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ප්ර ස්තූතයක් පයාත් ීටරණකපටරමින්පස්ංස්තටරණකප ෙටො ප යනතපනිමපටරනප ාප ප්ර ටතනනපමතධ්ය පනනප ෙ ි පනත  කප ා තප

ිත්ර ළ කපතයිනන්පප්ර බල පෙ ස්පනනමනස්පස්ංනතනනකපටරු ප බලනපමතධ්ය ක් පෙ ස්පිත්ර ළ පට තනපාක් ීමම පප්ර ලුවනන.ප පඒප

මඟින්ප ස්මතනප ස්ංච නක ප ටරු ප  බලනප බල ළෑමප තෙනකු් ප නිර්මතණප නි න්ප සිදුටරනප බල ළෑම ප නඩතප ඉා  ප මට් මටප

ළනතිනපබලන් පා් න පපුළුනන.ප 

ිත්ර ළ කපෙවනනපිට පෙමර පෙප්ර ් යටන්න්පපතයිනන්පයරම් පදුර පලිි  ගපෙ ොස්තපිතිපබලන් පා් න ප කෙබලනපනත්් ප1960,ප70ප

ානටප න දීප සිනමතප නත තප පිරීප ඉතිරීප කනපයරවපෙප්ර ේ්් යටපරටර්නනක් ප නානත ් පට තන් ප ීමප තිනනි.ප පනත්දුපටත කතෙේප

ිනෑෙමන්ප බිහිවූප ියකවප ිත්ර ළ ප ස්හා තප ෙප්ර ේ්් යටප රටර්නනක් ප නානතප  කනීම ප ෙනොා කකිප ිටක.ප රං නක,ප තධ්ය ් යණක,ප

ේ මතනප,පතන්යර් යකපපා තපරූළනතහිනිෙේපර මනකපාපපෙවපය් නක පො ේ්තුපිටක. 

පෙම ස්පටත කතෙේපිනෑෙමන්පනනපමනසින්පඉන් ෙනමින්පකනපෙමර පප්ර චි යපට තපතං ක් පතනත යක පරර් යතටතරීනප

ාතකතාපකිරීම ් පිත්ර ළ පප් ෙයේ්්ර ක පිල්ම් පිතිපත්් පඒපස්හා තපතනස්තථතන් පෙනොමකතිනපසිි පමකාර පට තටරුනන්පපිිනස්ට ප

ඒපස්හා තපතනස්තථතන් පළාතටරපදීම් ,පතෙේපනනස්මතනෙකන්පඈ් ෙනමින්පකනපතස්තළර්නනීකපළරුමකන්පස්මතන යපකිරීම ් ,ප

ඒනතපස්ංර් යණකපකිරීම් පකනපතරත්ණුපස්ත් යත් පටර කනීමපළොස්තපමධ්ය මපළාත් පස්ංස්තටතතිටපට ුතතුපොළතර්යෙවන්තුනප

මඟින්පෙටි පිත්ර ළ පයරාතනි ක් පස්ංිටධ්යතනකපටරප්රිෙකත් මටපකිරීමපෙමමපන තළතතිකපමඟින්පතෙේ් යතපෙටෙර්.ප 

ඒමඟින් -ප මධ්ය මප ළාතේ ප ිත්ර ළ පට තන පිල්ම් පිතිප තධ්ය ් යටනරුන්,පනියතළතාටන්න්පා තප ිත්ර ළ පට තන ප ප්ර ෙශනප

ීමම පතෙේ් යතපටරනපතෙේමපරධුනිටන්න්පපිිනස්් පිත්ර ළ පට තන පා දුන්නතපදීම පතෙේ් යතපටරමි.පප 

 මමම අරමුණ තුලින් -  

# නතර්යතපිත්ර ළ ටරණකපමඟින්පටත ෙේපනකි ය තෙනන්පනකීයකනපතෙේපතස්තළර්යනීකපළරුමකප          

 ස්ංර් යණකපකිරීම. 

# නතයතන්යපිත්ර ළ ටරණකපමඟින්පස්මතනපස්ංසිද්ධීන්පොස්පනිර්මතණශීලීනපාකිනපනිර්මතණශීලීන්පප 

      බිහිකිරීම.ප 

# ිත්ර ළ පනිර්මතණටරණක පපා් යපනිර්මතණශීලීන්පපිිනස්් පනතතිටපය ක පා ඳුන්නතපදීම. 

# නිර්මතණටරණපා කකිකතනන්පපප්ර ගුණපටර ් පනනපෙකොවුන්පපිිනස්ට පජීනනප මන්මාපඑළිෙළො ි ප 

      ටරදීම.පපපප 

පපපපප නකනිපතනෙනේ්යපතරත්ණුපාපස්ත් යත් පටර කනීම පතෙේ් යතපටරමි.ප 

 

පපමමම  අමේක්ෂා අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට -  

 

#පපයරාතනි කපපිළිබලානපොළතර්යෙවන්තුපෙනබ්පතඩිටකපමඟින්පප්ර චතරකපකිරීම. 

#පපප්ර තෙද්ශීකපෙල්ටවපෙටොට්ශතනන පොළතර්යෙවන්තුපපස්ංස්තටතතිටපනිාධ්යතිනන්පමඟින්පාකු න් පකිරීම. 

#පපෙළරපනස්රන පයරාටරුනන්පාකු න් පකිරීමපමඟින්පතකදුවළ් ප බලත කනීම.පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප පපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 

#පපඒපමඟින්ප-ප01.පස්තළර්යණීකප/පපතස්තළර්යණීකපළරුමකන්පපිසුිනන්පපනතර්යතපෙටි පිත්ර ළ  

පපපපපපප02.ප ෙයනනපළතර්නනකට පත තික් පෙනොනනපතභිමයපේ මතන් පළතාටපටර ් පනතයතන්යප     

පපපපපපපපපපපපපපෙටි  ිත්ර ළප පෙ ස්පතංනපොට් පක ේ පතකදුවළ් ප බලත කනීමපසිදුටරු ප බලනපප   

               තයර 

#පපඑෙ ස්පතකදුවළ් පෙකොත්ටරු ප බලනපතකදුවටරුනන්පස්හා තපිත්ර ළ ප් ෙයේ්්ර ෙේපප්ර ීමනපෙද්නටන්න්ප      

     මඟින්පපුහුණුපනකඩපස් ා න්ප්රිෙකත් මටපකිරීම 

#පපපනියතළතානකපටරු ප බලනපෙටි පිත්ර ළ ප D V D  යකි   02 බලකලින්  බලත කනීම. 

#පපපනිර්මතණපිටනිනතචකපටරපනකග්රාත ගපනිර්මතණපා තපනකග්රාතා ටන්න්පි යීම ප ් කිරීම. 

 

 

 

 

 



නකග්රාා ණකපටරු ප බලනපනිර්මතණපා තපශිල්පීන්පස්හා තප(පකුස් තන,ස්ා තිටපළ් ,පත්ාල්පය ත ප) 

01. පපො ොහමපනියතළතානකපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප20,000.00 

02. පපො ොාමපපනතයතන්යපෙටි පිත්ර ළ කපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප පප20,000.00 

03. පපො ොහමපනතර්යතපෙටි පිත්ර ළ කපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප ප20,000.00 

04. පපො ොහමපතිරපපි ළයපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප15,000.00 

05. පපො ොහමපළර්ෙේයණත් මටපමකනාා ් ීමමපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 15,000.00 

06. පපො ොහමපස්මතජීකපමකනාා ් ීමමපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප ප 15,000.00 

07. පපො ොහමපනළුනතපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප  10,000.00 

08. පපො ොහමපනිළිකපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 10,000.00 

09. පපො ොහමපටකමරතටරණකපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප10,000.00 

10. පපිටශියතශපනිර්මතණපපකුස් යතප(පප5පx 5000 )             ප  ප25,000.00 

 

යරාපෙටොන්ෙද්සිප- 

01. පතකදුවටරුනන්පමධ්ය මපළාතේ පස්තිරපළනාංිතපටරුනන්පිටකපුතතුක. 

02. පතකදුවටරුපනිර්මතණෙේපතධ්ය ් යටපිටකපුතතුක. 

03. පයමන්පතභිමයපටකමරතන් පභතිටයතපටරමින්පිටනතඩිප10ප-ප15පතයරපටත කට පපනිර්මතණකපීයමතපිටකපුතතුක. 

04. පනතර්යතප/පනතයතන්යපොතංනෙකන්පෙටි පිත්ර ළ පඉනාිනළ් පට පා කකිපතයර,පඑ් පතංනකකින්පඑ් පිත්ර ළ කපබලකලින්පතංනප

ොටපස්හා තමපිත්ර ළ පඉනාිනළ් පට පා කකික.   

05. පනිර්මතණකපටරනප ාප ිත්ර ළ කපටයතප ස්තරතංනක,චිනයප තෙේ් යතනන්පා තප ස්තනභතනක,පටයතෙශප ාතයතඨිකප ස්මාප එ් ප

තංනකකින්පD V D  යකි  02 බලකලින් ප බලතනාකපුතතුක.ප 

06. පපඉනාිනළ් පටරු ප බලනපෙටි පිත්ර ළ පකුමනපො  පරටතරෙේපරතන පයරාතනි ක් පනකග්රාා ණකපෙනොට පඑට් පිටකප

ුතතුක. 

07. පනතයතන්යප ිත්ර ළ කප යමන්ප තභිමයප ේ මතන් ප ිටකප ා කකිප වුන් ප ඒප මඟින්ප කිසිකවප ර ම් ,නතතික් ,ප

භතයතන් ,පුද්  ෙක් ,රකයනක් ,ෙද්නළත නප ළ් යක් ප ිටෙශචනකප ෙනොිටකප ුතතුප තයර,ප ි ංලිටප ො  ප තස්භ ප

ාර්නනපා ත ම් පද්රනන පභතිටයපාර්නනපිතු ් පෙනොට පුතතුක. 

08. පනතර්යතපෙටි පිත්ර ළ කපස්තළර්නනිකප/පතස්තළර්නනීකපළරුමකන්පළානවපටර ් පඑට් පිටකපුතතුක.ප 

09.  යරාතනි කප ස්ාා තප තකදුවළ් ප 2021.04.30ප  ප ෙළරප ප ාප නියතළතානකප ටරු ප  බලනප ෙටි ප ිත්ර ළ පD V D යකි  

2021.06.30   ෙළරප තධ්ය ් ය,ප ස්ංස්තටතතිටප ට ුතතුප ප ොළතර්යෙවන්තුන,ප කි ු නරප ීමනාක,මා ු නර.ප ි පිනක ප

යකළෑෙ න්ප ො  ප තතින්ප ෙ නිට් ප බලතරදීම ප ා කට.ප ප එෙස්ේ්ප නකයො ෝ ප ඔබලෙේප ප්ර තෙද්ශීකප ෙල්ටවප ටතර්කත ෙේප

ළාත් පස්ංස්තටතතිටපනිාධ්යතිනපෙනයපො  පළාත් පස්ංස්තටතතිටපස්ංනර්ධ්යනපනිාධ්යතිනපෙනයපබලතරදීම පපුළුනන. 

10. පපපිත්ර ළ පට තෙශපප්ර ීමනපිටනිනතචකපම්ඩඩ ක් පමලින්පිටනිනතචකපකිරීෙමන්පළසුපපඑමපිටනිනතචකපළාත් පතධ්ය ් යටෙේප

තු මකතිෙකන්පතනස්න්පතීරණකපබලන පළ් ෙශ. 

11. පිටනිනතචකපම්ඩඩ පතීරණපමයපය ත පස්වමතනපකුස් තනපපිිනනකීමපතීරණකපනනපතයරපනකග්රාත ගපනිර්මතණකපස්වමතනප

ප්ර ාතෙන ් ස්නෙේපදීපතධ්ය ් යටෙේපතභිමයකපළිනනාපතිර යපකිරීම පට ුතතුපටරු පිය. 

12. පපො ොාමප පෙටි පිත්ර ළ පස්වමතනකපපිිනනකීමපස්හා තපතනමපනනෙකන්පයන් පි යීවපොට් පන් පඑමප ප පිත්ර ළ කප

හිමිටරපෙ නපතිබිකපුතතුක. 

13. පපනිර්මතණටරණෙේපදීපා් නනප ාපිටශියතශපකුස් යතනකපි යීම පෙය රත ු ප බලනපිත්ර ළ ප  ළා ් පපස්ාා තපය ත ප

ස්ා තිටළ් පප්ර ානකපකිරීම පට ුතතුපටරු ප කෙබ්.ප 

14. පපනිර්මතණකපස්තනපනිර්මතණක් මපිටකපුතතුපතයරප පයරාපිටනිනතචෙේප දීප ප එෙස්ේ්ප ෙනොනනපබලනපා කඟීපලික ිට ටය ත ප

ස්වමතනපස්හා තපස් ටතපෙනොබල ු පිය. 

15. පපයරාතනි කප ස්වබලන්ධ්යනප සිකළුප ප තීරටප බල කප මධ්ය මප ප ළාත් ප ප ස්ංස්තටතතිටප ට ුතතුප ොළතර්යෙවන්තුපපපපප

තධ්ය ් යටනරකතපස්තුෙශ.පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප 

    

    

   ස්තනර්ණතපෙළෙර්රත, 

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප       ළාත් පතධ්ය ් ය, 

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප           ස්ංස්තටතතිටපට ුතතුපොළතර්යෙවන්තුන, 

පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපප           මධ්ය මපළාත් පස්භතන,පමා ු නර. 

 

 



                                            මධ්ය ම ළාා්  ංසංකකතිකක මපළා්තමමනන්තුව 

                                                    මකටි චිත්රතළට මර  අදුමනළත්රතද 

                                                                  2021 

 

01. අදුමනකරුමේ නම  ( අධ්ය ක්ෂක ) -----------------------------------------------------------------------  

 

02. ලිපිනද - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

03. හැඳුනුනළ්  අසකද - -------------------------------------------------------------------------------------  

 

04. ඊ මනල් ලිපිනද - ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

05. ුමරකථන අසක - ජසගම --------------------------------------නිවං -------------------------------------  

 

06. ප්රාාමීය ද මල්කන මක්ඨාශා ද - -------------------------------------------------------------------------  

 

07.මකටි චිත්රතළටම  නම - ------------------------------------------------------------------------------------  

 

08. මකටි චිත්රතළටම  ංකවාාවද -  ( වා්තමා / වතමාන්ම  ) - --------------------------------------------------  

 

මා විසින් මමම ඉල්ලුනළත්රතම  ංළදා තික මම්රතුරු ංම  හා නිවැරි  වව් , මා විසින් ඉි රිළ්  කරනු ලවන මකටි 

චිත්රතළටද ජද්රතහණද කරනු ලැබුවමහ්්  ළාා්  ංසංකකතිකක මපළා්තමමනන්තුමේ අව  මාවන්ට අනුූලලව ප්රාප්ත නද 

කිරීමට එක වන අමර,  මා විසින් ංළදා තික මම්රතුරු අංම  වව මහ  ව වංකථාමේ කරුණු ලල්ලසනනද කිරීමක් සිුමී 

තික වව අනාවරණද වන කුමන අවංකථාවකදී මහ  මධ්ය ම ළාා්   මකටි චිත්රතළට මර ාවලිමදන් ඉව්  කිරීමන  අිතිකද 

මධ්ය ම ළලා්  ංසංකකතිකක කටුතතු මපළා්තමමනන්තුවට තික වව පිිගගන්නා වව්  ප්රාකා  කරි. 

 

 

 

ි නද -                                                                                             අ් ංන - 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ළාා්  ංසංකකතිකක නිාධ්යාරි නි්තමී ද 

 

ළාා්  අධ්ය ක්ෂ, 

ංසංකකතිකක කටුතතු මපළා්තමමනන්තුව. 

 

-----------------------------------------------------  නම ංපහන් මමම අදුමනකරු /කාරිද ------------------- 

ප්රාාමීය ද මල්කන මක්ඨාශාංම  --------------------------------  ්රතාම නිාධ්යාරි වංමන ළි සචි අදකු වව ංහිකක කරි. 

 

 

 

 

ි නද -                                               අ් ංන                                              නිාමුද්රාාව 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  



                           

 


