
 

          2017.08.20 

මශළචළර්ය ළල් ධර්මසිරි මශතළ, 

වභළපති, මධයම පරිවර ධිකාළරිය, 

බත්තරමුල්.  

ප්රිය වභළපතිතුම,,   

උමළ ඔය ඉශෂ උමග මගින් පිටතට පෆමිණෙන වි වහිත ජය පරිවරයට එක්වීම වශ ධලිණාොටළර ජ මුළශ්ර  ණලත 

සිණමන්ති, ගල්කුඩු, රවළයන ද්ර ලය, ප්ළවහටික්, ණනොදිරන ධපද්ර ලය මිශ්ර වීම වම්බන්ධණය, 

2017.08.19 දින ඔබ වමග උක්ත ාරුෙ පිළිබද පෆලෆත්ව දුරාතන ඇමතුමට ධමතරලය.  

ධප වංවිධළනණේ ාණ්ඩළයමක් උමළ ඔය ඉශෂ උමග තුළින් පිටතට පෆමිණෙන ජය වහලභළවිා ජ මුළ ශරශළ 

පරිවරය ශළ බද්ධ ලන මළර්ගය දිණේ වති ධන්තණේ දින ණදාා වමීක්ෙයක්/,රීක්ෙයා  ,රත විය.  ගල් කුඩු, 

සිණමන්ති, ඉදිකිරීම් ාණ්ඩළයම් විසින් භළවිත ාරන විවිධ භළණ්ඩ, ප්ළවහටික්, ඉදිකිරීම් ලෆඩ බිණම් ප්රණයජජනය ගන්නළ 

භළණ්ඩ, සිලිාන්, විවිධ රවළනය ද්ර ලය ධඩංු  ව හිවහ භළජන වශ විවිධ රවළයන ද්ර ලය මිශ්ර ව ජය ණම් ලන විට 

ාරදණගොල් සිට පශෂට ඇති සියලුම ජ මුළ ණලත එක්ණලමින් ඇත.   

1. වි වහිත ජය ගළ එන මළර්ගණේ සියළු මසුන්, කුඩළ ජීවීන්, කඩෆල්න්, බත්කුරන්, ණපද, පළසි, දිය ණවල 

සියල් ණම් ලන විට මෆරී ණගොසි,.   

2. වහලභළවිා ජ ධළරළ ගළ යන ණාොටණවේ (උමණේ ජය මිශ්ර වීමට ණපර) මසුන්, ණපද, පළසි, කුඩෆල්න්, දිය 

ණවල, ණශොදින් තිණේ. වහලභළවිා පරිවරය ආරක්ළවී ඇත.  

3. ධලිණාොටආර ප්ර ධළන ජ මුළශ්ර ය ලන විවළරි දිය ඇල් ට මදක් පශතින් බඹරගවහයළය ගම්මළනණේ දී 

ංාළණේ පිරිසිදුම දිය දශරළලාට  උමග තුළින් එන සිණමන්ති, ගල්කුඩු, රවළයන වහිත ජය මිශ්ර ණේ.   

බඹරගවහයළය ගම්මළනණේ පශෂ ණාොටණවේ  මසුන්, ජජ ළා, ජජ වතුන්, ඉවහණගඩියන්, කුඩළ ජජ ජීවින් 

ධතුරුදන්ල ඇත.  ධලම ලණයන් ණපද, පළසි ණශජ ණනොමෆත.   

4. ජ දශරළණේ ඉශෂ ණාොටසින් වතුන් ජය බීම ණශජ සිදු ණනොාරයි.   ජය පළනය ාෂ ලදුරන් ණදණදණනකු 

මිය ගිය වහථළනයක් ාරදණගොල් උමණේ සිට මීටර් 900 ා පමෙ දුරින් ,රීක්ෙය ාණෂමු.  ජය පළනය 

ාෂ බල්ණකු නශය බිම උමින් ධපශසුණලන් දගන ධයුරු ධපණේ ,රීක්ෙයට ණයොමු විය.  

5. බඹරගවහයළයට පශලින් ජනතළල සිය පළනීය ජ ධලයතළ වුරරළ ගත්ණත් ණමම වහථළනණය,.  ධද ඔවුන් දින 

නම, ණේ ණදොර ාටයුතු වදශළ ණශජ ණම් ජය පරිශයරෙය ාරන්ණන් නෆත.  විවළරි ඇල්ට ඉශෂ ණාොටණවේ 

සිට න ණයොදළ බීමට, නමට ජය බළගනී.  

6. ණමම ජය උණුාර ,ලළ පළනය ාෂ ණනොශෆකි මට්ටමා පලතී.  ජය උණු ාරන ණක්තල්ලල් තට්ටුලක් 

ණව කිරි සුදු පෆශෆණයන් තට්ටුලක් බෆදී ඇත. 

7.   ඉදිකිරීම් වමළගම විසින් ද, ණවේලායින් ද භළවිතයට ගන් දශවහ ගෙනක් ප්ළවහටික්, රබර්, යාඩ, ශළ ේවුවහ, 

බට ාෆබලි, සිලිාන් ටියුේ, ණලනත් රළවළයන ද්ර ලය හිවහ බදුන් ශළ ණලනත් ප්ර තිචක්රීාරෙය ාෂ යුතු ද්ර ලය 

පරිවරයට මුදළ ශෆර ඇත.   



උමළ ඔය ලයවනය ණශේතුණලන් උමණගන් පිටතට ගළ එන ජය නෆලෆත්වීමට ණශජ එම සිදුර ලෆසීම වදශළ ණයොදළ 

ගන්නළ සිණමන්ති, රවළයන ද්ර ලය  ජයට මිශ්රවීම ලෆෆක්වීමට ණශජ තශනම් කිරීමක් ප්රණයජගින ණනොලන බල ධප ද,මු.   

නමුත්, ණම් සිණමන්ති, රවළයන ද්ර ලය, ගල්කුඩු, ණපරළ පිරිසිදු ජය පරිවරයට මුදළ ශෆරීණම් තළලාළලිා 

ප්ර තිාර්මයක් ණශජ ධලයල ඇත.  විණේණයන්ම රවළයන ද්ර ලය පරිවරයට, ජයට වජුවල මුදළ ශෆරීම 

ලෆෆක්විමට ශෆකියළල මධය පරිවර ධිකාළරියට ඇත.  ක් වංඛළත මසුන්, ජජ ජීවීන්ට සිදුලන ශළ,ය 

පිළිබද විමර්නයක් සිදු කිරීමට ශෆකියළලක්  පලතී.  ධලම ණාොන්ණද්සි යටණත් ණශජ ණම් පරිවර විනළය 

ලෆෆක්වීම වදශළ යම් මෆදිශත්වීමක් සිදු කිරීම ධ,ලළර්ය ව ධලයතළලකි.    

ධණනක් ධතට ණමම ජයට මුසුලන රවළයන ද්ර ලය මුසු ව ජය ණශේතුණලන් මි,සුන්ට, වතුන්ට, ළා ශළ ණලනත් ජීවි දෆ 

ණලත ද, ණවෞඛය ප්ර හෙ ඇති විය ශෆකිය.  ශෆකි ඉක්ම,න් ණමම වහථළන ,රීක්ෙය කිරීමට, රවළයන ද්ර ලය ජයට 

බෆශෆර කිරීම ලෆෆක්වීමට, පරිවර දුෙය ලෆෆක්වීම වදශළ ගත ශෆකි ණලනත් ක්රියළමළර්ග වදශළ ඔබණේ 

,ධළරීන් ණයොමු ාරන ණව ාළරුණිාල ඉල්මි.  

ණමයට විහලළසී,  

 

කීර්ති ණතන්නණාජන් 

විධළයා ධධයක් - ාෆණසේ වංවිධළනය 

විධළයා ධධයක් - ශ්රී ංාළ මළනල හිමිාම් ණක්න්ද්ර ය 

 

1. ණල්ාම්තුමළ - මශලෆලි වංලර්ධන ශළ පරිවර ධමළතයළංය - ාළරුණිා මෆදිශත්වීම ශළ ,සි ාටයුතු වදශළ 

ාළරුණිාල  

2. ඌල පෂළත් ප්ර ධළන ණල්ාම්, බදුල් 

3. දිවළපති/දිවහත්රික් ණල්ාම් බදුල් 

4. දිවළපති/දිවහත්රික් ණල්ාම් ණමොෙරළග - වි වහිත ජය තෆම්පත් ණලමින් ඇත්ණත් ද, ගළ යමින් ඇත්ණත් 

ඔබණේ බප්රණද්ය ශරශළ ය. පළනීය ජ ප්ර හනය, ලගළල වදශළ වි වහිත ජය එක්වීම ද ඔබණේ ාළපණේ 

සිදුලන බල ාළරුණිා දෆන ගෆනීම වදශළ.  

5. දිවළපති/දිවහත්රික් ණල්ාම් ශම්බන්ණතොට - ණමම ජය ණම් ලන විටත් ඔබණේ දිවහත්රික්ාය දක්ලළම පෆමිෙ ඇති 

බල ධනුමළන ාරමි. දෆගෆපි 

6. ප්රළණද්ය ය ණල්ාම්/ලෆල්ලළය - ණමම ධර්බුදය විවදීම වදශළ ඉක්මන් මෆදිශත්වීමක් සිදු ාරන ණවත් ඉශෂ 

ඌලට සිදු ව විනළය පශෂ ඌල ජනතළලට සිදුවීම ලෆෆක්වීම වදශළත් ාළරුණිා ධලධළනය ණයොමු ාරනු 

පිණිව 

7. ඌල පෂළත් ණවෞඛය ධධයක් - ාරදණගොල් සිට පශතට ජ මුළ පරීක්ළ කිරීම ශළ ජනතළලට ,සි ණවෞඛය 

උපණදවහ බළ දීම ණාණරහි ඔබණේ ාළරුණිා ධලධළනය ණයොමු ාරනු පිණිව 

8. සු,ල් සිල්ලළ මශතළ - උමළඔය ලයළපජති ධධයක් - ධපද්ර ලය, රවළයන ද්ර ලය, ප්ළවහටික්, ජයට මුසුවීම 

ලෆෆක්වීම වදශළ සුදුසු ඉක්මන් පියලර වදශළ 

9. උමළඔය වශන ාළර්යළය - දෆගෆව 


