හම්බන්ත ොට දිස්ත්රික් ස සම්බන්කරණ ක ණටු ර ස්ස්ම්ම් ර්තා ්ර.
2019.07.22
දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්ස්ම ම ගරුම ස ම සභාපතිම හාම දකුණුම පළාත්ම ගරුම ආණ්ඩුණා ව ම කීර්තිම
තෙධීනතණෝධීම ැතිතු ාම සහම ගරුම ස ම සභාපතිම හාම කරව ම හාම ජලජම සබනපත්ම සංවර්ධනම හාම ග්රාමීය ආම ආර්කණම
ණටයුතුමපිළි්ඳමගරුම ාජයමම ාෙයමදිිප් මතවදආ ්චි ම ැතිතු ාත ම්රධානත්වතආධීම2019.07.22 වනමසඳුදාමදිනම
තප.වම9.00මටමහබන්ධීතෙොටමදිස්ත්රික් සමතමණබනමණාර්ආාලයආම්රධානමස්ස්මබනමශාලාතේමදීමපවත්වනමලදි.ම
්රථ තආධී ,මමමස්ස්ම ටමසහභාගීමවූමගරුමසභාපතිතු ධීලාම්රමුඛ මමගරුමපාර්ිපතබනධීතුම ධීත්රීවරුධී,මපළාත්මපාලනම
ආආෙනවලමගරුමසභාපතිතු ධීලා,ම්රාතීය ආමසබන්ධීකරණ කමණටු රවලමගරුමසභාපතිතු ධීලාමඇතුළුමආ ාධිෙම
නිලධාරීධීම සහම සිආළු ම ාජයම හාම මතනකුත්ම ආආෙනවලම නිලධාරීධීම දම දිස්ත්රික් සම තමණබනම විසිධීම පිළිගනිටුධීම
දිස්ත්රික් සණතසමසංවර්ධනමගැටළු,මතස් යමහාමසීපා ක් සෂණමගැටළු,මහදිසිමආපදාමෙත්ත්වආධීමහාමමතනකුත්මසිආළුම
සුභසාධණමගැටළුමපිළි්ඳමසාණ්චඡාමකිරී ටමමත් ක් සෂිෙම්වම්රණාශමණ නමලදි.
මනතුරුව,මපසුගිආමස්ස්මබනමවාර්ොවම සභාතේමමනු ැතිආමසඳහාමඉදිරිපත්මණළමමෙ ,මසංතශෝධනමකිසිවක් සමතනොවූම
්ැවිධීමවාර්ොවමසභාමසබන ෙමවිආ.
ඉධීපසුවමනයාආපත්රානුලවලවමසාණ්චඡාමණළමණරුණුමහාමතී කමපහෙමපරිදිමතේ.
01මමමමමමමමමමම2019.05.27 රන දින පැරති ස්ස්ම්තම්දී ගනු ලැබූ තී ක පිළිබඳ ප්රගතිය.
අ.අ
1.1

1.2

විෂය
ක් සතෂේත්රය
වනජීම

ටුරිදිආම
කරව ම
ණර් ාධී
ෙආ

ණ් කය
ත්ෝගහවැවම තදේ බනම
තවතහ මහ හාම හවැවම
ාර්ගතසම ඉදිතවටුධීම
පවතිනම විදුිපම වැතටහිම
ග ධීම ාර්ගආම තවනස්ම
ම ම තහේතුතවධීම තහේධීම
තගොමධීම
මපහසුොවආටම ම පත්ම
ම .ම
බූධීදලමලුණුමතමවාතසම
මපමජලආමබූධීදලම
ණලපුවටමමුඛදාමහැරී ම
නිසාමණලපුතේම ත්සයම
සබනපෙමවිනාශමම ම
තහේතුතවධීම තුමමමඇතිම
ගැටළු

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

රගකීම

දිස්ත්රික් සම
තමණබනත ම
්රධානත්වතආධීම
හාමම
්රාතීය ආම තමණබන,ම වනජීම,ම
වනම සං ක් සෂක,ම ණෘෂිණර් ම
මධයක් සෂම
හාම
තහේධීම
තගොමධීත ම
සහභාගීත්වතආධීම
2019.07.08මවනමදිනමක් සතෂේත්රම
පරීක් සෂකආක් සම සිදුම ණළම ්වම
වාර්ොමවිආ.ම

ක් සතෂේත්රම පරීක් සෂකතසම සහණා ම
නිග නම මනුවම ඉදිරිම මධයක් සෂම-ම
ණටයුතුම
කිරී ටම වනමජීම
තී කආමවිආ

තබනමසබන්ධීධතආධීමලුණුම
සංස්ථාවමදැනුවත්මණ මඇතිම
්වමසහණා මමධයක් සෂමආආපදාම
ණළ නාණ ක)මවිසිධීම
්රණාශමණ නමලදි.මකරව යිධීම
මුඛහුකමපාමඇතිමගැටළුම
ීරීක් සෂකආමකිරී මසඳහාම
ක් සතෂේත්රමපරීක් සෂකආක් සමසිදුම
ණළම්වටමණරුණුමවාර්ොම
විආ.

ලුණුමස ාග මවිසිධීම
මදාලමවධීදිමමුඛදමම
තගම මතහෝමතවනත්ම
සහනම
වැඩපිළිතවලක් සමම
සබන්ධීධතආධීම
ණටයුතුමකිරී මසුදුසුම
්වමතී කආමවිආ.

සභාපති,ම
ලුණුමස ාග
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1.3

විෂය
ක් සතෂේත්රය
ඉඩබන

1.4

විදුිප්ල

අ.අ

ණ් කය
ම විලමනවමනග ම
සැලැස් මආටතත්ම
ඉදිණ නමලදමවයාපෘතිම
නිසිමපරිදිමභාවිොම
තනොකිරී

විදුිපමස්හැධීවලටම
්ාධාමවනමගස්මණපාම
ඉවත්මකිරීතබනමදීම තුමමම
ඇතිමගැටළු

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
ලුණුගබනතවතහ ,ම
ත් ිපතහලමසඳහාමවූම
සැලැස් මප කක් සමනාගරිණම
සංවර්ධනමමධිණාරිආමවිසිධීම
තබනමවනමවිටමමනු ෙමණ ම
තගනමඇතිම්වමවාර්ොමවිආ.ම
තබනමසබන්ධීධතආධීමඉඩබනම
සමීය ක් සෂකආක් සමසිදුමණ ටුධීම
පවතිනම්වත්,ම හනග ම
සැලැස් ටම්රමුඛ ොවආමදී ම
තහේතුතවධීමඑ මණටයුතුම්ර ාදම
වූම්වත්මනාගරිණමසංවර්ධනම
මධිණාරිආම්රණාශමණ නමලදි.
විදුිප්ලම ණ්ඩලතආධීම
පැටුකමසිටිමඉංජිතධීරුව ආාම
ණරුණුමඉදිරිපත්මකිරීතබනමදීම
පැහැදිිපමවූතසමත මණාර්ආආම
සඳහාමදැනටමආබනමආබනම
පුීගලආධීමස ඟමගිවිසුබනගෙම
මතබනමදීමමතුමණපාමඉවත්ම
කිරී ටමගිවිසුබනමගෙමවූවත්,ම
ණපාමදැමූමමතුමඉවත්මකිරී ම
නාගරිණම්රතීශවලමප කක් සම
ඉවත්මණ නම්වකි.මග්රාමීය ආම
්රතීශවලමවුනධීමඑආම
මකරක් සෂකආමතනොණ නම
්වකි.මදැනටමඑ මණපාමද නම
ශාණමතණොටස්ම්රාතීය ආම
සභාවධීමවිසිධීමඉවත්මණ නම
්වමතහිපමවිආ.මඑතහත්ම
ත තෙක් සමණමමවිදුිප්ලම
ණ්ඩලආමවිසිධීමත මශාණම
තණොටස්මණපාමද නම
තණොධීත්රාත්ණරුවධීටමඑ ම
තණොටස්මණපාමදැමීය  ටම
ප කක් සමතනොවමඉවත්මකිරී ටම
දමමුඛදමමතගවාමඇෙ.මගිවිසුබනම
්රණා වමණාර්ආමඉ රමතනොුනවම
ද,මතබනමමනුවමවිදුිප්ලම
ණ්ඩලආමමුඛදමමතගවාමඇතිම
්වමතහිපමවිආ.

තී කය

රගකීම

දැනටමසණස්මණ මඇතිම
සැලැස් මෙවදු ටත්ම
සංවර්ධනආමණ ම
මීය ළඟමණටු රවටම
ඉදිරිපත්මකිරී ටම
තී කආමවිආ.

නිතආොජයම
මධයක් සෂ,ම
නාගරිණම
සංවර්ධනම
මධිණාරිආ
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විෂය
ක් සතෂේත්රය

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

රගකීම

තණොධීත්රාත්මආආෙනමවිසිධීම
ණපාමද නමගස්වලමමතුමඉවත්ම
කිරී ම්රාතීය ආමසභාවධීටම
කිරී ටමසිදුමමමඇතිම්ැවිධීමගස්ම
ණපාමඉවත්මකිරීතබනම්ලආම
පව නමතලසමතිස්ස,ම
ෙංගමල,මසූරිආවැවම්රාතීය ආම
සභාවධීමවිසිධීමතබනමවනමවිටත්ම
ඉමලීබනමඉදිරිපත්මණ මඇතිම
්වමවාර්ොමවිආ.ම

ගස්මඉවත්මකිරී ම
සඳහාමමනු ෙමගාස්තුම
හාමටුලමගකධීම
ආටතත් ම්රාතීය ආම
සභාවධීටමපැවරී ම
සුදුසුම්වටත්,මඒම
පිළි්ඳමනිආා නආම
කිරී මමෙයාවශයමවනම
්වටත්මඋපතදස්මල්ාම
දුනි.

පළාත්ම
පාලනම
තණො සාරිස්ම
-ම
හබන්ධීතෙො
ටම/ම්රධානම
විදුිපම
ඉංජිතධීරුම/ම
මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)
්රාතීය ආම
ෙැපැමම
මධිණාරී

1.5

ෙැපැම

හෙ ලවට් රතහේනමඋපම
ෙැපැමමණාර්ආාලතසම
ිපපිමත්දාමදී ම්ර ාදම
ම

තබනමසබන්ධීධතආධීම
නිතආෝජයමෙැපැමපතිමහාම
ෙැපැමපතිමිපඛිෙවමදැනුවත්ම
ණ මමදාලමසබන්ධීකරණ කම
ණටයුතුමසිදුණ මඇතිම්වම
මධයක් සෂමආක්ර සබනපාදන)ම
විසිධීම්රණාශමණ නමලදි.
ිපපිමත්දාදී මසඳහාමෙැපැමම
ණරුවකුමතආදම ම ඟිධීම
ගැටළුවමනි ාණ කආමණ ම
ගෙමහැකිම්වටමමදහස්ම
ඉදිරිපත්මවිආ.
සුටුහිරිග ම්රතීශතසම
ෙැපැමණරුමවිසිධීම මත ම
ගහැත නමනිවාසමසඳහාමිපපිම
ත්දාමදී ටමහැකිම්ැවිධීමඒම
්වමවාර්ොමණ නම්වටම
ෙැපැමමතදපාර්ෙතබනධීතුම
නිලධාරීධීමවිසිධීම්රණාශම
ණ නමලදි.

වාර්ොවධීතගධීම
ප කක් සමඵලක් සම
තනොවනම්ැවිධීම
දැනටමිපපිමත්දී මසිදුම
තනොවනමපුනමමසඳහාම
ණඩිනටුධීමිපපිමත්දාම
දී ටමමවශයමණටයුතුම
ණ නමතලසමදධීවනම
ලදි.

1.6

ත්ද්රවයම
නිවා ක

සු ාසැලමතවනත්මස්ථානආණම
ස්ථාපිෙමකිරී මසඳහාමසු ා්දුම
මධිණාරීමණාර්ආාලආමවිසිධීම
්ලපත්රධාරිආාමදැනුවත්මණ ම
ඇතිම්වමවාර්ොමවිආ.ම

තදසැබන්ර්ම ාසතසදීම
්ලපත්රමනැවෙමමලුත්ම
කිරී මසිදුමතනොණ නම
තලසමඋපතදස්මල්ාම
දුනි

1.7

ඉඩබන

තිස්ස හා ා ම
තද් වැවම
පවත්වාතගනමආනුම
ල්නමසු ාමසැලම
තවනත්මසුදුසුම
ස්ථානආණමස්ථාපිෙම
කිරී
ම ණැටිආමපස් ංම
හධීදිආමසංවර්ධනආම
කිරීතබනමදීමපව ාමගත්ම
ඉඩබනමසඳහාමවධීදිම
මුඛදමමල්ාමදී ම්ර ාදම
ම

ඉඩබනමණැ්ිපම08ක් සමසඳහාම
ප කක් සමතබනමවනමවිටමමුඛදමම
ඉමලාමඇතිම්වමවාර්ොමවිආ.ම
ෙවත්මඉඩබනමණැ්ිපම147ක් සම
ෙක් සතසේරුවමසඳහාමඉදිරිපත්ම
ණ මඇතිම්වටමම ණැටිආම
්රාතීය ආමතමණබනමවිසිධීම
වාර්ොමණ නමලදි.
එකීමතම නවලමගැටළුම
මවස්ථාමතිත්නම්වටම
ෙක් සතසේරුමනිලධාරීමවිසිධීම
දධීවනමලදි.

තබනමසබන්ධීධතආධීම ්රාතීය ආම
මදාලමසිආළු මපාර්ශවම තමණබන,ම
ස ඟමස්ස්ම ක් සම
ම ණැටිආ.
ණැඳවාමගැටළුම
නි ාණ කආමණ ම
ගැී ටමණටයුතුමණ ම
්රගතිආමවාර්ොම
කිරී ටමතී කආමවිආ.

්රාතීය ආම
තමණබන,ම
තිස්ස හා ා
ආම/මසු ා්දුම
මධිණාරී
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විෂය
ක් සතෂේත්රය
ඉඩබන

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

රගකීම
ගරුමසභාපති,ම
මබන්ලධී
තෙොටම
්රාතීය ආම
සභාවම/ම
තජයෂ්ඨම
ටුනිධීතදෝරුම
මධිණාරීම-ම
හබන්ධීතෙො
ටම/ම්රාතීය ආම
තමණබන,ම
මබන්ලධී
තෙොට
වයාපෘතිම
මධයක් සෂම-ම
ාෙ ම
ණෙ ග ම
දුබනරිආම ාර්ගම
වයාපෘතිආ.

මබන්ලධීතෙොටම
්රාතීය ආමසභාවමසඳහාම
ණාර්ආාලම
තගොඩනැගිමලක් සම
ඉදිකිරී ටමඉඩ ක් සම
ල්ාමගැී

2019.06.27මදිනමක් සතෂේත්රම
පරීක් සෂකතආධීමහඳුනාගත්මමම
මතලවිම ණ්ඩලආටමහිටු,ම
දැනට ත්ම්රාතීය ආමසභාවම
භුක් සතිමවිඳිනමඉඩ මසුදුසුම
්ැවිධීමඑහිම ැීබනමණටයුතුම
සඳහාමටුනිධීතදෝරුම
තදපාර්ෙතබනධීතුවමතවෙම
ඉදිරිපත්මණ මඇතිම්වමවාර්ොම
විආ.

ඒමසබන්ධීධමඉදිරිම
ණටයුතුමණඩිනටුධීම
සිදුමකිරී ටමතී කආම
විආ.

සීපා ක් සෂණමපහසුණබනම
සංවර්ධනආමකිරී ටමමදාලම
ඇස්ෙතබනධීතුවක් සමවයාපෘතිම
මධයක් සෂමතවෙමආවාමඇතිම්වම
වාර්ොමවිආ.
ාෙ ම-මණෙ ග මදුබනරිආම
ාර්ගතසමඉදිකිරීබනම
ණටයුතුවලදීමජලමඋමපෙණටම
හානිමමමඇතිම්වමවයාපෘතිම
මධයක් සෂමතවෙමදධීවාමආවාම
ඇතිම්වමපරිස මමධිණාරිආම
විසිධීම්රණාශමණ නමලදි.
වයාපෘතිමමධයක් සෂමතබනම
සබන්ධීධමස්ස්මබනමකිහිපආක් සම
සඳහාම මණැඳමබනමණළමදම
සහභාගීමමමතනො ැතිම්වම
වාර්ොමවිආ.ම
තබනමසඳහාමතවධීමණ මඇතිම
ඉඩ ම හවැිපමමධිණාරිආමසතුම
ඉඩ ක් සමවනමමෙ මඉඩබනම
තණොටස්මනි ුනමමණ මගැී ම
සබන්ධීධතආධීම හවැිපම
මධිණාරිආමතවෙමදධීවාමආවාම
ඇතිම්වමවාර්ොමවිආ.ම

තබනමසබන්ධීධතආධීම
ණරුණුමදැක් සම ම
සඳහාමවයාපෘතිම
මධයක් සෂම
මනිවාර්තආධී ම
ඉදිරිපත්මවිආමයුතුම
මෙ ,මහබන්ධීතෙොටම
දිස්ත්රික් සමතමණබනම
ස ඟමසාණ්චඡාමණ ම
ත මගැටළුමවිසඳනම
තලසමදැධීම ටම
තී කආමවිආ.

1.9

තපොදුම
තසේවා

ත්ිපමත්ෙමදුබනරිආම
ස්ථානආමමසලම
පහසුණබනම්ර ාකවත්ම
තනොම

1.10

ඉඩබන

හබන්ධීතෙොටම
සිරිත්ෝපු ම්රතීශතසම
ක්රිආාත් ණමකිරී ටම
මත් ක් සෂිෙමනිවාසම
වයාපෘතිආමසඳහාමසුදුසුම
ඉඩබනමහඳුනාමගැී

1.11

ණෘෂිණර්

්ඳගිරිආමෙකබි ම
තබනමසබන්ධීධමමනු ැතිආමල්ාම
ගවආධීත ම
ගැී මසඳහාමවනමසං ක් සෂකම
පරිතභෝජනආමසඳහාම
තදපාර්ෙතබනධීතුවමවිසිධීම
තආොදාමගැී ටමමවස ම ඉමලීබනමණ මඇතිම්වමවාර්ොම
ල්ාමගැී
විආ.

ඉඩ මනිදහස්මකිරීතබනමම
ණටයුතුමණඩිනටුධීම
ඉ රමකිරී ටමඋපතදස්ම
ල්ාමදුනි.

එ මඉමලීබනමිපපිතසම
පිටපෙක් සමමධයක් සෂම
ආක්ර සබනපාදන)මතවෙම
ල්ාමතදනමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි.ම

්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
හබන්ධීතෙො
ටම/තධීවාසිණම
වයාපා ම
ණළ නාණරුම
-මම හවැිපම
මධිණාරිආ
මධයක් සෂම-ම
ණෘෂිණර්

තබනමසබන්ධීධතආධීම මධයක් සෂම
වනමසං ක් සෂකම
ආක්ර ම
තණො සාරිස්මජන ාමම සබනපාදන)
දැනුවත්මණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි.
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1.12

විෂය
ක් සතෂේත්රය
වාරිම
ාර්ග

1.13

ාර්ගම
සංවර්ධන

1.14

ඉඩබන

ණ් කය
නිදහස්ග මනැතගනහි ම
තගොවිමජනොවමඋතදසාම
උස්සානමවාරිම ාර්ගම
ක්ර ආක් සමඇතිමකිරී

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
ත මවසතර්ම් ම තිපාදනම ෙම
ඇස්ෙතබනධීතුමසණස්මකිරීතබනම
ගැටළුමකිහිපආක් සමපවතිනම්වම
පළාත්මවාරි ාර්ගමඉංජිතධීරුම
හාමදිස්ත්රික් සමඉංජිතධීරුමවිසිධීම
ණරුණුමදක් සවනමලදි.

ග්රාමීය ආමපාලබනම
ඉදිකිරීතබනමවයාපෘතිආම
ආටතත්මඉදිණ නමලදම
ැඩිමලමපාලතබනම
විණමපම ාර්ගආමඉවත්ම
කිරීතබනමදීම තුමමමඇතිම
ගැටළු

ණළපුමඉස්සධීමත්ෝණ නම
ස්ථානආමසඳහාමපිවිසී මහාම
සංචා ණමණර් ාධීෙආම
ම මුඛණුමණ ගනිටුධීමත ම
පාල මඉදිණ මඇතිම්වත්,මමඒම
සඳහාමඉදිණ නමලදමවිණමපම
ාර්ගආමආසධීනතසම
මනවස මතහෝටමණරුවකුම
තහේතුතවධීමගැටළුමපැනනැගීම
ඇතිම්වත්මවාර්ොමවිආ.
මඟුණුතණොළපෑලැස්සම 2018.2.26මසබන්ධීකරණ කම
තපොළමඉදිරිපිටමනිලාධීම ණටු රමතී කආමපරිදිමත ම
චටුධීදම හොටමමආත්ම ඉඩ ම ථගාලක් සමසඳහාම
ඉඩතබනමණඩමණා ආක් සම මඟුකතණොළපෑලැස්සම
ඉදිකිරී මසඳහාම
්රාතීය ආමසභාවමතවෙම
මනු ැතිආමල්ාමගැී
තවධීණ මඇතිම්වත්,ම
හවැිපමමධිණාරිආමවිසිධීමඉධීම
පර්චස්ම03ණමතණොටසක් සම
නිලාධීමචටුධීදම හොටමල්ාම
දීමඇතිම්වත්මවාර්ොමවිආ.

තී කය

රගකීම

ධය මවාර් ාර්ග,ම
ණෘෂිණර් ,ම්රජාමජල,ම
පළාත්මතගොවිජනම
තසේවා,ම්රාතීය ආම
සභාවමහාමපරිස ම
මධිණාරිආමම
සබන්ධීකරණ කආම
ණ මස්ස්ම ක් සම
සංවිධානආමණ නම
තලසමසහ
ඇස්ෙතබනධීතුමසණස්ම
ණ මමීය ළඟමස්ස්ම ටම
ඉදිරිපත්මණ නමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි.
තබනමසබන්ධීධතආධීම
තසොආාම්ලාමමවශයම
ණටයුතුමකිරී ටම
තී කආමවිආ.

්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
ෙංගමලම/ම
දිස්ත්රික් සමම
ඉංජිතධීරුම-ම
පළාත්මම
වාරි ාර්ගම
ණාර්ආාලආ,ම
හබන්ධීතෙො
ට

ථගාලමසඳහාම
්රාතීය ආමසභාවටම
තවධීකිරී ටමතී කආම
ණ මඇතිමත ම
භූටුතආධීමතණොටසක් සම
හවැිපමමධිණාරිආම
විසිධීමෙනිම
පුීගලආකුටමල්ාදී ම
ගැටළුමසහගෙම්වම
්රණාශමණ නමලදි.
තබනමසබන්ධීධම
සවිස්ෙ ාත් ණම
වාර්ොවක් සමඉදිරිපත්ම
ණ නමතලසමඋපතදස්ම
ල්ාමදුනි.

පළාත්ම
පාලනම
සහණා ම
තණො සාරිස්ම
/මතධීවාසිණම
වයාපා ම
ණළ නාණරුම
-ම හවැිපම
මධිණාරිආ

පළාත්ම
පාලනම
සහණා ම
තණො සාරිස්

2019.07.22 රන දින ස්ස්ම්තම් දී ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණු හ් ගනු ලැබූ තී ක
02
සංරතාධන රැඩසටහන්රල ප්රගතිය දදිිපප්  ිරීම
2.1

සංවර්ධනම 2019ම
වර්ෂතසම
වයාපෘති
හබන්ධීතෙොටම
දිස්ත්රික් සණආම
සඳහාම
මනු ෙම
මම
ඇතිම
්රතිපාදන

ජාතිණම ්රතිපත්තිම හාම ආර්කණම ණටයුතුම ම ාෙයාංශආ,ම මධයක් සෂම
ජනාධිපතිමතමණබනමණාර්ආාලආ,මකරව මහාමජලජමසබනපත්ම ආක්ර ම
සංවර්ධනමසහමග්රාමීය ආමආර්කණආමපිළි්ඳමම ාෙයාංශආ,ම සබනපාදන)
නිවාසමඉදිකිරීබනමහාමසංස්ණෘතිණමණටයුතුමම ාෙයාංශආම
හාම හානග ම හාම ්ස්නාහි ම සංවර්ධනම ම ාෙයාංශආම
ආටතත්මරුපිආමමටුිපආනම1590.56මණමමුඛදලක් සමමනු ෙම
මමඇතිම්වම්රණාශමණ නමලදි.

5
District Coordinating Committee - Hambantota

අ.අ
2.2

2.3

විෂය
ණ් කය
ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
තී කය
ක් සතෂේත්රය
සංවර්ධනම වි ධයගෙම
මආවැආම ගරුම ධීත්රීතු ධීලාත ම තආෝජනාම 691ක් සම ඉදිරිපත්ම මම
වයාපෘති
ඇතිමමෙ ,මඑ මතආෝජනාම691මසඳහාමරුපිආමමටුිපආනම
වැඩසටහන.ම
2019.07.18ම
දිනටම 71.25ක් සම මනු ෙම මම ඇතිම ්වත්,ම වයාපෘතිම 25ණම වැඩම
මවසධීම ණ ම ඇතිම ්වත්ම වාර්ොම විආ.ත ම ණටු රවම
්රගතිආ
තවෙම ඉදිරිපත්ම ණ නම ලදම තආෝජනාම සිආමලම මනු ෙම
ණ නමලදි.
සංවර්ධනම ගබනතප ළිආම ණඩිනබනම තිස්ස හා ා ආ,මෙංගමල,මත්ිපමත්ෙමහාමමුඛමගිරිගලම
වයාපෘති
ග්රාමීය ආම
සංවර්ධනම ආසනවලම වයාපෘතිම 1792ක් සම සඳහාම රුපිආමම ටුිපආනම
801.816ක් සම තවධීම ණ ම ඇතිම ්වත්,ම ඉධීම වයාපෘතිම
වැඩසටහතධීම
374ක් සමවැඩමමවසධීමණ මඇතිම්වත්මවාර්ොමවිආ.
වර්ෙ ානම
්රගතිආම
නිවාසම 107ක් සම සඳහාම විදුිපආම ල්ාම දී ටම රුපිආමම
ඉදිරිපත්මකිරී
ටුිපආනම 3.2ණම මුඛදලක් සම මනු ෙම මම ඇතිම ්වත්,ම නිවාසම

2.4

සංවර්ධනම ග්රාමීය ආම
ආටිෙලම
වයාපෘති
පහසුණබනම සංවර්ධනආම
කිරීතබනම වැඩසටහතධීම
වර්ෙ ානම
්රගතිආම
ඉදිරිපත්මකිරී

2.5

සංවර්ධනම හබන්ධීතෙොටම දිස්ත්රික් සම
වයාපෘති
ජනාවාසමආශ්රිෙම්රතේශම
ාර්ගම වැඩිම දියුණුම
කිරීතබනම වයාපෘතිතසම
වර්ෙ ානම
්රගතිආම
ඉදිරිපත්මකිරී
සංවර්ධනම සුඛිෙම
පු ව ම
වයාපෘති
වැඩසටහතධීම
වර්ෙ ානම
්රගතිආම
ඉදිරිපත්මකිරී
සංවර්ධනම දිආව ම පිආසම නිවාසම
වයාපෘති
සංවර්ධනම
වැඩසටහතධීම
වර්ෙ ානම
්රගතිආම
ඉදිරිපත්මකිරී

2.6

2.7

820ණම ොවණාිපණම වහලම ස්ක ම වහලම ්වටම
පරිවර්ෙනආම කිරී ම සඳහාම රු.ටු.ම 82.69ණම මුඛදලක් සම
මනු ෙම මම ඇතිම ්වත් වාර්ොම විආ.ම විවිධම ගැටළුණාරීම
ෙත්ත්වආධීම නිසාම ත්ිපමත්ෙම ්රාතීය ආම තමණබනම
තණොට්ඨාශතසම්රගතිආමමඩුමමමඇතිම්වටම්රණාශමණ නම
ලදි.
්රාතීය ආම තමණබනම ණාර්ආාලම ඟිධීම ක්රිආාත් ණම
වයාපෘතිම 126ක් සම සඳහාම රු.ටු.ම 175.82ණම මුඛදලක් සම
මනු ෙම මම ඇතිම ්වත්,ම ඉධීම වයාපෘතිම 11ණම වැඩම
මවසධීමණ මඇතිම්වත්මවාර්ොමවිආ.
දිස්ත්රික් සම තමණබනම ණාර්ආාලආම ඟිධීම ක්රිආාත් ණම
වයාපෘතිම 5ක් සම සඳහාම රු.ටු.ම 141.82ක් සම මනු ෙම මම ඇතිම
්වත්,ම එ ම වයාපෘතිවලම ්රසබනපාදනම ණටයුතුම මවසධීම
්වත්මවාර්ොමවිආ.
වයාපෘතිම 186ක් සම සඳහාම රු.ටු.ම 200.00ණම මුඛදලක් සම
මනු ෙමමමඇතිම්වත්,මවයාපෘතිම55ණමවැඩමමවසධීමණ ම
ඇතිම්වත්මමවාර්ොමවිආ.

රගකීම
මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)

මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)

මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)

මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)ම/ම
සිආළු ම
්රාතීය ආම
තමණබනවරු

වයාපෘතිම 11ක් සම සඳහාම රු.ටු.ම 9.8ක් සම මනු ෙම මම ඇතිම මධයක් සෂම
්වත්,ම වයාපෘතිම 3ණම වැඩම මවසධීම ණ ම ඇතිම ්වත්ම ආක්ර ම
වාර්ොමවිආ.
සබනපාදන)
ෙංගමල,මහබන්ධීතෙොටමහාමතිස්ස හා ා ආම්රාතීය ආම මධයක් සෂම
තමණබනම තණොට්ඨාසවලම ්රතිලාීනධීම 100ම තදතනකුම ආක්ර ම
සඳහාම රු.ටු.ම 10.25ක් සම මනු ෙම මම ඇතිම මෙ ම මූලයම සබනපාදන)
්රගතිආමරු.ටු.ම2.22ක් සමහාමතභ්තිණම්රගතිආම45කක් සමවනම
්වමවාර්ොමවිආ.ම
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අ.අ
2.8

2.9

2.10

2.11

විෂය
ණ් කය
ක් සතෂේත්රය
සංවර්ධනම මතිගරුම
වයාපෘති
ජනාධිපතිතු ධීම විසිධීම
සිදුම
ණ නම
ලදම
තිස්ස හා ා ම
ජූමපමල ම
ග්රා ම
නිලධාරීම
වසතබනම
නිරීක් සෂකමචාරිණාතේමදීම
ධීටුණිෙැධීනම ග්රා ම
ශක් සතිම ජනොම සටුතිආම
ඟිධීම ඉදිරිපත්ම ණ නම
ලදම ගැටළුවලටම මදාලම
වර්ෙ ානම
්රගතිආම
ඉදිරිපත්මකිරී
සංවර්ධනම ග්රා ශක් සතිම
ජනොම
වයාපෘති
සටුතිවලම වර්ෙ ානම
්රගතිආමඉදිරිපත්මකිරී

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

මභයධීෙ ම ාර්ගම 30ක් සම සංවර්ධනආම කිරී ම ආටතත්ම
ාර්ගම 11ණම වැඩම මවසධීම ්වත්,ම ජලම වයාපෘතිතසම
25කණමවැඩමමවසධීමණ මඇතිම්වත්,ම ධීටුණිෙැධීනම
ණණිෂ්ඨම විදයාලම තගොඩනැගිමතමම ඉදිකිරීබනම ණටයුතුම
ආ බනභම ණ ම ඇතිම ්වත්,ම වැසිකිළිම 138ක් සම සඳහාම ද්රවයම
ල්ාම ගැීතබනම ්රසබනපාදනම ණටයුතුම මවසධීම ණ ම ඇතිම
්වත්,ම තසේවාම පිආසක් සම ඉදිකිරී ම සඳහාම ස්වතීශම
ණටයුතුම ම ාෙයාංශතආධීම ්රතිපාදනම ඉමලාම ඇතිම
්වත්,ම ණ ත්ම ඉදිකිරීතබනම වයාපෘතිතසම 20කණම වැඩම
මවසධීම ණ ම ඇතිම ්වත්,ම ණෘෂිම ාර්ගම සංවර්ධනආම
කිරීතබනම වයාපෘතිතසම වැඩම 25කක් සම මවසධීම ණ ම ඇතිම
්වත්,ම මිපවැටක් සම ඉදිකිරී ම සඳහාම ්රතිපාදනම මනු ෙම
ුනවම ද,ම තහේධීම තගොමධීත ම විත ෝධආක් සම ඇතිම ්වම සහම
උස්සානමජලමවයාපෘතිතසමමූිපණමණටයුතුමආ බනභමණ ම
ඇතිම්වත්මවාර්ොමවිආ.
සටුතිම136ක් සමපිහි රවාමමවසධීම්වත්,මකුඩාමණණ්ඩාආබනම
500ක් ස,ම පර්ශදම 100ක් සම සහම VISCO ආආෙනම 23ක් සම
පිහි රවාම ඇතිම ්වත්,ම ධාරිොම සංවර්ධනම වැඩසටහධීමම
37ක් සම හාම ආටිෙලම පහසුණබනම සංවර්ධනම වැඩසටහධීම
25ක් සමක්රිආාත් ණමණ මඇතිම්වමවාර්ොමවිආ.

රගකීම
මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)ම/ම
්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
තිස්ස හා ා
ආ

මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)ම/ම
සිආළු ම
්රාතීය ආම
තමණබනවරු
මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)ම/ම
හබන්ධීතෙො
ටමහාම
සූරිආවැවම
්රාතීය ආම
තමණබන

සංවර්ධනම පාීආම ජලආම ල්ාදීතබනම සූරිආවැවම ්රාතීය ආම තමණබනම තණොට්ඨාසතසම වයාපෘතිම
වයාපෘති
වයාපෘතිවලම වර්ෙ ානම 04ක් සම සහම හබන්ධීතෙොටම ්රාතීය ආම තමණබනම
තණොට්ඨාසතසම වයාපෘතිම 3ක් සම ක්රිආාත් ණම ණ ම ඇතිම
්රගතිආමඉදිරිපත්මකිරී
්වත්,ම මඟුකතණොළපෑලැස්සම සහම ත්ිපමත්ෙම
් ම ාතීය ආම තමණබනම තණොට්ඨාසවලම ම වයාපෘතිම 2ක් සම
සඳහාමගිවිසුබනමමත්සධීමණ මඇතිම්වත්මවාර්ොමවිආ.
හබන්ධීතෙොටම ්රාතීය ආම තමණබනම තණොට්ඨාසතසම
සාත ෝදාග ම සමම මම ආාආම ්රතීශආටම පාීආම ජලආම
ල්ාම දීතබනම වයාපෘතිආම න නම සැපයුබනම හාම ණර් ාධීෙම
ණලාපආටම මආත්ම වනම ්වම හවැිපම මධිණාරිආම විසිධීම
දධීවාමඇතිම්වම්රණාශමණ නමලදි.
එතසේම ුනවම දම පාීආම ජලආම මූිපණම මවශයොවආක් සම තසේම
සලණාම එ ම වයාපෘතිආම ක්රිආාත් ණම කිරී ටම සභාතේම
මනු ැතිආමල්ාමතදනමලදි.ම
සංවර්ධනම ජනාධිපතිම
තමණබනම ආහා ම නිෂ්පාදනම වැඩසටහනම ආටතත්ම ඉදිරිපත්ම ණ ම මධයක් සෂම
වයාපෘති
ණාර්ආාලතසම ්රතිපාදනම ඇතිම වයාපෘතිම 32ධීම 06ක් සම සඳහාම රු.ටු.ම 1.12ක් සම ද,ම ආක්ර ම
ෙම
ක්රිආාත් ණම ත්ද්රවයම නිවා කම වැඩසටහනම ආටතත්ම ඉදිරිපත්ම ණ ම සබනපාදන)
ඇතිමවයපෘතිම12ධීම1ක් සමසඳහාමරු.ටු.0.05ක් සමද,මවකුගඩුම
ේමආාපෘතිවලම වර්ෙ ානම
ත ෝගම නිවා කම වැඩසටහනම ආටතත්ම ඉදිරිපත්ම ණ ම
්රගතිආමඉදිරිපත්මකිරී
ඇතිම වයාපෘතිම 17ධීම 10ක් සම සඳහාම රු.ටු.ම 0.42ක් සම දම
මනු ෙම මම ඇතිම ්වත්,ම දරුවධීම සු කිමුඛම වැඩසටහනම
ආටතත්ම වයාපෘතිම 14ක් සම සහම පරිස ම සං ක් සෂකම
වැඩසටහනම ආටතත්ම වයාපෘතිම 5ක් සම ජනාධිපතිම තමණබනම
ණාර්ආාලආම තවෙම ආවාම ඇතිම මෙ ම ඒම සඳහාම ත තෙක් සම
මනු ැතිආමලැබීමතනො ැතිම්වත්මවාර්ොමවිආ.
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අ.අ
03
3.1

විෂය
ක් සතෂේත්රය

ණ් කය

විත ේෂ ණරුණු
ජලම
හබන්ධීතෙොටම ණලාපආම
සබනපාදන සඳහාම තආෝජිෙම ජලම
සබනපාදනම
හාම
ලාපවහනම වයාපෘතිආම
පිළි්ඳවමදැනුවත්මකිරී ම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
ජාතිණම ජලම සබනපාදනම හාම
ජලාපවහනම ණ්ඩලආම විසිධීමම
පරිගකණගෙම
ඉදිරිපත්ම
කිරී ක් සම ඟිධීමදැනුවත්මකිරී ම
සිදුමණ නමලදි.ම
ආතආෝජනම
්රවර්ධනම
ණලාපතසම ජලම මවශයොවආ,ම
න නම
විතශේෂම
ආර්කණම
ණලාපතසම ජලම මවශයොවආම
හාම ජලාපවහනම පහසුණබනම
සැපය ම ත ම වයාපෘතිතආධීම
මත් ක් සෂාම ණ නම ්වම ්රණාශම
ණ නමලදි.ම
ජලම සබනපාදනම වයාපෘතිආම
උඩවලවම ජලාශආම පදනබනම
ණ ගත්ම වයාපෘතිආම හාම මුඛහුදුම
ජලආම
්රතිආ්ැතිණ කආම
වශතආධීම සැලසුබනම 2ක් සම
ආටතත්ම ක්රිආාත් ණම වනම ්වම
්රණාශමණ නමලදි.
ටුරිජ්ජවිලමආශ්රිෙමදකුණුමමුඛහුදුම
තී තආධීම ජලආම ල්ාතගනම
පිරිපහදුම තණොටම මපම ජලආම
දක් සෂිකම
මුඛහුදුම
තී තසම
තව ළටම මීය ට ම 700ක් සම ප කම
දුරිධීමමුඛදාමහරිනම්වටම්රණාශම
ණ නමලදි.
ලාපවහනම
වයාපෘතිආම
ආටතත්ම දිනණටම ඝනම මීය ට ම
40,000ම ක් සම ප කම පිරිපහදුම
තණොටම මපම ජලආම දක් සෂිකම
මුඛහුදුම තී තසම මීය ට ම 40ක් සම
ප කම ඇතුළටම මුඛදාහරිනම ්වම
්රණාශමණ නමලදි.ම
ගිංනිමවලාම
වයාපෘතිආම
ක්රිආාත් ණම ුනවතහොත්ම ත ම
වයාපෘතිම 2ම මවශයම තනොවනම
්වමදමදධීවනමලදි.

තී කය

රගකීම

ඉදිරිතසම දීම පවතිනම
ෙත්ත්වආධීම
සැලකිමලටම ගනිටුධීම
තී කආක් සම
ගැී ම
සඳහාම
විණමපම
සැලසුබනමහඳුනාගැී ම
මවශයම ්වටම තී කආම
විආ.ම
මුඛහුදුම
ජලආම
්රතිආ්ැතිණ කම
වයාපෘතිආම
රීම
ලංණාවටම ආධුනිණම
වනම ්ැවිධීම එවැනිම
වයාපෘතිම ක්රිආාත් ණම
කිරීතබනම දීම තහොඳිධීම
තසොආාම්ලාමණළමයුතුම
්වටම උපතදස්ම ල්ාම
තදනමලදි.
මපම ජලආම විආළිම
ණලාපආම
මභයධීෙ තසම
්රතආෝජනආම සඳහාම
තආදමතබනම හැකිආාවම
පිළි්ඳම
මවධානආම
තආොමුඛම ණ නම තලසම දම
දධීවනමලදි.

ජලමසබනපත්ම
ණ්ඩලආ

ජාතිණමජලම
සබනපාදනමහාම
ජලාපවහනම
ණ්ඩලආ
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අ.අ
3.2

3.3

විෂය
ක් සතෂේත්රය
තස් ය

තඩංගුම
ර්දනම
ණටයුතු

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

හබන්ධීතෙොටම
හම
ත ෝහතමම
සහම
ෙංගමලම
මූිපණම
ත ෝහතමම
“ටුතුරුම
පිආස”ම
ධයස්ථානආම
පිළි්ඳමදැනුවත්මකිරී

තඩංගුම
ණටයුතුවලම
ඉදිරිපත්මකිරී

දිස්ත්රික් සම තස් යම තසේවාම
මධයක් සෂමවිසිධීමපරිගකණගෙම
ඉදිරිපත්ම කිරී ක් සම
ඟිධීම
දැනුවත්මකිරී මසිදුමණ නමලදි.
ස්ත්රීම පුරුෂම ස ාජභාවආම ෙම
පදනබනම වූම ්රචණ්ඩත්වආම හාම
්ැඳුනුමසිදුමබනවලදීමඋපතීශනම
ධයස්ථානආක් සම තලසම ත ආම
ක්රිආාත් ණම වනම ්වම ්රණාශම
ණ නමලදි.
උපතීශනම තසේවාවධීම ල්ාම
දී ,ම විශාදආම වැනිම ත ෝගීම
ෙත්ත්වආධීටමලක් සමමසිටීම නබනම
මවශයම ්රතිණා ම ල්ාම දී ,ම
මවශයම මවස්ථාවලදීම ීතිම
ආධා ම සඳහාම තආොමුඛම කිරී ම
ත හිදීම සිදුම වනම ්වම ම සහම
සිආළුම තෙො තුරුවලම හසයම
භාවආම ආ ක් සෂාම ණ නම ්වම දම
්රණාශමණ නමලදි.
දු ණථනම ඇ තු ක් සම ඟිධීම
තහෝම ම ෙ ාම විසිධීම ම එ මම
ස්ථානආටම තගොස්ම මවශයම
ණටයුතුම සිදුම ණ ම ගෙම හැකිම
්වදම දධීවනම ලදි.ම ෙවම ද,ම
ත ෝහම,ම වාට් ර,ම සාආන,ම
තපොලීසිආ,ම ගුරුවවරුධීම වැනිම
මආමතආොමුඛමණ නමමආමසඳහාමදම
තසේවාවධීම ල්ාම තදනම ්වම
්රණාශමණ නමලදි.

තී කය

රගකීම

තබනම පිළි්ඳම ්රජාවම සිආළු ම
දැනුවත්ම කිරී ම සඳහාම ආආෙනම
මවශයම සහතආෝගආම ්රධාීධී
ල්ාම තදනම තලසම
උපතදස්ම ල්ාම තදනම
ලදි.

ර්දනම දිස්ත්රික් සම තස් යම තසේවාම
්රගතිආම මධයක් සෂමවිසිධීමපරිගකණගෙම
ඉදිරිපත්ම කිරී ක් සම
ඟිධීම
්රගතිආමඉදිරිපත්මණ නමලදි.
මවදානබනම ණලාපම ණාණ්ඩම
03ක් සම ආටතත්ම හඳුනාතගනම
ඇතිම ්වත්,ම මධිම මවදානබනම
ණලාපආම තලසම ෙංගමලම
හඳුනාතගනම ඇතිම ්වත්ම
වාර්ොමවිආ.
ෙංගමලම හජනම තස් යම
පරීක් සෂණම තණොට්ඨාසආම තුළම
ත ෝගීධීම 217ක් සම හඳුනාතගනම
ඇතිම ්වත්,ම එ ම ්රතීශවලටම
්රමුඛ ම මවධානආම තආොමුඛම
ණ ටුධීම ර්දනම ණටයුතුම සිදුම
ණ ටුධීමපවතිනම්වත්මවාර්ොම
විආ.ම
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අ.අ

විෂය
ක් සතෂේත්රය

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
විතශේෂම ධූ ාආනම වැඩසටහධීම
හාම විතශේෂම නිවාසම පරීක් සෂාම
වැඩසටහධීම හාම තස් යම
මධයාපනම
්රචා ණම
වැඩසටහධීම
ක්රිආාත් ණම
ණ ටුධීම පවතිනම ්වම වාර්ොම
විආ.ම

3.4

04
4.1

නග ම
සංවර්ධන

හබන්ධීතෙොටම
හානග ම
සභාම
සැලැස් ම
ඉදිරිපත්ම
කිරී

නාගරිණමසංවර්ධනමමධිණාරිආම
විසිධීම
තබනම
පිළි්ඳම
පරිගකණගෙම
ඉදිරිපත්ම
කිරී ක් සමසිදුමණ නමලදි.
දකුණුම ආසිආාතේම පිබිතදනම
මුඛවම තදො ම ආනම දැක් ස ම ආටතත්ම
සැලැස් මක්රිආාත් ණමවනම්වම
්රණාශමණ නමලදි.
වස ම 2030ම වනම විටම ව ාආම
මූිපණම ණ ගත්ම නිදහස්ම
ණර් ාධීෙම
හාම
තවළඳම
ණළාපආක් සම ඇතිම කිරී ,ම
පිබිතදනම පාරිසරිණම සංචා ණම
ණලාපආක් සම බිහිම කිරී ම හාම
නාවිණ,මතවළඳ,මමූලය,මවාණිජම
හාම
තසේවාම
සැපයුබනම
ධයස්ථානආක් සම
්වටම
පත්කිරී ම ත හිම ම මුඛණුම වනම
්වම්රණාශමණ නමලදි.
ආටිෙලම පහසුණබන,ම තස් ය,ම
තසේවාම සැපයුබන,ම ජලආම හාම
විදුිපආම සැපයුබන,ම මපද්රවයම
ණළ නාණ කආ,ම ආර්කණම
සංවර්ධනආ,ම
සංචා ණම
සංවර්ධනආම ආදිආම තණත හිම
මවධානආම තආොමුඛම ණ ටුධීම
සැලැස් ම සණස්ම ණ ම ඇතිම
්වටමවාර්ොමවිආ.
ප්ර්තීය ය සම්බන්කරණ ක ණටු රරන්න් දදිිපප්  ම් ිති ගැට
ාර්ගම
්ධීධනාගා ම පරි්තසම ොවණාිපණවම සණසාම ඇතිම
සංවර්ධන පවත්වාතගනම
ාර්ගආම ම්ලධීම
ආනම පිවිසුබනම
ෙත්ත්වතසම
පවතිනම ්ැවිධීම
මඟුකතණොළපෑලැස්සම
නිලධාරීධීම හාම තසේවාම ල්ාම
්රාතීය ආම
තමණබනම
ගැී ටම පැටුතකනම
හම
ණාර්ආාලම
ජනොවම
හත්ම
තගොඩනැගිමලටම
මපහසුොවආටම පත්ම මම ඇතිම
පිවිතසනම ාර්ගම සණස්ම ්වම ්රාතීය ආම තමණබනම විසිධීම
්රණාශමණ නමලදි.
කිරී ම්ර ාදමම

තී කය

රගකීම

තස් යම
තදපාර්ෙතබනධීතුවටම
ප කක් සම
ත ම
ණටයුතුම සිදුම ණළම
තනොහැකිම
්ැවිධීම
ර්දනමණටයුතුමසඳහාම
සිආළු ම
පාර්ශවආධීත ම
සහතආෝගආම ල්ාම දී ම
සුදුසුම ්වම තී කආම
විආ.ම
තණ්තුණාගා ආක් සම
සඳහාම දම ඉඩ ක් සම
තවධීම
කිරී ම
සබන්ධීධතආධීම
තසොආාම ්ලනම තලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි.
තණ්තුණාගා ආම
සහිෙම
පැ ණිම
ණ්චත්චරිම
ඉඩ ම
සංස්ණෘතිණම
ම මුඛදලටම ල්ාම දීම
තණ්තුණාගා ආක් සම
තවනුතවධීම
තවධීම
කිරී ම දුසුදුම ්වටම දම
තී කආමවිආ.

තස් යම
තසේවාම
මධයක් සෂම/ම
සිආළු ම
ආආෙනම
්රධාීධී

ත ආම
මෙයාවශ්මආම
ණරුකක් සම තසේම සලණාම
සතිමතදණණමණාලආක් සම
ඇතුළෙම
ාර්ගආම
සණස්ම ණ නම තලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි

්රාතීය ආම
ඉංජිතධීරුම -ම
ාර්ගම
සංවර්ධනම
මධිණාරිආ

නාගරිණම
සවර්ධනම
මධිණාරිආම/ම
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4.2

විෂය
ක් සතෂේත්රය
තස් ය

4.3

ක්රීඩා

ෙලහගබන ාඩුවමපහලම
ග්රා මනිලධාරීමවසතබනම
මරුකමක්රීඩාමස ාජතසම
තව ළමතවොිපත්ෝමම
ක්රීඩාමපිටිආමසඳහාමමුඛහුදුම
වැිපමල්ාමගැී .

4.4

තපොදුම

ඕතණතවලමනිහිළුවම
ාර්ගතසමමධිණම
තේගතආධීමහාම
මපරික් සෂාණාරීමතලසම
තගොඩනැගිිපමද්රවයම
පැටවූමවාහනමග ධීම
කිරී මනිසාමඑ ම
ාර්ගආමභාවිොමකිරී ම
මනා ක් සෂිෙමම

4.5

ාර්ගම
සංවර්ධන

වලස්මුඛමලම
තදයිආධීද ම ාර්ගතසම
කිුනලමුඛමලමහංදිතසම
සිටමකිතලෝමීය ට ම1.8ණම
ප කම ාර්ගආමම්ලධීම
ම

අ.අ

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

රගකීම

ෙංගමලම
මූිපණම සුනාටුම වයවසනතආධීම පසුම
ඇතිම
ත ම
ත ෝහතමම
දැඩිම ඉදිණ ම
සත්ණා ම
ඒණණආම තගොඩනැගිමතලහිම තබනම වනම
තෙක් සම
වහලආම
සවිණ ම
මක්රිආවමපැවතී
තනො ැතිම
මෙ ,ම
එ ම
තහේතුතවධීම තගොඩනැගිමතමම
ඉහලම ාලතසමස්ලැබ්මම්ලධීම
මම ඇතිම ්වත්,ම වර්ෂාම
ණාලවලදීම
දැඩිසත්ණා ම
ඒණණආම තෙමීය  ම නිසාම එආම
භාවිෙආටම සුදුසුම
ට්ටතබනම
තනො ැතිම්වත්,මමතබනමවනමවිටම
්රතිසංස්ණ කම
ණටයුතුම
ආ බනභම කිරී ම සඳහාම මූිපණම
ණටයුතුම සිදුණ ටුධීම පවතිනම
්වමවාර්ොමවිආ.

හජනම්රතආෝජනආටම
ගෙම හැකිම පරිදිම
ණඩිනටුධීම
්රතිසංස්ණ කආම
ණ නම තලසම උපතදස්ම
ල්ාමදුනි.

දිස්ත්රික් සම
තස් යම
තසේවාම
මධයක් සෂ

තබනම සඳහාම මවශයම ්රාතීය ආම
මුඛදමම දකුණුම පළාත්ම තමණබනම-ම
ආණ්ඩුණා ම
ඕතණතවල
ණාර්ආාලතආධීම
ඉමලීබනම ණ නම තලසම
දධීවනමලදි.

දිවයිතධීමදක් සෂෙ මක්රීඩණආධීම
ත ම
ක්රීඩාම
ස ාජආම
නිතආෝජනආම ණ නම ්වත්,ම
ක්රීඩාමපිටිආමසඳහාමවැිපමකියුබ්ම
40ක් සම ප කම මවශයම වනම
්වත්,ම එ ම වැිපම කරව ම ව ාආම
ීතිගෙම
සංස්ථාතවධීම
ටුළදීගෙම හැකිම ්වත්ම වාර්ොම
විආ.
තගොඩනැගිිපම ද්රවයම පැටවූම
වාහනම මධිණම තේගතආධීම
ග ධීම ණ නම ්වත්,ම ජීවිෙම
මහිටුම මතබනම මවදාන ක් සම පවාම
පවතිනම ්වත්ම වාර්ොම විආ.ම
ෙවම ද,ම ාර්ගතසම ගැටිතිම
ආBumps) තආදී ටම දම ඉමලීබනම
ණ නමලදි.

ාර්ගතසම මයිතිආම පිළි්ඳම
ගැටළුවක් සම ්වතිනම ්වත්,ම
ණාපට්ම කිරීතබනම හැකිආාවක් සම
තනො ැතිම ්වත්ම
ාර්ගම
සංවර්ධනම මධිණාරිආම විසිධීම
දධීවනමලදි.

්රතිසංස්ණ කආම
ණ නම ලදම ාර්ගආණම
්ාධණම
තආදී ම
්රාතආෝගිණම තනොවනම
්ැවිධීම තේගම සී ාම
තී කආම ණ ම එ ම
ණටයුතුම නිආා නආම
ණ නමතලසත්,මමමදාලම
ීති ආම
පිආව ම
ගධීනාම
තලසත්ම
උපතදස්මල්ාමදුනි.
ාර්ගතසම
මයිතිආම
හඳුනාතගනම
ඉදිරිම
ණටයුතුම
කිරී ටමම
තී කආමවිආ.

්රාතීය ආම
ඉංජිතධීරුම -ම
දකුණුම පළාත්ම
ාර්ගම
සංවර්ධනම
මධිණාරිආම /ම
සහණා ම
තපොිපස්ම
මධිණාරීම
-ම
ෙංගමල
්රාතීය ආම
තමණබනම
-ම
ඕතණතවල
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4.6

විෂය
ක් සතෂේත්රය
මධයාපන

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

රගකීම

ජාතිණත්වආම හැඟතවනම තලසම
පාසමම නබනම කිරී ම ෙහනබනම
තණොටමචක්රතම ආක් සමඉදිරිපත්ම
මමඇතිම්වටමණරුණුමඉදිරිපත්ම
විආ.
මමම නූර්ම ්රාථටුණම විදයාලආම
තලසම නබනම කිරී ම සුදුසුම ්වටම
තආෝජනාමවිආ.
බූධීදලමසිරිආාග මග්රා ම ලුණුගබනතවතහ ම ඒණා්ීධම
ජලම තආෝජනාම ක්ර ආම ආටතත්ම
නිලධාරීමවසබනවලම
පාීආමජලආමභාවිෙආම ත ම ්රතීශආටම ජලආම ල්ාම
තදනම ්වත්,ම වසතර්ම ාසම
සඳහාමසුදුසුමතනොම
04ණම දීම ප කක් සම ජලතසම
ලවකම ගතිආම වැඩිම ම ම නිසාම
පාීආම මවශයොවආම සඳහාම
එ ම ජලආම සුදුසුම ට්ටතබනම
තනොපැවතී ම
තහේතුතවධීම
ගැටළුම තුම මම ඇතිම ්වත්ම
වාර්ොමවිආ.
හබන්ධීතෙොටමතස් යම හබන්ධීතෙොටම
දිස්ත්රික් සම
තමණබනම
ණාර්ආාලතසම
වවදයමනිලධාරීම
ණාර්ආාලආමසඳහාමමිපම මිපවැටට ම සබන්ධීධම තණොටම
වැටක් සම සවිණළම හැකිම ්වටම
වැටක් සමල්ාමදී
වනජීමම තදපාර්ෙතබනධීතුවම
විසිධීම්රණාශමණ නමලදි.

ඒම සඳහාම ණටු රතේම
මනු ැතිආම ල්ාම දුධීම
මෙ ම ඒම මනුවම ඉදිරිම
ණටයුතුම
කිරී ටම
තී කආමවිආ.

ණළාපම
මධයාපනම
මධයක් සෂම -ම
හබන්ධීතෙො
ට

එ ම ණාලවලම දීම
්ුනස ම ඟිධීම මවශයම
ජලආම
ල්ාදී ටම
ණටයුතුම ණ නම තලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි.

්රාතීය ආම
තමණබනම
-ම
හබන්ධීතෙො
ටම /ම පළාත්ම
පාලනම
සහණා ම
තණො සාරිස්

හ/තථේ පුත්ෙම්රාථටුණම
විදයාලතසමදැමවැටම
සණස්මකිරී

පාසමම
සංවර්ධනම
ණටු රතවදීම
එණඟොවආණටම
පැටුකම
් ම
දාආණත්වආමදමසහිෙවම
්රතිසංස්ණ කආම
කිරී ටත්ම
මදාලම
ඇස්ෙතබනධීතුම සණස්ම
ණ ම ගරුම දකුණුම
පළාත්ම ආණ්ඩුණා ම
තමණබනම
තවෙම
ආැම ටමතී කආමවිආ.

්රාතීය ආම
තමණබනම
-ම
මබන්ලධී
තෙොටම
/ම
ණළාපම
මධයාපනම
මධයක් සෂම -ම
හබන්ධීතෙො
ට

පාල මපිළිසණ ම
කිරී මසඳහාමතවන ම
ඇස්ෙතබනධීතුවක් සම
සණස්මණ මඉදිරිම
ණටයුතුමසිදුමණ නම
තලසමඋපතදස්මල්ාම
දුනි.

සභාපතිම-ම
ෙංගමලම
්රාතීය ආම
සභාව

හ/මහබන්ධීතෙොටම
මුඛස්ිපබනම්රාථටුණම
විදයාලතසමන මතවනස්ම
කිරී ම

4.7

ජලම
සබනපාදන

4.8

වනජීම

4.9

මධයාපන

05

පළ්්  ප්ලන ආ නරන්න් දදිිපප්  ම් ිති ගැට

5.1

ාර්ගම
සංවර්ධන

ෙංගමල,ම
ණදුරුතපොකුකම
මනධීෙ ාමතහෝටලආම
ඉදිරිපිටම ාර්ගතසම
ම්ලධීමවූමපාල ම
පිළිසණ මකිරී

විදයාලතසම දැමම වැටම ම්ලධීම
මම ඇතිම ්වත්ම වැසිම ණාලවලදීම
ජලආම පිරී ම නිසාම කිඹුලධීම
ගැවතසනම
්ැවිධීම
එආමම
මනතුරුදාආණම ්වත්ම වාර්ොම
විආ.

ත ම පාල ම ්රතිසංස්ණ කආම
තනොකිරී ම නිසාම ග නාග නම
මපහසුොම පැනනැගීම ඇතිම ්වම
වාර්ොමවිආ.

තබනම පිළි්ඳවම තසොආාම සහණා ම
්ලාම මවශයම ණටයුතුම මධයක් සෂ-ම
සිදුම කිරී ටම තී කආම වනජීම
විආ.
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අ.අ
5.2

විෂය
ක් සතෂේත්රය
තපොදුම
ණටයුතු

ණ් කය
හබන්ධීතෙොටම
හම
නග ම සභාවම සඳහාම
ගිනිමනිමතබනමඒණණආක් සම
ස්ථාපිෙමකිරී

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

තබනමසබන්ධීධතආධීමමීය ටමතප ම
දම මවස්ථාම කිහිපආණම දීම
ඉමලීබනම ණ ම ඇෙත්,ම තබනම
දක් සවාම ක්රිආාත් ණම තනොවූම
්වටමණරුණුමඉදිරිපත්මවිආ.

ණ නමලදම
ඉමලීබනවලටමමදාලම
්රගතිආමතසොආාම
්ැලී ටමතී කආමවිආ.

තබනමසඳහාමතවධීමණ ම
ඇතිමභූටුආමතවධීම
තණොටමවැටක් සමගැසී ම
සුදුසුම්වටමතී කආම
විආ.

රගකීම

පළාත්ම
පාලනම
සහණා ම
තණො සාරිස්ම
/මනාගරිණම
තණො සාරිස්ම
-ම
හබන්ධීතෙො
ට
ත ම පධීසලම
හවැිපම විදුිපආමල්ාමගැී ම
ගරුමසභාපතිම
ඉඩ ණම පිහිටාම ඇතිම ්වත්,ම මූිපණමමවශයොවආක් සම -ම
පදිංි ම සනාථම ණ ගැී ටම තසේමසලණාමඉඩතබනම
හබන්ධීතෙො
තනොහැකිමමමඇතිම්වත්,මත ම මයිතිආමෙහුනරුම
ටම්රාතීය ආම
පධීසලම සඳහාම මනු ැතිආම තණත නම
සභාවම/ම
ල්ාම දිආම තනොහැකිම ්වටම තම නආක් සමතනොවනම ්රාතීය ආම
ත්්ීධමණටයුතුමම ාෙයාංශආම ්වටත්ම
තමණබනම-ම
ඟිධීම දම දධීවාම ඇතිම ්වත්ම තණොධීතීසිආක් සම
හබන්ධීතෙො
හවැිපම මධිණාරිම විසිධීම ඇතුළත්මණ ටුධීම
ටම/ම්රධානම
්රණාශමණ නමලදි.
ඉදිරිපත්මණ නම
ඉංජිතධීරුම-ම
මනුලවලොම
ිපආවිමලක් සම මනුලවලොම
විදුිප්ලම
ඟිධීම ොවණාිපණම විදුිපආම සහතිණආක් සම ෙම
ණ්ඩලආ
ල්ාම දිආම හැකිම ්වම විදුිප්ලම පදනබනවමවිදුිපආමල්ාම
ණ්ඩලආම්රණාශමණ නමලදි. දී ටමතී කආම
වූ මෙ ,මඑ ම
සහතිණආමිපආාමතදනම
තලසමදධීවනමලදි.
ජආම සතුවම පවතිනම ත ම තබනමපිළි්ඳමඉමලී ක් සම සභාපතිම-ම
තණොටසම ්රාතීය ආම සභාවටම තව ළමසං ක් සෂකම
්රාතීය ආම
පව ධීතධීම
නබනම
එ ම මධිණාරිආටමතආොමුඛම
සභාව,ම
ස්ථානතසම නඩත්තුම ණටයුතුම ණ නමතලසත්,මඒම
මබන්ලධී
සිදුම ණළම හැකිම ්වම ්රණාශම මනුවමපැවරීතබනම
තෙොටම/ම
ණ නමලදි.
ණටයුතුමසිදුමණ නම
තව ළම
තලසත්මඋපතදස්මල්ාම සං ක් සෂකම
දුනි.
මධිණාරිආ

5.3

විදුිපම්ල

ණලවැමවලම ආනධීදම
ත්ොකරම විහා ස්ථානආටම
විදුිපආමල්ාමදී

5.4

තපොදුම
ණටයුතු

වැිපපටධීවිලම ාම දැමම
ව ාආටම
වබ්ත්ධීම
පිහිටිම ස්වාභාවිණම මුඛහුදුම
තී තසම පිහිටාම ඇතිම
“තණෝචච ’’ නබනම දිආම
නානම
ස්ථානආම
සංවර්ධනආමකිරී .

5.5

සීපා ක් ස
ඳුනාගලම
ණසළම තබනම සඳහාම තහක් සටආා ම 2ණම
ෂණම
්ැහැ ම ණ නම භූටුතසම ප කම ්ර ාකආක් සම තවධීම ණ ම
ණටයුතු
ඇතිම ්වත්,ම දීර්ඝම ණාලආක් සම
මනවස ම
තිස්තසේම ගැටළුවකිධීම තෙො වම
පදිංි ණරුවධීම ඉවත්ම
එ ම ස්ථානආම ණසළම ්ැහැ ම
කිරී
කිරී ම සඳහාම තආොදාම ගත්ම
්වත්,ම තබනම වනම විටම ඒම
ආසධීනතසම සිටිනම මනවස ම
පදිංි ණරුවධීතගධීම ්ාධාම
එමලවනම ්වත්ම සූරිආවැවම
්රාතීය ආමසභාමසභාපතිමවිසිධීම
්රණාශමණ නමමලදි.

සභාපතිම-ම
සූරිආවැවම
්රාතීය ආම
සභාව
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5.6

06
6.1

විෂය
ක් සතෂේත්රය
ාර්ගම
සංවර්ධන

ණ් කය
ෙංගමලම
්රාතීය ආම
සභාම ්ලම ්රතීශතසම
ාර්ගම සංවර්ධනම හාම
්රතිසංස්ණ කම ණටයුතුම
්රාතීය ආම
සභාවටම
පව ාමදී .

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
ඇෙැබනම ාර්ගම ්රතිංස්ණ කම
ණටයුතුවලදීම ගැටළුම සහගෙම
ෙත්ත්වආක් සම පවතිනම ්ැවිධීම
සහම ඇස්ෙතබනධීතුම සණස්ම
කිරීතබනම දීම ්රාතීය ආම සභාවලම
උපතදස්ම
පිළිතනොගධීනාම
්ැවිධීම ත ම ්රතිපාදනම
්රාතීය ආම සභාවටම පැවරී ටම
ණටයුතුම ණ නම තලසම ඉමලීබනම
ණ නමලදි.මම
මක්ර වත්ම ආණා ආටම ාර්ගම
සණස්ම ණ ධීතධීම නබනම ඒම
පිළි්ඳවම වහා ම දැනුවත්ම
ණ නම තලසත්,ම එවැනිම
මවස්ථාවණම මදාලම නිධාරීධීම
ස ඟමපරීක් සෂාමණ මඊටමවිසඳුබනම
ල්ාමදිආමහැකිම්වත්,මමඑත ධීම
,මතදපාර්ෙතබනධීතුම්රධානිආාම
තලසම මුඛදමම ත ගුලාසිවිපධීම
පැවරීම ඇතිම වගකීබනම මනුවම
ලැත්නම ්රතිපාදනම තවනත්ම
ආආෙනවලටම පැවරී ම ණළම
තනොහැකිම ්වත්ම දිස්ත්රික් සම
තමණබනම විසිධීම දැනුබනම තදනම
ලදි.
ජතසම
සංවර්ධනම
මවශයොවආධීවලටම මදාලවම
ලැත්නම
තආෝජනාම
ක්රිආාත් ණම කිරී ටම ්ැ ම
සිටිනම ්ැවිධීම ලැත්නම ාර්ගම
්රතිසංස්ණ කම
තආෝජනාම
මදාලම
පළාත්ම
පාලනම
ආආෙනවලටම තආොමුඛම ණ ම ඒම
සඳහාම
එණඟොවආම
ල්ාගධීනාම
මෙ ,ම
ඇස්ෙතබනධීතුතේම පිටපෙක් සම දම
එ ම ම ආආෙනආටම ල්ාම තදනම
්වත්,ම ඇෙැබනම පළාත්ම පාලනම
ආආෙනම තහේතුම දැක් සම කිධීම
තෙො වමඑණඟොවආමල්ාමදී ම
හිො ො ම ්ර ාදම ණ නම
්වත්මදධීවනමලදි.

තී කය

රගකීම

මීය ටමතප ම
සබන්ධීකරණ කම
ණටු රවලදීමඇතිණ ම
ගත්මඑණඟොමමනුවම
ණටයුතුමණ නම
තලසත්,ම ාර්ගම
්රතිසංස්ණ කම
ණටයුතුවලමඇතිම
ගැටළුමපිළි්ඳම
නිශ්ි ෙමතෙො තුරුම
දිස්ත්රික් සමතමණබනමතවෙම
ල්ාමතදනමතලසටත්ම
තී කආමවිආ.

සිආළු ම
්රාතීය ආම
සභාම
සභාපතිවරු
ධී

විත ේෂ තයෝජන්
ාර්ගම
සංවර්ධන

හබන්ධීතෙොටම විආළිම මදාලම පුවරුම තබනම වනම විටම තබනම
සබන්ධීධම
සණස්
ම
ණ
ටුධීම
පවතිනම
්වම
ණටයුතුම
තසොආාම
්ලාම
ණලාපීආම
උීභිදම
ණඩිනටුධීම
ඉ රම
උදයානආම
තවෙම වාර්ොමවිආ.
කිරී ටමතී කආමවිආ.
පිවිතසනම
ාර්ගවලම
ගම තපධීමබනම පුවරුම
සවිමකිරී

උදයානම
භා ණරුම-ම
විආළිම
ණලාපීආම
උීභිෙම
උදයානආ
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අ.අ
6.2

විෂය
ක් සතෂේත්රය
වාරිම
ාර්ග

6.3

තපොදුම
තසේවා

6.4

ඉඩබන

ණ් කය
වලවම දකුකම ඉුන ම
්රධානම ඇලම ාර්ගතසම
ජලආම ත්දාම හැරී ම
නෙ මකිරී .
ණ රවනම හාම ම ණැටිආම
ආදාහනාගා ම හජනම
භාවිෙආටම පව ාම දී ම
්ර ාදමම .

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

රගකීම

දකුණුම ඇලම ්රතිසංස්ණ කම
ණටයුතුම ආ බනභම ණ ම ඇතිම
්ැවිධීම ත ම ගැටළුම තුම මම
ඇතිම්වමවාර්ොමවිආ.

තබනම පිළි්ඳම තසොආාම වාරි ාර්ගම
්ලාම මවශයම ණටයුතුම ඉංජිතධීරු
සිදුම ණ නම තලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි.

2014ම වර්ෂතසම ඉදිකිරීබනම
ආ බනභණ ම 2016ම වර්ෂතසදීම
මවසධීම ණ ම ඇතිම ත ම
වයාපෘතිම ත තෙක් සම හජනම
භාවිෙආටම
විවෘෙම
ණ ම
තනො ැතිම
්වත්,ම
එ ම
තහේතුතවධීම ස්ඳුනබනම මුඛදමම
නිදහස්ම
කිරී ටම
දම
තනොහැකිම ම
නිසාම
තණොධීත්රාත්මආආෙනමීති ආම
ක්රිආා ාර්ගම ගැී ටම සූදානබනම
මම ඇතිම ්වත්,ම විශාලම මුඛදලක් සම
වැආමතණොටමඉදිණ මඇතිමත ම
වයාපෘතිම
භාවිෙආටම
තනොගැී ම සබන්ධීධතආධීම
විගකනම වි සී ක් සදම ම සිදුම ණ ම
ඇතිම ්වත්,ම වගකීබනම ණාලආම දම
තබනම වනම විටම මවසධීම මම ඇතිම
්වත්ම
මධයක් සෂම
ආක්ර ම
සබනපාදන)ම විසිධීම ්රණාශම
ණ නමලදි.
ආදාහනාගා වලම වැසිකිළිම
පහසුණබනම තනො ැතිම නිසාම
භාවිොමකිරී මසිදුමතනොමමඇතිම
්වම
පළාත්ම
පාලනම
තණො සාරිස්ම විසිධීම දධීවනම
ලදි.

එ මමඩුපාඩුමත තෙක් සම
සබනපූර්කම
ණ ම
තනොගැී ම ගැටළුම
සහගෙම ්වම ්රණාශම
ණ නම ලදි.ම මවශයම
පහසුණබනම ණඩිනටුධීම
දියුණුම ණ ම භාවිෙආටම
ගැී ටම
ණටයුතුම
ණ නම
තලසත්,ම
භාවිෙආටම ගත්ම ්වම
දැනුබනම දී ටම ණටයුතුම
ණ නම
තලසත්ම
උපතදස්මල්ාමදුනි.

හබන්ධීතෙොටම
ඉඩබනම ෙක් සතසේරුම කිරී ම සඳහාම මදාලම
ැනුබනම
ායිබනම
තපධීමතබනම
දීම
ගැටළුම
නිතආෝගම
ෙම
තගොධීතනෝරුවම
මීය ගහජඳු ම
ාර්ගආම තුම මම ඇතිම ්ැවිධීම නැවෙම ෙක් සතසේරුතවධීම
ැනුබනම කිරී ටම ණටයුතුම මනතුරුවම
වධීදිම
පුළුමම කිරී ම සඳහාම
තආොදාමඇතිම්වමමවාර්ොමවිආ. තගමබනම ණටයුතුම සිදුම
මත්පත්ම ණ ගත්ම ඉඩබනම
ණ ම ්රගතිආම වාර්ොම
තවනුතවධීම
වධීදිම
ණ නම තලසම උපතදස්ම
තගම ම්ර ාදමම
ල්ාමදුනි.ම

මම ණැටිආමහාම
ණ රවනම
්රාතීය ආම
සභාමගරුම
සභාපතිවරු
ධී

්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
හබන්ධීතෙො
ටම/ම ාර්ගම
සංවර්ධනම
මධිණාරිආම/ම
දිස්ත්රික් සම
ෙක් සතසේරුම
ණාර්ආාලආ
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6.5

විෂය
ක් සතෂේත්රය
ග නාග
න

ණ් කය
කිරිධීදම
සිටම
ගැට ාධීනමත්ිපමත්ෙම
හ හාම හබන්ධීතෙොටම
දක් සවාම ධාවනආම වනම
ණාර්ආාලම
්රවාහනම
තසේවාම ්ස් ථආම සඳහාම
මනු ැතිආමල්ාමගැී

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
ත ම ්ස්ම ථතසම නිලධාරීධීම
50ණටම
මධිණම
පිරිසක් සම
පැටුතකනමමෙ ,මතප්ීගිපණම
්ස්ම හිටුආධීමවිසිධීමතබනමසඳහාම
්ාධාම පමුඛණුවනම ්වම වාර්ොම
විආ.
වදනිණම ගාස්තුම මආණ ම
ගනිටුධීම ණාර්ආාලම තසේවාම ්ස්ම
තසේවාවක් සම පවත්වාතගනම ආා ම
සබන්ධීධතආධීම ්ලපත්රම ල්ාම
දී ක් සම සිදුම ණළම තනොහැකිම ්වම
ාර්ගස්ථම
ගීම ්රවාහනම
මධිණාරිආම විසිධීම ්රණාශම
ණ නමලදි.
තපොදුම ්රවාහනම තසේවාතේම
පවතිනම
ධීදගාමීය ම ්වම
ණාර්ආාලම
ණටයුතුවලටම
ත්තහවිධීම ්ලපානම ්වත්,ම
ණාර්ආාලම
නිලධාරීධීටම
කුිපආටම ගත්ම ්ස්ම ථආකිධීම
ණාර්ආාලවලටම
පැටුණී ටම
හැකිආාවම තිබිආම යුතුම ්වත්,ම
දිස්ත්රික් සම තමණබනම විසිධීම
දධීවනම ලදි.ම ෙවම ද,ම කිරිධීදම
සිටම හබන්ධීතෙොටම දක් සවාම
්ස් ථආක් සම තආොදවාම නැතිම
්ැවිධීම එ ම නිලධාරීධීම ්ස්ම
ථම 03ණම ග ධීකිරී ටම සිදුම
ම ම මනවශයම තලසම ණාලආම
මපතත්ම ආැම ක් සම ්වත්ම
දධීවනමලදි.
්රඥප් තිආටම මනුවම ඒම සඳහාම
මවස ආක් සම ල්ාදිආම තනොහැකිම
්වම ාර්ගස්ථම ගීම ්රවාහනම
මධිණාරිආමවිසිධීමදධීවනමලදි.

තී කය

රගකීම

කිරිධීදම
සිටම ාර්ගස්ථම
හබන්ධීතෙොටම දක් සවාම ගීම්රවාහනම
තපොදුම
්රවාහනම මධිණාරිආ.
තසේවආක් සම ස්ථාපිෙම
ණ ම
ණාර්ආාලම
නිලධාරීධීම ප කක් සම
ණාර්ආාලම
තුළටම
ග ධීම කිරී ම සඳහාම
ආබනම පහසුම ක්ර ම
තේදආක් සම තආොදාතගනම
ඇත්නබනම එආම ීතිම
විත ෝකරම
විආම
තනොහැකිම
්වත්,ම
එ්ැවිධීමඒමසඳහාමඉඩම
ල්ාම දිආම යුතුම ්වත්ම
තී කආමවිආ.ම
SP NC 2546ම ්ස්ම
ථආම
ණාර්ආාලම
තේලාවධීහිම
එ ම
නිලධාරීධීම ්රවාහනආම
කිරී ම සුදුසුම ්වටම
තී කආම වූම මෙ ,ම එ ම
පහසුණබනම සැලසී ටම
්රඥප් තිතසම වගධීතිම
්ාධාවක් සම තේම නබනමම
ඒවාම සංතශෝධනආම
ණ නම තලසම දකුණුම
පළාත්ම
ගරුම
ආණ්ඩුණා ව ම විසිධීම
දධීවනමලදි.
ත ම ්ස්ම ථතසම
ග ධීම ණ නම සිආළු ම
ජතසම නිලධාරීධීම
මනු්ීධම නිලආධීම හාම
ඒම ඒම ණාර්ආාලම
විස්ෙ දම
සහිෙවම
්ස් ථතසම ්රදර්ශනආම
ණ නම
තලසදම
දැධීමආ.
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විෂය
ක් සතෂේත්රය
ත්ද්රවයම
නිවා කම

ණ් කය
ජූමපමල ම
ග්රා ම
නිලධාරීම
වසතබනම
පවත්වාතගනම ආනම ාම
තපොලමතහේතුතවධීමපැනම
නැගීමඇතිමගැටළුම

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ
්රතීශතසම ෙරුකම ප බනප ාවම
තබනම සඳහාම තගොදුරුම මම ඇතිම
්වත්ම ඒම ඟිධීම ස ාජීආම
ගැටළුම ම පැනනැගීම ඇතිම ්වත්ම
වාර්ොමවිආ.

තී කය

රගකීම

ාම ැදී ටම ප කක් සම
්ලපත්රම ල්ාතගනම ාම
විකිණී ම ණ ධීතධීම
නබනම ඒම පිළි්ඳම
ීති ආම
පිආව ම
ගැී ම සුදුසුම ්වම
තී කආම
විආ.ම
දැනට ත්ම නඩුම පව ාම
ඇතිම ්වම සහණා ම
තපොිපස්ම
මධිණාරීමම
පවසනමලදි.

්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
තිස්ස හා ා
ආම/මසු ා්දුම
මධිණාරීම/ම
සහණා ම
තපොිපස්ම
මධිණාරීම-ම
හබන්ධීතෙො
ට
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තී ප්ලන න්යණ් රතයන් දදිිපප්  ම් ිති ගැට
7.1
කරර හ් ජලජ සම්ප්  සංරතාධන හ් ග්ර්මීය ය ආතාකයණය පිළිබඳ ගරු ්ජය අම් ය දින්්  තරආආ
7.1.1 ඉඩබන
හබන්ධීතෙොටම දිස්ත්රික් සම
තබනම පිළි්ඳවම තසොආාම
වාණිජම
ණ්ඩලආටම
්ලාම මවශයම ණටයුතුම
සබනපත්ම
සිදුම ණ නම තලසම
ධයස්ථානආක් සම
උපතදස්මල්ාමදුනි.
ඉදිකිරී මසඳහාමඉඩ ක් සම
ල්ාමගැී
7.1.2 වාරිම
ාර්ග

7.1.3 ඉඩබන
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වලස්මුඛමලමත්ෝවලම
්ටහි මග්රා මනිලධාරීම
වසතබනමසිතුමපාමවැවම
්රතිසංස්ණ කආමකිරී

සුනාටුම ගබන ානආක් සම
ඉදිකිරී ම
සඳහාම
තනතටොමපිටිආම පු ාකම
විහා ස්ථානතආධීම
ල්ාම දීම ඇතිම ඉඩ ම
ජආටමපව ාමගැී
න්පි ලැබීම් / පසුර ලැබුණු න්පි
ණෘෂිණර් ම ණෘමීය ධීතගධීම හානිම වූම
තණතසමම
වගාවධීම
සඳහාමවධීදිමල්ාමදී

ච්ි  මැතිුමම්
නිතආෝජයම
මධයක් සෂනාගරිණම
සංවර්ධනම
මධිණාරිආ,
්රාතීය ආම
තමණබනහබන්ධීතෙොට

ඇස්ෙතබනධීතුවක් සම
සහණා ම
ඉදිරිපත්මණ නමත ධීම තණො සාරිස්ම
උපතදස්මල්ාමදුනි.
-මතගොවිජනම
තසේවාම
තදපාර්ෙතබන
ධීතුව
ත ම ඉඩ ම ීෙයානුලවලම
තලසම භා තගනම තනො ැතිම
්වත්,ම වර්ෙ ානම නාආණම
ස්වාමීය ධීම වහධීතසේම විසිධීම
වධීදිම ඉමලාම ඇතිම ්වත්ම
වාර්ොමවිආ.

සාමූහිණම ්රතිපාදනම ්රාතීය ආම
ෙම වධීදිම මුඛදමම ල්ාම තමණබනම
දී ටත්,ම පව ාමගැී ම ෙංගමල
නිසිම
පරිදිම
සිදුම
කිරී ටත්ම උපතදස්ම
ල්ාමදුනි.

ණෘෂිම
ක් සෂකම
ණ්ඩලආම
ඟිධීම වධීදිම ල්ාම දී ටම ආබනම
උත්සාහආක් සම ගෙම හැකිම ්වම
වාර්ොමවිආ.

පවතිනම මධිණම සුළංම ආපදාම
ෙත්ත්වආම ෙමවිතශේෂම ණළ නාණ
මනු ැතිආක් සම
ල්ාම කමඒණණආ
ගැී ටම
ණටයුතුම
ණ නම තලසම උපතදස්ම
ල්ාමදුනි.
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-ම

අ.අ
8.2

විෂය
ක් සතෂේත්රය
ාර්ගම
සංවර්ධන

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

ලංසිම වත්ෙම ්ස්ම ්ස්ම
නවෙනම
ස්ථානආම
තී
කආමණ
මණාලආක් සමගෙමමම
නවෙනම
ස්ථානආම
ඇෙත්ම තබනම වනම තෙක් සම
සලකුණුමතනොකිරී
දැධීමබනම්රදර්ශනආමතනොකිරී ම
තහේතුතවධීම ්ස්ම ථම නෙ ම
තනොණ නම්වමවාර්ොමවිආ.

8.3

නග ම
සංවර්ධන

පරිපාලනම සංකීර්කආම මීය ටමතප මමවස්ථාමකිහිපආණමදීම
ඉදිරිපිටම මනවස ම ණඩම ම තබනම පිළි්ඳම දධීවාම ඇෙත්ම
තබනම වනම තෙක් සම ණඩම ඉවත්ම
ඉවත්මකිරී
කිරී ම සිදුම ණ ම තනො ැතිම ්වම
වාර්ොමවිආ.

8.4

උසස්ම
මධයාපන

තණොළඹම
විශ්වම
විදයාලතසම
ණෘෂිම
ොක් සෂකම
විදයාලආම
සඳහාමඉඩ මල්ාමදී

8.5

ඉඩබන

හබන්ධීතෙොටම
නවම
ත ෝහලම සංවර්ධතආධීම
පසුම වයාපා ම මහිටුම
වූවධීම සඳහාම විලක් සපම
ඉඩබනමල්ාමදී .
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තරන්  ගැට
සංවර්ධනම ්රාතීය ආම
ණටු ර
සබන්ධීධිණ කමණටු රම
නිසිමපරිදිම
තනොපැවැත්ම

9.1

9.2

ඉඩබන

තබනම සඳහාම මක් සණ ම 300ක් සම
තවධීම ණ ම පළමුඛම මදිආ ටම
මක් සණ ම 50ණම භූටුආක් සම ල්ාම දීම
ඇෙ.තබනවනම විටම එ ම මක් සණ ම
50ණම භූටුආම සංවර්ධනආම ණ ම
මවසධීම ්ැවිධීම ඉතිරිම මක් සණ ම
250ම ල්ාම තදනම තලසම ඉමලාම
සිටිනමලදි.
ත ෝහලම ආසධීනතසම මක් සණ ම
32ම ණම ඉඩ ම තබනම සඳහාම සුදුසුම
්වත්,ම හවැිපමමධිණාරිආමතබනම
වනම තෙක් සම නග ම සභාවටම
ඉඩ ම පව ාම තනො ැතිම ්වත්ම
වාර්ොමවිආ.
එකීම ඉඩබනම පව ාම තදධීතධීම
නබනම
සතිආක් සම
ඇතුලෙම
ොවණාිපණමඉදිකිරීබනමසිදුමණළම
හැකිම්වත්මදධීවනමලදි.

ස මසභාපතිවරුධීත ම
පත්ම මසබන්ධීධතආධීම
ගැටළුමපවතිනම්ැවිධීම
ඕතණතවල,මවලස්මුඛමල,ම
තිස්ස හා ා ආ,මණ රවනමහාම
ලුණුගබනතවතහ ම්රාතීය ආම
සබන්ධීකරණ කමණටු රම
පැවැත්ම ටමතනොහැකිමවූම්වම
වාර්ොමවිආ.
තද් වැවමොවණාිපණම ත මඉඩ ම ජතසමඉඩ ක් සම
නිවාසවලමජීවත්මවනම
තලසිධීමනබනමණ මඇතිම්වත්,ම
පුනමම74ක් සමසඳහාම
වධීදිමතගම මසඳහාමවිශාලම
ඉඩබනවලමමයිතිආමල්ාම මුඛදලක් සමවැආමවනම්වත්ම
දී
වාර්ොමවිආ.

තී කය

රගකීම

තබනම පිළි්ඳම තසොආාම ාර්ගම
්ලාම මවශයම ණටයුතුම සංවර්ධනම
සිදුම ණ නම තලසම මධිණාරිආ,ම
උපතදස්මල්ාමදුනි.ම
ාර්ගස්ථම
ගීම්රවාහනම
මධිණාරිආ
මම
ණඩම ඉවත්ම කිරී ම ාර්ගම
සඳහාම මදාලම ීති ආම සංවර්ධනම
ක්රිආා ාර්ගම ගැී ම මධිණාරිආම/ම
සුදුසුම ්වටම තී කආම නාගරිණම
විආ.
සංවර්ධනම
මධිණාරිආම/ම
්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
හබන්ධීතෙො
ට
ඉතිරිම ඉඩබනම තණොටසම ්රාතීය ආම
ල්ාම
දී ම තමණබනමසබන්ණ්ධතආධීමඉඩබනම ලුණුගබනතව
පරිහ කම ණටු රතේම තහ
මනු ැතිආමල්ාමතගනම
ඉදිරිම ණටයුතුම සිදුම
ණ නම තලසම උපතදස්ම
ල්ාමදුනි.
එ ම ඉඩ ම නග ම පළාත්ම
සභාවටම පව ාම දී ටම පාලනම
ණටයුතුම
ණ නම සහණා ම
තලසත්,ම
තණො සාරිස්ම
වයාපාරිණආධීම සඳහාම /මනාගරිණම
විසඳුබනම ල්ාම දී ටම සංවර්ධනම
ණඩිනටුධීම ණටයුතුම මධිණාරිආ
ණ නම
තලසත්ම
උපතදස්මල්ාමදුනි.

ස මසභාපතිවරුධීම
පත්මණ නමතෙක් සම
විණමපආක් සමතලසම
්රගතිමස ාතලෝචනම
ස්ස්මබනමතලසමණටු රම
පැවැත්ම ටමඋපතදස්ම
ල්ාමදුනි.

සිආළු ම
්රාතීය ආම
තමණබනවරු
ධී

ඉඩබනමපරිහ කම
්රාතීය ආම
ණටු රවටමඉදිරිපත්ම
තමණබනම-ම
ණ මඑහිමනිර්තීශම
තිස්ස හා ා
ඉදිරිපත්මණ නමතලසම
ආ
උපතදස්මල්ාමදුනි.
18

District Coordinating Committee - Hambantota

9.3

විෂය
ක් සතෂේත්රය
ආ ක් සෂණ

9.4

ණෘෂිණර්

අ.අ

9.5

ඉඩබන

ණ් කය

ස්ණච්ඡ් වූ ණරුණූ

තී කය

රගකීම

තද් වැවමපාසලමමසලම ඉවත්මණ මගධීනාමතලසම
නවොමඇතිම
දධීවාමනැවෙමසිහිණැඳමබනමදම
ණධීතට්නර්ම ථම02ම
ණ මඇතිම්වමවාර්ොමවිආ.
ඉවත්මකිරී

ආ ක් සෂණමතහේතූධීමදම
පදනබනමණ මගනිටුධීම
හජනමපීඩාණාරීම
පනෙමආටතත්ම
ීති ආමක්රිආා ාර්ගම
ගධීනාමතලසම
උපතදස්මල්ාමදුනි.

ලුණුගබනතවතහ මතහේධීම
තගොමධීත මතගොවිමබිබනම
තහළිමතපතහළිමකිරී ටම
මවස මගැී ම

පා බනපරිණමතහේධීම
තගොවිෙැධීමසඳහාම
මවස්ථාවමල්ාමදිආම
යුතුම්වත්,මතහේධීම
තගොමධීත ම
තම නආක් සමඉදිරිපත්ම
ණ නමතලසත්ම
උපතදස්මල්ාමදුනි.

්රාතීය ආම
ඉංජිතධීරුම-ම
ාර්ගම
සංවර්ධනම
මධිණාරිආම/ම
සහණා ම
තපොිපස්ම
මධිණාරීම-ම
හබන්ධීතෙො
ට
දිසාමවනම
නිලධාරීම-ම
වනම
සං ක් සෂකම
තදපාර්ෙතබන
ධීතුව

දීර්ඝමණාලීනමවශතආධීමතහේධීම
තගොවිෙැනමණ තගනමආම
තගොමධීත මබිබනමසඳහාම
ගැටළුවක් සමතනො ැතිම්වමදිසාම
වනමනිලධාරීමවිසිධීම්රණාශම
ණ නමලදි.

ස්වර්ක ාලීමතගොවිම
ණෑිපආපු මවැතවධීම
සටුතිතසමසා ාජිණආධීම තපෝෂකආමවනම්රතීශතසම
සඳහාම්ලපත්රමල්ාමදී
මනවස මවගාණරුවධීම
සබන්ධීධතආධීමමූිපණම
සමීය ක් සෂකමසිදුමණ ම
පුීගලයිධීම47මතදතනකුම
තෙෝ ාතගනමඇතිම්වත්,මඑක් සම
මතආකුටමමක් සණ ම02ම්ැඟිධීම
්ලපත්රමල්ාමදී මසඳහාම
මවශයමමනු ැතිආමනිතආෝජයම
ඉඩබනමතණො සාරිස්මතවතිධීම
ඉමලීබනමණ මඇතිම්වත්ම
වාර්ොමවිආ.

තබනමසබන්ධීධතආධීම
සබන්ධීකරණ කම
ණටු රතේමමනු ැතිආම
ල්ාමදුධීමමෙ මඒම
මනුවමඉදිරිමණටයුතුම
සිදුමකිරී ටමතී කආම
විආ.

්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
ලුණුගබනතව
තහ
්රාතීය ආම
තමණබනම-ම
හබන්ධීතෙො
ටම/ම
නිතආෝජයම
ඉඩබනම
තණො සාරිස්.

මීය ළඟම ස්ස්මබනවලදීම නයාආම පත්රආටම මදාලම තනොවනම ණරුණුම ඉදිරිපත්ම කිරී ම සිදුම තනොණ නම තලසත්,ම ණැඳමතබනම
ිපපිආම එවාම ඇතිම මආම ප කක් සම ශාලාවටම ඇතුළත්ම ණ ම ගැී ටම මවශයම ණටයුතුම සිදුම ණ නම තලසත්ම දැධීමත ධීම
මනතුරුවම දිස්ත්රික් සම සබන්ධීකරණ කම ණටු රම ස්ස්ම ම සාර්ථණවම පැවැත්ම ම සබන්ධීධතආධීම ණටු රතේම සිආළු ම
සා ාජිණආධීමතවෙමමස්තුතිආමපිරින ටුධීමප.වම03.00මටමප කමමස්ස්මතබනමණටයුතුමමවසධීමවිආ.
මීය ළඟමස්ස්ම මපැවැත්තවනමදිනආමමදැනුබනමතදනුමලැතබ්.
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