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FINANCE COMMISSION
(Established under Article 154 R
of the Constitution)

Date

ප්රධාන ලේකම්
බස් නහිරලපළනත
හිතවත්ලප්රධාන ලේකම්තුමියනි,
වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමට අදාල මාර්ග ෝපගේශ - 2016
පළනත්ල මගින්ල ඉටුමරනුල ලබ ල සංවර්ධා ල මනර්යයන්ල පිළිබඳවල වැඩිල අවධාන යක්ල ේයොමුල මර ල ලදල රජය,ල
2016ලවර්ෂයලසඳහනලඒමනබද්ධාලඅරමුදේලන්ලප්රනග්ධනධා ලවයනපි සලසඳහනලේවන්ලමර ලප්ර සපනද ලමීටලේපරලවර්ෂල
හනලසසඳ ලවිටලේදගුණයක්ලඉක්මව ලපරිදිලලබනදීමටලතීරණයලමරලඇත.රජයලවිසින්ලප්ර සපත් සමයලවයේයන්ල
ගනුලලැබූලඑමලතීරණයටලඅනුව,ල2016ලවර්ෂයටලපළනත්ලසඳහනලේවන්ලමරනුලලබ ලපළනත්ලනිය්චිතලසංවර්ධා ල
ප්රදන වින්ල53%ලක්ලපමණලඅධායනප ලහනලේස්යයලය ලඅංයවලටලේවන්ලකිරීමටලදලපියවරලේග ලඇත.
ේමමල අරමුදකල රජයල විසින්ල එමතුල මර ල ලදල ආදනයමටල අමතරවල විවිධාල මූලනශ්රල ේව සන්ල ලබනගත්ල ණයල හනල
ප්රදන වින්ලසමන්විතලව ලබැවින්,ලඑමලඅරමුදකලඅේේක්ෂිතලසංවර්ධා ලප්ර සලලලසනක්ෂනත්ලමරගැීමමලසඳහනල
ඉතනල ප්රයස්තල අුරරින්ල පපේය ජ යල මරනුල ඇතැි ල අේේක්ෂනල ේමේර්.ල 2016ල වර්ෂයල සඳහනල ඔබල පළනතටල
ේවන්ලමරලඇ සල විේද්යල සහනයමල වයනපි සලදලඇතුළත්ලපළනත්ලනිය්චිතල සංවර්ධා ලප්රදන ලහනලපපමන ලපනදමල
ප්රදන ලමනේග්ධනලඅංමලFC/6/1/2016 හනල2015.11.21ලදි ැ සලිපිේයන්ලඔබලේවතලඑවනලඇත.
රජේේල සංවර්ධා ල පපනයමනර්ගල තුළින්ල අේේක්ෂිතල අරමුණුල අතුරින්ල ජන සමල හනල ජනතයන්තරල අියේය ගවලටල
සනර්ථමවලමුහුණලදියලහැකිලව ලපරිදිල2020ලව ලවිටලමන වලස්පත්ලසංවර්ධා යලඉහළලමට්ටමමටලේග ලඒමල
ප්රධාන ල තැ ක්ල ගීම.ල ඒල සමගල මධායමල ආදනය්ල මන්ඩයේේල රටක්ල ේලසල දැ ටල ලබනේග ල ඇ සල ප්රග සයල
තවදුරටත්ලඉදිරියටලවර්ධා යලකිරීමටලඅේේක්ෂනලමර ලඅතර,ලආර්ථිමලවර්ධා යලේේගයල7-8%ලමලමට්ටමමල
පවත්වනේග ලයනමටලඉලක්මලමරලඇත.ලඒලඅනුව,ලසමනජ-ේවළඳේපොළලආර්ථිමයලපිළිබඳලසංමකපයලඔස්ේසේල
යමින්ලඒමපුද්ගලලආදනයමලවැඩිලකිරීමටත්,ලවිවිධාලආදනය්ලමන්ඩයලඅතරලපවත් නලආදනය්ලවයනේ සලවිෂමතනල
අඩුලකිරීමටලහනලප්රනේද්ය යලවයේයන්ලදක් ටලලැේබ ල සමනජ-ආර්ථිමලසංවර්ධා ලවිෂමතනලඅවමලමරලීමටත්ල
රනජයල ප්ර සපත් සයල තුළල වැඩිල අවධාන යක්ල ේයොමුල මරල ඇත.ල ේමමල අරමුණුල ළානල මරගැීමමල පහු ල මරවනුල
පිණිසලපහතලදැක්ේව ලමූිමලමරුණුලේමේරහිලරජයලප්රමුත්වයලලබනේදනුලඇත.
1

i.

රැකියනල හනල ආදනය්ල පත්පනද යල අරමුණුල මරේග ල ස්වයංල රැකියනල හනල ු ළුල පරිමනණල වයවසනයමල
අංයයලදිරිගැන්වීම.

ii.

මධායමලපන් සයලසවිබලලගැන්වීමලහරහනලඔුනන්ලආර්ථිමලසංවර්ධා යටලදනයමලමරගැීමම.

iii.

දුෂ්මරල ග්මන ල දිුරණුල කිරීමල මගින්ල සංවර්ධා ේේල ප්ර සලලල ප්රනේද්ය යල වයේයන්ල සනධානරණල අුරරින්ල
ේබදීයනමටලඉයප්රස්ථනලසැලීමම.

iv.

ේගවත්ත,ලගමලහනලපළනත්ලේක්න්ද්රලමරගනිමින්ලජන සමලමට්ටේමන්ලආහනරලනිෂ්පනද යලඉහළල ැංවීමල
මගින්ලේද්ය යලආහනරලු රක්ෂිතතනවයලතහුනරුලකිරීම.

v.

ේස්යලහනලඅධායනප ලවැනිලසමනජයීයලයටිතලලපහු ම්ලසඳහනලවැඩිපුරලරනජයලඅරමුදකලේයොමුලකිරීමල
තුළින්ලරැකියනලේවළඳේපොළටලගැලේප ලඅුරරින්ලමන වලස්පත්ලසංවර්ධා යලකිරීම.

vi.

ේද්ය යල මර්මනන්තල ප්රවර්ධා යල සඳහනල අවයයල සනනුබලල ේප්ද්ගිමල අංයයටල ලබනදීමල මගින්ල
මර්මනන්තලඅංයේේලදනයමත්වයලඉහළල ැංවීම.

vii. පශුලස්පත්ලදලඇතුළුවලමිෂිමර්මලඅංයයලතුළටලේය ගයලතනක්ෂණයලහඳුන්වනදීමලතුළින්ලේස්යයටල
හිතමරලහනල සරසනරලඅුරරින්ලආහනරලනිෂ්පනද යලප්රවර්ධා යලකිරීම.
viii. සියලුමල ේපොදුල ප්රවනහ ල ේසේවනල මනර්යක්ෂමල කිරීමල මගින්ල මගීල හනල භන්ඩයල ප්රවනහ යල ලලදනයීල ේලසල
පවත්වනේග ලයනම.
ix.

පහු ේවන්ල පීයනවටල පත්වියල හැකිල සමනජල ම්ඩයනය්ල සඳහනල ප්රමනණවත්ල පරිදිල ආධානරල සැපයීමල ල හනල
ඔුනන්ලසවිබලලගැන්වීම.

x.

පරිසරල සංරක්ෂණයල ේක්න්ද්රල මරගනිමින්ල සියලුමල ස්වභනවිමල ස්පත්ල ප්රයස්තල ේලසල
මළම නමරණයලකිරීමලමගින්ලහරිතලසංවර්ධා යමටලආර්ථිමයලේයොමුලකිරීම.ල

xi.

විධිමත්ල පරිදිල ීම සයල හනල සනමයල පවත්වනේග ල යනමල සහල වි යගරුමල හනල සදනචනරත්මමල සමනජයක්ල
බිහිලකිරීමටත්,ලඒලසඳහනලරනජයලතන්්රයලතුළලයහපනල ලමූලධාර්මලස්ථනපිතලකිරීමටත්ලමටුරතුලකිරීම.

තවද,ලපළනත්ලසභනලමගින්ලඉටුමර ලේසේවනවන්ටලඅනුගතව ලපරිදිලප්රනේද්ය යලසංවර්ධා ලරියනවියලේේගවත්ල
කිරීේ්ලඅරමුණින්ලපහතලදැක්ේව ලවැයසටහන්හඳුන්වනදීමටලරජයලප්රමුත්වයලලබනේදනුලඇත.ලල
i.

ආර්ථිමල සංවර්ධා ල අධිමලනපල පිහිටුවීමල මගින්ල නිෂ්පනද ල මර්මනන්ත,ල මිෂිමර්මය,ල සංචනරමල
මර්මනන්තයලහනලසැපුර්ලේසේවනලේක්න්ද්රේමොටගත්ලවිේද්ය යලආේය ජ ලප්රවර්ධා යලකිරීම.

ii.

මුළුලදිවි  මලආවරණයලව ලපරිදිලමර්මනන්තලහනලතනක්ෂණලසංවර්ධා ලඅධිමලනපලඇ සලකිරීමලතුළින්ල
ප්රනේද්ය යලමට්ටේමන්ල වලනිෂ්පනද ලමර්මනන්තලදිරිගැන්වීම.

iii.

සංචනරමලමර්මනන්තයලවැඩිදිුරණුලකිරීේ්ලඅරමුණින්ලසංචනරමලසංවර්ධා ලඅධිමලනපලපිහිටුවීම.ලල

iv.

මිෂිමනර්මිමලසංවර්ධා ලඅධිමලනපලපිහිටුවීමලතුළින්ල මිෂිමනර්මිමලනිෂ්පනද ලේල මලේවළඳේපොළල
තුළලතරගලමළලහැකිලපරිදිලඉහළල ැංවීම.ල

v.

ධීවරලආර්ථිමලසංවර්ධා ලඅධිමලනපලේවරළලතීරයලආවරණයලව ලපරිදිලපිහිටුවීමලතුළින්මහනලපරිමනණල
හනලු ළුලපරිමනණලධීවරලමර්මනන්තමරුවන්ලදිරිගැන්වීම.

vi.

දිවි  ල පුරනල ේපොකුරුල ග්මන ල ඇ සල කිරීමල තුළින්ල ගමලල ේක්න්ද්රේමොටගත්ල සංවර්ධා ල වැයසටහන්ල
ේේගවත්ලකිරීම.ලල

එේසේම,ල එක්සත්ල ජනතීන්ේග්ධනල 70 වැනිමහල සමුළුල සැසිවනරයටල සමගනමීවල පවත්ව ල ලදල  සරසනරල සංවර්ධා ල
සමුළුේේදීලසනමනජිමලරටවකල193ක්ල සරසනරලසංවර්ධා යලපේදසනලමටුරතුලකිරීමටලඑමාතනවයලපළමර ලලදල
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අතර,2015.09.25ලදි ලඑමලරටවකල සරසනරලසංවර්ධා යලසඳහනලව ල2030

යනයලප්රයලඅනුමතලමර ලලදී.ල

ේමමල යනයල ප්රේේල  සරසනරල සංවර්ධා ල අරමුණුල 17ක්ල සහල ඉලක්මල 169ක්ල අන්තර්ගතේේ.ේමමල  සරසනරල
සංවර්ධා ලඅරමුණුල17ලඅතුරින්ලපළනත්ලසඳහනලඅදනලලව ලඅරමුණුලපහතල පරිදිල සංක්ෂිේතල මරලදැක්වියලහැකිල
ේේ.
i.

සෑමල ස්වරූපයකින්මල සියලු තැන්හිල පවත් නල දිළිඳුමමල 2030ල ව ල විටල අවසන්ල කිරීමල සඳහන
ඉලක්මගතල ම්ඩයනය්වලටලඅවයය මූිම ස්පත් හන ේසේවනවන්ටලප්රේේයලවීේ්ලඉය ප්රස්ථනලවැඩිල
කිරීමලහනලගැටු් හන ේද්යගුණිම සනධාමලස්බන්ධා ආපදනවන්ේගන්ලපීයනවට පත් ජ තනවට සහනය
දැක්වීම.

ii.

සෑමලස්වරූපයකින්මලපව ස ලකුසගින්

හන මන්දේප ෂණයල2030ලව ලවිටලශූ යත්වයටලපත්කිරීමල

සඳහන සියලුම ජ තනවට, විේයේෂේයන් දරුවන් හන වයන වැඩි අවදන මක්ල සහිතල පුද්ගලයන්ටල
වර්ෂයලපුරනමලප්රමනණවත් හන ේප ෂයදනයී ආහනර ලබනලදීමලසහ සම කිරීමලමළලුරතුලේේ.ලේ්ලසඳහන
 සරසනර මිෂිමනර්මිම භනවිතය,ල ජ තනවේග්ධනල ජීව ල තත්ත්වයල

ංවනලීම,ල කුයන පරිමනණේේ

ේගොවිපළවකවලල ධානරිතනවයලවැඩිල කිරීම,ල ඉය්ලසඳහනලසමන වලප්රේේයලවීේ්ලහැකියනවලඇ සලකිරීමල
සහ තනක්ෂණය හන ේවළඳේපොළලප්රවර්ධා යලකිරීම.
iii.

සැමටල ම නල ේස්යල තත්ත්වයක්ල සහල ු භසනධා යල සැලේස ල පරිදිල 2030ල ව ල විටල ඒඩ්ස්, ක්ෂය
ේර ගය, මැේකරියනව සහ අේ කුත් ේබ ව

ේර ගලහනලවසංගතලේර ගලතුරන්ලකිරීමලපේදසන විය්වල

ේස්ය ආවරණයක්ල හනල ු රක්ෂිත සහ ලලදනයී ඖෂධාල හනල එන් ත්ල ලබනගැීමමල සඳහනල ඉය ප්රස්ථන
සහ සමලමරලීම.
iv.

ගුණනත්මමලඅධායනප යක්ලලබනදීමලතහුනරුලකිරීමලසඳහනල2030ලව ලවිටලසියලුමලදරුදැරියන්ලසඳහන
ප්රනථමිම සහ ද්වි සි මලනිදහස්ලඅධායනප යලස්ර්ර්ණලකිරීේ්ලඅවයයතනවයලසහ සමලකිරීම,ලවිත්තීයල
පුහුණුවල සඳහනල සමන ල අවස්ථනල සැලීමමල සහල ගුණනත්මමල පසස්ල අධායනප යක්ල සඳහනල විය්වීයල
ප්රේේයයලසනක්ෂනත්ලකිරීේ්ලඅරමුණලඇ සවලස්ත්රීලපුරුෂලවිෂමතනලහනලආදනය්ලවිෂමතනලතුරන්ලකිරීම.

v.

පිරිසිදුල පනීමයල ජලයල සහල සීමපනරක්ෂමල පහු ම්ල සැලීමමල සඳහනල 2030ල ව විටල විය්වීයල ප්රේේයයල
සහ සමලකිරීමලපිණිසලප්රමනණවත්ලයටිතලලපහු ම්ලහනලසීමපනරක්ෂමලපහු ම්ලසඳහනලආේය ජ යල
කිරීමල සහල සෑමල මට්ටමින්මල සීමපනරක්ෂනවල තහුනරුල කිරීම.ල එේසේම,ල ජලල හිායල අවමල කිරීමල සඳහනල
ව නන්තර, මඳු, ේතත්ලබි්ලහනලගංගනලස්බන්ධාලපරිසරලපද්ධාතීන්ලආරක්ෂනලකිරීමලහනලප්ර සෂ්ානප යල
කිරීම.

vi.

සැමටලසනධානරණලමිලමටලපවි්රලබලයක් සයලලබනගැීමමලසඳහනල වසරල2030ල ව ලවිටලවිදුියලසඳහනල
විය්වීයල ප්රේේයයල සහ සමල කිරීමල පිණිසල සූර්ය, ු ළංල හනල තනපල වැනිල පවි්රල බලයක් සල මූලනශ්රල සඳහනල
ආේය ජ යලකිරීම.

vii.

පුළුකලව ලවිෂමතනවයන්ලඅවමලකිරීමටලපහළලස්ථරවලටලඅයත්ලආදනය්ලමන්ඩයලබලගැන්වීමලසඳහනල
ු දුු ල ප්ර සපත් සල අනුගම යල කිරීමල හනල ජ වනර්ගිමල හනල ස්ත්රීල පුරුෂභනවයල වැනිල මරුණුල ේ ොසලමනල
ඔුනන්ලආර්ථිමමයලවයේයන්ලයක් සමත්ලකිරීමලසඳහනලපියවරලගැීමම.

viii.

2030ලව ලවිටලව නන්තර, ේතත්ලබි්, ශුෂ්මලබි්ලහනලමඳුලවැනිලේභ්මිමලපරිසරලපද්ධා සවලලභනවිතයල
සංරක්ෂණයල කිරීමල සහල ප්ර සෂ්ානප යල කිරීම,ල ේද්යගුණිමල විපර්යනසල පිළිබඳල බලපෑමල හැකිතනක්ල
අවමල කිරීමල සඳහනල ව නන්තරල  සරසනරල ේලසල මළම නමරණයල කිරීමල සහල ව ල වි නයයල

තරල

කිරීම.
3

ඉහතල සඳහන්ල මර ල ලදල රජේේල සංවර්ධා ල ප්රේේයයල තුළින්ල අේේක්ෂිතල අරමුණුල හනල එක්සත්ල ජනතීන්ේග්ධනල
 සරසනරලසංවර්ධා ලඅරමුණුලඉටුලමරලගැීමමලපිණිසලපළනත්ලසභනලදලස්වකීයලවගකීමලහනලදනයමත්වයලලබනලදියල
හැකිලව ලපරිදිලපළනත්ලසැලු ්ලසමස්ලමළලුරතුලේේ.
රජේේල ප්ර සපනද ල ලලදනයීල අුරරින්ල ආේය ජ යල කිරීමල සහ සමල කිරීමල පිණිසල භන්ඩයනගනරල ේකම්ේග්ධනල
2015.07.29ල දි ැ සල අංමල 3/2015ල දර ල අයවැයල චක්රේකයල මගින්ල ශූ යල පනදමල අයවැයල ප්රේේයයල 2016ල
වර්ෂේේලසිටලහඳුන්වනලදීලඇත.ලඑබැවින්,ල2016ලවර්ෂේේලසිටලසියලුමලපළනත්ලආයත ලශූ යලපනදමලඅයවැයල
ප්රේේයයටලඅනුගතලවියලුරතුලඅතර,ලඑක්ලඑක්ලඅංය/ආයත ලසඳහනලවනර්ෂිමලසංවර්ධා ලසැලු ්ලසමස්ල කිරීේ්ල
දීලවනර්ෂිමලඅයවැයලප්ර සපනද ලසමගලම නලගැලපීමක්ලඇ සලව ලපරිදි,ලඒවනලසමස්ල මළලුරතුලේේ.ලල ේමමල වල
ප්රේේයයල මගින්ල මයය ලීල මූලයල මළම නමරණල ප්රේේයයමටල මගල සලස්වනුල ලබ ල අතර,ල දැ ටමත්ල ඔබල
පළනතලතුළලරියනත්මමලව ලප්ර සලලලපනදමලසැලු ්ලප්රේේයයලසමගලේමයලමැ වින්ලඅනුගතලවනුලඇත.
මනේග්ධනල අංමල FC/6/1/2016 හනල 2015.11.21ල දි ැ සල ිපියල මගින්ල ඔබල ේවතල එව ල ලදල පළනත්ල නිය්චිතල
සංවර්ධා ලප්ර සපනද ලඑක්ලඑක්ලඅංයලසඳහනලේවන්ලකිරී්ලදක්වනලඇ සලපපේක ේයහිලඅධායනප ය,ලේස්යය,ල
පළනත්ලමනර්ග,ලප්රවනහ ,ලමිෂිමර්මය,ලපශුලස්පත්ලහනලසංචනරමලය ලප්රධාන ලඅංය,ලපපලවැයසටහන්ලයටේත්ල
වර්ගල මරලඇත.ල ේමමලපපලවැයසටහන්ල අනුවල2016ල වර්ෂයලසඳහනලවූලරජේේලමුද්රිතල ඇස්තේ්න්තුේේලමුදකල
ේවන්ල කිරී්ල දක්වනල ඇ සල බැවින්,ල මූලයල ප්රග සල වනර්තනල එමල වර්ගීමරණයටල අනුවල මහනල භන්ඩයනගනරයල ේවතල
මනසිමවලඉදිරිපත්ලමළලුරතුය.ලලඑබැවින්,ලවනර්ෂිමලසංවර්ධා ලසැලැස්ේමහිලදැක්ේව ලප්රමුලපරනසලේමමලපපල
වැයසටහන්ලසමගලු දුු ලපරිදිලගලපනලගැීමමලමළලුරතුලඅතර,ලසැලැස්ේ්ලඇතුළත්ලප්රමුලපරනසලසංේය ධා යටල
ලක්ලකිරීමලේ්ලඅවස්ථනේේලදීලඅවයයලේ ොේේ.ල
2016ලවර්ෂයලසඳහනලපළනතටලඅදනලවලවනර්ෂිමලසංවර්ධා ලසැලැස්මලසමස්ල කිරීේ්ලදීලපහතලදැක්ේව ලේපොදුල
මරුණුලහනලආංශිමලප්ර සපත් සලහනලපපනයමනර්ගලේමේරහිලවිේයේෂලඅවධාන යලේයොමුලමළලුරතුලේේ.ල
ගපොදු කරුණු
i.

පළනතල තුළල පවත් නල සමනජ-ආර්ථිමල විෂමතනල අවමල කිරීමල සඳහනල පළනතටල අයත්ල දිස්ත්රික්ල අනුවල
ස්පත්ල ේවන්ල කිරීමල වයනත්ල ලලදනයීල හනල මනර්යක්ෂමල ව ල බැවින්,ල 2016ල ල වර්ෂේේල සිටල ඉදිරියටල
පළනත්ලනිය්චිතල සංවර්ධා ලප්ර සපනද ලේවන්ලකිරීේ්ලදීල දිස්ත්රික්ලපද මලසැලකිකලටල ගනුලලැේේ.ලඒල
අනුව,ල 2016ල වර්ෂේේල සිටල පළනත්ල සංවර්ධා ල සැලැස්මල දල දිස්ත්රික්මල අනුවල සමස්ල කිරීමටල පළනත්ල
බලධානරීන්ලවිසින්ලපියවරලගතලුරතුලේේ.

ii.

ශූ යල පනදමල අයවැයල ප්රේේයයටල අනුවල සෑමල මුදකල වර්ෂයක්මල වල වර්ෂයක්ල ේලසල සැලකිකලටල
ගනිමින්ලආංශිම/ආයත ලමට්ටේ්ලසංවර්ධා ලවයනපි සලහඳු නගතලුරතුලේේ.ලලඒලඅනුව,ලඅදනලලවර්ෂයල
තුළල සැලු ්ල මළල පරිදිල සියලුල වයනපි ස,ල ඉදිකිරී්ල හනල රියනමනරම්ල අවසන්ල කිරිමල සඳහනල අවයයල
පියවරලගතලුරතුලේේ.ල

iii.

වනණිජලපද මකින්ලරියනත්මමලමළලහැකිලවයනපි සලසඳහනලේප්ද්ගිමලඅංයයලසහභනගිලමරගතලුරතුල
අතර,ලඒලසඳහනලවයනපි සේේලස්වරූපයලමතලපද ්වලු දුු ලක්රමේේදලඅනුගම යලමළලුරතුලේේ.

iv.

රනජයල වියද්ල ම නල ේලසල මළම නමරණයල කිරීමටල පියවරල ගැීමමල තුළින්ල

නස් සයල හනල දූෂණයල

වැළැක්වීමටල අවයයල රියනමනර්ගල ගතල ුරතුල ේේ.ල ඒල අනුව,ල ප්රනග්ධනධා ල වත්ම්ල මිලටල ගැීමේ්ල දීල හනල
4

ේගොය ැගිිල ඉදිකිරීේ්ල දීල විධිමත්ල ප්රස්පනද ල රියනල පරිපනටිල අනුගම යල මළල ුරතුල අතර,ල රජේේල
ේගොය ැගිි,ල වනහ ,ල යන්්රසූ්රල හනල පපමරණල පපරිමල ප්ර සලලල ලැේබ ල අුරරින්ල භනවිතල මළල
ුරතුේේ.ලේය ජිතලප්රස්පනද ලේමොමිෂන්ලසභනවලපිහිටුවීේමන්ලපු ලේ්ලපිළිබඳවලවිේයේෂලඅවධාන යක්ල
ේයොමුවනුලඇත.
v.

පළනතල තුළල ප්රනේද්ය යල වයේයන්ල පවත් නල සංවර්ධා ල විෂමතනවයන්ල හැකිතනක්ල දුරටල අවමල කිරීමටල
හැකිලව ලපරිදිලවයනපි සල හඳු නගතලුරතුල අතර,ලඒලසඳහනල “ඉකලුමලමතල පද ්ලවූලප්රේේයය”ල අනුවල
යමින්ලප්රජනලසහභනගිත්වයලලබනගතලුරතුලේේ.

vi.

ඉදිකිරී්ල සඳහනල අරමුදකල වැයල කිරීේ්ල දීල දැ ටල අර්ධාල වයේයන්ල නිමල මරල ඇ සල ේගොය ැගිිල නිමල
කිරීමටල හනල ඒවනල මහජ තනවේග්ධනල ප්රේය ජ යටල ේයොදනල ගැීමමල ේමේරහිල මූිමල අවධාන යල ේයොමුල
මළල ුරතුල ේේ.ල ල තවද,ල ේගොය ැගිිල සැලු ්ල කිරීේ්ල දී,ල එක්ල මනර්යනලල පරිශ්රලයකින්ල ේසේවනවන්ල
රනශියක්ල ලබනදියල හැකිල පරිදිල අදනලල සැලු ්ල සමස්ල මළල ුරතුල ේේ.ල එේසේම,ල ඌ -පපේය ජිතල
ේගොය ැගිිල ු දුු ල පරිදිල භනවිතයටල ේයොදනගතල ුරතුල අතර,ල අවයයතනවයල අනුවල ේව ත්ල ු දුු ල
ආයත යමටලුනවලදලඑයලභනවිතයටලගැීමමටලහැකිලව ලපරිදිලලපියවරලගතලුරතුය.ල

vii. සෑමලවයනපි සයක්ලසඳහනමලඅරමුදකලඉකලු්ලකිරීමටලේපරලඑමලවයනපි සලරියනත්මමලකිරීමටලඅවයයල
ේපරලසූදන මටලඅදනලලමනර්යයන්ලසපුරනේග ල සබියලුරතුය.
viii. ශූ යල පනදමල අයවැයල ප්රේේයයල සනර්ථමවල රියනත්මමල මළල හැකිල ව ල පරිදිල අදනලල වර්ෂයල සඳහනල
ප්රස්පනද ල සැලැස්මල සමස්ල මළල ුරතුල ේේ.ල ේබොේහ ල පළනත්ල ආයත ල මගින්ල එවැනිල ප්රස්පනද ල
සැලු ්ල සමස්ල මරල ේ ොමැ සල බවල විගණමනධිප සල විසින්ල ේපන්වනල දීල ඇ සල බැවින්,ල ේ්ල පිළිබඳවල
අවධාන යලේයොමුලකිරීමලඅතයවයයලේේ.
ix.

සෑමල අංයයමටමල අදනලවල සිජුල ප්රදන ල ලබනදීමල අවමල වයේයන්ල 50%ල මල වත්ල ප්ර සලනී ල දනයමත්වයල
මතලසිදුලමළ ුරතුලේේ.ලලල

x.

සංවර්ධා ල වයනපි සල සැලු ්ල කිරීේ්ල දී,ල ජන සමල හනල පළනත්ල මට්ටේ්ල ආයත ල සහල පළනත්ල පනල ල
ආයත වින්ලඉටුලේමේර ලමනර්යයන්ලසමගලඇ සවියලහැකිලද්විමරණයලවළක්වනලගතලුරතුය.

ආංශික කරුණු
1

සමාජ යටිතල පහසුකම්:

1.1

සාමානය අධයාපනය:
අධායනප ල අමනතයනංයයල මගින්ල පිළිේයලල මර ල ලදල “අධායනප ල අංයල සංවර්ධා ල රනමුවල සහල
වැයසටහ ල (2012-2016)”ල යටේත්ල නිකුත්ල මරල ඇ සල පපේදස්වලටල දල අනුගතව ල පරිදිල පළනේත්ල
අධායනප ල සැලු ්ල පිළිේයලල මළල ුරතුල අතර, පහතල දැක්ේව ල පපල වැයසටහන්ල යටේත්ල අරමුදකල
ේයදවීමලමළලුරතුය.

1.1.1

ඉදිකිරීම් නිම ගනොකරන ලද පාසල් ග ොඩනැගිලි සම්පූර්ණ කිරීම සහ ප්රාග්ධනධන වත්කම් නඩත්තු
කිරීම
 ඉදිකිරී්ලනිමලල ේ ොමළලසියලුමලේගොය ැගිිලප්රමුතනලපද මක්ලයටේත්ලස්ර්ර්ණේයන්ලනිමල
කිරීමටලපියවරලගතලුරතුලේේ.


වියනලලපරිමනණේේලඅලුත්වැඩියනලමටුරතුලසිදුකිරීේ්ලඅවයයතනවයලපැ ල ැගීමටලේපරලසියලුමල
ප්රනග්ධනධා ලවත්ම්වලල යත්තුලමටුරතුලමනලී වලසිදුලමළලුරතුය.ල
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1.1.2



දැ ටමත්ලලබනදීලඇ සලපනසකලදන්තලචිකිත්සනගනරලසඳහනලඅවයයලමූිමලේගොය ැගිිලපහු ම්ල
සහලඅලුත්වැඩියනලමටුරතුලප්රමුතනලපද මකින්ලසිදුලමළලුරතුය.



විේයේෂලඅවයයතනලසහිතලදරුවන්ලසඳහනලඅධායනප යලලබනදීමලසඳහනලදැ ටල සේබ ලමධායස්ථන ල
අලුත්වැඩියනවල සහල වීමරණයල මළල ුරතුල අතර,ල එවැනිල දරුවන්ේග්ධනල අවයයතනල ඉටුව ල පරිදිල
මූිමලඉදිකිරී්ලසැලු ්ලමළලුරතුය.

ගුරු නිවාස ඇතුළු ගපොදු පහසුකම් සැපයීම


දුෂ්මරලපනසකවලලගුරුලහිායලමගලහැරීේ්ලපියවරක්ලේලසලගුරුලනිවනසලඉදිකිරීමලමළලුරතුලේේ.



හඳු නගත්ල දුෂ්මරල ේමන්මල ඉකලුමක්ල  සේබ ල පනසකවලල පවත් නල ගුරුල නිවනසල අලුත්වැඩියනල
කිරීමටලප්රමුතනවයලදියලුරතුය.

1.1.3

1.1.4

1.1.5



පනසකල ේක්න්ද්රේමොටගත්ල ගුරුල නිවනසල පමණක්ල ඉදිකිරීමල ේවනුවටල පනසකල කිහිපයමටල
ආසන් ලව ලේසේල ගරනශ්රිතවලේපොදුලගුරුලනිවනසලඉදිලකිරීමලවයනලේය ගයලේේ.



ඉේගීමේ්/ඉගැන්වීේ්ලරියනවියලලලදනයීලේලසලේයොදනගතලහැකිලව ලපරිදිලගුරුවරුන්ලසඳහනල
අවයයලඅේ කුත්ලේපොදුලපහු ම්ලසැපි යලුරතුලේේ.

ගුරු අධයාපනය උසස් තලයකට පරිවර්තනය කිරීම/ අධයාපන ගසේවාවන් වෘත්තීයකරණය කිරීම


විදුහකප සවරු ටලඅධායනප ලපරිපනල යලපිළිබඳවලනිසිලපුහුණුවක්ලලබනදියලුරතුය.



ගුරුවරු ටල නිර්මනණය ලීල ඉගැන්වීේ්ල ක්රමල සහල දරුවන්ල ඉේගීමමටල ේපළඹවීමල පිළිබඳල
පුහුණුවී්ලලබනදීමටලරියනලමළලුරතුය.



ගුරුවරුන්ේග්ධනල විෂයනනුබද්ධාල දැනුමල යනවත්මනලී ල කිරීමල හනල වැඩිදිුරණුල කිරීේ්ල පුහුණුල
වැයසටහන්ලරියනත්මමලමළලුරතුය.



වනර්ෂිමල ගුරුල ස්ේ්ල ල (Teacher Conventions)ල පැවැත්වීමටල අවයයල පියවරල ගතල ුරතුය.ලල
ේ්ල සඳහනල අවයයල ප්ර සපනද ල ේල මල බැංකුල අරමුදකවින්ල රියනත්මමල ේමේර ල TSEPල
වයනපි සයල යටේත්ල ලබනදීමටල එමල වයනපි සේේල ස්බන්ධීමනරමල එමාල වීල ඇත.ල ගුරුල
ස්ේ්ල ල පැවැත්වීමල පිළිබඳල විේයේෂිතල පපේදස්ල TSEP වයනපි සේේදල එමාතනවයල මතල
අ සේර්මලමනර්ේග පේද්යයක්ලේලසලනිකුත්ලමරනුලලැේේ.ලල

පානීය ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
 ේමමල වැයසටහ ල සඳහනල රජයල ඉහළල ප්රමුත්වයක්ල ලබනදීල ඇ සල ේහි න්,ල
පළනත්/මලනප/ේමොට්ානයලමට්ටේමන්ලවැඩිලඅවධාන යක්ලේයොමුලමළලුරතුය.


සෑමලපනසලමටමලපිරිසිදුලහනලආරක්ෂිතලපනීමයලජලයලසැපයීමටලරියනලමළලුරතුය.



වැසිකිළිල වැනිල සීමපනරක්ෂමල පහු ම්ල ප්රමනණවත්ල පරිදිල සැපයීමටල රියනල මළල ුරතුල අතර,ල
ඒවනේයහිලපවි්රතනවයලසහ සමලමරලීමලසඳහනලරියනලමළලුරතුයල(ේමවැනිලපහු ම්ල යත්තුල
කිරීමල සඳහනල පනසේකල විදුහකප සේග්ධනල නයමත්වේයන්ල ගුරුවරුන්ල සහල ශිෂයි න්ල ස්බන්ධාල
මරගත්ලසහභනගිත්වලවැයපිළිේවලක්ලසමස්ලකිරීම).

විධිමත් පාසල් අධයාපනගයන් හැහැරවන සිසුනට වෘත්තීය අධයාපනය සාහා ම ගපන්ම ම හා
පහසු කරලීම
 ේ්ල පිළිබඳල විේයේෂිතල පපේදස්ල නිපුණතනල සංවර්ධා ල හනල විත්තීයල පුහුණුල අමනතයනංයේේල දල
එමාතනවයලමතලඅ සේර්මලමනර්ේග පේද්යයක්ලේලසලනිකුත්ලමරනුලලැේේ.
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1.1.6

සාමානය අධයාපනයට අදාල ගවනත් වැඩසටහන්
 ඉහතල දක්ව ල ලදල පපල වැයසටහන්ල යටේත්ල ඇතුළත්ල කිරීමටල ේ ොහැකිල වූල අධායනප ේේල
ගුණනත්මමභනවයල ඉහළල ැංවීමටල ඉවහකල ව ල ේව ත්ල රියනමනරම්ල ේ්ල යටේත්ල ඇතුළත්ල
මළලහැකිය.

1.2

ගසෞඛ්යය:
ේස්යයල ක්ේෂේ්රේේල වැයසටහන්ල සැලු ්ල කිරීේ්ල දීල ේස්ය,ල ේප ෂණල හනල ේද්ය යල වවදයල
අමනතයනංයයල විසින්ල හඳුන්වනදීල ඇ සල ප්ර සපත් සල සහල පපනයමනර්ගවලටල අනුගතල ව ල පරිදිල පළනත්ල
අධිමනරීන්ලවිසින්ලමටුරතුලමළලුරතුය.

1.2.1

හටහිර වවදය ක්ගෂේත්රය:

1.2.1.1

ඉදිකිරීම් නිම ගනොකරන ලද ගරෝහල් ග ොඩනැගිලි සම්පූර්ණ කිරීම හා ප්රාග්ධනධන වත්කම් නඩත්තු
කිරීම
 ඉදිකිරී්ල නිමල ේ ොමර ල ලදල ේස්යයල අංයයටල අදනලල සියලුමල ේගොය ැගිිල ප්රමුතනල
පද මක්ලයටේත්ලස්ර්ර්ණලකිරීමටලපියවරලගතලුරතුලේේ.


1.2.1.2

වියනලල පරිමනණේේල අලුත්වැඩියනල මටුරතුල සිදුල කිරීේ්ල අවයයතනවයල පැ ල
සියලුමලප්රනග්ධනධා ලවත්ම්වලල යත්තුලමටුරතුලමනලී වලසිදුලමළලුරතුය.ල

ැගීමටල ේපරල

කාර්යමණ්ඩල නිල නිවාස ඇතුළු ගපොදු පහසුකම් සැපයීම
 විේයේෂේයන්ල දුෂ්මරල පළනත්වලටල අයත්ල ේර හකවලල වවදයවරුන්ල ඇතුලුල මනර්යම්ඩයලල
අවයයතනවයන්ලනිසිලපරිදිලපවත්වනලගැීමමටලහැකිලව ලපරිදිලනිලලනිවනසලඉදිකිරීමලමළලුරතුය.ල


ේර හකලමනර්යම්ඩයලලසඳහනලඅවයයලඅේ කුත්ලේපොදුලපහු ම්ලසැපි යලුරතුය.

1.2.1.3

වවදය උපකරණ ිලලට ැනීම හා නඩත්තු කිරීම
 ේන්වනසිමල සහල බනහිරල අංයල ේර ගීන්ේග්ධනල ප්ර සමනරල ඉක්මණින්ල හනල මනර්යක්ෂමවල ලබනදීමටල
හැකිල ව ල පරිදිල අවයයල වවදයල පපමරණල මිලටල ගැීමමල ේමන්මල දැ ටල  සේබ ල පපමරණල
මැ වින්ල යත්තුලමළලුරතුය.ල

1.2.1.4

ගරෝ නිවාරණය හා පාලනය කිරීම
 ේයංගු,ල වවරස්ල පණල වැනිල ීමඝ්රේයන්ල පැ සේර ල වසංගතල ේර ගල නිවනරණයල හනල මර්ද යල
කිරීමලසඳහනලඅවයයලරියනමනර්ගලගතලුරතුය.

1.2.1.5



හිදල ේර ග,ල දියවැඩියනව,ල වකුගඩුල ේර ගල හනල පිළිමනල වැනිල ේබ ේ ොව ල ේර ගල ීමඝ්රේයන්ල
වර්ධා යල වීේ්ල පප  සයක්ල දක් ටල ලැේබ ල ේහි න්,ල ඒල පිළිබඳල අවයයල දැනුවත්ල කිරී්ල
ේමන්මලඑවැනිලේර ගලනිවනරණයලසඳහනලඅවයයලපියවරලගතලුරතුය.



ේබ ලේ ොව ලේර ගල(NCD)සඳහනලව ලවැයසටහන්වලටලප්ර සපනද ලේවන්ලකිරීේ්ලදීලජන සමල
මට්ටේ්ලප්ර සපනද ලහනලවැයසටහන්වලටලඅනුගතලව ලපරිදිලඅදනලලරියනමනර්ගලගතලුරතුය.

ගසෞඛ්ය වවදය නිලධාරි හල ප්රගේශවල ප්රාථමිිලක ගසෞඛ්ය ගසේවා වැඩිදියුණු කිරීම
 මනතිල හනල ළමනල සනය ල මනර්යක්ෂමල හනල ප්රමනණවත්ල අුරරින්ල පවත්වනේග ල යනමටල අවයයල
පහු ම්ලසැපයීමලමළලුරතුය.



ේස්යල වවදයල නිලධානරිල මධායස්ථන වලටල අවයයල මූිමල පහු ම්ල ප්රමුත්වල පද මකින්ල
සැපයීමලහනලඒවනලමනර්යක්ෂමලමළලුරතුය.
මහජ ල ේස්යල පරීක්ෂමවරුන්ල හනල පුනකල ේස්යල ේසේවිමනවන්ල වැනිල ක්ේෂේ්රල මට්ටේ්ල
නිලධානරීන්ේග්ධනල ේසේවනවන්ල වයනත්ල මනර්යක්ෂමල කිරීමටල අවයයල වැයසටහන්ල රියනත්මමල මළල
ුරතුය.
7

1.2.1.6

ප්රාගේය ය සහ ලිලික ගරෝහල්වල හාහිර ගරෝ අ අංශහ හදිසි ප්රතිකකාර කකකහ දන්ත වවදය කකක
සහ අගනකුත් සායනයන් වැඩිදියුණු කිරීම
 පළනත්ල ේර හකවින්ල සැපේය ල ේසේවනවන්ල වැඩිදිුරණුල කිරීමල සඳහනල අවයයල රියනමනර්ගල
ේවනුේවන්ලේමමලමුදකලවැයලමළලුරතුලේේ.ල


ේමමල ේසේවනවන්ල වැඩිදිුරණුල කිරීමල තුළින්ල දිස්ත්රික්ල හනල ශික්ෂණල ේර හකවලටල පැමිේණ ල
ේර ගීන්ලසංයනවලඅවමලමරගැීමමටලරියනලමළලුරතුය.ල

1.2.1.7

හටහිර වවදය ක්ගෂේත්රයට අදාල අගනකුත් වැඩසටහන්
 බටහිරල වවදයල ක්ේෂේ්රයටල අදනලවල ඉහ සන්ල දක්ව ල ලදල පපල වැයසටහන්ල යටේත්ල ඇතුළත්ල
ේ ොමර ලලදලවයනපි සලහනලරියනමනරම්ලේ්ලයටේත්ලඇතුළත්ලමළලුරතුය.ල

1.2.2

ගේය ය වවදය ක්ගෂේත්රය ආආයුර්ගදදහ සිේධ සහ යුනානි ඇතුතත්):

1.2.2.1

සම්ප්රදාිකක වවදය ්රමගදදය සංරක්ෂණය කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම

1.2.2.2



ේක ගතලමරලේ ොමැ සලස්ප්රදනි මලවවදයලක්රමලමතුලපරපුරලසඳහනලආරක්ෂනලකිරීමලපිණිසල
නූත ලතනක්ෂණයලභනවිතනලමරමින්ලසංරක්ෂණයලකිරීමලසිදුලමළලුරතුය.ල



ආර්ථිමල දුෂ්මරතනවින්ල ේපේළ ල ස්ප්රදනි මල වවදයවරුන්ේග්ධනල ේසේවයල සමනජයටල ලලදනයීල
ේලසලලබනදීමලසඳහනලඅවයයලරියනමනර්ගලගැීමමලසිදුලමළලුරතුය.ල

ඔසු උයන් සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනය සංවර්ධනය කිරීම
 ප්රනේද්ය යලවයේයන්ලඖෂධාලවර්ගලනිෂ්පනද යලපහු මරලීමටලහැකිලව ලපරිදිලු දුු ලස්ථන වලල
ඔු ලපයන්ලස්ථනපිතලමළලුරතුය.


ප්රනේද්ය යලමට්ටේමන්ලවගනලමර ලඖෂධාලපැළෑටිලභනවිතලමරලඖෂධාලනිපදවීමලප්රවර්ධා යලමළල
ුරතුය.

1.2.2.3

ඌණ උපගයෝජිත ගරෝහල් ග ොඩනැගිලි හා අගනකුත් ගපොදු ග ොඩනැගිලි සම්ප්රදාිකක වවදය
ගසේවා සැපයීම සාහා ගයොදා ැනීම
 දැ ටලර්ර්ණලවයේයන්ලභනවිතයටලේ ොගැේ
ලේර හකලහනලඅේ කුත්ලේගොය ැගිිලේද්ය යල
වවදයලේසේවනවන්ලපවත්වනේග ලයනමටලේයොදනගතලුරතුලේේ.ලල

1.2.2.4

ප්රාග්ධනධන වත්කම් නඩත්තු කිරීම
 දැ ටලභනවිතේේලපවත් නලආුරර්ේේදලේර හක,ලේබේහත්ලයනලන,ලඖෂධාලගබයනලවැනිලප්රනග්ධනධා ල
වත්ම්ලමනලී වල යත්තුලමළලුරතුලේේ.

1.2.2.5

ගේය ය වවදය ගසේවාගද දියුණුවට අදාල අගනකුත් වැඩසටහන්
 ඉහ සන්ල දක්ව ල ලදල පපල වැයසටහන්ල යටේත්ල ඇතුළත්ල ේ ොමර ල ලදල වයනපි සල හනල
රියනමනරම්ලේ්ලයටේත්ලඉදිරිපත්ලමළලුරතුය.

1.3

ක්රීඩා:
 පළනේත්ල ක්රීයමල ක්රීඩිමනවන්ල ජන සමල හනල ජනතයන්තරල තලයටල ේග ල ඒමල සඳහනල අවයයල
රියනමනර්ගලගතලුරතුය.


යනරීරිමලවයනයනමලසඳහනලජ තනවලේපළඔවීමටලඅවයයලවැයසටහන්ලරියනත්මමලමළලුරතුය.



ියනපදිංචිලක්රීයනලසමි සවලටලක්රීයනලභන්ඩයලහනලපපමරණලලබනදීමලතුළින්ලප්රනේද්ය යලක්රීයමි න්ල
දිරිගැන්වීමලසඳහනලඅවයයලවැයසටහන්ලරියනත්මමලමළලුරතුය.
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1.4

ක්රීයනලපිට්ටනිලවැඩිදිුරණුලකිරීමලහනල වීමරණයලසඳහනලඅවයයලරියනමනර්ගලගතලුරතුය.

පරිවාස හා තමාරක්ෂක:
 පරිවනසභනරේේල සිටි ල ළමුන්ේග්ධනල වදනිමල අවයයතනල හනල ු භසනධා යල සඳහනල අවයයල
රියනමනර්ගලගතලුරතුය.ල
 සමනජයීයල වයේයන්ල අසනධානරණයටල පත්වූල ළමුන්ල ආයත ගතල කිරීමල හරහනල යහපත්ල
පුරවැසියන්ලේලසලයළිත්ලසමනජගතලමරවීමටලඅදනලලවැයසටහන්ලරියනත්මමලමළලුරතුලේේ.

1.5

1.6

සමාජ ගසේවා:
 ේර ගීලබව,ලමහළුලබව,ලආබනධිතලබවලේහ ලඅ නථභනවයලනිසනලසමනජයීයලවරප්රසනදලඅහිමිලවූල
පුද්ගලයන්ේග්ධනලු භසනධා යලතහුනරුලකිරීමලපේදසනලඅවයයලරියනමනර්ගලගැීමමලමළලුරතුලේේ.
ලල
 වැඩිහිටිලනිවනසලහනලළමනලනිවනසලපවත්වනේග ලයනමලහනල යත්තුලකිරීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.ල


වැඩිහිටියන්,ල වැඩිහිටිල නිවනසවලටල ේයොමුල කිරීමල අවමල ව ල පරිදිල ඔුනන්ල රැමබලනල ගැීමේ්ල
වගකීමලඅදනලලපුනකවලටලසහලප්රජනවටලපැවේර ලඅුරරින්ලරියනමනර්ගලහනලක්රමේේදලහඳුන්වනල
දීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.ල



සමනජයීයල වයේයන්ල අවනසිල සහගතල පුද්ගලි න්ල සඳහනල ස්වයංල රැකියනල සඳහනල අවයයල
විත්තීමයලපුහුණුවලලබනදීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.ල

සංස්කෘතිකක හා ආ ිලක කටයුතු:
 පළනතල තුළල පවත් නල සංස්මි සමල දනයනදයන්ල හනල පරුමයන්ල සංරක්ෂණයල ේමොටල අ නගතල
පරපුරලසඳහනලදනයනදලකිරීමටලපපමනරීලව ලවයනපි සලරියනත්මමලමළලුරතුලේේ.ල


1.7

දහ්ල පනසකල අධායනප යල තුළින්ල දරුවන්ේග්ධනල සදනචනරල වර්ධා යල සඳහනල ඉවහකල ව ල
රියනමනරම්ලසඳහනලඅවයයලපියවරලගතලුරතුය.

නිවාස:
 අඩුලආදනය්ලනී ලඉතනලදිළිඳුලපුනකලසඳහනලනිවනසලඅවයයතනලසපුරනලීලසිදුලමළලුරතුලේේ.
 ඉතනල දිළිඳුල පුනකල සඳහනල ස්වයංල පපමනරමල ප්රේේයයල යටේත්ල නිවනසල ත නගැීමමල සඳහනල
ප්රදන ලසැපයීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.ල


චරියල අරමුදකල පවත්වනේග ල යෑමල ේවනුවටල ප්රනේද්ය යල මට්ටේ්ල බැංකුල පද්ධා සයල සමගල
ස්බන්ධාලවීලඅඩුලආදනය්ලනී ලපුනකවලටලසහ දනයීලනිවනසලණයලසැපයීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.
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නිවනසල හනල ඉදිකිරී්ල අමනතයනංයයල මගින්ල ලබනේද ල සහ ල වැයපිළිේවලවකල සමගල
ද්විමරණයලේ ොව ලඅන්දමින්ලමටුරතුලකිරීමටලඅවයයලපියවරලගතලුරතුලේේ.
ආර්ථික යටිතල පහසුකම්:

2.1

පතාත් මාර් ආC හා D):

2.1.1

මාර් කාපට් කිරීම / වැඩිදියුණු කිරීම


ජන සමලමනර්ගලපද්ධා සයලසමගලස්බන්ධාතනවයලම නවලතහුනරුලේමේර ලපරිදිලC හනලDලමනර්ගල
මනපට්ලකිරීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.ල



මනපට්ලේ ොමර ලමනර්ගලසඳහනලතනරලේහ ලේමොන්ක්රීට්ලදැමීමලවැනිලස්ථීරලරියනමනර්ගලගතලුරතුල
ේේ.ලල
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2.1.2

මාර් හා සම්හන්ධ යටිතල පහසුකම් අලුත්වැඩියා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම ආකාණු හා ගහෝක්කු
වැනි)
 C හනලDලමන්ඩයේේලමනර්ගවලලවුහනත්මමලඉදිකිරී්වලටලහනනිලේ ොව ලපරිදිලගම නගම ල
මටුරතුල බනධානවකින්ල ේතොරවල පවත්වනේග යනමල සඳහනල පනල්,ල ේබ ක්කුල හනල මනණුවැනිල
යටිතලලපහු ම්ලඉදිකිරීමටලමටුරතුලමළලුරතුය.


2.1.3

මාර් සංවර්ධනයට අයත් අගනකුත් වැඩසටහන්


2.2

ේමමලමනර්ගවලලවනර්ෂිමලඅලුත්වැඩියනලහනල යත්තුලවියදමලඅවමලමරනුවස්ල මනණුලපද්ධා සලහනල
පැ සලබැමිලවැනිලයටිතලලපහු ම්ලවැඩිදිුරණුලමළලුරතුය.ල

ඉහතල පපල වැයසටහන්ල යටේත්ල ඇතුළත්ල කිරීමටල ේ ොහැකිල වූල එේහත්ල මනර්ගවලල තත්ත්වයල
සහල මහජ තනවේග්ධනල ආරක්ෂනවලතහුනරුල කිරීමල සඳහනල අතයවයයලව ලේව ත්ල රියනමනරම්ල
ේ්ල යටේත්ල ඇතුළත්ල මළල ුරතුය.ල ේමහිදී,ල ු දුු ල ස්ථන වලල පදිමි න්ටල ගමන්ල කිරීමල සඳහනල
අවයයලපහු ම්ලසැලීමමල(Sidewalk)ලවැනිලමනර්යයන්ලේමේරහිලඅවධාන යලේයොමුලමළලුරතුල
ේේ.

වතු මාර් :
 වතුලමැදින්ලග්වලටලප්රේේයලවීමලසඳහනල සේබ ලමනර්ගලපමණක්ලසංවර්ධා යලකිරීමලමළලුරතුල
අතර,ලවතුවලටලප්රේේයලවීමලසඳහනලඇ සලමනර්ගලසංවර්ධා යලේ ොමළලුරතුය.ල


අංමල FC/PR&P/GL/2012 දර ල මුදකල ේමොමිෂන්ල සභනේේ 2011.10.27
මනර්ේග පේද්යේේලසඳහන්ලපහතලමරුණුලේමේරහිලඅවධාන යලේයොමුලමළුරතුේේ.

දි ැ සල

 ග්වලටල ප්රේේයල වීමල සඳහනල වතුල හරහනල දිේව ල පළනත්ල සභනල හනල පළනත්ල පනල ල මනර්ගල
පමණක්ලේත රනලගතලුරතුලේේ.
 එමල ේත රනල ගත්ල මනර්ගවල, වතුල තුළල ඇ සල ේමොටස්වලල අතයනවයයල පිළිසමරල කිරී්ල
පමණක්ලමළලුරතුලේේ.
 වැඩිල දිුරණුල මරනුල ලබ ල සෑමල මනර්ගයමටමල අදනලල වතුල සමනගමල ේහ ල කුයනල ේත්ල වතුල
සංවර්ධා ලසමි සේේලදනයමත්වයලලබනලගතලුරතුය.ල
 පිළිසමරලමර ලමනර්ගවලලේබොරළුලඇ සරීම, ේමොන්ක්රීට්ලකිරීමලේහ ලතනරලදැමීමලනියමිතල
ප්රමිතීන්ටල අනුකූලවල සිදුල මළල ුරතුල අතර, එමල මනර්ගවලල ස්වභනවයල අනුවල ේමමල ක්රමල
තුේන්මලසංමල යක්ලුනවදලඑමමලමනර්ගේේලභනවිතනලමළලහැකිය.ලතවද, අවයයලතැන්වලල
කුයනල පනල්, ේබ ක්කුල ේහ ල පැ සල බැමිල ඉදිල කිරීමල සිදුල මළල හැකිල අතර, වනහ ල ධානව යල
මළලහැකිලව ලේසේලවනහ වලලේර දලසලකුණුලමනර්ගල(wheel track)ලඉදිලමළලුරතුය.ල
 වතුලමනර්ගලපිළිසමරලමර ලඅවස්ථනවලදී, එමලපිළිසමරලකිරී්වලලප්රමි සයලඅධීක්ෂණයලහනල
ප්රග සයලඇගයීමලසඳහනලවතුලසමනග්ලහනලකුයනලේත්ලවතුලසංවර්ධා ලසමි සවලටලඅවස්ථනවලලබනලදියල
ුරතුය.
2.3

ප්රවාහන:

2.3.1

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇතුළුව හස් අං න නඩත්තු කිරීම


මගීල ජ තනවටල පහු ම්ල සැපේය ල අුරරින්ල ශ්රීල ලංමනල ගම නගම ල ම්ඩයලයටල අයත්ල
ේ ොව ලබස්ලඅංග ලමැ වින්ල යත්තුලමළලුරතුය.
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2.3.2



ේමමල යත්තුල මටුරතුවලල දීල සීමපනරක්ෂමල පහු ම්ල සැපයීමල ේමේරහිල විේයේෂල අවධාන යල
ේයොමුල මළල ුරතුය.ල ඒවනල යත්තුල කිරීේ්ල දීල ගනස්තුල අයල කිරීේ්ල පද මින්ල රියනත්මමල
කිරීමටඅවයයලපියවරලගතලුරතුය.ල



බස්ල අංග ලතුළලේවළඳලවයනපනරලසඳහනලේගොය ැගිිලඉදිකිරීමලපිණිසලේමමලඅරමුදකලභනවිතල
ේ ොමළල ුරතුල අතර,ල ඒල සඳහනල ේපරල විකුණු්ල ක්රමය යටේත්ල ේප්ද්ගිමල අංයේේල
සහභනගිත්වයලලබනගතලුරතුය.ල



පනරවකලේදපසලමගීලආවරණලඉදිකිරීේ්ලදීලහැකිතනක්ලදුරටලේප්ද්ගිමලඅංයේේලසහලේව ත්ල
සංවිධාන ලහනලපුද්ගලි න්ේග්ධනලසහභනගිත්වයලලබනගතලුරතුය.ලල



ේමමලඅරමුදකලභනවිතයටේග මනර්යනලලේගොය ැගිිලඉදිලකිරීමලසිදුලේ ොමළලුරතුය.ල

රියදුරු සහ ගකොන්ගදොස්තර මහතුන් හා අදාල කාර්ය මණ්ඩලගේ ගසේවා සැපයීමට අදාල
ගුණාත්මකභාවය ඉහත නැංම ම


අදනලලපුද්ගලි න්ලහනලනිලධානරීන්ලවිසින්ලසපයනුලලබ ලේසේවනවන්ේග්ධනලගුණනත්මමභනවයලඉහළල
ැංවීමටල අදනලල පුහුණුවී්ල හනල දැනුවත්ල කිරීේ්ල වැයසටහන්ල පිළිගත්ල පුහුණුල ආයත ල මගින්ල
රියනත්මමලමළලුරතුලේේ.ල

2.4

ඉඩම්:

2.4.1

ඉඩම් සංවර්ධනයහ වැඩිදියුණු කිරීම හා සංරක්ෂණය

2.5



පනරිසරිමල සංරක්ෂණයල ේමේරහිල වැඩිල අවධාන යක්ල ේයොමුල මරමින්ල ජලල මූලනශ්රල සහල
මේයොලන ලරැමගැීමමලසහලපනංශුලසංරක්ෂණයලේමේරහිලසැලකිිමත්ලවියලුරතුලේේ.ල



ව ල ගහ යල ඉහළල ැංවීමල සඳහනල රජයල විසින්ල දියත්ලමරල ඇ සල වැයසටන්වලටල අනුගතල ව ල
පරිදිලසංවිධාන නත්මමලමට්ටේමන්ලරජේේලු දුු ලඉය්වලලරුක්ලේර පණයටලසහලඒවනල යත්තුල
කිරීමටලඅවයයලපියවරලගතලුරතුය.

කෘෂිකර්මය:
මිෂිමර්මල ක්ේෂේ්රේේල වැයසටහන්ල සැලු ්ල කිරීේ්ල දීල මිෂිමර්මල අමනතයනංයයල විසින්ල හඳුන්වනල දීල
ඇ සල ප්ර සපත් සල සහල පපනයමනර්ගවලටල අනුගතල ව ල පරිදිල පළනත්ල අධිමනරීන්ල විසින්ල මටුරතුල මළල
ුරතුය.

2.5.1

නිෂ්පාදනය හා ඵලදාිකතාවය ඉහත නැංම ම ආම හ අගනකුත් ක්ගෂේත්ර ගහෝ සහ බීජ වර් )


ඉහ සන්ල සඳහන්ල මළල ේබ ගල වර්ගල නිෂ්පනද ේේල දීල වල තනක්ෂණයල ේයොදනල ගැීමමල තුළින්ල
ලලදනි තනවයලඉහළල ැංවීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.ල



වගනවටල ේ ොගත්ල ඉය්ල ලලදනයීල අුරරින්ල වගනල මටුරතුල සඳහනල ේයදවීමටල අදනලල වැයසටහන්ල
රියනත්මමලමළලුරතුලේේ.ල



මනබනිමල ේපොේහොරල භනවිතයටල ේග ල ේස්යයටල හිතමරල ආහනරල ේබ ගල නිෂ්පනද යල
දිරිගැන්වීමටලරියනලමළලුරතුය.



ගුණනත්මමලබීජලහනලේර පණල ද්රවයලේගොවිලජ තනවලඅතරලප්රචිතලකිරීමටලඅවයයලරියනමනර්ගල
ගතලුරතුලේේ.ලලවිලේයේෂේයන්ලේලොකුලළූණු,ලඅර්තනපකලසහලේබ ංචිලවැනිලේබ ගවලටලඅයත්ලබීජල
නිෂ්පනද යලේමේරහිලවැඩිලඅවධාන යලේයොමුලමළලුරතුලේේ.ලල
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2.5.2

කුඩා හා මධය පරිමාණ වාිජජමය ව ා කටයුතු පහසු කරලීම ආපතතුරුහ මල්හ එතවළු හා බුලත්
වැනි)
 අප ය ල ේවළඳේපොළල මුකමරගත්ල ේබ ගල වර්ගල වනණිජමයල පද මකින්ල වගනල කිරීමල සඳහනල
කුයනලහනලමධායලපරිමනණලවයවසනයමයන්ලදිරිගැන්වීමලසඳහනලඅවයයලරියනමනර්ගලගතලුරතුලේේ.ලල


2.5.3

කෘෂිකර්මය මත පදනම් වූ කර්මාන්ත / අ ය එකතු කරනු ලහන කර්මාන්ත දිරි ැන්ම ම
 මිෂිල අමුද්රවයල භනවිතයටල ේග ල එමතුල මළල වටි නමමක්ල සහිතවල ේද්ය යල හනල විේද්ය යල
ේවළඳේපොළලේක්න්ද්රමරගත්ලමර්මනන්තලප්රවර්ධා යලසඳහනලඅවයයලරියනමනර්ගලගතලුරතුය.


2.5.4

2.5.5

2.5.6

2.5.7

ේවළඳේපොළලඅවස්ථනලපුළුකලකිරීමලසඳහනලවැඩිලඅවධාන යක්ලේයොමුලමළලුරතුලේේල (අප ය ල
මිෂිමර්මල ේදපනර්තේ්න්තුවල සමගල සනමච්ඡනල මරල වැයපිළිේවලක්ල ේයදීමල වයනල ේය ගයලල
ේේ).

ේමහිදී,ලමූිමලප්රනග්ධනධා ය,ලේවළඳේපොළලහනලතනක්ෂණයලය නදියලඅදනලලමර්මනන්තමරුවන්ටල
ලබනදීමලේමේරහිලඅවධාන යලේයොමුලමළලුරතුලේේ.

පුරන් කුඹුරුවල විකල්ප ගහෝ ව ා කිරීම දිරි ැන්ම ම ආඅල වර් හ ඉඟුරුහ ධානය සහ පතා වර් )


පුරන්ලකුඹුරුලයළිලඅස්වැද්දීමලේවනුවටලඒවනලවයනලලලදනයීලමනර්යයමටලේයොදනගතල හැකිලව ල
පරිදිලවිමකපලේබ ගලවගනවටලේගොවීන්ලේයොමුලමළලුරතුලේේ.



එක්ලඑක්ලපළනේත්ලපවත් නලවිභවතනවයන්ලසැලකිකලටලේග ලඅදනලලේබ ගලවර්ගලේත රනලගතල
ුරතුලේේ.

කෘෂි මාර් ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම
 මිෂිමර්මලේදපනර්තේ්න්තුවලවිසින්ලනිර්ණනයමලසමස්ලකිරීේමන්ලඅ තුරුව,ලසංවර්ධා යලමළල
ුරතුල මිෂිල මනර්ගල හඳු නල ගැීමමල සිදුල මළල ුරතුල ේේ.ල එමල නිර්ණනයමල මගින්ල දුෂ්මරල මනර්ගල
ේහේතුේවන්ලපීයනවටලපත්වලඇ සලලලදනයීලමිෂිලප්රේද්යයන්ලආවරණයලවීමලඅතයනවයයලේේ.


ේපොදුේේල මිෂිල මනර්ගල වියනලල ප්රමනණයක්ල ේත රනල ගැීමමල ේවනුවට,ල වර්ෂයමල දීල මනර්ගල
කිහිපයක්ලපමණක්ලේත රනලේග ලසංවර්ධා යලමළලුරතුලේේ.



ේමවැනිල මනර්ගල සංවර්ධා ේේල දීල අවධාන යල ේයොමුල මළල ුරත්ේත්ල අවයයල ස්ථන වලල ේබ ක්කුල
බැඳීම,ල ේමොන්ක්රීට්ල දැමීමල වැනිල මූිමල ඉදිල කිරී්ල සඳහනල ව ල අතර,ල ේබොරලුල ඇ සරීමල වැනිල
තනවමනිමලමනර්යයන්වලටලඅරමුදකලේ ොේයදවියලුරතුය.



මිෂිල මනර්ගල සංවර්ධා යල කිරීේ්දීල පළනත්ල මනර්ගල ේදපනර්තේ්න්තුේේ/ල අධිමනරිේේල ේහ ල
පළනේත්ලේව ත්ලපිළිගත්ලඉංජිේන්රුලශිකපීයලආයත යමලේසේවයලලබනලගතලුරතුලේේ.

පතාත් කෘෂිකාර්ිලක ග ොවිපතවල් හා කෘෂි පුහුණු මධයස්ථමිාන නම කරණය කිරීම


පළනත්ල සභනල සතුල ේගොවිපළවකල හනල පුහුණුල මධායස්ථන ල වීමරණයල තුළින්ල ඒවනි න්ල
සැපේය ලේසේවනවන්ලවයනත්ලලලදනයීලහනලමනර්යක්ෂමලමළලුරතුලේේ.



පළනත්වලටල අයත්ල ේගොවිපළවකවලල නිපදේව ල ආහනරල ද්රවය,ල බීජ,ල ේර පණල ද්රවයල සහල
අේ කුත්ලනිෂ්පනද ලජ තනවටලසහ ලමිලමටලසැපයීමටත්,ලපසස්ල වර්ගේේලබීජලහනලේර පණල
ද්රවයලේමන්මල වී ලතනක්ෂණයලේගොවිජ තනවටලලබනදීමටත්ලරියනලමළලුරතුය.

කෘෂිකර්ම සංවර්ධනයට අදාල අගනකුත් වැඩසටහන්
 ඉහ සන්ල දක්ව ල ලදල පපවැයසටහන්වින්ල ආවරණයල ේ ොව ල වැයසටහන්ල ේ්ල යටේත්ල
ඇතුළත්ලමළලහැකිලේේ.
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2.6

පශු සම්පත්:
පශුල ස්පත්ල ක්ේෂේ්රේේල (මස්,ල කිරිල හනල බිත්තරල නිෂ්පනද )ල වැයසටහන්ල සැලු ්ල කිරීේ්ල දීල පශුල
ස්පත්ල සංවර්ධා ල විෂයටල අදනලල ේර්ඛීයල අමනතයනංයයල විසින්ල හඳුන්වනල දීල ඇ සල ප්ර සපත් සල සහල
පපනයමනර්ගවලටලඅනුගතලව ලපරිදිලපළනත්ලඅධිමනරීන්ලවිසින්ලමටුරතුලමළලුරතුය.

2.6.1

කාර්යක්ෂම පශු වවදය ගසේවාවක් සහතිකක කරලීම
 පශුල ේගොවීන්ල සඳහනල අවයයල මරනුල ලබ ල පශුල වවදයල ේසේවනවන්ල මනර්යක්ෂමවල සැපයීමල
තුළින්ලපශුලක්ේෂේ්රේේලලලදනි තනවයලඉහළල ැංවීමටලලේමමලඅරමුදකලේයොදනගතලුරතුලේේ.

2.6.2

කුඩා හා මධයම පරිමාණගේ වාිජජමය සත්ත්ව ග ොවිපතවල් සාහා පහසුකම් සැපයීම
 පළනත්ල මට්ටේ්ල පශුල ේගොවිපළවකල වනණිජමයල යමයතනවයකින්ල ුරතුවල පවත්වනල ගැීමමටල
අවයයලරියනමනර්ගලගතලුරතුලේේ.


කුයනලහනලමධායලපරිමනණලේප්ද්ගිමලසත්ත්වලේගොවිපළවකලආර්භලකිරීමටලහනලපවත්වනේග ල
යනමටලඅදනලලවැයසටහන්ලරියනත්මමලමළලුරතුලේේ.ල

2.6.3

එකතු කත වටිනාකම් සහිත කර්මාන්ත දිරි ැන්ම ම
 පශුලනිෂ්පනද ලපද ්ලමරගත්ලඑමතුලමළලඅගයලසහිතලමර්මනන්තලඇරඹීේමහිලනලේප්ද්ගිමල
අංයයල ැඹුරුලමරවීමලසඳහනලඅවයයලරියනමනර්ගලගැීමමලමළලුරතුලේේ.ල

2.6.4

කෘතිකම සිංචනය මගින් ගදමුහුන් සතුන් ගහෝ කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම
 මි සමල සිංච ල රියනවියල වයනත්ල මනර්යක්ෂමල කිරීමල මගින්ල වැඩිල ලලදනවක්ල සහිතල සත්ත්වල
ගහ යක්ලඇ සලකිරීමලපිණිසලරනජයලහනලේප්ද්ගිමලඅංයලසඳහනලඅදනලලවැයසටහන්ලරියනත්මමල
මළලුරතුය.

2.6.5

කිරි එකතු කිරීගම් හා හඩා කිරීගම් පහසුකම් සපයා දීම


කිරිලේගොවියනලහනලේප්ද්ගිමලගැනු්මරුවනලඅතරලම නලස්බන්ධීමරණයක්ලඇ සලව ලපරිදිල
එමතුලකිරීේ්ලමධායස්ථන ලහනලගබයනලපහු ම්ලසැපයීමලමළලුරතුලේේ.



දැ ටල සේබ ලකිරිලඑමතුලකිරීේ්ලමධායස්ථන ලහනලගබයනලම නවල වීමරණයලහනල යත්තුවල
සඳහනලඅවයයලරියනමනර්ගලගතලුරතුලේේ.ල

2.6.6

පශු සම්පත් අංශයට අදාල අගනකුත් වැඩසටහන්
 ඉහ සන්ල දක්ව ල ලදල වැයසටහන්වින්ල ආවරණයල ේ ොව ල වැයසටහන්ල ේ්ල යටේත්ල
රියනත්මමලමළලහැකිය.ල

2.7

සංචාරක කර්මාන්තය:

2.7.1

සංචාරක ආකර්ශනයක් සහිත ස්ථමිාන වැඩිදියුණු කිරීම


2.7.2

සංචනරමල ආමර්ය යල සහිතල ස්ථන වලල මූිමල යටිතලල පහු ම්ල වැඩිදිුරණුල කිරීමල සිදුල මළල
ුරතුලඅතර,ලේප්ද්ගිමලඅංයේේලදනයමත්වයලදලේමහිදීලලබනලගතලුරතුලේේ.ල

සංචාරකිකන්ට ලිලික ගසේවා පහසුකම් සපයනු ලහන කකාහේධ මධයස්ථමිාන ිහහිුවම ම
ආගපෞේ ලික අංශගේ කතමනාකරණය යටගත්)


සංචනරමලආමර්ය යලසහිතලස්ථන වලලමූිමලේසේවනලපහු ම්ලසැපයීමලසිදුලමළලුරතුලඅතර,ල
ඒවනේේල මළම නමරණයල ේප්ද්ගිමල අංයයටල භනරදියල ුරතුල ේේල (කුයනල ආප ල යනලන,ල
සීමපනරක්ෂමල පහු ම්,ල මුහුදල ආශ්රිතල ස්ථන වලල ැුන්ල ජලල (Fresh water)ල ස් න ල
පහු ම්ලආදිය).
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2.7.3

සංචාරක ස්ථමිාන ිහළිහා ගතොරතුරු සැපයීම හා අදාල ගසේවා නියුක්තිකකිකන්ගග්ධන ධාරිතා
සංවර්ධනය
 එක්ලඑක්ලපළනතටලආේේණිමලවූලසංචනරමලස්ථන ලපිිබඳවලේද්ය යලහනලවිේද්ය යලසංචනරමි න්ල
දැනුවත්ල කිරීේ්ල රියනමනර්ගල ගතල ුරතුල ේේල (ේ්වනල පනරිසරිම,ල ්රනසජ ම,ල මිෂි,ල සංස්මි සමල
ආදීලවයේයන්ලවර්ගීමරණයලමළලහැකිය).

2.8

ිලරිදිය ධීවර:

2.9

2.10



ග්රනමීයලජ තනවලඅතරලමත්සයලනිෂ්පනද ලු ලභලමළලුරතුලඅතර,ලඑමිනන්ලග්රනමීයලජ තනවේග්ධනල
ේප ෂණලඌණතනවයන්ලඅවමලකිරීමටලමටුරතුලමළලුරතුලේේ.ල



මත්සයල නිෂ්පනද යල වැඩිල කිරීම,ල අේලවිමරණල පහු ම්ල වැඩිදිුරණුල කිරීම,ල ේවළඳේපොළල
ස්බන්ධීමරණල මටුරතුල වයනල පුළුකල කිරීමල හනල විසිතුරුල මු න්ල ඇ සල කිරීමල ප්රවර්ධා යල සිදුල
මළලුරතුලේේ.



ජන සමල ජලජීවීල වගනල සංවර්ධා ල අධිමනරියල සමාල ම නල ස්බන්ධාතනවයක්ල පවත්වනේග ල
යමින්ලඅවයයලතනක්ෂණිමලදැනුමලලබනලගැීමමටලපියවරලගතලුරතුලේේ.



ධීවරලසමි සලවිධිමත්වලසංවිධාන යලකිරීමලහනලමළම නමරණයලක්රමවත්ලමළලුරතුලේේ.



මත්සයලආශ්රිතලඅගයලඑමතුල මළල නිෂ්පනද ලදිරිලගැන්වීමලසඳහනලු දුු ලවයනපි සල රියනත්මමල
මළලුරතුය.



ධීවරලප්රජනවටලඅවයයලආ්පන් ලහනලපපමරණල සැපයීමලමගින්ලඔුන ටලපහු ම්ලසැපි යල
ුරතුලේේ.

වාරිමාර් :


වගනල බි්වලටල අවයයල වනරිල ජලල සැපුරමල තහුනරුල මළල ුරතුල අතර,ල වගනල බි්ල දක්වනල ජලයල
ේග ලයනමටලඅවයයලසෑමලමනර්යයක්ලේමේරහිමලඅවධාන යලේයොමුලමළලුරතුලේේ.ල



පව ස ල වනරිමනර්ගල ක්රමල යත්තුල කිරීම,ල ප්ර සසංස්මරණයල හනල සංවර්ධා යල කිරිම,ල ු ළුලල
වනරිමනර්ගල වුහයන්ල (Minor structures)ල ඉදිකිරීම,ල විධිමත්ල ජලල මළම නමරණල ක්රමල
ේමේරහිලඅවධාන යලේයොමුලකිරීමලහනලඑමලමටුරතුලසඳහනලේගොවිලසංවිධාන වලලසහභනගිත්වයල
සහල දනයමත්වයල පපරිමේයන්ල ලබනගැීමමටල මටුරතුල කිරීමල සඳහනල අවධාන යල ේයොමුල මළල
ුරතුලේේ.ල



ප්රයස්තලජලලමළම නමරණයලමගින්ලවීලවගනවටලඅමතරවලඅතුරුලේබ ගලසඳහනලදලවනරිලජලයල
ලබනලදීමටලමටුරතුලමළලුරතුය.



ු ළුල වනරිල මනර්ගල සංවර්ධා යල සඳහනල ේගොවිල සංවිධාන වලල ද්රවයමයල හනල ශ්රමල දනයතක්වයල
ලබනගතලුරතුලඅතර,ලපිරිවැයලඇස්තේ්න්තුවලටලඑමලදනයමත්වයලඇතුළත්ලමළලුරතුලේේ.

ග්රාම සංවර්ධනය:


ග්ලආශ්රිතලකුයනලපනරවක,කුයනලපනල්ලහනලේබ ක්කු,ලග්රනමීයලේවළඳේපොළලපහු ම්,ලු සන ල
භූමි,ලපුස්තමනලලහනලප්රජනලපනීමයලජලලසැපයීමලවැනිලු ළුලපරිමනණලවයනපි සලරියනත්මමලමළල
ුරතුය.



ේමවැනිල කුයනල වයනපි සවලල ප්රමි සයල සහ සමල මරලීමල සඳහනල ජන සමල ජලස්පනද ල හනල
ජලනපවනහ ලම්ඩයලයලසහලමනර්ගලසංවර්ධා ලඅධිමනරියලවැනිලජන සමලහනලපළනත්ලමට්ටේ්ල
ආයත ලහනලපළනත්ලපනල ලආයත ලසමගලස්බන්ධාතනවයලපවත්වනගතලුරතුලේේ.ල



ග්ල මට්ටේ්ල ඇ සල ියනපදිංචිල ස්ේවච්ඡනල සංවිධාන ,ල සිවිකල සංවිධාන ල සහල ආගමිමල
නයමි න්ලේමමලමටුරතුවලටලස්බන්ධාලමරලගැනිමලඅවයයලේේ.
14



2.11

කුඩා කර්මාන්ත:


කුයනල හනල ලුහුල මර්මනන්තල සහල ේේෂල මර්මනන්තයල වැඩිදිුරණුල කිරීමල සඳහනල ස්ප්රදනි මල
නිෂ්පනද ල දිරිගැන්වීම,ල ඒවනේේල ගුණනත්මමභනවයල තහුනරුල කිරීම,ල ේවළඳේපොළල
ස්බන්ධීමරණයලසහල වලතනක්ෂණයලහඳුන්වනලදීමලමළලුරතුලේේ.ල



ේමහිදී,ල වනණිජල ම්ඩයල,ල මහල බැංකුේේල ප්රනේද්ය යල මනර්යනලල සහල ප්රනේද්ය යල බැංකුල සමාල
ම නලස්බන්ධීමරණයක්ලපවත්වනගතලුරතුලේේ.



කුයනලමර්මනන්තලනිෂ්පනද ලඅේලවිලකිරීේ්දීලරනජයලඅංයයලවිසින්ලපවත්වනේග ලයනුලලබ ල
ආයත ලඑතර්ලලලදනි ලේ ොව ලබවලනිරීක්ෂණයලවීලඇ සලබැවින්,ලඑවැනිලඅේලවිලමටුරතුල
මළම නමරණයලකිරීමලේප්ද්ගිමලඅංයයලමගින්ලමරවනගතලුරතුය.ලල



ේමහිදීලපිළිගත්ලේප්ද්ගිමලඅංයේේලආයත ලඅතරින්ලවිනිවිදභනවයකින්ලුරතුලක්රමේේදයක්ල
තුළින්ලේත රනගත්ලආයත ලසමගලඅවේබ ධාතනලගිවිු ්ලඇ සමරේග ලඅේලවිලප්රවර්ධා යටල
අදනලල වගකීමල එමල ආයත වලටල භනරල දීමටත්,ල නිෂ්පනද ල සඳහනල එමාල වූල මිලල පළනත්ල
ආයත යටලලබනගැීමමටත්ලවගබලනලගතලුරතුය.



ේමවැනිල වැයපිළිේවලවකල සමගල අේලවිල මධායස්ථන වලල මනර්යම්ඩයලු දුු ල පරිදිල
ස්ථන ගතලකිරීමටලඅවයයලපියවරලගතලුරතුලේේ.ල



කුයනල මර්මනන්තල හනල ේේෂල මර්මනන්තල නිෂ්පනද වලල අේලවිල ආදනයමල ු දුු ල පරිදිල එමල
මර්මනන්තයන්හිලසංවර්ධා යලසඳහනලේයදවීමටලඅවයයලවැයපිළිේවලවකලේයදියලුරතුය.
කුයනල මර්මනන්තල ේදපනර්තේ්න්තුවල මගින්ල සංවිධාන යල මරනුල ලබ ල පුහුණුල වැයසටහන්ල
අවසන ේේල ලබනල ේද ල සහ සම,ල ජන සමල විත්තීයල ු දුු ම්ල (NVQ)ල රනමුවටල ගැලේප ල
පරිදිලවියලුරතුය.
ේමවැනිලපුහුණුවලලැබුලඅයලු දුු ලරැකියනලසඳහනලේයොමුලකිරීමටලමගලේපන්වීමලසිදුලමළලුරතුල
ේේ.





2.12

පළනත්ලපනල ලආයත ලමගින්ලරියනත්මමලමර ලවයනපි සලසමගලද්විමරණයලේ ොව ලපරිදිල
මටුරතුලකිරීමලඅවයයලේේ.

ග්රාමීය විදුලිහල සැපයුම:
 ජන සමලවිදුිබලලපද්ධා සේයන්ලග්රනමීයලප්රේද්යවලටලවිදුිලදිගුලලබනලදීමලේහ ලඉදිරිලවර්ෂලතු ල
තුළදීල ල ජන සමල විදුිබලල පද්ධා සේයන්ල විදුියල සැපයීමටල අේපොේහොසත්ල ප්රේද්යවලටල
යමයතනවේයන්ලුරත්ලවිමකපලවිදුිලජ
යන්ලලබනලදීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.


2.13

ජන සමලවිදුිබලලපද්ධා සේයන්ලවිදුිලදිගුලලබනලදීේ්දීලතනිලනිවනසලසඳහනලවිදුිලරැහැන්ලඇදීමල
සිදුලේ ොමළලුරතුලඅතර,ලේපොදුලවිදුිලදිගුලසඳහනලපමණක්ලප්ර සපනද ලේයදවියලුරතුය.
 ු නිතයල බලයක් සල අධිමනරියල සමගල ස්බන්ධීමරණයල කිරීේමන්ල විමකපල බලයක් සල
ප්රභවයන්ල සැපි මටල හනල විදුියල අරපිරිමැස්ේමන්ල භනවිතනල කිරීමල පිළිබඳල වැයසටහන්ල
රියනත්මමලමළලුරතුය.
තුලිත ප්රාගේය ය සංවර්ධනය සාහා වූ කකාහේධ වයාපෘතික:


පළනත්ලතුළලහනලපළනත්ලඅතරලපවත් නලසමනජ-ආර්ථිමලවිෂමතනවයන්ලඅවමලමරලීමටලතුඩුේද ල
අුරරින්ලකිසිය්ලබලපෑමක්ලඇ සලමළලහැකිලවයනපි සලරියනත්මමලමළලුරතුලේේ.ල



දැ ටමත්ලආර්භලමරලඇ සලවයනපි සලනිමලකිරීමලසඳහනලප්රමුතනවයලදියලුරතුය.
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2.14

එමතුලමළලවටි නමමලඉහළල ැංවීම,ලරැකියනලපත්පනද යලසහලදිළිඳුබවලඅඩුමරලීමලය ලඅරමුණුල
මුකේමොටලගනිමින්ලේමමලවයනපි සලසමස්ලමළලුරතුලේේ.

ඌණ ගසේවා ම්මානවල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම:


සමනජලහනලආර්ථිමලයටිතලලපහු ම්ලඅවමලවීමේහ විවිධාලපනරිසරිමලහනලසමනජයීයලතත්ත්වයන්ල
මතල පු ගනමීල තත්ත්වයටල පත්වල ඇ සල ග්මන වලල මූිමල පහු ම්ල වැඩිදිුරණුල කිරීමටල අවයයල
පියවරලගතලුරතුය.



එමලග්මන ලසංවර්ධා යලසඳහනලඅතයනවයයලසියලුලමරුණුලේමේරහිලම නලඅවධාන යක්ලේයොමුල
මර,ලහඳු නගනුලලබ ලගැටළුලසඳහනලඒමනබද්ධාලසංවර්ධා ලප්රේේයයක්ලරියනත්මමලමළලුරතුලේේ.



ප්රනේද්ය යල සභනල බලල ප්රේද්යවලටල අයත්ල ග්මන ල පමණක්ල ේත රනල ල ගතල ුරතුල ේේ.ල ේ්ල සඳහනල
ආදනය්ලමූලනශ්රලහිායලසහලේපොදුලපහු ම්ලඌ තනවයලවැනිලනිර්ණනයමලභනවිතලමළලුරතුය.



වයනපි සල ේත රනල ගැීමේ්දීල ප්රජනල සහභනගිත්වයල ලබනල ගතල ුරතුල අතර,ග්රනමීයල මට්ටේ්ල රජේේල
නිලධානරීන්,ල ප්රජනල සංවිධාන ල නිේය ජිති න්,ල ආගමිමල නයමි න්ල හනල ප්රනේද්ය යල සභනල මහජ ල
නිේය ජිති න්ේගන්ලසමන්විතලග්රනමීයලමට්ටේ්ලමමිටුවක්ලපිහිටුවියලුරතුලේේ.



එක්ල එක්ල වයනපි සේේල ස්වභනවයල අනුවල වයනපි සල රියනත්මමල කිරීමල සඳහනල පළනත්ල සභනවල තුළල
පව ස ල ආයත වලල සහේය ගයල ලබනගතල ුරතුල අතර,ල වයනපි සල රියනත්මමල කිරීේ්ල වගකීම,ල
අධීක්ෂණලහනලනියනම ලමනර්යයලපළනත්ලග්රනමලසංවර්ධා ලේදපනර්තේ්න්තුව/ලඒමමයලවිසින්ලසිදුල
මළලුරතුය.

3

පතාත් පාලන හා ප්රජා ගසේවා:

3.1

පතාත් පාලන:

3.1.1

පතාත් පාලන මාර් :





3.1.2

වැඩිදිුරණුලමළලුරතුලපළනත්ලපනල ලමනර්ගලවිධිමත්ලක්රමේේදයකින්ලේත රනගතලුරතුලඅතර, ේමමල
මනර්ගල සංවර්ධා යල කිරීේ්ල වගකීමල අදනලල පළනත්ල පනල ල ආයත ල විසින්මල දැරියල ුරතුය.ල ල එමල
මටුරතුලපළනත්ලපනල ලේමොමසනරිස්වරයනේග්ධනලඅධීක්ෂණයලයටේත්ලසිදුවියලුරතුය.

ප්රජා ජල සැපයීම:
 පනීමයල හනල සීමපනරක්ෂමල මටුරතුල සඳහනල ජලල පහු ම්ල ලබනල දීමල සිදුල මළල ුරතුල අතර,පනීමයල
ජලයලසැපයීේ්ලදීලජලේේලගුණනත්මමභනවයලජන සමලජලස්පනද ලහනලජලනපවනහ ලම්ඩයලයල
මගින්ලතහුනරුලමරගතලුරතුය.


3.1.3

පළනත්ල පනල ල ආයත වලටල අයත්ල මනර්ගල පද්ධා සල ම නවල පවත්වනේග ල යනමල හනල යත්තුල
කිරීමසිදුලමළලුරතුලේේ.
පළනත්ල පනල ල මනර්ගල පද්ධාතීන්ල ස්ථිරල පද මකින්ල පවත්වනගැීමමල සඳහනල ේමොටස්ල වයේයන්ල
ේහ ලේමොන්ක්රීට්/තනරලඇ සරීමලසිදුලමළලුරතුය.

ේපොදුල ළිංල හනල න ල තටනමල ේස්යනරක්ෂිතවල පවත්වනේග ල යනමල හනල යත්තුල කිරීමල සිදුල මළල
ුරතුලේේ.ල

අපද්රවයකතමනාකරණය:


ේබ ව ල ේර ගවලටල ප්රධාන ල වයේයන්ල ේහේතුමනරමල ව ල මැළිමසලල බැහැරල කිරීමල ක්රමවත්වල
මළම නමරණයල මළල ුරතුල අතර,ල තමල බලල ප්රේද්යයල තුළල ේස්යයටල හිතමරල පරිසරයක්ල
පවත්වනේග ලයනමලසිදුලමළලුරතුය.
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3.1.4



අපද්රවයලප්ර සචක්රීමරණය,ලේමෝේප ස්ට්ලේපොේහොරලනිපදවීම,ලේ ොදිර ලද්රවයලමළම නමරණයල
තුළින්ලඅපද්රවයවලටලආර්ථිමලවටි නමමක්ලලබනලදීමලවැනිලමනර්යයන්ලසඳහනලප්රමුත්වයලදියලුරතුල
ේේ.ල



මසලල ජ
යල මරනුල ලබ ල ස්ථන යන්හිදීල මල එමල මසලල වර්ගීමරණයල කිරීමටල මහජ තනවල
ේයොමුලමරවීමලමළලුරතුලේේ.

අගනකුත් පතාත් පාලන ගසේවා:


3.1.5

මහන ර සභාවල ධාරිතා වර්ධනය:


3.2

4

ඉහතපළනත්පනල ල විෂයයල යටේත්ල ආවරණයේ ොවූේව ත්ල සංවර්ධා ල රියනමනරම්ල ේ්ල
යටතටලඇතුළත්ලමළලහැකිය.

මහල ගරලසභනලබැඳු්මර,ලභූේග ලීයලේතොරතුරුලපද්ධා සල(GIS) තනක්ෂණයලපරිහරණයලමරමින්ල
ේද්පළල තක්ේසේරුල කිරීමල සහල බදුල මුදකල ේගවීේ්දීල ප්රධාන ල මනර්යනලල ේවතල ේ ොේගොස්ල
අන්තර්ජනලල භනවිතේයන්ල ේගවී්ල කිරීමල හනල මහජ ල පැමිණිිල අප්රමනදවල සලමනල බලනල විසඳු්ල
ලබනලදීමලවැනිලවැයසටහන්ලරියනත්මමලකිරීමලමළලුරතුලේේ.ේමහිදී,ල2015ලවර්ෂේේලසැලැස්මටල
ඇතුළත්ලේ ොමළලමහල ගරලසභනලේත රනගතලුරතුලේේ.

සමුපකාර:
 සමුපමනරලවයනපනරයලදිුරණුලකිරීමලසඳහනලු දුු ලවැයසටහන්ලරියනත්මමලමළලුරතුලේේ.


සමි සලමනර්යම්ඩයලලහනලසනමනජිමි න්ලසඳහනලඅතයවයයලපුහුණුවී්ලලබනලදීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.



සමුපමනරලක්ේෂේ්රයලම නවලනියනම යලකිරීමලසිදුලමළලුරතුලේේ.



වනණිජලමනර්යයන්වලලේයදීලසිටි ලසමුපමනරලසමි සලසඳහනලසිජුලප්රදන ලේහ ලඅේ කුත්ලස්පත්ල
ේමමලප්ර සපනද වින්ලලබනලේ ොදියලුරතුය.

නමයය ලී ප්රතිකපාදන:


එක්ල එක්ල අංය/ල ආයත ල සඳහනල ේවන්ල මරල ඇ සල ප්ර සපනද ේේල ඌණතනවයන්ල ගලපනල ගැීමමටල
ේහ ලඅනුමතලසැලැස්මටලඇතුළත්ලේ ොවූලඅතයනවයයලමටුරතුලසඳහනලේයදවීමටලේමමලප්ර සපනද ල
භනවිතලමළලුරතුලේේ.



මයය ලීලප්ර සපනද ලයටේත්ලසමස්ල මරනුලලබ ලසංවර්ධා ලසැලු ්ලමුදකලේමොමිෂන්ලසභනේේල
එමාතනවයලසඳහනලඉදිරිපත්ලමළලුරතුලේේ.ල

ඉහතලදැක්වූලමරුණුලසැලකිකලටලේග ල2016ලවර්ෂයලසඳහනලවූලසංවර්ධා ලසැලැස්මලේ්ලසමගලඅමුණනලඇ සල
ආමි සල ප්රල 3,ල 3-a හනල 4ල අනුවල සමස්ල මර,ල 2016ල ේපබරවනරිල 29ල දි ටල ේපරල මුදකල ේමොමිෂන්ල සභනේේල
එමාතනවයල ලබනල ගැීමමල පිණිසල ඉදිරිපත්ල මර ල ේමන්ල මනරුණිමවල දන්වමි.ල එේසේම, එමල සැලු ්ල සඳහනල
මුදකල ේමොමිෂන්ල සභනේේල එමාතනවයල ලබනල ගත්ල පු ල භන්ඩයනගනරල ේකම්ේග්ධනල 2015.07.29ල දි ැ සල අංමල
3/2015ලදර ලඅයවැයලචක්රේකයලමගින්ලශූ යලපනදමලඅයවැයලක්රමේේදයලයටේත්ලහඳුන්වනේද ලලදලආමි සල
ප්රයල(Table 1)ලඅනුවල2016ලසංවර්ධා ලසැලැස්මල ැවතලසමස්ලමරලමුදකලේමොමිෂන්ලසභනවලේවතලඉදිරිපත්ල
මළල ුරතුල බවල මනරුණිමවල දන්වමි.ල එමල ආමි සල ප්රයල පද ්ල මරේග ල අවිච්ේදදල වැයල සඳහනල දල ආමි සල
ප්රයක්ල (Table 2)ල සමස්ල මර ල ලදල අතර,ල එයටල අනුවල අවිච්ේදදල වැයල ඉදිරිපත්ල මර ල ේමන්ල වැඩිදුරටත්ල
දන්වනලසිටිමි.ල
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ආයතනිමලප්ර සලලලරනමුලසමස්ලකිරීේ්ලරියනවිේේලදීලඔබලේවතලලබනලදීලඇ සලආමි සලප්රල5ලහනල6ලපිළිබඳවලදල
ඔබේග්ධනල අවධාන යල ේයොමුල මර ල අතර,ල ප්ර සපත් සල ස්පනද ල හනල රියනත්මමල මට්ටේමන්ල ප්ර සලලල
සමනේල ච යල පේදසනල එමල ආමි සල ප්රල භනවිතනල මරමින්ල නිය්චිතල මනලල වමවනනුවලදීල මුදකල ේමොමිෂන්ල
සභනවලේවතලප්රග සයලවනර්තනලමර ලේමන්ලමනරුණිමවලදන්වමි.ල
ේමමලමනර්ේග පේද්යයන්හිලපිටපත්ලපළනත්ලඅමනතයනංයලේකම්වරුන්,ලේදපනර්තේ්න්තු/ආයත ලප්රධානීමන්ල
හනල ේව ත්ල අදනලල පනර්යවයන්ල ේවතල ලබනල දීමටල මටුරතුල මර ල ේමන්ල මනරුණිමවල දන්වමි.ල ේමමල
මනර්ේග පේද්යලමුදකලේමොමිෂන්ලසභනේේලේවේලඅයවිේයන්ලද (www.fincom.gov.lk)ලලබනගතලහැකිය.
ේමමලමනර්ේග පේද්යේේලේදමළලසහලඉංග්රීසිලපිටපත්ලේව මලනිකුත්ලමරනුලලැේේ.

යේ.එච්.මුණසිංහ
ේකම්
මුදකලේමොමිෂන්ලසභනව
පිටපත්:
1. ජ නධිප සලේකම්,ලජ නධිප සලමනර්යනලය
2. අග්රනමනතයලේකම්,ලඅග්රනමනතයලමනර්යනලය
3. ේකම්,ලජන සමලප්ර සපත් සලහනලආර්ථිමලමටුරතුලඅමනතයනංයය
4. ේකම්,ලමුදකලඅමනතයනංයයල
5. ේකම්,ලපළනත්ලසභනලහනලපළනත්ලපනල ලඅමනතයනංයයල
6. විගණමනධිප ස,ලවිගණමනධිප සලේදපනර්තේ්න්තුව
7. භන්ඩයනගනරලනිේය ජයලේකම්,ලමහනලභන්ඩයනගනරය
8. අධායක්ෂලජ රනක,ලජන සමලඅයවැයලේදපනර්තේ්න්තුව
9. අධායක්ෂලජ රනක,ලජන සමලක්රමස්පනද ලේදපනර්තේ්න්තුව
10. නිේය ජයලප්රධාන ලේකම්ල(සැලු ්)
11. නිේය ජයලප්රධාන ලේකම්ල(මුදක)
12. සහමනරලවිගණමනධිප ස

-ලමන.දැ.ස.
-ලමැ.දැ.ස.
-ලමැ.දැ.ස.
-ලමන.දැ.ස.
-ලමන.දැ.ස.
-ලමන.දැ.ස.
-ලමන.දැ.ස.
-ලමන.දැ.ස.
-ලමන.දැ.ස.
-ලඅ.ම.ස.
-ලඅ.ම.ස.
-ලඅ.ම.ස.
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