හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස සම්බන්කරණ ක ණටු ර ස්ස්ම්ම් ර්තා ්ර
2021.07.16
ඳළමිණීභ,
ඳළමිණීමේ මේඛණඹ ඳරිදි මේ.
දිසත්රික් ස ේඵධීකරණයණ ණමිටුමේ ගරු භ බහඳති වේඵධීමතොට දිසත්රික් ස ඳහලිමේමේධීතු භධීත්රි දදය උුලේ
ගරප්ඳත්ති භළතිතුභහමේ ප්රධහනත්මඹධී ව ගරු භළති ඇභතිතුභධීරහමේ වබහගීත්මඹධී 2021.07.16 න දින
මඳ.. 9.30ට වේඵධීමතොට දිසත්රික් ස මේණේ ණහලිඹහරයඹ ප්රධහන රැසවීේ ලහරහමේ දී ඳත්න රදි.
ප්රථභමඹධීභ, ගරු භ බහඳතිතුභධී ව භළති ඇභතිතුභධීරහ ඇතුළු ඳළමිණ සිටි සිඹළුභ මේලඳහරන නහඹණත්ඹ
වහ යහජය ිලරධහීනධී වේඵධීමතොට දිසත්රික් ස මේණේ සිසිධී ළිගනගධීනහ රද රතය, මණොසි ව තගත තත්ත්ඹ වවේමේ
ආයක් සණ ළිගනමත් රනුගභනඹ ණයමිධී ඳතින ගළටළු සිහගිලමිධී දිසත්රික් සණමස තලිධනඹ ණනමනේ රීීනභ වහ
දිසත්රික් ස ේඵධීකරණයණ ණමිටු රැසවීභ ඳළළත්වීමේ ළදගත්ණභ මඳධීහ මදමිධී බහමේ ණටයුතු ණයමගන ඹහභ
වහ ගරු බහඳතිතුභධී මත රසථහ රඵහමදන රදි.
ඒ රනු 2021.03.01 දිනළති රැසවීේ හලිතහමේ රඩුඳහඩු රීසික් ස මනොවූ ඵළසිධී එභ හලිතහ බහ ේභත ණයන රද
රතය, රනතුරු හණච්ඡහ ණයන රද ණරුණු වහ ගනු රළබ තීයණ ඳවත ඳරිදි මේ.
අ.අ
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ණ් කය
තණොවිඩ් - 19 රසංග

1.1

මණොසි ව - 19
තගත තත්ත්ඹ
ළිටු දළකීභට රදහර
ලිතභහන
තත්ත්ඹ ඉදිරිඳත්
රීීනභ

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
තී කය
ත්ත්රය පි ර දැකීමට අද්ල ප්රගියය ඉදිරිපත් කිරීම
සිඹළුමදනහමේ වමඹෝගඹ තුශ මභභ
තගත තත්ත්ඹ හලිථණ ඳහරනඹ
ණයගළනීභට වළරීඹහක් ස රළබී ඇති ඵත්
දිනණට 5 – 25 රතය මයෝගීධී
වඳුනහගළනීභක් ස සිදුන ඵත් මේ න
සිට ප්රතිණහය රඵන මයෝගීධී තඛයහ
181 ක් ස වහ සුඹ රළබ ළිරි 2889 ක් ස වහ
දිසත්රික් සණඹ තුශ සිදු ම භයණ තඛයහ 55
ක් ස මර ට ද,
තචයණ සීභහ මේහිේ රීීනභත් භඟ
මයෝග ඳහරන ණටයුතු ළිගනඵ ළනම
ළරරීේරක් ස දළක් සසිඹ යුතු ඵ වහ ඒ
වහ,
 රවඹු
ඳීනක් සණ
සිදුරීීනභ
ප්රහමේය ඹ මණොසි ව ණමිටු තීයණ
රනු ක්රභත් සිදුරීීනභට
ිලඹමිත ඵත්
 ඉදිරිමසදී මෞඛය රධයක් ස
ජනයහේ සිසිධී ිලකුත් ණය ඇති
භහලිමගෝඳමේල තග්රවඹ රනු
ක්රිඹහ ණරයුතු රතය සිඹළුභ
යහජය වහ යහජය මනොන
ආඹතන මෞඛය ප්රලිධන
ණහලිඹහතලඹ
භඟ
එණතුවී
දළනුත් රීීනේ සිදුණයන ඵත්
දළනුේ මදමිධී මේ න සිට රළබී ඇති
එධීනත් භහත්රහ ර අ රධහනේ ණඩාඩහඹේ
වඳුනහගිලමිධී
උඳරිභ
හධහයණ
හලිථණ රඵහදී රධී මමිධී ඳතින
ඵට ද ළනමදුයටත් ණරුණු ඉදිරිඳත්
ණයන රදි.

රගකීම

මභභ තගත තත්ත්ඹ මෞඛය මහ
හලිථණ ඳහරනඹ ණය රධයක් ස ගළනීභ වහ රදහර වේඵධීමතොට
සිඹළුභ ඳහලිලඹධීමේ
වහඹ ඉදිරිඹටත් රඵහ
මදන මර ප්රණහල ණයන
රදි.
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2.1

ණ් කය
ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මණොසි ව
වේළු ප්රතිඳහදන වේදර රුළිඹේ මිමේඹන 25
ඳීනක් සණ වහ න රතය දළනට රුළිඹේ මිමේඹන 10 ණ
රලය
PCR ප්රභහණඹක් ස රළබී ඇති ඵ වහ ඉතිරි
මණොට රඵහ ගළනීභට ණළබිනට්
ඹධීත්රඹ සථහළිත
රනුභළතිඹ රලය මවිනධී ඒ වහ
රීීනභට
රලය රභහතයහතලඹ මත රදහර දළනුත් රීීනේ
ඳරික් සණහගහයඹ
සිදුණය ඇති ඵ ප්රණහල ණයන රදි.
ක් ස
ඉඳිරීීනභට මණොසි ව ප්රතිණහය මයෝවමරහි මයෝගීධී
ප්රතිඳහදන සිඹේර 200 ක් ස වහ ඳවසුණේ ඳතින රතය
රළබී ඇතළත් මේ මේ දිනර මයෝගීධී 98 ක් ස ප්රතිණහය
න මතක් ස ළඩ රඵන ඵ වහ ක්රභමඹධී මයෝගීධී
තඛයහ රඩුමමිධී ඳතින ඵට
ආයේබ මනොවීභ
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
ව
වේඵධීණතහට
මණොසි ව
මයෝවමරහි
ලිතභහන
තත්ත්ඹ
සංරතාධන රැඩසටහන්රල ප්රගියය ඉදිරිපත් කිරීම
හරි මෞබහගයහ
ළඩටවන

හරිභහලිග
මදඳහලිතමේධීතු
භඟිධී ක්රිඹහත්භණ ණයන ළේ 49 ධී 22
ණ ළඩ ආයේබ ණය ඇති රතය ඉධී ළේ
05 ණ තලිධන ණටයුතු රධී රදිඹමලි
ඳතින ඵත් එමභ, මඹෝජනහවී ඇති
ළේ 14 ක් ස (තිසභවහයහභ ප්රහමේය ඹ
මේණේ මණොට්ඨහලමඹධී රීතරරධීද
ළ, ණටගවේ ළ, වේඵධීමතොට
ප්රහමේය ඹ
මේණේ
මණොට්ඨහලමස
මගෝනසිේද ළ, රීරීගන ඉේද ළ, ආය
මඵොක් සණ ළ, ණුලත්ත ළ, උදහන
ළ, ලුණුගේමමවය ප්රහමේය ඹ මේණේ
මණොට්ඨහලමඹධී ඔරුමණතගර ළ, උඩ
භත්තර ළ, රේඵරධීමතොට ප්රහමේය ඹ
මේණේ මණොට්ඨහලමඹධී හතගභ ළ,
මරතගවර ළ, භහභඬර ළ, මදිලඹ
ළ, සරිඹළ ප්රහමේය ඹ මේණේ
මණොට්ඨහලමඹධී
මගොඩධීයහරරහමේ
ළ)
ක්රිඹහත්භණ
රීීනභට
ේඵධීකරණයණ ණමිටුමේ රනුභළතිඹ
රලය න ඵත් දළනුේ මදන රදි.
තද,
ඳශහත්
හරිභහලිග
මදඳහලිතමේධීතු ඹටමත් ළේ 6 ණ
ප්රතිතසණයණ ණටයුතු මේධී ළේ 2 ක් ස
රධී රදිඹමලිද
මගොසිජන තලිධන මදඳහලිතමේධීතුට
රඹත් ළේ 12 ධී 2 ණ ළඩ රධී
මමිධී ඳතින ඵට හලිතහ සිඹ.

තී කය
ඳරික් සණහගහයමස ළඩ
ණනමනමිධී
ආයේබ
රීීනභට රලය ණටයුතු
සිදු ණයන මර උඳමදස
රඵහ දුිල.

රගකීම
ිලමඹෝජය
රධයක් ස මණොසි ව
සිමල
ප්රතිණහය
ඒණණඹ.

හරිභහලිග
රදහර
යහඳිති රධයක් ස,
ණනමනමිධී රධී ණයන
මර උඳමදස රඵහදුධී ඳශහත්
රතය ඉදිරිඳත් ණයන රද හරිභහලිග
ළේ නහභ මේඛනඹ ඉතජිමධීරු,
වහ රනුභළතිඹ රඵහ
මදන රදි.
මගොසිජන
තලිධන
වණහය
මණොභහරිස

රඟුණමණොශඳෆරළස එයමිණිඹහඹ ළමේ මේ වහ ජරේඳහදන ප්රහමේය ඹ
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2.2

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ජරඹ ජරේඳහදන භඩාඩරඹ භඟිධී
රඵහගධීනහ ඵළසිධී එභ ළ භවළමේ
ර අණහරිඹ භගිධී මවෝ ජරේඳහදන
භඩාඩරඹ භඟිධී ප්රතිතසණයණඹ සිදු
මනොරීීනභ ගළටළුක් ස ඵට ණරුණු
ඉදිරිඳත් සිඹ.

තී කය
භඩාඩරමඹධී ප්රතිඳහදන
රඵහදීභ සුදුසු ඵටත්
භවළමේ ර අණහරිඹ භඟිධී
ඇසතමේධීතු
ණස
රීීනභ සුදුසු ඵටත්
දළනුේ දුධී රතය ආඹතන
මදණ එණතුවී යහඳිති
ණටයුතු ණනමනේ ණයන
මර තීයණඹ ණයන
සිඹ.

රගකීම
ණශභණහණරු,
ජරේඳහදන
භඩාඩරඹ

මේලගුණිණ සුහරු මගොසිජන මහ භධයසථහන 4 ණ ළඩ
හරි ණිෂිණහලිමිණ රධී ණය ඇති රතය තත් ළේ 12 ණ
ඇසතමේධීතු රත්ධී ණය මගොසිජන
යහඳිතිඹ
මහ මදඳහලිතමේධීතු වහ හරිභහලිග
මදඳහලිතමේධීතු භඟිධී ප්රේඳහදන
ණටයුතු සිදුණය ඇති ඵත් තත් ළේ 09
ක් ස ප්රතිතසණයණඹ රීීනභ වහ ජර
සිදයහ ක්ක් සණ සිදුණයන ඵටත්
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
යහඳිති සිඹදභ 4ක ක් ස තයේ ඉතහභත්
ඳවර භට්ටභණ ඳතින ඵත් දකුණු
ඳශහත් බහමේ ආඹතන භඟිධී එභ
ණටයුතු ණනමනේ රීීනභ වහ ණටයුතු
ණයන ඵත් දධීන රදි.

දළනටභත්
වේමේණ
රධයඹන ණටයුතු ප්රභහද
ළනම ඵ වහ එභ
ප්රභහදඹධී
භඟවයහගිලමිධී ව
මේ ය 2 ණ ඇතුරත
ඳතින ගළටළු සිහ
ගිලමිධී එභ ණටයුතු
සිදුණයන මර උඳමදස
රඵහ දුිල.

දිසත්රික් ස
මේණේ,

වේඵධීමතොට
ප්රහමේය ඹ
මේණේ
මණොට්ඨහලමස උයණිඹ ළ මභභ
යහඳිතිඹ ඹටමත් ප්රතිතසණයණඹ
රීීනභට මඹොජනහ ඉදිරිඳත් ණරද මේ
මලි එඹ සිදු රීීනභට මනොවළරී ඵට
දධීන රදි.

2.3

යධීමිහිතළධීන
2014 ලිමස ආයේබ ණරද 2015
ලිමඹධී
ඳසු මභභ යහඳිති ණටයුතු
ඒණහඵේධ ණිෂි
සිදුවී මනොභළති ඵත් මේ න සිට රදහර
තලිධන
ආඹතන භඟ ේඵධීධ මමිධී මභභ
යහඳිතිඹ
යහඳිතිඹ හලිථණ ණය ගළනීභට ළිඹය
ගිලමිධී සිටින ඵට දධීන රදි.

මධීහසිණ
යහඳහය
ණශභණහණරු
- ශ්රී රතණහ
භවළමේ
ර අණහරිඹ.

ිලමඹෝජය
යහඳිති
රධයක් සමේලගුණිණ
සුහරු හරි
ණිෂිණහලිමිණ
යහඳිතිඹ

උයණිඹ ළ, ඳතින ප්රහමේය ඹ
ණරුණු
මවතුමධී මේණේ රඵන මලි ඳශවේ වේඵධීමතොට
ළඩටවන
මර
ක්රිඹහත්භණ
වීභට
තීයණඹ සිඹ.

එභ ළඩටවන හලිථණ
ණය ගළනීභ වහ රදහර
සිඹළුභ ඳහලිලඹධීමේ
වහඹ රඵහ මදන මර
ප්රණහල ණයන රදි. ක්ට
රදහර
ප්රතිඳහදන
මේලගුණිණ සුහරු හරි
මභභ යහඳිතිඹ තුශ ඉඩේ රක් සණය 3504 ණිෂීණහලිමිණ
ක් ස තලිධනඹ රීීනභට රමප්ක් සහ ණයන යහඳිතිමඹධී
ඵ දළනුේ මදන රදි.
රඵහගළනීභ සුදුසු ඵට
තීයණඹ සිඹ.

දිසත්රික් ස
මේණේ,
රධයක් ස
ක්රභේඳහදන
ිලමඹෝජය
රධයක් ස
සුහරු හරි
ණිෂිණහලිමිණ
යහඳිතිඹ
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ණ් කය
සිභධයගත
රඹළඹ
ළඩටවන

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මේ න සිට මඹෝජනහ සිඹේරභ රළබී
ඇති ඵත් ඉධී රීහිඳඹක් ස තමලෝදනඹ
මමිධී ඳතින රතය දළනට ප්රහමේය ඹ
මේණේ ණහලිඹහර භඟිධී යහඳිති
ක්රිඹහත්භණ න ඵත් ප්රතිඳහදන
මණොටක් ස මේ න සිට රළබී ඇති රතය
තමලෝධනඹ න මඹෝජනහ වහ
ඉදිරිමසදී ණනමනමිධී ප්රතිඳහදන රඵහදීේ
සිදුන ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත් ණයන රදි.

තී කය
රගකීම
රදහර
ඳහලිලඹධී රධයක් ස
ේඵධීධවී ණනමනමිධී ක්රභේඳහදන
ණහලිඹඹධී ිලභ රීීනභට
තීයණඹ සිඹ.
සිඹළුභ
ප්රහමේයඹ
මේණේරු

2.5

ග්රහක්ඹ
රීඩහළිටි
තලිධනඹ
රීීනමේ
ළඩටවන

යහඳිති ගණන 15 ක් ස වහ රනුභත
ප්රතිඳහදන වේදර රුළිඹේ 18,127,518.12
න රතය මේ න සිට යහඳිති
ගණනහණ ළඩ රධී මමිධී ඳතින
ඵට රදහර ප්රගතිඹ ඉදිරිඳත් ණයන රදි.

මභභ
යහඳිතිර සිඹළුභ
පරදහයතහ ඉවර නතහ ප්රහමේය ඹ
ගළනීභට
උඳමදස මේණේරු
රඵහදුිල.

ප්රහමේය ඹ මේණේ මණොට්ඨහලඹණට එණ
ක්රිඩහළිටිඹක් ස වහ රක් ස 15 ණ
ප්රතිඳහදන රනුභත තිබුනද භවය
මණොට්ඨහල ර එභ වේදමේධී ක්රිඩහළිටි 2 ක් ස
ඉඳිරීීනභට
ළිඹය
ගළනීභ
ිලහ
රතගේපූලිණ ඉඳිරීීනේ ණටයුතු සිදු
මනොන ඵට මතොයතුරු හලිතහ සිඹ.

ඉඳිණයන
රද
මොමේමඵෝේ ක්රිඩහළිටිඹ
රතගේපූලිණ
ඉඳිණරයුතු
ඵත්
ක්රිඩහළිටි 2 ක් ස මනුට
එක් ස
ක්රිඩහළිටිඹක් සත්
ඉඳිරීීනභට
ණටයුතු
ණරයුතු ඵට තීයණඹ
සිඹ.
රතගේපූලිණ
ඉඳිරීීනභට
ප්රභහණත්
මනොන
ප්රතිඳහදන
රභහතයහතලඹ
භඟිධී
ඉේරහසිටීභට උඳමදස සිඹළුභ
රඵහමදන රදි.
ප්රහමේය ඹ
මේණේරු,
න ක්රිඩහළිටි මඹෝජනහ ඕමණමර ,
රනු ප්රහමේය ඹ මේණේ
මණොට්ඨහලඹරීධී ක්රිඩහ
ළිටි 1 ණට ඇසතමේධීතු
ණස ණය ණනමනමිධී
ඉදිරිඳත් ණයන මර ප්රහමේය ඹ
උඳමදස රඵහ මදන රදි. මේණේ,
ඕමණමර ,
මේ වහ සිසුධී ඉතහ ණශහඳ
රඩු
තඛයහක් ස රධයහඳන
රධයහඳනඹ
රඵන රධයක් ස ,
ණනමගවේ ශ්රී මලිත රසවේේර
සිදයහරමස
ක්රිඩහළිටිඹ
තලිධනඹ රීීනභ සුදුසු
ඵට තීයණඹ සිඹ.

මතෝයහගත්
න
ක්රිඩහළිටි
නහභ
මේඛනඹක් ස
රභහතයහතලඹ
භඟිධී
ඉදිරිඳත් ණය ඒ වහ ප්රතිඳහදන
රඵහදීභට උඳරිභඹ රක් ස 50 ණට
ඹටත් ඇතමේධීතු ණනමනමිධී ණස
ණය රඵහ මදන මර දළනුේ දී ඇති ඵ
දධීහ සිටින රදි.
භවජන
ක්රිඩහළිටිඹක් ස
ඉඳිරීීනමේදී
ඕමණමර
ප්රහමේය ඹ
මේණේ
මණොට්ඨහලඹට රීඩහළිටිඹක් ස මධීවී
මනොභළති ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත්වූ රතය
ඊට මවතු සුදුසු ඉඩභක් ස මධී රීීනභට
මනොභළති ඵටත් ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
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අ.අ
2.6

ණ් කය
“මෞබහගයහ
ිලසඳහදන
ගේභහන”
ළඩටවන

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මභභ ළඩටවන ඹටමත් මඹෝජනහ 29
ක් ස
ඉදිරිඳත්වී
එිනධී
27
ක් ස
රනුභතවීමභධී ඳසු දිසත්රික් සණමස ෆභ
ප්රහමේය ඹ මේණේ මණොට්ඨහලඹණභ
ක්රිඹහත්භණ න ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත්
සිඹ.

තී කය
රගකීම
සිඹළු
ඳහලිලඹධීමේ දිසත්රික් ස
භනහ
මේණේ,
ේඵධීකරණයණඹරීධී
යුතු මභභ යහඳිතිර රධයක් ස
පරදහයතහ ඉවර නතහ ක්රභේඳහදන
ගළනීභට
උඳමදස සිඹළුභ
රඵහදුිල.
ප්රහමේය ඹ
මේ රනු ණේභේ ණලිභහධීතඹ, බිේභේ
මේණේරු
ිලසඳහදනඹ, භළටි බහඩාඩ ිලසඳහදනඹ,
ළිල ිලසඳහදන ගේභහන බිහි රීීනභට
ණටයුතු ණයන ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත්
සිඹ.

2.7

නරමේ
ණශභණහණයණ
ප්රමේලමස ණටයුතු
ව රමේළට ඉදි
රීීනභ

ප්රහමේය ඹ මේණේ මණොට්ඨහල 4 ණ රී.ක්. නජීවී
93 ණ බිේ ණස රීීනභ වහ ප්රතිඳහදන මදඳහලිතමේධීතු ව
මධීවී ඇත.
ගේහසීධී
රතය
එමභ,
ලුණුගේමමවය
රමේළට එණඟතහඹක් ස
ණසසිඹ යුතු භහලිගඹ ේඵධීධමඹධී ඇතිණයමගන සුදුසු ඳරිදි
රමේළට
ක් සමත්ර ඳරික් සණඹක් ස සිදුණරද තභත් ණනමනමිධී
ඉඳිරීීනමේ
ණටයුතු
ගළටළු ඳතින ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත්
සිදුණයන
මර
උඳමදස
සිඹ.
මදන රදි.
මඹෝජිත නරමේ යක් සෂිතමස මනත්
ආඹතනරට රදහර ඉඩේර න
ප්රමේල ඳළතීභිලහ න රමේධීමේ
ඳළමිණීභ නළළත්වීභ රඳවසු ඵට
මතොයතුරු ඉදිරිඳත් සිඹ.

2.8

තිණ
තලිධනඹ

භූමි දිසත්රික් සණමස තිණ භූමි 05 ක් ස
මඹෝජනහවී ඇති රතය භවළමේ ඵර
ප්රමේලමස ළිහිටී ණඩය තිණ භූමිමස
ගළටළුක් ස මනොභළති ඵත් රමනකුත් 04
භ න තයක් සණ ප්රමේල ර ළිහිටහ ඇති
ඵළසිධී ඒ වහ රනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභ
රලය ඵ මඳධීහ මදන රදි.

දිසත්රික් ස
මේණේ
රතිමලිණ
දිසත්රික් ස
මේණේ

රදහර
ප්රහමේය ඹ
එකී ඉඩේ රඹත් ශ්රී රතණහ මේණේරු
ආමඹෝජන
භඩාඩරඹ
ව යහඹ ර අණහරිඹ
නජීවී
මත එභ ඉඩේ එගනරීීනභ
වහ
දළනුේ
දීභට වණහය
රධයක් ස
තීයණඹ සිඹ.
දිසත්රික් සණමස
ග
ඳහරනඹ ේඵධීධමඹධී
ගළටළු
මඵොමවෝභඹක් ස
ඇතිවී තිමඵන මවිනධී
දිසත්රික් සණමස තිණ භූමි
තලිධනඹ
ණරයුතු
ඵට තීයණඹ සිඹ.

මධීහසිණ
යහඳහය
ණශභණහණරු
- ශ්රී රතණහ
භවළමේ
ර අණහරිඹ,
න ජීවී
තයක් සණ

මදඳහලිතමේධීතු,

ිලමඹෝජය
රධයක් ස
ත්ත්
ිලසඳහදන වහ
මෞඛය

මදඳහලිතමේධීතු,

ප්රහමේයඹ
මේණේ,

තිසභවයහභඹ/
ලුණුගේමමවය

5
District Coordinating Committee - Hambantota

අ.අ
2.9

2.10

ණ් කය
“සුයරීවේ ගතගහ”
ජහතිණ ඳහරිරිණ
ළඩටවන
ළිගනඵ දළනුත්
රීීනභ

ණහඵිලණ
මඳොමවොය
ිලසඳහදන
ළඩටවන

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මේ න සිට දිසත්රික් සණඹට රදහර ගතඟහ
19 වේේ ණය ගිලමිධී සිඹළු ප්රහමේය ඹ
මේණේ මණොට්ඨහල රට රදහර
ප්රහමේය ඹ ණමිටු ළිහිටුහ රධී ඵත් ඒ
රනු යහඳිති හලිතහ ණළමිධී ඳතින
රතය රමේ ගඟ වහ ඌරු මඵොකු මඹ
රනුභළතිඹට මඹොවේ ණය ඇතළත් මේ
දක් සහ රනුභළතිඹ රළබී මනොභළති රතය
හරිභහලිග
මදඳහලිතමේධීතුමධී
ඇසතමේධීතු ළණසීභ සිදුන ඵ වහ
එභ ක්රිඹහමේඹ ණනමනේ රීීනමභධී
යහඳිති ජහතිණ ණමිටු මත ඉදිරිඳත්
රීීනභට වළරීඹහක් ස ඳතින ඵ ප්රණහල
ණයන රදි.
මගොසිජන මහ භධයසථහන ර
ිලසඳහදණිනධී මේඹහඳදිතචිඹ සිදුවීභ, ණිෂි
ඳලිමසණ වහ ිලසඳහදන වණහය
ිලරධහීනධී ුලහණුණය රධී වීභ, න
ිලසඳහදණිනධී ුලහණු රීීනභට ළිඹය
ගළනීභ මේ න සිට සිදුණය ඇති රතය
රවේද්රය ණළඵමේ රීීනමේ න ඹධීත්ර
මගොවීධී සිසිධී රඩු ළිරිළඹරීධී ිලඳදහ
වඳුධීහදීභ සිදුරීීනභ තුශ මවො
ප්රනතහඹක් ස ඵට මඳධීහ මදන රදි.

තී කය
ප්රභහදඹරීධී
මතොය
ඇසතමේධීතු ණස ණය
යහඳිතිඹ
ණනමනේ
ණයන මර ප්රණහල
ණයන රදි.

රගකීම
භධයභ ඳරිය
ර අණහරිඹ,

යහඹිලණ
මඳොමවොය
නළළත්වීමේ තීයණඹ ඒ
රයුරිධීභ ක්රිඹහත්භණ න
ඵළසිධී
හිඟඹරීධී
මතොය
ණහඵිලණ
මඳොමවොය
රඵහදීමේ
ණටයුතු ණරයුතු ඵට
දධීන රදි.

දිසත්රික් ස
මේණේ

හරිභහලිග
රධයක් ස

ප්රහමේයඹ බහ
ගරු බහඳති
රුධී,

සිඹළුභ
ප්රහමේයඹ
දිසත්රික් ස වහ ප්රහමේය ඹ මේණේරු
භට්ටමිධී ණමිටු ළිහිටුහ ණිෂීණලිභ
මභභ
ළඩළිගනමර රධයක් ස/
ලක් සතිභත් ණයන මර ිල.රධයක් ස
දධීන රදි.
රු
මගොසිජන
තලිධන
වණහය
මණොභහරිස
වණහය
රධයක් ස
(මඳොමවොය)
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සමෘද්ධි සිප්තදො


ශිෂ්යත්ර ප්රද්නය

ර.මඳො. (හ.මඳ.) භත් ර.මඳො. (උ.මඳ.) රධයහඳන වදහයණ සිසු සිසුසිඹධී 2169 ක් ස වහ භණට
රුළිඹේ 1500.00 ණ දීභනහක් ස ලි 02 ක් ස ුලයහ රඵහදීමේ ආයේබණ ළිඹය මර සිසු සිසුසිඹධී 10
මදමනක් ස වහ ය ත් ප්රධහනඹ තමක් සතහත්භණ සිදුණයන රද රතය මභභ ළඩටවන වහ රුළිඹේ
මිමේඹන 78.2 ක් ස මධීවී ඇති ඵත් දධීන රදි.

04

පසුගිය ස්ස්ම්තම්දී ගනු ලැබූ තී කරල ප්රගියය ස්ණච්ඡ් කිරීම

4.1

කුඹුරු වහ මගොඩ
ඉඩේර
ළමේ
ණළපීභ මවතුමධී
භතු වී ඇති ගළටළු

ඳසුගිඹ රැසවීමේදී රේ ළසීභ වහ ඇඳ
තළධීඳත් රඵහදීේ ළිගනඵ සිසතය
හලිතහක් ස රඵහ මදන මර දළධී මද
මේ දක් සහ ඒහ රඵහ මනොදීභ ේඵධීධ
හණච්ඡහ සිඹ.

District Coordinating Committee - Hambantota

භහඹක් ස ඇතුරත සිඹළුභ
ඵරඳත්රරහීනධීමේ
මේඛනඹ,
තළධීඳතු
වේදේ ප්රභහණඹධී, ළමේ
ණළපීමභධී ඳසු රේ

හරිභහලිග
රධයක් ස,
ණළණීේ
ඉතජිමධීරු-භූ
6

අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

ළමේ ප්රහවනමසදී ප්රහමේය ඹ බහ
භහලිගරට සිලහර ලමඹධී වහිල සිදුන
රතය එඹ රභ ණය ගළනීභට ගහසතුක් ස
රඹණය ගතයුතු ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත්
සිඹ.
4.2

4.3

4.4

4.5

මයොඩීභෆේර
ඵසනහ රහිය
වීභ මවතුමධී
භතු වී ඇති ගළටළු

මඵමේරත්ත හනමඹ
රක් සණය 20ණ
මඳොේ
ඉඩමේ
ළමේ ණළපීේ

ඵසනහමේ ජරඹ ඵළඹහමේදී ඇර
භහලිගමස ඳවශ මණරමලි ළමේ ගඟට
ආධීන මණොටම ඳතින රහියතහ
මභධීභ රනය ඉඳිරීීනේ ද ඵරඳහන
ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.

ප්රහමේය ඹ බහට රඹත් භහලිගර
ිලඹමිත ඵය ඉක් සභවූ ට්රිඳලි යථ භඟිධී
ළමේ ණඳහ ප්රහවනඹ ණයන ඵත් ඒ
වහ නීතිඹ ක්රිඹහත්භණ මනොන
ඵටත් ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ. ඒ වහ
රීයුබ් 100 ණ මශ ඵරඳත්රඹක් ස රඵහදී
ඇති ඵටත් ණරුණු රනහයණඹ සිඹ.

ණටුන ෂිනනස ගහ රීීනභට රමප්ක් සෂිත භූමි ප්රභහණඹ,
ගහ ඉත් රීීනභ ගහ රීීනභට රමප්ක් සෂිත ඳරතුරු ලිග
ේඵධීධ හලිතහ ණයන මර ඳරිය
රභහතයහතලමඹධී ණර සිභසීභ න
තයක් සණ රධයක් ස ජනයහේ මත
මඹොවේ ණය ඇති ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත්
සිඹ.
ළිඹමයධී ළිඹය ෂිනනස ගස ඉත් ණය
2025 මලිදී ේපූලිණමඹධී භ ඉත්
රීීනභට ණටයුතු ණයන ඵ ද දළධීවීඹ.
මඳොමරොේභහරු
ඳහරණ භඩාඩරමස ඵරඹ රමවෝසිණය
ර බිහිරි ඳහර මභඹ දිසත්රික් ස මේණේ මත ඵරඹ
ඳළීනමභධී ඳසු උහසි ිලමඹෝගඹක් ස භත
හ දළක්භ
ඳහරන රකරණහරිඹ නළත ණටයුතු ණයන
රතය නඩුක් ස මගොණුණය ඇත.

තී කය
රගකීම
ළසීමේ ප්රගතිඹද රඵහ සිදයහ වහ ඳතේ
මදන මර දධීන රදි. ණළණීේ
ණහලිඹහතලඹ)
මේ වහ ඳශහත් ඳහරන
ඳනමත් ඵරතර රනු
භහලිග වහිල රභ රීීනභට
රඹණරයුතු
ගහසතු
ඇතුරත් හලිතහක් ස රඵහ
මදන මර දධීන රදි.
සිඹළු ඳහලිලඹධී එක් සවී
ඒණහඵේධ ඳීනක් සණඹක් ස
සිදුණය
හලිතහක් ස
ඉදිරිඳත් ණයන මරත්
රනය ඉදිරීීනේ නතය
ණයන මර වහ ඇමේ
ඳවර මණරමලි රලය
සථහනඹට
රවේණක් ස
ඉඳිරීීනභට
ඇසතමේධීතුක් ස ණස
ණය ඉදිරිඳත් ණයන
මරට උඳමදස රඵහ
මදන රදි.
ඵරඳත්ර තිකුත් රීීනමේදී
ප්රහමේය ඹ
බහද
දළනුත් ණරයුතු ඵත්
ප්රහමේය ඹ
ේඵධීකරණයණ
ණමිටුමේ තීයණඹ ඳරිදි
ඒණහඵේධ
ඳීනක් සණ
හලිතහක් ස
ඉදිරිඳත්
ණයන මර තීයණඹ
සිඹ.

සිඹළුභ
ප්රහමේය ඹ බහ
ගරු
බහඳතිරු.

රණටයුතු
යහය ඹක් ස
සිදුන ඵත් එහි ඇති
ගළටළු සිදිඹ යුතු ඵට
තීයණඹ වූ රතය උහසි
තීයණඹ රනු ණනමනේ
ක්රිඹහභහලිග
ගළනීභට

ණරහඳ
රධයහඳන
රධයක් ස තතගේර

ප්රහමේයඹ
මේණේවේඵධීමතොට,
රේඵරධීමතොට

රධයක් ස
හරිභහලිග

-

මජයසඨ
මඳොමේස
ර අණහරි,
ප්රහමේයඹ
මේණේමඵමේරත්ත,

ණළණීේ
ඉතජිමධීරු-භූ
සිදයහ වහ ඳතේ
ණළණීේ
ණහලිඹහතලඹ
ෂිනනස ගහ ඉත් දිහ න
රීීනමේ
ළරළසභ ිලරධහරි
ඉදිරිඳත් ණයන මර
දධීන රදි.
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4.6

4.7

ණ් කය

ඵගිරිඹ
ග්රහභ
ිලරධහීන මේ
බහසිතඹට
මනොගධීනහ ජර
ටළතරීඹ
මඹොදහ
ගිලමිධී උසහන
හරි යහඳිතිඹක් ස
ආයේබ රීීනභ
යක් සෂිත ඉඩේරට
යහජ ළිඹුරු ඳත්
වහ
මනොතහරිස
ඔප්ුල ණස ණය
ඉඩේ ජහහයේ සිදු
රීීනභ

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ඳහරන ර අණහරිමස රඹවඳත් ක්රිඹහභහලිග
මවතුමධී දළනම ගළටළුණහීන තත්ත්ඹක් ස
මභභ ආඹතනඹ තුශ ඇතිවී තිමඵන
ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
ජරේඳහදන භඩාඩරඹ භඟිධී ප්රජහ ජර
යහඳිතිඹ ඳයහමගන ඇති ඵළසිධී මභභ
යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භණ ණර වළරී ඵත්
මේ වහ ඵගිරිඹ ළමධී ිලසි
රයඹ රඵහගත යුතු ඵටත් ණරුණු
ඉදිරිඳත් වූ රතය ළමධී ජරඹ
රඵහගළනීභ
ේඵධීධ
යහඳහය
ණමිටුමේදී හණච්ඡහ ණය රලය ප්රභහණඹ
ේඵධීධ එණඟතහඹක් ස රඵහගත යුතු
ඵට තීයණඹ සිඹ.
මේ ේඵධීධමඹධී සිභලිණ ණටයුතු
සිදුණයමිධී ඳතින රතය රලය හක් සෂි
ඳඹහ ගළනීමේදී ඳතින සිතිඹේ වහ
හලිතහ ප්රභහණත් මනොවීභ තුශ ගළටළු
භතුවී ඇති ඵ ප්රණහල ණයන රදි.

තී කය
තීයණඹ සිඹ.

රගකීම

ඒ රනු රදහර ණටයුතු ප්රහමේයඹ
ණනමනේ ණයන මර මේණේදළනුේ දුිල.
වේඵධීමතොට,
සථහන
බහය
ිලරධහරි
ජහතිණ
ප්රජහ
ජර ළඳයුේ
මදඳහලිතමේධීතු

රදහර ිලළරැදි මතොයතුරු
රඵහමගන
සිභලිලන
ණටයුතු ණනමනේ ණය
හලිතහක් ස
රඵහමදන
මර උඳමදස රඵහ දුිල.

ප්රහමේයඹ
මේණේවේඵධීමතොට,
මජයසඨ
මඳොමේස
ර අණහරිතතගේර,
මජයසඨ
මිිලධීමදෝරු
ර අණහරි

4.8

රමේ
ගඟ
යක් සෂිතමස
රනය
ඳදිතචිණරුධී
මවතුමධී භතු වී
ඇති ගළටළු

ඳදිතචිණරුධී 473 ක් ස ඳභණ සිටින
ඵත් ඔ මධීමේ තසණිතිණ වහ ජීන
තත්ත්ඹධී රනු ඈත ප්රමේලඹණ ඳදිතචි
ණයවීභට රඳවසුවී ඇති ඵට ණරුණු
හලිතහ සිඹ. තද, ඔ මධී ඉත් ණයධීමධී
නේ ිලසි ඳරිදි ඉඩේ රඵහදිඹ යුතු ඵටත්
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.

රමේ ගඟ රඳසිත්ර වීභ ප්රහමේයඹ
රක් සහ ගළනීභට භවේ මේණේිලහ
යහඳිතිඹක් ස රේඵරධීමතොට
භඟිධී
මවෝ
මභභ
ගළටළු
සිදීභට
තීයණඹ සිඹ.

4.9

තතගේර
මේ ේඵධීධ රදහර ක්රිඹහභහලිග
සිසිධමහ
ගළනීමභධී ඳසු එභ ණටයුතු හභහනය
මූඳණහය
ඳරිදි සිදුන ඵ දළනුේ මදන රදි.
මිතිමස
භතුවී
ඇති ගළටළු

මේ
ේඵධීධමඹධී
ඳසුසිඳයභරීධී
යුතු
රලය ණටයුතු සිදුණයන
මර උඳමදස රඵහදුිල.

වේඳණහය
තලිධන
වණහය
මණොභහරිස

4.10

රසවේේර මතොග මගොඩනළගිේර ඉඳිරීීනභ වහ රදහර මේ ේඵධීධමඹධී ඉදිරි
මඳොරට
රඹත් ණටයුතු ආයේබ ණර ඵට ණරුණු ණටයුතු සිදු ණයන මර
මගොඩනළගිේර
ඉදිරිඳත් සිඹ.
උඳමදස රඵහදුිල.
ණඩහ ඉත් රීීනභ

රණමදන
ිලරධහීන - ශ්රී
රතණහ යුධ
වවේදහ,

10(මේ)ගළවේණු

මවහ
ඵරඇණිඹ,
ිලමඹෝජය
රධයක් ස නහගරිණ
තලිධන
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ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

භළටිගත්ත ළ මගොසි තසිධහනඹ ඹටමත්
රක් සණය 75ණ ඳභණ කුඹුරු ගහ ණයන
ඵත් ළට සථිය ජර භහලිගඹක් ස
මනොභළති ඵළසිධී එඹට සිඳුභක් ස මර
මභභ ඇශ භහලිගඹ වයවහ ණළමේගභ
ළමධී ජරඹ රඵහ ගළනීභට මඹෝජිත
රතය ඒ වහ මභභ ළේ 02 රඹත්
මගොසිජන තලිධන මදඳහලිතමේධීතුමේ
වහ
ඇර
භහලිගඹ
න
රමේ
ණශභණහණයණ යක් සෂිතඹ වයවහ ළටී
ඇති ඵළසිධී ඊට රදහර රනුභළතීධී රලය
න ඵටත් ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.

රදහර
සිඹළු
ඳහලිලඹධීමේ
වබහගීත්මඹධී
ක් සමත්ර
ඳීනක් සණඹක් ස
සිදු ණය ඉදිරි ක්රිඹහභහලිග
ගළනීභට ණටයුතු ණයන
මර දළනුේ මදන රදී.

වේඵධීමතොට
ප්රහමේයඹ
මේණේ,

5.

ර්රිම්තාග ක් සතෂ්ේත්රතේ  ගැටු

5.1

වේඵධීමතොට
මණොමවොරතණර
ණෆමේගභ ළ සිට
භළටිගත්ත ළ
දක් සහ මඹෝජිත
ඇර භහලිගඹ
තලිධනඹ
රීීනභට රනුභළතිඹ
රඵහ ගළනීභ

5.2

6.
6.1

මගොසිජන
තලිධන
වණහය
මණොභහරිස
න ජීවී
වණහය
රධයක් ස

ලුණුගේමමවය
සිසිධ යහඳිතීධී වයවහ හලිෂිණ හරි හලිෂිණ හරි ඳේධතීධී
යහඳහයඹ ආශ්රිත
ඳේධතීධී ප්රතිතසණයණඹ රීීනභ ඹථහ නඩත්තු රීීනභ සිදු සිඹ
හරි ඇර
ඳරිදි සිදුන ඵ දළනුේ මදන රදී.
යුතු ඵ දළනුේ මදන රදී.
ප්රතිතසණයණඹ
ඇර භහලිග ිලයධීතය ඛහදනඹට රක් සන
ණය මනොභළතිවීභ ඵළසිධී රහිය න ිලහ යක් ස ඳහහ
මවතුමධී ජරඹ මේහ ප්රතිතසණයණඹ රීීනභට සිදුන
රඳමත් ඹන
ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
ඵළසිධී එභ
ඇශමේමේ
ප්රතිතසණයණඹ
ණයන මර
ඉේලීභ
න්ගරිණ සංරතාධන ක් සතෂ්ේත්රය

හරිභහලිග
රධයක් ස

ලුණුගේමමවය
මණොට්ඨහමස
මනුලය
ග්රහභ
ිලරධහීන මේ
ේ බිහි වී ඇති
ණඩ ණහභය 06
ප්රහමේයඹ බහට
ඳයහ මදන මර
ඉේලීභ

ලුණුගේමමව
ය ප්රහමේයඹ
මේණේ

ජනඳදණයණඹත්
භග
මභභ
මගොඩනළගිමේ ඉදි ණය ඇති රතය
මූඳණහය ඳත්හ මගන ඹහභ වහ එභ
මගොඩනළගිමේ බහසිතහ ණය ඇති ඵත්
මූඳණහය යහඳහයඹ රබහඹට ඹහභත්
භග එභ මගොඩනළගිමේ රබහඹට මගොස
ඇති ඵළසිධී මූඳණහය තලිධන
මදඳහලිතමේධීතුමධී ඳයහ දීේ වහ
රනුභළතිඹ ඉේරහ ඇති ඵ දළනුේ මදන
රදී. තද ඉඩේ රිනතිඹ ප්රහමේයඹ
මේණේ තුන ඵත් මගොඩනළගිමේ
ඉදිරීීනභ
ඉඩේ
මණොභහරිස
මදඳහලිතමේධීතු භගිධී සිදු ණයඇති
ඵත් මූඳණහය මදඳහලිතමේධීතුට
මභභ මගොඩනළගිමේ ිලඹභහණහයමඹධී
ඳළීනභ සිදු වී මනොභළති ඵටත් ණරුණු
ඉදිරිඳත්
සිඹ.
තිසභවහයහභඹ
ඇේරගරද මභභ ගළටළු ඳතින ඵට
ණරුණු හලිතහ සිඹ.

දළනට ඉඩේ රිනතිඹ
ප්රහමේයඹ
මේණේ
තුන ඵළසිධී රදහර
ඳළීනේ සිදු රීීනභට
රලය ණටයුතු සිදු ණයන
මර දළනුේ මදන රදී.

මගොසිජන
තලිධන
වණහය
මණොභහරිස
ඳශහත්
හරිභහලිග
ඉතජිමධීරු

තිසභවහයහභ
ප්රහමේයඹ
මේණේ
වණහය
මූඳණහය
මණොභහරිස
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අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

6.2

රඟුණමණොශඳළරළ
ස වහ සරිඹළ
නගයර මඹෝජිත
තලිධන ණටයුතු
වහ දිසත්රික් ස
ේඵධීකරණයණ
ණමිටුමේ
රනුභළතිඹ රඵහ
ගළනීභ

2021 ලිමස භවළමේ ර ණරහඳඹ
වහ මධී වී ඇති ප්රතිඳහදන ඹටමත්
රඟුණමණොශඳළරළස මඳොශ භූමිඹ
තලිධනඹ රීීනභ, ඵස නළතුේඳර
තලිධනඹ රීීනභ, ළ ප්රතිතසණයණඹ
රීරිභ ව එහි ඹටිතර ඳවසුණේ
තලිධනඹ රීරිභ,නගයමස රඳවන
ඳේධතිඹ සි අභත් රීීනභ ඹන යහඳිති ව
සරිඹළ
මණොට්ඨහමස
ආලිථිණ
භධයසථහනඹක් ස
ඉදි
රීරිභ,
ඵසනළතුේඳර රර නගයමස භවජන
ළසිරීමේ ඳේධතිඹක් ස ඉදි රීීනභ, නගයස
ළසි ජරඹ ඵළ ඹහභ වහ ඵළේමේළ
රතුඇර වයවහ ණහණු ඳේධතිඹ ුලළුේ
රීරිභ,
ණතණහනේගභ
ළ
ප්රතිතසණයනඹ රීීනභ, HT-34ළ
ප්රතිතසණයණඹ ඹන යහඳිතීත් ක්ට
රභතය හරි මෞබහගයහ ළඩටවන
ඹටමත් ප්රතිතසණයණඹ රීරිභට මඹෝජිත
යහඹඹහඹ ළ,මඵෝඳළරළස ළ,
හතආය
ළ,
භවජඳුය
ළ,මරතගවමර ළ, භව ළ,
එයමිණිඹහඹ
ළ,
ගේ
ළ
ප්රතිතසණයණ ණටයුතු වහ රනුභළතිඹ
රඵහ මදන මර ඉේලීේ ණයන රදී.

ණනමනේ
රලයතහඹ
වහ මේ න සිටත්
ආයණ රනුභළතිඹ රඵහ
දී ඇති රතය දිසත්රික් ස
ේඵධීකරණයණ
ණමිටුමේ රනුභළතිඹ රඵහ
මදන රදී.

ශ්රී රතණහ
භවළමේ
තලිධන
ර අණහරිඹ

7.

ඉඩම් ක් සතෂ්ේත්රය

7.1

වීයසිර ඳශු
ේඳත් තලිධන
භඩාඩර(NLDB)
මගොසිඳමරධී
ගුධී වවේදහ
මත
ණිෂිණහලිමිණ
ණටයුතු වහ
රක් සණය 50ණ
භූමිඹක් ස රඵහ
ගළනීභ

යමට් ආලිථිණ තලිධනඹ වහ ිජු
දහඹණත්ඹක් ස ළඳයමේ රයවේණිධී ගුධී
වවේදහ ණ මරු ආශ්රිත ණිෂිණහලිමිණ
යහඳිති ඇති රීීනමේ ළඩටවන
ඹටමත් වේඵධීමතොට දිසත්රික් සණමස ද
එළිල යහඳිතිඹක් ස ආයේබ රීීනභ වහ
වීයසිර NLDB මගොසිඳමරධී රක් සණය
50ක් ස රඵහ මදන මර ඉේලීේ ණයන
රදී.
ජනහ අඳති මේණේ ණහලිඹහරමඹධී ද මේ
ේඵධීධමඹධී රලය ණටයුතු සිදු ණයන
මර දළනුේ දී ඇති ඵ ද දළනුේ මදන
රදී.
ඳසුගිඹ මලි සිට NLDB භූමිමස
මඳොේ ගහ ආයේබ ණය ඇති ඵත් එභ
භූමිමඹධී ඉඩේ ිලදවස ණය ගළනීභ වහ
ප්රධහන ණහලිඹහරමස රනුභළතිඹ රලය
ඵටත් ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
මභභ භූමිමස මඳොේ ගහ ණශ මණොට
වළය ත දුයටත් ඉතිරි ඉඩේ ප්රභහණඹක් ස
ඳතින ඵටත් ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.

මේ ළිගනඵ ත දුයටත්
මොඹහ ඵරහ ඉඩභක් ස
රඵහ දීභට උඳමදස මදන
රදී.

තිසභවහයහභ
ප්රහමේයඹ
මේණේ
රණමදන
ිලරධහරි, ශ්රී
රතණහ ගුධී
වවේදහ
ණශභණහණරු,
වීයසිර ඳශු
ේඳත්
තලිධන
භඩාඩර
(NLDB)
මගොසිඳර
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අ.අ
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

වේඵධීමතොට
ප්රහමේයඹ මේණේ
මණොට්ඨහමස
ක්රිසතිඹහිල
ආගමිණ ණටයුතු
මනුමධී මධී
ණයන රද ඉඩභ
ේඵධීධ ඳළන
නළගී ඇති ගළටළු
තිසභවහයහභ
වණහය මඳොමේස
ර අණහරි
ණහලිඹහරඹ
ඳත්හ මගන
ඹනු රඵන ඉඩභ
ේඵධීධ ගළටළු

2009 ලිමස දී නගය තලිධන
ණටයුතු සිදු ණයන රසථමේ දී
ණමතෝමේණ මේසථහන වහ රක් සණය
5ණ භූමිඹක් ස මධීණය ඇති ඵත් එභ
භූමිඹ වහ සිසිධ ිලණහඹධී සිසිධී ඉඩේ
මණොටස ඉේලීභ ිලහ ගළටළුණහීන
තත්ත්ඹක් ස උේගත ඳතින ඵටත්
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.

සිඹළු ඳහලිලඹධී ණළහ
මේ
ේඵධීධමඹධී
මනභ
හණච්ඡහක් ස
ඳත්හ
තීයණඹක් ස
ගළනීභ සුදුසු ඵ දළනුේ
මදන රදී.

වේඵධීමතොට
ප්රහමේයඹ
මේණේ

ප්රහමේයඹ බහට රඹත් මේඳරක් ස ඵත්
තහණහමේණ මඳොමේස සිමල ණහලිඹ
ඵරණහඹට රඵහ දී ඇති ඵත් දළනට
මඳොමේසිඹ වහ මධීණයන රද ඉඩභක් ස
ඳතින ඵළසිධී මභභ ඉඩභ නළත
බහට රඵහ මදන මරත් ඉේලීේ
ඉදිරිඳත් සිඹ.
එමවත් ය 08ණ ඳභණ ණහරඹණ සිට
මභභ සථහනමස මඳොමේස ර අණහීන
ණහලිඹහරඹ ඳත්හ මගන ඹන ඵටත්
මතොයතුරු ඉදිරිඳත් සිඹ.
මූමේණ ඉඩේ වඳුනහ ගළනීමේ ණටයුතු
රදී න තයක් සණ මදඳහලිතමේධීතු
සිමයෝධඹක් ස මනොදක් සන රද නවේත් ඉඩේ
ඳයහ ගළනීමේ දී ගළටළු භතුන ඵට
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
ඉඩේ ඳළීනමේ දී ණළශෆක් ස ලමඹධී
බහසිතහ ණශ මනොවළරී නේ ඳභණක් ස එභ
ඉඩේ ඳළීනභට ණටයුතු ණශ යුතු ඵට
උඳමදස රළබී ඇති ඵට ද ණරුණු
ඉදිරිඳත් සිඹ.
න තයක් සණ මදඳහලිතමේධීතු සිසිධී
යක් සෂිත මර ප්රණහලඹට ඳත් ණර
සරිඹළ ප්රහමේයඹ මේණේ
මණොට්ඨහඹමස යධීවේදුළ,
ණුලරීිලසළ, භවගේළ ළිල
ප්රමේල රඳු ණළශෆ මර ඳතින රතය
ඇතළේ ප්රමේලර දළනටභත් මවධී
ගහ සිදු ණයන ඵද දළනුේ මදන රදී.
2010 ලිමස සිට මේ වහ භූමිඹ
මධී ණය ඇති නවේත් සිලස සිදයහරඹ
ඉදින සථහනඹ ළිගනඵ ිලලසචිත
තීයණඹක් ස මනොභළති ඵට ණරුණු
ඉදිරිඳත් සිඹ.

මේ ළිගනඵ තදුයටත් තිසභවහයහභ
හණච්ඡහ
ණය
ඉදිරි ප්රහමේයඹ බහ
තීයණඹක් ස ගළනීභ සුදුසු බහඳති
ඵට තීයණඹ සිඹ.
මජයසඨ
මඳොමේස
ර අණහීන

ලුණුගේමමවය
මණොට්ඨහමස
රමල ණළරෆ
ඉඩේ ප්රහමේයඹ
මේණේ මත
රඵහ ගළනීභ

රේඵරධීමතොට
වහතහගර
ප්රමේලමඹධී
හගය සිලස
සිදයහරඹ වහ
රක් සණය 45ණ
භූමිඹක් ස ඉේලීභ
රේඵරධීමතොට
ප්රහමේයඹ මේණේ
මණොට්ඨහමස
මේඹධීගසමතොට

1986 ලිමස සිට මභභ භූමි මණොට
ණළබිනට් ඳත්රිණහක් ස භගිධී ඳශු ේඳත්
භඩාඩරඹ මත ඳයහ ඇතත් තලිධන
ණටයුතු රීසික් ස සිදු මනොන ඵට

දිසත්රික් ස ඉඩේ
ඳරිවයණ
ළරසුේ රතලඹ

ඉඩේ
ඳයහ
දීභට
රනුභළතිඹ දිඹ මනොවළරී
මවතු මේඛිත ඉදිරිඳත්
ණයන මර දළනුේ මදන
රදී. තද ඳහයේඳරිණ
මවධී මගොවීධී වහ
එභ රසථහ රඵහ මදන
මර ළනමදුයටත් දළනුේ
මදන රදී.

ප්රහමේයඹ
මේණේ,
ලුණුගේමමව
ය

මභභ භූමිමඹහි හගය
සිලස සිදයහරඹ ඉදි රීීනභ
සුදුසු ඵට තීයණඹ වූ
රතය එඹ ණනමනේ ණයන
මර රදහර රභහතයහතලඹ
මත දධීහ ඹළවීභට ද
තීයණඹ සිඹ.
මභභ ඉඩේ මණොට රඵහ
දීභ සුදුසු ඵ තීයණඹ වූ
රතය රදහර ක්රභමේද
රනුගභනඹ ණයමිධී ඉදිරි

රධයක් ස
(ක්රභේඳහදන)

ප්රහමේයඹ
මේණේ,සරිඹ
ළ
දිහ න
ිලරධහීන

දිසත්රික් ස
මේණේ
ණශභණහණරු,
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7.7

7.8

7.9

ණ් කය
ග්රහභ
ිලරධහීන
මේ රවඵඩසිර
ගේභහනමස මඳොදු
ණටයුතු
ඳත්හමගන
ඹහභ වහ ඳශු
ේඳත් භඩාඩරඹ
සිසිධී
රත්වළය
දභහ ඇති ඉඩේ
මණොටක් ස රඵහ
ගළනීභ
ඕලුළ,
මඩෝලිත්ත
ඵරඳත්රරහීන
කුඹුරු
ඉඩේරහීනධීට
ගහ ණටයුතු
වහ න
තයක් සණ
මදඳහලිතමේධීතු
මේ රයඹ වහ
රනුභළතිඹ ඉේලීභ
වේඵධීමතොට
දිසත්රික් සණමස
මඹෝජිත න
මඳොමේස සථහන වහ
වේයකුටි වහ
සථහන රඵහ
ගළනීභ ව රලය
ඹටිතර ඳවසුණේ
රඵහ ගළනීභ

රේඵරධීමතොට වී
රමරසි භඩාඩර
ිලහඹධීහි
ඳදිතචිණරුධී
වහ ඉඩේර

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

ණරුණු හලිතහ සිඹ.
ණටයුතු සිදු ණයන මර ඳශු ේඳත්
ග ඳහරනඹ සිලහර ලමඹධී මගොසිඳර
උඳමදස රඵහ මදන රදී.
භඩාඩරඹ
තුශ සිදු ණයන ඵත් මභභ ඉඩභ ඒ වහ
බහසිතහ ණයන ඵටත් මතොයතුරු
ඉදිරිඳත් ණර රතය ඉඩේ මණොටක් ස රඵහ
දිභට ප්රධහන ණහලිඹහරමස රනුභළතිඹ
රලය ඵට ද ණරුණු ඉදිරිඳත් ණයන
රදී.

මභභ ළ ඹටමත් 1986 ලිඹ දක් සහ
ගහ ණටයුතු සිදු ණය ඳසු රත්වළය
දභන රද මභභ ඉඩේ නළත තලිධනඹ
රීීනභට රය රඵහ මදන මර ඉේලීේ
ඉදිරිඳත් සිඹ. දළනටභත් ගහ ණයන
කුඹුරු මර ඳතින මණොට ඳභණක් ස
ිලදවස ණශ වළරී ඵත් ණළශඹක් ස මර
ඳතින ප්රමේලඹ ිලදවස ණශ මනොවළරී
ඵත් ළ ප්රතිතසණයණඹ රීීනභ වහ
ඵහධහක් ස මනොන ඵත් ප්රණහල ණයන
රදී.
දිසත්රික් සණඹ වහ මඳොමේස සථහන වහ
වේයකුටි 9ක් ස ඉදි රීීනභට මඹෝජිත ඵ
දළනුේ මදන රදී.
රදහර ඉඩේ වඳුනහ ගළනීමේ ණටයුතු
මේන සිට මඵොමවෝ දුයට රධී වී ඇති
නවේත් සරිඹළ ක්ගවජඳුය ප්රමේලමස
මේ වහ සුදුසු බිේ මණොටක් ස මනොභළති
ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
ආයුලිමේද මයෝවර ළිහිටි භූමිමස ඹේ
ඉඩේ මණොටක් ස වඳුනහමගන ඇති ඵත්
ඳයහ ගළනීභට රලය ණටයුතු සිදු ණයන
ඵත් දළනුේ මදන රදී.
භත්තර මඳොමේස සථහනමස ඉදිරීීනේ
ණටයුතු රධී ණය ඇති නවේත් රදහර
ඉඩභ ඳළීනභ සිදු ණය මනොභළති ඵට
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
රදහර ඉඩේ ප්රභහණඹ මේ වහ මධී
රීීනභ ගළටළුක් ස මනොන ඵ දළනුේ
මදන රදී.
එමභ භහභඩර ප්රමේලමස මඳොමේස
සථහනඹණ රලයතහඹ ඳතින ඵට
ඉේලීේ ඉදිරිඳත් සිඹ.
දළනට ඳ මේ 08ක් ස හඹ ණයන ඵත්
නහගරිණ තලිධන ර අණහරිඹ රධී
නගය ළරසුභ ඉදිරිඳත් ණයන මතක් ස
සිඳුභක් ස රඵහ දීභ ණශ මනොවළරී ඵටත්
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
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ිලදවස
ණශ
වළරී ප්රහමේයඹ
ප්රමේලඹ ිලදවස ණයන මේණේ,
මර උඳමදස රඵහ මදන වේඵධීමතොට
රදී.
දිහ න
ිලරධහරි

රදහර ඉඩේ වඳුනහ
ගළනීමේ,ඳයහ ගළනීමේ
ණටයුතු ණනමනේ ණයමිධී
ඉදිරීීනේ ණටයුතු
ණනමනමිධී රධී
රීීනභට ණටයුතු ණයන
මර දළනුේ මදන රදී.
භහභඩර ප්රමේලමස
මඳොමේස සථහනඹණ
රලයතහඹ මොඹහ
ඵළලීභට තීයණඹ සිඹ.

ප්රහමේයඹ
මේණේරුධී

සථහනීඹ ඳීනක් සණඹක් ස
සිදුණය රදහර ිලීනක් සණ
ඇතුශත් හලිතහක් ස
ඊරඟ ේඵධීකරණයණ
රැසවීභට ඉදිරිඳත් ණයන

ප්රහමේයඹ
මේණේරේඵරධීමතො
ට

මජයසඨ
මඳොමේස
ර අණහරිතතගේර
දිහ න
ිලරධහරි

ිලමඹෝජය
12

අ.අ

ණ් කය
රිනතිඹ තව මරු
රීීනභ

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

ඳහලිමේමේධීතු මත්ීනේ ණහයණ බහණ දීද
මේ ළිගනඵ හණච්ඡහ ණශ ඵත්
උවළිටමගොඩ ප්රමේලමඹධී ඳලිචස 40ක් ස
රඵහ දීභට මඹෝජනහ ණශ ඵත් දළනුේ
මදන රදී.

මර දළනුේ මදන රදී.
ිලලසචිත සිඳුභක් ස ඊරඟ
ේඵධීකරණයණ
රැසවීභට ඉදිරිඳත්
රීීනභට රමඳොමවොත්
 මමවොත් ඉඩේ මණොටස
මඵදහ දීභ සුදුසු ඵද
දධීන රදී.

රධයක් ස
නහගරිණ
තලිධන
ර අණහරිඹ

මභභ ප්රමේලඹට රදහර ණවේේර ජර
මඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භණ රීීනභට
ණටයුතු ණය ඇති ඵද එඹ රධී න
තුරු ජර රලයතහඹ ේපූලිණ රීීනභට
මනොවළරී ඵද දධීන රදී.

ජර මඹෝජනහ ක්රභඹ
ණනමනේ රීීනභට උඳමදස
රඵහ මදන රදී.

ප්රහමේයඹ
ණශභණහණරු,
ජහතිණ
ජරේඳහදන
වහ
ජරහඳහවන
භඩාඩරඹ

ප්රහමේයඹ ේඵධීකරණයණ ණමිටුමේ දී
මභභ ණහයණඹ ඉදිරිඳත් වූ රතය ජහතිණ
ජරේඳහදන වහ ජරහඳහවන භඩාඩරඹ
මත මඹොවේ ණය ඇති ඵ දළනුේ මදන
රදී.
හලිෂිණ තලිධන ළරසුභට රතුශත්
ණය ඇති ඵත් ඉදිරිමස දී ක්රිඹහත්භණ
රීීනභට ිලඹමිත ඵත් දධීන රදී.

හලිෂිණ ළරළසභ
ණනමනමිධී ක්රිඹහත්භණ
රීීනභට උඳමදස රඵහ
මදන රදී.

ප්රහමේයඹ
ණශභණහණරු,
ජහතිණ
ජරේඳහදන
වහ
ජරහඳහවන
භඩාඩරඹ

ිලඹඟඹ ළිල ආඳදහ රසථහණ දී
එමර රඵහ දීභට වළරීඹහ ඳතින
ඵත් හභහනය තත්ත්ඹක් ස තුශ
මනොමිරමස ළඳිනභට වළරීඹහක් ස
මනොභළති ඵත් දළනුේ මදන රදී.
ජරේඳහදන භඩාඩරඹට ඳහනීඹ ජරඹ
රඵහ දිඹ මනොවළරී ප්රමේලරට ඵේලි
ආධහයමඹධී ප්රහමේයඹ බහ සිසිධී ජරඹ
මඵදහ වරිනු රළබද ප්රහමේයඹ බහ තු
සීමිත රයවේදේ මේ වහ ප්රභහණත්
මනොන ඵද දළනුේ මදන රදී.

දිසත්රික් සණඹ වහ මේ
මනුමධී මධී ණයන
හලිෂිණ ප්රතිඳහදන
ප්රභහණඹ ළනම ණය මදන
මර රභහතයහතලමඹධී
ඉේලීේ රීීනභට තීයණඹ
සිඹ.

8.

ජලසම්ප්දන ක් සතෂ්ේත්රය

8.1

රඟුණුමණොශඳළරළ
ස ප්රහමේයඹ
මේණේ
මණොට්ඨහමස
ඉදිගළටමර ග්රහභ
ිලරධහීන භට
ණවේේර ජර
මඹෝජනහ ක්රභඹ
භගිධී න ජර
ේඵධීධතහ රඵහ
මනොදීභ
මඳෝෂිත ඇර
වයවහ
භේසිරිගභ/දිවේතුග
භ ගේභහනඹධී
දක් සහ ජරඹ රඵහ
ගළනීභ

8.2

8.3

සරිඹළ
ප්රහමේයඹ බහ
භගිධී ඳහනීඹ
ජරඹ මනොභළති
ප්රමේලඹධී මත
මඵදහවළීනභ වහ
ජරේඳහදන
භඩාඩරඹ භගිධී
රඵහ මදන ජරඹ
මනොමිරමස රඵහ
ගළනීභ

රගකීම

ප්රහමේයඹ
මේණේ,
වේඵධීමතොට
ප්රහමේයඹ
ණශභණහණරු,
ජහතිණ
ජරේඳහදන
වහ
ජරහඳහවන
භඩාඩරඹ
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9.

භහලිග ක් සමත්රඹ

9.1

භවජන
ආයක් සහට
තලිජනඹක් ස න
සථහන ළිගනඵ
දළනුත් රීීනභ

9.2

9.3

රේඵරධීමතොට
ප්රහමේයඹ මේණේ
මණොට්ඨහමස
ඳදිතචි භහලිග
තලිධන
ර අණහරිඹට
රනුයුක් සත ණය
ඇති ඵහණහලිඹ
තලිධන හධණ
ඵරණහමස
ශ්රභරහීනධී එභ
ප්රහමේයඹ මේණේ
මණොට්ඨහමසභ
යහජය
ආඹතනරට
රධීතලිග්රවනඹ
රීීනභ
රමේ
ණශභණහණයණ
යක් සෂිතඹ තුශ
ඳතින ණළුගේ
ණළණීමේ
ණලිභහධීතඹ
වහ ඵරඳත්ර
රඵහ ගළනීභ

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

භහලිග මදඳ ණහණු ඳේධතීධී ිලසි ඳරිදි
ආයණඹ ණය මනොතිබීභ,ඇතළේ
භහලිගර සිදු ණයන ඉදිරීීනේ, ජරනර
එලීභ, මඵෝක් සකු ඉදිරීීනේ ආදී ණටයුතු
රදී භවජන ආයක් සහ ළිගනඵ
ළරරීමේභත් මනොවීභ මවතුමධී සිදුන
රනතුරු ශක් සහ ගළනීභ ේඵධීධ
ගකීේ රදහර සිඹ ිලරධහීනධී මත
ඳළරිඹ යුතු ඵට දධීහ ඇත.

රදහර සිඹළු ආඹතන මේ
ේඵධීධ සිමල
රධහනඹ මඹොවේ ණර
යුතු ඵට දධීන රදී.

ප්රධහන
ඉතජිමධීරු,භහලි
ග තලිධන
ර අණහරිඹ,
දකුණු ඳශහත්
භහලිග
තලිධන
ර අණහරිඹ

රදහර රැරීඹහරහීනධී ඳදිතචි ප්රහමේයඹ
මේණේ මණොට්ඨහඹ තුශභ ළිහිටි යහජය
ආඹතනර මඹ රීරිභ වහ මඹොවේ
ණශ යුතු ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
රැරීඹහරහීනධී රැරීඹහ සථහන වහ
මඹොවේ රීීනභ ප්රහමේයඹ ේඵධීකරණයණ
ණමිටු භගිධී සිදු ණශ යුතු ඵට
හණච්ඡහ සිඹ.

ප්රහමේයඹ
ේඵධීකරණයණ ණමිටු
භගිධී මහ සථහන
වහ රැරීඹහරහීනධී
නේරීීනභටත් දිසත්රික් ස
ේඵධීකරණයණ ණමිටු
රනුභළතිඹ ඇති එභ
ළිරි රැරීඹහ සථහන
වහ රනුයුක් සත රීීනභ
සිදු ණර යුතු ඵට
තීයණඹ සිඹ.

නරමේ ණශභණහණයණ ප්රමේලමස
ඳත්හ මගන ගිඹ ණළුගේ ණළණීමේ
ඵරඳත්ර හලිෂිණ රළුත් රීීනභ සිදු
මනොරීීනභ ිලහ භහලිග තලිධනඹ ළිල
යහඳිතිරට ණළුගේ හිඟ වී ඇති ඵට
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
ණළුගේ වහ ඵරඳත්ර රඵහ ගළනීභට
එකී භූමිමස රනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභට
සිමල ආඹතනඹක් ස(ඳහරන
ණශභණහණයණ ණමිටුක් ස)
නීතයහනුකර සථහළිත මනොභළති ඵළසිධී
එළිල ආඹතනඹරීධී රනුභළතිඹක් ස
ඉේලීභ මත්රුභක් ස මනොභළති ඵට ද
ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.

ඳළති ණළුගේ ණළණීේ
ඵරඳත්ර ඳළති ක්රිඹහමේඹ
රනුගභනඹ ණයමිධී
රළුත් රීීනේ රීීනභටත්
න ඵරඳත්ර රඵහ දීමේ දි
රමනකුත් මණොධීමේසි
ේපූලිණ වී ඇත්නේ
ඉදිරිමස දී ඇති න
ණශභණහණයණ
තීයණඹධීට ඹටත් රඵහ
දීභට සුදුසු ඵටත්
තීයණඹ සිඹ.

ප්රහමේයඹ
ණශභණහණරු,
ජහතිණ
ජරේඳහදන
වහ
ජරහඳහවන
භඩාඩරඹ
සිඹළුභ
ප්රහමේයඹ
මේණේරු
වණහය
රධයක් ස,
ඵහණහලිඹ
තලිධන
මදඳහලිතමේධී
තු

ණළණීේ
ඉතජිමධීරු, භූ
සිදයහ වහ ඳතේ
ණළණීේ
ණහලිඹහතලඹ
සිධහඹණ
ඉතජිමධීරු,
භහලිග
තලිධන
ර අණහරිඹ
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10.

අධය්පන ක් සතෂ්ේත්රය

10.1

ණරහපීඹ ේඳත්
ඳරිඝණණ
භධයසථහනඹ
ඳත්හමගන
ඹහභ වහ
වේඵධීමතොට
ප්රහමේයඹ බහ
භූමිමස ළිහිටි
දළනට බහසිතඹට
මනොගධීනහ
ඳරිගණණ
සිදයහගහය හිත
මගොඩනළගිේර
රඵහ ගළනීභ

10.2

10.3

මඵමේරත්ත
ප්රහමේයඹ මේණේ
මණොට්ඨහමස
ව/යඹුක් සණළටිඹ
ණණිටු සිදුවමේ
න ඳහේ
මගොඩනළගිමේ ඉදි
රීීනභ වහ
ඉඩභක් ස යජමස
තක් සමරු වේදරට
රඵහ ගළනීභ
තතගේර
රධයහඳන
ණරහඳමස
භළදවේරන
ව/රත්තනඹහර
භවසිදයහරමස
ඳරිගණණ
ඒණණඹ
රණලිභණය ඇති
ඵළසිධී එභ
ඒණණඹ ඹමේ
සථහඳනඹ රීරිභ
වහ ඉේලීභ

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

ණරහපීඹ ේඳත් ඳරිගණණ භධයසථහනඹ
ඳත්හමගන ඹහභ වහ සථිය
මගොඩනළගිේරක් ස මනොභළති ඵත්
වේඵධීමතොට ප්රහථමිණ සිදයහරමස ඳධීති
ණහභයඹණ දළනට තහණහමේණ ඳත්හ
මගන ඹන ඵත් දළනුේ මදන රදී.
වේඵධීමතොට ප්රහමේයඹ බහ භූමිමස
ළිහිටි මගොඩනළගිේර ුලසතණහරඹ
ඳත්හමගන ඹහභ වහත් ග්රහභ
ිලරධහීන,තලිධන ිලරධහීන,භිේ අ
තලිධන ිලරධහීන ණහලිඹහර
ඳත්හමගන ඹහභටත් බහසිතහ ණයන
ඵළසිධී රඵහ දිඹ මනොවළරී ඵ දළනුේ
මදන රදී.
ඵදගිරිඹ ක් සආය වතදිමස ළිහිටි
මගොඩනළගිේර රඵහ දිඹ වළරී ඵද
දළනුේ මදන රදී.
දුයසථ රධයහඳන ණටයුතු ණයමගන
ඹහමේ දී මභඹ මක් සධීද්රසථහනඹ න
ඵළසිධී ණරහඳ ණහලිඹහරඹ ආධීනමඹධී
ඉඩේ මණොටක් ස මවෝ රඵහ දිභට ණටයුතු
ණයන මර ඉේලීේ ණයන රදී.
ප්රහමේයඹ ේඵධීකරණයණ ණමිටු තුශද
මභභ මඹෝජනහ හණච්ඡහ වූ ඵ දළනුේ
මදන රදී.
මඳෞේගමේණ ඉඩභක් ස යජමස ධීදිඹක් ස
ඹටමත් ුලේගරමඹක් ස රඵහ දීභට එණඟ වී
ඇති ඵට ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
රීඩහ ළිටිඹ ඉදි රීීනභ ව මගොඩනළගිමේ
ඉදි රීීනභ ඹන මඹෝජනහ 02භ ඳශහත්
රධයහඳන රභහතයහතලඹට මඹොවේ ණය ඇති
ඵ දළනුේ මදන රදී.

භහනජ්ජහ ග්රහභ ිලරධහීන
මේ ිත්තීඹ ුලහණු
ර අණහරිඹ ළිහිටි
ඉඩමභධී මණොටක් ස මේ
වහ රඵහ දීභට ඇති
වළරීඹහ මොඹහ ඵරහ ඒ
ළිගනඵ ණටයුතු රීීනභට
දළනුේ මදන රදී.

ප්රහමේයඹ
මේණේ,
වේඵධීමතොට

දකුණු ඳශහත් රධයහඳන
රභහතයහතලමඹධී
සිභසීභට තීයණඹ සිඹ.

මඵමේරත්ත
ප්රහමේයඹ
මේණේ

2006 ලිමස දී ඳරිඝණණ 10ක් ස රඵහ දී
ඇති නවේත් භිදුණහතග ඹහත්ණහලීන
රීීනභ සිදුණය මනොභළති ඵත් එභ
ඳරිගණණ දළනට රබහඹට මගොස ඇති
ඵත් දළනුේ මදන රදී.

ඳශහත් බහ භගිධී
ඳරිගණණ 05ක් ස රඵහ
දීභට ණටයුතු ණයන ඵ
දළනුේ දුධී රතය ඒ රනු
ඳරිගණණ ඒණණඹ ඹගන
ආයේබ ණයන මර
දළනුේ මදන රදී.

ණරහඳ
රධයහඳන
රධයක් ස

ණරහඳ
රධයහඳන
රධයක් ස

ණරහඳ
රධයහඳන
රධයක් ස,
තතගේර
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ණ් කය

11.

ිලහ ගළටළු

11.1

වේඵධීමතොට
භයුයුලය තසථහ
ිලහ ව
මයොටරි ිලහර
ඳදිතචිණරුධී
වහ දීලිඝණහලීන
ඵදු ඳදනභ භත
වනදහය
ක්රභඹණට හිමිණේ
ඔප්ුල රඵහ දීභ

11.2

ලුණුගේමමවය
ප්රහමේයඹ මේණේ
මණොට්ඨහමස
රමේළට රර
ළිහිටහ ඇති
ගේභහන 02ක් ස
ළිගනඵ දිසත්රික් ස
ේඵධීකරණයණ
ණමිටු දළනුත්
රීීනභ

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

රගකීම

මභභ ඉඩේ 1987 ළිල ණහර සීභහණ දී
යජමස මණඹධීට රඵහ මදන රද ඉඩේ
ඵත් ඳ මේ 521ක් ස වහ ඉඩේ ණළඵමේ
මධී ණය ඉධී 511ක් ස ඳදිතචිඹ වහ
රඵහ දී ඇති ඵත් මඵොමවෝ මදමනක් ස
මභභ ඉඩේ ණළඵමේ රධීතු ණය ඇති
ඵටත් ණරුණු ඉදිරිඳත් සිඹ.
1989 ලිඹ ඳදනේ ලිඹ ම රණහ
ඉඩේ ණළඵමේ 142ක් ස වහ ිලදවස දීභනහ
ඳත්ර රඵහ දීභට රලය ණටයුතු සිදු ණය
ඇති ඵත් ඔ මධීමේ ේපූලිණ ඵදු වේදර
රු.44,000.00ක් ස ඳභණක් ස න ඵ දළනුේ
මදන රදී.
ඉඩේ ණළඵමේ 193ක් ස රධීතු ණයන රද
ඉඩේ ණළඵමේ න ඵළසිධී 1989 ලිඹ
ඳදනේ ලිඹ ලමඹධී ගතමනොවළරී
ඵළසිධී 2019 ලිඹ ඳදනේ ලිඹ මර
මගන තක් සමරු ණය ඇති රතය
ටිනහණභ රු.රක් ස 34ක් ස ඳභණ න ඵ
දළනුේ මදන රදී.
මභභ ඳදිතචිණරුධී වහ ඳළයණි ඉඩේ
භුක් සතිඹ ළිගනඵ මතොයතුරු රනු ඹේ
වනඹක් ස රඵහ මදන මර ඳශහත් ඉඩේ
මණොභහරිස භගිධී ඉඩේ මණොභහරිස
ජනයහේ මත ඉේලීේ ඉදිරිඳත් ණය ඇති
ඵ දළනුේ මදන රදී.
2018 ලිමස ඉධීදිඹහනු ආධහය
ළඩටවන ඹටමත් මභභ යහඳිති 02
ආයේබ ණය ඇති ඵත් ඳශවේ රදිඹය
ඹටමත් ිලහ 48ක් ස වහ ඳශවේ හරිණ
වේදේ ිලදවස ණය ඇති ඵටත් ණරුණු
ඉදිරිඳත් සිඹ.
මභභ ගේභහන 02 න රමේ
ණශභණහණයණ යක් සෂිතඹ තුශ ළිහිටහ
ඇති ඵළසිධී රමේ ළමටහි භහිනභ මනස
රීරිභට නජීසි මදඳහලිතමේධීතු භග
හණච්ඡහ රීීනමභධී රනතුරු
එණඟතහඹ රළබී ඇති ඵත්
ප්රතිරහීනධීමේ ශ්රභ දහඹණත්ඹ භත එභ
ණටයුත්ත සිදු රීරිභට රු.73,000.00ණ
ඇසතමේධීතුක් ස ණස ණය ඇති ඵත්
දධීන රදී.
ිලහ රභහතයහතලඹ භග ඉධීදිඹහනු
යජඹ හණච්ඡහ රීීනමභධී රනතුරු ඉතිරි
ආධහය වේදේ ද ිලදවස රීීනභට
එණඟතහඹ ඳර ණය ඇති ඵත්
ළනමදුයටත් දළනුේ මදන රදී.

මභභ ප්රමේලර ඳභණක් ස
මනො මඵොමවෝ
සථහනර මභභ ගළටළු
තිමඵන ඵළසිධී
ඳදිතචිණරුධීට
හධහයණඹක් ස ඉටුන
ඳරිදි ණටයුතු ණයන මර
ඉඩේ රභහතයහතල
මේණේට දළධීවීභට
තීයණඹ සිඹ.

රධයක් ස
(ක්රභේඳහදන)

ප්රතිරහීනධීමේ සුදුසුණේ
ඳීනක් සහ ණය හලිතහක් ස
දුධී ඳසු දිසත්රික් ස
ේඵධීකරණයණ ණමිටුමේ
රනුභළතිඹ රඵහ මදන
මතක් ස ආයණ රනුභළතිඹ
රඵහ දීභට තීයණඹ සිඹ.

ප්රහමේයඹ
මේණේ,
ලුණුගේම
මවය

ප්රහමේයඹ
මේණේ,
වේඵධීමතොට

දිසත්රික් ස
ණශභණහණරු,
ිලහ
තලිධන
ර අණහරිඹ
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අ.අ

ණ් කය

12.

සිදුමේඵර ක් සමත්රඹ

12.1

ඳශහත් ගඵඩහ
වහ තතගේර
නගය සීභහ තුශ
ඵය හවන ප්රමේල
භහලිගඹක් ස හිත
සුදුසු ඉඩභක් ස රඵහ
මදන මර
ඉේලීේ ඉදිරිඳත්
රීීනභ

13.

ඌරු මණොටුක් ස
ඳත්හමගන
ඹහභ මවතුමධී
ඇති වී තිමඵන
භවජන පීඩහ

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

දළනට වේඵධීමතොට දිසත්රික් සණඹට රදහර
බහඩාඩ ගහේර ගඵඩහ තුශ ගඵඩහ රීීනභ
ගළටළුණහරි න ඵළසිධී ව ඳශහත්
ණහලිඹහරඹ තතගේර ප්රමේලමස ළිහිටහ
ඇති ඵළසිධී තතගේර ප්රමේලමඹධී මේ
වහ සුදුසු ඉඩේ මණොටක් ස රඵහ මදන
මර ඉේලීේ ඉදිරිඳත් සිඹ.
තතගේර නගය සීභහමධී මේ වහ
සුදුසු ඉඩේ මණොටක් ස මොඹහ ගළනීභ
රසීරු ඵත් වේඵධීමතොට ප්රමේලමඹධී
ඳශහත් ගඵඩහ වහ මභධීභ ඳශහත්
ණහලිඹහරඹ ඉදි රීීනභ වහ ද සුදුසු ඉඩේ
මණොටක් ස රඵහ දිඹ වළරී ඵත් දළනුේ
මදන රදී.

ජීහයු ඒණණමස සිට රණට ණඳන රද
ණහණු ව එභ ර ිලයහයණඹ සි
ඳතින ඵළසිධී ලිහ හිත දිනරදී
එභ ර ව ණහණු ළිටහය මගොස ඹහඵද
ිලට තුය ගරහමගන ඹන ඵ
ිලරික් සණඹ වූ රතය එභ ගළටළු සිහ
ගළනීභ වහ උඳමදස රඵහ දි ඇති ඵට
ණරුණු ඉදිරිඳත් ණයන රදී.

තී කය

වේඵධීමතොට නගයඹ
ආශ්රිත රදහර ඉදිරීීනේ
සිදු රීීනභට සුදුසු ඉඩේ
මණොටක් ස රඵහ දීභට
රලය ක්රිඹහභහලිග
ගළනීභට තීයණඹ සිඹ.

රගකීම

ප්රහමේයඹ
මේණේ,
වේඵධීමතොට
ිලමඹෝජය
හභහනයහ අණහ
රි,
රතණහ සිදුමේඵර
භඩාඩරඹ,
වේඵධීමතොට

මධීහසිණ
යහඳහය
ණශභණහණරු,
ශ්රී රතණහ
භවළමේ
ර අණහරිඹ
ප්රහමේය ඹ
ගරු බහඳති,
ේඵධීකරණයණ ණමිටු මඵමේරත්ත
දළනුත් ණය ඒ රනු
ප්රහමේයඹ
ඉදිරි තීයණ ගධීනහ මර බහ
දළනුේ මදන රදී.
ප්රහමේයඹ
මේණේ,
මඵමේරත්ත
වණහය
රධයක් ස
භධයභ ඳරිය
ර අණහරිඹ

17
District Coordinating Committee - Hambantota

