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ප්රධාන ලේකම්,
බස් නහිර,ලමධායම,ලකුණණු,ලඋුරු,,ලයඹ,,ලඋුරු,ලමදක,ලඌය,ලසබරමුවයලසහල දේම හිරලළළන.
හි.යත්ලප්රධාන ලේකම්ුරමි,
ඳළාත් වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්භ - 2018 පිළියෙල කිරීභ සහා භාර්ය ෝඳයේශ
1. හැඳින්වීභ
ළළන.ල ුරළල ේයේස ල ජ .නයේේල සමනජ-ආර්ථිමල .ත්ත්යඹල යදඩිදියුණුල කිරීේ්දීල ළළනත්ල යනර්ෂිමල
සංයර්ධා ල සදලදස්මල ඉ.නල යදකමත්ල ේකඛ ඹක්ල ේේ ල ල ේමමල අරුවණල ම.ල ළක ්යල අකනලල මනර්ේමෝළේේශල
පිළිේඹලල මරනුල ලබ ල අ.ර,ල ළළනත්ල ිශ්චි.ල සංයර්ධා ල ප්රකන ල PSDG)ල සහල උළමන ල ළනකමල ප්රකන
(CBG)ලඹටේත්ලඅරුවකකලේයන්ලකිරීමලහනලඒයනලඋළේඹෝජ ඹලකිරීමලසඳහනලේමඹලළක මලයනුලඇ. ලල“2018ල
යර්ෂඹල සඳහනල පු රනයර්. ල හනල ප්රනේධා ල අරුවකකල ේයන්ල කිරීම”ල ඹ ල මදේඹන් FC/3/2/2018ල හන
FC/06/01/2018ල ඹ ල අංමල කර ල 2017 11 10ල දි දතිල ලිපිඹල සමමල ළළනත්ල ිශ්චි.ල සංයර්ධා ල ප්රකන ,ල
උළමන ලළනකමලප්රකන ,ලසනුවහිමලප්රකන ලසහලිදේේීයඹලආධානරලයයනළිතිලඹටේත්ලඅරුවකකලේයන්ලකිරීමටලඅකනලල
ිදස්.රලඔබලේය.ලසළඹනලඇ. ල
ඔබල ළළන.ටල ේයන්ල මර ල ලකල අඹයදඹල ප්රතිළනක ල සලලකනී ල ේලසල උළේඹෝජ ඹල කිරීමල ළහසුමරලීේ්ල
අරුවණින්ලේමමලමනර්ේමෝළේේශලිුණත්ලමර ලබයලමනු,ණිමයලසදලුණයලමද ිද ලලඒලඅනුය,ලඔබලළළනේත්ල
2018ල යනර්ෂිමල සංයර්ධා ල සදලදස්මල සදමසීේ්දීල ළහ.ල කදක්ේය ල මු,ණුල ේමේරහිල ිඹමි.ල අයධාන ඹල
ේඹොුවලමර ලේමන්ලමනු,ණිමයලඉකලනලසිටිමි ල
2. ජාතික ප්රතිඳත්ති ාාුවව
ජනතිමල ප්රතිළත්තිල රනුවයල ුරළල ළළනත්යලල ිදධානඹමල බලඹල සහල සදලසු්මරණඹල ්රිඹනත්මමල යනුල ඇ. ල ල ඒල
අනුය,ල 2018ල යර්ෂඹල සඳහනල ළළනත්ල සංයර්ධා ල ප්රුවඛ.නයඹන්ල ීරරණඹල කිරීේ්දීල ිදේශෂි.ල ආංිකමල ජනතිමල
ප්රතිළත්තිලසහි.ලජනතිමලප්රතිළත්තිමඹලමමේළන්ීම්ලඅනුමම ඹලකිරීමටලයමබලනලම.ලයුුරලේේ ලලබබදිදන්,ල
අකනලලප්රතිළත්තිලප්රමනශ ඹන්ලමද ිදන්ලඅධායඹ ඹලමර ලේලසලළළනත්ලබලධානරීන්හටලඔබලිදසින්ලඋළේකස්ල
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සදළී මල සිදුල මළල යුුරල ේේ ල ල ඉ.නල යදකමත්ල ප්රතිළත්තිමඹල ේකඛ ඹන්ේමන්ල උපුටනමත්ල ප්රධාන ල මු,ණුල
සමහරක්ලළහ.ලකදක්ේේ ල

2.1. 2025 දැක්භ :

“රජේේල ආර්ථිමල කදක්ම” යනුේේ,ල 2025ල ය ිදටල ශ්රීල ලංමනයල ේළොේහොසත්ල රටක්ල බයටල ළත්මරලීම.  ලල
ේමහිදී,ල කදනුමල ළක ්ල මරමත්ල ඉ.නල .රමමනරීල සමනජ-ේයළඳේළොළල ආර්ථිමඹක්ල සමමල ශ්රීල ලංමනයල
ඉන්දිඹන්ල සනමරේේල ේක්න්ද්රස්ාන ඹක්ල බයටල ළිවයර්. ඹල ේමේරනුල ඇ. ල ල ේමමල .ත්ත්යඹල ුරළල සිඹලුල
පුරයදසිඹ ටලඉහළලආකනඹමක්ලහනලලේහොඳලජීය ලමට්ටමක්ලළඟනමරලමදනීමටලහදකිලයනුලඇ. ලලඒලඅනුය,ලශ්රීල
ලංමනයලඉන්දිඹන්ලසනමරේේලඅළ ඹ ලුවකමරමත්ලආර්ථිමඹමලේක්න්ද්රස්ාන ඹලබයටලළත්යනුලඇ. ලලල
“ආර්ථිමල යර්ධා ඹටල යල ප්රේේශඹක්”ල ඹන් ල ේක්න්ද්රල මරමත්ල සංයර්ධා ල ප්රතිළත්තිල ේකඛ ඹල ුරළල
සංචනරමල මර්මනන්.ඹ,ල ශ්රමල ේයළඳේළොළ,ල ේ ෞතිමල ඹටි.ලල ළහසුම්,ල සමනජල ආරක්ෂණල ජනලඹ,ල
මිෂිමර්මඹල හනල තිරසනරල සංයර්ධා ඹ,ල ප්රනේේීයඹල ආර්ථිමල සංයර්ධා ඹ,ල ළිවසරඹල හනල ආළකනල
මළම නමරණඹ,ලසහලඹහළනල ඹලහනලයමීමමලයදිල අංශයලටලයදඩිල අයධාන ඹක්ලේඹොුවල මරලඇතිලඅ.ර,ල
ළළනත්යලටලකලේ්ලස්බන්ධාේඹන්ලබලළෑ්ලසිදුලමළලහදකිඹ ලලේමමල.ත්ත්යඹලුරළල 2025ලකදක්මලඹටේත්ල
හඳුන්යනදීලඇතිලප්රතිළත්තියලටලඅනුයලජනතිමලසංයර්ධා ඹටලකනඹමීමමලළළනත්යලින්ලඅේේක්ෂනලේමේර් ල
2.2. තිාසාා සංවර්ධනෙ පිළිඵ 2030 නයාෙ ඳත්රෙ
බක්සත්ල ජනීරන්ේේල සංිදධාන ේේල සනමනජිමල රටක්ල ේලසල ශ්රීල ලංමනයල “තිරසනරල සංයර්ධා ඹල පිළිබඳල 2030ල
යනඹලළරඹ”ලසඳහනලබමඟ.නයඹලළළමරලඇ. ලලේමහිලඅභිම.නරාල17ලක්ලසහලඉලක්මල169ලක්ලඅන්.ර්ම.ල
ේේ ලලේමමල යනඹලළරඹටල අනුම.ල ීමමලුරළල “කිසිේයුණලමමහදරලේ ොඹෑම”ලඹ ලසමස්.ල ප්රතිානයලසමමල
ිදශ්ීමඹ,ල ළිවයර්.නීඹ,ල අකනලල සිඹකලල ඇුරළත්ල හනල ඒමනබේධාල වූල තිරසනරල සංයර්ධා ල රනුවයමටල ශ්රීල ලංමනයල
බදඳීල සිටී ල ල ේමමල රනුවයල ඒමනබේධා.නයේඹන්ල හනල ේ ොේබදිඹල හදකිල නයේඹන්ල යුක්.ල ය ල අ.ර,ල බමගින්ල
ආර්ථිම,ලසනමනජීඹලහනලළනිවසිවමලඹ ලමූලිමලතිරසනරලසංයර්ධා ලමන ඹන්ලසමබරයලළයත්යනලමනුලඇ. ලලඅළල
රේටහිල සංයර්ධා ල ප්රතිළත්තිල රනුවයල හනල උළනඹමනර්ගිමල සංයර්ධා ල ප්රුවඛ.නල සදලකිකලටල මිමින්ල ේමීල
ේමෝලීඹල යනඹල ළරඹල ශ්රීල ලනංකිමල සන්කර් ඹල ුරළටල ප්රනේේීයඹල ම.ල මරනුල ඇ. ල ල ජනතිමල හනල ළළනත්ල
මට්ටේමන්ල ස්ළත්ල ේයන්ල කිරීේ්ල ්රිඹනයලිඹටල නඹමත්යඹල සළඹමින්ල තිරසනරල සංයර්ධා ඹල පිළිබඳල
ඒමනබේධාල ප්රේේශඹමටල ේමමල යනඹල ළරඹල මගින්ල අතිප්රසනරීල රනුවයක්ල ස්ානළ ඹල මරනුල ඇ. ල ල තිරසනරල
සංයර්ධා ලඅරුවණුලළහ.ලකදක්ේය ලමු,ණුයලින්ලයුක්.ලේේ ල
 ළිවයර්.නීඹලහනලේය ස්ම්යලටලලක්ීමේ්ල දඹුු,ය ල
 අ නම.ඹලුවකමරලමදනීම
 තිරසනරල සංයර්ධා ල අරුවණුල ්රිඹනමනරම්යලටල

දඹුු,ීමේ්ල ්රිඹනයලිඹල මදදිමනලී ල

මඩි ් නයඹලහරහනලේමටිලමනලී යලප්රධාන ලධානරනයටලපිිදසීේ්ලසිටලදිගුමනලී යලප්රතිළත්තිමඹල
බමඟ.නයඹලකක්යනලමමන්ලමරනුලඇ.
 ේේශළනල මඹලහදසිරීමේ්ලමනර්ඹ නරඹ ල
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2.3. ාාජය යයෙෝජන වැසසහහන
ජනතිමල ක්රමස්ළනක ල ේකළනර්.ේ්න්ුරයල ිදසින්ල පිළිේඹලල මර ල ලකල “රනජයල ආේඹෝජ ල යදසසටහ ”ල
(2017 - 2020) ුරළල ඇස්.ේ්න්ුරල මර ල ලකල ඉහළල යර්ධා ල ේේමඹක්ල හනල සමනජල සනධානරණත්යඹල සමමල
අනුම.ලේයමින්ලළහ.ලකදක්ේය ලමධායමනලී ලඅේේක්ෂනලයන්ලහඳු නේම ලඇ. ල








මර්මනන්.යලල ලලකනී .නයඹල හනල .රමමනරී නයඹල යදඩිදියුණුල කිරීමල ුරළින්ල අළ ඹ ,ල
මනර්ඹලසනධා ේඹහිලකද ටලකක් ටලලදේබ ලළහ.ලයදටිමලයළක්යනලීම ල
රටලුරළලආේඹෝජ ලමිරීයලීලළිවසරඹක්ලඇතිලමරලීමලුරළින්ලිදේේශලආේඹෝජ ලමලනලඒ්ල
ප්රයර්ධා ඹලමරලීම
බදුලළිවළනල ඹටලිදේශෂලඅයධාන ඹලේඹොුවලමරමින්ලරනජයලආකනඹ්ලක්ේෂරඹලුරළලඅයශයල
ප්රතිසංස්මරණලසිදුලකිරීම
මන යල ස්ළත්යලල ගුණනත්මම නයඹල යදඩිදියුණුල කිරීමල පිණිසල රනජයල ස්ළත්යලින්ල ිදශනලල
ප්රමනණඹක්ලේයන්ලමරලීම
ප්රනේේීයඹල හනල ළළනත්ල ආඹ. ල ශක්තිමත්ල කිරීමල ේමේරහිල අයධාන ඹල ේඹොුවල මරමින්ල
සමනජී ඹලහනලආර්ථිමලක්ේෂරඹන්ලුරළලසමන නත්ම.නයඹලප්රයර්ධා ඹලමරලීම
රනජයලස්ළත්ලේයන්ලකිරීේ්දීලකිවද්ර.නයඹලසහි.ලිශ්චි.ලප්රේේශයලටලයදඩිලඅයධාන ඹලේඹොුවල
මරමින්ලකද ටලළයත් නලප්රනේේීයඹලිදෂම.නලඅයමලමරලීම ල
රටල ුරළල සිදුය ල ස්යන නිදමල ිදළත්යලල අහි.මරල ප්රතිලලල සදලකිකලටල මිමින්ල ළිවසරල
ආරක්ෂණඹල හනල ස්යන නිදමල ස්ළත්ල සංරක්ෂණඹල ේමේරහිල ිදේශෂල අයධාන ඹල ේඹොුවල
මරලීම ල

3. ජනාධිඳති යේකම් කාර්ොලෙ විසින් සම්ඵන්ධීකාණෙ කානු ලඵන ජාතික වැසසහහන්
ජ නධිළතිල ේකම්ල මනර්ඹනලඹල ිදසින්ල ස්බන්ධීමරණඹල මරනුල ලබ ල ජනතිමල යදසසටහන්ල මගින්ල
අේේක්ෂි.ල ප්රතිලලල ලලකනී ල අයුිවන්ල ළඟනල මරමදනීමටල කනඹමය ල ළිවදිල ළළනත්ල ිදසින්ල ස්යීඹල සංයර්ධා ල
සදලසු්ලපිළිේඹලලමළලයුුරඹ ලලබමලජනතිමලයදසසටහන්ලළහ.ලකදක්ේේ





ජනතිමලආහනරලිෂ්ළනක ලයදසසටහ
ජනතිමලළිවසරලමළම නමරණලයදසසටහ ල හිව.ලසංයර්ධා ඹ)
ජනතිමලමත්ද්රයයලියනරණලයදසසටහ
ජනතිමලයුණමඩුලේරෝමලියනරණලයදසසටහ ල

4. ාජයේ සංවර්ධන ප්රුවතා ා
අීර.ඹල හනල සසඳ ිදට,ල ඉහළල යර්ධා ල ේේමඹක්ල අත්මරල මදනීමල හනල සනමනජල සනධානරණත්යඹල ප්රයර්ධා ඹල
කිරීමලඹ ලේිදත්යලඅරුවණුලේළරකදිවලමරමත්ල “සමනජීඹලේයළඳේළොළ”ලසංමකළඹලම.ලළක ්ලවූලආර්ථිමල
උළනඹමනර්මඹක්ල රජඹල ිදසින්ල අනුමම ඹල මරනුල ලදේේ ල ල ේමමල සන්කර් ඹල ුරළ,ල මධායමනලී ල සනර්යල
ආර්ථිමලඅරුවණුලළඟනමරලමදනීේ්ලදීලළහ.ලකදක්ේය ලක්ේෂරඹන්ලළහලසඳහනලප්රුවඛ.නයඹලලබනදීලඇ. ල



රැකිඹනලඅයස්ානලකසලලක්ෂඹක්ලඇතිලකිරීම
ජ .නයේේලආකනඹ්ලමට්ටමලයදඩිලකිරීම
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ග්රනමීය ඹලආර්ථිමඹලසංයර්ධා ඹලකිරීම
ඉස්ලඅ. තිඹල ිදේශෂේඹන්ලග්රනමීය ඹලහනලයුරලඅංශලුරළ)ලසහතිමලකිරීම
පුළුකලහනලශක්තිමත්ලමධායමලළන්තිඹක්ලිර්මනණඹලකිරීම ල

ේමමල සන්කර් ඹල ුරළල ළහ.ල කදක්ේය ල ්රිඹනමනර්මල ඇසුිවන්ල ජනතිමල සංයර්ධා ල ්රිඹනයලිඹටල කනඹමීමමල
ළළනත්ලමගින්ලඅේේක්ෂනලේමේර් ල










ජන.යන්.රල ේයළඳේළොළල හනල ස්බන්ධාීමමටල සුළුල හනල මහනල ළිවමනණල ේමොීමන්ල හනල
යයයසනඹම. න්ලඋ න්දුලමරීමම
ළළනත්ලමට්ටේමන්ලආහනරලසුරක්ෂි..නයඹල.හවුු,ලමරලීම
ග්රනමීය ඹල ආර්ථිමඹල සංයර්ධා ඹල කිරීමල හනල ේමොීමන්ේේල ීරරණනත්මමල මදටළුල ේමේරහිල
අයධාන ඹලේඹොුවලමරලීම
ග්රනමීය ඹලඹටි.ලලළහසුම්ලයදඩිදියුණුලකිරීම
රැකිඹනලකසලලක්ෂඹක්ලබිහිලකිරීේ්ලජනතිමලයදසසටහ ටලකනඹමලීමම
යයයසනඹමත්යල ුණසල.නල යදඩිදියුණුල කිරීමල මගින්ල ුණසනල හනල මධායල ළිවමනණල යයයසනඹඹන්ල
ප්රයර්ධා ඹලමරලීම
අයශයල මරනුල ලබ ල ළහසුම්ල හනල ේසයනයන්ල සදළී මල මගින්ල සංචනරමල මර්මනන්.ඹල
ප්රයර්ධා ඹලමරලීම
රටල ුරළල මන යල ස්ළ.ල යදඩිදියුණුල කිරීේ්ල අරුවණින්ල අධායනළ ල හනල ේසෞඛයල අංශයලටල
අකනලලයයනළිතිල්රිඹනත්මමලකිරීම
දිළිඳුලළවුකලේක්න්ද්රලමරමිමින්ලදිළිඳුමමලඅඩුලමරලීේ්ලයදසසටහන්ල්රිඹනයටල දංීමම

5. 2018 අෙවැෙ කථායේ දැක්යවන ප්රධාන කරුු
2018ල අඹයදඹල මානේේල අන්.ර්ම.ල ේඹෝජ නල හනල ප්රතිළත්තිල මගින්ල යල දිශන ීරන්ල ේකසටල රටල ේඹොුවල
මරිදමටලඉලක්මලමරලතිේබ ලඅ.ර,ලළහ.ලකදක්ේය ල්රිඹනමනර්මලුරළින්ලශක්තිමත්,ලයදඩිලප්රතිලලලසහි.,ල
තිරසනරලඅ නම.ඹක්ලේය.ලළඟනීමමලඅේේක්ෂනලේමේර් ල
 සනමරඹලහනලේමොසබිමලසුරලස්ළත්ලතිරසනරලඅයුිවන්ලඋළේඹෝජ ඹටලමදනීමලඉලක්මලමරමත්ල
නීල-හිව.ලආර්ථිමඹක්
 සිඹලුලපුරයදසිඹ ටලදියුණුලීමමටලඅයමනශලසදලේස ලයයයසනඹමත්යලක්ේෂමලූමමිඹක්
 ආර්ථිමඹටල ිදශනලල යශේඹන්ල කනඹමීමමල හනල යයයස්ානකනඹමල ්රිඹනයලිඹටල ස්බන්ධාීමමල
උ න්දුලමරීමමලුරළින්ලමනන්.නයන්ලබලමදන්ීමම ල
 ේයෝත්ළනක ල දිිවමදන්ීමමල හනල ිදශ්යල .නක්ෂණඹටල ප්රේේශීමමල සහතිමල ේමේර ල ජනතිමල
මට්ටේ්ලළනිවසිවමලළේධාතිඹක්
 සෑමල කු,ේයුණටමල යසරල 13ල කක්යනල අියනර්ඹල අධායනළ ඹල සහල .නක්ෂණිමල අධායනළ ඹල හනල
ුණසල.නලසංයර්ධා ඹටලඅයස්ානලලදබීේ්ලඅභිමන ඹ ල
 හුදුල නණ්සලහුයමනු,ලමධායස්ාන ඹමටලයසනලඉදිිවඹටලඹනමලහනලජන.යන්.රලේක්න්ද්රස්ාන ඹක්ල
බයටලළත්ීමමලසඳහනලේයළඳලලිහිකමරණඹ

4

6. ඳරිහාණෙ කිරීභහ සුදුසු අදාල ප්රකාශන
ළළනත්ලයනර්ෂිමලසංයර්ධා ලසදලදස්මලපිළිේඹලලකිරීමටලප්රාමේඹන්ලඅකනලලයදකමත්ලප්රමනශ ලේය.ලේඹොුවීමමල
ුරළින්ලයර්.මන ලප්රතිළත්ති,ලසංයර්ධා ලඋළනඹමනර්මලසහලරේටහිලආර්ථිමලහනලසමනජී ඹලඋළ ීරන්ලපිළිබඳල
ම නලඅයේබෝධාඹක්ලලබනමදනීමටලහදකියනුලඇතිලඅ.ර,ල ඒලසඳහනලයසනත්ලයදකමත්ලේකඛ ලසමහරක්ලළහ.ල
කදක්ේේ ල









2025ලකදක්ම
2030ල යනඹලළරඹලහනලතිරසනරලසංයර්ධා ඹ
රනජයලආේඹෝජ ලයදසසටහ
2018ලඅඹයදඹලමානය
ශ්රීල ලංමනල මහල බදංුණයල ිදසින්ල ප්රමනශඹටල ළත්මර ල ලකල යනර්ෂිමල යනර්.නල සහල යර්.මන ල
ආර්ථිමලප්රයණ.නලඅසංගුලේකඛ
ප්රතිළත්තිලඅධායඹ ලආඹ. ේේලයනර්.න
ජ මහ ලහනලසංඛයනේකඛ ලේකළනර්.ේ්න්ුරයලිදසින්ලමෑ.දීලළළමර ලලකලයනර්.න
අේ ුණත්ලඅකනලලප්රමනශ

7. යංශික භාර්ය ෝඳයේශ
7.1. සභාජ ෙටිා ල ඳහසුකම්
අධයාඳනෙ
අධායනළ ලඅංශඹලුරළලආේඹෝජ ලසිදුලකිරීේ්ලදීලකිසලඹටි.ලලළහසුම්යලටලයසනලමිදුලඹටි.ලලළහසුම්ල
ේමේරහිලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරලේේ ලලේමමලආේඹෝජ ,ලකදනු්ලආර්ථිමඹලම.ලළක ්ලවූලතිරසනරල
සංයර්ධා ඹල ළඟනල මරමදනීමල සඳහනල අයශයල ය ල මූලිමල ේඹෝමය.නයේඹන්ල හනල ුණසල.නයන්ේමන්ල යුත්ල
අධායනළ ේඹන්ල හනල ිද ඹමු,ම නයේඹන්ල ේළොේහොසත්ල ජනතිඹක්ල ිර්මනණඹල ේමේර ල මන යල
සංයර්ධා ඹල යදඩිදියුණුල කිරීේ්ල අරුවණල ම.ල ේක්න්ද්රම.ල මළල යුුරල ේේ ල ල සිඹළුල මූලිමල අයශය.නයඹන්ල
සපිේර ලළිවදිලප්රනාමිමලහනලේිදීර. මලළනසකලයදඩිදියුණුලකිරීමලසහලගුු,යු, ටලඅයශයලපුහුණුයලලබනදීමල
ුරළින්ලඅධායනළ ේේලගුණනත්මම නයඹටලහනලප්රමිතිඹලළයත්යනමදනීමලේමේරහිලමූලිමලඅයධාන ඹලේඹොුවල
මළලයුුරලේේ ලලේමමලඋත්සනහේේලදීලප්රමිතිේඹන්ලහනලගුණනත්මම නයේඹන්ලඅඩුලේ ොදියුණුලග්රනමීය ඹලප්රේේශල
ේය.ලප්රුවඛ.නයඹලලබනදීමලඅ.යයශයලේේ ල
ඵහහිා වවදය යසවාව
ේසෞඛයලඅංශඹටලඅඹත්ලයදසසටහන්ලහනලයයනළිතිලේරෝමලියනරණඹලේමේරහිලයදඩිලඅයධාන ඹක්ලේඹොුවල
මරමින්ල ේසෞඛයල ේසයනේේල ගුණනත්මම නයඹල යදඩිදියුණුල කිරීමල ේමේරහිල ේක්න්ද්රම.ල මළල යුුරල ේේ ලල
සිඹලුමලේරෝහකයලලසුදුසුම්ලසහි.ලමනර්ඹමණ්සලලලබනේකමින්ලඅයශයලමරනුලලබ ලේ ෞතිමලඹටි.ලල
ළහසුම්ලහනලඋළමරණලප්රමනණයත්ලළිවදිලසදළී මලසිදුලමළලයුුරලේේ ලලේමහිදී,ලේසෞඛයඹටලඅකනලලකර්ශමල
ලඅේේක්ෂි.ලමට්ටමටලේ ොමදතිලග්රනමීය ඹලප්රේේශයලටලමූලිමලඅයධාන ඹලේඹොුවලකිරීමලඅයශයඹ ලලේරෝගීන්ල
සඳහනලසුරටුකනඹමලේසයනයක්ලසදළී මලහනලේහොඳලේසෞඛයලපුු,දුලමරනලේඹොුවලමරීමමලඅතිශ. න්ලයදකමත්ල
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යනුලඇ. ලලේමමලසන්කර් ඹලුරළ,ලේබෝලේ ොය ලේරෝමලේමන්මලේබෝය ලේරෝමලයළක්යනලීමලහනලඒයනටල
ප්රතිමර්මල කිරීමල සඳහනලඅයශයලළහසුම්ලයදඩිදියුණුල කිරීමල ේමේරහිල අයධාන ඹලේඹොුවල මළල යුුරල අ.ර,ල
ම නල ේළෝෂණඹල හනල ආහනරල සුරක්ෂි..නයඹටල අකනලල යදසසටහන්ල ්රිඹනත්මමල කිරීමල පිළිබඳයල කල
සදලකිකලලේඹොුවලකිරීමලයදකමත්ලේේ ල
යේශීෙ වවදය යසවාව
ල කඛ ම.ල ේ ොවූල සන්ප්රකන. මල ෛයකයල ක්රමල සංරක්ෂණඹල කිරීමල සඳහනල ීම ල .නක්ෂණඹල ේඹොකනල
ේ
මදනීමල සිදුල මළල යුුරල අ.ර,ල ඒල අනුය,ල අ නම.ල ළර්ළරනයටල බමල කදනුමල නිද.නල කිරීමල සඳහනල අයමනශල
සලසනදීමල සිදුමළල යුුරඹ ල ල .යක,ල සන්ප්රකන. මල ෛයකයයු,න්ේේල ේසයනයල ලලකනී ල අයුිවන්ල සමනජඹටල
ලබනදීමල සහතිමල මරලීමල සඳහනල අයශයල ්රිඹනමනර්මල පිළිබඳල අයධාන ඹල ේඹොුවල මළල යුුරඹ ල ල ඉ.නල
ගුණනත්මමල ෛයකයල ේසයනයක්ල ජ .නයටල ලබනදීමල සඳහනල අකනලල ළහසුම්ල ීමමරණඹල කිරීමල සිදුමළල
යුුරඹ ල
ක්රීසා
පිළිේයලින්ල ළළනත්,ල ජනතිමල හනල ජන.යන්.රල මට්ටමටල ක්රීසම. න්ටල ළඟනල ිදඹල හදකිල ය ල ළිවදිල ක්රීසනල
මටයුුරල යදඩිදියුණුල කිරීමල සිදුල මළල යුුරල අ.ර,ල ක්රීසනල හනල ිදේ ෝකනස්යනකල මනර්ඹඹන්හිල ිර.ල ීමමල මගින්ල
ප්රජනයටලනීේරෝගීලජීය ලරටනයක්ලළයත්යනලමදනීේමහිලනලඅයශයලළහසුම්ලලබනදීමලසඳහනලපිඹයරලමදනීමල
සිදුමළලයුුරඹ ල
ඳරිවාස හා ළභාාක්ෂාව
ආඹ. ම.ලකිරීමලහනලේහොඳලපුරයදසිඹන්ලේලසලසමනජඹලසමමලබේධාලකිරීමලුරළින්ලසමනජී ඹලයශේඹන්ල
අමතිඹටල ළත්ල ළුවන්ල පු ු,ත්ානළ ඹල කිරීමල සඳහනල ේමමල ප්රතිළනක ල නිද.නල මළල යුුරල ේේ ල ල ළිවයනසල
නරේේල සිටි ල ළුවන්ේේල අ. තියනසිම්ල හනල ආරක්ෂනයල කල ඇුරළත්යල ඔවු ේේල ෛකිමල අයශය.නල හනල
ශු සනධා ඹලේමේරහිලිදේශෂලඅයධාන ඹලේඹොුවලකිරීමලඅයශයලේේ ලලයඹසලඅවුු,දුල18ලටලළදමිණීේමන්ලළසුල
අකනලලළුවන්ලලලකනී ලප්රජනලසනමනජිම. න්ලේලසලසමනජඹලේය.ලේඹොුවලකිරීමලපිණිසලළිවයනසලමනලසීමනයල
ුරළදීල ඔවු ේේල ුණසල.නල සංයර්ධා ඹල කිරීමල ේමේරහිල අයධාන ඹල ේඹොුවල මළල යුුරයල ඇ. ල ල බේමන්ම,ල
ප්රුවඛ.නයඹල ලබනදිඹල යුුරල අේ ුණත්ල ක්ේෂරල යනුේේ,ල මන. මල හනල මන සිමල ේසෞඛයල සංයර්ධා ඹ,ල
අසනධානරණඹටල ලක්වූල ළුවන්ල සමනජම.ල කිරීමල සහල ිදධිමත්ල අධායනළ ඹල සඳහනල අයශයල ළහසුම්ල
සදලසීම.  ල
සභාජ යසවා
ේරෝගීල පුේමල. න්,ල යඹස්ම.ල පුේමල. න්,ල ශනරීිවමල දුබල.නයඹන්ේමන්ල යුත්ල පුේමල. න්ල හනල
අ නා නයඹටල ලක්වූල පුේමල. න්ල යදිල සමනජීඹල යශේඹන්ල අයනසිල සහම.ල .ත්ත්යඹ ටල ළත්වූයන්ේේල
ශු සනධා ඹල සහතිමල මරලීමල පිණිසල ේමමල අංශඹටල අඹත්ල ප්රනේධා ල ප්රකන ල ේයන්මරල ඇ. ල ල බක්සත්ල
ජනීරන්ේේලේළොදුලස්ුවතිඹලහනලරේටහිලළයත් නලනීතිලහනලේරගුලනසියලටලඅනුම.ලේයමින්ලයදඩිහිටිලියනසල
ස්ානළ ඹලකිරීමලහනලඒයනල සත්ුරලකිරීමලසඳහනලළළනත්ලඅධිමනරීන්ලිදසින්ල්රිඹනලමළලයුුරයලඇ. ලල.යක,ල
ශනරීිවමලදුබල.නයඹන්ේමන්ලේළේල ලපුේමල. න්ල ආබනධි.. න්)ලසඳහනලවූලජනතිමල්රිඹනමනරීලසදලදස්මල
්රිඹනයටල දංීමමල ස්බන්ධාේඹන්ල සුරටුකනඹමල මට්ටේ්ල කනඹමත්යඹක්ල ලබනදිඹල යුුරඹ ල ල බේමන්ම,ල
යඹස්ම.ල හනල ආබනධි.ල පුේමල. න්ල ස්යීඹල ියනසයලමල .බනමිමින්ල රැමබලනල මදනීමල සඳහනල ප්රජනයල
උ න්දුල මරීමමටල අයශයල උළනඹමනර්මල සහල යදසපිළිේයලයකල හඳුන්යනදීමල යදකමත්ල ේේ ල ල ස්යීඹල
සමනජමඹල ේමෞරයඹල ප්රයර්ධා ඹල ය ල ළිවදිල ආබනධි.ල පුේමල. න්ල සඳහනල ස්යඹංල රැකිඹනල අයස්ානල
හඳුන්යනදීමලකලඅ.යයශයලමනර්ඹඹක්ලේේ ල
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සංස්කෘතික හා ය මික කහයුතු
අ නම.ල ළර්ළරනයටල සංස්මිතිමල උු,මඹන්ල සංරක්ෂණඹල මරදීමල සඳහනල වූල යයනළිතිල ්රිඹනත්මමල
කිරීමටලේමමලඅරුවකකලේඹකිදඹලයුුරඹ ලලඅකනලලලල යදසසටහන්ලහනලයයනළිතිලහඳු නමදනීේ්ලදීලස්ළිශයලහනල
අස්ළිශයලඹ ලේකයර්මේේමලසංස්මිතිමලයත්ම්ලේමේරහිලිසිලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරලේේ ලල
නිවාස
ියනසල සංයර්ධා ඹල සඳහනලලබනදීල ඇතිල ප්රතිළනක ල අඩුලආකනඹ්ලනී ලහනල අයශය.නයඹල සහි.ල ළවුකයලටල
ියනසලසදළ. මලේයනුේයන්ල නිද.නලමළලයුුරලේේ ලලඅඩුලආකනඹ්ලනී ලළවුකලේක්න්ද්රමරලමිමින්ලියනසල
සංයර්ධා ඹල සඳහනල අරුවකකල ේඹකීමේ්ල දීල මහජ ල සහ නගිත්යඹල ලබනමදනීමල උ න්දුල මලරිදඹල යුුරඹ ලල
.යක,ල සුදුසුල ක්රමේේකඹක්ල නිද.ඹටල මිමින්ල අඩුල ආකනඹ්ලනී ල ළවුකල සඳහනල සහ කනී ල ියනසල ණඹල
සදළී මලප්රයර්ධා ඹලමළලයුුරලේේ ල
සමූඳකාා
සමූළමනරලයයනළනරේේලසංයර්ධා ඹලපිණිසලවූලයදසසටහන්ලේක්න්ද්රලමරමිමින්ලේමමලඅරුවකකල නිද.නල
මළලයුුරලේේ ල

7.2. යර්ථික ෙටිා ල ඳහසුකම්
ඳළාත් භාර්
ආරක්ෂනයලහනලසමන නත්ම.නයඹල.හවුු,ලමර ලඅ.ර,ලමනර්ඹක්ෂමලමනර්මලජනලඹක්ල සත්ුරලකිරීමලසහල
ිදශනලල හනල අලුතින්ල බිහිය ල මර,ල ුණසනල මර,ල ආර්ථිමල මධායස්ාන ල හනල ග්රනමීය ඹල ේක්න්ද්රස්ාන ල
බකිේ මල ස්බන්ධාල මරලිමල සිඹලුමල අංශයලල මනර්ඹක්ෂමල ේසයනයන්ල ළයත්යනේම ල ඹනමල පිණිසල
අ.යයශයල ේේ ල ල මනර්මල ජනලඹන්හිල ළයත් නල බනධානයන්ල ඉයත්ල කිරීම,ල ළනල්ල ඉදිකිරීමල මගින්ල මනර්මල
අයහිර.නලඉයත්ලකිරීම,ලේළෝෂමලමනර්මලඉදිකිරීමලමගින්ලග්රනමීය ඹලේක්න්ද්රස්ාන ලආසන් ලුණසනල මරයලටල
ස්බන්ධාල කිරීම,ල ජලනළයහ ල ළේධාතිල සත්ුරල කිරීමල සහල අේ ුණත්ල අකනලල යුහඹන්ල ඉදිකිරීමල ආදිඹල
ේමහිදීල සදලකිකලටල ම.ල යුුරල ප්රධාන ල උළනඹමනර්මල සමහරක්ල ේේ ල ල මනර්මල සංයර්ධා ල යදසසටහන්ල
්රිඹනත්මමල කිරීමටල ප්රාමේඹන්ල ඒයනේේල ිමදවුමල හනල ප්රතිලලල ළදහදදිලියල හඳු නමදිමල අ.යයශයල
මු,ණකි ල
වතු ෙටිා ල ඳහසුකම්
යුරයලලජීයත්ලය ලප්රජනයේේලජීය ල.ත්ත්යඹලඉහළල දංීමමලපිණිසලඅයශයලමරනුලලබ ලසමනජී ඹලහනල
ආර්ථිමලඹටි.ලලළහසුම්ල උකන:ලසනීළනරක්ෂමලළහසුම්,ලආරක්ෂි.ලළනනීඹලජලඹ,ලයුරලමනර්මලආදිඹ)ල
සදළී මලසඳහනලේමමලප්රතිළනක ල නිද.නලමළලයුුරලේේ ලලේමමලයයනළිතිලහඳු නමදනීේ්දීල“යුරලප්රජනයේේල
සමනජලසංයර්ධා ඹලසඳහනලවූලජනතිමල්රිඹනමනරීලසදලදස්මල(2016-2020)”ලපිළිබඳලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළල
යුුරලබයටලේමහිදීලලේඹෝජ නලේමේර් ල
ප්රවාහනෙ
ේමහිදීල යදඩිදියුණුල මර ල ලකල ළහසුම්යලින්ල සමන්ිද.ල ගුණනත්මමලමගීල ේසයනයක්ල සදළී මල ේමේරහිල
අයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරේේ ලලේමමල්රිඹනයලිේේලදීලඅයශයලමරනුලලබ ලමූලිමලළහසුම්ලයදඩිදියුණුල
කිරීමටල පිඹයරල මන් නල අ.ර,ල ශ්රීල ලංමනල මම නමම ල මණ්සලඹල හනල ජනතිමල ප්රයනහ ල ේමොමිෂමල සමමල
ම නල ස්බන්ධීමරණඹක්ල ළයත්යනල ම.ල යුුරල ේේ ල ල බස්ල රාල දයුර්ල ේළොළයකහිල සනේපුල සංීර්ණල හනල
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ආළ ශනලනල යදිල යනණිජල මට්ටේ්ල ්රිඹනමනරම්ල සඳහනල ළළනත්ල ිශ්චි.ල සංයර්ධා ල ප්රකන ල නිද.නල
ේ ොමළලයුුරඹ ලලබේමන්ම,ලබස්ල රාල දයුර්ලේළොළයකලහනලබස්ල රාල දයුර්ලස්ාන ල Bus Stand &
Halting Places)ල ඉදිකිරීේ්ල දීල පිිවයදඹ-ලලකන. .නයඹල සලමනල බලනල ේළොදුල ආමනරේේල සදලසු්ල Type
Plans)ල නිද.ඹටලමදනීමලයසනලේඹෝමයලේේ ල
ඉසම්
අකනලල නීතිරීතිල ්රිඹනයටල දංීමම,ල ආඹ.ිමල අරුවණුල සඳහනල රජේේල ඉස්ල ළයරනල මදනීමල සහල ළළනත්ල
මට්ටේමන්ල ඉස්ල බදංුණල ළයත්යනේම ඹනමල යදිල මු,ණුල ස්බන්ධාේඹන්ල ේමමල අරුවකකල නිද.ඹටල
මදනීමලසිදුලමළලයුුරලේේ ලල.යක,ලරජේේලඉස්යලලසංරක්ෂණලමටයුුරලසඳහනලේමමලඅරුවකකල නිද.ඹටල
ම.ලහදම ල
කෘෂිකර්භෙ
ආහනරල ිෂ්ළනක ල මර්මනන්.ඹල ඹනු,ල අේ ුණත්ල ආංිකමල ිෂ්ළනදි.ඹන්ල සමමල ස්බන්ධාල මළල හදකිල
ප්රධාන ල ක්ේෂරඹන්ේමන්ල බමකි ල ල මිෂිමර්මල අංශඹල ුරළල යයනළිතිල ්රිඹනත්මමල මරලීමල ප්රයර්ධා ඹල
කිරීේ්ලදීලිෂ්ළනක ඹලහනලලලකනී .නයඹලඉහළල දංීමම,ලුණසනලහනලමධායමලළිවමනණේේලයනණිජලයමනයන්ල
ළහසුමරලීම,ල මිෂිමර්මඹල ම.ල ළක ්ල වූල හනල බමුරල මළල අමඹල සහි.ල මර්මනන්.ල දිිවමදන්ීමම,ල ළසුල
අස්යනුල හනිල අයමල මරලීම,ල අත්හදරල කදමූල ුණඹුු,ල ඉස්යලල ිදමකළල ේබෝමල නිද.ඹල හඳුන්යනදීම,ල මකල
යමනයලහනලජලජීීමලයමනයලඋ න්දුලමරීමම,ලමිෂිලමනර්මලඉදිකිරීමලහනල සත්ුරයලහනලළළනත්ලමිෂිමනර්මිමල
ේමොිදළලයකල හනල පුහුණුල මධායස්ාන ල ීමමරණඹල යදිල මු,ණුල ේමේරහිල ිසිල අයධාන ඹල ේඹොුවල මළල
යුුරල ේේ ල ල .යක,ල ආහනරල සුරක්ෂි..නයඹල .හවුු,ල මරමින්ල තිරසනරල ආර්ථිමල යර්ධා ඹල ළඟනල මරමදනීමල
සහල මිෂිමර්මඹල හනල මිෂිල ද්රයයල ආ්රි.ල ිෂ්ළනක ල සඳහනල ජන.යන්.රල ේයළඳේළොළල ුරළල ළයත් නල
.රමමනිවත්යඹටලුවහුණදීේ්ලශක්තිඹලළයත්යනේම ලඹෑමලේමේරහිලිදේශෂලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරල
යනුලඇ. ල ල
ඳශු සම්ඳත්
ඉහළල ේළෝෂණල හනලආකනඹ්ල.ත්ත්යඹන්ලසහතිමලමරලමින්ලළළන.ල ුරළලනීේරෝගීලහනලලලකනී ල සත්ත්යල
මහණඹක්ල ළයත්යනේම ල ඹනමල ුරළින්ල ජ .නයල සඳහනල කිිව,ල බිත්.රල හනල මස්යලල සදළයුමල ප්රමනණයත්ල
ේලසලඉහළල දංීමමලේමමලඅංශඹලමගින්ලඅේේක්ෂනලේමේර් ලලේ්ලඅනුය,ලේමමලඅංශඹලුරළලේමොිදළලයකල
සඳහනල මනර්ඹක්ෂමල ළශුල ෛයකයල ේසයනයක්ල ඇතිල මරලීම,ල ුණසනල හනල මධායල ළිවමනලණේේල යනණිජමඹල
සත්ත්යල ේමොිදළලයකල ළයත්යනේම ල ඹෑමල ළහසුල මරලීම,ල යටි නම්ල බමුරල කිරීේ්ල මර්මනන්.ල
ප්රයර්ධා ඹ,ල කිිවල බමුරල කිරීමල හනල මබසනල කිරීේ්ල අයශය.නයඹන්ල ළහසුල මරලීමල සහල මිත්රීමල සිංච ඹල
මගින්ලේකුවහුන්ලසුරන්ලප්රයර්ධා ඹලකිරීමලයදිලමු,ණුලේමේරහිලිදේශෂලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරලේේ ල
මිරිදිෙ ධීවා කහයුතු
ේමමලඅංශඹලුරළලමත්සයලිෂ්ළනක ඹලයදඩිලකිරීම,ලඅේලිදලළහසුම්ලයදඩිදියුණුලකිරීමලහනලසුර.කලමසුන්ල
යමනලකිරීමලහනලසුර.කලමසුන්ලයමනලකිරීමලඋ න්දුලමරීමමලඹ ලමු,ණුලේමේරහිලප්රුවඛ.නයලදිඹලයුුරඹ ලල
ජනතිමලජලජලස්ළත්ලසංයර්ධා ලඅධිමනිවේේල NAQDA)ලසහේඹෝමඹලඇතිලධීයරලප්රජනයලසඳහනලඅයශයල
මරනුලලබ ල.නක්ෂණිමලකදනුමලලබනදීමටලපිඹයරලමදිමලමළලයුුරඹ ලලඅකනලල නණ්සලහනලේසයනයන්ලම.ල
ළක ්ල වූල යයයසනඹමඹන්ල බයටල ළත්ීමේ්ල හදකිඹනයල ග්රනමීය ඹල ප්රජනයටල ලදේබ ල ළිවදිල ධීයරල සමතිල
ශක්තිමත්ල කිරීමල හනල ඒයනේේල මළම නමරණඹල යදඩිදියුණුල කිරීමල අ.යනයශයල ේේ ල ල මිදිිවඹල ධීයරල
ිෂ්ළනක ල නිද.ඹටලේම ලසිදුලමරනුලලබ ලඅමඹලබමුරලමළලමර්මනන්.ලප්රයර්ධා ඹටලඅකනලලයයනළිතිල
්රිඹනයටල දංීමමලසිදුලමළලයුුරඹ ලල.යක,ලධීයරලආ්ළන් ලහනලඋළමරණලසළඹනදීමලමගින්ලධීයරලජ ඹනටල
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උළමනරල මළල යුුරල ේේ ල ල ේමමල ්රිඹනමනර්මල ුරළින්ල ග්රනමීය ඹල ප්රජනයටල මත්සයල ිෂ්ළනක ල හරහනල ස්යීඹල
ේළෝෂණලඅයශය.නයඹන්ලසපුරනලමදනීමලපිණිසලඅයස්ානයලලබනදිඹලයුුරලේේ ල
වාරිභාර්
කද ටල ළයත් නල යනිවමනර්මල ළේධාතිල ඹටේත්ල යමනල මළල හදකිල ඉස්යලටල ප්රමනණයත්ල ළිවදිල යනිවල ජලඹල
සදළී මලසහතිමලමරලීම,ලයනිවමනර්මල ළේධාතිලසංයර්ධා ඹ,ලප්රතිසංස්මරණඹලහනලඉදිකිරීම,ලක්රමයත්ලජලල
මළම නමරණඹල සහල ේමොිදල සංිදධාන යලල සහ නගිත්යඹල උළිවමල අයුිවන්ල ලබනමදනීමල ආදිඹල ේමමල
අංශඹල ුරළටල අඹත්ල ප්රධාන ල ්රිඹනමනරම්ල ේේ ල ල ේමමල සංයර්ධා ල ප්රඹන්.ඹල සලලල මරමදනීමල පිණිසල
“ළදරණිල බකලංමනල ක්රමේේකඹ”ල Ancient Cascade System)ල ඉ.නල උළමනරීල යනුල ඇ. ල ල ප්රශස්.ල ජලල
මළම නමර ලක්රමේේකඹන්ලමගින්ලුණඹුු,යලටලඅම.රයලඅේ ුණත්ලක්ේෂරලේබෝමලයර්මලසඳහනලකලයනිවල
ජලඹල සදළී මල සිදුල මළල යුුරල ේේ ල ල මනර්ඹක්ෂමල ජලල මළම නමරණේේල යදකමත්මමල පිළිබඳයල ේමොිදල
ප්රජනයලකදනුයත්ලමරනුයස්ලසුදුසුලයදසසටහන්ලසංිදධාන ඹලකිරීමලසිදුලමළලයුුරඹ ල
ග්රාමීය ෙ සංවර්ධනෙ
ේමමලඅංශඹටලඅඹත්ලඅරුවකකලග්රනමීය ඹලමනර්ම,ලුණසනලළනල්ලහනලේබෝක්ුණ,ලග්රනමීය ඹලේයළඳේළොළලළහසුම්,ල
සුසන ලූමමි,ලපුස්.මනලලහනලග්රනමීය ඹලප්රජනලජලලසදළයුමලයදිලසංයර්ධා ලමනර්ඹඹන්ලසඳහනලේඹකිදඹලයුුරඹ ලල
ේමයදිල යයනළිතිල සදලසු්ල කිරීේ්ල දීල හනල ්රිඹනත්මමල කිරීේ්ල දීල ළළනත්ල ළනල ල ආඹ. ල හනල ප්රනේේීයඹල
ේකම්ල මනර්ඹනලල සමමල ම නල ස්බන්ධීමරණක්ල ළයත්යනේම ල ඹෑමල අයශයල ේමේර් ල ල .යක,ල යල
.නක්ෂණඹල හනල ේයළඳේළොළල ස්බන්ධාේඹන්ල අයශයල සහනඹල ලබනමදනීමල පිණිසල මනර්මිමල සංයර්ධා ල
මණ්සලඹලහනලඅළ ඹ ලසංයර්ධා ලමණ්සලඹලසමමලසමීය ළයල්රිඹනලකිරීමටලේඹෝජ නලේමේර් ලලේමයදිල
යයනළිතිල්රිඹනයටල දංීමේ්ලදීලප්රනේේීයඹලමට්ටේමන්ලඒයනේේලතිරසර නයඹල.හවුු,ලමරනුයස්ලස්ේයච්ඡනල
සංිදධාන ලහනලප්රජනමූලලසංිදධාන යලලසහ නගිත්යඹලලබනමදනීමලඅ.යයශයලේේ ලල
කුසා කර්භාන්ා 
ුණසනල හනල මධායමල ළිවමනණල යයයසනඹඹන්ේේල යයනළනරල .ත්ත්යඹන්ල යදඩිදියුණුල කිරීම,ල ඔවුන්ල ුරළල
.රමමනිවත්යඹ,ල යයයසනඹමත්යල හදකිඹනය,ල .නක්ෂණඹල හුයමනු,ීමම,ල ලලකන. .නල යර්ධා ඹල හනල අේලිදල
ප්රයර්ධා ල හනල සනේේක්ෂල යනසිල ළඟනමරල මදනීමටල අකනලල කදනුයත් නයඹල ඇතිල කිරීමල යදිල මු,ණුල ේමහිදීල
ප්රධාන ලේේ ලල.යක,ලේයළඳේළොළලස්බන්ධා.නලළයත්යනේම ලඹෑමලහනල යල.නක්ෂණඹලහඳුන්යනදීමලසිදුල
මරනුලලබ ලඅ.ර,ලසන්ප්රකන. මලිෂ්ළනක ලහනලගුණනත්මමල නණ්සලිෂ්ළනක ඹලසඳහනලඋ න්දුලමරීමමල
අයශයලේමේර් ලලේමමලඅංශඹලදියුණුලකිරීේ්ලදීලක්ුදද්රලමූලයලළහසුම්ලේමන්මලයනණිජලමණ්සල,ලජනතිමල
ිකකළල ස නයල හනල මනර්මිමල සංයර්ධා ල මණ්සලඹල යදිල ආඹ. ල සමමල ම නල ස්බන්ධීමරණඹක්ල
ේමොස මනලමදනීමලයදකමත්ලයනුලඇ. ලලමනර්ඹක්ෂම.නයඹලඉහළල ංයනුයස්ල යයනළනරලමටයුුරලිදෂේඹහිල
ේළෞේමලිමලඅංශේේලසහ නගිත්යඹලඋ න්දුලමළලයුුරලේේ ලලුණසනලමර්මනන්.ලේකළනර්.ේ්න්ුරයලිදසින්ල
සංිදධාන ඹල මරනුල ලබ ල පුහුණුල යදසසටහන්ල අයසන ේේල පිිව මනුල ලබ ල සහතිම,ල ජනතිමල යිත්ීරඹල
සුදුසුම්ලරනුවයල NVQ Framework)ලසමමලඅනුම.ලිදඹලයුුරඹ ල
ග්රාමීය ෙ විදුිඵලෙ
ේමමල ප්රතිළනක ල ග්රනමීය ඹල ප්රේේශඹන්හිල ජනතිමල ිදදුලිල ළේධාතිේඹන්ල දිගුල කිරී්ල ලබනදීමල හනල ජනතිමල ිදදුලිල
ළේධාතිේඹන්ලිදදුලිබලඹලලබනදිඹලේ ොහදකිලප්රේේශයලලශමය.නයේඹන්ලයුත්ලිදමකළලිදදුලිබලලේඹෝජ නල
ක්රමල්රිඹනත්මමලකිරීමලසඳහනල නිද.ඹටලම.ලහදකිඹ ලලජනතිමලිදදුලිලළේධාතිේඹන්ලදිගුලකිරී්ලලබනදීේ්ලදීල
ේළොදුල දිගුල කිරී්ල සඳහනල ළමණක්ල අරුවකකල ේඹකිදඹල යුුරල අ.ර,ල ේළෞේමලිමල මට්ටේමන්ල ේමේර ල දිගුල
කිරී්ල සඳහනල ේමමල අරුවකකල නිද.නල මළල ේ ොහදම ල ල ිදමකළල බලශක්තිල මූලනශ්රල සදළී ේ්ල දීල හනල
ිදදුලිබලඹලඅරපිිවමදස්ේමන්ල නිද.නලකිරීමලපිළිබඳයලකදනුයත්ලකිරීේ්ලයදසසටහන්ලසංිදධාන ඹලකිරීේ්ලදීල
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සුි.යල බලශක්තිල අධිමනිවේේල Sustainable Energy Authority)ල සමමල ම නල ස්බන්ධීමරණඹක්ල
ළයත්යනලම.ලයුුරඹ ල
සංචාාක කර්භාන්ා ෙ
සංචනරමල මර්මනන්.ඹටල අකනලල රනජයල ප්රතිළත්තිඹල ේක්න්ද්රම.ල ීමල තිේබනුේේල “සංචනරඹල සඳහනල ලේලොයල
අම නලදිය.  ලබයටලශ්රීලලංමනයලළිවයර්. ඹලකිරීම”ලඹ ලේත්මනයලම.ඹ ලලිදිදධානංගීමරණඹලවූලබ ්,ල
ස්ය නයධාර්මඹ,ලරනසඹ,ලමිෂිමර්මඹ,ලසංස්මිතිඹ,ලක්රීසනලහනලළිවසරඹලයදිලිදිදධාලඅංශලඔස්ේසලසංචනරමල
මර්මනන්.ඹල ප්රයර්ධා ඹල මළල යුුරඹ ල ල .යක,ල මදටිල මර්මනන්.ඹල ආ්රි.ල සංචනරමල ම්මන ,ල හස්.ල
මර්මනන්.ලආ්රි.ලසංචනරමලම්මන ලහනලේමොහුලිෂ්ළනක ලආ්රි.ලසංචනරමලම්මන ලයදිලසන්ප්රකන. මල
හනල ළදරණිල මර්මනන්.ල ම.ල ළක ්ල වූල ිදිදධාල ේත්මනයන්ල ඔස්ේසල සංචනරමල මර්මනන්.ඹල දියුණුල කිරීේ්ල
අයස්ානල සදලකිකලටල නජ ඹල මළල හදකිඹ ල ල ප්රධාන ල සංචනරමල උළනඹමනර්මඹන්ල සදමසීේ්ල දීල ඹටි.ලල
ළහසුම්ල හනල ේසයනයන්ල යදඩිදියුණුල කිිවම,ල රැකිඹනල අයස්ානල සඳහනල .ු,ණල ප්රජනයල ේය.ල ළහසුම්ල
සදළ. ම,ල ළළන.ල ුරළල ිදශනලල යශේඹන්ල කක් ටල ලදේබ ල අඩුල ප්රසිේධිඹක්ල සහි.ල ආමර්ශනීඹල ස්ාන ල
හඳු නමදනීමලසහල දරඹී්ලමදදිිව,ලේමෝටර්ලරාල දයුර්ලඋකයන ,ලේසයනලසදළයු්ලස්ාන ,ලසනීළනරක්ෂමල
ළහසුම්,ල ුවහුදුල ස් න ල ප්රේේශල ආසන් ේේල මිිවදිඹල ස් න ඹල කිරීේ්ල ළහසුම්ල යදිල ර,න් න්ල
සඳහනලවූලආමර්ශණීඹලළහසුම්ලසදළී මලයදිලසංරචමලම.ලඒයනලේක්න්ද්රම.ලිදඹලයුුරඹ ලල
ඳළාත් ඳාලනෙ
-

ඳළාත් ඳාලන භාර්

ළළනත්ලළනල ලමනර්මලිසිලමලටලේමේහයු්ලහනල සත්ුරයලසිදුලකිරීමලසඳහනලප්රුවඛ.නයඹලලබනදිඹල
යුුරලේේ ලලළළනත්ලළනල ලමනර්මලතිරසනරලළක මකින්ලිසිලළිවදිල්රිඹනත්මමලීමමලසහතිමලමරලනුල
පිණිසලළයත් නල.ත්ත්යඹන්ලම.ලඒයනලුවළුමින්ලේහෝලආංිකමලයශේඹන්ලේමොන්ක්රීට්ලකිරීමලේහෝල
.නරලකදමීය මලසිදුමළලයුුරඹ ල
-

ප්රජා ජල සම්ඳාදනෙ

ේමමලඅරුවකකල නිද.ඹටලමිමින්ලආරක්ෂි.ලපිිවසිදුලජලඹලසහලසනීළනරක්ෂමලේසයනලසදළී මලසිදුල
මළල යුුරඹ ල ල යල ප්රජනල ජලල ේඹෝජ නල ක්රමල සදලසු්ල මර ල අයධිේේල දීල ම නල ශමය.නල
අධායඹ ඹන්ලසිදුලමළල යුුරඹ ලලළනනීඹලජලඹලසදළී ේ්ලදීලජනතිමල ජලස්ළනක ලහනලජලනළයහ ල
මණ්සලඹලිදසින්ලජලේේලගුණනත්මම නයඹලපිළිබඳලසහතිමලමරලීමලඅයශයලේේ ලලේළොදුලළිංලහනල
ස් න ඹල මරනුල ලබ ල ස්ාන ල ක්රමිමල අයුිවන්ල සත්ුරල කිරීමල අ.යයශයල ය ල අ.ර,ල ඒයනල
ේසෞඛයමඹලයශේඹන්ලසුදුසුල.ත්ත්යඹමලළයත්යනම.ලයුුරලේේ ල
-

අඳද්රවය කළභනාකාණෙ

අළද්රයයලප්රතිචක්රීඹමරණඹලකිරීම,ල ේමෝේළෝස්ට්ලේළොේහොරලිළකීමමලසහල අළද්රයයලආර්ථිමමඹල
යටි නමමකින්ල යුත්ල ිෂ්ළනක ල බයටල ළත්කිරීමල යදිල මනර්ඹඹන්ල සිදුල කිරීමල සඳහනල ප්රුවඛ.නයඹල
ලබනදිඹලයුුරඹ ලලඅළද්රයයලජ
ඹලය ලස්ාන යලදීමලයර්මලකිරීම,ලදිරණලඅළද්රයයලඉයත්ලකිරීමලහනල
ප්රමනණයත්ල ඉසමසල තිේබ ල ළිවසරඹන්හිදීල ඒයනල ේමෝේළොස්ට්ල ේළොේහොරල බයටල හදරීමමල
ස්බන්ධාේඹන්ලප්රජනයලකදනුයත්ලකිරීමලඅයශයලේේ
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-

අයනකුත් ඳළාත් ඳාලන යසවාවන්

ඉහ.ල කක්ය ල ලකල ළළනත්ල ළනල ල අංශඹටල අඹත්ල උළල යදසසටහන්ල ඹටේත්ල ආයරණඹල ේ ොවූල
පුස්.මනල,ල ආකනහ නමනර,ල බස්ල දයුර්ේළොළයක,ල සතිල ේළොළයකල හනල ළමනල උකයන ල යදිල
මනර්ඹඹන්ලේ්ලඹටේත්ලඇුරළත්ලමළලහදකිඹ ල

නභයශීී ප්රතිඳාදන
ේමමල අරුවකකල ේයන්ල මරල තිේබනුේේල මූලිමල සදලදස්ේමහිල අන්.ර්ම.ල ේ ොවූල හදිසිල අයශය.නයඹන්ල
ස්බන්ධාේඹන්ල නිද.නලකිරීමලසඳහනඹ ල
වියශෂ අවශයා ාවෙන් සහිා  ම්භාන සහා ූ  ීමභනා
ේ්ල ඹටේත්ල මූලිමල ඹටි.ලල ළහසුම්ල හනල අේ ුණත්ල ළහසුම්ල ේ ොමදතිල ීමමල ිසනල ජීයේ ෝළනඹඹන්ල
සමසනලමදනීේ්ලදීලදුෂ්මර.නයලටලුවහුණදීලසිටි ලහනලඒලඅනුයලසංයර්ධා ේේලදීලළසුබෑමමටලලක්යලඇතිල
ම්මන ල හඳු නමදනීමල ළළනත්ල අධිමනරීන්ේමන්ල අේේක්ෂනල ේමේර් ල ල ේමයදිල අහි.මරල .ත්ත්යඹන්ල
මමහදරීමමලසඳහනලඅයශයලළහසුම්ලසදළී මටලඅකනලලයයනළිතිලේක්න්ද්රම.ලිදඹලයුුරලේේ ලලේමමලඅරුවකකල
ආේඹෝජ ඹලකිරීේ්ලදිලිදිදධාලජ ලමනධායඹන්ලහනලසංිදධාන ලමගින්ලළළනත්ලහනලජනතිමලමට්ටේමන්ලේළන්යනල
ේකනුලලබ ලමදටළුලපිළිබඳයලකලසදලකිලිමත්ලීමමලයදකමත්ලේේ ලලල
යඳොදු භාර්ය ෝඳයේශ
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

අක්රමයත්ල අයුිවන්ල සිදුල ය ල සංයර්ධා ල මටයුුරල මමහදරීමමල පිණිසල ප්රධාන ල අංශල සඳහනල සංයුක්.ල
සදලසු්ල Master Plans)ලසමස්ලමළලයුුරලේේ
ප්රනේේීයඹල යශේඹන්ල ළයත් නල යනසිල සහම.ල .ත්ත්යඹන්ල ප්රේඹෝජ ඹටල මදනීමල හනල අඩුල
යරප්රසනකලනී ල ප්රජනල මණ්සනඹ්යලටල අයශයල ළහසුම්ල ලබනදීමල සහතිමල මරලනුයස්ල ආංිකමල
මට්ටේමන්ලස්ළත්ලසිතිඹ්ම.ලකිරීමල Resource Mapping)ලසිදුලමළලයුුරඹ ල
මනර්ඹසනධා ඹලම.ලළක ්ලවූලඅඹයදඹලක්රමේේකඹටලඅනුම.ලේයමින්ල2018ලුවකකලයර්ෂඹලසඳහනල
සදලසු්ලමර ලලකලයදසසටහන්ලහනලයයනළිතිලඒලඅයුිවන්මලිමලකිරීමලසඳහනලළළනත්ලිදසින්ලසෑමල
උත්සනහඹක්මලම.ලයුුරඹ ල
සංයර්ධා ල සදලසු්ල ්රිඹනයටල දංීමේ්ල දිල රජේේල ප්රස්ළනක ල මනර්ේමෝළේේශල මද ිදන්ල
අනුමම ඹලකිරීමලළළනත්ලඅධිමනරීන්ේේලයමීමක්ලේේ
අරුවකකල සීමනසහි.ල ේහ. න්,ල ප්රශස්.ල ේලසල ස්ළත්ල ේයන්ල කිරීේ්ල මනර්ඹක්ෂම.නයල හනල දිගුල
මනලී ල ප්රතිලලල පිළිබඳයල සදලකිලිමත්ල ේයමින්ල ල .නර්කිමයල යයනළිතිල ප්රුවඛ.නම.ල කිරීමල ඉ.නල
යදකමත්ලේේ
කිසිඹ්ලයයනළිතිඹක්ලිමලකිරීමටලයසරමටලයසනලමනලඹක්ලම.ලයන්ේන්ල ්ලඊළඟලයර්ෂඹන්ටල
අයශයලමරනුලලබ ලමූලයලස්ළත්ලහඳු නමිමින්ලයයනළිතිඹලඅදිඹරම.ලමළලයුුරලේේ ලලේමහිදී,ල
ේළරලයර්ෂේේලසදලස්මලිදමසුමටලලක්ලකිරීමලකලඉ.නලයදකමත්ලේේ ල
ඹටි.ලල ළහසුම්ල යයනළිතිල සඳහනල පිිවයදඹල ප්රතිලන ල cost-benefit)ල ිදශ්ේකෂණඹල අනුමම ඹල
මළල යුුරල අ.ර,ල සමනජල ඹටි.ලල ළහසුම්ල යයනළිතියලල දිල පිිවයදඹල සනලලය.න cost-effective)ලල
මූලධාර්මඹලපිළිබඳලසදලකිලිමත්ලිදඹලයුුරඹ ල
යයනළිතිලජ .නලඅ. තිඹටලළදයරීමටලේළරලඒයනේේලශමය.නයඹ,ලගුණනත්මම නයඹල ලප්රමිීරන්ලසහල
සත්ුරලක්රමේේකඹලපිළිබඳයලිසිලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරලලේේ
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IX.

X.
XI.

XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

අකනලල ප්රේේශේේල ූමමිල ලක්ෂණල හනල ේේශගුණිමල සනධාමල ේමේරහිල අයධාන ඹල ේඹොුවල මරමින්,ල
රජේේල ේමොස දගිලිල ඉදිකිිවේ්ල දීල හදකි.නක්ල දුරටල ේළොදුල වූල සදලසු්ල ආමිතිල Type Plans)
නිද.ඹටලම.ලයුුරලේේ
ේමොස දගිලිලහනලේය ත්ලයුහඹන්ලඉදිකිරීේ්ලදීලඉසමසලඋළිවමලඅයුිවන්ලප්රේඹෝජ ඹටලමදනීමල
හනලඅ යශයලයුහඹන්ලඉදිකිරීේමන්ලයදළීමලේමේරහිලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරඹ
හදකිල සෑමල අයස්ානයක්ම,ල රජඹටල කදරීමටල සිදුල ය ල යදඹල බරල අඩුමරලීමල පිණිසල අකනලල
ළනර්ශ්යඹන්ේමන්ල උකන:ල ළළනත්ල ළනල ල ආඹ. ,ල රනජයල ේ ොය ල සංිදධාන ල හනල ප්රජනමූලල
සංිදධාන ලආදිඹ)ලමූලයලකනඹමත්යඹක්ලලබනමදනීමටලපිඹයරලමදනීමලේඹෝමයලේේ ල
යනණිජමඹලශමය.නයලඹකින්ලයුත්ලයයනළිතිල්රිඹනත්මමලකිරීේ්ලදීලහදකි.නක්ලදුරටලසුදුසුලක්රමේේකල
හරහනල ේළෞේමලිමල අංශේේල සහ නගිත්යඹල ලබනමදනීමටල ්රිඹනල මළල යුුරඹ ල උකන:ල රනජයේළෞේමලිමලහවුකමනිවත්යලප්රේේශඹ)
ේළොදුල යත්ම්ල ිර්මනණඹල කිරීේ්ල දීල සංයර්ධා ේඹන්ල අඩුල ේහෝල අඩුල යරප්රසනකලනී ල ප්රේේශයලටල
ප්රුවඛ.නයඹලලබනදිඹලයුුරඹ
ජනතිමල හනල ළළනත්ල මට්ටේමන්ල සිදුල ිදඹල හදකිල ේිදමරණඹල යදළදක්ීමමල සඳහනල හදකිල සෑමල
උත්සනහඹක්මලකදිවඹලයුුරඹ
ළිවසරඹ,ල මනන්.නල මටයුුරල හනල .ු,ණල මටයුුරල යදිල ේළොදුේේල මදේ
ල අංශල Cross-cutting
Sectors)ලපිළිබඳලඅයධාන ඹලේඹොුවලකිරීමලයදකමත්ලය ලඅ.ර,ලඅේ ුණත්ලප්රධාන ලඅංශයලටලඅඹත්ල
යයනළිතිලසදලසු්ලකිරීේ්ලදීලඒලපිළිබඳයලසදලකිලිමත්ීමමලඅයශයලේමේර්
ස්ත්රීල පුු,ෂල ලිංගිමත්යඹල පිළිබඳල අනුල ලල වූල අඹයදඹමරණඹල ඉලක්මල මරමත්ල 2016 03 09ල
දි දතිල අමන.යල මණ්සලල ීරරණඹටල අනුම.ල ේයමින්ල ග්රනමීය ඹල ආර්ථිමල සංයර්ධා ඹටල අකනලල
යයනළිතිල්රිඹනත්මමලකිරීේ්ලදීලුවළුලප්රතිළනක යලින්ල25 ලක්ලමනන්.නලඅභියිේධිඹලඋේකසනලේයන්ල
මළලයුුරලේේ ල
ග්රනමල ශක්තිල යයනළනරේේල මූලධාර්මයලටල අනුම.ල ේයමින්ල ශක්තිමත්ල මරලීම,ල බලමදන්ිදමල හනල
සංිදධාන ම.ලකිරීමලහරහනලදිළිඳුලළවුකලදිළිඳු නයේඹන්ලුවකනලමදිමලසඳහනලිසිලඅයධාන ඹලේඹොුවල
මළලයුුරඹ ලලේමහිදීලඅකනලලඅේ ුණත්ලආඹ. ලසමමලම නලස්බන්ධීමරණඹක්ලළයත්යනලමිමින්ල
ේමමලයයනළනරඹටල්රිඹනීයලීයලසහ නගීලීමමලඅයශයලේමේර් ල
ල2015ලයර්ෂලලේේලේකසද්බර්ලමසලළදිවස්ල නුයරදීල ලකලමනලගුණිමලසුවළුේේදීල COP21)ලශ්රීලලංමනයල
ඇුරළුල රටයකල 195ල ක්ල ිදසින්ල ේමෝලීඹල යශේඹන්ල නී.යනනුල ලයල පිළිමත්ල මනලගුණිමල
.ත්ත්යඹන්ටලඅකනලලමනර්ඹඹන්ලඉටුලකිරීමලසඳහනලගිිදසුමමටලබළඹි ලලේ්ලඅනුය,ලසිඹලුලළළනත්ල
බහිලප්රධාන ලමූලධාර්මලඅනුමම ඹලකිරීමලසඳහනලිසිලඅයධාන ඹලේඹොුවලමළලයුුරඹ ලලඒලඅනුය,ලයනයුල
ිදේමෝච ඹලඅඩුලකිරීම,ලේේශගුණිමල.ත්ත්යඹන්ලප්රමිතිල.ත්ත්යඹටලේම ලඒමලහනලේේශගුණිමල
ිදළර්ඹනසලිසනලඇතිලය ලඅහි.මරලප්රතිලලලඅයමලමරමදිමලයදිල්රිඹනමනර්මලේමේරහිලළළනත්ල
බලධානරීන්ේේලඅයධාන ඹලේඹොුවලීමමලඉ.නලයදකමත්ලේේ ලල.යක,ලේමහිලනලමලනපීඹලහනලජන.යන්.රල
සහේඹෝගී.නයඹල ප්රයර්ධා ඹල මරලීමල හනල බමඟත්යේඹන්ල ්රිඹනල කිරීමල අ.යයශයල මු,ණක්ල ේසල
සදලකිඹලහදකිඹ
ආබනධි.ල.ත්ත්යඹන්ේමන්ලේළේළ ලබේහත්ලිදිදධාලහදකිඹනයන්ලසහි.ලපුේමල. න්ලබලමදන්ීමමල
අරුවණුලේමොටමත්ල“ආබනධාලසහි.ලපුේමල. න්ලපිණිසලවූලජනතිමල්රිඹනමනරීලසදලදස්ම”ල NADP)ල
මින්ල හදඳින්ේය ල බහුල ආංිකමල රනුවයල ේමේරහිල ළළනත්ල බලධානරීන්ේේල අයධාන ඹල ේඹොුවල ිදඹල
යුුරඹ ලලේමඹල්රිඹනයටල දංීමමලසඳහනලළළනත්යලින්ලසුරටුකනඹමලමට්ටේ්ලකනඹමත්යඹක්ලලබනදීමල
සහතිමලමළලයුුරඹ ල
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8. වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්භ පිළියෙල කිරීයම් ක්රභයේදෙල
8.1. ඳළාත් සභාජ-යර්ථික ඳැතිකස පිළියෙල කිරීභ
ඔබලළළන.ල ිදසින්ලළහ.ල කදක්ේය ලේ.ොරුරු,ල ල කත්.ල ඇුරළත්ලය ලළිවදිලසමනජ-ආර්ථිමලළදතිමසක්ල
සදමසිඹලයුුරලේේ ල
1.
2.
3.
4.

ළනසක,ලේරෝහකලුණසනලයනිවමනර්මලයදේලආදිේඹහිලයයනේතිඹලකදක්ේය ලළළනත්ලසිතිඹම
ළළන.ලපිළිබඳලිදශ්ේකශ නත්මමලඉදිිවළත්ලකිරීමක්
ළළනේත්ලප්රධාන ලසමනජ-ආර්ථිමලකත්.
2018ලයර්ෂඹලසඳහනලළළන.ටලලදේබ ලමූලයලස්ළත් ල

1.ලඳළාත් සිතිෙභ
ළහ.ලසඳහන්ලිදස්.රලඇුරළත්ලය ලළිවදිලළළනත්ලසිතිඹමලසදමසීමටලේඹෝජ නලේමේර් ල





දිස්ත්රික්ලමන. ්ලසහි.යලළළනේත්ලදිස්ත්රික්ම
ප්රනේේීයඹලේකම්ලේමොට්ශනශලමන. ්ලසහි.යලප්රනේේීයඹලේකම්ලේමොට්ශනශ
ළළනේත්ලප්රධාන ලමනර්මලජනලඹ
සිතිඹේ්ලකදක්ේය ලප්රනේේීයඹලේකම්ලේමොට්ශනශයලලකිවද්ර.නලඅනුළන.ඹ ල

2.ලඳළාා  පිළිඵ විශ්යේෂණාත්භක ඉදිරිඳත් කිරීභක්ල










ළළන.ලපිළිබඳලසනමන යලිදස්.රඹක්
ළළනේත්ලසමනජලහනලආර්ථිමල.ත්ත්යඹ
ළළනේත්ලසනර්යලකර්ශමඹන්ේේලයර්.මන ල.ත්ත්යඹ
ළළනත්ලකළලේේීයඹලිෂ්ළනදි.ඹ
ප්රනේේීයඹලසංයර්ධා ල්රිඹනකනමඹ
ළළනේත්ලකිවද්ර.නයඹලපිළිබඳල.ත්ත්යඹ
ඒමලපුේමලලආකනඹම
ේසයනලියුක්තිඹලපිළිබඳල.ත්ත්යඹ
ේසයනලේබකනලහදරීමල ලසදළී මල

3. ඳළායත් ප්රධාන සභාජ-යර්ථික දත්ා 
ළහ.ල කදක්ේය ල ප්රධාන ල කත්.ල හනල ේ.ොරුරු,ල සදලදස්මටල ඇුරළත්ල කිරීමටල ේඹෝජ නල
ේමේර් ල




සනමන යලේ.ොරුරු,
ළළනත්ලකළලේේීයඹලිෂ්ළනදි.ඹ
දිළිඳුමමලහනලේසයනලියුක්තිඹ
13





ේසෞඛයඹ
අධායනළ ඹ
ඹටි.ලලළහසුම්ල

යදඩිලිදස්.රලසඳහනලඇුවණුමල-ල1ලබලන් )
4. 2018 වර්ෂෙ සහා ඳළාා හ ලැයඵන මූලය සම්ඳත්ල
ේමමලේමොටේසහිලළහ.ලකදක්ේය ලළිවදිල2018ලයර්ෂඹලසඳහනලළළන.ටලලදේබ ලප්රකන ලහනලයයනළිතිල
අරුවකකලසඳහන්ලමළලයුුරඹ ල
පුනාාවර්ා න විෙදම් – ළහ.ලකදක්ේය ලඅ. .මඹ ටලඅකනලයලිදඹක්ලප්රමනශ ඹක්ලඇුරළත්ල
මරන් )










පුේමලලළඩි ඩි
මමන්ලිදඹක්
සදළයු්
සත්ුරලිදඹක්
ගිිදසු්ම.ලේසයන
සංක්රනම
ප්රකන
සහ නධානර
අේ ුණත්ලපු රනයර්. ලිදඹක්
උඳ එකතුව




ළළනත්ලළනල ලිදඹක්ලප්රතිපරණඹ
ළළනත්ලළනල ලආඹ. ලසඳහනලේමේහයු්ලසහඹ

පුනාාවර්ා න විෙදයම් ුවළු එකතුව
පු රනයර්. ලිදඹකමලමූලයමරණඹල



ආකනඹ්ලේබකනලහදරීම
සනමූහිමලප්රකන

ුවළු අාුවදේ - ළහ.ලකදක්ේය ලඅ. .මඹන්ලඹටේත්ලුවළුලඅරුවකකලප්රමනණඹලකදක්ිදඹලයුුරඹ)





සනුවහිමලප්රකන
පු රනයර්. ලිදඹක්ලසඳහනලආකනඹ්ලේබකනලහදරීම
උළමන ලළනකමලප්රකන
ළළනත්ලිශ්චි.ලසංයර්ධා ලප්රකන
14



සංයර්ධා ලයයනළිතිල

ඳළාා හ ලැයඵන ුවළු අාුවදේ
අකනලලේය ත්ලේ.ොරුරු, ල

8.2. අංශෙ පිළිඵ විශ්යේශනාත්භක ප්රකාශනෙ
බක්ලබක්ලආංිකමලසදලදස්මලුරළලළහ.ලකදක්ේය ලමු,ණුලඅසංගුලිදඹලයුුරඹ ල
 කත්.ලහනලේ.ොරුරු,ලසමමලඅංශේඹහිලයර්.මන ල.ත්ත්යඹ
 අංශේේලේසයනලසදළයුම,ලයර්.මන ල.ත්ත්යඹ,ලයසනත්ලශක්තිමත්ලකිරීමලහනලප්රසනරණඹ,ලඅඩුල
දියුණුලහනලඅඩුලයරප්රසනකලනී ලප්රේේශයලලේසයනලසදළයුේ්ලප්රසනරණඹ
 මදටළු,ලප්රශ්ණලහනලබනධානයන්ලහඳු නමිමින්ලසහලිදේශෂි.,ලආංිකමලඅරුවණුලළඟනලමරමදිමල
පිණිසලඅංශඹලුරළලසිදුලමළලයුුරලප්රුවඛලමදදිහත්ීම්ලිර්ේේශලමරමින්ලඅංශඹටලඅකනලල
ිදශ්ේකෂණනත්මමලිදස්.ර
 ළළනත්ලසනර්යලඉලක්මලළඟනලමරමදනීමලසඳහනලආංිකමලකනඹමත්යඹලළදහදදිලිලකිරීම
 අංශඹන්ටලඅකනලලේය ත්ලේ.ොරුරු, ල
8.3. සංාචක සහ උඳ සංාචක බාවිා ා කාමින් 2018 වර්ෂෙ සහා ඳළාත් නිශ්චිා  සංවර්ධන
ප්රදානවලහ අදාලව වාර්ෂික යයෙෝජන සැලැස්භ පිළියෙල කිරීභ
2018ලයර්ෂඹලසඳහනලයනර්ෂිමලසංයර්ධා ලසදලදස්මලසදමසීේ්ලදීලසිඹලුමලළළනත්ලිදසින්ලබක්ලබක්ල අංශඹල
ඹටේත්ලසංරචමල Compononts) හනලඋළලසංරචමල Sub-components) ඇුරළත්ලමරමින්ලසළඹනලඇතිල
ේළොදුල ආමිතිල ළරඹටල අනුයල ඇුවණුමල -ල 2)ල බඹල පිළිේඹලල මළල යුුරල ේේ ල ල ේමමල සංරචමල හනල උළල
සංරචමල සිඹලුමල ළළනත්යලටල ේළොදුල ේේ ල ල බේසවුයක,ල බක්ල බක්ල උළල සංරචමඹල ඹටේත්ල “පුළුකල
්රිඹනමනරම්ල ක්ේෂර”ල Broad Activity Areas)ල හඳු නල මදනීමල බක්ල බක්ල ළළන.ල ිදසින්ල සිදුල මළල
යුුරඹ ල ල ේමහිදී,ල බක්ල බක්ල ළළන.ල සුරල සනේේක්ෂල යනසිල ේමේරහිල අයධාන ඹල ේඹොුවල මරමින්ල ළළනත්ල
අයශය.නල අනුයල බඹල සිදුල මළල යුුරල ේේ ල ල බේමන්ම,ල ළළන.ල ිදසින්ල “පුළුකල ්රිඹනමනරම්ල ක්ේෂර”ල
ඹටේත්ල “්රිඹනමනරම්ල ලද. ස්ුරයක්”ල List of Activities)ල හඳු නම.ල යුුරඹ ල ල අංශඹක්ල ඹට.ටල
මදේ
ලබක්ලබක්ලසංරචමඹන්ලේහෝලසංරචමඹක්ලඹටේ.ටලමදේ
ලබක්ලබක්ලඋළලසංරචමඹක්ලසඳහනල
ආේඹෝජ ඹල කිිවමල අියනර්ඹල ේ ොවූයක,ල ළිවීයල ේේල ළහසුයල හනල ළළනත්ල අ.රල සංසන්ක ඹන්ල සිදුල
කිරීමලපිණිසලේළොදුලේක්.ලඅංමල Common Code Numbers)ල නිද.නලකිරීමලයදකමත්ලයනුලඇ.
ළළනත්ල ිශ්චි.ල සංයර්ධා ල ප්රකන යලටල අඹත්ල යනර්ෂිමල සංයර්ධා ල සදලදස්මල සදමසීමල ළහ.ල කදක්ේය ල
ආමිතිලළරල ඇුවණුමල-ල3ලහනල4)ල නිද.නලමරමින්ලසිදුලමළලයුුරඹ ල

යකෘති ඳත්ර 3 ඒල ඒල සංරචමඹල තිරසනරල සංයර්ධා ල ඉලක්මල සමමල ස්බන්ධාල ය ල ළිවදිල හනල උළල
සංරචම,ලපුළුකල්රිඹනමනරම්ලළරනසලහනලඅඹයදඹලඇුරළත්ලය ලළිවදිලසංයර්ධා ලසදලදස්මලසමස්ලකිරීම ල
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යකෘති ඳත්ර 3a දිස්ත්රික්ලඅඹයදඹලසමමලබක්ලබක්ලපුළුකල්රිඹනමනරම්ලක්ේෂරලසඳහනල්රිඹනමනරම්ල
ලද. ස්ුරලසදමසීම ල
ඉහ.ල කදක්ේය ලසදලසු්ලරනුවයලහනලආමිතිලළරලල අනුරූපීල ප්රතිලලලරනුවයක්ල ය ලඅ.ර,ලබඹලසංයර්ධා ල
මදදිහත්ීම්,ල ප්රතිලලල සහි.ල ආේඹෝජ ඹ,ල ේමටිල මනලී ල හනල දිගුල මනලී ල ප්රතිලලල ස්බන්ධාේඹන්ල
මමේළන්ීමමක්ලකලේේ ලලඒලඅනුය,ලේමමලමනර්ලේමෝළේේශඹලුරළින්ලඒමනබේධාලආංිකමල්රිඹනමනරීලසදලසු්ල
රනුවයක්ලහඳුන්යනදීලඇ. ල
ඳළාත් සැලසුම් ාාුවව
අංශඹල ලඒජන්සිඹ
සංරචමඹ
උළලසංරචම
පුළුකල්රිඹනමනරම්ලළරනස
්රිඹනමනරම්

ේමමල ළළනත්ල සදලසු්ල රනුවයල ුරළල තිරසනරල සංයර්ධා ල ඉලක්මල සංරචමල ුරළින්)ල දිගුල මනලී ල ප්රතිලලල
උළලසංරචමලුරළින්)ලඅන්.ර්ලළළනත්ලසන්සන්ක ඹක්ලසඳහනලේළොදුල ළසුබිමක්ලසමස්ල මරලඇතිලඅ.ර,ල
ේමටිල මනලී ල ප්රතිලලල පුළුකල ්රිඹනමනරම්ල ළරනසල ුරළින්)ල සහල ්රිඹනමනරම්ල හඳු නමදනීමල ළළනත්ල
ිදසින්ලසිදුලමළලහදකිලය ලේලසලසමස්ලීමලඇ. ල
්රිඹනමනරීල සදලසු්ල රනුවය,ල ස්ම.ල යයනළිතිල ප්රතිලලල රනුවයල ේමන්මල යදසසටහන්ල මනර්ඹසනධා ල
අඹයදේඹහිල ිදඹක්ල රනුවයල සමමල අනුරූපිල ිදඹල යුුරඹ ල ල ්රිඹනමනරීල සදලසු්ල රනුවයල ළළනත්ල සංයර්ධා ල
ප්රතිලලලසඳහනලකනඹමත්යඹලසළඹ ලආඹ.ිමලප්රතිලලලරනුවයලසඳහනලළක මලසළඹ.  ලල
ක්රිොත්භකබාවයේ ැලමභ

විෙදම් වර්ගීකාණෙහ අදාල
අෙවැෙ ක්රභෙ

ඳළාත් සැලසුම් ාාුවව

යංශික ප්රතිපල දාභෙ

ීයර්ෂඹ

අංශඹල ලඒජන්සිඹ

අරුවණු

සංරචමඹ

තිරසනරලසංයර්ධා ලඉලක්ම

යයනළිතිඹ

උළලසංරචමඹ

ප්රතිිදළනමඹ

උළලයයනළිතිඹ

පුළුකල්රිඹනමනරම්ලළරනස

ිමදවුම

අරුවණුලමනණ්ස

්රිඹනමනරම්

ේඹකවුම

යදසසටහ

ඉහ.ල සඳහන්ල මරල ඇතිල උළේකස්ල ේමේරහිල ිසිල අයධාන ඹල ේඹොුවල මරමින්ල 2018ල යර්ෂඹටල අකනලයල
මද ිදන්ලස්පර්ණලමර ලලකලආමිතිලළරල-ල3ලහනලආමිතිලළරල-ල3a,ලබමඟ.නයඹලලබනමදනීමලපිණිසල
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2018 ජනවාරි 31 දි ටල ේළරල ුවකකල ේමොමිෂන්ල ස නේේල ේකම්ල ේය.ල ඉදිිවළත්ල මර ල ේමන්ල
මනු,ණිමයලකන්යනලසිටිමි ලල
ේමමල මනර්ේමෝළේේශඹන්හිල පිටළත්ල ළළනත්ල අමන.යංශල ලේකම්යු,න්,ල ේකළනර්.ේ්න්ුරල ල ආඹ. ,ල
ප්රධානනීන්ලහනලඅකනලලඅේ ුණත්ලළනර්ශයඹන්ලේය.ලලදබීමටලසදලදස්ීමමලසඳහනලමනු,ණිමලයන්
2018ල යර්ෂඹල සඳහනල සංයර්ධා ල සදලදස්මල පිළිේඹලල කිරීේ්ල දීල සිඹලුමල ළනර්ශ්යමු,යන්ේේලල සනුවහිමල
ප්රඹන්.ඹලසහතිමලමර ලේමන්ලමනු,ණිමයලකන්යනලසිටිමි ල

ඒ ටී බ් යූ ඩී බී ේ.න් ේමෝන්
ේකම්
ුවකකලේමොමිෂන්ලස නයල
පිටළත්ල:(i)
ජ නධිළතිලේකම්,ලජ නධිළතිලේකම්ලමනර්ඹනලඹල

-ලකද පි

(ii)

අග්රනමන.යලේකම්,ලඅග්රනමන.යලමනර්ඹනලඹල

-ලකද පි

(iii)

ේකම්,ලජනතිමලප්රතිළත්තිලහනලආර්ථිමලමටයුුරලඅමන.යනංශඹල

-ලකද පි

(iv)

ේකම්,ලුවකකලහනලජ මනධායලඅමන.යනංශඹල

-ලකද පි

(v)

ේකම්,ලළළනත්ලස නලහනලළළනත්ලළනල ලඅමන.යනංශඹල

-ලකද පි

(vi)

ිදමණමනධිළති,ලිදමණමනධිළතිලේකළනර්.ේ්න්ුරයල

-ලකද පි

(vii)

නණ්සනමනරලිේඹෝජයලේකම්,ලමහනල නණ්සනමනරඹල

(viii) අධායක්ෂලජ රනක,ලජනතිමලඅඹයදඹලේකළනර්.ේ්න්ුරයල

-ලකද පි
-ලකද පි

(ix)

අධායක්ෂලජ රනක,ලජනතිමලක්රමස්ළනක ලේකළනර්.ේ්න්ුරයල

-ලකද පි

(x)

ිේඹෝජයලප්රධාන ලේකම්ල සදලසු්),ලසිඹලුමලළළනත්ල

-ලඅ ම ස

(xi)

ිේඹෝජයලප්රධාන ලේකම්ල මූලය),ලසිඹලුමලළළනත්ල

-ලඅ ම ස

(xii)

සහමනරලිදමණමනධිළති,ලසිඹලුමලළළනත්ල

-ලඅ ම ස
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