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1 ඳරිච්සේද
ද කදකරුම් ප්රතිඳ්තතිඹ
වළඳින්වීභ
යජයේ ජහතිප ප්රතිපඳ්තතිප යහුව ද ප්රතිපඳදහන්යන් යුක් න අ ය; පරදහයී පුයළසියඹක්, තුටින් ජී්තන ඳවුරක්, ගුණරු විනඹරු හධහයණ
භහජඹක් ව යෞබහයභ්ත යශලඹක් ඹන චතුර්විධ අයුවණු; ශඟහය ළනීභ අයේක්හ යයි. ්ර්ක වහ භහජීඹ, ඳහරිරි වහ යශලඳහරනි අාංල
යයයහි අධහනඹක් යඹොුව වී ඇතිප යභභ ද ප්රතිපඳදහන් ඳව දළක්යශ.
ද ප්රතිපඳදහ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ජහතිප ්යක්හට ුවල් ළන.
මිත්රශීලි  වහ යනොඵළුනනු වියශල ප්රතිපඳ්තතිප
පිරිසිදු යහජය ඳහරනඹ
ජන හට කිඹන යසාහ ප්රතිපාංසයණඹක්
පරදහයී පුයළසියඹක් - ශ්රී භහන ම්ඳ ක්
ජන හ යක්න්ද්රීඹ ්ර්කඹක්
හක්ණඹ භ ඳදනම් න භහජඹක්
යබෞතිප ම්ඳ්ත ාංර්ධනඹ
තිපයහය ඳරිය ශභණහයණඹ
විනඹරු, නීතිපරු ව ගුණරු භහජඹක්

ජහතිප ප්රතිපඳ්තතිප යහුව යහජය ්යක්හ යයයහි ඉවරභ ප්රුව්තඹ රඵහ දී ඇ . එයභන්භ යයේ ජන හයේ ප්රජහ න්ත්රහදී භවජන අහලඹන්
අහුයහලීයභන් ය ොය නවීන ක්රයභපඳහඹන් තුළින් ජහතිප ්යක්හ සුයක්ෂි යනු පිණි ටයුතු යයි.
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2 ඳරිච්සේදඹ
දුණසඹන් ස ොය කාර්ඹ්භ ඳාරනඹ්
අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ඹවඳාරන

භවජන හි හදී
යජඹක් ඇතිප
කිරීභ.

හර්ඹක්භ ඹවඳහරන
ඹහන්ත්රණඹක්

ක්රිඹාකායකම්
ළබිනේ අභහ යරුන් යර විඹ පිළිඵ වියලත හ ව ඳශපුරුශදක් ඇතිප ඳහර්ි යම්න්තු
භන්ත්රීරුන් ඳ්ත කිරීභ.

අභහ යාංල යල්ම්රුන් යර 
ඳරිණ වහ ළඳවීයභන් ටයුතු
යන යහජය නිරධහරීන්

ඳ්තකිරීභ


සිඹලුභ ඳරිඵහහිය නීතිප
භහයරපචනඹ කිරීභ
්ර්ක ප්රතිපඳ්තතිප ම්ඳහදනඹ
වහ ක්රිඹහ්තභ කිරීයම්දී
විනිවිදබහඹ වතිප කිරීභ

යහජය යහ ිනනම් කිරීභ වහ යහජය අාංලයේ ඳ්තනහ රීතිප වහ යයගුරහසි ඹහ්තහලීන කිරීභ



2030 න විට තිපයහය
ාංර්ධන ඉරක් පුයහ ළනීභ
වතිප කිරීභ
යහජය විඹදම් හර්ඹක්භ වහ
පරදහයි අයුරින් යඹොදහ න්නහ
ඵට වතිප කිරීභ.

අදහර විඹ ක්යත්රයේ නිපුන යවප ඳරිඳහරන දක් හ ඇතිප ඳශපුරුදු ව නයප්තඳහදන
වළකිඹහයන් යු්ත යහජය නිරධහරීන් අභහ යහාංල යල්ම්රු යර ඳ්ත යනු රළය .
ලක්තිපභ්ත යහජය ඳරිඳහරන හර්ඹ භ්ඩලරඹක් බිහි කිරීභ වහ අදහශ පුහුණු වහ නිපුණ හ
ාංර්ධනඹ කිරීභ
සිඹළුභ විධහඹ වහ ඳරිඳහරන හර්ඹ භ්ඩලරඹ වහ අනුප්රහේතිප ළරළසභක් වුනන්හ දීභ ව
ඔවුන්යේ වළකිඹහ ර්ධනඹ වහ දළනුභ වහ නිපුණ හ ාංර්ධන පුහුණු ළලටවන් (යශශීලඹ /
වියශශීලඹ) ාංවිධහනඹ
කුර හ ව නහඹ්ත වළකිඹහන් භ ඳදනම් යහජය ්ඹ න, ාංසාහ ව යසාහපි
භ්ඩලර ප්රධහනීන් ය පයහ ළනීභ වහ න ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හ දීභ

ජහතිප ්ර්ක වුන්සිරඹ ව උඳහඹභහර්ගි යහඹ ශභනහයණ ජජන්සිඹ යනුට
ජනහධිඳතිපයඹහ ඹටය්ත 'ජහතිප ප්රතිපඳ්තතිප, ළරසුම් ව ක්රිඹහ්තභ කිරීයම් යොමින් බහ'
පිහිටුවීභ
ප්රතිපඳ්තතිප ස කිරීභ වහ ජන හ වබහීත්තඹ රඵහ ළනීභට ඹහන්ත්රණඹක් සාහපි කිරීභ

2030 න විට තිපයහය ාංර්ධන අයුවණු හක්හ්ත ය ළනීභ වහ ළබිනේ අභහ යරුන්
ප්රතිපයුව කිරීභ
ළබිනේ භ්ඩලරයේ යල්ම්යේ බහඳතිප්තඹ ඹටය්ත යජයසන නිරධහරීන් ්ඩලහඹභක්, යජයේ
විඹදම් ව ්යඹපජන පිළිඵ ළබිනේ ඳත්රිහ නිරීක්ණඹ කිරීභ වහ ක්රභයශදඹක් සාහඳනඹ
යහජය අාංලර හර්ඹහර වහ හවන මිරදී ළනීභ ව කුි ඹට ළනීභ ය 3 ට අ්තහිටුවීභ.
5

අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

දණඹ පිටුදළකීභ

උඳාඹ භාර්ග්

යශලඳහරනතඹන් ව යජයේ
ඉවශ නිරධහරීන් කිසිදු
්හයඹකින් දණඹන් වහ
ම්ඵන්ධ යනොන ඵට
වතිප කිරීභ

ක්රිඹාකායකම්






දණඹ තුයන් කිරීභ වහ
න හක්ණඹ ව නීතී
ප්රතිපාංසයණ උඳයඹපීත ය
ළනීභ







යහජය යහඹ
සිඹලුභ යහජය යහඹන්යේ
ශභණහයණඹ බහඳතිපරුන්යේ ව අධයක්
භ්ඩලරර විභ පිළිඵ
වතිප වීභ





යජඹට අඹ්ත යහඹන්



ශ්රී රාංහ භව ඵළාංකු ාංචහ ව ප්රධහන ූලරයභඹ අඳහයධ 20ක් නීතිපඹ ඉිරරිඹට යන ජභ
දෂි යශලඳහරනතයින්ට ව යහජය නිරධහරීන්ට එයයහි ඇතිප අල්රස යවප දණ යචපදනහ
විභර්ලනඹ කිරීභ ඵරළන්යන ඳන ක් භගින් අල්රස යවප දණ විභර්ලන යොමිභ
ලක්තිපභ්ත කිරීභ
ූලරය අඳයහධ විභර්ලන යොේනහලඹ විධිභ්ත කිරීභ ව ්ඹ නියණඹ කිරීභ ව
භවජන හයේ ඳළමිණිි  ඉිරරිඳ්ත කිරීභට අසාහ රඵහ දීභ
ූලරය අඳයහධ විබහ කිරීභ වහ ූලරය අඳයහධ විභර්ණ ජ යවප වියල අධියණඹක්
පිහිටුවීභ
අල්රස වහ දණඹ අභ කිරීභ වහ ප්රම්ඳහදනඹ, ඵදු නිර්ණඹ ව යොන්ත්රහ්ත ප්රදහනඹ වහ
ඳරිණ ්ශ්රි  ටයුතු ශ වළකි භහර් ක්රභයශදඹක් වුනන්හ දීභ
භහර් ජහතිප ප්රම්ඳහදන ්රීඹහි ඹ වදුන්හ දීභ
භවජන හයේ ්තම් ප්රලස යර බහවි හ කිරීභට ව භවජන අලය හ වහ ප්රතිපචහය
දළක්වීභට න යහජය ඹහන්ත්රණඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ
භවජන ඳළමිණිි  රඵහ ළනීභ වහ විදයු්ත හෂණ ඳශධතිපඹක් වුනන්හදීභ ම්ඵන්ධයඹන්
ඳතිපන නීතිපඹ ප්රතිපාංසයණඹ කිරීභ
යහජය වහ යඳෞශි  අාංල තුශ සිදුන දණ වහ අඳය්ත ඹන විඹදම් පිඹහ ළනීභ
ම්ඵන්ධයඹන් විභර්ලන සිදු කිරීභ වහ අල්රස යවප දණ යචපදනහ විභර්ලනඹ යොමියම්
නීතිපභඹ ටයුතු ලක්තිපභ්ත කිරීභ.
සිඹලු යහජය යහඹන්හි බහඳතිපරුන් ව අධයක් භ්ඩලරඹ උඳහඹභහර්ගි ළරළසුම්
සකිරීභ වහ ජයහශි වීභ, ජහ හර්ෂි භහයරපචනඹ කිරීභ ව ප්රතිපඹ නිරීක්ණඹ
කිරීභ.
භ ්ඹ නර සිදුන ෆභ ්හයඹභ අක්රමි හ ම්ඵන්ධයඹන් සිඹලුභ යහජය
යහඹන්හි බහඳතිපරුන්යේ ව අධයක් භ්ඩලරයේ වීභ වතිප කිරීභ
විණන ප්රමිතිපඹට අනු ූලරය ප්රහලඹ නිඹමි යශරහට ඉිරරිඳ්ත යන යර සිඹලුභ යහජය
ඵළාංකු, යහජය යහඹන් ව යහජය ාංසාහන්ට නිඹභ කිරීභ
ඕනෆභ යඳොදු යහඳහයඹක් පුශලීයණඹ කිරීභ ළශළක්වීභ වහ නීතිප ඳළනවීභ.
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්
පුශලීයනඹ නළළ්තවීභ
වහ නීතිප ප්රතිපාංසයණ
යහජය යහඹන් ම්ඵන්ධ
නීතිප ප්රතිපාංසයණ

ක්රිඹාකායකම්


යජඹ තු ්ඹ න ්යක්හ කිරීභ ව ්යක්හ කිරීභ වහ නීතිප වුනන්හ දීභ.



යහජය යහඹන් ශභනහයණඹ කිරීභ වහ ත්තතීඹ භේටමින් යජයසන නිරධහරීන් ඳ්ත
කිරීභ
ජහතිප යහඹ අධිහරිඹ පිහිටුවීභ
භහන ්හයයේ ක්රිඹහහරී යහජය යහඹන් ජහඵශධ කිරීභ.
යහජයඹ ූලරය ලයඹන් ළද්ත යහජය යහඹන් වහ වියල බහ්ඩලහහය ූලරය අීකක්ණ
ඳශධතිපඹක් සාහපි කිරීභ.
භවහ ඳරිභහණ යහජය යහඹ වහ දක් වහ ඳශපුරුදු ත්තතිපයින් ඵහ ළනීභ ව ඳ්තනහ
ළටුේ වහ ඳහරන නීතිප ාංයලපධනඹ කිරීභ.
යහජය යහඹන්යේ හර්ඹ හධනඹ නිරීක්ණඹ කිරීභ වහ යඹපජනහ ක්රභඹක් සාහපි
කිරීභ.






ප්රජහ න්ත්රහදී
ඳහරනඹ වයවහ
ජහතිප භගිඹ
ශඟහ ය ළනීභ

භවජන අභිරහඹ භ ඳදනම් ව
න යසාහ.




ජනහර්ගි ්ඩලහඹම් අ ය
ාංහිඳිඹහ







යවොඳින් විනඹරු



විධහඹ ජනහධිඳතිප ධුයඹ, මිශ්ර භළතිපයණ ක්රභඹ, ඳශහ්ත බහ භහයරපචනඹ කිරීභ ව
අධියණයේ සහීකන්තඹ ලක්තිපභ්ත කිරීභ.
බුශධහභට ප්රුව සාහනඹ වතිප කිරීභ, ්මි නිදව සාහපි කිරීභ ව ූලි 
අයිතිපහසිම් සුයක්ෂි කිරීභ.
ජනහධිඳතිපයඹහයේ බහඳතිප්තඹ ඹටය්ත අන් ර් ්මි උඳයශල බහ පිහිටුවීභ.
එල්ටීටීඊ හභහජියින් පුනරු්තාහඳනඹ කිරීභ ව විවිධ ළයිර ම්ඵන්ධයඹන් යචපදනහ රළඵ
සිටින පුශරයින් භහජහණු කිරීභ.
රස හදඹ වහ ම්ඵන්ධ ළයිර ම්ඵන්ධයඹන් යචපදනහ රළූ  සිඹලු යදනහට භහ තුන
හරඹක් තුශ අධියචපදනහ යොනු කිරීභට යවප භහ 3 ක් ඇතුශ නිදවස කිරීභට පිඹය ළනීභ.
ඓතිපවහසි වහ පුයහවිදයහ්තභ හධ, සහබහවි ම්ඳ්ත, නහරීයණඹ ව අනහ
අලය හ ළරකිල්රට නිමින් ඉලම් ඳරිවයණ ප්රතිපඳ්තතිපඹක් ස කිරීභ වහ ජහතිප ඉලම්
යොමින් බහක් පිහිටුවීභ.
සිාංවර සිසුන්ට යදභශ වහ යදභශ භහධය සිසුන්ට සිාංවර ඉයනීභ අනිහර්ඹ කිරීභ භගින්
න්නියශදන ඳය යඹ අඩු කිරීභ.
යනොහික්ුවණු, නීතිප වියයපීක ව අඹවඳ්ත භවජන නියඹපජි ඹන් ම්ඵන්ධයඹන් නීතිපඹට
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්

යශලඳහරන ඳරියඹක්



අනුකර ටයුතු කිරීභ.
භළතිපයණ ්ශ්රි විඹදම් ඳහරනඹ වහ නීතිප ඳළනවීභ.
භළතිපයණ නීතී උල්රාංනඹවීම්රට එයයහි නීතිපභඹ ක්රිඹහභහර් ළනීභ වහ භළතිපයණ
යොමිභට ඵරඹ රඵහ දීභ.

8

3 ඳරිච්සේදඹ
සුය්ෂි යට්
අාංලඹ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ
ජහතිප
්යක්හ
වහ ඉවශ
ප්රුව හඹ

උඳහඹ භහර්

ක්රිඹහහයම්


දක් නිරධහරීන් ඵහ ළනීභ



අදහශ ්ඹ න භඟ ම්ඵන්ීකයණඹ කිරීභට අලය ඵර ර හි  බුශධි අාංල ප්රධහනි නතුයක්
සාහපි කිරීභ

වියශල බුශධි යහ
භඟ භනහ
ම්ඵන්ීකයණඹක්
ඇතිප ය ළනීභ



නවීන ය ොයතුරු වහ න්නියශදන හක්ණඹ පිළිඵ බුශධි අාංල නිරධහරීන්ට යශශීලඹ වහ වියශශීලඹ
පුහුණු රඵහ දීභ

ත්රිවිධ වුවදහ
නිරධහරීන්යේ චි්ත
ධධර්ඹ ඹළි යොල
නළඟීභ



කිසිදු යශලඳහරනි ඵරඳෆභකින් ය ොය ත්රිවිධ වුවදහ නිරධහරීන්ට යනොබිඹ ව අභිභහනයඹන් යුතු
යහජහරි ඉටු කිරීභට වළකින ඳරිිර අලය නීතිපභඹ ්යක්හ වවුරු කිරීභ



අඳයහධ, භ්තද්රය, ුවදල් විශුශධියණඹ ව දණයඹන් යට ුවදහ ළනීභට අලය පිඹය ළනීභ



යයේ සිඹලු පුයළසිඹන්ට වියලයඹන් හන් හන්ට ව ශභයින්ට නිදවය ජී්ත වීභට අලය
රැයණඹ රඵහ දීභ



සිඹලුභ ර්යේ අල්රස, ේඳම්, දණ ව ර්ජන ි න් ්යක්හ කිරීභ

ත්රිවිධ වුවදහයශ ව
යඳොලීසියේ බුශධි අාංල
යහ ලක්තිපභ්ත කිරීභ

යහජය හන්ත්රි
්යක්හ, ්වහය
සුයක්ෂි හ වහ
යිඵර් ්යක්හ
වතිප කිරීභ
්යඹපජඹන් වහ
නිදවස ඳරියඹක් ඇතිප
කිරීභ
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ප්රතිපඳ්තතිපඹ

උඳහඹ භහර්

ත්රස හදඹට වහ
අන් හදඹට වහඹ
දක්න සිඹලුභ
්තඹන් අහුයහලීභ

භ්තද්රය
උදුයයන්
නිදවස යටක්

යටතුශට භ්තද්රය
ඇතුළුවීභ ළශළක්වීභ

භ්ත උදුයයන් ඳහල්
දරුන් ුවදහ ළනීභ

ක්රිඹහහයම්


අයප්රල් 21 ප්රවහයඹ ම්ඵන්ධ විභර්ලනඹ කිරීභ වහ සහීකන යොමිභක් ඳ්තකිරීභ , නීතිප
උල්රාංකනඹ ය ඇතිප සිඹලු යදනහ යටට යවළි දයශ කිරීභ වහ ළයිරරුන් වහ දඩුම් කිරීභ



එභ ප්රවහයයඹන් තුහර රළූ න් වහ යහජය අනු්රවයඹන් යශශීලඹ ප්රතිපහය රට අභ ය අලය වියට
වියශල ප්රතිපහය රඵහ දීභ



දහහි  ්ඵහධඹන්ට රක්වන් වහ දීර්කහලීන රැ ඵරහ ළනීයම් ක්රභඹක් ක්රිඹහ්තභ කිරීභ



එභ ප්රවහයයඹන් යදභශපිඹන් අහිමි ව දරුන් රැ ඵරහ ළනීභට ඉිරරිඳ්ත වී සිටින ඔවුන්යේ තහතීන්ට
භහසි දීභනහක් රඵහ දීභ



එභ ප්රවහයඹට රක් ව ඳවුල් වහ යභය ක් යහ යනොභළතිප න්ිර යනොඳභහ රඵහ දීභ



යර්ගු යදඳහර් යම්න්තුට ව අයනකු්ත අදහශ ්ඹ න රට නවීන හක්ණි උඳයණ රඵහ දීභ



භ්තද්රය හුභහරු ළශළක්වීභ වහ යඳොලීසිඹ ව ත්රිවිධ වුවදහ නිරධහරීන් ඵර ළන්වීභ



යටතුළින් භ්තද්රය තුයන් කිරීභ වහ භවජන වබහගි්තඹ රඵහ ළනීභ



භ්තද්රය වහ යොදුරු ව දරුන් පුනරු්තාහඳනඹ වහ ළල ටවනක් ිරඹ්ත කිරීභ



භ්තද්රය බහවි ඹට ඳවසුයන් යොදුරු විඹ වළකි සාහන අීකක්ණඹ වහ ඳරීක්ණ ක්රභයශදඹක් ිරඹ්ත
කිරීභ

10

අාංලඹ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ

්යක්
යහ යඹට
්යක්හ

තේතිපභ්ත
යඳොි ස
යඹක්

උඳහඹ භහර්

ක්රිඹහහයම්

භ්තද්රය රට ඇ ඵළහි
වන් පුනරු්තාහඳනඹ
වතිප කිරීභ



භ්තද්රය වහ ඇ ඵළහි වන් ඉන් ුවදහ ළනීභට අලය ධදය ඳවසුම් රඵහ දීභ



නවීන ප්රතිපහය ඳවසුම් හි

්යක් වුවදහ ,
යඳොි ස නිරධහරීන්යේ
ව සිවිල් ්යක්
ඵරහයේ යෞයඹ
ඹළි සාහපි කිරීභ



අභු යචපදනහන්ට රක් ඵන්ධනහහය   සිටින නිරධහරීන් වහභ නිදවස කිරීභට අලය පිඹය
ළනීභ



ළටුේ ව දීභනහ ව උසවීම් ළටලු විදීභ



ඵළරැක් ව යන්හසි ඳවසුම් රඵහ දීභට අලය ටයුතු කිරීභ



විශ්රහමියින්යේ ව සිඹලු ත්රිවිධ වුවදහ නිරධහරීන්යේ ධදය ඳවසුම් ළින කිරීභට පිඹය ළනීභ



එක්්ත ජහතීන්යේ හභ හධ වුවදහර යඹ කිරීභට අසාහ ළින කිරීභ



යයේ නියුතු , ්ඵහධි යණවිරුන් ව මිඹගිඹ යණවිරුන්යේ ඳවුල් වහ වන ණඹ ඳවසුම්
ළඳයීභ



දළනට ඳතිපන ණඹ යඹපජනහ ක්රභඹන් හි ප්රභහදඹන් ළශළක්වීභට අලය පිඹය ළනීභ



ේඳහදු ය ඇතිප වියශල පුහුණු වීම් නළ රඵහ දීභ



යඳොි ස විලස විදයහරඹක් සාහපි කිරීභ

සිඹලුභ යඳොි ස
නිරධහරීන්යේ දළනුභ
ව කුර හ ළින
ිරයුණු කිරීභ

පුනරු්තාහඳන ්ඹ න 04 ක් ිරයින පුයහ සාහපි කිරීභ
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උඳහඹ භහර්
හර්ඹක්භ යඳොි ස
යඹක් සාහපි
කිරීභ

සුඵහධන ඳවසුම්
ළිනිරයුණු කිරීභ
වතිප කිරීභ

සිවිල්
්යක්
ඵරහඹ
යණවිරුන්යේ යණවිරුන්යේ
යඹ ඇයීභ සුබහධනඹ වවුරු
කිරීභ.

ක්රිඹහහයම්


යඳොි ස සාහන වහ සාහනහධිඳතිප රුන් ඳ්ත කිරීයම් දී විනිවිද බහයඹන් යු්ත ක්රභයශදඹක් ස කිරීභ



හර්ඹහධන ව යජයසන්තඹ භ ඳදනම් ව උස වීම් ක්රභයශදඹක් ස කිරීභ



යහජහරි ඉටු කිරීභ වහ අලය සිඹලුභ ඳවසුම් රඵහ දීභ



ඳළඹ 08 ට ලහ ළින හරඹක් යයේ යඹදවීයභන් සිදු න දුසය හ භඟ වයහ ළනීභට අදහශ ඵහ
ළනීම් සිදු කිරීභ



වළකි හක් දුයට නිරධහරීන් වහ භ නිය සිට යහජහරිඹට ඳළමිණීභට වළකින ඳරිිර යහ
සාහනරට අනුයුක් කිරීභ වහ යන්හසි ඳවසුම් ළින ිරයුණු කිරීභ



ත්රිවිධ වුවදහන්ට රඵහයදන ්හයයේ ්වහය දීභනහ ඇතුළු සිඹලු දීභනහන් ඉවශ දළමභ



යහජහරි වහ යඳෞශි  බහවි ඹ වහ යඳොි ස ඳරීක් නතුයයන් ඳවර නිරධහරීන්ට ඹතුරුඳළිර
රඵහදීභ.



දළනට ඳතිපන සුබහධන ඳවසුම් හලීන අලය හ අනු ළීමභ.



යඳොි ස ්රීලහ භහජ වහ තර්ඹ හදන ්ඩලහඹම් වහ ඳවසුභ ළඳයීභ.



අ යහලය යවතුදී වළය ඳිරාංචි ිරසත්රික්යඹන් පිට ිරගුහලීන සාහන භහරුවීම් යනොකිරීභ.



්ඵහධි යණවිරුන්යේ විශ්රහභ ළටුේ විභ හ ඉ්ත කිරීභ.



්ඵහධි යණවිරුන් වට ජිවී හන් ඹ දක්හ වහ ඔහුයේ අබහයඹන් ඳසු ඹළයඳන්නන් වට විශ්රහභ ළටුේ
හිමිභ වවුරු කිරීභ.
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අාංලඹ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ

මිත්රශිලී වහ
යනොඵළඳි
වියශල
ප්රතිපඳ්තතිපඹක්

උඳහඹ භහර්

උඳහඹභහර්ගි වහ
්ර්කභඹ ලයඹන්
ළද්ත යබෞතිප
ම්ඳ්තර යශශිඹ
හිමිහය්තඹ
වවුරුකිරිභ.
රහපීඹ ්යක්හ
වවුරු කිරීභ

යපලීඹ
යශයඳොයශන් හසි
රඵහ ළනීභ

ක්රිඹහහයම්


්ඵහධි යණවිරුන්යේ විශ්රහභ ළටුයඳන් යනු රඵන අහධහයණ ුවදල් ඳහ වළරීම් අ්තහිටුවීභ



අභිභන්ර ළනි පුනරු්තාහඳන භධයසාහන නළ ාංර්ධනඹ කිරීභ.



අ්තඳහ අහිමිව යණවිරුන්ට තත්රිභ අ්තඳහ රඵහ දීභ වහ ිරසත්රික් භේටයම් ක්රභයශදඹක් ඇතිප කිරීභ.



ඳසුගිඹ භයේ ඇතිපය ්ත ශවීඳහර්ලවීඹ ගිවිසුම් ර අහි ය යොන්යශසි නළ ශහ ඵළලීභ.



යශශීලඹ ්ර්කඹට වහනි ය ගිවිසුම් රට අ්තන් යනොකිරීභ.



්සිඹහනු යටල් භඟ ලක්තිපභ්ත ්ර්ක වහ යශ ම්ඵන්ධ හ ඇතිපය ළනීභ.



ඉන්ිරඹහ, හර්ක් වහ බිම්සයටක් යටල් භඟ මඳ ක්රිඹහ කිරීභ.



භළදයඳයිර වහ ගිනියොණිර යටල්; විඹේනහභඹ, ඉන්දුනීසිඹහ වහ භළයල්සිඹහ ළනි යටල් භඟ
යශ ඵ හ ඇතිපය ළනිභ.
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4 ඳරිච්සේදඹ
පරදායී පුයකසිසඹ් ව තුටින් ජී්තන ඳවුර්
“භාන ම්ඳ්ත ංර්ධනඹ වයවා දකනුභ භ ඳදනම් ව ආර්ථිකඹ්”








අනු අංලඹ
අධයාඳනඹ

දළනුයභන් පිරිපුන් භහජඹක්
භශතුරුයරන් ගුරුභශ යණට
ඳහල් අධයහඳනයේ නයපදඹ
විලසවිදයහර වහ උස ත්තතීඹ අධයහඳනඹ
යෞය යහට ුවල් ළන
ජම්ඳන්න හරුණයඹ
ජම්ඳන්න යශලඹක් දවහ ්රීලහ

අංශික ප්රතිඳ්තති
දළනුයභන් පිරිපුන්
භහජඹක්









ණළනඵර හි ශභහ ඳයපුයක්
භහජ ්ර්කඹට දහඹ න හන් හ ඳයපුයක්
වියල වළකිඹහන් වහ ්ඵහධ හි පුශරඹන්
යෞයහන්වි යජයසන පුයළසි භහජඹක්
“යට යනුයන් ළල” ාංසතතිපඹක්
වියශල රැකිඹහ ඵරහඹ
ෆභ ඳවුරටභ සුඳවසු නිවනක්

ක්රසභපඳාඹන්
ඳහල් අධයහඳනයේ නයපදඹ
නි විඹඹ නිර්සේලඹ් වඳුන්ා
දීභ

ක්රිඹාභාර්ග්
යඳය ඳහල් අධයඳනයේ සිට තතී අධයහඳනඹ දක්හ ජයහ න් ය ප්රමිතීන්ට අනුකර
අධයහඳනයේ ගුණහ්තභ ඵ ළින ිරයුණු කිරීභ
සිඹළු ්ඹ න එක් අභහ යහාංලඹක් ඹට ට ළනීභ
විඹඹ නිර්යශල වහ ඳළරුම් යර යන අ ය, ්රීලහ යෞන්දර්ඹ,වියශශිඹ බහහ ව
පුස හර ඳරිවයණඹ වහ අභ ය හරඹක් රඵහදීභ
පර් ශභහවිඹ භධයසාහන ව යඳයඳහල් ප්රමිතිපඹකින් යුතු ඳ්තහයන ඹහභ වහ භධයභ
යජඹ ඹටය්ත එහි අීකක්ණ ටයුතු සිදුකිරීභට ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හයශ
සිඹළුභ යඳය ඳහල් ගුරුරුන්ට ශභහ භයනපවිදයහද ඇතුර්ත න ඳරිිර අලය දළනුභ රඵහ දීභ
වහ අනිහර්ඹ ගුරු පුහුණු ළලටවන් වුනන්හ යශ

විඹඹභහරහ ාංර්ධනඹ yd
ගුණහ්තභ අධයහඳන ාංර්ධනඹ

ිරසත්රික් ඳදනභ යනුට විලසවිදයහර ප්රයශලඹ වහ ඳහල් ඳදනම් ව න විදයහ්තභ
ක්රභයශදඹක් වුනන්හ දීභ
දරුහයේ බුශධිඹ විභන ිරයුණු විදයහ්තභ ක්රභයශදඹක් 6 යර්දී වුනන්හ දී ඊට අනුරඳ
උස අධයහඳන අසාහ වහ භඟයඳන්වීභ
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ක්රසභපඳාඹන්

ගුරු පුහුණු වහ ත්තතීභඹ
ාංර්ධනඹ

ඳහල් ඳශධතිපයේ ඹටි ර
ඳවසුම් ාංර්ධනඹ

ක්රිඹාභාර්ග්
ජහ යන් ය බහවි ඹන්ට අනු අ.යඳො..(හ.යඳශ) වහ (උ.යඳශ) විබහ වහ න ඹස
ීමභහන් යනස යයර්
අධයහඳන ඳශධතිපඹ තුර දරුන් අඳයඹපජනඹ වුවි න් තුයන් යන අ ය ලහරීරි වහ
භහනසි දඬුම් රට රක් කිරීභ ම්පර්ණයඹන් ළරළක්යශ
දළනට ඳ්තනහ ගුරු විදයහ පීන 18 විලසවිදයහර පීන ඵට ඳ්ත කිරීභ
න ඳරිඳහරන ප්රතිපාංසයණ ඹටය්ත ගුරුරුන්, විදුවල්ඳතිපරුන්, ගුරු උඳයශලරුන් වහ
අධයහඳන ඳරිඳහරන නිශධහරීන් වහ ාංත එක් යහන් සාහපි කිරීභ
ජහතිප වහ ඳශහ්ත ඳහල් අ ය ගුරු සාහනභහරු වහ අලය ධනතිප යනස ම් සිදු කිරීභ
අතිප දුසය ්රහමඹ ඳහල්ර යඹ යන ගුරුරුන් වහ අභ ය දීභනහ්ත රඵහ දීභට
ටයුතු යයර්
්රහමඹ ඳහල් වහ නවීන හක්ණඹ හි ඹටි ර ඳවසුම් වහ අලය භහන ම්ඳ
රඵහදීභ
ෆභ ප්රහයශශීලඹ යල්ම් යොේනහලඹට ඳහල් 03 ඵළගින් ාංර් ධනඹය යඳොකුරු ඳහල්
ඳශධතිපඹක් සාහපි කිරීභ
ධත්රබහහ අ්රනය සුපිරි ජහතිප ඳහල් 20ක් යටපුයහ ඳශුව ය යද තුශ පිහිටුවීභ
ප්රහාමි ඳහල් ‘ශභහ මිතුරු ඳහල්’ යර ාංර්ධනඹ කිරීභ වා ඒාට අලය භාන ම්ඳ
රඵා දීභ
ඳහල් ශියඹන්ට වහ ගුරුරුන්ට යහජය වහ යඳෞශි  අාංල ජහඵශධ ස යන රද
ප්රහවන යඹක් සාහපි කිරීභ
ඉයනුම්, ඉළන්වීම් වහ දළනුභ යඵදහවළරීභ වහ ිනජිටල් ඹටි ර ඳවසුම් ළිනිරයුණු යයර්

උ් අධයාඳනඹ

විශිසධ උස අධයහඳන
ඳශධතිපඹක්

සුදුසුම් හි සිඹළු සිසුන්ට
උඳහධි භේටභ දක්හ අ්ඩල උස
අධයහඳනඹක්

අලය යබෞතිප වහ භහන ම්ඳ්ත රඵහ යදමින් විලස විදයහර වහ අයනකු්ත උස අධයහඳඹ
්ඹ න වහ ඇතුර්ත යනු රඵන සිසුන් ප්රභහණඹ ඉවශ නළාංයශ
සිඹළුභ විලසවිදයහර සුහුරු අධයහඳන විලසවිදයහර ඵට ඳ්ත කිරීභ වහ හක්ණයශදීන් බිහි
කිරීභ වහ හක්ණ පීන ්යම්බ කිරීභ
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ක්රිඹාභාර්ග්
ගුන්යහ විලසවිදයහරඹක් වහ නහවි යහ විලසවිදයහරඹක් පිහිටුවීභ
න විඹඹභහරහ වළදෆරීභ වහ විලසවිදයහර සිසුන්ට අලය අයුවදල් වහ යඳොලී යහි වන
ණඹ රඵහ දීභ
යන්හසිහහය ඳවසුම් ළඳයීභට යහජය වහ යඳෞශි  අාංල වවුල්හරී ක්රභයශදඹක් වුනන්හ
දීභ
යෞන්දර්ඹඹ විලසවිදයහරඹට අනුඵශධ විලසවිදයහර විදයහඹ න 10 ක් ්යම්බ කිරීභ
දුයසා අධයහඳන ඳහනභහරහ වළදළරීභට විත විලසවිදයහරයේ අධයහඳනඹ පුළුල් කිරීභ
යහජය විලසවිදයහර, හය විලසවිදයහරඹ වහ යො රහර ්යක් විලසවිදයහරඹ
ජහ යහන් ය ප්රමතීන්ට අනු ාංර්ධනඹ කිරීභ
නද ාංසතතිපඹ සිඹළු විලසවිදයහර ව උස අධයහඳන ්ඹ න ි න් ුවළුභනින්භ තුයන්
කිරීභ
යශශීලඹ වහ වියශශීලඹ රැකිඹහ අසාහ පුයහලීභට අලය න පුහුණු ඳහනභහරහ ව ඳතිපන පුහුණු
ඳහනභහරහ උස කිරීභ වහ ත්තතිපඹ ්ඹ න (Professional Organizations) ිරරිළන්යශ
භවයඳොශ ශියහධහය දීභනහ ඉවර නළාංයශ

ෘ්තතීඹ පුහුණු
වා නිපුණ ා
අධයාඳනඹ

නිපුණ හයන් පිරි
භහජඹක්

නුපුහුණු ශ්රමිඹන් අඩු ය
ිනනම් ාංර්ධනඹ් අ්ත කය
ග්කනීභට පුහුණු, ක්රිඹාලී
ශ්රභඵරකාඹ් බිහිකරීභ

අධයහඳන සුදුසුම් යනොශහ අලය සිසුන්ට ත්තතීඹ වහ හක්ණ පුහුණු අසාහ රඵහ දීභ
ඳතිපන ත්තතිපඹ පුහුණු ්ඹ න විීකභ්ත ඇයීභට රක් ය “One TVET” ාංල්ඳඹ
ඹටය්ත එභ ්ඹ න ජහර යන අ ය ජර්භන් හර්මි අධයහඳk ්ඹ නයේ
ක්රිඹහහරී්තඹ ද පුළුල් යයර්
දළනට ඳ්තනහ ජහතිප ත්තතීඹ සුදුසුම් (NVQ) භේභට ර 7 සිට ර 10 දක්හ ළින කිරීභ
වහ ඊට අනුරඳ ශ්රී රාංහ සුදුසුම් යහුව (SLQF) ාංයලපධනඹ කිරීභ
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ක්රිඹාභාර්ග්
ශ්රභ ඵරහයේ නිපුණ හ ාංර්ධනඹට පුළුල් අ්ථා රඵා දීභ
ත්තතිපඹ වහ හක්ණි ක්යත්රයේ ඉයනුභ රඵන සිසුන් වහ ුවරයහධහය ව වියශල බහහ
ව ණි ඹ වළදළරීභට අහල රහ යශ

ඵටහිය වදය
්සේත්රඹ

යයප ෆදීයම්න් ඳසු
ප්රතිපහය කිරීභ යනුයන්
“නියයපීත හ” ුවි 
ය්ත ප්රතිපඳ්තතිපඹ

යෞය යහ ඳවසුම්
ළින ිරයුණු කිරීයම්
ළලටවන් ක්රිඹහ්තභ
කිරීභ

“සු ිරවිනළගුභ” ළලටවන
ක්රිඹහ්තභ යමින් යෞයභ්ත
ජීවි ඹක්  කිරීභට ිරරිළන්වීභ

 වියන් ය ොය නීයයපීත ්වහය යශරක් ප්රචි  කිරීභ
හඵනි ්වහය නිසඳහදනඹ ප්රචි  කිරීභ
සිඹළු ඹස හ්ඩල වහ නිළයිර ්වහය පුරුදු පුහුණු කිරීභ
හ ඹ, ජරඹ වහ භමිඹ දණඹ රක්මින් නීයයපීත ඳරියඹක් වවුරු කිරීභ.
යඵපන යයප තුි න් වුනනහළනීභ වහ ජහතිප ළලටවනක් ක්රිඹහ්තභ කිරීභ වහ භ්තඳළන්
වහ භ්ත ද්රය බහවි ඹ අභ යමින් භ්තද්රය බහවි ඹ භහජයඹන් ුවි නුපුටහ දළමභට ටයුතු
යයර්

යෞය යහ ඳවසුම්
ාංර්ධනඹ වහ න හර්ෂි
්යඹපජන ඉවශ නළාංයශ

යෞය ම්ඳන්නබහඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ ලහරීරි යහඹහම් කිරීභ වහ අලය ඹටි ර
ඳවසුම් ළිනිරයුණු යයර්
ඳළඹ විසිව ය තුරභ ක්රිඹහ්තභ යනොමියල් යහ රඵහ වළකි ජාංභ දුයාන යහක්
හි අන් ර්ජහර භයනප උඳයශලන යහක් සාහපි යයර්.
යවද පුහුණු විදයහර, උඳහධි පිරිනභන ්ත්තඹට උස යයර්.
ධදයරුන් වහ න ඳලසචහ්ත උඳහීක අසාහ පුළුල් යයර්.
යයපීතන් වහ න යඳොයයෝතතු යල්ණ, ිරගු යඳපි ම් වහ දඵදඹ අභ යයර්
යොශම ජහතිප යයපවර ජහ යන් ය භේටභට උස යයර්
ෆභ ිරසත්රික්ඹභ ය පයහ්ත එක් යයපවරක් ජහතිප යයපවර භේටභටභ ළින ිරයුණු යයර්
සිඹළුභ යයපවල් වහ අ යහලය යබෞතිප වහ භහන ම්ඳ්ත ඳඹන අ ය එභ යයපවල් භිනන්
අදහර යයපීතන් නිඹමි යයපවල් ය යඹොුව කිරීයම් ක්රභයශදඹක් වන්හයශ
යයප විනිලසචඹ වහ ිරයුණු ක්රභයශද වුනන්හ දීභ
ධදයරුන් යභයට යහ ළනීභ වහ අලය ඳවසුම් ළිනිරයුණු කිරීභ
සිඹළු යදනහට ්යක්ෂි ඳරියඹක් වවුරු කිරීභ වහ සිඹළුභ යජයේ වහ යඳෞශි 
යෞය ධදය ්ඹ නර ISO ්ත්ත වතිප භේටභ සාහපි කිරීභ
සිඹළු යයපවල් , යඵයව්ත ලහරහ වහ යහඹනහහය නිඹහභනඹ වහ නිඹහභන අධිහරිඹක්
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ක්රසභපඳාඹන්

ක්රිඹාභාර්ග්
පිහිටුහ පිළි්ත ප්රමිතීන් ඳ්තහයන ඹහභ
අ යලය ඖධර අභ ්යක් ය ො භේටභ ඳ්තහයන ඹහභ
ඖධර ගුණහ්තභ බහඹ වවුරු කිරීභ වහ යරප යෞය ාංවිධහනයේ නිර්යශල රට
ඹට්ත යහඹනහහය ඳ්තහයන ඹහභ

සේලීඹ ව දය වා
ආයුර් සේද අංලඹ

රුණ කටයුතු

යෞය යහ වහ
න සිඹළුභ විඹදම් ශ්රී
රහාංකියින් වහඹ

යජයේ යෞය යහ ඳවසුම්
යනොමිරයේ වියශශිඹන්ට
රඵහදීභ අ්තහිටුයශ

යට තුර වහ යපලීඹ
භහජඹ තුර හිමි සාහනඹ
හිමියළනීභ

ලහ්ත විදයහ්තභ වහ නවීන
ක්රභයශදඹක් තුර යශශීලඹ වහ
්යුර්යශද ධදය ක්රභයේ
ක්රිඹහහරී්තඹ ඉවශ නළාංවීභ.

ජහතිප යශශීලඹ ධදය බහ වහ ශ්රී රාංහ ්යුර්යශද ධදය බහ ි ඹහඳිරාංචි කිරීභ වහ යශශීලඹ
යද භවතුන් යශශීලඹ ධදයරුන් යර ි ඹහඳිරාංචි කිරීභට ක්රභයශදඹක් ළීමභ
පිළි්ත ප්රමිතීන්ට අනු ්යුර්යශද යයපවල් ළින ිරයුණු කිරීභ
යයප නිහයණඹ වහ ඳවසුම් රඵහ දීභ.
්යුර්යශද ධදයරුන් වහ ඳවසුම් රඵහ දීභ
යශශීලඹ ඖධ වහ ධදය ක්රභ පිළිඵ ඳර්යේණ ිරරිභ්ත කිරීභ වහ ජහ ි ඹහඳිරාංචි කිරීභ
්යුර්යශද රඳරහනය ඖධ ්යල්ඳන අඳනඹනඹ වහ නිසඳහදනඹට වහ සිඹළුභ ඖධ
ඳළරෆටි හ කිරීභ වහ ඳවසුම් ළඳයීභ.
්යුර්යශද විදයහඹ නඹ විලස විදයහරඹක් ඵට ඳ්ත කිරීභ
යශශීලඹ ්යුර්යශද ඖධ ාං්රවඹ ඹහ්තහලීන කිරීභ
ාංචහයයින් වහ ප්රතිපහය කිරීභට ්යුර්යශද සිශධ , යුනහනි, යශශීලඹ ඳහයම්ඳරි වහ
යවපමියඹපඳතිප ප්රතිපහය ක්රභ ාංර්ධනඹ වහ ළලපිළියරක් ක්රිඹහ්තභ යයර්

ජ ම්ඳන්නය
හරුණයඹක් බිහි කිරීභ

නිලසචි වහ සකය ළලපිළිටශක්
ඹටය්ත විදුම් රඵහ දීයභන් රුණ
ඳයපුය විඵර ළන්වීභ

යශලඳහරන තීන්දු තීයණ ළනීයම්දී රුණ වබහීත්තඹ ළින කිරීභ
රුණ යහඹඹන් විඵර ළන්වීභට අලය අසාහ වහ ිරරිළන්වීම් රඵහ දීභ
යශශීලඹ වහ වියශශීලඹ රැකිඹහ අසාහ වුනනහළනීභට රුණ යහඳහරි භහර්සග්පඳසේලක
භධය්ථාන ක්රභඹ් ආයම්බ කිරීභ
යාජය යයේ ඳවශභ යශ්රණි වහ ඵහනු රඵන සුදුසුම් ර් භහන අලය හ භ
ාංයලපධනඹ යයර්
සභහර්ේ ජාංභ දුයානඹක්, ටළ ඹන්ත්රඹක් යවප රළේයටොේ ඳරිණ ඹන්ත්රඹක් මිරදී
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ක්රසභපඳාඹන්

ක්රිඹාභාර්ග්
ළනීභ වහ ඳහරියබපගිඹන්ට ඳවසු යවීයම් ක්රභයශදඹක් වුනන්හයශ

ක්රීඩා ා කටයුතු

ජ ම්ඳන්න යශලඹක්
වහ ්රීලහයශ විඵරඹ

ජම්ඳන්න, නියයපගිභ්ත ව
විනඹරු භහජඹක් බිහි කිරීභ

ක්රිලහයහි දක් සිසුන් වහ අලය යඳපණඹ, පුහුණු වහ අයනකු්ත ඳවසුම් රඵහ දීභ
ජහ යන් ය ප්රමිතීන්ට අනුකුර ්රීලහ විලසවිදයහරඹක් සාහපි කිරීභ
ඳශහ්ත භේටමින් ්රීලහහය ඇතිප කිරීභ/ාංර්ධනඹ කිරීභ
ක්රීලහ ක්යයත්රේ පුහුණුරුන්, උඳයශලයින් වහ යබෞතිප චිකි්තරුන් බිහි කිරීභ
වහ වියල ළලපිළියශක් ස කිරීභ

ශභා කටයුතු

ණළනඵර හි ශභහ
ඳයපුයක් ඇතිප කිරීභ

නියයපීතභ්ත වහ භනහ
යඳෞරුඹකින් යු්ත ශ්රී
රාංකිකසඹකු බිහි

අඩු ්දහඹම් රහභී ඳවුල් ර දරුන්ට ූලරයභඹ වහ අයනකු්ත ඳවසුම් රඵහ දීභ
හයි ද්ඩලනඹට, අඳයඹපජනඹට, යනසභට වහ හිාංනඹට රක් වීභ ළශළක්වීභ
වහ අධියණ, ශභහ වහ හන් හ ටයුතු වහ ්යක් අභහ යහාංල ඇතුළු සිඹළු යහජය
්ඹ න එක් ශුවන්යේ අයිතිපහසිම් ්යක්හ කිරීභ වහ ළලටවනක් ස කිරීභ
භන්දයඳපණඹ දුරුකිරීභ වහ වියල ශභහ යඳපණ ළලටවනක් වුනන්හයශ
ෆභ ිරසත්රික් අධියණඹභ යනභභ අාංලඹක් දරුන් ම්ඵන්ධ ඳභහ යමින් ඇතිප සිඹළු
නඩු විදීභ වහ යන් කිරීභ
ශභහ භධයසාහන ර සිටින දරුන් වහ ළඳහය ඳවුල් ක්රභඹක් ඇතිප කිරීභ වහ ජහතිප
ළලපිළියරක් ස කිරීභ

කාන් ා කටයුතු

්ර්ථිකභඹ වා ාභාජීඹ
ලසඹන් කාන් ා
විඵර ග්කන්වීභ

ාංර්ධන කශසුම් වා
කාන් ාන්සේ දාඹක්තඹ ඉවශ
නකංවීභ

දරුන්, දරුභට වදහලහ ළනීභට ඇතිප ාංකීර්ණ ක්රභයශදඹ යර යයර්
ශ්රභ ඵරහඹට හන් හ දහඹ්තඹ ළින කිරීභට ශභහ ිරහ සුරැකුම් භධයසාහන ඉවශ
ේයමිතිපඹකින් ඳ්තයන ඹහභ වහ විධිභ්ත නිඹහනභඹ කිරීභ
රුණ භශරුන් වහ නභයශීලලී ළල කිරීයම් අසාහ ඇතිප කිරීභ
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අංශික ප්රතිඳ්තති

ක්රසභපඳාඹන්

ක්රිඹාභාර්ග්
්රහමඹ හන් හන් වහ තවසා යහඹන් ඇතිප කිරීභ.
හන් හන්ට සිදු න සිඹලුභ ්හයයේ ප්රච්ඩල්තඹන් අභ කිරීභ වහ උඳයශලනඹ වහ
උඳහය කිරීභට ඳළඹ 24 ක්රිඹහ්තභ න උඳයශලන යහක් ඇතිප කිරීභ ව භන්ට සිදුන
හිාංහක් යවප පීලනඹක් ්න්න යඳොි ස සාහනඹට ජාංභ දුයානයඹන් හර් හ කිරීභ
වහ අලය ක්රිඹහභහර් වුනන්හයශ

භාජ ආය්ණඹ

යනස වළකිඹහන් හි
ව ්ඵහධි
පුශරයින්ට භහන
අයිතිපහසිම් වවුරු
කිරීභ.

භහන අසාහ ඇතිප කිරීභ තුළින්
ඔවුන්යේ ුවළු ධහරි හඹ ්ර්ක
ාංර්ධනඹට රඵහ ළනීභ.

්ඵහධ හි පුශරඹන්ට ඳහල් ව විලසවිදයහර ර අධයහඳනඹ රළමේයම්දී ව යඳොදු විබහ
ප්රලසන ඳත්ර රට ුවහුණ දීයම්දී සිදු න දුසය හ ඉ්ත කිරීභ වහ සුදුසු ක්රභයශදඹක් වුනන්හ
දීභ
ශ්රණහඵහධි යින් බහවි හ යන ාංතහ පිළිඵ බහහ ඳරිර් යින් ාංයහ ඉවශ නළාංයශ
වියල වළකිඹහන්යන් යු්ත පුශරයින්යේ ළටළු නියහයණඹ වහ යනභ අධියණඹක්
සාහපි යයර්
වියල වළකිඹහ/ ත්තතිපභඹ පුහුණු ළලටවන් ඇතිප කිරීභ.
න්නියශදන ඳවසුම් ඇතිප කිරීභට ඇභතුම් භධයසාහන ්යම්බ කිරීභ.
වස ාංතහ බහවි ඹ සිඹලු රඳහහිනි භහධය ්ඹ න ර ප්රචි  කිරීභ
්ඵහධි පුශරයින්ට ය විඳිඹ වළකි යර නිඳදන සිනභහ වහ නහටය නිර්භහණඹ වහ ඵදු
වන වුනන්හයශ

කඩිහිටි
සුඵාධනඹ

යෞයහන්වි යේසන
පුයළසි භහජඹක්

යෞයයඹන් යුක්  ඡී්ත වීභට
අලය සුඵහධන ක්රභයශදඹක්
ඇතිප කිරීභ.

ළිනහිටිඹන් පිළිඵ ජහතිප ප්රතිපඳ්තතිපඹ නළ අීකක්ණඹ ය ක්රිඹහ්තභ යයර්
විඹඳ්තබහයේ අභියඹප ජඹ ළනීභට ස යොට ඇතිප ඳස අවුරුදු ළරළසභ පරදහයි යර
ක්රිඹහට නළාංවීභ.
‘සයශච්ඡහ යහ ඵරහඹ’ ්යම්බ කිරීභ තුළින් ඔවුන්යේ දළනුභ වහ ඳශපුරුශද අනහ
21

අනු අංලඹ
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ක්රසභපඳාඹන්

ක්රිඹාභාර්ග්
ඳයපුයට රඵහ ළනීභ
නිසඳහදන හර්ඹඹට දහඹ වීභට ළභතිප යජසන පුයළසිඹන් වහ අලය ජීයනපඳහඹ
ාංර්ධන පුහුණු ළලටවන් යඳෞශි  අාංලඹද වයඹපඹ ඇතිප ක්රිඹහ්තභ යයර්
දළනට රඵහ යදන රු. 2000  ළිනහිටි දීභනහයන් ඳහ වළය ඇතිප රු.100ද නළ එක් ය
දීභනහ රු.2500 දක්හ ඉවශ දළමභට ටයුතු කිරීභ.
අවුරුදු 60ට ළින යේසන පුයළසිඹන් වහ නිර්යශශි ඖධ මිරදී ළනීයම්දී වනහධහය
ක්රභඹක් ඇතිප කිරීභ.
ළිනහිටි නිහ වහ නිසි ප්රමිතිපඹක් ඇතිප කිරීභ.
යේසන පුයළසිඹන්ට භ භන්යේ ්භට අනුකර ප්රධහන ්මි සාහන ළද පුදහ ළනීභ
වහ අඩු යඳොලී වනදහයී ණඹ රඵහ දීභ.

යාජය සේඹ

‘යට යනුයන් ළල’
ාංසතතිපඹක්

භවජන හි ධ ෂී යහජය යඹක්
ඇතිප කිරීභ.

යහජය යයේ පරදහයී හඹ ව හර්ඹක්භ හ ඉවශ නළාංවීභ වහ දීර්ක හලීන භහන
ම්ඳ්ත ළරළසභක් පිළියඹර යයර්
සහීකන යහජය යඹක් ඇතිප කිරීභ වහ අලය න යහ ්චහයධර්භ ඳශධතිපඹක් වුනන්හ
දීභ.
අර්ාහධ අයුවදයල් හභහජි්තඹ ඇතිප යහජය, ව යඳෞශි  අාංලයේ භසා යඹන්
වහ ය අර්ාහධ අයුවදයල් යය දහඹ්තඹ 12 සිට 15 දක්හ ළින ය ය
ඉතුරුම් ඉවශ නළාංවීභ.
යහජය, අර්ධ යහජය, ාංසාහ ව ඵළාංකු යයේ සිඹලුභ ්ඹ න ර ්තබහයඹන් යුක් 
යහජහරියේ යඹයදන යහජය නිරධහරීන්ට ුවක්තිපඹ හිමි න ඳරිිර අලය නීතිපභඹ ප්රතිපඳහදන ඇතිප
කිරීභ.
යජයේ ව යඳෞශි  අාංලයේ යඹන්ට රැකිඹහ අහිමි න අසාහදී නළ රැකිඹහක්
යොඹහ න්නහ ය ක් භහසි දීභනහ යක්ණ ක්රභඹක් ඇතිප කිරීභ.
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අංශික ප්රතිඳ්තති

ක්රසභපඳාඹන්

ක්රිඹාභාර්ග්
ඳශහ්ත ඳහරන යඹ ඇතුළු යහජය යයේ ඳවශභ යශ්රණිරට අඹ්ත යඹන් යනුයන්
නීඳහයක් දීභනහක් රඵහ දීභ.
ළන්දඹු අන්තදරු විශ්රහභ ළටුේරහභින්ට ප්රභහදඹකින් ය ොය විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දීභ.
ය අර්ාහධ අයුවදයල් භහජි්තඹ ඇතිප යහජඹ වහ යඳෞශි  අාංලයේ යයඹකු
යහජහරී හරඹ තුර මිඹගිඹ විට ළන්දඹුට යඹහ විසින් ළටුේ යවීභ අනිහර්ඹ කිරීභට
නීතිප වුනන්හයශ.
අලය යහන් වහ න යහ යසාහ වුනන්හයශ
ළටුේ වහ විලහභ ළටුේ ර ඳතිපන විභ හ ඉ්ත කිරීභ වහ යනභ යොමිභක් ඳ්ත යයර්
යහජය අාංලයේ ය ්යවුල් විීමභ වහ ය රුම්හය ක්රිඹහි ඹක් වුනන්හ යශ
යහජය අාංලයේ ය අර්ාහධ අයුවදරට අභ ය වියල දහඹ්ත විශ්රහභ ළටුඳක් අර්ධ
යහජය ්ඹ නර යයින්ට වුනන්හ යශ
විශ්රහමි ඳහරිය පෂිඹ භ අඹ යන ඵදු අඩු යයර්

සඳෞේග්ලික අංලඹ

යඳෞශි  අාංලයේ
යයින් ්යක්හ
කිරීභ.

සුදුසු රැකිඹහ ඳරියඹක් ඇතිප කිරීභ.

දළනට යඳෞශි  අාංලයේ යඹහයේ රු. 10000 අභ ළටුඳ රු.2500කින් ඉවශ නළාංවීභ.
න යයින් යඹට එක් වී තිපඹක් ඇතුශ ම්රු යදඳහර් යම්න්තුට හර් හ කිරීභ
අනිහර්ඹ කිරීභ.
අලය අණඳන්ත ාංයලපධනඹ කිරීභ තුළින් සුදුසු රැකිඹහ ඳරියඹක් ඇතිප කිරීභ.

විසේල රැකිඹා

වියශල රැකිඹහ ඵරහඹ
අඹ කිරීභ.

ප්රතිපරහබ ළරීමභ තුළින්
වියශලඹන්හි රැකිඹහ කිරීභ ිරරිභ්ත
කිරීභ

වියශල  ශ්රමිඹන් යභන්භ වියශල යටර ඳිරාංචි ශ්රී රහාංකිඹන් උඳඹන වියශල විනිභඹ
්දහඹම් ඵදු ි න් නිදවස යන අ ය එභ ුවදල් ඵළාංකු ර වියශල ුවදල් ඉතුරුම් යර ඵහ
ළනීයම්දී අඹ යන ඵදු ම්පුර්ණයඹන් ඉ්ත කිරීභ.
වියශල රැකිඹහ නිභ ය ඳළමියණන පුශරයින් වහ ඵදු නිදවස යහඳහය ්යම්බ කිරීභට
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ක්රසභපඳාඹන්

ක්රිඹාභාර්ග්
වියල යහඳතතිප ණඹ රඵහ දීභ.
යට යලොරර් 50 000 ඵළගින් ය 10ක් වියශල විනිභඹ අ්ඩල එන වියශල 
ශ්රමිඹන් යභන්භ වියශල යටර ඳිරාංචි ශ්රී රහාංකිඹන්ට තීරු ඵදු යහි හවන ඵරඳත්රඹක් රඵහ
දීභ.
ය 6 ට ලහ ළින හරඹක් වියශල  යඹ යන්නන්ට දහඹ්ත විශ්රහභ ළටුේ
ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ.
නුපුහුනු ශ්රමිඹන් යනුට පුහුනු ශ්රමිඹන් ඹළවීයම් ළලපිළිරක් ස කිරීභ.
වියශල යටරදී විවිධ අනතුරු රට රක්න්නන්ට හිමි න්ිර රඵහ ළනීයම් ක්රිඹහි ඹ
ලක්තිපභ්ත කිරීභ වහ නීතිපභඹ ප්රතිපාංසයණ වුනන්හ දීභ.

නිා

ෆභ ඳවුරටභ සු ඳවසු
නිහඹක්

නිහ අලය හඹ පුයහලීභ
වහ භවල් නිහ යඹොජනහක්රභ
ිරඹ්ත කිරීභ.

ඳළයණි භවල් නිහ න භවල් නිහ භගින් ප්රතිපසාහඳනඹ කිරීභ
අ ළන්වන් ව ඳළල්ඳ්තහීමන් වහ ඳවසුම් හි නහරි නිහ යඹපජනහ ක්රභ වයවහ
නිහ රඵහ දීභ
කුලී ඳදනභ භ
හහි  යන්හසි්තඹන් අයේක්හ යන්නන් වහ ධහයණ කුලී
ඳදනභ භ භවල් නිහ යඹපජනහ ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ.
නිහ ඉිරකිරීභට භමිඹ ීමභහහි ්රහමඹ තෂිහර්මි ප්රයශලඹන්හි තෂිහර්මි ටයුතුර
සුයක්ෂි ඵ ්යක්හ යමින් සිඹලු ඳවසුම් ි න් පිරි නිහ යඹපජනහ ක්රභ ඇතිප කිරීභ
නිහ අලය පුශරයින්ට ්දහඹභ භ ඳදනම් ඳවසු යවීයම් ක්රභඹට නිහ රඵහ දීභ

ජන හට නිහ ඳවසුයන්
මිරදීළනීභ දවහ වනදහයී ූලරය
ඳවසුම් හ දීභ

යජයේ ව යඳෞශි  අාංලයේ යඹන් රඵන්නහ භ ඳශුව නිහ ණඹ යනුයන්
යන යඳොළිඹ ්දහඹම් ඵදු යවීයම්දී විඹදභක් යර ළරකීභ
නිහ ඉිරකිරීම් ්ඹ න වහ වනදහයි මිර ඹටය්ත ඉලම් රඵහ දීභ භගින් අයඹපජඹන්
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අනු අංලඹ

අංශික ප්රතිඳ්තති

ක්රසභපඳාඹන්

ක්රිඹාභාර්ග්
ිරරිභ්ත කිරීභ

යහජය- යඳෞශි  වවුල්හරි්තඹ යහජය යඳෞශි  වවුල්හරී්තඹ ඹටය්ත වියල දීඳයහේ නිහ යඹපජනහ ක්රභ වුනන්හදීභ
ඹටය්ත නිහ ඉිරකිරීභ වහ
යඳෞශි  අාංලඹ විභ්ත කිරීභ
නිහ ඉිරකිරීභ වහ ණඹ රඵහ යදන ඵළාංකු වහ යහජය ්ඹ න ජහඵශධ ය නිහ
ව ිරරිභ්ත කිරීභ
ඵළාංකුක් පිහිටුවීභ වහ ඳවසු යඳොලී අනුඳහ ඹන් ඹටය්ත ණඹ රඵහ දීභට ක්රභයශදඹක් ළරීමභ
නිහ ූලරය ඹහන්ත්රනඹ
හර්ඹක්භ ඹහභනඹ කිරීභ
භිනන් විඵර ළන්වීභ
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5 ඳරිච්සේදඹ
ජන ා ස්න්ද්රීඹ ආර්ථිකඹ
ුලික ඳයභාර්ථ
ආර්ථිකසේ  අයිතිඹ ජන ාට හිමි න ජන ා ස්න්ද්රිඹ ජාතික ආර්ථික ළිවෙස ් කයා
ග්භන්කිරීභ වා ජාතික ආර්ථික ප්රතිඳ්තතිඹ් ක් කිරීභ හහි
 ආර්ථික ම්ඳ්තර ජන ාසේ අයිතිඹ වතික කිරීභ
 ආර්ථික ම්ඳ්ත අනාග් ඳයපුයට උරුභ කයදීභ
 සේශිඹ යාඹකඹා ල්තිභ්ත කිරීභ ප්රධාන අයුණු සේ
ාර් ආර්ථික ප්රතිඳ්තති යාු
 විසේලීඹ ණඹ ප්රභාණඹ අඩු කිරීභට කටයුතු කිරීභ; ඒ වා සේලීඹ
ආසඹපජන ප්රර්ධනඹ කිරීභ, ආනඹන විඹදම් අඩු කිරීභ ව අඳනඹන
ආදාඹභ ඉවශ නකංවීභ වා අලය ළිඹය ග්කනීභ
 අඹකඹ හිඟඹ අඩු කිරීභ; අ යලය විඹදම් වා ුදල් සඹදවීභ ව යාජය
ආසඹපජනරට ප්රුත ාඹ දීභ භිනන් අනලය යජසේ  විඹදම් ඉ්ත
කිරීභ
 සශ හිඟඹ අඩු කිරීභ; සේලීඹ ම්ඳ්ත ඳදනම් කයග්්ත අඳනඹන
ප්රර්ධනඹ කිරීභ, ආනඹන ආසේලනඹ ව අග්ඹ හකතු කශ කර්භාන්
කඩි කිරීභ තුවෙන් අඳනඹන ආර්ථිකඹ පුළුල් කිරීභ
 සේලීඹ නි්ඳාදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා අු්රය ව අ යභකි  බා්ඩඩා 
වා ආනඹන ඵදු අඩු කිරීභ
 ජා යන් ය යඟකාරී කර්භාන් ංර්ධනඹ කිරීභ වා අලය
ඹන්සත්රපඳකයණ ව ා්ක ක උඳකයණ වා ආනඹන ග්ා්තු යහි 
සිදු කිරීභ
 ශ්රී රංකා භව ඵකංකු භඟ ්රලීර ා අයුදර වයවා අදානභ කඩි මූරය
ආඹ න නක ්ථාය කිරීභ වා කටයුතු කිරීභ
 ආවාය සුය්ෂි ාඹ වවුරු කිරීභ

2020 – 2025 ාර් ආර්ථික ඉර්ක


ආර්ථික ර්ධන සේග්ඹ 6.5% න් ඉවශට



ඇ සඩා ො 6500 ඉ්භා ඹන ඒක පුේග්ර
ආදාඹභ්



සේා වියු්ති අනුඳා ඹ 4% ට ඩා ා අඩු
අග්ඹ්



ාර්ෂික උේධභන අනුඳා ඹ 5%කට ඩා ා
අඩු අග්ඹ්



අඹකඹ හිඟඹ ද සේ නි ප්රතිල ඹ් සර
4%ට ඩා ා අඩු අග්ඹ්



නි ඉර්කම් සඳො අනුඳා ඹ්



රුළිඹසල් අග්ඹ ්ථාය භට්ටභක
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කඩිනම් වන කරක්භ
 යශශීලඹ නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, යඳොදු ජන හ විඵර ළන්වීභ ව වියශල ්යඹපජන ිරරිළන්වීභ වහ අලය ්හයඹට හි ය
යර ඵදු ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ
 ජීන විඹදම් අඩු කිරීභට, ්රහමඹ වහ නහරි ප්රයශලර ජීයනපඳහඹ ටයුතු පුළුල් කිරීභට ව දරුන්යේ යඳපණඹ ළින ිරයුණු කිරීභට
උඳහරී න ්ර්ක ප්රතිපඳ්තතිප ිනනමින් ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.
 යශ්ත ඉිරරි ්ර්කඹක් වහ නිසඳහදන ්ර්ක යොලනළාංවීභට අ යහලය න ්නඹන-අඳනඹන යශහභ, ඉිරකිරීම් ර්භහන් ඹ, සුළු
වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය ව තෂිර්භහන් ඹ ළනි අාංල ිරයුණු කිරීභ වහ අලය වන යඳොලී ණඹ ිරගු හලීන යවීයම් ඳදනභක් ඹටය්ත
රඵහ ිරඹ වළකි නක්රභයශදඹන් හි „ජහතිප ාංර්ධන ඵළාංකු‟ නමින් න ඵළාංකුක් සාහඳනඹ කිරීභ.
 ්යඹපජයින් තුශ විලසහඹ යොලනළීතභ වහ යොශම යොටස යශයඳොර ඹළි නඟහ සිටුවීභ.
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තති

කෘෂිකර්භාන් ඹ

උස හෂණි
නයප්තඳහදනඹන්
තුළින් තෂිහර්මි
අාංලඹ ාංර්ධනඹ
කිරීභ.
්යක්ෂි ්වහය
වහ ජන හට
ඇතිප අයිතිපඹ
සුයක්ෂි යමින්
යෞය ම්ඳන්න
ව ක්රිඹහහරී
ප්රජහක්
යොලනළීතභ.

උඳාඹභාර්ග්
දළනට ඇතිප සිඹළු ප්රතිපඳ්තතිප
භහයරපචනඹ ය සාහය
‘න ජහතිප තෂිහර්මි
ප්රතිපඳ්තතිපඹක්’ වුනන්හ දීභ
විලස විදයහර ව, ඳර්යේණ
්ඹ න ර ධහරි හඹන්
ළින ිරයුණු කිරීභ.

ක්රිඹාභාර්ග්
යොවි සුබහධනඹ වතිප කිරීභ
 යොවී විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹ නළ සාහපි කිරීභ.
 ඉවශ ප්රතිපරහබ හිමින යොවී යක්ණ ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ.
 ‘තෂි අසනු ශභනහයණ ක්රභයශදඹක්’ වුනන්හදීභ.
 යොවීන්ට, යර අඩු යඳොලී ණඹ ක්රභයශදඹක් වුනන්හ දීභ.
 න යඵප යෂණ ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ

යවො මේජ වහ යයපඳණ ද්රය
රඵහ දීභ භිනන් තෂිහර්මි
නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරීභ.

ඉිරරි ය දවඹ තුශ හඵනි
න හෂණඹන්හි
තෂිර්භහන් ඹ ප්රර්ධනඹ
වහඹ ඇතිප විවිධ වහ ප්රචහයඹ කිරීභට ටයුතු
අඹ එතු ශ
කිරීභ.
නිසඳහදන වයවහ
අඳනඹන යහඳහයඹ
ලක්තිපභ්ත කිරීභ.
ඉලම් පරදහයි හ ළින කිරීභ
 ඉලම් උඳරිභ පරදහයී බහවි ඹට යන ජයම් ක්රභයශදඹක් ස කිරීභ.
 ඉලම් පරදහයී බහවි ඹ වහ ‘ඳය රුඵ ශභණහයණ අන් ර්ම්ඵන්ධි
හක්ණි’
ක්රභයශදඹක් වුනන්හ දීභ.
තෂිර්භඹ නවීයණඹ කිරීභ.
 ඳරිය හි හම තෂිර්භහන් ඹ වුනන්හ දීභ
 ජරඹ අයපිරිභළසයභන් බහවි හ කිරීභ භිනන් ළින අසනු රළයඵන ක්රභයශදඹන් වුනන්හදීභ
භිනන් ජර ඳරියබපජනයේ ්ර්කඹ උඳරිභ කිරීභ.
 තීරු ඵදු යහි සූර්ඹ ඵරයඹන් ක්රිඹහ්තභ න ජර යඳොම්ඳ ව සූර්ඹ යප ්නඹනඹ කිරීභ
වහ ඳවසුම් ළඳයීභ. අධි හෂණි තෂිර්භහන් ඹ, ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ රහපීඹ
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භේටමින් ුවඳහය යොවිඳරල් ඇතිප කිරීභ
විඹළි මිරිස, ඵල ඉරිඟු, යපඹහ, ුවාං ඇට, ශපි, ළූණු ව අර් හඳල් ළනි යබප නිසඳහදනඹ,
ප්රර්ධනඹ කිරීභ භිනන් එභ බහ්ඩල ්නඹනඹ අඩු කිරීභ.
රුණ යහඹ්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ
 ්නඹන තීරුඵදු ප්රතිපරහබ ව අඩු යඳොලී ණඹ යඹපජනහ ක්රභ වුනන්හ දීභ

රුණ තෂිහර්මි යහඹයින් යොලනළීතභ


යඳොයවොය බහවි යේ න යඳයළිඹ
 ඳතිපන යඳොයවොය වනහධහය ක්රභඹ විල්ඳ ක්රභඹක් භිනන් ප්රතිපසාහඳනඹ කිරීභ.
 හඵනි වහ හඵනි යනොන යඳොයවොය යොවීන්ට යනොමියල් රඵහ දීභ.
 හම්ප්රදහයි යොවි ම්භහන ඳභණක් හඵනි යඳොයවොය බහවි හ යන්නන් ඵට ඳරිර් නඹ
කිරීභ.
 හඵනි යඳොයවොය බහවි ඹන් භිනන් තෂිර්භහන් යේ යඹයදන යතු මිි ඹන 2 ක් ඳභණ
ාංර්ධනඹ කිරීභ.




සිඹලුභ අ යලය යඳොයවොය යශශීලඹ නිසඳහදනඹ කිරීයම් ළලටවනක් ්යම්බ කිරීභ.
නහන් ය ව ය ්තබිම් බහවි හ යමින් උස ්ත්තයේ ධජ යඳොයවොය වහ හඵනි
යඳොයවොය නිසඳහදනඹ කිරීභ.
නිසි අඳද්රය ශභනහයණ ඳශධතිපඹක් ්යම්බ කිරීභ.

මේජ වහ යයපඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ
 ජහ යන් ය භේටයම් ගුණහ්තභ මේජ නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ ‘යශශීලඹ මේජ ප්රතිපඳ්තතිපඹක්’
වුනන්හ දීභ.
 ්නඹනඹ මේජර ප්රමිතිපඹ වවුරු කිරීභ වහ ප්රමිතිප වතිපඹක් ශ්රී රාංහ ප්රමිතිප ්ඹ නඹ
භිනන් නිකු්ත කිරීභ අනිහර්ඹ කිරීභ.
 ගුණහ්තභ යයපඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ යඳෞශි  අාංලඹ ිරරිභ්ත කිරීභ.
 මේජ ්යක්හ වතිප කිරීභ වහ තෂිර්භ අභහ යහාංලඹ ඹටය්ත මේජ ඵළාංකුක් පිහිටුවීභ.
ඇසුරුම්යණඹ ව ඵලහ කිරීභ
 තෂි නිසඳහදන රට අඹ එතු කිරීයම් ව ළීමයම් හර්ඹඹන්ට කුලහ යහඹක් යර
ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ අලය ඹන්යත්රපඳයණ තීරුඵදු යහි  ්නඹනඹ කිරීභ.
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අතිපරික් නිසඳහදනඹ ඵලහ කිරීභ වහ අලය ඳවසුම් ඇතිප කිරීභ.
තෂිහර්මි නිසඳහදන වහ භවහ ඳරිභහණ ඵලහ ඳවසුම් ඇතිප කිරීභ වහ සාහන වුනනහ
ළනීභ.
අයරවියණඹ ව ප්රහවන
 තජු නිසඳහදඹහ ව අඳනඹන භහම්, ළසුම් ්ඹ න, ය ො යශ භහම් අ ය යඳය
ගිවිසුම් ක්රභඹ ප්රචි  කිරීභ.
 නිසඳහදන අයරවියණ ඳවසුම් වහ න උඳහඹභහර්ගි ළරළසභක් ස කිරීභ.
 යශශිඹ නිසඳහදඹහට යභන්භ ඳහරියබපගිඹහටද හධහයණ ව සාහය යශයඳොශ මිර
ක්රභඹක් ඳ්තහයන ඹහභට වළකින ඳරිිර යශශීලඹ නිසඳහදනඹ ශ වළකි තෂි නිසඳහදන
්නඹනඹ ඳහරනඹ කිරීභ.
 යශශීලඹ තෂි නිසඳහදන ි න් යට සඹාංයඳපෂි කිරීභ.
 ජහ යන් ය පිළි්ත හඵනි නිසඳහදන වතිප කිරීයම් ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ
 අලය වතිප රඵහ ළනීභ වහ ශ්රී රාංහ ප්රමිතිප ්ඹ නඹ නවීයණඹ කිරීභ.
 අසනු යනලීයම්දී, ප්රහවනයේදී ව යඵදහ වළරීයම්දී සිදුන නිසඳහදන නහසතිපඹ අභ කිරීභ
වහ යහජය වහ යඳෞශි  අාංලයේ ්ඹ න ජහඵශධ ය න ළලපිළියශක් වුනන්හ දීභ.
 බහ්ඩල ප්රහවනයේදී දුම්රිඹ හර්ඹබහයඹ පුළුල් කිරීභ වහ අලය දුම්රිඹ ඹටි ර ඳවසුම්
ළින ිරයුණු කිරීභ.
තෂිහර්මි නයප්තඳහදන වහ ඳර්යේණ
 ඳර්යේණ ඳවසුම් ළින ිරයුණු කිරීභ වහ තෂිර්භ අභහ යහාංලයේ හර්ෂි ප්රතිපඳහදන
ි න් නිලසචි ප්රභහණඹක් විලස විශඹහර ව අදහශ ්ඹ න ය රඵහ දීභ.
 නයප්තඳහදන හි නිසඳහදන යශශීලඹ න්නහභඹක් ඹටය්ත නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අලය
යශශීලඹ / වියශශීලඹ ්යඹපජයින් වුනන්හ දීභ.
 ජී තෂි යහඹන ද්රය ්ශ්රී නයප්තඳහදන ඳර්යේණ ව අඩු විඹදම් ජහඵශධ ඳළියඵපධ
ශභනහයණ ක්රභයශදඹන් වුනනහ ළනීභ වහ න ඳර්යේණ ිරරිළන්වීභ වහ වහඹ
රඵහ දීභ.
 ඳර්යේඹන්ට ඔවුන්යේ නයප්තඳහදන යොඹහ ළනීභ ව ඳර්යේණ ර නිර්භහණ අයිතිපඹ
වතිප යන යේටන්ේ ඵරඳත්ර රඵහ දීයම් ක්රභයශදඹ හර්ඹක්භ කිරීභ.
 තෂිහර්මි විදයහරරට හක්ණි ඳවසුම් රඵහ දීයභන් තෂිහර්මි අධයහඳනඹ පුළුල්
කිරීභ වහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
 ජහ යන් ය ඳර්යේණ ්ඹ න භඟ වයඹපයඹන් ටයුතු කිරීභ වහ තෂිහර්මි
ඳර්යේණරට ම්ඵන්ධ යශශීලඹ ්ඹ නරට ඳවසුම් ළඳයීභ.
 තෂිහර්මි ඳර්යේණ වහ දහඹ න යඳෞශි  යහඹන් වහ ඵදු වන රඵහ දීභ.
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වී යොවින්ට උදශ කිරීභ.
 විවිධ වී ර් කියරප්රෆම් එක් වහ වතිප ශ මිරක් ස කිරීභ.
 වී අයරවියණ භ්ඩලරයේ භළිරව්ත වීභ ඉවශ නළාංවීභට ව ප්රභහදඹකින් ය ොය වී මිරදී
ළනීභ වහ අලය ඳවසුම් ළිනිරයුණු කිරීභ.
අඳනඹන සඵපග් ග්ා
 අඳනඹන යඵප වහ වතිප මිර ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ ව රඵහ යන ඇතිප යහඳහරි ණඹ
වහ වන හරඹක් රඵහ දීභ.
 අඳනඹන යඵප නිසඳහදනයේ යඹදී සිටින කුලහ වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය වහ වනහධහය
යඳොයවොය රඵහ දීයම් ළලපිළියශක් ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.
 අඳනඹන යඵප නළ හ කිරීභ වහ වන හරඹක් හි වන ණඹ ක්රභඹක් වුනන්හ
දීභ.
 ජහ යන් ය පිළි්ත නිසඳහදන ්ත්ත ඳරීක්ණ ඳශධතිපඹක් ව භයපලීඹ ය ොයතුරු
වතිපඹක් රඵහ දීභට ටයුතු කිරීභ.
 ය්ත, යඵර් ව යඳොල් හ ය ඇතිප ඉලම් ළඵි  ය ජනහහ ඵට ඳ්ත කිරීභ
ම්පුර්ණයඹන්භ වනම් කිරීභ.
ස්ත
 යශශීලඹ ය්ත ර ගුණහ්තභබහඹ ඳ්තහ යන ඹහභ ව ළිනිරයුණු කිරීභ වහ
ක්රභයශදඹක් වුනන්හ දීභ.
 යශශිඹ පිරිසිදු ය්ත ශ්රී රාංහයශ අනර්ක භ නිසඳහදනඹක් යර ජහ යන් ය යශයඳොශ
තුශ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
 භවහ ඳරිභහණ ය ො අඳනඹනඹ යනුට ටිනහම් එතුශ ්හයයඹන් ය්ත
අඳනඹනඹ ිරරිභ්ත කිරීභ.
 යහජය වහ යඳෞශි  ඹන යදඅාංලයේභ වයඹපීත්තයඹන් අහිමිවී ඇතිප ය්ත යශයඳොර
නළ ිරනහළනීභට ටයුතු කිරීභ.



හඵනි ය්ත හ ිරරිභ්ත කිරීභ වහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
න හක්ණඹ වුනන්හ යදමින් ය්ත ර්භහන් යේ ාංර්ධනඹ වහ අලය ළඵෆ
දහඹ්තඹ ළඳයිඹ වළකි ්හයඹට ය්ත ඳර්යේණ ්ඹ න ාංර්ධනඹ කිරීභ.

යඵර්
 යටි හරඹදී අසළන්න රඵහ ිරඹ වළකි න ප්රයේද වුනන්හ දී හ රුහ ්යක්හ ය 
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වළකි න ළලපිළියරක් ව නිසඳහදනඹ ඉවශ දළමභට අලය ක්රභයශදඹක් වුනන්හ දීභ.
අඹ එතු කිරීභ ව හෂණි නයප්තඳහදනඹන් පිළිඵ ඳර්යේණ සිදු කිරීභට
ඳර්යේඹන්, විදයහතයින් ව නිසඳහදයින් ිරරිභ්ත කිරීභ.
කුලහ වහ භධය ඳරිභහණ යඵර් තු හිමිඹන්යේ ව නිසඳහදයින්යේ මිතිප ලක්තිපභ්ත කිරීභ
වහ යජය අනු්රවඹ රඵහ දීභ.
සඳොල්
විවිධ ඳළියඵපධඹන් ඳහරනඹ කිරීභ වහ ධජ හක්ණි විුනම් ාංර්ධනඹ කිරීභ
යඳොල් යනලීභ වහ ඹන්ත්ර වුනන්හ දීභ ව ජහයේ බහවි ඹ පුළුල් කිරීභ.
යඳොල් ඳර්යේණ ්ඹ නඹට ව යඳෞශි  යහඹනහහයරට ඉවශ අසළන්නක් රඵහ
යදන ඳළශෆටි ඇතිප කිරීභ වහ ඳවසුම් ළඳයීභ.
යඳොල් ඵහුර හ යනොයන ප්රයශල වහ යඳොල් ප්රයේද ඇතිප කිරීභට අලය ඳර්යේණ
ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
යයපඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ හන් ාංර්ධනඹ කිරීභට කුලහ වහ භධයභ යඳොල්
හරුන් ිරරිභ්ත කිරීභ.
යඳොල් හ යන්නන්යේ ්දහඹභ ළින ය ළනීභ වහ යඳොල් හන්හි අනු යබප
ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
යතු ර යඳොල් හ පුළුල් කිරීභ වහ ඉවශ අසළන්නක් රඵහ යදන යදුවහුන් යඳොල් ර්
ජන හ අ ය යඵදහ වළරීභ.
සන්ත අඳනඹන සබපග්
සුළු අඳනඹන යබප ්නඹනඹ කිරීභ ව නළ අඳනඹනඹ කිරීභ වනම් කිරීභට ිනනම්
පිඹය ළනීභ.
කුරුඳු
 කුරුුන අඳනඹනඹ පුළුල් කිරීභ
 අඳනඹනඹ වහ කුරුුන හ කිරීභට හරුන්ට ඳවසුම් ළරීමභ.
 කුරුුන නිසහයණඹ වහ ඇසුරුම් කිරීභ වහ න හෂණි ක්රභයශදඹන් ස කිරීභ ව
එළනි උස හෂණි උඳයණ තීරුඵදු යහි  ළඳයීභ.
 කුරුුන ්ශ්රි අඹ එතු කිරීභ වහ NVQ භේටමින් හක්ණි පුහුණු ඳහනභහරහක් ඇතිප
කිරීභ
 අක්ය ඳවට අඩු තු හිමිඹන්යේ බහවි ඹ වහ කුරුුන නිසහයණඹ වහ ළසුම් කිරීයම්
භධයසාහනඹක් පිහිටුවීභ.
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ධීය අංලඹ

ජහතිප ්ර්කඹට
දහඹ න අ යභ
්වහය
සුයක්ෂි හඹ
වතිප කිරීභ
වහ ීකය
නිසඳහදනර
සඹාංයඳපෂි
්ත්තඹ ශඟහ ය
ළනීභ.

ජන හට යඳපණඹ
ළඳයීභ, වියශල විනිභඹ
ඉඳළයීම් ඉවශ නළාංවීභ ව
රැකිඹහ වහ ජීයනපඳහඹ
අසාහ රඵහ දීභ වහ ීකය
ාංර්ධන ළරළසභක්
වුනන්හ දීභ.













කුරුුන ්ශ්රි අඹ එතු කිරීයම් ර්භහන් වහ ඳවසුම් ළරීමයම් යඹපජනහ ක්රභ
්යම්බ කිරීභ.
ග්ම්මිරි්
ම්මිරිස නිසඳහදයින්ට හක්ණි වහඹ රඵහ දීභ වහ ළලපිළියශක් ඇතිප කිරීභ.
අඳනඹන ටයුතු වහ යන්ත යටි න් ම්මිරිස ්නඹනඹ කිරීභ ීමභහ කිරීභ වහ ඉවශ
තීරුඵදු ඳළනවීභ.
ම්මිරිස හරුන්ට අලය උඳයණ වහ හක්ණි උඳයදස රඵහ ළනීභට උඳහරී
න ඳරිිර,අඩු යඳොලී වනහධහය ණඹ යඹපජනහ ක්රභ ්යම්බ කිරීභ.
තවහශ්රි බහවි ඹ ව අඳනඹනඹ වහ ම්මිරිස හ කිරීභ වහ අඳනඹන ම්භහන
පිහිටුවීභ.
වියශශීලඹ යරයඳොරල් ඉරක් ය නිමින් යපභහරිහ ව ඉඟුරු ළනි නිසඳහදන හ
කිරීභ වහ ූලරයහධහය ව අලය වහඹ රඵහ දීභ.
සිඹලුභ අඳනඹන යඵප ාංර්ධනඹ වහ යශඳර යහේතිපඹ වහ යහජය අනු්රවඹ රඵහ දීභ.
යයශඵල ප්රයශලර භ්තය වණඹ ළින කිරීභ වහ විදයහ්තභ ක්රභයශදඹන් වුනන්හ
දීභ.
රපු ර ඳහරිරි ්ත්තඹ ළින ිරයුණු කිරීභ.
ඳ්තනහ සිඹලුභ ීකය යහඹන් නවීයණඹ කිරීභ ව අලය නම් න ීකය යහඹන්
ඉිරකිරීභ.
භවහ ඳරිභහණ යඵපේටු ර යභයවයුම් ටයුතු සිදු කිරීභ වහ ඔලුවිල් හි ීකය යහඹ
ාංර්ධනඹ කිරීභ.
ඵහු ිරන ීකය ඹහත්රහ වහ ුවහුදු ජරඹ බහවි හ ය ශීල යණ ඳශධතිප ාංර්ධනඹ කිරීභ ව
සූර්ඹ ඵරලක්තිපඹ බහවි ඹ ිරරිභ්ත කිරීභ.
ජහ යන් ය ුවහුයශ භසුන් ඇල්ලීභ පුළුල් කිරීභ වහ යශශිඹ ීකය භහම්රට අසාහ
රහ දීභ.
්තරිකුණහභරඹ ්ශ්රි  විලහර ිරන ීකය ඹහත්රහ ළනීභට වහ නල්තතු කිරීභට ඳවසුම්
ාංර්ධනඹ කිරීභ.
නවීන න්නියශදන ඳවසුම්, ශීල යණ, ඉන්ධන ළඳයුභ ව නීඳහයක් ඳවසුම්
හි  සිඹලුභ ීකය යහඹන්, නළාංගුයම් සාහන ළින ිරයුණු කිරීභ.
අඹ දහභඹ පුයහභ භසුන්යේ ගුණහ්තභබහඹ ළින ිරයුණු කිරීභට අලය නයප්තඳහදන
වහ යඳොලී යහි ණඹ ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ.
අබයන් ය වහ ජරජීවී ීකය ර්භහන් ඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ අඩු යඳොලී ණඹ, ඵදු
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ඳශු ම්ඳ්ත

තවසා අලය හ
පුයහලීභ වහ
යශශීලඹ ිරඹය කිරි
නිසඳහදනඹ ළින
කිරීභ

ප්රතිපරහබ, යක්ණ, උඳයශලන ව යශඳර ම්ඵන්ීකයණ ්ධහය ළඳයීභ.
පුශි  භහම් ව යහඹයින්ට ඳවසුම් ඳඹමින් ටින් භහළු නිසඳහදනඹ පුළුල්
කිරීභ.
ීකය ්ශ්රි තව ර්භහන් ඹට හන් හන් ම්ඵන්ධ ය ළනීයම් ළලටවනක් ස
කිරීභ.
උතුරු වහ නළයනහිය ුවහුයශ අනයයඹන් භසුන් ඇල්ලීභ තුයන් කිරීභ ව නහවි වහ
යයශහයක් ජ ලක්තිපභ්ත කිරීභ වහ ඉන්ිරඹහ භඟ ළටුම් නියහයණ ගිවිසුභක්
ඇතිප කිරීභ.
ුවහුදු වහ මිරිිරඹ භ්තයඹන් පුළුල් යර යඵප කිරීභ වහ ීකය ප්රජහ ාංම් වහ ජහතිප ජරජීවී
හ ාංර්ධන අධිහරිඹ භඟ ජහඵශධ ළලටවනක් ්යම්බ කිරීභ.
ීකය ප්රජහ වහ පරදහයී යක්ණ ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ.
හය විලස විදයහරඹ බහවි හ යන රුණ රුණිඹන් වහ ීකය ටයුතු පිළිඵ
හක්ණි වහ ශභනහයණ පුහුණු ළලටවනක් ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.
නිසඳහදඹහ ව ඳහරියබපගිඹහ ඹන යදයදනහටභ හධහයණඹක් ඉටු කිරීභ වහ භ්තය
නිසඳහදන මිර නිඹභ කිරීයම් ක්රභයශදඹන් ාංර්ධනඹ කිරීභ.

කිරි නි්ඳාදනඹ
 විවිධ භයපලීඹ ප්රයශලරට ළරයඳන ඳරිිර  ර් ය පයහයන වුනන්හ දීභ වහ
ඳර්යේණ සිදු කිරීභ.
 කුලහ ඳරිඹ යින් විලහර ප්රභහණඹක් නල්තතු කිරීභ වහ “සියස  භඩු ඳශධතිපඹක්”
වුනන්හ දීභ.
 උතුරු ඳශහය්ත කිරි නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ.
 කිරිර ගුණහ්තභබහඹ භ ඳදනම් න කිරි මිර ක්රභඹක් සාහපි කිරීභ.
 ජහතිප ඳශු ම්ඳ්ත ාංර්ධන භ්ඩලරඹ වයවහ උස ්ත්තයේ තණ ර් වුනන්හ දීභ.
 ගුණහ්තභ  ්වහය වහ තීරුඵදු අඩු කිරීභ.
 භධයභ වහ භවහ ඳරිභහණ  යොවිඳරල් ඉිරකිරීභ වහ අලය ඉලම් වහ ්යඹපජන
ඳවසුම් ළඳයීභ
 කිරි ඵලහ ඳවසුම් ළින කිරීභ වහ කුලහ ඳරිභහණයේ සූර්ඹ ඵරයඹන් ක්රිඹහ්තභ න
ශීල යණ ඳවසුම් වුනන්හ දීභ
 යොවීන්ට ව ුවඳහයරට වනහධහය මිර ණන් ඹටය්ත ව ඳවසුයන් යවිඹ වළකි
යොන්යශසි ඹටය්ත ඹහන්ත්රි කිරි රඵහ ළනීයම් උඳයණ රඵහ දීභ.
 අඳනඹනඹ වහ භස ව බි්ත ය
35

අංලඹ

ප්රතිඳ්තති

උඳාඹභාර්ග්

ක්රිඹාභාර්ග්





යාඳාය ව
යාඹක්ත
ංර්ධනඹ

යශශිඹ ර්භහන්
යොලනළීතභ වහ
යහඳහරි ප්රජහට
හි ය යහඳහරි
ඳරියඹක්
නිර්භහණඹ කිරීභ

යහඹ්ත
ාංර්ධනඹට ඳවසුම්
ළඳයීභ



න ර්භහන් පුය, නිදවස
යශ රහඳ ව නිදවස
යහඹ පිහිටුවීභ



යශශීලඹ යහඹයින්
්යක්හ කිරීභ ව
ලක්තිපභ්ත කිරීභ



අඹ එතු කිරීභ ිරරිභ්ත
කිරීභ



නිජ ම්ඳ්ත යශණඹට
න න අධි හක්ණඹ බහවි
කිරීභ











කුකුළු භස වහ බි්ත ය නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරීභ ව අඳනඹනඹ කිරීභට භවහ ඳරිභහණ
නිසඳහදයින් ිරරිභ්ත කිරීභ.
කුලහ වහ භධයභ ඳරිභහණ නිසඳහදයින් ප්රර්ධනඹ කිරීයභන් යශශීලඹ නිසඳහදනඹ පුළුල්
කිරීභ.
්ත යොවිඳරල් ව නිසඳහදන ඳවසුම් වහ ජහ යන් ය ප්රමිතීන් ව පරදහයී
අීකක්ණ ඳශධතිප වුනන්හ දීභ.
තවසා භේටමින් හඵනි භස නිසඳහදනඹ ්යම්බ කිරීභ වහ ූලරය වහ හක්ණි
වහඹ රඵහ දීභ.
ඵළාංකු ක්යත්රඹ භඟ හච්ඡහ ය ණඹ ්ඳසු යවීභ වහ වන හරඹක් රඵහදීභ ළනි
වන රඵහදීභ
නළ ණඹ රඵහ ළනීභට ඵහධහන ්හයඹට අහදු යල්නයේ (CRIB) සිටින්යන් යටි
හර ීමභහක් වහ නම් ඔවුන් එභ යල්නයඹන් ඉ්ත කිරීභ වහ භව ඵළාංකුට උඳයදස
දීභ
බිළටී ඇතිප යහඳහය නළ නඟහ සිටුවීභ වහ අලය ූලරය ප්රතිපඳහදන වන යඳොී
අනුඳහ ඹක් ඹටය්ත රඵහදීභ
්ර්ක යොරියලපර ව යොශම, වම්ඵන්ය ොට නහවි ව ගුන් යක්න්ද්ර ්ශ්රි  සිඹළු
ඳශහ්ත ්යණඹ න ඳරිිර ර්භහන් පුය, නිදවස යශ රහඳ ව නිදවස යහඹ 50ක්
පිහිටුවීභ.
ඳතිපන නිදවස යශ රහඳ වහ ර්භහන් පුය උඳරිභ හර්ඹක්භ හඹකින් ප්රයඹපජනඹට
ළනීභ වහ අලය ඹටි ර ඳවසුමි නළාංවීභ වහ නවීයණඹ යනොඳභහ සිදුකිරීභ
නිදවස යශ රහඳ ව ර්භහන් පුයර සිදු විඹ යුතු හර්ඹඹන් නිළයිර ව
ඳවසුයන් ය ළනීභට්ත යනොවිඹ යුතු යශල්, සිදුවිම් ළරළක්වීභට්ත අලය නීතිපභඹ
ප්රතිපඳහදන ස කිරීභ වහ ඳහර්ි යම්න්තු ඳණ ක් යන ජභ
්නඹන අඳනඹන ක්රිඹහි ඹ හර්ඹක්භ ඉටු යළනීභ වහ “ නි ජහඵශධ
ඹහන්ත්රණඹක්” සාහඳනඹ කිරීභ
අන් ර් ජහතිප යහඳහය ප්රුවඹන් (International Business Giants) යේ යහඳහරි ්ඹ න
ර ප්රධහන හර්ඹහර යොශම ව යහඹ නයඹ ්ශ්රි  සාහඳනඹ කිරීභට අලය ඳවසුම්
රඵහදීභ
වියශල ්යඹපජයින් යභයටට යන්හ ළනීභ වහ යඳෞශි  අාංලයේද වඹ ඇතිප
යඹපජි න ්ර්ක ළරළසභ ප්රර්ධනඹ වහ ජහ යන් ය ප්රචහයණ ළලපිශයශක් ිරඹ්ත
කිරීභ
නිජ ළි , යලොරභයිේ, යඳොසයේේ, භළණික් ළනි දළනට වුනනහයන ඇතිප නිජ ම්ඳ්ත
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ංචායක

පුළුල් පුශර
වබහීත්තයඹන්
ඳහරිරි වහ
යශශීලඹ-ාංසතතිප
හි හම
ර්භහන් ඹක්
යර ාංර්ධනඹ
කිරීභ

හර්ෂි ාංචහයයින්යේ
ඳළමිණීභ මිි ඹන 7 දක්හ
ළින කිරීයම් අයුවණින්
ාංචහය ාංර්ධන
ළලටවන










ටිනහභ එතු කිරීයභන් ය ොය අඳනඹනඹ කිරීභ ීමභහ කිරීභ
අඳනඹනඹ යන නිජ ම්ඳ්ත ටිනහම් එතු ය ඉවශ අඳනඹන ්දහඹභක් රඵහ
වළකි නිසඳහදන ඵට ඳ්තය අඳනඹනඹ කිරීභ වහ ළලපිළියරක් ස කිරීභ
ඳහ ඔඳ දභන භළණික් අඳනඹනඹ යනුට නිභයන රද සර්ණහබයණ නිසඳහදනඹ කිරීභ
වහ අලය න න අධි හක්ණි උඳයණ ්නඹනඹ ඵදුි න් නිදවස කිරීභ
දළනට භ  ව හය අබයන් යයේ ඇ ළයි ළරයන නිජ ම්ඳ්ත න න
අධි හක්ණ බහවි ය යශණඹ ය යයේ නිසඳහදන ඹ
ර හි ඹ ලක්තිපභ්ත කිරීභට යඹොදහ
ළනීභ
භවහ ඳරිභහණ යශශීලඹ ්යඹපජඹන්ට අධි හක්ණි නිසඳහදන (High Technology
Products) අළුතිපන් ්යම්බ කිරීභ වහ අලය සිඹළුභ ඳවසුම් රඵහ දීභ
යශශීලඹ යහඳහරිඹන් ්යක්හ යොට ඔවුන් විඵර ළන්වීභට වියල අධහනඹක් යඹොුව
කිරීභ
යශශීලඹ යහඳහරිඹන්ට ඳවසුයන් භ ශ වළකි යහඳහය ක්යත්රරට වියශශිඹන්ට
ඇතුළුවීභට අය දීභ ීමභහ කිරීභට ටයුතු කිරීභ
න යහඹඹන් වහ අලය දීර්කහලීන ඵදු ඳදනභ ඹටය්ත න ඉලම්, ණඹ ඳවසුම්,
යහඳහය උඳයශලනඹ, හක්ණි ව ඹටි ර ඳවසුම් ්දී සිඹල්ර භ ඳවසුයන්
රඵහයදන වියල ළල පිළියශක් රඹහ්තභ කිරීභ
ඳහල් භේටයම් සිටභ යහඹඹ්ත නළඹුරුක් ඇතිප යන ළල පිළියශක් ්යම්බ
කිරීභ
වියශශීලඹ ාංචහයයින් වහ න ්ර්ලනීඹ සාහන වුනනහ ළනීභ.
ාංචහයයින් ්ර්ණඹ ය ළනීභ වහ යහඳහරි ම්භන්ත්රණ, උ්ත, ප්රදර්ලන ව
ම්භන්ත්රණ ඳළළ්තවීභට ඳවසුම් ළඳයීභ.
ාංචහය ර්භහන් ඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ යඳෞශි  අාංලඹට ්යඹපජන ව යන්ත
ඳවසුම් ළඳයීභ.
ලහ්ත හර්ඹක්භ ්භන ව විභන ක්රිඹහි ඹක් වුනන්හ දීභ
අබයන් ය ගුන් ය ොටුඳර නවීයණඹ කිරීභ
ප්රධහන ාංචහය නය ම්ඵන්ධ යන භහර් භාංන්ධිර ාංචහය යහ භධයසාහන
පිහිටුවීභ
ප්රහයශශීලඹ හර්ඹහර පිහිටුවීභ භිනන් ාංචහය ඳවසුම් අනුභ කිරීයම් ක්රිඹහි ඹ විධිභ්ත
කිරීභ
ප්රධහන ාංචහය නයර ාංචහය පුහුණු ඳහල් පිහිටුවීභ ව ්ර්ලනීඹ නිපුණ හ
ාංර්ධන ඳහනභහරහ වුනන්හ දීභ
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උඳාඹභාර්ග්

ක්රිඹාභාර්ග්










ඇඟලුම්
කර්භාන් ඹ

ඉි කිරීම්
කර්භාන් ඹ

අඳනඹන ඉඳයීම්
ළිනකිරීභ, දශ
යශශීලඹ
නිසඳහදනඹට ළින
දහඹ්තඹක්
රඵහදීභ, යහ
නියු්තතිපඹ ඉවශ
දළමභ වහ ප්රහයශශීලඹ
ාංර්ධනඹට දහඹ
වීභටට අලය
ඳවසමි ළඳයීභ
ශ්රී රාංහට
්යශණි ඳරිය
වහ භහන හි හම
ඉිරකිරීම්

ඇඟළුම් ර්භහන් යේ
ළිනදුය ාංර්ධනඹ වහ
ඳවසුම් ළරසිභ





යවපටල්, ප්රහවන, භහර්යපඳයශල, තවසා ගුන් ටිේඳ්ත ව ඇතුශ්ත කිරීයම් හඩ්ඳ්ත
යන් කිරීභ වහ ඉයරක්යරපනි ඳවසුම් වුනන්හ දීභ (යන්කිරීයම් භතදුහාං ඳශධතිපඹ
ව විදයු්ත යේේටු ඳශධතිප)
ාංචහය ර්භහන් යේ නිඹයශන්නන් ාංයහ මිි ඹන දක්හ ළින කිරීභ
ාංචහය යහඳහයඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ උඳහඹභහර්ගි අයරවියණ ව ප්රචහයණ
ළලටවනක් ්යම්බ කිරීභ
උස ්ත්තයේ ාංචහය යවපටල් පිහිටුවීභට ව දළනට ඳතිපන යවපටල් හභය ාංයහ
යදගුණඹක් දක්හ ළින කිරීභට අලය ිරරිදීභනහ රඵහදීභ.
යශශීලඹ ාංචහය යහඹයින්ට ාංචහයයින් ්ර්ණඹ ය ළනීභට වළකි ඳරියඹක්
්යම්බ කිරීභ
ාංචහය අාංලයේ යයින්ට අදහර න ම්රු නීතිප ාංයලපධනඹ කිරීභ
තව ්ශ්රි වහ ප්රජහ ඳහද ාංචහය ර්භහන් ඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ
ාංචහයයින්ට ඇතිප විඹ වළකි අනලය හිරිවළය ළශළක්වීභ ව ාංචහයයින්යේ ්යක්හ
ව රැයණඹ වතිප කිරීභ වහ
සිඹලුභ ාංචහය භහර්යපඳයශලයින් ව රිඹදුයන් ි ඹහඳිරාංචි කිරීභ, පුහුණු කිරීභ ව
වතිප කිරීභට ටයුතු කිරීභ.
ාංචහය භධයසාහන අර ාංචහය යඳොි ස යඹ සාහපි කිරීභ
දළනටභ්ත ්යඹපජන භ්ඩලරඹ ව ඉලම් ඳරතිපාංසයණ යොමින් භඟ ජහඵශධ 
එයහවුර් ඳරයශලඹ තුශ ්යම්බ කිරීභට ළරසුම් ය ඇතිප ඇඟලම් ර්භහන් පුයඹ ඇයඹීභ
වහ අලය සිඹළුභ ඹටි ර ඳවසුම් රඵහ දීභ
ඇඟළුම් ව එළනි වියශල විනිභඹ උඳඹන ර්භහන් භ දළනට ඳනහ ඇතිප අහධහයණ ඵදු
පිළිඵ යොඹහ ඵරහ යනොඳභහ  අලය ඵදු ාංයලපධන යන ජභ

ක්යත්රඹ වහ න ඵදු
නළ රහ ඵළි භ

අනුභළතිපන් රඵහළනීයම්
ක්රභයශදඹ ිනනම් කිරීභ




ඉිරකිරීම් ර්භහන් ට අලය අනුභළතීන් රඵහ ළනීයම්දී අනලය ඳරභහදවීභ ළරළක්වීභ වහ
එක් සාහනඹකින් යවප අන් ර්ජහරඹ ඔසය සිඹළු අනුභළතීන් රඵහ ළනීභට අලය
ඳවසුම් ඇතිප කිරීභ
සිඹළුභ යොලනළගිි  ඉිරකිරීම් වහ අනුභළතිපඹ රඵහ ළනීභ  න හරඹ තිප තුනක්
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ර්භහන් ඹක්
ඇසුරින්
ජහ යන් යඹ ජඹ
ළනීභට අලය
ඳරියඹ ළීමභ

උඳාඹභාර්ග්
යශශීලඹ කුලහ වහ භධය
ඳරිභහණ උඳ යොන්ත්රහ්ත
භහම් ්යක්හ කිරීභ
ඵදු වන රඵහ දීභ

ක්රිඹාභාර්ග්




ශ්රභ හිඟඹ පිඹවීභ වහ
හක්ණි විුනම් ය
ඹහභට අලය ්යඹපජන
වඹ රඵහදීභ







උඳයොන්ත්රහ්තරුන්
්යක්හ කිරීභ












දක්හ අඩු කිරීභ
සිඹළුභ නහරි ඉිරකිරීම් නහරි ාංර්ධන ළරසුම්රට අනුකර  සිදුකිරීභ නිඹහභනඹ
කිරීභට අලය ළල පිළියශක් ස කිරීභ
සිඹළු නහරී ඉිරකිරීම්ර දී යා හවන නළළ්තවීයම් අාංන ඇතිපකිරීභ අනිහර්ඹ කිරීභ
යොන්ත්රහ්තරුන් ුවහුණ දී ඇතිප ූලරය අර්බුද විහ ළනීභ වහ දළනට රඵහයන ඇතිප
ණඹ යවීභට වන හරඹක් රඵහ දීභ
ඉිරකිරීම් ක්යත්රඹ භ ඳනන රද ඍජු වහ ක්ර ඵදු යනුට 2014 ඳළතිප ඵදු
ක්රභඹක් නළ වුනන්හ දීභ
ේටු නිහ භ ඳනහ ඇතිප 15% ළේ ඵශද ඉ්ත කිරීභ
යහජය ඉිරකිරීම් සිඹල්ර යශශීලඹ ඉිරකිරීම්රුන් වහ යන් කිරිභ
ඉිරකිරීම්රුන් ව ඉිරකිරීම් භහම් ුවහුණ දී සිටින දුසය හ අභය ළනීභ
වහ න ඵළාංකු ක්රභයශදඹක් භවඵළාංකු වයවහ වුනන්හදීභට ටයුතු කිරීභ
ඉිරකිරීම් ර්භහන් රුන් වහ අලය අුවද්රය ඳඹහ ළනීභ වහ දළනට ඳතිප
ඵරඳත්ර රඵහදීභ ක්රභයශදඹ ාංයලපධනඹ කිරීභ
ම්රු ශ්රභ ඌන හඹ වහ වළකි හ්ත හක්ණි විුනම් යහ යඹොුවවීභට
ඔවුනට අලය ්යඹපජන වඹ රඵහදීභ
හයි ශ්රභඹ යනුට ඹන්ත්ර සූත්රි න් ළලයන පුහුණු ම්රුන් බිහිකිරීභ
වහ ක්රිඹහභහර් ළනීභ
ළලයන ශ්රභ ඵශහඹට අලඹ ්යක්හ, නිසි රු්තඹ ව ඉවර ළටුඳක් රඵහ
දීභට අලය ඳසුබිභ නිර්භහණඹ ය දීභ
විවිධ ක්යත්රරට අලය උස පුහුණු හි ශිල්පීඹ යශ්රණී ව හක්ණයශදීන්
බිහිකිරීභ වහ අලය පිඹය ළනීභ
ඉිරකිරීම් වහ අලය උඳයශලන ඳවසුයන් රඵහ ළනීභ වහ ත්තතීඹ
ඉාංජියන්රුන් ව උස
හක්ණයශදීන්යන් භන්වි
උඳයශලන බහක්
පිහිටුවීභ
ඉිරකිරීම් ක්යත්රයේ යශශීලඹ රකුණ ජහ යන් ය
රයේ න්නහභඹක් ඵට
ඳ්තකිරීභට වළකින ඳරිිර අලය ඉිරකිරීම් ළරසුම් ස ය ළනීභ වහ තව
නිර්භහණ ශිල්පීන් ්ඹ නඹ, ඉාංජියන්රු ්ඹ නඹ, විලසවිදයහර ව යන්ත ්ඹ න
භ ඳවසුයන් ටයුතු කිරීයම් ඹන්ත්රණඹක් වුනන්හ දීභ
උඳයොන්ත්රහ්තරුන්ට ්යක්හ ළරයන නීතී ඳන්ත ම්භ ය යශශීලඹ සුළු
ව භධය ඳරිභහණ උඳ යොන්ත්රහ්තරුන් ්යක්හ ළරීමභ
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තති

උඳාඹභාර්ග්

ක්රිඹාභාර්ග්

සීනි නි්ඳාදනඹ

යශශීලඹ ීමනි
අලය හඹ යට
තුරභ නිසඳහදනඹ
කිරීභ

ීමනි නිසඳහදනඹට අලය
ඳවසුම් ළරීමභ වහ ිරරි
ළන්වීභ







ීමනි නිසඳහදනඹ වහ අලය උක් හයන භමි ඳරභහණඹ ළින කිරීභ
ඉවශ පරදහයී හක් හි උක් ර් වුනන්හ දීභ
හ දභහ ඇතිප න් යල් ඇතුළු සිඹළුභ ීමනි ර්භහන් ලහරහ යනොඳභහ ්යම්බ කිරීභ
න ර්භහන් ලහරහ ඉිරකිරීභට යඳෞශි  අාංලඹට අලය ිරරි ළන්වීම් රඵහ දීභ
උක් හ වහ අලය ජරඹ හර්ඹක්භ බහවි කිරීභට අලය න හක්ණි දළනුභ
රඵහ දීභ වහ ඳරහේධන අලය හ පුයහලීභ ටයුතු කිරිභ

කුඩා ා වා භධය
ඳරිභාණ කර්භාන්

අඹ එතු කිරීම්
හි සුළු වහ භධය
ඳරිභහණ ර්භහන්
ඇතිප කිරීභ

සුළු වහ භධය ඳරිභහණ
ර්භහන් වහ අලය
ඳවසුම් ළඳයීයම් ්ඹ න
අතිපච්ඡහදනඹ
(overlap) වීභ ළරළක්විභ




එක් ්ඹ නඹක් භගින් සිඹළු යහ ළඳයීයම් රභයශදඹක් ස කිරීභ
අඹ ළිනකිරීයම් ර්භහන් ්යම්බ කිරීභ වහ ඳරුව හ රඵහයදමින් අලය ිරරිළන්වීම්
රඵහිරභ
ඩු ර්භහන් ඹ, යශළල් ර්භහන් ඹ, ඳන් ර්භහන් ඹ ්ලර  ඳතිපන අුවද්රය
ළටළුටපිළිඹභක් යර හ ූලඳහය රභඹක් ඹටය්ත ඌන බහවි යජයේ ඉලම්ර ිරගු
හලීන ඵදු ඳදනභක් ඹටය්ත එකී අුවද්රය හ ය ළනීභට අසාහ ව ිරරි ළන්වීම් රඵහ
දීභ
දළ ව ලී ඵඩු නිසඳහදඹන් ුවහුණ දී සිටින අුවද්රය ඳඹහ ළනීයම් අර්බුදඹට විුනභක්
යර තීරු ඵදු යහි  යඳොතු හි දළ න් ්නඹනඹට අය දීභ
හ්තතු ව යරපකුරු ර්භහන් ළනි ම්ඳදර හයි ර්භහන් ්ලර  ඇතිප අුවද්රය ව
යයශයඳොශ ඳරලසන නියහයණඹ ය ළනීභ වහ යහජය අනුව
ර ඹ රඵහ දීභ
තෂිර්භහන් ඹ, කිරි නිසඳහදන ර්භහන් ඹ, ීකය ර්භහන් ඹ ව සුළු අඳනඹන යබප
හ ළනි ක්යත්ර ්ලර  පුළුල් ඳළතිපරුණු ිරයුණු ව ලක්තිපභ්ත නිසඳහදන ුවඳහය
රභඹක් ්යම්බ කිරීභ
නිසඳහදන ුවඳහය රභඹ භගින් රුණ ව හන් හ යහඹ්තඹ ර්ධනඹ කිරීභ
වහ අඳනඹනඹ ඳදනම් ය්ත ටිනහම් එතු කිරීයම් යහඳහය ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ
ිරරි ළන්වීභ
ම්ඳරදහයි ර්භහන් ්ලර නිසඳහදන වහ අුවද්රය, ඳහර ේධනඹ ව යයශයඳොශ
වුනන්හදීයම් කීභ්ත නිසඳහදන ුවඳහයරට ඳළරීභ
ප්රහේධනඹ ළඳයීභ වහ සිඹළු ුවඳහය මිතිපර දහඹ්ත රඵහ නිමින් ”ුවඳහය
ාංර්ධන ඵළාංකුක්” සාහපි කිරීභ
යට පුයහ ඇතිප ූලඳහය අයරවිළල් ම්පර්ණයඹන් නවීයණඹ කිරීභට යහජය අනු්රවඹ රඵහ



අුවද්රය හිඟඹ නිභ කිරීභ


ුඳකාය යාඳායඹ

්රහමිඹ ්ර්ක
අලය හ
පුයහරමින්
නිසඳහදන
ක්රිඹහි යේදී
ළරකිඹ යුතු
හර්ඹබහයඹක් ඉටු
කිරීභ වහ
ලක්තිපභ්ත යශශීලඹ
ුවඳහය
යහඳහයඹක් ඇතිප

ූලඳහය නිසඳහදන
ක්රිඹහි ඹ පුළුල් කිරීභ



හන් හ වහ රුණ
වබහීත්තඹ පුළුල් කිරීභ



නවීයණඹ කිරීභ



යශලඳහරනයඹන් නිදවස
සහීකන කිරීභ
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තති
කිරීභ

උඳාඹභාර්ග්

ක්රිඹාභාර්ග්




දීභ
ඳරිණ ද්ත ඳශධතිපඹක් යොලනළාංවීභ, ය ොයතුරු හක්ණඹ වහ අයනකු්ත නවීන
හක්ණි බහවි ඹන් ිරරි ළන්වීභ වහ වියල ළලපිළියශක් වුනන්හ දීභ
ුවඳහය යයින්යේ ළටුේ රභඹ ාංයලපධනඹ යොට ළටුේ ඉවශ නළාංවීභට ටයුතු
කිරීභ
ඳශහ්ත බහර එඟ්තඹ භ ුවඳහය ඳරතේතිපඹ හධනීඹ යර ාංයලපධනඹ ය
යහඳහය ටයුතුරට අලය නිදව රඵහ දීභ
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6 ඳරිච්සේදඹ
ා්ණඹ භ ඳදනම්න භාජඹ්
අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

හක්ණඹ භ
ා්ණඹ වා න
ඳදනම්න
නිඳකයුම්
භහජඹක් සාහපි
කිරීභ (සුහුරු
ජහතිපඹක්)

උඳාඹ භාර්ග්
රාංහ න නිඳළයුම්
යක්න්ද්රසාහනඹක් ඵට
ඳ්ත කිරීභ

ක්රිඹාකායකම්
අන් ර්ජහරඹ ්ශ්රි  බිහි ව උඳහාං, තත්රිභ බුශධිඹ, ධජ හක්ණඹ, යයොයඵප
හක්ණඹ, ඔේභන්ටඩ් රිඹි ටි, ක්රවුඩ් ම්පියුටින්, නළයනප හක්ණඹ ව ත්රිභහණ
ුවද්රණඹ ළනි නවීන හක්ණඹන් බහවි ඹ උඳරිභ රඹට යන ජභ තුි න් රාංහ න
නිඳළයුම් යක්න්ද්රසාහනඹක් ඵට ඳ්ත කිරීභ

ජන හයේ ඳවසු පිණි  න හක්ණඹ අනු කිරීභ තුි න් යහජය ඹහන්ත්රණයේ ඳතිපන අහර්ඹක්භ ඵ වහ
ජන හ යක්න්ද්රීඹ ිනජිටල්
ප්රභහදඹ රක්හ ළනීභ පිණි අන් ර්ජහරඹ වයවහ යහ ළඳයීභ
යහජයඹ න්ත්රඹක් බිහි

හක්ණඹ වහ අන් ර්ජහරඹ බහවි යඹන් ජන හ යහන් ළඳයීයම්(වළුනනුම්ඳ්ත, ඔේපු
කිරීභ
ළනි) භධයසාහන 9ක් ඳශහ්ත 9හි 1ඵළගින් ඇතිප කිරීභ
 යාහවන දල වහ දල ුවදල් යවීභට ඉයරක්යරොනි යවීයම් ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ
යහජය අාංල මිරදී ළනීම් දණයඹන් ය ොය වහ විනිවිද බහයඹන් යුක්  ඉටු කිරීභ වහ
විදයු්ත ප්රම්ඳහදන ක්රභයශදඹක් ඇතිප කිරීභ
ිනජිටල්යණඹ ව
රාංහක් බිහි කිරීභ







ය ොයතුරු හක්ණ
යහහඹ්තඹක්
බිහිකිරීභ



අධියශීත ෂයිඵර් ඔේටික්ස ද්ත හුභහරු ඳශධතිපඹක් ව අධියශීත ජාංභ 5G
Broadband ජහර ඳශධතිපඹක් සාහඳනඹ කිරීභ
ිනජිටල් ඳරිඳහරන වහ යභයවයුම් ක්රභ ඇතුශ්ත ිනජිටල් නය ඇතිප කිරීභ
ිනජිටල් යවීමි ටයුතු වහ යබෞතිප ම්ඳ්ත වහ නීතිපභඹ ප්රතිපඳහදන ස කිරීභ
යශලහන් ය විදයු්ත හණීජයඹ ව ජහ යහන් ය විදයු්ත යේවීම් ක්රභ සාහඳනඹ
ද්ත ්යක්ණ, යිඵර් ්යක්හ බුශධිභඹ යශඳර අයිතිපඹ වහ න නීතිප යයගුරහසි
ස කිරීභ
2025 නවිට Business Process Outsourcing (BPO) ව Knowledge Process
outsourcing (KPO) යහන් ඇ.යලො. බිි ඹන 3 අඳනඹන ටිනහභකින් යු්ත
යහක් දක්හ ර්ධනඹ
43

අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්





Process Outsourcing (BPO) ව Knowledge Process outsourcing (KPO) යහ
භධයසාහන සාහඳනඹ
භතදුහාං ඉාංජියන්රුන්යේ ව ළලටවන් ම්ඳහදඹන්යේ ාංයහ 2025න විට
රක් 3 දක්හ ළින කිරීභ
යට තුරභ යශශීලඹ භතදුහාං නිඳදවීභට අනු්රවඹ දළක්වීභ
ජහ යන් ය යශයඳොශට ළරයඳන භතදුහාං ස කිරීභ වහ යහඹයින් ිරරි
ළන්වීභ
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07 ඳරිච්සේදඹ
සබෞතික අකාල බාවි සේ  න ප්රසේලඹ
“ජීන අංලරට භාන සේා වා ඹටි ර ඳවසුකම් කඳයීසභන් නාග්රික වා ග්රාමීය ඹ ඳය යඹ ළිඹවීභ”









නහරීයණයේ විභ හ විීමභ වහ ජහඵශධ යබෞතිප අහශීලඹ ඳශධතිපඹ
තෂි හර්මියණඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, ාංචහය යහඳහයඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව අඹ එතු ශ නිසඳහදන ක්රිඹහි ඹ වතිප කිරීභ වහ
සිඹලුභ ප්රධහන නය, නය, යහඳහරි රහඳ ජහඵශධ කිරීභ.
සිඹලුභ යහඳහරි රහඳ ජහඵශධ යමින් ප්රධහන යහඹන් වහ ගුන් ය ොටුඳශල් යදක් ම්ඵන්ධ යන ‘ීම වළලළතිප ්ර්ක යොරියලප’
ඳශධතිපඹක් ඇතිප කිරීභ.
හර්ඹක්භ වහ ඳරිය හි හම යඳොදු ප්රහවන ඳශධතිපඹක් වහ ප්රහවන ජහරඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ
ජහ යන් ය ගුන්ය ොටුඳර ව යහඹ හණිජ වහ භීත යහඹන් ඵට ඳරිර් නඹ කිරීභ
අඩු විඹදම් ඵරලක්තිපඹ වහ ප්රයශලඹ ළින කිරීභ
යයේ භස ජනවනඹ වතිප කිරීභ වහ පිරිසිදු වහ ්යක්ෂි ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ යදන අ යභ නර ජරඹ වහ ඇතිප ප්රයශලඹ ළින කිරීභ
්ඳදහන්යන් ජීවි ,යශඳශ වහ ්ර්ක වහනිඹ අභ කිරීභ වහ ළරළක්වීයම් පිඹය ව පර් අනතුරු ඇඟවීයම් ඳශධතිප වතිප කිරීභ

අංලඹ
නාග්රික
ප්රතියුවග් කය
ණඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ජහඵශධ යබෞතිප
අහල බහවි ඹ
භගින් නහරීයණ
ක්රිඹහි යේ විභ හ
තුයන් කිරීභ වහ නය
යුවහ්තභ
යනට ඵුනන්
කිරීභ

භයපලීඹ , ඓතිපවහසි, ්ර්ක
වහ භහජයීඹ ටිනහභ්ත වහ
යඹපජි C රහඳඹ
ම්ඵන්ීකයණයේදී ඇතිප
ළද්තභ්ත රහ විවිධ
සායරට අඹ්ත නය
ඳශධතිපඹක් සාහපි කිරීභ තුළින්
නහරීයණ ක්රිඹහි යේ
විභ හ තුයන් කිරීභ

ක්රිඹාකායකම්





යොශම, වම්ඵන්ය ොට, ඹහඳනඹ ව ්තරිකුණහභරඹ ඹන නය සිශභව ඵහුවිධ
හණිජ නය ජහතිප ව ජහ යන් ය භධයසාහන භ ම්ඵන්ධ න ඳරිිර
ාංර්ධනඹ කිරීභ
භවනුය, අනුයහධපුයඹ, ම්ඳව, ය්තනපුයඹ, හල්ර, ඵදුල්ර, භන්නහයභ, භලරපු
ව කුරුණෆර ඹන නය ජහතිප නය යර ාංර්ධනඹ කිරීභ
පු්ත රභ, මුව, යඳොතුවිල්, දඹුල්ර, භහ ය, නුය එළිඹ ව බු්ත ර ඹන නය
වම්ඵන්ධි නය යර ාංර්ධනඹ කිරීභ
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අංලඹ

අළු්ත සකොශම සශ ව මූරය
පුයයඹ

සග්ොඩා බිම්
ප්රාවනඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

21 න සිඹය
“අළු්ත යොශම”

්ර්ක ර්ධනඹ
වතිප යමින්
හභහනය ජන හට
සුඳවසු, හර්ඹක්භ
වහ ඳරිය හි හම
ප්රහවන ඳශධතිපඹක්

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්

ය ොයතුරු හක්ණඹ, දළනුභ වහ
ාංචහය යහ තුළින් නහරි
සුඳවසු ජීන භධයසාහන
නිර්භහණඹ කිරීභ.
යොශම නයඹ යපලීඹ
හණිජ, යශ වහ ූලරය
භධයසාහනඹක් ඵට ඳ්ත කිරීභ



ය ොයතුරු හක්ණඹ, දළනුභ වහ ාංචහය යහ ඹන අාංලර දහඹ්තයඹන්
යඳොකුරු නය ාංර්ධනඹ කිරීභ.



යොශම නයඹ ජහ යන් ය හණිජ, යශ වහ ූලරය යක්න්ද්රසාහනඹක් ඵට ඳ්ත
කිරීභ වහ අලය නීතිපභඹ ව ූලරයභඹ විධිවිධහන වුනන්හ දීභ

භහර් දඵදඹ ි හිල් කිරීභට්ත,
ධදනි භනහභනඹ ඳවසු
කිරීභට්ත නවීන අධියශීත
ප්රහවන ඳශධතිපඹක් නිර්භහණඹ
කිරීභ



යොශම නයඹ අරාංයණඹ
කිරීභ




භහර් ජහරඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ



යොශම නයඹ ්ශ්රි උඳනහරි ප්රයශල යභන් භ යහඹ නයඹ ද ම්ඵන්ධ
යමින් නහරි දුම්රිඹ ඳශධතිපඹක් සාහඳනඹ කිරීභ
දඵදඹ ි හිල් කිරීභ වහ ධදනි භනහභනඹ ඳවසු කිරීභ වහ ළවළල්ලු දුම්රිඹ
භහර් ඳශධතිපඹක් යොලනළීතභ
නි අ ට ිරයන ටයවුම් භහර් ධහන ළරළසභක් ක්රිඹහ්තභ යන අ ය භ
ප්රධහන භාංන්ධිර ඇතිපන හවන දඵදඹ අභ කිරීභ වහ ගුන් ඳහරම්
ඳශධතිපඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ ෆභ ප්රධහන නයඹ භ ඹහන්ත්රි සියස හවන
අාංන පිහිටුවීභ
නහරි න උඹන්, ජර උදයහන වහ භහර් යදඳ වරි භාංතීරු වුනන්හ දීභ
නහරි අඳද්රය ව භරහඳද්රය ශභනහයණඹ කිරීභ වහ හර්ඹක්භ
ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හ දීභ ව ජරඹ ප්රතිපච්රීයණඹ වහ ක්රභයශදඹක් සාහපි
කිරීභ
අදහශ ්ර්ක යොරියලප ම්ඵන්ධ යමින් ාංර්ධනඹ යනොශ භහර්
ප්රතිපාංසයණඹ කිරීභ
 දුයට්ත ප්රභහද යනොවී යොශම-භවනුය, යහඹ පිවිසුම් උස අධියශීත භහර්ඹ,
උතුරු අධියශීත භහර්ඹ, ය්තනපුය අධියශීත භහර්ඹ, න ළරණි ඳහරභ සිට
අතුරුගිරිඹ අධියශීත භහර්ඹ ම්පර්ණ කිරීභ.
භවනුය ව නුයඑි ඹ අ ය උස අධියශීත භහර්ඹක් ඉිරකිරීභ වහ ලය හ
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ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ළඳයීභ වහ භහර්
වහ දුම්රිඹ ඹටි ර
ඳවසුම් ළිනිරයුණු
කිරීභ වහ ාංර්ධනඹ
කිරීභ වහ ඉවශ
ප්රුව හඹක්

ක්රිඹාකායකම්





භහර් ප්රහවනඹ ාංර්ධනඹ
කිරීභ













අධයඹනඹක් කිරීභ
ඉසය කිරීයම් භාං තීරු වුනන්හ දීයභන් යාහවන ඵහධ ඉ්ත කිරීභ
්රහමඹ භහර් ජහරඹ නළ ස කිරීභ වහ නවීයණඹ කිරීභ
ප්රධහන භහර් ව අධියශීත භහර් වහ ඉවශ භේටයම් ප්රයශලඹක් වහ විල්ඳ
භහර් ඳශධතිපඹක් ස කිරීභ
ශ්රී රාංහ භනහභන භ්ඩලරඹ (ශ්රී රාංභ) නවීයණඹ කිරීභ
ශ්රී රාංහ භනහභන භ්ඩලරඹට අභ ය ්දහඹභක් උඳඹහ ළනීභ වහ ප්රධහන
ඉලම්ර පිහිටි ඵස නළතුම් යඳොශල් හණිජභඹ යර ාංර්ධනඹ කිරීභ.
්තභන් ඵස ාංචි ඹ ප්රතිපසාහඳනඹ ය න යොශම නය ීමභහ තුශ ධහනඹ
කිරීභ වහ ඳරිය හි හම (වරි ප්රහවන) ඵස යා වුනන්හ දීභ.
„ඳහර්ක් ඇන්ඩ් යයිඩ්’ ක්රභඹ වුනන්හ දීභ
ඵළාංකු ණඹ, ඵදු වන ්දී වන රඵහ දී රහබදහයී යර ධහනඹ කිරීභ භිනන්
භවජනඹහට ලහ යවො යහක් ළඳයීභ උයදහ පුශි  ඵසයා ක්රිඹහරුන්ට
වහඹ වීභ
යහජය වහ යඳෞශි  භීත ප්රහවනඹ වහ යඳොදු හරටවනක් වුනන්හ දීභ
පුශි  භීත ප්රහවන ඵසයා ක්රිඹහරුන්ට ඵස යා ඇණිඹ ප්රතිපසාහඳනඹ කිරීභට
ව වරි ප්රහවනඹට අනුකර වීභට වහඹ වීභ
යහජය වහ යඳෞශි  ප්රහවන යහ වහ යඳොදු නි ප්රහවන ඊ-ටිේ ක්රභඹක්
වුනන්හ දීභ
විනඹරු, විලසනීඹ වහ පිරිසිදු යඳොදු ප්රහවන යහක් වතිප කිරීභ වහ
සිඹලුභ යහජය වහ යඳෞශි  ඵස යා හිමිඹන්යේ පුහුණු වහ නිපුණ හ ාංර්ධනඹ
ර් භහන යාහවන දල ක්රභඹ ාංයලපධනඹ කිරීභ ව නළ විභහ ඵළලීභ ව
යඳෞශි  ඵසයා ක්රිඹහරුන් විනඹරු, යාහවන නීතිපරට ිරන් අන
න ව අයනකු්ත භවජන ්යක්ණ ප්රමිතීන්ට අනුකර න ඹහන්ත්රණඹක් සාහපි
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ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්
කිරීභ

දුම්රිඹ ප්රහවන ඳශධතිපඹ
ාංර්ධනඹ කිරීභ











ුහුදු ප්රාවනඹ

අයනකු්ත රහපීඹ
යහඹන් භඟ
යඟහරී යර ඉවශ
හර්ඹක්භ හඹක්
වතිප යමින්

ඇර භහර් ඔසය ප්රහවන
ඳශධතිපඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ



යොශම යහඹ ාංර්ධනඹ





නිසි අන් ර්- ප්රහවන භහධය ම්ඵන්ධ හඹ වතිප කිරීභ වහ දුම්රිඹ යහ භඟ
ජහඵශධ වු ඵස ධහන භහර් ාංර්ධනඹ කිරීභ
ඳතිපන දුම්රිඹ එන්ජින් ව භළිරරි ාංර්ධනඹ කිරීභ ව ළින ිරයුණු කිරීභ
ඳ්තනහ දුම්රිඹ භහර් පුනරු්තාහඳනඹ කිරීභ
යශඹන්යොල -යොශම- ඳහනදුය, යහභ-ටුනහඹ- මුව ව භයදහන-යවපභහභ
දුම්රිඹ භහර් විදයු්තයණඹ කිරීභ
ඊ-ටිේඳ්ත ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ
අලය ඹටි ර ඳවසුම් ව දුම්රිඹ එන්ජින් ව භළිරරි ඳවසුම් ළඳයීභ භගින්
දුම්රිඹ ඳදනම් ය්ත බහ්ඩල ප්රහවනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ පුළුල් කිරීභ
බහ්ඩල ප්රහවනඹට අලය දුම්රිඹ එන්ජින් ්නඹනඹ කිරීභට ව යශශීලඹ යේරර්
ළනීභට වහඹ රඵහ දීභ
යොශම, වම්ඵන්ය ොට, න්න්තුයයයි ව ත්රිකුණහභර යහඹන් ය දුම්රිඹ
භිනන් බහ්ඩල ප්රහවනඹ කිරීභට අලය ඳවසුම් සාහපි කිරීභ වහ පුළුල් කිරීභ.
ප්රධහන දුම්රිඹ සාහන ්ශ්රි  හණිජභඹ ලයඹන් ලය හක් ඇතිප යශ ළල් ව
හේපු සාහපි කිරීභ.
න ප්රහවන ක්රභඹක් යර ඇර භහර් ඔසය ප්රහවනඹ ළින ිරයුණු කිරීභ වහ පුළුල්
කිරීභ
යොශම ව වම්ඵන්ය ොට ුවහුදු යහඹන් හණිජ වහ භීත යහඹන් යර ාංර්ධනඹ
කිරීභ වහ නිදවස යහඹන් ඵට ඳරිර් නඹ කිරීභ
ප්රතිපනළශ කිරීම් වළසියවීයම් ධහරි හ යදගුණ කිරීභ වහ යොශම යහඹ ළින
ිරයුණු කිරීභ
නළයනහිය ඵවහලුම් ඳර්ඹන් ඹ (ECT) ාංර්ධනඹ කිරීභට ප්රුව්තඹ රඵහදීභ
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ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්





්නඹන වහ අඳනඹන
ඳවසුම් ළඳයීභ
වහ යහඹ
ාංර්ධනඹ කිරීභ

වම්ඵන්ය ොට යහඹ ාංර්ධනඹ






ගුන් ප්රාවනඹ

යශශීලඹ වහ ජහ යන් ය
භීත වහ බහ්ඩල
ප්රහවනඹ ට ඳවසුම්
ළරීමභ වහ
ගුන්ය ොටුඳර ව ජ
්ශ්රි ඹටි ර
ඳවසුම් ාංර්ධනඹ
කිරීභ

යන්ත යහඹන් ාංර්ධනඹ
කිරීභ



ගුන්ය ොටුඳර ඹටි ර
ඳවසුම් ාංර්ධනඹ කිරීභ







ECT ව SAGT අ ය න වයස නළාංගුයම් යඳොරක් ඉිරකිරීයම් ලය හ අධයඹනඹ
පුශි  අාංලයේ වබහීත්තයඹන් ඵටහිය ඵවහලුම් ඳර්ඹන් ඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ
ඵවහලුම් ප්රහවනඹ වහ දුම්රිඹ ප්රහවනඹ බහවි හ කිරීභ
පුශි  අාංලයේ වබහීත්තයඹන් ඳෆි ඹයොල, යශඹන්යොල ව ය්තභරහන ඹන
ප්රයශලර භහර් වහ දුම්රිඹ වම්ඵන්ධ හ ඳදනම් ය්ත ඵවහලුම් අාංන තුනක්
ාංර්ධනඹ කිරීභ
ශ්රී රාංහ ව නයනඹ ඹන යටල් යදටභ ලහ හසිදහඹ න ්තඹක් ඇතිප ය
 වළකි යර අ්තන් යන රද ගිවිසුම් නළ භහයරපචනඹ කිරීභ
හර්මි වහ යහ යහඹක් යර ාංර්ධනඹ කිරීභ ව නළශ නල්තතු කිරීභ,
අළු්තළිනඹහ කිරීභ ව නළශ වහ අලය ද්රය ළඳයීභ ළනි යහන් ළඳයීභ
වහ යශශීලඹ යහඳහය වහ ඳවසුම් ඇතිප කිරීභ
වම්ඵන්ය ොට නිදවස යශ රහඳඹට අලය සිඹලු යබෞතිප ඹටි ර ඳවසුම්
ළඳයීභ
එක් එක් රහඳයේ අලය හඹන් ව ජහතිප ්ර්කයේ අලය හ අනු හල්ර,
න්න්තුයයයි ව ත්රිකුණහභරඹ යහඹන් ාංර්ධනඹ කිරීභ
ටුනහඹ ගුන් ය ොටුඳයල් යදන ධහන ඳාඹ ව භීත ඳර්ඹන් ඹ ාංර්ධනඹ
කිරීභ
ටුනහඹ ගුන් ය ොටුඳයල් අබයන් ය ගුන් භීත ඳර්ඹන් ඹක් ාංර්ධනඹ කිරීභ
භ්ත ර ගුන් ය ොටුඳයල් හණිජ යභයවයුම් ්යම්බ කිරීභ
භ්ත ර ගුන් ය ොටුඳයල් ඳවසුම් ළින ිරයුණු කිරීභ
නුයඑි ඹ ගුන් ය ොටුඳර ඇතුළු අබයහන් ය ගුන් ය ොටුඳරල් ාංර්ධනඹ
කිරීභ
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අංලඹ
විදුලි ඵර වා
ඵරල්ති

ප්රතිඳ්තතිඹ
්ර්ක ර්ධනඹ
යශ්ත කිරීභ වහ
අලය න අඩු විඹදම්
ඵරලක්තිපඹ රඵහ
ළනීභ වතිප කිරීභ

උඳාඹ භාර්ග්
ඳතිපන ඵරලක්තිප මිශ්රණඹ ළින
ිරයුණු කිරීභ

ක්රිඹාකායකම්











පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිපඹ වහ
යයේ ඵරලක්තිප මිශ්රණඹ
ඳරිර් නඹ කිරීභ








2030 න විට භස ඵරලක්තිප මිශ්රණයඹන් සිඹඹට 80 ක් වහ ජර වහ
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිපයේ දහඹ්තඹ ළින ිරයුණු කිරීභ
ඵරලක්තිප සුයක්ෂි හඹ ව සඹාංයඳපෂි බහඹ වතිප කිරීභ
සහබහවි හයු යශණඹ කිරීභ ිනනම් කිරීභ
යොයරොන්නහ ය ල් පිරිඳවදු නවීයණඹ කිරීභ
ත්රිකුණහභරයේ ය ල් ඵලහ ටළාංකි ප්රතිපාංසයණඹ වහ ාංර්ධනඹ කිරීභ
2020 න විට යරපඩ්රන්ඩ් ජර විදුි  ඵරහහයඹ, 2021 න විට උභහ ඔඹ, 2023 න
විට යභොයයොල්ර වහ 2024 න විට රපිටිර ව ීම හ ජහතිප විදුි ඵර
ඳශධතිපඹට යභහයොේ 230  විදුි  ඵරඹක් එක් කිරීභ
ළරණිතිපස ඵරහහයඹ සහබහවි හයු ටර්ඵයින ඵරහහයඹක් ඵට ඳරිර් නඹ
යන අ ය 2023 ට යඳය යයරපිටිඹ වහ වම්ඵන්ය ොට ඹන ප්රයශලර යම් වහ
භහන ඵරහහය යදක් ක්රිඹ්තභ කිරීභ
යොශම ප්රයශලයේ ඇතිප සිඹලුභ ඉන්ධන ඵරහහය සහබහවි හයු ටර්ඵයින ඵරහහය
ඵට ඳරිර් නඹ කිරීභ
ජනනඹ යන රද විදුි ඵරයේ හර්ඹක්භ හ ව උඳරිභ බහවි ඹ වතිප කිරීභ
වහ සුහුරු ජහරඹක් ාංර්ධනඹ කිරීභ
2021 න විට භන්නහයභ සුශාං ඵරහහයඹ භිනන් ඵරලක්තිපඹ යභහයොේ 100 ක්
ව භන්නහයභ, පනරීන් ව යභොණයර ප්රයශලර සුශාං වහ සූර්ඹ ඵරලක්තිප යහඳතතිප
ක්රිඹහ්තභ කිරීයභන් යභහයොේ 800 ක් ජහතිප විදුි ඵර ඳශධතිපඹට එතු කිරීභ
තව කුටුම්බ වහ කුලහ යහඳහය වහ අඩු විඹදම් ඵරලක්තිපඹ රඵහ ළනීභ වතිප
කිරීභ වහ වර භ වි යන රද සූර්ඹයප ඳශධතිප බහවි ඹ ිරරිභ්ත කිරීභ
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිප යහඳතතිප ්යම්බ කිරීභට යඳෞශි  අාංලඹ වහ
යහඹයින් ිරරිභ්ත කිරීභ
හර්මි අඳද්රය උඳයඹපීත යනිමින් හර්ඹක්භ ඵරලක්තිප උ්තඳහදනඹ ිරරිභ්ත
කිරීභ
න ප්රතිපඳ්තතිප වහ නීතිප ම්ඳහදනඹ කිරීයභන් ඉිරකිරීම් ක්යත්රයේ ඵරලක්තිප බහවි ඹ
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්
උඳරිභ කිරීභ

ජරඹ

ළභට ජරඹ වතිප
කිරීභ

ජර ම්ඳ්ත අඳවිත්ර වීභ යවප ජර
දණයඹන් ය ොය ඵට වතිප
වීභ වහ ඳහනීඹ වහ තෂිර්මි
ටයුතු වහ ජර ම්ඳ්ත
හර්ඹක්භ ශභණහයණඹ
කිරීභ.









ාංතුය ඳහරන ඳශධතිප ව නිඹාං
ශභනහයණ වළකිඹහ
ලක්තිපභ්ත කිරීභ.



ඳළඹ 24 පුයහ විලසහදහඹ ජර
ළඳයුභක් වතිප කිරීභ.








ජර ම්ඳ්ත පිරිසිදු ඵහ ළනීභ පිළිඵ විලස විදයහර සිසුන්, ඳහල් ශුවන් ව
රුණයින්යේ වඹ ඇතිප ජන හ දළනු්ත කිරීභ වහ දළනු්ත කිරීයම්
යහඳහයඹක් කිරීභ.
දුයට්ත යභභ දළනු්ත කිරීයම් යහඳහයඹ අ්ඩල යයන ඹහභ වහ ප්රහයශශීලඹ
යඳොි සිඹ ව ප්රයශලයේ ප්රජහන් ම්ඵන්ධ ය ළනීභ.
තෂිහර්මි ටයුතු වහ ජරඹ හර්ඹක්භ බහවි හ කිරීභ වහ නවීන
හක්ණී ක්රභ වහ බිාංදු ජර හක්ණී ක්රභ (drip irrigation) බහවි හ කිරීභ
ධධර්ඹභ්ත කිරීභ.
යම් වහ, අඩු යඳොි  ණඹ ව ඵදු වන වුනන්හ දීභ.
යහඹනි ද්රය, ඳළියඵපධනහල ව යන්ත වහනිය යහඹනි ද්රය ි න් ාංහ,
ළශ වහ ජරහල ්යක්හ කිරීභ.
දළනට ඳ්තනහ ළශ වහ ජරහල ර ධහරි හඹ පුළුල් කිරීභ වහ න ළශ වහ ජරහල ඉිර
කිරීභ භිනන් ජර ඵලහ ධහරි හඹ ළින කිරීභ.
භ ජරඹ නළ ්යයපඳණඹ (recharge) කිරීභ ව භ ජරඹ අනිසි යර
බහවි හ කිරීභ අභ කිරීභ වහ ජර හිඟ ප්රයශලර පිහිටි සිඹලුභ න නිහ වහ
ජරඹ ඵලහ කිරීයම් ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හ දීභ.
ජරඹ යඳොම්ඳ කිරීයම් ක්රභ ව ජරඹ ඵලහ කිරීයභන් ාංතුය ඳහරන ඹහන්ත්රණඹක්
ාංර්ධනඹ කිරීභ.
ජර හණු වහ ඇර භහර් ඳශධතිප වයවහ ජරඹ විඹළි ප්රයශලරට වයහ ඹළවීභ.
යභභ අයුවණ හක්හ්ත ය ළනීභ වහ වියලත දළනුයභන් යු්ත පුශරයින්යන්
භන්වි මිටුක් ඳ්ත කිරීභ.
ජහතිප ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩලරඹ විසින් දළනට ක්රිඹහ්තභ යනු රඵන
වහ ප්රජහ ජර ළඳයුම් යහඳතතිප පුළුල් කිරීභ වහ එභ යහඳතතිපර හර්ඹක්භ හඹ ළින
ිරයුණු කිරීභ.
සිඹලුභ හර්මි වහ හණිජ ඉිරකිරීම් වහ සුදුසු ජර ප්රතිපච්රීයණ ක්රිඹහි ඹක් ඇතිප
කිරීභ වහ න නිතී වුනන්හ දීභ.
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අංලඹ
ආඳදා
කශභනාකයණඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ
ජීවි වහ යශඳර
්ඳදහන්යන්
්යක්හ කිරීභ ව
්ර්කභඹ වහනි
ළශළක්වීභ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්

ජහඵශධ භනහ
ම්ඵන්ීකයණඹකින් යුතු
්ඳදහ ශභනහයණ
අබයන් ය ්ඹ න ඳශධතිපඹ
ක්රිඹහ යවීභට ටයුතු ළරීමභ
්ඳදහ යඳය දළනුම් දීයම් ඳශධතිපඹ
ලක්තිපභ්ත කිරීභ



සිඹළුභ ්හයයේ ්ඳදහන් ශභනහයණඹ කිරීභට වළකින ඳරිිර ්ඳදහ
ශභනහයණ ඳන ාංයලපධනඹ කිරීභ



්ඳදහ ්ත්තඹදී ිනනමින්
වහ කීයභන් ටයුතු කිරීභ
වහ අදහශ ්ඹ න විඵර
ළන්වීභ



්ඳදහ ්ත්තඹන් පිළිඵ නිළයිර පුයයපානඹ ශ වළකි න ඳරිිර නවීන
උඳයණ, හක්ණඹ ව දළනුමින් හරගුණවිදයහ යදඳහර් යම්න්තු න්නශධ
කිරීභ
ජහතිප යොලනළගිි  ඳර්යේණ ාංවිධහනඹ වහ අලය ඳවසුම් වහ නීතිපභඹ
ඵර ර රඵහ දීභ
්ඳදහ ශභනහයණ භධයසාහනඹ ව ්ඳදහ වන යහ භධයසාහනඹ ජහඵශධ
ය ්ඳදහ ශභනහයණ අභහ යාංලඹ ඹටය්ත ඳතිපන “්ඳදහ ශභනහයණ
අධිහරිඹක්” සාහපි කිරීභ

ළරසුම් කිරීභ ව නිළයිර
තීයණ ළනීභ වහ ද්ත
උඳයඹපජය හ වවුරු කිරීභ



්ඳදහන්ට රක්ව ප්රයශල, නි ය ්ඳදහන්ට රක් වීයම් අදහනභක් හි ප්රයශල,
්ඳදහන්ට රක් ව පුශරඹන්, යශඳර, යහඳහය ව තෂිහර්මි ඉලම් ්දී සිඹළු
ය ොයතුරු ඇතුශ්ත "ජහතිප ්ඳදහ ද්ත ඵලහක්" සාහඳනඹ කිරීභ

්ඳදහන්ට රක්ව පුශරයින් වහ
යශඳර වහ නිඹමි න්ිර රඵහ
දීභ වවුරු කිරීභ
හන් හන් ව ශුවන් ළනි
්ඳදහන්ට ඳවසුයන් යොදුරු
වීයම් අදහනභක් ව
පුශරයින්යේ ්යක්හ
වවුරු කිරීභ



උභහ ඔඹ ළනි යහඳතතිප යවතුයන් ඵරඳෆභට රක් ව පුශරයින්, නිහ වහ
අයනකු්ත යශඳර, ඉලම් ව තෂිහර්මි ඉලම් වහ නිසි ක්යරුක් සිදු යොට
ිනනමින් න්ිර රඵහ දීභ
නි ය ්ඳදහ අදහනභට රක්න පුශරයින්ට, වියලයඹන් හන් හන් ව
ශුවන්ට රැයණඹ වහ ඳවසුම් ළරීමභට්ත, දුසය හ අභ කිරීභට්ත සකය
“රැයණ භධයසාහන” සාහපි කිරීභ
්ඳදහ ්ත්තඹන්යන් ය ොය හරරදී යඹපජි රැයණ භධයසාහන
හහි  කුි ඹට රඵහදීභ භිනන් එභ භධයසාහන නල්තතු කිරීභ වහ අලය
විඹදම් උඳඹහ ළනීභට ක්රභයශදඹක් ස කිරීභ
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්
අි -මිනිස ළටුභ අභ කිරීභ

ක්රිඹාකායකම්





ලහ ලක්තිපභ්ත අි  ළට ඳශධතිපඹක් සාහඳනඹ කිරීභ
නතුන්ට අලය ්වහය, ජර ප්රබඹන් සුරැයන ඳරිිර යක්ෂි ප්රයශලර
සබහවි ඳරියඹ ්යක්හ කිරීභ වහ අි භාංලර ඇතිප ඵහධහ ඉ්තයොට න
අි න්යේ ාංචයණඹ ඳවසු කිරීභ
අි -මිනිස ළටුභ යවතුයන් පීලහට රක් ව සිඹළුභ පුශරයින් වහ න්ිර රඵහ දීභ
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8 ඳරිච්සේදඹ
තියාය ඳාරිරික ප්රතිඳ්තතිඹ්
“භඵය භාජීඹ, ආර්ථික ව ඳාරිරික පුරුදු ක්රිඹාට නකංවීභ තුවෙන් තියාය ංර්ධනඹ් කයා ශඟා වීභ”
•

අඳ යසටහි ඳරියඹ ආය්ා කිරීභට, ංය්ණඹ කිරීභට ව ප්රති්ථාඳනඹ කිරීභට ක්රිඹා කිරීභ

•

දකනට ඳතින සිඹලුභ ඳාරිරික ප්රතිඳ්තති වා නීති ඹා්තකා න කිරීභ

•

යසටහි ංර්ධන ක්රිඹාදාභඹන්හිි  හුදු ආර්ථික ංර්ධනඹ ඳභණ් සනො තියාය ංර්ධන අයුණු ා්ා්ත කය ග්කනීභට කටයුතු කිරීභ

•

සඳෞයාක ක, සේලීඹ ව ාම්ප්රදායික දකනුභ, නවීණ විදයා වා ා්ණඹ භඟ ග්රඳාග්කනීභ ව බාවි ඹ නියන් යසඹන් ග්සේණඹ කිරීභ

•
ජන ාසේ ඹවඳකක්තභ, සෞබාග්යඹ, ආර්ථික ංර්ධනඹ වතික කිරීභ වා තියාය ංර්ධන ප්රතිඳ්තති වා ඵකඳුනු ක්රිඹාභාර්ග්, ප්රාසේලීඹ
ඳරිඳාරන යුවඹ ද්ා ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ

අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

භූමිඹ

යයටහි භමිඹ ජන හයේ
ඳළළ්තභ, වහ භ
යභන්භ අයනකු්ත
ජීවීන්යේ ව අනහ
ඳයපුය උයදහ ද භමිඹ
බහවි ඹට ළනීභ

ජහතිප යබෞතිප ළරළසභ
(National Physical
Plan) ඹහ්තහලීන කිරීභ



ඳරිය විදයහනුකර න රද තෂිර්භඹ‚ ්ත ඳහරන ව ළවිි 
ර්භහන් සාහඳනඹ කිරීභ

යපදහ ඳහලු අභ කිරීභ





වරි ්යණඹ නළ සාහඳනඹ ව ිරරිළන්වීභ
නවීණ ිරයුණු හක්ණි ක්රභයශදඹන් වුනන්හදීභ
ගුරු බිම් වහ යලොරහන ඳශධතිප විනහල යන භහන ක්රිඹහහයම් ඳහරනඹ
කිරීභ



යපදහඳහලු වහ නිරු බිම් වුනනහයන‚ තෂි න හ ව න උදයහන
ක්රිඹහ්තභ කිරීභට පිඹය ළනීභ

ාංයශදී ඳහරිරි රහඳ
ාංයක්ණඹ
යපදහ ඳහලු ව නිරු
වීභ නිහ අ වළය දභහ
ඇතිප භමි ප්රතිපසාහඳනඹ

ක්රිඹාකායකම්
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අංලඹ

ප්රතිඳ්තතිඹ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්

කර
කශභනාකයණඹ

තිපයහය ඳරියබපජන
ාංල්ඳ

අඳද්රය නිලසඳහදනඹ අභ
කිරීභ, නළ
ඳරියබපජනඹට ළනීභ
ව ප්රතිපච්රීයණඹ






ඳහරිරි ර්භහන් රහඳ ඇතිප කිරීභ
ර නිසඳහදන ව ශ යන් කිරීභ පිළිඵ දළනු්ත ඵ රඵහ දීභ
කුලහ ර සිට තිපයහය ාංල්ඳ ාංර්ධනඹ පිළිඵ දළනු්ත කිරිභ
තවසා ව ර්භහන් භේටමින් ර යන් කිරීභ අනිහර්ඹ කිරීභ

යයශහශ්රි ව ුවද්රීඹ
ඳරියඹ ්යක්හ කිරීභ



ුවද්ර ්ශ්රී ඳරිය දණඹ ළශළක්වීභ වහ සුදුසු ක්රිඹහහරී ළරළසභක්
වුනන්හදීභ

ර එතු කිරීයම් ව
ඵළවළය කිරීයම් ඳශධතීන්
සාහපි කිරීභ



ඳශහ්ත ඳහරන ්ඹ න කිහිඳඹක් ජහඵශධ න ඳරිිර අඳද්රය ඵළවළය කිරීයම්
අාංන වහ නීඳහයක් ර යනඹන් සාහඳනඹ යොට අක්රභ්ත ර
ඵළවළය කිරීම් ශක්හලීභට ටයුතු ම්ඳහදනඹ කිරීභ
යයපවල් ව ර්භහන් ලහරහ අඳද්රය හක්ණි ව විදයු්ත අඳද්රය ඵළවළය
කිරීභට අනු න ඳරිිර නීතිප ක්රභයශදඹන් ස කිරීභ
කීම් යහි ර ඵළවළය කිරීම් රට එයයහි දළින පිඹය ළනීභ


ර ඵළවළය කිරීභට
අදහශ නීතී රීතිප
ඵරහ්තභ කිරීභ
ායුසග්පරඹ

හඵන් ශූනඹ (Net-Zero) හඵන් වියභපචනඹ ද
යටක්
ඇතුලු වි
හයුයපරඹට ුවදහවළරීභ
ඳහරනඹ කිරිභ
හඵන්වයණඹ
(de- carbonization)
ක්රිඹහ්තභ කිරීභ





ර්භහන් ලහරහ ්ශ්රි  රුක්න හ තීරු‚ නහරි රුක්යොුව‚ භඟයදඳ
රුක් යයපඳණඹ‚ තුරු උඹන් වහ තවහශ්රි තෂි න හ ිරරිළන්වීභ



විදුි ඹ නිසඳහදනඹ වහ යඳොසිර ඉන්ධන බහවි ඹ ීමමි කිරීභ ව
ප්රහවනඹ‚ ර්භහන් ව යොලනළගිි  ඉඳිකිරීයම්දී හඵන්වයණඹ ිරරි
ළන්වීභ
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ඳරිය ව වජ ධජ විවිධ්තඹ
්යක්හ කිරීභ‚
විවිධ්තඹ
ාංයක්ණඹ කිරීභ ව
ප්රතිපසාහඳනඹ කිරීභ
භමිඹ ව ජර ම්ඳ
තිපයහය යර
ශභනහයණඹ කිරීභ

උඳාඹ භාර්ග්

ක්රිඹාකායකම්

්ඹ නඹන්හි ඳතිපන
අහිය හ (institutional
bottlenecks and red
tapes) භඟ වළයවීභ



දළනට ඳතිපන ඳහරිරි නීතී යහුවයශ ාංකීයණ හඹන් වහ දුර්ර හ
භවයහළනීභට ධජ විවිධ්තඹ ්යක්හ කිරීභ‚ ාංයක්ණඹ කිරීභ වහ
ප්රතිපසාහඳනඹ කිරීභ එක් ්ඹ නඹක් ඹටය්ත ක්රිඹහ්තභ යවීභ

ජහතිප න ්යණඹ
30% දක්හ ර්ධනඹ
කිරීභ





නළ න හ කිරීභ වහ සුදුසු භමිඹ වුනනහළනීභ
නහරි වහ අර්ධ නහරි උදයහන සාහපි කිරීභ
අධියශීත භහර් යදඳ රුක් යයපඳණ තීරු සාහපි කිරීභ භිනන් නහරි න
හ ාංර්ධනඹ කිරීභ
ර්භහන් යොලනළගිි  ්ශ්රි  න හ ළලටවන් ක්රිඹහ්තභ කිරීභ
හදනඹට ව ක්ඹ වීභට බහජනඹ ව ඳහරිරි ඳශධතීන් නළ
පුනරු්තාහඳනඹ ව සාහඳනඹ කිරීභ
ාංඟහ ්ශ්රි වහ භමිඹ ්ශ්රි නිලසචි ළි  ළණීම් තීරු සාහඳනඹ කිරීභ




ධජ විවිධ්තඹ යයටහි
්ර්ක ප්රභනඹ යහ

ළි  ළණීම් වහ සුදුසු
ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හදීභ



ධජ විවිධ්ත
ාංල්ඳඹ ාංචහය‚
අධයහඳන ව ාංසතතිප
අාංඹන් වහ
අන් ර්්රවනඹ කිරීභ





රයදස ාංචහය ර්භහන් ඹ (Eco tourism) ාංර්ධනඹ කිරීභ
ධජ විවිධ්තඹ ඳහද ව අධයහඳනඹ ව ාංසතතිප අාං ිරරිභ්ත කිරීභ
ඳරිය දණඹ ළශළක්වීභ ව ාංයක්ණඹ ඳහද ය නිමින්, ඳහරිරි
යහඹ්ත (Eco- entrepreneurship) ිරරිළන්වීභට අදහශ අභියඹප
රට ුවහුණ දීභ වහ ධනහ්තභ ්ල්ඳ ව දළනු්ත කිරීයම් අාං
ඇතුශ්ත, සුදුසු ඉරක් ළලටවන් ඳහල් ශුවන්, රුණයින් ව ප්රජහ
ූලි  ය නිමින් ාංර්ධනඹ කිරීභ
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උඳාඹ භාර්ග්

ුද්රීඹ ම්ඳ්ත

නීරවරි ්ර්කඹක්

තිපයහය ුවද්රීඹ ම්ඳ්ත
ශභනහයණඹ

ක්රිඹාකායකම්







ජනාා ව
නග්ය

වරි ව සුහුරු නය
ව හසාහන

ඉලම් වහ ඵළුනණු ඇුනණු
්ර්ක ාංල්ඳඹක් ඇතිප
කිරීභ








සබහවි යනඹන්ට
ඔයයෝතතුයදන ජනහහ
ිරරිභ්ත කිරිභ



ුවද්ර විලස විදයහර අන් ර්ජහතිප භේටභයහ රැයන ඹහභ
හය යශලනඹ වහ ප්රුව්තඹක් රඵහ දීභ
ුවද්ර හදනඹ ළශළක්වීභට පිඹය ළනීභ
ඉඳිකිරීම් ර්භහන් අාංලඹ වහ අක්යයශ ්ශ්රි ළි  ළණීම් (onshore
sand mining) ිරරිභ්ත කිරීභ
ුවද්ර ළි  ළණීම් නිසහයණඹ ව යන් කිරීභ(purified and sieved) වහ
්ත්ත වතිප නිකු්ත කිරීභ
ජනහහ ඉඳිකිරීයම්දී ූලි භ ඳරියඹට අභ ඵහධහක් සිදුන ්හයඹට
සාහන ය පයහ ළනීභ
දළනටභ්ත වුනනහයන තිපයඵන අධහනභට රක්වී ඇතිප ාංයශදී ඳරිය
රහඳර කිසිදු ්හයඹ දළළන් ාංර්ධනඹක් සිදු යනොකිරීභට පිඹය
ළනීභ
ිරර්කහලීන ළරළසභට අනු එක් එක් ිරසත්රික් වහ උඳහඹ භහර්ගි
ඳහරිරි විලසයල්ණඹක් (SEA- Strategic Environmental Assessment )
සිදු කිරිභ
ජනහහ ඉිරකිරීයම්දී අල්හීම ූලරධර්භ (Neighborhood principle) වහ
ඉවශට නළයන වරි ාංර්ධනඹ (Vertical Green Development) ඹන
ාංල්ඳඹන්ට ඹට්ත සිදු කිරිභ
සබහවි යනඹන්ට අනු න ඳරිිර ්රහමඹ ඹටි ර ඳවසුම් වහ
යහන් ාංර්ධනඹ වහ ජහඵශධ කිරීභ
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ඳාරිරික
අධයාඳනඹ

ඳහරිරි ාංයශදී
ජන හක් නිර්භහණඹ
කිරීභ

අධයහඳන ඳශධතිපඹ තුරට
ඳහරිරි අධයහඳනඹ
අන් ර්්රවණඹ කිරීභ

ක්රිඹාකායකම්







ඳශුව යශ්රණියේ සිට ඳහරිරි අධයහඳන අාං ඳහල් විඹ ධහයහට ඇතුශ්ත
කිරීභ
්ල්ඳ ාංර්ධනඹ වහ දළනු්ත කිරීම් ිරරිළන්වීභ
යහඹ්තඹ ඳදනම් ය්ත ්ර්ක යුවඹන් යහ යනොබිඹ භන්
කිරීභ වහ කුලහ ශුවන්යේ භන ව රුණ භන වළලළීමභ වහ
ක්රිඹහභහර් ළනීභ
ඳහරිරි නිඹහභනඹ පිළිඵ දළනට ඳතිපන ාංකීර්ණ හ දුරුයොට ජ වහ
යර ව ඳළවළිරි  යක්න්ද්රීඹ ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හදීභ
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9 ඳරිච්සේදඹ
ගුණග්රුක විනඹග්රුක නිතීග්රුක භාජඹ්






්භ දවභට ප්රුවසාහනඹ.
භහජ හධහයණ්තඹ උයදහ නිතීඹ ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.
අනහ ඳයපුය දවහ ඉතිපවහඹ, පුයහවිදයහ ව ජහතිප උරුභඹන් භනහ යර ාංයක්ණඹ කිරීභ.
ඵහධහ වියහි  ය ොයතුරු, දළනුභ වහ භ හද න්නියශදනඹට අසාහ ළරීමභ.
භහජ අභහන හඹ අභ කිරීභ ව අයණබහඹට ව අනහයක්ෂි
්ත්තඹට ඳ්ත ඇතිප ජන හ ්යක්හ කිරීභ යජයේ කීභක් යර ළරකීභ .

අාංලඹ
ආග්භ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ
සිඹලු ්ම්ර
අයිතිපහසිම් ්යක්හ
ය දීභ
්භ දවභට
ප්රුවසාහනඹ

උඳහඹ භහර්

ක්රිඹහහයම්

ෆභ පුයළසියඹකුටභ භන්යේ
්භ ඇහියම් අයිතිපඹ වතිප
කිරීභ



“සුන් උදහ” ජහතිප
ළලපිළියර ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.

 දුසය ප්රයශලර පිහිටි විවහයසාහන රට අලය සිඹලුභ ඹටි ර ඳවසුම්
ාංර්ධනඹ කිරීභ.



“බුදු - පු්ත භහපිඹ වයය “
ළලටවන ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.
පිරියන් අධයහඳනඹ නඟහ සිටුවීභ



ෆභ ්භභ ි ඹහඳිරාංචි දවම් ඳහල් ර අඩුඳහඩු ම්පර්ණ කිරිභට ඳශහ්ත
බහ භඟ ජහඵශධ ළලපිීයරක් ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.

ශිය භික්ෂුන් වන්යරහයේ ඉාං්රිසි බහහ දළනුභ, ඳරිණ ව හක්ණි
කුර හ ර්ධනඹ කිරීභ දවහ න අධයහඳනි ළලටවනක් වුනන්හදීභ.
ශිය භික්ෂුන් වන්යරහයේ අධයහඳන විඹදම් ප්රතිපපර්ණඹ කිරීභ වහ
භහසි අනු්රහව දහඹ්ත ක්රභඹක් වුනන්හදීභ.
ලහනඹට භ දරුන් බහයදුන් යදභහපිඹන්ට යහජය යෞය දළක්වීභ.
ඳරියශණහීකඳතිප සහමන්වන්යරහයේ වහ පිරියන් ව දවම් ඳහල්
61

අාංලඹ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ

උඳහඹ භහර්
වහ වියල ළලපිළියරක්
ක්රිඹහ්තභ කිරීභ.

භාජ
ාධායණ්තඹ
උසදා නීතිඹ
ක්රිඹා්තභක
කිරීභ

නීතිපඹ ්යක්හ කිරීභ

ක්රිඹහහයම්
ගුරුරුන්යේ යනොවිදී ඇතිප ඳ්තවීම්, ළටුේ ව දීභනහ පිි ඵ ළටලු
නියහයණඹ කිරීභ.

නීතිපඹ ක්රිඹහ්තභ යන ්ඹ න  යයේ නීතිපඹ ජහ යන් ය නීතිපඹ භඟ භනහ ළරපීභ වහ නීතිප ක්රිඹහඳටිඳහටි
යභන්භ නිරධහරීන්ද, නීතිපඹට
ව අණඳන්ත ාංයලපධනඹ කිරීභ.
ඹට්තන ඳරියඹක් නිර්භහණඹ
කිරීභ.
 සිවිල් ්යවුල් අධියණඹ දක්හ යනොයොස විදහ ළනීභ වහ භා
භ්ඩලර ක්රිඹහි ඹ ඵර ළන්වීභ.
 නීතිපඹ ක්රිඹහක්භ කිරීයම් ඳටිඳහටි ව ඹහන්ත්රණඹ පිි ඵ අදහර පුශරඹන්ට
පුහුණු රඵහ දීභ.
 විනිලසචඹහය නතුරු ව නීතිප ක්යත්රයේ ඉවර
දී ඳහයදතය ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හදීභ.

නතුරු වහ ඳ්ත කිරීයම්

අධියණ ඳශධතිපඹ තුර ඇතිප
ප්රභහද වීම් රක්හ ළනීභ.

අධියණ ඳශධතිපඹ ව ්ඹ න අ ය ම්ඵන්ීකයණඹ ළිනිරයුණු කිරීභ වහ
ිනජිටල් හක්ණඹ වුනන්හදීභ.

නීතිප ත්තතිපයේ අභිභහනඹ
ඳ්තහයන ඹහභ වහ
නීතිපතරුන්ට ඳවසුම්
ඳඹහදීභ.

නීතිපතරුන්ට අන්ල ත්තතීඹ ාංර්ධනඹ රඵහ ළනීභ වහ උස නීතිප
අධයහඳන ක්රභඹක් වුනන්හ දීභ.
ජනහධිඳතිප නීතිපතඹන් ඳ්ත කිරීභ වහ විනිවිදබහයඹන් යුතු තජු ක්රභයශදඹක්
වුනන්හදීභ.
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අාංලඹ
ජනභාධය

ප්රතිපඳ්තතිපඹ
විනිවිදබහයඹන් යුතු 
ජනභහධය
ප්රතිපඳ්තතිපඹක්
වුනන්හදීභ.

උඳහඹ භහර්
ඵහධහ වියහි  ය ොයතුරු, දළනුභ
වහ භ හද න්නියශදනඹට
අහල රඵහ දීභ.

ක්රිඹහහයම්
ජහතිප වහ ජහ යන් ය නීතිප යයගුරහීම රට අනු
සාහපි කිරීභ.

න ඳරිිර භහධය ප්රමිතීන්

ජනභහධයයශදීන් ව ජනභහධය ්ඹ න වහ භහජ ාංසතතිප ටිනහම් ව
භහජ හයධර්භ පිි ඵ යහුව ඉක්භහ යනොඹන ඳරිිර අයඵපධහ්තභ ටයුතු
කිරීභ.
ජහ යන් ය ප්රමතිපන්ට අනුකුර ජනභහධය උස අධයහඳන ්ඹ නඹක් පිහිටුවීභ.
උස අධයහඳන ප්රමිතීන් වතිප යයයන ජනභහධය අධයහඳඹක් ඇතිප කීරිභ වහ
විශ්ත මිටුක් ඳ්ත කිරීභ.
පු්තඳ්ත භ්ඩලරඹ ප්රතිපයුව කිරීභ.
ජනභහධයයශදීන් වහ නහරි නිහ ාංකීර්ණඹක් යොලනළාංවීභ ව වන
හවන ණඹ ක්රභඹක් වුනන්හදීභ.
භහධයයශදීන්ට ඳවසුම් ළඳයීභ වහ ඳශහ්ත භේටමින් ජනභහධඹ ාංම්
පිහිටුවීභ.
භහජ භහධය ඇතුලු න භහධය බහවි ඹ ව වළසියවීභ පිළිඵ දළනුභ වහ
අයඵපධඹ රඵහ දීභ වහ භහජ අධයහඳන ළලටවන් වුනන්හදීභ.


ඉතිවාඹ,
පුයාවිදයා ව
ජාතික

අනහ ඳයපුයට
උරුභය දීභ වහ
ඉතිපවහඹ, පුයහවිදයහ

ශ්රී රාංහ රඳහහිනි ාංසාහ ව
ශ්රී රාංහ ගුන්විදුි  ාංසාහ
හණිජ යහරී්තයේ
පීලනයඹන් ය ොය ඳ්තහයන
ඹහභ දවහ ඳහර්ි යම්න්තුට 
කිඹන යොමින් බහක් ඇතිප
ය ජ ඹට ට ඳ්ත කිරීභ.
කිසිදු පුජනීඹ සාහනඹ
සිඹලු ජහතිප උරුභඹන් උඳරිභ යර ්යක්හ කිරීභට අලය නීතිප අණඳන්ත
ඓතිපවහසි උරුභඹන්ට යවප පුයහ ාංයලපධඹ කිරීභ ව ජ වහ ම්ඵන්ීකයණ ළලටවනක් ්යම්බ කිරීභ.
විදයහක්භ ටිනහම් රට වහනි
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අාංලඹ
උරුභඹන්

ප්රතිපඳ්තතිපඹ
ව ජහතිප උරුභඹන්
ාංයක්ණඹ කිරීභ.

උඳහඹ භහර්
සිදු කිරීභට කිසියකුට ඉල
යනො ළමේභ.

ක්රිඹහහයම්
භධයභ ාංසතතිප අයුවදර පිළිඵ පර්ණ අධයඹනඹක් ය එඹ ප්රතිපයුව
කිරීභ ව සිඹලු ්ම් රට අඹ්ත ිනජිටල් පුයහවිදයහ විලසයපඹක් නිර්භහණඹ
කිරීභ.
ජහතිප ටිනහභක් හි සාහන නළයඹීභ වහ ඳළමියණන ාංචහයයීන්ට
අලය ුවි  ඳවසුම් ළඳයීභ.

ං්කෘතිඹ,
ාහි ය ව
කරා

න  හ, යටි  හ
ව හය තතිප
ළිනිරයුණු කිරීභ ව
ඉවර ප්රමිතිපඹකින්
යුතු ඳ්තහයන
ඹහභ.

න හ, යටි හ, හය තතිප
ව ජ ්ශ්රි නිර්භහණ ්යක්හ
කිරීභ වහ අලය ූලරය
ප්රතිපඳහදන ළින කිරීභ

ජහතිප උරුභඹන් ව පුයහවිදයහ්තභ සාහන පිළිඵ ළයිර ය ොයතුරු
ාංචහයඹන් අ ය ප්රචි  වීභ ළශළක්වීභ වහ ාංචහය භඟයඳන්න්නන් වට
නිළයිර දළනුභ ව ය හයතුරු රඵහ දීයම් ක්රභයශදඹක් ඇතිප කිරීභ.
න හ, යටි හ ව හය තතිප නිර්භහණඹ, ප්රහලනඹ ව අයරවිඹ
ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ න ළලපිළියරක් ඇතිප කිරීභ.
යල් ර් ත බහ නිසියර යවීභ වහ යඹපය ක්රභයශදඹක් ළීමභ.
ශ්රී රාංහ ජහතිප පුස හර යහ භ්ඩලරඹ ඹටය්ත ඳතිපන ්රන්ා ප්රහලනහධහය
යහඳතතිපයේ ධහරි හ ළින කිරීභ වහ දළනට ඳඹන ූලරය ප්රතිපඳහදන ඉවර
නළාංවීභ.
සිාංවර බහහයන් ප්රහශි විශිසන නිර්භහණ ව ලහසත්රීඹ ්රන්ා යදභශ ව
ඉාංේරිසි බහහට ඳරිර් නඹ කිරීභට්ත, යදභශ ව ඉාං්රිසි බහහයන් ප්රහශි
එඵුන ්රන්ා සිාංවර බහහට ඳරිර් නඹ කිරීභට්ත වියල ්ධහය ළලටවනක්
ක්රිඹහ්තභ කිරීභ ව යට තුර ඇතිප සිඹලුභ පුස හර ඳශධතිප නවීන හක්ණ
ඳවසුම් හි  ප්රතිපාංවිධහනඹ කිරීභ.
විදයු්ත ්රන්ා ඳරිශිරනඹ වහ න අහල පුළුල් කිරීභ.
යල්ඹන්ට ව ප්රහලඹන්ට අලය ලදහසි ව ුවද්රණ ඹන්ත්ර මිරදී ළනීභ
වහ ඵදු වන රඵහදීභ.
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අාංලඹ
සේි කා නාටය

ප්රතිපඳ්තතිපඹ

උඳහඹ භහර්
යශිරහ නහටය වහ අලය
නවීන හක්ණි ඳවසුම්
ළඳයීභ.

ක්රිඹහහයම්
අාං ම්පර්ණ “නහටය නියක් නඹක්” සාහපි කිරීභ ව නිර්භහණ ශිල්පීන්ට එඹ
ඳරිවයණඹ යනොමිරයේ රඵහ දීභ.
යාං ලහරහ වහ අලය නවීන ඳවසුම් ළඳයීභ.
ාංසතතිප ටයුතු යදඳහර් යම්න්තු ඹටය්ත ඇතිප එිරරිවීය ය්තචන්ද්ර නහටය
ඳහර ප්රතිපාංර්ධනඹ කිරීභ ව විශිසධ තතිප ප්රතිපනිසඳහදනඹ වහ අලය
ූලරයහධහය ළඳයීභ.
යශිරහ නහටය නිසඳහදඹන් වහ අලය ඵදු වන ළඳයීභ.

සිනභා
කර්භාන් ඹ

සිනභහ ර්භහන් යේ ඳතිපන
ළටළු අධයඹනඹ කිරීභ වහ
වියල හර්ඹහධන ජඹක්
සාහපි කිරීභ.
රහ්තභ ගුණයඹන් ඉවර චිත්රඳට නිසඳහදන වහ අලය යහජය අනු්රවඹ රඵහ
දීභ.
අාං ම්පර්ණ යහඹනහහය ඳවසුම් හි චිත්රහහයඹක් ්යම්බ කිරීභ.
නයහශ්රි භවල් නිහ ාංකීර්ණ ව ඵහු හර්ඹ හණීජ භධයසාහනර සිනභහ
ලහරහ ඉිරකිරීභට යහජය අනු්රවඹ රඵහ දීභ ව සිඹලුභ සිනභහ ලහරහ ිනජිටල්
හක්ණි ඳවසුම් හි සිනභහ ලහරහ ඵට ඳ්ත කිරීභ.
ජහතිප චිත්රඳට ාංසාහ ප්රතිපාංර්ධනඹ කිරීභ.
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අාංලඹ
ංගී ඹ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ

උඳහඹ භහර්

ක්රිඹහහයම්

ර් තබහ හිමිහරී්තඹ වහ
ීත ව ාංීත ක්යත්රයේ ර් ත බහ හිමිහරී්තඹ ම්ඵන්ධ ඳතිපන අර්බුදඹ
පරදහයී ඹහන්ත්රණඹක් වුනන්හදීභ. විීමභ වහ පිළි්ත ජහ යන් ය ම්ුවතීන්ට අනු විධිභ්ත ඹහන්ත්රණඹක්
වුනන්හදීභ.
ර් ත බහ භහ 6ට යක් යවීභ අනිහර් ය කිරීභ.
දුය න භහම් ර හණිජ ඉඳළයීම් වහ ීත නිර්භහණ බහවි හ කිරීයම්දී, ීත
යචයින්ට, ාංීත තයින්ට ව හයියින්ට දළනට යනු රඵන ර් ත බහඹ
50 දක්හ ඉවර නළාංවීභ.

නර් නඹ

න නිර්භහණරුන්ට
ාංධ්නි, ාංීත නහට ව
ඔයේයහ ළනි ම්බහය නිර්භහණ
වහ අලය යහජය අනු්රවඹ
රඵහදීභ.
ඳහයම්ඳරි නර් න ම්ප්රදහඹ
්යක්හ කිරීභ වහ අලය
පිඹය ළනීභ.

අාංම්පර්ණ ශ්රය දතලය භළිරරි ව ල දහහය ඉිරකිරීභ වහ යඳ තශි 
අාංලඹට ඵදු වන රඵහ දීභ.
ාංීත ාංදර්ලණ ාංවිධහනඹ කිරීයම් දී දළනට අඹයන ඵදු අඩු කිරීභ.
ඳහයම්ඳරි ව නන නර් න ශිල්පී ර්භහන් ඹ ාංචහය ර්භහන් ඹ භඟ
ජහඵශධ කිරීභ.
ඳහයම්ඳරි නර් න රහයශ ප්රර්ධන දවහ විදයු්ත භහධය ව නවීන හක්ණඹ
යඹොදහ ළනීභ.

චිත්ර ව මූර්ති
නිර්භාණ අංලඹ

උලයට, ඳව යට ව ඵයුව
්දී නර් න ම්ප්රදහඹන් රට
අඹ්ත නිර්භහණ අන්ල
ඳ්තනහයන ඹහභ වහ අලය
යහජය අනු්රව රඵහදීභ.
චිත්ර ව ූලර්තිප නිර්භහණ ප්රදර්ලනඹ අාං ම්පර්ණ චිත්ර ව ූලර්තිප ප්රදර්ලණ රහහයඹක් ඉිරකිරීභ.
ව අයරවිඹ වහ අලය
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උඳහඹ භහර්
අසාහ ඇතිප කිරීභ

ක්රිඹහහයම්
අදහශ ඳවසුම් හි නි ය රහහය ඳශධතිපඹක් ිරසත්රික් භේටමින් ඉිරකිරීභ.
චිත්ර ව ූලර්තිප අාංලඹ ාංචහය අාංලඹ භඟ ජහඵශධ යන ම්ඵන්ීකයණ
ළලටවනක් සාහපි කිරීභ.

ලාන්තිකර්භ
ව ඳායම්ඳරික
චාරිත්ර ක්රභ

භාජ
ආය්ණඹ
ව
සුබාධනඹ

ාංසතතිප අභහ යහාංලඹ ඹටය්ත,
හම්ප්රදහයි ඵි  ය ොවිල් ශිල්පීන්
ඇතුලු ලහන්තිපර්භයශදීන්යේ
ළටළු නියහයණඹ වහ
වියලෂි නිඹහභන ජඹක්
සාහපි කිරීභ

චිත්ර ව ූලර්තිප අාංලයේ විශිසන නිර්භහණ ාංයක්ණ වහ ාංයක්ණහහයඹක්
සාහඳනඹ කිරීභ.
අලය අුවද්රය වහ උඳයණ ඵලහය ළනීභට අලය ක්රභයශදඹක් සාහපි
කිරීභ.

ිරවි නළඟුභ ළලටවන නළ ්යම්බ කිරීභ වහ ඹහ්තහලීන කිරීභ.
අඩු ්දහඹම්රහභීන් ළින
්දහඹම්රහභීන් ඵට ඳ්ත කිරීභ
වහ ක්රභයශදඹක් ඇතිප කිරීභ

භතශධිරහභී ඳවුල් ර රුණ රුණිඹන් ත්තතිපඹ පුහුණ ළලටවන් වහ
යඹොුව කිරීභට ටයුතු කිරීභ.
භතශධි අධිහරියඹහි අඩු ්දහඹම්රහභී ඳවුල් රට රඵහ යදන සිඹලු වනහධහය
ඉවර නළාංවීභට ටයුතු කිරීභ.
නවීන හක්ණඹ බහවි හ ය සිඹලු භතශධි ඵළාංකු ප්රතිපයුව කිරීභ.
භතශධි ාංර්ධන යදඳහර් යම්න්තුයශ යයේ නිඹතු නිරධහරින් ම්ඵන්ධ
ඳතිපන ළටුේ, දීභනහ, උස වීම් ව විශ්රහභ ළටුේ පිි ඵ ළටළු විදීභ වහ
ටයුතු කිරීභ.
දළනට විශ්රහභ ළටුේ යනොරඵන ජන හ වහ න දහඹ්ත විශ්රහභ ළටුේ
ක්රභඹක් පිහිටුවීභට ටයුතු කිරීභ.
භහයහන්තිප යයපීත ්ත්තඹන්යන් යඳයශන්නන් වට රඵහයදන භහසි දීභනහ
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උඳහඹ භහර්

ක්රිඹහහයම්
ඉවර නළාංවීභට ටයුතු කිරීභ.
කිසිදු ජීන භහර්ඹක් යනොභළතිප, අවුරුදු 12 ට ලහ අඩු දරුන් සිටින ජ භහපිඹ
ඳවුල් වහ භහසි දීභනහක් රඵහදීභට ටයුතු කිරීභ.

අඳයාධ
ඳාරනඹ

සිඹලු ්හයයේ අඳයහධ භර්දනඹ වහ අලය න න හක්ණි දළනුභ රඵහදී
යඳොි සිඹ ලක්තිපභ්ත කිරීභ.
සිඹලු අඳයහධ නඩු යනොඳභහ නිභහ කිරීභ වහ අධියණ ඳශධතිපඹ ප්රතිපයුව
කිරීභ.
අඳයහධරුන්ට වඹ දක්න යශලඳහරනි භළිරව්තවීම් ළරළක්වීභ වහ
වියලෂි නිඹහභන ක්රභයශදඹක් සාහපි කිරීභ.
ඵන්ධනහහයඹ තුශ අඳයහධරුන් අීකක්ණඹ වහ නු න හක්ණි
ක්රභයශදඹන් සාහපි කිරීභ.
සුළු ළයිර රට ව ඳරුව යට සිය න්නන් පුනරු්තාහඳනඹ වහ අාං
ම්පර්ණ වියලපධන භධයසාහන යදක් සාහඳනඹ කිරීභ.

භාර්ග් අනතුරු
ඳාරනඹ

නළ ඵන්ධනහහය න පුශරඹන් පුනරු්තාහඳනඹ කිරීභ වහ විධිභ්ත,
වියල ළලටවනක් ස කිරීභ.
සිඹලු භහර්ර, ඳිරඹන් යනුයන් ඳිර යශිරහ ඉිරයන අ ය ඳහය භහරු වීභ
නිඹමි සාහන ි න් ඳභණක් සිදු කිරීභට ක්රභයශදඹක් ඇතිප කිරීභ.
සිඹලු ප්රධහන භහර් CCTV ළභයහ භිනන් සුඳරීක්ණඹ කිරීභ.
රිඹ අනතුරු භිනන් සිදුන භයණ ව දහහි  ්ඵහධි බහඹට ඳ්තවන් වහ
ප්රභහණ්ත න්ිර ුවදරක් රඵහදීභට අලය නීතිප ාංයලපධනඹ කිරීභ.
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උඳහඹ භහර්

ක්රිඹහහයම්
අි න් ඇතුළු සිඹලු න ීමඳහන් ව කුරුල්රන් ්යක්හ කිරීභ වහ ලක්තිපභ්ත
ක්රභයශදඹක් සාහපි කිරීභ.
ඳසුගිඹ ය ඳව තුශ වහසි යර භයහදභන රද අි  ඇතුන් පිළිඵ නිසි
ඳරීක්ණ ව අඳයහධරුන්ට එයයහි නීතිපඹ දළින යර ඵරහ්තභ කිරීභට
ටයුතු කිරීභ.
භව භඟ දභහ ඹන තවහශ්රි තුන් වහ වියලෂි රැයණ භධයසධහන සාහපි
කිරීභ.
සුය ල් තුන්ට අලය යඵයව්ත ව අයනකු්ත ද්රය වහ වන මිර ක්රභඹක්
වුනන්හදීභ.
 හ සිඳහන් යයයහි රුණහ දළක්වීභ කුලහ ර සිටභ පුරුදු කිරීභ වහ
“්ත්ත මිතුරු” ශභහ භහජ පිහිටුවීභට ටයුතු කිරීභ.
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10 ඳරිච්සේදඹ
ග්භ භඟ ළිවෙය




අඳයේ ක්රිඹහන්යේ ප්රතිපපරඹ යර 2025 න විට, හුදරහ ම්භහන සිඹලු ඳවසුම් හි පර්ණ ජහඵශධ ්ර්ක භධයසාහන ඵට ඳ්තනු
ඇ .
අඳයේ ඉරක්ඹ න්යන් උතුරු වහ නළයනහිය ඳශහ්තර සිඹලු පුයළසිඹන්ට බියඹන් වහ ළඹකින් ය ොය ජී්ත විඹ වළකි ්හයයේ
ටපිටහක් බිහි කිරීභයි.
ප්රධහන ලයඹන් ය්ත ර්භහන් යේ නිඹයරන තු ජනවනඹට භහන අයිතිපහසිම් භුක්තිප විීමභට ඇතිප අයිතිපඹ අඳ විසින් පිළිනු රළය .

අංලඹ
ග්රාමීය ඹ
ංර්ධනඹ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ
සිඹලුභ ම්භහනර
අ යලය සිඹලුභ
ඳවසුම් ි න්
භන්වි න ඵ
වතිප කිරීභ වහ
සුදුසු ක්රභයශදඹක්
ිරඹ්ත කිරීභ

උඳහඹ භහර්
ජනූලර භ්ඩලර ජනූලර භධයසාහන
පිහිටුවීභ

ක්රිඹහහයම්




කාන් ා විඵර හන් හන් නඟහ
සිටුවීභ වහ ඔවුන්
ග්කන්වීභ
යොවි
යහඹයින් ඵට
ඳ්ත කිරීභ ව ්රහමඹ
හන් හන්යේ

හන් හන්යේ මිර ශ
යනොවළකි උ්තහවඹන්
වුනනහයන ්ර්ක
ටයුතුරදී ්රහමඹ
හන් හන්යේ
දහඹ්තඹ ළින ිරයුණු





ඳව දළක්යන ක්රිඹහහයම් සිදු කිරීභ වහ ෆභ භභ ්මි නහඹයින්, උ්ත වහ
දළනුභළතිප යජයසනයින්, රුණ නහඹයින් ව හන් හ නියඹපජි යින් භන්වි ෆභ
්රහභයහ යොේනහඹභ ජනූලර භ්ඩලරඹක් පිහිටුවීභ;
- විදුි ඹ, පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ, ප්රයශල භහර්, හරි ජර ඳවසුම්, යඳය ඳහල්, භහ ත වහ
ශභහ හඹන, ප්රජහ ලහරහ, ්රීලහ පිටිඹ ව අඳද්රය ශභනහයණඹ ්ිරයඹහි
ක්රිඹහහරි්තඹ ළන ළරකිි භ්ත වීභ.
- තෂිර්භහන් ඹ, ීකය ර්භහන් ඹ ව සුලු ර්භහන් ්ිරඹ වහ අලය හෂණඹ,
ඳර්යේණ ව උඳහය යහ ළඳයීභ පිළිඵද අීකක්ණඹ වහ ඳසු විඳයම් කිරීභ.
ෆභ ්රහභයහ යොේනහඹභ එක් ජනූලර භධයසාහනඹක් පිහිටුවීභ
- ්රහභ නිරධහරි, භතශධි ාංර්ධන නිරධහරීන්, තෂිහර්මි ඳර්යේණ වහ නිසඳහදන
නිරධහරී ව ඳවුල් යෞය නිරධහරීන් වහ හර්ඹහර යර බහවි කිරීභ.
රුණයින් වහ අන් ර්ජහර ඳවසුම්, විදයු්ත පුස හරඹ, ශභහ භධයසාහනඹ,
සභහර්ේ ඉළන්වීම් හභයඹ ව හක්ණි යහ භධයසාහනඹ ළනි යහන් ළඳයීභ
වුනනහ්ත ඉරක් යශඳර වහ එනම්, අ්තඹන්ත්ර යයිර, ඇඟලුම්, මේයලු, යර්න්ද්ර, උක්,
භළටි, යොහු, යර වහ ීකය ර්භහන් ඹට ම්ඵන්ධ කුලහ වහ භධය ඳරිභහණ යහඹන්
වහ හන් හ යහඹයින්ට ම්ඵන්ධ විඹ වළකි ්හයඹට යහජය අනු්රවඹ දක්න
ඹහන්ත්රණඹක් ළීමභ.
රැකිඹහ වියහි තවසා හභහජියින්, වියලයඹන් තවණිඹන්ට සබහවිභ රඵහ 
වළකි අතිපරික් ඳරතුරු ව එශළු භන්යේභ යතු ර අඹ එතු ශ නිසඳහදනඹන්
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අංලඹ

ප්රතිපඳ්තතිපඹ
්ර්ක ටයුතුර
නිඹළලීභ ළින ිරයුණු
කිරීභ

උඳහඹ භහර්
කිරීභ.

ක්රිඹහහයම්




ප්රාසේලීඹ
ංර්ධනඹ

්රහමඹ ාංර්ධනඹ
නය යභහ
ප්රහයශශීලඹ ාංර්ධනඹ ප්රයශල(metropolitan
භඟ ම්ඵන්ධ කිරීභ area) යර්ත ම්
රහපීඹ ප්රයශල යර්ත
ාංර්ධනඹ කිරීභ






ප්රාසේලීඹ
ංර්ධනඹ –
උතුරු ව
නකසග්නහිය
ඳශා්ත

බියඹන් ළයන්
ය ොය සු
ඳවසුයන් ජී්ත විඹ
වළකි භතශධිභ්ත
ප්රයශලඹක්
යර උතුරු ව
නළයනහිය ඳශහ්ත
නඟහ සිටු වීභ

්ර්ක ාංර්ධනඹ
අතිපන් උතුරු ව
නළයනහිය ඳශහ්ත
ඉවශට භ ඔහ ළමේභ



ඵට ඳ්තකිරීභට ිරරිභ්ත කිරීභ.
එභ අඹ එතු කිරීයම් නිසඳහදන යවප අුවද්රය අඹ එතු කිරීයම් නිසඳහදන භධයසාහන
වහ ළඳයීභ.
ඔවුන්යේ නියසි න් යභභ නිසඳහදන එතු කිරීභ වහ යනභ ක්රභයශදඹක් නිර්භහණඹ
කිරීභ ව ය ොයතුරු හුභහරු ය ළනීයම් න්නියශදන භතදුහාංඹක් (Mobile App)
වුනන්හ දීභ.
නිඹහභනඹ යනොශ ක්ෂුද්ර ූලරය යඹපජනහ ක්රභි න් පීලනඹට ඳ්ත ්රහමඹ හන් හන්ට
වනඹක් රඵහදීභ.
භයපලීඹ, ජනවනඹ ව ඳරිඳහරන අාංල භ ඳදනම් න ප්රයශශිඹ යල්ම් යොේනහල
ීමභහන් නළ
ක්යරු කිරීභ වහ යන් කිරීභ වහ පර්ණ ඵර ර හි මිටුක් ඳ්ත
කිරීභ.
ප්රහයශශීලඹ ාංර්ධන ළරළසභ තුශ ප්රහයශශීලඹ බහ, නය බහ ව භව නය බහරට අදහශ
ාංර්ධන ටයුතු සිදු කිරීභ වහ ඳශහ්ත ඳහරන ්ඹ නරට අභ ය ඵර ර රඵහ දීභ.
යන් යන රද අයුවදල් ම් වහ ප්රයශලයේ ාංර්ධන ටයුතු වහ යඹොදහ ළනීභට
ප්රභහදඹකින් ය ොය ඳශහ්ත බහරට තජුභ රඵහ යදන යර අදහශ අභහ යහාංලරට
උඳයදස දීභ.
්රහභ යහ යොේනහර ාංර්ධන යහඳතතිප ජනූලර භ්ඩලරයේ වයඹපඹ ඇතිප ඳශහ්ත
ඳහරන ්ඹ න විසින් නිඹමි හර ීමභහ තුශ හර්ඹක්භ වහ විනිවිදබහයඹන් යුතු
ම්පර්ණ කිරීභ.
උතුරු ව නළයනහිය ඳශහ්තර ජන හයේ ජීයනපඳහඹ භහර් ව ූලි  අලය හ
ම්පර්ණ කිරීභ වහ අලය විඵර ළන්වීභට පුනර්ජීන අයුවදර” ්යම්බ කිරීභ ව
එභිනන් ඳව වන් ඳවසුම් රඵහදීභ;
− යුශධයඹන් පීලහට ඳ්ත උතුරු වහ නළයනහිය ඳවුල් වහ නිහ රඵහදීභ.
− ක්ෂුද්ර ූලරය ණඹ ක්රභඹ නිහ පීලහට ඳ්ත සිටින උතුරු වහ නළයනහිය ඳවුල්ර
හන් හන් වහ යජයේ භළිරභ්ත වීයභන් විවිධ යහඹන් වහ වන ණඹ ව
තෂිහර්මි ණඹ රඵහදීභ.
− පුනරු්ත හඳනඹ යනු රළූ  රුණ රුණිඹන් යහඹඹන් ඵට ඳ්ත කිරීභට අලය
්යඹපජන රඵහදීභ.
−
රුණ රුණිඹන්ට රැකිඹහ රඵහදීභ වහ අඳ විසින් ්යම්බ යන ්ර්ක ාංර්ධන
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ප්රාසේලීඹ
ංර්ධනඹ –
තු අංලඹ

තු අාංලඹ
භතශධිභ්ත කිරීභ





තු ප්රජහ දවහ
ාංර්ධි ්ර්කඹක්,
උස ්ත්තයේ නිහ,
අධයහඳන ව යෞය
ඳවසුම් හි සු ඳවසු 
ජීවින ්ත්තඹක්
සාහපි කිරීභ


රහඳර යවප යන්ත සාහනර භවහ ඳරීභහණ ව භධය ඳරීභහණ ර්භහන් වහ
ප්රහේධන ්යඹපජන රඵහදීභ.
−
රුණ රුණිඹන්ට අලය ත්තතීඹ පුහුණු යවප ත්තතීඹයශදී අධයහඳනඹ රළබිභ වහ
රැකිඹහ නිය යමින් යවිඹ වළකි ්හයඹට ණඹ ුවදල් රඵහදීභ.
යජඹ විසින් අ්තඳ්ත යයන ඇතිප යඳෞශි  ඉලම් ජහයේ අයිතිපරුන්ට රඵහදීභ ව
යජයේ ඉලම් භවහ ඳරිභහණ ව භධය ඳරිභහණ තෂි හන් වහ ඵදු ඳදනභ ඹටය්ත
රඵහදීභ ව යොවීන්ට හ ටයුතු කිරීභ වහ ඉලම් ඵරඳත්ර රඵහ දීභ.
යජයේ රැකිඹහර පුයේඳහඩු පියවීයම්දී වළකි හක් එභ ඳශහ්තර රුණ රුණිඹන්ට
ප්රුව්තඹ රඵහ යදන අ යභ යභභ ඳශහ්තර යඹ කිරීභ වහ ශ්රී රාංහ යඳොි ස යඹට
ඵහ ළනීයම්දී යදභශ බහහ දළනුභ රහ ඵළලීභ
යශශීලඹ යහඹයින් තෂිහර්මි නිසඳහදනරට අඹ එතු කිරීභට යභන්භ කුලහ වහ
භධය ඳරිභහණ යහඳහය ්යම්බ කිරීභ වහ ්ර්ක රහඳ පිහිටුවීභ
විලසවිදයර, විදයහඹ න, ත්තතීඹයශදී අධයහඳන ්ඹ න, උස හක්ණි විදයහඹ න,
ය ොයතුරු හක්ණි ව තෂි ඳර්යේණ ්ඹ න ්ිරඹ ්යම්බ ය එභිනන් රුණ
රුණිඹන්යේ අනහ අභිරහඹන් පුයහලීභ.
නර් න, නහටය ව ප්රාං ඳළ්තවීභ, එභ අාංලර ඳහුණුවීම් ව ඉළන්වීම් වහ නවීන
ඳවසුම්ි න් යු්ත ”යනළුම් යඳොකුණක්” ඹහඳනයේ ඉඳි කිරීභ.
ජහ යන් ය භේටයම් ්රීලහාංනඹක් ව උස භේටයම් ක්රිේ ්රීලහ පිටිඹක් රඵහදීභ.
තු ම්රු ධදනි ළටුඳ රුපිඹල් 1,000 දක්හ ළින කිරීභ
තුර දළනට බහවි ඹට යනොන්නහ ඉලම්ර යශශීලඹ ව වියශශීලඹ ඉල්ලභක් ඇතිප භල් ර්,
හඵනි හන් ඇතිප කිරීභ ව යශලගුණඹට ළශයඳන අතිපයර් යබප හන් යහේ
කිරීභ
උස යඳශ විදයහ ව හණිජ විඹ ධහයහ ඉළන්වීභ වහ අලය ඳවසුම් උස යඳශ
උන්න ෆභ ඳහරටභ රඵහ දීභ ව ඳසුගිඹ හරඹ තුශ අවිධිභ්ත යර ඵහයන ඇතිප
ගුරු වහඹරුන්යේ ළටල වහ සකය විුනභක් රඵහ දීභ.
තු ්ශ්රි අඩු භවල් ප්රභහණඹකින් යු්ත නිහ යඹපජනහ ක්රභඹක් තු හිමිඹන්යේ ද
දහඹ්තඹ හි  වුනන්හ දීභ ව යභභ නිහ යඹපජනහ ක්රභඹ තුශ අාං ම්පර්ණ
යෞය භධයසාහන, යඳය ඳහල් ව ප්රජහ ලහරහ ඇතුළු ඳවසුම් ද සාහපි රීභ.
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ර්භිණී භශරුන්යේ ව ශදරුන්යේ යඳපණ ්ත්තඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ „න
යඳපණ ්ධහය ළලටවනක්‟ ක්රිඹහ්තභ කිරීභ ව තු යයපවල්රට අලය සිඹලභ
යබෞතිප ව භහන ම්ඳ්ත රඵහ දීභ.
තෂිහර්මි ඳර්යේණ තහනඹ ව න න හක්ණි බහවි ඹන් රුණ රුණිඹන්ට
රඵහදීභ වහ තෂිහර්මි විදයහරඹක් ්යම්බ කිරීභ.
අාං ම්පර්ණ යදභශ භහධය ගුරු විදයහරඹක් සාහඳනඹ කිරීභ ව ත්තතීඹයශදී අධයහඳනඹ
රඵහදීභ වහ විත විලසවිදයහර ලහහක් වළටන් හි සාහඳනඹ කිරීභ.
දළනට හ දභහ ඇතිප ර්භහන් ලහරහ නළ ්යම්බ කිරීභට ඇතිප වළකිඹහ යොඹහ ඵළලීභ
ව තු ක්යත්රඹ ්යණඹ න ඳරිිර න ර්භහන් රහඳඹක් ්යම්බ කිරීභ
යජඹට අඹ්ත තු ර පරදහයි හ ඉවශ නළාංවීභ වහ නළ හකිරීභට ව යඳොයවොය
යඹදවුම්රට අලය ප්රහේධනඹ රඵහ දී නිසි ශභනහයණ ක්රභයශදඹක් වුනන්හ දීභ
ඉඳළයණි තු ඵාංරහ ව අ්තවළය දභන රද ය්ත ර්භහන් ලහරහ ්ර්ණීඹ ාංචහය
ඵාංරහ ඵට ඳ්ත කිරීභ.
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