
දිස්ත්රික් සහස හහා සහසර්ධන කහිටු රහස්ස්ම් පහවැ්ැවීම්  

දිස්ත්රික් සහස හසදේශීය ළහා සහසර්ධන කහිටු රහහිටු රහ් ලහබැයේදේශ හ1991හදීහශ්රීහබරිස්හසින් අහරවණසමත කහිණකහ

බදහ1989හදීහිසයළ හවවීහිණකහබදහා සහරිතිව්සන්ි පහඥප්තිවළහ්රිළස් හකැරම්  වීසහසස ය ළහදේශශයළ අහ

ඔස්දේශසේහරදසබහ්සධනකසිණණළ අහන්දුහකිරී ක් සහඋදේශදසසළ.හදේශ  හිටු රහ්ඩසවීහසක්රීළහ සහදබදස ලහදේශබසහවැ්ැවීම් හ

සඳ සහ ර සකයහ  ්ඩඩබදේශ හ ර ල ැිවළහ  සහ උවදේශදස්හ විදදිහ ක්හ ක්රහ දේශඛනකළක් සහ ිකුතවීහ කිරී  වීහ රදසබහ

 සධනදේශ ෝවදේශීයළ අහ බබසහ දී  වීහ ි යුතුහ ිණකහ බදී.හ දේශ දේශබසහ ්ධනෂදේශ හ සෑ හ ිසධනතු්ි හ ්ණක් සහ ව්වී්කහ

දිස්ත්රික් සහිටු රහස්ස්ම් පහතුළි අහ ඳුකසහ  අකසහසුසිදේශයේෂීහ ැ ළුහසඳ සහ ැදි වීම්  හර සකයසරයළහබබසදේශව දේශණ වීතුහ

දේශශ.හඑදේශසේ හරදසබහස්ස්ම් පහවැ්ැවීම් හසඳ සහර්යයහිවවසදකළ අහ්ධනෂළි හදිස්ත්රික් සහ සහසඳ සහිසධනතුහටහ හ

දිස්ත්රික් සිදේශ හ ර්යයකස්ළහ  කහ ිවවසදකහ ිකද ස්හ ිණ ලහ බැදේශ .හ ඒ්සදේශ හ ජසිවිහ  ට් ටු අහ න්දුහ ිබහ යුතුහ

 ැදි වීම් පහස පබ අ දේශළ අහසඳ  අ්හිවදේශ හක පහඊ හර්යයහහිළ්ණහ ැය  හන්දුහිණ ලහබබකහරකණහවසුසිවණ පහ

ි යුතුදහ න්දුහ දේශිදේශධන.ඒහ ර ල්හ සෑ හ දිස්ත්රික් සිළි හ දිස්ත්රික් සහ දේශඛි පදේශපහ  සකවී්දේශළ අහ දේශි ට්ඨසයදේශ හ

සදේශීය ළහ දේශඛි ප්න් අහ ඇතුළුහ ර සකයසරයහ ිකා සරී අසදේශසෞනයහ ිකා සරී අසදේශව ිසන්ළසර යසවකහ ීදීහ

ක් සදේශෂේත්රළ අ හරදසබහිකා සරී අහදේශ පහසඳ සහස ාසී හදේශශ. 

 

ා සහරවදේශළෝජකහර් හකිරී හසඳ සහජසිවිහඒිසබී කසහ-සදේශීය ළහා සහී ණක් සෂිහතු අහරරුන්ඳුහ්රිළසිසරීහ

සැබැස් හහ්රිළසවී ිහකිරී හ0 818- 8 8) 

දන්් අ හ න්දු්කහ දේශක දේශළුතවීහ රවදේශළෝජකළ අ/ටුරකළ අහ දේශබ දේශ ෝහ ඇිවම් හ තුාහ දේශවය හ ළ අදේශ අහ ඔරුකදේශපහ

ීණක් සෂස්හ ස හ ස්ි්ණණළහහිළිබඳ්හවරුබහතුාහස හඔරු අහජී්වී්කහවිදසණළහතුාහළ පහළ පහරඩුවසඩුි පහ සහ

දුධන්බකසහඇිවහබ්ළ.හඒහර ල්හා සහරවදේශළෝජකහන්දුම් පහාමු අහස පබ අ හසිසි හ ැ ළුහඇතුාවීහ්සධනකසහවූහදවීකහ

වදක පහිණහ ිකටු අහඒහඒහසදේශීය ළහදේශඛි පහදේශි ට්ඨසයහ ට් ටු අහර් සක  හබක් සවූහ හ දන්් අහ සහඔරු අදේශපහ

වරුඛහ උදේශදසසහ ස සජහ ීධනථිිහ ී්ණණළහ බබසදී හ උදේශදසසහතු අහරරුන්ඳුහසදේශීය ළහා සහීණක් සෂණහ්රිළසිසරීහ

සැබැස් හ 0 818- 8 8)හ සිස්හ ිණකහ බදී.හ ඒහ ර ල්හ ව කහ හ රණමුමතහ ඉබක් සිහ ිණහ  ිකටු අහහ

ිළුකණසමුබිවශස සකණස්රුිකළස්සදේශව දේශබ  අකන්්සපුවීකබ ස සඛබසර ලණස පුණළස   ල්ණස  පව සුතන්ණෑ 

බසර පවසණස ල්ණඑළිළහළකහදිස්ත්රික් සිහදේශ්කහිවවසදකහිකද ස්හිණකහබදී. 

1.දිස්ත්රික් සිළහතුාහරඩුහ්ළස්හ ැ හ ැය  පහ සහරඩුහ්ළස්හසි්ස හන්දුම් හර් හකිරී  

 .සිසි හදේශ ේතූ අහ කහවසසඛහර යසවකළහරකණ ඟහදීහරඩසබහම් හරඩුහකිරී හ සහාමු අහරික්සධනළළහර යසවකළහ

ක රුන්හකිරී . 

3.ාමු අහ වීද්ර්යහාසසිකළ හ සහජස්සණ  හදේශ  දුන්ම් හර් හකිරී . 

ට.ිස අකසහටුරසකළහ සහ ෘ ස්ථහක්ඩඩවී්ළහර් හකිරී . 

 දිස්ත්රික් සිළහතුාහරඩුහ්ළස්හ ැ හ ැය  පහ සහ රඩුහ්ළස්හසි්ස හන්දුම් හර් හකිරී හළකහරණමුණහළ දේශවීහ
උවදේශීයකහ ්ැඩස   අහ වැ්ැවීම් සදැ ල්වීහ කිරී පසණසසි අදකහ ්ැඩස   අසය්කහ සිකසණසවී ිහ

්ැඩස   අසම්දිකස යහවැ්ැවීම් සදේශවෝස් ධනහදධනයකළසදේශසෞනයහසසළකහීදීහ්ැඩස   අහව්වී්කහබදී.හ 

 
 සිසි හ දේශ ේතූ අහ  කහ වසසඛහ ර යසවකළහ රකණ ඟහ දීහ රඩසබහ ම් හ රඩුහ කිරී හ  සහ ාමු අහ රික්සධනළළහ

ර යසවකළහ ක රුන්හ කිරී හ ළකහ රණමුණහ ළ දේශවීහ පුස්කිසබහ ව සුි පසදැ ල්වීහ කිරී පසසසක් සෂණකසහ
වරිවසවසසඛහඋවිණණහබබසදී සවසවැදිහබබසදී සසි්සදහකණඟහවැ්ැවීම් හීදීහ්ැඩස   අහව්වී්කහබදී. 
 
 

 ාමු අහ  වීද්ර්යහ ාසසිකළ හ  සහ ජස්සණ  හ දේශ  දුන්ම් හ ර් හ කිරී හ ළකහ රණමුණහ ළ දේශවීහ පුුණමතහ

්ැඩස   අසදැ ල්වීහ කිරී පසසතු රහ වරුබහ ්ැඩස  කස්ැකිහ  සහ චිත්රහ දධනයකළසරවීවත්රිිසහ දේශබදසහ
 ැරී සකස යහ කණඟස්ිසහ වැ්ැවීම් සබැකධනහ දධනයකළහ කිරී සහ පු්න්හ දධනයකළහ කිරී සඋවදේශීයකහ

්ැඩස   අහීදීහ්ැඩස   අහව්වී්කහබදී. 

 
 ිස අකසහ ටුරසකළහ සහ ෘ ස්ථහක්ඩඩවී්ළහර් හකිරී හළකහරණමුණහළ දේශවීහ සිදකසහසර්ධන කහ සහ

දැ ල හටු ල හ්ැඩස   අසදැ ල්වීහකිරී පසම්දිහකස යහිකධන සණළසන්ක හමුුණමතහිැබැ අඩණළසණසසි අදකහ

්ැඩස   අසඋ්තවැ අකහ බබසදී සදැ ල්වීහ කිරී පසඋවදේශීයකහ ්ැඩස   අසකස යහ ණඟහ දැක් සම් සිඳරුන්හ



වැ්ැවීම් සදේශ අ්සන්ිහපුුණමතහ්ැඩමුළු්සා සහිඳරුන්සකස හපු්න්හසසිකිරී සවරුඛහ මුහීදීහ්ැඩස   අහ
ව්වී්කහබදී. 

 


