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58585858::::    
 

 

Àò±¸ ̄À±Á¶Àò±¸ ̄À±Á¶Àò±¸ ̄À±Á¶Àò±¸ ̄À±Á¶    
 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 
 

 

 

 මහනගර 
සභා 

නගර 
සභා 

පාෙදශය 
සභා 

ෙකාළඹ 04 05 04 

ගපහ 02 05 12 

කතර - 04 12 

එකතව 06 14 28 48 

ෙමෙහවරෙමෙහවරෙමෙහවරෙමෙහවර 

පළාත පාලන ආයතන හා ෙස්වාලාභන අතර 

මනා සබනධතාවයක ෙගාඩනගා ගන 

සහද තෙරක, මාෙගපෙදශකෙයක ෙලස 

කටයත කරන පළාත පාලන බල පෙදශය 

තළ සහපත පපාලන කමයක පවතවාෙගන 

යාම පළාත පාලන ෙදපාතෙනතෙ 

ඉලකක සපුරා ගැමඉලකක සපුරා ගැමඉලකක සපුරා ගැමඉලකක සපුරා ගැම 

 

නාගක හා ගානාගක හා ගානාගක හා ගානාගක හා ගාය පළාත පාලන ආයතනවල ය පළාත පාලන ආයතනවල ය පළාත පාලන ආයතනවල ය පළාත පාලන ආයතනවල 
යතල පහසක වැයණ ම යටෙතයතල පහසක වැයණ ම යටෙතයතල පහසක වැයණ ම යටෙතයතල පහසක වැයණ ම යටෙත 

 

 ගාය මාග .. 500 වැ පමාණයක 

සංවධනය කර ඇත. 

 කඩා පාල 145ක ඉ කර ඇත. 

 පුස්තකාල 55 ක වැයණ කර ඇත. 

 පුස්තකාල ඉ හා වැයණ  යටෙත 

වපෘ 532 යාතමක කර ඇත. 

 ගාය සෙපාළ 28ක සංවධනය කර ඇත. 

 ආහනාගාර 19ක ඉ කර ඇත. 

 ගාය ෙපා පහසක යණ ම යටෙත වපෘ 

466 ක යාතමක කර ඇත. 

 

É±¥àÉ±¥àÉ±¥àÉ±¥à´´ð±¥´´´ð±¥´´´ð±¥´´´ð±¥´    
 ඉංෙනරැ ෙස්වා 
 ෙසෟඛ ෙස්වා 
 මහජන උපෙයග ෙස්වා 

    
අරමණඅරමණඅරමණඅරමණ    

 වැයණ වූ ගාය යතල පහසක පදධය 
ඇ ම සහ මනා ෙලස නඩතත ම 

 සහභාගතව පෙශය තළන පජා සංවධනය 
ඉහළ නැංම 

 පළාත පාලන ආයතන මගන ගණාතමක 
ෙස්වාවක සැපම. 

 පජාව සඳහා වතමට සස පසරයක 
මාණය කර ම.... 
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59595959::::    

cs;Suhl;rpcs;Suhl;rpcs;Suhl;rpcs;Suhl;rp    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
gq;fspg;Gr; nra;jygq;fspg;Gr; nra;jygq;fspg;Gr; nra;jygq;fspg;Gr; nra;jy ;; ;;    

 nghwpapayhsH Nrit 
 Rfhjhu Nrit 
 nghJ kf;fs; gad;ghl;Lr; Nrit 

 

Nehf;fk;Nehf;fk;Nehf;fk;Nehf;fk;    
 Kd;Ndw;wk; mile;Js;s fpuhkpa mbg;gil 
trjpfspy; Kiwia Vw;gLj;jp kw;Wk; chpa 
Kiwfspy; mtw;iwg; guhkhpj;jy; 

 gq;fspg;G gpuNtrj;jpd; %yk; r%f 
mgptpUj;jpia caHj;jy; 

 cs;Suhl;rp epWtdq;fspd; %yk; jukhd 
Nritia toq;Fjy; 

 r%fq;fSf;fhf thof;$ba nghUj;jkhd 
Rw;whliy cUthf;fpf; nfhLj;jy;. 

    

    
    

 

 

 
 

 

 

    
    
 

    

 khehfu 
rig  

efu 
rig 

gpuNjr 
rig 

nfhOk;G 04 05 04 

fk;g`h 02 05 12 

fSj;Jiw - 04 12 

nkhj;jk; 06 14 28 48 

gzpgzpgzpgzp    
    

cs;Suhl;rp epWtdk; kw;Wk; Nrit eyd; 

ngWeHfSf;fpilapy; Nghjpa 

njhlHGfis fl;bnaOg;Gk; cw;w ez;gd; 

topfhl;Lgtuhf fUkq;fis Mw;wp 

cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; mjpfhu 

gpuNjrq;fspy; rpwe;j epUthf Kiwia 

elhj;Jtjw;fhf nray;gLtJ cs;Suhl;rp 

jpizf;fsj;jpd; gzpahfTs;sJ. 

,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;    
    
efu kw;Wk; fpuhkpa cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; efu kw;Wk; fpuhkpa cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; efu kw;Wk; fpuhkpa cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; efu kw;Wk; fpuhkpa cs;Suhl;rp kd;wq;fspd; 
mbg;gilmbg;gilmbg;gilmbg;gil    trjpfis Kd;Ndw;Wtjd; fPo;trjpfis Kd;Ndw;Wtjd; fPo;trjpfis Kd;Ndw;Wtjd; fPo;trjpfis Kd;Ndw;Wtjd; fPo;    

 fpuhkpa tPjpfs; 500 fp.kPl;lUf;F $Ljyhd 
msT mgptpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 rpwpa ghyq;fs; 145 epHkhzpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 55 thrpfrhiyfs; NkYk; 
Kd;Ndw;wg;gl;Ls;sJ. 

 thrpf rhiyfs; epHkhzpj;jy; kw;Wk; 
Kd;Ndw;Wjypd; fPo; 532 nray;jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 fpuhkpa thu nghJr;re;ijf; fl;blq;fs; 
23 mgptpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 19 kahdq;fs; epHkhzpf;fg;gl;Ls;sJ. 
fpuhkpa nghJtrjpfs; vd;gtw;iw 
Kd;Ndw;Wtjd; fPo; 466 nray;jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 



                                            ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

   

60606060::::    

£ÀÇµå Éò¨¶±É¥ç´£ÀÇµå Éò¨¶±É¥ç´£ÀÇµå Éò¨¶±É¥ç´£ÀÇµå Éò¨¶±É¥ç´    
    
    

 

ඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැම 

 

1. පපපපජාජාජාජා    මලක අපමලක අපමලක අපමලක අපවවවව කළමනාකරණ වැඩසටහන  කළමනාකරණ වැඩසටහන  කළමනාකරණ වැඩසටහන  කළමනාකරණ වැඩසටහන 
පළාත පාලන ආයතන ආශපළාත පාලන ආයතන ආශපළාත පාලන ආයතන ආශපළාත පාලන ආයතන ආශතව තව තව තව යාතමක ම යාතමක ම යාතමක ම යාතමක ම 
යටෙතයටෙතයටෙතයටෙත 

 අපව ෙවනම 0% සිට 10% දකවා 
වැකර ඇත. 

 අපව එකත ම 50% - 65% අතර 
පමාණයන ඉහළ නංවා ඇත. 

 ගෘහස්ථ ෙකාෙපස්කරණය නකට ෙම.  
 ෙටාන. 8 -10 දකවා වැකර ඇත. 

 පිතරැ පුරවර වපෘය ගාමෙස්වා වස 
100 ක ආවරණය කර ඇත. 

    

2. පළාත පාලන ආයතනවල අපපළාත පාලන ආයතනවල අපපළාත පාලන ආයතනවල අපපළාත පාලන ආයතනවල අපවවවව බැහැරලම  බැහැරලම  බැහැරලම  බැහැරලම 
සඳහා පහසක වැයණ මසඳහා පහසක වැයණ මසඳහා පහසක වැයණ මසඳහා පහසක වැයණ ම.... 

 කඩෙවල (අකකර 05) - නකට අපව 
ෙම.ෙටා. 400 භාතා ම සඳහා 
වපෘයක ආරභ මට යා කරන 
පව. 

 කරයාන (අකකර 25) ෙදහවල, ෙමාරටුව, 
කැස්බෑව, ෙබාරලැස්ගමව පළාත පාලන 
පෙදශවල අපව බැහැර ෙ ධාන 
සලසා ඇත. 

 ෙපාෙහාරවතත - කතර (අකකර 06) 
ෙපාෙහාරවතත ෙකාෙපස්කරණය 
වැඩසටහන පිලසරැ  යාපෘෙය් ආධාර ඇව 
ආරභ කර ඇත. 

 

කාකාකාකායයභාරයයයභාරයයයභාරයයයභාරය 

 නාගක ඝන අපව කළමනාකරණය 

 මළ යර අපව කළමනාකරණය 

 කාක අපව කළමනාකරණය 

 සායක අපව කළමනාකරණය 

 ෙගාඩනැගල අපව කළමනාකරණය 

 වාය ෂණය කළමනාකරණය 

 හැයාව වැයණ ම 

    
යාතමක ෙශෂ වැඩසටහනයාතමක ෙශෂ වැඩසටහනයාතමක ෙශෂ වැඩසටහනයාතමක ෙශෂ වැඩසටහන 

 පිතරැ පාසල 

 පසර කැක 

 පසර තෙර  

 පිතරැ සව පියස 

 පිතරැ ආයතන 

 



                        ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ                            Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

    
    

61616161::::    

fopTg;nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;fopTg;nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;fopTg;nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;fopTg;nghUl;fs; Kfhikj;Jtk;    
 

  

    

gq;fspg;G gzpfsgq;fspg;G gzpfsgq;fspg;G gzpfsgq;fspg;G gzpfs;;;;    

 efu jpz;kfopTg;nghUs; Kfhikj;Jtk; 

 kyf;fopTfs; Kfhikj;Jtk; 

 ifj;njhopy; fopTg;nghUs; 
Kfhikj;Jtk; 

 fl;bl fopTg;nghUs; Kfhikj;Jtk; 

 top khriljy; Kfhikj;Jtk; 

 jpwd;fis NkYk; Kd;Ndw;Wjy; 
 

    
eilKiwg;gLj;jg;gl;LtUk; tpNrl eilKiwg;gLj;jg;gl;LtUk; tpNrl eilKiwg;gLj;jg;gl;LtUk; tpNrl eilKiwg;gLj;jg;gl;LtUk; tpNrl 
epfo;r;rpj;jplepfo;r;rpj;jplepfo;r;rpj;jplepfo;r;rpj;jpl;lq;fs;;lq;fs;;lq;fs;;lq;fs;    

 “gptpJU” ghlrhiyfs; 

 “ghpru nff;FS” 

 “ghpru kpj;JNuh” 

 “gptpJU Rtgpar” 

 “gptpJU epWtdk;” 

 

,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;    
 
1111.... r%fj;jpd; Muk;g Kfhikj;Jt epfo;r;rpj;jpl;lk; r%fj;jpd; Muk;g Kfhikj;Jt epfo;r;rpj;jpl;lk; r%fj;jpd; Muk;g Kfhikj;Jt epfo;r;rpj;jpl;lk; r%fj;jpd; Muk;g Kfhikj;Jt epfo;r;rpj;jpl;lk; 
cs;Suhl;rp epWtdq;fSf;F mz;kpj;j cs;Suhl;rp epWtdq;fSf;F mz;kpj;j cs;Suhl;rp epWtdq;fSf;F mz;kpj;j cs;Suhl;rp epWtdq;fSf;F mz;kpj;j 
gFjpfspy; eilKiwg;gLj;jypd; fPo;gFjpfspy; eilKiwg;gLj;jypd; fPo;gFjpfspy; eilKiwg;gLj;jypd; fPo;gFjpfspy; eilKiwg;gLj;jypd; fPo;    

 

 fopTg;nghUl;fis Gwk;ghf;fy; 0% ,Ue;J 10% 
tiu mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 fopTg;nghUl;fis Nrfhpj;jy; 50% -60% f;F 
,ilahd mstpy; fopTfs; 
mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 tPl;L $l;Lg;;nghUs; fopTfs; (nfhk; Ngh];l;) 
Kiw ehnshd;Wf;F nkl;-njhd; 8-10 tiu 
mjpfhpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 gptpJUGy nray;jpl;lk; fpuhk NritahsH 
gphpTfs; 100I cs;slf;Fk; tifapy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
 
 

2222.... cs;Suhl;rp epWtdq;fs; fopTg;nghUl;fis cs;Suhl;rp epWtdq;fs; fopTg;nghUl;fis cs;Suhl;rp epWtdq;fs; fopTg;nghUl;fis cs;Suhl;rp epWtdq;fs; fopTg;nghUl;fis 
mfw;Wtjw;fhd trjpfis NkYk; Kd;Ndw;Wjy;mfw;Wtjw;fhd trjpfis NkYk; Kd;Ndw;Wjy;mfw;Wtjw;fhd trjpfis NkYk; Kd;Ndw;Wjy;mfw;Wtjw;fhd trjpfis NkYk; Kd;Ndw;Wjy;    
    

 fUnty (Vf;fH 05) ehnshd;Wf;F 
fopTg;nghUs; nkl;hpf;njhd; 400 
ghtpf;fg;gLtjw;fhf nray;jpl;lk; xd;W 
Muk;gpf;fg;gl;l eilKiwg;gLj;jg;gl;L 
tUfpd;wJ. 

 fujpahd; (Vf;fH 25) nj`pty> nkhul;Lt> 
nf];ght> nghuy];fKt cs;Suhl;rp 
gpuNjrq;fspy; fopTg;nghUl;fis 
mfw;Wtjw;fhd Vw;ghLfs; nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 “nghun`hutj;ij” – fSj;Jiw (Vf;fH 06) 
nghun`huj;ij nfhk;Ngh];l; gris 
($l;Lf;fopTfs;) epfo;r;rpj;jpl;lk; jahhpf;fg;gl;L 
nray;jpl;l epjp cjtpAld; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
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කාතාව ස�බල ගැ�ම සමාජයම ස�බල    ගැ�ම�.    
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කායයභාරයකායයභාරයකායයභාරයකායයභාරය.... 
 

 කානතාවන සබල ගැනම හ නායකතව කානතාවන සබල ගැනම හ නායකතව කානතාවන සබල ගැනම හ නායකතව කානතාවන සබල ගැනම හ නායකතව 
පුහණවපුහණවපුහණවපුහණව 

 මලමලමලමලධාර හා උපධාර හා උපධාර හා උපධාර හා උපකරණ ලබාමකරණ ලබාමකරණ ලබාමකරණ ලබාම 

 වවවවවසායකතව ගැනමවසායකතව ගැනමවසායකතව ගැනමවසායකතව ගැනම 

 ඒකාබදධ වැඩසටහන සංධානයඒකාබදධ වැඩසටහන සංධානයඒකාබදධ වැඩසටහන සංධානයඒකාබදධ වැඩසටහන සංධානය 

 ස්ෙඡා වැඩසටහන සංධානයස්ෙඡා වැඩසටහන සංධානයස්ෙඡා වැඩසටහන සංධානයස්ෙඡා වැඩසටහන සංධානය 

 ධ කානතා ස සංග හමධ කානතා ස සංග හමධ කානතා ස සංග හමධ කානතා ස සංග හම 

2009 2009 2009 2009 වෂෙය්වෂෙය්වෂෙය්වෂෙය් 

 

 කානතාවන කානතාවන කානතාවන කානතාවන 150 150 150 150 කට ස්වයං යා පුහණවකට ස්වයං යා පුහණවකට ස්වයං යා පුහණවකට ස්වයං යා පුහණව    ලබා  ලබා  ලබා  ලබා  
ඇතඇතඇතඇත.... 

2011 2011 2011 2011 වෂෙය් ෙබෙහන කානතාවන ෂ්පාදන වෂෙය් ෙබෙහන කානතාවන ෂ්පාදන වෂෙය් ෙබෙහන කානතාවන ෂ්පාදන වෂෙය් ෙබෙහන කානතාවන ෂ්පාදන 

කායයට ෙයාම ෙ අරමන රට තළ ඉලකායයට ෙයාම ෙ අරමන රට තළ ඉලකායයට ෙයාම ෙ අරමන රට තළ ඉලකායයට ෙයාම ෙ අරමන රට තළ ඉලලමක ලමක ලමක ලමක 

පවන කෘෂිකමානත හා කපවන කෘෂිකමානත හා කපවන කෘෂිකමානත හා කපවන කෘෂිකමානත හා කමානත ෂ්පාදනයන මානත ෂ්පාදනයන මානත ෂ්පාදනයන මානත ෂ්පාදනයන 
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                        ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ                            Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

    
    

63636363::::    

kfspH mYty;fs;kfspH mYty;fs;kfspH mYty;fs;kfspH mYty;fs;    
 

Kjyplk; mk;khTf;FKjyplk; mk;khTf;FKjyplk; mk;khTf;FKjyplk; mk;khTf;F………….. .. .. ..     
 

“kfspHfis tYg;ngwr; nra;tjd; %yk; KOr; r%fNk typikailAk;kfspHfis tYg;ngwr; nra;tjd; %yk; KOr; r%fNk typikailAk;kfspHfis tYg;ngwr; nra;tjd; %yk; KOr; r%fNk typikailAk;kfspHfis tYg;ngwr; nra;tjd; %yk; KOr; r%fNk typikailAk;”    

Nky;khfhzj;jpy; nkhj;jkhf 2.9 kpy;ypad; kfspH 
cs;sdH. mtw;wpy; njhopy; tha;g;gpd;wp ,Uf;Fk; 
rjtPjj;ij ,yq;ifapd; rjtPjk; kw;Wk; mtw;wpd; 
rjtPjj;Jld; xg;gpl;Lg;ghHf;Fk; NghJ fPo; cs;sthW 
fhzg;gLfpd;wJ. 
    

,yq;if  Nky;khfhzk;  
 

 tptrhak;/ flw;nwhopy;        27272727....7777%%%%    3333....3333%%%% 

 
 Nritg;gphpT                       10101010....3333%%%%    19191919....6666%%%% 

 
 rpWifj;njhopy;/  
ifNtiy           18181818....4444%%%%    25252525....3333%%%% 

 

Nky;khfhzj;jpy; thOk; kfspHfSf;fhf mwpT 

re;jHg;gq;fs; kw;Wk; tsq;fisg; 

ngw;Wf;nfhLg;gjd; %yk; mtHfsJ ehshe;j 

jpwd; fl;bnaOg;gg;gLtjpdhy; tho;f;ifj;juk; 

r%fjuk; vd;gd jukhdjhfTk; kw;Wk; 

NghJkhd msT caHj;Jtjw;F Njitahd 

njhlHr;rpahd gq;fspg;G toq;FtNj gpujhd 

Nehf;fkhFk;. 

gq;fspg;Ggq;fspg;Ggq;fspg;Ggq;fspg;G  
 

 kfspuJ typikia Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; 

jiyikj;Jt gapw;rp mspj;jy 

 epjp cjtp kw;Wk; cgfuzq;fs; toq;Fjy; 

 Kaw;rpahd;ikia Cf;Ftpj;jy; 

 xd;wpizf;fg;gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Vw;ghL 

nra;jy; 

 njhz;lH epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; Vw;gLj;jy; 

 gy;NtW kfspH rq;fq;fis cUthf;Fjy; 

 

2009k; Mz;by;2009k; Mz;by;2009k; Mz;by;2009k; Mz;by;    
 

 kfspH 150 NgUf;F Ranjhopy; tha;g;G gapw;rp kfspH 150 NgUf;F Ranjhopy; tha;g;G gapw;rp kfspH 150 NgUf;F Ranjhopy; tha;g;G gapw;rp kfspH 150 NgUf;F Ranjhopy; tha;g;G gapw;rp 

toq;fg;gl;Ls;sJ.toq;fg;gl;Ls;sJ.toq;fg;gl;Ls;sJ.toq;fg;gl;Ls;sJ.    

 

2011k; Mz;by; $Ljyhf kfspiu cw;gj;jp 

gzpfspy; <LgLj;Jk; Nehf;fpy; ehl;bDs; 

Ntz;LNfhs; fhzg;gLk; tptrhak; kw;Wk; 

ifj;njhopy; cw;gj;jpapy; mtHfis <LgLj;jp 

Njrpa mgptpUj;jpapy; ,ize;J nfhs;tjw;Fk; 

vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ. 



                                            ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

   

64646464::::    

ÂË±¨ ©»µ¥àÛ¶´ÂË±¨ ©»µ¥àÛ¶´ÂË±¨ ©»µ¥àÛ¶´ÂË±¨ ©»µ¥àÛ¶´    

 

 

ගාය ෙපා පහසක වැයණ ෙ කටයතවල 
පධාන මැහතකරැවක බවට ගාම සංවධන ස පත 
ම පධාන අරමණ ෙ.  
 

  

 

 

 

 

 

 

ඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැම.... 
 

 ගාමසංවධන ස   2219 ක ලයාපං කර 
ඇත. 

 ගමාන 10 සංවධනය කර ඇත. 
 ධ අංශවල ස්වයං යා සඳහා 6780 පුහණ 
කර ඇත. 

 ගාය මාග 215 සංවධනය කර ඇත. 
 පාය ජල වපෘ 03 ක යාතමක කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අෙප්කෂිත වැඩසටහන අෙප්කෂිත වැඩසටහන අෙප්කෂිත වැඩසටහන අෙප්කෂිත වැඩසටහන ----    2011201120112011 

ගාය යතල පහසක සංවධනය ම - 
ලයන 34 ෙවන කර ඇත. 
 

ගෙ බලය රටට ................... 
 

කායයභාරයකායයභාරයකායයභාරයකායයභාරය 

 

 අධතක සංවධනය 

 ආක සංවධනය 

 යතල පහසක සංවධනය 

බස්නාහර පළාෙත ම ජනගහනෙයන 68 % ක  

පශතයක ගාය අංශයට අයතවන අතර නාගක 

ජනගහනය 30 % ෙ.  ස්ක මටන ගතෙහාත 

ෙකාළඹ 45 %, ගපහ 85 %,  කතර.86 % ගාය 

ජනගහනයක වාතා ෙ. 



                        ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ                            Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

    
    

65656565::::    

fpuhk mgptpUj;jpfpuhk mgptpUj;jpfpuhk mgptpUj;jpfpuhk mgptpUj;jp    
  

    

    

    

fpuhkpa nghJ trjpfis Kd;Ndw;wk; 

mYty;fspy; gpujhd <Lghl;lhsuhf fpuhk 

mgptpUj;jp rq;fq;fis epakpg;gJ gpujhd 

Nehf;fkhFk;. 

 

  

 

 

 

 

 

    
    
,yf;ifg;G+Hj;jp nra;jy,yf;ifg;G+Hj;jp nra;jy,yf;ifg;G+Hj;jp nra;jy,yf;ifg;G+Hj;jp nra;jy;;;;    

 
 fpuhk mgptpUj;jp rq;fq;fs; 2219 gjpT 

nra;ag;gl;Ls;sJ 

 10 fpuhkq;fs; mgptpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 6780NgUf;F gy;NtW Jiwfspy; 

 RaNtiytha;g;G gapw;rp toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 215 ghijfs; fpuhkpa ghijfs; mgptpUj;jp 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 03FbePH nray;jpl;lq;fs; 

eilKiwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vjpHghHf;fg;gLk; epfo;r;rpj;jpl;lk; vjpHghHf;fg;gLk; epfo;r;rpj;jpl;lk; vjpHghHf;fg;gLk; epfo;r;rpj;jpl;lk; vjpHghHf;fg;gLk; epfo;r;rpj;jpl;lk; ----    2011201120112011    
 

fpuhkpa cl;fl;likg;Gf;fspd; trjpfis mgptpUj;jp 

nra;tjw;fhf &gh 34 kpy;ypad; njhif xJf;fPL 

nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

 

 

 

 

fpuhkj;jpd; mjpfhuk; ehl;bw;F fpuhkj;jpd; mjpfhuk; ehl;bw;F fpuhkj;jpd; mjpfhuk; ehl;bw;F fpuhkj;jpd; mjpfhuk; ehl;bw;F …………....    
 

gq;fspg;Ggq;fspg;Ggq;fspg;Ggq;fspg;G    

 
 fy;tp rk;ge;jkhd mgptpUj;jp 

 nghUshjhu mgptpUj;jp 

 cl;fl;likg;G mgptpUj;jp 

Nky;khfhzj;jpy; nkhj;j rdj;njhifapy; 68% 

rjtPjk; fpuhkpa gphpTf;F chpatdhf 

,Ug;gJld;> efu rdj;njhif 30% MFk;. 

khtl;l kl;lj;jpy; Nehf;Fk; NghJ KiwNa 

nfhOk;G 45% fk;g`h 85% fSj;Jiw 86% 

fpuhkpa rdj;njhif fhzg;gLtjhf mwpa 

Kbfpd;wJ.  

 



                                            ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

   

66666666::::    

 

ÀÌ©¥ÀÌ©¥ÀÌ©¥ÀÌ©¥    

බරාව ෛජව ධතව උදබරාව ෛජව ධතව උදබරාව ෛජව ධතව උදබරාව ෛජව ධතව උදනයනයනයනය.... 

 

 

අරමණඅරමණඅරමණඅරමණ.... 
 

 පළාත තළ සිෙවන පවන පාසක ගැට 
සඳහා ස ෙසම. 

 පාසක සමතලතතාවය ක ගැම පිළබඳ 
ෙපා මහජනතාව නවත ම. 

 ස්වාභාක පත මගන සිය හැ හා අවම 
කර ගැම.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැම 

 

 කෙබල භාය මාවත ඇල මාගෙය් පැබැම 
ට 110 පසංස්කරණය කරන නාගක පවුල 
250 සඳහා පාසක ගැට අවම කර ඇත. 

 බරාව ෛජව ධතව උදනය ස්ථාපිත ෙ 
වැඩකටයත ආරභකර ඇත.

”    ගහ ෙකාළ සතා සීපාවාද සරන හත ලංකාවකගහ ෙකාළ සතා සීපාවාද සරන හත ලංකාවකගහ ෙකාළ සතා සීපාවාද සරන හත ලංකාවකගහ ෙකාළ සතා සීපාවාද සරන හත ලංකාවක, , , , ෙරග සව සපනන ස් කැලක ෙරග සව සපනන ස් කැලක ෙරග සව සපනන ස් කැලක ෙරග සව සපනන ස් කැලක ” 

යන ජාක පයන ජාක පයන ජාක පයන ජාක පපතය මත පිහටා ස් වාසය සඳහා ෙයගපතය මත පිහටා ස් වාසය සඳහා ෙයගපතය මත පිහටා ස් වාසය සඳහා ෙයගපතය මත පිහටා ස් වාසය සඳහා ෙයග ෙසෟඛ ෙසෟඛ ෙසෟඛ ෙසෟඛතමක පසරයක ස්ථාපනය ම තළන රසාර තමක පසරයක ස්ථාපනය ම තළන රසාර තමක පසරයක ස්ථාපනය ම තළන රසාර තමක පසරයක ස්ථාපනය ම තළන රසාර 
පසරයකපසරයකපසරයකපසරයක, , , , සාටතසාටතසාටතසාටත, , , , සිය සතනටත තහවුරැ මට අවශසිය සතනටත තහවුරැ මට අවශසිය සතනටත තහවුරැ මට අවශසිය සතනටත තහවුරැ මට අවශ පියවර ගැම අපෙග පරමාථය ෙ පියවර ගැම අපෙග පරමාථය ෙ පියවර ගැම අපෙග පරමාථය ෙ පියවර ගැම අපෙග පරමාථය ෙ.... 

 

මහනද නතන ඉ කෙමහ සඳහන    ”    මහ ෙපාළවමහ ෙපාළවමහ ෙපාළවමහ ෙපාළව, , , , සතා සතා සතා සතා 
සීපාවා හා ගහ ෙකාළද සමග බැන රසාර සංවධනය සීපාවා හා ගහ ෙකාළද සමග බැන රසාර සංවධනය සීපාවා හා ගහ ෙකාළද සමග බැන රසාර සංවධනය සීපාවා හා ගහ ෙකාළද සමග බැන රසාර සංවධනය 
----    හත උරැමය යාද ම හත උරැමය යාද ම හත උරැමය යාද ම හත උරැමය යාද ම ”    , , , , ”අෙප් එක ෙලක අෙප් එක ෙලක අෙප් එක ෙලක අෙප් එක ෙලක 
උරැමයක වනෙන ෛජව ධතවයඋරැමයක වනෙන ෛජව ධතවයඋරැමයක වනෙන ෛජව ධතවයඋරැමයක වනෙන ෛජව ධතවය.... ”    යන අරමණවලට 
අනගත ෙවන ෛජව ධතවය සෙ මලක අරමණ 
ෙපර කර ගන බරාව ෛජව ධතව උදනය 
බස්නාහර පළාත තළ ස්ථාපනය මට කටයත කරන 
ලැ ෙ�.  බස්නාහර පළාත තළ සි සංවධන 
කටයතතකට ෙයා ෙනාමැ ෙහමාගම, පාකක හා 
සීතාවක යන පාෙදශය ෙලක ෙකාඨාශයනට අයත 
අකකර 450 ක පමණ භ පෙදශය තළ ෙමය ස්ථාපනය 
ෙ මලක කටයත සිකර ඇ අතර, ශ ලංකාවට 
ආෙක ගස්වැල සංරකෂණය, පෙදශෙය් ජනතාවෙග 
වන තතතවය නංවාලම, ගංවතර පාලනය ෙමනම ශ 
ලාංක සංස්කෘක හා පාරපක නම සාරකෂණයද 
ෙමම වපෘය මගන මන පමණවා ගැමට අෙප්කෂිත 
අරමණ ෙ. 
 

බස්නාහර පළාත පසර අමාත ගරැ උදය ගමනපිල 
මැතමාෙග උපෙදස් හා මගෙපනම අනව ෙමම 
වපෘය පිළබඳව ශ ලංකාෙ පිහ ෙදශාධාර 
සැපමට යක වන තානාප කායාලවල 
තානාපවරැන හා ෙසස ආයතනවල රාජ තානකයන 
නවත ෙ හමවක ශ ලංකාෙ ෙදශ කටයත 
පිළබඳ අමාත ගරැ .එල. පීස් මැතමාෙග 
පධානතවෙයන අමාතංශෙය් ලධාන හා එකව 
2010.08.02 න එම අමාතංශෙය් ඉතා සාථකව හා 
ඵල ෙලස පැවැතමට කටයත කරන ල.  ඒ සඳහා 
රාජ තානකයන 68 ෙදෙනක සහභාග වන ල.  
ෙමවන අවස්ථාවක හ කර ගත පථම පළාත සභාව 
බස්නාහර පළාත සභාව.  ඒ සඳහා ෙදශ කටයත 
අමාතංශෙය් ගරැ අමාතතමා, ෙලකතමා ඇත 
ලධාන අප ෙවත කවූ අශනම ධනාතමක 
පචාරය අප අගය කරම.   

 

 



                        ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ                            Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

    
    

67676767::::    

Rw;whlyRw;whlyRw;whlyRw;whly; 
 

gy;NtWgl;l XHfpl; jhtug; G+q;fhgy;NtWgl;l XHfpl; jhtug; G+q;fhgy;NtWgl;l XHfpl; jhtug; G+q;fhgy;NtWgl;l XHfpl; jhtug; G+q;fh    
 

 

    
NehfNehfNehfNehf;fk;;fk;;fk;;fk;    

 khfhzj;jpDs; eilngw;W tUk; Rw;whly; 
gpur;rpidfSf;fhf jPHT fhzy; 

 Rw;whlypd; rkepiyj;jd;ik ghJfhg;gJ 
njhlHghf kf;fSf;F mwpTWj;jy; 

 ,aw;if ,lHfspd; %yk; Vw;glf;$ba 
ghjpg;Gf;fis Fiwj;jy;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,yf;ifg;G+H;j;jp nra;jy;,yf;ifg;G+H;j;jp nra;jy;,yf;ifg;G+H;j;jp nra;jy;,yf;ifg;G+H;j;jp nra;jy;    
 

 fSNghtpy ghj;jpahkhtj;ij tha;f;fhy; mizf;fl;L 
110kPl;lH ePskhd gFjpia GzUj;jhuzk; nra;J 250 
efu FLk;gq;fis Rw;whly; gpur;rpid 
Fiwf;fg;gl;Ls;sJ. 

 gy;NtWgl;l xHfpl; jhtuq;fs; g+q;fhit 
mikg;gjw;fhd eltbf;iffs; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

 

 

 

 

 

 

“kuk;> ,iy> Fiy> CHtd kw;Wk; tpyq;Ffisg; ghJfhf;Fk; gRik epiwe;j ,yq;ifapy; kuk;> ,iy> Fiy> CHtd kw;Wk; tpyq;Ffisg; ghJfhf;Fk; gRik epiwe;j ,yq;ifapy; kuk;> ,iy> Fiy> CHtd kw;Wk; tpyq;Ffisg; ghJfhf;Fk; gRik epiwe;j ,yq;ifapy; kuk;> ,iy> Fiy> CHtd kw;Wk; tpyq;Ffisg; ghJfhf;Fk; gRik epiwe;j ,yq;ifapy; 
Njf MNuhf;fpak; epiwe;j kdpj r%fk;Njf MNuhf;fpak; epiwe;j kdpj r%fk;Njf MNuhf;fpak; epiwe;j kdpj r%fk;Njf MNuhf;fpak; epiwe;j kdpj r%fk;” 

vDk; Njrpa nfhs;ifapd; mbg;gilapy; mike;j kdpjd; tho;tjw;F nghUj;jkhd nrsghf;fpkpf;f #oy; xd;iw 
cUthf;Ftjd; %yk; epue;jukhd Rw;whliy kdpjDf;Fk; midj;J tpyq;FfSf;Fk; cWjpg;gLj;Jtjw;F 

Njitahd eltbf;if vLg;gJ vq;fsJ Fwpf;NfhshFk;. 
 

“guht” gy;NtWgl;l caphpay; jhtu G+q;fh....    “kfpe;j kfpe;j kfpe;j kfpe;j 
rpe;jidapd; vjpHfhy Nehf;fprpe;jidapd; vjpHfhy Nehf;fprpe;jidapd; vjpHfhy Nehf;fprpe;jidapd; vjpHfhy Nehf;fpy; $wg;gl;l G+kp> CHtd> y; $wg;gl;l G+kp> CHtd> y; $wg;gl;l G+kp> CHtd> y; $wg;gl;l G+kp> CHtd> 
tpyq;Ffs; kw;Wk; ,iy> Fiyfs; vd;gtw;Wld; tpyq;Ffs; kw;Wk; ,iy> Fiyfs; vd;gtw;Wld; tpyq;Ffs; kw;Wk; ,iy> Fiyfs; vd;gtw;Wld; tpyq;Ffs; kw;Wk; ,iy> Fiyfs; vd;gtw;Wld; 
,ize;j epue;ju mgptpUj;jp gRik epiwe;j Afj;ij ,ize;j epue;ju mgptpUj;jp gRik epiwe;j Afj;ij ,ize;j epue;ju mgptpUj;jp gRik epiwe;j Afj;ij ,ize;j epue;ju mgptpUj;jp gRik epiwe;j Afj;ij 
cUthf;Fjy;cUthf;Fjy;cUthf;Fjy;cUthf;Fjy;”.  cyfpy; ehk; midtUk; caphpay; 
jd;ikapy; gy;NtWgl;l tiffis nfhz;bUf;fpNwhk; 
vd;w Nehf;fj;jpw;F mDruidahf gy;NtWgl;l 
capHfisg; ghJfhf;Fk; Nehf;fj;ij mbg;gilahff; 
nfhz;L gy;NtWgl;l caphpay; jhtu G+q;fhf;fis 
Nky;khfhzj;jpy; vj;jifa mgptpUj;jp 
mYty;fSf;Fk; gad;glhj N`hkfk> ghJf;f kw;Wk; 
rPjhtf;f Mfpa gpuNjrnrayhsH gphpTfSf;F chpa 
450 Vf;fH  epyg;gug;gpy; ,jid ];jhgpg;gjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJld; ,yq;iff;F 
Ntz;bajhf fUjg;gLk; kuq;fs; vd;gtw;iw 
ghJfhj;jy; gpuNjr kf;fsp;d; tho;f;ifj;juj;ij 
caHj;jy;> nts;sj;ij jLj;jy;> mJ Nghd;w 
,yq;ifapd; fyhr;rhuk; kw;Wk; ghuk;ghhpa mwpit 
ghJfhj;jy; vd;gdTk; ,r; nray;j;jpl;lj;jpdhy; 
vjpHghHf;fg;gLk; Nehf;fkhFk;. 

Nky;khfhz Rw;whly; Jiw mikr;rH nfsut 
cjafk;kgpy mtHfspd; MNyhrid kw;Wk; 
topfhl;ly; %yk; ,r;nray;j;jpl;lk; njhlHghf 
,yq;ifapy; mike;Js;s ntspehl;L cjtpfis 
toq;Ftjw;F gq;fspg;Gr; nra;af;$ba ntspehl;L 
J}jufq;fspy; cs;s J}JtHfs; kw;Wk; mjid xj;j 
epWtdq;fspYs;s uh[je;jphpfs; vd;NghUf;F 
mwpTWj;Jtjw;fhd re;jpg;G ,yq;if ntspehl;L 
mYty;fs; njhlHghd mikr;rH nfsut 
[p.vy;.gPhp]; mtHfspd; jiyikapy; mikr;rpd; 
cj;jpNahfj;jHfs; kw;Wk; midtUk; 2010.08.02k; 
jpfjp mikr;rpy; kpf ntw;wpfukhfTk; ed;ik 
gaf;Fk; tifapYk; elhj;Jtjw;F eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. mjw;fhf uh[je;jphpfs; 68NgH 
gq;Fgw;wpdH ,j;jifa re;jjHg;gj;ij 
chpj;jhf;fpf;nfhz;l KjyhtJ khfhzrig 
Nky;khfhz rigahFk;. mjw;fhf ntspehl;L 
mYty;fs; mikr;rpd; nrayhsH cl;gl 
cj;jpNahfj;jHfs; vq;fSf;F fhl;ba mD$yq;fs; 
kpfTk; mjpraj;jf;f njhd;whf kjpf;fpd;Nwhk;. 
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68686868::::    

ÉËá½± ©»µ¥àÛ¶´ÉËá½± ©»µ¥àÛ¶´ÉËá½± ©»µ¥àÛ¶´ÉËá½± ©»µ¥àÛ¶´    
     

 

 

අරමණඅරමණඅරමණඅරමණ.... 
 

 පළාත වාසීන පමාණාතමක උපම ෙලස ඩා 
හා ශාක යාකාරකවලට ෙයාමම 
මගන ශාක හා මානසික වධනයට 
අවස්ථාව සලසා ම.   

 ඩාවට ෙයාමවනනන පමාණාතමකව 
වැම තළන වඩා උසස් මටමකට 
පවධනය කළ හැ ගණාතමක සහජ 
කසලතා ඇ ඩක කාවන හනා 
ගැෙ හැයාව වැකර ගැම. 

 හනාගත ඩක කාවන ජාතනතර 
ජයගහණ ඉලකක කර පුහණ කරම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැම.... 
 ඩාංගන 121 ක සංවධනය කර ඇත. 
 ඩා සමාජ 490 ක සඳහා ඩා උපකරණ 
ලබා ඇත. 

 ඩා සමාජ 1253 ක ලයාපං කර ඇත. 
 ජාතනතර ඩා තරඟ ඉලකකකර ගන 
ෙපාලවතත ඩාදලය මගන පුහණ ම 

 පාෙදශය, ස්ක  හා පළාත ඩා මණඩල 
පිහටුම. 

 ජාක මටෙ කෙමපායන හ කරන 
2009 වෂෙය් ලබා ගත ජාක 
දකෂතාවයන 

 රන පදකක 75 

  පදකක 53 

 ෙලකඩ පදකක 51

”ඩාෙ සව ෙයන ෙලාවක ඩාෙ සව ෙයන ෙලාවක ඩාෙ සව ෙයන ෙලාවක ඩාෙ සව ෙයන ෙලාවක 
නනනට නනනට නනනට නනනට ” 

පාෙදශය ෙලක ෙකාඨාශ, ස්ක, පළාත 
මටන ඩා පුහණව, තරඟ සංධානය, ඩා 
කටයත සඳහා යතල පහසක සංවධනය 
ඩා සමාජ මටෙ සිට පළාත මටම දකවා 
ඩා සංධාන පිහටුම හා අකෂණය. 
 

 

රැරැරැරැ..... . . . 11111111ක වැය කර පළාෙත ක වැය කර පළාෙත ක වැය කර පළාෙත ක වැය කර පළාෙත ඩාංගන ඩාංගන ඩාංගන ඩාංගන 174 174 174 174 
වැයණ මට වැයණ මට වැයණ මට වැයණ මට 2011 2011 2011 2011 වෂෙය් අෙප්කෂා ෙකෙවෂෙය් අෙප්කෂා ෙකෙවෂෙය් අෙප්කෂා ෙකෙවෂෙය් අෙප්කෂා ෙකෙ.... 
 



                        ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ                            Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

    
    

69696969::::    

tpisahl;Lj;Jiw mgptpUj;jptpisahl;Lj;Jiw mgptpUj;jptpisahl;Lj;Jiw mgptpUj;jptpisahl;Lj;Jiw mgptpUj;jp 

     

    
    
    
    
Nehf;fk;Nehf;fk;Nehf;fk;Nehf;fk;    
    

 khfhzkf;fSf;F NghJkhdJk; Mff;$ba 
mstpyhd tpisahl;L kw;Wk; Njrg;gapw;rp 
nraw;ghLfspy; <LgLj;jp mjd;%yk; 
cly;hPjpahd kw;Wk; csjPjpahd 
Nkk;ghLfSf;F re;jHg;gk; mspj;jy; 

 tpisahl;Lj;Jiwapy; <LgLgtHfis 
NghJkhd msT mjpfhpg;gjd; %yk; kpf 
$ba caHkl;lj;jpy; Nkk;gLj;jf;$ba 
jukhd NjHr;rpAila tpisahl;L tPuHfs;> 
tPuhq;fidfis ,dq;fz;L mtHfsJ 
jpwid mjpfhpj;jy; 

 ,dq;fhzg;gl;l tPuHfs;> tPuhq;fidfis 
rHtNjr kl;lj;jpy; ntw;wp ngWk; ,yf;if 
mbg;gilahf itj;J gapw;rpaspj;jy;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;,yf;if G+Hj;jp nra;jy;    

 121 tpisahl;L ikjhdq;fs; mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 490 tpisahl;Lj;Jiw r%fq;fSf;F tpisahl;L 
cgfuzq;fs; toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 1253 tpisahl;L r%fq;fs; gjpT nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 rHtNjr tpisahl;L;g; Nghl;bfis ,yf;fhff; 
nfhz;L nghy;tj;j tpisahl;Lj;Jiw gapw;rp 
tpj;jpahyaj;jpd; %yk; tpisahl;L tPuHfis 
gapw;Wtpj;jy; 

 gpuNjrk; khtl;lk; kw;Wk; khfhz tpisahl;Lr; 
rigfis mikj;jy; 

 Njrpa khtl;lj;jpy; rpwe;j topKiwfis cUthf;fp 
2009k; Mz;bd; ngwg;gl;l Njrpa gq;fspg;G 

 jq;fg;gjf;fk; 75 
 ntz;fyg;gjf;fk; 53 
 cNyhfg;gjf;fk; 21   

 
 

“tpisahl;Lj; Jiwapd; %yNk cyif tpisahl;Lj; Jiwapd; %yNk cyif tpisahl;Lj; Jiwapd; %yNk cyif tpisahl;Lj; Jiwapd; %yNk cyif 
nts;s KbAk;nts;s KbAk;nts;s KbAk;nts;s KbAk;”    

gpuNjr nrayhsH gphpT> khtl;lk;> khfhz kl;lj;jpy; tpisahl;Lg; 
gapw;rp Nghl;b Vw;ghLfs; tpisahl;L mYty;fSf;fhd 
cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp tpisahl;Lj;Jiw r%f 

kl;lj;jpypUe;J khfhz kl;lk; tiuapyhd Vw;ghLfs; nra;jy kw;Wk; 
Nkw;ghHit 

&gh 11 kpy;ypad; njhif nrytplg;&gh 11 kpy;ypad; njhif nrytplg;&gh 11 kpy;ypad; njhif nrytplg;&gh 11 kpy;ypad; njhif nrytplg;gl;L 174 khfhz gl;L 174 khfhz gl;L 174 khfhz gl;L 174 khfhz 

tpisahl;L ikjhdq;fs; Kd;Ndw;Wtjw;F 2011k; tpisahl;L ikjhdq;fs; Kd;Ndw;Wtjw;F 2011k; tpisahl;L ikjhdq;fs; Kd;Ndw;Wtjw;F 2011k; tpisahl;L ikjhdq;fs; Kd;Ndw;Wtjw;F 2011k; 

Mz;by; vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.Mz;by; vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.Mz;by; vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.Mz;by; vjpHghHf;fg;gLfpd;wJ.    
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70707070::::    

©»©É̄â¸°É §± Éò± É³´¢̧ ¡©»©É̄â¸°É §± Éò± É³´¢̧ ¡©»©É̄â¸°É §± Éò± É³´¢̧ ¡©»©É̄â¸°É §± Éò± É³´¢̧ ¡    
 

 

 

කායයනකායයනකායයනකායයන.... 
 

 පළාත සංස්කෘක හා කලා අංශෙය් සංධාන 
වහය ශකමත ම හා කායකෂම ම. 

 පළාෙත සංස්කෘක හා ආගක දතත 
පදධයක ෙගඩනැංම. 

 පාරපක, සපක හා නව උසස් අගෙයන 
යත කලාවන, කලාකරැවන, සංධාන හා 
ආයතන ගැනම හා පචලත ම. 

 දහ අධපනයට, ආගක, සංස්කෘක 
සංවධනයට ආධාර උපකාර ම. 

 

ඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැම.... 
 

 සංස්කෘක හා කලා කටයත සංවධනය යටෙත සංස්කෘක හා කලා කටයත සංවධනය යටෙත සංස්කෘක හා කලා කටයත සංවධනය යටෙත සංස්කෘක හා කලා කටයත සංවධනය යටෙත 
පහත සඳහන පහසක සපයා ඇතපහත සඳහන පහසක සපයා ඇතපහත සඳහන පහසක සපයා ඇතපහත සඳහන පහසක සපයා ඇත.... 

 

 ගරැ පුහණ වැඩසටහන 150 

 ශෂ නායක වැඩසටහන 45 

 ෙදමාපියන නවත ෙ වැඩසටහන 30 

 දහ පාසල 1205 කට උපකරණ 

 

 

 කලා ශලපීන ගැනම යටෙත ලබා ඇ පහසකකලා ශලපීන ගැනම යටෙත ලබා ඇ පහසකකලා ශලපීන ගැනම යටෙත ලබා ඇ පහසකකලා ශලපීන ගැනම යටෙත ලබා ඇ පහසක.... 
 

 කලායතන 356 ට උපකරණ 

 කලා උෙළළට කලායතන 150 සහභාගකරවා ගැම 

 කලාකරැවන 59 ෙදෙනකට ආධාර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රැ. ලයන 85 වැයකරන 

සංස්කෘකසංස්කෘකසංස්කෘකසංස්කෘක හා කලා කටයත 

සංවධනය හා දහ පාසල 

සංවධනය මට ඉ වෂ 

ෙදක සඳහා සැලස කර ඇත. 

 

 



                        ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ                            Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

    
    

71717171::::    

fyhr;rhuk; kfyhr;rhuk; kfyhr;rhuk; kfyhr;rhuk; kw;Wk; fiy mYty;fs;w;Wk; fiy mYty;fs;w;Wk; fiy mYty;fs;w;Wk; fiy mYty;fs;     
    
    
gzpfsgzpfsgzpfsgzpfs;;;;    

 khfhz fyhr;rhu kw;Wk; fiyg;gphpT 
Vw;ghl;L fl;likg;ig tYg;ngwr; nra;jy; 
kw;Wk; tpidj;jpwd; milar; nra;jy; 

 khfhzj;jpy; fiy kw;Wk; fyhr;rhuk; rkak; 
njhlHghd juT Kiwikia 
fl;bnaOg;gy; 

 ghuk;ghhpa> rk;gpujha kw;Wk; Gjpa 
Nghw;wj;jf;f fiyfs;> fiyQHfs;> 
mikg;Gf;fs; kw;Wk; epWtdq;fis 
Cf;Ftpj;jy; gpugy;ag;gLj;jy; 

 mwnewpf;fy;tpf;F> rkak;> fiy 
Nghd;wtw;wpd; mgptpUj;jp cjtp xj;jhir 
toq;fy; 

 

    
,yf;ifg;  G+Hj;jp nra;jy;,yf;ifg;  G+Hj;jp nra;jy;,yf;ifg;  G+Hj;jp nra;jy;,yf;ifg;  G+Hj;jp nra;jy;    

 
 fyhr;rhuk; kw;Wk; fiy mYty;fs; fyhr;rhuk; kw;Wk; fiy mYty;fs; fyhr;rhuk; kw;Wk; fiy mYty;fs; fyhr;rhuk; kw;Wk; fiy mYty;fs; 
mgptpUj;jpapd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;s trjpfs; mgptpUj;jpapd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;s trjpfs; mgptpUj;jpapd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;s trjpfs; mgptpUj;jpapd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;s trjpfs; 
toq;fg;gl;Ls;sJ.toq;fg;gl;Ls;sJ.toq;fg;gl;Ls;sJ.toq;fg;gl;Ls;sJ.    

 

 MrphpaH gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; 150 
 khzt jiytHfspd; epfo;r;rpj;jpl;lk;  45 
 ngw;NwhHfis mwpTWj;Jk; 
epfo;r;rpj;jpl;lk; 30 

 1205 mwnewp ghlrhiyfSf;F 
cgfuzk; toq;fg;gl;lJ. 

 

 

 fiy fiyQHfis Cf;Ftpg;gjd; fPo; fiy fiyQHfis Cf;Ftpg;gjd; fPo; fiy fiyQHfis Cf;Ftpg;gjd; fPo; fiy fiyQHfis Cf;Ftpg;gjd; fPo; 
toq;fg;gl;Ls;s trjpfs;toq;fg;gl;Ls;s trjpfs;toq;fg;gl;Ls;s trjpfs;toq;fg;gl;Ls;s trjpfs;    

 

 356 fiy epWtdq;fSf;F cgfuzk; 
toq;fy; 

 150 fiy epWtdq;fis fiy 
tpohf;fspy; gq;Fngw;wr; nra;jy; 

 59 fiyQHfSf;F cjtpfs; 
toq;fg;gl;lJ. 

 

 

 

 

 

 

 

&gh 8.5 kpy;ypad; nrytplg;gl;L fyhr;rhuk; 
kw;Wk; fiy mYty;fspd; mgptpUj;jp kw;Wk; 
mwnewpg; ghlrhiyfspd; mgptpUj;jp 
nra;tjw;F vjpHtUk; 2 tUlq;fspy; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
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72727272::::    

ÀÌµ±© §± ò¨± ¥íÚçÀÌµ±© §± ò¨± ¥íÚçÀÌµ±© §± ò¨± ¥íÚçÀÌµ±© §± ò¨± ¥íÚç    
මලවන දරැවනමලවන දරැවනමලවන දරැවනමලවන දරැවන ……. 

 

 

 

 

ෙස්වා සැපෙස්වා සැපෙස්වා සැපෙස්වා සැප 

 

 ළමන පුනරැතථාපනය ම සඳහා ඳවු 

මධස්ථානය හා සහක කළ පාසල (බාලක) - 

මාෙකාල 

 ඳවු මධස්ථානය හා සහක කළ පාසල 

(බාලක) - රමතගල 

 පවාස කායාල - 12 

 ෙදපාතෙනත ආධාර ලබන ස්ෙඡා ආයතන  

 ළමා සංවධන මධස්ථාන 95 

 වා සක මධස්ථාන  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැමඉලකක සපුරාගැම 

 

 ධාකාර හංසාවනට ලකවූ දරැවන 3250 කට වාෂික 

ෙනවාසික කවරණය ලබා ඇත. 

 ළමා වරදකරැවන / නතයන සබනධෙයන රණ 

ගැම සඳහා අකරණය ෙවත මශන වාතා 8551 

ලබා ඇත. 

 ආයතනගත ළමන සමාජගත ම යටෙත ළමන 3581 ක 

සමාජගත කර ඇත. 

 සිසණ ශෂතව වැඩසටහන යටෙත ශෂන 1620 

ශෂතව ලබා ඇත. 

 අවු. 18 අඩ වයෙස් ගභ තතතවයට පතවූ ළමා 

මවරැනට ෙනවාසික කවරණය සැලසීම 

 පවුල ගැටු 1325 රාකරණය කර ඇත. 

 මතගම, පානර, ගපහ පවාස කායාල ෙගාඩනැගල 

ඉකර ඇත. 
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73737373::::    

ed;dlj;ij kw;Wk; rpWed;dlj;ij kw;Wk; rpWed;dlj;ij kw;Wk; rpWed;dlj;ij kw;Wk; rpWtH guhkhpg;GtH guhkhpg;GtH guhkhpg;GtH guhkhpg;G    
 
kyiug; Nghd;w gps;isfs;kyiug; Nghd;w gps;isfs;kyiug; Nghd;w gps;isfs;kyiug; Nghd;w gps;isfs;……………....    

 

 

    
    
Nrit toq;fy;Nrit toq;fy;Nrit toq;fy;Nrit toq;fy;    

 
 gps;isfis GzUj;jhuzk; nra;tjw;fhf 

jq;Fkpl epiyaq;fs; kw;Wk; 

rhd;WgLj;jg;gl;l ghlrhiy (rpWtH) - 

khNfhy  

jq;Fkpl epiyak; kw;Wk; 

rhd;WgLj;jg;gl;l ghlrhiy (rpWtH) 

uk;Kj;Jfy 

 ed;dlj;ij fhhpayaq;fs; - 12 

 jpizf;fsj;jpd; cjtpngWk; njhz;lH 

epWtdk; 

    rpWtH mgptpUj;jp epiyak; - 95 

    rpWtH ghJfhg;G – 49 

    

    
    

,yf;ifg; G+Hj;jp nra;jy,yf;ifg; G+Hj;jp nra;jy,yf;ifg; G+Hj;jp nra;jy,yf;ifg; G+Hj;jp nra;jy ; ; ; ;     
 

 gy;NtWgl;l tijj;jYf;F cl;gl;l 3250 

gps;isfSf;F tUlhe;j jq;Fkpl trjp ghJfhg;G 

toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 gps;isfis nfhLik gLj;JgtHfs; njhlHghf 

jPHkhdk; vLg;gjw;fhf 8551 tprhuiz 

mwpf;iffs; ePjpkd;wj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 epiyaq;fspy; thOk; rpWtHfis r%fj;Jld; 

tho toptFg;gjw;fhf 3581 rpWtHfs; r%fj;Jld; 

NrHf;fgl;Ls;sdH. 

 “rpRkpd” Gyikg;ghprpy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; 

1620 khztHfSf;F Gyikg;ghprpy;fs; 

toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 18 tUlq;fSf;F Fiwe;j taJila fHg;gk; 

jhpj;Js;s jha;khHfSf;F jq;FkpltrjpAldhd 

ghJfhg;G toq;fg;gl;Ls;sJ 

 1325 FLk;gg; gpur;rpidfSf;F jPHT 

fhzg;gl;Ls;sJ 

 kj;Jfk> ghdJu> fk;g`h Nghd;w ,lq;fspy; 

ed;dlj;ijf; fhhpahyaq;fs; 

epHkhzpf;fg;gl;Ls;sJ. 



                                            ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ     Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 

   

74747474::::    

©¨±¼ ²©µ̄±©¨±¼ ²©µ̄±©¨±¼ ²©µ̄±©¨±¼ ²©µ̄±    
 

 

 

 

ආයතනආයතනආයතනආයතන.... 
 

 ෙබලලනතර “ත  ෙසවන” රජ ෙය් ෙශෂිත 
ළමා වාසය. 

 ගම “සත  ෙසවන” රජෙය් වැහ 
වාසය 

 ගංෙගාඩල “ෙමත ෙසවන” රජෙය් 
වතන වාසය  

 සමාජෙස්වා ලධාන  35 ෙදෙනක 
පත තර ඇත. 

ආධාර ලබන ස්ෙඡා වැහ වාසආධාර ලබන ස්ෙඡා වැහ වාසආධාර ලබන ස්ෙඡා වැහ වාසආධාර ලබන ස්ෙඡා වැහ වාස    

 

 

 

අතකරගත පඅතකරගත පඅතකරගත පඅතකරගත පගයගයගයගය.... 
 

 මහජන ආධාර හා පුනරැතථාපන ආධාර ලබාන 
පලාභ සංඛව  322146 

 පන හා හා රකෂණ පලාභන සංඛව  23124 

 ධ ෙරගාබාධ සා අෙප්කෂිත අය සඳහා ෙස්වා  
16487 

 ආබාත පුදගලනෙග ෙශෂ අවස්ථා සඳහා උපකරණ 
සැපම - පලාභන 1229 

 ආබාත ෙජෂ්ඨ පුරවැසියන හා වැනදඹ කානතාවනෙග 
දරැවන සඳහා අධපනාධාර - පලාභන 43790 

 අයාල ආ පනත යටෙත ෙයාමකරන ලබන කානතාවන 
258 පුනරැතථාපනය ම. 

 ෙනවාසික ළමන 62 ක සඳහා ෙශෂ අවශතා සහත 
ළමන හට කවරණය හා සභසාධනය ලබාම. 

 ආබාතන සඳහා වාස ආධාර ලබාම - වාස 22 

 අසරණ භාවයට පත යපත ෙජෂ්ඨ පුරවැසියන 268 
කට කවරණය හා සබසාධනය ලබා ඇත. 

 වැහ වාස 31 කට නඩතත ආධාර ලබා ඇත. 

    වාසවාසවාසවාස    ආයතනආයතනආයතනආයතන 

ෙකාළඹෙකාළඹෙකාළඹෙකාළඹ    16      11 

ගපහගපහගපහගපහ    08      07 

කතරකතරකතරකතර    08      03 

    32323232         21212121 

ෙදටුෙදටුෙදටුෙදටු පුරවැසිපුරවැසිපුරවැසිපුරවැසි අතඅතඅතඅත රටරටරටරට ෙවනෙවනෙවනෙවනෙවනෙවනෙවනෙවන ......... 
 



                        ¿© ¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ¿©¯¶±§°¥  Àò±¸ ¯  ©ð±µ                            Nky; Nky; Nky; Nky; khfhzkkhfhzkkhfhzkkhfhzk;;;; 
 

 75757575::::    

r%f Nrit r%f Nrit r%f Nrit r%f Nrit     
 

 

    
    
    
epWtdq;fs;epWtdq;fs;epWtdq;fs;epWtdq;fs;    
 

 ngy;yd;ju “kpj;nrtd” murhq;fj;jpd; 
tpNrlj;Jtk; ngw;w rpWtH ,y;ykhFk;. 

 kPhpfk “rj;nrtd” murhq;fj;jpd; tNahjpgH 
,y;ykhFk; 

 fq;nfhltpy “nkj;nrtd” mur eptHjd 
,y;yk; 

 r%f Nrit cj;jpNahfj;jH 35 NgH 
epakpf;fg;gl;Ls;sdH. 
 
cjtpngWk; njhz;lH tNahjpg cjtpngWk; njhz;lH tNahjpg cjtpngWk; njhz;lH tNahjpg cjtpngWk; njhz;lH tNahjpg 
,y;yk;,y;yk;,y;yk;,y;yk;    

 

 

 

 

 

 
    

ngwg;gl;Ls;s Kd;Ndw;wk;ngwg;gl;Ls;s Kd;Ndw;wk;ngwg;gl;Ls;s Kd;Ndw;wk;ngwg;gl;Ls;s Kd;Ndw;wk;    
 nghJkf;fspd; cjtp kw;Wk; GzUj;jhuz 
cjtpfs; toq;fg;gl;l eyd;ngWeHfs; 
vz;zpf;if 322>146 

 ntFkjp kw;Wk; e~;l<l;L fhg;GWjp 
eyd;ngWeHfs; vz;zpf;if 23>124 

 gy;NtWgl;l Neha;fspdhy; 
gPbf;fg;gl;ltHfSf;fhf Nrit toq;fy; 16>487 

 tyJ Fiwe;jtHfSf;fhd tpNrl 
re;jHg;gq;fSf;fhf cgfuzk; toq;fy; eyd; 
ngWeH vz;zpf;if 1229 

 tyJ Fiwe;j rpNu~;l gpui[fs; kw;Wk; 
tpjitfspd; Foe;ijfSf;fhf fy;tp Cf;Ftpg;G 
cjtp eyd;ngWeH 43>790 

 miye;J jphpjy; fl;lisr;rl;lj;jpd; fPo; 
<Lgl;LtUk; kfspH 258 Ngiu GzUj;jhuzk; 
nra;Ak; gzp 

 jq;Fkpl trjpAldhd 62 rpWtHfSf;F tpNrl 
NjitfSld; ghJfhg;G> eyd;GhpNritfs; 
toq;Fjy; 

 tyJ Fiwe;jtHfSf;fhd tPl;L cjtpfs; 
toq;Fjy; 22 tPLfs; 

 ahUkw;w epiyapy; thOk; rpNu~;l gpui[fs; 
268 NgUf;F ghJfhg;G kw;Wk; eyd;Ghp 
Nritfs; toq;Fjy; 

 KjpNahH ,y;yk; 31I guhkhpg;gjw;F cjtp 
toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 

    ,y;yk;,y;yk;,y;yk;,y;yk;    epWtdk;epWtdk;epWtdk;epWtdk;    

nfhOk;G nfhOk;G nfhOk;G nfhOk;G  16      11 

fkfkfkfk;g`h;g`h;g`h;g`h 08      07 

fSj;JiwfSj;JiwfSj;JiwfSj;Jiw    08      03 

    32323232         21212121 

“,uz;lhk; ju gpui[fspd; mDgtk; ehl;bw;fhf,uz;lhk; ju gpui[fspd; mDgtk; ehl;bw;fhf,uz;lhk; ju gpui[fspd; mDgtk; ehl;bw;fhf,uz;lhk; ju gpui[fspd; mDgtk; ehl;bw;fhf………………....”    


