හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස සම්බන්කරණ ක ණටු ර ස්ස්ම්ම් ර්තා ්ර
2021.03.01
දිවහත්රික් සම වබන්ධීකරණරකම ණටටුවේම ගරු වමම වභළපතිතුමධීවේම ප්රධාළත්වලවයධීම වශම ගරුම මෆතිම මමතිතුමධීළවේම
වශභළගී්වලවයධීම 2021.03.01ම ලතම දිතම වප.ල.ම 9.30ටම ශබන්ධීව ොටම දිවහත්රික් සම වමණබනම ණළයායළයයම ප්රධාළතම රැවහවීබනම
ළළවේමදීමපල්වලතමදි.ම
ප්රථමවයධීම,මමම ගරුමවමමවභළපතිතුමධීමවශමමෆතිමමමතිතුමධීළමමතුළුමපෆටකමසිටිමසියළුමමවේපළතමතළයණ්වලයම
ශළමරළජයමිලධාළීනධීමශබන්ධීව ොටමදිවහත්රික් සමවමණබනලරයළමසිසිධීමළිගනගධීතළමඅමර ර,මවවෞභළගයවේමඅෆක් සමමප්රතිප්වතිම
ප්රණළයම ම ම ්රියළ්වමණම ග්රළමීයම ආයාථිණයම තගළසිටුවීවබනම ලෆඩවටශතම ්රියළ්වමණම රීීනමම වාශළම ම ග්රළමීයම යටි ම
පශසුණබනම වංලයාධාතම ණටටුලම ශළම වේශීයම ිලහපළඅතම ණයාමළධී ම ලෆඩිදියුණුම රීීනවබනම වංලයාධාතම ණටටුලම රඅළම මෆතිම
මමතිලරුධීවේම ප්රධාළත්වලවයධීම පල්වලතම අම ්ලම ශළම එහිදීම ගනුම ෆබම තීරකම රයලෆයම වමඛතයටම වමගළමීලම
්රියළ්වමණම රීීනමටම ිලයට ම ්ල්ව,ම වමළජීයමයටි ම පශසුණබනමවංලයාධාතම ණටටුලම ශළම ජීලවතෝපළයම වංලයාධාතම ණටටුලම
ඉදිරිවේදීම පෆලෆ්වවීමටම වයෝජි ම ්ල්වම ප්රණළම ණරතම දි.ම ලම අ,ම දිවහත්රික් සණවේම ලෆේම 100ක් සම ප්රතිවංවහණරකයම රීීනවබනම
ඉක් සණවයධීම යුතුලම ්රියළ්වමණම ලළරිම වවෞභළගයළම ලෆඩවටශතම ආරබනභම වණොටම එහිම ණටයුතුම ප්රළවේශීයම මටමටටධීම
්රියළ්වමණම ණරටධීම පලතිතම ්ලම ප්රණළම ණරතම දි.ම ටටම රම රම ලවයධීම දිවහත්රික් සණවේම වීම ලගළලම වාශළම රලයම
වපොවශොරම ්ළම දීමටම රඅළම දිවහත්රික් සම ණටටුල,ම වවෞභළගයළම ගබනමළතම ලෆඩවටශත,ම රපතයතම ණළපම ළිහිටුවීවබනම
ලෆඩවටශත,ම රළජයම රනුග්රශවයධීම ්රියළ්වමණම පෂතුරු,ම වභෝගම ශළම ණෆෂම ලෆවීවබනම ලෆඩවටශත,ම ග්රළමීය,ම ප්රළවේශීයම ශළම
පළවමම මටමටටධීම ක්රීඩළම ළිටිම වංලයාධාතයම රීරිවබනම ලෆඩවටශත,ම ම “හුවහමම වඅතම තුරු”ම ලෆඩවටශතම යටව්වම වීරසිම ලෆේම
ළවුමවමමමීමපෆමසිටුවීමමආදීමලවයධීමලෆඩවටශධීමරළශියක් සමදිවහත්රික් සණයමතුෂම්රියළ්වමණමලතම්ලමවපධීලළමවඅතමදි.මම
රලිම ටිලවහම ගෆටුමම පළතයම රීීනමම වාශළම රලයම ණටයුතුම සිදුණරටධීම පලතිතම ්ල්ව,ම වපොලිවහම සිවේම ණළයායම ්ණළයම
වමඟිධීම මශලෆලිම ඉඩබනම ණෂමතළණරකයම වාශළම ණටයුතුම සිදුම ණරතම ර රම ගරුම ලළරිමළයාගම රමළ යතුමධීම සිසිධීම ම
වබන්ධීධාවයධීම වපොලීසියම ශළම සිවේම ණළයායම ්ණළයම වල ම උපවඅවහම ්ළම දීමක් සම සිදුම ණෂම ්ලඅම ප්රණළම ණරතම දි.ම
දිවහත්රික් සම ළවතළරක් සණම ්ම මඩලඩයම ළිහිටුවීමටම ණටයුතුම සිදුණරටධීම පලතිතම ර රම ටටම වමගළමීලම ගරුම
රග්රළමළ යතුමධීවේම ප්රධාළත්වලවයධීම ළවතළරක් සණම ්ම මඩලඩලම වවේලයම ණෂම වහලළමීධීම ලශධීවවේළවේම වවේලයම
රගයම රීීනමක් සම සිදුණෂම ්ලම අ,ම ම සිවමම ශබන්ධීව ොටම ලෆඩවටශතටම වමගළමීලම ලවහමුමම ශළම ලුණුගබනවලවශරම තගරම
වෆසුබනමණටයුතුමරලවධීමණරමමතිම්ලඅමඅධීලතමඅමර රමපලතිතමවණොසිඩ්මලවංග ම ්ව්වලයමපළතයමරීීනමමවාශළම
වේපළතම ශළම රළජයම රංවේම සියළුම වඅතළම වශවයෝගීලම ණටයුතුම ණරතම ්ල්වම වපධීලළම වඅතම දි.ම ඉධීම රතතුරුල,ම
පලතිතමගෆටළුමසිවාළගිලටධීමදිවහත්රික් සණවේමවංලයාධාතයමණඩිතබනමරීීනමමවාශළමදිවහත්රික් සමවබන්ධීකරණරකමණටටුමරැවහවීමම
පෆලෆ්වවීවබනම ලෆඅග්වණමමවපධීලළමවඅටධීම වභළවේමණටයුතුමණරවගතමයළමමවාශළමගරුමවභළපතිතුමධීමවල මරලවහථළලම
්ළවඅතමදි.මම
මරනුලම2020.11.09මදිතෆතිමරැවහවීබනමලළයා ළවේමරඩුපළඩුමරීසිලක් සමවතොවම්ෆසිධීමඑමමලළයා ළලමවභළම වබනම මණරතමඅම
ර ර,මරතතුරුලමවළණච්ඡළමණරතමඅමණරුණුමශළමගනුමෆබමතීරකමපශ මපරිදිමවේ.
අ.අ
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ර්රිම්තාග ක් සත ේත්රතේ  ගටටු

1.1

ලළරිම වවෞභළගයළම
ජළතිණම
ලෆඩවටශතම
යටව්වම
2021ම
ලවරම
වාශළම
ව ොරළග්වම ම ලෆේම
තළමම වමඛතයම
වාශළම රනුමෆතියම
්ළමගෆනීමම

මදිවහත්රික් සණවේම වංලයාධාතයම සියම යුතුම ලෆේම
100ක් සම (ලළරිමළයාගම වඅපළයා වබනධීතුලටම
රය්වම 55,ම වගොසිජතම වංලයාධාතම
වඅපළයා වබනධීතුලටම රය්වම 30,ම පෂළ්වම
වභළලම යටව්වම 15)ම ප්රමුඛ ළලයම රනුලම
ශඳුතළවගතම මතිම ්ලට්ව,ම ප්රථමවයධීම
ප්රළවේශීයම වමණබනම වණොටමශළම 12ම මලිණම
ණරගිලටධීම ලෆේම 12ණම ණටයුතුම ආරබනභම
රීීනමටම රවේක් සෂි ම ්ලට්ව,ම සියඅබනම රඩුම
ණරම ගෆනීමම වාශළම වඅපළයා වබනධීතුලටම

තී කය

පලතිතමගෆටළුමසිවාළම
ගිලටධීමඑමමණටයුතුම
ණඩිතබනමණරතමවවම
උපවඅවහම්ළමදුිල.

රගකීම

ලළරිමළයාගම
රධායක් ස/ම
සියළුමම
ප්රළවේශීයම
වමණබනලරු
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අ.අ

1.2

1.3

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
රය්වම ලළශතම ශළම යධීත්රම වයොඅළගෆනීමටම
රවේක් සෂි ම්ලට්වමප්රණළමණරතමදි.ම
ලෆේම රක් සෂි ලම රතලවරම ඉදිරීීනබනම
පලතිතම ්ල්ව,ම ම ෆබනම සිටම ්පත්රම වශෝම
ඔේපුම ්ළදීබනම අම සිදුම ණරම මතිම ්ල්වම ම
ශරශළමවපොවශොරමවශතළධාළරම්ළමගධීතළම
රලවහථළම අම පලතිතම ්ල්වම වපධීලළම වඅතම
අමර ර,මඑමමගෆටළුමසිවාළමගෆනීමමවාශළම
ලෆේලම මළයිබනම ශඳුතළගිලටධීම සීමළම
ිලරවුමම ණරම රතලවරණරුලධීම ඉල්වම
රීීනමම ප්රථමවයධීමම සිදුම ණෂම යතුම ්ලම අම
වපධීලළමවඅතමදි.මඑවමධීම වමමමමලිණමම
ලෆේම ප්රතිවංවහණරකම ණටයුතුම වාශළම
ප්රළවේශීයම වබන්ධීකරණරකම ණටටුවේම
රනුමෆතියම ්ළම ග ම යුතුම ්ලම අම වපධීලළම
වඅතමදි.
උේඅණධීඅරමලෆලටම උේඅණධීඅරම ලෆලටම රය්වම රක් සණරම 15ණම
රය්වමරක් සෂි යම
පමකම ප්රමළකයක් සම රතලවරණරුලධීම
ිලරවුමමණරම
රමළමවගතමමතිම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වම
ගෆනීම
වම ර ර,ම එමම ගෆටළුලම ප්රළවේශීයම
වබන්ධීකරණරකම ණටටුවේම දීම වළණච්ඡළම
ණරම සිවඳුබනම ්ළම ගෆනීමම සුදුසුම ්ලම
වපධීලළමවඅතමදි.ම
ම ෆබනම
ිලධාළීනධීම
ප්රළවේශීයම
වබන්ධීකරණරකම ණටටුම වාශළම වශභළගීම
වතොලතම්ලටමඅමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.

රිදියගමමලලමලබනම
ඉවුරමලයළපළරයටම
රය්වමණෘෂිම
බිබනලමලෆලිම
ණෆපීමමවශේතුවලධීම
පෆතමතෆගීමමතිම
ගෆටළු

වරුම වණ්වම වගොසිම වංසිධාළතයම සිසිධීම වබනම
ළිගන්ාලම ව ොරතුරුම ්ළම දීම මතිම ්ල්ව,ම
වමමමණටයුතුමණක් සමතිවහවවේම සිදුමවලටධීම
පලතිතම ්ල්ව,ම වපොඩිම ප්රමළකලටම
රලවරප්වම ්ළම ගිලටධීම සිළම
ලවයධීම ලෆලිම ණෆපීමම සිදුලතම ්ල්වම
ප්රණළමණරතමදි.ම
කුඹුරුම ඉඩබනලම ලෆලිම ණෆපීබනම වාශළම
්පත්රම ්ළම දීම වතොමෆතිම ්ල්ව,ම
ණළ්ේධාම පීනක් සකයක් සම සිදුම ණරම රඅළම
සියළුම ිලයාවේම ්ළම ගෆනීවමධීම

තී කය

රගකීම

වමලෆිලමගෆටළුමප්රළවේශීයම
වබන්ධීකරණරකම
ණටටුලදීම
සිවාළම
ගෆනීමටම ණටයුතුම ණම
යුතුම ්ල්ව,ම ලගරීලයුතුම
සියළුමම
ිලධාළීනධීම
ප්රළවේශීයම
වබන්ධීධිණරකම
ණටටුලටම වශභළගීම සියම
යුතුම
්ල්ව,ම
පක් සම
වේඅයරීධීම
ව ොරලම
රඅළම
ප්රවේම
ිලවයෝජතයම
ණරතම
මධීත්රීලරුධීමණමටුමවාශළම
ණෆාසියම යුතුම ්ල්ව,ම
රැවහවීබනම
පෆලෆ්වවලතම
ණළමවටශධීමණමමවේළම
මතිලම ්ළම දියම යුතුම
්ල්ව,මවළණච්ඡළමණෂමයුතුම
ණරුණුම ණමම වේළම
මතිලම වයොමුම රීීනමටම
සියළුමවඅතළමලග්ළමග ම
යුතුම ්ල්වම රලධාළරකයම
ණරතමදි.
ගංගළ,ම ලෆේම ශළම කුඹුරුම
ඉඩබනලම ලෆලිම ණෆපීමම
ලශළමම ත රම සියම යුතුම
්ල්ව,ම ම වාශළම ග්රළමම
ිලධාළීනලරුධීම
ශළම
ප්රළවේශීයම වමණබනලරුධීම
වල ම ලගකීබනම ්ළම දියම
යුතුම ්ල්වමවපධීලළමවඅතම
අම ර ර,ම රලවරම ප්වම
්ළදීමම
වබන්ධීධාම
ව ොරතුරුම
රඅළම

සියළුමමරළජයම
ිලධාළීනධී

ණෆනීබනම
ඉංජිවධීරුම-මභූම
සිඅයළමශළමප මම
ණෆනීබනම
ණළයායංයම/ම
රබන්ධීව ො
ටමප්රළවේශීයම
වමණබන
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අ.අ

1.4

1.5

1.6

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
රතතුරුලමරලවරප්වම්ළමදීමමසිදුමණරතම
්ල්ව,ම ්ළදීම මතිම ්පත්රම මඟිධීම ලෆලිම
ණෆපීබනම ිලරධී රවයධීම රකරක් සකයම
ණරතම්ල්වමවපධීලළමවඅතමදි.
ඉදිරිවේම
දීම
ංණළවේම
ලෆලිම
රලය ළලවයධීමවබනපයාකමණෂමශෆක් සවක් සම
50%ණමප්රමළකයක් සම්ලම්ල්ව,මවංලයාධාතම
ණටයුතුමවාශළමලෆලිම්ළමගෆනීවබනමසිළම
රයාබුධායතටම මුහුකපළම මතිම ්ල්ව,ම ම ලෆලිම
රලය ළලයධීම වබනපයාකම රීීනවබනම දීම
ම ෆබනසිටම
වමලෆිලම
ප්රළවයෝකණම
ගෆටළු මතුලතම ්ල්ව,ම වබනම වබන්ධීධාම
ජතළධිපතිම ණළයායවළධාණම ්ණළයක් සම අම
වහථළළි ම ණරම මතිම ්ල්වම වපධීලළම වඅතම
දි.මම
කුඹුරුමශළමවගොඩම කුඹුරුම ඉඩබනලම ලෆලිම ණෆපීමම වශේතුවලධීම
ඉඩබනලමලෆලිම
මතිලතම ලලමම ළිරවීමම සිදුම වතොලතම
ණෆපීමමවශේතුවලධීම ්ෆසිධීම ලළරිම පේධාතියම ක්රමල්වලම පල්වලළම
මතුමවීමමතිමගෆටළු ගෆනීමටම ගෆටළුම මතුම වීම මතිම ්ල්ව,ම ම
වශේතුවලධීමකුඹුරුමයටවීමමිලවළමවගොවීධීම
රපශසු ළලයටම ප්වම වීම මතිම ්ල්වම
වපධීලළමවඅතමදි.
රලවරම ප්වම ්ළම දීවබනම දීම ම ළිගන්ාම ිලසිම
රකරක් සකයමතිබියමයුතුම්ලමවපධීලළමවඅතම
අම ර රම ලෆේලලිධීම ඉල්වම ණරතම
පවහවමමමලලමමලෆසීමමවාශළමවයොඅළග ම
ශෆරීම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
සීට ම ිලධාළීනධීම ළිරිවක් සම සිටිතම ්ෆසිධීම
ම ෆබනසිටම දිවහත්රික් සණයම පුරළම රකරක් සකම
ණටයුතුම සිදුම රීීනවබනම රපශසු ළලයධීම
පලතිතම්ලටමඅමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
ලුණුගබනවලවශරම වේගුණිණම සුහුරුම ලයළපෘතියම මඟිධීම
ලළරිමලයළපෘතියම
වමමමගෆටළුලමශඳුතළවගතමමතිම්ල්ව,ම ම
මඟිධීමළිටලතම
වාශළම මම මළයාගයක් සම ඉදිරීීනමටම
ජයමබධීඅම
රු.ට.300ණම පමකම මුඅක් සම ලෆයම ලතම
ණපුලමවල ම
්ල්ව,ම ම වාශළම ප්රමළකල්වම ප්රතිපළඅතම
එක් සවීමම
ලයළපෘතියම වතුම වතොලතම ්ෆසිධීම ලතජීවීම
වශේතුවලධීම
ශළම ලළරිමළයාගම වඅපළයා වබනධීතුලලිධීම
මතිලතමගෆටළු
අළයණ්වලයක් සම්ළග මයුතුම්ලමවපධීලළම
වඅතමදි.

තී කය
ප්රළවේශීයම
වබන්ධීකරණරකම ණටටුලම
වල ම්ළමවඅතමවව්ව,ම
ඉදිරිවේදීම ණරනුම ්තම
ඉමලීබනම
ප්රළවේශීයම
වබන්ධීධිණරකම
ණටටුවේම රනුමෆතියටම
ඉදිරිප්වම ණරතම වව්වම
උපවඅවහම්ළමදුිල.

රගකීම

තලම උපළධිධාළීනම ප්වවීබනම
ලලිධීම ිලධාළීනම ගෆටළුලම
සිවාළම ගෆනීමටම ණටයුතුම
ණරතම වව්ව,ම ලෆලිම
ණෆපීවමධීම
මතිලතම
ලලමම ලෆසීමම වබන්ධීධාම
ප්රගතියම මීෂඟම ණටටුලටම
ඉදිරිප්වම ණරතම වව්ව,ම
ලෆලිම ්පත්රම ිලකු්වම
රීීනමම
වලනුවලධීම
රාලළවගතම
මතිම
ෆධීපතුම
වබන්ධීධාම
ලළයා ළලක් සම
ඉදිරිප්වම
ණරතම වව්වම උපවඅවහම
්ළමදුිල.

රතිවයාණම
දිවහත්රික් සම
වමණබන/ම
සියළුමම
ප්රළවේශීයම
වමණබනලරුධී/ම
ලළරිමළයාගම
රධායක් ස/ම
ණෆනීබනම
ඉංජිවධීරුම-මභූම
සිඅයමශළමප මම
ණෆනීබනම
ණළයායංය

ලතජීවී,ම ලළරිමළයාගම ශළම
වේගුණිණම
සුහුරුම
ලයළපෘතියම ණළ්ේධාම වීම
ඉදිරිම ණටයුතුම සිදුම ණරතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

රධායක් සම-ම
ලළරිමළයාග/ම
ලයළපෘතිම
රධායක් සම
වේගුණිණම
සුහුරුම
ලයළපෘතිය/ම
වශණළරම
රධායක් සම-ම
ලතජීවීම
(අකුක)
වරොඩීමළම්වහතළලම ්වහතළවේම ජයම ්ෆවයළමම රලහිරම වීමම වබනම
වබන්ධීධාවයධීම ප්රළවේශීයම
රලහිරමවීමම
ිලවළම ප්රවේවේම ජම ගෆලීබනම ්ව්වලයක් සම වවොයළම ්ළම ලළයා ළලක් සම වමණබන,ම
වශේතුවලධීමමතුමවීම මලතම ්ල්ව,ම රබන්ධීව ොටම වීම ඉදිරිප්වම ණරතම වවම ශබන්ධීව ොට/ම
මතිමගෆටළු
පයාවේකම ආය තයම රවඅම එලෆිලම උපවඅවහම්ළමදුිල.
රබන්ධීව ො
්ව්වලයක් සමපලතිතම්ල්වමවපධීලළමවඅතම
ටම/මදිවහත්රික් සම
දි.මරතලවරමඉදිරීීනබනමවශේතුවලධීමවමමම
ඉංජිවධීරුම
ගෆටළුමමතුමවීමමතිම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වම
(ලළරිමළයාග)
සිය.
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2.1

සුරරීමුමගංගළම
ජළතිණමපළරිවරිණම
ලෆඩවටශතම
ළිගන්ාලමඅෆනුල්වම
රීීනම

2.2

2.3

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

ශ්රීමංණළලමතුෂමපලතිතමශළයතයටමප්වමවම
ගංගළමයථළම ්ව්වලයටමප්වමරීීනම,මජජලම
සිසිධා්වලමවංරක් සකයමරීීනම,මපළනීයමජම
සුරක් සෂි ළලයමමතිමරීීනම,මජයමතිරවරම
වවමවංලයාධාතයමවාශළමභළසි ළමරීීනමම
වළමගඟමරක් සෂි මගෆවටමමමඟිධීමප්රණළයටම
ප්වමරීීනමමයතමරරමුණුමවපරඅෆරිලම2020ම
ලවවයාමසිටමවමමමලෆඩවටශතමආරබනභම
ණරතමඅම්ලමවපධීලළවඅතමදි.
දිවහත්රික් සමශළමප්රළවේශීයමමටමටමටධීමණටටුම
ළිහිටුලළම මශරශළමගෆටළුමශඳුතළකිලටධීම
සිවඳුබනමශළමවයෝජතළම්රියළ්වමණමරීීනමම
සිදුලතම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමණරතමඅම
ර රමවේශීයමරරමුඅමමභළසි ළමණරටධීම
සුරරීමුමගංගළමවමණබනමණළයායළයම
රනු්ේධි ලමරඅළමරමළ යළං,ම
වඅපළයා වබනධීතුමශළමආය තලම
වශභළගී්වලවයධීමයුතුලමණටටුම
්රියළ්වමණමණරටධීමමදිවහත්රික් සමමටමටටධීම
පලතිතමගෆටළුමවබනමලතමසිටමශඳුතළවගතම
මතිම්ලමවපධීලළමවඅතමදි.මඕතමම
වහථළතයරීධීමජයමප්රවයෝජතයටම
ග ශෆරීමපරිදිමංණළවේමගංගළම103මමම
වංලයාධාතයමරීීනමමරලවධීමඉක් සණයමලතම
්ල්වමශබන්ධීව ොටමදිවහත්රික් සණවේමලලම
ගඟමමතුළුමගංඟළමඅම මර රමලතම්ල්වම
ප්රණළමණරතමදි.
රඟුකවණොෂපෆ ්පත්රමිලකු්වමරීීනමමවාශළමපෂළ්වමඉඩබනම
වහවම ළලමගමම
වණොමවළරිවහවේමරනුමෆතියම්ළග මයුතුම
වණොරිවයධීමගමම ර රම මවාශළමරලයමලතමභූමසිඅයළමශළම
්ළමගෆනීවබනම
ප මමණෆනීබනමණළයායංවේ,මපුරළසිඅයළම
ගෆටළුල
වඅපළයා වබනධීතුවේමවශමමධායමමපරිවරම
රධිණළරිවේමිලයාවේමඉමළම්ල්ව,ම
මධායමමපරිවරමරධිණළරිවේමිලයාවේම
වමව ක් සමෆබීමවතොමෆතිම්ල්වමඅධීලතම
දි.ම
මධායමමපරිවරමරධිණළරියටමිලයට ම
්පත්රමගළවහතුමවගලළමවතොමෆතිම්ෆසිධීම
ිලයාවේමිලකු්වමණරමවතොමෆතිම්ලටම
ව ොරතුරුමරතළලරකයමසිය.
ව්ලිර්ව මලළඩියම වමමමඉඩවබනමසිළමලවයධීමපවහමණෆපීබනම
රක් සණරම20ණම
සිදුමණරතම්ල්ව,මප්රළවේශියමවභළලටමරය්වම
වපොමමඉඩවබනම
මළයාගයක් සමභළසි ළමණරටධීමප්රලළශතයමසිදුම
ලෆලිමණෆපීම
ණරතම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමවමර රමපවහම
ණපළම වගොඩගෆසීමටම ළලණළලිණම රලවරම
පත්රයක් සමපමකක් සම්ළමදීමමතිම්ල්ව,මපවහම
ප්රලළශතයටම රලවරම දීම වතොමෆතිම ්ල්ව,ම
වබනම වබන්ධීධාවයධීම වපොලීසියම අෆනුල්වම
ණරමමතිම්ල්වමප්රණළමණරතමදි.ම

තී කය

රගකීම

එමමලෆඩවටශතමවළයාථණම
ණරමගෆනීමමවාශළමරඅළම
සියළුමමපළයාලයධීවේම
වශළයම්ළමවඅතමවවම
ප්රණළමණරතමදි.

වශණළරම
රධායක් සම-ම
මධායමමපරිවරම
රධිණළරිය

වබනම
වබන්ධීධාවයධීම
වවොයළම ්ළම රලයම
ණටයුතුම ණඩිතබනම ණරතම
වව්ව,ම ටටම රඅළම
ණරුණුම ලළයා ළම ණරතම
වව්වම උපවඅවහම ්ළම
දුිල.

ප්රළවඅශීයම
වමණබනරඟුකවණොෂ
පෆවහව/ම
වශණළරම
රධායක් සම-ම
මධායමමපරිවරම
රධිණළරිය

වබනම
වබන්ධීධාවයධීම
වහථළනීයම පීනක් සළලක් සම සිදුම
ණරම
ප්රළවේශීයම
වබන්ධීකරණරකම
ණටටුලටම ශළම දිවහත්රික් සම
වබන්ධීකරණරකම
ණටටුලටම ලළයා ළම ණරතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

වජයහශම
වපොලිවහම
රධිණළීන/ම
ප්රළවේශීයම
වමණබනමව්ලිර්ව ම/ම
ණෆනීබනම
ඉංජිවධීරුම-ම
භූසිඅයළමශළම
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2.4

2.5

2.6

2.7

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

ංගමම
ප්රවේවේමලෆලිම
වවේදීමමවශේතුවලධීම
මතුමවීමමතිමගෆටළු

ලුණුගබනවලවශරමපුංචිමරේපුමජඳුරමලෆවලධීම
ඉල්වමණරතමපවහම ංගමමප්රවේයටම
වගතසි්වමවවෝඅතම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වම
වමර ර,මවමමමණටයුතුමවබන්ධීධාවයධීම
ප්රළවේශීයමවභළමවභළපතිමඅෆනුල්වමණරම
වතොමෆතිම්ලමප්රණළමණරතමදි.
වලත්වමවංලයාධාතමණටයු්ව ණදීමඉල්වම
ණරතමලෆලිමවවේදීමමවාශළමරලවරම්ළමදීම
මතිම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.ම
ලෆේලලිධීමණපළමඉල්වමණරතමපවහමවවේදීමම
වාශළමවගොසිවංසිධාළතවේම
සිවරෝධා ළලයක් සමවතොමෆතිමසිටමවගොසිජතම
වංලයාධාතමවඅපළයා වබනධීතුවේමලිඛි ම
ඉමලීමක් සමම මපවහමවවේදීවබනමයධීත්රමවාශළම
මධායමමපරිවරමරධිණළරියමසිසිධීමරලවරම
්ළමවඅතම්ල්ව, ලෆලිම්ළමගධීතළම
ආණළරයමශළමවවෝඅතමවහථළතයමළිගන්ාලම
වහථළනීයමපීනක් සළලක් සමසිදුමවතොණරතම
්ල්වමඑලෆිලමලෆලිමවවේදීවබනමවහථළතම40ක් සම
පමකමදිවහත්රික් සණවේම්රියළ්වමණමලතම
්ල්වමණටිමුවේමරනුමෆතියම්ළම
වඅධීවධීමතබනමලෆලිමවවේදීමමත රමණම
ශෆරීම්ලඅමේමරණළමණරතමදි.
පරිවරමරධිණළරිවේම ලවරම05ණමණළයක් සමවාශළම්දුමකසිසුබනම
ණළයායළයම
ර්වවධීමරීීනමමවශේතුවලධීමඑමමණටයුතුම
ශබන්ධීව ොටම
ප්රමළඅමවීමමතිම්ල්ව,මඅෆතටමමතිම
වහථළළි මරීීනම
වගොඩතෆකමවමමරලමම්දුමමුඅක් සමරයම
ණරතම්ල්වමප්රණළමණරතමදි.
මශජත ළලවේමපශසුලමවලනුවලධීම
සියළුමමරළජයමආය තමඑණමමවහථළතයණම
වහථළතග මරීීනමමර යළලයම්ල්ව,ම
මධායමමපරිවරමරධිණළරිවේමදිවහත්රික් සම
ණළයායළයමශළමභූමසිඅයළමශළමප මමණෆනීබනම
ණළයායංයමශබන්ධීව ොටමතගරවභළලටම
රය්වමවගොඩතෆකමවමමවහථළළි මරීීනමම
වාශළමඉඩමප්රවහථළලමපලතිතම්ලට්ව,ම
සිදුලිය,මරරක් සළලමශළමළිරිසිදුමරීීනබනමආදියම
අමමතුෂ්වලමවගොඩතෆකමම්ළමවඅතම
්ෆසිධීමමමුඅමමරයරීීනමරීධීමව ොරලම
ණළයායළයමවහථළළි මරීීනමටමවතොශෆරීම
්ලට්වමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
ණටුලතමසයිතවහම
සයිතවහමළණමවශේතුවලධීමප්රවේවේමවීම
ලගළලමඉල්වමරීීනම ලගළලමවාශළමජමහිඟයක් සමපලතිතම්ලටම
ණරුණුමඉදිරිප්වමවමර රමක්රමමක්රමවයධීම
එමමළණමඉල්වමණරතමම්ලටමණරුණුම
රතළලරකයමසිය.
තිවහවමශළරළමම
ණළයක් සමතිවහවවේමපල්වලළවගතමආමවමමම
ිලවරෝළම
ගමවණොරියමවාශළමපසුකයමලවරමවඅණම
දිමරුක් සෂිමයතම
තුෂමරලවරම්ළමවතොදීමමවශේතුවලධීම

තී කය

්පත්රම ්ළම දීවබනම දීම ම
වබන්ධීධාලම ිලීනක් සකයම
රීීනමම
ශළම
පසුම
රකරක් සකයම
රීීනමම
ර යළලයම
්ලට්ව,ම
ළලණළලිණම ණටටුලක් සම
මඟිධීම ලෆලිම වවෝඅතම
වහථළතම
ළිගන්ාලම
ිලීනක් සකයම ණරම පරිවරම
රමළ යතුමධීම
වල ම
ලළයා ළලක් සම ්ළම වඅතම
වවම උපවඅවහම ්ළම දුධීම
ර ර,ම
වමලෆිලම
ගෆටළුලදීම
ප්රළවේශීයම
මටමටටධීම
රඅළම
ිලධාළීනධීම තීධීදුම වගතම
දිවහත්රික් සම
මටමටවබනම
ිලධාළීනධීටම
ම ්ලම
අෆනුල්වම රීීනමම සුදුසුම
්ලටමතීරකයමණරතමදි.

පරිපළතම වංකීයාකයම
ඉදිරීීනවබනම II ලතම රදියරම
්රියළ්වමණම රීීනවබනම දීම
වහථිරම සිවඳුමක් සම ්ළම
වඅතම
ව ක් සම
ළලණළලිණලම
ශබන්ධීව ොටම ප්රවේවේම
එමම ණළයායළම වහථළළි ම
රීීනමම
සුදුසුම
්ලටම
තීරකයමණරතමදි.ම

රගකීම
ප මමණෆනීබනම
ණළයායංය
රතිවයාණම
දිවහත්රික් සම
වමණබනම/ම
සියළුමම
ප්රළවේශියම
වමණබනලරුධීම
/මවශණළරම
රධායක් ස-ම
මධායමමපරිවරම
රධිණළරියම/ම
ණෆනීබනම
ඉංජිවධීරුම-ම
භූසිඅයළමශළම
ප මමණෆනීබනම
ණළයායංය

ණෆනීබනම
ඉංජිවධීරු-මභූම
සිඅයළමශළමප මම
ණෆනීබනම
ණළයායංය/ම
වශණළරම
රධායක් සමමධායමමපරිවරම
රධිණළරියම

එමමණටයුතුමණඩිතබනමණරම දිවළමලතම
ප්රගතියම ඉදිරිප්වම ණරතම ිලධාළීන
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.
වබනම
වබන්ධීධාවයධීම වශණළරම
වවොයළම ්ළම රලයම රධායක් සම
ණටයුතුම සිදුණරතම වවම (ලතජීවීම-ම
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ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ගෆටළුමමතුමවීමමතිම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වම
සිය.
ණදුරුගමරක් සෂි යමගෆවටමමවීම්වමවමඟම
එමමගමමවණොරියමවාශළමරලවරම්ළම
දීවබනමශෆරීයළලක් සමවතොමෆතිම්ලමප්රණළම
ණරතමදි.
අධ්ය්පන ක් සත ේත්රතේ  ගටටු
පළවමලමපලතිතම සිශළරගම ඉසුරුම ප්රළථටණම පළවටම
පධීතිමණළමරම
ප්රවේවේම ෂමුධීම මතු්වම ණරගෆනීවබනදීම
ප්රමළකල්වම
අ්අයක් සම පලතිතම ්ෆසිධීම පධීතියක් සම
වතොවීමම
ලෆඩිණරම ගෆනීවබනම රලය ළලයම වපධීලළම
වශේතුවලධීමමතිම
වඅතමදි.
ලතමගෆටළුම
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උපවඅවහම්ළදුිල.

රගකීම
අකුක)ම/මදිවළම
ලතමිලධාළීනම-ම
ශබන්ධීව ොට

මපලතිතම
්ව්වලයම
ළිගන්ාලම වවොයළම ්ළම
රලයම ණටයුතුම ණරතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

3.2

වඅ්රලෆලමමධායම
මශළමසිඅයළයටම
සිසුධීමමතු්වම
රීීනවබනමදිමමතුමවීම
මතිමගෆටළු

යටළතිවහවම වපෝෂි ම පළවවමම ෂමුධීම
මතු්වම
ණරම
ගෆනීවබනම
දීම
ශිය්වලධාළීනධීටම ඉඩම වතොමෆතිම ්ල්වම
වපරම වමළධී රම පංතිම 10ක් සම පෆලතුතඅ,ම
වබනම ලතම සිටම එයම 7ක් සම අක් සලළම රඩුම වීමම
වශේතුවලධීමඑමමගෆටළුමමතුමවීමමතිම්ල්වම
වපධීලළමවඅතමදි.

වමණබන,ම
අකුණුමපෂළ්වම
රධායළපතම
රමළ යළංයම/ම
ණළපම
රධායළපතම
රධායක් සම-ම
ශබන්ධීව ොට
වමණබන-ම
අකුණුමපෂළ්වම
රධායළපතම
රමළ යළංයම/ම
ණළපම
රධායළපතම
රධායක් සම-ම
ශබන්ධීව ොට

3.3

රලු්වලෆලම
ප්රළථටණම
සිඅයළවේමපෂමුම
වරේණියටම
පධීතියක් සම
ලෆඩිණරමගෆනීමම
වාශළමරනුමෆතියම
්ළමගෆනීමම

වගොඩතෆකලිම ගෆටළුලක් සම
වතොමෆතිම ්ෆසිධීම වපරම
පෆලතිම පරිදිම වමළධී රම
පංතිම 10ක් සම තෆල ම
වහථළළි ම රීීනමම ළිගන්ාලම
වණළම ්තම වවම
උපවඅවහම්ළමදුිල.
ජළතිණම
පළවමම
වංලයාධාතයම
රීීනමම
යටව්වමශඳුතළවගතමමතිම
පධීවතගමුල,ම
වයොධාණධීඩියම
යතම
පළවමම
වශම
තිවහවමශළරළමම
පළවම
වලනුලටම මශවවධීපුරම
සිඅයළයම
වබන්ධීධාම
වයෝජතළම
රධායළපතම
රමළ යළංයම
වල ම
වයොමුම ණරතම වව්වම
උපවඅවහම්ළමදුිල.
වබනම
වබන්ධීධාවයධීම ණළපම
රලධාළතයම වයොමුම ණරම රධායළපතම
ප්රවේවේම
ෂමුධීම රධායක් සම-ම
22වඅතළටම
ංගමම
රවළධාළරකයක් සම වතොලතම
පරිදිම සිවඳුමක් සම ්ළවඅතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

3.4

වගොධීවතෝරුලම
ණිලටුමසිදුශවමම
වගොඩතෆකලිම
රලු්වලෆඩියළම

වමළධී රම පධීතිම 07ක් සම පමකක් සම පලතිතම
්ෆසිධීම පළවටම ෂමුධීම මතුෂ්වම ණරම
ගෆනීවබනම දීම අ්අයක් සම පලතිතම ්ලට්ව,ම
ටටම සිවඳුබනම වවම වමළධී රම පධීතියක් සම
ලෆඩිම රීීනමම සුදුසුම්ලට්වමරඅශවහම ඉදිරිප්වම
සිය.ම
රතිරික් ස මෂමුධීම22මවඅවතකුමසිටිතමර රම
පධීතියක් සම ලෆඩිම රීීනවමධීම මශළතළගම
ජළතිණම පළවටම ගෆටළුලක් සම මතිම ලතම
්ෆසිධීම වලත්වම සිණමපම සිවඳුමක් සම මඟිධීම
එමම ෂමුධීම පළවටම මතු්වම රීීනමටම
ණටයුතුමණරතම්ලටමප්රණළමණරතමදි.ම
වමමම සිදුශවමම වගොඩතෆකලිම ර්ධීම අකුණුම පෂළ්වම රධායළපතම
්ව්වලවේම පලතිතම ්ෆසිධීම රතතුරුම රමළ යළංයම
වමඟම
මතිසියමශෆරීම්ලමවපධීලළමවඅතමදි.
වළණච්ඡළම ණරම ඉදිරිම
ණටයුතුමරීීනමමසුදුසුම්ලටම
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3.1

ණ් කය
රයවේමගමම
වණොරියමවාශළම
රලවරම්ළම
වතොදීම

District Coordinating Committee - Hambantota

ණළපම
රධායළපතම
රධායක් සම-ම
ශබන්ධීව ොට
6

අ.අ

3.5

3.6

ණ් කය
රීීනම

රධීතමමශළම
සිඅයළවේමක්රීඩළම
ළිටියමවංලයාධාතයම
රීීනම

1976.11.22ම ලතම දිතම සිඅයළවේම ක්රීඩළම
ළිටියම වාශළම ඉඩබනම වණොටවක් සම වලධීම ණරම
්ළම දීම මතිම ්ලට්ව,ම දීයාඝම ණළයක් සම
තිවහවවේම
භළසි යටම
වතොගෆනීමම
වශේතුවලධීම සිසිධාම පළයාලයධීම එමම ඉඩමම
ර්වප්වම ණරම වගතම මතිම ්ලට්වම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.ම
ශ/ම්වගළමුමම 2020ම ලයායම වාශළම රීසිඳුම සිසුලකුම
ණණිහශම
පළවටම වතොපෆටණීමම ශළම තලණම සිසුධීම
සිඅයළවේමජළතිණම මතු්වමවතොවීමමම මඑමමපළවමසිධිම්වම
ශියමභටම්ණළයම පරිදිම ලවළම මතිම ්ල්ව,ම එමම සිඅයළම
10ලතම්මණියම පරිරවේම ජළතිණම ශියම භටම ්ණළයම
වහථළළි මරීීනමම
වහ ළළි ම රීීනමටම එමම ්ම මණිවේම
වාශළමරනුමෆතියම රකවඅතම ිලධාළීනම සිසිධීම ඉමලීබනම ණරම
්ළමගෆනීම
මතිම්ල්වමප්රණළමණරතමදි.ම

3.7

වීරසිමකුඩළම
ගබනමළතම18ම
ණණිහශම
සිඅයළවේම10,11ම
වරේණිමආරබනභම
රීීනම

3.8

වපොවොබනමළරුලම
රාමවගොලුමබිහිරිම
පළවමලවළමඅෆමීම
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4.1

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය
තීරකයමණරතමමදි.ම

රගකීම

රතලවරම පදිංචිණරුලධීම ණළපම
ඉල්වම ණරම ඉඩමම පලරළම රධායළපතම
ගෆනීමටම ණටයුතුම ණරතම රධායක් සම-ම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.ම
ංගම

වබනම
වබන්ධීධාවයධීම
ණටටුවේමරනුමෆතියම්ළම
දුධීම ර රම නී යළනුකලම
ඉදිරිම ණටයුතුම සිදුම ණරතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

වමණබනම-ම
අකුණුමපෂළ්වම
රධායළපතම
රමළ යළංයම/ම
ප්රළවේශීයම
වමණබනම-ම
ංගමම/ම
ණළපම
රධායළපතම
රධායක් ස-ම
ංගම
1990ම ලයාවේම ආරබනභම ණරතම අම වමමම වබනම
ගෆටළුලම ණළපම
පළවවමම වබනම ලතම සිටම 9ම වරේණියම අක් සලළම වබන්ධීධාවයධීම
රධායළපතම
පමකක් සම පධීතිම පෆලෆ්වවලතම ්ල්වම ඉධීම රලධාළතයම වයොමුම වණොටම රධායක් ස-ම
රතතුරුලම ෂමයිධීටම වලත්වම පළවණටම රලයම
ණටයුතුම ශබන්ධීව ොට
මතුෂ්වම වීවබනම ගෆටළුලක් සම පලතිතම ්ල්වම ණඩිතටධීම සිදුම ණරතම
වපධීලළමවඅතමදි.
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.
ගුරුම හිඟයක් සම පලතිතම ්ෆසිධීම පධීතිම
මතිරීීනමම ගෆටළුම වශග ම ්ලටම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.
වමමම පළවම ලවළම අෆමීමම වශේතුවලධීම පීනක් සකම
ණටයුතුම ණළපම
සිසුධීම රපශසු ළලයටම ප්වම වීම මතිම ්ලටම ණඩිතබනම ණරම ලළයා ළලම රධ්මයළපතම
ව ොරතුරුමලළයා ළමසිය.
ඉදිරිප්වම ණරතම වවම රධායක් සම-ම
වබනම ළිගන්ාලම පීනක් සකයක් සම සිදුම ණරටධීම උපවඅවහම්ළමදුිල.
ංගම
පලතිතම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.

ජල සම්ප්දන ක් සත ේත්රතේ  ගටටු
රිදියගමම
ජළවයධීමජම
වබනපළඅතම
මඩලඩයටම්ළම
වඅතමජම
ප්රමළකයමවඅගුකම
ණරමගෆනීම

වබනම වබන්ධීධාවයධීම වගොවීධීම වමඟම රලයම ණටයුතුම සිදුම ණරම ප්රළවේශියම
වළණච්ඡළමණරමමතිම්ලමප්රණළමණරතමදි.ම ප්රගතියම ලළයා ළම ණරතම වමණබන-ම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල. රබන්ධීව ො
ට
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අ.අ
4.2

4.3

4.4

ණ් කය
ටී.වේ.සී.මරඹම
ලගළලමලයළේ ම
රීීනමමවාශළම
්ාකරියමග්රළමම
ිලධාළීනමලවවබනම
භළසි යටම
වතොගධීතළමජම
ටෆංරීයමවයොඅළම
ගිලටධීමඋවහවළතම
ලළරිමලයළපෘතියක් සම
ආරබනභමරීීනම
රඟුකවණොෂපෆ
වහවමජමවයොජතළම
ක්රමයම්රියළ්වමණම
රීීනම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
්ාකරියම ලවවබනම වගොඩම ඉඩබනම සිළම
ලවයධීම පලතිතම ්ල්වම ජයම වතොමෆතිම
වීමම වශේතුවලධීම ලගළම ණටයුතුම රීීනමම
වාශළම එමම ඉඩබනම වයොඅළම ගෆනීමටම
වතොශෆරීම වී මතිම ්ල්වම අෆතටම
භළසි වයධීම ඉල්වලම මතිම ජම ටෆංරීයම
වයොඅළම ගිලටධීම උවහවළතම ලයළපෘතියක් සම
ආරබනභම රීීනමම සුදුසුම ්ලට්වම වයෝජතළම
ඉදිරිප්වමසිය.ම

තී කය
වබනම
වබන්ධීධාවයධීම
ක් සවේත්රම පීනක් සකයක් සම
සිදුණරම ලළයා ළලක් සම ්ළම
වඅතමවවමඋපවඅවහම්ළම
දුිල.

රගකීම
වහථළතමභළරම
ිලධාළීනම-ම
ජළතිණමප්රජළම
ජමවෆපයුබනම
වඅපළයා වබනධී
තුල

ඉදිරීීනබනමණටයුතුමවණොධීත්රළ්වණරුමසිසිධීම
දිතම 691ක් සම ප්රමළඅම ණරම මතිම ්ලටම
ව ොරතුරුමලළයා ළමසිය.ම
එලෆිලම
්ව්වලයක් සම
ම ම
එමම
වණොධීත්රළ්වණරුම වල ම ම ලණමුමම ම
වයෝජතළම ක්රමයම ්ළම දීමම ගෆටළුම වශග ම
්ලමවපධීලළමවඅතමදි.
වඅේරබනවලවශරම
රීරිඳිම ඔවයහිම ජයම වෘජුලමම වමෝටයාම
ගහිටියළලමජම
මඟිධීම ර්රියම ්ව්වලවේම පලතිතම ජම
ලයළපෘතිවේමජයම පසිත්රළගළරයටම යෆවීමම වශේතුවලධීම එමම
බීමටමසුදුසුම
ජයම බීමටම නුසුදුසුම ්ව්වලවේම පලතිතම
්ව්වලවේම
්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
වතොමෆතිමවීම
වමමම ප්රජළම ජම ලයළපෘතියම ජම වබනපළඅතම
මඩලඩයටමපෆලීනමමළිගන්ාලමවළණච්ඡළමවම
ර ර,ම පලතිතම ජම වබනපළඅතම ක්රමවයධීම
ජයම ්ළම දීවබනම ශෆරීයළලක් සම වතොමෆතිම
්ල්වම ලුණුගබනවලවශරම ජම වබනපළඅතම
ක්රමයම්රියළ්වමණමරීීනවමධීමවමමමප්රවේම
ආලරකයමලතම්ල්වමවපධීලළමවඅතමදි.ම
ප්රජළම ජම ලයළපෘතිවේම ම ණෂමතළණරකම
ගෆටළුලක් සම පලතිතම ්ලටම අම ණරුණුම
රතළලරකයමසිය.

ඉදිරීීනබනම
ණටයුතුම
ණඩිතටධීම
ිලමම
රීරිමට්ව,ම
වණොධීත්රළ්වණරුම වාශළම
තලමලයළපෘතිමපෆලීනමමසිදුම
වතොණම යුතුම ්ලට්වම
තීරකයමණරතමදි.
ණෂමතළණරකම ගෆටළුම
ය ළම ්ව්වලයටම ප්වණරම
ඉදිරිම ණටයුතුම ණඩිතබනම
ණරතම වවම උපවඅවහම
්ළමදුිල.

ප්රළවේශීයම
ණෂමතළණරුම-ම
ජළතිණමජම
වබනපළඅතමශළම
ජළපලශතම
මඩලඩය

සිදුලිම රැශෆධීලටම ්ළධාළණළීනම ගවහම රතුම
ණපළමඉල්වමරීීනවබනදීම මආවධීතවේමමතිම
සිදුලිම රැශෆධීම ඉල්වම ණරම දීමම වාශළම
සිදුලි්ම මඩලඩයම සිසිධීම ප්රළවේශීයම
වභළලටම මවහ වබනධීතුම ඉදිරිප්වම ණරතම
්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.

එමම ණටයුතුම ගළවහතුම
රයරීීනමරීධීම ව ොරලම
සිදුමණරතමවවමඋපවඅවහම
්ළමවඅතමදි.

ප්රධාළතමසිදුලිම
ඉංජිවධීරු-ම
ංණළමසිදුලි්ම
මඩලඩය

වඅපළයාලයක් සම ර රම ප්රවේම මළයාගයම
වබන්ධීධාවයධීමපලතිතමතඩුමණටයු්ව ක් සම
වශේතුවලධීම සිදුලියම ්ළම ගෆනීවබනම
ගෆටළුලක් සම පලතිතම ්ලටම ණරුණුම
රතළලරකයමසිය.

තඩුම තීධීදුලම රනුලම
ප්රවේම
මළයාගයම
ිලරළණරකයමවීවමධීමපසුම
සිදුලියම ්ළම දීමටම ශෆරීම
්ලමප්රණළමණරතමදි.

ප්රළවේශීයම
වමණබනම-ම
වීරණෆටිය/ම
ප්රධාළතමසිදුලිම
ඉංජිවධීරු-ම
ංණළමසිදුලි්ම
මඩලඩය
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5.1

රතතුරුඅළයණමගවහම
ඉල්වමරීීනවබනමදීම
සිදුලිමරැශෆධීමඉල්වම
රීීනමමවාශළම
සිදුලි්ම
මඩලඩයමගළවහතුම
රයමරීීනම
වීරණෆටියම්ධීදුම
මශ ළවේමිලලවටම
සිදුලියම්ළම
ගෆනීමටම
වතොශෆරීමවීම

5.2

ප්රළවේශීයම
ණෂමතළණරුම-ම
ජළතිණමජම
වබනපළඅතමශළම
ජළපලශතම
මඩලඩය
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තසෞඛ්ය ක් සත ේත්රතේ  ගටටු

6.1

ප්රජළමවවෞඛයම
ජලඅයමිලධාළීනම
ණළයායළයමවශම
පුහුණුම
මධායවහථළතයක් සම
වාශළමභූටයක් සම
්ළමගෆනීමම

6.2

6.3

6.4

6.5

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

අෆතටම ප්රජළම වවෞඛයම ජලඅයම ිලධාළීනම
ණළයායළයම ආයුයාවේඅම මධායමම ව්වශ්වම
ළළලම තුෂම ම රපශසු ළම මධායවේම
පල්වලළවගතම යතම ර රම ඕවණවලම
ප්රළවේශියම වමණබනම ණළයායළයම වපරම
පෆලතිම වහථළතවේම එයම වහථළළි ම රීීනමම
වාශළම වීරණෆටියම ප්රළවේශියම වභළලම
එණඟ ළලයම පම ණරම මතිම ්ලටම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.
මධායමමව්වශ්වම භළසි යටම වතොවගතම ර ශෆරම අමළම මතිම
ළළලමමවාශළම
මධායමම ව්වශ්වම ළළලධීම වාශළම
ඉදිණරමමතිම
ඉදිණරතම අම වගොඩතෆකලිම වවෞඛයම
වගොඩතෆකලිම
රංවේම ණටයුතුම වාශළම වයොඅළම ගෆනීමම
වවෞඛයමරංවේම සුදුසුම්ලටමවයෝජතළමඉදිරිප්වමසිය.
ප්රවයෝජතයමවාශළම එමම වගොඩතෆකලිම වවෞඛය රමළ යළංයම
භළසි ළමරීීනම
වල ම පලරළම දීමක් සම සිදුම ණරම වතොමෆතිම
්ල්ව,ම ම ෆබනම වගොඩතෆකලිම ඉදිරීීනබනම
ණටයුතුම රලවධීම ණරම වතොමෆතිම ්ල්වම
වපධීලළමවඅතමදි.මම
වමමමවණමම
පලතිතම ලවංග ම ්ව්වලයධීටම මුහුකම
තුධීලතමඉරුමදිතම දීමම ශළම මතිසියම ශෆරීම ලයවතම ලක් සලළම
ප්රජළමවවෞඛයම
ගෆනීමමවාශළමපුේගයිධීම ිලම ිලලම මම
දිතයමවවමතබනම
ිලවලවහම ශළම රලටම මළයාගම ළිරිසිදුම ණරම
රීීනම
ගෆනීවබනමක්රමවේඅයක් සමවවමප්රජළමවවෞඛයම
දිතයක් සමතබනමරීීනමමසුදුසුම්ල්ව,ම මවාශළම
ග්රළමීයම මටමටටධීම ණටටුම ළිහිටුවීමම සුදුසුම
්ල්වමවයොජතළමණරතමදි.
වණොසිඩ්ම
පෆරණිම
වරෝශවමම
රවළයතළගළරයම
පීනක් සකමවාශළම වණොසිඩ්ම පීනක් සකළගළරයක් සම වවම
රලයමPCR
වංලයාධාතයම රීීනමම වාශළම ණටයුතුම
යධීත්රයක් සම
ණරටධීම පලතිතම ්ල්ව,ම ලරළයම රධිණළරියම
වහථළළි මරීීනමම
මකධීමPCR යධීත්රයක් සම්ළමදීමටමඑණඟම
වබන්ධීධාමප්රගතිය වීම මතිම ්ල්වම ප්රණළම ණරතම දී.ම
එවමධීමම පීනක් සකළගළරයම ්රියළ්වමණම
රීීනමම වාශළම සිදුම ණෂම යුතුම වංලයාධාතම
ණටයුතුම
වලනුවලධීම
ප්රතිපළඅතම
රලය ළලයක් සම පලතිතම ්ලට්වම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.ම
වඩංගුමවරෝගයම
දිවහත්රික් සණයම තුෂම වඩංගුම වරෝගීධීම
තෆල මලයළේ ම
ලළයා ළවීමම ලෆඩිවීමක් සම වපධීනුබනම ණරතම
වීවබනමරලධාළතමක් සම ්ල්ව,ම ග්රළමීයම වඩංගුම ණටටුම වක්රීයම රීීනමම
පෆලතීම
සිදුමණෂමයුතුම්ල්වමප්රණළමණරතමදි.

තී කය

රගකීම

වබනම
වබන්ධීධාවයධීම ප්රළවේශීයම
වවොයළම ්ළම රලයම වමණබන,ම
ණටයුතුම සිදුණරතම වවම ඕවණවල
උපවඅවහම්ළමදුිල.

එමම ණටයුතුම ණඩිතබනම දිවහත්රික් සම
රීීනමටම උපවඅවහම ්ළම වවෞඛයමවවේලළම
දුිල.
රධායක් ස

ම වාශළම සියළුමම වඅතළම සියළුමම
වශවයෝගයම ්ළම වඅතම ආය තම
වවම උපවඅවහම ්ළම දුධීම ප්රධාළනීධී
ර ර,ම ප්රළවේශීයම වභළම
සිසිධීම එමම ණටයුතුම
රකරක් සකයම රීීනමම සුදුසුම
්ලටමතීරකයමණරතමදි.
ප්රතිපළඅතම ්ළම ගෆනීමම
වාශළම
වවෞඛයම
රමළ යළංයම අෆනුල්වම
රීීනමටමතීරකයමසිය.

ිලවයෝජයම
රධායක් සවණොසිඩ්ම19ම
සිවේම
ප්රතිණළරම
ණණය

මවාශළමසියළුමවඅතළවේම දිවහත්රික් සම
වශළයම ්ළම වඅතම වවම වවෞඛයමවවේලළම
ප්රණළමණරතමදි.
රධායක් සම/ම
සියළුමම
ආය තම
ප්රධාළනීධී

9
District Coordinating Committee - Hambantota

අ.අ

ණ් කය

07

ඉඩම් ක් සත ේත්රතේ  ගටටු

7.1

රක් සෂි මඉඩබනලටම
ලයළජමළිඹුරුමප්වම
ශළමවතො ළරිවහම
ඔේපුමවණවහමණරම
ඉඩබනමජළලළරබනමසිදුම
රීීනම

7.2

7.3

7.4

7.5

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

එම,ම
ණෆටෆධීලෆල,ම
ම්ව ,ම
වගොධීවතොරුලම ශළම වණොවශොංණම ආදීම
ප්රවේලම ළිහිටිම ඉඩබනම වබන්ධීධාවයධීම
ලයළජම ිලධීඅගබනම ඔේපුම වපධීලටධීම
සිරීනීබනමණටයුතුමසිදුණරතම්ලට්ව,මලයළජම
වවම සිධීතක් සණරම ඔේපුම වණවහම ණරතම
්ලට්වමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
වබනමවබන්ධීධාවයධීමසිමයාතමණටයුතුමසිදුම
ණරටධීම පලතිතම ර රම රලයම වළක් සෂිම
වපයළම ගෆනීවබනම දීම ම පලතිතම සිතියබනම ශළම
ලළයා ළම ප්රමළකල්වම වතොවීමම ිලවළම ගෆටළුම
මතුමවීමමතිම්ලමප්රණළමණරතමදි.
වීරණෆටියම-ම
මවීරණෆටියම -ම ටේවඅිලයම මළයාගයම පුළුමම
ටේවඅිලයම
රීීනවබනම ලයළපෘතියමවාශළමමළයාගයමවඅපවම
මළයාගයමපුළුමම
ඉදිණරමතිබමමණළමරමණඩළමඉල්වමණරමලවරම
රීීනවබනමදීමවේපම ගකතළලක් සම ග ම වීම ම ්ව,ම වබනම අක් සලළම
රහිටමවලධීටම
රඅළම ලධීදිම මුඅමම වගලළම වතොමෆතිම
ලධීදිමමුඅමම
්ලට්ව,ම ක් සවවේරුම ලළයා ළම ම ම ප්රමළඅම වීමම
වගවීමමප්රමළඅමවීම ටටම වශේතුම වීම මතිම ්ලට්වම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.
පලරළම ග්වම ඉඩබනම ණෆ්ලිම 298ක් සම ර රිධීම
74ක් සම ක් සවවේරුලමවාශළමයලළමමතිම්ල්ව,ම
5ක් සමවාශළමලධීදිමවගලළමමතිම්ල්ව,ම56ණම
ගෆටළුම වශේතුවලධීම උවළසියටම වයොමුම
වණොටම මතිම ්ල්ව,ම ම රතලවරම ණෆ්ලිම
94ක් සමශළමලධීදිමඉමළමමතිමගකතම 67ක් සම
ලතම්ල්වමප්රණළමණරතමදි.
ආසියළනුම
තිවහව,ම ණ රගමම රඩුම වලෝමටීය ළලයම
වංලයාධාතම
රලමම රීීනවබනම රරමුණිධීම සිදුලිම උපම
්ෆංකුවේමමආධාළරම වපොක් සම වහථළළි ම රීීනමම වාශළම ලගළම
ලෆඩවටශතම
ණරටධීම පලතිතම කුඹුරුම ඉඩමක් සම පලරළම
යටව්වමඉදිරීීනමටම ගෆනීමම වශේතුවලධීම ලවරම 57ණම පමකම
වයෝජි ම
ණළයණම සිටම එහිම ලගළම ණරතම රාම
තිවහවමශළරළමම
වගොවීධීම අෆඩිම රපශසු ළලයණටම ප්වම වීම
වණොටුමළමඋපම
මතිම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
වපොමවාශළම
වමමම ලයළපෘතියම වණොෂඹම ලයළපෘතිම
ඉඩබනමර්වප්වමණරම රංවයධීම ්රියළ්වමණම ලතම ්ලටම ණරුනුම
ගෆනීම
ඉදිරිප්වමසිය.
වීරසිමතලම
සිසිධාම ණයාමළධී ම වාශළම පයාචවහම 40ම
තගරවේම
්ෆඟිධීමඉඩබනමණෆ්ලිමවටධීඩයාමපටිපළටියම
ණයාමළධී මවාශළම යටව්වම
ව්අළම
දීමටම
ඉඩබනම
වලධීමණරමමතිම
වණොමවළරිවහවේම රනුමෆතියම ෆබීම මතිම
ඉඩබනම්ළමගෆනීම ්ල්ව,ම ක් සවවේරුම ම වමව ක් සම ෆබීම
වතොමෆතිම්ෆසිධීමඉඩබනම්ළමදීමමප්රමළඅමවීම
මතිම්ලටමණරුනුමඉදිරිප්වමසිය.
ලුණුගබනවලවශරම අෆතටම රක් සණරම 2ණම ඉඩමක් සම ්ළම දීම මතිම
වණොධීක්රීටමම
ර රම ණටටුවේම රනුමෆතියම ම ම ලම
රංගතවේම
දුරට්වම රලයම ඉඩබනම වබන්ධීධාවයධීම
වංලයාධාතමණටයුතුම ඉඩබනම වණොමවළරිවහම වලතිධීම ඉමලීබනම ණම

තී කය

රගකීම

රඅළම ආය තම සිසිධීම
ිලලෆරදිම වෆසුබනම ශළම
ව ොරතුරුම ්ළම වඅතම
වව්ව,ම
ම
රනුලම
සිමයාතම
ණටයුතුම
ණඩිතබනම ණරම ලළයා ළලක් සම
ඉදිරිප්වම ණරතම වව්වම
උපවඅවහම්ළමදුිල.

ප්රළවේශීයම
වමණබන-ම
ශබන්ධීව ොටම
/මවජයහශම
වපොලිවහම
රධිණළීන-ම
ංගමම/ම
වජයහශම
ටිලධීවඅෝරුම
රධිණළීන

මවමමම මළයාගයම පමකක් සම
වතොලම ලධීදිම වගසියම යුතුම
සියළුමමමළයාගලටමරඅළම
ණටයුතුම ණඩිතබනම ණරතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

ප්රළවේශීයම
වමණබනම-ම
වීරණෆටියම/ම
දිවහත්රික් සම
ක් සවවේරුමණරු

ලයළපෘතිම රධායක් සම වමඟම
වළණච්ඡළම
ණරම
රාම
වගොසියළටම
අම
රවළධාළරකයක් සම වතොලතම
පරිදිම රලයම ණටයුතුම
ණරතම වවම උපවඅවහම
්ළමදුිල.

ප්රධාළතමසිදුලිම
ඉංජිවධීරුම-ම
ංණළමසිදුලි්ම
මඩලඩය

මඑමම ණටයුතුම ණඩිතබනම
ණරතම වව්ව,ම වටධීඩයාම
පටිපළටියම
ළිගන්ාම
ව ොරතුරුම ඉදිරිප්වණරතම
වව්වම උපවඅවහම ්ළම
දුිල.

ිලවයෝජය ඉඩ
බනමවණොමවළරිවහම
-ම
ශබන්ධීව ොට

ණටටුවේම රනුමෆතියම ම
වාශළම ්ළම දුධීම ර රම
ඉදිරිම ණටයුතුම ණඩිතබනම
ණරතම වවම උපවඅවහම

මිලවයෝජයම
ඉඩබනම
වණොමවළරිවහම-ම
ශබන්ධීව ොට
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අ.අ

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

ණ් කය
වාශළමරජයටම
රය්වමරක් සණරම
2.5ණමඉඩමම්ළම
ගෆනීමම
ලවේමගඟම
රක් සෂි වේම
රතලවරම
පදිංචිණරුලධීම
වශේතුවලධීමමතුමවීම
මතිමගෆටළු

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ශෆරීම්ල්වමවපධීලළවඅතමදි.

තී කය
්ළමදුිල.

වමමම පදිංචිණරුලධීම වශේතුවලධීම ලවේම
ගවේම ජම පසිත්ර ළලයටම සිළම
්පමක් සම සිදුවීම මතිම ්ලටම ණරුණුම
ඉදිරිප්වම සිය.ම වමමම ළිරිවහම වාශළම සිණමපම
ඉඩබන්ළම දීම තිබියදීම ඔවුධීම සිසිධීම
තළගරිණම ප්රවේවයධීම ඉඩබනම ඉමලීබනම සිදුම
ණරතම ර රම තගරම සීමළවේම එලෆිලම ඉඩබනම
වතොමෆතිම
්ල්ව,ම
උශළිටවගොඩම
ප්රවේවයධීම ්ළම දියම ශෆරීම ්ල්වම
අධීලතම දි.ම මීටම වපරම අම වබනම රයම වාශළම
ඉඩබනම ්ළම දීම මතිම ්ලටම අම ව ොරතුරුම
රතළලරකයමසිය.

මීටම වපරම ඉඩබනම ්ළම දීම
ම්වතබනම
ම
වබන්ධීධාවයධීම පීනක් සළම
ණරම ලළයා ළලක් සම ඉදිරිප්වම
ණරතම වව්ව,ම ඉල්වම
වීමටම ණෆමෆ්ව ම අක් සලතම
රයම ණඩිතටධීම ඉල්වම
රීීනමටම ශළම ඉල්වම වීමටම
රණමෆතිම
රයම
වබන්ධීධාවයධීම
නී යළනුකලම ණටයුතුම
රීීනමටම උපවඅවහම ්ළම
දුිල.
මරක් සණරම වඅණණම පමකම
ප්රමළකයක් සම ්ළම දීමම
වබන්ධීධාවයධීම ව වළයළම
්ළම රලයම ණටයුතුම
ණරතම වවම ම උපවඅවහම
්ළමදුිල.ම

වීරසිමඉඩමමණජුම
වංවහථළලමවල ම
පලරළමගෆනීම

මඑමම ඉඩමම ණජුම ලගළලම වාශළම සුදුසුම
වතොලතම්ල්ව,මරක් සණරම10ණමප්රමළකයක් සම
වයොඅළම ගධීතළම ආණළරයම ළිගන්ාලම ගෆටළුම
පලතිතම්ල්වමප්රණළමණරතමදි.
මවංලයාධාතම ණටයුතුම වලනුවලධීම ණජුම
වංවහථළලම වලතිධීම පලරළම ග්වම ඉඩමටම
සිණමපම ලවයධීම වමමම ඉඩමම ්ළම දීම
මතිම්ල්ව,මණජුමප්රවේඅමශඳුධීලළදීම,මණජුම
රවසිවෆමමආරබනභමරීීනමමවශමසුභවළධාතම
ණටයුතුම ප්රලයාධාතයම රීීනමම වාශළම වමයම
වයොඅළම ගෆනීමටම රවේක් සෂි ම ්ල්වම ම
වාශළම රක් සණරයණම ප්රමළකයණම වෆසුබනම
වණවහමණරමමතිම්ල්ව,මප්රණළමණරතමදි.
හුංගමම
ආ්ළධි මරකසිරුමපවුක් සමවාශළමිලලවක් සම
රකසිරුගමම
තළම
ගෆනීමටම
රබන්ධීව ොටම
ආ්ළධි මපවුක් සම ප්රවේවයධීම ඉඩමක් සම ශඳුතළවගතම මතිම
වාශළම
ර රම ම වාශළම ම ණටටුවේම රනුමෆතියම
රබන්ධීව ොටිධීම ්ළවඅතමවවමප්රණළමණරතමදි.ම
ඉඩමක් සමම්ළමදීම.ම
වගොධීවතෝරුලම
ලධීදිම වගවීමටම රඅළම ්වවවේරුම ලළයා ළම
මීගශජඳුරමමළයාගයම ්ළමගෆනීමමවාශළමඉදිරිප්වමණරමමති්ලම
පුළුමමරීීනවබනදීම
ප්රණළමණරතමදි.
ර්වප්වමණරග්වම
ඉඩබනමවාශළමලධීදිම
්ළමදීමමප්රමළඅම
වීම.
ශබන්ධීව ොටමවශම රපතයතම වලෂාවපොම ඉක් සණම ණරම
වමොකරළගම
ගිලටධීම ඉදිම රීීනමටම ිලයට ම ටයයාම
දිවහත්රික් සණමආශ්රි ලම ණබනශම වාශළම රමුද්රලයම වවම ර්යාම
ර්යාමලගළලම
වෆපයියම ශෆරීම ්ල්වම
ම වාශළම
ලයළේ මරීීනම.
මධායණළලීතම
වෆෆවහමක් සම
යටව්වමම
දිවහත්රික් සණයම තුම ර්යාම ලගළලම ප්රචලි ම
රීරිමම වාශළම වෆෆවහමක් සම දිය්වම ණරම යුතුම
්ලට්වම ණරුණුම ඉදිරිප්වම සිය.ම වබනම වාශළම

රගකීම

මප්රළවේශියම
වමණබනම-ම
රබන්ධීව ො
ට

ප්රළවේශීයම
වමණබන/ම
තිවහවමශළරළම
යම/ම
ණෂමතළණරුම-ම
ශ්රීමංණළමණජුම
වංවහථළල

ම ම වාශළම ණටටුවේම මප්රළවේශියම
රනුමෆතියම්ළමදුධීමර රම වමණබනම-ම
ඉදිරිම ණටයුතුම ණඩිතබනම රබන්මව ොට
ණරතම වවම උපවඅවහම
්ළමදුිල.
මඑමම ණටයුතුම ණඩිතබනම ප්රළවේශීයම
ණරතම වවම උපවඅවහම වමණබනම-ම
්ළමදුිල.
ශබන්ධීව ොටම
/මදිවහත්රික් සම
ක් සවවේරුණරු
වබනම
වබන්ධීධාලම ිලවයෝජයම
ණඩිතටධීම රලයම
ර්යාමපළතම
ණටයුතුම සිදුම ණරතම වවම රධායක් ස
උපවඅවහමමවඅතමදී.මම
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ණ් කය

7.11

අක් සෂිකමරධිවේගීම
මළයාගමලයළපෘතියම
වාශළමපලරළමග්වම
ඉඩබනමවාශළම්ළම
දුධීමසිණමපම
ඉඩබනලටමඔේපුම
්ළමදීමම
ප්රමළඅවීම.

7.12

ශ්රීමරළලකම
සි්වකමධීශම
වාශළම
ශබන්ධීව ොටම
ප්රවේවයධීම
ඉඩමක් සම්ළම
ගෆනීම

7.13

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
රජයම මඟිධීම ්ළම වඅතම කයම වශතම
ලෆඩවටශධීම අම උපවයෝගීම ණරම ග ම ශෆරීම
්ලටමඅමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
වමමම ඉඩබනම ලයළපෘතිම ණළයායළයම සිසිධීම
ටදීම ග්වම ඉඩබනම ලතම ්ෆසිධීම ඔේපුම ්ළම
දීවබනම ගෆටළුලක් සම වතොමෆතිම ්ලටම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.

දුහණරමපෂළ්වලමරලමමපශසුණබනමයටව්වම
පලතිතම
සිශළරවහථළතලම
භික් සෂූධීම
ලශධීවවේළවේම
අෆනුම,ම
කුව ළම
ලෆඩිදියුනුමරීීනමමවාශළමපළරබනපරිණමශිමපම
ළවහත්රම ශළම ඉං්රීසිම භළළලම ළිගන්ාලම
රලව්ොධායක් සම්ළමදීවබනමරරමුණිධීමවමයම
වහ ළළි ම රීීනමටම වයෝජතළම ණරම මතිම
්ලට්ව,ම ම වාශළම ශබන්ධීව ොටම රලටිධීම
රක් සණරම5ණමපමකමභූටයක් සම්ළමග මයුතුම
්ලට්වමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
ටරිේජසිමවවේලළම ටරිේජසිම ණෘෂිණළයාටණම ශළම වගොසිජතම
ළියවක් සමවාශළම
රක් සකම මඩලඩයටම යළ්අලම ළිහිටිම
සුදුසුමඉඩමක් සම්ළම ලමබිහිම වීම මතිම ඉඩබනම වණොටවම වවේලළම
ගෆනීමම
ළියවම ඉදිරීීනමම වාශළම සුදුසුම ්ලටම රඅශවහම
ඉදිරිප්වමසිය.
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ම්තාග සංරතාධ්න ක් සත ේත්රතේ  ගටටු

8.1

මළයාගමශළමවපොදුම
වංලයාධාතම
ලයළපෘතිමවාශළම
ව්ොරළුමපවහම්ළම
ගෆනීවබනමදීමපලතිතම
ගෆටළු

8.2

මළයාගමවංලයාධාතම
ලයළපෘතිම
්රියළ්වමණම
රීීනවබනමදීමමතුමවීම
මතිමගෆටළු

තී කය

රගකීම

ලයළපෘතිම රධායක් සම වමඟම ලයළපෘතිම
වළණච්ඡළම වණොටම එමමමමමරධායක් සම-මම
ණටයුතුම ම ණඩිතබනම ණරතම අක් සෂිකම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල. රධිවේගීමමළයාගම
ලයළපෘතිය/ම
ප්රළවේශීයම
වමණබනම-ම
රඟුකවණොෂ
පෆවහව.
මශලෆලිම
්ම මලයළපළරම
ප්රවේවයධීම වබනම වාශළම ණෂමතළණරුම-ම
සුදුසුම ඉඩමක් සම වවොයළම ශ්රීමංණළම
ලළයා ළම ණරතම වවම මශලෆලිම
උපවඅවහම්ළමදුිල.
රධිණළරිය

වබනම
වබන්ධීධාවයධීම ප්රළවේශීයම
වවොයළම ්ළම රලයම වමණබනම-ම
ණටයුතුම සිදුණරතම වවම ශබන්ධීව ොට
උපවඅවහම්ළමදුිල.

වපොදුම වංලයාධාතම ලයළපෘතිම වාශළම රලයම දිවහත්රික් සම
මටමටටධීම
පවහම ශළම ව්ොරළුම ්ළම ගෆනීමටම මශලෆලිම රනුමෆතියම ්ළම දීවබනම
රධිණළරියමමඟිධීමඉමලීබනමණඅ,ම මවාශළම රීයුබ්ම
ප්රමළකයම
රනුමෆතියම
්ළම
දීමම
රධායක් සම ලෆඩිරීීනමම සුදුසුම ්ලම
ජතරළම,මශලෆලිම රධිණළරියම මඟිධීම ණටටුම තීරකයක් සම වවම
සිදුණරතම ්ෆසිධීම ලෆඩිම ණළයක් සම ග වීමම රධායක් සම
ජතරළම,ම
ිලවළම රතලයම ප්රමළඅයධීම මතිලතම ්ලටම මශලෆලිමරධිණළරියමඅධීලළම
ණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
යෆවීමම සුදුසුම ්ලටම
පලතිතම නීතිම රනුලම රීයුබ්ම 35ටම ලෆඩිම තීරකයමණරතමදි.ම
ප්රමළකයධීම වාශළම ප්රධාළතම ණයායළවේම
රනුමෆතියම ්ළම ග ම යුතුලම ම මතිම ්ලටම
ණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
මළයාගම වංලයාධාතයම රීීනවබනම දීම ප්රවේවේම වබනම
වබන්ධීධාවයධීම
ජත ළලවේම ජඅිලණම ජීසි යටම ්ළධාළම වවොයළම්ළමගෆටළුමරලමම
මතිම වීමම වශේතුවලධීම ජත ළලම තුම ලතම පරිදිම ණටයුතුම ණරතම
රප්රවළඅයක් සම මතිම වීම මතිම ්ලට්ව,ම ිලලළවම වව්වමඅධීලතමඅමර රම
ජවයධීම යටම වීම,ම ිලලළවලටම මතිමමමමඉදිරීීනබනම ප්රමළඅම වීමම
ළිසිසුබනම වංලයාධාතයම වතොවීම,ම ම ම ණටයුතුම වබන්ධීධාවයධීම
ප්රමළඅම වීම,ම ම බනසිටම පළරලමම පටුම වීමම වණොධීත්රළ්වණරුලධීම
ලෆිලමගෆටළුලලිධීමජත ළලමපීඩළලටමප්වවීම වලතිධීමප්රමළඅමගළවහතුමරයම
මතිම්ලට්වමණරුණුමඉදිරිප්වමවමර ර,
ණරම ගෆනීමටම ණටයුතුම
ප්රළවේශීයම වේපළතම තළයණ්වලයම වශම ණරතම වවම උපවඅවහම

වධීලළසිණම
ලයළපළරම
ණමතළණරුම-ම
ශ්රීමංණළම
මශලෆලිම
රධිණළරියම

දිවහත්රික් සම
ඉංජිවධීරුම-ම
මළයාගම
වංලයාධාතම
රධිණළරිය
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ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ප්රවේවේම ජත ළලම වමඟම මතළම
වබන්ධීකරණරකයක් සම වතොමෆතිම වීමම ම ම
වමලෆිලම ගෆටළුම පෆතම තෆගීම මතිම ්ලම
වපධීලළමවඅතමදි.
ඉදිරීීනබනම ණටයුතුම ප්රමළඅම ණරතම
වණොධීත්රළ්වණරුලධීම වාශළම තෆල ම
වලත්වම ලයළපෘතිම පෆලීනමම ගෆටළුම වශග ම
්ලමඅමවපධීලළමවඅතමමදි.
රධීමුදුලෆලම
මමළයාගම තඩ්වතුම රීීනමම ප්රළවේශියම වභළලටම
මළයාගයමමළයාගම
රපශසු ළලයක් සම පලතිතම ්ෆසිධීම එයම
වංලයාධාතම
රධිණළරියටම පලරළම ගෆනීමම සුදුසුම ්ලටම
රධිණළරියටමපලරළම රඅශවහමඉදිරිප්වමසිය.
ගෆනීම
කරර ක් සත ේත්රතේ  ගටටු
ම්වවයමමසි්ව ධීම
මඟිමධීමඅක් සලළම
ලයාධාතයමරීීනවබනම
ලයළපෘ යමවාශළම
පශුමවබනප්වම
වංලයාධාතම
මඩලඩයටමරය්වම
ඉඩබනමවණොටවක් සම
්ළමගෆනීමමවාශළම
රනුමෆතියම්ළම
ගෆනීම
පෆසිළික් සමඉවහවධීම
ලගළලමළිගන්ාම
ප්රළවේශීයම
මටමටටධීමඅෆනුල්වම
වතොවීම.

තී කය
්ළමදුිල.

රගකීම

වබනම
වබන්ධීධාවයධීම
ණටටුවේම
රනුමෆතියම
්ළදුධීම ර රම රලයම
ණටයුතුම ණඩිතබනම ණරතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

දිවහත්රික් සම
ඉංජිවධීරුම-ම
මළයාගම
වංලයාධාතම
රධිණළරිය

මටරිදියමණයාමළධී යමලෆඩිමදියුණුමරීීනමම
වබනමළිගන්ාමවවොයළම්ළම
වාශළමම්වවයමමසි්ව ධීමක් සම150ක් සම
රලයමණටයුතුමසිදුණරතම
ෆධීප්වමරීීනවබනමවමමමලයළපෘතියම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.
රිදියගමමග්රළමමිලධාළීනමලවවබනම
්රියළ්වමණමරීීනමමවාශළමපශුමවබනප්වම
මඩලඩයටමරය්වමභූටවයධීමරක් සණරම8ණම
ප්රමළකයක් සමඉමළමමතිමර රමඑමමඉඩබනම
වගොසිපමභූටවයධීම්ළදීමටම
ශෆරීයළලක් සමවතොමෆතිම්ලටමණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.

ප්රළවේශීයම
ජජීවීමලගළම
ලයළේ ම
ිලධාළීන

මවබනමවබන්ධීධාවයධීමවලතමමවලරෂ්ඩම
රංයක් සම්රියළ්වමණමලතම්ල්වම,ම ම
වබන්ධීධාමඅෆනුල්වභළලවයධීමයුතුම
ප්රළවේශීයමමටමටවබනමිලධාළීනධීම
වතොමෆතිවීමමවශේතුවලධීමතලම
්ාලළගෆනීබනමසිදුණරතම්ල්ව,මඑව ක් සම
ප්රධාළතමණළයායළවේමිලධාළීනධීමමකධීම
අෆනුල්වමරීීනබනමණමශෆරීම්ල්වමප්රණළම
ණරතමදි.
ණතාම්න් හ් ර්ත්තීය පුහුණු ක් සත ේත්රතේ  ගටටු.

මඑමමණටයුතුමණඩිතබනම
ණරතමවවමඋපවඅවහම
්ළදුිල.

අක් සෂිකමරධිවේගීම මවබනමවාශළමව්ලිර්ව මශ්වව්ෝධියම
මළයාගවේමඉදිරීීනබනම ල්ව මතෆමතිමඉඩවමධීමමපයාචවහම12.5මණම
ණටයුතුමවඅශළම
ප්රමළකයක් සමලයළපෘතිවේමඉමලීමමම ම
ර්වප්වමණරග්වමම
්ළදීමටමඑමමඉඩවබනමහිටණරුමණෆමෆ්ව ම
ව්ලිර්ව මග්රළමම
ප්රණළමණරමමතිමර රමපලරළමගෆනීමක් සමසිදුම
වංලයාධාතමශළමම
ණෂමවතොශෆරීම්ෆසිධීමර්වප්වමණරම
ණළධී ළමරභිලෘේකරම ගෆනීටමරලයමණටයුතුමසිදුණරතම්ලටම
පුහුණුම
ණළරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
මධායවහථළතයම
තෆල මවහථළළි ම
රීීනම.
රන ජීම් හ් රන සං ක් ස ක ක් සත ේත්රතේ  ගටටු

ර්වප්වමණරගෆනීබනම
මමළයාගම
ණටයුතුමසිදුමණරතමව ක් සමම වංලයාධාතම
මළයාගමවංලයාධාතම
රධිණළරිය
රධිණළරියමසිසිධීමමපුහුණුම
ණටයුතුමවාශළමරලයම
පශසුණබනම්ළදීවබනම
ලගකීමමඅෆරියමයුතුම්ල්ව,ම
වබනමළිගන්ාමලළයා ළලක් සම
්ළදීමමසුදුසුම්ලට්වම
තීරකයමණරතමදි.

ජංගමමලීම
ඉරුබනශමමවාශළම
රලවරප්වම

ප්රළවේශීයම
ජජීවීමලගළම
ලයළේ ම
ිලධාළීන

මලවහමුමම
ප්රළවේශීයම
වමණබනම මමදීයාඝණළලිතම ලවයධීමම මප්රළවේශීයම
වණොටමශළවවේම වබනම ලතම සිටම ඉරුබනම ශමම ණයාමළධී යම සිදුම ණරතම වමණබනමම
19මක් සමවාශළමරලවරප්වම්ළමදීමමතිමර රමම රයටම
ම
රඅළම ලවහමුම
13
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අ.අ

ණ් කය
්ළදීමටම
රනුමෆතියම්ළම
ගෆනීම.

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ල්වම ඉමලුබනප්වම 34ම ක් සම ඉදිරිප්වම ණරම
මතිම ්ල්වම රලය ළලයම පඅතබනම
ණරගිලටධීම කීපයක් සම වාශළම රලවරම ්ළම
දීමම ම සුදුසුම ්ෆසිධීම ම වඅශළම ණටටුවේම
රනුමෆතියම්ළවඅතමවවමප්රණළමණරතම
දි.ම

තී කය
ිලයාතළයණයධීම වණළමම
්ටධීම රලවරම ්ළම දීමම
ශළම වබනම ලතම සිටම ්ළම දීම
මතිම
රලවරම
ප්වමම
වබන්ධීධාවයධීමම
ිලයාතළයණයධීමම
වබනපයාකම ම ම ණරම ම්වඅම
යධීතම
ළිලි්අලම
සිමයාතයම
ණරටධීමම
සීට ම වංඛයළලම රභි්ලළම
වතොයතම පරිදිම රලයම
ණටයුතුමමසිදුමණරතමවවම
උපවඅවහම්ළමදුිල.

රගකීම

ප්රළවේශීයම
වමණබනම-ම
ලුණුගබනවලවශ
රම/මිලවයොජයම
රධායක් සම-ම
තළගරිණම
වංලයාධාතම
රධිණළරිය/ම
ිලවයොජයම
රධායක් සම-මශ්රීම
ංණළම
ආවයෝජතම
මඩලඩයම
/දිවහත්රික් සම
ඉංජිවධීරුම-ම
මළයාගම
වංලයාධාතම
රධිණළරියමම
ප්රළවේශීයම
වමණබනම-ම
ශබන්ධීව ොට/ම
ිලවයෝජයම
රධායක් සම-ම
තළගරිණම
වංලයාධාතම
රධිණළරිය
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නග සටලසුම් ක් සත ේත්රතේ  ගටටු

12.1

ලුණුගබනවලවශරම
තගරමවෆසුබනම
ණඩිතබනමරීීනම

ලුණුගබනවලවශරම22මශංදිවේමසිටමම්ව ම
අක් සලළම මළයාගයම වඅපවම රතලවරම ඉදිරීීනබනම
වශේතුවලධීම වංලයාධාතම ණටයුතුම වාශළම
්ළධාළම එමම වීම මතිම ්ලටම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.
ම

එමම ප්රවේයම තගරයක් සම
වවම වංලයාධාතයම රීීනමම
වඅශළම රතලවරම ඉදිරීීනබනම
ඉල්වම රීීනමටම ණටයුතුම
ණරතම වව්ව,ම තළගරිණම
වංලයාධාතම රධිණළරිය,ම
මළයාගම
වංලයාධාතම
රධිණළරියම ශළම ශ්රීම ංණළම
ආවයෝජතම මඩලඩයම
එණතුම වීම වෆෂසුබනම වණවහම
ණරතම වව්වම උපවඅවහම
්ළමදුිල.

12.2

ශබන්ධීව ොටම
සිසිවගමමලෆේම
රක් සෂි වේම
රතලවරමඉදිරීීනබනම
වශේතුවලධීමමතුම
වී මතිමගෆටළු

ලෆේම රක් සෂි යම මෆතම වලධීණරම තිබියම දීම
සිසිධාම ේමයළපළරම ණටයුතුම වාශළම ්පත්රම
්ළමදීමමතිම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
ලරළයම ඉදිරීීනබනම වශේතුවලධීම ලයළපළරම
රහිටවලධීම එමම වථළතලම ලයළපළරම
ණටයුතුමණරතම්ලටමරතළලරකයමවමර රම
එමම රයම වාශළම තළගරිණම වංලයාධාතම
රධිණළරියම සිසිධීම සිණමපම වහථළතම ්ළම දීම
මතිම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.

එමම වහථළතලම ලයළපළරම
පල්වලළවගතම
යළමම
වාශළම ්පත්රම ්ළම දීමම
වබන්ධීධාවයධීම
සිමයාතයම
ණරම
ලළයා ළලක් සම ්ළම වඅතම
වවමඋපවඅවහම්ළමදුිල.

13

තරනත් ගටටු

13.1

රිලයබන,මආවේ,ම
වණොධීත්රළ්වමවශෝම
වශතමපඅතමමම ම
්ාලළවගතමමතිම
වවේලණයධීවේම
ප්වවීබනමවහථිරම
රීීනම

පුරේපළඩුම තතුරුම වාශළම ්ාලළවගතම වබනම
වබන්ධීධාවයධීම ප්රධාළතමවමණබනම
මතිම වමමම වවේලණයධීම වලනුවලධීම රලයමණටයුතුම සිදුණරතම -මඅකුණුමපෂළ්වම
EST/04/03/PMT/0253 ශළම2019.09.18ම වවමඋපවඅවහම්ළදුිල. වභළල
දිතෆතිම චක්රවමඛය,ම 20/2014ම ශළම
25/2014(01)ම යතම චක්රවමඛම මඟිධීම
්ළදුධීම
වශතම
DSM/Policy/Recruitments ශළ 2/1/37
යතමචක්රවමණමමඟිධීමණේපළදුමලතම්ල්ව,ම
වමමම
චක්රවමඛලම
පලතිතම
14
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අ.අ

13.2

13.3

13.4

13.5

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
පරවහපර ළලයධීම ිලලෆරදිම ණරම ග ම යතුම
්ලට්වමණරුණුමඉදිරිප්වමණරතමදි.
ංගමම
වමපණළරමවංලයාධාතමවඅපළයා වබනධීතුවේම
සිසිධාවවේලළම
ිලධාළීනධීම ළිරිවක් සම සිසිධීම වටතිවේම
වමපණළරම
වභළපතිලරයළවේම රළජණළරිම වාශළම ්ළධාළම
වටතිවේමමතුවීම
පමුණුලතම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
මතිමගෆටළු
රධායක් සම මඩලඩම වඅණක් සම ළිහිටුලළවගතම
ණටයුතුම රීීනමම වශේතුවලධීම වමමම ගෆටළුම
මතුම වීම මතිම ්ලට්ව,ම ිලධාළීනධීම සිසිධීම
වටතිවේමිලධාළීනධීටමපශරදීමක් සමසිදුමණරම
වතොමෆතිම්ලට්වමණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
සරියලෆලම
සරියලෆලම ්ම ප්රවේයම තුම ප්රළවේශීයම
ප්රළවේශීයමවභළම්ම වභළලටම වමව ක් සම පලරළම වතොග්වම වපොදුම
ප්රවේවේමවපොදුම
වහථළතම ව්ොවශෝමයක් සම පලතිතම ්ලටම
වහථළතමප්රළවේශියම ණරුණුමඉදිරිප්වමසිය.
වභළලටමපලරළම
ම ෆබනම වහථළතම මෆනුබනම ණටයුතුම වාශළම
ගෆනීම
ඉදිරිප්වමණරමමතිමර රමසීමළමිලරවුමමණරම
ගෆනීවමධීම රතතුරුලම ්ළදියම ශෆරීම ්ලම
ප්රණළමණරතමදි.
වශෂම
ංගමම යළයල්ව ම රුකවවේලළම වභළලම
ව්ොජුධීශක් සම
ආවධීතවේම වබනම වාශළම සුදුසුම ඉඩමක් සම
වාශළමඉඩමක් සම
ශඳුතළවගතම මතිම ්ල්ව,ම ම වාශළම
වලධීමණරමගෆනීම රනුමෆතියම ්ළම ගෆනීමටම රලයම ්ල්වම
ප්රණළමණරතමදි.
එමම වණොටවම තළගරිණම වංලයාධාතම
රධිණළරියටම රය්වම ලතම ර රම වශෂම
ව්ොජුධීශම වාශළම ්ළම දීමටම
ශෆරීයළලක් සම පලතිතම ්ලටම ණරුණුම
ඉදිරිප්වමසිය.
ලවහමුමමව ොගම ලවහමුමම ව ොගම වපොෂම පල්වලළවගතම
වපොවෂහිමපෆලතිම
කයම ප්රළවේශීයම වභළලටම රය්වම වමමම
වගොඩතෆකමම
වගොඩතෆකමම ශ්රීම ංණළම යුධාම ශමුඅළවේම
ණඩළමඉල්වමරීීනම
ිලධාළීනධීවේම
පරිශරකයම
වාශළම
ළලණළලිණලම්ළමදීමතිබමර රමඑයඉල්වම
රීීනමම සිළම ගෆටළුලක් සම ්ලම වපධීලළම
වඅතමදි.
තළගරිණම
වංලයාධාතම
රධිණළරිවේම
අෆනුබනදීමණටම රනුලම එයම ඉල්වම ණරම මතිම
්ලටම ණරුණුම ඉදිරිප්වම වම ර රම තළගරිණම
වංලයාධාතම රධිණළරියම සිසිධීම එලෆිලම
ඉමලීමක් සම සිදුණරම වතොමෆතිම ්ලම අධීලතම
දි.ම
තෆල ම ඉදිණරම වඅතම වවම ණරනුම ්තම
ඉමලීමණටමරනුලමවගොඩතෆකමමඉදිණරම
දියම ශෆරීම ්ලම යුධාම ශමුඅළලම ප්රණළම ණරතම
දි.

තී කය

රගකීම

වබනම
වබන්ධීධාවයධීම
පීනක් සකයක් සම සිදුණරම
ලළයා ළලක් සම ්ළවඅතම
වවමඋපවඅවහම්ළදුිල.

වමපණළරම
වංලයාධාතම
වශණළරම
වණොමවළරිවහ

මෆනුබනම ණටයුතුම ණඩිතබනම
ණරතම වව්ව,ම අෆතටම
මලිණම ණටයුතුම රලවධීම
ණරම මතිම වහථළතම පලරළම
දීමටම ණටයුතුම ණරතම
වව්වම
උපවඅවහම
්ළදුිල.

වධීලළසිණම
ලයළපළරම
ණෂමතළණරුම-ම
ශ්රීමංණළම
මශලෆලිම
රධිණළරිය

රඅළම වෆෆවහමම තළගරිණම
වංලයාධාතම
රධිණළරියම
වල ම ්ළවඅතම වවම
උපවඅවහම්ළදුිල.

රධායක් සම-ම
ණෘෂිණයාමම
/ිලවයොජයම
රධායක් සම-ම
තළගරිණම
වංලයාධාතම
රධිණළරිය

වමමම වගොඩතෆකමම
රය්වම ප්රළවේශීයම වභළවේම
රලවරයරීධීම ව ොරලම
යුධාම ශමුඅළලම සිසිධීම
වමලෆිලම ්රියළලක් සම රීීනමම
ළිගන්ාලම
වභළවේම
රලධාළතයමවයොමුමවමර රම
එයම
තෆල ම
තිබම
ආණළරයටමවණවහම ණරදීමම
යුධාම ශමුඅළවේම ලගකීමක් සම
්ලම වපධීලළම වඅතම දී.ම
එමමිලවළමවගොඩතෆකමම
ඉදිම රීීනමම වාශළම තෆල ම
ඉමලීමක් සම සිදුම රීීනමම
රලයම වතොලතම ්ල්වම
වමමම වළණච්ඡළවේම දීම
තීරකයම
වම
පරිදිම
ණඩිතටධීම
වගොඩතෆකමම
ඉදිණරවඅතම
වව්වම
අධීලතමදී.

රකවඅතම
ිලධාළීනම-මශ්රීම
ංණළමයුධාම
ශමුඅළලම/ම
ිලවයෝජයම
රධායක් සම-ම
තළගරිණම
වංලයාධාතම
රධිණළරියම/ම
වභළපතිම-ම
වීරණෆටියම
ප්රළවේශීයම
වභළලමම
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ණ් කය
වීරණෆටියම
ටිලේවඅොරුම
ණළයායළයමවාශළම
වගොඩතෆකමක් සම
්ළමගෆනීම

13.7

ංණළමඛිලජමව මම
නීතිග මවංවහථළලම
වාශළමඉධීධාතම
ග්ඩළමටෆංරීම
වහථළළි මරීීනමම
වඅශළමලරළයම
ආශ්රි ලමසුදුසුම
ඉඩමක් සමවලධීමණරම
ගෆනීම

13.8

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
වබනම
වාශළම
රජයටම
රය්වම
වගොඩතෆකමක් සම වශෝම වගොඩතෆකමක් සම
ඉදිණරම ගෆනීමම වාශළම සුදුසුම ඉඩබනම
වණොටවක් සම ්ළම ගෆනීවබනම රලය ළලයම
වපධීලළමවඅතමදි.

වබනම වාශළම මශලෆලිම ්ම ප්රවේවයධීම
ශඳුතළවගතම මතිම රක් සණරම 100ණම
ප්රමළකයමරලිමණෂමතළණරකමරක් සෂි යටම
රය්වමලතම්ෆසිධීමවබනමවාශළමිලඅශවහම ණරම
දීමටමශෆරීයළලක් සමවතොමෆතිම්ලටමණරුණුම
ඉදිරිප්වම සිය.ම ම ලරළයම ආරව්ොක් සණම ඉඩමම
වබනමවාශළමසුදුසුම්ලටමණරුණුමඉදිරිප්වමවම
ර රම එමම ඉඩමම ශ්රීම ංණළම ආවයෝජතම
මඩලඩයම වල ම පලරළම දීම මතිම ්ෆසිධීම
මශලෆලිම රධිණළරියටම රය්වම වලත්වම
වහථළතයක් සම ශඳුතළවගතම ම්වතබනම ම
වබන්ධීධාවයධීම ඉමලීමක් සම ණරතම වවම
ප්රණළමණරතමදි.
තිවහවමශළරළමම්වහම ශ්රීම ංගමම වලනුවලධීම වලධීම ණරම මතිම
තෆලතුබනපවමමමතිම තිවහවමශළරළමම
්වහතෆලතුබනපම
ශ්රීමංගමමමවවේලණම වගොඩතෆකමවමම ණළමරයම ්වහම රථලම
සිවේණළගළරවේම
වවේලයම ණරතම වවේලණම මශතුධීවේම
ගෆටළුල
භළසි යටම ගෆනීමම වාශළම වලධීම ණරම
ගෆනීවබනමරලය ළලයමවපධීලළමවඅතමදි.
ලවහමුමමවපොම වපොම පෆලෆ්වවලතම වහථළතවේම ණටයුතුම
පෆලෆ්වවලතම
වබනපයාකම වතොවීමම වශේතුවලධීම වලෂඳුධීම
වහථළතයමසිධිම්වම
ශළම පළරිවභෝකණයධීම රපශසු ළලයධීටම
රීීනම
මුහුකමදීමමතිම්ලටමණරුනුමඉදිරිප්වමසිය.

තී කය
සුදුසුම
ඉඩමක් සම
ශඳුතළවගතම ලළයා ළලක් සම
ඉදිරිප්වම ණරතම වවම
උපවඅවහම්ළමදුිල.

වබනමවබන්ධීධාවයධීමඉදිරිම
ණටයුතුම සිදුම ණරතම වවම
උපවඅවහම්ළදුිල.

රගකීම
ප්රළවේශීයම
වමණබනම-ම
වීරණෆටියම/ම
වජයහශම
ටිලධීවඅෝරුම
රධිණළීනම-ම
ශබන්ධීව ොට
වභළපති-ම
ංණළමඛිලජම
ව මමනීතිග ම
වංවහථළල
වධීලළසිණම
ලයළපළරම
ණෂමතළණරු-ම
ශ්රීමංණළම
මශලෆලිම
රධිණළරිය

වබනම ළිගන්ාලම වවොයළම
්ළම රලයම ණටයුතුම
සිදුණරතම වවම උපවඅවහම
්ළමදුිල.

වශණළරම
රධායක් සම-ම
අකුණුමපෂළ්වම
මළයාගවහථමමගීම
ප්රලළශතම
රධිණළරිය
13.9
මෆයිම මළවයම රලවධීම ලතම ිලවයෝජයම
සිටම රලයම ණටයුතුම රධායක් සම-ම
වබනපයාකම ණරතම වවම තළගරිණම
උපවඅවහම්ළමදුිල.
වංලයාධාතම
රධිණළරිය
මවණටම ලරක් සම ප්රළවේශීයම වබන්ධීධිණරකම ණටටුම රැවහවීබනම පෆලෆ්වවීවබනම රලය ළලයම වපධීලළම වඅටධීම ප්රළවේශීයම
වබන්ධීධිණරකමණටටුලදීමවළණච්ඡළමවණොටමසිවඳුබනම්ළමග මයුතුමගෆටළුමඑහිදීමසිවාළමගෆනීමටමණටයුතුමණරතමවව්ව,ම
ම වාශළම ප්රළවේශීයම මටමටවබනම ිලධාළීනධීම ටටම වයොමුම ණරතම වව්වම අෆධීවීවමධීම රතතුරුලම දිවහත්රික් සම වබන්ධීකරණරකම
ණටටුම ම රැවහවීමම වළයාථණලම පෆලෆ්වවීමම වබන්ධීධාවයධීම ණටටුවේම සියළුමම වළමළජිණයධීම වල ම වහතතියම පණරටධීමමමමමමමම
ප.ලම2.00ටමමපමකමමරැවහවීවබනමණටයුතුමරලවධීමසිය.
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