
                                                                                                                                                      ඇමුණුම 01 

 

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් උුෙජ් සාුස ස්ංුරැකි්ාුජ්සනුජ්ස උුආධාැුසිපයීම 

 

සොපිය ්ුළිබඳ හුදින් උමම. 
 
ශ්රි කාවේ ජ ගහනයහස ඝ්ර ස්  ියසත්   මින්  ිටි.   මම ියසත්  මහ ගහනයයස ර්ථිකව මය ස්  

සියබක නැ් වීම අත්යේමයය වුණයි.     අුවම ියසත් මහ  මම ගහනයහස සු  සවමසා ිර්ථමේයිලි 

යැි.සේම්  යේ  අ් දැකීම් තදහම් වර නිරින්  ඔවු් ම ර්ථිකව මය ස්  සියබක නැ් වීම යේ ර ේ 

ර්ථිකවසට සියසක් මහ මැඩිහිි. ප්රගේමක් ිර්ථමේයස ි.ීම යේ ඔවු් ම දළ  ේිලස ිරෂවතේදිත් ේ  වොටසව 

වුණම්   කස දිරි නැ් වීම  මම මයේතියේ ේ අ ්ක්ත ත් අරමුය  ජ    අුවම දිමයිහ පුරේ ියිටී ිටි.හ 

මසස අවුුණදු 60 ට මැඩි ිර්ථමේයශීි් ම ස්   යබි යේ සවමසාම ිටස ජීමහ රටේම ඉදිරිසට්   නහ සේ යුු  

සැයි ියයවමේස වරහ මැඩිහිි.ස්  සඳයේ   මම මයතියේස ප්ර සජගහම්   ජ   

  අුවම  මම මයේතියේස රිසේ් ම ි.රිම සඳයේ ්ක් ප්රේ ේශීස  ේවම්  වොේඨේයසි.්  ප්රයේකේභී්  

 ද දහකු තමයක්  ත්ජරේ න් හේ අත්ර,දැහට සවමසා රැි.සේ වර නහ සහ  වණ්ඩේසම්  යජ ත්ිර 

පුේනකස්  සඳයේ ුණපිසේ 50,000 00 ව උතරිමසවට සට් ම අමයය උතවරයය සදවුම්යස් ්ර ුත්රයඅමු 

ද්රමයය රජතය ද්රමය  යජ පුුණණු ්රම සඳයේ කබේ දුව කබයි ප්රයේකේභී්  ේ හේම  ේඛහස ඉදිරිත්  

ි.රි ම්දී  ප්රයේකේින්  ේ ප්රමුඛත්ේම ේ අුවපිිව මකට  ේඛහස ඉදිරිත්  වළ යුු   ජ  

සුදුසුකම්/ප්රය ාාින උුජ්ර ැාුැිීමජ්ම්ුිර්ණාා්ක. 

01 ඉේලුම්වුණම්  මසස අවුුණදු 60 සම්පු්ථය වරහ කද අඩුරදේසම්කේභී්  ියස යුු ස  

02 දැහට සවමසා රැි.සේමක්  කස සම් ව්ථමේ් ත්සක්  යජ මනේමක් ිටදු වර්  ්  හම් ්ස මැඩිදියුණු වර 

නැනීම සඳයේ මහ ඉේලීම් මකට ප්රමුඛසසවසේහස කබේදීම  සජනය මහ අත්රයහම සවමසා රැි.සේ 

මයේතියේ රරම්ක ි.ීමට බකේ තො රෝ ු  මහ ප්රයේකේභී් ට ද යැි.සේම මත් අසදුම් වළ යැි.ස  

03 සවමසා රැි.සේ රධේරකේභී්  ග්රේමීය ස මැඩිහිි. සිනයේ ේ සේමේකතව් මස කබේ ිටි.ස යුු ස    බම 

ග්රේමීය ස මැඩිහිි. සිනයේ ේ සකේතයේ , ේවම් ියිට්   සහේස වළ යුු ස   

04 සවමසා රැි.සේ සඳයේ වණ්ඩේසමක්  කස ඉේලුම් ඉදිරිත්  වරහ ියට ්ම වණ්ඩේසම සඳයේ ද 

කබේදිස යු්  ්  උතරිම ුණපිසේ  50ය000 00 ක් තමණි  

05 ඇසවත් ම්් ු නත් මුදක ුණපිසේ 50ය000 00 ඉක්මමහ ියට ඉයේරි මුදේ සතසේන් හේ රවේරස 

පිිවබඳ සඳය්  වළ යුු ස   

06 ඉේලුම්වුණ ේ ගේයේව යැඳුුවම්ත්රස  යජ මැඩිහිි. යැඳුුවම්ත්ර ේ පිටතත්ක් ඉදිරිත්  ි.රිම 

අිරමේ්ථස  ජ  

07 සවමසා රැි.සේකේභී්  යඳුහේ නැනීම සමේග  සේමේ ිරකධේරි/තළේ්  සමේග  සේමේ ිරකධේරි/මැඩිහිි. 

හිිනවම් ප්රම්ථධහ ිරකධේරි/සාම්ථධහ ිරකධේරි  (මැඩිහිි.) ියිට්  ිටදුවළ යුු  අත්ර අදේළ  ඉේලුම් 

ත්රස ග්රේම සේමේ ිරකධේරි ේ ිර්ථ ේයස යේ ප්රේ ේිලස  ේවම් ේ ිර්ථ ේයස සහිත්ම  ඉදිරිත්  

වළ යුු ස  



ප්රමුඛතරාස/ප්රය ාාින උුජ්ර ැාුැිීමම 
 
01 මනේම්  රශ්රිත් සවමසා රැි.සේ ිටදු වර නහ සෑම )උදේ - වය/ඉඟුුණ/ වොච්ච්/බිම්මේ රදි මනේම් (  

වය මනේම මැිර  වි. වේලීහ මනේම්  සඳයේ ත්ථචසව 05 ක්  යජ ඊට මැඩි භූින ප්රමේයසක් යේීමම 

අිරමේ්ථසස  ජ  

02  ම ළඳ  තොළ මි.හේවමක්/ඉේලුමක් සහිත් ම්ථසමේහ ේ අ ත්  ගිිහී සහ ඉතැරණි සේම්ප්රදේයිව 
ව්ථමේ් ත් )මේි.යතැදුුණ ියවීමයත්  රශ්රිත්ය ීමර ක ව්ථමේ් ත්ස( සය ඊට අදේක අමයය උතවරය/ මමකම් 
රදිස ිනකදී නැනීම සඳයේ   

03 දැහට ිටදු වර නහ සහ සවමසා රැි.සේ සඳයේ අමයය උතවරය/ස් ්ර රදිස ිනකදී නැනීම සඳයේ  

04 අමු ද්රමය  යජ  රජතය ද්රමය ිනකදී නැනීම  

05 අ ළවී කුි. ඉදිි.රිම යේ අලු් මැඩිසේම  

06 අමයය ත්ේක්ෂණිව උත දසව යේ පුුණණුම  

ක්රි්ාමකමකුරමජ්ද ් 

 
01. අදේක සවමසා රැි.සේම සම්බ් ධම ම්ථත්මේහ ත්් ් මස යේ අහේනත් ඉකක්ව ඇු ක්  මයේතියේ 

මේ්ථත්ේමක් ඉදිරිත්  වළ යුු ස  ්ස ියධිම්  ියසදම් ඇසවත් ම්් ු මක් සහිත් මයේතියේ මේ්ථත්ේමක් ියස 
යුු ස   

02. අදේක සවමසා රැි.සේම ිටදු වර නහ සෑ ම්දී ඊට ුතදුුත ත්ේක්ෂණිව ිරකධේී්  ේ සයස කබේ නත්යුු  ස  

 

පසුුවිපැම් 

 
01 ්ක් ප්රයේකේභී සකු  යජ වණ්ඩේසමක් සඳයේ ුණපිසේ 50,000 00 ව මුකය ප්රයේතේදහස ්ක් 

මත්ේමක් තමයක්  නවීම් වක යුු ස  
 

02 අදේක ප්රේ ේිලස  ේවම් වේ්ථසේක ේ සමේග  සේමේ ිරකධේී/තළේ්  සමේග  සේමේ ිරකධේී/මැඩිහිි. 
හිිනවම් ප්රම්ථධහ ිරකධේී /සාම්ථධහ ිරකධේී)මැඩිහිි.( ියිට්  මුදේ කේරනැනී ම් කුියත්ේ් ිටස 
)172  තොදු (  මම වේ්ථසේකස  මත්  සොමුවළ යුු ස   
 

03 ප්රයේකේභී්   මත් මුදේ කබේදු්  බමට සයයේව වරහ ම්ථත්ේම  මම වේ්ථසේකස  මත්  සොමු වළ 
යුු ස  

 

04 අදේක ප්රයේකේින්  ේ ප්රනයේස පිිවබඳ මේ්ථසේමක් සමේග  සේමේ ිරකධේරි/තළේ්  සමේග  සේමේ 
ිරකධේරි/මැඩිහිි. හිිනවම් ප්රම්ථධහ ිරකධේරි/සාම්ථධහ ිරකධේරි ) මැඩිහිි. ( ියිට්  මේස 03 වට 
මරක් ත්ර්රයිමේිටව මේ්ථත්ේම සේම් වේලීහ  වොට  සොමු වළ යුු ස  

 

05 මේස 03්  තුත අදේක මයේතියේ ේ ම්ථත්මේහ ත්් මස යේ ප්රනයේස පිිවබඳ ගේයේව මැඩිහිි. 
මය ේවම් වේ්ථසේකස  මත් මේ්ථත්ේ වළ යුු ස  
 


