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1.  ජශශජේ  න්ධි ේාානය 
 

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය සහ පාර්ලියේන්තු මැතිවරණය මුළු මහත්ව 
යේශයටම ඉතා වැදගත්ව යවනු ඇත. ඡන්තදදායකයින්තයේ මනාපය රයේ අනාගත ගමන්ත මග 
තීරණය කරනු ඇත. ඊනියා ප්රධාාන ප්ෂවව  අසාර්ලථකක යේශපා නය සහ ප්රතිපත්වති 

මා ාවන්තයගන්ත රට යේරා යගන එහි අනාගත ගමන්ත මග යහපත්ව කිරීයේ අවස්ථකාව් ජනතාවට 
 ැයෙනු ඇත. 

 

ප්රධාාන ධාාරාය  යේශපා න ප්ෂවව  රුමමය අසමත්වකේ ගණනාවකින්ත සමන්තවිතත යවයි- 

ජනවර්ලග අනූව යෙදුණු ජාතිය්, තිස් වසරක කුරිුම යුේධාය, යගෝලීය සංවර්ලධානයේ නවමු 
නියාමකය වන ආසියාය  පුනුමදයට අයත්ව යනාීම, විතනිමය පහත වැටීම, නිතය විතනිමය 
අර්ලුදය, ඔයරාත්වු දිය යනාහැකි මධායම රජයේ ණය, ඌන යස්වා නියු්තිය, ප්රායේයය 
සංවර්ලධානයේ විතෂවමතාවන්ත< යල් පිනූ අධායාපන රමය, අකර්ලමණය රාජය යස්වය, නීතිය 
යේශපා නීකරණය ීම, රජයේ සෑම මේටමකම මුල් ෙැසගත්ව දූෂවණය සහ කා ගුණ 
යවනස්ී ේව ට  ් ීයේ අවදානම ඉන්ත නේ කළ හැකි කිහිපයකි. 

 

ඒකාධිපති සහ් ය ෞරතන්තර ප්රවණතා, ඥාති සංග්රහය සහ ජාතික අවශයතාවන්තට වා ා 
ආත්වමාර්ලථකය යපරට ඒම, අය ා ාර ෙව සහ වරදට දඬුවේ යනා ැබීයේ සංස්කෘතිය් යපෝෂවණය 
කිරීම යමම ප්රධාාන ධාාරාය  ප්ෂවව  යේශපා කයන්තයේ  ්ෂවණයන්ත ය . පසුගිය පා නයන්ත 
දූෂිත, ප්රජාතන්තර විතයරෝී, ස්වයං අභි ාශයන්තයගන්ත පිරි, විතනාශකාරී සහ දූෂිත යේශපා න 
සංස්කෘතිය් යපෝෂවණය කර ඇත. 

 

ඉදිරියේදී පැවැත්වයවන ජනාධිපතිවරණය සඳහා ජාතික ජනතා වයාපාරය ජාතික ජනතා ප්ෂවය 
ුළින්ත ද්ෂව, හැකියායවන්ත පිරි, අවංක සහ යේශයේමී ශ රී  ාංකිකයයකු ඉදිරිපත්ව කරනු  ෙන 

අතර්ල ඔහු මුළු මහත්ව යේශය පුනර්ලීවනය කිරීම සහ ශ්තිමත්ව කිරීයේ අරමුණ යපරදැරිව 
නායකයත්වවය දැරීමට කැපී සිටී. 

 

ජාතික ජනතා වයාපාරය තම යේශයේමී ශ සයහෝදර පුරවැසියන්ත ඉදිරියේ තම ජාතික පුනර්ලීවන 
ප්රතිපත්වති රාමුව ඉදිරිපත්ව කරනු  ැයේ.  

 

 

2. ප්රතිපත්තති රාමුජේ අිපප්රාය  
 

ෙැක්ම 
 

එකියනකායේ යවනස්කේව ට ගුම කරන එ්සත්ව සහ අයනකා පිළිෙඳව යසායා ෙ න 
එ්සත්ව සමාජය් සහිත සමෘේධිමත්ව රට්.   රයේ සාමය සහ තිරසර හා අන්තතර්ලග්රාහ 

සංවර්ලධානය  සඳහා දායක වන යගෝලීය වශයයන්ත වගකීේ සහගත පුරවැසියන්තයගන්ත සැදුේ ත්ව 
සමාජය්.  

 

ජමජ වර 
 

රී  ංකාව, සහීවනය සහ තිරසර ආර්ලික සංවර්ලධානය සහිත හා සාධාාරණ ය ස ආදායේ යෙදී 
යන, හැකි යහාඳම සමාජ රැකවරණය සහිත, වගකීේ සහගත, පාරදෘශය, වගීම් සහිත, 

සහයයෝගී හා ප්රති ාරාත්වමක පා නය් සහිත ඉහළ ආදායේ  ෙන රට් ෙවට පත්ව කිරීමට 
මග යපන්තීම. 

 

3. සියල්ල ඇතුළත්තවන ප්රතිපත්තති අරමුු 
 

ජනාධිපතිවරණ අයේ්ෂවකයායේ ප්රතිපත්වති රාමුය  ප්රධාාන අරමුණු වන්තයන්ත:  

ආර්ලික ආර්ෂවාව සහ සියලුම පුරවැසියන්තයේ යහපත තහවුුම කරන යමන්තම 
ආර්ලික සංවර්ලධානයේ ප්රති ා  සමාන සහ සාධාාරණ ය ස යෙදී යන ෙවට 

සමෘේධිමත්ව 
රට්. 

ජනාධිපතිවරණය, 

තීරණාත්වමක 
යමායහාත් 

ජාතික වශයයන්ත  
අසමත්වකේ සහ 
ආපදායවන්ත පිරි 
රුමමය්  

ජාතික පුනුමදය 
යකයරහි යයාමු වූ 
නායකයය් 

දූෂිත යේශපා න 
සංස්කෘතිය 
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සහතික යකයරන යගෝලීය වශයයන්ත තරගකාරී, වර්ලධානාභිමු  සහ ස්ථකාවර, 

ප්රතයස්ිතික සහ අන්තතර්ලග්රාහ ආර්ලිකය් ඇති කිරීම.  

 

වර්ලතමාන තත්වවය ු ළ, පහත ද්වා ඇති ගැටළු රටට සමස්තය් ය ස ඉතාම 
වැදගත්ව ය ; 

 

 ජාතික ආර්ෂවාව, නීතිය සහ සාමය 

 අධායාපනය සහ යසෞ ය පහසුකේ සැමටම  ොදීයේ සමානාත්වමතාව 

 සියලුම යදනා (ජනවාර්ලගික, ආගමික සහ යවනත්ව) අතර එ්සත්ව ෙව  

 ශ්තිමත්ව ප්රතයාස්ථක ආර්ලිකය  

 වගයවනු  ෙන, ස්ථකාවර සහ ජනතා හිතවාදී පා න රමය්  

 ජාතික අභි ාශයන්ත සහ අන්තතර්ලග්රාහ සමාජයන්ත යවත යස්වය කරන යේශපා න 
සංස්කෘතිය 

 

ොහිර ආරමණ සහ අ යන්තතර ආරවුල් වින්ත රට ආර්ෂවා කර ගනිමින්ත 
ජාතික ආර්ෂවාව සහතික කිරීම සඳහා  ආර්ෂවාව, ුේධි හා නීති ෙ ාත්වමක 

කිරීයේ හැකියාවන්ත ඇති රට් සහ ස්වා ාවිතක හා මිනිසා විතසින්ත ඇති කරන 
 ද වයසනයන්තයගන්ත පුරවැසියන්තට ය ෞතික ආර්ෂවාව සහ යේපළ හා 
සුර්ෂිත ීවන රටාව සඳහා ආර්ෂවාව සපයන යේශය්. 

 

ආර්ලික සුරක්ෂිතතාව ආර්ෂවා කිරීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ජ  

සුරක්ෂිතතාව සහ යේශගුක ක අස්ථකාවරත්වවය සඳහා ඔයරාත්වු දීයේ හැකියාව 
ජාතික ආරක්ෂාව යකයරහි සැ කිය යුු ෙ පෑම් ඇති කරන සාධාක ය .  

 

සමාජ සාධාාරණත්වවය තහවුුම කිරීම, නිදහස් හා සමාන ප්රය ශය් සහ 
යු්තියේ සාධාාරණත්වවය, ආර්ලික සංවර්ලධානය සඳහා අවස්ථකා, සමාජ ප්රගතිය 

සහ සියලු පුරවැසියන්ත සඳහා යේශපා න සහ ාගීත්වවය සහතික කිරීම මගින්ත 
සවිතෙ  ගැන්තවූ පුරවැසියය් ජනවාර්ලගික හා ආගමික සුළුතරයන්ත, විතවිතධා 
හැකියාවන්ත ඇති පුරවැසියන්ත, හැකියාවන්ත, යවනස් හැකියාවන්ත සහිත 
පුේග යන්ත සීමිත හැකියාවන්ත සහිත අය, යජයෂව්ප පුරවැසියන්ත සහ සමාජයේ 

ආන්තතික යකාටස් ඇුළු සියලු පුරවැසියන්තයේ නීතයානුල   දු්ගැනවිති ඉටු 
කිරීම. යේ සඳහා, පවතින ප්ෂවග්රාහ, ආත්වමාර්ලථකකාමී ශ, දූෂිත, ජන විතයරෝී 
යේශපා න සංස්කෘතිය සේූර්ලණයයන්තම ප්රතිනිර්ලමාණය කිරීම අවශය ය .  

 

විතධාායක, අධිකරණය සහ වයවස්ථකාදායකය යන රජයේ ශා ා ු යනහි ෙ ත  
පැහැදිිව යවන්ත කරන පුරවැසි ය්න්තීය, වගීම, විතනිවිතද යපයනන මහජන 
සහ ාගීත්වව පා න රමය්. 

 

එයමන්තම සාමය සහ ප්රතිසංධාානය පවත්වවායගන යාම සඳහා සුළුතර 
ජනතාවයේ සුෙසාධානය සහතික කරනු පික ස ආර්ලික සහ යේශපා න ෙ ය 
හිමි ෙහුතරයයේ වගකීම වනු ඇත. සුළුතර ජනතාව (ජාතිය, කු ය යහෝ 
ආගම කුම් වුවත්ව) අතර සමානාත්වමතාව පිළිෙඳ විතශ්වසනීය හැඟීම් 

යගාා නැගීමට ෙහුතරය නායකත්වවය යනාගන්තයන්ත නේ ජාතික ගැටළුවට 
ස්ිර විතසඳුම්  ොදීමට හැකියාව් යනා ැයෙනු ඇත.   

 

යේශගුක ක අස්ථකාවරත්වවයේ අහිතකර ෙ පෑේ ඵ දායී ය ස අවම කරන සහ 
පුරවැසියන්ත හා යේපළ ජාතික හා මිනිසා විතසින්ත ඇති කරන  ද 
වයසනයන්තයගන්ත ආර්ෂවා කරන යේශගුක ක තත්වවයන්තට ඔයරාත්වු යදන හා 
ආපදා සඳහා සූදානේ වූ ජාතිය්.  

 

යගෝලීය වශයයන්ත යහාඳින්ත ඒකාෙේධා වූ, යගෞරවයට පාර වූ, ජාතයන්තතර 
ප්රජාය  සාමාිකකයයකු වන අතර ක ාීයය හා යගෝලීය ආර්ෂවාව, 

සහයයෝගීතාව සහ සංවර්ලධාන මු පිරීේ සහ වැා සටහන්ත ව  ක්රියාකාරී 
සහ ාගීකුමයව්. 

සවිතෙ  ගැන්තවූ පුරවැසියන්ත; 

යේශපා න සංස්කෘතිය 

ෙ ත  යවන්ත කිරීම සහ 
වගීම 

යේශගුක ක ප්රතයස්ිතිය සහ 
තිරසාර ෙව 

ජාතයන්තතර සෙඳතා  

ජාතික ආර්ෂවාව; නීතිය 
සහ සාමය 

ජාතික සමගිය සහ ෙහුතරයේ 
වගකීම 
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4. ප්රතිපත්වති සංවර්ලධානයේ ූල ධාර්ලම  
 

පහත දැ්යවන ූල ධාර්ලම මත රැඳී ඇති, ප්රතිපත්වති සංවර්ලධානය හා ඇගයීම ුළ ආත්වමී ශයත්වවය, 

පුේගික නැඹුුමව සහ ස්වයං-අවශයතා, ගුේත විතදයාව සහ මිථකයා විතශ්වාස සහ යේශපා න 
ප්රයයෝජනය අවම කරන ශ්තිමත්ව සහ තිරසර ප්රතිපත්වති රාමුව්.  

 

ජාතික ප්රතිපත්වති, සමාජයේ අභි ාෂවයන්ත, ජාතික අවශයතා සහ වර්ලතමාන සන්තදර්ල ය ුළ 
ගැඹුරින්ත මුල් ෙැස ගත යුු ෙව අමුුයවන්ත කිව යුු නැත. ජාතික ප්රමු තාවන්තට අදාළ යනාීම 
රප ප්රශස්ත ප්රතිඵ  සහ ණණාත්වමක ප්රතිඵ   ො යදනු ඇත. 

 

යපාදුය  ගත්ව ක  ප්රතිපත්වති දිගුකාලීන හා මධායකාලීනව යවනස් කිරීේ ව ට ෙදුන්ත යනාකරයි  
එමගින්ත ඒවායේ අනුල  තාවය සුරැය්   
   

 

ප්රතිපත්වති විතශ්වයන්ත අති විතශා  විතය හැකි අතර සේපත්ව සීමා කිරීම ොධාාව් වනු ඇත  
එෙැවිතන්ත ෙ පෑම මත පදනේව ප්රතිපත්වති ප්රමු  කළ යුුය   
 

ප්රතිපත්වති සේපාදනය, සංවර්ලධානය, රපයේශනය, සැ සුේ කිරීම, සංවර්ලධානය කිරීම සහ 

ඇගයීම ුළ ස්ී පුුමෂව සමානාත්වමතාවය වැදගත්ව සාධාකය් ය ස ස කනු ඇති අතර 
ප්රතිපත්වති සැ සුේ කිරීයේ සහ ක්රියාත්වමක කිරීයේ සෑම අදියරකදීම සහ මේටමින්තම ස්ී පුුමෂව 
සමාජ ාවය මු යධාාරාගත කරනු ඇත. 

 

ප්රතිපත්වති පදනේ විතය යුත්වයත්ව සා්ෂි මත මිස ප්රාර්ලථකනා කරන න්න්තතනය මත යනාය   දුර්ලව  
ප්රතිපත්වති යාත්තමක රීමේජම් අයරයජර් අ අ ාර්ාක ජේක්රි  
. 

 

යථකාර්ලථකවාදී, ප්රායයෝගික යනාවන යහෝ ක්රියාත්වමක කළ යනාහැකි ප්රතිපත්වති මගින්ත සේපත්ව 
අව ාවිතතා ී වයාජ් ප යපායරාන්තදුව  ීවත්ව යවනු ඇත  
 

නමට අනුව ජාතික ප්රතිපත්වති සාර්ලව පරිමාණයට පරිමාණය කළ හැකි අතර ්ුද්ර මේටේ කරා 
ගමන්ත කළ යුුයජ 
  
ප්රතිපත්වතියේ ශ්තිමත්ව ෙව, පැවැත්වම සහ ප්රජනන හැකියාව කින්ත පරී්ෂවා කළ යනාහැක  

එෙැවිතන්ත ප්රතිපත්වති සංවර්ලධානය කිරීයේදී අනුකරණය සහ පුනරාවර්ලතනය වැදගත්ව වනු ඇත  
  

පදනම 

යනාගැ යපන 
ප්රතිපත්වති, 

නමුත්ව අනුවර්ලතී 
සහ අනාගත-

ආර්ෂිත 
ජාතික 
රපායමාර්ලග 
ෙ පෑේ විත වය 
ත්යස්ුම 
කිරීම 

ආර්ෂවක 
හැකියාව 

ප්රායයෝගික  

මැනිය 
හැකි ෙව  

ක්රියාකාරී ක්රියාත්වමක 
කිරීම 

ස්ී පුුමෂව වය 
මු ය ධාාරාගත 
කිරීම 
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5.    කඩිනම් ප්රතිපත්තතිමය ක්රියාමාර්  (රාෙයජේ  ේවභාවය) 
 

1.   රාජය යස්වා සහ යපෞේගික අංශ ඇුළුව පා න අංශයේ සෑම අංශයකම 

නීතියේ ආධිපතයය ෙ ාත්වමක වන අතර එය සමාජයේ සියලු යකාටස් විතසින්ත 
අර්ලථකවත්ව ය ස භු්ති විතඳින සහජ අයිතිවාසිකේ සහතික කිරීම සඳහා 
යවනසක්ේ කිරීමකින්ත යතාරව සැමට අදාළ ය . 

 

2.   සියලුම මේටේව  නියයෝිකතයින්ත සඳහා ආ ාර ධාර්ලම පේධාතිය් හඳුන්තවා 

දිය යුු අතර අපරාධා සේෙන්තධාව වරදකුමවන්ත ී ඇති පුේග යන්ත මැතිවරණ 
සඳහා තරඟ කිරීම තහනේ කළ යුුව ඇත. යතෝරනු  ෙන පුේග යන්ත ආ ාර 

ධාර්ලම පේධාතිය රල් ංඝනය කරනු  ෙන්තයන්ත නේ යහෝ ප්ෂවපාතීත්වවය 
යවනස් කරන්තයන්ත නේ හා යවනත්ව ප්ෂවයකින්ත යතෝරනු  ෙන්තයන්ත නේ 
ඔවුන්තයේ ධූරය අහිමි යවනු ඇත. 

 

3.    සුදුසු නීති ුළින්ත පරිපා න යස්වාවන්ත ශ්තිමත්ව කිරීයමන්ත සහ 
සවිතෙ ගැන්තීයමන්ත අයුු යේශපා න මැදිහත්වීේ ුරන්ත කළ යුුය. රාජය 
යස්වය ුළ ජනතාව යකයරහි නැඹුුම සංස්කෘතිය් හඳුන්තවා යදනු ඇත.  

 

 

 

4.    යේ වන විතට රජය රාජය අංශයට අවශය යස්වකයින්ත යමන්ත යදගුණය් 

යස්වයේ යයාදවා ඇති නිසා හා යමම ෙර ෙදු යගවන්තනන්ත විතසින්ත දරනු  ෙන 
නිසා රජයේ යස්වයට නව ෙඳවා ගැනීේ විතදයාත්වමක හා වයුහාත්වමක 
ආකාරයකින්ත සිදු කළ යුුය.  යස්වක සං යාව කළමනාකරණය සඳහා වා ා 
යහාඳ සාධාාරණීකරණය් ක්රියාත්වමක කළ යුුය. 

 

5.    පා නය සඳහා වැය වන පිරිවැය අඩු කළ යුු අතර නීකරණය සහ 
ඩිිකටල්කරණය ුළින්ත රාජය යස්වයේ ඵ දායිතාව වැඩි කළ යුුය. 

 

 

 6.   ජනතාවට තමන්තට අවශය යේ  ොගැනීම සඳහා යේශපා කයින්ත පසුපස 

යනායගාස් තම හැකියාවන්ත අත්වපත්ව කරගැනීමට ඉා  සැ සීම පික ස 
යසෞ යය, අධායාපනය, මාර්ලග, ගමනාගමනය, ෙ ශ්තිය, ජ ය සහ ආහාර 

ආර්ෂවාව වැනි අතයවශය යස්වාවන්ත සඳහා සාධාාරණ ප්රතිපාදන  ොදීම 
ුළින්ත නව රජය සියලු පුරවැසියන්ත ෙ ගැන්තවිතය යුුය.  රජයේ සියලු 

ප්රතිපත්වති කාර්ලය්ෂවමව හා ඵ දායී ය ස ක්රියාත්වමක කිරීම සහතික කිරීම 
සඳහා ශ්තිමත්ව හා අප්ෂවපාතී නායකත්වවය්  ො දීයමන්ත වත්වමන්ත 
ආණ්ඩඩුරම වයවස්ථකාව යටයත්ව යමය ක්රියාත්වමක කළ හැකිය. 

 

7.  පා නය ජනතාව අතරට යගන ඒම සහ පා න පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා 

වා ාත්ව කාර්ලය්ෂවම හා සුදුසු යැයි සැ යකන ඕනෑම තැනක රජයේ මධායගත 
යස්වාවන්ත ප්රායේයය ස ාව යවත විතමධායගත යකයර්ල. පළාත්ව ව ට සහ පළාත්ව 

පා න ආයතනව  ප්රමාණයට සමානව සමාන ෙ ය්  ො යදන පා න 
රමය් හඳුන්තවා දීයමන්ත නීතිය හා ජාතික ප්රතිපත්වති සේපාදනයට අනුෙ  දීම.  

 

8.    වර්ලතමානයේදී දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයට ඇති ණය ප්රමාණය 82.9% කි. 

රී  ංකාවට ප්රදානයන්ත පහසු යකාන්තයේසි මත  ො ගත යනාහැක. එෙැවිතන්ත 

ඵ දායිතාව දිරිගැන්තවිතය යුු අතර ආපසු යගීයේ යාන්තරණය් යනාමැතිව 
ණය ගැනීම තහනේ ය . සෘජු විතයේශ ආයයෝජන සහ අගය එකු කළ 
අපනයනට ධධාර්ලයය  ොදිය යුුය. 

 

 

9.   2018-2050 කා ය සඳහා නාගරික සංවර්ලධාන අධිකාරිය මගින්ත සැ සුේ 

කරන  ද සංයශෝධිත ජාතික ය ෞතික සැ සුම ක්රියාත්වමක කිරීම කඩිනේ 

පුරවැසියන්ත 
සවිතෙ  ගැන්තීම 

සහ ාගීත්වව 
පා නය   

රාජය ණය  

රාජය යස්වය  

යත්වරී පත්ව වූ 
නියයෝිකතයින්තයේ 
හැසිරීම 
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යකයරනු ඇත. ණය ූල යයන මත රඳා පැවැතීම යවනුවට ිසස්කල් ෙර අඩු 
කරගැනීම පික ස රාජය, පුේග  හවුල්කාරීත්වවය සඳහා දිරියදනු ඇත. 

ඉදිකිරීම, යමයහයුේ කිරීම සහ පැවරීම හා ඉදිකිරීම, යමයහයුේ කිරීම සහ 

අයත්ව කරගැනීම සහ නීන සූලපකාර රමපේධාති වැනි විතකල්ප යමයහයුේ 
මාදිි සහ ආදායේ මාදිි ක්රියාත්වමක කරනු ඇත. පාරිය ෝගික ය්න්තීය 

ආයයෝජන දිරිගැන්තීම සඳහා අවශය දැනුම හා කුස තා ඇති වෘත්වතිකයන්ත 
විතසින්ත ජාතික සංවර්ලධාන ෙැංකු සංකල්පය නැවත හඳුන්තවා දී කළමනාකරණය 
කළ යුුය. 

 

10.  යේයය නිෂව්පාදන සඳහා දිරිදීයමන්ත සහ යේයය වශයයන්ත සාර්ලථකකව සහ 

ආර්ලික වාසි සහිතව පිළිගත්ව ප්රමිතීන්තට නිෂව්පාදනය කළ හැකි  ාණ්ඩා  
ආනයනය කිරිම අධධාර්ලයයට පත්ව කිරීයමන්ත  කෘෂිකර්ලමය සහ කර්ලමාන්තත 
ුළ ඵ දායිතාව වැඩි යකයරනු ඇත.  

 

11.  තරඟකාරිත්වවයට හා වර්ලධානයට, රැකියා රත්වපාදනය වැඩි දියුණු කිරීමට 

අවශය සියලු දිරිගැන්තීේ සහ අවශය ආර්ෂවාව පුේගික අංශයට  ො යදනු 
ඇත 
 

 

12.   අස්වැන්තන හා ඵ දායිතාව ඉහළ නැංීම, නාස්තිය හා අගය එකු කිරීම 
අඩු කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ලමාන්තතය හා යගාවිතතැන නීකරණය කරනු  ැයේ. 

එමඟින්ත ජනතාව ඉහළ වැටුේ රපයන රැකියා සහ / යහෝ වයවසායකත්වව 
වයාපාර යවත යයාමු කරයි. 

 

 

 

 

13.  නිශ්න්ත කා ය් සඳහා ෙදු සහන සහ සහනාධාාර මඟින්ත යේයය 
නිෂවප්ාදන අපනයනය සඳහා ූර්ලණ දිරිගැන්තීම්  ො යදනු ඇත. ෙදු 

දිරිගැන්තීේ දිරිගැන්තවිතය හැකි නමුත්ව යගෝලීය යවළඳප  ුළ සාර්ලථකකත්වවය 
තීරණය වන්තයන්ත මි කරණය, ගුණාත්වමක ාවය, සපුරාලීයේ හැකියාවන්ත 
යනාදිය නිසා වන ෙැවිතන්ත පරිූර්ලණ ප්රය ශය් අවශය ය . 

 

14.  ෙදු යගවන්තනන්තට ෙර් යනාී කාර්ලයක්ෂමව හා ඵ දායී ය ස 

මහජනතාවට යස්වය කිරීම සඳහා හා ූල ය ශකයතාව හා තිරසරෙව 
ප්රමු තාව් ය ස සහතික කිරීම සඳහා ෙදු පදනම ප්රතිවයුහගත කරනු 
 ැයේ.  

 

 

15.  අප රට මධාය ආදායේ රට් ෙවට පත්වව තිියයද,සමෘේධි රමය,  ාංකීය 
ජනතාවයගන්ත 40% කට පමණ සහනාධාාර  ොයදමින්ත සිටී.  ඔවුන්තයේ 

තත්වවයන්ත පරී්ෂවාවට ෙඳුන්ත යකයරනු ඇති අතර සැෙවිතන්තම දිළිඳු ජනතාවට 
ප්රමු තාවය සහ ූර්ලව ළමා රැකවරණය ඇුළුව අධායාපනය සඳහා 
ශිෂවයත්වවයන්ත  ොදී තා්ෂවක ක හා වෘත්වතීය අයේ්ෂවාවන්ත  සඳහා ප්රමු ත්වවය 
 ොදිය යුුය. සුදුසු රමය ද  ාවිතතයයන්ත ප්රගතිය නිරී්ෂවණය යකයර්ල. 

 

  

ඵ දායීතාවය  

අපනයන දිරි 
දීමනා 
 

ආංශික 
ධාාරිතා 
සංවර්ලධානය  

කෘෂිකර්ලමය 
නීකරණය කිරීම 

යපෞේගික අංශයේ 
රැකියා රත්වපාදනය  
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6.    පාලන වු ය    රාෙය ජ ේවය  
 

පාර්ලියේන්තුය  ෙ ත  සහ වගකීේ වනුයේ ආර්ෂවාව, විතයේශ කටයුු, ස්වාධිපතයය සහ 
අ ණ්ඩා තාවයේ ආර්ෂවාව, විතයේශ ණය, විතයේශ ආයයෝජන, දූෂවණ සේෙන්තධාව කටයුු කිරීම, 

සිවිතල් ගැටුේ වැ ැ්ීම, රාජය යස්වය (යසෞ යය, අධායාපනය, ප්රවාහනය, ආර්ලිකය, සමාජය 
සහ පරිසරය වැනි) වැඩි දියුණු කිරීම, පුේග  නිදහස සහ සාධාාරණත්වවය ඇුළු ජාතික 

වැදගත්වකමකින්ත යුු විතෂවයයන්ත සේෙන්තධාව නීති සහ ප්රතිපත්වති යකටුේපත්ව කිරීම සහ එම නීති 
සහ ප්රතිපත්වති නිසි ය ස ක්රියාත්වමක කිරීම හා ඉහත සඳහන්ත විතෂවයයන්ත සේෙන්තධාව ප්රතිපත්වති 
සැකසීයේදී සිවිතල් සමාජයේ සහ ාගීත්වවය  ොගැනීමට දිරි දීමයි.  

 

ජනතාවයේ අවශයතාවන්තට අනූව සූදානේ කර වාර්ලෂික ජාතික අයවැය, පළාත්ව පා න 
ආයතන හරහා ප්රකාශ යවනු ඇති අතර පාර්ලියේන්තුය  අනුමැතිය අවශය යවයි. ඒවා 
ක්රියාත්වමක කරනු  ෙන්තයන්ත ප්රායේයය ආයතන මගිනි. අගමැතිවරයා සහ අමාතය මණ්ඩා  ය 
20 යදයනකුට සීමා විතය යුු අතර ඔවුන්තට අදාළ අමාතයාංශ, ේවිතත්වව නියයෝජනය වැ යකන 
ය ස විතදයාත්වමක පදනමකින්ත සැකසිය යුුය. 

 

පවතින සේපත්ව ප්රශස්ත කිරීම සඳහා විතවිතධාාකාරයයන්ත රාජය යස්වය සෑම දිනකම මහජනතාවට 
වා ාත්ව පහසුයවන්ත  ො ගත හැකි වනු ඇත  
 

 

 

 

පා න අධිකාරීන්ත ත්රිත්වවයේ ෙ ත  යවන්ත කිරීම, එනේ; විතධාායකය, වයවස්ථකාදායකය සහ 
අධිකරණය ප්රජාතන්තරවාදය, සියලු පුරවැසියන්තයේ අයිතිවාසිකේ සහ අභි ාෂවයන්ත සහතික 

කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ව සංවරණ හා ුළන සහිතව සහ නීතියේ ආධිපතයය දැඩි ය ස 
ක්රියාත්වමක කිරීම. 

 

රජය සහ රජය සු වයවසායන්තහි ප්රධාාන තනුුම සඳහා වන සියලුම පත්වීේ කුස තා මත 
පදනේ ය  
 

නීතියයන්ත සියලු ආකාරයේ යේශපා න පත්වීේ ඉවත්ව කිරීම සහ තරඟකාරී ෙඳවා ගැනීයේ 
පටිපාටිය් හරහා වාර්ලෂික සැ ැස්ම් මත පත්වීේ පදනේ වන්තයන්ත යස්වක ප්රතිපාදන මත 
පමණ්ෙවට පත්ව කිරීම. 

 

ප්රතිපත්වති සේපාදනය හා ක්රියාත්වමක කිරීම අී්ෂවණය කිරීම සේෙන්තධායයන්ත අමාතයවුමන්ත 
වගකිව යුු අතර යල්කේවුමන්ත සහ රජයේ ආයතන ප්රධාානීන්තට පවරා ඇති පරිපා න 
අධිකාරිය යවන්ත කරයි. 

  

ෙ ත  යවන්ත කිරීම 

 

පත්වීේ 
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ෙනාධිපති 
රපයේශන ක්රියාවිය් ුළින්ත රටට ගැ යපන සුදුසු පා න රමය යසායා ගැනීම සඳහා     
ජනාධිපති ධුරය සහ පළාත්ව ස ා රමය සමාය ෝ නය යකයර්ල. පාර්ලියේන්තුවට වැඩි ෙ ත  

පැවරීමත්ව සමඟ    
ජනාධිපතිවරයායේ කාර්ලය ාරය එහි නිශන්්ත අරමුණ, එය ඉටු කරන කාර්ලය ාරය සහ                 

එයට ඇති ෙ ත  පිළිෙඳව   
නැවත අර්ලථක දැ්විතය යුුය. 

                 

ජනාධිපති ධුරය සඳහා වන සියලුම අයේ්ෂවකයින්තට යමන්තම පාර්ලියේන්තු නියයෝජනය 
සඳහා   
වත්වකේ ප්රකාශය් කිරීමට අවශය වන අතර තර්ලකානුල  ව සහ නීතයානුල  ව යු්ති සහගත 
කළ යනාහැකි අයුරින්ත   
අත්වපත්ව කරගත්ව ඕනෑම වත්වකම් මහජන  ාරකුම විතසින්ත පවරා ගනු  ැයේ. 

  

අග්රාමාතයවරයා    අමාතය මණ්ඩලය  
 

අගමැතිවරයා සහ අමාතය මණ්ඩා  ය රත්වතරීතර වයවස්ථකාවට යටත්ව ය .  

පනවන  ද නීති යර්ෂව්පාධිකරණයේ අර්ලථක නිපණපණය හා මග යපන්තීම අනුව ය .  

විතධාායක ෙ ත  අග්රාමාතයවරයා සහ අමාතය මණ්ඩා  ය සමඟ වනු ඇත. 

 

අමාතය මණ්ඩා  ය විතදයාත්වමකව වයුහගත වනු ඇති අතර අමාතයාංශ ගණන රපරිම 20 ට 
යනාඉ්මවන අතර පත්ව කරන  ද අය සුදුසුකේවින්ත සමන්තවිතත වනු ඇත. අමාතයංශ 
නිර්ලමාණය කිරීයේදී ප්රධාාන නිර්ලණායක වනුයේ අන්තතර්ල-නියයෝිකත / යදපාර්ලතයේන්තු 
සහසේෙන්තීකරණයයි. සහීවනයයි. සෑම අමාතයාංශය් යටයත්වම විතෂවයයන්ත යේශපා න 
ප්ෂවව  යපෞේගික අවශයතා යහෝ අවශයතා අනුව තීරණය යනාකළ යුුය. 

 

අග්රාමාතයවරයා, අමාතය මණ්ඩා  ය සහ පාර්ලියේන්තු මන්තීවුමන්තයේ වැටුේ,   

දීමනා සහ අවශයතා රාජය යස්වා යකාමිෂවන්ත ස ාව විතසින්ත   
යමයහයවනු  ැයේ. විතරාම වැටුේ යයෝජනා රම දායක පදනම් මත ක්රියාත්වමක ය . වාහන 

ෙ පර යයෝජනා රම   
අයහෝසි යකයරනු ඇත. 

 

ආර්ෂවක, විතයේශ කටයුු, සං ාරක, ූල ය හා ආර්ලික කටයුු, අ යන්තතර ආර්ෂවාව සහ 
නීතිය හා සාමය, යු්තිය, රාජය යස්වා, විතයේශ ණය ගැනීේ, විතයේශ ආයයෝජන වැනි ජාතික 

අවශයතා යන විතෂවයයන්ත සේෙන්තධායයන්ත ප්රතිපත්වති ක්රියාත්වමක කිරීයේ ෙ ය මධායම රජය 
විතසින්ත රඳවා ගනු ඇත. මහාමාර්ලග, ප්රවාහන හා සිවිතල් ගුවන්ත යස්වා, නැ ගත කිරීම, ීවර, 

කෘෂිකර්ලමාන්තතය, පරිසරය, ඉා ේ, වනාන්තතර, සාගර විතදයාව සහ යවරළො  ප්රයේශ, වයාපෘති 
ක්රියාත්වමක කිරීම පළාත්ව පා න ආයතනව ට හැකි තරේ හා සුදුසු පරිදි විතමධායගත යකයර්ල. 

 

ජාතික ප්රසේපාදන යකාමිෂවන්ත ස ාව ශ්තිමත්ව කළ යුුය. විතගණකාධිපති,  ාණ්ඩා ාගාරය, 

යමම විතෂවය පිළිෙඳ තා්ෂවක ක විතයශ්ෂවඥයය්, අමාතයාංශයේ යල්කේ සහ අල් ස් යකාමිෂවන්ත 

ස ාය  නියයෝිකතයයකුයගන්ත සමන්තවිතතව සෑම අමාතයාංශය් සඳහාම පත්වකළ ස්වාීන 
මණ්ඩා  ය් හරහා සියලුම විතශා  රජයේ යටන්තා ර්ල ප්රදානය යකයර්ල. නියයෝිකතයන්ත ය ස 
පුේග යින්ත වාර්ලෂිකව මාුම ය .  

 

  

වයවස්ථකාවට 
අනුෙේධිතය  

කැියනේ ශ්තිය, 

සාමාිකක විතස්තර 

ය තන 

මධායම රජයේ 
ප්රතිපත්වති අවධාානය 

ජාතික මේටයේ 
ප්රසේපාදන 
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පාර්ිජම්න්තුව (වයව ේාාොයකය) 
 

 වසර 5 ක කා යකට යතෝරාපත්ව කරගනු  ැයේ 

 

 සැ කිිමත්ව වන්තයන්ත නීති සේපාදනය හා ෙ ාත්වමක කිරීම ගැන පමක . 

පාර්ලියේන්තුය  නියයෝිකතයින්තයේ සංඛ යාව තාර්ලකිකව පදනේ කරගත්ව 
විතේ යාත්වමක ් රියාවිය් මත පදනේ වනු ඇත. 

 

 වාර්ලෂිකව පාර්ලියේන්තු රැස්ීේ සඳහා 85% අනිවාර්ලය පැමිණීම් අවශ් ය වන 

අතර පාර්ලියේන්තුය දී සේමත වන සියලුම පනත්ව යකටුේපත්ව සඳහා 85% ් 

ඡන්තදය ේ රකාශ කිරීම අවශ් ය ය . ගණූරණය පාර්ලියේන්තුය  සමස්ත 

සංයුතියයන්ත 50% +1 කින්ත සමන්තවිතත ය .  

 

   යවස්ථකාදායක ස ාව වා ාත්ව පිරිවැය ඵ දායී හා කාර්ලය්ෂවම කිරීම සඳහා 
පාර්ලියේන්තුය  සංයුතිය සමාය ෝ නය කළ යුු අතර එමඟින්ත ජනතාවට 

පා න පිරිවැය අඩු ය  
 

   යවස්ථකාදායකයේ යහෝ පා ක   යුහයේ කාරණා ව ට සහ ාගී වන ය  ාවන්ත 

හැුමණු විතට යත්වරී පත්ව වූ නියයෝිකතයින්ත ජනතාවයේ අවශ් යතා සපුරාලීමට 

ඔවුන්තයේ ඡන්තද යකාේපාශව  සිටිය යුුය  
 

 ආණ්ඩඩු් රම   යවස්ථකාවට අනුල   ීම සහතික කිරීම සඳහා පනත්ව 

යකටුේපයතහි මහජන නියයෝජනය සහ   යවස්ථකාදායකය විතසින්ත ෙ ාත්වමක 

කිරීයේ ් රියාවිය මගින්ත මාස හය් ඇුළත ඕනෑම පුරවැසියයකුට නීතියේ 
ව ංගු ාවය අභියයෝගයට  ් කළ හැකිය. 

 

 වා ාත්ව ් රියාකාරී සහ ාගීත්වවයට අනුෙ  යදන සහ පහසුකේ සපයන නීති 

සේපාදනය පිළිෙඳ විතනිවිතද යපයනන හා දෘශ් යමාන ය ස මහජන අදහස් විතමසීම 
 

 දිස්ත්ව රි්ක ගැන සැ කිිමත්ව වන විතයේශ ණය ගැනීේ සහ ආයයෝජන පිළිෙඳ 
තීරණ සඳහා, ේ රමාදයන්ත වළ්වා ගැනීම සඳහා දිස්ත්ව රි් පරිපා න සමඟ 

සාකච්ඡා කිරීම සහ නියමිත කා  සීමාවන්ත මත තීරණ ගැනීම අවශ් ය ය .  

 

 පළාත්ව පා න ආයතන හරහා ේ රකාශිත ජනතාවයේ අභිමතයන්ත හා 
අවශ් යතාවන්තට අනුව වාර්ලෂික ජාතික අයවැය මුදල් අමාත්ව යාංශය විතසින්ත සකස් 
කරනු  ෙන අතර, පාර්ලියේන්තුව විතසින්ත අයවැය සඳහා ඡන්තදය දුන්ත   යාපෘති 

් රියාත්වමක කිරීම අදාළ ේ රායේයය ස ාව විතසින්ත සිදු කරනු  ැයේ.  
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මැතිවරණ 
 

 මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට ඇති සුදුසුකේ 2019 ජුි 23 දින සියලු ආගමික 

නායකයින්ත   සින්ත නියම කරන  ද නිර්ලණායකයන්තට යටත්ව ය  

 සීමා නිර්ලණ කමිටුව තීරණය කරන පරිදි අයේ්ෂවකයින්ත යතෝරාගැනීම (first 

past the post) සහ සමානුපාතික නියයෝජනය යන යදයකහිම මුහුව් වූ 

් රමය් මත මැතිවරණ පැවැත්වයවනු ඇත; මනාප ් රමය නවත්වවනු  ැයේ  

 තුමණ සවිතෙ  ගැන්තීම සහ ස් රීය කිරීම ුළින්ත තුමණ හා කාන්තතාවන්තයේ 

සමානුපාතික නියයෝජනය් පා නයට දායකවනු ඇත.   

 ඕනෑම රාජ් ප ය නියයෝිකතයයකු නැවත කැඳීම සඳහා ජනතාවට ෙ ය  ැයෙනු 

ඇත 

 සියලු යදනාට සාධාාරණ ඉා ්  ොයදන අතරම මහජනයාට අවම ොධාාව් 
ඇතිවන පරිදි මැතිවරණ සංස්කෘතිය නිදහස්, සාධාාරණ, යගෞරවනීය, සාමකාමී ශ 

හා පරිසර හිතකාමී ශ ස්ව ාවයකට මාුම කරනු ඇත.  

 මැතිවරණ දින යපර නියම කරනු  ෙන අතර යවනස ්යනායකයරනු ඇත;  

 සියලුම ියාපදිංන් ඡන්තදදායකයින්තට, ධවේ ය යහ්ු මත හැර ඡන්තදය ේ රකාශ 

කිරීම අනිවාර්ලය කිරීම. 

 නැවත තරග කරන අයේ්ෂවයකින්ත සඳහා පාර්ලියේන්තුවට පැමිණීම සහ 
දායකත්වවය දැ්ීම නේ කිරීම මත ස කා ෙැය නු ඇත;  

 ශ් රී  ංකා විතයේශගත ේ රජාව සහ ආොධිත පුේග යන්ත ඇුළුව ඡන්තදදායකයින්තට 
ේ රය ශ විතය හැකි අතර සියලු ඡන්තදදායකයින්තට සමානව ස් රීය විතය හැකිය.  

 තා් ෂවණය නිසි ය ස  ාවිතතා කිරීම ුළින්ත මැතිවරණ සඳහා වන මහජන පිරිවැය 

අඩු කිරීම 

  පා නයට ජනතාවයේ සහ ාගීත්වවය ශ්තිමත්ව කිරීම සඳහා ේ රායේයය 

වශයයන්ත දායක කරගන්තනා ් රමය දය් ස්ථකාපික යකයර්ල.   
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අධිකරණය 
 

1. කාර්ලය්ෂවම සහ අර්ලථකාන්තවිතත යු්ති පරිපා නය් ඉ ්ක යකුමණු ප්රතිපත්වති, 

සැ සුේ සහ වැා සටහන්ත ක්රියාත්වමක කිරීම සහ පුරවැසි අයිතීන්තට වැඩි පිළිගැනීම්, 

ආර්ෂවාව් සහ ප්රවර්ලධානය්  ොයදන නීති ප්රතිසංස්කරණ  යමන්තම අධිකරණ 
පරිපා නය සහ ෙන්තධානාගාර ක්රියාත්වමක කිරීම; 

 

2. අපයේ යරෂව්පාධිකරණය, යේශපා න සහ යවනත්ව ෙ පෑේවින්ත යතාර ස්වාීන 
ආයතනය් යවනු ඇති අතර එහි කාර්ය්ෂවමතාව, පාරදෘශය ාවය සහ වගීම 
තහවුුම යකයරනු ඇත;  

 

3. ඉහළ සහ පහළ අධිකරණව  සියලුම විතනිශ් කාරවුමන්ත පත්ව කිරීම, විතනය පා නය 

ඇුළු අයනකුත්ව කටයුුව  වගකීම සහ ෙ ය සහිත ප්රධාාන ආයතනය වනු ඇත්වයත්ව 
යර්ෂව්පාධිකරණයයි (එයහත්ව යර්ෂව්පාධිකරණයේ සහ අභියා නාධිකරණයේ 
විතනිසුරන්ත ඉවත්ව කිරීම, ස්වාීන විතනය යාන්තරණය් ුළින්ත, වයවස්ථකාදාක ස ාව 
සමග සහයයෝගයයන්ත විතධාායකය විතසින්ත සිදු යකයරනු ඇත); සිවිතල් සහ අපරාධා 

අභියා නා යර්ෂව්පාධිකරණය ුළද අභියා නා සහ රීේ කුමණු ඇුළු නඩු 
අභියා නාධිකරණය ුළද, ඉ්මක න්ත විතසඳනු ඇත. 

 

4. අධිකරණය: යගානු කරන  ද සියලුම ක්රියා සඳහා අනිවාර්ලය වගීයේ නිර්ලණායක 
ක්රියාත්වමක කරනු  ැයේ. නීතියයන්ත, නිශ්න්ත කා සීමාව් ුළ නඩු විතනිශ ්ය 
කිරීමට  සියලුම අධිකරණව ට අවශය යකයරනු ඇත.  

 

5. වයවස්ථකාව අර්ලථක නිපණපණය කිරීමට අදාළ සියලු කුමණු  අධිකරණ විතෂවය සීමාවට 
අයත්ව යවනු ඇත. 

 

6. මහාධිකරණ විතනිසුුමවන්ත පත්ව කිරීම විතරාමික විතනිසුුමවන්තයගන්ත සමන්තවිතත අධිකරණ 
යස්වා යකාමිෂවන්ත ස ාව විතසින්ත යමයහයවනු  ො අගවිතනිසුුමවරයා විතසින්ත සිදු කරනු 
 ැයේ.  

 

යුක්තිය පසිඳලීම 
 

1. යු්තිය පසිඳලීම කඩිනේව හා ප්රමාදයකින්ත යතාරව සිදු කරනු ඇත. 

 

2. පහසුකේ වැඩි දියුණු කිරීයමන්ත අධිකරණය ජනතා හිතකාමී ශ කිරීම. 

 

3. රසාවිතව  නඩු පැවරීයේ පරිමාව අඩු කිරීම සඳහා යේුමේකරණය, මැදිහත්වීම සහ 

සේමුතිය මගින්ත විතකල්ප ආරවුල් විතසඳුේ (ඒඩීආර්ල) යවත ඵ දායී යාන්තරණ හඳුන්තවා 
යදනු  ැයේ. 

 

4. යේශපා නඥයන්ත සහ රාජය නි ධාාරීන්ත විතසින්ත සිදු යකයරන දූෂවණ සහ ෙ ය අයුු 
ය ස  ාවිතතා කිරීම සේෙන්තධා නඩු ඇසීමට විතයශ්ෂව අධිකරණ පිහිටුවනු  ැයේ. 

 

5. යහගුණය මත පදනේ වන නඩු කටයුු යහෝ නිෂව්ප්ර  නඩු සඳහා අධිකරණයේ යපනී 

සිටීම අවශය යනායවන පරිදි සහ අධිකරණ ක්රියාවිය සඳහා ගතයවන කා ය අඩු 

කිරීමට අධිකරණ වාර්ලතා ඩිිකටල්කරණය යකයරන අතර නඩු කටයුු පරිගණකගත 
යකයරනු ඇත. 

 

6. නීතියයන්ත, නිශ්න්ත කා සීමාව් ුළ නඩු විතනිශ ්ය කිරීමට  සියලුම අධිකරණව ට 

අවශය යකයරනු ඇත. සාමානය තත්වවයන්ත යටයත්ව කිසියේ අසමත්ව ීම් සිදුවුවයහාත්ව 

අදාළ අධිකරණ පේධාතියේ මු සුන දරන විතනිසුුමවරයා ඉවත්ව කරනු  ැයේ.  
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7. දිනකට අධිකරණ සැසි යදක් පැවැත්වයවන අතර, සියලු රසාවිතව ට අදාළ වන පරිදි 

අභියා කයින්ත සහ රසාවිතව  යපායරාත්වු කා ය අඩු කිරීම සඳහා ස්ථකාපිත 
කා සටහනකට අනුව වගරත්වතරකුමවන්ත කැඳවනු  ැයේ. 

 

8. යු්තිය පසිඳලීම වා ාත්ව කාය ෝන්ත කිරීම සඳහා රසාවිත නිවාඩු රමය සමාය ෝ නය 
යකයර්ල. 

 

9. අළුතින්ත සුදුසුකේ  ත්ව / සමත්ව වූ සියලුම නීතිඥයින්තට ඔවුන්තයේ ධාාරිතා වර්ලධානයට 

පහසුකේ සැ සීමට සහ සාමාන්ත ය ජනතාවට යනාමියල් යස්වාවන්ත සැපයීම සඳහා රජය 
විතසින්ත යගීේ කරන අනිවාර්ලය යස්වාව් පැවතිය යුුය. 

 

අල්ල ේ  ා දූෂණ 
 

1. වයවස්ථකාදයක සහ ආයතනික ක්රියාමාර්ලග පාරදෘශය සහ ස්වාීන කිරීම හරහා 
ශ්තිමත්ව කිරීයමන්ත වර්ලතමානයේ පවතින අයහපත්ව තත්වවය සමනය කරනු  ැයේ; 

 

2. නියයෝජය ජනරාල් (අල් ස් යකාමිෂවන්ත ස ාව) පත්ව කිරීයේ හා ඉවත්ව කිරීයේ ෙ ය 

ආණ්ඩඩුරම වයවස්ථකා ස ාවට පැවයර්ල 
 

3. ප්රසේපාදන අංශයන්ත පිළිෙඳ ජාතික සංවිතධාානය් ස්ථකාපිත යකයරන අතර රාජය 

අරමුදල් පරිහරණය පිළිෙඳ යතාරුුම දැන ගැනීයේ අයිතිය වා ා යහාඳින්ත ක්රියාත්වමක 
කිරීම සඳහා මහජනතාව දැනුවත්ව කළ යුුය.  

 

4. මත්වද්රවය / සංවිතධාානාත්වමක අපරාධා සහ ූල ය වං ාවන්තට එයරහිව අන්තතර්ල ක්රියාකාරී 

ය දිකා හරහා ෙ ගැන්තීම සහ ඔවුන්තයේ සේෙන්තධාතා තා්ෂවණය රපයයෝගී කර 
ගනිමින්ත යසායාෙැලීමට විතයශ්ෂව අවධාානය් යයාමු යකයර්ල. 

 

5. රජයේ ආයතනව  අනුමත යස්වක විතධිවිතධාානවින්ත ඔේෙට අතිරි්ත හා අවිතධිමත්ව 

ෙඳවා ගැනීේ නීතියයන්ත වරද් ෙවට පත්ව යකයර්ල 
 

රෙජේ වි ණනය 
 

රාජය යස්වයේ ස්වාීන යකාමිෂවන්ත ස ාව විතසින්ත වාර්ලෂික පදනමින්ත අදාළ අමාතයාංශ සඳහා පත්ව 

කරනු  ෙන ස්වාීන විතේවුයේ මණ්ඩා  ය් විතසින්ත සියලුම විතශා  රජයේ යටන්තා ර්ල ප්රදානය 
යකයරනු ඇත;  

 

රාජය අංශයේ සියලු යස්වාවන්ත නිශ්න්ත කා ය් ුළදී පුරවැසි අවශයතා සඳහා ප්රති ාර දැ්විතය 
යුු ෙවට අයේ්ෂවා යකයර්ල; 

 

දූෂවණ සේෙන්තධා නඩු ඇසීමට විතයශ්ෂව අධිකරණය පවතිනු ඇත. දූෂවණය සේෙන්තධා 

වැරදිකුමවන්තයේ සියලු යේප  රාජ සන්තතක යවනු ඇති අතර ඔවුන්තට ීවිතත කා ය පුරාවටම 
රජයේ නි ය් දැරීමට යනාහැකි යවනු ඇත. 

 

පවත්වනා විතගණන පනත ශ්තිමත්ව කිරීම මගින්ත අධි ාර ප්රතිපාදන ෙ ාත්වමක කිරීමට 
විතගණකාධිපතිවරයාට ෙ ය තිියය යුුය. 

 

  



 pg. 17 

7. පාලන වු ය    රාෙය ජ ේවය  
 

ප්රතිපත්වති, වැා සටහන්ත සහ වයාපෘති ක්රියාත්වමක කිරීම පළාත්ව පා න ආයතනව ට පැවයරනු 
ඇත. ූල ය, අධිකරණය, ජාතික ආර්ෂවාව, (ආර්ෂවව, අ යන්තතර ආර්ෂවාව සහ යපාලීසිය), 

විතයේශ කටයුු, විතයේශ ණය සහ විතයේශ ආයයෝජන, දුේරිය, ගුවන්ත, මුහුදු ප්රවාහනය, 

ෙ ශ්තිය සේයේෂවණය සහ ජාතික මේටයේ වයාපෘති, මධායම රජයේ විතෂවය පථකය යටයත්ව 
ඇති සැ සුේ යකාමිෂවන්ත ස ාව් විතසින්ත හඳුනාගනු  ැයේ. 

 

පළාත්ත  භා  
 

ක්රියාත්වමක කිරීම සඳහා පළාත්ව පා න ආයතන යවත විතමධායගත  
             කරන  ද අරමුදල් සහ වැා සටහන්ත ඇුළුව   
             ෙ ය යෙදා හැරීම සමාය ෝ නය යකයර්ල;  

පළාත්ව පා න ආයතන සඳහා වන මැතිවරණය   
             නව මිර රමයට අනුව (First past the post හා සමානුපාතිකව)   

             සහ සීමාසහිත යකාමිෂවන්ත ස ා විතසින්ත තීරණය කරනු  ැයේ; 

අවුල් සහගත, අවහිරතා ඇති කරමින්ත රජය සහ  

             පර්ලයන්තතය අතර කිසිදු මැදිහත්වීම් හා අතිරි්ත   
             යාන්තරණය් යනාපවතින ෙවට ආයතනික විතධිවිතධාාන ස සනු  ැයේ; 

• පා න විතයදේ අඩු කිරීම සඳහා ආණ්ඩඩුකාරවුමන්තයේ තනුුම   
             සහ මුදල් යකාමිෂවන්ත ස ාව ඉවත්ව කරනු  ැයේ.  

 

පළාත්ත පාලනය 
 

• අදාළ දිස්ත්රි්ක සඳහා වන සියළුම රජයේ වැා සටහන්ත ජනතාවයේ 
අභි ාෂවයන්ත මත පදනේ වන අතර,   

             වාර්ලෂික අයවැය සහ ප්රතිපාදන සකස් කිරීමට හැකිවන පරිදි   
             පළාත්ව පා න ආයතන හරහා   
             මධායම රජයට දැනුේ යදනු  ැයේ. 

• පාර්ලියේන්තුව විතසින්ත අනුමත කරන  ද අයවැය ක්රියාත්වමක කිරීම  
             පළාත්ව පා න ආයතන විතසින්ත කරනු  ැයේ; 

මහාමාර්ලග, ඉා ේ පරිහරණය සහ දිස්ත්රි්කව  ආයයෝජන වැනි   

             මධායම රජය විතසින්ත ආරේ  කළ යුු ජාතික සව් ාවයේ ඕනෑම   
             සංවර්ලධාන සැ සුේ. පළාත්ව පා න ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර   
             යේවා සිදු කරනු  ැයේ; 

• ියේ මේටමින්ත ක්රියාත්වමක කිරීම සඳහා වන ඉහළම ආයතනය ීම නිසා,   

             ප්රයේශව ට යත්වරී පත්ව වූවන්තට සුදුසුකේ සහ   
             පළපුුමේද අනුව යේ නිර්ලණායක සපුරාිය යුුය. 

• පළාත්ව පා න ආයතන, අදාළ දිස්ත්රි්ක සහ අධායාපනය, යසෞ ය, ප්රවාහන, 

කෘෂිකාර්ලමික,   

             සමාජ යස්වා සහ පරිසරය වැනි යස්වාවන්ත සිදු කිරීම   
              සඳහා විතමධායගත අරමුදල්  ාවිතතා කරනු ඇත.  

                          ෙදු වින්ත පළාත්ව පා න ආයතන විතසින්ත රපයන අරමුදල් ජනතාවට අවශය 
පරිදි   
                          අපද්රවය කළමනාකරණය,   

                          ප්රායේයය මාර්ලග නා ත්වුව සහ අයනකුත්ව පහසුකේ සඳහා යයාදා ගැයන්ත. 

ප්රායේයය පරිපා න ඒකක හරහා ජනතාවට සියළුම යස්වාවන්ත  ො දීම සඳහා   
             එකඟ වන හා නියම කරන  ද කා  සීමාවන්ත සහ   
             විතනිවිතද ාවය සහ වගීම සේෙන්තධායයන්ත   
             යතාරුුම දැන ගැනීයේ අයිතිය දැඩි ය ස ෙ ාත්වමක යකයර්ල.  

 
 



 pg. 18 

8. ොතික ආරක්ෂාව 
 

     ොතික ආරක්ෂාජේ ප්රමුඛතා 
 

ජාතික ආර්ෂවක ප්රතිපත්වතිය මත පදනේ වූ ජාතික ආර්ෂවක රපායමාර්ලගය සැ සුේ 
කර ඇත්වයත්ව සාේප්රදායික මිිටරි වැරදි, නාගරික ගරිල් ා යුේධා, සයිෙර්ල යුේධා සහ 

යවනත්ව ආකාරයේ අස්ථකාවර කිරීේ වැනි රාජය සහ රාජය යනාවන තර්ලජන යවත 
සක්රියව ප්රති ාර ද්වමින්ත රී  ංකාය  ජනගහනය, එහි ස්ධවරී ාවය, එකමුුකම, 

ය ෞමික අ ණ්ඩා තාව සහ ස්වා ාවිතක සේපත්ව ආර්ෂවා කිරීම සඳහා ය.  

 

අතථකය හා සාේප්රදායික නිරී්ෂවණ සඳහා දැනුම හා තා්ෂවණයන්ත  ො ගැනීම සහ ු ේධි 
රැස් කිරීම, විතශ්යල්ෂවණය, සැකසීම, ත්යස්ුම කිරීම සහ යෙදා හැරීම මගින්ත ජාතියේ 
ආර්ෂවක හැකියාවන්ත විතයශ්ෂවයයන්ත වැඩි දියුණු යකයරනු ඇත.  

 

ඵ දායී ආර්ෂවක සහ ආර්ෂවක සහයයෝගීතා රපාය මාර්ලග ුළින්ත ක ාීයය හා 
යගෝලීය සුපිරි ෙ වුන්ත අතර ඉන්තදියානු සාගර ක ාපයේ ෙ ය ක්රියාත්වමක කිරීයේ 
ෙ පෑම අවම කිරීම. ආර්ෂවාව සහ ආර්ෂවක ගැටළු පිළිෙඳ ගැඹුුම අධායයන සිදු කිරීම 

සඳහා  ්ෂව්මන්ත කදිර්ලගමාර්ල රයමෝපායික අධායයන ආයතනය ශ්තිමත්ව කිරීම සඳහා 
විතයේශ කටයුු අමාතයාංශය සමඟ සහයයෝගයයන්ත කටයුු කිරීම 
 

අන්තත ජනවාර්ලගික හා ආගමික අන්තතවාදයට හා රැඩිකලීකරනයට යගාදුුම විතය හැකි 
ස්ථකාන සහ යකාටස්ව  යපාදු ජනතාවයේ සහයයෝගය සුර්ෂිත කිරීම ජාතික 
සංහිඳියාවට ප්රමු තාවය දීම සහ ජනතාව  අතර සමගිය ප්රවර්ලධානය කිරීම.  
 

ඇුල්ීයේ, සමුීය මායිේ සහ ගුවන්ත අවකාශයේ සෑම ස්ථකානයකම යේශසීමා 
ආර්ෂවාව සහ ආර්ෂවාව ශ්තිමත්ව කිරීම. 

 

     සියළුම ස්වා ාවිතක විතපත්ව සඳහා යසෝදිසියයන්ත හා සූදානේව සිටින ෙවට සහතික ීම.  

ජාතික ආර්ෂවක ප්රතිපත්වතිය මත පදනේ වන ජාතික ආර්ෂවක රපාය මාර්ලගය 
සැ සුේ කරනු  ෙන්තයන්ත රී  ංකාය  ජනතාවට, එහි ඒකීය ෙවට, ය ෞමික 

අ ණ්ඩා තාවයට සහ ස්ව ාවිතක සේපත්වව ට ඇති සියලුම අ යන්තතර සහ ොහිර 
තර්ලජනයන්ත වැ ැ්ීමට සහ ඒවාට එයරහිව කටයුු කිරීමටයි. නිරන්තතර අී්ෂවණ 

යාන්තරණයන්ත හරහා අදාළ සියලු පාර්ලශවකුමවන්ත සහ හවුල්කුමවන්ත සමඟ ඉතා සමී ශප 
සහයයෝගීතාවය් හා සේෙන්තීකරණය් තිියය යුුය. 

 

.  

  

කැරි වින්ත 
ආර්ෂවා ීම; 

රාජය පාදක සහ 
රාජය යනාවන 

ජාතියේ 
ආර්ෂවක 
හැකියාවන්ත වැඩි 
දියුණු කිරීම  

ආර්ෂවක සහ 
ආර්ෂවක 
සහයයෝගීතාව, 

පර්ලයේෂවණ  

අන්තවාෙයට  
එයරහිව කටයුු 
කිරීම   

යේශසීමා 
ආර්ෂවාව  

ආපදා අවදානේ 
අවම කිරීම සහ 
කළමනාකරණ
ය  
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ආරක්ෂක වු ය 
 

පහත ආකාරයයන්ත ආර්ෂවක  යුහය ප්රති සංවිතධාානය යකයරනු ඇත: 

 

   යවස්ථකානුල   නීතිය් විතසින්ත ජාතික ආර්ෂවක ස ාව් සහ ආර්ෂවක 
අමාත්ව යවරයායේ කමිටුව් ස්ථකාපනය කිරීම. 

1. ආර්ෂවක අමාත්ව යාංශය ේ රතිසංවිතධාානය කර මුඛ ය ධාාරාගත යකයරනු ඇත. 

 ආර්ෂවක කාර්ලය මණ්ඩා   ේ රධාානියේ වගකීේ සහ භූමිකාව, යුධාමය 

රපායමාර්ලගික අවශ් යතාවය සැපිරීම පික ස යවනස ්යකයරනු ඇති අතර අවශ් ය 
විතට ඒකාෙේධා ෙ  ඇක ය් ස්ථකාපනය යකයරනු ඇත. 

 ජාතික ුේධි සංවිතධාානය ේ රතිසංවිතධාානය කර ේ රතිසංස්කරණය යකයරනු ඇත. 

කාර්ය  ම්පාෙනය 
 

1. යුධා හමුදාවන්තයේ කාර්ලය සේපාදනය ආර්ෂවක කාර්ලය සේපාදන සංවිතධාානය 

යටතට ගනු  ැයෙන අතර සැපයුේ දාම කළමනාකරණ පේධාතිය් මත 
ේ රසේපාදන කටයුු සිදු කර කළමනාකරණය යකයරනු ඇත. හදුනාගත්ව  

අයිතමයන්ත සේෙන්තධාව යේයය වශයයන්ත පර්ලයේෂවණ සිදු කිරීමට, සංවර්ලධානය 

කිරීමට සහ නිෂව්පාදනය කිරීමට කටයුු යකයරනු ඇත. 

 

2. ජාතික අර්ලුදයන්ත අවස්ථකාවන්තහිදී සත්ව ය වශයයන්ත ස්ය ච්ඡායවන්ත ඉදිරියට 
ඒයේ සංකල්පය හඳුන්තවා යදනු ඇත. 

 

නීතිය  ා  ාමය 
 යේශපා කයන්තද ඇුළුව සියලු රජයේ යස්වකයන්ත ආයතන සංේ රහය යටතට 

යගන ඒම පික ස නීතිය සංයශෝධානය කිරීම. 

1. නීතිය හා සාමය අමාත්ව යාංශය ේ රතිසංවිතධාානය කිරීම 

 ඇමතිවරයා යහෝ නියයෝජ් පය ඇමතිවරයා කුස තා අත්වදැකීේ මත පදනේව  පත්ව 
කරන  ද වෘත්වතිකයයකු විතය යුු අතර ජාතික  ැයිස්ුව හරහා පත්ව කළ යුුය.  

 එහි යල්කේවරයාද ආර්ෂවක පසුියම් සහිත යවනු ඇති අතර සිවිතල් 
යස්වකයයකුද විතය හැකිය.  

 යපාිස් හා සන්තනේධා හමුදා ඇුළු සියලුම රාජ් ප ය යස්වා නි ධාාරීන්ත සිංහ , 

යදමළ සහ ඉංේ රීසි  ාෂවාවින්ත ේ රීණ විතය යුු අතර ගැටුේ නිරාකරණය සහ 

ශ් රී  ංකාය  සංසන්තදනාත්වමක හා සමකාලීන ඉතිහාසය පිළිෙඳ පුහුණු 
වැා සටහනකට  ාජනය විතය යුුය. 

     තා් ෂවණය, ේ රමාණවත්ව පහසුකේ සහ යමව ේ සහ ආකර්ලශනීය ය තනය් 

සහිත මහජන හිතකාමී ශ, යගෞරවනීය, ස්වාීන, ෙ ගු සහ ස් රීය යස්වාව් 

සඳහා යපාලීසිය නීකරණය කරනු  ැයේ. 

     ඕනෑම මේටමකින්ත යපාිස් යස්වයට ෙ පෑේ කිරීම සඳහා යේශපා න ධූර 
 ාවිතතා කිරීම සහ ආණ්ඩඩු් රම   යවස්ථකාව සහ / යහෝ දණ්ඩා  නීති සංේ රහය 

රල් ංඝනය කරන පරිදි යේශපා නික ධූරව  රපයදස් පිළිපැදීම වැළැ්ීම 
සඳහා අදාළ නීති ශ්තිමත්ව කිරීම. 

 පරිගණකකරණය හරහා ේ රකාශ පටිගත කිරීම නීකරණය කිරීම සහ ේ රකාශ 
පටිගත කිරීයේදී  ාෂවා ුනම  ාවිතතය සඳහා පහසුකේ සැපයීම. 

 නියයෝජ් ප ය යපාිස ් අධිකාරි/ජ් ප යයෂව්ප යපාිස ් අධිකාරි යටයත්ව සෑම 

දිස්ත්ව රි්කයකටම/ යකාේපාශයකටම GIS පේධාතිය හඳුන්තවා යදනු  ැයේ 

2. සෑම යපාිස ්ස්ථකානයකම ේ රෙ  අපරාධා විතමර්ලශන ු ේධි ඒකකය් පිහිටුවනු 
 ැයේ.  

 අධිකරණ කාර්ලය පටිපාටිය ේ රතිසංස්කරණය කර නීතිපති යදපාර්ලතයේන්තුය  

මාර්ලයගෝපයේශය සහිතව අපරාධා නඩු කඩිනේ කිරීමට සහ නඩු කටයුු හමාර 
කිරීමට නිශන්්ත කා සීමාව් (වසර්) නියම කරගත හැකිදැයි පරී්ෂවා කිරීයේ 

් රමය් හඳුන්තවා යදනු ඇත.     



 pg. 20 

 ජාතික ුේධි කාර්ලයාංශය, විතයශ්ෂව කාර්ලය ෙ කාය ශ්තිමත්ව යකයරනු ඇති අතර 

විතයේශයන්තයගන්ත විතයශ්ෂව පුහුණුීේ  ොගනු  යේ.  

 ේ රභූ ආර්ෂවක පේධාතිය ේ රතිසංවිතධාානය කර තර්ලජන ඇගයීේ වාර්ලතා අනූව 
පමණ් ආර්ෂවාව යයාදවනු  ැයේ. 
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9.  ආර්ිකය  
 

හිතකර ආර්ලික පරිසරය් නිර්ලමාණය කරමින්ත සමෘේධිමත්ව, වර්ලධානය 

යකයරහි යයාමු වූ හා ආර්ලික වශයයන්ත ඔයරාත්වු යදන ජාතිය් 
යගාා නැගීම. ආර්ලික වශයයන්ත ඵ දායී රම ෙ කාය් නිපදවන , 

කර්ලමාන්තතයේ ආයයෝජන දිරිමත්ව කරන, යගෝලීය වශයයන්ත තරඟකාරී 
වයවසායන්ත යගාා නැගීම, දැනුම රැස් කරන, නිර්ලමාණයිත්වවය සහ 
නයවෝත්වපාදනයන්ත ප්රවර්ලධානය කරන සහ ප්රාේධානය, කුස තා සහ අදහස්ව  
අ යන්තතර ප්රවාහය දිරිගන්තවන ආර්ලික පරිසර පේධාතිය් නිර්ලමාණය කිරීම.  

 

ආර්ලිකයට වයුහාත්වමක යවනස්කේ සිදු කිරීයමන්ත “මධායම ආදායේ 
රගුය න්ත” වළ්වා ගැනීම සඳහා ආර්ලිකයේ ඵ දායිතා ධාාරිතාව නැවත 
සකස් කිරීම හා පුළුල් කිරීම. ඉහළ මේටයේ නිෂවප්ාදන, අනුවර්ලතන නිෂවප්ාදන, 

යරායෙෝ තා්ෂවණය සහ ස්වයංක්රීයකරණය වැනි රසස් තා්ෂවණයන්ත, වාරික 

සං ාරක නිෂවප්ාදන සහ යවනත්ව ඉහළ වටිනාකේ සහිත යස්වාවන්ත සඳහා 
කර්ලමාන්තත යමයහයීම. යකාළඹ වරාය නගරය සංවර්ලධානය ය ගවත්ව කිරීම 

සහ ක ාපය සඳහා යකාළඹ ඉහළ මේටයේ යස්වා මධායස්ථකානය් ෙවට පත්ව 
කිරීම.  

 

රී  ංකාව, අතීතයේ දී, යොයහෝ විතට යගවුේ යශ්ෂවය සහ ෙහු වාර්ලෂික යවළඳ 

අසමුිතතාවයයන්ත පැන නගින වර්ලතමාන අර්ලුද කළමනාකරණය කිරීම 
සඳහා වයුහාත්වමක ගැ පුේ පහසුකේ අයේ්ෂවා කර ඇත.  එෙැවිතන්ත යගෝලීය 

වශයයන්ත තරඟකාරී අපනයනාභිමු  කර්ලමාන්තතය් ආර්ලික වර්ලධානයට 
යමන්තම මුදල් ස්ථකාවරත්වවයටද අතයවශය ය . එකු කළ අගය අඩු 

නිෂවප්ාදනව  සිට එකු කළ අගය වැඩි නිෂවප්ාදන යවත යගන යාම සඳහා 
කර්ලමාන්තතය නැවත සැ සුේ කරනු  ැයේ.  අපනයන සංවර්ලධාන මණ්ඩා  යේ 

අරමුණ හා කාර්ලය ාරය සමාය ෝ නය කර අපනයන සංවර්ලධාන යමයහයුයේ 
ප්රමු  කාර්ලය ාරය් ඉටු කිරීම සඳහා ප්රතිවයුහගත කරනු  ැයේ.  

 

නීන තිරසර වගා තා්ෂවණයන්ත හා  ාවිතතයන්ත යයාදාගැනීම ුළින්ත 
කෘෂිකාර්ලමික අංශයේ ඵ දායිතාව වැඩි යකයරනු ඇත.    

 

ආර්ලිකයේ තරඟකාරිත්වවය ඉහළ නැංීම සහ වර්ලධානය ය ගවත්ව කිරීම සඳහා 
පහත සඳහන්ත ්යෂව්ර ආමන්තරණය කිරීම අවශය ය : 

 

 

 

1. රජයේ මැදිහත්වීේවින්ත යතාර වර්ලධානය සහ ස්ථකාවරත්වවය මත පදනේ වූ 
ස්වාීන ූල ය ප්රතිපත්වතිය  

2. අවශය සෑම විතට යේයය කුස තාවන්තට ආර්ෂවාව සපයමින්ත ේරාේධානය, 

කුස තා සහ අදහස් හුවමාුම කර ගැනීම සඳහා ජාතික යේශසීමා පාරගේය 
කිරීම.  

3. සියලුම යටිත  පහසුකේ සහ මහජන රපයයෝගිතා සංවර්ලධාන කටයුු විතධිමත්ව 
යකයර්ල   

4. රජයට හිමි වයාපාර පුනුමත්වථකාපනය යකයර්ල   
5. කුා ා හා මධාය පරිමාණ වයාපාර සංවර්ලධාන අධිකාරිය් තැනීයමන්ත සහ 

ප්රතිපත්වති සැකසීයේදී හා  ාවිතතයේදී පුේගික අංශය ඇු ත්ව කිරීයමන්ත 
්ුද්ර, කුා ා හා මධාය පරිමාණ වයාපාරව  සුර්ෂිත ෙව යගාා නගනු ඇත. 

 

නිෂවප්ාදන හා යස්වා යන යදඅංශයේම යගෝලීය සැපයුේ දාමය සමඟ ආර්ලිකය 
ඒකාෙේධා කිරීම සඳහා රජය ප්රායයෝගික ොහිර යවළඳ ප්රතිපත්වති සහ 
 ාවිතතයන්ත අනුගමනය කරනු ඇත.  

ආර්ලික 
තරඟකාරිත්වවය සහ 
ප්රතයස්ිතිය 
ප්රවර්ලධානය කිරීම  

සයහෝපකාරි 
ආර්ලික පරිසර 
පේධාතිය   

වයුහාත්වමක යවනස්කේ, 

“මැදි ආදායේ රගු ” 

වළ්වා ගන්තන 

කෘෂිකර්ලමය 
නීකරණය කිරීම   
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අවශය අවස්ථකාවන්තහිදී තීුමෙදු වයුහය තවදුරටත්ව විතධිමත්ව කරනු ඇති අතර 
යවළඳාම සඳහා වන තීුමෙදු ොධාක රමයයන්ත ඉවත්ව කරනු  ැයේ. ජාතියේ 

යහපත්වම අභිප්රායන්ත ධාාරණය කරගනිමින්ත නිදහස් යවයළඳ ගිවිතසුේ 
ප්රතිවයුහගත කරනු ඇත.  ඉන්තදියාව, චීනය, පකිස්ථකානය, ෙංේ ායේශය, 

එ්සත්ව රාජධාානිය, යුයරෝපා සංගමය, ඇ.එ.ජ සමග ඇති නිදහස් යවයළඳ 

ගිවිතසුේ කඩිනමින්ත රටට ගැ යපන ය ස සකස් යකයර්ල   
 

අකාර්ලය්ෂවම, තරඟකාරී යනාවන කර්ලමාන්තත ජනගහනයේ අවශයතා අනුව 
ආර්ෂවා යනාවනු ඇත. පිරිවැය සහ ගුණාත්වමක තරඟකාරී නිෂවප්ාදන සහ 

යස්වාවන්ත සංවර්ලධානය කිරීම සඳහා යේයය කර්ලමාන්තතව  ධාාරිතාවය  ො 
යදනු ඇත - සීමිත ආර්ෂවණ පියවරයන්ත ද ඇුළුව. 

 

යගෝලීය තරඟකාරිත්වවයට එයරහිව සීමිත ආර්ෂවාව් ය ස නැගී එන හා 
නව කර්ලමාන්තත ූල ය ආධාාරයයන්ත යපෝෂවණය යකයරනු ඇත. 

 

සාමය, යසෞ යය, පරිසරය සහ සමාජ ආර්ෂවණය යන අංශ යකයරහි 
සැ කිල් ් ද්වමින්ත යහාඳින්ත ක්රියාත්වමක වන, අවශය පා නය සහිත, මනා 

අ ණ්ඩා  සංවර්ලධානය සහ ආයයෝජනය සඳහා පහසුකේ ස සන මැදිහත්වීම් 
ුළින්ත රජයේ භූමිකාවට පණ යපීම. සුදුසු ප්රතිපත්වතිමය ක්රියාමාර්ලග සහ 

දිරිගැන්තීේ ුළින්ත රජය සක්රීය හා පහසුකේ සපයන කාර්ලය ාරය් ඉටු කරනු 
ඇත. 

 

සියළුම රාජයය සු වයවසායයන්තහි ූලික අවධාානය යයාමු වන්තයන්ත 
තරඟකාරිත්වවය සහ ූල ය ශකයතාවයි. වයවවසායන්තහි රජයේ අයිතිය රජය 
සු සමාගමකට පැවයරනු ඇත. යමය ස්ථකාවර කළමනාකරණ දර්ලශනය, 

ප්රතිපත්වති සහ  ාවිතතයන්ත ඇති කිරීම සහතික කිරීම සඳහා සිදු කරන අතර 
වයවසායයන්ත යේශපා න මැදිහත්වීේ සහ අපයයෝජනයන්තයගන්ත පරිවරණය 
කර ඇත.  

 

ූර්ලණ යහෝ අර්ලධා වශයයන්ත රජයට හිමි වයාපාර වෘත්වතීය කළමනාකාරීත්වවය් 
විතසින්ත කළමනාකරණය යකයරනු ඇත  අතර ඒවා රජයේ අරමුදල් යවත ෙර් 
යනාී පවත්වවාගැනීමට වග ෙ ාගනු  ැයේ. පාඩු  ෙන රාජය වයවසායන්ත 
පුනුමත්වථකාපනය කිරීම, ප්රතිවයුහගත කිරීම, යවන්ත කිරීම යහෝ ඈවර කිරීම සිදු 
යකයර්ල.  

 

  

රාජය මැදිහත්වීම 

රජයට හිමි වයාපාර 
(SOE) 

ජනගහනයේ අවශයතා සහ 
යේයය කර්ලමාන්තත ආර්ෂවා 
කිරීම 

නැගී එන හා  නව 
කර්ලමාන්තත යපෝෂවණය කිරීම 
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රෙජේ ආොයම    බදු ක්රමය 
 

1990 දී 19% ට සායේ්ෂවව දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයේ ප්රතිශතය් ය ස ෙදු ආදායම 11.9% 

(2018 තාවකාික) වන අතර අයවැය හිඟය දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයයන්ත 5.5% ් වූ අතර 
මධායම රජයේ ණය දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයයන්ත 83.6% ් විතය.  

 

ණය යස්වා සැපයීම,  ා  යනා ෙන රාජයය සු වයවසායයන්ත සකස් කිරීම සහ අකාර්ලය්ෂවම 
හා පිරී ගිය ණය යස්වා පවත්වවා ගැනීම රී  ංකා ආර්ලිකයට විතශා  ීයා නය් ය .  

 

හිඟය කළමනාකරණය කළ හැකි මේටමට යගන ඒම සහ ණය යස්වා තිරසාර කිරීම 
ප්රමු තාවය් ය ස ස කනු  ැයේ. රාජය ූල ය ඒකාෙේධා කිරීම, රජයේ විතයදේව   ා  හා 

අපයත්ව යාේ ඉවත්ව කිරීම සහ ෙදු පදනම ය ගයයන්ත පුළුල් කිරීම සඳහා ්ෂවක ක පියවර ගනු 
 ැයේ. 

 

ෙදුකරණ තන්තරය සර  හා සථ්කාවර වනු ඇත.  

 

සෘජු ෙදුකරණය 
 

විතයශ්ෂවඥයින්ත සහ ෙදු යගවන්තනන්තයේ සියලුම අංශ හා යකාටස් සමඟ පුළුල්ව සාකච්ඡා 
කිරීයමන්ත පසු ජනතාවට පිළිගත හැකි සාධාාරණ ෙදුකරණ ප්රතිපත්වතිය් සකස ් කරනු 
 ෙන්තයන්තය.  එහි වයුහය, ෙදු අනුපාත, දිරි දීමනා සහ යවනත්ව ප්රධාාන විතධිවිතධාාන රජයේ 
ආර්ලික ප්රතිපත්වතිව ට අනුල   ය .  

 

අතීතයේ දී යමන්ත තාවකාික යවනස්කේ සිදු යනාවන අතර ඒ සඳහා වන කිසියේ 
සංයශෝධානය් (ඇත්වනේ) ඉතා යහාඳින්ත කුමණු ස කා ෙ ා සිදු යකයරනු ඇත.  

 

රඳවා ගැනීයේ ෙදු රමය තාර්ලකික කළ යුුය. යකාන්තරාත්ව යගීේ, යස්වා ගාස්ු, කුලී සහ 
ූල ය ආයතනව  තැන්තපත්ව කිරීේ (යජයෂව්ප පුරවැසියන්ත, පුේග යින්ත, ඒකාෙේධා හා ත්රි-

පාර්ලශීය ගිණුේ) ඇුළු පුළුල් පරාසයක ූල ය ගනුයදනු සඳහා වර්ලතමාන රමය යගවන්තනාට 
සහ යගවන්තනාට අදාළ ය . ප්රකාශන ඉදිරිපත්ව කිරීයේදී, අඩුකිරීයේ සහතික  ො ගැනීයේදී 

අවශය වන අතිවිතශා  වැා  සහ වාර්ලතා තො ගැනීම යහ්ුයවන්ත රඳවාගනු  ෙන්තනාට යමන්තම 
නියයෝිකතයාටද පේධාතිය සංකීර්ලණ, යවයහසකාරී, අපහසු සහ ප්රායයෝගික යනාවන රමය් 
අවශයව ඇත. 

 

අවිතනිශන්්ත ෙදුකරණය 
අඩු ආදායේ  ාභීන්තට ෙ පාන සියලු වර ෙදු ඉවත්ව කිරීම / අඩු කිරීම සහ ප්රගතියලී  ණජු 
ෙදුකරණය වැඩි දියුණු කිරීම මගින්ත දිළිඳු ප්රජාවයේ ීවන විතයදේ අඩු කිරීම. වර ෙදු පවතිනු 
ඇත්වයත්ව යේයය  ාණ්ඩා  හා යස්වාවන්ත නිෂව්පාදනය සඳහා දිරිදීයේ මාර්ලගය් වශයයන්ත පමක . 

 

 

රෙජේ වියෙම් 
 

එ් එ් විතයදේ අංග සාධාාරණීකරණය කිරීම සඳහා රජයේ පුනරාවර්ලතන විතයදේ දැඩි 
විතමර්ලශනයකට යටත්ව කිරීම. රාජය විතයදේ රාජය ූල ය හිඟ ඉ ්කය ුළ කළමනාකරණය කළ 

යුුය. ප්රාේධාන විතයදේ සමාජයේ ආර්ලික හා සමාජ අවශයතා මත පදනේ විතය යුු අතර එය 

යේශපා න හා යපෞේගික අවශයතා මත තීරණය යනාවිතය යුුය. 

 

රජයේ ණය සීමාවන්ත අඩු කිරීම සහ ණයව  යකාන්තයේසි සේෙන්තධාව නැවත සාකච්ඡා කිරීම; 

රයේ සැෙෑ ආර්ෂවක අවශයතාවන්තට ගැ යපන පරිදි ආර්ෂවක විතයදේ සකස ්කිරීම.  එය 

ජනතාවයේ සමාජ අවශයතා පිළිෙඳ ජාතයන්තතර සේමතයන්තට අනුල  ව පවත්වවා ගැනීම 
අයවැය හිඟය දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයයන්ත 3% ට වා ා අඩු කිරීමට හා පවත්වවා ගැනීමට කටයුු 

කිරීම. 

 

 

රාජය ූල ය 
ස්ථකාවරත්වවය 
ප්රමු තාවයකි 

ෙදු පා න 
තාර්ලකිකකරණය 

පරමාර්ලථකය හා 
විත ්ෂවණ ාවය  

ණය 
කළමනාකරණ
ය සහ ණය 
ගැනීයේ සීමාව 
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මූලය අංශජේ ප්රති ං ේකරණ  
 

ෙ පර ාභී වාක ජ ෙැංකු 46 ් (LCBs), විතයශ්ෂිත ෙැංකු අට්, ෙ පර ාභී ූල ය සමාගේ 43 

් සහ ෙ පර ාභී ්ුද්ර ූල ය සමාගේ ුන් (එල්එේඑ්්සී) සහිත රී  ංකාව අධි 

ෙැංකුකරණය ී ඇති අතර එමඟින්ත යමම අංශයේ ශකයතාවයට තර්ලජනය් විතය හැකිය. යේ 

අනුව, කර්ලමාන්තතය යමන්තම ගනුයදනුකුමවන්ත ද අයේක්ෂා කිරීම සඳහා ූල යායතන ඒකාෙේධා 

කිරීම අතයවශය ය .  

 

ෙ පර ාභී වාක ජ ෙැංකුව  (එල්සීබී) ස්ථකායිතාව සහ ශකයතාවයට අතිශයින්තම ප්රමු තාවය 

යදනු  ැයේ. සුදුසු යරගු ාසි සහ කර්ලමාන්තත සහයයෝගීතාව ුළින්ත අංශයේ ූල ධාර්ලම ශ්තිමත්ව 

යකයරනු ඇත. සුදුසු ප්රතිපත්වති, නියාමන ක්රියාමාර්ලග සහ කර්ලමාන්තත සහයයෝගීතාව ුළින්ත 

කර්ලමාන්තත ඒකාෙේධා කිරීම ආරේ  යකයර්ල. 

 

ඵ දායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ වයාේතිය අඩු කිරීම සහ පාරිය ෝගික අත්වදැකීේ වැඩි දියුණු 
කිරීම සඳහා ඩිිකටල් තා්ෂවණය යයදීමට LCB දිරිමත්ව කරනු  ැයේ.   

 

ගනුයදනු පිරිවැය සහ පහසුව අඩු කිරීම සඳහා ඩිිකටල් යගීේ ය දිකා  ාවිතතය දිරිමත්ව කරනු 
 ැයේ.  

 

යවළඳප  ශකයතාව සහ ූල ය ශකයතාව සැ කිල් ට ගනිමින්ත ූල ය ආයතන ඒකාෙේධා කිරීම 
හරහා ෙ පර ාභී ූල ය සමාගේ (එල්එ්්සී) ගණන තාර්ලකිකකරණය කිරීම ප්රමු තාවය් ය ස 

සිදු යකයර්ල. 

 

ෙ පර ාභී ් ුද්ර ූල ය සමාගේ (එල්එේඑ්්සී) ය ස හැඳින්තයවන ් ුද්ර ූල ය වයාපාර සිදුකරන 

සමාගේව  ෙ පර, නියාමනය සහ අී්ෂවණය සඳහා 2016 අංක 6 දරණ ්ුද්ර ූල ය පනත 

මඟින්ත විතධිවිතධාාන සපයයි.  ංකා ්ුද්ර ූල ය වෘත්වතිකයින්තයේ සංගමයේ සාමාිකක සංවිතධාාන 

හැටකට අධික සං යාව්  ැයිස්ුගත කර ඇති නමුත්ව රී  ංකා මහ ෙැංකුව විතසින්ත ෙ පර  ො 
දී ඇත්වයත්ව ්ුද්ර ූල ය ආයතන ුන් පමක . 

 

කර්ලමාන්තතයේ තිරසාර වර්ලධානය සහතික කිරීම සහ යකාල් කාරී හා අපයයෝජන ණය  ො දීයේ 

රමවින්ත සහ තිරසාර යනාවන ණය ගැනීේ වින්ත ්ුද්ර වයවසායන්ත ආර්ෂවා කිරීම සඳහා 
පනත දැඩි ය ස ෙ ාත්වමක යකයර්ල. 

  

සංවර්ලධාන ූල යකරණයේ වාක ජ ෙැංකුව  පවතින ධාාරිතාවයට අනුූරකව රාජය අනුග්රහය 
ද්වන ජාතික සංවර්ලධාන ෙැංකු නැවත හඳුන්තවා දීම.  

 

 

  

LFC අංශය 
ශ්තිමත්ව කිරීම 

වාක ජ ෙැංකු අංශ 
නීකරණය;ඵ දායි
තාව, පැතිරීම සහ 
ඇුළත්ව කිරීම 

රී  ංකාව ුළ 
ෙැංකු අධිකය, 

ඒකාෙේධා 
කිරීම අවශය 
ය   

රාජය 
අනුග්රහය 
ද්වන 
සංවර්ලධාන 
ෙැංකුකරණ
ය 
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10. අභයන්තර කටයුතු, රාෙය පිපපාලනය     ේවජශශ    

       කටයුතු 
 

යමයට ඇුළත්ව වනුයේ: පළාත්ව පා නය, මහජන කටයුු, පළාත්ව ස ා, පාර්ලියේන්තු 
කටයුු, ග්රාමී ශය සහ නාගරික කටයුු සහ නියාමන ආයතන (ූල ය නියාමන ආයතන හැර). 

 

ප්රමු  ඉ ්කය වනු ඇත්වයත්ව මනා පරිපා නය, කළමනාකරණය සහ මානව සේපත්ව 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම ුළින්ත විතශිෂව්ට රාජය යස්වය් සහතික කිරීමයි. 

 

ජනතාවයේ අයේ්ෂවාවන්ත සඳහා ප්රමු ත්වවය  ොයදන රාජය යස්වා සංස්කෘතිය් ඇති කිරීයේ 
 ා කැපීම. යමම කාර්ලයා ය රාජය ප්රතිපත්වති, මානව සේපත්ව කළමනාකරණය සහ 

ආයතනික සංවර්ලධානය සැ සුේ කිරීයේ  ා ඉ ්ක වන ප්රතිපත්වති ගණනාව් ආවරණය 
කරනු ඇත. එයමන්තම, යමහි අරමුණ වනු ඇත්වයත්ව රාජය යස්වය ුළ මානව සේපත්ව වා ා 

ඵ දායී ය ස කළමනාකරණය කිරීම වන අතර දීප වයාේත යස්වාවන්ත සහ ඒකාෙේධා 
යස්වාවන්තයේ පරිපා න කටයුුද සිදු කරනු  ැයේ. 

 

මී ශට අමතරව: 

• වෘත්වතීය සුදුසුකේ  ත්ව මණ්ඩා  ය් විතසින්ත සියලු අංශව  තිරසාර ෙව සහතික 

කරමින්ත ජාතික සංවර්ලධාන අරමුණු   
             සැ සුේ කරනු  ැයේ. පවත්වනා ප්රතිපත්වති නියමිත අරමුණු සා්ෂවාත්ව කර ගැනීයේ 

ඉ ්කය ඇතිව  
             ප්රතිවයුහගත කරනු  ෙන අතර රමයයන්ත   
             සමාය ෝ නය කරනු  ැයේ; 

• වෘත්වතීය යස්වාවන්තද ඇුළුව සියලුම රාජය සහ පුේගික යස්වාවන්ත ණජු මහජන 

මැදිහත්ව ීයමන්ත  
             නියාමනය යකයරනු ඇත;  

• පරිපා නමය තනුුම සඳහා පරිපා න යස්වාය  1 යර්ක යේ නි ධාාරින්ත   
             පමණ් පත්වයවනු ඇත. පත්වීේව  කිසිදු නුසුදුසුකම් යනාමැති ෙවට සහ අ ණ්ඩා  

විතනිවිතද ාවය සහතික කිරීම සඳහා   
             පරිපා න යස්වයට දැනට පවතින පත්වීේ   
             සමාය ෝ නය කරනු  ැයේ.  

• රාජය යස්වයේ නියුු අයයේ මානව සේපත්ව කළමනාකරණ අංශයේ ෙඳවා ගැනීේ,   

             ‘රසස්ීේ, ය තනය සහ යවනත්ව යස්වා යකාන්තයේසි සඳහා   

             වන රාජය ප්රතිපත්වති මත පදනේව ඵ දායී තරඟ විත ාගය්   
             සකස් කිරීම; 

• රාජය යස්වයේ යස්වකයින්තයේ ආකල්ප හා අයේ්ෂවාවන්තහි යවනස් සහතික කිරීම 
සඳහා පියවර ගනු  ැයේ;   

             සාමානය ජනතාවයේ අවශයතාවන්තට   
             ධානාත්වමක ප්රති ාර දැ්ීම සඳහා; 
• රාජය යස්වයේ ඵ දායිතාව සහ ගුණාත්වමක ාවය ඉහළ නැංීම සඳහා නව 
කළමනාකරණ වයුහය් සැකසීම හා ක්රියාත්වමක කිරීම;   

             හැකි සෑම විතටම ‘නිවසට යගාස්  ාරදීයේ’ ප්රතිපත්වතිය්   
             ක්රියාත්වමක කිරීමට රත්වසාහ කරනු ඇත; 

• සියලු යදනා අතර ආ ාර ධාර්ලම පේධාතිය් ස්ථකාපිත කිරීමට හා යෙදා ගැනීමට ගත්ව 
රත්වසාහයන්ත;   

             ප්රතිඵ  මත පදනේ වූ හැසිරීම, වගීම, සේපත්ව නිසි ය ස  ාවිතතා කිරීම, 

අප්ෂවපාතීත්වවය,   

             විතනිවිතද ාවය ආදිය යකයරහි අවධාානය යයාමු කිරීම.  

• අ ණ්ඩා  වෘත්වතීය සංවර්ලධානය සහතික කිරීම සඳහා අනාගත පුහුණු සැසි පැවැත්වීමට   

             පුහුණු වැා සටහන්ත සඳහා පහසුකේ සැපයීම   
             සහ පුහුණු අවශයතා හඳුනා ගැනීම. 

• අදාළ ගැටළු සඳහා පිළියේ යයදීම සඳහා වැටුේ වයුහයන්ත සකස් කිරීම   

             සහ විතරාම වැටුේ වැා සටහන්ත ක්රියාත්වමක කිරීම  
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• ඉ ්ක සපුරා ගැනීයේ හැකියාව සහ ඉ ්ක හා ප්රමු තා සංවර්ලධානය කිරීයේ 

හැකියාව සහිතව  
             රාජය අංශයේ ආයතනික සංවර්ලධානය සඳහා   
             රාමුව් සකස් කිරීම; 

• සිවිතල් පරිපා නය, ඉ-පා නය, ඒවායේ කළමනාකරණය සහ සේෙන්තීකරණයට 

අදාළව   
              යස්වා සැපයීයේ ඵ දායිතාව සහ ගුණාත්වමක ාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා   
             යතාරුුම හා සන්තනිය දන තා්ෂවණයන්ත ක්රියාත්වමක කිරීම   
             ප්රවර්ලධානය කිරීම; 

• රාජය යස්වකයින්තට කිසියේ මැදිහත්වීම් සහ / යහෝ රාජය පරිපා නයට ඇති 

ොධාාවන්ත අනාවරණය කිරීයේ හැකියාව   
              ො යදන මහජන අන්තතර්ලජා  අනාවරණය කිරීයේ   
             නීති හඳුන්තවා යදනු  ැයේ; 

• ත්රි ාෂවා ප්රීණතා අවශයතාවය සියලුම රාජය නි ධාාරීන්තට හඳුන්තවා දිය යුුය)  

• යදපාර්ලතයේන්තු / ආයතන කාර්ලය්ෂවමතාව ඉහළ නැංීම සඳහා පිරිවැය 

ප්රයයෝජනවත්ව   
             යස්වක සං යාව් යයාදවා ඇති ෙව දැන ගැනීම සඳහා   
             වැා  අධායයන වැා සටහන්ත ක්රියාත්වමක කරනු  ැයේ;  

• රාජය විතරාම වැටුේ යයෝජනා රම සමාය ෝ නය යකයරන අතර රාජය / රාජය 

යනාවන යසව්කයින්ත සඳහා   
             නව තිරසාර සමාජ ආර්ෂවණ රමය් හඳුන්තවා යදනු ඇත. 

 

යස්වක / පුරවැසියන්තයේ ගැටළු වගුගත කළ හැකි වන ය ස පා ක ආයතන හා 

යදපාර්ලතයේන්තු යවත ඩිිකටල් ය ස සක්රීය කර ඇති සහ ාගීත්වව පේධාතිය් නිර්ලමාණය 
කිරීම, එමඟින්ත ජනතාව අපහසුතාවයට පත්ව කරන සහ ආර්ලිකයට අහිතකර ය ස ෙ පාන 

යපාදු වැා  වර්ලජන අවම කිරීම 
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11. කර්මාන්ත, වාණිෙයය, ජවජළඳාම    නාවික කටයුතු 
 

       4 වන කාර්ලමික විතේ වයේ අභියයෝගයන්තට මුහුණ දීම සඳහා සියලුම රී 
 ාංකිකයින්තයේ විතයශ්ෂවඥතාව, දැනුම සහ කුස තා රපයයෝගී කර ගනිමින්ත 

වයවසායකත්වවය, නයවෝත්වපාදන, නිර්ලමාණයිත්වවය සහ සුදුසු තාක්ෂක ක යයදුේ 

දිරිගැන්තීම යකයරහි කර්ලමාන්තත ප්රතිපත්වතිය අවධාානය යයාමු කරනු ඇත; 
       රී  ංකාව යගෝලීය වටිනාකේ දාමයට (GVC) සේෙන්තධා කිරීම සඳහා වටිනාකේ 
ක්රියාකාරකේ වැඩි කරන පර්ලයේෂවණ හා සංවර්ලධාන (R&D) සඳහා ප්රමු තාවය යදනු 
 ැයේ.  

 ඵ දායිතාව ඉහළ නැංීම සඳහා පසු හා ඉදිරි ඒකාෙේධාතාවය ුළින්ත කර්ලමාන්තත 

සේෙන්තධාතා ශ්තිමත්ව කිරීමට පියවර ගනු  ැයේ; 
       සමුපකාර රමය නවයකරණය කර ප්රවර්ලධානය කරනු  ැයේ; 

       යඝ්ර වර්ලධානය් සඳහා ස්ව ාවිතක සේපත්ව ඵ දායී ය ස  ාවිතතා කිරීමට අවම 

ප්රාේධානය්  ආයයෝජනය යකයරනු  ැයේ; 
       ඕනෑම කාර්ලමික ආර්ලිකයක යකාඳු නාරටිය වන ්ුද්ර, කුා ා, මධායම වයවසාය 

(MSME) අංශය  තිියයදීත්ව, ජාතික දළ යේයය නිෂව්පාදිතයට  එහි දායකත්වවය ඉතා අඩුය 
රමානුල  ව ප්රධාාන කර්ලමාන්තත ෙවට පරිවර්ලතනය කිරීයේ අරමුනින්ත අපනයන         
අරමුණු කරගත්ව සහ ආනයන ආයේශක කර්ලමාන්තත වර්ලධානය කිරීම සඳහා යමම අංශය   
 යපෝෂවණය යකාට සංවර්ලධානය කළ යුුය  

      රට ුළ පවතින   ාවිතතා කළ හැකි අමුද්රවය සහ   
      යවනත්ව රටව ට සායේ්ෂවව යේයයව නිෂව්පාදනය කිරීයේදී වැඩි සංසන්තදනාත්වමක 
වාසිය්   
      ඇති කර්ලමාන්තත දිරිමත්ව කරනු  ැයේ; 
      කෘෂිකාර්ලමික කර්ලමාන්තතයේ සංවර්ලධානය ප්රමු තාවය් වනු ඇති අතර,   
       පිළියේ යයදීම, රපාය මාර්ලග සහ ක්රියාත්වමක කිරීයේ යාන්තරණයන්ත සමඟ   
       වර්ලතමාන දැයවන ගැටළු හඳුනාගත යුුය; 
       මානව සේපත්ව පුහුණුව සහ සංවර්ලධානය සේෙන්තධා කර්ලමාන්තත සඳහාද  
        දිරි යදනු  ැයේ; 

       යේයය යෙදා හැරීයේ පේධාති ශ්තිමත්ව කිරීමට සහ නිෂව්පාදන හා   
       නයවෝත්වපාදන සඳහා ජාතයන්තතර යවළඳයපාළවල් හඳුනා ගැනීමට ප්රමු තාවය 

යදනු  ැයේ; 

       කර්ලමාන්තතයේ යහපත්ව නිෂව්පාදන පිළියවත්ව (GMP) හඳුන්තවා යදන අතර තුමණ වයාපාර 

නායකයින්ත, ක්ෂණ විතදයාඥයන්ත, ඉංිකයන්තුමවන්ත වැනි අයයේ  රම ෙ කායේ කුස තා සහ 
ධාාරිතාව ඉහළ නැංීම සඳහා අ ණ්ඩා  සංවර්ලධාන වැා සටහන්ත ක්රියාත්වමක කරනු ඇත. 
       ත්රිත්වව යහි්ස් වයාපාර ආකෘතිය (කර්ලමාන්තත, ශාස්ීය හා පර්ලයේෂවණ 

මධායස්ථකාන)  මත පදනේ වූ නවයකරණයන්ත සඳහා යාන්තරණය් ස්ථකාපිත කිරීම. 
 

• සමාජය පුරා වාක ජමය ශකයතාව සහ සේූර්ලණත්වවය සඳහා යසෞ ය සේපන්තන 

පරිසරය් සහතික කිරීම සඳහා   
             ස්ථකාපිත රමානුල   අපනයන, ආනයන, යවළඳාම,   

             නැ ගත කිරීයේ කටයුු; 

• අගය එකු කළ නිෂවප්ාදන නිෂව්පාදනය ශ්තිමත්ව කිරීම, ජනතාවයේ ීවන තත්වත්වවය 

ඉහළ නැංීමට   
             සහ ජාතික ආර්ලිකය වැඩිදියුණු කිරීමට දායක වන ශ්තිමත්ව   
             වාක ජ සංස්කෘතිය් ආර්ෂවා කිරීම. 
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• අපයේ රපායමාර්ලගිකව වැදගත්ව වන පිහිටීම ස කා ෙ මින්ත ක ාපයේ   
              වාක ජ/සමුද්ර මධායස්ථකානය් ය ස සංවර්ලධානය ීමට කටයුු යකයරනු ඇත; 

• සුදුසුකේ  ත්ව/පුහුණුව  ත්ව පුේග යන්තයේ ඉල්ලුම සේෙන්තධාව කටයුු   
              කිරීමට පියවර ගනු  ැයේ; 

• ජාතික නිෂවප්ාදන අපනයන සහ ආනයනය සඳහා පහසුකේ සැපයීමට යකාළඹ වරාය 

ුළ අවශය   
             පුළුල් කිරීේ කරනු  ැයේ; 

•  ඔළුවිතල් වරාය (ඉදිකර ඇති නමුත්ව වසර ගණන්  ාවිතතා කර නැති) වාක ජ කටයුු 

සඳහා  ාවිතතා කිරීමට   
             කටයුු කරනු  ැයේ; 

• වාක ජ වරාය ය්න්තද්ර කරගත්ව ආර්ලික ක ාප මානව ප්රාේධානය  
             සහ යස්වා අවශයතා සංවිතධාානය කිරීයේ පියවර සමඟ සැ සුේ යකයර්ල.    

 

 

12. විෙයාව    තාක්ෂණය  
 

ආර්ලික ප්රගතිය, කාර්ලමික නීකරණය, යසෞ ය යස්වා, කෘෂිකාර්ලමික හා 
ීවර, ආපදා සඳහා සූදානේ ීම, පාරිසරික තිරසාර ාවය, අධායාපනය, 

පා නය සහ රාජය අංශය, පුරවැසි යස්වා සහ සමාජ සු සාධානය ඇුළු සෑම 
්යෂව්රයකම විතදයාව හා නීන තාක්ෂණය අත්වපත්ව කර ගැනීමට, යයදීමට හා 
රත්වයත්වජනය කිරීමට ජාතියේ හැකියාව වර්ලධානය කිරීම.   

 

විතදයාත්වමක විතමසීේ, තාක්ෂක ක සා්ෂවරතාවය සහ නවයකරණය සඳහා 
මිනිසුන්තයේ ධාාරිතාවය යගාා නැගීම.  

 

රී  ංකා නැයනෝතා්ෂවක ක ආයතනයේ ආදර්ලශය අනුගමනය කරමින්ත නව 
මු  පිරීේ ඇති කිරීම සඳහා රාජය යපෞේගික හවුල්කාරිත්වවයන්ත රාජය 
අංශයේ පර්ලයේෂවණ ප්රජාව සහ කර්ලමාන්තත එ් කරනු ඇත. 

 

ෙදු දිරිගැන්තීේ, යපෞේගික අංශයට ඔවුන්තයේ කර්ලමාන්තතව  පර්ලයේෂවණ හා 

සංවර්ලධානය සඳහා අරමුදල් සැපයීමට යමන්තම විතශ්ව විතදයා  පර්ලයේෂවණ සඳහා 
දිරිගැන්තීම් වනු ඇත.  

             

රාජය විතශ්ව විතදයා ව  පවත්වවනු  ෙන රපාධි හා පශ් ාත්ව රපාධි පර්ලයේෂවණ 
යවළදයපා ට සේෙන්තධා කිරීම සඳහා රාජය සහ ාගීත්වවයයන්ත පුේගික 
ආයයෝජන අරමුද ් පිහිටුවනු ඇත.  

 

යහාඳින්ත සැකසූ හා සේෙන්තීකරණය කරන  ද ජාතික විතදයාත්වමක හා 
කාර්ලමික සංවර්ලධාන පිේම් ගැනීම ුළින්ත 2030 වන විතට අවම වශයයන්ත 

විතවිතධා තා්ෂවණයන්ත දහයකින්තවත්ව යගෝලීය වශයයන්ත ප්රමු  රට් ෙවට පත්ව 
කිරීම;  

 

පරිමාණය හා විතයශ්ෂවඥතාව ඉහළ නැංීම සඳහා, ඵ දායී සහයයෝගීතාව, සේෙන්තීකරණය 
හා ජාතික පර්ලයේෂවණ හා සංවර්ලධාන නයාය පරය තියුණු අවධාානයකින්ත යුුව යමයහයීම, 

දැනට පවතින විතදයාත්වමක, කාර්ලමික හා පර්ලයේෂවණ සංවිතධාාන හා නියයෝිකතායතන ජා ය තනි 
අමාතයාංශය් යටතට යගන එනු ඇත: කාර්ලමික තාක්ෂණ ආයතනය, ූලික අධායයන 
ආයතනය (IFS, ජාතික යගාා නැගිි පර්ලයේෂවණ සංවිතධාානය (NBRO), රී  ංකාය  නැයනෝ 
තාක්ෂණ ආයතනය ((SLINTEC) සහ ජාතික ඉංිකයන්තුම පර්ලයේෂවණ හා සංවර්ලධාන 
මධායස්ථකානය (NERD), රී  ංකාය  පරමාණුක ෙ ශ්ති අධිකාරිය, රී  ංකා ආයතනය ප්රමිති 
(SLIS) සහ යවනත්ව සමාන ආයතන ආදිය මී ශට ඇුළත්ව ය    
 

යේරායදක ය විතශ්ව විතදයා ය (ධවදය, ඉංිකයන්තුම, ස්ව ාවිතක විතදයා, පරිගණක, පශුධවදය, 

කෘෂිකර්ලමය සහ දන්තත ධවදය විතදයාව), දිවයියන්ත ප්රමු තම ශි්ෂවණ යරෝහ ් වන 
යේරායදක ය ශි්ෂවණ යරෝහ , කෘෂිකර්ලම පර්ලයේෂවණ ආයතනය, පශුධවදය පර්ලයේෂවණ 

යේරායදනිය 
නයවෝත්වපාදන 
මධායස්ථකානය 
(PIH) 

විතදයාත්වමකව 
සා්ෂවරතාවයය
න්ත යුත්ව, 

තාක්ෂක කව 
නැඹුුම 
සමාජය්  

කර්ලමාන්තත හා 
ශාස්ීය කටයුු 
එකට යගන ඒම 
සඳහා රාජය 
යපෞේගික 
හවුල්කාරිත්වවය 

රාජය විතදයාත්වමක 
හා පර්ලයේෂවණ 
ආයතන අතර 
සහීවනය 

පර්ලයේෂවණ 
වාක ජකරණය 
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ආයතනය සහ ූලික අධායයන ආයතනය යනාදිය පවතින යේරායදක යේ ඉහළම විතදයාත්වමක 
ප්රජා සංය්න්තද්රණය් දැකිය හැකිය. ඒකාෙේධා පර්ලයේෂවණ හා සංවර්ලධාන වයාපෘති සඳහා යමම 
ආයතනව  විතයශ්ෂවඥ දැනුම රපයයෝගී කර ගැනීම සඳහා යාන්තරණය් පිහිටුවනු ඇත. 

 

PIH විතසින්ත ීවන විතදයාව, රසස් මේටයේ ඉංිකයන්තුම, කෘෂිකාර්ලමික හා සත්වව නිෂව්පාදන හා 
යසෞ ය සහ ූලික විතදයාත්වමක පර්ලයේෂවණ යකයරහි අවධාානය යයාමු කරනු ඇත. 

 

යයෝිකත තා්ෂවණ නගරයන්ත, යමාරටුව විතශ්ව විතදයා ය, රී ජයවර්ලධානපුර විතශ්ව විතදයා ය, ආතර්ල 
සී ් ා් නීන තාක්ෂණ ආයතනය සමග සේෙන්තධා යකයර්ල. ජාතයන්තතර සමාගේව ට 
ඔවුන්තයේ පර්ලයේෂවණ හා සංවර්ලධාන මධායස්ථකාන පිහිටුීමට හැකි ස්ථකානය් ය ස HTC 

ප්රවර්ලධානය යකයර්ල.  

 

යකාළඹ විතශ්ව විතදයා යේ පරිගණක පාස  සමඟ සහයයෝගයයන්ත රසස් ජංගම 
පරිගණකකරණ මධායස්ථකානය පිහිටුවනු ඇත. 

 

 

 

13. ම ෙන ජ ෞඛයය, ජශශීය වවෙය විෙයාව    ජපෝෂණය         

       ජ ෞඛය ජ ේවා (රාෙය  ා ජපෞශ ික අංශය) 
 

 

නියරෝගී ජනගහනය් සහ යසෞ ය සේපන්තන සමාජය් ජාතියේ යහපැවැත්වමට දායක ය . 

ශාරීරිකව, සමාජයීයව, මානසිකව සහ ආධායාත්වමිකව ශ්තිමත්ව සමාජය් යගාා  නැගීයේ ා 
පියවර ගැනීම. පුයරෝකථකනය, වැළැ්ීම, යරෝග නිවාරණය සහ පුනුමත්වථකාපන යසව්ා 
ක්රියාත්වමක කිරීමට රජය ක්රියාකාරීව සේෙන්තධා වනු ඇත. යමම යස්වාවන්ත ජනතාවට  ද හැකි 
වන අතර දුමවන්ත යකයරහි විතයශ්ෂව අවධාානය් යයාමු කරනු  ැයේ. හානිය් යනාවන 

පදනම් මත අදාළ ප්රතිපත්වති යහෝ වැා සටහන්ත සේපාදනය කිරීයේදී දුමවන්තයේ යසෞ යය හා 
ෙ පෑම අතයවශය සහ අනිවාර්ලය වශයයන්ත ස කා ෙැයල්. 

 

මුළු මහත්ව ප්රජාවටම යස්වය සැපයීම පික ස ූලික යසෞ යාර්ෂවණ(පුයරෝකථකනය කළ හැකි 
සහ වැ ැ්විතය හැකිය) අයවැය ප්රතිසංවිතධාානය කරනු ඇති අතර කාර්ලය්ෂවම යයාමු කිරීේ සහ 
නැවට යයාමු කිරීයේ යාන්තරණය් ුළින්ත රාජය සහ පුේගික අංශ ආවරණය යකයරනු ඇත. 

ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතර වන යනාගැ ීයම සේෙන්තධාව කටයුු කිරීම පික ස යස්වාවන්ත 
ප්රමාණාත්වමකව සහ ගුණාත්වමකව වර්ලධානය කිරීම මගින්ත සහ සුදුසු නීන තා්ෂවණය 
 ාවිතතයයන්ත අවශය ක්රියාමාර්ලග ගැනීම පික ස නිර්ලයේශ ඉදිරිපත්ව කිරීමට ස්වාීන ආයතනය් 
ඇති යකයරනු ඇත. 

 

එන්ත.සී.ඩී. (යෙෝ යනාවන යරෝග) ව  වැඩිීම රාජය අධායාපනය හා    
යසෞ ය සේපන්තන ීවන රටාව සහ ආහාර පුුමදු ප්රවර්ලධානය කිරීම ුළින්ත විතසඳනු ඇත. 

නිදන්තගත වකුගඩු යරෝග සහ යා ංගු වැළැ්ීම ප්රමු තාවය් වනු ඇත.  අවශය නේ විතයේයය 
විතයශ්ෂවඥයන්ත සමඟ පර්ලයේෂවණ පැවැත්වීම සඳහා කැපවූ කණ්ඩා ායේ පිහිටුවා ගනු ඇත. 

 

යපෞේගික යසෞ ය යස්වා කර්ලමාන්තතය යරෝගීන්ත ය්න්තීය, ගුණාත්වමක ෙව සහතික කළ 
වගකිවයුු යස්වාව් ෙවට පරිවර්ලතනය කරනු ඇත. සුව කිරීයේ ධවදය විතදයාය  

විතශිෂව්ටත්වවයේ මධායස්ථකානය් ය ස රී  ංකාව ප්රවර්ලධානය කිරීම සඳහා නීන යසෞ ය 
යස්වාවන්තහි ආයයෝජනය දිරිමත්ව යකයරනු ඇත. රසස් තත්වත්වවයේ යසෞ ය යස්වාව්  ො 
ගැනීම සඳහා ජනතාවට යසෞ ය ර්ෂවණය ප්රවර්ලධානය කිරීම සහ රාජය ූල ය ෙර අඩු කිරීම. 

යපෞේගික ධවදය අංශය සඳහා කර්ලමාන්තත අරමුදල් සපයන නියාමන ආයතනය් පිහිටුවනු 
ඇත.  

 

පුේගික යසෞ ය යස්වයේ අධික පිරිවැයට අනුල  ව සැ කිය යුු ආවරණය් සහිතව සෑම 
වයස් කාණ්ඩා යකම පුරවැසියන්ත සඳහා (පුරවැසියන්ත පවා) දැරිය හැකි යසෞ ය රක්ෂණ යයෝජනා 
රම හඳුන්තවාදීයේ හැකියාවන්ත ගය ෂවණය යකයරනු ඇත. 

යසෞ ය 
සේපන්තන 
ජනතාව් 

යපෞේගික 
යසෞ ය අංශය 

ඉල්ලුම  මත 
පදනේ වූ යසෞ ය 
යස්වා, 
නීකරණය 

යහෝමාගම තා්ෂවණ 
නගරය- ජාතයන්තතර 
පර්ලයේෂවණ හා 
සංවර්ලධාන 
මධායස්ථකානය 

ජංගම පරිගණක 
තා්ෂවණය 

යෙෝ යනාවන 
යරෝග, දරිද්රතාවය 
යනාවන යහ්ු 
මත 
මන්තදයපෝෂවණය. 
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යසෞ ය යස්වා වයුහය, ස්ථකාපිත සාමානය ධවදයවුමන්තයේ (ීීය) පේධාතිය් සහ 

සංවිතධාානාත්වමක යයාමු කිරීයේ පේධාතිය් ෙවට පරිවර්ලතනය කරනු ඇති අතර එය නිසි 
යස්වාව් කිරීයමන්ත විතයශ්ෂවඥයින්තයේ යස්වාවන්ත ණජුවම අයේ්ෂවා කිරීම අධධාර්ලයමත්ව කරනු 
ඇත. රසස් රැකවරණයන්ත සහිත යරෝහල්ව  යසනඟ රැස්ීම අඩු කිරීමට සහ ූලික සහ ග්රාමී ශය 
යරෝහල්ව  ඌන රපයයෝජනය වැ ැ්ීමට පියවර ගනු ඇත. 

 

ශකයතාව් ඇති අවස්ථකාවන්තහිදී, රාජය හා යපෞේගික අංශයේ යේයය ෂෂවධා නිෂව්පාදනය 
ප්රවර්ලධානය යකයර්ල. ආරේ යේ සිට අවසානය ද්වා වන සැපයුේ දාමය ප්රමාණවත්ව ය ස 
නියාමනය කරනු  ැයේ: ආනයනය හා නිෂවප්ාදනය, ගො ා කිරීම සහ යෙදා හැරීම සහ සිල් ර 

යවළඳසැල්ව  සිට ෂෂවධා ආර්ෂිත ෙව සහතික කිරීම ද්වා සහ යරෝගීන්ත පරිය ෝජනය 
කරන යත් කාර්ලය්ෂවමතාව රඳවා තො ගනී.  

 

ජාතීන්තයේ අවශයතාවන්තට සරි න යස් සහ අධික ය ස සැපයීම වැළැ්ීම සඳහා ෂෂවධා 
ආනයනය තවදුරටත්ව නියාමනය කරනු  ැයේ.  දූෂවණය, අරමිකතා සහ අපයයෝජනය 
වැළැ්ීම සඳහා ෂෂවධා ප්රවර්ලධානය අී්ෂවණය කර විතමර්ලශනය කරනු  ැයේ. 

 

 

කර්ලමාන්තතයේ ූල යමය ශකයතාව පවත්වවා යගන යන ෂෂවධා සඳහා ආර්ලික ප්රය ශය සහතික 
කරන ආකාරයට ෂෂවධා මි කරණය නියාමනය කරනු  ැයේ. 

  

 

ධවදය වෘත්වතිකයන්ත, යසෞ ය යස්වා පරිපා කයින්ත සහ යසෞ ය වෘත්වතිකයන්ත, පර්ලයේෂවකයින්ත 

සහ යරෝගීන්ත හට පහසුයවන්ත පරිය නය කිරීම සඳහා යරෝගීන්තයේ යසෞ ය වාර්ලතා සුර්ෂිතව 
එකු කිරීම, ගො ා කිරීම සහ ආර්ෂවා කිරීම මගින්ත ක්රියාකාරී යසෞ ය යස්වාව් ඇති කරනු 
 ැයේ. සුදුසු නීති පැනීම ුළින්ත දත්වත ආර්ෂවණ හා යපෞේගිකත්වවයේ යහාඳම  ාවිතතයන්ත 
හඳුන්තවා යදනු  ැයේ. 

 

රී  ංකාය  සියලුම යදනාට ගුණාත්වමක යසෞ ය යස්වය්  ැබීමට ඉා  හසර  ොදීම පික ස 
ධවදයවුමන්ත, යහදියන්ත සහ පරිූරක ධවදයවුමන්ත ඇුළු යසෞ ය යස්වා වෘත්වතිකයින්ත 
ියහිකිරීමට අධායාපන ප්රතිපත්වතිය් ඇති යකයරනු ඇත. 

 

යපෞේගික හා යපාදු යන යදඅංශයේම පරිසරය හා වටපිටාව ීවත්වීමට හා අවට යසෞ ය 
සේපන්තන ෙව සහතික කිරීම සඳහා නගර සැ සුේ සහ මහජන යසෞ ය විතයශ්ෂවඥයින්ත අත්වවැල් 
ෙැඳයගන වැා  කිරීමට ඉා  සැ යසන පරිදි ක්රියාකාරී ආකෘතිය් සකස් යකයරනු ඇත. 

 

සමාජ, ශාරීරික, යසෞ ය ගැටලු, ස්ී පුුමෂව හිංසනය සහ අපරාධා රාශිය් අවම කිරීම සඳහා 
විතයශ්ෂවයයන්ත කාන්තතාවන්ත සහ ළමුන්ත ඇුළු අවදානමට  ්විතය හැකි කණ්ඩා ායේ සඳහා ිංගික 
යසෞ ය අධායාපනය ඒකාෙේධා කිරීම සහ ගුුම අධායාපනය සැ සුේ කිරීම. 

 

 

 

 

  

යරෝගීන්තයේ 
වාර්ලතා සහ 
ධවදය යතාරුුම 

ෂෂවධා සැපයුම 

ෂෂවධා මි කරණය 

යසෞ ය යස්වා 
වෘත්වතිකයන්තයේ 
රම ෙ කාය වැඩි 
කිරීම 

මහජන යසෞ ය 
හා නාගරික 
සැ සුේ ඒකාෙේධා 
කිරීම 

ිංගික හා 
මානසික යසෞ ය 
අධායාපනය 
යකයරහි විතයශ්ෂව 
අවධාානය් 
යයාමු කිරීම 
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ජපෝෂණය 
 

ගතික වූ දීප වයාේත ජා ය් හරහා හානිකර යනාවන ආහාර ද්රවය සහතික කිරීම සඳහා දැඩි 
පේධාති අනුගත කිරීම, පාසැල්ව  සිට සෑම පරිය ෝජන මේටම් ද්වාම ධානාත්වමක ආකල්ප, 

ගෘහ පුුමදු, ඉගැන්තීම හා සංවර්ලධානය කිරීම, අප ආහාර ගන්තයන්ත යකයස්ද යන්තන පිළිෙඳ 
දැනුවත්ව ාවය වැඩි කිරීම; අධායාපනික, ධනතික හා ූල යමය ක්රියාමාර්ලග ුළින්ත තිරි ප පිටි / 

කිරි පිටි  ාවිතතයයන්ත ෙැහැර ී සහල් / නැවුේ කිරි සංස්කෘතියකට යයාමු කිරීම. ළමයින්තට සහ 
වැඩිහිටියන්තට හානිකර නිෂවප්ාදන ආහාර අය විතකරණය තහනේ කිරීම. 

 

දරිද්රතාවයට සේෙන්තධා මන්තදයපෝෂවණය ුරන්ත කිරීම පික ස යසෞ ය සේපන්තන ආහාර 
පරිය ෝජනය ප්රවර්ලධානය කිරීම සහ ජනමාධාය, ධවදය සහ පරිූරක ධවදය වෘත්වතිය, ප්රජා 
යසෞ ය යස්වකයින්ත, පාසල් විතෂවය මා ාව ුළින්ත මහජන යපෝෂවණ අධායාපනය ය ගවත්ව කිරීම 
මගින්ත යසෞ ය සේපන්තන යනාවන ආහාර පරිය ෝජනය අධධාර්ලයමත්ව කිරීම,  .  

 

යපෝෂවණය මත වැඩි අවධාාරණය්  ොයදමින්ත පවතින ආහාර සංස්කෘතිය යවනුවට හානිකර 
යනාවන ආහාර සංස්කෘතිය් සංවර්ලධානය කිරීම; ියේ මේටයේ සිට ආහාර සංස්කෘතිය 
සේෙන්තධාව අධායාපනය  ොදීම, පහසුකේ සැපයීම සහ නියාමනය කිරීම සඳහා අවශය පියවර 
ගැනීයේ සිට හානිකර යනාවන යපෝෂවණීය ආහාර නිෂවප්ාදනය, යෙදාහැරීම සහ පරිය ෝජනය 
ද්වා කටයුු කිරීම;  

 

 

දුේයකාළ නිෂවප්ාදන මි දී ගැනීම සහ පරිය ෝජනය රාජය අධායාපනය ුළින්ත තවදුරටත්ව 
අධධාර්ලයමත්ව කරනු ඇති අතර, ඕනෑම ආකාරයක නිෂව්පාදන ප්රදර්ලශනය් ප්රවර්ලධානය කිරීම 
සහ රජයේ සහ යපෞේගික යස්වා ස්ථකානව  දුේ පානය කිරීම දැඩි ය ස තහනේ කරනු ඇත.  

 

 

  

කර්ලමාන්තතමය 
වගීම 

යපෝෂවණය හා 
යසෞ යයට 
නැඹුුම ආහාර 
සංස්කෘතිය 

දරිද්රතා 
යනාවන 
මන්තදයපෝෂවණ
ය සේෙන්තධාව 
කටයුු කිරිම 

දුේයකාළ  ාවිතතය 
අඩු කිරීයේ පියවර 
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14.  අධ්යාපනය  
 

ගුණාත්වමක හා අදාළ අධායාපන රම සඳහා ආයයෝජනය කිරීයමන්ත රටවල් 
පරිවර්ලතනය ය . රයේ සාරධාර්ලම පවත්වවාගන්තනා අතර කර්ලමාන්තත 4.0 සඳහා 

යයෞවනයන්ත සූදානේ කරන අධායාපනය යපළගැස්ීයේ ප්රතිසංස්කරණ 
ඉ්මක න්ත අවශය කර තියේ. අධායාපනය හා රැකියා යවළඳයපා  අතර 
යනාගැ ීයම යහ්ුයවන්ත තුමණ නැගිටීේ කිහිපය් ඇතිවූ අතර, රයේ 

තුමණයන්ත සහ කාන්තතාවන්ත අතර විතරැකියාව සහ ඌන රැකියා නියු්තිය වැඩි 
ී ඇත. සමස්ථක අධායාපන ප්රය ශය සමන්තවිතත වන්තයන්ත නයවෝත්වපාදන හා 

නීන ඉගැන්තීේ හා ඉයගනුේ රම ඒකාෙේධා කරමින්ත ශිෂවය ය්න්තීය 
ගුණාත්වමක අධායාපන රමය් සංවර්ලධානය කිරීයමන්ත හා ජනවාර්ලගික හා 
ආගමික සහීවනය සක්රියව යසායන සහ ප්රවර්ලධානය කරන යගෝලීය 
සා්ෂවරතාවයයන්ත යුත්ව, සිවිතල් වශයයන්ත සවිතඥානික, පරිසර හිතකාමී ශ, 

ුේධිමය ය ස පරිණත, සියල් ට හැකියාව සහිත සහ ජනවාර්ලගික හා 
ආගමික සමාදානය අයේ්ෂවා කරන පුේග යන්ත ියහි කිරීම ුළිනි.  
 

මුල් ළමාවිතයේ සිට ප්රාථකමික පාස , ප්රාථකමික, ේවිතතීයික, තෘතීයික, විතශ්ව 
විතදයා  අධායාපනය, වෘත්වතීය පුහුණුව, වැඩිහිටි ඉයගනුේ, විතදයාව, තාක්ෂණය 

සහ නයවෝත්වපාදන ද්වා මානව ප්රාේධාන සංවර්ලධානය සඳහා අධායාපන 
අමාතයාංශය් පමණ් ඇති අතර එමඟින්ත අධායාපනයේ වටිනාකේ දාමය 
ළමා කා යේ සිට වැඩිහිටි කා ය ද්වාත්ව යවයළඳයපාළ අවශයතා සමගත්ව 
සේෙන්තධා කරයි.  

 

 

ආර්ලිකයට ඉහළ වටිනාකම්  ොයදන අතරම තමන්තට කැමති ඵ දායී 
වෘත්වතිය් කිරීම සඳහා සෑම පුේග යයකුටම සහය  ොයදන හැකියා පදනේ 
අධායාපන රමය් ුළින්ත ූර්ලව ළමාවිතයේ සිට වැඩිහිටි අධායාපනය ද්වා 21 

වන සියවයස් හැකියාවන්ත සහ වටිනාකේ සහිත පාසල් අධායාපනයේ සිට දත්වත 
මත පදනේ වූ කළමනාකරණ රමය් ද්වා අධායාපන රමය සමාය ෝ නය 
කර නීකරණය කිරීම. 

 

විතශ්ීය වශයයන්ත පිළිගත්ව ප්රමාණය වන දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයයන්ත 6% ් ද්වා අධායාපනය 

සඳහා ූල යයනය රමිකව වැඩි කරනු ඇත 

 
අමාතයාංශයේ රපයේශක ආයතන ය ස කටයුු කිරීමට පහත අංශ යටයත්ව විතවිතධා විතෂවයන්ත 
සඳහා ස ාවන්ත ස්ථකාපිත යකයරනු ඇත:  

  

a. ූර්ලව ළමාවිතය සංවර්ලධානය      

b. යපර පාසල් අධායාපනය              

c. ප්රාථකමික අධායාපනය    

d. රසස් පාසල් අධායාපනය                   

e. විතශ්ව විතදයා  අධායාපනය  

f. වෘත්වතීය සහ හැකියා සංවර්ලධානය  

g. කර්ලමාන්තත සඳහා මානව ප්රාේධානය සංවර්ලධානය    

h. විතදයාව, තා්ෂවණය, පර්ලයේෂවණ සහ නයවෝත්වපාදනය.   

 

  

ඉ්මක න්ත 
අවශය වන 
ප්රතිසංස්කරණ  

රපයේශක 
ආයතන 

මුල් ළමාවිතයේ 
සිට වැඩිහිටි 
අධායාපනය 
ද්වා තනි 
අමාතයාංශය් 

අධායාපනය ුළින්ත 
ඵ දායී හා ප්රීතිමත්ව 
රම ෙ කාය් 
යගාා නැගීම 

අධායාපනය සඳහා 
දළ යේයය 
නිෂව්පාදිතයයන්ත 6% 

්  
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ජපාදු අධ්යාපන ක්රමය (මූික, ප්රාාිටක    ශවිතීීක අධ්යාපනය): 
 

 අධ යාපනය සැමවිතටම ගුුම ය්න්තේ රීය හා වාන්ක ඉයගනුේ යකයරහි යයාමු ී ඇත. 

ජාතිය ඊළඟ මේටයේ සංවර්ලධානයට තල්ලු කිරීම සඳහා අවශ් ය කුස තා ඇති කිරීම 
සඳහා වන එවැනි අධ යාපන ්  රමයට යොයහෝ සීමාවන්ත ඇත. ගුුම ය්න්තේ රීය හා ශිෂව් ය 

ය්න්තේ රීය ් රමය දයන්ත ඇුළත්ව යදමුහුන්ත ් රමය් සංවර්ලධානය කිරීම සඳහා 
ේ රතිසංස්කරණ ස්ථකාපිත යකයර්ල. පාසැල් විතෂවය මා ාව මගින්ත ූර්ලණ වර්ලධාන 

මානසිකත්වවය් සහ යසෞඛ ය සේපන්තන, ් රියායලී පුරවැසියයකු වර්ලධානය කිරීම 

යකයරහි අවධාානය යයාමු යකයර්ල.  

 

 ළමයින්ත රටට සේපතකි. ළමයින්තට යස්වය කරන සියලුම අධ යාපන ආයතනව  ළමා 
ආර්ෂවාව ූලික වගකීම් වනු ඇත. රාජ් ප ය සේපත්ව රපයයෝගී කර ගැනීම ේ රශස්ත 

කිරීම සඳහා ගුුම පුහුණුව, ෙඳවා ගැනීම සහ අ ණ්ඩා  වෘත්වතීය සංවර්ලධානය විතධිමත්ව කර 

එ් අධිකාරිය් යටතට පත්ව කළ යුුය. 

 

 සියලුම පාසල් ස්ත්ව රී පුුමෂව  ාවය, ජනවාර්ලගිකත්වවය යහෝ ආගම අනුව යවනස ්යකාට 

සැ කීේ යනාකරන ආයතන ෙවට පරිවර්ලතනය යකයර්ල 
 

 

 ශාරීරික, සංය දී හා ුේධිමය හැකියාවන්තහි යවනස්කේ යනාස කා සියල්  ඇුළත්ව 
අධායාපනය සහතික කරනු  ැයේ.  

 පාසල් පේධාතියේ වර්ලතමාන ත්යස්ුමකරණ රාමුව ස්ථකාවර මානසිකත්වව ේ රය ශය් 
ඇති කරන අතර සියලු දුමවන්තයේ හැකියාවන්ත සීමා කරයි. 5 ශ් යර්ලක යේ ශිෂව් යත්වවය 

අත්වහිටවනු  ෙන අතර, ඔහුයේ / ඇයයේ අධ යාපනය සඳහා විතෂවයයන්ත යතෝරා 

ගැනීයේදී සිසුන්තට යත්වරීයේ නිදහස ඇති ෙව අවධාාරණය කරමින්ත වර්ලධාන 

මානසිකත්වවය් සහ ූර්ලණ යසෞඛ ය සේපන්තන ් රියාකාරී පුරවැසියයකු වර්ලධානය 
කිරීම සඳහා සමස්ත ඇගයීේ රාමුව විතය  නාත්වමකව සමාය ෝ නය යකයර්ල. 

 

 තමන්තට  ද හැකි අධායාපන, තා්ෂවක ක සහ වෘත්වතීය අධායාපන අවස්ථකාවන්ත අුරින්ත 
යත්වරීේ කිරීමට සිසුන්ත සවිතෙ  ගැන්තීමට පාසල් අධායාපනයේ වසර 13 ක අනිවාර්ලය 
 රය් ක්රියාත්වමක යකයරනු  ැයේ. 

 

 සිසුන්තට මනා වයවසායක සහ කාර්ලමික නිරාවරණය්  ො දීම පික ස නව තා්ෂවන 
සහ නයවෝත්වපාදන මාර්ලගය් (TIC) හඳුන්තවා යදනු  ැයේ; 

 

 සෑම අධ යාපන යකාේපාසයකම අවම වශයයන්ත එ් පාස ්වත්ව නිදහස් ඩිිකටල් 
තා් ෂවණයයන්ත සමන්තවිතත නිදහස් ෙහු-මාදිි ඉයගනුේ මධ යස්ථකාන ය ස හදුනාගත 

යුු අතර, එමගින්ත පාස  හැරයාමට යපර දුමවන්තට වා ා පුළුල් පරාසයක හැකියාවන්ත 

සහ නිපුණතාවන්ත  ොගැනීමටත්ව හැකියාවන්ත අත්වපත්ව කරගැනීමටත්ව හැකියාව 
 ොයදනු ඇත. 

 

 

             අධායාපනයට සමාන ප්රය ශය් සහතික කිරීම සඳහා, පුහුණු ගුුමවුමන්ත ප්රමාණවත්ව 
සං යාව් සිටීම වැදගත්ව නිර්ලණායකයකි.  ගුුමවුමන්තට සහ ඔවුන්තයේ පවුල්ව ට 

දුරස්ථක හා දුගී ප්රයේශව  යහාඳ තත්වත්වවයේ ීවන නිවාස සහ යවනත්ව සුදුසු 
දිරිගැන්තීේ / පහසුකේ  ො යදන අතර එමඟින්ත රී  ංකාය  සෑම ප්රයේශය් යවතම 
දායකත්වවය දිරිගැන්තය . 

 

 

විතෂවය මා ාව සහ ඉයගනුේ ප්රතිඵ  සන්තනිය දනය සහ ඉදිරිපත්ව කිරීම, ගැටළු විතසඳීම, කියීම, 

සාමානය දැනුම, නායකත්වවය, කණ්ඩා ායේ වැා , සහකේපනය, සමාජ අනුක නය,විතවිතධාත්වවය 
අවයෙෝධා කරගැනීම, යසෞ ය දැනුම, ආර්ලිකය, පරිසරය සහ සමාජය, අයනකා යකයරහි 
ගුමත්වවය, යේ යකයනකුට  ො දිය හැකි කුස තාවන්ත යමන්තම වැදගත්වම වශයයන්ත ජාතික 

ගුුම ය්න්තද්රයේ 
සිට ශිෂවය ය්න්තීය 
ඉයගනීම ද්වා 

දුමවන්තයේ 
ආර්ෂවාව 
යකයරහි දැඩි 
අවධාානය් 

පාසල් යවන්ත 
යනාකිරීම 

අන්තතර්ලග්රාහ 
අධායාපනය වර්ලධාන 
මානසිකත්වවය් යවත 
යයාමුව ප්රාථකමික හා 
ේවිතතීයික අධායාපනය 
සඳහා වන ඇගයීේ 
රාමුව සමාය ෝ නය 

අවුුමදු 13 ක ෙහු-මාන 
ඉයගනීම 

තා්ෂවණ හා 
නයවෝත්වපාදන මාර්ලගය 

පාසල් ෙහු මාදිි 
ඉයගනුේ මධායස්ථකාන 
ය ස  

ීවන කුස තා සහ 
ආ ාර ධාර්ලම 
අධායාපනය 

නාගරික නගරවින්ත 
පිටත ගුුමවුමන්ත 
යයදීම සඳහා දිරි 
දීමනා  
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අනනයතාවය, සාමය සහ තිරසර සංවර්ලධානය පිළිෙඳ හැඟීේවින්ත අනූන ආධායාත්වමික, 

 ාවමය, ඥානනමය සහ ශාරීරික කුස තා යවත යයාමු ය .  

 

ආර්ලික, යේශපා න හා සමාජ අභියයෝගයන්තට මුහුණ දීමට සූදානේ රම ෙ කාය් 
නිර්ලමාණය කිරීම සඳහා විතෂවය මා ාව නැවත සංවර්ලධානය කිරීම. සියළුම සිසු සිසුවිතයන්ත හට 
වසර දහුන් පුරා ප්රාථකමික හා ේවිතතීයික අධායාපනය ුළින්ත විතවිතධා විතෂවයයන්ත (ස්වා ාවිතක විතදයා 
හා ගක තය, වයවහාරික විතදයාව සහ මානව ශාස්ර) ඉයගනීමට අවස්ථකාව  ො යදන ෙවට 
සහතික වනු  ැයේ. විතදයාව හා ගක තය අ.යපා.ස. (රසස් යපළ) රගන්තවනු  ෙන්තයන්ත පාසල් 
වින්ත 10% කටත්ව වා ා අඩු ප්රමාණයක පමක . අ.යපා.ස. රසස් යපළ සඳහා විතදයා අධායාපනය 

 ො යදන පාසල් සං යාව වැඩි කිරීම සඳහා අවශය සේපත්ව සැපයීමට කඩිනේ පියවර ගනු 
 ැයේ. 

 

       

ෙහු ධාාරාවන්ත; 

STEM 
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 රයේ පාසල් 10,000 ක   යාේතිය යහාඳින්ත විතශ්යල්ෂවණය කර ේ රතිසංවිතධාානය 

කර ඇති අතර යහාඳම ේ රය ශය සහ ගුණාත්වමක අධ යාපනය  ො දීම සහ සෑම 
දුමයවකුටම කිය ෝමී ශටර්ල 5 ක දුර් ුළ අංගසේූර්ලණ අංගසේූර්ලණ පාස කට 

ේ රය ශය ඇති ෙව සහතික කිරීම. පාස ට ඇුළත්ව ීයේ ේ රාථකමික 

නිර්ලණායකය පාස ට ඇති දුර ේ රමාණය වනු ඇති අතර පවතින නිර්ලණායකයන්ත 
විතය  නාත්වමකව සමාය ෝ නය යකයරනු ඇත.  

 

පූර්ව ළමාවිය ැකකවරණය  ා අධ්යාපනය (ECCE)    

ජපර පා ල් අධ්යාපනජේ  ැට   
 

විතෂවය මා ාව සේෙන්තධා ප්රතය්ෂවය මත පදනේ වූ ප්රතිපත්වති මාර්ලයගෝපයේශයන්ත සහ ඉගැන්තීේ 
රමය දයන්ත ක්රියාත්වමක යකයරනු ඇති අතර පසුකාලීන වැඩිහිටි විතයේදී සමස්ත යහපැවැත්වම 
සඳහා සමෙර පදනම් සපයනු ඇත.  

 

 සෑම පළාත්ව පා න ආයතනය් සඳහාම රජයේ ූල ය ආධාාරයයන්ත සහතික කරන  ද 
ECCE මධායස්ථකාන ප්රමිතීන්ත සහිතව සංවර්ලධානය කර නිදහස් අධායාපන රමයට 
අනුල  ව සංවර්ලධානය යකයර්ල. 

 

 සාමානය අධායාපන රමයට වා ා යහාඳ පිළිගැනීම්  ො ගැනීම සඳහා සියලුම ECCE 

පාසල් ඔවුන්තයේ ළඟම ඇති සාමානය අධායාපන පේධාති පාසල් සමඟ සේෙන්තධා 
යකයර්ල. ූර්ලව ළමා විතය සංවර්ලධානය අවසන්ත කිරීයමන්ත පසුව යපර පාසල් සඳහා 
ප්රය ශය අනිවාර්ලය යකයර්ල. 

 

 යපර පාසල් ගුුමවුමන්තට, අයේ්ෂවාවන්ත සහ ප්රමී ශතීන්ත සා්ෂවාත්ව කරගැනීම මත 
පදනේව රජය විතසින්ත අතියර්ලක දීමනාව් යගවනු ඇත;       

 

උ  ේ අධ්යාපනය 
 

 කර්ලමාන්තතයේ හවුල්කාරිත්වවයන්ත සහ ජාත්ව යන්තතර සහයයෝගීතාවයයන්ත ස් රීය, පර්ලයේෂවණ 

ය්න්තේ රීය අධ යාපනය් ඇති කිරීම සඳහා රාජ් ප ය රසස් අධ යාපන ආයතන (විතශ්ව විතේ යා ) 

ේ රතිසංස්කරණය කිරීම; නයවෝත්වපාදන සඳහා පර්ලයේෂවණ හා අධ යාපනය සඳහා වන 

අරමුදල් දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයේ ස්ථකානගත කිරීයේ විතශ්ව විතේ යා  වින්ත 2% ද්වා ඉහළ 

නංවනු ඇත. 

 

 තරගකාරී වැටුේ සහ ප්රති ා   ොදී රයේ යහාඳම ුේධිමුන්ත විතශ්ව විතදයා  සහ රසස් 
අධායාපන ආයතන යවත ආකර්ලෂවණය කරගනු  ැයේ.  

 

 PPP හරහා කාර්ලමික මණ්ඩා ප ප්රවර්ලධානය කිරීම; රාජය විතශ්වවිතදයා ව ට අනුෙේධා එවැනි 
විතශ්ව විතදයා  50 ් ඉදි යකයර්ල. එවැනි විතශ්ව විතදයා  ඉදිකිරීම සඳහා රජය යපෞේගික 
අංශයට ඉා ේ  ො යදනු ඇත. එම කාර්ලමික මණ්ඩා ප ුළ ‘වැා ’ සහ ‘අධායාපනය’ එකට 
ප්රවර්ලධානය කරනු ඇත; ‘පළමුව වැා  කරන්තන, ඊළඟට රපාධිය’ යන සංකල්පය 
ක්රියාත්වමක කරන්තන; 

 

 දකුණු ආසියාය  සහ නැයගනහිර අප්රිකාය  රසස් අධායාපන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා 
ය ාව ප්රමු  යපයළ් විතශව් විතදයා  ආකර්ලෂවණය කර ගැනීම, අධායාපනය සඳහා පුේගික-

රාජය හවුල්කාරිත්වවය ප්රවර්ලධානය කිරීම සහ ගුණාත්වමක ාවය ඉහළ නැංීම සඳහා  ා  
නැවත ආයයෝජනය කළ යුු ක ාීයය අධායාපන ය්න්තද්රස්ථකානය් ය ස යහෝමාගම 
තාක්ෂණ නගරය සංවර්ලධානය කිරීම. රසස් අධායාපන හා වෘත්වතීය පුහුණු ආයතන සඳහා 

ස්වාීන තත්වත්වව සහතික කිරීයේ අධිකාරිය් ක්රියාත්වමක ය  
 

ශිෂවය ීවිතතයේ ගුණාත්වමක ාවය ඉහළ නැංීම සහ සෑම විතටම සියලු සිසුන්තයේ ආර්ෂවාව 
සහතික කිරීම සඳහා විතශ්ව විතේයා  පරිපා නය නීතියයන්ත ෙ ගු වනු ඇත. 

ECCE 

මධායස්ථකාන 
ප්රමිතිකරණය 
කිරීම 

ECCE සිට 
යපර පාස  
ද්වා 
ොධාාවකින්ත 
යතාරව 
ඒකාෙේධා ීම යපර පාසල් 
ගුුම 
දිරිගැන්තීේ 
යපර පාස  

පර්ලයේෂවණ 
ය්න්තීය විතශ්ව 
විතදයා  යපර 
පාස  

රසස් තත්වත්වවයේ 
අධායයන කාර්ලය 
මණ්ඩා  ය් 
ආකර්ලෂවණය කර 
ගැනීමට හා රඳවා 
ගැනීමට 
දිරිගැන්තීේ 

පළමු රපාධිය 
සඳහා කාර්ලමික 
විතශ්ව විතදයා  ය ස 
විතශ්ව විතදයා  
යකාලීික 50 ්  

සෑම විතටම 
සිසුන්තයේ 
ආර්ෂවාව සහතික 
කිරීම  

කිය ෝමී ශටර 5 ක 
අරය් ුළ ූර්ලණ 
පරාස ේවිතතීයික 
අධායාපන 
පාස කට ප්රය ශය 
සහිත වනු ඇත.  
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තාක්ෂණික    වෘත්තීය අධ්යාපනය: 
 

 

තාක්ෂක ක හා වෘත්වතීය අධායාපන පහසුකේ සහ ඉයගනුේ පරිසරයන්ත අභිමානය යගන 
යදන මානසිකත්වවයකින්ත යුුව සංවර්ලධානය කරනු ඇති අතර වෘත්වතීය ආ ාර ධාර්ලම 
රගන්තවන අතරම TVET හි යපෞේගික හා රාජය අංශයේ හවුල්කාරිත්වවයන්ත ද ඇත. 

 

UNIVOTEC, TVEC, නිපුණතා සංවර්ලධාන අමාතයාංශය සහ යපෞේගික අංශයේ TVE 

සපයන්තනන්ත සමඟ සමී ශප සේෙන්තධාතා හරහා ේවිතතීයික පාසය න්ත ොධාාවකින්ත යතාරව 
මාුමීම සඳහා තාක්ෂක ක හා වෘත්වතීය අධායාපන අවස්ථකා  ො යදනු ඇත. අවුුමදු 13 

පාසල්  රයයන්ත ඉවත්වව යන විතට වෘත්වතීය මාර්ලග සහ අයේ්ෂවාවන්ත; ජාතික වෘත්වතීය 
සුදුසුකේ (NVQ) සහ වර්ලතමාන රී  ංකා සුදුසුකේ රාමුව (SLQF) අනුව විතශ්ව 
විතදයා ව ට විතශ්වවිතදයා  ප්රය ශය සඳහා පහසුකේ සැ යසනු ඇත. 

 

  

අධ්යාපන ක්රමය පිපපාලනය    කළමනාකරණය 
 

 අධ යාපන ේ රතිපත්වති ්  රියාත්වමක කිරීම අී්ෂවණය කිරීම මධ යම අමාත්ව යාංශය 

විතසින්ත සහතික කරනු ඇති අතර එමඟින්ත  ගුණාත්වමක අධ යාපනය  ො දීයේ 
පරතරයන්ත පියවා ගත හැකිය. එහි කාර්ලයයන්ත පහත ඒවාට සීමාය : 

 -අධ යාපන ේ රතිපත්වති පර්ලයේෂවණ සහ සැකසීම 

 ගුුම අධ යාපනය සහ ඔවුන්තයේ අ ණ්ඩා  වෘත්වතීය සංවර්ලධානය 

 ජාතික විතෂවයමා ා සංවර්ලධානය, විත ාග සහ ඇගයීේ 

 -ආංශිකව පුළුල් හා මනා සේෙන්තීකරණ ේ රතිපත්වතිමය මැදිහත්වීේ     

 අරමුණු කර ගනිමින්ත ECCE සහ යපර පාසල් පේධාති,  

 ේවිතතීයික, ඉහළ ේවිතතීයික හා රසස් අධ යාපන පේධාති අතර සේෙන්තධාතා පවත්වවා 
ගැනීම.  

 ෙ ය යෙදා හැරීමත්ව සමඟ, අමාත්ව යංශය විතසින්ත දැනට පරිපා නය කරනු  ෙන 

ජාතික පාසල් 352 හි කළමනාකරණය සහ පරිපා නය (සිසුන්ත ඇුළත්ව කිරීම, 

ගුුම පත්වීේ හා මාුමීේ,  යපළයපාත්ව හා නි  ඇඳුේ යෙදා හැරීම, පාසල් 

යගාා නැගිි ඉදිකිරීම හා නා ත්වු කිරීම  ඇුළුව) අදාළ පළාත්ව පා න ආයතන 

යවත යෙදා හරිනු  ැයේ.                   ජනතාවට ඔවුන්තයේ ගැටළු ව ට පිළියේ 

යසීම සඳහා මධ යම අධ යාපන අමාත්ව යාංශය යවත පැමිණීයේ අවශ් යතාවය ද 
යමයින්ත මග හැයරනු ඇත;  

•  ජාතික පාසල් 352 පරිපා නය කිරීම සඳහා දැනට සිටින කාර්ලය 
මණ්ඩා  ය අදාළ පළාත්ව සහ පර්ලයන්තත යවත මාුම කරනු  ැයේ. 

  

පා ල්වල නායකත්තවය  
ගුුමවර සහ විතදුහල්පති ඇගයීේ රමය ූර්ලව නිශ්න්ත ප්රධාාන කාර්ලය සාධාන දර්ලශක මත 
පදනේ යවනු ඇත. එම කාර්ලය සාධාන දර්ලශක සා්ෂවාත්ව කරගැනීම තහවුුම කිරීම 
සඳහා පහත ක්රියාමාර්ලගයන්ත ගනු  ැයේ: 

• විත වය පාසල් ප්රධාානීන්තයේ යතෝරාගත්ව කණ්ඩා ායේ සඳහා   

 යත්වරීේ නිර්ලණායකය් මගින්ත ශ්තිමත්ව පාසල් නායකත්වවය, ්  රියාත්වමක කරනු 

ඇත; 

• සුදුසු සහ අ ණ්ඩා  සංවර්ලධාන අවස්ථකා/පුහුණුීේ සැපයයනු ඇත; 

• ස්වාීන ොහිර ඇගයීේ සමඟ ගුණාත්වමක ාවය සහතික කිරීම සහ 

ත්යස්ුම කිරීම සඳහා  කාර්ලය සාධානය සහ නිපුණතා පදනේ කරගත්ව   
             පාසල් කළමනාකරණ පේධාතිය් ක්රියාත්වමක කරනු ඇත; 

• ශිෂවය -ගුුමවර අනුපාතය ගුුමවරයයකුට රපරිම ශිෂවයයන්ත 35   

             මේටයේ පවත්වවා ගැයනනු ඇත. 

                           
ගුුමවුමන්තයේ ගුණාත්වමක  ාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන ගුුමවර ප්රතිපත්වති: 

පුේගික-යපාදු 
හවුල්කාරිත්වවයන්ත 
සහිත නීන 
ඉයගනුේ 
පරිසරයන්ත  

පාසයල් සිට 
TVEC ද්වා විතශ්ව 
විතදයා  යවත 
ොධාාවකින්ත යතාරව 
මාුමීම  
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• ගුුම වෘත්වතිය, ඉහළින්තම ගුම කරන සහ කැපවුණු වෘත්වතිය් ෙවට පත්ව 
යවන ය ස සංස්කෘතිමය යවනස් සිදු යකයරනු ඇත; 

• ගුුම සංවර්ලධාන මධායස්ථකානයකට ප්රමු තාවය  ො දීයමන්ත  ගුුමවුමන්තයේ 
අ ණ්ඩා  වෘත්වතීය සංවර්ලධානය සහතික කරනු  ැයේ; 

• ගුුමවුමන්තයේ නිපුණතාවන්ත නිරන්තතරව මැනීමට  ් කර අී්ෂවණය කළ 
යුුය; 

• අ ණ්ඩා  වෘත්වතීය සංවර්ලධානය හා පශ් ාත්ව රපාධි අධායාපනය සඳහා     

ගුුමවුමන්ත සවිතෙ  ගැන්තීම සහ දිරිගැන්තීම සඳහා  ජාතික අධායාපන විතශ්වවිතදයා ය් 
ෙවට ජාතික අධායාපන ආයතනය පරිවර්ලතනය කරනු  ැයේ; 

• අධායාපන යක්ෂර්යේ සියලුම පාර්ලශවකුමවන්ත සවිතෙ  ගැන්තීමට පියවර ගනු 
 ෙන අතර  පාසල් පරිපා නය, ගුුම පත්වීේ, පාසල් ඇුළත්ව කිරීේ ආදිය යකයරහි 

ෙ පෑේ යනාකිරීයමන්ත යගෞරවය හා නිදහස  ො දීම ඉගැන්තීම වෘත්වතිය් ය ස 
ස්ථකාපිත කර ගුුම වෘත්වතීය ස ාව් පිහිටුවා ගුුම වෘත්වතියේ තත්වවය රසස් කිරීම සදහා 
විතධිවිතධාාන යයදීම  
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15.  විදුිය    බලශක්තිය 
 

ෙ ශ්ති අංශය පහත සඳහන්ත රප අංශ වින්ත සමන්තවිතත ය : ධජව ස්කන්තධා (විතධිමත්ව 

හා අවිතධිමත්ව),  නිජ යතල්, ගෑස්, විතදුිය සහ පුනර්ලජනනීය ෙ ශ්තිය. ෙැිපය  ැරී ිටල, 

ප්රජේශයතාව,  මාෙ පිළි ැනීම    ලබා  ත  ැරී බව (ජශශීය  ම්පත්ත මත යැපීම)  මඟ 

ොතිජේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව   තික ජකජර්. අපජග්ධන ඉලක්කය වන්ජන් ජලෝක 

ය පැවැත්තමට බලශක්ති  ැපයුජම් ගුණාත්තමකභාවය    විශේව නීයත්තවය වැඩි යරයුු රීමේමත්ත, 

 මාෙ ය පැවැත්තම    ආර්ික  මෘශධිය  ඳ ා බලශක්ති තිර ාරභාවය    ෙැිපය  ැරී ිටල 

කරා ඉයරිපයට යාමත්ත ය. 

 

රී  ංකාව සුව ප්රමාණවත්ව තරේ පුනර්ලජනනීය ෙ ශ්ති සේපත්ව ඇති අතර ඒවා දැනටමත්ව 
ය ාව පුරා  ාවිතතයේ පවතින තා්ෂවණයන්ත මත පදනේව වාක ජමය වශයයන්ත ශකය ය .  

සූර්ලය හා සුළං ව  ෙහු  සේපත්ව රපයයෝගී කර ගැනීම සඳහා වූ යපර ොධාක දැන්ත තාක්ෂක කව 
ජයයගන ඇති අතර යේවායේ පිරිවැය අ ණ්ඩා ව අඩු කිරීයමන්ත ඒවායේ පිරිවැය ඕනෑම 
ය්ාසි  ඉන්තධාන මත පදනේ වූ ෙ ශ්තියට වා ා පහළ මේටමක පවතී.  
 

මන්නාරම ජරෝණිජේ ඇති  ේවාභාවික  ෑ ේ ප්රධ්ාන ජශශීය  ම්පතක් වන අතර, එය නිවැරයර 

ප්රතිපත්තතියක්  ා ප්රජේශයරීන් යුතුව  ංවර්ධ්නය කළ යුතු අතර  ෘ  ේා භාවිතයට LPG  ඳ ා 

විකල්පයක් බවට පත්තවිය යුතුය. 

 

යේශගුණයේ ෙ පෑම තවදුරටත්ව යනාස කා හැරිය යනාහැකි අතර, ය්ාසි  ඉනධාන වැඩි 
වශයයන්තම  ාවිතතා කරනු  ෙන්තයන්ත ෙ ශ්ති රත්වපාදන සහ ප්රවාහන අංශය. ඒවා ආර්ලිකයට 
සහ පරිසරයට විතශා තම හානිය් සිදු කරයි. ෙ ශ්ති පරිවර්ලතන තාක්ෂණයේ යඝ්ර යවනස්ීේ 
සහ රී  ංකාය  ජාතයන්තතර ෙැඳීේ හඳුනා ගැනීම සඳහා ජාතික ෙ ශ්ති ප්රතිපත්වතිය (2008) 

නව ප්රධාාන ප්රතිපත්වති අරමුණු හා අරමුණු සමඟ සංයශෝධානය යකයර්ල. විතදුිය හා ප්රවාහනය යන 

යදකටම ආනයනික යපාසි  ඉන්තධාන මත රඳා යනාපවතින තත්වත්වවය් ළඟා කර ගැනීයේ 
ඉ ්කය් සහ තිරසාර ධජව ස්කන්තධා ප්ර වයන්තහි සැපයුේ වැඩි කිරීම ෙ ශ්ති විතයශ්ෂවඥයින්ත 
සමඟ රපයේශන ක්රියාවියකින්ත පසු පැහැදිි කා රාමුවකින්ත අර්ලථක දැ්යවනු ඇත. 
 

ෙ ශ්ති ප්රතිපත්වතියේ පදනම මත, ෙ ශ්ති අංශ සංවර්ලධානය සඳහා ජාතික දිගුකාලීන 

සැ ැස්ම් අපි පහත සඳහන්ත ප්රධාාන ූල ාරේ යන්තට ඇුළත්ව කිරීමට අදහස් කරන අතර එයට 
පමණ් සීමා යනාය . 

 

මනාව නිර්ලව නය කරන  ද කා  රාමුව් මත ධජව ස්කන්තධා, ගෑස් සහ යතල් ඇුළු යේයය 

ෙ ශ්ති සේපත්ව තවදුරටත්ව ගය ෂවණය කර ෙ ශ්ති සුරක්ෂිතතාව සහ පිරිවැය 
තරඟකාරිත්වවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඒවා සංවර්ලධානය කිරීම; 

 

සැපයුේකුමවන්ත තරඟකාරී ය ස යතෝරා ගැනීයේ පදනම මත ද්රව ස්වා ාවිතක ගෑස් (LNG) 

ආනයනය වසර ුන් ඇුළත ආරේ  වන අතර යතල් දහනය කරන සියලුම ෙ ාගාර 
ස්වා ාවිතක ගෑස් මත ක්රියාත්වමක වන පරිදි පරිවර්ලතනය කරනු  ැයේ. නිෂවප්ාදන 

කර්ලමාන්තතව ට ස්වා ාවිතක ගෑස්  ාවිතතා කරමින්ත කාර්ලමික වු සහ අපනයන ප්රවර්ලධාන 
ක ාපව ට යස්වය කිරීයමන්ත ස්වා ාවිතක ගෑස්  ාවිතතා කිරීයේ අවස්ථකාව  ො යදනු ඇත. 

 

සූර්ලය, සුළං සහ මුහුදු ෙ ශ්තිය ඇුළු පුනර්ලජනනීය ෙ ශ්තිය  ොගැනීම සඳහා යමන්තම 
ගො ාවන්ත සහ ෙැටරි තා්ෂවණය වැනි ෙ ශ්ති ගො ා විතකල්ප සඳහාත්ව, ජා යේ ස්ථකාවර ෙව 

සහ විතශ්වසනීයත්වවය යමන්තම විතදුි ෙ  සැපයුයේ දැරිය හැකි ෙව සඳහාත්ව මෑතකාලීන 
තා්ෂවණ සංවර්ලධානයන්ත  ාවිතතා කිරීමටත්ව, විතදුි ෙ  අංශයේ සැ සුේ සංයශෝධානය යකයරනු 
ඇත.  

 

විතදුිෙ  ්යෂවර්යේ අ ණ්ඩා  හා ය ගවත්ව නිර්ලකාෙනීකරණය සඳහා කැප වනු පික ස රී 
 ංකාව තවදුරටත්ව ගල් අ පුම ෙ ාගාර ඉදියනාකරනු ඇත. පවත්වනා ගල් අ පුම ෙ ාගාර එහි 

දැරිය හැකි සහ 
ළඟා කරගත හැකි 
ෙ ශ්තිය් සහිත 
ෙ ශ්ති 
ආර්ෂවාව  

ආනයනික යපාසි  
ඉන්තධාන මත රඳා 
යනාපවතින 
කඩිනේ 
වැා සටහන්  

ගල් අ පුමවින්ත 
ෙැහැර ී එම 
්යෂව්රය ුළ 
ය ගවත්ව 
නිර්ලකාෙනීකරණය
් සිදු කිරීම  

මන්තනාරයේ සිට 
ඔයේ නිවසට 
ඉන්තධාන   

ඉදිරියට යා හැකි 
මාර්ලගය් ය ස 
පුනර්ලජනනීය 
ෙ ශ්තිය 
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 යානක පාරිසරික ෙ පෑේ අවම කිරීම සඳහා අතියර්ලක ආයයෝජන සමඟ පාරිසරික වශයයන්ත 
අනුල   යකයරනු ඇත. 

 

සමස්ත අවධාානය යයාමු කරනුයේ ෙ ශ්ති-කාර්ලය්ෂවම යපාදු ප්රවාහනය සංවර්ලධානය කිරීම 
සඳහා වන අතර, ෙ ශ්ති කාර්ලය්ෂවම යපෞේගික වාහන සහ යපෞේගික විතදුි වාහන 
තීුමෙදු සහ ෙදු සහන මගින්ත දිරිමත්ව කරනු  ැයේ; 

 
 
 
පුනර්ලජනනීය ෙ ශ්තිය රත්වපාදනය පුළුල් කිරීයේ ය්න්තද්රය වනුයේ වසරින්ත වසර 
පුනර්ලජනනීය දායකත්වවය වැඩි කිරීමයි. අඩු පිරිවැයකින්ත වාසි  ො ගනිමින්ත ගො ා පේධාතිව  
සහාය සහිතව 2030 වන විතට රී  ංකාව පුනර්ලජනනීය ෙ ශ්තියයන්ත 60% ් ද 2040 වන 
විතට පුනර්ලජනනීය ෙ ශ්තියයන්ත 85% ් ද රත්වපාදනය කරනු ඇත. 

 

 

කුා ා පරිමාණ ආයයෝජකයින්ත සඳහා යවන්ත කර ඇති සුළං හා සූර්ලය සංවර්ලධානය ඇුළු 
ෙ ශ්ති වයාපෘති සඳහා ආයයෝජනය කිරීමට රී  ංකා ආයයෝජකයින්තට සහ ෙ ශ්ති 
පාරිය ෝගිකයින්තට අවස්ථකාව  ැයේ. ඉා ේ පරිහරණය ප්රශස්ත කිරීම සඳහා ඇළ මාර්ලග, ජ ාශ 

සහ මහාමාර්ලගව ට වා ා සූර්ලය පේධාතියට ප්රමු තාවය දීමත්ව සමඟ අඩු විතයදේ වින්ත වාසි  ො 
ගැනීම සඳහා විතශා  වයාපෘති ප්රවර්ලධානය යකයර්ල; 

 

රී  ංකාය  මහජන රපයයෝගිතා යකාමිෂවන්ත ස ාය  ස්වාීන නියාමකයායේ කාර්ලය ාරය 

ශ්තිමත්ව කරමින්ත  නිජ යතල්, ගෑස් සහ විතදුිය සඳහා විතනිවිතද ාවයයන්ත ක්රියාත්වමක කරන 

මි කරණ ප්රතිපත්වතිය් මගින්ත සියලු පාරිය ෝගිකයින්තට දැරිය හැකි මි කට වාක ජ 

ෙ ශ්තිය සැපයීම සහතික යකයර්ල.  

 

රජයේ අයනකුත්ව ආයතන සමඟ සේෙන්තීකරණය යකයරන ක්රියාකාරී ආකෘතිය් ස්ථකාපිත 

කරන අතරම තිරසාර ෙ ශ්ති අධිකාරියේ කාර්ලය ාරය ශ්තිමත්ව කරනු  ැයේ. 

 

 

ෙ ශ්ති සැපයුේ ආයතනව  ූල ය ශකයතාවයට ොධාා යනාකර අවදානමට  ්විතය හැකි 
පාරිය ෝගික කාණ්ඩා  සහ ආර්ලිකයේ අංශ ඉ ්ක කර විතනිවිතද ාවයයන්ත යුුව ෙ ශ්ති 
සහනාධාාර  ො යදනු ඇත; 

 

විතවිතධා වයාපාර ආකෘතීන්ත සහ යයෝජනා රම ප්රවර්ලධානය කිරීම ුළින්ත සමාජයේ සියලුම යකාටස් 
ෙ ශ්ති වර්ලධාකයයකු ෙවට පත්වවිතය හැකිවන ය ස රී  ංකාව වහ  මත සූර්ලය ෙ ශ්ති 
වැා සටහන නිවාස මිියනය් ඉ ්ක කර ගනිමින්ත ප්රවර්ලධානය කරනු ඇති අතර එම අංශය 
ප්රජාතන්තීයකරණය කරයි. රාී කා යේ විතදුි  ාරය සහ ජා ක ස්ථකායිතාව සඳහා ආධාාර 

කිරීම සඳහා යෙදා හරින  ද ෙැටරි ෙ ශ්ති ගො ා යයෝජනා රම යයදීමට රී  ංකාව 
යගෝලීය ෙ ශ්ති නායකයින්ත සමඟ හවුල් වනු ඇත.  

 

වසර යදක් ුළ සියලුම යගාා නැගිි, වායුසමී ශකරණ සහ යතකරණ රපකරණ, සියලුම ගෘහ 

රපකරණ සහ කාර්ලමික යමෝටර සඳහා ෙ ශ්ති කාර්ලය සාධාන ප්රමිතීන්ත ස්ථකාපිත කිරීයමන්ත 
ෙ ශ්ති කාර්ලය්ෂවමතාව, ඉල්ලුම කළමනාකරණය සහ සංර්ෂවණ කටයුු ය ගවත්ව කරනු 
ඇත; ෙ ශ්ති පරිය ෝජන වාර්ලතා කිරීයේ යරගු ාසි වසර් ුළ සේූර්ලණයයන්තම 
ක්රියාත්වමක වනු ඇත; ජයග්රාහ විතසඳුේ නිර්ලමාණය කිරීම සඳහා ඉල්ලුේ පාර්ලශ්වයේ 
කළමණාකරණය යවනුයවන්ත ආයයෝජනය කිරීමට විතදුිය,  නිජ යතල් සහ ගෑස් 
යෙදාහරින්තනන්ත දිරිමත්ව කරනු  ැයේ; විතදුිෙ  පේධාතියේ විතශ්වසනීයත්වවය සහ පිරිවැය 

කාර්ලය්ෂවමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉල්ලුේ පාර්ලශ්වය ඒකාෙේධා කිරීම ක්රියාත්වමක කරනු 
ඇත; 

 

 

විතදුි වාහන 
ආනයනය දිරිමත්ව 
කරනු ඇත  

පුනර්ලජනනීය 
ෙ ශ්තිය 
යකයරහි අවධාානය 
යයාමු කරනු  ැයේ  

ෙ ශ්තිය 
ආයයෝජනය් 
ය ස   

ෙ ශ්තිය 
ආයයෝජනය් 
ය ස  

තිරසාර ෙ ශ්ති 
අධිකාරිය 
ශ්තිමත්ව කිරීම  

අවදානමට  ්විතය 
හැකි කණ්ඩා ායේ 
සඳහා ෙ ශ්ති 
සහනාධාාර  

කුටුේ  මිියනය් 
සඳහා වහ  මත 
සූර්ලය ෙ ශ්ති 
වැා සටහන 
ය ගවත්ව කිරීම  

සැපයුයේ 
ආර්ෂවාව වැඩි 
දියුණු කරන්තන 
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විතදුිෙ  අංශයේ ගුණාත්වමක ප්රමිතීන්ත ප්රමු තා පදනම් මත ක්රියාත්වමක කරනු ඇත. ආර්ෂිත 

නීති සේපාදනය ඇුළුව සැපයුම සහ  ාවිතතය පිළිෙඳ ආර්ෂවාව වැඩිදියුණු කරනු ඇති අතර 
වසර 5 ක වැා සටහන් යටයත්ව  නිජ යතල්, ගෑස ්සහ විතදුි තාක්ෂණ යස්වකයින්ත පුහුණු 
කිරීම සහ ෙ පර  ො යදනු ඇත. 

  

  

 

16. කෘෂිකර්මාන්තය, වැවිි  ා  ත්තව පාලනය 
 

 

රයේ කෘෂිකාර්ලමික අංශය ගෘහස්ථක සහ වැවිති යන අංශ යදයකන්ත සමන්තවිතත යවයි. 2008 

වසයර්ලදී කෘෂිකාර්ලමික අංශය දළ යේයය නිෂවප්ාදිතයට දැ්වූයේ 12% ක දායකත්වවය් 
පමණ් වූ අතර එය 30% ් වූ කාර්ලමික අංශයේ සහ 57% ් වූ යස්වා අංශයේ දායකත්වවයට 
වා ා අඩු අගයකි. නිෂව්පාදන අංශයක වැදගත්වකම, එය දළ යේයය නිෂව්පාදිතයට ද්වන 
දායකත්වවය අනූව තීරණය කළ යනාහැකිය. එමගින්ත සමාජ ආර්ලික සංවර්ලධානය, රැකියා 
අවස්ථකාව, ජනතාවයේ යසෞ යය, ආහාර ආර්ෂවණය යනාදියට  ැයෙන දායකත්වවයද 
සැ කිය යුුය. ආර්ෂිත ආහාර සහ යවනත්ව වටිනා නිෂවප්ාදනයන්ත සහිත ස්වයංයපෝෂී රට්; 

වාක ජ අරමුණු සඳහා අතිරි්තයන්ත සමග විතයශ්ෂවයයන්ත ග්රාමී ශය ජනතාව සඳහා රැකියා  ොදීම 
සහ ීවන මේටම රසස් කිරීම. 

 

 

  

මි  සහ ඵ දායී දිරිගැන්තීේ මගින්ත රී  ංකාය  ප්රධාාන ආහාර අවශයතා වන සහල්වින්ත 
ස්වයංයපෝෂිත කිරීම;   

කෘෂිකාර්ලමික හා පශු සේපත්ව අතිරි්ත ජනනය කරන කෘෂිකර්ලමාන්තතය ෙවට පරිවර්ලතනය 
කිරීම සඳහා විතදයාත්වමක රම, තා්ෂවණය හා පුහුණුව  ාවිතතා කිරීම. එමගින්ත රයේ ආහාර 
පා නය සහ ආර්ෂවාව සහතික කිරීම;  

 

 

ප්රාථකමික කෘෂිකාර්ලමික නිෂව්පාදනයේ නිෂවප්ාදන එකු කිරීම, සංර්ෂවණය කිරීම සහ අගය 
එකු කිරීම සඳහා රජයේ දිරිගැන්තීම සහ සහාය ප්රමාණවත්ව හා පුළුල් ය ස සපයනු ඇත. 

ඩිිකටල් තාක්ෂණය  ාවිතතා කරමින්ත යගාීන්තට යවළඳප  ප්රය ශය වැඩිදියුණු කරන අතරම 
වැඩි දියුණු කරන  ද ඇසුුමේකරණය හා යෙදා හැරීම ුළින්ත නාස්තිය අවම කිරීම 
අතරමැදියන්තයේ ෙ පෑම අවම කිරීම සහ යගාීන්තයේ ඉපැයීයේ ධාාරිතාව ඉහළ නැංයවනු 
ඇත. 

             

 

අගය එකු කළ කෘෂි නිෂව්පාදන, එනේ කජු, සුදුළූණු, තිත්වත කරවිත  වැනි විතයේයය 

යවයළඳයපාළව  ඉහළ වටිනාකම් ඇති ය ෝග යමන්තම කාෙනික යගාවිතතැන ප්රවර්ලධානය 
සඳහා දිරිගැන්තීේ  ො යදනු ඇත. 

 

 

සියලුම අංශව  සහ ාගිත්වවයයන්ත, සාක ය විතදයාත්වමක එළඹුම් හරහා රසායනික යපායහාර, 

පියෙෝධා නාශක, වල් නාශක  
යනාදිය  ාවිතත කිරීම සේෙන්තධාව රපාය මාර්ලග, වැා සටහන්ත සහ නියාමන යාන්තරණ 
සංවර්ලධානය කිරීම; 

 

බීජ පනත සමාය ෝ නය කර ප්රමිතියයන්ත යතාර බීජ ආනයනය කිරීම පිළිෙඳ ධනතික රාමුව 
ශ්තිමත්ව කිරීම, යගාවිතයා, සාේප්රදායික කෘෂිකාර්ලමික යෙෝග වර්ලග සහ ශාක ජාන සේපත්ව 
ආර්ෂවා කිරීමට පාර්ලශ්වකුමවන්තයේ රපයදස්  ො ගැනීම. 
  

   

ස්වයංයපෝෂිත 
ජාතිය් සඳහා 
කෘෂිකර්ලමාන්තතය 
හා පශු සේපත්ව 
සංවර්ලධානය  

කර්ලමාන්තතය යැපුේ 
යගාවිතතැයන්ත සිට 
අතිරි්ත 
කෘෂිකර්ලමාන්තතය 
ද්වා පරිවර්ලතනය 
කිරීම  

ඒකාෙේධා 
කෘෂිකාර්ලමික 
වටිනාකේ දාමය, 

පාර්ලශ්වකුමවන්ත 
සමග යගාවිතයන්ත  
ඇුළුව සාධාාරණ 
ධානය යෙදා හැරීම 
ප්රවර්ලධානය කිරීම  
කාෙනික 
යගාවිතතැන සහ 
අපනයන නැඹුුම 
කෘෂිකර්ලමාන්තතය 
සඳහා දිරි දීමනා  

කෘෂිකර්ලමාන්තතයේ 
රසායනික  ාවිතතය 
නියාමනය 
ශ්තිමත්ව කිරීම 

බීජ පනත 
සමාය ෝ නය 
කිරීම  
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 සවිතස්තරාත්වමක අධායයන මත පදනේව සැ සුේ කළ වැා සටහන්ත ක්රියාත්වමක කිරීම; කිරි 

යගාවිතතැන අවශය යටිත  පහසුකේ සහිතව මහා පරිමාණයයන්ත වයාේත කිරීම සහ ආනයනික 
කිරිපිටි සඳහා දිරිගැන්තීේ  ො දීම;  

 

යගාවිත නිෂවප්ාදන ආනයනය කිරීම අඩු කිරීම; පශු සේපත්ව සංවර්ලධානය සඳහා රාජය ආයතනව  

යස්වාවන්ත වැඩි දියුණු කිරීම 
 

 

වැවිි කර්මාන්තය 
යත්ව, රෙර්ල සහ යපාල් වගාව වැඩි දියුණු කිරීමට රාජය මැදිහත්වීම; පහත ූල ාරේ යන්ත සමග 
තා්ෂවක ක අභිවර්ලධානය සමග අගයන්ත එකු කිරීමට කටයුු කිරීම: 

 

 ‘සිය ෝන්ත ටී’ යල්ෙ යේ පැවති යගෝලීය විතශ්වාසය නැවත දිනාගැනීමට පිළියේ 

් රියාමාර්ලග ගැනීම. 

 තා්ෂවණය ුළින්ත ශ් රම හිඟය සේෙන්තධාව කටයුු කිරීම සහ වැවිති 
යස්වකයන්තයේ ආදායේ සහ ීවන තත්වවයන්ත වැඩි දියුණු කිරීම; 

 හානිකර යපායහාර, පළියෙෝධානාශක, වල් නාශක සහ කෘමිනාශක  ාවිතතය 

තහනේ කිරීම සඳහා අත්ව යවශ් ය නව නීති නියාමනය කිරීම සහ හඳුන්තවා දීම 

 ජ ය රැයඳන ේ රයේශ සංර්ෂවණය කරමින්ත රස්ියේව  හානිකර ඉා ේ 
පරිහරණය නැවැත්වීම; 

 ප ුුම ආනයනයට සීමා පනවා හැකි සෑම තැනම  ප ුුම වගාව ේ රවර්ලධානය 
කිරීම යස්වකයින්තයේ ීවන තත්වවය රසස් කිරීම; 

 ජ ය රැයඳන ේ රයේශ සංර්ෂවණය කරමින්ත රස්ියේව  හානිකර ඉා ේ 
පරිහරණය නැවැත්වීම; 

 ප ුුම ආනයනයට සීමා පනවා හැකි සෑම තැනම යත්ව යවනුවට ප ුුම වගාව 
ේ රවර්ලධානය කිරීම; 

 යකෝපි, ගේමිරිස් සහ කුුමඳු වැඩි ඵ දායීතාවකට යගන ඒම මගින්ත අපනයන 

යෙෝග වැඩිදියුණු කිරීම; 

 යකයතහි සිට සැකසුේ අවස්ථකාව ද්වා සීනි කර්ලමාන්තතය දියුණු කිරීම; 

 සියලුම වැවිතිව  ේ රාථකමික නිෂවප්ාදනයන්තයේ ගුණාත්වමක ෙව වැඩි දියුණු කිරීම 
සහ අගය එ් කිරීම සඳහා රනන්තදු කරීම. 

 යපාල් වගාව ආර්ෂවා කිරීම, ේ රවර්ලධානය කිරීම සහ දිරිගැන්තීම සහ ආනයන ෙදු 
මගින්ත පාේ යතල් ආනයනය කිරීම අධධාර්ලයමත්ව කිරීම. 

 

 
යේයය විතයශ්ෂවඥයින්තයේ මැදිහත්වීයමන්ත ආපදා කළමනාකරණය පිළිෙඳ ජාතික 

ක්රියාකාරී සැ ැස්ම් සැකසීම සහ ඵ දායී වාරිමාර්ලග හා ජ  මාර්ලග 
කළමනාකරණය ුළින්ත ගංවුර / නියඟ කළමනාකරණය යකයරහි අවධාානය 

යයාමු කරන අතරම විතදයාත්වමකව තිරසාර මානව හා කෘෂිකාර්ලමික කටයුු 
සඳහා ජ  ප්ර වයන්ත යයාදා ගැනීම. 

             

  

කිරි යගාවිතතැන 
පුනර්ලීවනය 
කිරීයේ වැා සටහන  

ගංවුර / නියං ෙ පෑම 
අවම කිරීම සඳහා 
වාරිමාර්ලග 
කළමනාකරණය  

පශු සේපත්ව 
සංවර්ලධානය 
ආර්ෂවා කිරීම  
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17. පිප රය 
යේශගුක ක විතපර්ලයාස යහ්ුයවන්ත ය ෝකයේ වැඩි වශයයන්තම අවදානමට  ්විතය හැකි රටවල් 
10 අතර රී  ංකාව නිරන්තතරයයන්ත වාර්ලතා ී තියේ. එෙැවිතන්ත තර්ලජනය අවම කිරීම හා අනුගත 
ීම සඳහා රාජය මැදිහත්වීම ප්රමු තාවයකි.  රයේ ඉා ේ, පරිසරය, ජාතික රදයාන / වනීී 
සහ ස්වා ාවිතක සේපත්ව කාර්ලය්ෂවමව කළමනාකරණය කිරීම, ආර්ලික සංවර්ලධානය හා 

යසාොදහයේ ප්රවණතා අතර සමුිතතාවය පවත්වවා ගැනීම ප්රතිපත්වති හා ජාතික ක්රියාකාරී 
සැ සුේ සකස් කිරීයේදී ස කා ෙ නු  ැයේ.  

 

යසෞ ය සේපන්තන පරිසරයක ීවත්වීයේ අයිතිය යරගු ාසි මගින්ත හා ප්රධාාන මු  පිරීේ 
කිහිපය් සහිත ජාතික දිගුකාලීන ක්රියාකාරී සැ ැස්ම් මගින්ත ආර්ෂවා යකයර්ල.  එය පහත 
සඳහන්ත ූල ාරේ යන්ත ඇුළු තවත්ව යේ වින්ත සමන්තවිතත යවයි;   

       

කාර්ලය්ෂවම ක්රියාකාරීත්වවය් ෙ ාත්වමක කිරීම සඳහ පහසුකේ සැපයීමට මධායම සහ 
ප්රායේයය මේටයේ පරිසරය සේෙන්තධා අධිකාරීන්ත සේෙන්තධා යකයරන හරස් කෘතයාත්වමක 
යමයහයුේ යාන්තරණය්  ාවිතතා කරන  මධායගත පාරිසරික පා න  යුහය් හරහා පරිසරය 
කාර්ලය්ෂවම ය ස කළමනාකරණය කිරීම. 

 

පාර්ලශවකුමවන්ත සහ ඔවුන්තයේ  ාවිතතයන්ත නියාමනය හා අී්ෂවණය කිරීම සඳහා ස්වාීන 
අී්ෂවණ ආයතනය් ය ස   
පාරිසරික යකාමිසම් පිහිටුීයමන්ත නීතිමය රාමුව සහ ෙ ාත්වමක කිරීයේ පේධාති ශ්තිමත්ව 
කිරීයමන්ත පාරිසරික වගීම වැඩි කිරීම, සියලු පාරිසරික නීති සාධාාරණ ය ස යවන්ත කිරීමකින්ත 
යතාරව ක්රියාත්වමක කරන ෙවට සහතික ීම. 

 

ස්වා ාවිතක වනාන්තතර ආවරණය (වැවිති හැර) වැඩි කිරීයේ අරමුනින්ත නීන තාක්ෂණය 

රපයයෝගී කරගනිමින්ත වනාන්තතර ආවරණය සහ මායිේ යවන්ත කිරීම යථකා තත්වත්වවයට පත්ව 
කිරීම අීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශ්තිමත්ව වනාන්තතර නිරී්ෂවණ පේධාතිය් ක්රියාත්වමක කරන 
අතරම 2030 වන විතට 35% ක කා  සීමාව් සහිත සැ ැස්ම් සමඟ ප්රාථකමික වනාන්තතර / 

යවනත්ව සංය දී පාරිසරික පේධාති විතනාශ කිරීම වහාම නතර කිරීම සහ සංර්ෂවණ කටයුු 
ය ගවත්ව කරනු  ැයේ. 

 

සංවර්ලධාන වයාපෘතිව  ූලික සංකල්පමය අවස්ථකාවන්තහිදී පාරිසරික ෙ පෑේ ඇගයීේ 
අනිවාර්ලය යකයරනු ඇති අතර වයාපෘති යයෝජක යවනුවට ස්වාීන අධිකාරිය් වශයයන්ත 
මධායම පරිසර අධිකාරිය යේ සේෙන්තධාව කටයුු කරනු ඇත. 

 

             

මහජනතාව ඇුළු සියලුම පාර්ලශවකුමවන්තයේ සහ ාගීත්වවයයන්ත ජාතික ෙ ශ්ති ප්රතිපත්වතිය 
(NEP)  සහ මෑතදී කරන  ද ඕනෑම සංයශෝධානය් සමාය ෝ නය කිරීම සහ සංයශෝධානය 

කිරීම සහ  යපාසි  ඉන්තධාන  ාවිතතය රමානුල  ව අඩු කිරීම අරමුණු කර ගනිමින්ත 
පුනර්ලජනනීය ෙ ශ්තිය සඳහා ප්රමු තාවය  ො දීම.   

 

 

පාරිසරික හායනය හා දූෂවණයට ුඩු යදන විතකල්ප යෙෝග යහෝ රමය දයන්ත සඳහා ශුනය 
ඉා ් තැබීම සඳහා නව යෙෝග හඳුන්තවාදීම දැඩි ය ස නියාමනය කරනු  ැයේ  
            

 

කාෙනික රමය දයන්ත සඳහා ප්රමු ත්වවය  ොදී ඒ සඳහා රනන්තදු යකයරනු ඇති අතර 
රසායනිකයන්ත අනිවාර්ලය ය සම අවශය වූ විතට ඒවා අවම වශයයන්ත සහ දැඩි පා නය් 
යටයත්ව සිදු යකයරනු ඇත.   

 

මහජනතාවට, ප්රායේයය අධිකාරීන්ත සහ කර්ලමාන්තත යවත දිරිදීමනා  ොදීම ුළින්ත රට පුරා 

ඵ දායී අපද්රවය කළමනාකරණ පේධාතීන්ත ක්රියාත්වමක යකයරනු ඇති අතර පුරවැසියන්තයේ 
ීවන තත්වත්වවය වැඩිදියුණු කිරීම යමන්තම වයවසායකත්වව  ාවිතතයන්ත සහ අපද්රවය 

ූර්ලණ ඒකාෙේධා 
පාරිසරික පා න 
වයුහය්  

නියාමන ආයතනය් 
ය ස පරිසර 
යකාමිසම්  

හරිත ආවරණය 
ආර්ෂවා කිරීම සහ 
සංර්ෂවණය කිරීම - 
2030 වන විතට 35% 

සංවර්ලධාන වයාපෘති 
සඳහා මධායම පරිසර 
අධිකාරිය පාරිසරික 
ෙ පෑේ ඇගයීේ 
අනිවාර්ලය කරනු ඇත 
පරිසර ප්රතිපත්වතියට 
සමගාමී ශව ජාතික 
ෙ ශ්ති ප්රතිපත්වතිය 
සමාය ෝ නය කිරීම 

කාෙනික යගාවිතතැයන්ත 
ආරමණයලී ප්රවර්ලධානය 

නව ය ෝග / රම දැඩි 
නියාමනයකට යටත්ව 
ය  

වයවසායකත්වව අපද්රවය 
කළමනාකරණය 
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කළමනාකරණය වටා සංස්කෘතිය් ඇති කිරීම, පරිය ෝජනය අඩු කිරීම, ප්රති ක්රීකරණය සහ 
නැවත  ාවිතතා කිරීම සදහා දිරියදනු  ැයේ.  

 

              

             

එ් වර්  ාවිතතා කරන යපාිතින්ත කර්ලමාන්තතය රමානුල  ව අගය එකු කළ ේ ාස්ටි් 
කර්ලමාන්තතය් ෙවට පරිවර්ලතනය කරනු  ෙන්තයන්ත ෙ පෑමට  ්වූ සියලුම පාර්ලශවකුමවන්ත 
සඳහා දිරි දීමනා / ොධාාකාරී යයෝජනා රම සහ අදාළ නීති ශ්තිමත්ව කිරීයමනි.   

 

 

යතත්වියේ සංර්ෂවණය ප්රමු තාවයකි. ගංවුර පා නය සහ ධජව විතවිතධාත්වවය සංර්ෂවණය 
වැනි වැදගත්ව භූමිකාවන්ත දරන සීමිත සේපත් වන යතත්ව ියේ මහාමාර්ලග, කුළුණු මත ඉදියවන 

මාර්ලග වැනි යේ සඳහා  ාවිතතා කිරීම තහනේ යකයරනු ඇති අතර යතත්වියේ ව ට මායිේව ඇති 
වාසස්ථකාන යතත්වියේ මායිමට මායිේ වන ගස් කැීයම ව ්වනු ඇත  
 

  

 

 

  

ගංවුර / නියං ෙ පෑම 
අවම කිරීම සඳහා 
වාරිමාර්ලග 
කළමනාකරණය  

 ේ ාස්ටි් හා අපද්රවය 
ප්රති ක්රීකරණ 
කර්ලමාන්තතය 
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18. ජපාදු ප්රවා නය   
 
• ය ෞතික සැ සුේකරණයේදී යපාදු ප්රවාහනය යවත වැඩි අවධාානය්  ොයදමින්ත ජාතික 

ප්රතිපත්වතිය් සකස් කිරීම;  

• විතවිතධා ප්රවාහන රමව  පවතින ජා ය පුළුල් කිරීම සඳහා නීන මාර්ලග, දුේරිය 

හා ෙස් ජා  හඳුන්තවා දීම සඳහා සුදුසුකේ  ත්ව විතයශ්ෂවඥ මණ්ඩා  ය් පිහිටුීම;  

• අධිය ගී මාර්ලග වයාපෘති ඇුළුව සියලුම ප්රවාහන යටිත  පහසුකේ වයාපෘති 

සමාය ෝ නය කිරීම, වයාපෘති අවශයතා, ප්රමු තා සහ පිරිවැය පැහැදිිව 

සැකසීම සහ අවශයතාවය, කා රාමුව මත  පදනේව ප්රමු තාවයන්ත අනුව  
යපළගැස්ීම 

• තා්ෂවක කව රසස් කාර්ලය්ෂවම, විතශ්වසනීය, සුව පහසු, ආර්ෂිත සහ තිරසර 

ප්රවාහන රමය් සඳහා ප්රතිසංස්කරණයන්ත යයෝජනා කිරීම.  

• රාජය හා යපෞේගික අංශය අ ණ්ඩා ව යපාදු ප්රවාහන යස්වා සපයනු ඇති 

අතර, එය අයහපත්ව තරඟකාරීත්වවය, අනුුම ආදිය ුරන්ත කිරීමට සහ රට පුරා 

සහසර ෙස් නීකරණ හා ප්රතිසංස්කරණ රටපුරා ක්රියාත්වමක කිරීම.  

• වාහන තදෙදය අවම කිරීමට විතයශ්ෂවයයන්ත යකාළඹ සහ මහනුවර දුේරිය 

ප්රවාහන පේධාතිය විතදුි ෙ යයන්ත ක්රියාකරීම, සමාන්තතර මාර්ලග මගින්ත 

නීකරණය කිරීම සහ පුළුල් කිරීම. ප්රධාාන නගර ප්රයේශ ුළ කුළුණු මතින්ත 

දියවන මහාමාර්ලග ඉදිකිරීයමන්ත දූෂවණය වැඩි යවන නිසා හා ඇුළු වන සහ 

පිටවන ස්ථකානව  වාහන තදෙදය වැඩි යවන නිසා එවැනි ඉදිකිරීේ අඩු කිරීම;  

• ප්රධාාන නගරව  වැඩි ෙස් ප්රමු තා මංතීුම  ො දීයමන්ත යපාදු ප්රවාහන 

පේධාතිය ශ්තිමත්ව කිරීම සහ නගර සීමාව ුළ යපෞේගික වාහන 

අධධාර්ලයමත්ව කිරීම; ප්රධාාන නගරව ට තනි මගී වාහන පිවිතසීම සීමා කිරීම 

සහ තදෙදය අඩු කරන රමය ද දිරිමත්ව කිරීම.  

• ආර්ෂවාව තහවුුම කරන විතයශ්ෂව මංතීුම සැපයීම මගින්ත ඇවිතදීම, පාපැදි, යුුම 

පැදි සහ යවනත්ව විතයදේ අඩු ෙ ශ්තිය ඉුුම කරන සහ පරිසර දූෂවණය අඩු 

ප්රවාහන විතකල්ප  ාවිතතා කිරීමට දිරිදීම  

• යපාදු සහ යපෞේගික ප්රවාහන අවශයතා සඳහා විතදුි වාහන  ාවිතතය දිරිමත්ව 

කිරීම  

 මගීන්තයේ ගැටළු සඳහා නිර්ලමාණාත්වමක හා තිරසාර විතසඳුේ යසීම සඳහා 

මහජනයාට හැකියාව සහ ෙ ය  ො දීම සඳහා සාමානය ජනතාව, ප්රවාහන 

සැපයුේකුමවන්ත සහ ජාතික ප්රවාහන යකාමිෂවන්ත ස ාව වැනි නියාමන ආයතන 

අතර සංවාද යාන්තරණය් සකස් කිරීම.  

• මාර්ලග ඉදිකිරීයේදී පරිසරයට සහ යතත්වියේව ට සිදුවන හානිය වැ ැ්ීම;  

• නගර මධායස්ථකාන නගරව  පිහිටි පාසල්, යරෝහල්, රාජය හා යපෞේගික 

ආයතන යවත ප්රය ශ ීයේ ූලික මාධායය ය ස යපාදු ප්රවාහනය වැඩි දියුණු 

කිරීම සහ රසස් යතාරුුම තා්ෂවණ පදනේ කරගත්ව රමය දයන්ත හරහා යපාදු 

ජනතාව යේ ගමන්ත අවම කිරීම සඳහා සැ සුේ කිරීම;  

• රට ුළ සහ පිටත කාර්ලමික / කෘෂිකාර්ලමික නිෂ්වපාදන ප්රවාහනය, සැකසීම සහ 

ගො ා කිරීමට පහසුකේ සැ සීම සඳහා විතදයාත්වමක ප්රය ශය් අනුගමනය 

කිරීම  

• මාර්ලග අනුුම සහ මරණ 2021 සිට 2025 අතර කා ය ුළ වසරකට 10% කින්ත අඩු 

කිරීම 
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• යකාළඹ වරායේ ප්රවාහනය සඳහා අවශය යටිත  පහසුකේ ය ගයයන්ත වර්ලධානය 

ීමට සහ ධාාරිතා සීමාවන්ත යහ්ුයවන්ත තරඟකාරී ය්න්තද්රස්ථකාන කරා යනායෑමට 

පහසුකේ සැ සීම; 

• රී  ංකාව හරහා ගුවන්ත මගින්ත මගීන්තයේ හා  ාණ්ඩා  ප්රවාහනයේ වර්ලධානයට ොධාාව් 

වන ෙණ්ඩා ාරනායක ජාතයන්තතර ගුවන්ත යතාටුයපායල් ප්රමාද යවමින්ත පවතින යටිත  

පහසුකේ ය ගවත්ව කිරීම. 

• යගෝලීය සන්තනාමයන්ත ආකර්ලෂවණය කරගන්තනා රී  ාංකීය මධායස්ථකානය 

විතවිතධාාංගිකරණය කිරීම මගින්ත  ාණ්ඩා  ප්රවාහනය සඳහා වැඩි වටිනාකම් එ් කිරීමට 

විතශිෂව්ට මාර්ලග හා දුේරිය සේෙන්තධාතා මගින්ත වරාය හා ගුවන්ත යතාටුප ව ට සේෙන්තධා 

ජාතයන්තතර කාර්ලය සේපාදන රදයාන පිහිටුීම. 
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19. ොතික  මගිය,  ංහිඳියාව, තරුණ  ා ක්රීඩා  ංවර්ධ්නය 
අපයේ අරමුණ වන්තයන්ත සාධාාරණ සමාජය් සහිත ධාර්ලමිෂව්ප රට් ියහි කිරීමයි. 

• ජාතික අනනයතාවය් සහිත ෙහු ජනවාර්ලගික සහ ෙහු ආගමික   

             රී  ාංකීය ජාතිය් ියහි කිරීම 
• අන්තතවාදයයන්ත යතාර ප්රජාතාන්තත්රික විතමධායගත ාවය් ක්රියාත්වමක යකයරනු ඇත; 

• ජාතිය දුර්ලව  කරන සහ අයහපත්ව ෙ පෑේ කරන ඕනෑම පියවර් මැා  පැවැත්වීමට   
             පියවර ගැනීම; 

• සෑම අවස්ථකාවකම සාධාාරණත්වවය රජයනු ඇත; 

 

සියලුම දුමවන්ත අවම වශයයන්ත වයස අවුුමදු 10 වන විතට (සිංහ  හා යදමළ  ාෂවායවන්ත) 

ේවිත ාෂික වනු ඇති අතර වයස අවුුමදු 15 වන විතට ධර ාෂික (ඉංග්රීසි සමඟ) වනු ඇත. 

 

සියලුම පාසල් අන්තතර්ලග්රාහ වනු ඇත. ප්රජාවන්තයේ හා සංස්කෘතික පිළියවත්ව, ස්ී පුුමෂව  ාවය 

සහ විතයශ්ෂව අවශයතා සඳහා අනනයතාවන්තට හා අවශයතාවන්තට හානිය් යනාවන පරිදි 
අන්තතර්ලග්රාහ පාසල් ෙවට පත්වීම සඳහා පවත්වනා පාසල් නිශ්න්ත කා  සීමාව් ුළ සංරමණය 
කිරීමට සහාය  ොයදනු  ැයේ.  

 

අන්තතර්ල ආගමිකවිතශ්වාසය හා සමගිය යගාා නැගීම සඳහා ආගමික / අධායාත්වමික අධායාපනය 

ප්රතිවයුහගත කිරීම 
 

  

සමාන අවස්ථකා, වාර්ලගික, ආගමික හා ස්ී පුුමෂව යයදය අී්ෂවණය කිරීම සඳහා ස්වාීන 

යකාමිෂවන්ත ස ා පිහිටුවනු  ැයේ  
 

ආගමික හා වාර්ලගික යනාඉවසීම යමන්තම ධවරී කථකාව නීතියයන්ත සාපරාී වරද් ෙවට පත්ව 
කරනු ඇත; 

 

 

 

විතයශ්ෂවයයන්ත රී  ංකා යපාිසිය සහ ත්රිවිතධා හමුදාවට සිංහ , යදමළ සහ ඉංග්රීසි (ත්රි ාෂවා 
ප්රතිපත්වතිය),  ඉගැන්තීම සඳහා ය ගවත්ව ආයයෝජන ුළින්ත රජයේ ත්රි ාෂවා ප්රතිපත්වතියට 
ප්රමු ත්වවය දීම සහ ප්රවර්ලධානය කිරීම. අවම වශයයන්ත සිංහ  හා යදමළ  ාෂවායවන්ත ේවිත ාෂවා 

විතය යුුය 
 

 

 

 

 ත්රිවිතධා හමුදාවට ඇුළත්ව ීම දිරිගැන්තීම සඳහා ප්රතිපත්වති හා වයුහාත්වමක රාමුව් යගන ඒම 
    

 

 

වගකිවයුු වාර්ලතාකරණය පිළිෙඳ මාධාය සඳහා ආ ාරධාාර්ලමික රාමුව සහ යමම ූල ධාර්ලම 
සේෙන්තධාව මාධායයට සහාය දැ්ීම සඳහා පුවත්වපත්ව පැමික ි යකාමිෂවන්ත ස ාව යහෝ ඒ හා 
සමාන අධිකාරිය් ශ්තිමත්ව කිරීම සහ පුළුල් කිරීම. 

    

 

  

සියලුම දුමවන්ත අවම 
වශයයන්ත ේවිත ාෂවා වනු 
ඇත 

පාසල්ව  ජනවාර්ලගික / 
ආගමික අනනයතාවය 
මත පදනේ වූ 
යවනස්කිරීේ ඉවත්ව 
කරනු  ැයේ  
අන්තතර්ල ආගමික 
අධායාපනය දිරිමත්ව 
කරනු  ැයේ  

අනනයතාවය පදනේ 
කරගත්ව යවනස්කේ 
කිරීම නිරී්ෂවණය 
කිරීම සඳහා ස්වාීන 
යකාමිසම්   

යනාඉවසීම සහ ධවරී 
කථකාව සාපරාී වරද් 
ෙවට පත්වවනු ඇත  

රාජය යස්වය ුළ  අවම 
වශයයන්ත සිංහ  හා 
යදමළ  ාෂවා ේවිතත්වවය 
සහතික කිරීම  

ත්රිවිතධා හමුදාවට අවම 
වශයයන්ත සියලුම 
ජනවර්ලගයන්තයේ 
සමානුපාතික 
නියයෝජනය්  ොදීය 
යුුය  

මාධාය සඳහා වගකිවයුු 
වාර්ලතාකරණ ආ ාර 
ධාර්ලම රාමුව 
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තරුණ  ංවර්ධ්නය  
 

රයේ තුමණ තුමක යන්තට ඔවුන්තයේ ූර්ලණ හැකියාවන්ත සා්ෂවාත්ව කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්තව 
සවිතෙ  ගැන්තීම සහ  
යගෝලීය ප්රජාව අතර රී  ංකාවට එහි නියම ස්ථකානය යසායා ගැනීමට හැකිීම. සෑම 

අංශයකින්තම සහ සෑම තරාතිරමකම තුමණ තුමක යන්තයේ සහ ාගීත්වවය සහතික කිරීම සඳහා 
සෑම අංශයකින්තම කැපී ජාතික තුමණ ප්රතිපත්වතිය් සකස් යකයර්ල. ජාතික ක්රියාකාරී 

සැළැස්ම ුළ තුමණ තුමක යන්ත සේෙන්තධා කර ගැනීම යකයරහි අවධාානය යයාමු කිරීම 

ඇුළත්ව ජාතික ප්රතිපත්වති අපි නිර්ලමාණය කරන්තයනමු. එවැනි සවිතෙ  ගැන්තීම තුමණ පරපුරට 
යගෞරවය  ො යදන අතර රී  ංකා ඉතිහාසය පුරාම රුයර්ල සහ දකුයණ්ඩ සිදු වූවා් යමන්ත 
තුමණ පරපුයරන්ත ප්රයයෝජන ගන්තනා යේශපා න මැදිහත්වීේ මුිනුපුටා දමනු ඇත    

  
යේශපා න ෙ පෑම සහ ඇඟිි ගැසීේ අවම කිරීම සඳහා පවත්වනා තුමණ ය්න්තීය රාජය 
ආයතන ස්වාීන නායකත්වවයට යටත්ව කරනු ඇත 
 

 

 

නාගරික, ග්රාමී ශය, තෘතීයික අධායාපනයේ සියලුම යකාටස් ඇුළත්ව රාමුව් ුළ තනි තුමණ 
සේෙන්තධාතා ය දිකාව් සැකසීම, එමඟින්ත ප්රජා ය්න්තීය ්යෂව්රයන්ත, ප්රජා සහ ාගීත්වවය, 

පරිසරය, වයවසායකත්වවය, සාමය යගාා නැංීම සහ  ාෂවා සා්ෂවරතාවය වැනි ක්රියාකාරකේ 
සඳහා තුමණ තුමක යන්තයේ ක්රියාකාරී සහ ාගීත්වවයට පහසුකේ සැ සිය හැකිය. අන්තතර්ලග්රාහ 

සහ සමාජ සාධාාරණත්වව වැා සටහන්ත ුළින්ත  අවදානමට  ්ව සිටින තුමණයින්තට සහය 
 ොදීම; 

  

               

සමස්ථක සංවර්ලධානයට සහ ජාතික වශයයන්ත ක්රියාත්වමක කරන සියලුම වැා සටහන්ත සඳහා 
තුමණ තුමක යන්තයේ ක්රියාකාරී ආර්ලික, යේශපා න හා සමාජ සහ ාගීත්වවයට පහසුකේ 

සැ සීමට තුමණ අමාතයාංශය අධායාපන හා ක්රීා ා අමාතයාංශය සමඟ සමී ශපව කටයුු කරනු 
ඇත. ධානාත්වමක යපෞුමෂවත්වවයට රපකාර කිරීම සඳහා පාසල් හැරගිය  
 අය සඳහා ජාතික යස්වය දිරිමත්ව යකයරනු ඇත. 

විතධිමත්ව අංශයේ ආර්ලිකයට සහ ාගී ීම සඳහා තුමණ තුමක යන්ත ආකර්ලෂවණය කර ගැනීම 
සඳහා කේකුම නීති සමාය ෝ නය කිරීම සහ යපෞේගික අංශයේ යස්වා යයෝජකයින්තයේ 
දිරිගැන්තීේ හඳුන්තවා දීම 

 

රී  ංකාව පුරා තුමණයින්ත මත්වද්රවය හා මත්වපැන්ත අනිසි  ාවිතතයයන්ත ආර්ෂවා කිරීම, මත්වද්රවය 
සහ මත්වපැන්ත අනිසි  ාවිතතය අවම කිරීම, ඵ දායී ය ස තුමණ තුමක යන්ත ආර්ෂිත හා 

ආර්ෂිත පරිසරයක පුනුමත්වථකාපනය කිරීම හා නැවත සමාජගත කිරීම සඳහා ෙහුමාන කාර්ලය 
සාධාක ෙ කාය් හඳුන්තවා යදනු ඇත. 

 

 

ක්රීා ා සංවර්ලධානය හා පරිපා නය 
 

ක්රීා ා සංවර්ලධානය සඳහා දිරිදීමට ක්රීා ාවන්ත සඳහා රාජය අරමුදල් වැඩි කිරීම;  

 

 

 

ජාතික ක්රීා ා කමිටු, සාමාිකක සංගේ / සමාජශා ා, යත්වරීේ කාරකවුමන්ත , ක්රීා ා 

කළමනාකුමවන්ත පත්ව කිරීම කුස තා සහතික කිරීම සහ දූෂවණය අවම කිරීම සඳහා 
නිර්ලණායක හඳුන්තවා යදනු  ැයේ. 

  

සියලුම පාර්ලශවකුමවන්ත අතර සමී ශප සහයයෝගීතාවය් සහතික කිරීම; “සැමට ක්රීා ා” 

දිරිගැන්තීම සඳහා  
ක්රීා ා අමාතයාංශය, අධායාපන අමාතයාංශය, ජාතික ඔිේපි් කමිටුව සහ ජාතික ක්රීා ා 

සේයේ නය සමග සමී ශප සෙඳතාව් සහතික කිරීම  

යයෞවන කටයුු 
යකයරහි යයාමු වූ 
නියයාිකතායතනව  
ස්වාීන නායකත්වවය 

තනි තුමණ 
සේෙන්තධාතා ය දිකාව 

අදාළ කර්ලමාන්තත අතර 
ඒකාෙේධා 
වැා සටහන්තකරණය  

මත්වද්රවය සහ මත්වපැන්ත 
අනිසි  ාවිතතය ෙහුවිතධා 
අන්තදමින්ත මැා ලීම 

සැමට ක්රීා ා 

 ක්රීා ාව ුළ දූෂවණ ක්රිය 
යනාඉවසීම 

 ක්රීා ා සංවර්ලධානය සඳහා 
රජයේ විතයදේ වැඩි 
කිරීම 
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20.  ං ේකෘතිය, උරුමය    කලාව  
 

(සංස්කෘතිය, රුමමය, පුරා විතදයාව, වටිනාකේ පේධාතිය සහ ක ාව) 

අපයේ අනනයතාව යේයයව සහ විතයේයයව ස්ථකාපනය කරමින්ත අපයේ සංස්කෘතික රුමමය 
වර්ලතමානයේ පවතින අයහපත්ව තත්වවයයන්ත මුදවායගන ප්රතිස්ථකාපනය කිරීම සහ සංර්ෂවණය 
කිරීම හා ඉහළ සදා ාරාත්වමක ෙවකින්ත යුත්ව සමාජය් නිර්ලමාණය කිරීමට ඉ ්ක කිරීම. 

• අපයේ සංස්කෘතික රුමමය (ස්පෘශය සහ අස්පෘශය), සහ ක ාවන්ත මනා අධායයනය් 

ඔස්යස් ඇගයීමට  ් කිරීම සහ අප්රතිහත සැ කිල්  හා නිවැරදි නීති ෙ ාත්වමක 
කිරීම ුළින්ත ඒවා සේෙන්තධාව කටයුු කිරීම 

• අධායාපනය, සමාජය, මාධාය, නීති ෙ ාත්වමක කිරීම හරහා ඉහළ සිට පහළට හා පහළ 
සිට ඉහළට වන පුුමදු ඇති කිරීම; අවංක ාවය අගය කරන නිහතමානී සමාජය් 
ඇති කරන යගෞරවනීය පරිසරය් ප්රතිනිර්ලමාණය කිරීම; 

• දුමවන්ත සහ තුමණයන්ත ප්රධාාන වශයයන්ත ඉ ්ක කරගනිමින්ත යමම සංකල්ප මාධාය 
හරහා ජනප්රිය කිරීම සහ මහජනතාවයේ මයනෝ  ාවයන්ත යවනස් කිරීම; 

• ආදරණීය සමාජය් නිර්ලමාණය කිරීම සඳහා ක ාව සහ සාහිතයය වැඩි දියුණු කරන 
වැා සටහන්ත ප්රවර්ලධානය කිරීම; 

• රසස් ප්රකාශන, නිෂව්පාදන, ඉදිරිපත්ව කිරීේ පිළිගැනීම සඳහා වැා සටහන්ත සැකසීම; 

• ජාතික මේටයේ ක ා අධායයන ආයතන සහ ප්රායේයය සංස්කෘතික මධායස්ථකාන 

ශ්තිමත්ව කිරීම 
• ජාතික ක ාව සහ ස්වයේයය ප්රසංග ක ාවන්ත යපෝෂවණය කිරීම සහ ඒවා 

ජාතයන්තතරව ප්රවර්ලධානය කිරීම; 

• ස්පෘශය සහ අස්පෘශය රුමමයන්තද ඇුළුව රයේ සියලුම ප්රසංග ක ාවන්ත සහ 

සංස්කෘතික රුමමයන්ත සඳහා යාවත්ව කරන  ද දත්වත පේධාතිය් සහතික කිරීම සහ 
ඒවා සංර්ෂවණය කිරීම; 

• මිර සංස්කෘතික ක ාවන්ත ප්රජාවන්ත අතර ප්රවර්ලධානය කිරීම.  

• සංස්කෘතික සං ාරක ආකර්ලෂවණයන්ත සංවර්ලධානය කිරීමට යත්වන දැරීම; 

• යපාත්ව, සඟරා, වාර සඟරා  ා දායී ය ස  ො දීම  
             සහ යපාත්ව කියවන ජාතිය් ියහිකිරීමට සහය වන්තන. 

 

21.  ංචාරක කර්මාන්තය 
 

 

රී  ංකාව වා ාත්ව වටිනා සං ාරක ගමනාන්තතය් ය ස ස්ථකානගත කිරීම. 

අන්තතර්ලග්රාගී සංවර්ලධානයට දායක වන අතරම ප්රතිඵ ාභිමු  සං ාරක කර්ලමාන්තතය් 
සංවර්ලධානය කිරීම, ප්රවර්ලධානය කිරීම යවත විතදයාත්වමක එළඹුම්  ො දීම හරහා සයහෝපකාරී 
පරිසරය් නිර්ලමාණය කිරීම. 

• දත්වත පදනම් සහ සිතියේ සැකසීම ුළින්ත සං ාරක ආකර්ලෂවණය සේෙන්තධා 
විතස්තරාත්වමක අධායයනය් සිදු කිරීම; 

• අපයේ හර පේධාතීන්ත යවත අවධාානය යයාමු කරමින්ත පහසුකේ සංවර්ලධානය කිරීම සහ 
රට වා ා ආකර්ලෂවණීය කිරීම; 

• එවැනි ස්ව ාවයේ ප්රවර්ලධාන වැා සටහන්ත (ජාතික සහ ජාතයන්තතර); 

• ගෘහ සං ාරක, නිවාසව  ඉවුේ පිහුේ අත්වදැකීම වැනි සං ාරක වයාපාරයේ නව 
තා්ෂවණයන්ත  ාවිතතා කරමින්ත ස්වයං රැකියා අවස්ථකා හරහා රැකියා රත්වපාදනය; 

• ප්රජා සං ාරක කර්ලමාන්තතය ප්රවර්ලධානය කිරීම; 

• සං ාරක යස්වාවන්ත සැපයීම පික ස දත්වත විතශ්යල්ෂවණ  ාවිතත කිරීම; 

• දැනුම සහිත, හැකියායවන්ත පිරිපුන්ත, නිර්ලමාණයි සහ නයවෝත්වපාදනීය මානව 

ප්රාේධානය් සං ාරක අංශය ුළ සංවර්ලධානය කිරීම සහ ජාතික ප්රතිපණපය ආර්ෂවා 
කරමින්ත එය ප්ර ාරණය කිරීම; 

• සංස්කෘතික, රුමමයන්ත සහ විතයශ්ෂව ආකර්ලශන පිළිෙඳ විතයශ්ෂව ප්රවර්ලධානයන්ත  මහනුවර 
යපරහැර); 

අධායාපන / පුහුණු ආයතනව  ප්රමිතීන්ත ඉහළ නැංීම සහ ියාපදිංන් කිරීම    
             සහ ආ ාර ධාර්ලම යාන්තරණය ශ්තිමත්ව කිරීම;  
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• අපයේ ස්වයේයය නිෂවප්ාදන සඳහා අය විතකරණ පහසුකේ සැපයීම; 

• ආපදා අවම කිරීම, කළමනාකරණය සහ අවම කිරීයේ ක්රියාමාර්ලග   
ක්රියාත්වමක යකයරනු ඇත. 

 

22. විජශශ කටයුතු  
 

(විතයේශ කටයුු) 

ගුම කටයුු, ජාතයන්තතරව පිළිගත්ව රට්.  

• අපයේ ස්වාධිපතයය සහ අනනයතාව ආර්ෂවා කරමින්ත, වා ා වාසිදායක ය ස 
ජාතයන්තතර වශයයන්ත ජාතික අභි ාශයන්ත ප්රවර්ලධානය, ප්ර්යෂව්පණය කිරීම හා 
ආර්ෂවා කිරීම; 

• ආර්ෂවක තත්වවයන්ත පිළිෙඳව නිසි අවධාානය යයාමු කරන අතරම, අපයේ සමී ශප 
අසල්වැසියන්ත සහ ඓතිහාසික සේෙන්තධාතා ඇති රටවල් (ඉන්තදියාව වැනි) සමග සමී ශප 
සේෙන්තධාතා පවත්වවා ගැනීම; 

• යනාෙැඳි ප්රතිපත්වති දරමින්ත අප්ෂවපාතීත්වවය ප්රවර්ලධානය කිරීම සහ පා නයේ 
යවනසක්ේ සමග අ ණ්ඩා තාව පවත්වවා ගැනීම; 

• අන්තයයෝනය යගෞරවය සහ යනාෙැඳි ප්රතිපත්වති දරමින්ත සියලුම රටවල් සමග යහපත්ව 
සෙඳතා පවත්වවා ගැනීම; 

• අන්තතර්ල සේෙන්තධාතාවන්තහි වාසි සහ අවාසි සේෙන්තධායයන්ත ය ෝකයේ රටවල් 

අධායයනය කිරීම සහ රාජයතාන්තත්රික ගිවිතසුේ සහ යවයළඳ ගිවිතසුේ ූර්ලව 
අධායයනයකින්ත පසුව යකටුේපත්ව කිරීම හා ොහිර යවනසක්ේවින්ත ොධාාව් ඇති 
කර යනායගන යමම සේෙන්තධාතා යාවත්ව කර තොගැනීම; 

• රටට අවශය වන විතයශ්ෂව හැකියාවන්තයගන්ත යුත්ව පුේග යන්ත  ොගැනීම සඳහා පුහුණු 
සංරමණය/ස්ථකාවර යන්තවාසික ෙව සේෙන්තධාව දැඩි රමය් ක්රියාත්වමක කිරීම; 

• රී  ංකාය  විතයේශ යස්වකයන්ත සඳහා දැඩි විතනය රීති ක්රියාත්වමක කිරීම. විතයේශ වැරදි 
යහෝ විතෂවමා ාර ක්රියා වාර්ලතා කිරීම සඳහා යවේ අා විතය් ආරේ  කිරීම; 

• රී  ංකාව ුළ කිසිදු යුධාමය සංස්ථකාපනය් සඳහා අවසර යනාදීම; 

• සියලුම විතයේශ මුදල් මධායම රජය හරහා ගමන්ත කිරීම;  

• විතයේශ රටව  කාන්තතාවන්ත ගෘහ යස්වයේ යයදීම වැනි රම අපනයනයන්ත රමිකව 
නැවැත්වීම සඳහා ක්රියාවිය් ඇති කිරීම. ඔවුන්තයේ අයිතීන්ත ආර්ෂවා කිරීම. එකු 
කළ අගය සහිත මානව සේපත්ව අපනයනය සඳහා දිරි දීම; 

• විතයේශගත ප්රජාව සමග යහපත්ව සේෙන්තධාතාව් පවත්වවාගනිමින්ත, විතයේශයන්තයේ 
ීවත්ව වන සහ යස්වය කරන පුරවැසියන්තයේ යහ පැවැත්වම වැඩි කිරීම;  

• සංස්කෘතික හුවමාුමව සහ ජනතාව හුවමාුම කරගැනීම ප්රවර්ලධානය කිරීම; 

• ජාතයන්තතර සංවිතධාාන සමග සහයයෝගිතාව වැඩි දියුණු කිරීම; 

• ප්රායේයය හවුල්කාරීත්වව සහයයෝගයන්ත; 

• ඉ ්ක සා්ෂවාත්ව කරගැනීමට රාජය තාන්තත්රික යස්වාවන්ත ුළ නිසි පුේග යන්ත 
යයාදවනු ඇත. එම පුේග යන්ත පාරදෘශය තරගකාරී ක්රියාවිය් ුළින්ත ෙඳවාගනු 
 ැබූ ්යෂව්රය ුළ නිසි පුහුණුව  ැබූ අය යවනු ඇත. 
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23. කාන්තාවන්    ෙරුවන් 
 

 

නව නීති හඳුන්තවා දීයමන්ත කාන්තතාවන්තට ඇති වන පිළිෙඳ සියලු ආකාරයේ යවනසව් 
සැ කීම ව ්වා ඔවුන්තයේ සමාන අයිතිවාසිකේ තහවුුම කර ගැනීම 

 

 

ම වුමන්ත විතයේශ රැකියා සඳහා යාම නිසා පවුල්ව  සිදුව ඇති විතශා  පරිහාක ය 
ස කා ෙ මින්ත ඔවුන්ත රට ුළ නව රැකියා මාවත්ව යකයරහි යයාමු කරමින්ත එම 
ගැටළුව විතසඳීම; 

  

ම වුමන්ත යනාමැති ීම නිසා (විතයේශ රටව  ගෘහ යස්විතකාවන්ත ය ස වැා  කටයුු 
කිරීම පික ස පිටත්ව වූ)  මානසික යහපැවැත්වමට ෙ පෑේ එල් වූ දුමවන්ත 
පුනුමත්වථකාපනය කිරීම;  

 

 

ළමා ආර්ෂවණ නයාය පරය දැඩි ය ස ප්රවර්ලධානය කිරීම සහ පවත්වනා රජයේ 
ආයතන හරහා ළමා අපයයෝජන ූර්ලණ යස  ඉවත්ව කිරීම ුළින්ත සියලු දුමවන්තට 
ආර්ෂිත පරිසරය් නිර්ලමාණය කිරීම 
වා ා යහාඳ සත්වකාර කළමනාකරණය, අී්ෂවණය සහ ආර්ෂවාව සඳහා ළමා 
ආර්ෂවණ සැපයුේකුමවන්ත NCPA යටතට පත්ව කිරීම 

 

30-40% කාන්තතාවන්ත නායකත්වව කමිටුව ට, යපෞේගික වයවසාය අධාය්ෂව 

මණ්ඩා  යට යගන ඒමට දිරි දීමනා 
 

මුල් ළමාවිතයේ සිට අවුුමදු 5 ද්වා ළමුන්ත සමඟ ූර්ලණ කාලීනව කටයුු කිරීමට 
යදමාපියන්ත දිරිමත්ව කිරීම සඳහා මාතෘ / ීයතෘ නිවාඩු සේෙන්තධා කේකුම නීතිය 

සමාය ෝ නය කිරීම 
 

පුේගික අංශයේ සමාන වැටුේ ප්රතිපත්වතිය් ප්රවර්ලධානය කිරීමට දිරි දීමනා 
 

 

කාන්තතාවන්ත සියළුම ආකාරයේ අපයයෝජනයන්තට යගාදුුම විතය හැකි අතර ඔවුන්තයේ 
ූලික අයිතිවාසිකේ රල් ංඝනය වන විතට නීතියයන්ත ආර්ෂවාව අවශය ය . 

විතයශ්ෂවයයන්ත රැකියා ය ෝකයේ කාන්තතාවන්තට එයරහි වයුහාත්වමක හිංසනය, ඵ දායී 
රම ෙ කාය ුළ ඔවුන්තයේ ූර්ලණ හැකියාවන්ත රපයයෝගී කර ගැනීම සීමා කරයි. 

නිශ්න්ත කා  සීමාව් ුළ පාර්ලශවකුමවන්තයේ අදහස් විතමසීයමන්ත කාන්තතාවන්ත 
සවිතෙ  ගැන්තීම සඳහා වූ ජාතික සැ ැස්ම් සකස් යකයර්ල 

  

  

සෑම අංශයකින්තම 
කාන්තතාවන්තට සමාන 
අයිතිවාසිකේ සහතික 
කිරීම සඳහා නීතිමය 
රාමුව සමාය ෝ නය 
කිරීම 
නුපුහුණු කාන්තතා රම 
සංරමණය අවම කිරීම 
සඳහා කඩිනේ 
වැා සටහන 

ළමුන්ත සඳහා 
පුනුමත්වථකාපන හා 
සත්වකාර වැා සටහන 

ළමා ආර්ෂවණ නයාය 
පරය 

නායකත්වවය දරන 
කාන්තතාවන්ත සඳහා දිරි 
දීමනා 

සමාන වැටුේ 
ප්රතිපත්වතිය 

වසර 5 ක කා ය් 
ද්වා 
මාතෘ/ීයතෘ නිවාඩු 

තම හැකියාය  ඵ  
යන ාගැනීම පික ස 
කාන්තතාව සවිතෙ  
ගැන්තීයේ ජාතික 
සැ ැස්ම 
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24. යටිතල ප සුකම්    නිවා   ංවර්ධ්නය 
 

(මහා නගර, නගර සැ සුේ, නිවාස, යවරළාශ්රිත නිවාස සංවර්ලධානය, ඉදිකිරීේ සහ ඉංිකයන්තුම 
යස්වා හා ජ  සැපයුේ) 

 

 ඉදිකිරීේ සේෙන්තධාව ජාතික ේ රතිපත්වතිය් සැකසීම; 

 

 ේ රධාාන වශයයන්ත රස් යගාා නැඟිිව  සියලු ආකාරයේ ඉදිකිරීේ සඳහා සැ සුේ 
කිරීයේ අවසරය සහ අනුමත කිරීේව ට අදාළ නීති සමාය ෝ නය කිරීම, සංයශෝධානය 

කිරීම හා විතධිමත්ව කිරීම. එවැනි ඉදිකිරීේ ස්ථකාන ආසන්තනයේ ීවත්ව වන ජනතාවයේ 

නිවාසව ට සිදුවන හානිය වළ්වා ගත හැකි වන පරිදි සහ එවැනි සිදුීේ ව දී 
ේ රමාණවත්ව වන්තදි  ො දීම යකයරහි විතයශ්ෂව අවධාානය යයාමු යකයර්ල. 

  අනුමැතිය  ො ගැනීම සහ ජ ය සහ විතදුිය වැනි රපයයෝගිතා ස්ථකාපනය කිරීම සඳහා 
යන්තවාසික නිවාසව ට අදාළ ් රමවත්ව පේධාති හඳුන්තවායදනු  ැයේ. 

 

 පුරවැසියන්තයේ ගැටළු අවම කිරීම සඳහා ක ාපකරණ නීති ් රියාත්වමක සහ / යහෝ 
සංයශෝධානය කරනු  ැයේ.  

 

 ඉදිකිරීේ අධ යාපනය, පුහුණුව, පර්ලයේෂවණ සහ සංවර්ලධානය යකයරහි ෙ පෑේ 

කිරීම සහ ජාත්ව යන්තතර ේ රමිතීන්තට අනුල   වන පරිදි ේ රමිති, මිණුේ ස කුණු සහ 

සුදුසුකේ ේ රමිතිකරණය, වෘත්වතීය හා වෘත්වතීය පුහුණු ේ රමිතීන්ත ස්ථකාපිත කිරීම; 

• කර්ලමාන්තතය පිරිහමට  ් ීයමන්ත ආර්ෂවා කර, ගුණාත්වමක ෙව, ෙ ශ්තිය, 

පරිසර තිරසර ෙව සහ පරිසර කළමනාකරණය සඳහා වන ජාතික ප්රමිතීන්ත සැපිරීම. 

• කර්ලමාන්තතයේ නියැය න්තනන්ත සඳහා සමියම් සකසා දීම සහ යමම කර්ලමාන්තතය 

සාර්ලථකකව ඉදිරියට යගන යාම පික ස දැඩි ගැටුේ සහ මතයයද නිරාකරණ රමය් 
ක්රියාත්වමක කිරීම;    

• ජනතාවයේ මිරශිලී  ාවය, ආර්ෂවාව, පහසුව, පිරිවැය කාර්ලය්ෂවමතාව සහ 
ධදනික සංවර්ලධාන ක්රියාකාරකේව  ඔවුන්තයේ යපනීම සහතික කිරීම සඳහා RDA, 

NWSDB ,SLT, CEB, LECO සහ පළාත්ව පා න ආයතන අතර සේෙන්තීකරණය 
අතයවශය වනු ඇත.  

• වෘත්වතීය යනාසැ කිිමත්ව  ාවය ෙරපත  ය ස ස කනු  ැයේ. 
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නිවා  
 

• අලුත විතවාපත්ව වූවන්ත සේෙන්තධාව විතයශ්ෂව අවධාානය් යයාමු කරමින්ත නිවාස ප්රශ්නය 
රජයේ වගකීම් ය ස පිළිගනු ඇත; 

• තම තත්වවය/හැකියාවන්ත අනූව රජය විතසින්ත ඉදිකරණ  ද නිවාස අයත්ව කරගැනීමට 
ජනතාව රනන්තදු කරනු  ැයේ. මී ශට අමතර වරප්රසාද අහිමි, ආොධිත, අවතැන්තවූවන්ත, 

වැඩිහිටියන්ත සහ කුා ා දුමවන්ත සහිත පවුල් සඳහා විතයශ්ෂව සහන සැ යසනු ඇත. 

• විතවිතධා මේටයේ නිවාස වයාපෘති රජය විතසින්ත ප්රවර්ලධානය කරනු ඇත;  

• සහනදායී ූල ය රපකාර ුළින්ත රාජය/පුේගික අංශයේ යස්වකයින්ත සඳහා නිවාස 
ඉදිකිරීමට පහසුකේ සැ සීම; 

• නිවාස සැපයීයේදී නාගරික පැල්පත්ව, වු අංශය සහ ග්රාමී ශය පදිංන්කුමවන්තට 
ප්රමු තාවය  ොයදනු  ැයේ; 

• භූවිතදයාත්වමකව අවදානමට  ්ව ඇති ප්රයේශව  සිටින පුේග යන්තට නිවාස සපයා 
සුදුසු ප්රයේශව  නැවත පදිංන් කරනු  ැයේ.  
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25. මාෙ ජ ේවා  
(සමාජ යස්වා, වැඩිහිටි රැකවරණය/දිළින්තදන්ත) 

යමම අංශය මගින්ත සෑම යදනාටම ගැ යපන සහ සෑම යදනාම ආර්ෂවා කරන අන්තතර්ලග්රාහ 
සුෙසාධාන රමය් සහ සමාජ ආර්ෂවණ රමය් නිර්ලමාණය කිරීමට ඉ ්ක යකයරනු 
 ැයේ. 

 

• අොධිත පුේග යන්ත පිළිෙඳ දත්වත පදනම් යගාා  නගනු ඇති අතර අවශය යස්වාවන්ත 

සහ පුනුමත්වථකාපනය සැපයීයමන්ත ඔවුන්තයේ ීවන තත්වවය නැංීමට රජය 
මැදිහත්වයවනු ඇත; 

• ඔවුන්තයේ හැකියාවන්ත අනූව විතයශ්ෂව රැකියා අවස්ථකා සැපයීයමන්ත ආත්වම යගෞරවය සහ 
අයිතිවාසිකේ රැකීමට කටයුු කරනු ඇත. 

• ඇවිතදීමට සහය වන රපකරණ සහ යවනත්ව ආධාාරයන්ත යනාමියල්  ොදීයමන්ත ඔවුන්තට 

සහය  ොදීම 
• සමෘේධි ප්රති ාභීන්ත ස්ව ශ්තියයන්ත යු්තව නැගී සිටින්තයන්තද යන්තන සහතික 

කරගැනීමට ඔවුන්තව සමී ශපව අී්ෂවණය කරනු ඇත; 

• වැඩිහිටියන්තයේ දැනුම/අත්වදැකීම/යස්වාවන්ත සමාජය දියුණු කිරීම සඳහා යයාදවමින්ත 
ඔවුන්තයේ වැදගත්වකම ඉස්මු කරන සංස්කෘතිය් ඇති කිරීම. යජයෂව්ප හැකියාවන්ත 

සහ අත්වදැකීේවින්ත ප්රති ා   ැබීමට තුමණ පරේපරාව සඳහා වැා සටහන්ත සැ සුේ 
කිරීම; 

• යජයෂව්ප පුරවැසියන්ත සඳහා විතයශ්ෂව සමාජ ආර්ෂවණ රම හඳුන්තවා දීම; 

• වැඩිහිටියන්ත සමාජයේ පිළිගත්ව පංතිය් ෙවට පිළිගැනීමට ජාතිකමය වශයයන්ත 
මයනෝ ාවය යවනස් කිරීම. 

 

26. මාධ්ය 
මහජන පැමික ි සේෙන්තධාව අවශය නියාමනය කරමින්ත කිසිදු රජයේ මැදිහත්ව ීමකින්ත යතාර 
නිදහස් මාධායය් ස්ථකාපිත කිරීම. 

 

මහජන සහ ාගීත්වවය සහිත ආ ාර ධාර්ලම පේධාතිය් ඇති කරනු  ැයේ; 

 

• සුදුසුකේ  ත්ව මණ්ඩා  ය් ුළින්ත මහජන න්න්තතනය සංවර්ලධානය කිරීම සඳහා ක ා 

සහ සංස්කෘතික අන්තතර්ලගතයන්ත ඇුළුව රසස් මේටයේ අන්තතර්ලගතයන්ත සංවර්ලධානය 
කිරීයේ  ාවිතතය් ඇති කරගැනීම; 

• ය ෝක සේමත ප්රකාශනයන්ත සහ නිෂවප්ාදනයන්ත ප්ර ාරණය කිරීම සඳහා මාධාය මගින්ත 
සහය  ැයෙනු ඇත; 

• නිසි අධිකරණ සමාය ෝ නයකින්ත අනුුමව ධවරය පුුමවන මාධාය නීතිය මගින්ත 
දණ්ඩා නයට  ් යකයරනු ඇත; 

• පරිපා නය සහ අන්තතර්ලගතයන්ත යකයරහි කිසිදු රජයේ මැදිහත්වීමකින්ත යතාරව 
රජයේ මාධාය ආයතන කටයුු කරනු ඇත. 

• සෑම මාධාය යස්වාව්ම ජාතිකෙව පිළිෙඳ හැඟීම ප්රවර්ලධානය කරනු ඇත; සංවර්ලධාන 
පදනේ ක්රියාකාරකේ සඳහා ප්ර ාරණය දීයේන්ත සහය යවනු ඇත; එයමන්තම යහපත්ව 
සමාජය් සඳහා ජනතාවයේ මසන යවනස් කරනු ඇත; 

• දුමවන්ත, අධායාපනය, ආ ාර ධාාරිමක හැසිරීම ප්රවර්ලධානය යකයරනු ඇත;  

• පර්ලයේෂවණ සහ සංවර්ලධානය සඳහා රජයේ විතශ්ව විතදයා  පේධාතියට අනුෙේධාව 

පුේගික සහ රාජය අංශයේ මාධායය දීන්තයේ දැනුම සහ හැකියාවන්ත වර්ලධානය කරන 
රසස් ජාතික මාධාය සේපත්ව මධායස්ථකානය් ස්ථකාපනය යකයරනු ඇත; 

 

27.  න්නිජේෙනය 
 

යතාරුුම දැන ගැනීයේ අයිතිය තවදුරටත්ව වැඩිදියුණු කිරීම, ශ්තිමත්ව කිරීම සහ ප්රවර්ලධානය 

කිරීම 
 

යතාරුුම සමුිතව ග ා ඒම දිරිමත්ව කර සහතික කළ යුුය. 
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 සන්තනිය දන යස්වා පාරිය ෝගිකයින්ත යවතින්ත අය යකයරන ව් ර ෙදු 
සමාය ෝ නය යකයරනු  ැයේ; 

• සමාීය වශයයන්ත නුසුදුසු අන්තතර්ලගතයන්ත නිරී්ෂවණය කළ යුුය. 

 

 

28 

 

 ජතාරතුරු  තාක්ෂණය 
 

 යමම ඩිිකටල් යුගයේදී, සමාජ ආර්ලික යහෝ සංස්කෘතික පසුියයමන්ත විතයු්තව අන්තතර්ලජා යට 

පිවිතසීම අයිතිය් වන අතර එය නිදහස් සහ සැමට සමානව තිියය යුුය. යමම අයිතිය 

ආර්ෂවා කිරීම සහතික කිරීම සමාජය් වශයයන්ත අපයේ සාූලහික වගකීමකි. 
 
 
අන්තතර්ලජා ය යනු  ාෂවණය සහ ේරකාශණ  මාධායය් යමන්තම යතාරුුම හා අදහස් හුවමාුම 
කරගන්තනා ය දිකාවකි  අන්තතර්ලජා  පිවිතසුම, යතාරුුම හුවමාුමව,  ාෂවණය සහ ේරකාශණට 
කරන ඔනෑම ආකාරයක වාරණය් ූලික අයිතිවාසිකේ රල් ංගණයකි  
 

ආයතනික ඒකාධිකාරයන්ත, ඇඟිි ගැසීේ යහෝ  ා  මත පදනේ වූ සේමුතීන්තයගන්ත යතාරව 

පුරවැසියන්තට රසස් තත්වත්වවයේ සහ දැරිය හැකි අන්තතර්ලජා  යස්වාව් තිියය යුුය. 
 
 
පුරවැසියන්තට ඔවුන්තයේ යපෞේගිකත්වවය සහ ඔවුන්තයේ පුේගික යතාරුුම සහ දත්වත 

ආර්ෂවා කිරීමට අයිතිය් ඇත. සමාගේ, සංවිතධාාන සහ රජය පරිය කයින්තයේ දත්වත සක්රියව 

ආර්ෂවා කළ යුු අතර දත්වතව  ආර්ෂවාව සේෙන්තධායයන්ත වගවිතය යුුය. 
 
 
පුරවැසියන්තයේ ආර්ෂවාව සහ ආර්ෂවාව සහතික කිරීම සඳහා, මහජනතාවට යස්වා සැපයීම 
යහෝ යස්වා සැපයීම සඳහා මහජන අරමුදල්  ාවිතතා කරමින්ත සංවර්ලධානය කරන  ද ඕනෑම 

මෘදුකාංගය් යහෝ පේධාතිය් විතගණනය සඳහා මහජනයාට විතවෘත විතය යුුය.  
 

 

  

අන්තතර්ලජා ය අයිතියකි  

අයිතිය් ය ස 
යපෞේගිකත්වවය සහ 
පුේගික යතාරුුම 
ආර්ෂවා කිරීම 
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29. ශ්රම    මානව ප්රාග්ධනධ්න  ංවර්ධ්නය 
 

• අදාළ අංශව ට අවශය රම ෙ කාය හඳුනාගැනීම සහ සංවිතධාානය කිරීම සඳහා 
වැා සටහන් ක්රියාත්වමක යකයරනු ඇත; සමාජ-ආර්ලික සංවර්ලධානයට දායක වන තෘේතිමත්ව, 

ඵ දායී, ශ්තිමත්ව, ගැඹුුම වගකීම් සහිත රම ෙ කාය්  
• හැකියායවන්ත පිරිපුන්ත, විතයශ්ෂවයයන්ත විතයේශ රැකියා අරමුණු සඳහා රම ෙ කාය් 
නිර්ලමාණය කිරීයේ  මාර්ලග සංවර්ලධානය;  

• පාසය න්ත පිටවන අවධියේදී වසරක අනිවාර්ලය සවිතෙ  ගැන්තීම සහ ශ්තිය               
යගාා නැගීයේ වැා සටහන් සැ සුේ යකයර්ල; 

• අධායාපනය, පුහුණුව, පර්ලයේෂවණ සහ සංවර්ලධානය වැනි අංශව ට ඵ දායී ය ස 
මැදිහත්ව ීම සහ ඵ දායිතාව ප්රවර්ලධානය කිරීම -  රඟකාරිත්වවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ  
යයදීයේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම; 

• යවනස් යකාට සැ කීමකින්ත යතාරව සුදුසුකේ  ැබීමට සහ හැකියාවන්ත හා 
පරිතයාගයන්ත  ාවිතතා කිරීමට  අවශය රපරිම අවස්ථකා සැපයීම;  

• යගෝලීය වශයයන්ත පිළිගත්ව අයිතිවාසිකේ සහ යස්වා යකාන්තයේසි, කාන්තතාවන්ත ඇුළු 

සැමට සමාජ ආර්ෂවණය  සහ ළමා රමය ුරන්ත කිරීම ුළින්ත කාර්ලමික සාමය  හා සමගිය 
සහතික කිරීම. 
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30. ධීවර කටයුතු, ෙලෙ  ම්පත්ත    ධීවර කර්මාන්තය  
 

 සාගරයයන්ත වට වූ දූපත් වන ෙැවිතන්ත යමම සේපතට එහි නිසි වැදගත්වකම හා 
පිළිගැනීම  ො යදනු ඇත. 

 සාගරයේ වැදගත්ව කාර්ලය ාරය හඳුනායගන නිසි ේ රමු තාවය  ො දිය යුුය. 

 ීවර කටයුු හැුමණු විතට සාගර සේපත්වව  ඇති විතශා  විත වතාවයන්ත 

සැ කිල් ට ගනිමින්ත  සාගර යසෞඛ යය හා තා්ෂවණය පිළිෙඳ විතේ යාත්වමක දැනුම 

පිළිෙඳ පර්ලයේෂවණ, සාගර යසෞඛ යය වැඩි දියුණු කිරීමට  සහ ශ් රී  ංකාව වැනි 

දූපත්ව රාජ් ප ය් සංවර්ලධානය කිරීම  සඳහා සාගරයේ දායකත්වවය වැඩි දියුණු කිරීමට 
දිරිගැන්තවිතය යුුය. 

 සාගර ආර්ලිකයේ අදාළ අංශ ස කා ෙ ා ඒවා අනුගමනය කරනු ඇත  

ේ රතිපත්වති සහ ් රියාත්වමක කිරීම සඳහා ේ රීණයන්ත එ්රැස් කිරීම කරනු ඇත.  

 මුහුදු සේපත්ව විත වයන්ත පිළිෙඳ සවිතස්තරාත්වමක අධ යනයන්ත සහ එහි ේ රති ා  
රපයයෝගී කර ගනිමින්ත සුදුසුකේ  ත්ව මණ්ඩා  යක නිර්ලයේශ  ො ගැනීම; 

 සාගර සේපත්ව ගය ෂවණය කිරීම හා රපයයෝගී කර ගැනීම සඳහා පහසුකේ හා 
තා්ෂවණය, පර්ලයේෂවණ හා සංවර්ලධාන අංශය ශ්තිමත්ව කිරීම ු ළින්ත “සාගර-විතශ්ව 

විතේ යා ය වැඩිදියුණු කිරීම   

 ජාතික ජ ජ සේපත්ව ඒජන්තසිය (NARA) සාගරය සහ එහි සේපත්ව ගය ෂවණය 

කිරීම හා සිතියේ ගත කිරීම සහ  එහි ූලික   යවස්ථකාපිත කාර්ලය ාරය 

කාර්ලය්ෂවමව ඉටුකිරීම සදහා ශ්තිමත්ව කිරීම  

 සාගර න්න්තතන මධ යස්ථකානය් ය ස රාජ් ප ය යපෞේගික හවුල්කාරිත්වවය සහ 
ජාතික-ජාත්ව යන්තතර සහයයෝගීතාව ුළින්ත ධාාරිතා වර්ලධානය සඳහා 
ය්න්තේ රස්ථකානය් ය ස IOMAC සහ සාගර විතේ යා මධ යස්ථකානය පිහිටුීම  

   ීවර අංශයේ සංවර්ලධානය  
* වා ා යහාඳ හා සන්තනේධා නීන යාරා සූලහය් හරහා ගැඹුුම මුහුයේ ීවර 
ධාාරිතාවය පුළුල් කිරීම සහ සාගර පත්වයල් මසුන්ත ඇල්ලීම විතවිතධාාංගීකරණය කිරීම.    

* ම  යාරාය   විතධිවිතධාාන විතමසා පරී්ෂවා කිරීම  
*ආහාර සුර්ෂිතතා පියවර් ය ස මුහුදු පැ ෑටි සහ ඇල්ගී වින්ත ආහාර නිෂවප්ාදන 
නිෂවප්ාදනය කිරීම  සහ අපනයනය කිරීම පිළිෙඳ පර්ලයේෂවණ සිදු කරනු ඇත; 

* සමුපකාර වයුහය සඳහා දිරිදීම සහ එය මහා පරිමාණ ීවර කර්ලමාන්තතය සඳහා   
සහ ාගී කරගැනීම;  
* ීවර සමුපකාර සමිති සැකසීයමන්ත අතරමැදියන්තයේ ඒකාධිකාරය ුරන්ත කිරීම සහ 
අවශය පරිදි යත ගො ා පහසුකේ හඳුන්තවා දීම/නීකරණය කිරීම; 

*මත්වසය නිෂවප්ාදනයේ අගය වැඩි කිරීම සඳහා අවශය තා්ෂවක ක පහසුකේ යයදීම; 

 යවරළො  ේ රජාවන්තයේ සමාජ-ආර්ලික සාධාක සහ ීවන තත්වවයන්ත වැඩිදියුණු 

කිරීම 
ීවර පවුල්ව ට නිසි නිවාස සහ ීවන තත්වවයන්ත තහවුුම කිරීමට සහය  ොදීම; 

* යවරළො  ප්රජාවන්තහි කාන්තතාවන්තයේ කාර්ලය ාරය ශ්තිමත්ව කිරීම සහ රැකියා සහ 

ආදායේ රත්වපාදනය සඳහා ඇති අවස්ථකා වැඩි කිරීම 
* ීවරයින්ත මංමු ා සහගත සූරාකෑමට  ්වන අනාර්ෂිත වයාපාර යකයරහි ඇති 
විතශ්වාසය අඩු කිරීම;  

* පරිසර හිතකාමී ශ යාන්තරණ සහ ප්රයයෝජනවත්ව පරිය ෝජන ආකල්ප පිළිෙඳව නිසි 

අධායයනය් මගින්ත ීවර කර්ලමාන්තතය ප්රවර්ලධානය කිරීම 
• යමම කර්ලමාන්තතයේ නියැය න පිරිස් සඳහා පුහුණු පහසුකේ ජා ය් සංවිතධාානය 
කිරීම; 

•යරෝ ර්ල යාරා සහ අදාළ රපකරණ නිෂව්පාදනය සංවර්ලධානය කිරීම; 

• අපයේ  මුහුදු යේශසීමාව ුළ නීතිවිතයරෝී මසුන්ත ඇල්ලීයේ ගැටළුව නිරාකරණය 

කිරීම සඳහා ප්රමු තාව  ොදීම 
• යගෝලීය සේෙන්තධාතා පිහිටුීයමන්ත පසුව අපනයනාභිමු  සංස්කෘතිය් රමිකව   

සංවර්ලධානය යකයරනු ඇත  

 මත්වස් ය නිෂව්පාදන ආනයනය අඩු කිරීමට පියවර ගනු  ැයේ. 

 තා්ෂවණය ුළින්ත ීවර කර්ලමාන්තතයට හානිකර යනාවන මසුන්ත ඇල්ලීයේ   

 ් රමයන්ත හඳුන්තවා දීම; 
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 තිරසාර සංවර්ලධානය ේ රවර්ලධානය කිරීම  
*සාගර සේපත්ව තිරසාර ය ස  ාවිතතා කිරීම,  

* සමුද්ර දූෂවණය අවයෙෝධා කර ගැනීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම  
සඳහා සුදුසු ප්රතිපත්වති ත්යසු්ම කිරීම සහ ක්රියාත්වමක කිරීම. 

 * යවරළො  හා ගැඹුුම මුහුයේ ජ  දූෂවණය, සමුද්ර සුන්තුන්ත, සමුද්ර ආරමක ක ීීන්ත,  

නැ  හා ීවර අපද්රවය, මහා පරිමාණ යතල් කාන්තදුීේ, යවරළ  ාදනය යනාදිය සඳහා 
Circum-Lanka වයාපෘතියට  සහාය ීම සහ ජාතික, ක ාීයය සහ ජාතයන්තතර 
සහයයෝගීතාවයයන්ත අවධාානය යයාමු කළ යුුය.  

       * ත්රිකුණාම ය ය ෝක රුමමය් ය සත්ව තිරසාර සංවර්ලධානය සඳහා මධායස්ථකානය් 

ය සත්ව ප්රකාශ යකයර්ල  
            *  රී  ංකාය  යපෝ් යෝය් සහ යපෝ් සමුද්ර සන්තධියේ ීවර කටයුු 

සේෙන්තධායයන්ත ස කා ෙ ා තාවකාිකව තහනම් ප්රකාශයට පත්ව කිරීම   සහ විතනාශ වූ 
සමුීය පරිසරය දශක ගණනාවක ්ෂවය ීයමන්ත විතයශ්ෂවයයන්ත ඉන්තදියානු දා යේකුමවන්ත  
විතසින්ත යකාල් කෑයමන්ත පසු යථකා තත්වත්වවයට පත්ව කිරීම සඳහා අ යභූමිය් ප්රකාශයට 
පත්ව කිරීම. 

   *යවරළො  ප්රයේශ ආවරණය වන පරිදි සමුද්ර ආර්ෂිත ප්රයේශ පේධාතිය් ප්රකාශයට  
පත්ව කළ යුුය .     

 


