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දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්ස්ීමබනම ගරු සමම සභාපතිවරුධීම මෙපලමේම ප්රධාාත්වවමනධීම ස ම ගරුම මතතිම
ඇමතිතුමධීලාමේමස භාගී්වවමනධීම2020.11.09මවතමදිතමමප.ව.ම9.30ටම බන්ධීම ොටමදිස්ත්රික් සමමමණබනමණා්නාලයීනම
ප්රධාාතමස්ස්ීබනමශාලාමේමදීමපව්වවතමලදි.ම
ප්රථමමනධීම,ම ම ගරුම සමම සභාපතිවරුධීම මෙපලම ඇතුළුම පතටුකම සිටිම සිනළුමම මේශපාලතම තානණ්වවනම ාම ාජ්යම
නිලධාාරීධීම බන්ධීම ොටමදිස්ත්රික් සමමමණබනව නාමසිසිධීමළිගනගධීතාමලෙමර ,මපවතිතම ්ව්වවනමසතලල්මලටමගනිටුධීම
තල් ාක් සම රඩුම සංඛ්යාවණම ස භාගී්වවමනධීම මමමම ස්ස්ීමම පතවත්වීමටම තී කනම ණ තම ලෙම ්වෙම ම ප්රණාශම ණ තම ලදි.ම
සිමශේෂමනධීමම සළිරිගමක් සම සංව්ධාතම වතඩසට තම ම්ොම ෝසිටම නිමම ීම ඇතිම ර ම ඇ තබනම ප්රාමේය නම මමණබනම
මණොට්ඨාශවලමපවතිතමනබනමනබනමගතටළුමළිගන්ඳවමමමහිදීමසාණච්ඡාමණ මසිසඳාමග මයුතුම්වමෙමප්රණාශමණ තමලදි.ම වමෙ,ම
දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රමේම දීම ිදිරිනටම මගතම නාම තල්ම සිමශේත  ම ණරු පම ළිගන්ඳවම පමකක් සම සාණච්ඡාම ණ තම
්ව්ව,ම රමතකු්වම ණරු පම ආන තම මට්ටටුධීම සබන්ධීකරණ කනම ීම සිසඳාග ම යුතුම ම ්ව්වම මපධීවාම මෙතම ලෙම ර ,ම
දිස්ත්රික් සණමබම ම්ොම ෝම මසන්ධීම පවතිතම ිඩබනම ගතටළුම ළිගන්ඳවම මවතමම සාණච්ඡාම ණ ම සිසඳාම ග ම යුතුම ්ව්ව,ම ග්රාමීනම
නටි ලම ප සුණබනම සංව්ධාතන ම ල්රීමබනම වතඩසට මධීම වයාපිතිම රිනා්වමණම ල්රීමබනම දීම මේශපාලතම රකාණාරිනම සම ම
සාණච්ඡාම ණ ම මතාම සබන්ධීකරණ කනල්ධීම සිදුම ණළම යුතුම ්ව්ව,ම ම ප්රණාශම ණ තම ලදි.ම එමමධීම,ම මසෞභාමගයබම ෙතක් සමම
ප්රතිප්වතිම ප්රණාශනම ම ම රිනා්වමණම ල්රීමටම මනෝජි ම ග්රාමීනම ආ්ථිණනම තගාසි රීමබනම වතඩසට තම රිනා්වමණම ල්රීමම
සඳ ාම ම ග්රාමීනම නටි ලම ප සුණබනම සංව්ධාතම ණටු රව,ම සමාජීනම නටි ලම ප සුණබනම සංව්ධාතම ණටු රව,ම ජීවමතෝපානම
සංව්ධාතමණටු රවම ාමමේය නමනිෂ්පාෙතමණ්මාධී මවතඩිදියු පමල්රීමබනමසංව්ධාතමණටු රවමනතමසංව්ධාතමණටු රමවලටම
රොලම මුලිණම ණටයුතුම ෙතතටම්වම ආ බනභම ණ ම ඇතිම ්ව්වම එමම ණටු රම ස්ථාපතනම ණ ම මමමම වතඩසට තම සා්ථණවම
දිස්ත්රික් සණනමතුළමරිනා්වමණමල්රීමටම්ලාමපොම ෝවතුමවතම්ව්වමප්රණාශමණ තමලදි.මඑමසේමමපවතිතමමණොසි් මවසංග ම
්ව්වවනම මුමේමසිණමපමආම ෝගයමශාලාම ුනතාගතීමමබනමදීමරුණකමණොළපලලතස්සමණිත ණ්මමසිෙයාලනමඒමසඳ ාමල්ාම
දීම ඇතිම ්ව්ව,ම රවශය ාවනටම රොලවම එහිම ිිකල්රීබනම ණටයුතුම ආ ක් සෂණම රංශම සිසිධීම සිදුණ මගතම නතම ්ව්ව,ම ප්රණාශම
ණ තමලදි.මදිස්ත්රික් සණනමතුළමමමටොබනමමසම අමරවමවගාවධීහිමමබනමදිතවලමරස්ව නමමතලටුධීමසිටිතමර මරෙමදිතමම්ව ලම
රඹමවගාමේමමුමමමරස්වතධීමතධීමමණොටසක් සමවාරිමා්ගමගරුමරමා යම ාමරභයධී මආ ක් සෂණ,මස්වමේශමණටයුතුම ාම
ආපොමණළමකාණ කමගරුම ාජ්යමරමා යමමමමම ාජ්පක් සෂමමතතිතුමධීමමව මප්රධාාතනමල්රීමටමමගොීමම තුධීමණටයුතුම
ණළම්ව්වමප්රණාශමණ ටුධීමසභාමේමණටයුතුමණ මගතමනාමමසඳ ාමගරුමසභාපතිතුමධීමමව මරවස්ථාවමල්ාමෙතමලදි.මම
ෆන්තස්මවගාවමමව නවටමපළතුරුමවගාවමවයාප්ත  මල්රීමබනමරවශය ාවනමළිගන්ඳවමපසුියනමස්ස්සිමබනමදීමසාණච්ඡාමණලමෙමඑනම
පසුියනමවා් ාමේමසට ධීමීමමතොමතතිම්වටමගරුමපරිස මරමා යතුමධීමසිසිධීමමපධීවාමමෙතමලදි.මමබනමවතමසිටමෆන්තස්ම
වගාවමිව්වමල්රීමබනමණටයුතුමසිදුණ ටුධීමපවතිතම්වටමවා් ාමසින.මපසුියනමස්ස්ීමබනමදීමමබනමසබන්ධීධාමනධීමසාණච්ඡාමවූම
ණරු පමස්ස්ීබනමවා් ාමේමර නමරංණම6.2මනටම්වමමසට ධීමීමඇතිම්වටමරධායක් සෂමක්රමසබනපාෙත මසිසිධීමමපධීවාමමෙතම
ලදි.මඒමර නවම2020.09.07මදිතතතිමස්ස්ීබනමවා් ාමේමරඩුපාඩුමල්සිවක් සමමතොවූම්තසිධීමඑමමවා් ාවමසභාමසබනම මණ තම
ලෙමර ,මරතතුරුවමසාණච්ඡාමණ තමලෙමණරු පම ාමග නමලතබූමතී කමප මපරිදිමමේ.
අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

01

2020.09.07 ස්ස්ම්තම් දී ස්ණච්ඡ් ණළ ගැටළුරලට අද්ල ප්රගියය දදිිපත්  ිරීම

1.1

තිස්සම ා ාමම
මාගමම සිෙයාලමබම
පධීතිම
ණාම ම
සහි ම
මගොඩතතියමමමම
මෙවතම
ම ලම
ිදිල්රීමම

වස ම 10ණම පමකම ණාලනක් සම තිස්මසේම
මණොධීක්රීට්ම ට් රවම රවටවටම ාම වතස්සටම
නි ාව කනම ීමමධීම නබනම ස්ථාතවලම
ණබනබිම මලම ්තඳීම ඇතිම ්ව්ව,ම
මගොඩතතියමමමමණටයුතුමරවසධීමල්රීමබනම
දීම රලු්වවතඩිනාවධීම ෙම සිදුණ ම ආ ක් සත  ම
මලසමභාසි ාමල්රීමබනම තල්නාවක් සමපවතිතම
්ව්වම ඒම සඳ ාම රුම 8,952,000.00ණම

රොලමඇස් මබනධීතුවම
ෙකු පමපළා්වමසභාම
රධායාපතමරමා යාංශනම
මව මිදිරිප්වමල්රීමටම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.

රගකීම

මමණබන,ම
ෙකු පමපළා්වම
රධායාපතම
රමා යාංශන/ම
දිස්ත්රික් සම
ිංජිමධීරුම
කමගොඩතතියලි ම
/මණලාපම
1
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ණ් කය

1.2

ම් ලිම ලම3ම
මණොළණිනම
පාසමමම
මගොඩතතියලිම
ගතටළු

1.3

ී ණතටිනම
ප්රාථටුණම
සිෙයාලනටමසිසුධීම
ඇතුළ්වමණ ම
ගතීමමබනමදීමමතුමීම
ඇතිමගතටළු

1.4

දිස්ත්රික් සණමබම
පවතිතමගුරුමහි නම
ම ේතුමවධීමමතුමීම
ඇතිමගතටළු

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ඇස් මබනධීතුවක් සම ිදිරිප්වම ණ ම ඇතිම
්ව්වමප්රණාශමණ තමලදි.

තී කය

රගකීම
රධායාපතම
රධායක් සෂම-ම
බන්ධීම ොට
එමම
මගොඩතතියලිම ණලාපම
රවශය ාමමමඛ්තමපළා්වම රධායාපතම
සභාවටම මනොමුම ණ තම රධායක් සෂම-ම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.
බන්ධීම ොට,ම
ංගමල,ම
වලස්මුමල

බන්ධීම ොටම දිස්ත්රික් සණමබම සංව්ධාතනම
සිනම යුතුම පාසමම මගොඩතතියලිම ළිගන්ඳම
සිස් ම ල්ාගතීමමටම තී කනම වූම ර ම
වලස්මුමලමණලාපමනධීමසංව්ධාතනමසිනම
යුතුම පාසමම මගොඩතතියලිම 49ක් සම ෙ,ම
ංගමලමණලාපමබමමගොඩතතියලිම20ක් සමෙම
තවම මගොඩතතියලිම රවශය ාම 3ක් සම ෙම
පවතිතම්වටමණරු පමිදිරිප්වමසින.ම
ති ාවලම ාමණතප්ත ළිටිනාවමප්රාථටුණමසිෙයාලම ඒම ළිගන්ඳවම මසොනාම ්ලාම
ණණිෂ්ඨම සිෙයාලම ්ව්වවනටම වතඩිදියු පම රවශයම ණටයුතුම සිදුණ තම
ල්රීමම ාමී ණතටිනමමධායම ාමසිෙයාලනටම මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.
ශිෂය්වවධාාරීම සිසුධීම පමකක් සම ඇතුළ්වම
ණ ම ගතීමමම තුගනධීම එමම ගතටළුම
නි ාණ කනම ණ ම ග ම තල්ම ්වටම
මනෝජ්තාමිදිරිප්වමණ තමලදි.
වලස්මුමලමණලාපමබමජ්ාතිණමපාසමම4හිම
ිංග්රීසිම ගුරුම රප ප්ත පාඩුම 09ක් සම පවතිතම
්වට්වමපළා්වමපාසමවලමරප ප්ත පාඩුම44ක් සම
පවතිතම්වට්වම බන්ධීම ොටමණලාපමබම
ගුරුම රප ප්ත පාඩුම 198ක් සම පවතිතම ්වට්වම
ාවණාලිණම ර නයුක් ස ීබනම මමමසේම
රප ප්ත පාඩුම සංඛ්යාවම ම වතඩිම ීමටම ම ේතුම ීම
ඇතිම්වට්වමප්රණාශමණ තමලදි.
දිස්ත්රික් සණනම තුළම ිංරිසිම ගුරුවරුධීමේම
හි නක් සමපවතිතම්ව්වමණලාපමර මගුරුම
තුලතනම නිසිම පරිදිම සිදුම මතොීමම
ම ේතුමවධීම රමතක් සම සිෂනධීම සඳ ාම ගුරුම
හි නක් සම මපධී නබනම ණ තම ්වට්වම
ම ො තුරුම ිදිරිප්වම සින.ම එමසේමම
ාවණාලිණම ර නයුක් ස ීමම ම ේතුමවධීම
ගුරුම
රප ප්ත පාඩුම
නිසිනාණා වම
ුනතාගතීමමබනම ගතටළුවක් සම මතුවතම ්ව්වම
ටුධීම ිදිරිනටම ාවණාලිණම ර නයුක් ස ම
ල්රීබනම ත ම ල්රීමම සුදුසුම ්වට්වම ණරු පම
ිදිරිප්වමසින.

මමණබනම-ම
ෙකු පමපළා්වම
රධායාපතම
රමා යාංශනම/ම
ණලාපම
රධායාපතම
රධායක් සෂම-ම
වලස්මුමල
රප ප්ත පාඩුම මමඛ්තම ෙකු පම මමණබනම-ම
පළා්වම
රධායාපතම රධායාපතම
රමා යාංශනම
මව ම රමා යාංශන
ිදිරිප්වම ණ තම මලසම මමණබනම-ම
උපමෙස්මල්ාමමෙතමලදි. ෙකු පමපලා්වම
රධායාපතම
රමා යාංශනම/ම
ණළාපම
රධ්මනාපතම
රධායක් සෂම-ම
වලස්මුමල,ම
ංගමල,ම
බනබ්තම ොට

මෙසතබන්්ම මාසනම වතම සිටම ගුරුවරුම
300ක් සම ්ඳවාගතීමමටම ණටයුතුම ණ තම
්තසිධීමගුරුමරප ප්ත පාඩුමසිසඳාග ම තල්ම්වම
ගරුමආණ්ඩුණා මතුමාමප්රණාශමණ තමලදි.ම
ග්රාමීනම මට්ටටුධීම ම ෝ ාගධීතාම ලෙම
ප්රථටුණම පාසමවලම ප සුණබනම වතඩිදියු නම
ල්රීමටම ළිනව ම මගතම ඇතිම ්ව්ව,ම
ඕමණමවලම
ාම
ලු පගබනමවම ම
ප්රාමේශිනම මමණබනම මණොට්ඨාශවලටම
ජ්ාතිණම පාසලක් සම මතොමතතිම ්තසිධීම ඒම
ළිගන්ඳවම සිමශේෂම රවධාාතනම මනොමුම සිනමම
යුතුම්වට්වමණරු පමිදිරිප්වමසින.
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අ.අ
1.5

ණ් කය
රබන්ලධීම ොටම
පත ණිම්ස්ම
තතවතුබනපලමිව්වම
ණ මතීතම්ස්ම
තතවතුබනපලක් සම
ිදිල්රීම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
තී කය
මබනම වතම සිටම වතසිල්ගනම පේධාතිනම එමම ණටයුතුම ණඩිතබනම
ාවණාලිණවම භාසි නටම ගධීතාම ්ව්ව,ම ල්රීමටම උපමෙස්ම ල්ාම
ප්රාමේය නම සභාවටම ස්ථි ම වශමනධීම මම දුනි.
පව ාම දීමම සඳ ාම රවශයම මත නබනම නිමනෝගම
ිදිරිප්වම ණ ම ඇතිම ්ව්වම ප්රණාශම ණ තම
ලදි.

රගකීම
සභාපතිම-ම
රබන්ලධීම ො
ටමප්රාමේය නම
සභාවම/ම
ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
රබන්ලධීම ො
ට

1.6

ලු පගබනමවම ම
්ස්මතතවතුබනපලම
සක්රීනමල්රීමම
සඳ ාම
ලු පගබනමවම ම
තග මසංව්ධාතම
සතළතස්මම
රිනා්වමණමල්රීම

සිසමම බන්ධීම ොටම සංව්ධාතම සතලසුමම
සණස්ණ ටුධීම පවතිතම ්වටම වා් ාම සින.ම
රොලම සතලසුබනම සණස්ම ල්රිමම Covid 19ම
්ව්වවනම ම ම ප්රමාෙම වූම ්වට්වම ණරු පම
ිදිරිප්වමසින.ම

මමහිමලු පගබනමවම ම
ප්රාමේශිනමසතලතස්මමම
ණඩිතබනධීමසණස්ණ ම
මීලගමස්ස්ීමටමප්රථමම
ිදිරිප්වමණලම තල්ම්වම
තාගරිණමසංව්ධාතම
රකාණාරිනමසිසිධීමප්ත ම ණාශම
ල්රීමමධීමරතතුරුවමඒම
සඳ ාමඑණ මසින.

නිමනෝජ්යම
රධායක් සෂම-ම
තාගරිණම
සංව්ධාතම
රකාණාරින

1.7

සුතාටුමරපොවටම
ලක් සවූවධීමසඳ ාම
ල්ාදුධීමනිවාසම
සඳ ාමවප්ත රපමල්ාම
දීමමප්රමාෙමීම

සුතාටුම ආපොවටම සිජුවම ලක් සවූම
නිවාසලාභීධීටම නිෙ ස්ම දීමතාපත්රම මබනම
වතම සිටම ල්ාම දීම රවසධීම ්ව්ව,ම මවත්වම
ම ේතූධීම ම ම මමමම නිමවස්ම වලම පදිංචිම ීම
ඇතිම රපේගලනධීම මව ම නි වටමම
ලිනසිමලක් සම නිකු්වම ල්රීමම ගතටළුස ග ම
්වමප්රණාශමසින.

ිඩබනම සබන්ධීධාම ගතටළුම
සාණච්ඡාම ල්රීමම සඳ ාම
මවතමම
ස්ස්ීමක් සම
පතවත්වීමම සුදුසුම ්වටම
තී කනමණ තමලදි.

1.8

මතෙමුලතම
ල්ංචිගුමධීමප්රජ්ාම
ජ්ලමවයාපිමබම
ගතටළු

මතෙමුලතමල්ංචිගුමධීමප්රජ්ාමජ්ලමවයාපිතිනම
ජ්ලසබනපාෙතම මණ්ඩලනටම පව ාම දීමටම
රොලම ණටයුතුම සිදුණ ටුධීම පවතිතම ්ව්වම
එනටමරම වමමුලිණමණටයුතුමරවසධීණ ම
ඇතිම ් වකුඹුණම රුහු පම දිසිස කම ජ්ලම
වයාපිතිනම ාම ජ්ුන ,ම මෙනින,ම ළිංගමම ප්රජ්ාම
ජ්ලම වයාපිතිම ෙම ජ්ලම සබනපාෙතම
මණ්ඩලනටම පව ාම ගතීමමම සුදුසුම ්වටම ෙම
මනෝජ්තාමිදිරිප්වමසින.
ප්රජ්ාම ජ්ලම වයාපිතිම ජ්ලම සබනපාෙතම
මණ්ඩලනටම පව ාම දීමටම එණ ාවනම
ප්රණාශමණ තමලදි.

ප්රජ්ාම ජ්ලම වයාපිතිම ජ්ලම
සබනපාෙතම මණ්ඩලනටම
පව ාම ගතීමමම සුදුසුම
්තසිධීම
ඒම
සඳ ාම
ණටු රමේමර නමතතිනමල්ාම
මෙතමලදි.

රතිම්ණම
දිස්ත්රික් සම
මමණබන/ම
සිනළුමම
ප්රාමේය නම
මබනම ළිගන්ඳම නිවතස්දිම මමණබනවරු
ම ො තුරුම
ල්ාමගතම රධායක් සෂම
ිඩබනම
මණොමසාරිස්ම ක්රමසබනපාෙත
මෙපා් මබනධීතුමේම ාම
ිඩබනම රමා යාශනම මියධීම
උපමෙස්ම ල්ාගතීමමටම
තී කනමසින.
ප්රාමේය නම
ණළමතාණරුමජ්ාතිණම
ජ්ලසබනපාෙතම
ාමජ්ලාපව තම
මණ්ඩලනම/ම
ස්ථාතමභා ම
නිලධාාරීම-මප්රජ්ාම
ජ්ලමසතපයුබනම
මෙපා් මබනධී
තුව.
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ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

02

සංරතාධන රැඩසටහන්රල ප්රගියය දදිිපත්  ිරීම

2.1

සළිරිමගමක් සම
ජ්ත ාම
ස භාගී්වවම
ග්රාමීනමසංව්ධාතම
වතඩසට ත

2.2

ග්රාමීනමනටි ලම
ප සුණබනම
සංව්ධාතනම
ල්රීමබනම
වතඩසට ත

2.3

ග්රාමීනමආ්ථිණනම
තගාමසි රීමබනම
ජ්ාතිණම
වතඩසට ත

තී කය

රගකීම

ප්රාමේය නම මමණබනම මණොට්ඨාශම 12ම සඳ ාම
ර නම ම වයාපිතිම 1014ධීම මබනම වතම සිටම
වයාපිතිම 724ණම වතඩම රවසධීම ණ ම ඇතිම
්ව්ව,ම මභෞතිණවම වතඩම ආ බනභම ණ ම
මතොමතතිම වයාපිතිම 38ක් සම පවතිතම ්ව්වම
ප්ත ම ණාශමණ තමලදි.
ඇ තබනම වයාපිතිම සංමශෝධාතම ම ේතුමවධීම
ප්රමාෙම ීම ඇතිම ර ම ඇ තබනම වයාපිතිම
ියසිසුබනම ර්වසධීම මණොටම වතඩම ආ බනභම
මතොණ තම ලෙම ඒවාම වතම ්වම ෙම ප්රණාශම
ණ තම ලෙම ර ම වතඩම ආ බනභම ල්රීමටම
මතො තල්ම ීමටම ්ලපාතම ලෙම ම ේතුම
සාණච්ඡාම ණ තම ලදි.ම එමසේම වටවම ෙ,ම එමම
ගතටළුම සිසඳාමගතම වයාපිතිම මමමම
වසම්දීම නිමම ල්රීමටම ණටයුතුම ණ තම
්වටමප්රණාශමණ තමලදි.
දිස්ත්රික් සණමබම සංව්ධාතම ණටයුතුම සඳ ාම
වා්ත ණවමමවධීමමණම තමප්රතිපාෙතමනිසිම
රයුරිධීම සිනෙබනම ණලම යුතුම ්තසිධීම ඒම
සබන්ධීධාමනධීම
සිනළුම
මෙතාමේම
රවධාාතනම මනොමුම සිනම යුතුම ්ව්ව,ම එමසේම
මතොමතතිම ීමමධීම එමම ප්රතිපාෙතම තතව ම
වාම නතීමම සිදුම මතොසිනම යුතුම ්වටම
සඳ ධීමණ තමලදි.
රුණකමණොළපලලතස්සම ප්රාමේය නම මමණබනම
මණොට්ඨාශමබමප්රජ්ාමජ්ලමමෙපා් මබනධීතුම
මඟිධීම ඇස් මබනධීතුම සණස්ම මතොණ තම
ලෙම ප්රජ්ාම ජ්ලම වයාපිතිනම මව නමවධීම
මවත්වම වයාපිතිනක් සම රිනා්වමණම ණලම
්වටමණරු පමිදිරිප්වමසින.

සිනළුම
වයාපිතිම සිනළුමම
මෙසතබන්්ම මාසනම වතම ප්රාමෙය නම
සිටමරවසධීමණළමයුතුම්වම මමණබනවරුධී
තී කනමණ තමලදි.ම

වයාපිතිම 89ක් සම සඳ ාම රු.ටු.ම 80.00ණම
ප්රතිපාෙතම මවධීම ීම ඇතිම ්ව්ව,ම ිධීම මබනම
වතමසිටමවයාපිතිම52ක් සමරවසධීමණ මඇතිම
්ව්ව,ම වදු ට්වම වතඩම ආ බනභම ණ ම
මතොමතතිම වයාපිතිම 09ක් සමපවතිතම්වට්වම
ප්රණාශමණ තමලදි.

සිනළුමම
ප්රාමේය නම
මමණබනවරුධී

මමමම
වයාපිතිනම
ර යාවශයම වයාපිතිනක් සම
්තසිධීම ිදිරිම වසම්ම
රිනා්වමණම
ල්රීමටම
තී කනම ණලම ර ම එනම
ප්රජ්ාම
ජ්ලම
මෙපා් මබනධීතුවටම
මවධීවතම ම ප්රතිපාෙතම
උපමනෝගීම ණ ගනිටුධීම
ණල තල්ම ්වටම එණ වූම
්තසිධීමඒමර නවම මණටයුතුම
ණ තම මලසම උපමෙස්ම
මෙතමලදි.

රොලම ණරුණූම සාණච්ඡාම
ල්රීමමධීමරතතුරුවම වතඩම
ආ බනභම ණ ම මතොමතතිම
වයාපිතිවලම
ණටයුතුම
ණඩිතටුධීම ආ බනභම ණ ම
ව්ෂම රවසාතනම වතම සිටම
නිමම සිනම යුතුම ්වටම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.
මසෞභාගයමබමෙතක් සමමප්රතිප්වතිමප්රණාශනම සිනළුමම රංශම සිසිධීම
ර නවමජ්ත ාමමක් සධීද්රීනමආ්ථිණනක් සම
දිස්ත්රික් සණමබම
ප්රමුඛ්ම
බිහිල්රීමමසඳ ාමග්රාමීනමආ්ථිණනමතගාම
රවශය ාම
ාම ගතටළුම
සි රීමබනමආ්ථිණමවතඩසට ධීම
ුනතාමගතම
ඒවාම
රිනා්වමණමවතමර ,මසිනළුමම
ණඩිතටුධීම
දිස්ත්රික් සම
රමා යාංශමණටු රම04ක් සමමලසමසංසිධාාතනම මමණබනමමව ම ල්ාමදීමටම
ණ මඇතිම්ව්ව,ම බන්ධීම ොටම
ණටයුතුම ණ තම මලසම

ස්ථාතභා ම
නිලධාාරීමප්රජ්ාමජ්ලම
සතපයුබනම
මෙපා් මබනධී
තුව

සිනළුමම
ආන තම
ප්රධාාීමධී
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අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
තී කය
දිස්ත්රික් සණමබමපවතිතමප්රධාාතමසංව්ධාතම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.
රවශය ාවනධීම ාමරවධාාතනමමනොමුමණළම
යුතුමම ෝමසිසඳීමටමරප සුමගතටළුම
ළිගන්ඳවම ාජ්යමරමා යාංශවලමරවධාාතනම
මනොමුමල්රීමමමබනමමඟිධීමරමප්ත ක් සත  ම්ව්වම
ෙධීවතමලදි.
ඒමර නව,මසිනළුමමගරුමමතතිම
ඇමතිවරුධීමගධීමප්රාමේය නමසභාම
සභාපතිවරුධීමගධීම ාමප්රාමේය නම
මමණබනමණා්නාලමමඟිධීමෙමරමතකු්වම
සිනළුමමආන තමමඟිධීමෙමදිස්ත්රික් සණමබම
ුනතාග්වමගතටළුම ාමරවශය ාවනධීම
ණඩිතටුධීමල්ාමගතීමමබනමරවශය ාවනම
මපධීවාමමෙතමලදි.ම
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ජල සම්ත්දන ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

3.1

ජ්ලමසබනපාෙතම
මණ්ඩලමබමිදිරිම
සතළසුබනමළිගන්ඳවම
ිදිරිප්වමල්රීම

මසෞභාමගයබම ෙතක් සමම ප්රතිප්වතිම මාලාවම
නටම්වම සතමටම ජ්ලනම ල්ාම දීමම නතම
ර මුණිධීම රිනා්වමණම 2020-2025ම
රිනාණාරීම සතලතස්මම ර නවම ජ්ාතිණම
වශමනධීම 100%ම ජ්ලම සතපයුමක් සම සඳ ාම
ජ්ලම සබනපාෙතම මණ්ඩලනම සිසිධීම 78.4%ම
ජ්ලම සතපයුමක් සම ල්ාදීමටම ණටයුතුම ණ තම
්ව්ව,ම ිතිරිනම මවත්වම වයාපිතිම මඟිධීම
සබනපූ්කම ණළම යුතුම ්ව්වම ප්රණාශම ණ තම
ලදි.
මබනමවතමසිටම බන්ධීම ොටමදිස්ත්රික් සණමබම
ජ්ලම සබනපාෙතම ක් සම මම 20ක් සම නටම්වම
61.3%ණම ආව කනක් සම සිදුවතම ්ව්වම
2025මවතමසිටමඑනම ව්වම32%ල්ධීමි ළම
තතංීමම සඳ ාම සතළසුබනම සණස්ම ණ ම ඇතිම
්වට්වම ප්රණාශම ණ තම ලෙම ර ම එමසේම
සතලසුබනම ණ තම ලෙම වයාපිතිම ළිගන්ඳවම
ණරු පමිදිරිප්වමණ තමලදි.
එමම සතළසුබනම රිනා්වමණම ල්රීමබනම දීම
ප්රාමේය නම මමණබනම ණා්නාල,ම වාරිමා්ගම
මෙපා් මබනධීතුව,ම ශ්රීම ලංණාම ම වතලිම
රකාණාරින,ම වතම ජීීම සං ක් සෂකම
මෙපා් මබනධීතුවම ආදීම සිසිධාම ආනතවලම
පූ්කම ස මනෝගනම රවශයම වතම ්ව්වම
ප්රණාශමණ තමලදි.
සංව්ධාතමවයාපිතිමරිනා්වමණමල්රීමබනමදීම
ඊටම රොලම සතළසුබනම ළිගන්ඳවම ජ්ලම
සබනපාෙතම මණ්ඩලනම ෙත නව්වම මතොල්රීමම
ම ේතුමවධීම ගතටළුම ඇතිවතම ්වටම ප්රණාශම
ණ තමලදි.ම
මමමමවයාපිතිමරිනා්වමණමල්රීමබනමදීමජ්ලම
ප්රභවනධීම රන්වම ආන තම මඟිධීම ජ්ලනම
ල්ාම දීමටම එණ ාවනම ල්ාම මතොදීමම
ම ේතුමවධීම වයාපිතිම ර නම ම ල්රීමබනම දීම
ගතටළුමමතුවතම්වමප්රණාශමණ තමලදි.

ජ්ලම
සබනපාෙතම
මණ්ඩලමබම
සතළසුබනම
රිනා්වමණම
ල්රීමම
සබන්ධීධාමනධීම සිනළුම
මෙතාමේම ස ානම ල්ාම
දීමබනම
රවශය ාවනම
මපධීවාම මෙතම ලෙම ර ,ම
රොලම ආන තම සම ම
සබන්ධීකරණ කනම ීම එමම
ගතටළුම සිසඳාම ගධීතාම
මලස්ව,මඒමසඳ ාමරවශයම
ස ානම සබන්ධීකරණ කම
ණටු රවම මතදි ්වම ීමමධීමම
නි ධී මනධීම
ල්ාම
මෙතම ්වට්වම ප්රණාශම
ණ තමලදි.මම
රවශයම මේම තබනම මබනම
ළිලි්ඳවම
සිමශේෂම
සාණච්ඡාවක් සම පව්වවාම
ිදිරිම ණටයුතුම ල්රීමටම
තී කනමසින.ම

රගකීම

ප්රාමේය නම
ණළමතාණරුම-ම
ජ්ලමසබනපාෙතම
ාමජ්ලාපව තම
මණ්ඩලන /
රධායක් සෂම-ම
වාරිමා්ගම/ම
මධීවාසිණම
වයාපා ම
ණළමකාණරුම
-මරිමලංණාම
ම වතලිම
රකාණාරීනම/ම
පළා්වම
වාරිමා්ගම
ිංජිමධීරුම/ම
ප්රාමේශිනම
මමණබනවරු
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අ.අ
3.2

ණ් කය
සූරිනවතවමම ම
රලු්වගබනආ ම
රමලමප්රජ්ාූලලමජ්ලම
ේමනාපිතිනටම
රුහු පරප මජ්ලම
වයාපිතිමනධීම
ම ොගමජ්ලනමල්ාම
දීමබනමරවශය ාවන

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
තී කය
ජ්ලම සබනපාෙතම මණ්ඩලනටම පව ාම දීමටම එමම ණටයුතුම ණඩිතබනම
තී කනමීමඇතිම්ව්ව,මරොලමමවතඩිමදියු පම ල්රීමටම තී කනම ණ තම
ල්රීබනම සිදුණ ම එකීම ණටයුතුම සිදුණ තම ලදි.
්වටමප්රණාශමණ තමලදි.

රගකීම
ප්රාමේශිනම
ණළමකාණා ,
ජ්ලසබනපාෙතම
මණ්ඩලන

3.3

රුණකමණොළපතලත
ස්සමජ්ලම
වයාපිතිමබම
ණටයුතුමප්රමාෙමීම

රුණකමණොළපලලතස්සම ප්රමේශනටම
ාම
්ධීධාතාගා නටම මමමම වයාපිතිනම මඟිධීම
ජ්ලනම සතපයීමටම තල්නාවම ඇතිම ්වට්ව,ම
එහිම ිදිල්රීබනම ණටයුතුම ප්රමාෙම ීමම
ම ේතුමවධීම ගතටළුම මතුම ීම ඇතිම ්වට්වම
ණරු පමිදිරිප්වමසින.ම

වයාපිතිමබම
ණටයුතුම
ප්රමාෙම
ීමම
සබන්ධීධාමනධීම
වා් ාවක් සම ණඩිතටුධීම
ල්ාමදීමටමණටයුතුමණ තම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.

ප්රාමේශිනම
ණළමකාණා ,
ජ්ලසබනපාෙතම
මණ්ඩලනම

3.4

තිස්සම ාම
ලු පගබනමවම මම
ජ්ලමවයාපිතිම
සබන්ධීධාමගතටළු

මමමම වයාපිතිවලම ජ්ලම සතපයීබනම ාම
ජ්ලමබම ගුකා්වමණභාවනම ළිගන්ඳවම
ගතටළුම පවතිතම ්වටම ණරු පම ිදිරිප්වම
සින.

එමම ජ්ලම වයාපිතිම ගතටළුම ප්රාමේය නම
සිසදීමම සබන්ධීධාමනධීම ණළමතාණරුම-ම
වා් ාවක් සම ල්ාම මෙතම ජ්ලමසබනපාෙතම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.
ාමජ්ලාපව තම
මණ්ඩලන

3.5

ම්ලිර්ව ම
පත කුබනමජ්ලම
වයාපිතිමබම
ගතටළු

මබනම
සබන්ධීධාමනධීම
පවතිතම ගතටළුම ළිගන්ඳවම
මසොනාම ්ලාම වයාපිතිමබම
ණටයුතුම රවසධීම ණ තම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.ම

3.6

ම ගමවතවටම
රුහු පමරප මජ්ලම
වයාපිතිමනධීම
ජ්ලනමල්ාමගතීමම

සටුතිමබම මුෙමම වලිධීම ප්රජ්ාම ජ්ලම
වයාපිතිමබම ඇ තබනම වතඩම ණටයුතුම සිදුම
ණළමෙමමමමමජ්ලමවයාපිතිනමසඳ ාමෙකු පම
පළා්වම සභාමවධීම ල්ාදීම ඇතිම රුළිනමම
ලක් සෂම 44ම ණම මුෙලම ප්රජ්ාම ජ්ලම
මෙපා් මබනධීතුම ප්රධාාතම ණා්නාලමනධීම
මබනමෙක් සවාමල්ාමමතොදීමමනිසාමිතිරිමවතඩම
මණොටස්ම සිදුල්රීමම ප්රමාෙම ීම ඇතිම ්වටම
ණරු පමිදිරිප්වමසින.ම
රුහු පමරප මජ්ලමවයාපිතිමබමපළමුමරදින ම
පමකක් සම මබනම වතම සිටම රිනා්වමණම වතම
ර ,ම එමම ප්රමේශනම උසිධීම ළිහිටීමම
ම ේතුමවධීම
ජ්ලනම
සතපයීමබනම
රප සු ාවනක් සම පවතිතම ්වට්ව,ම මෙවතම
රදින ම රිනා්වමණම ීමබනම දීම එමම ගතටළුවම
සිසිකනම තල්ම ්වට්වම ණරු පම ිදිරිප්වම
සින.
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දඩම් ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

4.1

මනෝජි ම
ණ්මාධී ම
ණලාපනමසඳ ාම
ිඩබනමර්වප්වමණ ම
ගතීමමම
සබන්ධීධාමනධීම
මතුමීමඇතිමගතටළු

ණ්මාධී ම ණලාපම වයාපිතිනක් සම සඳ ාම
ලිනධීගස්ම ොටම
ප්රමේශමබම
ිඩබනම
ම ක් සටනා ම 637ක් සම පමකම ුනතාමගතම
ඇතිම ්තසිධී,ම එහිම මාන්බනම ෙතක් සමවතම
නිශ්චි ම භූටුම සතලතස්මක් සම මතොතිබීමම
ම ේතුමවධීම නිෂ්චි ම මාන්බනම
ුනතාම
ගතීමමබනම ගතටළුවක් සම පවතිතම ්වට්ව,ම

ස්ථාතමභා ම
නිලධාාරීම-මප්රජ්ාම
ජ්ලමසතපයුබනම
මෙපා් මබනධී
තුව

මබනම
සබන්ධීධාමනධීම ප්රාමේය නම
රවශයම ණටයුතුම සිදුණ තම ණළමතාණරුම-ම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි. ජ්ලමසබනපාෙතම
ාමජ්ලාපව තම
මණ්ඩලනම/ම
ස්ථාතමභා ම
නිලධාාරීම-මප්රජ්ාම
ජ්ලමසතපයුබනම
මෙපා් මබනධී
තුව
මබනම
සබන්ධීධාමනධීම
ිඩබනම
රමා යාංශම
මමණබනම
ාම ණතබිතට්ම
මමණබනම ෙත නව්වම ණ තම
මලස්ව,මමබනමවතමසිටමඑමම
ිඩමමභුක් සතිසිිකතමරනමේම
මමඛ්තනක් සම ණඩිතටුධීම

ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
රබන්ලධීම ො
ට

6
District Coordinating Committee - Hambantota

අ.අ

4.2

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ෙතතටම වස ම 2ණම පමකම ණාලනණම සිටම
උක් ස ම ණා්නමනහිම ිදිරිම රිනාමා්ගනක් සම
මගතම මතොමතතිම ්වට්ව,ම එවතනිම
්ව්වවනක් සම ම ම මමමම භූටුමනහිම
පදිංචිණරුවධීම සඳ ාම ්ලපත්රම ල්ාම දීම,ම
වගාම ණටයුතුම ල්රීමම ාම ගමමණොරිම
පව්වවාමගතම නාමම ආදිනම සඳ ාම රවස ම
ල්ාමදීමබනම තල්නාවමළිගන්ඳමගතටළුමපතවතිම
්වටමමණරු පමිදිරිප්වමසින.
මබනම සබන්ධීධාමනධීම රමා යම මණ්ඩලම
මනෝජ්තාවක් සම ෙම පවතිතම ්තසිධීම එමමම
භූටුනම නිශ්චි ම වශමනධීම එකීම ණා්නම
සඳ ාම මනොොම ගධීමධීෙම එමසේම මතොමතතිම
තබනම ිදිරිම සංව්ධාතම ණටයුතුම සඳ ාම
මනොොමගධීමධීමෙමනධීතමළිගන්ඳවමගතටළුම
මතුමීමඇතිම්වටමප්රණාශමණ තමලදි.ම
බන්ධීම ොටම
මබනම සඳ ාම ුනතාග්වම ිඩමක් සම පවතිතම
ව ානමිදිල්රීමම
්වට්ව,ම තාගරිණම සංව්ධාතම රකාණාරිමබම
නිසාමතිස්සම-ම
්රමමේෙනම ර නවම එමම ිඩමම ල්ාම දීමබනදීම
ණ ගමමමා්ගනම ගතටළුවම පවතිතම ්වට්ව,ම රමා යම
වතසිමනාමම
මණ්ඩලම තී කනක් සම ර නවම ල්ාම දීමබනම
ම තු
ේ මවධීම
තල්නාවක් සම පවතිතම ්වට්වම ණරු පම
වයාපා ම
ිදිරිප්වම සින.ම වම ෙ,ම මමොවටධීම සඳ ාම
රහිටුවූවධීටම
සිණමපම ිඩබනම මණොටසක් සම ල්ාම දීමම සුදුසුම
සිණමපමිඩබනම
්වමදිස්ත්රික් සමිඩබනමපරි කමණටු රමේමදීමෙම
ල්ාමදීම
තී කනමීමඇතිම්වටමප්රණාශමසින.

තී කය
ිදිරිප්වම ණ තම මලස්වම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.

රගකීම

වයාපා ම
රහිටුවූවධීටම
ිඩබනම මණොටසක් සම ල්ාම
දිමමසුදුසුම්ව්ව,මඒමසඳ ාම
රමා යම
මණ්ඩලම
ර නමතතිනම ල්ාම ගතීමමම
රවශයම වධීමධීම තබනම ඊටම
රොලම ණටයුතුම සිදුම ණ තම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.

නිමනෝජ්යම
රධායක් සෂම-ම
තාගරිණම
සංව්ධාතම
රකාණාරිනම

4.3

සූරිනවතවම
මණොට්ඨාශමනධීම
මනෝජි මජ්ාතිණම
ණ්මාධී මරපහු පම
ආන තනමසඳ ාම
ිඩමක් සමමවධීමණ ම
ගතීමම

සූරිනවතවමප්රමේශමබමශ්රීමලංණාමආමනෝජ්තම ඒම ළිගන්ඳවම මසොනාම ්ලාම
මණ්ඩලනටමරන්වමරක් සණ ම 10ණමභූටුනක් සම රවශයමණටයුතුමසිදුමණ තම
මබනම සඳ ාම ුනතාමගතම ඇතිම ්ව්ව,ම මබනම මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.
සබන්ධීධාමනධීම ක් සමෂේත්රම පරීක් සෂකනක් සම
සිදුමණ මඇතිම්ව්වමප්රණාශමණ තමලදි.ම

4.4

ගරුම
සබන්ධීකරණ කම
ණටු රමසමම
සභාපතිමතුමාම
මඟිධීමBoswin
ආන තනමසිසිධීමම
ණිත ණා්ටුණම
නිෂ්පාෙතම
සංව්ධාතම ාම
සතණසුබනමම
මධායස්ථාතනක් ස
ආ බනභමල්රීමම
සඳ ාමිඩමක් සම
ිමලීම

වයාපිතිම වා් ාවම ර නවම මබනම සඳ ාම
රක් සණ ම 20ණම භූටුනක් සම රවශයම වතම
්වට්ව,ම මයු රප ම උස්ගලම ප්රමේශමබම
ිඩමක් සම ුනතාමගතම රතිම ්වට්ව,ම වතම
රලිම ගතටළුවම ම ේතුමවධීම එමම ිඩමම
ල්ාදීමම
සබන්ධීධාමනධීම
රවසධීම
තී කනණටම පතටුණිනම මතො තල්ම ්වට්වම
ණරු පමිදිරිප්වමසින.

වයාපිතිම
වා් ාම
රධායනතනම ණ ම ිඩබනම
ල්ාදීමම
ළිගන්ඳම
ීම යා නලවලවම ණටයුතුම
ණ තම මලසම උපමෙස්ම
ල්ාමදුනි.

නිමනෝජ්යම
රධායක් සෂම-මශ්රීම
ලංණාම
ආමනෝජ්තම
මණ්ඩලනම/ම
නිමනෝජ්යම
රධායක් සෂම-ම
ණා්ටුණම
සංව්ධාතම
මණ්ඩලන
මධීවාසිණම
වයාපා ම
ණළමතාණරුම-ම
ශ්රීමලංණාම
ම වතලිම
රකාණාරින
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අ.අ
4.5

ණ් කය
ගරුම
සබන්ධීකරණ කම
ණටු රමසමම
සභාපතිමතුමාම
මඟිධීමිිකරිප්වම
ණ තමලෙමම
මනොජි ම
ආයු්මේෙමවවෙයම
මධායස්ථාතනමස ම
ඖෂධාමනිෂ්පාෙතම
වයාපිතිනමසඳ ාම
ිඩමක් සමමවධීමණ ම
ගතීමම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
රබන්ලධීම ොටමමෙනිනමආයු්මේෙම
මධායස්ථාතනමමබනමසඳ ාමසුදුසුම්වටම
මනෝජ්තාමවටවමෙමඑහිමභූටුමප්රමාකනම
ප්රමාකව්වමමතොවතම්තසිධීමසූරිනමවතවම
ප්රමේශමබමරක් සණ ම20ණමභූටුනමසුදුසුම
්වටමරෙ ස්මිදිරිප්වමසින.

තී කය
වයාපිතිමවා් ාම
රධායනතනමණ මිඩබනම
ල්ාදීමමළිගන්ඳම
ීම යා නලවලවමණටයුතුම
ණ තමමලසමඋපමෙස්ම
ල්ාමදුනි.

රගකීම
මධීවාසිණම
වයාපා ම
ණළමතාණරුම-ම
ශ්රීමලංණාම
ම වතලිම
රකාණාරින

4.6

සංව්ධාතමණටයුතුම
සඳ ාමමනොොග ම
තල්මම්ව ලම
ගුවධීම ො රපලම
ආරි මිඩබනම
සඳ ාමප්රණාශි ම
වප්ත රපමලිනාපදිංචිම
ල්රීමබනමගතටළුව

මමමම ිඩබනම මණොටස්ම ජ්මබම රවශය ාම
සඳ ාම මනොොම ගතීමමටම නාමබනදීම සිසිධාම
රපේගලනධීම සිසිධීම ප්රණාශතම වප්ත රපම
ිදිරිප්වම ල්රීමම නිසාම ගතටළුම මතුවතම
්ව්වම මමමම ප්රණාශතම වප්ත රපම ලිනාපදිංචිම
ල්රීමබනදීම රොලම රංශම වලිධීම ම ො තුරුම
ල්ාම මගතම
වටරුම ල්රීමම මතොණ තම
්තසිධීම
ිඩබනම
පරි කමබදීම
ීම යා නලවලභාවනම ළිගන්ඳම ගතටළුම
මතුවතම්වමසාණච්ඡාමසින.ම
එමසේම,ම මබනම වතම සිටම නිධීෙගබනම හිටුනධීම
මලසම ල්සිමවකුටම රන්තිනම ිදිරිප්වම
ල්රීමටම තල්නාවක් සමමතොමතතිම්වමප්රණාශම
සින.ම

රොලම ආන තම මඟිධීම
ිඩබනම මවධීම ල්රීමබනම දීම
තග ම සතලසුබනම ණලාප,ම
වතජීීම ණලාප,ම වතම රලිම
ණළමතාණ කම ණලාපම
ආදිනම නිසිම පරිදිම මවධීම
ණ ම පව ාම දීබනම සිදුම ණළම
යුතුම
්වට්ව,ම
එමම
ආන තම
නිසිම
සබන්ධීකරණ කනල්ධීම
යුතුවම ණටයුතුම ණළම යුතුම
්වට්වම උපමෙස්ම ල්ාම
දුනි.
ිඩබනම රංශමබම ි ළම
නිලධාාරීධීම
සම ම
සාණච්ඡාම ණ ම රවශයම
තී කමගතීමමමසුදුසුම්වටම
තී කනමණ තමලදි.

රතිම්ණම
දිස්ත්රික් සම
මමණබන/ම
ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
බන්ධීම ොටම
/මමධීවාසිණම
වයාපා ම
ණලමතාණරුම-ම
ශ්රීමලංණාම
ම වතලිම
රකාණාරින/
නිමනෝජ්යම
රධායක් සෂම-ම
තාගරිණම
සංව්ධාතම
රකාණාරිනම

4.7

ණසාගලමජ්තම
උොතම
ගබනමාතමබම
නිවාසලාභීධීම
සඳ ාමවප්ත රපමල්ාම
මතොදීමබනමගතටළුව

ණසාගලම ජ්තම උොතම ගබනමාතමබම දී්ඝම
ණාලනණම සිටම පදිංචිම ීම සිටිතම
පදිංචිණරුවධීම සඳ ාම ීම යාන්රලවලම වප්ත රපම
ල්ාම මතොදීමම ම ේතුමවධීම එමම ළිරිස්ම
රප සු ාවනටමප්වමීමඇතිම්වටමණරු පම
ිදිරිප්වමසින.ම
රොලමමත නබනමනිමනෝගමිදිරිප්වමණ මඇතිම
්ව්වම ිධීම රතතුරුවම වප්ත රපම ල්ාම දීමබනම
තල්නාවක් සම පවතිතම ්වට්වම ණරු පම
ිදිරිප්වමසින.

මබනම ළිගන්ඳවම මසොනාම
්ලාම රවශයම ණටයුතුම
ණඩිතබනමල්රිමටමඋපමෙස්ම
ල්ාමදුනි.

ප්රාමේය නම
මමණබනම-ම
රුණකමණොළ
පලලතස්සම/ම
දිස්ත්රික් සම
ණළමතාණරුම-ම
ජ්ාතිණමනිවාසම
සංව්ධාතම
රකාණාරින

4.8

ණජුමසංස්ථාවම
බන්ධීම ොටම ව ානම ිිකල්රීබනම ණටයුතුම
සඳ ාමරක් සණ ම10ම සඳ ාම ණජුම සංස්ථාවටම රන්වම රක් සණ ම 10ම
ණමබිබනමමණොටසක් සම පව ාගතීමමම ම ේතුමවධීම එමම බිබනම
ල්ාදීම
ප්රමාකනම තිස්සම ා ාමමබම රිඩාළිටිනක් සම
සඳ ාම මවධීම ණ ම ඇතිම භූටුමනධීම
ල්ාදීමටමරෙ ස්මිදිරිප්වමසින.
එමම භූටුනම ක්රීඩාම ළිටිනක් සම සඳ ාම වඩා්වම

දිස්ත්රික් සණමබම
ණජුම
නිෂ්පාෙතනම
සබන්ධීධාමනධීම
වා් ාවක් සම ල්ාම මෙතම
මලස්ව,ම රක් සණ ම 10ණම
භූටුම ප්රමේශනක් සම භාසි ාම
ණ තම
ආණා නම

ප්රාමේය නම
ණළමතාණරුම-ම
ශ්රීමලංණාමණජුම
සංස්ථාව
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ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
තී කය
සුදුසුම ්තසිධීම මවත්වම ස්ථාතනල්ධීම ල්ාම සබන්ධීධාමනධීම
දීමමසුදුසුම්වටමරෙ ස්මිදිරිප්වමසින.
වා් ාවක් සම ල්ාම මෙතම
මලස්වම උපමෙස්ම ල්ාම
දුනි.
බිංණමම මතෙආ ම  නවධීම ප්රිනංණ ම ම ාම මබනම
සබන්ධීධාමනධීම
සිසිධීමමබනමසබන්ධීධාමවයාපිතිමවා් ාවක් සම රවශයම
ීම යා නලවලම
ිදිරිප්වම
ණ ම
ඇතිම
ර ,ම ණටයුතුම සිදුණ තම මලසම
රුණකමණොළපලලතස්සම බිංණමම ප්රමේශමබම උපමෙස්මල්ාමදුනි.
ශ්රීම ලංණාම ම වතලිම රකාණාරිනටම රන්වම
රක් සණ ම 01ණම භූටුනක් සම මබනම සඳ ාම
ුනතාමගතමඇතිම්වටමෙධීවතමලදි.

4.9

බිබනමමමවගාවම ාම
තන්මටුරිස්මවගාවම
සඳ ාමිඩමක් සම
මවධීමණ මගතීමම

05

නග සංරතාධන ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

5.1

බන්ධීම ොටමම ම
ම ෝ ලමිදිරිළිටම
රතවස මමවළඳම
කුටිමපව්වවාමගතම
නාමමම ේතුමවධීම
මතුමීමඇතිමගතටළු

තවම ම ෝ ලම ිදිරිළිටම රතවස ම මවළඳම
කුටිම පව්වවාමගතම නාමම ම ේතුමවධීම
ම ෝ ලම ප්රමේශම මා්ගනටම ෙම ්ාධාාම
එමලවතම ්වට්ව,ම මවත්වම මසෞඛ්යම
ගතටළුම මතුම ීම ඇතිම ්වට්වම ණරු පම
ිදිරිප්වමසින.ම
දිස්ත්රික් සණමබම සිසිධාම ස්ථාතවලම මමවතනිම
ගතටළුම පවතිතම ්වටම ෙම ණරු පම ිදිරිප්වම
ණ තමලදි.

5.2

තිස්සම ා ාමම
ප්ත ම ධාාතමමා්ගනම
මෙපසම්ඩමිරිුණම
මවළඳාබනමල්රීම

එමම මවළුනධීම සඳ ාම ජ්ංගමම මවළඳම කුටිම මමවතනිම
ගතටළුම
ල්ාම දීමම සුදුසුම ්වටම ණරු පම ිදිරිප්වම සබන්ධීධාමනධීම මා්ගම
සින.
සංව්ධාතම
රකාණාරින,ම
තාගරිණම
සංව්ධාතම
රකාණාරිනම ාම ප්රාමේය නම
සභාම
සභාපතිවරුධීම
සාණච්ඡාම
මණොටම
තී කනක් සම ගතීමමම සුදුසුම
්වටමතී කනමණ තමලදි.

5.3

පරිස මහි ණාමීම
ෙතධීීබනමමා්ගම
මෙපසමප්රේශතනම
ල්රීම

තග ම රලංණ කනම සඳ ාම ර්වවතලක් සම
මලසම පරිස ම හිණණාමීම රපවරුම මා්ගම
මෙපසම ප්ත ම ේශතනම ල්රීමබනම වයාපිතිම
වා් ාවක් සම Good
Vision
Eco
Intergrated (Pvt) Ltd ආන තනම සිසිධීම
තාගරිණම සංව්ධාතම
ාම ආ ක් සෂණම
රමා යාංශනම මව ම ිදිරිප්වම ණ ම ඇතිම
්වට්වණරු පමිදිරිප්වමසින.ම

ිදිරිමබම දීම සංව්ධාතනම
ීමටම නිනටු ම ම ෝ මම
මතු ස්රමබම තවම මවළඳම
කුටිම
සංකී්කනම
ිදිීමමධීම මමමම ගතටළුම
සිසමඳතම ්වටම ප්රණාශම
ණ තමලදි.

ප්රාමේය නම
සභාම
සභාපතිවරුධීම
රොලම
ආන තම
සම ම
සබන්ධීකරණ තනම ීම එමම
ණටයුතුම ණ තම මලසම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.

රගකීම

මධීවාසිණම
වයාපා ම
ණළමතාණරුම-ම
ශ්රීමලංණාම
ම වතලිම
රකාණාරින

තාගරිණම
මණොමසාරිස්ම-ම
බන්ධීම ොටම
/මනිමනෝජ්යම
රධායක් සෂම-මම
තාගරිණම
සංව්ධාතම
රකාණාරිනම/ම
දිස්ත්රික් සම
ිංජිමධීරුම-ම
මා්ගම
සංව්ධාතම
රකාණාරිනම
සිනළුමම
ප්රාමේය නමසභාම
සභාපතිවරුධීම
/මනිමනෝජ්යම
රධායක් සෂමතාගරිණම
සංව්ධාතම
රකාණාරිනම/ම
දිස්ත්රික් සම
ිංජිමධීරුම-ම
මා්ගම
සංව්ධාතම
රකාණාරින
තග ාකාපතිම-ම
බන්ධීම ොට,ම
සභාපතිම
ංගමලම
තග සභාවම/ම
සිනළුමම
ප්රාමේය නමසභාම
සභාපතිවරුධී
9
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අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

06

රනජීම් හ් රන සං ක් ස ක ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

6.1

ලු පගබනමවම ම
ප්රාමේය නමසභාමේම
ම්ො ළුමමා්ගම
තඩ්වතුමල්රීමම
සඳ ාමසිමමතධීතම
ම්ො ළුමවලමරභනම
භූටුමනධීමනිෙ ස්ම
ණ මගතීමම

07

ණෘෂිණතාම ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

7.1

මසේරුංමණලිනම
වතවමආරි වමඇතිම
ිඩබනවලම
මගොසි තධීම
ණටයුතුමල්රීමම
සඳ ාමරවස්ථාවම
ල්ාමගතීමම

08

ර්ිපම්තාග ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

8.1

සූරිනවතවමHT 28
වතේම ක් සත  මබම
නිවාසමිදිල්රීමම
ම ේතුමවධීමවතේම
ක් සත  නටම ානිම
සිදුමීම

8.2

8.3

සිමමතධීතම ම්ො ළුම වමලධීම ම්ො ළුම
ල්ාම ගතීමමටම මප ම රවස්ථාවම ල්ාම දීම
තිබුකම ෙම මබනම වතම සිටම ම්ො ළුම ල්ාම
ගතීමමටම ්ාධාාම එමලම ීම ඇතිම ්වටම
ණරු පමිදිරිප්වමසින.
සිමමතධීතම මව නවටම සිණමපම මලසිධීම
ඌ ණීනමප්රමේශමබමස්ථාතනක් සමඒමසඳ ාම
මවධීම ණ ම ඇතිම ්ව්ව,ම සිමමතධීමතධීම
ම්ො ළුම ල්ාම ගතීමමම සඳ ාම වතජීීම
රධායක් සෂමජ්ත ාමමගධීමරවස මල්ාමග ම
යුතුම්ව්වමප්රණාශමණ තමලදි.
එමම ස්ථාතනම තිස්සම ප්රාමේය නම සභාවටම
සුදුසුම වටවම ෙම ලු පගබනමවම ම සඳ ාම දු ම
වතඩිම්වටමණරු පමිදිරිප්වමසින.
්ඳියරිනම
ණලලිනවතලලතම
මගොසිම
සංසිධාාතනම මඟිධීම පත ණිම වතවම
ප්රතිසංස්ණ කනම ණ ම ණාලනක් සම ග ීම
ඇතිම්වට්ව,මමබනමවතමසිටමවතවමජ්ලමනධීම
ළිරීම ඇතිම තමු්වම මගොසි තධීම ණටයුතුම
සඳ ාම මගොීධීටම රවස්ථාවක් සම මතොමතතිම
්වට්වමණරු පමිදිරිප්වමණ මඇ .

වතේම ක් සත  මබමපව්වවාමගතමනතමසිසිධාම
ිිකල්රීබනම
ාම
රිනාණාරි්වවනධීමම
ම ේතුමවධීම ක් සත  නටම ානිම ීම ඇතිම
්වටම රපබුදුම මගොසිම සංසිධාාතනම මපධීවාම දීම
ඇතිම්වමප්රණාශමණ තමලදි.
වතේම ක් සත  නටම මීට ම 100ක් සම ඈතිධීම
නිවාසමවයාපිතිනක් සමසඳ ාමූලලිණමණ රයුතුම
ආ බනභම ණ ම ඇතිම ්වට්ව,ම වතේම
ක් සත  නටම ිධීම ානිනක් සම සිදුම මතොවතම
්වට්වමණරු පමිදිරිප්වමසින.
රිදිනගමම
පාලමමියලාම්ත අමමම ේතුමවධීමරවධාාතබනම
මපොකු පසිලමවතේම
්ව්වවනක් සම මතුම ීම ඇතිම ්වට්ව,ම
්ස්තාවම ස්මීමම වාරිමා්ගම
මෙපා් මබනධීතුමවධීම
ම ේතුමවධීම
ඇස් මබනධීතුවක් සම ිදිරිප්වම ණ ම ඇතිම
මගොඩගමම
තමු්වම එමම මුෙලම ප්රාමේය නම සභාවටම වතනම
ධාබනමාවාසමපාම්ම ල්රීමටම තල්නාවක් සම මතොමතතිම ්වට්වම
පාලමමිවට මසම ම ණරු පමිදිරිප්වමසින.
ියලාම්ත අම
බන්ධීම ොටම
වලවමපේධාතිමනධීමමබනමසඳ ාමජ්ලනමල්ාම
ණතටධීවතවටම
දීමබනම තල්නාවම රවමම මට්ටමණම පවතිතම
ස්ථි මජ්ලම
්ව්ව,ම ජ්ලනම ල්ාම දීමම සඳ ාම ල්.ටු.2ණම
මා්ගනක් සමල්ාම
පමකම ඇලක් සම වතම ආව කම ණලාපනක් සම
ගතීමමබනම
මතදිධීමිදිල්රීමබනමදීමගතටළුමමතුවතම්ව්වම
රවශය ාවන
මපධීවාමමෙතමලදි.ම

තී කය

සිමමතධීතම
ම්ො ළුම
වමලධීම ම්ො ළුම ල්ාම
ගතීමමටම ඇතිම තල්නාවම
සබන්ධීධාමනධීම ස්ථාීමනම
පරීක් සෂාවක් සම
සිදුණ ම
වා් ාවක් සම ණඩිතටුධීම
ල්ාමදීමටමණටයුතුමණ තම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.

රගකීම

සභාපතිම-ම
ලු පගබනමවම
මප්රාමේශිනම
සභාව/
ස ණා ම
රධායක් සෂම
කවතජීී ම

මබනම
සබන්ධීධාමනධීම දිසාවතම
මසොනාම ්ලාම මගොසි තධීම නිලධාාරීම-ම
ණටයුතුම සඳ ාම රවශයම
බන්ධීම ොට
ස ානම මගොීධීටම ල්ාම
මෙතමමලසමඋපමෙස්මල්ාම
දුනි.ම

රපබුදුම මගොසිම සංසිධාාතනම
සම ම සාණච්ඡාම මණොටම
එමම ගතටළුවම සිසඳාම
ගතීමමටම ණටයුතුම ණ තම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.

මධීවාසිණම
වයාපා ම
ණළමතාණරුම-ම
ශ්රීමලංණාම
ම වතලිම
රකාණාරින.

පාලබනම
ිදිල්රීමබනම
වයාපිතිනටම ාම පළා්වම
සභාවටම ඇස් මබනධීතුම
ිදිරිප්වම ණ තම මලසම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.

සභාපතිම-ම
රබන්ලධීම ො
ටමප්රාමේය නම
සභාවම/මපළා්වම
වාරිමා්ගම
ිංජිමධීරුම-ම
බන්ධීම ොට

ජ්ලනම ල්ාම දීමටම ඇතිම වාරිමා්ගම
තල්නාවම ළිගන්ඳවම වම රධායක් සෂම-ම
දු ට්වම මසොනාම ්ලතම බන්ධීම ොට
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.
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ණ් කය
තසෞඛ්ය ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු

තී කය

9.1

බන්ධීම ොටම
පත ණිමම ෝ ලම
සිමශේත  මප්රතිණා ම
මධායස්ථාතනක් සම
මලසමසංව්ධාතනම
ල්රීම

මලෝණම්තංකුමවයාපිතිනක් සමමඟිධීමපත ණිම එමමණටයුතුමණඩිතබනම
ම ෝ ලමCovid 19මප්රතිණා ම
ණ තමමලසමඋපමෙස්ම
මධායස්ථාතනක් සමමලසමසංව්ධාතනමල්රීමම ල්ාමදුනි.
සඳ ාමරොලමඇස් මබනධීතුමසණස්මණ ම
ඇතිම්වට්ව,මමබනමවතමසිටමප්රාථටුණම
ප්රතිණා මඒණණනමසඳ ාමටුලිනතම04ණම
පමකමභාණ්ඩමලතබීමඇතිම්වට්ව,ම
මෙසතබන්්මමාසනමවතමසිටමඑමමණටයුතුම
රවසධීමණළම තල්ම්වට්වමණරු පම
ිදිරිප්වමසින.ම

9.2

මණොසි් ම19ම
වසංග නමවයාප්ත  ම
ීමමසබන්ධීධාම
දිස්ත්රික් සණමබම
ව් මාතම
්ව්වවනමළිගන්ඳවම
ෙත නව්වමල්රීම

මබනමවතමසිටම බන්ධීම ොටිධීමම ෝගීධීම
9ක් ස,ම ංගමමලධීම6ක් ස,ම
රබන්ලධීම ොටිධීම2ක් සම
තිස්සම ා ාමමනධීම2ක් ස,මසූරිනවතසිධීම
1ක් සම ාමම්ලිර්වම ධීම1ක් සමමලසමසමස්ථම
ම ෝගීධීම21ක් සමදිස්ත්රික් සණමනධීමවා් ාමීම
ඇතිම්වට්ව,මපවටමම403ණමරපේගලන්ධීම
815ක් සමනිම ෝධාානතනටමමනොමුමණ මඇතිම
්වට්ව,මPCR පරීක් සෂකම4957ක් සමසිදුමණ ම
ඇතිම්වට්ව,මණරු පමිදිරිප්වමණ තමලදි.
ම ෝගීධීමනතන්මසතණමණ තමරනමසඳ ාම
රබන්ලධීම ොටමම ෝ මමමවාට් රවක් සම
ළිගනසණ මණ මඇතිම්වට්ව,මඑහිමPCR
සාබනපලමල්ාමගතීමමබනමඒණණනක් සම
ස්ථාළි මණ මඇතිම්වට්ව,ම
රුණකමණොළපලලතස්සමණිත ණ්මම
සිෙයාලනමර මතදිමප්රතිණා මඒණණනක් සම
මලසමරිනා්වමණමල්රීමමසඳ ාමරවශයම
ණටයුතුමසිදුණ ටුධීමපවතිතම්ව්ව,මඑහිම
ආ ා මළිගනමනලමණ මදීමම මුොමරංශම
සිසිධීමභා මමගතමඇතිම්වට්ව,මමබනම
සඳ ාමරවශයමඇස් මබනධීතුමමබනමවතමසිටම
සණස්මණ මඇතිම්වට්වමප්රණාශමසින.
ම ජ්තමමසෞඛ්යමපරීක් සෂණවරුධීමේ,ම
ග්රාමමනිලධාාරීවරුධීමේමස ානමඇතිවම
සානනිණමම ෝගීධීමසඳ ාමරවශයමඖෂධාම
නිවසටමමල්ාමදීමමසඳ ාමරවශයමණටයුතුම
සිදුමණ ටුධීමපවතිතම්වටමෙමණරු පම
ිදිරිප්වමණ තමලදි.
ආසාකා මණසලමල්සිසිටණ්වමප්රටුතිමනධීම
ම ො වම්ත ත මල්රීමක් සමසිදුමමතොණ තම
්තසිධීමරතවශයමබිනක් සමඇතිමණ ම
මතොග යුතුම්වමෙමඑමමණසලමනිසිම
රයුරිධීම්ත ත මල්රීමමසිදුමණ තම්වමෙම
ප්රණාශමණ තමලදි.
වසංග ම ්ව්වවමබමස්වභාවනම
මවධීීබනවලටමලක් සීමඇතිම්තසිධීමසිනළුමම
මෙතාමනිසිමරවම්ෝධාමනධීම ාමනිසිම

මසෞඛ්යම
මා්මගෝපමේ නධීටම
ර නවමණටයුතුමණ ටුධීම
වසංග ම ්ව්වවනම
ම්ධාතනමල්රීමමසඳ ාම
සිනළුමමමෙතාමේම
ස මනෝගනමල්ාමමෙතම
මලසමඋපමෙස්මල්ාම
මෙතමලදි.ම

රගකීම
දිස්ත්රික් සම
මසෞඛ්යමමසේවාම
රධායක් සෂම/ම
නිමනෝජ්යම
රධායක් සෂම-ම
මණොසි් ම19ම
සිමශේෂම
ප්රතිණා ම
ඒණණනම
/මසේතාංණාකාප
තිම-ම12මවතම
මසේතාංණන
සිනළුමම
ආන තම
ප්රධාාීමධී
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9.3

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
මසෞඛ්යා ක් සත  ම්රමමේෙමර නගමතනම
ණ ටුධීමණටයුතුමල්රීමටම්ලාමග මයුතුම
්ව්ව,මවසංග ම ්ව්වවනමම්ධාතනමණ ම
ගතීමමමසඳ ාමසිනළුමමෙතාමමස මනෝගීවම
ණටයුතුමල්රීමමි ාමරවශයමවතම්ව්වම
මපධීවාමමෙතමලදි.
ම ෝ මවලමභාහී ම ස්ඳීමසිටීමබනමස්ථාතවලමිඩමප සුණබනමඇතිම
ම ෝගීධීමසඳ ාම
ල්රීමමසඳ ාමමටධීට්මආව කමිදිල්රීමම
ඇතිමස්ඳීමසිටීමබනම
සුදුසුම්ව්ව,මඒමසඳ ාමරවශය ප්රතිපාෙතම
ස්ථාතවලමිඩම
ල්ාමග මයුතුම්ව්වමප්රණාශමණ තමලදි.
ප්රමාකව්වම
මතොීම

තී කය

රගකීම

රවශයමප්රතිපාෙතමපළා්වම
සභාමවධීමල්ාමගතීමමටම
තී කනමසින.
වස මමෙණක් සමසඳ ාම
භාසි ාමණළම තල්ම
ප්රටුතිමනධීමයුතුවමඑක් සම
එක් සමම ෝ මවලම
රවශය ාවනටම
ගතලමපතමපරිදිමමමටධීට්ම
ආව කමසණස්මල්රීමම
සුදුසුම්වමතී කනමණ තම
ලදි.

සිනළුමම
ප්රාමේය නමසභාම
සභාපතිවරුධීම
/මදිස්ත්රික් සම
මසෞඛ්යමමසේවාම
රධායක් සෂ
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10.1

තිස්සම ා ාමම
නටාලතිස්සම
ප්රාථටුණම
සිෙයාලනටම
ව ාණත්ව ම
ප්රමේශමබමප්මස්ම
400ණමිඩමමල්ාම
ගතීමම
ම්ලිර්ව ම
ව ක් සමගොඩම
පාසලම
රුකමසේවාම
සභාවටමපව ාම
ගතීමමමසඳ ාම
ර නමතතිනමල්ාම
ගතීමම

මපෞේගලිණමහිටුණරුවකුමමමමමිඩමම
ල්ාමදීමටමණතමත්ව මප්රණාශමතිබූම්ව්වම
මබනමවතමසිටමවහුමටුනමගොස්මඇතිමර ම
වහුමේමරප ාමෙමඒමසඳ ාමණතමත්ව මපලම
ණ මඇතිම්ව්වමප්රණාශමණ තමලදි.

10.3

රුණකමණොළපලලත
ස්සමප්රාථටුණම
සිෙයාලනටමපධීතිම
ණාම නක් සම
වතඩිණ මගතීමම

පළමුමවස ටමඇතුල්වමල්රීමමසඳ ාම
මවත්වමල්සිුනමපාසලණටමලකු පමරඩුම
මතොවතමසුදුසුණබනමල්වමසිසුධීම182ක් සම
සිටිතම්ව්ව,මපාසලටමඇතුල්වමණ ම
ගතීමමටමප සුණබනමඇ්වම්වමසිසුධීම
150ණටම්ව්වමප්රණාශමණ තමලදිමර ,ම
එමනිසාමපධීතිමණාම නක් සමවතඩිමණ ම
ෙරුවධීටමරවස්ථාවමල්ාමදිනමයුතුම්වටම
මනෝජ්තාමිදිරිප්වමසින.

10.4

මමො ණතටිආ ම
පාසමමම
මගොඩතතියමලණම

පාසමමමප්රධාාතමශාලාවණමව ලනමමමමසේම මබනමසඳ ාමපළා්වම
ර්ලධීමීමඇතිම්තසිධීමරතතුරුොනණම
සභාමේමර මුෙමමමවධීම
්ව්වවනක් සමපවතිතම්වටමණරු පම
ල්රීමමසබන්ධීධාමනධීම

10.2

වසාමෙමාමඇතිමමමමමපාසලමජ්ාතිණම
රුකමමසේවාමසභාවටමපව ාමගතීමමටම
ිමලීබනමිදිරිප්වමසින.

රොලමපා්ශවනධීමසම ම
සාණච්ඡාමණ මිදිරිම
ණටයුතුමසිදුණ තමමලසම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.

මමණබනම-ම
ෙකු පමපළා්වම
රධායාපතම
රමා යාංශනම/ම
ණලාපම
රධායාපතම
රධායක් සෂම-ම
බන්ධීම ොට
ඒමසඳ ාමණටු රමේම
ණලාපම
එණ ාවනමල්ාමමෙතම රධායාපතම
ලෙමමර මමීම යානූලවලවම රධායක් සෂම-ම
රවශයමණටයුතුමසිදුණ තම
ංගමලම/ම
මලසමඋපමෙස්මමෙතමලදි. ස ණා ම
රධායක් සෂම-ම
ජ්ාතිණම රුකම
මසේවාමසභාව
රොලමම ො තුරුමගරුම
ආණ්ඩුණා තුමාමමව ම
මනොමුමල්රීමටමතී කනම
ණ තමලදි.

සභාපතිම-ම
රුණකමණොළ
පලලතස්සම
ප්රාමේය නම
සභාවම/මණලාපම
රධායාපතම
රධායක් සෂම-ම
ංගමල

ණලාපම
රධායාපතම
රධායක් සෂම-ම
12
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ණ් කය
ව ලනමර්ලධීම
ීම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ිදිරිප්වමසින.

තී කය
රවධාාතනමමනොමුමණ තම
මලසමඋපමෙස්මල්ාමදුනි.

රගකීම
ංගමල

11

සම්ජ තසේර් ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

11.1

සිසිලසගමමසමාජ්ම
නිනාමණම
සංව්ධාතමපෙතමම
කගත ධීට්ම මලිටුට් ම
ආන තනමතුළම
සිදුවතමූලලයම
රවභාසි නම
සබන්ධීධාමගතටළු

මමමමආන තනටමසිසිධාමප්රභවනධීමමඟිධීම
ලතබීම ඇතිම මුෙමම ස ම පවතිතම මුෙමම
රවභාසි ාම
වතම
්ව්වම
මබනම
සබන්ධීධාමනධීම
මසොනාම
්තලීමක් සම
සිදුල්රීමමසුදුසුම්වට්වමමනෝජ්තාමසින.
ඒම සබන්ධීධාමනධීම
ාජ්යම මතොවතම
සංසිධාාතම රංශනම මඟිධීම මබනම වතම සිට්වම
පරීක් සෂාම ණ ටුධීම පවතිතම ්වටම වා් ාම
සින.

මබනම ළිගන්ඳම සිනළුම
ම ො තුරුම
ඇතුළ්වම
වා් ාවක් සම ණඩිතටුධීම
ල්ාමදීමටමතී කනමසින.

සංව්ධාතම
ස ණා ,ම ාජ්යම
මතොවතම
සංසිධාාතම
මමම යුබනම
ඒණණන

11.2

නිම ෝධාානතනම
වතමපවටමමසඳ ාම
ආධාා මල්ාමදීම

නිම ෝධාානතනම වතම පවටමම සඳ ාම රු.ම
10,000.00ම ණම ආ ා ම ද්රවයම රු.ම 5000.00ම
මණොටස්ම මලසම රවස්ථාම මෙණණදීම එක් සම
පවටලණටම ල්ාම දීමටම ණටයුතුම ණ ම ඇතිම
්ව්ව,ම මසෞඛ්යම වවෙයම නිලධාාරීධීමගධීම
ල්ාම ගධීතාම ම ො තුරුම ර නවම එමම
භාණ්ඩම ල්ාම දීමටම ණටයුතුම ණ තම ්ව්වම
ප්රණාශමණ තමලදි.ම

ඒම සඳ ාම රොලම රංශම
රවශයම ස මනෝගනම ල්ාම
මෙතම මලසම උපමෙස්ම
ල්ාමදුනි.

සිනළුමම
ප්රාමේය නම
මමණබනවරුම/ම
මසෞඛ්යම
වවෙයම
නිලධාාරීවරුධී
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තිපස ක් සත ේත්රතේ  ගැටළු

12.1

වතලිමප්රවා තනම
ල්රීමබනමදීම
ප්රාමේය නම
සභාමවධීම
නි්මේශමල්ාම
මතොගතීමමමනිසාම
මතුමීමඇතිමගතටළු

වතලිම ණතීමබනම ස්ථාතමබම සිටම ග්ඩාවම
ම ක් සමප්රවා තමබමදීමරොලමනි්මේශමල්ාම
ගතීමමල්ධීමම ො වමප්රවා තමණටයුතුමසිදුම
මණම තම ්ව්ව,ම එමම නිසාම මා්ගවලටම
ානිම සිදුීමම මමධීමම ප්රාමේය නම සභාවටම
ලතම්තම රොනමම රහිටුම ීම ඇතිම ්ව්ව,ම
ගමතාගමතනටම රප සු ාම ඇතිම ීම ඇතිම
්ව්වම ප්රණාශම ණ තම ලෙම ර ,ම ණතීමබනම
ස්ථාතමබම සිටම ග්ඩාවම ම ක් සම ප්රවා තනම
ල්රීමබනම දීම ප්රාමේය නම සභාමේම නි්මේශනම
ල්ාමගතම ්ලපත්රම ල්ාම මෙතම මලසටම
මනෝජ්තාමසින.ම

එක් සම ප්රාමේය නම සභාම ්ලම
ප්රමේශනණටම පමකක් සම
 අමාම
ණ ම
එවතනිම
ර නමතතිනධීම ල්ාම දීමබනම
තල්නාවක් සම මතොමතතිම
්තසිධීම ස ම පස්ම ාම ගමම
සඳ ාමෙමජ්ාතිණමමට්ටමබනම
තී කනක් සම
ගතීමමටම
රවශයම ්තසිධීම මමමම
ගතටළුවම මනෝජ්තාවක් සම
මලසම
පරිස ම
රමා යතුමධීටම ිදිරිප්වම
ණ තම මලසම උපමෙස්ම
ල්ාමදුනි.

සභාපතිම-ම
රබන්ලධීම ො
ටමප්රාමේය නම
සභාව/
ස ණා ම
රධායක් සෂම-ම
මධායමමපරිස ම
රකාණාරින/
ණතීමබනම
ිංජිමධීරුම-මභූම
සිෙයාම ාමප මම
ණතීමබනම
ණා්නාංශන

12.2

ල්රිිකමවමබම
රතවස මවතලිම
මගොඩමෙතමීමම
ම ේතුමවධීමමතුමීම
ඇතිමගතටළු

මබනම වතම සිටම ්ලපත්රම ල්ාදීම,ම රලු්වම
ල්රීමම ම ෝම දී්ඝම ල්රීමම ත ම ණ ම ඇතිම
්ව්ව,ම එමසේම වටවම ෙම වදු ට්වම වතලිම
මගොඩෙතමීබනමසිදුවතම්ව්වමෙධීවතමලදි.
වම ෙම ගතඹුරුම තළම ලිංම ණතීමබනම ණ ම වතලිම
මසේදීමම සිදුණ තම ්වටම ෙම ම ො තුරුම
ිදිරිප්වමසින.

වතලිමසඳ ාම ්ලපත්රමල්ාම
දීමම ත ම ණ තම ලෙම
දිතනම ස ම
වදු ට්වම
රිනා්වමණම වතම ්ලපත්රම
ළිගන්ඳවම
සිස් නක් සම
ල්ාම මෙතම ම මලසම
උපමෙස්මල්ාමදුනි.

ණතීමබනම
ිංජිමධීරුම-මභූම
සිෙයාම ාමප මම
ණතීමබනම
ණා්නාංශන
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අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ජ්ත ාවමේමගමම ාමවතලිමරවශය ාවනධීම
ණඩිතටුධීම සබනපූ්කම ණ ටුධීම ්ලපත්රම
ල්ාමදීමබනමප සුම්රමමේෙනක් සමදිවන්තටමම
්ලපතවත්වමවතම පරිදිම සණස්ම ල්රීමටම
රතිගරුම ජ්තාකාපතිතුමධීමේම රවධාාතනම
මනොමුම ීම ඇතිම ්වට්ව,ම ඒම සඳ ාම
ජ්තාකාපතිම ණා්නම සාධාණම ්ලණානක් සම
ළිහි රවාම ඇතිම ්වට්ව,ම ම මධායමම පරිස ම
රකාණාරිනටම
ාම ප මම
ණතීමබනම
ණා්නාංශනටම මවතමම පරීක් සෂකාගා ම
ිදිල්රීමටම ණටයුතුම ණ ම ඇතිම ්වට්ව,ම
ජ්ාව බනම වතලතක් සීමම සඳ ාම මවතමම
වතටලීබනම ඒණණනක් සම ස්ථාළි ම ල්රීමටම
ණටයුතුම මනොොම ඇතිම ්වට්වම ණරු පම
ිදිරිප්වමණ තමලෙමර ,මදිවන්මධීමගංගාම
සිනමලමම ආ ක් සෂාම ණ ම ගතීමමබනම
වයාපිතිනක් සම මලසම සිනළුමම රමා යාංශම
එණමුතුවමණටයුතුමණ තම්වම ාමඑමඟිධීම
ල්රිිකම වනම ෙම ආව කනම වතම ්වම ප්රණාශම
ණ තමලදි.ම

තී කය

රගකීම

12.3

තිස්සම ා ාමම
මා්ගමමෙපසම
රතතුරුොනණමගස්ම
ිව්වමල්රීම

මා්ගම මෙපසමරතතුරුොනණම ගස්ම පවතිතම
ර ම ඒවාම ණඩතටුධීම ිව්වම ල්රීමම සුදුසුම
්වටමමනෝජ්තාමිදිරිප්වමසින.
ෙතවම සංස්ථාවම සිසිධීම ෙතවමනම වටිතාණමම
ඇතිම ගස්ම පමකක් සම ිව්වම ණ ම රමතකු්වම
ගස්ම ිව්වම මතොල්රීමම ගතටළුම ස ග ම ්වම
ප්රණාශමණ තමලදි.

මබනම
සබන්ධීධාමනධීම
ාජ්යම ෙතවම සංස්ථාවම
ෙත නව්වම ල්රීමම සුදුසුම
්වටම තී කනම ණ තම
ලදි.

සභාපතිම-ම
තිස්සම ා ාමම
ප්රාමේය නම
සභාවම/ම
රධායක් සෂම
ක්රමසබනපාෙත
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තරන්  ගැටළු

13.1

වලස්මුමලම
රතුම්ෝමේම
එච්. අ.ප්රිනංණ ම
ම ාටමනිවාසම
රධාා මල්ාම
මතොදීම

ග්රාමම නිලධාාරීම වසබනම මට්ටටුධීම රඩුම
ආොනබනලාභීධීම සඳ ාම නිවාසම ිදිණ ම
දීමබනම ජ්මබම වතඩසට තම නටම්වම නිවාසම
සංව්ධාතමරකාණාරිනමමඟිධීමම ෝ ාමගතම
පසුවම මමොහුමේම තමම ිව්වම ණ ම ඇතිම
්වටමණරු පමෙක් සවතමලදි.

මබනම ළිගන්ඳවම ණරු පම ප්රාමේය නම
මසොනාම ්ලාම ිදිරිප්වම මමණබනම-ම
ණ තම මලසම උපමෙස්ම ී ණතටින
ල්ාමදුනි.
දිස්ත්රික් සම
ණළමකාණරු-ම
නිවාසම
සංව්ධාතම
රකාණාරින

13.2

රනිනබන,ම
ආමේශත,ම
මණොධීත්රා්වමම ෝම
ස තමපෙතමමම ම
්ඳවාමගතමඇතිම
මසේවණනධීමසඳ ාම
ස්ථි මප්වීමමල්ාම
දීම

ාජ්යම පරිපාලතම ම්රමමඛ්ම 29/2019ම
ර නවම රොලම මසේවණනධීටම ස්ථි ම ප්වීබනම
ල්ාම දීමබනම
තල්නාවක් සම පතවතුතෙ,මම
භාණ්ඩාගා ම මමණබනමේම 2019.11.20ම
දිතතතිම ලිළිනම ාම ප්රධාාතම මමණබනමේම
2019.11.21ම ලිළිනම මඟිධීම ම සිනළුම
්ඳවාගතීමබනම ාවණාලිණවම ත ම ල්රීමම
ම ේතුමවධීම
එමම
මසේවණනධීටම
රසාධාා කනක් සම සිදුම ීම ඇතිම ්වම ෙධීවතම
ලෙමර ,මඑමමසිකාසිධාාතමිව්වමණ මස්ථි ම

මබනම ළිගන්ඳම
මුෙමම
රමා යාංශමනධීම
රධායක් සෂම
උපමෙස්ම ල්ාගතීමමටම ක්රමසබනපාෙත
තී කනමසින
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අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු
ප්වීබනම ල්ාදීමම සුදුසුම ්වටම මනෝජ්තාම
ණ තමලදි.ම

තී කය

රගකීම

පවතිතමමණොසි් මවසංග ම ්ව්වවනම මුමේමමසෞඛ්යමරංශ,මආ ක් සෂණමරංශම ාමරමතකු්වමසිනළුමමපා්ශවනධීමසා්ථණවම
ඊටමමුහුකමදීමමරගනමණළමයුතුම්වමප්රණාශමණ තමලෙමර ,මමමමමවයසතමනධීම ටමමබ් ාමගතීමමමසඳ ාමදිස්ත්රික් සණනක් සම
මලසම සිනළුමම ම ජ්තම නිමනෝජි නධීම ාම ාජ්යම නිලධාාරීධීම සාූලහිණවම ණටයුතුම ල්රීමබනම වතෙග්වණමම මපධීවාම මෙටුධීම
දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්ස්ීමම සා්ථණවම පතවත්වීමම සබන්ධීධාමනධීම ණටු රමේම සිනළුමම සාමාජිණනධීම මව ම
ස්තූතිනමපලල්රීමමධීමරතතුරුව,මප.වම1.30ටමමපමකමමස්ස්ීමබනමණටයුතුමරවසධීමසින.
ඩබ්ලිව්.එච්. ණරුක් ් න
දිස්ත්රික් ස තමණම්ද දිස්තිය
හම්බන්ත ොට තිපත්ලන දිස්ත්රික් සණය
2020මමතොවතබන්්මමසම................මමදිත
බන්ධීම ොටමදිස්ත්රික් සමමමණබනමණා්නාලමබදීමන.
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