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ප්රධාන ලේකම්
බව් නහිර,මධායම,දකුණ,උතුර,ලයඹ,උතුරුමැද,ඌල,වබරගමුලලවශල ැේග හිරලපෂනත
හිතලත්ලප්රධාන ලේකම්තුමි/තුමියි,
ඳෂාත් ලාර්ෂික වංලර්ධන වැසුම් වකව් කිරීම වශා මාර්ග ෝඳගේ 2017
පෂනත්ල ි්චිතල වංලර්ධා ල ප්රදන ල යටේත්ල 2017 ලර්යල වඳශනල ලනර්ෂිමල වංලර්ධා ල වැැව්මල වමව්ල
කිරීේ්දීල පශතල දැක්ේල ල මරුණුල පිළිබඳලල ිසිල අලධාන යල ේයොමුල මර ල ේවල ඔබේගන්ල මනරුණිමලල
ඉකනලසිටිනුලැේේ.
01.රජගේ වංලර්ධන ප්රතිඳත්තිය
ව්මුතිලනදිල ජනතිමල රජේේල දැක්මල ලනුේේල ලවරල 2020 ල විටල ඉශෂල මැදිල ආදනය්ල වහිතල ආර්ථිමල
තත්ත්ලයක්ල මරනල ඟනල වීමයි.ල එමල අරමුණල වනක්නත්ල මරල ගැනීමල ේලනුේලන්ල රජයල විසින්ල වමනජල
වනධානරණත්ලල ප්රලර්ධා යල ශනල ඉශල ලර්ධා යල ය ල ද්විත්ලල අරමුණුල ශනල බැඳුණුල වමනජීයල ේලෂඳේපොල
වංමකපයලමතලපද ්ලවුලඋපනයලමනර්ගලඅනුගම යලමරනුලැේේ.
ේමකීල වන්දර්භයල තුෂල මධායල මනීන ල වනර්ලල ආර්ථිමල අරමුණුල වනක්නත්ල මරගැනීමල ේපරදැරිලල පශතල
දැක්ේල ලක්ේේත්රලපශලේමේරහිලප්රමුතතනලලබනදීමටලමටයුතුලේමේරනුලඇත.


රැකියනලදලක්යක්ලඋත්පනද යලකිරීම.



ජ තනලේේලආදනය්ලමට්ට්ලඉශෂල ැංවීම.



ග්රනමීය යලආර්ථිමයන්ලවංලර්ධා යලමරීනම.



ග්රනමීය යලශනලලතුලඅංලවිේේෂිතලලඉඩ්ලහිමිමනරිත්ලයලතශවුරුලකිරීම.



පුළුකලවශලක්තිමත්ලමධායමලපන්තියක්ලිර්මනණයලකිරීම.

ේමමලතත්ත්ලයලතුෂලජනතිමලවංලර්ධා යලඋේදවනලපෂනත්ලදනයමත්ලයලපශතලදැක්ේල ලඅයුරින් අේේක්නල
ේමේර්.


ේගෝීනයල ේලෂඳල ේපොෂල වමඟල එක්ලල මටයුතුල කිරීමටල විනල ශනල කුඩනල පරිමනණල ේගොවීන්ල ශනල
ලයලවනයමයින්ලදිරිලගැන්වීම.



පෂනත්ලමට්ටමින්ලආශනරලසුරක්ෂිතභනලයලතශවුරුලකිරීම.



ේගොවීන්ේේල තීරණනත්මමල ගැටළුල ේමේරහිල අලධාන යල ේයොමුල කිරීමල වශල ග්රනමීය යල ආර්ථිමයල
වංලර්ධා යලකිරීම.



ග්රනමීය යලයටිතලපශසුම්ලලැදිදියුණුලකිරීම.



රැකියනලදක්යක්ලඋත්පනද යලකිරීේ්ලජනතිමලලැඩවටශ ලවඳශනලදනයමලවීම.



ලයලවනයමයන්ේේල කුවතනල ලැදිදියුණුල කිරීමල තුලින්ල සුළුල ශනල මධායල පරිමනණල මර්මනන්තල
ප්රලර්ධා යලමරීනම.



ලඅලයලේවේලනලශනලපශසුම්ලවැපීමමලමගින්ලවංචනරමලමර්මනන්තයලප්රලර්ධා යලමරීනම.



රටතුෂල මන ලල ව්පතල ලැදිදියුණුල කිරීමල උේදවනල අධායනප ල ශනල ේවෞතයල අංලල ලයනපිතිල
ක්රියනත්මමලකිරීම.



දිළිඳුලපවුකලඉක්මලමරලදරිද්රතනලලදුරීනේ්ලලැඩලවටශන්ලක්රියනලටල ැංවීම.

02.ජනාධිඳති ගේකම් කාර්යාය මගින් වම්බන්ධීකරණය කරනු බන ජාතික ලැඩවටශන්
ජ නධිපතිල ේකම්ල මනර්යනයල මගින්ල ව්බන්ධීමරණයල මරනුල බ ල ජනතිමල ලැඩවටශන්ල තුලින්ල
අේේක්ෂිතලප්රතිනභලඅත්මරලගැනීමලඋේදවනලඵදනීමලදනයමත්ලයක්ලැේබ ලපරිදිලපෂනත්ලවිසින්ලව්ලකීයල
වංලර්ධා ලවැසු්ලවමව්ලමෂලයුතුය.


ආශනරලි්පනද ජනතිමලලැඩවටශ



පරිවරලමෂම නමරණජනතිමලලැඩවටශ ල(ශරිතලවංලර්ධා ය)




මත්ද්රලයලිලනරණජනතිමලලැඩවටශ
ලකුගඩුලේරෝගලිලනරණජනතිමලලැඩවටශ

03.තිරවාර වංලර්ධන අරමුණු
ශ්රිල ංමනල,ල එක්වත්ල ජනතීන්ේේල 70ල ල මශල වමුළුේේදීල ප්රමනයටල පත්ල මර ල දල තිරවනරල වංලර්ධා ල
අරමුණුල ඟනල මරල ගැනීමල උේදවනල අත්වන්ල තබ ල දල රටලකල අතුරින්ල එමකි. තිරවනරල වංලර්ධා ල
අරමුණුල වංතයනලල 17ලක්ලල ලඅතරලඒලශනලව්බන්ධිතලඉක්මලවංතයනලල169 කි. පෂනත්ලවංලර්ධා යටල
අදනෂලතිරවනරලවංලර්ධා ලඅරමුණුලපශතලපරිදිලේේ.
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ලවරල2030 ල ලවිටලසියළුමලආමනරේේලදරිද්රතනලලතුරන්ලකිරීම.



ලවරල2030 ල ලවිටලසියළුමලආමනරේේලකුවගින් ලශනලමන්දලේපෝණයලතුරන්ලකිරීම.



ලවරල 2030 ල ල විටල ඒඩ්ව්ල ේරෝගය, ක්යල ේරෝගය, මැේකරියනලල ශනල අේ කුත්ල ලවංගතල
ේරෝගලතුරන්ලමරමින්ලේවෞතයලශනලයශපැලැත්මලවශතිමලකිරීම.



ලවරල 2030 ල ල විටල සියළුමල ගැශැණුල ශනලපිරිමිලෂමුන්ලිදශව්, ප්රනථමිමිමලශනලද්විතීයිමලපනවැකල
අධායනප යලව්පුර්ණලමර ලබලටලතශවුරුලකිරීම.



ලවරල2030 ල ලවිටලසුරක්ෂිතලපනනීයලජයලබනලගැනීමටලඅදනලවි්ලලප්රේේයලතශවුරුලකිරීම.



ලවරල2030 ල ලවිටලදැරියලශැකිලවිදුලියලවඳශනලවි්ලලප්රේේයලතශවුරුලකිරීම.



අලමල ආදනය්ල මනණ්ඩලටල අයත්ල ආදනය්ල උපයන් න්ල බගැන්වීමල උේදවනල ප්රතිපත්තිල
ව්පනද යල ශනල ජ ලර්ගය, ව්ත්රීල පුරුල භනලයල ලැිල මරුණුල ේ ොවමනල වමනජේේල සියළුල
ේද නමලඇතුෂත්ලල ලපරිදිලආදනය්ලප්රලර්ධා යලවශතිමලමරීනම.



ලවරල 2030 ල ල විටල ල නන්තර, ේතත්බි්, වියළිල ඉඩ්ල වශල මඳුල ය ල ේභෞමිමල පරිවරල
පද්ධාතීන්ලමදි මින්ලවංරක්ණයලශනලව්ථමිනප යලකිරීම.



සියකන්ල වඳශනල යුක්තියල හිමිමරල ගැනීමටල ඇතිල ශැකියනලල තශවුරුල කිරීම,ල සියළුල මට්ටමින්ල
ඵදනීම,ල ලගවීේමන්ල යුතුල ආයත ල ේගොඩ ැඟීමල වශල සියළුේද නල ශටල වනමමනමීය ල වමනජයක්ල
ප්රලර්ධා යලකිරීමමතලතිරවනරලවංලර්ධා යක්ලවඳශනලමැපවීම.

අයලැය කථාල -2017 තුෂ ඇතුෂත් විගේෂිත කරුණු
(අ.) ගඳොදු ක්ණ
i.

2017 ලර්යල වඳශනල ඉදිරිපත්ල මර ල දල අයලැේයහිල පුළුකල ේත්මනලල ලනුේේල “පුළුකල වමනජල
පද මකින්ලයුත්ලමදි ්ලවංලර්ධා ය”යන් යි.

ii. 2017 ලර්යල දිළිඳුමමල පිටුදැකිේ්ල ලර්යල ේවල ප්රමනයටල පත්කිරීේ්ල තීරණයටල අනුකලල
යමින්ලදිළිදුලහිතලනදීලප්රතිපත්තීන්ලක්රියනලටල ැංවීමලපශසුලමරීනම.
iii. ශරිතලශනල ලලේවොයනගැනී්ලමතලපද ්ලවුලආර්ථිමයක්ලේගොඩ ැගීමලපිළිබදලජනතිමලවංලර්ධා ල
උපනයමනර්ගලවමඟලඅනුගතලවීම.
iv. යටිතල පශසුම්ල වශල නීතිමයල ශනල ආයතිමල වශයල වැපීමමල මගින්ල "ලිද්ධිල යනන්ත්රණය"ල ේවේල
වැේම ලේපෞද්ගලිමලඅංයලේපෝණයලකිරීමලවශලදිරිමත්ලකිරීම.
v. දිජිටකල ආර්ථිමය, වංචනරමල ලයනපනරය, ලනණිජමයල මිෂිමර්මයල වශල මනර්මීය මරණයල ය ල
ක්ේේත්රලතුලරනජයලශනලේපෞද්ගලිමලආේයෝජ යලදිරිමත්ලකිරීමලශනලේක්න්ද්රගතලකිරීමලප්රලර්ධා යල
මරීනමලශනලඒලපිළිබඳලවිේේලඅලධාන යලේයොමුලකිරීමලව්බන්ධාලලප්රලර්ධා යලවශලඅලධාන ය.
3

(ආ.) ආංශික ප්රමුතතා
(i) කෘෂි කර්මාන්තය


අඩුලඅව්ලැන් ,අඩුලආදනයමලවශලේභෝගලකීපයක්ලමතල රදනල පැලතීමලය ල මරුණුලමතල පද ්ල වුල
මිෂිල මර්මය,ල ලනණිජමය, ඉශෂල ආදනය්ල බ ල වශල අප ය ල මුකල මරගත්ල අංයක්ල බලටල
පරිලර්ත යලකිරීම.



ේගොවීන්ේේලේක්ලකලක්තියලලැදිලමරමින්ලඔවුන්ලබලගැන්වීමලවඳශනලේගොවිලවමුපමනරලවමිතිල
පිහිටුලවීම.



අගයලඑමතුලකිරීේ්ලදනමයටපශසුම්ලවැසීමලවඳශනල"කුඩනලි්පනදමයනලවශලමශනලගැනු්මරු"ල
ය ල වංමකපයල මතල පද ්ලල "බනහිරල ලගනමරුලන්ේේල ආදර්ය"ල ක්රියනලටල ැංවීමටල උ න්දුල
මරවීම.



අර්තනපක, ේොකුල ළූණු,මිරිව්,බඩල ඉරිඟුල වශල ේවෝයනල ය ල ප්රධාන ල ආශනරල ේබෝග 05 න්ල
ව්ලයංේපෝෂිතල වීමල ය ල පද මල මතල පිහිටනල ජනතිමල ආශනරල ි්පනද ල ලැඩවටශ ල ක්රියනලටල
ැංවීම.



අධිල තනක්ණිමල ලනරිමනර්ගල ක්ලරමල වශල ඵදනීමතනලයල ඉශෂල

ැංවීේ්ල මිෂිල තනක්ණයල

භනවිතයටගැනීමලප්රලර්ධා ලකිරීම.


අදනල යන්ත්රසුත්රල ආ ය ේේදීල අයල මරනුල බ ල තීරුල බදුල වශල අේ කුත්ල බදුල ලර්ගල අඩුල කිරීමල
තුළින්ලේගොවිබි්ලයනන්ත්රිමරණයලකිරීේ්ලලැඩපිළිේලලදිරිගැන්වීම.

(ii) ඳශු වම්ඳත් අංය


ලයලවනයමලක්තියක්ලවහිතලව්ලයංරැකියනලපද මින්ලක්රියනලමර ලපශුලේගොවීන්ලවඳශනලඉශෂලකිරිල
ි්පනද යක්ලබනලේද ලඑෂේදනුන්ලවැපීමම.



රනජය-ල ේපෞද්ගලිමල ශවුකමනරිත්ලල ප්රේේයල භනවිතල මරමින්ල ේතෝරනගත්ල දිව්ත්රික්මල ලල පශුල
වංලර්ධා ලමනපලපිහිටුවීම.



වශ දනයිල ේපොීනල අනුපනතල යටේත්ල පශුල ේගොවීන්ටල ණයල පශසුම්ල වැපීමමල මගින්ල අරමුදකල
පිළිබඳලලපලත් නලපරතරයලපියවීමටලඋපමනරීලවීම.

(iii) මිරිදිය ධීලර කර්මාන්තය


මිරිදියල මත්වයල මර්මනන්තයල ප්රලර්ධා යල කිරීමල වඳශනල “ඒමනබද්ධාල මිරිදියල ධිලරල මර්මනන්තල
ග්මන ” ව්ථමිනපිතලකිරීම.



ශ්රිල ංමනල ජනතිමල ජජීවිල ලගනල වංලර්ධා ල අධිමනරිේේල (NAQDA)ල වශයල ඇතිලල ලනණිජමයල
පද මින්ලමිරිදියලමත්වයලමර්මනන්තයලදියුණුලකිරීමලවඳශනලතනක්ණිමලවශයලබනදීම.
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ලැදිල ඵදනලක්ල බනල ේද ල “බනහිරල ලගනමරුලන්ේේල ආදර්ය” භනවිතේයන්ල විසිතුරුල මත්වයල
මර්මනන්තයලප්රලර්ධා යලකිරීම.

(iv)


අධයාඳනය

යටිතල පශසුම්ල වංලර්ධා ය, ගුරුපුහුණුල, වියල ිර්ේද්ල වංලර්ධා යල ශනල විදයනලල ශනල
තනක්ණයල මතල පද ්ල වුල අධායනප යල වඳශනල අරමුදකල වැපීමමල පිළිබඳල ලැදිල අලධාන යක්ල
දැක්වීම.



ග්රනමීය යල ප්රේද්ලල පනවකල වඳශනල පන්තිල මනමර,විදයනගනරල උපමරණල වශල ගිශල භනණ්ඩල වැපීමමල
පිණිවලඅලයලඅරමුදකලබනලදීම.



පරිගණමල වශල ටැේල පරිගණමල ලැිල

වී ල ඉගැනු්ල උපමරණලලින්ල වමන්විතල “දැකු්මළුල

පන්තිල මනමර ”වංමකපයල ශඳුන්ලනල දීමල මගින්ල පනවකල ෂමුන්ල තුෂල සිත්ල ඇදගන් නල සුළුල
ලනතනලරණයක්ලිර්මනණයලකිරීම.


ලතුල ම්මරුලන්ේේලදරුලන්ලවඳශනලගුණනත්මමලඅධායනප යක්ලවශතිමලමරීනමල පිණිවලඅලයල
පශසුම්ලබනදීමලතුළින්ලලතුලපනවකල ගනලසිටුවීම.



ආබනධිතල දරුලන්ටල උපමනරල කිරීමල වඳශනල ේතොරතුරුල වන්ිේේද ල තනක්ණයල මතල පද ්ල වුල
ද්රලයල භනවිතයටල ගිමින්ල විේේල ශනල විධිමත්ල ේ ොල ල අධායනප ල ලැඩවටශන්ල තලදුරටත්ල ලැදිලල
දියුණුලකිරීම.



මුළුල රටමල ආලරණයල ල ල පරිදිල අවුරුදුල 5-19ත්ල අතරල ලයව්ල ලල පනවකල ෂමුන්ල වඳශනල රක්ණල
ක්රමයක්ලශඳුන්ලනලදීම.

(V) ගවෞතය


ප්රධාන ල ලේයන්ල ලනට්ටු,යනගනර,රවනය නගනරල වශල උපමරණල ඇතුළුල ේරෝශකලල ේභෞතිමල
යටිතලපශසුම්ලලැදිදියුණුලකිරීම.



ේබෝලේ ොල ලේරෝගලසීග්රේයන්ලපැතිරීමලලැැක්වීමලව්බන්ධාේයන්ලේවෞතයලබධානරින්ලවිසින්ල
පනවකලදරුලන්ලදැනුලත්ලකිරීම.



සීඝ්රේයන්ල පැතිරල ය ල ලකුගඩුල ේරෝගයල වශල අේ කුත්ල ේබෝේ ොල ල ේරෝගල (NCD)
ව්බන්ධාේයන්ලපර්ේේණලමටයුතුලවඳශනලපශසුම්ලවැසීම.



ෂමනල ලමරණල අඩුකිරීමල වඳශනල ේතෝරනගත්ල ේරෝශකලල විේේෂිතල ෂමනල ේරෝගල වඳශනල ප්රතිමනරල
කිරීමටලලනට්ටුලවංකීර්ණලව්ථමිනපිතලකිරීම.



ේටලි -ල වලදය (Tele - Medicine)ල ලැඩවටශන්ල ප්රලර්ධා යල කිරීමල මගින්ල ේවෞතයල ේවේලනල
පද්ධාතියලතුෂලේතොරතුරුලතනක්ණයලභනවිතයටලගැනීමලප්රචලිතමරීනම.
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රටපුරනල ේවෞතයල වශල ේපෝණයල පිළිබඳල ්රමිමයින්ේේල හිඟයක්ල පලති ල බැවින්ල එලැිල
ත තුරුලලවංතයනලලලැදිලකිරීම.



රජේේලේරෝශකලලේපෞද්ගලිමලවලදයලපරීක්ණලරවනය නගනරලපිහිටුවීම.



ආයුර්ේේදලවලදයලවිදයනලටලඅදනලලපර්ේේණලශනලවංලර්ධා ලමටයුතුලප්රලර්ධා යලකිරීම.

(vi) සුළු ශා මධය ඳරිමාණ ලයලවාය අංය


රජයල විසින්ල මුලිමල ප්රනේධා යල වැපීමමල මගින්ල සුළුලශනල මධායමල පරිමනණල ලයලවනයමයින්ල වඳශනල
ණයලඇපලආලරණලේයෝජ නලක්රමයලක්තිමත්ලකිරීම.



රජයල විසින්ල 50% මල ේපොීනල වශ නධානරයක්ල බනල දීමල මගින්ල සුළුල ශනල මධායල පරිමනණල
ලයලවනයමයන්ටලවශණදනීමලණයලපශසුම්ලවැපීමම.



ංමනලමනර්මිමලවංලර්ධා ලමණ්ඩේේල(IDB)ලවශයලඇතිලලඅලයලයටිතලපශසුම්ලශනලපුහුණුලල
බනදීමලතුලින්ලේරදිපිළිලවශලඅත්යන්ත්රලේේමර්මනන්තයල ගනලසිටුවීම.



දැදිලමුදකලප්රලනශලගැටළුලටලමුහුණලදීලසිටි ලේද්ශීයලමර්මනන්තලමරුලන්ලවඳශනලේලේෂඳේපොෂල
පශසුම්ලලැදිදියුණුලකිරීම.

(vii) වංචාරක කර්මාන්තය


අලයල යටිතල පශසුම්ල වශල ක්තිමත්ල ියනම ල රනමුලක්ල වැපීමමල මගින්ල වංචනරමල
මර්මනන්තේේලආේයෝජ යලකිරීමටලේපෞද්ගලිමලඅංයලේයොමුමරලවීම.



ේශෝටකලල පශසුම්ල ලැදිකිරීමල වඳශනල ේපොීනල වශ ල වහිතල ණයල බනදීමල තුලින්ල ේශෝටකල
හිමියන්ටලඋපමනරලකිරීම.



වංචනරමල වංලර්ධා ල අරමුදල උපේයෝගීල මරගිමින්ල වංචනරමල ආමර්ණීයල ව්ථමින ලල
වංව්මිතිමලවංදර් ලවංවිධාන යලකිරීම.



වංචනරමල මර්මනන්තයල තුෂල ේද්ශීයල ි්පනද ල භනවිතයල වධාර්යමත්ල කිරීමල වඳශනල ේද්ශියල
ලේයන්ලඅගයලඑමතුකිරිේ්ලදනමල(Value Chains)ලඇතිලකිරිම.



ේතෝරනගත්ල දිව්ත්රික්මලල ේපෞද්ගලිමල ශනල රනජයල ශවුකමනරිත්ලල පද මල යටේත්ල වංචනරමල
ක්ේේත්රේේල රැව්වී්, දිරිල ගැන්වී්, ව්මන්ත්රණල ශනල ප්රදර් ල ය ල මනර්යයන්ල ආලරණයල ල ල
පරිදිලමධායව්ථමින ලපිහිටුලවීම.(MICE exhibition centers)



ේද්ශීයලශව්තලමර්මනන්තලි්පනද ලප්රදර් යලශනලඅේවියලවඳශනල ැේග හිරලේලරෂලතීරේයහිල
පුහුණුලමධායව්ථමින ලශනලේතොරතුරුලමධායව්ථමින ලව්ථමිනපිතලකිරීම.
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(Viii) ග්රාමීය ය වංලර්ධනය ( ගමන් රට ශදමු)


උද්ධාම යටල වමනනුපනතිමල ල ල ේවල පෂනත්ල පන ල ආයත ල ලල ආදනය්ල ඉශෂල

ැංවීමල

තුලින්ලඑමලආයත ලවිසින්ලවපයනුලබ ලේවේලනලන්ලලැදිලදියුණුලකිරීම.


ේපෞද්ගලිමලශනලරනජයලඅංලලලශවුකමනරිත්ලලප්රේේයලයටේත්ලලනණිජමයලලේයන්ලවනර්ථමිමලල
පලත්ලනේග ලයනලශැකිලමවලමෂම නමරණලයනන්ත්රණයන්ලඇතිලකිරීම.



ග්රනමීය යලආර්ථිමලක්රියනමනරම්ලලටලශනලවමනජලසුභලවනධා යටලවනනුබලවැපේය ලපරිදිලග්රනමීය යල
මනර්ගලලැදිදියුණුලකිරීම.



කුඩනලපරිමනණලලැේල වීමරණය, ප්රතිවංව්මරණයලශනලඒලනේේලේරොන්මඩලඉලත්ලකිරීම.



ග්රනමීය යලවනීපනරක්මල පශසුම්, මිෂිල ි්පනද ල පද ්ල මරගත්ල මර්මනන්තලශනලමිෂිමනර්මිමල
උපමනරමලේවේලනලලැදිදියුණුලකිරීම.



ග්රනමීය යලමට්ටේ්ලප්රජනල නයමයින්ලවවිබලගැන්වීමලවඳශනලජනතිමලප්රතිපත්තිලශනලආර්ථිමලමටයුතුල
අමනතයනංයලයටේත්ලවිේේලඅරමුදක්ලපිහිටුලවීම. ේ්ලයටේත්ලග්රනමීය යලවංලර්ධා ලක්රියනමනරම්ල
වඳශනලණයලපශසුම්ලවැපේයනුලඇත.

04. ආංශික මාර්ග ෝඳගේය
4.1 වමාජ යටිත ඳශසුකම්
අධයාඳනය
ජනතිමලශනලජනතයන්තරලලේයන්ලඇතිල ලඅ නගතලඅභිේයෝගයන්ටලවනර්ථමිමලලමුහුණලදියලශැකිලල ලපරිදිල
ලල වංලර්ධා යල ඉක්මල ේක්න්ද්රල මරගිමින්ල අධායනප ල අංේේල ආේයෝජ යන්ල සිදුවියල යුතුය.
අධායනපිමල යටිතල පශසුම්ල ලැදිදියුණුල මර ල අතරම, අධායනප ේේල ඉශෂල ගුණනත්මමභනලයල ශනල
ප්රමිතියල තශවුරුල කිරීමල වඳශනල ගුරුලරුන්ල පුහුණුල කිරීමත්, අලයල අධායනපිමල උපමරණල වපයනල දීමත්ල
සිදුමලයුතුය. ේමහිදී, ේ ොදියුණුලග්රනමීය යලප්රේද්ලේමේරහිලප්රමුතලඅලධාන යලේයොමුවියලයුතුලලේේ.
බටහිර වලදය ක්ගේ්රය
ේවෞතයල අංයටල අදනල ලැඩවටශන්ල ශනල ලයනපිතිල මගින්ල ේවෞතයල ේවේලනලන්ී ල ගුණනත්මමල භනලයල ලැදිල
දියුණුල කිරීමත්ල එමගින්ල ේරෝගල ිලනරණයල ේමේරහිල ලැදිල අලධාන යල ේයොමුල කිරීමත්ල අතයනලයල ේේ.
ේවෞතයලතත්ත්ලයලපිළිිබු ලේමේර ලිර්ණනයමලපශලමට්ටමමලපලති ලප්රේද්ලටලවිේේලඅලධාන යල
ේයොමුලමරලඅලයලේභෞතිමලයටිතලපශසුම්ලශනලඋපමරණලබනදීමත්, ේරෝශකලටලසුදුසුම්ලවහිතල
මනර්යමණ්ඩල බනදීමත්ල සිදුල මල යුතුේේ. ලවංගතල ේරෝගල ශනල ේබෝල ලේ ොල ල ේරෝගල ලෂක්ලනීනමත්,
ේරෝගීන්ටල ප්රමනණලත්ල පශසුම්ල බනදීමත්, යශපත්ල ලේවෞතයල පුරුදුල වඳශනල ජ තනලල ේයොමුල කිරීමත්ල
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මගින්ලමරණලශනලේරෝගීවී්ලඅනුපනතයන්ලමගින්ලේපන්නු්ලමර ලප්රනේද්ශීයලවිමතනලයන්ලඅලමලකිරීමටල
පියලරලගතලයුතුලේේ.
ගේශීය වලදය ක්ගේ්රය
පනර්පරිමල ේද්ශීයල වලදයල අංයල ඵදනීමල අයුරින්ල ජ තනලල ේලතල ේවෞතයල ේවේලනලන්ල වපය ල
ක්ේේත්රයක්ල බලටල පත්කිරීමල වඳශනල ලල තනක්ණයල භනවිතනල කිරීමටල අලයලපියලරලගතලයුතුේේ. තලද,
ේද්ශීයලලඖධාලි්පනද යලදිරිලගැන්වීමලපිණිවලසුදුසුලව්ථමින ලශඳු නේග ලඔසුලඋයන්ලව්ථමිනපිතලකිරීමලඉතනල
ලැදගත්ලේේ.
ක්රීඩා
මල ක්රීඩමයින්ල පෂනත්, ජනතිමල ශනල ජනතයන්තරල මට්ටමින්ල ජයග්රශණල මරනල ේග යනමටල අලයල වශයල
බනදීමටත්, ක්රීඩනලන්ල මගින්ල ේවෞතයල ව්පන් ල ජිවිතල ේගොඩ ගනල ගැනීමල වඳශනල ජ තනලටල අලයල
පශසුම්ල වැපීමමටත්ල ප්රමුතතනලයල දියල යුතුය. තලද, විේ ෝදනත්මමල ලැඩවටශන්ල වඳශනල ලැදිල
අලධාන යක්ල බනදීමල මගින්ල ේබෝල ේ ොල ල ේරෝගල ලෂක්ලනල ගැනීමල වඳශනල අලයල පශසුම්ල බනල දීමදල
ඉතනලලැදගත්ලේේ.
ඳරිලාව ශා ෂමාරක්ක කටයුතු
වමනජේයන්ල හුදමනල වල ෂමුන්ල ආයත ල ගතමර, වමනජයල වමගල ව්බන්ධාල කිරීමල තුලින්ල ේශොඳලල
පුරලැසියන්ල බිහිකිරීමල වඳශනල ල ල පු රුත්ථමිනප ල මටයුතුල වඳශනල ප්රතිපනද ල ේලන්මල යුතුල ේේ.
විේේේයන්මලපරිලනවලභනරේේලපසුල ලෂමුන්ේේලවදිමලඅලයතනලශනලසුභලවනධා යලේමන්මලහිමිම්ල
ශනල ආරක්නලල ව්බන්ධාේයන්ල ලැදිල වැකිකක්ල දැක්වියල යුතුල ේේ. ඔවුන්ේේල නරීරිමල ශනල මන සිමල
ේවෞතයල වංලර්ධා ය, පීඩ යන්ටල ේගොදුරුල වල දරුලන්ල වමනජගතල කිරීම, ඔවුන්ේේල දැනුමල ශනල කුවතනල
ලැදිදියුණුල මරල ේදමේපියන්,

ෑදෑයින්ල ේශෝල භනරමරුලන්ල ේලතල භනරල දීමල ප්රමුතතනලයල බනල දියල යුතුල

මනර්යයන්ලේේ.
වමාජ ගවේලා
ඉතනල ඉක්මින්ල ආපදනලන්ටල ක්වියල ශැකිල අලදන ්ල වශගතල තත්ත්ලේේල පසුල ල ේරෝගීන්, ලයව්ගතල
වලන්, ආබනධිතයින්, ආ නථමිල වලන්ල ලැිල අයල වඳශනල ේවේලනල පශසුම්ල වැපීමමටල ප්රනේධා ල ප්රතිපනද ල
ේයොදනගතල ශැකිය. ලැදිහිටිල අයිතිලනසිම්ල පිළිබඳල එක්වත්ල ජනතීන්ේේල ප්රඥපේතියටල අනුගතල ේලමින්ල ශනල
රේට්ලපලත් නලනීතිලරීතිලශනලේරගුනසිලලටලයටත්ලලලැදිහිටිලිලනවලඇතිලකිරීමත්, ඒලනල ඩත්තුලකිරීමල
ේමන්මලලැදිහිටියන්ලරැමලබනලගැනීමලවඳශනලඑමලපවුකලලවනමනජිමයින්ලදිරිමත්ලකිරීේ්ලක්රේමෝපනයන්ල
ශඳුන්ලනලදීමත්ලඉතනලලැදගත්ලේේ. වමනජලආර්ථිමලලේයන්ලඅලදන ්ලවශගතලපුද්ගයින්ලවඳශනලව්ලයංල
රැකියනල අලව්ථමිනලන්ල උදනමරල දීල ඔවුන්ල වමනජීයල ලේයන්ල ේගෞරලනන්විතල බලටල පත්ල කිරීමල දල ේමහිනල
ලැදගත්ලේේ.
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වංව්කෘතික ශා ආ මික කටයුතු
අ නගතල පරපුරල වඳශනල වංව්මිතියල ශනල උරුමයන්ල ආරක්නල මරල දනයනදල මරල දීමටල ලේමමල අරමුදකල
ේලන්මල යුතුය. ව්පියල ශනල අව්පියල වංව්මිතිමල ලටි නම්ල ඉක්මල මරමින්ල ේ්ල යටේත්ල
ලැඩවටශන්ලශනලලයනපිතිලශඳු නේග ලක්රියනත්මමලමලශැකිලේේ.
නිලාව
අඩුලආදනය්නභීලිලනවලේ ොමැතිලපවුකලවඳශනලිලනවලබනලදීමටලප්රතිපනද ලේලන්ලමලයුතුලේේ. ිලනවල
වඳශනල ආධානරල බනේද ල විටල එමල ප්රජනලේේල දනයමත්ලයල බනල ගැනීමදල උ න්දුල මල යුතුල ේේ. ිලනවල
ණයල බනේද ල ආයත ල ලල වශයදල බනගිමින්ල වශ දනීමල ිලනවල ණයල පශසුම්ල අඩු ආදනය්නභීල
පවුකලවඳශනලබනලදීමටලදලමටයුතුලකිරීමලලැදගත්ලේේ.
වමූඳකාර ලයාඳාර
වමුපමනරලලයනපනරේේලියුතුලමනර්යලමණ්ඩලශනලවනමනජිමයින්ලවඳශනලඅතයලයලල ලපුහුණුවී්ලබනදීමල
මගින්ල වමුපමනරල ලයනපනරයල වංලර්ධා යල කිරීමල වඳශනල ේමමගින්ල අරමුදකල ේලන්මරල ගතල ශැකිය.
ලයනපනරිමලමටයුතුලලලිරතලවමූපමනරලවමිතිලවඳශනලවිජුලප්රදන යන්ලේ ොමලයුතුලේේ.

4.2 ආර්ථික යටිත ඳශසුකම්
ඳෂාත් මාර්
ලලමනර්ගලඉදිකිරීම, දැ ටලපලති ලමනර්ගලලැදිදියුණුලකිරීමලශනලමනර්ගලපද්ධාතිලිසිලපරිදිල ඩත්තුලකිරීමල
වඳශනල ප්රමුතත්ලයල බනදියල යුතුය. පෂනත්ල මනර්ගල වංලර්ධා ේේදීල ජනතිමල මනර්ගල පද්ධාතියල වමඟල
ව්බන්ධාතනලයලතශවුරුලකිරීමලතුළින්ලපෂනත්ලශනලග්රනමීය යලමට්ටේ්ලි්පනදමයනලශනලේලේෂදලේපොෂලඅතරල
ව්බන්ධාතනලයල ේගොඩ ැංවීමල සිදුමල යුතුය. තලද, මනණුල පද්ධාතියල ශනල අේ කුත්ල අදනල ලුශයන්ල
ඩත්තුලලපිළිබඳලිසිලඅලධාන යලේයොමුලමලයුතුලේේ.
ලතු යටිත ඳශසුකම්
ේමමලඅරමුදක, ලතුලලජිලත්ලල ලජ තනලේේලජිල ලතත්ත්ලයල ඟනලසිටුවීමලවඳශනලඅලයලවමනජලශනල
ආර්ථිමලයටිතලපශසුම්ල(උදන:- විපනරක්මලපශසුම්,පනනීයලජය, ලතුලමනර්ගලආදිය) ලැදිදියුණුල
කිරීමටල ේයොදනගතල යුතුය. ලතුල ජ තනලේේල වමනජල වංලර්ධා යල වදශනල වුල ජනතිමල වැැව්මල ල (2016 2020) තුලශදු නගත්ලලයනපිතිලවඳශනලේමමලඅරමුදකලභනවිතලකිරීමටලේයෝජ නලේමේර්.
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ප්රලාශනය
ශ්රීල ංමනල ගම නගම ල මණ්ඩයල යටතටල අයත්ල ේ ොල ල බව් ැලතු්ල ේපොෂලකල ඉදිකිරීමල ශනල
ප්රතිවංව්මරණයල වඳශනල ේමමල අරමුදකල මුලිමල ලේයන්ල ේයදවියල යුතුය. ේමමල ක්රියනලලියල තුල
ජ තනලටලඅලයලමුලිමලපශසුම්ලලැදිදියුණුලකිරීමලවඳශනලශ්රිලංමනලගම නලගම ලමණ්ඩයලශනලජනතිමල
ගම නගම ල ේමොමින්ල වභනලල වමඟල ම නල ව්බන්ධීමරණයක්ල පලත්ලනල ගතල යුතුය. පෂනත්ල ි්චිතල
වංලර්ධා ල ප්රදන , බව්ල

ැලතු්ල ශනල බව්ල මගීල පර්යන්තල ලල වනේපුල වංකීර්ණල ශනල ආප නනල ලැිල

ලනණිජමයල මටයුතුල වඳශනල ේයොදනල ේ ොගතල යුතුය. එේමන්ම, බව්ල ැලතු්ල ශනල මගීල පර්යන්තල වඳශනල
ආදර්ලවැසු්ලභනවිතනලකිරීමලේයෝේලයලේේ.
ඉඩම්
ේ්ල යටේත්ල අරමුදකල ේයදවීේ්දීල පනරිවරිමල උලදුරුල අලමල කිරීමල ශනල ජල මූන්රල ශනල පවල වංරක්ණයල
වඳශනල ලැදිල අලධාන යක්ල ේයොමුල මෂල යුතුල ේේ. මීය ටල අමතරලල ආයතිමල අරමුණුල ශනල පෂනත්ල මට්ටමින්ල
ඉඩ්ල ඩත්තුලකිරීමලලැිලමටයුතුලලදීලලඅලයලනීතිලරීතිලපැ වීේ්ලමනර්යයන්ලවඳශනලදලේමමලඅරමුදකල
භනවිතලමෂලශැකිය.
කෘෂිකර්මය
ි්පනද යලශනලඵදනීමතනලයලලැදිදියුණුලකිරීම, සුළුලශනලමධායලපරිමනණලලනණිජලමට්ටේ්ලලගනලමටයුතුල
වදශනල පශසුම්ල වැපීමම, මිෂිල මර්මනන්තයටල අදනල අගයල එමතුල මෂල මර්මනන්තල ප්රලර්ධා ය, පුරන්ල
කුඹුරුලවඳශනලවිමකපලේබෝගලශදුන්ලනලදීම, මිෂිලමනර්ගලඉදිකිරීමලශනල ඩත්තුල, ප්රනේද්ශීයලමිෂිමනර්මිමල
ේගොවිපලකල ශනල පුහුණුල මධායව්ථමින ල

වීමරණයල කිරීමල ලැිල ේශේතුල වඳශනල ේමමල අරමුදකල ේයදවියල

යුතුය. ේද්ශීයල ශනල ේගෝීනයල ඉකලුමල වපුරනීනමල ඉක්මල මරගිමින්ල ල ි්පනද ල වැපයුමල වංලර්ධා යල
වඳශනලවිේේලඅලධාන යලේයොමුලමෂලයුතුය.
ඳශු වම්ඳත්
පෂනේත්ල ේවෞතයලව්පන් ලවශලඵදනයිල වත්ලල ගශ යක්ලපලත්ලනලගැනීේමන්ලමශජ තනලලේලතල කිරි,
බිත්තරල ශනල මව්ල වැපයුමල ලැදිදියුණුල කිරීමටල ක්රියනල මෂල යුතුය. ේ්ල ව්බන්ධාේයන්ල ගත්මෂල වත්ලල
ේගොවිපලකල වඳශනල පශුල වලදයල ේවේලනලන්හිල මනර්යක්මල වැපයුමක්ල තශවුරුල කිරීම, සුළුල ශනල මධායල
පරිමනණල ලනණිජමයල ේගොවිපලකල වඳශනල පශසුම්ල වැපීමම, අගයල එමතුමෂල මර්මනන්තල ප්රලර්ධා ය,
කිරිල එමතුල කිරීමල ශනල ගබඩනල කිරීමටල අලයල පශසුම්ල වැසීමල වශල මිතීමල සිංච යල මගින්ල ේදමුහුන්ල
වතුන්ල බිහිකිරීමල ලැිල මටයුතුල වඳශනල විේේල අලධාන යල ේයොමුල මෂල යුතුය. තලදල ආශනරල ි්පනද ල
මර්මනන්තයලේමමලක්ේේත්රයලවමඟලව්බන්ධාලවියලශැකිලප්රධාන ලඅංලලලින්ලඑමකි.
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මිරිදිය ධීලර
ේ්ල යටේත්ල මත්වයල ි්පනද යල ලැදිකිරීම, අේවිල පශසුම්ල ලැදිදියුණුල කිරීමල වශල විසිතුරුල මත්වයල
ලගනලලප්රලර්ධා යලවඳශනලප්රමුතත්ලයලබනදියලයුතුය. ජනතිමලජජලව්පත්ලවංලර්ධා ලඅධිමනරිේේලවශයල
ඇතිලලමිරිදියලධීලරයින්ලවඳශනලඅලයලතනක්ණයලබනදීමටලමටයුතුලමෂලයුතුය. ධීලරලවමිතිලක්තිමත්ල
මරල ඔවුන්ේේල මෂම නමරණයල ලැදිදියුණුල කිරීමටල අලයල ක්රියනල මනර්ගල ගතයුතුල ේේ. මිරිදියල මසුන්ල
භනවිතනල මරමින්ල අගයල එමතුල මෂල මර්මනන්තල ප්රලර්ධා යල වඳශනල ලයනපිතිල ක්රියනත්මමල මෂල යුතුල අතරල
ධීලරලආ්පන් ලශනලඋපමරණලවැපීමමලතුළින්ලධීලරලප්රජනලටලපශසුම්ලවවනලදියලයුතුය.
ලාරි මාර්
ලගනලබි්ලවඳශනලප්රමනණලත්ලලනරිලජයලබනදීමලවශතිමලකිරීමටලමටයුතුලමෂලයුතුය. දැ ටලපලති ලලනරිල
මනර්ගල ලූශයන්ල

ඩත්තුල, පු රුත්ථමිනප යල ශනල වංලර්ධා ය, ක්රමනනුකල ජල මෂම නමරණයල

ේමන්මලේගොවිවංවිධාන ලලලඋපරිමලවශභනගිත්ලයලතශවුරුලමරලගැනීමලේමහිදීලඉතනලලැදගත්ලමනර්යයන්ල
ලනුඇත. ප්රව්තලජලමෂම නමරණලක්රියනලලියක්ලශරශනලවීලලගනලටලඅමතරලලේල ත්ලේබෝගලලගනලන්ල
වඳශනදල ලනරිල ජයල බනල දීමටල මටයුතුල මල යුතුය. මනර්යක්මල ජල මෂම නමරණේේල ලැදගත්මමල
පිළිබඳලලේගොවීන්ලදැනුලත්ලකිරීමලවඳශනලසුදුසුලලැඩවටශන්ලවංවිධාන යලමලයුතුය.
ග්රාමීය ය වංලර්ධනය
ේමමල අරමුදකල ග්රනමීය යල මනර්ග, කුඩනල පන්, ේබෝක්කු, ග්රනමීය යල ේලෂඳේපොෂල පශසුම්, සුවන ල භූමි,
පුව්තමන, ප්රජනල ජල ව්පනද ල ලැිල ක්ේේත්රලටල අයත්ල ලයනපිතිල වඳශනල ේයදවියල යුතුය. ේමමල
ලයනපිතිල වැසු්ල කිරීමල වශල ක්රියනත්මමල මර ල අලව්ථමිනලන්ී ල ජනතිමල මට්ටේ්ල ආයත ල වමගල ලඩනත්ල
ේශොඳල ව්බන්ධීමරණයක්ල පලත්ලනල ගැනීමටල අලයල ේේ.

ලල තනක්ණයල ශනල ේලෂඳේපොෂල පිළිබඳලල

ේතොරතුරුල ේවොයනල ගැනීමල වඳශනල ංමනල මනර්මිමල වංලර්ධා ල මණ්ඩයල ලැිල ආයත ල වමඟල වමීය පලල
මටයුතුලකිරීමලලඩනත්ලසුදුසුලේේ.
ග්රාමීය ය කර්මාන්ත
පලත් නල ේලෂඳේපොෂල ව්බන්ධාතනල තශවුරුල මරගිමින්ල වශල

ලල තනක්ණයල ශඳුන්ලනල ේදමින්ල

ව්ප්රදනයිමල ශනල ගුණනත්මමල ි්පනද ල දිරිමත්ල කිරීමල සුදුසුල ේේ. ේමහිදී, ලනණිජල මණ්ඩය, ලශ්රීල ංමනල
මශල බැංකුේේල ප්රනේද්ශීයල මනර්යන, ප්රනේද්ශීයල බැංකු, ජනතිමල ශිකපල වභනලල වශල මනර්මිමල වංලර්ධා ල
මණ්ඩයල ලැිල ආයත ල වමගල ම නල ව්බන්ධීමරණයක්ල පලත්ලනල ගැනීමල අතයලයල ේේ. කුඩනල
මර්මනන්තල ේදපනර්තේ්න්තුලල විසින්ල වංවිධාන යල මර ල පුහුණුල ලැඩවටශන්ල අලවන ේේදීල ජනතිමල
ලිත්තීයල සුදුසුම්ල රනමුලටල (NVQ) අනුගතල ල ල පරිදිල වශතිමල බනදීමටල මටයුතුල කිරීමල අලයල ේේ.
ලනණිජමයලලයනපනරලආයත ලලලමනර්යක්මතනලලලැදිදියුණුලකිරීමටලේපෞද්ගලිමලඅංේේලදනයමත්ලයල
බනලගැනීමලවඳශනලඅලයලමටයුතුලසිදුලමලයුතුය.
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ග්රාමීය ය විදුබලබ වැඳයුම
ේමමලඅරමුදකලභනවිතයටලේග ලජනතිමලවිදුලිබලපද්ධාතිේයන්ලග්රනමීය යලප්රේද්ලටලවිදුලිලදිගුලවැපීමමලශනල
ජනතිමලවිදුලිබලපද්ධාතියලශරශනලවිදුලිලබයලබනගතලේ ොශැකිලප්රේද්ලටලලසුදුසුලවිමකපලබලක්තිල
ක්රමල මගින්ල විදුලියල බනල ගැනීමල සිදුමල ශැකිය. ජනතිමල විදුලිබල පද්ධාතිේේල සිටල විදුලිල දිගුල බනදීේ්දීල
තිලගිශලඒමමයක්ල වඳශනල ව්බන්ධාතනලයල බනදීමටලමටයුතුල ේ ොමල යුතුල අතරලේපොදුලදිගුල වැපීමමල
පමණක්ලසිදුලමලයුතුය.
වංචාරක
වංචනරමලආමර්ණයලලැදිලකිරීමලවශලප්රේද්ේේල ලලරැකියනලඅලව්ථමිනලඋත්පනද යලය ලඅරමුණුලඉටුමරල
ගැනීේමහිනල මයතනලක්ල පලති ල ලයනපිතිල වඳශනල පමණක්ල අරමුදකල ආේයෝජ යල මෂයුතුල ේේ.
වංචනරමල ආමර්ණයල වහිතල ව්ථමින ලල මුලිමල ේවේලනල පශසුම්ල වැපීමමල සිදුල මෂයුතුල අතර,ඒලනේේල
මෂම නමරණයල ේපෞද්ගලිමල අංයටල භනරදියල යුතුල ේේ.(කුඩනල ආප නන, වනීපනරක්මල පශසුම්,
මුහුදල ආශ්රිතල ව්ථමින ලල ැවු්ල ජව් න ල පශසුම්ල ආදිය) ේපෞද්ගලිමල අංේේල වශභනගීත්ලයල බනල
ගිමින්ලේලේෂඳේපොෂලේලතලප්රේේවීේ්ලපශසුම්ලවැපීමමලවඳශනලපලත් නලේලේෂඳලකුටිල වීමරණයල
කිරීමල තුලින්ල ඉශෂල ගුණත්ලයකින්ල යුත්ල භනණ්ඩල ිපදවීමල වඳශනල ශැකියනලක්ල වහිතල ලයලවනයමයන්ල
දිරිමත්ල මෂයුතුල ය.

එේමන්මලපෂනත්ලවඳශනලවිේේෂිතලවුලආමර්නීයලවංචනරමලව්ථමින ලපිළිබඳලේද්ශීයල

ශනල විේද්ශීයල වංචනරමයන්ල දැනුලත්ල කිරීමල වඳශනල ක්රියනමනර්ගල ගතයුතුල ේේ. (එ ් පනරිවරිම,
ත්රනවජ ම, මිෂි, වංව්මිතිමලආදිලලේයන්)

ඳෂාත් ඳාන

-

ඳෂාත් ඳාන මාර්

පෂනත්ල පන ලමනර්ගලිසිලමටල ඩත්තුල කිරීමල ශනලපලත්ලනේග ලයනමල වඳශනලප්රමුතතනලලබනල
දියල යුතුල ේේ. පෂනත්ල පන ල මනර්ගල පද්ධාතියල මනර්යක්මල ශනල ව්ථිරල පද මකින්ල පලත්ලනේග ල
යනමලවඳශනලඅලව්ථමිනනුකුලලව්පුර්ණේයන්ලේශෝලේමොටව්ල ලේයන්ලේමොන්ක්රීට්ලකිරීමලශනලතනරල
ඇතිරීමල මෂල යුතුය.

එමල මටයුතුල පෂනත්ල පන ල ේමොමවනරිව්ලරයනේේල අධීක්ණයල යටේත්ල

සිදුවියලයුතුය.
12

- ප්රජා ජ වැඳීම

ේමමල අරමුදකල ේයොදලනල පනනීයල ජයල ශනල වනීපනරක්මල පශසුම්ල බනදීමල සිදුමෂල යුතුය.
පනනීයල ජයල වැපීමේ්දීල ජේේල ගුණනත්මමභනලයල ජනතිමල ජව්පනද ල ශනල ජනපලශ ල
මණ්ඩයල මගින්ල තශවුරුල මරල ගතල යුතුල ේේ.

ේපොදුල ළිංල ශනල න ල තටනමල ේවෞතයනරක්ෂිතලල

පලත්ලනේග ලයනමලශනල ඩත්තුලකිරීමලිරන්තරේයන්ලසිදුලමෂයුතුලේේ.
-

අඳද්රලය කෂමනාකරණය

අපද්රලයල ප්රතිචක්රීයමරණය,ල ේමෝේපොව්ට්ල ේපොේශොරල ිපදවීමල වශල ේ ොදිර ල ද්රලයල
මෂමණනමරණයලතුලින්ලඅපද්රලයලලටලආර්ථිමලලටි නමමක්ලබනදීමලලැිලමනර්යයන්ලවඳශනල
ප්රමුතත්ලයලදියලයුතුේේ. මවෂලජ

යලමරනුලබ ලව්ථමින යන්ී දීමලඑමලමවලලර්ගීමරණයල

කිරීමටලමශජ තනලලේයොමුලමරවීමලඅතයලයලේේ.
-

අගනකුත් ඳෂාත් ඳාන ගවේලා
ඉශතලඋපලලැඩවටශන්ලයටේත්ලආලරණයලේ ොවුලේල ත්ලවංලර්ධා ලක්රියනමනරම්ලේ්ලයටතටල
ඇතුත්ලමෂලශැකිය.

ඳසු ාමීය  ශා හුගදකා ම්මාන වංලර්ධනය
පෂනත්ල අධිමනරීන්ල විසින්ල අලමල පශසුම්ල වහිතල ග්මන ල ශඳු නගතල යුතුල අතර, ඒමනබද්ධාල වංලර්ධා ල
ප්රේේයක්ලයටේත්ලඑකීලග්මන ලශනල ගරලවමඟලව්බන්ධාලවීමටලශැකිල ලපරිදිලඅලයලමුලිමලපශසුම්ල
වැපයියල යුතුය. කුඩනල පන්, ග්රනමීය යල මනර්ග, ේවෞතයනරක්ෂිතල පනනීයල ජය, ශනල විදුලියල ලැිල මුලිමල
යටිතල පශසුම්ල ප්රමනණලත්ල ේ ොවීමල ලැිල මරුණුල ේශේතුේලන්ල ේමලැිල ග්මන ලල ජීලත්ල ල
ජ තනලටල විවිධාල දු්මරතනලන්ටල මුහුණල පෑමටල සිදුේේ. එකීල දු්මරතනල මඟශරලනල ගැනීමල වඳශනල අලයල
පශසුම්ලවැපීමේ්ලලයනපිතිලක්රියනත්මමලකිරීමදලේ්ලයටේත්ලඅේේක්නලේමේර්.
නමයශීී  ප්රතිඳාදන
එක්ල එක්ල අං/ ආයත ල වඳශනල ේලන්මරල ඇතිල ප්රතිපනද ලල ඌණතනලයන්ල ගපනල ගැනීමටල ේශෝල
අනුමතලමූලිමලවැැව්මටලඇතුෂත්ලේ ොවුලඅතයලයලමටයුතුලවඳශනලේයදවීමටලේමමලප්රතිපනද ලභනවිතනල
මෂලයුතුේේ.
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0.5 ගඳොදු මාර්ග ෝඳගේ
(i)

වැසු්ල රහිතලලසිදුල ල ක්රියනමනරම්ල අලමල කිරීමල වඳශනල ප්රධාන ල අංල ආලරණයල ල පරිදිල
මූලිමලවැැව්මක්ල(Master Plan)ලතිබියලයුතුය.

(ii)

එක්ල එක්ල අංල පද ්ල මරගිමින්ල ව්පත්ල සිතිය්ගතල කිරීේ්ල ක්රමේේදයල (Resource
Mapping) තුලින්ලපෂනේත්/ප්රේද්ේේලපලති ලවනේේක්ලලනසිලබනලගතයුතුලලේේ.

(iii)

2017 ලවරටල ියමිතල සියළුල ලයනපිතිල ශනල ලැඩවටශන්ල ිමල කිරීමටල වෑමල උත්වශයක්මල
දැරීමලතුලින්ලශු යලපනදමලඅයලැයලප්රේේයටලඅනුගතලවියලයුතුය.

(iv)

ේමොන්ත්රනත්මරුලන්ල ේතෝරනල ගැනීේ්දීල රජේේල ප්රව්පනද ල මනර්ේගෝපේද්ල අනුලල මටයුතුල
කිරීමටලපෂනත්ලඅධිමනරීන්ලබැඳීලසිටී.

(v)

අරමුදකල සීමිතල බැවින්, ලැඩවටශන්/ලයනපිතිල ප්රමුතතනගතල කිරීමල තුලින්ල ව්පත්ල ප්රව්තල
ේවලඋපේයෝජ යලකිරීමටඉදිරිපත්ලමෂයුතුය.

(vi)

ය්ල ේශේතුලක්ල මතල ලයනපිතිල මනයල ලවරක්ල ඉක්මල ල අලව්ථමිනලදීල ලයනපිතියල අදියරගතල
කිරීමලතුලින්ලඊෂඟලලවරටලඅලයලඅරමුදකලප්රමනණයලේලන්මරලදැක්වියලයුතුය.

(vii)

යටිතල පශසුම්ල වංලර්ධා යල කිරීේ්ල ලයනපිතිල වඳශනල පිරිලැයල - ප්රතිනභල වි්ේකණල
භනවිතල කිරීමල වශල පිරිලැයල වනඵයතනල ප්රේේයල මතල වමනජීයල යටිතල පශසුම්ල වැපීමේ්ල
ලයනපිතිලඇගීමමලසිදුලමෂලයුතුය.

(viii)

ලයනපිතිලතීරණයලකිරීමටලේපරලඒලනේේලමයතනලය, ගුණනත්මමලබල,ලප්රමිතීන්ලශනල ඩත්තුල
මරීනමලලැිලමරුණුලපිළිබඳලිසිලවැකිකක්ලදැක්වියලයුතුේේ.

(ix)

රජේේල ේගොඩ ැගිලිල ඉදිකිරීේ්දීල එමල ප්රේද්ේේල ේද්ගුණයල ශනල භූමියල මතල පද ්ලල
වමව ලදලආදර්ලවැැව්මක්ලඅනුගම යලමෂයුතුලේේ.

(x)

ේගොඩ ැගිලිල ශනල අේ කුත්ල ආමිතීන්ල ඉදිකිරීේ්දීල අ ලයල ලුශයන්ල බැශැරල කිරීමල වශල
ඉඩමඩලඋපරිමලලේයන්ලප්රේයෝජ යටලගැනීමලපිළිබඳලඅලධාන යලේයොමුලමෂලයුතුේේ.
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පිටපත්
1.ජ නධිපතිලේකම්,ලජ නධිපතිලමනර්යනය

-මන.දැ.ව.

2.අග්රනමනතයලේකම්, අග්රනමනතයලමනර්යනය

-මන.දැ.ව.

3.ේකම්, ජනතිමලප්රතිපත්තිලශනලආර්ථිමලමටයුතුලඅමනතයනංය

-මන.දැ.ව.

4.ේකම්, මුදකලලඅමනතයනංය

-මන.දැ.ව.

5.ේකම්,පෂනත්ලවභනලශනලපෂනත්ලපන ලඅමනතයනංය

-මන.දැ.ව.

6.විගණමනධිපති,විගණමනධිපතිලේදපනර්තේ්න්තුල

-මන.දැ.ව.

7.භනණ්ඩනගනරලිේයෝජයලේකම්, මශනලභනණ්ඩනගනරය

-මන.දැ.ව.

8.අධායක්ලජ රනක,ජනතිමලඅයලැයලේදපනර්තේ්න්තුල

-මන.දැ.ව.

9.අධායක්ලජ රනක, ජනතිමලක්රමව්පනද ලේදපනර්තේ්න්තුල

-මන.දැ.ව.

10.ිේයෝජයලප්රධාන ලේකම්ල(වැසු්)

-මන.දැ.ව.

11. ිේයෝජයලප්රධාන ලේකම්ල(මුදක)

-මන.දැ.ව.

12.වශමනරලවිගණමනධිපති

-මන.දැ.ව.
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