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හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස සම්බන්කරණ ක ණටු ර ස්ස්ම්ම් ර්තා ්ර 

2020.02.03 

 
දිස්ත්රික් සමසබන්ධීකරණ කමණටු රමස්ස්ම මගරුමසභාපතිමහාමහබන්ධීත ොටමදිස්ත්රික් සමගරුමපාලිමේතබනධී මම ධීරීමතීඥ ම
නා ල්ම  ාජපක් සෂම  ැති ම ාතේම ප්රධාාන්වයතනධීම 2020.02.03ම යනම දිනම තප.ය.ම 9.00ටම 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  ,මසපිරිමග ක් සමයැඩසටහන,මස්කිනාමලක් සෂනක් සමල්ාමදීතබනමයැඩසටහන,මග ටම
තගනක් සම ටටමතස ක් සමයැඩසටහන,මයාරිමතසෞභාගයාමයැඩසටහන,ම හමණධීනනමසාහාමමමටුලමදීමගැතී ,මතඩෙංගුම
යයාප්තිතිනමනය මකිීන ,මරිනමනන මරුමනය මකිීන මසාහාමපිනය මගැතී මසහමෙතණතයලමනයමප්රාතේය නමතල්ණබනම
තගොඩනැගිල්ලමවියෘ මකිීන මආදීමයැඩසටහධීම2020මයසතලිමදීමමදිස්ත්රික් සමතල්ණබනමණාලිනාලනමලිමේණමණ මගිලටුධීම
ක්රිනා්ව ණමකිීන ටමනතප්තික් සත  ම්ය්ව,මඑහිදීමඇතියනමලිලයමප්රයාහත ම්ාධාායධීමසහමආන නමන  මපයතිනමතීතිම
ීනතිමගැ රබනමනය මණ මගැතී මසාහාමතේශපාලනමනානණ්වයත මසහම ාජයමිලලධාාීනධීතේමසහතන ගනමනතප්තික් සෂාම
ණ නම්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි.ම 
 

2019.12.18මදිනැතිමස්ස්මබනමයාලි ාතේමනඩුපාඩුමකිසියක් සමතනොවූම්ැවිධීමඑ මයාලි ායමසභාසබන  මණ නමලදි.මඉධීම
නන මරුයමසාණච්ඡාමණ නමලදමණරුණුමහාමගනුමලැබූමඥ කමපහ මපරිදිමතේ. 
 

අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

01 2019.12.18 ස්ස්ම්තම් දී ගනු ලැබූ තී කරල ප්රගිය 

1.1 තපොදු හබන්ධීත ොටම නයම

ත  හලම

සෙංයලිධානතනධීම පසුම

යයාපා ම නහිටුම වූයධීම

සාහාම විණල්පම ඉඩබනම

ල්ාමදී  

තබනමසබන්ධීධාතනධීමක් සතෂේත්රම
පීනක් සෂකනක් සම සිදුම කිීන ටම
නතප්තික් සත  ම යනම ්ය්ව,ම ඉධීම
නන මරුයම විණල්පම ස්ථානම
ල්ාම දී ම සබන්ධීධාතනධීම
ඥ කම ග ම හැකිම ්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි.ම 
 
 

ත  හලමආශ්රි යමඉදිකිීන ටම
ිලනටු මසාප්තිපුම
සෙංකීලිකතනධීමනදාලම
පුේගලනධීටමවිණල්පමල්ාම
තදනමතලස්ව,ම
තී යානුලවලයමම
එණඟ ායනණටම
පැටුණීත ධීමනන මරුයම
 ායණාමේණමවිසඳු ක් සමතලසම
 ාලිගනමනයටමතයළාාබනම
කිීන ටමනයස්ථායමල්ාමතදනම
තලස්වමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 
 

ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සෙංයලිධානම
නධිණාරිනම
/නාගරිණම
තණො සාරිස්ම-ම
හබන්ධීත ොට 

1.2 තපොදු ණයශි ාම
තණොබනතප ස්ට්ම
යයාපෘතිත මයැඩම
නයසධීමණ මභා මදී  

තබනමයනමවිටම90%මයැඩම
නයසධීමණ මඇතිම්ය්ව,ම
තප් යාරිම ාසනම
නයසානත මදීමසිනළුමණටයු මම
නයසධීමකිීන ටමහැකිම්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

එ මණටයු මමණඩිනබනමණ ම
භා මදී ටමණටයු මමණ නම
තලසමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 

නාගරිණම
තණො සාරිස්ම-ම
හබන්ධීත ොට 
 

1.3  ාලිගම
සෙංයලිධා
න 

හබන්ධීත ොටමනයම
දිස්ත්රික් සම හමත  හලම
නසලම ාලිගත ම
සෙං ාමපේධාතිමසණස්ම
කිීන මහාමවිදුමේමපහධීම
සවිමකිීන  

තබනමයනමවිටමඑ මණටයු මම
සිදුණ ටුධීමපයතිනම්ය්ව,ම
ප්රධාානම ාලිගනමහාමපිවිසු ම
තයනස්මකිීන ටමිලනටු ම
්ැවිධීමඒමනනුයමසැලසුබනම
සණස්මවිනමයු මම්යටම
සාණච්ඡාමවින.ම 
 

යට වුබනමපා මප්රධාානම
 ාලිගනමතලසමසෙංයලිධානනම
යනම්ැවිධී,මත  හතල්ම
ප්රධාානමපිවිසු මල්ාමදී මඒම
නනුයමතයනස්මයනමන  මඊටම
නදාලමපරිදිමණටයු මමකිීන ටම
උපතදස්මල්ාමතදනමලදි.ම 
 

ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සෙංයලිධානම
නධිණාරිනම/ම
ප්රාතේය නම
තල්ණබන-ම
හබන්ධීත ොට 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

1.4 ජලම
සබනපාද
න 

උස්යැයමග ටමපාතීනම
ජලනමල්ාමගැතී  
 

යයාපෘතිනම න්ධීම යම
දු ට්වමජලමනලමදීලිඝම
කිීනතබනමශණය ායනක් සම
තනො ැතිම්ය්ව,මතන ජි ම
ටුේතදිලනම-ම
නඟුකතණොලපෑලැස්සමජලම
තන ජනාමක්ර නම න්ධීමඑ ම
ප්රතේශනමආය කනමයනම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

ඒමසාහාමනයශයමඉදිරිම
ක්රිනා ාලිගමණඩිනටුධීමසිදුම
ණ නමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල.ම 
 
 
 

ප්රාතේය නම
ණළ නාණරුම
-මජාතිණමජලම
සබනපාදනමහාම
ජලාපයහනම
 ණ්ඩලන 

1.5 ඉඩබන සූරිනයැයමටුරිජ්ජවිලම
නඩිම100ම ාලිගත ම
ඉඩබනමනහිටුමවූයධීම
සාහාමයධීදිමල්ාමදී  

න්වප්වණ තගනමඇතිමඉඩබනම
ණට්ටිමකිහිපනණම
යධීදිලාභීධීමහඳුනාගැතී ම
ගැටළුමසහග ම්ැවිධීමතබනම
සාහාමණටු රයක් සමප්වණ ම
ඇතිම්යට්ව,මඉධීමපසුමම
ණැබිනට්මපත්රිණායක් සම
ඉදිරිප්වමකිීන ටමනයශයම
්යට්වමණරුණුමඉදිරිප්වම
වින. 

ඒමසබන්ධීධාතනධීම
න ා ය ම ාමදැනුය්වම
කිීන ටමණටයු මමණ නම්යම
ප්රණාශමණ නමලදමන  ,ම
යධීදිමතගමබනමණටයු මම
ණඩිනටුධීමනයසධීමණළමයු මම
්යටමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 

නධායක් සෂම
(ඉඩබන)ම-ම
 ාලිගම
සෙංයලිධානම
න ා යාෙංශනම
/මමතධීයාසිණම
යයාපා ම
ණළ නාණරුම
-මශ්රීමලෙංණාම
 හයැමේම
නධිණාරින 

1.6 සෙංස්ණෘ
තිණ 

1818මණැස්ල්තල්මදීම
බ්රි ානයම
නධි ාජයයාදීධීමවිසිධීම
 ාජතර හීන්ධීමතලසම
නබනමණ මඝා නනම
ණ නමලදමවිරුයධීම
තේශතප්රමීන්ධීමතලසම
නබනමකිීන  

ජාතිණමතල් නාගා ත ම
 ැධීප්වමණ මඇතිමමීන්ටම
නදාලමගැසට්පත්රම
පරිය ලනත මදීමත  ම
විරුයධීමසබන්ධීධාම
ත ො  මරුමතසොනාමගැතී ටම
නපහසුමමමඇතිම්ය්ව,ම යම
දු ට්වමපීනක් සෂාමණ ටුධීම
පයතිනම්ය්වමතල් නාගා ම
නධායක් සෂමජන ාල්මවිසිධීම
යාලි ාමණ මඇතිම්යමප්රණාශම
ණ නමලදි.ම 

තබනමපිළි්ාමමේඛි මසාක් සත ම
ඉදිරිප්වමණළමහැකිම
පාලිශයනණටමත ො  මරුම
ල්ාමතදනමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

දිස්ත්රික් සම
සෙංස්ණෘතිණම
ිලලධාාීනම-ම
හබන්ධීත ොට 

1.7 ජලම
සබනපාද
න 

තන නාග මජලම
සබනපාදනමක්ර නම
් යකුඹුණමදක් සයාම
දීලිඝමකිීන  

නදින ම2මනටත්වමක්රිනා්ව ණම
ණළමහැකිම්ය්ව,මමඒමසාහාම
ඇස් තබනධී මයමනැය ම
සණස්මණ මඇතිම්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

ඇස් තබනධී මයමසාහාම
ණටු රතේමනනු ැතිනමල්ාම
දුධීමන  ,මන ා යාෙංශනටම
තනොමුඛමණ නමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

ප්රාතේය නම
ණළ නාණරුම
-මජාතිණමජලම
සබනපාදනමහාම
ජලාපයහනම
 ණ්ඩලන 

1.8  ාලිගම
සෙංයලිධා
න 

තිස්සමප්රතේශත ම
 ාලිගමජලතනධීමනටම
ම  

නයශයමප්රතිපාදනමපළා්වම
පාලනමසහණා ම
තණො සාරිස්මතයතිධීම
ඉල්ලීබනමණ මඇතිම්යමප්රණාශම
ණ නමලදි.ම 

තදපාලි තබනධී මතේම
සෙංයලිධානමවිනදබනයමේධීම
මුඛදල්මල්ාමදී ටමඇතිම
හැකිනායමසබන්ධීධාතනධීම
තසොනාම්ලාමනයශයමණටයු මම
සිදුමණ නමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

පළා්වමපාලනම
සහණා ම
තණො සාරිස්ම-ම
හබන්ධීත ොට 

1.9 ඉඩබන පා බනපරිණමඉඩබනම
සාහාම ක් සතසේරුමල්ාම
දීතබනමදීම  මමමමඇතිම
ගැටළු 

නභිනාචනාමසාහාමඉදිරිප්වම
ණ මඇතිමමනනදුබනමපත්රම
සැලකිල්ලටමගිලටුධීම
දකුණුමපළා්වමගරුම
ආණ්ඩුණා  ම ධීතේම

එ මණටයු මමණඩිනටුධීමසිදුම
ණ මජන ායටමසාධාා කනම
ඉ රමණ නමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල.මඒමපිළි්ායමණටු රම
තන ජනායක් සමතලසමදකුණුම

ිලතන ජයම
ඉඩබනම
තණො සාරිස්ම
(පළා්ව)ම/ම
ිලතන ජයම
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

ිලතන ගනමපරිදිම
නසාධාා කනටමලක් සමමමඇතිම
ඉඩබනමහිටුණරුයධීමසාහාම
විසඳුබනමල්ාමදිනමහැකිම්යම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

පළා්වමගරුමආණ්ඩුණා ය ම
තය මදධීයාමනයනමත ධීම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

ඉඩබනම
තණො සාරිස්ම
(නධී ලිම
පළා්ව) 

2020.02.03 ස්ස්ම්තම් දී ස්ණච්ඡ් ණ න ලද ණරුණු හ් ගනු ලැබූ තී ක 

02 සංරතාධන රය්පෘතිිරල ප්රගිය දදිිපපෘත්  ිරීම 

2.1 සෙංයලිධා
නම
යයාපෘති 

2019මයලිෂත ම
දිස්්වමරික් සණනම මළම
ක්රිනා්ව ණම
යයාපෘ යලමන ැතිම
බිල්ප්වමයටිනාණ ම 

ජාතිණමප්රතිප්වතිමහාම
ආලිථිණමණටයු මම
න ා යාෙංශන,මකරය මහාම
ජලජමසබනප්වමන ා යාෙංශන,ම
නාගරිණමසෙංයලිධාන,මජලම
සබනපාදනමහාමිලයාසම
පහසුණබනමන ා යාෙංශන,ම
බුේධාමශාසනමසෙංස්ණෘතිණමහාම
ආගටුණමණටයු මම
න ා යාෙංශන,ම ාජයම
පරිපාලන,මස්යතේශම
ණටයු ම,මපළා්වමසභාමහාම
පළා්වමපාලනමන ා යාෙංශනම
සහමජනාධිපතිමතල්ණබනම
ණාලිනාලනමහ හාම
ක්රිනා්ව ණමයයාපෘතිම
3332ක් සමසාහාමරු.ටු.ම
1713.27ණමප්රතිපාදනම
නනු  මවූම්ය්ව,මඑහිමවිනද ම
රු.ටු.ම961.13ක් සම්ය්වම
න ැතිමබිල්ප්වමයටිනාණ ම
රු.ටු.ම701.57ක් සමයනම්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

න මරුමසබන  මගිනුත ධීම
තබනමසාහාමප්රතිපාදනමතයධීයම
තනො ැතිම්ැවිධීමපරිපූ ණම
ඇස් තබනධී මයක් සමඉදිරිප්වම
තණොටමනදාලමප්රතිපාදනමල්ාම
දී ටමණටයු මමණ නම්යම
දධීයනමලදි. 

නධායක් සෂම
(ක්ර සබනපාද
න) 
 
 
 

2.2 සෙංයලිධා
නම
යයාපෘති 

“සපිරිමග ක් ස” 
ප්රජාපාදණම්ාමීන්නම
සෙංයලිධානම
යැඩසටහනම-ම2020 

තසෞභාගයත මදැක් ස ම
ප්රතිප්වතිම ාලායමනටත්වම
්ාමීන්නමප්රජාමණටු රමහ හාම
විවිධාමක් සතෂේත්රනධීමසස්තසේම
සෙංයලිධානමයයාපෘතිමහඳුනාම
ගැතී මසිදුමණ නම්ය්ව,මඒම
සාහාමඑක් සම්ා මිලලධාාීනම
තණොට්ඨාශනණටමරු.ටු.ම2මණම
ප්රතිපාදනමතයධීමණ මඇතිම
්ය්වමඑක් සමයයාපෘතිනණම
නය මයටිනාණ මරු.ටු.ම02ම
ක් සමහාමඋපරි නමරු.ටු.ම05ක් සම
්ය්ව,මයයාපෘතිම1036ක් සම
සාහාමරු.ටු.ම1,152.00ණම
ප්රතිපාදනමනනු  මමමඇතිම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 
ත  මයයාපෘතිමක්රිනා්ව ණම
කිීනතබනමයගකී මප්රාතේය නම
තල්ණබනමණාලිනාලමතය ම

ණඩිනටුධීමත නමක්රිනා්ව ණම
කිීන ටමනයශයමණටයු මමසිදුම
ණ නමතලසමදධීයනමලදි.මම 

සිනළු ම
ප්රාතේය නම
තල්ණබනයරුම/ම
නධායක් සෂම
(ක්ර සබනපාද
න) 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

පැයත නමන  ,මසිනළු ම
ආන නමතබනමසාහාමනයශයම
සහානමල්ාමතදනමතලසම
ඉල්ලීබනමණ නමලදි. 

03 විත ේෂ ණරුණු 

3.1 තසෞ ය තඩෙංගුම  ලිධානම

ණටයු මයලම ප්රගතිනම

ඉදිරිප්වමකිීන ම 

මහබන්ධීත ොටම දිස්ත්රික් සණත ම
තඩෙංගුමනධිමනයධාානබනමණලාපම
තලසම ෙංගල්ල,මයලස්මුඛල්ල,ම
හබන්ධීත ොටම හඳුනාතගනම
ඇතිම ්ය්ව,ම නඩුම නයධාානබනම
ණලාපම තලසම
නබන්ලධීත ොට,ම
නඟුකතණොළපෑලැස්ස,ම
ණ රයන,ම සූරිනයැය,ම
ලුනුගබනතයතහ ,ම
ත්මේන්ව ,ම ම ණැටිනම හාම
ෙතණතයලම හඳුනාතගනම
ඇතිම ්ය්වම ප්රණාශම ණ නම
ලදි.ම ්ාමීන්නම හාම ප්රාතේය නම
තඩෙංගුම  ලිදනම ණටු රයලම
ක්රිනාණාීන්වයනම නඩාලම ම ම
මීන්ටම තහේ මම මම ඇතිම ්යටම
ණරුණුමඉදිරිප්වමවින. 
2019ම යලිෂත ම
හබන්ධීත ොටම දිස්ත්රික් සණත ම
ත  ගීධීම 1788ක් සම යාලි ාම මම
ඇතිම න  ම ඉධීම යැඩිම පිරිසම
 ෙංගල්ලම ප්රතේශත ම යනම
්ය්ව,ම   කම 01ක් සම යාලි ාම
මම ඇතිම ්ය්ව,ම ම 2020ම
ජනයාරිම  ාසනම යනම විටම
ත  ගීධීම 163ක් සම ම යාලි ාම මම
ඇතිම ්ය්වම ප්රණාශම ණ නම
ලදි. 
යයාප්තිතිනම යැඩිම ප්රතේශයලම
ප කක් සම සක්රීනම මම  ලිදනම
ණටයු මම සිදුකිීන ම තයනුයටම
2020ම යලිෂනම පු ාම නධී ලිම
පාලිශමනම සහතන ගතනධීම
තපෞේගමේණම යගකී ක් සම තසේම
සලණාම යයාප්තිතිනම නය ම
කිීන ටමණටයු මමකිීන මසුදුසුම
්යටමතන ජනාමණ නමලදි. 

හබන්ධීත ොටමදිස්ත්රික් සණත ම
තඩෙංගුමත  ගම ලිදනනම
සාහාමසිනළුමපාලිශයම
සහතන ගනමල්ාමගිලටුධීම
තඩෙංගුම ලිධානමණටු රමසක්රිනම
කිීන ටමඥ කනමවින. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
නක්රිනමමමඇතිමණටු රමසතිනක් සම
ඇ මළ මසක්රිනමණ නම
තලස්ව,මණටු රමන  ම
නධී ලිමපාලිශමනම
සහතන ගනම
පය්වයාගිලටුධීමදිගිධීම
දිගට මණටු රමස්ස්තයටුධීම
 ලිදනමණටයු මමසාහාම
සහානමයනමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුධීමන  ,මතප් යාරිම
 සම24මයනමදිනමසිටමසතිනම
තඩෙංගුම ලිදනමසතිනමතලසම
නබනමකිීන ටමඥ කනමණ නම
ලදි.මප්රාතේය නමතල්ණබනම
තණොට්ඨාශම ට්ටටුධීමඒම
සාහාමණටු රමප්වමණ මතපොදුම
ස්ථානමපවිත්රමකිීනබනමආදිනම
සිදුමණ නමතලස්වමසතිනක් සම
ඇ මළ මයාලි ායක් සමල්ාම
තදනමතලස්වමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

දිස්ත්රික් සම
තසෞ යම
තසේයාම
නධායක් සෂම/ම
සිනළු ම
ප්රාතේය නම
තල්ණබනයරුම/ම
පළා්වමපාලනම
සහණා ම
තණො සාරිස්ම/ම
සිනළු ම
ණලාපම
නධායාපනම
නධායක් සෂණය
රු 
 
 
 
සිනළු ම
ප්රාතේය නම
තල්ණබනයරුම/ම
දිස්ත්රික් සම
තසෞ යම
තසේයාම
නධායක් සෂ 

3.2 තසෞ ය තිස්ස හා ා ම
පච්චි ා ා ම පධීසලම
ඉදිරිපිටම ණාණුම
පේධාතිනම යැසීම නා ම
තහේ මතයධීම   මම මම

ත  ම ණානුම පේධාතිනම යැසීම
නා ම තහේ මතයධීම ජලනම එක් සම
ස්ස්ම ම ිලසාම තඩෙංගුම
 දුරුයධීමත් මම මයලිධානනම
මමඇතිම්ය්වමප්රණාශමණ නම

සාණච්ඡායක් සමපය්වයාමඉඩබනම
හිටුනධීතේමඑණඟ ායනම
ල්ාමතගනමඑ මණටයු මම
ණඩිනබනමණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

ගරුමසභාපතිම-ම
තිස්ස හා ා 
ප්රාතේය නම
සභායම/ම
විධාානණමම
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

ඇතිමගැටළු ලදම න  ,ම ඉඩබනම
 ායිබනයමේධීමණාණුමපේධාතිනම
ිලසිම පරිදිම සණස්ම ණ ම
තණොධීක්රීට්මආය කම තනදී ම
සුදුසුම ්යම තන ජනාම ණ නම
ලදි. 

ඉෙංජිතධීරුම-ම
 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

04 ප්ර්තීය ය සම්බන්කරණ ක ණටු රරන්න්  දදිිපපෘත්  ම් ිි ණරුණු 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

යාරිම
 ාලිග 
 
 
 
 
 
 

තපොකුණුවිලම්ස්නායම
හ ස්ම ම තහේ මතයධීම
  මමමඇතිමගැටළු 
 
 
 
 

 

රිදිනග ම යයාපා නටම නන්වම
ත  ම ්ස්නායම හ හාම නනම
තගොඩග ම ධාබන ායාසම
පාත හිමඇතිම පාල ම ඉවු ්වම
ස ඟම ගිලාම ්ැසී ම
තහේ මතයධීමකුඹුරුයලමජලනම
්ැස්සම ටම තනොහැකියම
තගොමධීමනපහසු ායනටමප්වම
මම ඇතිම ්යම ම ප්රණාශම ණ නම
ලදි. 

එ ම ාලිගනමනැය ම
පිළිසණ මකිීන මන යායශයම
යනම්ැවිධීමමඇස් තබනධී මයම
ඉදිරිප්වමණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල.ම 
 

ගරුමසභාපතිම-ම
නබන්ලධීත ො
ටමප්රාතේය නම
සභාය 
 

4.2 ඉඩබන නබන්ලධීත ොටම මම
නතලවිම  ණ්ඩලනම
නසලම නනයස ම
පදිෙංචිණරුයධීම ඉය්වම
කිීනතබනමදීම  මමමමඇතිම
ගැටළු 

නබන්ලධීත ොටම මම නතලවිම
 ණ්ඩලනම  න්ධීම ඉදිණ නම
ලදම ිලයාසම 12ණම නනයස ම
තලසම පදිෙංචිම මම සිටිනම
නනයස ණරුයධීම 04ම
තදතනකුම ඉය්වම කිීන ටමම
සබන්ධීකරණ කම ණටු රතේදීම
ඥ කනම ණ ම ඇතිම න  ම
නතනක් සම 8ම තදනාම
සබන්ධීධාතනධීම ඥ කනක් සම
තගනම තනො ැතිම ්ය්ව,ම
2015.06.26ම පැයතිම
පාලිමේතබනධී මම
තප්වසබනණා ණම සභාතේම දීමම
ත  ම12මතදනා මඉය්වමණ ම
සවුධීටම විණල්පම ස්ථානම
ල්ාම තදනම තලසම ඥ කනම
ණ මඇතිම්ය්වමටුධීමකු නම
ඥ කනම ක්රිනා්ව ණම
ණ ධීතධීමදමනධීනමපිළි්ායම
ගැටළුයක් සම ඇතිම ්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

තබනමපිළි්ායමසබනපූලිකම
යාලි ායක් සමල්ාමතදනම
තලස්ව,මනග මසෙංයලිධානම
සැලැස් ටමනනුයමවිණල්පම
ල්ාමදිනමහැකිම්ැවිධී,මඑ ම
සැළැස් මමීන්ළඟමණටු රයටම
ඉදිරිප්වමණ නමතලස්වම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම
නබන්ලධීත ො
ටම/මගරුම
සභාපතිම-ම
නබන්ලධීත ො
ටමප්රාතේය නම
සභායම/ම
ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

4.3 තපොදුම නබන්ලධීත ොටම
ක් සත තිජනම
 ධායස්ථානත ම ඇතිම
ගැටළු 

ස ාජතසේයාම න ා යාෙංශනටම
ත  ම තගොඩනැගිමේම හාම
ළමුඛධීම භා තගනම ඉදිරිම
ණටයු මම ණ නම තලසම
ඉල්ලීබනම ණ නම ලදම න  ,ම
ඇස් තබනධී මයක් සම දම
ඉදිරිප්වම ණ ම ඇතිම ්යටම
දධීයනමලදි. 

තබනමසබන්ධීධාතනධීමපීනක් සෂාම
ණ ම්ලාමඉදිරිමණටයු මම
කිීන මසාහාම ාජයම
න ා ය ම ාතේමනයධාානනටම
තනොමුඛමණ නම්යමදධීයනම
ලදි. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම-ම
නබන්ලධීත ො
ටම 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

4.4 ක්රීඩාම
සෙංයලිධා
න 

 ලහගබනයාඩුයම
නරුකම ක්රීඩාම
ස ාජත ම තය ළම
තයොමේත් ල්ම
ක්රීඩාපිටිනටම මුඛදුදුම
යැමේමල්ාමගැතී  

ත  ම ක්රීඩාම පිටිනම සාහාම
මුඛදුදුම යැමේම කියුබ්ම 40ක් සම
ප කමනයශයමයනම්ය්වමඒම
සාහාම ප්රයාහනම විනදබනම දම
න මළුයම රු.260,000.00ම
ප කම යැනම යනම ්ය්වම එනම
සපනාගැතීතබනම
නපහසු ායනක් සම පයතිනම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

නයශයමයැමේමයැමේපටධීවිලම
ප්රතේශතනධීමල්ාමදී ටම
හැකිම්ැවිධීමප්රාතේය නම
සභාතේමටිපලිම ථමතනොදයාම
එ මයැමේමප්රයාහනනමණ ම
තදනමතලසමඋපතදස්මල්ාම
තදනමලදි. 

ගරුමසභාපතිම-ම
නබන්ලධීත ො
ටමප්රාතේශිනම
සභායම/ම
ප්රාතේශිනම
තල්ණබනම-
ෙතණතයල 

05 පෘතළ්්  පෘත්ලන ආය නරන්න් දදිිපපෘත්  ම් ිි ගැටළු 

5.1 ිලලම
ිලයාස 

හබන්ධීත ොටම
 හනග ම සභාතේම
තසෞ යම නෙංශත ම
ණබනණරුයධීම සාහාම
ිලලම ිලයාසම
යයාපෘතිනක් සම
ක්රිනා්ව ණමකිීන  

ිලලම ිලයාසම න්ලධීම
 ්වයත ම පැයඥ ,ම
ප්ර ාකය්වම නටි ලම
පහසුණබනමහාම සතීපා ක් සෂණම
පහසුණබනම තනො ැතිම ම ම
තහේ මතයධීම ණබනණරුයධීම
නපහසු ායනටම ප්වම මම ඇතිම
්ය්ව,ම ඒම සාහාම සුදුසුම
භූටුනක් සමහාමප්රතිපාදනමසපනාම
ගැතී මනයශයම්ය්වමප්රණාශම
ණ නමලදි.ම 

ඉඩබනමල්ාමදීතබනමදීමිලසිම
ණළ නාණාීන්වයනකිධීම
ණටයු මමණළමයු මම්යට්ව,ම
ිලයාසමතන ජනාමක්ර යලදීම
 හල්මිලයාසමක්ර නම
නනුග නනමණළමයු මම
්යට්ව,මමඋපතදස්මල්ාමදුිල.ම 
 
 

නාගරිණම
තණො සාරිස්ම-ම
හබන්ධීත ොටම
 හමනග ම
සභායම/ම
ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-
නාගරිණම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

5.2 ඉඩබන සෙංයලිධානම ණලාපයලම
ඉඩබනම ණට්ටිම කිීන ම
න  මකිීන  

නයම සෙංයලිධානම ණළාපයලම
ඉඩබනම ණට්ටිම කිීන ම සිදුයනම
්ය්ව,ම ම ණැටින,ම
වි ා ධීතදිලනම යැිලම
ප්රතේශයලම ්දුලම යශතනධීම
තපොල්ම ඉඩබනම ණට්ටිම කිීන ම
සිදුම යනම ්ැවිධීම ඉදිරිම
නයධාාන ක් සම පයතිනම ්යම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

එ මණටයු මමන  ම
කිීන ට්ව,මසබන්ධීකරණ කම
ණටු රතේමහාමනාගරිණම
සෙංයලිධානමනධිණාරිත ම
නනු ැතිනමනටත්වමප කක් සම
ක්රිනා්ව ණමකිීන මසුදුසුම
්යට්වමඥ කනමණ නමලදි. 

සහණා ම
පළා්වමපාලනම
තණො සාරිස්ම/ම
ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

5.3 නග ම
සෙංයලිධා
න 

නඟුකතණොළපෑලැස්සම
සාප්තිපුම සෙංකීලිකම
තගොඩනැගිල්තල්ම
ඉදිකිීනබනම නයසධීම
තනොම ම තහේ මතයධීම
  මමමමඇතිමගැටළුම 

නාගරිණම සෙංයලිධානම
නධිණාරිනමවිසිධීමඉදිණ ටුධීම
පයතිනම සාප්තිපුම සෙංකීලිකම
තගොඩනැගිල්තල්ම
තනොතනකු්වම දුසිරි්වම
යයාප්ති යමපැතිීන මහාමපරිස ම
දූෂනනම සිදුම යනම ්යම ප්රණාශම
ණ නමලදි. 
ම 

ත  මතගොඩනැගිල්ලම
විධි ්වයමතනොදාමගැතී ම
සබන්ධීධාතනධීමනයධාානනම
තනොමුඛමණ නමතලස්වම
ප්රාතේය නමසභායටමපය ාම
ගැතී ටමනදාලමණටයු මමසිදුම
ණ නමතලස්වමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

ගරුමසභාපතිම-ම
නඟණුතණොළ
පෑලැස්සම
ප්රාතේය නම
සභායම/ම
ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සෙංයලිධානම
නධිණාරිනම 

5.4 තපොදුම
ණටයු ම 

නඟුකතණොළපෑලැස්සම
ප්රාතේය නම තල්ණබනම
ණාලිනාලනම ඉදිරිපිටම
නනයස තනධීම
ඉදිණ නුම ල්නම
 රුකම සබනප්වම
 ධායස්ථානනම පිළි්ාම
ගැටළු 

ත  ම තගොඩනැගිල්ලම 2008ම
යලිෂත ම දීම ්දුම පදන ම   ම
රුදුණුම සෙංයලිධානම පදන ටම
ල්ාම දීම ඇතිම ්ය්ව,ම 2010ම
යලිෂත ම දීම ගිවිසුබනම න්වසධීම
ණ ම ඇතිම ්ය්වම පරිගකණම
 ධායස්ථානන,ම ණාලිනම
යලිධානම  ධායස්ථානන,ම
නැකමසලමසහමපුස් ණාලනම

දිස්ත්රික් සමතල්ණබන,මනාගරිණම
සෙංයලිධානමනධිණාරින,මසහම
රුදුණුමසෙංයලිධානමපදනතබනම
ිලලධාාීනධීමස ඟමසාණච්ඡාම
තණොටමතබනමසබන්ධීධාම
යාලි ායක් සමල්ාමදී මසුදුසුම
්යටමඥ කනමණ නමලදි. 

ිලතන ජයම
නධායක් සෂම-ම
නාගරිණම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

සෙංයලිධානනම සාහාම තයධීම
ණ ම ඇතිම ්යට්වම ණරුණුම
ඉදිරිප්වම වින.ම  යම ද,ම
සැලසුබනම නනු  ම ණ තගනම
තනො ැතිම ්ැවිධීම
තී යානුලවලයම ණටයු මම
ණ නම්යටමණරුණුමදක් සයනම
ලදි.ම 

5.5 නධායාප
න 

යණමුඛල්ලම ණණි රම
විදුහලම පය්වයාතගනම
නා මපිළි්ාමගැටළු 

ත  ම පාසතල්ම නධායාපනනම
ල්නම සීටු ම සිසුධීම
ප්ර ාකනම ම පහසුණබනම සහි ම
තයන්වම පාසලණටම තනොමුඛම
කිීන ම සුදුසුම ්යටම තන ජනාම
ණ නමලදි. 
තබනම යනවිටම සිසුධීම 53ම
තදතනකුමනධායාපනනමල්නම
්ය්වම ගුරුයරුධීම 16ම
තදතනකුම තසේයනම ණ නම
්ය්ව,ම ත  ම පාසලම යැසීම
නාත ධීම ආලිථිණම දුෂ්ණ  ාම
සහි ම දරුයධීටම
නසාධාා කනක් සම සිදුම යනම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

පාසලමයසාමදැමීන් මතනොණළම
යු මමතදනක් සමයනම්ැවිධීම
ත නමතප ත  මපාසලක් සම
තලසමසෙංයලිධානනමකිීන ම
සුදුසුම්යටමඥ කනමණ නම
ලදි. 

ණළාපම
නධායාපනම
නධායක් සෂම-ම
 ෙංගල්ල 

5.6  ්වරයයම
ිලයා 
ක 

 ්වරයයම
ඇබ්්ැහිවූයධීම සාහාම
පුනරු්ව ාපනම
 ධායස්ථානනක් සම
ආ බනභමකිීන  

තබනම සාහාම සුදුසුම ඉඩ ක් සම
ල්ාග ම හැකිම තේම නබනම
ණඩිනටුධීම තගොඩනැගිල්ලම
ඉදිණ ම ඉදිරිම ණටයු මම සිදුම
ණළමහැකිම්යමදධීයනමලදි.ම 
 හයැමේම ්ලම ප්රතේශතනධීම
තබනමසාහාමඉඩ ක් සමල්ාග ම
හැකිම ්යටම නදහස්ම ප්රණාශම
වින. 

භාවි නටමතනොගධීනාමසුදුසුම
භූටුනක් සමතසොනාමණඩිනටුධීම
යාලි ායක් සමඉදිරිප්වමණ නම
තලසමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 

තධීයාසිණම
යයාපා ම
ණළ නාණරුම
-මශ්රීමලෙංණාම
 හයැමේම
නධිණාරින 

5.7 ඉඩබන නාැල්ලම යැමේග්ව ම
ප්රතේශත ම ඉඩබනම
සාහාම ්ලපත්රම ල්ාම
දී ම නැයඥ ම සහම
තපොදුමසුසානමභූටුනක් සම
තනො ැතිම ම ම
තහේ මතයධීම   මම මම
ඇතිමගැටළු 

දීලිඝමණාලනක් සමතිස්තසේමත  ම
ප්රතේශත ම පදිෙංචිම ම සිටිනම
පවුල්ම 58කිධීම පවුල්ම 17ක් සමමම
සාහාම ්ලපත්රම ල්ාම දීම ඇතිම
න  ම නතනක් සම පවුල්ම සාහාම
්ලපත්රමල්ාමදී මන  මණ ම
ඇතිම ්ය්ව,ම තපොදුම සුසානම
භූටුනක් සම තනො ැතිම ණටුධීම
ප්රතේශයාසීධීම නසීරු ායනටම
ප්වම මම ඇතිම ්ය්වම ප්රණාශම
ණ නමලදි. 

ත  මප්තිම තේශත ම ාලිගනම
 ධීඥරුම04ක් සමතලසම
සෙංයලිධානනමයනමිලසාම
විණල්පමඉඩබනමල්ාමදී මසුදුසුම
යනම්ැවිධීමඒමසාහාමනයශයම
ණටයු මමණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම
තිස්ස හා ා 
නම/මවිධාානණම
ඉෙංජිතධීරුම-ම
 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

5.8  ාලිගම
සෙංයලිධා
න 

තිස්ස හා ා ම
ප්රාතේය නම සභාතේම
 ාලිගම සෙංයලිධානනටම
නයශයම ත්ො ළුම ල්ාම
ගැතී ම සාහාම සුදුසුම
ඉඩ ක් සමතනො ැතිමම  

 ාලිගම සෙංයලිධානනම සදහාම
නයශයම ත්ො ළුම පස්ම ල්ාම
ල්ාගැතී ටම නක් සණ ම 20ණම
භූටුනක් සම තයධීම ණ ම තදනම
තලසම ඉල්ලාම සිටිනම දම
ත්ො ළුම තනො ැතිම නක් සණ ම
5ණම භූටුනක් සම තයධීම ණ ම දීම

සෙංයලිධානමණටයු මමසාහාම
ප්රාතේය නමසබනප්වමභාවි ාම
කිීන මනයශයම්ටය්ව,මඒම
සාහාම්ාධාාමතනොයනමපරිදිම
සිනළුමතදපාලි තබනධී මම
ණටයු මමණළමයු මම්යට්වම
උපතදස්මල්ාමදුධීමන  ම

සහණා ම
නධායක් සෂම-ම
යනජීම 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

ඇතිම ්ය්ව,ම එනම
ප්රතන ජනය්වම තනොයනම
්ැවිධීම ඉතිරිම නක් සණ ම 15ණම
ප්ර ාකනම තයධීම ණ ම තදනම
තලසම යනජීමම
තදපාලි තබනධී මතයධීම
ඉල්ලීබනමණ නමලදි. 

පාරිසරිණමහාිලනමනය මහාම
 හජනමනයශය ාමඉ රයනම
පරිදිමත්ො ළුමල්ාමගැතීතබනම
පහසුමක්ර තේදනක් සමසණස්ම
ණ මගධීනාමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමතදනමලදි.ම 

5.9  ාලිගම
සෙංයලිධා
න 

හබන්ධීත ොටම
ප්රාතේය නම සභායටම
නන්වම  ාලිගම
කිහිපනක් සම දකුණුම
පළා්වම  ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරිනටමපය ාමදී  

නඩ්ව මමකිීන මසාහාමනයශයම
සබනප්වමප්ර ාකය්වමතනොයනම
්ැවිධීම තගොධීතනොරුයම සිටම
්ාගිරිනම දක් සයාම  ාලිගන,ම
දැහැටුපු ම හෙංදිනම සිටම
්ැල්ලගස්යැයමහෙංදිනම දක් සයාම
 ාලිගන,ම පල්තල ලලම
හෙංදිනම සිටම ණෑමේනයැලෑනම
දක් සයාම  ාලිගන,ම 10ම
තණොලණිනම හෙංදිනම සිටම
කිරිධීදමමදක් සයාම ාලිගනමසහම
දැහැටුපු ම හෙංදිනම සිටම
 ැදතගොඩටම නනම  ාලිගනම
 ාලිගම සෙංයලිධානම
නධිණාරිනටම පය ාම ගධීනාම
තලසමතන ජනාමණ නමලදි.ම 

ඒමසාහාමණටු රතේම
නනු ැතිනමල්ාමතදනමන  ,ම
නයශයමණටයු මමසිදුමණ නම
තලසමඋපතදස්මල්ාමදුිල. 

ගරුමසභාපතිම-ම
හබන්ධීත ොටම
ප්රාතේය නම
සභායම/ම ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

5.10 නධායාප
න 

නහල්මුඛල්ලම න්ලධීම
වූම පාසල්ම
තගොඩනැගිමේම සහි ම
භූටුනම ප්රාතේය නම
සභායටමපය ාමගැතී  

යලස්මුඛල්ලම ත් යලම
තණොට්ඨාශනටම නන්වම දැනටම
ක්රිනා්ව ම තනො ැතිම න්ලධීම
වූම තගොඩනැගිමේම සහි ම
පාසල්ම භූටුනම ප්රාතේය නම
සභායටම පය ාතගනම
නධායාපන,මසෙංස්ණෘතිණමතහ ම
ආලිථිණ නම යටිනාණ ක් සම
සහි යමසෙංයලිධානනමකිීන ටම
තන ජනාමණ නමලදි. 

පළා්වමණැබිනට්ම ණ්ඩලනම
තබනමදිනයලමක්රිනා්ව ණම
තනොයනමිලසාමපැයීනතබනම
්ලනමගරුමආණ්ඩුණා ය ම
තය මපැයීනමඇතිම්ැවිධීම
ඉල්ලී ක් සමණ නමතලස්ව,ම
නධායාපනමණාලිනනධීමසාහාම
පය ාතගනමඇතිමඉඩ ක් සම
යනම්ැවිධීමඑයැිලම
ණාලිනනධීමසාහා මභාවි ාම
ණ නමතලස්වමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

ගරුමසභාපතිම-ම
ම ණැටිනම
ප්රාතේය නම
සභාය 

06 විත ේෂ තයෝජන් 

6.1 ස ාජම
සුභසාධා
න 

ළ ාම නපතන ජනම
සබන්ධීධාම මඩිතන ම
සාක් සත ම පටිග ම
කිීනතබනම
 ධායස්ථානනක් සම
ස්ථාපි මකිීන  

ත යැිලම  ධායස්ථානනක් සම
හබන්ධීත ොටම පිහි රම ම
 මළිධීම දිස්ත්රික් සණනටම
 ායිබනයමඇතිම ත ොක ාගල,ම
නබනපා ,ම ්දුල්ල,ම  ්වනපු ම
ප්රතේශම සාහාම දම තසේයායක් සම
ල්ාම ගැතී ටම හැකිම ්ය්ව,ම
තබනම සාහාම නයම ත  හල්ම
පරිශ්රත ම සුදුසුම ඉඩක් සම ල්ාම
තදනම තලස්වම තන ජනාම
ණ නමලදි. 

නයමත  හතල්ම යදු ට්වම
තගොඩනැගිමේමඉදියනමත ක් සම
ප කමත  හතලධීම
 ායණාමේණයමඉඩමල්ාම
තදනමතලස්ව,මනදාලම
ඇස් තබනධී මයමතනොමුඛම
ණ නමතලස්වමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

දිස්ත්රික් සම
තල්ණබන 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

6.ම2 යනජීම  ්ව ලම

ගුයධීත ො රපලටම

සිදුයනම යනම නමේම

 ලිජනම නය ම ණ ම

ගැතී  

 සණටම ගුයධීම නානාම 27ක් සම
සාහාම තසේයාම සපනනම
 ්ව ලම ගුයධීම ත ො රපලම
භූටුනම තය ම යනම නමේධීම
ඇ මළුම ම තහේ මතයධීම
නනා ක් සත  ම  ්ව්වයනක් සම
උදාම මම ඇතිම ්ය්ව,ම ගුයධීම
ත ො රපලම තයනුතයධීම
යනජීමම ිලලධාාීනධීම පිරිසක් සම
නනුයුක් ස මකිීන මසුදුසුම්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

තබනම සාහාම ග ම හැකිම
පිනය නධීම තසොනාම ්ලාම
දධීයනමතලසමඋපතදස්මල්ාම
තදනමලදි. 

සහණා ම
නධායක් සෂම
(යනජීම) 

6.3  ාලිගම

සෙංයලිධා

න 

 ාලිගයලම විදුමේම

ලාබනපුම ක්රිනා්ව ණම

තනොම ම තහේ මතයධීම

  මමමමඇතිමගැටළු 

ගුයධීත ො රපලම පිවිසුබනම
 ාලිග,ම නධිතේගීම පිවිසුබනම
 ාලිගමසහමගුයධීමපාලබනයලම
විදුමේම ලාබනපුම ක්රිනා්ව ණම
තනොම ම තහේ මතයධීම යනම
ස මධීතේමහාිලමසහමතයන්වම
නන මරුම සාහාම ජන ායම
මුඛදුකම තදනම ්යටම ප්රණාශම
ණ නමලදි.ම 

නධිතේගීම  ාලිගනම ත  ම
 ාසත ම දීම වියෘ මකිීනතබනම දීම
ගුයධීම ත ො රපලම  ාලිගත ම
මථිම ලාබනපුම ක්රිනා්ව ණම යනම
්ැවිධීම නතනකු්වම  ාලිගම
සාහාම ණඩිනටුධීම විදුමේම
ආතල ණනම ල්ාම දී ටම
ණටයු මම ණ නම තලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

ප්රධාානම
ඉෙංජිතධීරුම -ම
 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

6.4  ාලිගම

සෙංයලිධා

න 

්ටන ම ණෘත ම

 ාක් සෂකම උදයානනම

ඉදිරිපසම ප්රධාානම

 ාලිගත මසිදුයනමරිනම

නන මරුම නය ම ණ ම

ගැතී . 

උදයානනම නැ ම  ම සාහාම
විශාලම තලසම පාසල්ම ළමුඛධීම
ඇ මළුම ත්ොතහ ම පිරිසම්
පැටුතකනම ්ැවිධීම ඉදිරිපසම
 ාලිගත මතේගසී ාමසහමසුදුම
්ාධාණම තනදී ටම තන ජනාම
ණ නමලදි. 

තේගසී ාම පැනම ම ගැසට්ම
ණළමයු මම්ැවිධීමසුදුම්ාධාණම
තනොදනමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

ප්රධාානම
ඉෙංජිතධීරුම -ම
 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

6.5 තපොදුම

ණටයු ම 

ටුරිජ්ජවිලම උේභි ම

උදයානත ම ඇතිම

ගැටළු 

චිත්රාගලම -ම හබන්ධීත ොටම
නයමප්රධාානම ාලිගනටමමුඛදුකම
ලාම උදයානත ම පිවිසුබනම
තදො  රයක් සම ස්ථාපි ම ණ ම
ඇ ්ව,ම තපොදුම ප්රයාහනම
පහසුණබනම තනො ැතිම ම ම
තහේ මතයධීම න ඹධීනධීම
නපහසු ායනටම ප්වම මම ඇතිම
්යමප්රණාශමණ නමලදි. 
උදයානත ම ල්මයගාමනෙංශනම
ඉදිරිපිටම ණැලෑම තණොටසටම
 ාරීම ණාලත ම දීම කිසිනබනම
පිරිසක් සම විසිධීම නපරයයම
තගන්වම දැමීන් ම තහේ මතයධීම
නධිණම දුලිගධීධානක් සම පයතිනම
්යමප්රණාශමණ නමලදි. 
 ජත ම ආන නයලමම
සෙංයලිධානම ණටයු මයලදීම
ණපාම ඉය්වම ණ නම   මපිටම
පස්මඋදයානත මසෙංයලිධානනම
සාහාම තනොදාම ගැතී ටම
තන ජනාමණ නමලදි. 

විදු්වම ්ස්ම තසේයායක් සම
(Electronic Bus Service) 
ස්ථාපි මකිීන මසුදුසුම්ැවිධීම
ඒම සබන්ධීධාම ඉල්ලී ක් සම
න ා යාෙංශනම තය ම තනොමුඛම
ණ නම තලසම උපතදස්ම ල්ාම
දුිල 
 
 
තබනමපිළි්ායමතසොනාම්ලාම
නදාලමපුේගලනධීටමතීතිනම
ක්රිනා්ව ණමණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 
 
 ාලිගමසෙංයලිධානම
ණටයු මයලදීමසහමනතනකු්වම
ආන නමවිසිධීමඑතසේමඉය්වම
ණ නමපස්මඇ්වනබනමල්ාම
තදනමතලසමද,මඑයැිලම
යයාපෘතිමහඳුනාතගනම
දිස්ත්රික් සමතල්ණබනමදැනුය්වම
ණ නමතලසමදමඋපතදස්මල්ාම
දුිල.ම 

ණාලිනම භා ම
ිලලධාාීනම -ම
ටුරිජ්ජවිලම
උේභි ම
උදයානනම 
 
 
 
 
 
තජයේෂ්ඨම
තපොමේස්ම
නධිණාීනම -ම
හබන්ධීත ොට 
 
ප්රාතේය නම
තල්ණබනම -ම
හබන්ධීත ොටම
/ම ණාලිනම භා ම
ිලලධාාීනම -ම
ටුරිජ්ජවිලම
උේභි ම
උදයානනම 



   10 

District Coordinating Committee - Hambantota 

අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

6.6 තපොදුම

තසේයා 

ප්රතේශත ම සුන ම

ගහනනම පාලනනම

කිීන  

සුන නධීම ත් ම ම ම
පාලනනම කිීන ම සාහාම
යධීදයාණ කනම තබනම යනම
විටම ක්රිනා්ව ණම යනම ්ය්ව,ම
එ මප්ර ානකමඉ ා ්වමනය ම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි.ම 
 
නනාතල්ම නනම සුන නධීම
ස්ණ්ලාගැතී ම සාහාම
නක් සණ ම 05ණම ප කම
භූටුනක් සම නයශයම යනම ්ය්ව,ම
උේදණධීද ම ප්රතේශත ම ඒම
සාහාම ඉඩ ක් සම හඳුනාතගනම
ඇතිම ්ය්වම ප්රණාශම ණ නම
ලදි.ම ඒම සාහාම පශුමවයදයම
සහානමඉල්ලාමසිටිනමලදි. 

දිස්ත්රික් සණත  ම සුන නධීම
ගාල්ම කිීන ම සබන්ධීධාතනධීම
ඉදිරිම ණටයු මම කිීන ම සාහාම
සාණච්ඡායක් සම පැයැ්වම ම
සුදුසුම ්යටම ඥ කනම ණ නම
ලදි.ම තබනම සාහාම තසෞ යම
න ා යාෙංශත මසථ්ාපි මපශුම
වයදයමණණ්ඩානතබනමසහානම
ල්ාම ගැතී ම සුදුසුම ්යටම
දධීයනමලදි. 

ගරුමසභාපතිම-ම
තිස්ස හා ා ම
ප්රාතේය නම
සභායම /ම
තසෞ යම
තසේයාම
නධායක් සෂ 

6.7 ණජුම

සෙංයලිධා

නන 

ණජුම සෙංස්ථාතේම

ප්රාතේය නම ණාලිනාලනම

සාහාම  යු පු ම කිරිම

ිලෂ්පාදනම

තගොඩනැගිල්ලම ල්ාම

ගැතී  

උඩ ලලම  යු පු ම
ප්රතේශත ම පිහිටිම දැනටම
ප්රතන ජනනටම තනොගධීනාම
කිරිිලෂ්පාදනම
තගොඩනැගිල්ලම සුදුසුම ්යටම
තන ජනාමණ නමලදි. 
 
තිස්ස,ම ලුණුගබනතයතහ ,ම
සූරිනයැයම ප්රතේශයලම යගායම
ප්රයලිධානනම කිීන ම සාහාම
ත  මණාලිනාලනමඋපතන ගීම
ණ ම ගධීනාම ්යම ප්රණාශම
ණ නමලදි. 
 

කිරිම ිලෂ්පාදනම සලිපණා ම
සටුතිනටම ත  ම
තගොඩනැගිල්ලම හිටුම යනම
්ැවිධීම එ ම සටුතිත ම
ිලලධාාීනධීමණැායාමසාණච්ඡාම
කිීන ම සුදුසුම ්යටම ඥ කනම
ණ නමලදි. 
ණජුම යගායම හාම ඵලදායම
පිමේ්ායම යාලි ායක් සම
ඉදිරිප්වම කිීනත ධීම
නන මරුයම ඉඩ ම ල්ාම දී ම
සබන්ධීධායම සලණාම ්ැලී ම
සුදුසුම්යටමඥ කනමවින.ම 

ප්රාතේය නම
ණළ නාණරුම
-ම ශ්රීම ලෙංණාම
ණජුමසෙංස්ථාය 

6.8  රුකම

ණටයු ම 

ශ්රීම ලෙංණාම  රුකම

පාලිමේතබනධී මම

 ැතිය කනමපිළි්ායම

දැනුය්වමකිීන  

 ාරුකයත ම ම නදහසම් හාම
  යාදම ජාතිණම සෙංයලිධානනම
හාම ප්රතිප්වතිම සබනපාදනම
ක්රිනායමේනම තයනුතයධීම
ල්ාගැතී ම සාහාම  රුකම
ප්රජායතේම කුසල ාම
සෙංයලිධානනම කිීන ම උතදසාම
ක්රිනා්ව ණම යනම ත  ම
 ැතිය කනම තප් යාරිම 14ම
යනම දිනම පැයැ්වම ටම
ණටයු මම තනොදාම ඇතිම ්ය්ව,ම
නවු.ම 18-29ම න තලිම සෑ ම
 රුකතනකුට ම ඡධීදනම
ල්ාම දී ටම හැකිම ්ය්ව,ම
තප් යාරිම7මසහම8ම දිනයලම
නා තන ජනාම භා ගැතී ම
සිදුණ නම ්ය්ව,ම ්ැනලි,ම
ණටවුට්ම  න්ධීම ප්රචා කම
ණටයු මමකිීන ම හනබනම යනම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

ප්රතේශත ම  රුකනධීතගධීම
ලැප්තිතට ප්තිම පරිගනණමසපනාම
ගැතී ටම ණටයු මම ණ නම
තලස්ව,ම නධී ලිජාලම
සබන්ධීධා ායනම ප්රාතේය නම
තල්ණබනම ණාලිනාලම හ හාම
ල්ාම ගධීනාම තලස්වම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

සහණා ම
නධායක් සෂම -ම
 රුකම තසේයාම
සභාය 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

ප්රාතේය නමතල්ණබනමණාලිනාලම
මුඛල්ම ණ ම ගිලටුධීම
 ධායස්ථානම 12ක් සම නටත්වම
ඡධීදනම ක්රිනා්ව ණම යනම
්ය්ව,මඡධීදනමප්රණාශමකිීන ම
සාහාම පරිගකණම
 ෘදුණාෙංගනක් සම හඳුධීයාම දීම
ඇතිම්ය්ව,මඒමසාහාමනයශයම
ණ නම පරිගකණම
සපනාගැතී ටම සහම
ත තහනයනම
ිලලධාාරිතනකුතේම සහානමම
ප්රාතේය නමතල්ණබනමණාලිනාලම
 න්ධීම ල්ාම ගැතී ටම
නතප්තික් සෂාම ණ නම ්ය්වමම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

6.9  ාලිගම

සෙංයලිධා

න 

ණදි තගොඩම -ම

තල්නමුඛල්ලම පාතලිම

්ැබන ම ඉදිකිීනතබනම

ණටයු මම සබන්ධීධාම

ගැටළු 

ජලමගැලීබනයලදීම ාලිගනමනටම
යනම ්ැවිධීම පාසල්ම ළමුඛධීම
හාම ජන ායම නපහසු ායනටම
ප්වයනම ්ය්ව,ම ඒම සාහාම
පදිණම තේදිණායක් සම ඉදිකීීන ම
සුදුසුම්ය්වමතන ජනාමණ නම
ලදි. 
 ාලිගත ම ඉදිකිීනබනම ණටයු මම
තබනම යනම විටම සිදුම තයටුධීම
පයතිනම න  ම පදිණම
තේදිණායක් සම ඉදිකිීන ම
ඇස් තබනධී මතේම ඇ මල්වම
තනොයනම ්යම ප්රණාශම ණ නම
ලදි.ම 

ඒම සාහාම තයන ම
ඇස් තබනධී මයක් සම ඉදිරිප්වම
ණ නම තලසම උපතදස්ම ල්ාම
දුිල. 

ප්රාතේය නම
ඉෙංජිතධීරුම -ම
 ෙංගල්ලම
පළා්වම  ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

07 තී පෘත්ලන න්යණ් රතයන් දදිිපපෘත්  ම් ිි ගැටළු 

7.1 විදුන්බල හ් බල ක් සි සහ මගී ප්රර්හන තසේර් ණළමන්ණ ක ගරු අම් ය මිනන්ද අම ම්  මැිුමම් 

7.1.1 ඉඩබන සිරිත් පු මයාණිජම

ණලාපනටමත ො ාග්වම

ඉඩබනමතයනුතයධීම

දී නාපත්රමල්ාම

ගැතී  

සිරිත් පු ම ්ා ම ිලලධාාීනම
යසතබනම න්ව බනම ිලයාසම සහම
ණපුය්ව ම නනම ගබන ානයලම
යාණිජම ණලාපනටම
ත   ාග්වම ඉඩබනම
තයනුතයධීම ත ත ක් සම යධීදිම
මුඛදලක් සම තගයාම තනො ැතිම
්ය්ව,ම ල්ාම දීම ඇතිම සුනාටුම
ිලයාසම සාහාම ිලදහසම්
දී නාපත්රමල්ාම තදනම තලසම
ඉල්ලීබනමණ නමලදි. 
 
 
 
 
 

එකීම ඉල්ලී ම සාහාම
ණටු රතේම නනු ැතිනම ල්ාම
තදනමලදි. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම-ම
හබන්ධීත ොට 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

7.2 හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස ගරු පෘත්තාන්තම්න්ුම මන්රී දින් ව තරදආ ච් ම මැිුමම් 

7.2.1  ාලිගම

සෙංයලිධා

න 

නබන්ලධීත ොටම

ප්රාතේය නමතල්ණබනම

තණොට්ඨාශත ම

ණනුණැටිනම ාලිගත ම

ඉතිරිමතණොටසම

සෙංයලිධානනමකිීන  

ත  ම  ාලිගත ම තණොටසක් සම
ප කක් සම ණාපට්ම න ම ාම
සෙංයලිධානනම ණ ම ඇතිම ්යම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

 ෙංම ාය්වමණඩිනටුධීමණාපට්ම
කිීනතබනම න මුඛණිධීම
ක්රිනා්ව ණම ම ටම ිලනටු ම
කිතල මීන්ට ම ලක් සෂත ම
යයාපෘතිනටම ඇ මළ්වම ණ ම
ගධීනාමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

7.2.2 කරය ම

ණටයු ම 

ණල ැටිනමකරය ම

ය ානමදක් සයාම

 ාලිගත මඉතිරිම

තණොටසමසෙංයලිධානනම

කිීන  

පාසල්ම ළමුඛධී,ම කරය ම ප්රජායම
සහම ස ානයම ජනනාම තය ම
පහසුණබනම සපනනම ත  ම
 ාලිගත ම තණොටසක් සම
ප කක් සමසෙංයලිධානනමමමඇතිම
්යමප්රණාශමණ නමලදි. 

කිතල මීන්ට ම ලක් සෂත ම
යයාපෘතිනටමත  ම ාලිගනමදම
ඇ මළ්වමණ ම ගධීනාම තලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

7.2.3 ඉඩබන ්ටන මහාමුඛමණධීදම

ප්රතේශත ම

තණොරිනානුමනධාා ම

  මඉදිණ නමලදම

ිලයාසමසාහාමවිදුමේනම

සහමනලමජලනමල්ාම

දී  

පදිෙංචිණරුයධීම
නනයස ණරුයධීමයනමන  ,ම
තබනම සබන්ධීධාතනධීම ඉඩබනම
ණච්තච්රිනක් සම පැයැ්වම ම
තණොධීතේසිම 04ක් සම නටත්වම
පැයැ්වම ටම පළා්වම ඉඩබනම
තණො සාරිස්මවිසිධීමඋපතදසම්
ල්ාමදීමඇතිම්ය්ව,මනනයස ම
පදිෙංචිණරුයධීටම ්ලපත්රම
ල්ාම දී ම යැ දිම
පූලියාදලිශනක් සම යනම ්ය්වමම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

නනයස ම ඇ මල්ම ම
සබන්ධීධාතනධීම
වි ලිශනනක් සම සිදුම ණ ම
සතිනක් සමඇ මළ මයාලි ායක් සම
ල්ාම තදනම තලසම උපතදසම්
ල්ාමදුිල. 

දිස්ත්රික් සම
තල්ණබන 

7.2.4 කරය ම

ණටයු ම 

ණල ැටිනමකරය ම

ය ාත මඉතිරිමමමඇතිම

ඉදිකිීනබනමණටයු මමිල ම

ණ මවියෘ මකිීන මහාම

ගිිලග්වමකරය ම

ත් ට් රමසාහාමයධීදිම

ල්ාමදී  

තබනම යනම විටම 95%ම ප කම
ණටයු මමනයසධීමමමඇතිම්යම
යාලි ාමවින. 
 
කරය නධීතේම ත් ට් රම
ගිිල ැබී මිලසාමකරය නධීටම
රු.ලක් සෂම 50ම ්ැගිධීම ල්ාම
දී ටම ණැබිනට්ම නනු ැතිනම
ල්ාතගනම ඇතිම ්යම ප්රණාශම
ණ නමලදි. 
 

 
 
 
 
එ මණාලිනනධීමසාහාමමුඛදල්ම
තයධීම මම තනො ැතිම ිලසාම
ඉදිරිත මදීමන ා යම ණ්ඩලම
ඥ කනක් සම නනුයම මුඛදල්ම
තයධීම ණ ම දී ටම ණටයු මම
ණ නම්යමදධීයනමලදි. 
 

සහණා ම
නධායක් සෂම -
දිස්ත්රික් සම කරය ම
ණාලිනාලන 
 
 
 
සහණා ම
නධායක් සෂම -
දිස්ත්රික් සම කරය ම
ණාලිනාලන 

7.2.5 කරය ම

ණටයු ම 

පට්ටිනමය ානම ාමදැල්ම

ත ො රපතලහිමකිසිනබනම

පිරිසණතේම

්ලහ්වණාීනම

ක්රිනාණා ණබනම

තහේ මතයධීම  මමමම

ඇතිමගැටළු 

 

 ාම දැල්ම කරය නධීම විශාලම
පිරිසණටම තස ම සැලසී ම
සාහාම ත  ම ගැටළුයම
ණඩිනටුධීමවිසඳිනමයු මම්යටම
නදහහස්මඉදිරිප්වමවින. 

තබනම සබන්ධීධාතනධීම තසොනාම
්ලාම නයශයම ණටයු මම සිදුම
ණ නම තලසම උපතදස්ම ල්ාම
දුිල. 

සහණා ම
නධායක් සෂම -
දිස්ත්රික් සම කරය ම
ණාලිනාලන 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

7.3 හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස ගරු පෘත්තාන්තම්න්ුම මන්රී .ව.ම්. න්නණ මැිුමම් 

7.3.1 ජලම

සබනපාද

න 

ඉහලග ම ප්රජාජලම

යයාපෘතිනම ජලම

සබනපාදනම

 ණ්ඩලනටම පය ාම

දී  

ත  මයයාපෘතිනමහ හාමජලම
සබනප්වම ණ්ඩලතනධීම
ත ොගමජලනමල්ාමතගනම
ජන ායටමත්දාහැීන මසිදුම
ණ නම්ැවිධීමඑක් සම
ඒණණනක් සමසාහාමරු.ම30ණම
මුඛදලක් සමතගම ටම
පාරිතභ ගිණනධීටමසිදුමමම
ඇතිම්ය්ව,මත  මයයාපෘතිනම
ජලමසබනප්වම ණ්ඩලනටම
පය ාමදී ම න්ධීමඑ ම
ගැටළුයමවිසාාමග මහැකිම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

තබනම සබන්ධීධාතනධීම
ණටු රතේම නනු ැතිනම ල්ාම
දුධීම න  ම ඒම නනුයම ඉදිරිම
ණටයු මම කිීන ටම ඥ කනම
ණ නමලදි. 

ප්රාතේය නම
ණළ නාණරුම
-මජලම
සබනපාදනමහාම
ජලාපයහනම
 ණ්ඩලන 

7.3.2 ජලම

සබනපාද

න 

නඟුකතණොළපෑලැස්සම

 හජඳු ම ප්රතේශත ම

පාතීනමජලමගැටළුය 

ත  ම ගබන ානනටම මීන්ට ම
500ක් සම දුරිධීම ජලම සැපයුබනම
 ාලිගනමනැයඥමඇතිම්ය්ව,ම
ඒම තහේ මතයධීම ගබනයාසීධීම
ප්රතේශත ම නලම මේාකිධීම
ජලනම ල්ාම ගධීනාම ්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

් යකුඹුණමජලම
යයාපෘතිතනධීමඑ ම
ප්රතේශනටමජලනමල්ාමදී ම
සාහාමණටු රතේමනනු ැතිනම
ල්ාමතදනමලදි. 

ප්රාතේය ම
ණළ නාණරුම
-මජලම
සබනපාදනම
 ණ්ඩලන 

7.3.3 ණෘත ණලි

  

ම විලම ස්ව්වයම

තගොවිපලටම නන්වම

ඉඩ ම නඩ්ව මම

කිීන ටම කිරිම

තගොමධීටම නයස ම

ල්ාමදී  

ම විලම ප්රතේශත ම නක් සණ ම
1000ණම භූටුම ප්ර ාකනණම
ගයයිධීම  ායාම ඇතිම ්ය්ව,ම
ඊටම නා්දයම නටඹුධීම යැේම
කිහිපනක් සම දම පයතිනම ්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි.ම එ මයැේම
ප්රතිසෙංස්ණ කනම ණ ම තදනම
තලසම සහම එ ම ඉඩබනම මේඛි ම
ගිවිසු ක් සම  න්ධීම කිරිම
තගොමධීටමල්ාමතදනමතලසම
ඉල්ලීබනමණ නමලදි. 
යනමජීමමණලාපනටමනන්වම දම
නධීනම පිළි්ායම ගැටළුයක් සම
පයතිනම ්යම ප්රණාශම ණ නම
ලදි. 

නදාලම ිලලධාාීනධීම හාම කිරිම
තගොමධීම ස ඟම සාණච්ඡාම
තණොටම සුදුසුම ක්රිනා ාලිගම
තන ජනාම ණ නම තලසම
දධීයනමලදි. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම -ම
තිස්ස හා ා 
නම /ම
ලුණුගබනතය
තහ  

7.3.4 ජලම

සබනපාද

න 

යැේද්ව ම ්ා ම

ිලලධාාීනම යසතබනම

පාතීනමජලමගැටළුය 

යැේද්ව ම ප්රතේශත ම දැනටම
පවුල්ම 75ක් සම සාහාම පිරිසිදුම
පාතීනම ජලනම තනොලැත්නම
්ය්ව,ම ජලනම ස්තගනම ඒ ටම
කිතල මීන්ට නක් සම ප කම දු ම
තගයාම නා ටම සිදුම මම ඇතිම
්ය්ව ප්රණාශමණ නමලදි. 

 ා  මපලප ම
යයාපෘතිතනධීමත  ම
ප්රතේශනමආය කනමයනම
්යටමණරුණුමඉදිරිප්වමවූම
න  ,මඒමසාහාමයාලි ායක් සම
ල්ාමතදනමතලසමදධීයනම
ලදි. 
 
 
 
 

ප්රාතේය ම
ණළ නාණරුම
-මජලම
සබනපාදනම
 ණ්ඩලන 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

7.4 දකුණු පෘතළ්්  සභ්තේ ගරු සභ්පෘති තක් ස.ඒ. තසෝමරං  මැිුමම් 

7.4.1  ාලිගම

සෙංයලිධා

න 

 ළුයම ැනුබනය්ව ම
ගබනමතදණමනාමණ ටුධීම
ඌරුත්ොකුමසනම
හ හාමඉදිතණත නම
පාලතබනමඉදිකිීනබනම
ණටයු මමනයසධීමණ ම
වියෘ මකිීන ම 

2012ම යලිෂත මආ බනභමණ ම
75%ම ණම යැඩම නයසධීම ණ ම
ඇතිම න  ම ම 2015ධීම පසුයම
ඉදිකිීනබනමන  මණ මඇ .ම 
 
 
 

නැය ම ඉදිකිීනබනම ආ බනභම
ණ නම තලස්ව,ම නඩක් සම
ඉදිණ ම ඇතිම සිනළු ම පාලබනම
සබන්ධීධාතනධීම යාලි ායක් සම
ල්ාම තදනම තලසම උපතදසම්
ල්ාමදුිල.ම 
 

දිස්ත්රි්වමම
ඉෙංජිතධීරුම-ම
 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

08 තරන්  ණරුණු 

8.1 ජලම
සබනපාද
න 

ජලමසබනපාදනම
යයාපෘතියලමප්රගතින 

නඟුකතණොළපැලැස්සම
්ධීධානාගා මජලම
යයාපෘතිත මණටයු මමසිදුම
ණ ටුධීමපයතිනම්ය්ව,ම ාසම
3ක් සමඇ මළ මිල ාමණළම
හැකිම්ය්ව,මකි  මණ රයනම
ජලමයයාපෘතිනමයස ම2ක් සම
ඇ මළ මිල මණළමහැකිම
්ය්ව,මයණමුඛල්ලමජලම
තන ජනාමක්ර ත මජලම
නයශය ායනටමප්ර ාකය්වම
ධාාරි ායක් සමතනො ැතිම්ය්ව,ම
තිස්සම-මණ  ග මජලම
යයාපෘතිනමනනු ැතිනමසාහාම
ඉදිරිප්වමණ මඇතිම්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 
තද් යැයමජලමයයාපෘතිනම
තණොධීත්රා්වමආන නනමයනම
SD&CC ආන නත ම
නභයධී  මලිලයමගැටළුයක් සම
තහේ මතයධීමඉදිකිීනබනමප්ර ාදම
මමඇතිම්ය්ව,මයයාපෘතිත ම
ණටයු මමිල යනමත ක් සමජලම
බූමේමනයශයමයනම්ය්වම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

එ මයයාපෘතියලමඉදිකිීනබනම
ණටයු මමණඩිනටුධීමිල ම
ණ නමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
නයශයමජලමබූමේමප්ර ාකනම
ආපදාමණළ නාණ කම
නෙංශනම න්ධීමල්ාමදී ටම
ඥ කනමවින. 

ප්රාතේය නම
ණළ නාණරුම
-මජාතිණමජලම
සබනපාදනම
 ණ්ඩලන 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
දිස්ත්රික් සමආපදාම
සහනම
ිලලධාාීන 

8.2 ජලම
සබනපාද
න 

ප්රාතේය නමසභාතයධීම
්වුස ම න්ධීම
ත්දාහරිනමජලනම
සාහාමමුඛදල්මනනකිීන  

 හජන ායතේමජලම
නයශය ායනමසපු ාමදී මජලම
සබනපාදනම ණ්ඩලත ම
ණාලිනභා නමවුයමද,මඇ ැබනම
ප්රතේශමසාහාමප්රාතේය නම
සභායමවිසිධීම්වුස ම න්ධීම
ජලනමසැපයීතබනමදීමඑ මජලනම
සාහාමගාස් මමනනකිීන ම
ගැටළුමසහග මතේ.ම 
ලුණුගබනතයතහ මජලම
ටැෙංකිතනධීමජලනමල්ාම
ගැතීතබනමදීමවිතශේෂම
නයස නක් සමල්ාමතදනමතලසම
ඉල්ලීබනමණ නමලදි. 

පාතීනමජලනමත්දාහැීන ම
සාහාම්වුස යලටමල්ාම
දීතබනමදීමජලනමසාහාමගාස් මම
නනමතනොණළමයු මම්යටම
ඥ කනමවින. 

ප්රාතේය නම
ණළ නාණරුම
-මජාතිණමජලම
සබනපාදනම
 ණ්ඩලන 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

8.3 යනමජීම තගොධීතන රුයම
ප්රතේශත මයනමනමේම
 ලිජනමයැඩිමම . 

ඉදිණ මඇතිමනමේමයැටයල්යලම
විදුමේනමනඩුමම මසහමවිදුමේම
යැටමඇදමම මතහේ මතයධීම
නමේධීමග ටමඇ මළුමයනම්යම
ප්රණාශමණ නමලදි. 
 
 ක් සත  මසී ායධීයලමයැටම
ඉදිණ නම්ැවිධීමයැටමයෙංගුම
සහි මයනම්ය්ව,ම හයැමේම
නධිණාරිනටමනන්වමලඳුම
ණැලෑයලමදියාමණාලත ම
සැඟමමසිටම රීමණාලත මදීම
නමේධීමගබනයලටමඇ මළුමයනම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

යනමනමේම ලිජනමනය මණ ම
ගැතී මසාහාමනමේ ෙංණඩයල්ම
එමේමතපතහමේමකිීන ටම
ණටයු මමණ නමතලස්ව,ම
නධිතේගීම ාලිගම
සෙංයලිධානත මදීමගුයධීම
පාලබනම න්ධීමනමේම
 ෙංණඩයල්මිලදහස්මණ නම
තලස්ව,මvertical garden 
සෙංයලිධානනමකිීන ටමණටයු මම
ණ නමතලස්වමඋපතදස්ම
ල්ාමතදනමලදි.ම 

සහණා ම
නධායක් සෂම
(යනජීම)ම/ම
දිස්ත්රික් සම
ඉෙංජිතධීරුම-ම
 ාලිගම
සෙංයලිධානම
නධිණාරින 

8.4 කරය  තිස්ස හා ා මකරය ම
ගබන ානත මඉදිකිීනබනම
ණටයු මමිල මතනොමම
මුඛදල්මතගම  

ණායධීතිස්සපු ම
ගබන ානත මඉදිකිීනබනම
ණටයු මමිල මප්රතිලාභීධීම
සාහාමආධාා මමුඛදල්මල්ාමදීම
ඇතිම්යටමයාලි ාමවින. 

තබනමසබන්ධීධාමයාලි ායක් සම
ල්ාමතදනමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

ප්රාතේය නම
තල්ණබනම-ම
තිස්ස හා ා 
න 

8.5 නධායාප
න 

යලස්මුඛල්ලම
ප්රතේශත මපාසල්ම
සාහාමළමුඛධීමඇ මල්වම
කිීනතබනමදීම  මමමමඇතිම
ගැටළු 

පළමුඛමතශ්රේණිනටමළමුඛධීම
ඇ මල්වමකිීනතබනමදීමගැටළුම
ණාීනම ්ව්වයනක් සමපයතිනම
්ය්ව,මආසධීනමපදිෙංචිමනනටම
පාසලමනහිටුමයනමන  ,මදු ම
සිටමමළ යිධීමඇ මළ්වමණ ම
ගැතී මදමගැටළුමසහග ම
්යටමණරුණුමඉදිරිප්වමවින. 

න ා යාෙංශමතල්ණබනතගධීම
මේපිනක් සමස්තගනමඑනමතලසම
ඇ ැබනමිලලධාාීනධීම
තද ාපිනධීටමඋපතදස්මතදනම
න  මතද ාපිනධීම
තේශපාලනමනධිණාරිනමතය ම
එ මගැටළුමතේශපාලනම
නධිණාරිනමතය මඇයටිමේම
කිීන මනුසුදුසුම ්ව්වයනක් සම
්ය්වමතල්ණබනතේම
නනු ැතිනමල්ාග මයු මමනබනම
එනමිලලධාාීනධීමවිසිධීම
ණ ගධීනාමතලස්ව,ම
පාසලටමළමුඛධීමඇ මළ්වම
කිීන මසාහාමතේශපාලනම
නධිණාරිනම ැදිහ්වම
තනොකිීන ටමයග්ලාමග ම
යු මම්ය්වමදධීයනමලදි.ම යම
දමතද ාපිනධීම
නපහසු ායනටමප්වම
තනොයනමආණා නටමම
විදුහල්පතිය නාතේමසිටම
නධායාපනමක් සතෂේත්රත මසිනළුම
ිලලධාාීනධීමඑක් සයමණටයු මම
ණළමයු මම්යටමඋපතදස්ම
ල්ාමදුිල. 

සිනළු ම
ණළාපම
නධායාපනම
නධායක් සෂයරු 

8.6 නධ්මනාප
න 

නධායාපනමිලපුන ාම
සෙංයලිධානම
යැඩසටහනමපිළි්ායම
දැනුය්වමකිීන  

හබන්ධීත ොටමජා යධී  ම
සබන ධීත්රකමශාලාතේම
තප් යාරිම29මයනදාමසිටම
 ාලි මම01මයනමදිනමදක් සයාම
නධායාපනමිලපුන ාම

සිනළුතදනාතේ ම
සහතන ගනමල්ාමගිලටුධීමම
ණටයු මමණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුිල. 

යෘ්වඥනම
පුදුණුම
නධිණාරින 
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අ.අ 

විෂය 

ක් සතෂේත්ර

ය 

ණ් කය ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු තී කය රගකීම 

සෙංයලිධානමයැඩසටහනම
ක්රිනා්ව ණමයනම්ය්ව,මනයම
ිලපැයුබන,මනයම
යයයසානණනධීමසාහාම
යෘ්වතිනමපුදුණුමඇ මළුම
ත්ොතහ මයැඩසටහධීමඊටම
ස ගාමීන්යමක්රිනා්ව ණමයනම
්ය්වමප්රණාශමණ නමලදි. 

8.7 ණෘත ණලි
  

නබන්ලධීත ොටම
 ජත මබීජමිලෂ්පාදනම
තගොවිපතල්මගැටළු 

තගොවිපලමආසධීනත මඇතිම
නනයස මඉදිකිීනබනම
තහේ මතයධීමජලම්ස්නායම
නයහි මම මිලසාමබීජම
ිලෂ්පාදනමණටයු මමසාහාම
්ාධාාම  මමමමඇතිම්යම
ප්රණාශමණ නමලදි. 

තබනමසබන්ධීධාතනධීමතසොනාම
්ලාමයාලි ායක් සමඉදිරිප්වම
ණ නමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

ගරුමසභාපතිම-ම
නබන්ලධීත ො
ටමප්රාතේය නම
සභාය 

8.8 පරිස ම
සෙං ක් සෂ
ක 

නනයස මනළමමේෙංම
ඉදිකිීන මතහේ මතයධීම
  මමමමඇතිමගැටළු 

යැමේමතසේදී මසාහාමජලම
සබනප්වම ණ්ඩලත ම
නනු ැතිතනධීමත ො යමනළම
මේෙංමහෑීන මතහේ මතයධීමගැටළුම
  මමමමඇතිම්යමයාලි ාමවින.ම 

නනයස මනළමමේෙංමඉදිකිීන ම
න  මකිීන ටමපිනය ම
ගධීනාමතලසමඋපතදස්මල්ාම
දුිල. 

ජලමසබනප්වම
 ණ්ඩලන 

 
2020මයසතලිමපළමුඛයනමසබන්ධීකරණ කමණටු රමස්ස්ම මසාහාමසිනළුමතදනාමසහභාගීමම මසබන්ධීධාතනධීමස ම රම
යනම ්ය්ව,ම තබනම යසතලිම දීම ්ාමීන්නම ආලිථිණනම නෙංයාලී ම ප්රමුඛ ම ණ ම ග්වම යයාපෘතිම කිහිපනක් සම ක්රිනා්ව ණම ම ටම
ිලනටු ම්ය්ව,මනයමනග මිලලි ාකනටමප්රමුඛ  ායනමල්ාමතදනම්ය්ව,මඒමසාහාමසිනළු මතදනාතේමසහතන ගනම
නතප්තික් සෂාමණ නම්ය්ව,මප්රණාශමණ නමලදමන  ,මපාසල්මසාහාමළමුඛධීමඇ මළ්වමකිීනතබනමදීමතේශපාලනමනධිණාරිනම
 ැදිහ්වමණ මතනොගැතී ,ම ්වමරයයමපුනරු්ව ාපනම ධායස්ථානනමණඩිනටුධීමසථ්ාපි මකිීන මහාමතඩෙංගුමත  ගම
 ලිධානනමකිීන ම නනමණරුණුම සබන්ධීධාතනධීම විතශේෂම නයධාානනම තනොමුඛම ණ නම තලසම ඉල්ලාම සිටිටුධීම දිසත්්රික් සම
සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්සම් ම සාලිථණයම පැයැ්වම ම සබන්ධීධාතනධීම ණටු රතේම සිනළු ම සා ාජිණනධීම තය මම
ස් මතිනමපිරිනැමීන්ත ධීමනන මරුයමප.යම1.00 ටමප කමමස්ස්මතබනමණටයු මමනයසධීමවින. 
 

 

 

සී.ඒ. සුතන්  තලෝනන 

දිස්ත්රික් ස තමණම්ද දිස්පෘති ( ්ජණ්ිප ආර කය) 

හම්බන්ත ොට පෘතිපපෘත්ලන දිස්ත්රික් සණය 
 
2020මජනයාරිම සම................මමදින 
හබන්ධීත ොටමදිස්ත්රික් සමතල්ණබනමණාලිනාලත දීමන. 
 


