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දකුණු ඳශාත් භාර්ගථ් භගී ප්රාවන ධිකාාිඹ 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාපන්ත්රි  ලංසමපජාවපදී ලංජානරජායේ13 ලංවන ලංආණ්ඩුක්රම ලංවයවසථාපය  ලංසායධ නන  ලංමිනන් ලංනනවන ලං

කද ලං1987 ලංඅා  ලං42 ලංදරණ ලංනළපත් ලංසභප ලංනනා ලං ටයත් ලංපිහිටුවන ලංකද ලංදකුණු ලංනළපත් ලංසභපය  ලං1996 ලංඅා  ලං02 ලං

දරණ ලංදකුණු ලංනළපත් ලංමපර්ගසථා ලංමගී ලංරවපහන ලංඅධි පරි ලංරඥප්තිය  ලංහප ලං2009 ලංඅා  ලං1 ලංදරණ ලංසායධ ධිා ලංරඥප්තිය  ලං

 ටයත් ලංදකුණු ලංනළපත් ලංමපර්ගසථා ලංමගී ලංරවපහන ලංඅධි පරි  ලංපිහිටුවප ලං්රි පත්ම ය   

දැක්භ 

ශ්රී ලංකා පය  ලංරමුඛතාම ලංමගී ලංරවපහන ලංයස වප ලංනහුක ්  ලංසන න්නප ලංවවට ලංනත්ීමම  

මභමවය 

මගීන්යේ ලංරවපහන ලංඅවධයාප ලංුණණපත්ම ව  ලංරමපණපත්ම ව ලංහප ලං පර් ක්ෂමව ලංඉටුවන ලංනරිදි  ලංසමපජා ලං

අවධයාප ලංනදනය්  ලංිටට ලංසාවර්නන ට ලංදිරියදන ලංහප ලංසපනපරණව ලංවයප්තා ලං ම ලංමගී ලංරවපහන ලංයස වපවක් ලංදකුණු ලං

නළපා ලංතුක ලංමිත්රශීලි  ලංඅුරරින් ලංසාවර්නන  ලංිරීමම  
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ගරු ප්රධාන ධභා්යතුභාම  සුබ ඳැතු්  ඳිවුඩයඹ .  

 

දකුණු ලං නළපත් ලං මපර්ගසථා ලං මගී ලං රවපහන ලං අධි පරියේ ලං 2014 ලං වර්ෂයේ ලං

්රි ප පරිත්ව ට ලං අදපකව ලංසාවර්නන ලංරගිය ලං පිිබව  ලංහප ලං 2015 ලං වර්ෂයේ ලං

්රි පත්ම  ලං ිරීමමට ලං අය්තක්ත ා ලං සසකුක්  ලං පිිබව  ලං සමපයක යන   ලං

ය යදන ලංය්  ලංඅවසථාපය දී ලංඒ ලංස් වන්නය න් ලංුකභ ලංනසතු්  ලංනණිවුඩ ක් ලං

කවපදීමට ලංහසිරීමම ලංපිිබව ව ලංනළපත් ලංරනපන ලංඅමපායවර ප ලංවධය න් ලංහප ලං

රවපහන ලංිෂෂ  ලංභපර ලංඅමපායවර ප ලංයකස ලංමප ලංඉමහත් ලංසතුටට ලංනත්යවමි  

යනර ලං වර්ෂයේ ලංයමන්ම ලං 2014 ලං වර්ෂ  ලං  ටයත්ද ලංමහින්ද ලං චින්ාන ලංඉදිරි ලං

දසක්යමහි ලං දසක්යවන ලං දිර්ඝ ලං  පි න ලං සසකුක්  ලං දකුණු ලං නළපා ලං තුක ලං

 ාපර්ා ක් ලංවවට ලංනත් ලංිරීමමට ලං ලංහසිරීම ලංියබිමත් ලංනව ලංරය ධ න් ලංහරහප ලං

ය ගවත් ලං යවනස ට ලං භපජාන  ලං වන ලං රවපහන ලං ජාපක  ලං අනපගා ලං

අවධයාපව ට ලංඅුවව ලංසාවර්නන  ලංිරීමම ලංස හප ලංදකුණු ලංනළපා ලංතුක ලංරධසථා ලං පර්  ලංභපර් ක් ලංඉටුිරීමමට ලංහසිරීම ලං

ියබිම ලංරධාසිය  ලංය   ලංිෂයධ ෂය න් ලංරවපහන ලංක්යෂ ත්රයේ ලංඉදිරි ලංසාවර්නන  ලංස හප ලංයභ ිය  ලංස් නත් ලංයමන්ම ලං

යස වපය  ලං ුණණපත්ම භපව  ලං ස හප ලං නීමන ලං ාපක්ෂණි  ලං ක්රම ලං උනප න් ලං හදුන්වපදිමට ලං හසිර ලං ිෂම ලං රවපහන ලං

ක්යෂ ත්ර  ලං කසු  ලං ජා ්රහණ ක් ලං යකස ලං හදුනපගා ලං හස   ලං ිෂයධ ෂය න් ලං දකුණු ලං නළපා ලං තුක ලං ්රි පත්ම  ලං  ක ලං

යවොයහ ම ක් ලං වයපනිිය ලං ජාපිය  ලං මටමටමින් ලං හප ලං නළපත් ලං සභප ලං මටමටමින් ලං අයනකුත් ලං නළපත් ලං සභපවන්ද ලං

්රි පත්ම  ලංිරීමමට ලං ලංයනකම ම ලංදකුණු ලංනළපත් ලංමපර්ගසථා ලංමගී ලංරවපහන ලංඅධි පරි  ලංකසු  ලංිෂශිෂථඨ ලංජා ්රහණ ක් ලං

වන ලංඅාර  ලංනවියන ලංාත්ත්ව  ලංආරක්ෂප ලං රමින් ලංඒ ලංස හප ලං සනවු ලංඅමපායපාධ ලංය් ් තුමප ලංඇතුනි ලංියකනපීම ලං

මණ්ඩක ටත් ලංරවපහන ලංඅධි පරියේ ලංසභපනියතුමප ලංරමුඛත ලංඅනයක්ෂ ලංමණ්ඩක ටත්  ලංඅනයක්ෂ ලංජානරප් ලංඇතුනි ලං ලං ලං

ියකනපීම ලංමණ්ඩක ටත් ලංුකභ ලංනාමින් ලං2015 ලංවර්ෂයේදී ලංදකුණු ලංනළපයත් ලං ලංජානාපව ලංයවුවයවන් ලංවසඩි ලංනහුක ්  ලං

සහිා ලංසාවර්නන  ලංවු ලංරවපහන ලංජාපක ක් ලංයගොඩනසගීමට ලංඅවධය ලංධක්ිය  ලංහප ලංෛනර්  ලංකසයවවපි  ලංරපර්ානප ලං

 රමි  

 

ාන් විජඹරාල් ද සිල්ා, 

දකුණු ඳශාත් ප්රධාන වා ප්රාවන ධභා්ය 

දකුණු ඳශා් 

 

 

 

 



All Rights  Reserved  by SPRPTA  

 

3 

 

ධභා්යාාංල මල්ා් තුභාම  ඳිවුඩයඹ .. 

 

සිජුව ලං මහජානාපවට ලං අායවධය ලං යස වපවක් ලං වන ලං රවපහන ලං ජාපක  ලං

ිය පමන ට ලං අදපක ලං  ලං අියධ  ලං භපරදුර ලං  පර් භපර්  ලං නසවීම ලං ඇිය ලං දකුණු ලං

නළපත් ලං මපර්ගසථා ලං මගී ලං රවපහන ලං අධි පරියේ ලං 2014 ලං වර්ෂයේ ලං

්රි ප පරිත්ව ට ලං අදපක ලං සාවර්නන ලං රගිය  ලං පිිබව  ලං ආවර්ජාන   ලං

ය යදන ලං අවසථාපව  ලං ඒ ලං ස් වන්නය න් ලං ුකභ ලං නසතු්  ලං නණිවුඩ ක් ලං

කවපදිමට ලංහසිරීමම ලංඅමපායපාධ ලංය් ් වර ප ලංවධය න් ලංඅියධ  ලංසතුටට ලං ලං

නත් ලංයවමි  

2014 ලංවර්යේ ලංසසකුක්  ලංගා ලං පර්  න් ලංයමන්ම ලංවසර ලංමසද ලංනව ලං පර්  න් ලංයකස ලංදකුණු ලංනළපයත් ලංරවපහන ලං

සාවර්නන  ලං දප  වන ලං නව ලං ිෂයධ ෂ ලං වයපනිිය ලං යකස ලං මුඛකය ලං රියනපදන ලං කසී  ලං ඇිය ලං හවරපදුව  ලං අකුැසසථස  ලං

වකසථමුඛ්ක  ලංලුණුග් යවයහර ලංවසථ ලංනසවතු් යනොක ලංඉදිිරීමම ලංවසිය ලංිෂයධ ෂ ලංවයපනිිය ලංසසකුක්  ලංගා ලංමටමටමින් ලං

්රි පත්ම  ලංිරීමමට ලංකසී ම ලං දකුණු ලංනළපයත් ලංරවපහන ලංක්යෂ ත්ර  ලංකසු  ලංිෂධපක ලංජා ්රහණ ක් ලංයකස ලංසක මි  ලං

ිෂිෂන ලං වපන  ලං හප ලං අභිය  ග ලං ජා ගියමින් ලං ියර්මපණශීලි  ලං ගමන  ලං ය යදන ලං අධි පරියේ ලං නුකින  ලං ගමන් ලං මග ලං

රසාධීය  ලංය   ලංය්  ලංස හප ලංනප  ත්ව  ලංදුන් ලංගරු ලංරනපන ලංඅමපාය ලංෂපන් ලංිෂජා කප් ලංද ලංිට්වප ලංමසියතුමපටත් ලං ලං

අදපක ලං  ටුරතු ලං යමයහ වු ලං අධි පරියේ ලං සභපනියතුමප ලං ඇතුනි ලං අනයක්ෂ ලං මණ්ඩක ටත් ලං ය්  ලං ස හප ලං මග ලං

යහි යනයහි  ලං ළ ලංඅනයක්ෂ ලංජානරප් ලංරමුඛත ලංියකනපරි ලංමණ්ඩක ටත් ලංමපයේ ලංහිද පාගම ලංසථතුිය  ලංපුද රමි  

 

භන් දර්ලන ඳාඩිමාෝයාශ, 

මල්ා් , ප්රධාන ධභා්යාාංල      ප්රාවන ධභා්යාාංල, 

දකුණු ඳශා්  
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බාඳතිතුභාම  ඳිවුඩයඹ     

 

යගීමින  ලං වසර ලං තුළ ලං දකුණු ලං නළපත් ලං මපර්ගසථා ලං මගී ලං රවපහන ලං අධි පරියේ ලං

ගමන් ලං මඟ ලං තුළදී ලං කවපගත් ලං ජා ්රහණ න් ලං ගසන ලං යවයහිෂන් ලං සතුටු ලං යවමි  ලං

ය ගවත් ලං සාවර්නන ට ලං සපය්තක්ෂව ලං රවපහන ලං ජාපකයේ ලං ිටදු ලං  ළ ලං ුරතු ලං

සායධ නන න් ලං අයනකුත් ලං රවපහන ලං අධි පරින්ට ලං සපය්තක්ෂව ලං යවොයහ  ලං

ඉදිරිය න් ලං නවත්වපයගන ලං  පමට ලං හසිරීමම ලං අන ලං කු  ලං ිෂධපක ලං ජා ්රහණ ක් ලං

යස  ලං සළ මි  ලං යමම ලං ජා ්රහන න් ලං අත් ර ලං ගසීයය් දී ලං රවපහන ලං ිෂෂ භපර ලං

අමපායවර ප ලං වධය න් ලං ගරු ලං රනපන ලං අමපාය ලං ෂපන් ලං ිෂජා කප් ලං ද ලං ිට්වප ලං

මසියතුමප ලංිෂිටන් ලංඅනයවා ලංකවපයදන ලංකද ලංඋනයදසථ ලංහප ලංමඟ ලංයනන්ීමමත්  ලංඅවධය ලංරියනපදන ලංකවපයදමින් ලංයදන ලං

කද ලංමහඟු ලංඅාදීම ලංය  න ලංධක්ිය ක් ලංයකස ලංසළ මි  

අනපගා ලං අවධයාපව න්ට ලං සපය්තක්ෂව ලං නසවිය ලං  පකසටහන් ලං ිෂධපක ලං වධය න් ලං සාවර්නන  ලං  රමින් ලං හප ලං

යස වපවන්හි ලං්රණපත්ම  ලංවව ලංවර්නන  ලංස හප ලංනීමන ලංයාොරතුරු ලංාපක්ෂණ  ලංඋනීමම ලංඅුරරින් ලංඋනය  ගී ලං ර ලං

ගියමින් ලංයනොදු ලංරවපහන ලංයස වපවන්හි ලංසාවර්නන  ලංඋයදසප ලං2014 ලංවසයර්දී ලංඉටු රන ලංකද ලංයමයහ  ලංදිවි යන් ලං

යසුක ලං අධි පරි ලං වකට ලං ාවදුරටත් ලං ආදර්ධ ක් ලං වුව ලං ඇිය ලං වව ලං මපයේ ලං ිෂධථවපස ි   ලං යමම ලං  ටුරතු ලං ඉටු ර ලං

ගසීයය් දී ලං ගරු ලං රනපන ලං අමපායතුමපයේ ලං යන ්ගගි   ලං  පර් මණ්ඩකය න් ලං හප ලං දකුණු ලං නළපත් ලං රනපන ලං

ය් ් තුමි යගන් ලංඇතුනිව ලං රවපහන ලං ිෂෂ භපර ලං ය් ් තුමප ලං රමුඛත ලං  පර්  ලං මණ්ඩකය න් ලං කසු ණු ලං ියව  ලං

සහ  ලංිටහිනත් ලංිරීමමට ලංඅවසථාපවක් ලං ර ලංගියමි  

අධි පරියේ ලං පර්  න් ලංසපර්ා  ලං ර ලංගසීයම ලංස හප ලංසහප  ලංවු ලංසපමපජි  ලංමණ්ඩකයේ ලංිට ලුම ලංසපමපජි ි න්ට ලං

යමන්ම ලං අධි පරියේ ලං ිට නි ලං අාධ ලං යමයහ වමින් ලං රවපහන ලං සාවර්නන  ලං ස හප ලං  සනීම ලං ිටටින ලං අධි පරියේ ලං

අනයක්ෂ ලං ජානරප්වර ප ලං රමුඛත ලං ිෂශිෂථඨ ලං  පර්  ලං මණ්ඩකයේ ලං සමම ලං සපමපජි ය ක් ලං යවාම ලං මපයේ ලං රධාසපව ලං

යමි න් ලංපුද රමි  

 

ඩී ාපිර ටිමයෝන් ද සිල්ා 

බාඳති 

දකුණු ඳශාත් භාර්ග්ථ භගී ප්රාවන ධිකාාිඹ    

 

 

 



All Rights  Reserved  by SPRPTA  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2014  මර් ධඳම   ගභන් භග      

 

ධිකාාිමේ දැක්භට ධදාර ධයමුණු ඳයභාර්ථ ශඟාාය ගැනීම් දී ඉටුාරයුතු භ්් 

ාාර්ඹබායඹ ධතිවිලාර න ධ්ය ඒ ඹටමත් දදනිා ඉටුාශයුතු ධ්යලය 

ාාර්ඹබායඹන් මභන්භ ප්රාවන ාංර්ධනඹ වා ධ්යලය යාඳෘති  ක්රිඹාත්භා රීමභ 

ධඳ ධිකාාිමේ ගකීභක් ඳතී  
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1. ධිකාාිමේ දදනිා ාාර්ඹබායඹන්: 

 

 අධි පරියේ ලංරනපන ලං පර්  ලං

භපර න් ලං  ටයත් ලං දකුණු ලං නළපා ලං

පුරපවට ලං මපර්ග ලං 536 ලං  ලං  ට ලං අදපකව ලං

යන ්ගගි   ලං වසරා ලං 1337 ලං හප ලං

ශ්රිකාගම ලං වසථරා ලං 601 ලං  ලං ක් ලං  ටයත් ලං

ගමන්වපර ලං 14460 ලං  ලං රනපන ලං

වසථනසවතු් යනොක ලං 42 ලං ක් ලං  ටයත් ලං

යමයහ මින් ලංමගීන් ලංකක්ෂ ලං8 ලංක් ලං15 ලං

ත් ලං අාර ලං රමපණ  ට ලං නහුක ්  ලං

සසනයීම ලංඅධි පරියේ ලංෛදිය  ලංරනපන ලං පර්  ලංභපර  ලංය    

 වසථනසවතු්  ලං 42 ලං  ට ලං අදපකව ලං
ිෂදුි   ජාක  ලං ආරක්ෂ  ලං

යස වප ලං සීයනපරක්ෂ  ලං හප ලං

නඩත්තු ලං යස වප ලං නසවසත්ීමම ලං

(අදපක ලං යස වප ලං සසනයීය් දී ලං

රපජාය ලං අාධ  ලං (ශ්රිකාගම  ලං

වගකී්  ලං වි න් ලං

ස් පුර්ණය න් ලං ියදහසථ ලං

ය ොට ලංඇා  

 

 එකී ලංයස වපවන් ලංනසවසත්ීමමට ලංඅදපකව ලංක්යෂ ත්ර  ලංපුරප ලංිෂිටරි ලං
නවියන ලං සමසථා ලං යස ව  ලං සාතයපව ලං හප ලං

ගප්ක/මපාර/හ් වන්යාොට ලං දිසථත්රික් ලං සහ පර ලං අනයක්ෂ ලං

 පර් පක ලංයමයහ ීමම ලංහප ලංනපකන   

 

 යස වපය  ලං ්රණපත්ම  ලං භපව  ලං ස හප ලං ජාාගම ලං අාධ ලං

යමයහ ීමම ලංහප ලංනරික්ෂණ ලංනසවසත්ීමම  
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 මපිට ව ලංකසයවන ලංමගී ලංනසමිණිි   ලංජාාගම ලංනරික්ෂණ ලංවපර්ාප ලංහප ලංනපව  ලංනසමිණිි  ලං ටයත් ලංිෂභපග ලං

නසවසත්ීමමට ලංඇිය ලං400 ලංත් ලං500 ලංඅාර ලංවන ලංනසමිණිි  ලංස් වන්නය න් ලංිෂන  ලං්රි පමපර්ග ලංගසීයම  

 

 නපසස් ලංයස වප  ලං පර් පක ලංයස වප  ලංගසමිසසරි  ලංහප ලංියිට ලංසසරි  ලංයස වපවන්ට ලංඅදපකව ලංරපජාය ලංරියකපභ ලං
කවපයදන ලංයස වප ලංියිට ලංඅධික්ෂණ  ට ලංභපජාන  ලං ර ලංවපර්ාප ලංිරීමම  

 මපර්ග ලංවකනත්ර ලං පවත් පීනන ලංිරීමම  ලංසායධ නන  ලංිරීමම ලංහප ලංඅි ිය  ලංිෂධිමත් ලංිරීමම  
 

 ය ොන්යදොසථාරවරුන් ලංපුහුණු ලංිරීමම ලංහප ලංයස ව  ලංිෂන  ලංනවත්වපයගන ලං පම  

 

 නව ලංයස වප ලංආර් භ ලංිරීමම ලංහප ලංඅවධයාපවන් ලංඅුවව ලංසපනපරණ ලංනරිදි ලංනපවන ලංමපර්ග ලංසායධ නන  ලං

ිරීමම  

 ත්රීයර ද ලංරා ලංවසිය ලංඅයනකුත් ලංරවපහන ලංයස වප ලංිය පමන  ලංිරීමම  

 මගී ලං රවපහන ලං යාොරතුරු ලං කවපදීම ලං (LED රදර්ධන ලං ියර ලං හප ලං යවව ලං අඩිෂ  ලං හරහප  ලං හප ලං අදපක ලං

යාොරතුරු ලං පවත් පීනන ලංිරීමම  

 නවියන ලංයභ ිය  ලංස් නත් ලංඅලුත්වසඩි ප ලංිරීමම ලංහප ලංයනොදු ලංනහුක ්  ලංරවර්නන  

 ිෂිෂන ලං වසදගත් ලං අවධයාප ලං මා ලං සාිෂනපන  ලං වන ලං උත්සව ලං යමන්ම ලං වපර්ත  ව ලං දකුණු ලං නළපයත් ලං

නසවසත්යවන ලංසාසථ ිිය  ලංහප ලංආගමි  ලංඋත්සව ලංස හප ලංරවපහන ලංනහුක ්  ලංසසනයීම  ලං න ලං පර් න් ලං

අධි පරියේ ලං පර්  ලංභපර  ලං ටාට ලංඅ ත්ය   

 

 ෛදිය  ලං යස වපවන් ලං අතණ්ඩව ලං

නවත්වප ලං යගන ලං  ලං  මින් ලං රවපහන ලං

 යස වපවන්යේ ලං ුණණපත්ම  ලං

සාවර්නන ක් ලං ස හප ලං යභ ිය  ලං

ස් නත් ලං යගොඩනසගීම ලං හප ලං

අලුත්වසඩි ප ලං ිරීමම ලං අනපගා ලං

රවණාප ලං හුනනපගියමින් ලං ිෂයධ ෂ ලං

වයපනිිය ලං ්රි පත්ම  ලං ිරීමම 

අධි පරියේ ලං සමසථා ලං  පර්  ලං භපර ට ලං

ඇතුකත් ලංය   

 

 

 ලං 
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2. ධිකාාිමේ දදනිා ාාර්ඹබායඹට ධතිමර්ා ප්රාවන ාංර්ධනඹ වා 

ක්රිඹාත්භා ාය ිති විමල  යාඳෘති 
 

අදපක ලංිෂයධ ෂ ලංවයපනිිය ලංරනපන ලංශීලර්ෂ ලංහාරක් ලංකසයවන ලංරියනපදන ලංමා ලං්රි පත්ම  ලං රුව ලංකසයව  

 

I. ඳශාත් නිල්චි් ප්රතිඳාදන ඹටමත් මග යනැමගන ාංර්ධන යඳෘති  

II. උඳභාන ඳාදා ප්රතිඳාදන ඹටමත් මග යනැමගන ාංර්ධන යාඳෘති 

III. පුද්ගලිා ප්රාවන ම ා ධභා්යාංලඹ ඹටමත්  රැමඵන විමල  ාංර්ධන යාඳෘති 

IV. තුලි් ඳශාත් ාංර්ධන ප්රතිඳාදන භ් ක්රිඹාත්භා ාය ිති විමල  යාඳෘති 

 

2.1   ඳශාත් නිල්චි් වා උඳභාන ඳාදා මුරය ප්රතිඳාදන මුරය ප්රතිඳාදන ඹටමත් 

2014 ය තුර ක්රිඹාත්භා ාය ිති  යාඳෘති: 

 

නළපත් ලංියධථචිා ලංමුඛකය ලංරියනපදන ලං ටයත් ලං2014 ලංවසර ලංතුක ලංරුපි ් ලංමිි  න ලං21 ලං  ලංමුඛදකක් ලංහප ලං

උනමපන ලංනපද  ලංරියනපදන ලං ටයත් ලං ලංරුපි ් ලංමිි  න ලං10 ලංඅුවමාව ලංියු  ලංඅාර ලංඒ ලං ටයත් ලංනහා ලං

වයපනිිය ලං්රි පත්ම  ලං ර ලංඇා  

 

2.1.1 ඵ්නැතු් මඳ ර ඉදිරීිභ: 

 

2 1 1 1 ධවිත්්ා ඵ්නැතු් මඳ ර  

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං9 0 ලං 

යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 90% 
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2.1.1 2 උඩුගභ ඵ්නැතු් මඳ ර ඳශමු භවර ඉදිරීමභ  

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං7 86 

යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 1 3  භාඳරගභ  ඵ්නැතු් මඳ ර ඉදිරීමභ  

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං8 65 ලං 

රගිය  ලං:-  ලං20% 

 

2.1.2 ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගන ධලුත්ැඩිඹා : 

 

2 1 2 1 ධ් ඵරන්මග ය ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 5 ලං 

යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 20 ලං% 

2 1 2 2 ඌයග්භාංවන්දිඹ ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලං 

රුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 5 ලං ලං 

යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 20% 
 

2 1 2 3  ඵටමඳ ර ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලං 

රුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 475 ලං 

යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 100% 
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2 1 2 4  ඵද්මද්ගභ  ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

      යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 5 ලං 

       යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 20% 

2 1 2 5 ධවාංගභ  ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

      යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 1 ලං 

       යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 100% 

2 1 2 6 මනළු  ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

      යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 5 ලං 

       යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 50% 

2 1 2 7 ැලිගභ  ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ 

ධලුත්ැඩිඹා 

    මන් ායන රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන :- 0 175   

     මබෞතිා ප්රගතිඹ :- 100% 

2 1 2 8 ැලිගභ ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ  

ධලුත්ැඩිඹා 

    මන් ායන රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන :- 0 175   

      මබෞතිා ප්රගතිඹ :- 100% 

2 1 2 9 මිද්මදනිඹ ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

      යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 4 ලං 

       යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 75% 

2 1 2 10 සිඹැ ඵ්නැතු් මඳ ර ධාංගනඹ ධලුත්ැඩිඹා 

      යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලංරුපි ් ලංමිි  න :- ලං0 8 ලං 

       යභ ිය  ලංරගිය  ලං:- 100% 

 2 1 3 CCTV ාැභයා ඳද්ධතිඹ  

මන් ායන රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන :- 1 452  

මබෞතිා ප්රගතිඹ :- 25% 

     2 1 4  ාාරටවන් ප්රදර්ලන තිය පුළුල් රීමභ   

මන් ායන රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන :- 0  467  

මබෞතිා ප්රගතිඹ :- 25% 



All Rights  Reserved  by SPRPTA  
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 2 1 5 විිකභත් ඉදිායන රද භගී ආයණ 
 

මන් ායන රද මුදර රුපිඹල් මිලිඹන :- 3 762  

මබෞතිා ප්රගතිඹ :- 100% 

භගී ආයණඹ ඉදිායන ්ථාන : 

 

 ගාල්ර ඵ්නැතු් මඳ ර ඉදිිපිට  

 ගාල්ර - මා ශම ප්රධාන භාර්ගමේ ූස් 

වන්දිඹ ධර  

 ිල්පිටිඹ - ධවිත්්ා භාර්ගමේ මග ළුමුල්ර 

වන්දිඹ ධර  

 

 ගාල්ර - භාඳරගභ භාර්ගමේ නාමග ය යාජකීඹ විදයාරඹ ධර  

 ගාල්ර - භාඳරගභ භාර්ගමේ 

දුයම කීබිාන්ද ධර  

 ගාල්ර - භාඳරගභ භාර්ගමේ නයාර  

වන්දිඹ ධර  

 ිල්පිටිඹ - බුලුගව වන්දිඹ භාර්ගමේ බුලුගව වන්දිඹ ධර  

 උඩුගභ - ඵද්මද්ගභ භාර්ගමේ  

ඵාර් වන්දිඹ ආයුර්මේද 

භධය්ථානඹ ධර  

 ධ් ඵරන්මග ය-ඵටමඳ ර භාර්ගමේ 

ධ් ඵරන්මග ය මග විජනම ා 

භධය්ථානඹ ධර 
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2 2  මඳෞද්ගලිා ප්රාවන ධභා්යාාංලමේ මුරය ප්රතිඳාදන ඹටමත් ඉදිරීමභට  
       ැරසු්  ාය ිති ඵ්නැතු් මඳ රල් 
 

දසනට ලං දකුණු ලං නළපා ලං තුක ලං ිෂධිමත්ව ලං ඉදිිරීම්  ලං ිටදු ර ලං යනොමසිය ලං නහා ලං ස හන් ලං වසථ ලං

නසවතු් යනොකව් ලංඉදිිරරිම ලංස හප ලංයන ්ගගි   ලංරවපහන ලංයස වප ලංඅමපායපාධ  ලං ටයත් ලංමුඛකය ලං

රියනපදන ලංයවන් ර ලංඇා  

 හවරපදුව ලංවසථනසවතු් යනොක ලංස හප ලං  

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලං : ලංරුපි ් ලංමිි  න  ලං20 

 අකුැසසථස ලංවසථනසවතු් යනොක ලංස හප   

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලං : ලංරුපි ් ලංමිි  න ලං40 

 වකසථමුඛ්ක ලංවසථනසවතු් යනොක ලංස හප   

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලං : ලංරුපි ් ලංමිි  න ලං40 

 ලුණුග් යවයහර ලංවසථනසවතු් යනොක ලංස හප  

යවන් ලං රන ලංකද ලංමුඛදක ලං : ලංරුපි ් ලං ලංමිි  න ලං30 ලං 

 ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වඵයාදු වා ලුණුග් මමවය ඵ් නැතු් මඳ ර මභභ මර් මදැ් ඵර් භ 

ඉදිරීම්  ආය් බ රීමභට නිඹමි් ිති ධ්ය ධකුරැ් ඵ්නැතු් මඳ ර වා 

ම්ෝයා මගන ිති භුමිඹ ාංර්ධනඹ රීමභ 2015 ජනාි භා න විට ධන් 

රීමභටද මඹෝජි් ි්  
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3. ධිකාාිඹ ක්රිඹාත්භා ාය ිති ඳර්මේණ වා විමල  ාංර්ධන යාඳෘති 
 

අධි පරියේ ලංෛදිය ව ලංජාියා ලංවන ලංඉහියන් ලංදසක්වු ලං පර්  ලංභපර න් ලංඅතණ්ඩව ලංනවත්වප ලංයගන ලං මින් ලං

රවපහන ලං ක්යෂ ත්රයේ ලං උන්නිය  ලං හප ලං ආර්ථි  ලං සාවර්නන  ලං  න ලං අරමුඛණු ලං කඟප ර ලං ගසීයම ලං ස හප ලං

හුනනපගත් ලංිෂයධ ෂ ලංවයපනිිය ලංහප ලංනර්යේෂණපත්ම  ලංවයපනිිය ලංිරන ක් ලං ලංයමම ලංවසර ලංතුක ලං්රි පත්ම  ලං

ිරීමමට ලංඉඩ ඩ ලංකසී ම ලංඅයනකුත් ලංරවපහන ලංඅධි පරින්ට ලංසපය්තක්ෂව ලංයමම ලංඅධි පරි  ලංකසු  ලංිෂයධ ෂ ලං

ජා ්රහණ ක් ලංයකස ලංහුනනප ලංගා ලංහසිර ලංඅාර  ලං ලංඑම ලංවයපනිිය ලංහප ලංහුනනප ලංගත් ලංඑහි ලංරියකපභ ලංහප ලංුණණපාග ලං

නහියන් ලංඉදිරිනත් ලං ර ලංඇා  
 

3 1 යාජය බාා ප්රතිඳත්තිඹට ධනු දකුණු ඳශාත් මඳ දු භගී ප්රාවන ඵ්යථ ර   
           ගභනාන්්  පුරු ැාසීභ  

 
 ලං අධි පරියේයවව ලං අඩිෂ  ලං ලං

(www.sprpta.lk) ලං හප ලං

වසථරා ලං නසවතු් යනොක ලං

තුක ලං ්රි පත්ම  ලං

 පකසටහන් ලංරදර්ධන ලංියර ලං

රපජාය ලං භපෂප ලං රියනත්ිය ට ලං

අුවව ලං ස් පර්ණය න් ලං

ිටාහක  ලං ඉාග්රීිට ලං හප ලං යදමළ ලං භපෂපවන්යගන් ලං ස සප ලං ්රි පත්ම  ලං ර ලංඇිය ලං අාර  ලං යමයාක් ලං

අඩුනපඩුවක්ව ලං නසවිය ලං වසථරාවක ලං ගමනපන්ා ලං පුවරු ලං භපෂප ලං රියනත්ිය ට ලං අුවව ලං සස ීමය්  ලං

වයපනිිය  ලංආර් භ ලං රන ලංකදී  ලංයමම ලංවයපනිිය  ලංරපජාය ලංරියනත්ිය ට ලංඅුවව ලංආර් භ ලං ම ලංඅාර ලං

ශ්රී ලං කා පව ලං තුක ලං ිෂධිමත්ව ලං එම ලං  පර්  ලං මුඛි න්ම ලං ආර් භ ලං  රමින් ලං රපජාය ලං භපෂප ලං

යදනපර්ාය් න්තුවට ලංඑම ලංවසඩ ලංපිිබයවක ලංදිවි න ලංතුක ලංවයප්තා ලංිරීමමට ලංරුකුකක් ලංදීමටද ලංයමම ලං

අධි පරි ට ලංහසිරිෂ   

3 1 1  ම්  තුලින් යාජය බාා මදඳාර්්ම් න්තුට ධමේක්ා ාශ ධයමුණු : 

 ශ්රී ලං කා පය  ලං ජාපිය  ලං ගසටනිවට ලං

එක් ලං ිෂසුනමක් ලං යකස ලං ය  ජානප ලං

 ර ලංඇිය ලංරපජාය ලංභපෂප ලංරියනත්ිය  ලං

්රි පත්ම  ලං ිරීමම  ලං (අකුරු ලං වක ලං

රමපණ න් ලං නවප ලං සමපන ලං

වටිනප මක් ලංකවපදීම  

 එක් ලං එක් ලං මගී ප ලං භපිෂාප ලං  රුව ලං

කවන ලං භපෂපයවන් ලං ගමනපන්ා ලං

පුවරු ලං රදර්ධන  ලං ිරීමයමන් ලං

ඔවුන්ටද ලංසමපන ලංඅවසථාප ලංකවපදීම ලං

හප ලංනහුක ්  ලංසසනයීම   

http://www.sprpta.lk/
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 3 1 2 මභභ යාඳෘතිඹ දකුණු ඳශා් තුර ක්රිඹාත්භා රීමමභන් ධිකාාිඹ රඟා ාය  
            ගැනීභට ධමේක්ෂි්  ධයමුණු: 

 
 දකුණු ලං නළපත් ලං රවපහන ට ලං අදපකව ලං අනයනය ලං  ම ලං

වර්ණ ක් ලංහුනනපයගන ලංදකුණු ලංනළපා ලංතුක ලංඑම ලං

වර්ණ  ලං ්රි පත්ම  ලං ිරීමම  ලං (දකුණු ලං නළපාට ලං

අදපකව ලං ාසම ි  ලං වර්ණ  ලං හුනනපයගන ලං

්රි පත්ම  ලං ර ලංඇා    

 ිට ලුම ලං ගමනපන්ා ලං පුවරුවක්ම ලං එ ම ලං

ආ ිිය ක් ලං අුවව ලං ස සප ලං සමම ලං වසථරා ක් ලං

 ටයත්ම ලං ්රි පත්ම  ලං ිරීමමත් ලං දකුණට ලං

අනයනය ලං  ම ලං ුණණපත්ම  ලංභපව ක් ලංඇිය ලංිරීමම  ලං

(දකුණු ලං නළපා ලං තුක ලං සමම ලං වසථරා ක් ලං  ටයත් ලං එම ලං ුණණපාග  ලං ඉසථමතු ලං ීමයමන් ලං

අකා පර ක්ද ලංිෂධිමත් ලංභපව ක්ද ලංජාියාීම ලංියයව   

 ඉදිරි ට ලං හප ලං නුකනස ලං යමන්ම ලං මගීන් ලං වසථරා ට ලං යගොඩවන ලං නපපුවරුව ලං ආසන්නයේද ලං

ගමනපන්ා ලංපුවරු ලංරදර්ධන  ලංිරීමයමන් ලංයකොකු ලංකුඩප ලංසමම ලංය යනකුටම ලංගමනපන්ා ට ලං

අදපක ලංියවසරදි ලංවසථරා  ලංහුනනප ලංගසීයමට ලංනහුක ම ලංඇිය ලංිරීමම  ලං 

 නුකනස ලං වය්ග ලං දකුණු ලං නළපත් ලං සභපව ලං  න ලං සථටි ර  ලං තුි න් ලං දකුණු ලං නළපත් ලං සභපය  ලං

අනයනයාපව  ලංද ණ ලංපුරපත් ලංකා පව ලංතුකත් ලංරයි ා ලංිරීමම  

 එක් ලංඑක් ලංනපව  ප ලං අනවසරය න් ලංයවනත් ලංමපර්ගවකට ලංපිිෂස ලංනපවන ට ලංඑක්ීමම ලංයමම ලං

සථටි ර් ලංයහ තුයවන් ලංයවොයහ දුරට ලංනපකන  ලංීමම ලං(ගමනපන්ා ලංපුවරුව ලංස් වන්නය න් ලංඑම ලං

මපර්ගයේ ලංනපව ි න් ලංසාය දී ලංවසිෂන්  ලං 

 වකනත්රකපී  ලං නපව ි න් ලං එම ලං යස වපය  ලං යනොය දී ලං යවනත් ලං යස වපවන් ලං නසවසත්ීමම ලං

ය ොමුඛීමම ලං(ඇගනි්  ලංයස වප ලංවසිය  ලංයවොයහ  ලංදුරට ලංනපකන  ලංීමම ලං(ක්ෂණි ව ලංඅනපවරණ ක් ලං

ිටදුවන ලංවසිෂන් ලංය්  ලංතුි න් ලංයවොයහ  ලංමගීන්යේ ලංඅි තීන් ලංආරක්ෂප ලංිරීමමට ලංහසිරීම ලංියයව  ලං 

 ඒ ලං අුවව ලං යවොයහ  ලං වකනම්  ලං හප ලං වපන  ලං මසද ලං අදපක ලං වයපනිිය  ලං ්රි පත්ම  ලං ිරීමයමන් ලං

යභ ිය ව ලංයනොයනයනන ලංයවොයහ  ලංවටිනප ලංරියකපභ ලංදකුණු ලංනළපත් ලංජානාපවට ලංකවපදීමට ලං

හසිරීමම ලංපිිබව  ලංඅධි පරි ට ලංියහාමපිය ලංසතුටක් ලංඇා  

 

 

 

 

දැනට ගාල්ර / භා්ය / ව් ඵන්ම් ට ඹන දි්ත්රික්ා තුනභ ආයණඹ න ඳිදි මභභ 

යාඳෘතිඹ ආය් බ ාය ිති ධ්ය ප්රධාන ම ා සිඹල්ර මභන්භ ධතුරු භාර්ගඹන්මගන් 

90% ා ප්රතිල්ඹන් ම්  න විට ධන් ාය ි්  ඉතිි මාටි ධාන භාර්ග වා ධතුරු 

භාර්ග වාද 2015 ය භැද න විට ගභනාන්් පුරු ාා ධන් රීමභට ැරසු්  

ාය ි්  
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3.2  ජන්ාට ැඩි ඳවසුා්  ජනි් ායමින් ාාරටවන් ප්රදර්ලන තිය පුළුල් තිය     

ඵට ඳිර්ථනඹ  රීමභ  
 

යමම ලංපුනි් ලංියර ලංසිෂිරීමමට ලංරාම ලං දකුණු ලංනළපා ලංපුරප ලංෛදිය ව ලං්රි පත්ම  ලංවන ලංගමන්වපර ලං

14460 ලං  ලං  ට ලං අදපක ලං සථාපිය  ලං දත්ා  ලං දුර ලං අුවව ලං ගපසථතුව  ලං නපවන ලං ය කපවන් ලං භපෂප ලං තුයනන්ම ලං

සථාපන ලංනපක  ලංකුටි ලංතුක ලංසිෂ ර ලංියු  ලංකුඩප ලං පකසටහන් ලංියර ලං ටයත් ලංරදර්ධන  ලං රන ලංකදි  ලං ලංඑම ලං

ියර ලං යවුවවට ලං දකුණු ලං නළපා ලං ආවරණ  ලං වන ලං නරිදි ලං ිෂධපක ලං රමපණයේ ලං අඟ් ලං 55 ලං LED ියර ලං

වසථනසවතු් යනොක ලං තුක ලං සිෂිරීමම ලං ආර් භ ලං ිරීමම ලං ය්  ලං  ටයත් ලං ිටදු ලං ය යර්  ලං (අියගරු ලං

ජානපධිනියතුමන් ලංගප්ක ලංවසථනසවතු් යනොක ලංිෂවිා ලං රුව ලංකවන ලංඅවසථාපයවහි ලංකවපදුන් ලංඋනයදසථ ලං

්රි පත්ම  ලංිරීමමට ලංගරු ලංරනපන ලංඅමපායතුමන් ලංදුන් ලංඋනයදසථ ලංනරිදි  ලං 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 2 1  න  ක්රභඹ ක්රිඹාත්භා රීමභ තුලින් රගාාය ගැනීභට වැරී ඇ ිති විමල  ාසි: 

 
 යමනමණ ලං  පකීමමපවක් ලං ෛදිය ව ලං මගීන් ලං හප ලං යස ව ි න් ලං දසුවවත් ලං ිරීමය්  ලං

ක්රමය ද ක් ලං යනොියු ණු ලං අාර ලං ඒ ලං ස හප ලං මහුණ ලං අවසථාපවක් ලං ය්  ලං වන ලං ිෂට ලං

අධි පරි ට ලංහිමිීම ලංඇා  

 ෛදිය ව ලං ය්ගශීල  ලං හප ලං

ිෂය්ගශීල  ලං සසම ලං

නපර්ධව  ටම ලං අවධය ලං

රවපහන ලං දත්ා ලං නහුකයවන් ලං ලං

හප ලං ආ ර්ධීය ව ලං ඉදිරිනත් ලං

 ක ලංහසිර ලංීමම  

  ලංඅයනකුත් ලං රපජාය ලං අාධයේ ලං

ආ ාන ලං ස හප ලං ධක්ිය ක් ලං

යවමින් ලංඔවුන්යේ ලංජානාපව ලං

දසුවවත් ලං ිරීමය්  ලං රයපර  ලං

මපනයක් ලංයකස ලංභපිෂා ලංීමම ලං 
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 යනොදු ලං සථාපන ක් ලං යකස ලං ිෂධපක ලං

ජානගහන ක් ලං ගසවයසන ලං වසථ ලං

නසවතු් යනොකට ලංආ ර්ධන ක් ලංහප ලං

ආයක   ක් ලං ය්  ලං තුි න් ලං ජාියා ලං

 ක ලංහසිර ලංීමම  

 වසථ ලං යස වපවන්හි ලං සථව ා ලං ිෂන ක් ලං

ඇියිරීමමට ලං යමම ලං යාොරතුරු ලං

මහජානාපවට ලං රදර්ධන  ලං ිරීමම ලං

තුි න් ලංහසිරීම ලංියී ම  ලං 

 නසවිය ලංක්රම  ලං  ටයත් ලං අදපක ලංඋන රණ ලංනඩත්තුව ලංස හප ලං අවධය ලංමුඛකය ලං රියනපදන ලං

යහ  ලං සන ප ලං ගසීයමට ලං යවළ  ලං දසුවීමමක් ලං නළිරීමය්  ලං හසිර පව ලං යනොියු න ලං අාර  ලං

වර්ාමපන ලං ක්රමය ද  ලං තුක ලං එක් ලං එක් ලං LED ලං නසන් ලං යවන ලං යවනමත්  ලං

වසථනවසතු් යනොක ලංසමසථා ක් ලංවධය ුවත්  ලංනළපාක් ලංවධය ුවත් ලංඑම ලංියර ලංනපකන  ලං

 ක ලංහසිර ලංවසිෂන් ලංය්  ලංස හප ලංවස වු ලං

පිරිවස ත්  ලංනඩත්තු ලංපිරිවස ත්  ලංමගී ලං

රවපහන  ලංස හප ලං අවධය ලංඅියයර්  ලං

නහුක ්  ලං සසනයීමට ලං අවධය ලං  ්  ලං

මුඛකය ලං ස් නත් ලං රමපණ ක් ලං යවළ  ලං

දසුවීම්  ලංආශ්ර ලංය න් ලංඋන ප ලංගසීයය්  ලං

හසිර පව ලංජාියා ලංීම ලංඇා  

 අධි

 පරි ට ලංාවත් ලංධක්ිය ක් ලංකවපගා ලං

හසිර ලං සථාපන ක් ලං

(වසථනසවතු් යනොක  ලං ියවසරදිව ලං

භපිෂාප ලං ිරීමමටත් ලං ය්  ලං තුි න් ලං

හසිර පව ලංකසබි ලංඇා  ලංඒ ලංඅුවව ලංයමම ලං

වයපනිිය  ලං සමම ලං අියන්ම ලං රියකපභ ලං

කසයවන ලංවයපනිිය ක් ලංය   ලං 

 

 

 

 

 

ාාරටවන් ඳභණක් ප්රදර්ලනඹ  ඇභ තුලින් ඒාාාාි බාඹක් ජනි් ඇ ධඩු ධධානඹක් මඹ මුමේ  

රූඳ යාමු නි්ය මන් රීමභ තුලින් ජන්ා ධධානඹ ම්  මාමයහි මඹ මු  ඇභ නිා මභහි 

ප්රමඹෝජන ැඩි  ඇ ි්  ම්  තුලින් ඳැති  ගැටළු නියාායණඹ  ඇ ධමේක්ෂි් ධයමුණු රඟාාය මගන 

යාජය ් ඳත්ර පරදාිත්ාඹ ෑභ ධතින්භ ර්ධනඹ ාරවැරී මේ  
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  3 2 2 ම්  න විට පුළුල් තිය විාය ිති ඵ්නැතු් මඳ ර පිළිඵ වි්්ය : 

 

 ගප්ක ලංවසථනසවතු් යනොක ලංතුක ලං    - ලංඅඟ් ලං55 ලංියර ලං5 ලංක් ලං 

 අ් වකන්යගොඩ ලංවසථනසවතු් යනොක ලංතුක ලං   - ලංඅඟ් ලං47 ලංියර ලං1 

 උඩුගම ලංවසථනවසතු් යනොක ලංතුක ලං    - ලංඅඟ් ලං55 ලංියර ලං1 

 මපාර ලංවසථනසවතු් යනොක ලංතුක ලං    - ලංඅඟ් ලං55 ලංියර ලං3 

 වසි ගම ලංවසථනවසතු් යනොක ලංතුක ලං    - ලංඅඟ් ලං55 ලංියර 1 

 ියසථසමහපරපම ලංවසථනසවතු් යනොක ලංතුක ලං   - ලංඅඟ් ලං42 ලංියර ලං1 

 යවි අත්ා ලංවසථනසවතු් යනොක ලංතුක ලං   - ලංඅඟ් ලං55 ලංියර ලං1 ලං 

 

3 2 3 2014 ය ධන්  ඇභට ප්රථභ පුළුල් තිය විරීමභට ැරසු්  ාය ිති     

          ඵ්නැතු් මඳ ර පිළිඵ  වි්්ය : 

 

 ඇ්පිටි  ලංවසථනවසතු් යනොක ලංතුක ලං   - ලංඅඟ් ලං40 ලං ලංියර 2 ලං 

 අ් වකන්යගොඩ ලංවසථනසවතු් යනොක ලංතුක ලං   - ලංඅඟ් ලං42 ලං ලංියර ලං1 

 ාාග්ක ලංවසථනසවතු් යනොක ලංතුක ලං    - ලංඅඟ් ලං42 ලං ලංියර 1 ලං 

 දික්වස්ක ලංවසථනවසතු් යනොක ලංතුක ලං   - ලංඅඟ් ලං40 ලං ලංියර 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එක් ලං සථාපන ක් ලං  ටයත් ලං අන්ාර්ජාපක  ලං ඔසථයස  ලං ිෂිෂන ලං වු ලං සථාපන ලං  ටයත් ලං සථාපපිා ලං  ර ලංඇිය ලං

LED ලංනසනක ලංනපකන  ලං ක ලංහසිරීමම ලංහප ලංියර ලංයවන ලංයවනම ලංයමන්ම ලංඅවධයාපව  ලංනරිදි ලංිට ලු ලං

ියර ලං ඒ පව්ගනවත් ලං ්රි පත්ම  ලං  කහසිර ලං ීමම ලං යමහි ලං ඇිය ලං ිෂයධ ෂාපව  ලං වන ලං අාර ලං මභභ 

්ාක්ණඹ ශ්රී රාංාාට වදුන්ාමදන ඳශමු ධ්ථාද මභඹ මේ  ලං එ  ලං නව ලං ාපක්ෂණ  ලං

හදුන්වපදීය්  ලං අවධයාපව ලං මාම ලං ිටදු ර ලං යනොමසිය ලං අාර ලං ඉන් ලං කවපගා ලං හසිර ලං අියිෂධපක ලං

රය  ජාන ලංසාතයපව ලංමා ලං්රි පත්ම  ලං ර ලංඇා  
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3.3  සිසු ැිඹ ැයටවන ඹටමත් න ඳාල් ම ා ඵ්යථ 35 ක් දකුණු ඳශාමත්    
 දා දරුන් මනුමන් ක්රිඹාත්භා රීමභ  

 

යන ්ගගි   ලංනපව ි න් ලං ටයත් ලංනපස් ලංයස වප ලංවසථරා ලං11 ලංක් ලංදකුණු ලංනළපා ලංපුරප ලං්රි පත්ම  ලංවු ලං

අාර ලංඒ පව්ගන ලං පකසටහන් ලංක්රම  ලං ටයත් ලංය්  ලංස හප ලංවසඩි ලංදප  ත්ව ක් ලං ලංශ්රිකාගම ලංවසථරා ලං

 ටයත් ලංිටදු ලං ක ලංුරතු  ලං න ලංමුඛි   ලංසසකුක්  ලංඅුවව ලං පකසටහන් ලංයගොඩනඟප ලංඇා  ලංඑම ලංරමපණ  ලං

යස වප ලං74 ලංක් ලංය   ලංය යස  ලංයවාත් ලංිටුක ලංසසරි  ලංජාපිය  ලං ලංවසඩසටහනක් ලංයකස ලංරටපුරප ලං්රි පත්ම  ලං

ීමය් දී ලංඒ ලංස හපද ලංවසඩි ලංරමුඛතත්ව ක් ලංකවපදීම ලංස හප ලංිෂධපක ලංවපන  ලංමනයයේ ලංඅධි පරි ට ලංවම ්  ලං

දසරිමට ලංිටදුිෂ   ලංඒ ලං ටයත් ලංනපස් ලංයස වප ලං35 ලං ලංක් ලං2014 ලං ලංවසර ලංතුක ලං්රි පත්ම  ලං ර ලංඇා  

 

3.3.1. මභභ යාඳෘතිඹ ක්රිඹාත්භා රීමම් දී ධමනකුත් ඳශාත්රට ාමේක් මභභ 

ධිකාාිඹට ඳභණක් ජනි්ුඩ විමල  ඵාධා : 

 

 දසනට ලං ්රි පත්ම  ලං යරී  ලං  පකසටහන් ලං (ෛදිය ව ලං පු්ගගකි න් ලං යවනසථ ලං වන ලං ක්රම   ලං

යවුවවට ලං ියධථචිා ලං  පකසටහන් ලං (එ ම ලං නපව ය කුට  ලං ිටුක ලං සසරි  ලං ස හප ලං සස ීමමට ලං

නපව ි න් ලංදසඩි ලංිෂයර නාප ලංඑ්ක ලංිරීමම  

 

 ියධථචිා ලං පකසටහනක් ලංසස ීමය් දී ලංිටදු ක ලංුරතු ලංසායධ නන න්ට ලංශ්රිකාගම ලංදසඩි ලංයකස ලං

ිෂයර න  ලංනමම ලංහප ලංසමසථා ලංයස ව ි න් ලංඒ ලංස හප ලංයනළම ම  

 

 ය්රි  ලං  පකසටහන් ලං ්රි පත්ම  ලං වන ලං අවසථාපව  ලං එක් ලං නපව ය කු ලං යත්ීමම ලං ිෂධපක ලං

ගසටනි පරි ලංිෂම ලංහප ලංඒ ලංපිිබව  ලංයය දනපවන්ට ලංකක්ීමමට ලංිටදුීමම  

 

 මපර්ග ලං කීන ක් ලං නපකන  ලං වන ලං ඉාප ලං සාිරර්ණ ලං ඒ පව්ගන ලං පකසටහන් ලං යවනසථ ලං ිරීමම ලං

අියධ  ලං ගසටනි පරි ලං වන ලං අාර ලං ුකනි ලං යවනසිරන් ලංඇාස්  ලං නපව ි න්යේ ලංආදප ් වකට ලං

දසරි  ලං යනොහසිර ලං යවනසථීම්  ලං ිටදුිෂ  ලං හසිර ලං ීමම  ලං (ගමන්වපර ලං ිරන  ට ලං එ  ලං

වකනසවසත්යවන ලංවසිෂන්  

 

ය යස  ලංයවාත් ලංසාකීර්ණාප ලංහප ලංවකනම්  ලංමනයයේ ලංදකුණු ලංනළපයත් ලංදවප ලංදරුවන්යේ ලංඅවධයාප ලංස හප ලං

නපස් ලංයස වප ලංවසථරා ලං35 ලං ලංක් ලං ලං2014 ලං ලංවසර ලංතුක ලං්රි පත්ම  ලංිරීමමට ලංහසිර පව ලංකසී ම ලංඅධි පරි ක් ලං

යකස ලංයමන්ම ලංනළපාක් ලංයකස ලංදකුණු ලංනළපයත් ලංජානාපවට ලංකසු  ලංිෂධපක ලංජා ්රහණ ක් ලංය   
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3 3 2  දැනට ක්රිඹාත්භා ඳාල් ම ාන් පිලිඵ වි්්ය : 

 

3 3 2 1 ගාල්ර දි්ත්රික්ාඹ තුර ක්රිඹාත්භා ඳාල් ම ා : 

ධනු 

ධාංාඹ 
භාර්ග 

ධාංාඹ 
ම ා 

ඵ්යථ 

ධාංාඹ 
ම ා රඵන ප්රධාන ඳාල් 

1 370 ගප්ක ලං- ලංව්ගය්ගගම ND-6802 
සාඝමිත්ාප ලංවපි  ප ලං
ිෂදුහක/මහින්ද ලං
ිෂදයපක /සවුත්කන් ව ලංිෂදයපක  

2 381 මිි ්ගදුව ලං- ලංගප්ක NC-2090 
සාඝමිත්ාප ලංවපි  ප ලං
ිෂදුහක/මහින්ද ලං
ිෂදයපක /සවුත්කන් ව ලංිෂදයපක  

3 382  ක් කමුඛ්ක ලං- ලංගප්ක ND-6138 
සාඝමිත්ාප ලංවපි  ප ලං
ිෂදුහක/මහින්ද ලං
ිෂදයපක /සවුත්කන් ව ලංිෂදයපක  

4 396 වටයනොක ලං- ලංඅ් වකන්යගොඩ NB-2475 
නර්මපයධ   ලංිෂදුහක/යදවපනන්ද ලං
ිෂදුහක 

5 514 ගප්ක - වක්වස්ක NC-7989 
සාඝමිත්ාප ලංවපි  ප ලං
ිෂදුහක/මහින්ද ලං
ිෂදයපක /සවුත්කන් ව ලංිෂදයපක  

6 391/1 
ව්ගය්ගගම - අලුත්වක ලං-
අ් වකන්යගොඩ 

ND-5657 
ය්ගවපනන්ද ලංිෂදුහක/රජාපනිය ලං
ිෂදුහක ලංකුකරත්න ලං
ිෂදුහක/නර්මපයධ    

8 767/2 
අ් වකන්යගොඩ - ආරච්චි න්ද ලං
යර හක 

NB-3117 
යවරතුඩුව ලං ණිටු ලංිෂදුහක, 
වු වකන් ව ලංවත්ා ලංිෂදුහක, 
සපරපකා පර ලංිෂදුහක 

9 569/1 ඉමදුව ලං- ලංමක්යගොඩ ලං-අහාගම  61-0268 
අහාගම ලංයර හණ ලංිෂදුහක ලං/ ලංඅහාගම ලං
ධපරිපුත්ර ලංිෂදුහක 

10 ලං 375/6 
10  ණුව ලං- ලංපුසථවස් ඩ ලං- ලං

ගප්ක 
63-1692 

යදොරය්ත ලංිෂදුහක, පිකපන ලංිෂදුහක, 
 කයහ  ලංිෂදුහක, අුවකපයදිෂ ලං
ිෂදුහක 

11 ලං 569/1 අහාගම - මක්යගොඩ ලං- ලංඉමදුව 61-4532 
වයටමමුඛ්ක ජාපිය  ලංනපසක, 
නකන්දප ලංිෂදුහක 

12 ලං 521/1 
ගප්ක ලං- ලංවායපවක - වකහන්දුව ලං
වත්ා ලං- ලං දිරගපමර් ලංග් මපන  

60-9720 
මපනිෂක උනනන්ද ලංමහප ලංිෂදුහක/ ලං
ජානපධිනත් ලංවපි  ප ලංමහප ලංිෂදුහක 
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3 3 2 2 ව් ඵන්ම් ට දිත්්රික්ාඹ තුර ක්රිඹාත්භා ඳාල් ම ා : 

ධනු 

ධාංාඹ 
භාර්ග 

ධාංාඹ 
ම ා 

ඵ්යථ 

ධාංාඹ 
ම ා රඵන ප්රධාන ඳාල් 

1 345/3 හක්මන ලං- ලංාාග්ක ND-5599 
ාාග්ක ලංවපි  ප ලං
ිෂදයපක /ාාග්ක ලංමහ ලං
ිෂදුහක/රුහුණු ලංිෂජා භප ලංනපසක 

2 415/2 යවි අත්ා ලං- අරන්වක ලං- ලංනකගම JQ-4042 
ාාග්ක වපි  ප ලං
ිෂදයපක /ාාග්ක ලංමහ ලං
ිෂදුහක/රුහුණු ලංිෂජා භප ලංනපසක 

3 342/1 
මි්ගය්ගණි  ලං- 
අුණණුය ොළනමකසසථස ලං- ලංහුාගම  

NC-6190 හුාගම ිෂජා වප ලංිෂදුහක 

4 340/3 
වකසථමුඛ්ක - ජුක් පිටි  ලං- ලං
මි්ගයදණි  

ND-2950 මි්ගයදිය  ලංමහ ලංිෂදුහක 

5 572/3 රන්න - ානින්න ලං- ලංිෂර සටි  NB-2584 රපජානක්ෂ ලංමනයම ලංමහ ලංිෂදුහක 

6 502 
ාාග්ක - කුඩපවස්ක ලං- ලං
දික්වස්ක 

JF-9682 
යමයා දිසථා ලං ණිටු ලංිෂදුහක/ිෂජිා ලං
මනයම ලංමහ ලංිෂදුහක/කුඩපවස්ක ලං
ගපමිණි ිෂදුහක 

7 445 ාාග්ක - ැස ව ලං- ලංරන්න ND-5164 
රන්න ලංමහ ලංිෂදුහක,  හ පව ලං ණිටු ලං

ිෂදුහක, හුාගම ලංිෂජා භප ලංිෂදුහක 

8 333/3 
හ් වන්යාොට - ාාග්ක ලං- ලං
යවි අත්ා 

ND-7712 
ාාග්ක ලංවපි  ප ලං
ිෂදයපක /ාාග්ක ලංමහ ලංිෂදුහක 

9 338/3 
රුක්ම්පිටි  -  ටුවන ලං- ලං
ජුක් පිටි  ලං- ලංග්යනොත් ප  ලං- ලං
මි්ගයදණි  

NA-8176 
 ටුවන ලංමනය ලංමහ ලං
ිෂදයපක / ටුවන ලංරපාමි  ලංිෂදුහක 

10 457/1 
ුකරිවවසව - 550  ප  ලං- ලං
උණුදි යනොකුණ 

HU-1829 
ුකරි වසව ලංමන  ලංමහ ලං

ිෂදුහක/ිෂහපරගක ලං550  ණිටු ලං

ිෂදුහක 
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3 3 2 3  භා්ය දි්ත්රික්ාඹ තුර ක්රිඹාත්භා ඳාල් ම ා : 

 

ධනු 

ධාංාඹ 
භාර්ග 

ධාංාඹ 
ම ා 

ඵය්ථ 

ධාංාඹ 
ම ා රඵන ප්රධාන ඳාල් 

1 345/2 හක්මණ ලං- ලංමපාර NA-3011 
රපහුක ලංිෂදයපක /ධපන්ා ලංයා මසථ ලං
කුමර ලංිෂදුහක ලං(ිටුකන් ලංසදහප ලං
නමණි  

2 345/2 හක්මන ලං- ලංමපාර ND-5566 
ුකජාපාප ලංිෂදයපක  ලං(ිටුකිෂ න් ලංසදහප ලං
නමණි  

3 346/2 වසි ගම ලං- ලංමපාර NC-9495 රපහුක ලංිෂදයපක /ුකජාපාප ලංිෂදයපක  

4 375/1 යමොරව  ලං- ලංයදිය ප  NA-6117 
යදිය ප  ලංමනයම ලංමහප ලං
ිෂදුහක/මසියවුසථ ලංිෂදයපක  

5 384/2 යවි අත්ාකුඹුර - යදිය ප  ND-6442 
යදිය ප  ලංමනයම ලංමහප ලං
ිෂදුහක/මසියවුසථ ලංිෂදයපක  

6 359 
ඌරුයවොක්  - ාකනක න්ද ලං- ලං
යදිය ප  

NB-2745 
යදිය ප  ලංමනයම ලංමහප ලං
ිෂදුහක/මසියවුසථ ලංිෂදයපක  

7 346/1 දික්වස්ක - මපාර NC-3694 රපහුක ලංිෂදයපක /ුකජාපාප ලංිෂදයපක  

8 346/1 මපාර - දික්වස්ක NA-3594 දික්වසලුක ලංිෂජිා ලංමහප ලංිෂදයපක  

9 360/1 අකුරුසථස - මපාර NB-0613 රපහුක ලංිෂදයපක /ුකජාපාප ලංිෂදයපක  

10 357/1 
 ඹුරුපිට  - උ්කක ලං- ලං
ය වුන්ගම ලං- ලං හගක ලං- ලං
 ඹුරුපිටි  

JB-7671 
 ඹුරුපිටි  ලංමහ ලංිෂදුහක/ ලං
 ඹුරුපිටි  ලංජාපිය  ලංනපසක 

11 353/7 
යදි  න්දර - ිටියනස්ක ලං- ලං
 ඹුරුපිටි  

NA-0222 
 ඹුරුපිටි  ලංමහ ලංිෂදුහක/ ලං
 ඹුරුපිටි  ලංජාපිය  ලංනපසක 

12 ලං 348/3 
 ටි න - හිුණරුනත්ාක ලං- ලං
යක කාආර ලං- ලංරත්මය් ලං- ලංවියගම ලං
- ලංදික්වස්ක 

61-1965 
යමයා දිසථා ලං ණිටු ලංිෂදුහක/ ලං
ිෂජිා ලංමනයම ලංමහ ලංිෂදුහක 

13 384/1 
අඩපරයදිය  ලං- ිෂහපරයහ න ලං- ලං
යදිය ප  

61-1440 

යදිය ප  රජානක්ෂ ලංමහ ලං
ිෂදුහක/යදිය ප  ලංමනය ලංමහ ලං
ිෂදුහක/යදිය ප  ලංධපන්ා ලංමසිය  ලං
ිෂදුහක 
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3.4. මඳ දු ප්රාවන ම ා ඳිඳාරනඹ වා CCTV ාැභයා ඳද්ධතිඹක් දකුමේ 

්ථාපි් රීමභ  
 

යනොදු ලං රවපහන ලං යස වප ලං ිය පමන  ලං ස හප ලං CCTV  සමරප ලං දකුණු ලං නළපා ලං පුරප ලං රනපන ලං මපර්ග ලං හප ලං

අායවධය ලංසථාපන ලංනදන් ව ලංසථාපපිා ලංිරීමම ලං2013 ලංවසයර්දී ලංආර් භ ලං රන ලංකද ලං ලංඅාර ලංඑ  ලංශ්රී ලංකා පව ලං

තුක ලං යනොදු ලං රවපහන ලං යස වප ලං නරිනපකන  ලං ිරීමම ලං ස හප ලං  සමරප ලං න්ගනිය ලං ්රි පත්ම  ලං වන ලං රාම ලං

අවසථාපවද ලංයම  ලංය   ලංයම  ලංදසනට ලංවසථ ලංයස වප ලංනරිනපකන ට ලං්රි පත්ම  ලංාපක්ෂණි  ලංක්රමය ද න්  ලං

රපය  ගී  ලංාත්ව න්ද ලංහප ලංයස වපම  ලංඅවධයාපවන්ද ලංපුනි් ලංයකස ලංසක ප ලංවකප ලං්රි පත්ම  ලං රන ලං

කද ලංවයපනිිය ක් ලංය   

දකුණු ලං නළපා ලං පුරපවට ලං ඒ පව්ගන ලං  පකසටහන් ලං ක්රම  ලං සමම ලං වසථනසවතු් යනොකක් ලං  ටයත්ම ලං

්රි පත්ම  ලංවන ලංඅාර  ලං පකසටහන ට ලංඅුවව ලං

වසථනසවතු් යනොකිරන් ලං යස වප ලං ආර් භ ලං ිරීමම ලං

හප ලංඅවසන් ලංිරීමම ලංිටදු ලංය යර්  ලංය යස  ලංයවාත් ලං

වසථනසවතු් යනොි න් ලං නරිවපහිරව ලං මපර්ග  ලං

තුකදී ලං ිය මිා ලං  පකසටහනට ලං අුවව ලං නපවන  ලං

 රන්යන්ද ලං  න්න ලං ගසටනි පරි ලං වන ලං අාර ලං

ඉදිරිනත් ලංවන ලංඅියිෂධපක ලංමගී ලංනසමිණිි  ලංනපව  ලං

නසමිණිි  ලං යස ව  ලං අඩදවර ලං යමන්ම ලං

ඔවුයනොවුන් ලංඑිරයන ට ලංයය දනප ලං ර ලංගසීය්  ලං

තුි න් ලංඑ  ලංනසහසදිි ව ලංියරූනන  ලංය    

3.4.1. ඵ් යථ ධ්යභග ප්රභාද ාය ධානඹ රීමභ නිා ජනී් ඇ ිති ගැටළු : 

 අාරමඟ ලං රමපද ර ලං නපවන  ලං හප ලං ගමන ලං අවසනපය හි ලං අධි ලං නපවන   ලං ය දීම ලං යහ  ලං

රමපීමම  

 මගීන්යේ ලං වටිනප ලං පක  ලං අනයත් ලං  පම ලං හප ලං ඔවුන් ලංියාර ලං ඒ ලං ස් වන්නය න් ලං නසමිණිි  ලං

ිරීමම  

 අසරණ ලං නපව ි න්යේ ලං  පක  ලං ධක්ියමත් ලං නපව ි න් ලං නසහසර ලං ගසීයම ලං හප ලං ඔවුන්යේ ලං

ආදප මින් ලංිෂධපක ලංරමපණ ක් ලංය්  ලංයහ තුයවන් ලංඅියිට ලංයකස ලංකවප ලංගසීයම  

 ියාර ලංනපව  ලංනසමිණිි  ලංඉදිරිනත් ලංීමම  ලංඒ ලංස් වන්නය න් ලංීයිය  ලං්රි පත්ම  ලංිරීමය් දී ලං

ියවසරදි ලංදත්ා ලංඉදිරිනත් ලංිරීමමට ලංඅනහුකීමම  

 යස ව ි න් ලංඅාර ලංියාර ලංගසටු්  ලංඇියීමම  ලං 

 ශ්රිකාගම ලං හප ලං යන ්ගගි   ලං නපව ි න් ලං අියන් ලං ිටදුවන ලං වසරුදි ලං ස් වන්නය න් ලං ඔවුන් ලං

එකීයන පට ලංවරද ලංනසටීමම  
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යමම ලං ාත්ව  ලං නපකන ට ලං ජාාගම ලං නරික්ෂණ ලං

 ණ්ඩප ්  ලංය ොදවප ලංියු නද ලංඔවුනට ලංනරික්ෂප ලං

ිරීමම ලං ස හප ලං නවියන ලං යස වප ලං සාතයපව ලං අිය ලං

ිෂධපක ලං වන ලං වසිෂන් ලං එ  ලං ෛදිය ව ලං  ක ලං

යනොහසිර ලංය   ලං දකුණු ලංනළපා ලංතුක ලංෛදිය  ලං

ගමන්වපර ලං 14460 ලං නවියන ලං අාර ලං එක් ලං

අවසථාපව  ලං නරික්ෂප ලං ිරීමමිරන් ලං නුක ලං නසවා ලං

නරික්ෂප ලං ිරීමමට ලං මපස ලං ගණනක් ලං ගාය   ලං

යමම ලං ාත්ව  ලං තුක ලං නරික්ෂණ ලං අවසථාපයවහි ලං

නමණක් ලංයස වපය  ලංුණණපත්ම  ලංවව ලංආරක්ෂප ලං

වන ලං අාර ලං ඉන් ලං නුක ලං මපර්ග  ලං තුක ලං නපවන  ලං

නරික්ෂප ලංයනොවන ලංවසිෂන් ලංයනර ලංාත්ව  ලංනසවා ලංවර්නන  ලංය   

 

3.4.2. දකුමේ මඳ දු ප්රාවන ම ා ඳිඳාරනඹ වා CCTV ාැභයා ඳද්ධතිඹ  
2014 ර්ඹතුර ් ්ත් යාේ් රීමභ  

 

CTV  සමරප ලංන්ගනිය ක් ලංයනොදු ලංරවපහන ලං

යස වප ලං ිය පමන  ලං සදහප ලං කා පව ලං තුක ලං

රාම ලං වාපවට ලං අත්හදප ලං වසීනම ලං දකුණු ලං

නළපත් ලං මපර්ගසථා ලං මගී ලං රවපහන ලං

අධි පරි  ලං ිෂිටන් ලං 2013 ලං වසර ලං තුක ලං

ිටදු ක ලං අාර  ලං එම ලං වයපනිිය  ලං තුි න් ලං

අය්තක්ත ා ලං රියකපභ ලං හප ලං

වකපයනොයරොත්තු ලං යනො ම ලං  හනත් ලං

රියකපභ ලං ජාියා ලං ීමමත් ලං සමග ලං අයනකුත් ලං

රවපහන ලං අධි පීම ලං වක ලං යමන්ම ලං ජාපිය  ලං

ගමනපගමන ලං ය ොමිෂන් ලං සභපව ලං හප ලං පු්ගගි   ලං රවපහන ලං යස වප ලං අමපායපාධ ද ලං යමම ලං

ක්රමය ද  ලං අුවගමන  ලං ිරීමමට ලං ය්  ලං වන ලං ිෂට ලං සසකුක්  ලං ඉදිරිනත් ලං  ර ලං ියී ම ලං අන ලං කසූ ලං

ජා ්රහන ක් ලං යකස ලං සක මි  ලං ීටට ලං යනර ලං යනොදු ලං රවපහන ලං යස වප ලං ිය පමන ට ලං GPS 

ාපක්ෂණ  ලං ය යරහි ලං නමණක්ම ලං රයටම ලං අවනපන  ලං ය ොමුඛ ලං ීම ලං ියූ ලං අාර ලං එ  ලං යස වප ලං ිෂධපක ලං

සාතයපවක් ලංඇිය ලංනළපත් ලංරවපහන ට ලංයනොගසකයනන ලංවව ලංියවරදිව ලංඅන ලංඅධි පරි ට ලංහදුනප ලං

ගා ලං හසිර ලං ීමම ලං යමම ලං ජා ්රහන ට ලං යහ තු ලං ීම ලං ඇා  ලං අන ලං යමම ලං අාධය න් ලං කවප ලං ඇිය ලං

සපර්ා ත්ව  ලංසදහප ලංයහ තු ලංසපන  ලංීම ලංඇිය ලං රුණු ලංිරහින ක් ලංනහුකයවන් ලංහදුනපගා ලංහසිර ලං

ය    
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 3 4 3  CCTV ාැභයා ධාංලමඹන් තුලින් ධත්ායගත් ාර්ථාත්ඹන් : 

 දධ  ලංගනනපවක් ලංියසථයස  ලංනසවිය ලංහප ලංදින ට ලංඅිය ලංිෂධපක ලංවධය න් ලංවසථරා ලංරමපද ලං රන ලං
කද ලංමපර්ග න් ලංහි ලං සමරප ලංසිෂය ොට ලංඅධීක්ෂණ  ලංආර් භ ලං ක ලංදිනයේ ලංිටට ලංඑ  ලංනපකන  ලං

 ක ලංහසිර ලංීමම  ලං 

උදප- ලං යන ්ගදක  ලං ීමර සටි  ලං නසථමන් ලං හන්දි  ලං වසිය ලං සථාපන න් ලං හි ලං ිටදු ම ලං අියිෂධපක ලං

රමපද  ලං ය්  ලං වන ලං ිෂට ලංනාර ලං ීම ලංඇිය ලං අාර  ලං ඒ ලං  ටයත් ලං ඉියරි ලං ීම ලංඇිය ලං මිියසථ ලං නස  ලං

සාතයපව ලං ය්  ලං වන ලං ිෂට ලං අනයේ ලං ගණන  ලං ිරීම්  ලං අුවව ලං මිි  න ලං ිට   ට ලං අධි  ලං

අග ක් ලංයගන ලංඇා  ලංඑ  ලංසපමපනය ලංමගී ලංනරිහරණ  ලංඅුවව ලංසසකකීය් දී ලංයමම ලංඅග  ලං

ය්  ලංහප ලංිරහින ලංුණණ ක් ලංිෂ  ලංහස   

  සමරප ලංසිෂ රන ලංකද ලංමපර්ග න් ලංහි ලංනසවිය ලංමගී ලංනසමිණිි   ලංනපව  ලංනසමිණිි  ලංහප ලංයස ව  ලං

නසමිණිි  ලං90% ලං ට ලංවඩප ලංවසඩි ලංරියධා ිරන් ලංඅවම ලංීම ලංියී ම  

 රපජාය ලං නපව  ප ලං වන ලං ශ්රී ලං කාගම ලං  ලං නසවිය ලං ාත්ව ට ලං සපය්තක්ෂව ලං යමම ලං ක්රම  ලං  ටයත් ලං
ආරක්ෂප ලංීම ලංඇියවව ලංශ්රී ලංකාගම ලංපිි යගන ලංියී ම  

 වසරදි ලං  රන ලං නපව ි න්යේ ලං යය දනප ලං නසහසදිි ව ලං ඔ්තපුය ොට ලං යනන්ිෂ  ලං හසිර ලං වසිෂන් ලං
ගුවකවන ලංිෂන  ලං්රි පමපර්ග න්ට ලංනපව  පයේ ලංිෂයර නාපව ක් ලංඇිය ලංයනොීමම  

 අයනක් ලං මපර්ග ලං වක ලං නපව ි න්ද ලං ාම ලං ිෂ දමින් ලං ඔවුන්යේ ලං මපර්ග න් ලං හි ලං  සමරප ලං
සිෂිරීමමට ලංඉදිරිනත්ීමම  

  සමරප ලං සිෂිරීමමට ලං රාමය න් ලං අදපක ලං මපර්ග න් ලං හි ලං නීම ෂණ ලං නවත්වප ලං අ  ක ලං දඩ ලං

මුඛද් ලංිට ්ක ලංඅධි පරි ට ලංඅහිමි ලංීම ලං

ියී යමන් ලං (අධි පරි ට ලං මූකය ලං

නපඩුවක් ලං  මවත් ලං   ලං ුණණපත්ම  ලං වව ලං

වර්නන  ලං ීම ලං ඇිය ලං වව ලං නසහසදිි  ලං

ීමම  

 ජාාගම ලං අාධ  ලං ීමමිාව ලං එක් ලං

සථාපන  ට ලං නමණක් ලං ය ොමුඛ ක ලං

හසිර මවත්  ලංCCTV  සමරප ලංමිනන් ලං

නළපා ලං පුරප ලං එ ම ලං අවසථාපව  ලං

අධීක්ෂණ ක් ලං කහසිර ලංීමම  
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 3 4 4 ම්  න විට CCTV ාැභයා ක්රිඹාත්භා ාය ිති ්ථාන:  

 ඇ්පිටි  ලං- ලංගප්ක ලංමපර්ගයේ ලංයගොනපිුවවක ලංහන්දි  ලංආසන්නයේ ලං - ලං සමරප ලං02 

 ගප්ක ලං- ලංව්ගය්ගගම ලංමපර්ගයේ ලංයන ්ගදක ලංහන්දි  ලංආසන්නයේ ලං  - ලං සමරප ලං02 

 ීමර සටි  ලංනසථමාහන්දි  ලංතුක ලං     - ලං සමරප ලං02 ලං 

 හ් වන්යාොට ලංනරිනපකන ලංසාිරර්ණ  ලංඅසක ලං    - ලං සමරප ලං02         

 හ් වන්යාොට ලංනරිනපකන ලංසාිරර්ණ ට ලංහසයරන ලංසසමරන් ලං 

යහ ටක  ලං ලංඅසක       - ලං සමරප ලං02 

 

 3 4 5 වසථ ලංනසවතු් යනොළ ලංතුක ලංCCTV ාැභයා ඳද්ධතිඹක් ්ථාඳනඹ රීමභ 
         

 ලං2014 ය ධන්  ඇභට ප්රථභ  ප්රධාන ප්රධාන ඵ් නැතු් මඳ ශ රීහිඳඹක් තුර ාැභයා 

ඳද්ධති විරීමභට ධමේක්ා ායනු රඵන ධ්ය ම්  තුලින්  රගා ාය ගැනීභට ධමේක්ා 

ායනු රඵන  ධයමුණු ඳවතින් දැක්මේ :   

 සථාපනනපක  ලංමහතුන් ලංයනොමසිය ලංඅවසථාපවන්හි ලංඅායපවධය ලංරපත්රී ලංහප ලංඋදමසන ලංගමන්වපර ලං

නපවන  ලංිටදුය දසි  ලංඅධීක්ෂණ  ලංිරීමම  

 අායපවධය ලං ගමන්වපර ලං නපවන  ලං යනොය ොට ලං රජායේ ලං සහනපනපර ලං කවපගන්නප ලං වසථරා ලං

පිිබවද ලංිෂන  ලං්රි පමපර්ග ලංගසීයම  

 ියළනපීමන් ලං අවම ලං අවසථාපවන්හිදී ලං ද ලං ඒ පව්ගන ලං  පකසටහන් ලං්රි පත්ම  ලං ීමම ලං ාහ මරු ලං

 රගසීයම  

  ්තන්  ලං ගසීයම ලං හප ලං දීම ලං ස් වන්නය න් ලං රපජාය ලං ියළනපීමන්ට ලං හප ලං නපව ි න්ට ලං ඇිය ලං

යය දනප ලංපිිබවද ලංඅධීක්ෂණ  ලංිරීමම ලංහප ලංඑම ලංාත්ව න් ලංනපකන  ලංිරීමම  

 මගීන්යේ ලංහප ලංය්ගනක ලංවක ලංආරක්ෂපව ලංනවියන ලංාත්ව ට ලංසපය්තක්ෂව ලංාහ මරු ලංිරීමම  

 වසථ ලං නරිනපකනයේදී ලං නපව ි න් ලංනගන ලං යය දනප ලං හවරු ලං රගසීයම ලං හප ලං ඒවප ලං නපකන  ලං

ිරීමම  

 අධි පරියේ ලං ියළනපීමන් ලං යස වයේ ලං ය දීම ලං

පිිබවද ලංියරන්ාර ලංඅධීක්ෂණ  ලංිරීමම  

 සථාපන ක් ලං යකස ලං වසඩිම ලං ජානගහන ක් ලං

ගසවයසන ලංවසථනසවතු් යනොළ ලංතුක ලංිටදුවන ලං

අසපනපරණ ලං ්රි පවන් ලං පිිබවද ලං ආරක්ෂ  ලං

අාධ ලංයවා ලංියවසරදි ලංයාොරතුරු ලංකවපදීම  
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3 4 6  2014 ය තුරදී CCTV ාැභයා ්ථාඳනඹ ායනු රඵන ඵ්  

 නැතු් මඳ රල් වා ධ්යභග ්ථාන ලං 

 ගප්ක ලංවසථ ලංනසවතු් යනොක ලංතුක ලං  - ලං සමරප ලං08 

 අ් වකන්යගොඩ ලංවසථ ලංනසවතු් යනොක ලංතුක ලං - ලං සමරප ලං08 

 මපාර ලංවසථ ලංනසවතු් යනොක ලංතුක ලං  - ලං සමරප ලං08 

 යවි අත්ා ලංවසථ ලංනසවතු් යනොක ලංතුක ලං  - ලං සමරප ලං08 

 මපාර ලං ලං ස ණදුර ලංහන්දි  ලංආසන්නයේ - ලං සමරප ලං02 ලං 

 ඉසදීන් ලංනගර  ලංආසන්නයේ   - ලං සමරප ලං02 ලං 

 යාි ජ්ජාිෂක ලංහන්දි  ලංආසන්නයේ  - ලං සමරප ලං02 ලං 

 හික් ඩුව ලංනගර  ලංආසන්නයේ  - ලං සමරප ලං02 

  ය්ගපන ලංහන්දි  ලංආසන්නයේ  - ලං සමරප ලං02 

 

3.4.7 CCTV ාැභයා ඳද්ධතිඹ තුලින්  ජනි් න ාසි :  

 අියිෂධපක ලං ගමන්වපර ලං සාතයපවක් ලං නපකන  ලං  ක ලං හසිරීමම ලං හප ලං  න්ත්ර ලං

නපව  පයේ ලංනපකනය න් ලංවසහසරීමම  

 වසරදි ලං රුව ලංකවන ලංනපව ි න් ලංස් වන්නය න් ලංනටිගාවු ලංදත්ා ලංමා ලංනරික්ෂණ ලං

නසවසත්ිෂ  ලංහසිරීමම  

 යමම ලං ක්රම  ලං තුක ලං ශ්රිකාගම ද ලං අධික්ෂණ ලං  ක ලං හසිරීමම ලං හප ලං එිරයන ට ලං

යය දනප ලං ක ලංයනොහසිරීමම 

 මපර්ග  ලං සමම ලං ිෂටම ලං අධික්ෂණ  ලං වන ලං වසිෂන් ලං වසරදි ලං අනපවරණ  ලං ය   ලං  න ලං

ආ ්න  ලංමා ලංියවසරදි ලංනපවන ට ලංනපව  ප ලංයනළම ම  

 යය දනපව ලංනපව  පට ලංසනපා ලං රගා ලංහසිරීමම  

 සපය්තක්ෂ ලංපිරිවස  ලංහප ලංනඩත්තු ලංපිරිවස  ලංඅවම ලංීමම  

 යමම ලං යාොරතුරු ලංහප ලං මපර්ග ලංආශ්රිා ලං දත්ා ලංආරක්ෂ  ලං අාධ න්ට ලං නරික්ෂප ලං ක ලං

හසිර ලංවසිෂන් ලංසමපජා ලංආරක්ෂපවක් ලංජාියා ලං ක ලංහසිරීමම  

 යස වපය  ලං ුණණපත්ම භපව  ලං  ්  ලං රමපණ ිරන් ලං ආරක්ෂප ලං  ක ලං හසිරීමම ලං හප ලං

මගීන්යේ ලංගසටනි ලං ්  ලංරමපණ ක් ලංිෂසදි  ලංහසිර ලංීමම  
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3.4.8 CCTV ාැභයා ඳද්ධතිඹ භගින් ඳමක්ා ායන භාර්ග රීහිඳඹා මුලිා 

දත්්  

 ලං ලං
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3.5 විමල  යාඳෘතිඹක් මර eagleeye ම් යතුරු  ඳද්ධතිඹ මග යනැගීභ  

 

“භභ  පිළිගත් මඳ දු ජාතිා ප්රාවන ප්රතිඳත්තිඹක් ාා දු් ිඹ, ඵ්යථ, ්රීවිරයඹ ප්රමු  

සිඹලු ප්රාවන ම ාන් ාාර්ඹක්භ, විනඹගරුා, දියුණු වා ැදගත් ම ාන් ඵට ඳත් 

ායන්මනමි  භගීඹාට උඳිභ ප්රමඹෝජනඹ රැමඵනම  ම් යතුරු ්ාක්ණඹ මඳ දු ප්රාවන 

ම ාමේ මා ඳුනායටිඹ ඵට ඳත් ායන්මනමි”   (භහින්ද චින්්න 2010 පිටු ධාංා 45)  

ඉහා ලංජාපිය  ලංරියනත්ිය  ලං ාපර්ා ක් ලංවවට ලංනත් ර ලංශ්රී ලංකා පව ලංනසගී ලංඑන ලංආිට පය  ලංආධථයර්   ලං

 රප ලං  න ලං ගමන ලං ස හප ලං දකුණු ලං නළපයත් ලං අභිමපනවත් ලං දප  ත්ව  ලං කවපදීම ලං ස හප  ලං රවපහන ලං

අවධයාපව ක් ලංයකස ලංනසවිය ලංදකුණු ලංනළපයත් ලංවසථ ලංනපවන  ලංවන ලංමපර්ගවක ලංවසථනසවතු්  ලංසථාපන ලං ප ලං

ය යරන ලංිටිය මක් ලංියර්මපණ  ලංිරීමම ලං පකපන්ාර ක් ලංියසථයස  ලංසසකුක්  ලං ර ලංියු නද ලංිෂිෂන ලංයහ තුන් ලං

මා ලං එ  ලං ්රි පත්ම  ලං ීමම ලං රමපද ලං ිෂ  ලං එයහත් ලං එම ලං ිෂයධ ෂ ලං වයපනිිය   ලං තුි ා ලං සාවර්නන ලං ිෂයධ ෂ ලං

වයපනිිය ක් ලං යකස ලං යගොඩනසගීමට ලං අුවමසිය  ලං කසී  ලං ඇිය ලං අාර ලං එ  ලං වසර ලං තුනක් ලං පුරප ලං ිෂහිදී ලං  න ලං

වයපනිිය ක් ලංයකස ලං්රි පත්ම  ලංය යර්  ලංයමම ලංිෂයධ ෂ ලංවයපනිිය  ලං2013 ලංවසයර් ලංආර් භ ලං රන ලංකද ලං

අාර ලං2014 ලංවසර ලංස හප ලංරුපි ් ලංමිි  න ලං3 225 ලංක් ලංයවන්ීම ලංඇිය ලංඅාර ලංමුඛි   ලංසසකුක්   ලංනරිගණ  ලං

වසඩසටහන් ලංසස ීමම ලංහප ලංඋනපාග ලංමිකදී ලංගසීයම ලංඇතුනිව ලංමුඛි   ලංවසඩ ලංය ොටසථ ලංඅවසන් ලංීම ලංඇිය ලංඅාර ලං

යමම ලංඅමික ලංස් නා ලංයගොඩනසගීම ලංස හප ලංය්  ලංදක්වප ලංරුපි ් ලං1 446 680 00 ලංක් ලංිෂ දම ලංවධය න් ලංදරප ලං

ඇා  ලංයමම ලංන්ගනිය  ලංස හප ලංදත්ා ලංඑක්ැසසථ ලං ලංිරීමය්  ලං ටුරතු ලංආර් භ ලං ර ලංය්  ලංවන ලංිෂට ලං60% ලංනමණ ලං

අවසන් ලං  ර ලං ඇිය ලං අාර ලං www.eagleeye.lk යවව ලං අඩිෂ  ලං හරහප ලං යමම ලං දත්ා ලං අන්ාර්ජාපක ට ලං

මුඛදපහසර ලංඇා  

 

 

http://www.eagleeye.lk/
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3 5 1 eagleeye යාඳෘතිඹ ඹටමත් රඟාාය ගැනීභට ධමේක්ෂි් ධයමුණු : 

 දකුණු ලංනළපයත් වසථනසවතු්  ලංසථාපන ලං62000 ලං ට ලං

අධි  ලං සථාපන ලං GPS                  

                       (        

                          

                               

ගා ලංහසිර ලංඅාර ලංඒ ලංස හප ලංකඟපිෂ  ලංහසිර ලංිටිය ම ලං

වසථ ලං යස වප ලං හප ලං ගපසථතු ලං සටහන් ලං ඇතුනි ලං ිෂසථාර ලං

කවපදීම ලංිටදු ලංය යර්. 
 

 වස වන ලංමුඛකය ලංපිරිවස  ලංවඩප ලංලකදපි  ලංිරීමම ලංස හප ලංිටිය මට ලංඅමාරව ලංදකුණු ලංනළපයත් ලංිට ලුම ලංරපජාය ලං

ආ ාන  ලංසායපර  ලංසථාපන  ලං  ලං පජාිය  ලංසථාපන ලංඇතුනි ලංඅායපවධය ලංයාොරතුරු ලංිටිය ්  ලංවයපනිිය  ලංහප ලං

ඒ පව්ගනව ලංකවපදීම ලංයම  ලංවයපනිියය හි ලංඑ තුවු ලංවටිනප ම ලංවසඩි ලංිරීමමක් ලංවන ලංඅාර ලංඒ ලං ටයත් ලං

අදපක ලංආ ාන න්හි ලංයාොරතුරු  ලංදුර ාන ලංඅා  ලංහප ලංරූන ලංරපමුඛ ලංකවපදීමක් ලංිටදු ලංය යර්  ලංඑ  ලංය්ගශි  ලංහප ලං

ිෂය්ගශි  ලං සායපර ි න්ට ලං මපර්යග නය්ගධ ක් ලං වන ලං අාර ලං එ  ලං සාවර්නන ලං අවධයාපව ක් ලංස් පුර්ණ ලං

ිරීමමක්ද ලංය   
 

 වසදගත් ලංයන ්ගගි   ලං අාධයේ ලංයාොරතුරු ලංය්  ලං ටයත් ලංඉදිරිනත් ලංිරීමම  ලං (උත්සව ලං යස වප ලං   ලං යස තය ලං

යස වප  ලං රවපහන ලං යස වප  ලං නසවතු්  ලං සථාපන ලංඇතුනි ලං සායපර  ලං යස වප ලං පිිබව  ලං යාොරතුරු ලං ය්  ලං සමගම ලං

අන්ාර් ලංගා ලංිරීමම ලංතුි න් ලංමිියුකන්යේ ලං පක  ලංහප ලංරවපහන ලංපිරිවස  ලංඅවම ලංිරීමම ලංඅය්තක්ෂප ලංය යර්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ම්  දත්් ඳද්ධතිඹ ඹටමත් මන් මන් ඳතින ම් යතුරු ඳද්ධති භවජන්ා පරදාඹා 

මර බාවි්ා රීමභට වැරීන ඳිදි ඒාාඵද්ධ රීමභක් සිදු මාමර්  එභ ෑභ ක්ම ත්රඹක්භ 

ප්රාවනඹ වා ් ඵන්ධ ඳතින ඵැවින් එඹ ඉටු රීමම්  වැරීඹාද ධිකාාිඹ තු ඳති   



All Rights  Reserved  by SPRPTA  

 

31 

4  ආඹ්න ධාි්ාඹ ර්ධනඹ රීමභ 

  4 1 මබෞතිා ැඩි දියුණු රීම්   

ගප්ක මපාර  ලං හ් වන්යාොට ලං දිසථත්රික් ලං  පර් පක ලං දසනට ලං වදු ලං නදනම ලං  ටයත් ලං සථාපපිා ලං ය ොට ලං

නවත්වපයගන ලං න ලංඅාර ලංඒ ලංස හප ලං අධි පරි  ලංවසර ට ලංරු 1449600 ලං  ලංිෂ ද්  ලං දරි   ලං එම ලංාත්ත්ව ද ලං

සසකිර්කට ලං යගන ලං ය්  ලං ස හප ලං අධි පරි  ලං සතු ලං යගොඩනසඟි්ි  ලං ඉදිිරීමම ලං ස හප ලං ඉඩ්  ලං කවපගසීයමට ලං

අවධය ලංමුඛි   ලංඉ්ීන්  ලං ලං  ලංිටදු ලං ර ලංඇිය ලංඅාර  ලං2015 ලංවර්ෂයේදී ලංඑම ලංඉඩ්  ලංනවරප ලංගසීයමට ලංඅවධය ලංමුඛි   ලං

වසඩ ටුරතු ලංඉටු ලංිරීමම ලංට ලං ටුරතු ලංය යදමින් ලංනවතී  

  4 2 භාන ් ඳත් ප්රර්ධන ාටයුතු 

2013/01/01 ලංදිනට ලංඅුවමා ලං පර්  ලංමණ්ඩකයේ ලංසාතයපව ලං216 ලංක් ලංවු ලංඅාර  ලංඔවුන් ලංිට නිම ලංයදනප ලං PED ලංයක්ර ලං

ය්ත ලං අා  ලං 30 ලං  ටයත් ලං අුවමා ලං යස වප ලං වයවසථාපව ට ලං අන්ාර්්රහණ  ලං  ළ ලං අාර  ලං ිට නිම ලං ියළනපීමන් ලං

ආවරණ  ලංවන ලංනරිදි ලංපුහුණු ලංවසඩසටහන් ලංහප ලං පර් ක්ෂමාප ලං ඩඉ්  ලංිෂභපග ලංනවත්වප ලංඅවසන් ලං ර ලංඇා  

4 2 1 පුහුණු ැයටවන් පිළිඵ ම් යතුරු  

 මද්ශීඹ පුහුණු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 විමද්ශීඹ පුහුණු 
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5  ලංභාර්ග ාංර්ධනඹට භගාමී මඳ දු ප්රාවන ම ාන්හි ධාන ාාරඹ ධඩු    

රීමභ  
 

දකුණු ලංනළපයත් ලංයවොයහ ම ක් ලංමපර්ග න්හි ලංයනොදු ලංරවපහන ලංවසථරා ලංස හප ලංකවපදී ලංඇිය ලංනපවන ලං පක  ලං

සමයහන ලං පකීමමපව ට ලංරාම ලංස සථ ලං රන ලංකද ලං පකසටහන් ලංඅුවව ලංකවපදී ලංඇිය ලංඅාර  ලංය්  ලංවන ලංිෂට ලං

රජා  ලංිෂිටන් ලං ලංඅිය ලංිෂධපක ලංමුඛද් ලංරමපණ ක් ලංවස  ලංය ොට ලංස සන ලංකද ලංමපර්ග ලංන්ගනියයේ ලංරියකපභ ලංයනොදු ලං

මගී ලං ජානාපවට ලං කවපදීය්  ලං වර්ාමපන ලං රවණාපව න් ලං සක ප ලං වකප ලං යනොදු ලං රවපහන ලං වසථරා ලං ස හප ලං

නපවන ලං පක  ලංගසකපීම ලං2013 ලංවසර ලංතුක ලංආර් භ ලං රන ලංකද ලංඅාර ලංඑ  ලං2014 ලංවසර ලංතුකදීද ලං ලංඅතණ්ඩව ලං

්රි පත්ම  ලං රන ලංකදි  

ඒ ලං අුවව ලං ය්  ලං වනිෂට ලං දකුණු ලං නළපා ලං පුර ලං වසථරා ලං නපවන ලං මපර්ග ලං 56 ලං   ලං නපවන ලං  පක  ලං අඩු ර ලං

්රි පත්ම  ලං ර ලංඇිය ලංඅාර ලංඑමිනන් ලංමිි  න ලං10 ලං ට ලංආසන්න ලංමිියසථ ලංනස  ලංසාතයපවක් ලංය්  ලංවන ලංිෂට ලං

රටට ලංඉතුරු ලං ර ලංදී ලංඇා ලං  

යමම ලං  පර්  ලං ඉාප ලං සාකීර්ණ ලං හප ලං වගකී්  ලං සහිා ලං  පර් ක් ලං වන ලං අාර ලං ිෂදයපත්ම  ලං සමික්ෂණ ලං හප ලං

නපරිසරි  ලං සපන   ලං යභ ිය  ලං ාත්ව න් ලං සහ ලං රවපහන ලං ජාපක  ලං යවනසථ ලං ීමයමන් ලං ජාියා ලං ිෂ  ලං හසිර ලං

වකනම්  ලං න ලං රුණු ලංසමසථා  ලංසක ප ලංවකප ලං්රි පත්ම  ලං ර ලංඇිය ලංඅාර ලංඒ ලංයහ තුව ලංමා ලංිටදුිෂ  ලංහසිර ලං

වකනම්  ලංනපකන  ලංීම ඇා  ලං 
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5 1  ධාන ාාරඹ ගැරපිම්  ධලය්ාඹ: 

 දසනට ලං්රි පත්ම  ලංනපවන ලං පක  ලං වසර ලං ගණනපව ට ලං රාම ලං නසවිය ලංාත්ව  ලං අුවව ලංකවපදි ලං

ඇිය ලංනපවන ලං පක ක් ලංවන ලංවසිෂන් ලංවර්ාමපන ට ලංගසකයනන ලංනරිදි ලංසස ිටම  

 යවොයහොම ක් ලංමපර්ග ලංනසවිය ලංාත්ව ට ලංවඩප ලංනළි න් ලංවසඩිවන ලංනරිදි ලංහප ලංවාුණ ලංඅඩුවන ලංනරිදි ලං

 පනටම ලංය ොදප ලංසාවර්නන  ලංිරීමය්  ලංරියකපභ ලංජානාපවට ලංකවපදීම  

 සමම ලං මිියයසකුයේම ලං  පක  ලං ඉියරි ලං  ර ලං ගසියම ලං ඔහුට ලං යමන්ම ලං රයටම ලං ආර්ා  ට ලං වටිනප ලං

ස් නාක් ලංඑ තු ලංිරීමම  ලං 

 නපවන ලං පක  ලං ඉියරි ලං ර ලං ගසියයමන් ලං වසථරා ට ලං වස  ලං වන ලං ඉන්නන ලං හප ලං අමාර ලං ය ොටසථ ලං

යගීම ලං පම  ලංඅඩුිෂම ලංකපභ  ලංහරහප ලංජාියා ලංිරීමම 

 යස වපව ලංියවසරදි ලංිෂයමන් ලංමගී ලංආ ර්ෂන ක් ලංිටදුිෂ ලංවසථරායේ ලංආදප ම ලංවර්නන  ලංිරීමම 

 ය ගවත් ලංස් නත් ලංරවපහන  ලංරට  ලංආර්ථි  ලංසාවර්නන ට ලංදප  ත්ව  ලංකවපදීම  ලං 

 

5 2  ඳව් ්ත්ඹන් ඹටමත් ඒ ආාායමඹන්භ ධාන ාාරඹ ගැරපීභ ාර මන වැරී  ඇ  

      ිති  ධ්ථාන්ද ජනි්  ඇ ි්  

 ය ටි ලංයස වප ලං ටයත්(ය ටි ලංයස වපවන්හිදී ලංමගීන් ලංනසිනම ලංවසිටම ලංය ටි ලංදුර ලංනරපස න් ලංතුක ලං

ියාර ලංිටදුවන ලංවසිෂන් ලංනපවන ලං පක  ලංඅඩු ලංිරීමම ලංගසටනි පරිය   

 රනපන ලංයස වප ලංකීන ක් ලංසමග ලංඑකී ලංමපර්ග  ලං ටයත් ලංාවත් ලංඅතුරු ලංයස වප ලංිෂධපක ලංසාතයපවක් ලං

නවියන ලං අවසථාපවන්හිදී ලං හප ලං මපර්ග  ලං තුක ලං එ ිෂට ලං වසථරා ලං කීන ක් ලං නපවන  ලං ිටදු ලං වන ලං

අවසථාපවන්හි ලංනපවන ලං පක  ලංගසකපිම ලංිෂධපක ලංාරඟ  ට ලංයහ තුවක් ලංවන ලංවසිෂන් ලං 

 මපර්ග න්හි ලං දියනන් ලං දින ලං වපහන ලං වසඩිවන ලං රමපණ ට ලං සපය්තක්ෂපව ලං හප ලං සාවර්නන ට ලං

සපයනක්ෂපව ලංමපර්ග  ලංපුනි් ලංයනොවන ලංඅවසථාපවන්හිදී ලං 

උදප ලං:- ලංගප්ක ලංවක්වස්ක ලංයස වපය  ලංගප්ය් ලංිටට ලංසාඝමිත්ා ලංිෂදයපක  ලංදක්වප ලංය ොටස 

 මපර්ග  ලංසාවර්නන  ලංවුවද( පනටම ර ලංියු නද  ලංමපර්ගයේ ලංදුර  ලංමපර්ගයේ ලංනටුවව  ලංවාුණ ලංසහිා ලං

වව  ලංඅනපරක්ත ා ලංවව ලංයහ තුයවන් ලංකවපදී ලංඇිය ලං පක  ලංදසනටද ලංසපනපරණ ලංවන ලංඅවසථාපවන්හිදි 

 ිටීටා ලං නසවතු්  ලං යස වපවන් ලං හප ලං සපමපනය ලං යස වප ලං යකස ලං යස වප ලං යද ක් ලං ්රි පත්ම  ලං වන ලං

අවසථාපවන්හිදි ලං 

උදප ලං;- ලංගප්ක ලං- ලංමපාර ලංවසිය ලංයස වප 

යමම ලංවයපනිිය  ලං්රි පත්ම  ලංිරීමයමන් ලංදින දී ලංරටට ලංඉතුරු ලංවන ලංශ්රම ලංනස  ලංසාතයපව ලංඅවම ලං

වධය න් ලංමිියසථ ලංනස  ලං15000 ලං ට ලංඅධි  ලංය   ලංඑ  ලංදින  ලංිෂධපක ලංරමපණයේ ලං ර්මපන්ා ලංධපක ලං

(ශ්රමි ි න් ලංසාතයපව ලං 100 ලංක් ලංන්  ලංවසඩ රන ලංනස  ලං 8 ලංතුක ලං ර්මපන්ා ලංධපකපව  ලංශ්රම ලංනස  ලං

800 ලංිර  ලං20 ලං  ලංනමණ ලංශ්රම ලංනස  ලංසාතයපව ලංසමපන ලංය   ලංඅ  ලංඅන ලංජාියා ලං ක ලංයනොයනයනන ලං

ධක්ිය ක් ලංය   
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5 2 3 දකුණු ඳශා් පුය ධාන ාාරඹ ධඩුායන රද භාර්ග  
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6  ඵරඳත්ර නිඹාභනඹ  

මගීන්යේ ලං රවපහන ලං අවධයාපව  ලං ුණණපත්ම ව  ලං රමපණපත්ම ව ලං හප ලං  පර් ක්ෂමව ලං ඉටුවන ලං නරිදි ලං මගී ලං

රවපහන ලංයස වපවන්හි ලංියුරක්ා ලංමගී ලං රවපහන ලංවකනත්ර ලංස් වන්නව ලංසමසථා ලංසායකන  ලංය්  ලං වසයර්දී ලංවසථරා ලං

274 ලංිර  ලංඑ  ලංදකුණු ලංනළපා ලංතුළ ලංමුඛනි ලංවසථරා ලංරමපණය න් ලං ලං20% ලංක් ලංඉක්මවු ලංඅග ක් ලංගීය  

6.1 2014 ර්මේ ඵරඳත්ර ාංලරන ාර්්ා 
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6 2 මා න්මදෝ්්ය භවතුන් පුහුණු  වා ඵරඳත්ර රඵාදීභ 

මගී ලං රවපහන ලං ක්යෂ ත්රයේ ලං ුණණපත්ම  ලං සාවර්නන  ලං ස හප ලං ය ොන්යදොසථාර ලං මහතුන්යේ ලං

ආ ්න  ලං වර්නන   ලං  ලං ීයියම  ලං දසුවම  ලං හසිර පවන් ලං හප ලං කුසකාපව න් ලං  ලං වර්නන  ලං ිරීමම ලං

අායවධය ලං  පර්  ක් ලං වන ලං අාර ලං ඒ ලං ස හප ලං සාසථ රණ ලං පුහුණු ලං නපඨමපකප ලං නසවසත්ීමම ලං

අතණ්ඩව ලංුකදු රන ලංකදී  ලංඒ ලං ටයත් ලං2014 ලං ලංවර්ෂ  ලංතුක ලං  

  ඳත්න රද පුහුණු ැසිාය ගණන    : 04 

  පුහුණු ායන රද නා මා න්මද ්්ය භවතුන් ාං යා ලං :  ලං85 
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7  ලං ලංිඹදුරු / මා න්මද ්්ය භවතුන් වා  සුබ ාධන ැයටවන් ආය් බ රීමභ  

මගී ලංරවපහන ලංක්යෂ ත්ර  ලංස හප ලංියරන්ාර ලංදප  ත්ව  ලංසන මින් ලං ලංඋදපර ලංයමයහ   ලංය යදන ලංඑයහත් ලං

ිරිටදු ලංසථථිර ලංවසටුන ට ලංයහ  ලංසමපජා ලංුකභ ලංසපන  ලංඅරමුඛද් ලං  ලං දප  ත්ව ිරන් ලංයාොරව ලංයස ව  ලං රන ලං

පිරිසක් ලංයකස ලංහප ලංආර්ථි  ලංසාවර්නන ට ලංදප   ලංවන ලංවසථ ලංයස ව  ලං ණ්ඩප ්  ලංඇගයීම ලංස හප ලංගරු ලං

රනපන ලං අමපාය ලං හප ලං රවපහන ලං අමපායතුමපයේ ලං උනයදසථ ලං නරිදි ලං  ලං ුකභ ලං සපනන  ලං වසඩසටහන් ලං යද ක් ලං

දසනට ලංඅධි පරි  ලං ටයත් ලං්රි පත්ම  ලං ර ලංඇා  ලංඒ ලං ටයත්  

7.1  සිසු නැණ ශියාධාය ැයටවන 

දකුණු ලංනළපයත් ලංමගී ලං රවපහන ලංක්යෂ ත්ර  ලංියුරතු ලංවසථ ලං යස ව  ලං

මහතුන්යේ ලං දුවපදරුවන්යේ ලං අනයපනන ලං ජා ්රහණ ලං අග මින් ලං

ශිෂයත්ව ලංරනපන  ලංිරීමම ලං ටයත් ලං ලංනහ ලංවසර ලංශිෂයත්ව ලංසමත් ලං

ිටුකන් ලං ලං40 ලං ලංයදයනකු ලංස හප ලං ලංශිෂයත්ව ලංරනපන  ලං ර ලංඇා  ලං 

 

 

 

 

7.2 නැණ ප්රදීඳ ශියාධාය ැයටවන 

නළමුඛ ලං වසයර් ලං ිටට ලං 13 ලං වසර ලං දක්වප ලං රි දුරු ලං / ලං

ය ොන්යදොසථාර ලං මහතුන්යේ ලං දුවපදරුවන්ට ලං නපසස් ලං

යනොත්නත් ලං හප ලං උන රණ ලං යවදප ලං  ලං දීම ලං නසණ ලං රදීන ලං

ශිෂයපනපර ලං වසඩසටහන ලං  ටයත් ලං 2013 ලං වසයර් ලං ිටට ලං

්රි පත්ම  ලං  රන ලං කද ලං  ලං අාර ලං නපස් ලං ිටුකන් ලං  ලං 278 ලං ලං

යදයනකු ලංස හප ලං ලංනපස් ලංඋන රණ ලංරනපන  ලං ර ලංඇා  
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8  2015 ර්ඹ තුර ක්රිඹාත්භා රීමභට ැරසු්  ාය ිති විමල  යාඳෘති : 

2015 ලං වර්ෂ  ලංතුක ලංමගී ලං රවපහන ලංයස වපවන්හි ලංුණණපත්ම  ලංවව ලං වර්නන  ලංිරීමම ලං ස හප ලං්රි පත්ම  ලං

ිරීමමට ලං ය  ජිා ලං වයපනිිය ලං යද ක් ලං හදුනපයගන ලං ඇිය ලං අාර ලං ඒ ලං තුි න් ලං ය් ාපක් ලං ිෂස ප ලං ගසීයමට ලං

යනොහසිරීම ලංඇිය ලංගසටනි ලංිරහින ක් ලංස හප ලං ලංිෂසදු්  ලංකවපගසීයමට ලංඅය්තක්ෂප ලංය යර්  

8.1 මඳයමගුඩ්  ාාඩ්ඳත් වදුන්ා දීභ  

Pre Paid Smart Card ක්රම  ලංදකුණු ලංනළපයත් ලංවසථරාවක ලං්රි පත්ම  ලංය ොට ලංමගී පගන් ලං ලංවසඩිපුර ලං

මුඛද් ලංගසීය්   ලංඉියරි ලංමුඛද් ලංකවප ලංයනොදීම  ලංිෂධිමත් ලංටි ටම ලංනාක් ලංකවප ලංයනොදීම ලං න ලංගසටනි ලංස හප ලං

ිෂසදු්  ලං යසීමම ලං හප ලං ආදප ්  ලං ුකරක්ත ා ලං ිරීමම ලං  න ලං ගසටනි ලං ස හප ලං ිෂසුනමක් ලං යසො ප ලං ගසීයමට ලං

අය්තක්ෂප ලංය යර්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 2 online ක්රභඹ ඹටමත් මර   ඳත්ර නිකුත් රීමභ  

දසනට ලංඅධි පරියේ ලංවසථනසවතු් යනොක ලංයවා ලංනසමිණ ලංමුඛද් ලංකවපදී ලංයකොේ ලංනත්ර ලං ලංකවප ලංගසීයය්  ලං

ක්රම  ලං නවාප ලං අදපක ලං යකොේ ලං නත්ර ලං නපව ි යේ ලං ියවස ලං යවා ලං  සිෂ  ලං හසිර ලං නරිගණ  ලං

න්ගනිය ක් ලංසස ීමම ලංය්  ලංතුි න් ලංඅය්තක්ෂප ලංය යර්  ලං ලංයකොේ ලංනත්ර ලංකවපගසීයමට ලංනසමිණිය් දි ලං

නපව  ප ලං මුඛහුණ ලං යදන ලං  පක  ලං නපසථිය ලං ීමම  ලං  ලං ිෂිෂන ලං අ ටුරතු ලං  ් වකට ලං මුඛහුනදීම ලං හප ලං ලං ලං

අියයර්  ලංමුඛද් ලංවස ීමම ලංඅවම ලංිරීමම ලංඅය්තක්ෂප ලංය යර්  
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මන මඳමනන භවා ඵරමේගඹ ඳ්ර්ල ාර ඔඵට ත්ුතිිත  

ඕනමම ලංආර්ථි    ලංසමසථා ලංආර්ථි  ලං්රි ප පරිත්ව  ලංඇතුනිව ලංසමපජා ලංය්ගධනපකන ලං්රි ප පරිත්ව  ලංතීරණ  ලංීමම ලංය යරහි ලංරවපහන ලං

ජාපක  ලං සිජු ලං වකනමමක් ලං ිටදු ලං  රන ලං අාර ලං එහි ලං සපය්තක්ෂ ලං ්රි ප පරිත්වයේ ලං රමපණපත්ම  ලං වව ලං මා ලං සාවර්නන ලං ඉකක්  ලං  රප ලං

කඟපිෂය්  ලංහසිර පවද ලංජාියා ලංය   ලංඒ ලංඅුවව ලංසක ප ලංවකන ලංඕනමම ලංක්යෂ ත්ර   ලංසාවර්නන  ලංඒහප ලංවසුනුව ලංසමසථා ලංස් නත් ලං පර් ක්ෂම ලං

සායකන  ලංිරීමය්  ලංහසිර පව ලංයහවත් ලංඑහි ලංරවපහන ලංජාපකයේ ලංධක්තීන් ලංමා ලංතීරණ  ලංය   ලං යනොදු ලංරවපහන ලංජාපක  ලංනපකන  ලංිරීමමද ලං

පු්ගගකපුව ලංව්ගන ලංසාය දී ලං රුණු ලංහප ලංසමසථා ලංආර්ථි  ලංසපමපජි   ලංය්ගධනපකන ලං රුණු ලංමා ලං ලංසක ප ලංවසීනමට ලංිටදුීමයමන් ලංඑ  ලංනපකන  ලං

ිරීමමද ලං ඉාප ලං වසැසරු්  ලං  පර්  ක් ලං යමන්ම ලං අභිය  ගපත්ම  ලං  පර්  ක්ද ලං ය   ලං එයහත් ලං රවපහන  ලං පිිබව  ලං වහුාර ලං ඉහක ලං

ියකනපීමන්යේ ලංමා  ලංයමන්ම ලංසමපජා ලංමා  ලං“වසථ ලංඑනවප  ලං නවප ලංඕ  ලංමහයකොකු ලංයද ක්ද” ලං න්නි   ලංවසථරා ක් ලංය දීමය් දී ලංහප ලංඒ ලං

ස හප ලංඅවසථාපවන් ලංකවපදිය් දි ලංඑක් ලංඑක් ලංය කපවන්හි ලංමගී ලංඉ්ලුම  ලංමපර්ගයේ ලංාත්ත්ව  ලංකවපදි  ලංහසිර ලංනපවන ලංය ග   ලංඅායවධය ලං

යස වප ලංඉටු ලංිරීමය්  ලංහසිර පව ලං(එක් ලංනපසක ට ලංිය මිා ලංය කපවට ලං න ලංවසථරා  ලංඊකඟ ලං ලංනපසකට ලංරමපද ලංීම ලංකඟපය   ලංවසථරා ලංස හප ලං

මපර්ග  ලංතුක ලංනපවන ට ලං පක ලංනරාර ක් ලංකවපදිය්  ලංහසිර පව  ලංඅතුරු ලංමපර්ග ලංවි න් ලංනසමියණන ලංවසථරා ලංඑිරයන  ලංයනොවසයටනයස  ලං

 පකසටහන් ලංසස ිටම  ලංනපසක  ලංනන්සක  ලං පර් පක  ලං නපදි ලංයකස ලංඑක් ලංඑක් ලංක්යෂ ත්ර න්හි ලංඅවධයාප ලංඉටු ලංිරීමය්  ලංහසිර පව  ලංනගර ලං

ාදවද  ලං වසකසක්ීමම ලං වසථනසවතු් යනොක ලං තුක ලං මගී ලං ය දි ප ලං සාතයපව  ලං වසථනසවතු් යනොය් ලං ඉඩනහුක ්  ලං සසනි ය්  ලං හසිර පව  ලං

යස ව ි න්ට ලංවකනපන ලංියියරිිය  ලංරපජාය ලංනපව  ප ලංවන ලංශ්රී ලංකාගම යස ව  පට ලංයස වප ලංමපරුවට ලංහසිරවන ලංනරිදි ලං පකසටහන් ලංසස ීමම  ලං

කක්ෂ ලං60 ලං ට ලංඅධි  ලංවසථ ලංආය  ජා  පයේ ලංආය  ජාන ට ලංසපය්තක්ෂව ලංආදප ්  ලංකවපදිය්  ලංහසිර පව  ලංවසථ ලංඇතුනිව ලංසමසථා ලංස් නත් ලං

ලකදපි ව ලං ය දිෂම ලං (අවම ලං වධය න් ලං වසථරා  ට ලං ිර මි ලං 200 ලං නපවන ලං අවසථාප ලං සකසප ලං දිම ලං වසිය  ලං යස ව  ලං නරිනපකන  ලං ිරීමය්  ලං ලං

හසිර පව ලං හප ලං නළපත් ලං මටමටමින් ලං හප ලං ජාපිය  ලං වධය න් ලං සස ීම ලං ඇිය ලං ීයියරිිය ලං  නපදි ලං යකස ලං සාය දී ලං  රුණු ලං යමන්ම ලං ීයියම  ලං හප ලං

ආර්ථි  ලං රුණු ලංාවත් ලංඅිය ලංිෂධපක ලංරමපණ ක් ලංසක ප ලංවසීනමට ලංිටදුව ලංඇා  ලං 

යමම ලංාත්ත්ව න් ලංරවපහන ලං යස වපවන්හි ලං ය දී ලං ිටටින ලං අනහට ලං යනොදු ලං සපන  ලංවුවද ලං 2014 ලං වසර ලං රවපහන  ලං හප ලං ස් වන්නව ලං දකුණු ලං

නළපාට ලං ුකිෂයධ ෂ ලං වු ලං වසරක් ලං යකස ලං යගීම ලං  මින් ලං නවිය  ලං අන්ාර් ලං නළපත් ලං වසථරා ලං ිෂධපක ලං වධය න් ලං වසඩිිෂම  ලං දක්ත ණ ලං අධිය ගී ලං

මපර්ගයේ ලංවසථරා ලං රනපන ලංනගර ලං වි න් ලංවසහසරව ලං අතුරු ලංසථාපන ලං  ටයත් ලං ය දීමම ලං වසිය ලං දකුණු ලංනළපයත් ලං නසවිය ලං ිෂධිමත් ලංරවපහන ලං

න්ගනිය ට ලංවකනම්  ලංඑ්කවන ලංයකස ලංසායධ නන  ලංිෂම ලංනළපත් ලංරවපහන ට ලංිෂධපක ලංවරක් ලංජාියා ලං ර ලංියබිමද ලංයමම ලංවසර ලංතුක ලංඅන ලං

හට ලං මුඛහුණ ලං දිමට ලං ිටදුවු ලං ිෂධපක ලං අභිය  ග ක් ලං ීම ලංඇා  ලං යමම ලං ාත්ත්ව න් ලං නසවිය ද ලං අධි පරියේ ලං පර් භපර්  ලං ඒ ලංආ පරය න්ම ලං

නවත්වප ලංයගන ලං මින් ලංඅනපගා  ලංය යරහි ලංුකභවපදි ලංආ ්න ිරන් ලංනයවොත්නපදන ලංවයපනිිය ලංිරන ක් ලංආර් භ ලංය ොට ලං්රි පත්ම  ලං

ිරීමමට ලංඅවසථාපව ලංඋදපීමම ලංපිිබව  ලං2014 ලංවසර ලංතුක ලංඅන ලංආ ලංගමන්මඟ ලංයදස ලංආවර්ජාන  ලං රුව ලංකවන ලංඅවසථාපය හි ලංසතුටින් ලංිටහිනත් ලං

 රමි  

යමම ලංාත්ත්ව න් ලංිට ්ක ලං ළමනප රණ  ලං රමින් ලංහප ලංඅනපගා ලංරය ධ න් ලංස හප ලංඅනව ලංයමයහ වු ලංදකුණු ලංනළපත් ලංගරු ලංරනපන ලං

අමපාය   ලංහප ලංරවපහන ලංඅමපාය ලංෂපන් ලංිෂජා කප් ලංද ලංිට්වප ලංමසියතුමන් ලංඅන ලංආ ලංගමන්මයගහි ලංසාධිසථාපන ක් ලංයකස ලංඉාප ලංයග රවය න් ලං

ිටහිනත් ලං ර ලං ිටටිමි  ලං එතුමන් ලං හුදු ලං ය්ගධනපකන ලං තීන්දු ලං වි න් ලං යාොරව ලං  හනත් ලං රවපහන ලං න්ගනිය ක් ලං සථාපපිා ලංිරීමම ලං ස හප ලං සසමට ලං

කවපදුන් ලංසපනපරණ ලංතීන්දු ලංතීරණ ලංදකුණු ලංනළපයත් ලංය්  ලංආ පරය න් ලංරවපහන ලංජාපක  ලංනසවතීමට ලංයහ තුීම ලංඇා  ලංඇාස්  ලංිෂට ලංඒතුි න් ලං

සමසථා ලංමහජානාපවට ලංනපව ි න් ලංහප ලංයස ව ි න් ලංකසු  ලංආවරණ  ලංහප ලංආරක්ෂපව ලංසමසථා ලංරජාපව ලංයනොදන්නප ලං රුණක්ද ලංය   

යමම ලංජාපිය  ලංවගකීම ලංඉටු ලංිරීමය් දී ලංධක්ිය  ලංදුන් ලංනළපත් ලංසභපය  ලංගරු ලංඅමපායතුමන්කපට ලංයමන්ම ලංගරු ලංමන්ත්රිවරුන් ලංසසමටත් ලංයමම ලං

ගමන් ලං මඟ ලං එිබයනයහි  ලං  ළ ලං රනපන ලං අමපායතුමපයේ ලං යන ්ගගි   ලං  පර්  ලං මණ්ඩක ත් ලං ඇතුනිව ලං රනපන ලං ය් ් තුමි  ලං හප ලං

අමපායපාධ ලං ය් ් තුමප ලං රමුඛත ලං  ලං ියකනපරි ලං මණ්ඩක ටත් ලං යමම ලංතීරණ ලංස හප ලං දප  වු ලං අධි පරියේ ලං සභපනිය ලං ඩි  පික ලං ටියරොන්ද ලං

ිට්වප ලං මහාපටත් ලංයමම ලංසමසථා ලං පර්  ලංභපර්  ලංියවසරදිව ලං ඉටු ලං රමින් ලංයමිර ලංජාපිය  ලංයමයහවර ලං ඉටු ලංිරීමමට ලං ිෂිෂන ලංවපන  ලංමසද ලං

 සනිරීම්  ලං ක ලංඅධි පරියේ ලංසමසථා ලං පර්  ලංමණ්ඩක ටත් ලංමපයේ ලංයග රවීය  ලංසථතුිය  ලංපුද ර ලංිටටිමි  

බි එ්  ඒ යාජාකුභාය  

ධධයක් ජනයාල්, 

දකුණු ඳශාත් භාර්ග්ථ භගී ප්රාවන ධිකාාිඹ, 

ගාල්ර  

 
 


