හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස සම්බන්කරණ ක ණටු ර ස්ස්ම්ම් ර්තා ්ර
2020.09.07
දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්ස්ීමබනම ගරු සමම සභාපතිවරුධීම මෙපලමේම ප්රධාාත්වවමනධීම ස ම ගරුම මතතිම
ඇමතිතුමධීලාමේම ස භාගී්වවමනධීම 2020.09.07ම වතම දිතම මප.ව.ම 9.00ටම බන්ධීම ොටම දිස්ත්රික් සම මමණබනම
ණාර්නාලයීනමප්රධාාතමස්ස්ීබනමශාලාමේමදීමපව්වවතමලදි.ම
ප්රථමමනධීම,ම ම අභිතවමනධීම ප්වම වූම ගරුම සමම සභාපතිවරුධීම මෙපලම ඇතුළුම පතටුකම සිටිම සිනළුමම මේශපාලතම
තානණ්වවනම ාම ාජ්යමිලලධාාීනධීම බන්ධීම ොටමදිස්ත්රික් සමමමණබනම ව නාමවිසිධීමපිළිගධීතාමලෙමඅ ,මමණොවිඩ්ම
19මවසංග නටමසාර්ථණවමමුහුකමදුධීම ටක් සමමලසමපවතිතමඅභිමනෝගම මුමේමදිස්ත්රික් සණමනමිලප්පාෙතමවර්ධාතනම
කිීනම,මතවමිලපතයුබනම ඳුතාගතනීමම ාමඒමසඳ ාමමවළඳමපොලමිලර්මාකනමණ මගතනීමමසිදුණළමයුතුම්ව්ව,මමබනමවතම
විටම බන්ධීම ොටම දිස්ත්රික් සණමනම තුම ණු වම වගාව,ම  ළම ණු වම වගාවම ාම ්ඉම ිඟු වම වගාවම වයාප්තතිනම වතඩිම කිීනමම
සඳ ාමපර්මනපතමසිදුමණ ටුධීමපවතිතම්ව්ව,මප්රණාශමණ තමලදි.ම වමෙ,මම ාමාර්ග,මඅධායාපත,මමස්යමදදීමවිවිධාම
ක් සමපේත්රනධීම මණම ි ම අවධාාතනම මනොමුම ණ ටුධීම බන්ධීම ොටම දිස්ත්රික් සණමනම දියු වවම සඳ ාම ණටයුතුම කිීනමටම
මේශපාලතම අධිණාඟුනම ස ම සිනළුමම ාජ්ය ිලලධාාීනධීම ස මනෝගීවම ණටයුතුම ණළම යුතුම ්වම ෙම වතඩිදු ට්වම ප්රණාශම
ණ තම ලදි.ම අතතුරුවම මණොවිඩ්ම 19ම වසංග නම ම තු
ේ මවධීම ජ්නටම නබනම ස තනක් සම ීමබනම අ මුණිධීම සිනළුමම
ප්රාමේය නම මමණබනම ණාර්නාලම මණමුතුමවධීම ිලලධාාීනධීමේම මක් සම දිතම වත රපක් සම මණොවිඩ්ම 19ම අ මුෙලටම ප්රධාාතනම
කිීනමමසිදුණ මඅ මමනමගරුමවාඟුමමාර්ගමඅමා යමමමමම ාජ්පක් සපමමතතිතුමධීමමව මපිඟුතමතමලදි.
ණටු රමේම ගරුම සමම සභාපතිම ාම බන්ධීම ොටම දිස්ත්රික් සම ගරුම පාර්මේමබනධීතුම මධීරීම දවෙයම පුලමම සංීවවම
ගලප්තප්වතිමමතතිතුමධීමවිසිධීමසභාමේමණටයුතුමද බනභමණ ටුධීමමස්භාගයමනමෙතක් සමමප්රතිප්වතිමප්රණාශනමඅුවවම
මේය නම දර්ථිණනක් සම ිලර්මාකනම කිීනමම සඳ ාම ව ාන,ම ගුවධීම ො රපලම සංවර්ධාතනම දදිනම
ාම දිස්ත්රික් සණමනම
දර්ථිණනමතගාමසි රීමමපමෙසාමසිනළුමමෙතාමස මනෝගීවමණටයුතුමකිීනමබනමඅවශය ාවනමමපධීවාමමෙතමලදි.
අතතුරුවමගරුමසමමසභාපතිම ාමෙකු වමපළා්වමගරුමද වඩුණා ව මදමාර්නමවිමේනබනමවිමේසිං මගමමේමමතතිතුමධීම
විසිධීම සභාවම අම ටුධීම මණොවිඩ්ම 19ම වසංග නම මුමේම සිනළුම මෙතාම ස මනෝගීවම ණටයුතුම ණළම ්ව්ව,ම ෙකු වම
පළාම්වමමඉංගුමවසංග නමි ලමමට්ටටුධීමපාලතනමණ මඇතිම්ව්වමඒමසඳ ාමමස්යම ාමද ක් සපණමඅංශමවිසිධීම
පපඟුමමස මනෝගනමල්ාමදුධීම්ව්ව,මපවතිතමනටි ලම ප සුණබනමපපඟුමමප්රමනෝජ්තනටමගිලටුධීමිදිඟුමසංවර්ධාතම
ණටයුතුම සිදුණළම යුතුම ්වට්වම ප්රණාශම ණ ටුධීම විමශේපමනධීමම පළමුම වස ටම ළමුධීම ඇතුළ්වම කිීනමබනම දීම ඇතිවතම
ේෙනමඅවමමකිීනමමසඳ ාමතවමසංණමපමඇතුළ්වමක්රමව්වමවතඉපිළිමවලක් සමසණස්මකිීනමටම්ලාමපොම ෝවතුමවතම
්ව්ව,මඒමනටම්වමපාසමම50ක් සමසංවර්ධාතනමමණොටමවස ණටමපළමුමවස මළමුධීම3000ක් සමඇතුළ්වමණ මගතනීමටම
තකිවතමපඟුදිමණටයුතුමසබනපාෙතනමකිීනමටමඅමප්තක් සෂි ම්ව්වමප්රණාශමණ තමලදි.මම
2020.02.03මවතමදිතතතිමස්ස්ීබනමවාර් ාමේමඅඩුපාඩුමකිසිවක් සමමතොවූම්තවිධීමමමමවාර් ාවමසභාමසබනම මණ තමලෙම
අ ,මඅතතුරුවමසාණච්ඡාමණ තමලෙමණරු වම ාමගුවමලතබූමතී කමප මපඟුදිමමේ.
අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
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සංරතාධන රැඩසටහන්රල ප්රගතිය ඉදිරිපත් කිරීම

1.1

සපිඟුගමක් සම
-ම
ජ්ත ාම
ස භාගී්වවම
ග්රාමීය නම සංවර්ධාතම
වතඉසට තම
-ම
2020ම

තී කය

ග්රාමීය නම සංවර්ධාතම ණටයුතුම පමෙසාම මමමම ිදිඟුමණටයුතුමණඩිතබනම
වතඉසට තම ක්රිනා්වමණම වතම ්ව්ව,ම ස මම ණ මසිනළුමමවයාපතතිම
ග්රාමමිලලධාාීනමවසමණටමමරු.ටු.ම2ම්තඟිධීම මමමමවර්පනමතුළමිලමම
රු.ටු.ම 1152ක් සම අුවම ම ීම ඇතිම ්ව්ව,ම ඒම කිීනමටමණටයුතුමණ තම
නටම්වම ග්රාමීය නම සංවර්ධාතම වයාපතතිම 1022ම මලසමෙධීවතමලදි.
ක්රිනා්වමණමවතම්වමපවසතමලෙමඅ මඒම
සබන්ධීධාම ප්රගතිනම ිදිඟුප්වම ණ තම ලදි.මමම
පතවතිම මණොවිඩ්ම වසංග ම
්ව්වවනම
ම ේතුමවධීමපසුගිනමමාසමකිි පනමතුලමනබනම

රගකීම

අධායක් සපම
(ක්රමසබනපාෙත ම/ම
සිනළුමමප්රාමේය නම
මමණබනවරු
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අ.අ

ණ් කය

1.2

ග්රාමීය නමනටි ලම
ප සුණබනම
සංවර්ධාතනම
කිීනමබනම
වතඉසට තම-ම
2020

1.3

බන්ධීම ොටම
දිස්ත්රික් සණමනම
පවුමම ාම
ුලේගලනධීම
පිළි්ඳමේව ම
පේධාතිනක් සමසණස්ම
කිීනම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
පසු් මක් සම ඇතිම වුවෙම මබනම වතම විටම
සාමාතයම පඟුදිම ණටයුතුම සිදුම මවටුධීම
පවතිතම්වමෙමප්රණාශමණ තමලදි.
වයාපතතිම87ක් සමසඳ ාමරු.ටු.ම80ක් සමඅුවම ම
ීමඇතිම්ව්ව,මමබනමවතමවිටමවයාපතතිම28ණම
වතඉම අවසධීම ණ ම ඇතිම ්ව්වම පතවතිම
වසංග ම
්වවනම
ම ේතුමවධීම
ක්රිනාණාීන්වවමනම නබනම පසුම ් මක් සම ඇතිම
වුවමෙමමබනමවතමවිටමසාමාතයමපඟුදිමණටයුතුම
සිදුම මවටුධීම පවතිතම ්ව්වම ප්රණාශම ණ තම
ලදි.
මණොවිඩ්ම
වසංග ම
අවස්ථාමේම
ුලේගලනධීමේම ම ො තුරුම ල්ාම ගතනීමබනම
දීම
මුහුකම
දුධීම
අප සු ාවනධීම
සතලකිමලටම ගිලටුධීම දිස්ත්රික් සණමනම
සිනළුමම පවුමම
ාම ුලේගලනධීමේම
ම ො තුරුම ඇතුළ්වම ේව ම පේධාතිනක් සම
සණස්ම කිීනමම දිස්ත්රික් සම මමණබනම තුමාමේම
මගමපධීීමම පඟුදිම ම ද බනභම ණ තම ලෙම
්ව්ව,මමනමග්රාමමිලලධාාීනමවසබනමමට්ටටුධී,ම
ප්රාමේය නම මමණබනම මණොට්ශාශම මට්ටටුධීම
ාම දිස්ත්රික් සම මට්ටටුධීම ම ො තුරුම මවධීම
ණ ම ඳු ාග ම තකිමවතමපඟුදිමසණස්ම ණ ම
ඇතිම්ව්ව,මිලවාසම සබන්ධීධාමම ො තුරු,ම
දු ණථතම භාවි න,ම වා ත,ම ස්කිනාව,ම
අධායාපතම මට්ටම,ම ුලේගලනධීමේම
දොනමම දදීම සිනළුමම ම ො තුරුම මමමම
පේධාතිනටම ඇතුල්වම කිීනමටම ණටයුතුම
ණ තම ්ව්ව,ම මමමම ේව ම පේධාතිනම
සංවර්ධාතම ණටයුතුම ඇතුළුම සිනළුමම
ණාර්නධීම සඳ ාම අවශයම ේව ම ප සුමවධීම
ල්ාම ග ම තකිම පඟුදිම සණස්ම ණ ම ඇතිම
්ව්වම ප්රණාශම ණ තම ලදි.ම 2020ම
පාර්මේමබනධීතුම මතතිව කනම ම ේතුමවධීම
ාවණාමේණවම ණටයුතුම ත ම වුවෙ,ම
ප්රාමේය නම මමණබනම ණාර්නාලම මට්ටටුධීම
ස්ස්ණ තම ලෙම ම ො තුරුම මබනම වතම විටම
පඟුගකණම ග ම ණ ටුධීම පවතිතම ්ව්ව,ම
2020ම සතප්ත තබන්ර්ම මාසනම අවසධීම වතම
විටම ේව ම පේධාතිනම සබනපූර්කමනධීම මම
ිලමම කිීනමටම ිලක් සණම ණ ම ඇතිම ්ව්වම
ප්රණාශමණ තමලදි.ම
මමමම ම ො තුරුම පේධාතිමනම වතඉම
ිලමීමමධීම පසුවම ම ො තුරුම අවශයම
දණා නටම මවධීම ණ ම ගතනීමබනම තකිනාවම
(data Filter) පවතිතම්වමෙමප්රණාශමණ තම
ලදි.

තී කය

රගකීම

ිදිඟුම ණටයුතුම ණඩිතටුධීම අධායක් සපම
සිදුමකිීනමටමතී කනමවින. (ක්රමසබනපාෙත ම/ම
සිනළුමමප්රාමේය නම
මමණබනවරු

දිස්ත්රික් සණමනම මමවතිලම
ම ො තුරුම පේධාතිනක් සම
පව්වවාමගතම
නාමම
සිනළුමම ණටයුතුම සඳ ාම
ි ාම ප්රමනෝජ්තව්වම වතම
්තවිධීම මමම ණටයුතුම
ණඩිතටුධීම ිලමම කිීනමටම
තී කනමවින.

අධායක් සපම
(ක්රමසබනපාෙත ම/ම
සිනළුමමප්රාමේය නම
මමණබනවරු
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ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

පළමුම මමම වතඉම අවසධීම ණ ම ඇතිම
්ව්ව,ම මෙවතම ම ලම සඳ ාම මනොොම ඇතිම
ස්ලතබ්ම මමණි ම ණබනබිම කූරුම ිලසිම
ප්රටුතිමනධීම ම ො ම ්තවිධීම ිදිඟුම ිදිකිීනබනම
ණටයුතුම ත ම ීම ඇතිම ්වට්ව,ම මෙවතම
ම ලමිදිකිීනමමසඳ ාමපවතිතමස්ලතබ්මමණම
ිව්වම ණළම යුතුම ්වට්වම ණරු වම ිදිඟුප්වම
වින.
ාජ්යමමතොවතමදන තනක් සමමඟිධීමමමි ම
ණටයුතුම සිදුණ ම ඇතිම අ ,ම ස්ලතබ්ම මණම
මනොොමදීර්ඝමණාලනක් සමග ීමමිලසාමණබනබිම
මලම අමලාම ඇතිම ්තවිධීම ිදිඟුම ණටයුතුම
කිීනමබනම අප සු ාවනක් සම ඇතිම ්වටම
ණරු වමිදිඟුප්වමවින.
පසස්මමපළමපධීතිනමද බනභමකිීනමමසඳ ාම
ිඉණඉමගතටළුවක් සමපවතිතම්තවිධීමෙතතටම
අ ත ම ෙමාම ඇතිම අ්ලධීවම පවතිතම
මගොඉතතගිමලම ප්රතිසංස්ණ කනම සඳ ාම
ෙකු වම පළා්වම අධායාපතම අමා යාංශනටම
ෙතුවබනම දීම ප්රතිපාෙතම ිමලාම ඇතිම ්වටම
ම ො තුරුමිදිඟුප්වමවින.ම
මගොඉතතගිමේම
ිදිකිීනමම
ාම
ප්රතිසංස්ණ කනම සඳ ාම පවතිතම සීටු ම
ප්රතිපාෙතම ප්රමු ාම අුවපිළිමවලටම මවධීම
ණ තම්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.

ඒම සබන්ධීධාමනධීම සිනළුම
ම ො තුරුම
ඇතුළ්වම
වාර් ාවක් සම සතිම මෙණක් සම
ඇතුළ ම ල්ාම දීමටම
තී කනමවින.

දිස්ත්රික් සම
ිංජිමධීරුම
(මගොඉතතගිමේ මම/ම
ණලාපමඅධායාපතම
අධායක් සපම-ම
බන්ධීම ොට

අවශයම ප්රතිපාෙතම ල්ාම
මගතම ණඩිතටුධීම මමම
ප්රතිසංස්ණ කම ණටයුතුම
ිලමමණ මපධීතිනමද බනභම
කිීනමටමතී කනමවින

ෙකු වමපලා්වම
අධායාපතම
මමණබනම/මෙකු වම
පළා්වමඅධායාපතම
අධායක් සපම/ම
ණළාපමඅධායාපතම
අධායක් සපම-ම
ංගමල

අවශයම ප්රතිපාෙතම පළා්වම
සභාමවධීම
ිමලීබනම
කිීනමටම තී කනම වින.ම
පාසමම ම්ොම ෝමනණම
අඩුපාඩුම ස ම ගතටළුම
පවතිතම ්තවිධීම ණළාපම
අධායාපතමඅධායක් සපණවරුම
සමඟම සබන්ධීකරණ කනම
ීම
දිස්ත්රික් සණමනම
සංවර්ධාතනම විනම යුතුම
පාසමම
මගොඉතතගිමේම
ප්රමු ාම අුවපිළිමවලටම
ලයිස්තුවක් සම
සණස්ම
කිීනමටමතී කනමවින.
ජ්ාතිණම
මට්ටටුධීම
සාණච්ඡාම මණොටම පළා්වම
සභාම
මට්ටටුධීම
මක්රමමනක් සම
සණස්ම
කිීනමම සුදුසුම්වට්වමඅවටම
පාසමමසංවර්ධාතනමකිීනමම
සුදුසුම ්වට්වම තී කනම
වින.ම

මමණබනම-මෙකු වම
පළා්වමඅධායාපතම
අමා යාංශනම/ම
ණලාපමඅධායාපතම
අධායක් සපම-ම
ංගමල,වලස්මු
මල,ම
බන්ධීම ොට
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2.1

තිස්සම ා ාමම
මාගමමවිෙයාලමනම
පධීතිමණාම ම
සි  ම
මගොඉතතගිමමමම
මෙවතමම ලම
ිදිකිීනම

2.2

අ ධීමවලමම ාම
විෙයාලමනම
අ්ලධීවමපවතිතම
මගොඉතතගිමලම
අලු්වවතඩිනාම
කිීනම

2.3

ම් මේම ලම3ම
මණොළණිනම
පාසමමම
මගොඉතතගිමේම
ගතටළු
ම්මේඅ්ව මමධායම
ම ාමවිෙයාලමනම
මගොඉතතගිමලම
ිදිකිීනමබනමගතටළුම

2.4

2.5

ී ණතටිනම
ප්රාථටුණම
විෙයාලනටමසිසුධීම
ඇතුළ්වමණ ම
ගතනීමබනමදීමමතුමීම
ඇතිමගතටළු

මමමම පාසමම සඳ ාම මගොඉතතගිමේම
අවශය ාවනක් සම පවතිතම ්වටම ණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.ම

ණතප්තමපටිනාව,ම ති ාවලම නතම ප්රමේශවලම
ළමුධීම ප්රාථටුණම විෙයාලනටම ඇතුල්වම ණ ම
ගතනීමම ම ේතුමවධීම ී ණතටිනම මධායම ම ාම
විෙයාලනටම ෂ්පය්වවධාාීනධීම ඇතුළ්වම ණ ම
ගතනීමම සඳ ාම අවස්ථාවම මතොමතතිම වතම
්වටමම ො තුරුමිදිඟුප්වමමවින.ම
ළමුධීම ඇතුළ්වම ණ ම ගතනීමබනම ප්රතිප්වතිම
ාමගුරුමප්රශ්තනටමප්රතිප්වතිමනමවිසඳුමක් සම
ල්ාම ග ම යුතුම ්තවිධීම ාම ජ්ාතිණම
මට්ටටුධීම ිදිඟුප්වම ණ ම ඇතිම මක්රමමම

මමණබනම-මෙකු වම
පළා්වමඅධායාපතම
අමා යාංශනම/ම
ෙකු වමපළා්වම
අධායාපතම
අධායක් සපම/ම
අධායාපතම
අධායක් සපම-ම
ංගමල,වලස්මු
මල,ම
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අ.අ

2.6

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
අුවවම ණටයුතුම කිීනමබනම දීම ඇ තබනවිටම නබනම
නබනම අඩුපාඩුම සිදුවතම ්තවිධීම පවතිතම
මක්රමමනම පළ්වම සභාවටම ගතලමපතම
පඟුදිම සණස්ම කිීනමම සුදුසුම ්වටම මනෝජ්තාම
ිදිඟුප්වමවින.
ජ්ාතිණමපාසමමමට්ටමටමඅමතකු්වමපාසමම
සංවර්ධාතනමකිීනමටමණටයුතුමසිදුමණ ටුධීම
පවතිතම ්තවිධීම ගතටළුම නබනම
මණටම
විසඳාමග ම තකිම්වමප්රණාශමණ තමලදි.ම
දිස්ත්රික් සණමනම
දිස්ත්රික් සණමනමම්ොම ෝමපාසමවලමිංරීසි,ම
පවතිතමගුරුමි ඟනම සංගී න,ම තත රබනම වතිලම ම විපනනධීම සඳ ාම
ම ේතුමවධීමමතුමීම ගුරුම ි ඟනක් සම පවතිතම ්වට්ව,ම මමමම
ඇතිමගතටළු
ම ේතුමවධීම ඇ තබනම පාසමම සඳ ාම ළමුධීම
ඇතුල්වමකිීනමටමමෙමාපිනධීමපසු්ටමවතම
්වට්ව,ම ලු වගබනමවම ම ප්රමේශමනම
පාසමම සඳ ාම ගුරුවරුම 45ණම ි ඟනක් සම
පවතිතම්වට්වමණරු වමිදිඟුප්වමමවින.
ගුරුවරුධීම තුලතමනම ගතටළුවක් සම ටුසම
දිස්ත්රික් සණමනම ගුරුම ි ඟනක් සම මතොමතතිම
්ව්ව,මමමසේම වුවමෙ,මිදිඟුමනමදීමගුරුවරුධීම
250ක් සම ්ඳවාම ගතනීමටම ිලනටු ම ්තවිධීම
මමමම ගතටළුවලටම විසඳුබනම ල්ාම දිනම තකිම
්ව්ව,මෙකු වමපළා්වමගරුමදණ්ඩුණා ව ම
විසිධීමෙධීවතමලදි.
ගුරුවරුධීම ස්ථාතග ම කිීනමබනම දීම
ඔවුධීමේමපදිංචිනමපිළි්ඳවමසලණාම්තලීමම
අ යාවශයම වතම ්වට්ව,ම ගුරුම මාරුීබනම
සඳ ාම මේශපාලතම අධිණාඟුනම මතදි ්වම
ීමමත මකිීනමටමස ම දිසිමමාරුීමණමදීම
සබන්ධීකරණ කම ණටු රමේම ම අුවමතතිනම
ල්ාම ග ම යුතුම ්වටම ණටු රම තී කනක් සම
ගතනීමම ම සුදුසුම ්වට්ව,ම මධ්මනමම ජ්මනම
අ මුෙමම සි  වම මක් සම ප්රාමේය නම මමණබනම
මණොට්ශාශනණටම මක් සම ්හුම ණාර්නම
පාසලක් සමසංවර්ධාතනමකිීනමමසුදුසුම්වට්වම
මනෝජ්තාමිදිඟුප්වමවින.ම
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3.1

වාඟුමමාර්ගම
ක් සෂි මසීමාමේම
ඇතිමිඉබනම
සංවර්ධාතනම
කිීනමබනමදීම
වාඟුමාර්ගම
මෙපාර් මබනධීතු
මේමඅවස මල්ාම
ගතනීම

වාඟුම මාර්ගම ක් සෂි ම දසධීතමනම පිි ටාම
ඇතිම ිඉබනවලම වාඟුමාර්ගම ණාර්නාලමනම
විමසීමකිධීම ම ො වම විවිධාම ිදිකිීනබනම
සඳ ාමඇ තබනමදන තමවිසිධීමඅවස මදීමම
ම ේතුමවධීම
ුලේගලයිධීම
ක් සෂි ම
දක්රමකනම කිීනම්ව,ම ජ්ලම ූලලා්රම
අතවස මනධීම පඟු කනම කිීනම්වම ිලසාම
ගතටළුමමතුමීමඇතිම්වටමණරු වමිදිඟුප්වම
වින.ම

තී කය

රගකීම
බන්ධීම ොට

විපනම ධාා ාවධීටම අොලවම
ගුරුවරුධීම ි ඟම පාසමම
ස ම ගරුම අතිඟුක් ස නම
සි  ම පාසමම පිළි්ඳම
මමතනක් සම සතිම මෙණක් සම
ඇතුළ මල්ාමමෙතමමලසම
පපමෙස්මල්ාමදුිල.ම
පාසමම සබන්ධීධාමනධීම
ම්ොම ෝම ගතටළුම පවතිතම
්තවිධීම සිනළුම ගතටළුම
සාණච්ඡාම කිීනමම සඳ ාම
මවතමම
ස්ස්ීමක් සම
පතවත්වීමටම
තී කනම
ණ තමලදි.

මමණබනම-මෙකු වම
පළා්වමඅධායාපතම
අමා යාංශනම/ම
ණළාපමඅධායාපතම
අධායක් සපණවරු

විවිධාම
දන තවලටම
අොලම
ක් සෂි ම
ඳුතාමගතම
ඒවාම
ද ක් සපාම ණ ම ගතනීමටම
ණටයුතුම කිීනමම ස මම
දන තනක් සම විසිධීම මම
ණළම යුතුම ්වට්ව,ම
වයාපතතිම
ක්රිනා්වමණම
කිීනමබනම දීම ම ෝම මුෙමම
ල්ාම ගතනීමබනම දීම ඒම
පිමේ්ඳවම ක් සෂි ම අන්වම

වාඟුමාර්ගම
අධායක් සපම-ම
බන්ධීම ොටම/ම
සිනළුමමදන තම
ප්රධාානීධී
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අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය
දන තම සමඟම සාණච්ඡාම
ණ ම ණටයුතුම කිීනමම සුදුසුම
්වට්වම තී කනම ණ තම
ලදි.
වයාපා ම ණටු රමේම දීම මබනම
පිළි්ඳවමසාණච්ඡාමමණොටම
සුදුසුම තී කම ගධීතාම
මලසම පපමෙස්ම ල්ාම දුිල.ම
වාඟුමාර්ගම දඥාම පත ම
සංමශෝධාතනම
කිීනමටම
ිලනටු ම ්තවිධීම පස්සාතම
වාඟුමමනෝජ්තාමක්රමමසඳ ාම
ජ්ලනම ල්ාම දීමබනම දීම ඒම
පිළි්ඳවම සතලකිමේම්වම
වතම මලසම පපමෙස්ම ල්ාම
දුිල.
ිඉබනම ි ටුනධීම විසිධීම
අවස ම
මතොමෙධීමධීම
තබනම
අ්වප්වම
ණ ම
ගතනීමටම
ණඩිතටුධීම
ණටයුතුම ණ තම මලසම
පපමෙස්මල්ාමදුිල.

3.2

මගොඉම
මගොීධීමේම
ිඉබනවලටම
වාඟුමාර්ගමජ්ලනම
ල්ාමගතනීමබනමදීම
සිදුවතමගතටළු

මගොඉම මගොවි තධීම සඳ ාම ජ්ලනම මපොබනපම
ණ ම ල්ාම ගතනීමබනම දීම පවතිතම වාර්මාර්ගම
නීතිම ීනතිම ම ේතුමවධීම මගොීධීම
අප සු ාවනටම ප්වම ීම ඇතිම ්වම ප්රණාශම
ණ තමලදි.ම

3.3

ඕලුවිලමවතේම
්ස්තාවමඅවි  ම
ීමමිලසාමසිදුවතම
අප සු ාවනම
මග වාමගතනීම

3.4

ණඉව මවතවම
සංවර්ධාතනමකිීනම

වතේම ්ස්තාවම සුේෙම කිීනමම නධීත්රම ූතත්රම
මනොොම සිදුණ තම අ ම ්ස්තාමේම මීය ට ම
200ණම පමකම ප්රමාකනම මප්ේගමේණම
ිඉමක් සම
ාම වතටීම ඇතිම ්තවිධීම මමම
මණොටසම පවිත්රම කිීනමම සඳ ාම ිඉබනම
ි ටුනධීමගධීම ්ාධාාම මමලම ීම ඇතිම
්වට්ව,ම මමම ම ේතුමවධීම ංගමලම තිස්සම
මාර්ගමනම කුඉාවිලම ම්ෝක් සකුවම අසලම
මාර්ගනම ජ්ලමනධීම නටම ීම,ම ලධීසිව්ව ම
ප්රමේශනමනටීමමවතිලමගතටළුමමතුමීමඇතිම
්වට්වමණරු වමිදිඟුප්වමවින.
වතවම සංවර්ධාතනම කිීනමබනම අවශය ාවනම ඒම සඳ ාම අවශයම ණටයුතුම
පිළි්ඳවමණරු වමිදිඟුප්වමවින.
සිදුණ තම මලසම ෙධීවතම
ලදි.මම
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4.1

අ වකමණොළප ලත
ස්සම්ස්ම
තතවතුබනපලම
ිදිකිීනමමසඳ ාම
ණටු රමේම
අුවමතතිනමල්ාම
ගතනීම

ධීත,ම හුංගම,ම අ වකමණොළප ලතස්ස,ම
ටුේමෙිලනම ාම ී ණතටිනම නතම ප්රධාාතම
තග මනටම්වමක්රිනා්වමණමවතම්ස්ම මසේවාම
සිනමලම අ වකමණොළප ලතස්සම තග නම
ාමගමධීමණ තමඅ මප සුණබනමසි  ම
්ස්ම තතවතුබනපලක් සම මතොමතතිම ීමම
ම ේතුමවධීමමඟීධීමඅප සු ාවනටමප්වමීම
ඇතිම ්වට්ව,ම ම තාගඟුණම සංවර්ධාතම
අධිණාඟුමනම සතලතස්මම අුවවම පසාවිනම
අසමේධීම ිඉමක් සම මවධීම ණ ම ඇතිම අ ම
ම වතමේම අධිණාඟුනම විසිධීම මවත්වම
ස්ථාතනක් සමතබනමණ මඇතිම්වට්වමණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.

අ වකමණොළපතලතස්සම
තග ම
සංවර්ධාතම
සතළතස්මම අුවවම ණටයුතුම
කිීනමම සුදුසුම වතම ්තවිධීම
ප්රාමේය නම
සභාව,ම
ම වතමේම
අධිණාඟුන,ම
තාගඟුණම
සංවර්ධාතම
අධිණාඟුනම සාණච්ඡාම ණ ම
පවතිතම
ගතටළුම
විසඳාගධීතාම
මලසම
පපමෙස්මල්ාමදුිල.

රගකීම

වාඟුමාර්ගම
අධායක් සපම-ම
බන්ධීම ොට

ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
අබන්ලධීම ොටම/ම
වාඟුමාර්ගම
අධායක් සපම-ම
බන්ධීම ොට

මගොවිජ්තම
සංවර්ධාතම
ස ණා ම
මණොමසාඟුස්ම-ම
බන්ධීම ොට
ගරුමසභාපතිම-ම
අ වකමණොලප
ලතස්සමප්රාමේය නම
සභාවම/මස ණා ම
අධායක් සපම-මෙකු වම
පළා්වමමාර්ගස්ථම
මගීමප්රවා තම
අධිණාඟුනම/ම
මතොවාසිණම
වයාපා ම
ණළමතාණතරුම-ම
ශ්රීමලංණාමම වතමේම
අධිණාඟුන
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අ.අ
4.2

ණ් කය
අබන්ලධීම ොටම
පත ණිම
්ස්තතවතුබනපලම
ිව්වමණ මතීතම
්ස්තතවතුබනපලක් සම
ිදිකිීනම

4.3

ලු වගබනමවම ම
්ස්තතවතුබනමපොලම
සක්රීනමකිීනමම
සඳ ාම
ලු වගබනමවම ම
තග මසංවර්ධාතම
සතළතස්මම
ක්රිනා්වමණමකිීනම.

4.4

4.5

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
විශාලම ්ස්ම මසේවාවධීම ප්රමාකනක් සම
අබන්ලධීම ොටම
තග නම
ාම
ක්රිනා්වමණම වතම අ ,ම ්ස්තතවතුබනපලම
අංගතනම ාම වතසිකිළිම පේධාතිනම මබනම වතම
විටම සණසාම ඇ ්ව,ම ්ස්තතවතුබනම පලම
තීණ කනම ීම මතොමතතිම ්තවිධීම
අප සු ාවනධීම ාෂ්නක් සම පවතිතම ්වටම
ණරු වමිදිඟුප්වමවින.ම
වතසිකිළිම පේධාතිනම සංවර්ධාතනම ණ ම
ඇ ්ව,ම මනම ිලසිම පඟුදිම තඉ්වතුම කිීනබනම
ණටයුතුම සිදුම මතොවතම ්වටම ණරුුවම
ිදිඟුප්වමවින.

තී කය
ිදිඟුම
සංවර්ධාතම
වයාපතතිවලදීම
මබනම
පිළි්ඳවම සලණාම ්ලාම
ණටයුතුම ණ තම මලසම
ෙධීවතමලදි.
වතසිකිළිම
පේධාතිනම
ප්රාමේය නම සභාවටම පව ාම
දීමම සුදුසුම ්වටම තී කනම
වින.

රගකීම
සභාපතිම-ම
අබන්ලධීම ොටම
ප්රාමේය නමසභාවම
/මස ණා ම
අධායක් සපම-මෙකු වම
පළා්වමමාර්ගස්ථම
මගීමප්රවා තම
අධිණාඟුනම

්ස්තතවතුබනපලම මබනම වතම විටම ිදිමණොටම
අවසධීම ණ ම ඇතිම තමු්ව,ම මනම ූලමේණම
මාර්ගමපේධාතිනටමපඟුභාි  වමපිි ටාමඇතිම
්තවිධීම ප්රවා තම ණටයුතුම සඳ ාම
අප සු ාවනධීම පවතිතම ්වට්ව,ම සක්රීනම
්ස්තතවතුබනපලක් සමමලසමමනමසංවර්ධාතනම
කිීනමම අවශයම ්වට්වම ණරු වම ිදිඟුප්වමම
වින.ම
මවත්වම ිදිකිීනබනම ිලසාම ලු වගබනමවම ම
තග ම සංවර්ධාතම සතලතස්මම ක්රිනා්වමණම
මතොීමමධීමමමමමගතටළු පතතමතතගීමඇතිම
්තවිධීම තාගඟුණම සංවර්ධාතම අධිණාඟුනම
මඟිධීම සණස්ම ණ ම ඇතිම සතළතස්මම සුදුසුම
පඟුදිම තතව ම සතලසුබනම ණ ම ගතටළුම
විසඳාග ම යුතුම ්වටම ණරු වම ිදිඟුප්වම
වින.ම
සංවර්ධාතමණටයුතුම ජ්මනම ිඉබනම ිලධීෙගබනම ිඉබනම මලසම
සඳ ාමිඉබනමල්ාම
ඳුධීවටුධීම ප්රණාෂ් ම ඔප්තුලම ිලකු්වම කිීනමම
ගතනීමබනමදීමමතුමීම ිලසාම සංවර්ධාතම ණටයුතුම සඳ ාම ිඉබනම
ඇතිමගතටළුම
පව ාමගතනීමබනමදීමගතටළුමමතුමීමඇතිම්වටම
ණරු වමිදිඟුප්වමවින.
ිලධීෙගබනම අම ෝසිම ීම ඇතිම ්තවිධීම මවතිලම
ඔප්තුලම තිබිනම මතො තකිම ්වටම ණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.
දර්ථිණම ණලාපම ම ාම අමේමංණඉම ගතසට්ම
ණ ටුධීමමමමිඉබනමද ක් සපාමණ මගතනීමටම
පිනව ම ගතනීමම සුදුසුම ්වට්ව,ම ිලවාසම
ිදිකිීනබනම විධිම්වම සතලසුමක් සම අුවවම ණළම
යුතුම්වට්වමණරු වමිදිඟුප්වමවින.

ලු වගබනමවම ම තග ම
සතලතස්මම සණස්ම ණ ම
ණඩිතටුධීම සාණච්ඡාවටම
ගතනීමටමතී කනමවින.

ගරුමසභාපතිමලු වගබනමවම ම
ප්රාමේය නමසභාවම
ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
ලු වගබනමවම ම
/මමතොවාසිණම
වයාපා ම
ණළමතාණරුම-ම
ශ්රීමලංණාමම වතමේම
අධිණාඟුනම/ම
ිලමනෝජ්යම
අධායක් සපතාගඟුණම
සංවර්ධාතම
අධිණාඟුන
ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
තිස්සම ා ාමන,ම
දු වගබනමවම ,ම
බන්ධීම ොටම/ම
ස ණා ම
අධායක් සපම
(වතීවී ම/ම
දිසාවතමිලලධාාීන

අබන්ලධීම ොටම
ුලහුමනානමග්රාමීය නම
පාලමමිදිම
මතොකිීනම

සණස්ම
ණ ම
ඇතිම
ඇස් මබනධීතුවම අුවවම
ිදිඟුම ණටයුතුම කිීනමම සුදුසුම
්වටමතී කනමණ තමලදි.

වස ම කිි පනණම සිටම වලමවව්ව ,ම
මාමඉල,ම
පළුග මගොඉතමලම
ාම
ම්ො ලතස්සමනතාදීමගබනමාතවලමජ්ත ාවම
මමමම පාලමම ිදිම මතොකිීනමම ම ේතුමවධීම
අප සු ාවනටමප්වමීමඇතිම්වටමණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.

සංවර්ධාතම ණටයුතුවලටම
අොලම ිඉබන,ම අමේමංණඉම
ාම
වතම
අමේම
ණළමතාණ කම ක් සෂි ම
මවධීණ ම ගතසට්ම කිීනමම
සුදුසුම ්වටම ෙ,ම මබනම
සබන්ධීධාමනධීම තී කම
ගතනීමම සඳ ාම අොලම
සිනළුම පාර්ශවම සමඟම
මවතමම
ස්ස්ීමක් සම
පතවත්වීමටම ෙම තී කනම
වින.

දිස්ත්රික් සම
ිංජිමධීරුම-ම
ෙකු වමපළා්වම
මාර්ගමසංවර්ධාතම
අධිණාඟුන
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ණ් කය
අගල්ඉම
මවළඳමගොඉමවතේම
්තබනමමඅසලම
මාර්ගනමවසාම
ෙතමීය ම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මමමම මාර්ගනම වසාම ෙතමීය මම ම ේතුමවධීම
ප්රමේශමනම
ජ්ත ාවම
ප්රවා තම
ණටයුතුවලදීම අප සු ාවනටම ප්වම ීම ඇතිම
්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.ම
අතවස ම වතමේම ප්රවා තනම ිලසාම මමමම
මාර්ගනම වසාම ෙමාම ඇතිම ්ව්ව,ම පාසමම
ළමුධීටම ාම මවත්වම විමශේපම ණරු වම
සබන්ධීධාමනධීමපමකක් සමමාර්ගනමභාවි ාම
කිීනමටමඅවස මල්ාමදීමඇතිම්ව්වමප්රණාශම
ණ තමලදි.ම
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5.1

බන්ධීම ොටම
ම තග මසීමාමේම
දීර්ඝණාලීතම
පදිංචිණරුවධීම
සඳ ාමිඉබනමඔප්තුලම
ල්ාමමතොදීමම
ිලසාමිදිකිීනබනම
සඳ ාමඅුවමතතිනම
ල්ාමගතනීමටම
මතො තකිමීම

5.2

සුතාටුමිලවාසම
සඳ ාමඔප්තුලමල්ාම
දීමමප්රමාෙමීම

මමමම පදිංචිණරුවධීම විසිධීම නබනම
ිදිකිීනමක් සම සිදුම කිීනමබනම දීම අොලම පළා්වම
පාලතම දන තමනම අුවමතතිනම ල්ාම ග ම
යුතුම ්තවිධීම මි දීම පදිංචිනම සතාථම ම කිීනමම
සඳ ාම
නී යාුවකූලම
මේනවිමලක් සම
මතොමතතිමීමමිලසාමඅප සු ාවනටමප්වමීම
ඇතිම්වටමම ො තුරුමිදිඟුප්වමවින.
මිලවාසම සංවර්ධාතම අධිණාඟුනම මඟිධීම
ිලවාසම ල්ාම දීමබනම දීම ිඉබනම ණච්මච්ඟුම
මඟිධීම ල්ාම මෙතම මමතමනධීම
පඟුභාි  වම ිලවාසම ල්ාම දීම ඇතිම ්තවිධීම
මමම පදිංචිණරුවධීම සඳ ාම ඔප්තුලම ල්ාම
දීමබනදීම ගතටළුම පවතිතම ්වටම ණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.ම
දීර්ඝම ණාලනක් සම තිස්මසේම පදිංචිම ීම සිටිනම ෙම
ම ම ණාලමනදීම ්දුණ ම සඳ ාම ක් සමසේරුම
කිීනමමධීම වතඩිම මුෙලක් සම මගීමටම සිදුීමම
ිලසාම අඩුදොනබනලාභීධීම අප සු ාවනටම
ප්වමීමඇතිම්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.ම
ංගමලම නානව්ව ම ාම බන්ධීම ොටම
සුතාටුම
ිලවාසම
වයාපතතිවලම
පදිංචිණරුවධීම සඳ ාම මබනම වතම ම ක් සම
දීමතාපත්රම ල්ාම දීම මතොමතතිම ්තවිධීම මමම
පිඟුස්ම අප සු ාවනධීටමප්වමීමඇතිම්වටම
ණරු වම ිදිඟුප්වම වූම අ ම මබනම
සබන්ධීධාමනධීම ිඉබනම මණොමසාඟුස්ම
ජ්ත ාමම සමඟම සාණච්ඡාවක් සම කිීනමටම
ිමලීබනමිදිඟුප්වමවින.ම
ිලනමමවිධීදි නධීමමතොවතමඅනටමෙමිඉබනම
ල්ාමදීමඇතිම්තවිධීමදීමතාපත්රමල්ාමදීමබනම
නීතිමනම ගතටළුම පවතිතම ්වටම ණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.
මවතිලම ගබනමාතවලම මුමම පදිංචිණරුවධීම
විවිධාම ම ේතුම ිලසාම මබනම වතම විටම පදිංචිවම
මතොසිටිතම අ ම මවත්වම ුලේගලයිධීම
ඒවාමනම පදිංචිම ීම සිටිතම ්ව්ව,ම ඒම අනම
සඳ ාම අයිතිනම ල්ාම මතොදීමම ිලසාම ළමුධීම
පාසමවලටම ඇතුළ්වම කිීනමම ඇතුළුම
ම්ොම ෝම ණටයුතුවලදීම අප සු ාවනධීටම

තී කය
රගකීම
ට්රතක් සටර්,ම රීම ීලර්ම වතිලම අධායක් සපම-ම
කුඉාම වා තම සඳ ාම වාඟුමාර්ග
සීමාණ ම මාර්ගනම දිවාම
ණාලමනම දීම පමකක් සම
විවත ම කිීනමම සුදුසුම ්වටම
තී කනමණ තමලදි.

මබනම පිළි්ඳම සිනළුමම
විස් ම
ඇතුල්වම
වාර් ාවක් සම ල්ාම මෙතම
මලසමපපමෙස්මල්ාමමෙතම
ලදි.

දිස්ත්රික් සම
ණළමතාණරුම-ම
ිලවාසමසංවර්ධාතම
අධිණාඟුනම/ම
බන්ධීම ොටම
ප්රාමේය නම
මමණබනම/ම
තාගඟුණම
මණොමසාඟුස්ම-ම
බන්ධීම ොටම/ම
ිලමනෝජ්යම
අධායක් සපම-ම
තාගඟුණම
සංවර්ධාතම
අධිණාඟුන

පදිංචිනම පිළි්ඳවම ගතටළුම
මතොමතතිම පිඟුස්ම සඳ ාම
ණඩිතටුධීම ඔප්තුලම ල්ාම
දීමටම
ෙම
ස මම
ගබනමාතනණමම පදිංචිනම
සබන්ධීධාමමමවතිලමගතටළුම
පවතිතම පවුමම පිළි්ඳම
විස් ා්වමණමවාර් ාවක් සම
ල්ාම දීමටම ෙම තී කනම
වින.ම

ිලමනෝජ්යමිඉබනම
මණොමසාඟුස්ම-ම
ෙකු වමපලා්වම
සභාවම/ම
ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
බන්ධීම ොටම/ම
ංගමල,ම
ලු වගබනමවම ,ම
තිස්සම ා ාමන,ම
අබන්ලධීම ොට

7
District Coordinating Committee - Hambantota

අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මුහුකප මටම සිදුම ීම ඇතිම ්තවිධීම මමම
ගතටළුම ණඩිතටුධීම විසඳිනම යුතුම ්වටම ෙම
ණරු වමිදිඟුප්වමවින.
ිඉබනම පව ාම ගතනීමබනම දීම ාම ඔප්තුලම ම ෝම
දීමතාපත්රම ල්ාම දීමබනම දීම ඇතිවතම ගතටළුම
ණඩිතටුධීම විසඳීමම සඳ ාම ප්රාමේය නම
මමණබනම ණාර්නාලවලටම ිඉබනම සබන්ධීධාම
මවතමම මාණ්ඉමේණම ිලලධාාීනමනකුම ප්වම
කිීනමමසුදුසුම්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.ම

5.3

පධීමතගමුවම
දර්ථිණම
මධායස්ථාතනටම
ිඉබනමපව ාම
ගතනීමබනමදීමමතුමීම
ඇතිමගතටළු
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6.1

ී විලමවාඟුම
ක් සෂි නමවතීවීම
මෙපාර් මබනධීතු
මවධීමිලෙ ස්මණ ම
ගතනීම

වතීවීම ක් සෂි ම ප්රමේශවලම වගාබිබනම ඇතිම
්තවිධීම වගාම ණටයුතුම වලදීම ට්රතක් සටර්ම ාම
්තමණෝමනධීත්රමභාවි ාමකිීනමබනමදීමවතීවීම
ණාර්නාලම මඟිධීම ඒවාම අ්වඅඉංගුවටම
ගතනීමමිලසාමමගොීධීමඅප සු ාවනටමප්වම
ීමඇතිම්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.ම
මකීම භූටුනම ිලෙ ස්ම කිීනමම පාර්මේමබනධීතුම
අුවමතතිනකිධීම ම ො වම ණළම මතො තකිම
්වටම ෙම පා බනපඟුණම මගොීධීටම ්ාධාාම
මතොණ තම අ ම මගොවි තධීම මුවාමවධීම
මවත්වම නීතිම විම ෝකරම ණටයුතුම සිදුම ණ තම
අනටම පමකක් සම නීතිමනම පිනව ම ගතනීමටම
ණටයුතුම ණ ම ඇතිම ්වටම ෙම ණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.මම

6.2

වතමසතුධීමගධීම
සිදුවතමවගාම ාිලම
අවමමණ මගතනීමම
සඳ ාමණඩිතබනම
ක්රිනාමාර්ගමගතනීම

මගොවි තධීමණටයුතුමසිදුමකිීනමබනමදීමවදු ධී,ම
ඟුලවුධීම ස ම මමොකරුධීම වතිලම
සතුධීමගධීම විශාලම මලසම වගාම ාිලම
සිදුවතම්ව්ව,මඅක් සණ ම05ණමසිධීතක් සණ ම
ිඉබනම ි ටුනධීම සඳ ාම තුවක් සකුම ්ලපත්රම
ල්ාම මෙතම අ ම මබනම වතම විටම ම බනම
ිඉබනම ප්රමාකම වගාණරුවධීටම මතොමතතිම
ිලසාම ්ලපත්රම ල්ාම ගතනීමටෙම අප සුම ීම
ඇතිම්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.ම
භූටුම ප්රමාකනම අක් සණ ම 2.5ම ෙක් සවාම අඩුම
කිීනමටම මබනම වතම විටම මනෝජ්තාම ිදිඟුප්වම
ණ මඇතිම්වටමෙමණරු වමිදිඟුප්වමවින.ම
ෙිලද ම ම ක් සටනා ම 200ණම පමකම
ෆයිතස්ම ාම ම්වක් සණම වගාවම වයාප්ත ම ණ ම
අතිම ්තවිධීම වතම සතුධීම ද ා ම මසොනාම
වගාම බිබනවලටම ඇතුමම වතම ්වට්ව,ම මමම

තී කය

රගකීම

දිස්ත්රික් සණමනම
ඇතිම අතිමර්ණමදිස්ත්රික් සම
මමවතිලම
මමණබනම-ම
ගතටළු ණඩිතටුධීම විසඳාම බන්ධීම ොට
ග ම යුතුම අ ම ඒම සඳ ාමම
දිස්ත්රික් සමමමණබනව නාමේම
ප්රධාාත්වවමනධීම
යුතුම
මවතමම ණටු රවක් සම ප්වම
ණ ම අවශයම ණටයුතුම
කිීනමමසුදුසුම්වටමතී තනම
ණ තමලදි.
මමවතිලම
ගතටළුම
සබන්ධීධාමනධීම
වාර් ාවක් සම
ස ම
ජ්ත ාවටම
අවි  නක් සම
මතොවතම මලසම අවශයම
බිබනම ිලෙ ස්ම කිීනමම සඳ ාම
සණස්ම ණ ම ඇතිම සතලසුමම
සිතිනමම
ෙම
සි  වම
ිදිඟුප්වම ණ තම මලසම
පපමෙස්මල්ාමදුිල.
ගතටළුවම විසඳාම ගතනීමම
සඳ ාමප්රාමේය නමමමණබන,ම
වාඟුමාර්ග,ම වතීවී,ම වතම
සං ක් සපකම දදීම සිනළුමම
පාර්ශවම
මණමුතුවම
ජ්ත ාවටමස තමසලසතම
දණා මනම ක්රිනාමාර්ගම
ගධීතාම මලස්වම ඒම
පිළි්ඳවම ෙතුවව්වම ණ තම
මලස්වමෙධීවතමලදි.
ෆයිතස්ම
ාම ම්වක් සණම
වගාවධීම ිව්වම මණොටම
ප්රමේශනටම
ගතලමපතම
පළතුරුමවර්ගමවගාමකිීනමම
සුදුසුම ්වටම තී කනම
ණ තමලදි.

ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
තිස්සම ා ාමනම
/මස ණා ම
අධායක් සපම
(වතීවී ම/මදිසාම
වතමිලලධාාීනම/ම
දිස්ත්රික් සම
ටුිලධීමෙෝරුම
අධිණාීන

ස ණා ම
අධායක් සපම-ම
වතීවීම/මදිසාවතම
ිලලධාාීනම
/ස ණා ම
අධායක් සපම-ම
මධායමමපඟුස ම
අධිණාඟුනම/ම
අොලමසිනළුමම
වගකිවයුතුම
දන තම
ප්රධාානීධී
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අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
්ව්වවනමමග වාම ගතනීමම සඳ ාම ණතල ම
තුළම පළතුරුම ාම සතුධීටම ද ා ම වගාවම
ද බනභම කිීනමම සුදුසුම ්වට්වම ණරු වම
ිදිඟුප්වමවින.ම

තී කය

රගකීම

ජ්ලම සබනපාෙතම මණ්ඉලමනධීම ම ොගම
ජ්ලනමල්ාමමගතමපාඟුමභෝගිණනධීමසඳ ාම
වතඩිමමුෙලටමල්ාමමෙතම්වට්ව,මමමමිලසාම
මමම ජ්ලම මනෝජ්තාම ක්රමනම ජ්ලම සබනපාෙතම
මණ්ඉලනටම පව ාම ගධීතාම මලසම
පාඟුමභෝගිණනධීම ිමලීබනම ණ ම ඇතිම
්වට්වමණරු වමිදිඟුප්වමවින.
අබන්ලම පතු ම ප්රජ්ාම ජ්ලම වයාපතතිනම ාම
අබන්ලම ්ටි  ම සිසිලසම ප්රජ්ාම ජ්ලම
වයාපතතිනම ඇතුළුවම ප්රජ්ාම ජ්ලම වයාපතතිම
90%ක් සම පමකම පව්වවාමගතම නාමබනම
ගතටළු පවතිතම්තවිධීමඒවාමජ්ලමසබනපාෙතම
මණ්ඉලනටම පව ාම ගධීතාම මලස්ව,ම
මසේවණනධීම මණොධීත්රා්වම පෙතටුධීම
මනොෙවාමගධීතාමමලස්වමිමලීබනමිදිඟුප්වම
වින.
ටුේමෙිලනම තග නටම ප්රමාකව්වම පානීනම
ජ්ලනම මතොමතතිම ්වටම ණරු වම ිදිඟුප්වම
වින.
අ වකමණොළප ලතස්සම -ම ටුේමෙිලනම ජ්ලම
වයාපතතිමනධීමමමමප්රමේශමදව කනමවතම
්ව්වම වයාපතතිනම මාසම තුතක් සම පමකම
ඇතුල මඅවසධීමණළම තකිම්ව්වමෙධීවතම
ලදි.

ඒම සඳ ාම ණටු රමේම
මණඟ ාවනම ල්ාම දුධීම
අ ,ම
ප්රජ්ාම
ජ්ලම
වයාපතතිමනම මණඟ ාවනම
සි  වම
ිමලීමක් සම
ිදිඟුප්වම ණ තම මලසම
ෙධීවතමලදි.
ජ්ලසබනපාෙතම
මණ්ඉලනටම පව ාම දිනම
යුතුම වයාපතතිම සබන්ධීධාම
වාර් ාවක් සම
මීය ළඟම
ණටු රවටම
ිදිඟුප්වම
කිීනමටම තී කනම ණ තම
ලදි.ම

ප්රාමේය නම
ණළමතාණරුම-ම
ජ්ාතිණමජ්ලම
සබනපාෙතම ාම
ජ්ලාපව තම
මණ්ඉලනම/ම
ස්ථාතමභා ම
ිලලධාාීනම-ම
ප්රජ්ාජ්ලමසතපයුබනම
මෙපාර් මබනධීතු
ව

වර් මාතම ්ව්වවනම ාම
අමප්තක් සෂි ම
වයාපතතිම
පිළ්ඳම ිදිඟුප්වම කිීනමක් සම
මීය ළඟම ණටු රමේම දීම සිදුම
ණ තම මලසම පපමෙස්ම
ල්ාමදුිල.

ප්රාමේය නම
ණළමතාණරුම-ම
ජ්ාතිණමජ්ලම
සබනපාෙතම ාම
ජ්ලාපව තම
මණ්ඉලන

බන්ධීම ොටම තග නම ාම දිස්ත්රික් සණමනම
අමතකු්වම තග වලම සතළසුබනම පිළි්ඳවම
ස මම
දන තනණටමම
ිලවත දිම
අවම්ෝධානක් සම මතොමතතිම ීමම ිලසාම විවිධාම
ගතටළුමපතතමතගිතම්වටමණරු වමිදිඟුප්වම
වින.ම ඒම ිලසාම සිනළුම පාර්ශවනධීම තග ම
සතලසුබනම පිළි්ඳවම ෙතුවව්වම විනම යුතුම
්වට්වම මේශපාලතම අධිණාඟුනම ෙම ඊටම
සබන්ධීධාම විනම යුතුම ්වට්වම අෙ ස්ම
ිදිඟුප්වමවින.ම

ප්රාමේය නම
සභාම
සභාපතිවරුධීම ඇතුළුවම
මීය ටම අොලම සිනළුමම
දන තම ප්රධාානීධීම සමඟම
මවතමම
සාණච්ඡාවක් සම
පව්වවතම මලසම ෙධීවතම
ලදි.

ිලමනෝජ්යම
අධායක් සපම-ම
තාගඟුණම
සංවර්ධාතම
අධිණාඟුන
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ජල සම්ප්දන ක් සත ්රතේ  ගැටු

7.1

මතෙමුලතම
කිංචිගුමධීමප්රජ්ාම
ජ්ලමවයාපතතිමනම
ගතටළු

7.2

ටුේමෙිලනම
තග මනමපානීනම
ජ්ලමගතටළුව

08

තරනත් ගැටු

8.1

බන්ධීම ොටම ාම
අමතකු්වමතග ම
සතළසුබනමපිළි්ඳවම
සාණච්ඡාමකිීනම
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අ.අ
8.2

ණ් කය
අබන්ලධීම ොටම
ම ජ්තමමපොලම
මපොලීසිනමිදිඟුපිටම
ස්ථාපි මකිීනම.

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
අබන්ලධීම ොටම ම ජ්තම මපොලම සඳ ාම
පවතිතම භූටුම ප්රමාකනම ප්රමාකව්වම
මතොවතම ්තවිධීම අබන්ලධීම ොටම තග ම
සතළතස්මබනම සඳ ධීම පඟුදිම මපොලීසිනම
ිදිඟුපිටමපිි ටිමණතෂිණර්මම ළජ්ම ාමම ෝපතම
මගොවිමපොලම මව ම ස්මගතම නාමම සුදුසුම
්වටමමනෝජ්තාමණ තමලදි.

8.3

අ වකමණොළප ලත
ස්සමණසලම
අංගතමනමණසලම
ණළමතාණ කම
ණටයුතුමසඳ ාම
ිදිකිීනබනම ාම
නධීත්රමඅවශය ාම
සුල ාමගතනීම

ප්රමේශමනම ණසලම පඟුස ම ි  ණාමීය වම
ණළමකාණ කනම ණ ම ගතනීමම සඳ ාම
අවශයම නධීත්රම සපනාම ගතනීම,ම අංගතනම
වටාම ෙතමම වතටම ිදිණ ම ගතනීමම දදීම
අවශය ාවනධීම සුල ාම ගතනීමටම ඇතිම
්ව්ව,ම මසේවණම ුල ප්තපාඩුම සුල ාම ග ම යුතුම
්ව්ව,මෙධීවතමලදි.

8.4

විදුමේම
ස් තවධීවලටම
්ාධාාවතමගස්ම
ිව්වමකිීනමබනමදීම
මතුමීමඇතිම
ගතටළු

8.5

විදුමේ්ලම මණ්ඉලනම මඟිධීම පා ම මෙපසම
ගස්ම අතුම ණපාම ිව්වම කිීනමම මවතමම
මණොධීත්රා්වම දන තනධීම මව ම භා ම දීම
ඇතිම ්තවිධීම මමම දන තම ණපාම ිව්වම
ණ තම අතුම පා ම මෙපසම ෙමාම නාමම
ම ේතුමවධීම ගතටළුම පතතම තතගීම ඇතිම ්වටම
ම ො තුරුමිදිඟුප්වමවින.
මමම ණාර්නනධීම ප්රාමේය නම සභාවම
ාම
සිදුමණළම තකිමවුවමෙ,මවිදුමේම්ලමමණ්ඉලනම
මඟිධීම ිදිඟුප්වම ණ තම මණොධීමේසිම ම ම
මනම ප්රාමේය නම සභාවටම ක්රිනා්වමණම
කිීනමබනම
තකිනාවක් සම මතොමතතිම ්වම
ප්රාමේය නමසභාමගරුමසභාපතිවරුධීමවිසිධීම
ෙධීවතමලදි.
ංගමලමතග මනම අමතකු්වම
ණාර්නාලම
පඟුපාලතම
ඇතිමමධායමම
සංකීර්කමනම පිි ටාම තිබිනම දීම මමමම
පඟුස මඅධිණාඟුමනම ණාර්නාලනම ංගමලම ප්රමේශමනම පිි ටාම
දිස්ත්රික් සම
ති ළමම
ම තු
ේ මවධීම
මසේවාලාභීධීම
ණාර්නාලනම
අප සු ාවනටම ප්වම ීම ඇතිම ්ව්ව,ම
පඟුපාලතම
පඟුපාලතම
සංකීර්කනටම
ව්වම
සංකීර්කමනමම
මගොඉතතගිමේම සංකීර්කනක් සම මණතුම විනම
ස්ථාපි මකිීනම
යුතුම ්වටම මනෝජ්තාම ණ තම ලෙම අ ,ම
තග මසභාමමගොඉතතගිමමමමිඉමප්රස්ථාවම
ඇතිම ්තවිධීම මමම ණාර්නාලනම මමධීමම භූම
විෙයාම ප මම ණතනීබනම ණාර්නාලනම ෙම
පඟුපාලතම සංකීර්කමනම ස්ථාපි ම කිීනමබනම
අවශය ාවනමමපධීවාමමෙතමලදි.මම

තී කය
ප්රාමේය නම සභාම සභාපති,ම
ප්රාමේය නම
මමණබන,මම
ණතෂිණර්මම
අංශමනම
ිලධාාීනධීම ස ම තාගඟුණම
සංවර්ධාතම අධිණාඟුමනම
ිලලධාාීනධීම
සමඟම
සාණච්ඡාම ණ ම තග ම
සංවර්ධාතම
සතලතස්මටම
අුවවම ණටයුතුම ණ තම
මලසමෙධීවතමලදි.

රගකීම
ගරුමසභාපතිම-ම
අබන්ලධීම ොටම
ප්රාමේය නමසභාවම
/මප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
අබන්ලධීම ොටම/ම
ිලමනොජ්යම
අධායක් සපම-ම
තාගඟුණම
සංවර්ධාතම
අධිණාඟුන
මමම
අවශය ාවනධීම සිනළුමමප්රාමෙය නම
මධායමම
පඟුස ම සභාමගරුම
අධිණාඟුමනධීම ිමලීබනම සභාපතිවරුධී
ණ ම සපනාම ගධීතාම
මලස්ව,ම
මසේවණම
ුල ප්තපාඩුම
ස්කිනාම
ලක් සපමනම වතඉසට තම
මඟිධීම පුල ාම දිනම තකිම
්තවිධීම
ප්රාමේය නම
මට්ටටුධීම
ිමලීබනම
ිදිඟුප්වම ණ තම මලසම
පපමෙස්මල්ාමදුිල.ම
ණපාම ිව්වම ණ තම ගස්ම සිනළුමමප්රාමේය නම
අතුම දදිනම මණොබනමපොස්ට්ම සභාමගරුම
සඳ ාම ල්ාග ම
තකිම සභාපතිවරුධීම
්තවිධීම
විදුමේ්ලම /ප්රධාාතමවිදුමේම
මණ්ඉලනම ාම ප්රාමේය නම ිංජිමධීරුම-ම
සභාම මණතුම ීම සාණච්ඡාම විදුමේම්ලම
ණ මගතටළුමවිසඳාමගධීතාම මණ්ඉලන
මලසමපපමෙස්මල්ාමදුිල.
මමවතිලමණටයුතුම
ප්රාමේය නමසභාමමඟිධීම
ි රණ ගතනීමටමවිදුමේ්ලම
මණ්ඉලමනමඅවධාාතනම
මනොමුවිනමයුතුම්වමෙම
ෙධීවතමලදි.
තග සභාම
ස ණා ම
මගොඉතතගිමමමම
අධායක් සපම-ම
මණොටසක් සමමධායමමපඟුස ම මධායමමපඟුස ම
අධිණාඟුමනම
දිස්ත්රික් සම අධිණාඟුන
ණාර්නාලනම පිි  රීමටම
පිළි්ඳම
ප්රධාාතම
ණාර්නාලනම ෙතුවව්වම ණ ම
ිදිඟුම ණටයුතුම සිදුණ තම
මලසමපපමෙස්මල්ාමදුිල.
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අ.අ
8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

ණ් කය
පඟුපාලත
සංකීර්කමන
මසෝලා නධීත්ර
(solar power
system) සවිම
කිීනම
ජ්මනම
ිලලධාාීනධීමේම
ිලලමිලවාසමසඳ ාම
අනමකිීනම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මබනම වතම විටම පඟුපාලතම සංකීර්කමනම
මාසිණම විදුමේම බිලම සඳ ාම අධිණම පිඟුවතනක් සම
ෙතීනමටම සිදුවතම ්තවිධීම solar power
systemම සවිම කිීනමම සුදුසුම ්වටම මනොජ්තාම
ණ තමලදි.ම

තී කය
සුිල යම
්ලශක් සතිම
අධිණාඟුමනම
විමශේපම
වයාපතතිනම මඟිධීම මමම
ණටයුතුම ණඩිතබනම කිීනමම
සඳ ාම ෙතුවව්වම කිීනමටම
පපමෙස්මල්ාමදුිල.
තාගඟුණම සංවර්ධාතම අධිණාඟුනම මඟිධීම මබනම සඳ ාම ණඩිතබනම
ජ්මනම ිලලධාාීනධීමේම ිලවාසම සඳ ාම පිනව ම ගධීතාම මලසම
විශාලම මුෙලක් සම අනම ණ තම අ ම මනම පපමෙස්මල්ාමදුිල.
ජ්මනම
ිලලධාාීනධීටම
ෙ ාගතනීමටම
මතො තකිම ්තවිධීම ාජ්යම මක්රමමම අුවවම
මුෙමමඅනමකිීනමටමම ෝමතතතිතබනමදිස්ත්රික් සම
මමණබනම ණාර්නාලනටම මමම ිලලම ිලවාසම
පව ාම දීමම සුදුසුම ්වටම මනෝජ්තාම ිදිඟුප්වම
වින.
බන්ධීම ොටම
මමමම ිඉබනම ව ානම සංවර්ධාතනම සඳ ාම ව ානම අධිණාඟුනම විසිධීම
ව ානමසංවර්ධාතම පව ාම ග්ව ම ෙම සංවර්ධාතනම මතොීමම වධීදිමමගවාමඇ්වතබනමමමම
මෙවතමඅදින ම
ම ේතුමවධීම ගතටළුම මතුම ීම ඇතිම ්වට්ව,ම අයිතිනම
ව ානම
සඳ ාමපව ාග්වම
මමමිඉබනවලමඇතිමමගොඉතතගිමේමසුධීමබුධීම අධිණාඟුනටම තිබිනම යුතුම
ිඉබනවලමඇතිම
ිව්වම කිීනමම සඳ ාම වගකීබනම ෙ තම අ ,ම මමම සුධීම බුධීම
මගොඉතතගිමේම
දන තනක් සම මතොමතතිම ්වට්ව,ම මබනම ිව්වම කිීනමටම ව ානම
සුධීබුධීමිව්වම
ම ේතුමවධීමඇ තබනමසමාජ්මඅපමා මක්රිනාමෙම අධිණාඟුනටම
ෙධීවතම
කිීනම
මබනම දශ්රි වම වර්ධාතනම ීම ඇතිම ්වට්වම මලසමතී කනමණ තමලදි.
ණරු වමිදිඟුප්වමවින.
අනාලමනමනතම
සුතයිධීම වධීෙයාණ කනම කිීනමම මබනම සුතයිධීම
සුතමග තනම
වතමවිටමමස්යමඅමා යාංශනමමඟිධීමසිදුම වධීෙයාණ කනම ස්ව්වවම
වර්ධාතනමීමම
ණ තම ්ව්ව,ම ඒම සඳ ාම මවධීම මණම තම ිලප්පාෙතම
ිලසාමමතුමීමඇතිම ප්රතිපාෙතම ප්රමාකනම සීටු ම වතම ්තවිධීම මෙපාර් මබනධීතුවටම
ගතටළු
ගත ත වම සුතයිධීම අවශයම ප්රමාකනටම පතවීනමමසුදුසුමවතම්තවිධීම
වධීෙයාණ කනමලක් සමකිීනමටම තකිනාවක් සම ඒම සඳ ාම වූම මනෝජ්තාවම
මතොමතතිම ්ව්ව,ම සුතයිධීම මක් සම මස්යම අමා යාංශනම
ස්ථාතනණම ගාමම ණ ධීමධීම තබනම මනම මව මමනොමුමණ තමමලසම
විධිම්වමපඟුදිමමතාමසංවිධාාතනකිධීමයුතුවම පපමෙස්ම ල්ාමදුිල.ම වමෙ,ම
ණළමයු්ව ක් සමවතම්ව්ව,මමමසේම මතොමතතිම වධීෙයාණ කනම සඳ ාම
වුවම ෝවම ඒම මඟිධීම මවත්වම ගතටළුම ල්ාම
මෙතම
මුෙමම
ඇතිීමබනම අවොතමක් සම ෙම පවතිතම ්ව්වම වතඩිකිීනමටම
ිමලීබනම
ෙධීවතමලදි.
ණ තම මලසම ෙම පපමෙස්ම
ල්ාමදුිල.
ටුඟුේජ්විලමපේභි ම මමමම පෙයාතනම දිස්ත්රික් සණමනම සංමා ණම අබන්ලධීම ොටම
පෙයාතනටම
ණර්මාධී නම වතඩිම දියු වම කිීනමම සඳ ාම ෙම තග මනධීම ද බනභම ණ ම
පිවිසීමමසඳ ාම
ම  වමම ො තධීතක් සමවතම්තවිධීමඒමසඳ ාම පේභි ම
පෙයාතනම
ප්රවා තමප සුණබනම ප සුමවධීම ලඟාම ීමටම මපොදුම ප්රවා තම දව කනම වතම පඟුදිම
මතොමතතිමීම
මසේවාවක් සම මතොමතතිම ීමම විශාලම ්තමලගස්වතවම
ෙක් සවාම
අඩුපාඩුවක් සමවතම්වමෙධීවතමලදි.
ගමධීම ගධීතාම ලං.ග.ම.ම
ූතඟුනවතවම ෙක් සවාම ්ලපත්රම ල්ාම දීමබනම ්ස්ම ථනක් සම ධාාවතනම
ගතටළුම පවතිතම ්වටම ෙම ණරු වම ිදිඟුප්වම කිීනමම සුදුසුම ්වට්ව,ම
වින.
විමශේපමනධීමම ිලවාඩුම
දිතවලම මනම මනෙීමම
සුදුසුම ්වට්වම තී කනම
ණ තමලදි.

රගකීම
අධායක් සපම
(ක්රමසබනපාෙත

ිලමනෝජ්යම
අධායක් සපම-ම
තාගඟුණම
සංවර්ධාතම
අධිණාඟුන

ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
බන්ධීම ොට

දිස්ත්රික් සමමස්යම
මසේවාමඅධායක් සප

ස ණා ම
අධායක් සපම-මෙකු වම
පළා්වමමාර්ගස්ථම
මගීමප්රවා තම
අධිණාඟුනම/ම
ඩිමපෝමඅධිණාීනම-ම
අබන්ලධීම ොට
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8.11

ණ් කය
පඉේගමමිලවාසම
වයාපතතිමනම
ිලවාසමසඳ ාමඅමේම
වතටක් සමිදිකිීනම

8.12

ංගමලමූලමේණම
ම ෝ ලටමගිලධීම
ථමල්ාමගතනීම

8.13

ලු වගබනමවම ම
ම් මේම ලම
මපොළමගිලාම්තසීමම
ම ේතුමවධීමමතුමීම
ඇතිමගතටළු
ලු වගබනමවම ම
මෙේ බනමවම ම
ජ්ලමමප කනම
සඳ ාමවතමේමල්ාම
ගතනීම

8.14

ි

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
වතම අමේම
ර්ජ්තනම ම ේතුමවධීම
පදිංචිණරුවධීමේම ද ක් සපාවම සඳ ාම
අමේවතටක් සම ිදිකිීනමටම අවශයම ්වටම
ණරු වමිදිඟුප්වමවින.
ක් සෂි ම සීමාවධීවලම මමවතිලම ිලවාසම
වයාපතතිමසඳ ාමඅවස්ථාවමල්ාමදීමමගතටළුම
ස ග ම්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.
ංගමලම ූලමේණම ම ෝ ලම මධායමම ජ්නටම
පතවීනමම සඳ ාම අවශයම ූලමේණම ණටයුතුම
සිදුණ ම ඇතිම ්වම ෙධීවතම ලෙම අ ,ම මබනම
වතම විටම ම ෝ මමම ප්රමාකව්වම ගිලධී ථම
මතොමතතිම්තවිධීමගතටළුමමතුමීමඇතිම්වටම
ෙමණරු වමිදිඟුප්වමවින.

ලු වගබනමවම ම ම් මේම ලම මපොලම
ගිලාම ්තසීමම ිලසාම අවධාාතබනම ්වවනක් සම
පවතිතම්වටමණරු වමිදිඟුප්වමවින.
ලු වගබනමවම ම මෙේ බනමවම ම ාම
ම්ෝග වතවම වසබනම සෙ ාම ජ්ලනම ල්ාම
මෙතමජ්ලම ටතංකිවලම මප ධීමපේධාතිනටම
අවශයම වතමේම ල්ාම ගතනීමබනම ගතටළුවක් සම
පවතිතම ්වටම ණරු වම ිදිඟුප්වම වූම අ ,ම
මෙගමමෙි  ම ම ො රපමේධීම අවශයම වතමේම
ල්ාමගතනීමටමඅවස්ථාවමල්ාමමෙතමමලසම
ිමලීබනමිදිඟුප්වමවින.

තී කය
වතම
සං ක් සපකම
මෙපාර් මබනධීතුමවධීම
මමම වයාපතතිනම සඳ ාම
ිඉබනම ිලෙ ස්ම කිීනමම
සබන්ධීධාමනධීම
වාර් ාවක් සම ල්ාම මෙතම
මලසමපපමෙස්මල්ාමදුිල.
ම ෝ ලම මධායමම ජ්නටම
පතවීනමබනම
ණටයුතුම
ණඩිතබනම ණ තම මලසම
පපමෙස්ම ල්ාම දුධීම අ ,ම
ගිලධී ථම
ල්ාගතනීමම
සෙ ාම ෙකු වම පළා්වම
සභාමේම
ප්රතිපාෙතම
ප්රමාකව්වම
මතොවතම
්තවිධීම
මස්යම
අමා යාංශමනධීම
ඒම
සඳ ාම ිමලීබනම ණ තම
මලසමපපමෙස්මල්ාමදුිල.
ඒම පිළි්ෙවම මසොනාම ්ලාම
ණඩිතටුධීම
ගතටළුම
විසදීමටම අවශයම ණටයුතුම
ණ තම මලසම පපමෙස්ම
ල්ාමදුිල.
මබනමපිළි්ෙවමපීනක් සපාමණ ම
්ලාම අවශයම ණටයුතුම
සිදුණ තම මලසම පපමෙස්ම
ල්ාමදුිල.

ම ණරු වම සාණච්ඡාම කිීනමමධීම අතතුරුව,ම ිදිඟුම සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්ස්ීබනවලදීම ප

රගකීම
ස ණා ම
අධායක් සපම
(වතීවී ම/ම
දිසාවතම
ිලලධාාීන/මිලවාසම
සංවර්ධාතම
අධිණාඟුන
මමණබනම-මෙකු වම
පලා්වමමස්යම
අමා යාංශනම/ම
දිස්ත්රික් සමමස්යම
මසේවාමඅධායක් සපම/ම
ම ෝ මමඅධිණාීනම
-ම ංගමල

ගරුමසභාපතිම-ම
ලු වගබනමවම ම
ප්රාමේය නමසභාව
ස ණා ම
අධායක් සපම
(වතීවී ම/ම
ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
බන්ධීම ොට

ම සෙ ධීම ණරු වම

මණම ි ම විමශේපම අවධාාතනම මනොමුම ණ ටුධීම ණටයුතුම ණළම යුතුම ්වටම වාඟුමාර්ගම ගරුම අමා යම මමමම ාජ්පක් සපම
මතතිතුමධීමවිසිධීමසභාමේමඅෙ ස්මෙක් සවටුධීමප්රණාශමණ තමලදි.මම


දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රමේම දීම දිස්ත්රික් සණමනම සංවර්ධාතම වයාපතතිවලම ප්රගතිනම සාණච්ඡාම කිීනමම සිදුම
විනමයුතුම්ව,



ප්රාමේය නම ගතටළුම සබන්ධීධාමනධීම අොලම ප්රාමේය නම සබන්ධීකරණ කම ණටු රවලදීම දීම සාණච්ඡාම ණ ම
විසඳාගධීතාම මලස්ව,ම මමසේම මතො තකිම ගතටළුම පමකක් සම දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රවම මව ම මනොමුම
ණළමයුතුම්ව



අොලමමතොවතමුලේගලයිධීමණටු රවටමස භාගීමීමමවළක් සවාමගතනීමටමණටයුතුමණළමයුතුමවතම්ව,



ිලනටු මිලලධාාීනධීමමමමමස්ස්ීමටමපතටුණිනමයුතුම්තවිධීම,මකිසිනබනමඅ යාවශනමම ේතුවකිධීමපතටුණීමටම
මතො තකිම වූම විටම මමම ිලලධාාීනනාම ිලමනෝජ්තනම ණ ටුධීම ස භාගීවතම ිලලධාාීනනාටම අොලම දන තනම
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සබන්ධීධාමනධීමතී කනක් සමගතනීමබනම්ලනමතිබිනමයුතුම්තවිධීමඒමසඳ ාමසුදුසුමිලලධාාඟුමනකුමස භාගීමවිනම
යුතුම්ව,


සංවර්ධාතම වයාපතතිම ක්රිනා්වමණම කිීනමබනම දීම අොලම ප්රාමේය නම මට්ටමබනම ම ජ්තම ිලමනෝජි නධීම ෙතුවව්වම
කිීනමමවතෙග්වමවතම්ව,



මනෝජ්තාමක්රිනා්වමණමකිීනමබනමදීමඅොලමමර්ය නමඅමා යාංශමනධීමඅුවමතතිනමල්ාග මයුතුම්ව,



දිස්ත්රික් සණමනමපවතිතමගතටළුම ාමවයාපතතිමසබන්ධීධාමඅෙ ස්ම ාමඅඩුපාඩුමම ජ්තමිලමනෝජි නධීම ාම ාජ්යම
ිලලධාාීනධීමසබන්ධීකරණ කනමීමසාණච්ඡාමණළමයුතුමඅ

,මමි දීමමක් සමමක් සමපාර්ශවනධීටමමමෝෙතාමමමලම

කිීනමමධීමවතලකීමසිටිනමයුතුම්වම ාමසබන්ධීකරණ කමණටු රමපතවත්වීමමසබන්ධීධාමනධීමස්වමේශමණටයුතුම
අමා යාංශනම මඟිධීම ිලකු්වම ණ ම ඇතිම 4/2019ම ාම 4/2019ම (I) මක්රමමම පිළි්ඳවම සිනළුම මෙතාම ිලසිම
අවම්ෝධාමනධීමණටයුතුමණළමයුතුම්ව,
ස මමමසණමම

වතමසතිමනමසඳුොමදිතමමමමමස්ස්ීමමපතවත්වීමටමතී කනමවින.මමඒමඅුවව,මිදිඟුමස්ස්ීබනමදිතනම

2020.10.26ම වතම ්තවිධීම මමමම ස්ස්ීමබනම දීම සාණච්ඡාම වූම මක් සම මක් සම ණරු වම සබන්ධීධාමනධීම වගකීබනම පතවීනම ඇතිම
සිනළුමමමෙතාමඊටමඅොලමණටයුතුමි රමණ මමි මප්රගතිනමණඩිතටුධීමවාර් ාමණළමයුතුම්වමෙධීවතමලෙමඅ

,ම ාජ්යම

ිලලධාාීනධීම මමධීමම ම ජ්තම ිලමනෝජි නධීම ෙම ම ජ්තම ්දුම මුෙමේධීම තඉ්වතුම වතම ්තවිධීම සිනළුමම මෙතාම
දිස්ත්රික් සණමනම ිදිඟුම දියු වවම පමෙසාම ස මනෝගීවම ණටයුතුම කිීනමබනම වතෙග්වණමම ෙම සිි ප්වම ණ ටුධීම ම දිස්ත්රික් සම
සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්ස්ීමම සාර්ථණවම පතවත්වීමම සබන්ධීධාමනධීම ණටු රමේම සිනළුමම සාමාජිණනධීම මව මම
ණටු රමේමසමමසභාපතිමදවෙයමපුලමමසංීවවමගලප්තප්වතිමමතතිතුමධීමවිසිධීමස්ූතතිමණළමඅ

,මප.වම2.30ටමමපමකමම

ස්ස්ීමබනමණටයුතුමඅවසධීමවින.
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