කෙටුම්ඳත
ශ්රී ලංකාෙ ස ලංහ  ලංර හ  ලංඳරික ෝජනය ලංහ  ලංනිෂ්ඳ දනය ලං
පිළිබ ලංජ රෙ ලංප්රරඳ්තරය ලං

1. ප්රරඳ්තරක  ලංන  ලං
1

ශ්රී ලංරාවහ ලංවහ ලංරයය ලංඳහරිභබෝජනඹ ලංව ලංනිසඳහදනඹ ලං(ර.ඳ.නි.) ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ

2. බක ්ත ෙ ලංදිනය
 ලංඅභහත්ය ලංභ්ඩලර ලංඅනුභරඹ ලංරළීමභභ්  ලංඳුව ලංව්  ලංිරරිභ  ලංනිඹිතත්ඹ. ලං

3.

ැඳින්වී  ලං

ඳසුබි  ලං
ඳුවගිඹ ලං දලව ලං ිරහිඳඹ ලං තුශ ලං අ්ත ලං වය ලං ග්ත ලං ආර්ථිව ලං ාර්ධනඹ ලං  ලංභවේතුභ්  ලං ලං උග්ර ලං දරි්රත්හඹ ලං තුය්  ලං වයිත්  ලං භළදි ලං
ආදහඹම් ලං ය ක් ලං වීභ  ලං ශ්රී ලං රාවහ  ලං වළිරවී ලං රභ . ලං භවභේභත්්ත  ලං එඹ ලං ආදහඹම් ලං විභත්හ  ලං භහජීඹ ලං ගළ ලු ලං ව ලං
සබහවිව ලං ම්ඳ්ත ලං ඳරිභබෝජනභේ ලං සීඝ්ර ලං ළිවවීභක් ලං ව ලං උග්ර ලං ඳහරිරිව ලං ඵරඳෆම් ලං දවහ ලං භවේතු ලං වහයව ලං වී ලං රභ . ලං
ජනගවණ ලං ර්ධනඹ ලං ව ලං සීඝ්ර ලං නහගීකවයණඹ ලං භගි්  ලං ඳහරිරිව ලං ගළ ලු ලං උ්ත් න ලං වී ලං ඇර ලං අත්ය ලං එහි ලං ප්රරපරඹ ලං
් භ්  ලංභහන ලංඳළළ්තභ ලංවහ ලංඅලය ලංසබහවිව ලංම්ඳ්ත ලංහීන ලංවීභයි. ලං
ඉභව්ත ලං අභේක්හ් භග්  ලං භ් විත් ලං ශ්රි ලං රාවහභව ලං ්තභ්  ලං ාර්ධන ලං භභභවමභ ලං නහගරිව ලං භභ් භ ලං ග්රහමීඹ ලං
ප්රභශලර ලං ම්ප්රදහයිව ලං ශ්රි ලං රහාිරව ලං ජීන ලං ය හ ලං භවභයහි ලං දළිව ලං ඵරඳෆභක් ලං ඇර ලං වයිත්  ලං රභ . ලං නහගරිව ලං
ජනගවණඹ  ලං ම්ඵ් ධ ලං යහත්රී ලං වහර ලං ආභරෝව ලං ද්තත් ලං බහවිත්හ ලං වයිත්  ලං භනිනු ලං රළ ප ලං ඳරිදි  ලං භභභ ලං වරහඳභේ ලං ර් ලං
1999 ලංව ලං2010 ලංවහර ලංඳයහඹ ලංඅත්ය ලංලහ්තභ ලංභවග්ත ලංනහගරිව ලංප්රභශල ලංයහේරඹ ලංහිත් ලංය  ලංව ලංභේ ලංශ්රී ලංරාවහයි. ලං
නගයහාග ලංඳළරීකභ ලංව ලංතීරු ලංාර්ධනඹ ලංශ්රී ලංරාවහභව ලංලික ව ලංගරරක්ණඹක් ලංභව1; ලං(ලහ ලංභවො ලංඹටිත්ර ලංඳවුවවම්  ලං
ත්භ ලං දරු්  ලං වහ ලං භවො ලං අධයහඳනඹක්  ලං කිිරඹහ ලං අස හ ලං ආදිඹ ලං රඵහ ලං ගළනීභ ලං වහ ලං ජනත්හ ලං නගය ලං වයහ ලං
ඳළිතභණිත්  ලං රභ ) ලං යභේ ලං දළන  ලං ඳරන ලං හභවහමී ලං ත්හයණඹ ලං ව ලං ස හයබහඹ ලං නිහ ලං එභර ලං ඳළිතභණන ලං
ාඛ්යහ ලංත් ලංරටය ්ත ලංඉවශ ලංඹනු ලංඇත්ළයි ලංඅභේක්හ ලංභවභර්. ලං
රයය ලං භනොන ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදන ලං ය හ ලං භග ලං නහගීකවයණඹ ලං යහේත් ලං භිත්  ලං ඳරන ලං අත්ය ලං භළදි ලං
ආදහඹම් ලංත්්ත්තඹ ලංවයහ ලංර්ධනඹ ලංන ලංජනගවණභේ ලංඅභේක්හ්   ලංභසත් ලංඳහරිභබෝජන ලංව ලංනිසඳහදන ලංචර්ඹහ ලං
භනස ලංවයනු ලංඇත්. ලංශ්රී ලංරාවහ ලංළනි ලංාර්ධනඹ ලංන ලංය ව ලංආර්ථිවඹ ලංසීඝ්රභඹ්  ලංර්ධනඹ ලංවීභම්ී,  ලංඑඹ ලංභඵො ලංභවෝ ලං
වි  ලං දිගු ලං වහලීන ලං ආර්ථිව ලං ර්ධනඹක් ලං ඳ්තහ ලං ගළනීභ  ලං අලය ලං න ලං ප්රභඹෝජනඹ  ලං ගත් ලං වළිර ලං සබහවිව ලං ම්ඳ්ත ලං
ඉක්භිත්  ලං බහවිත්හ ලං ිරීකභ  ලං නළබුරුන ලං අත්ය ලං එභ ලං ක්රිඹහදහභඹ්  ලං භඵභවවි්  ලං නහසරවහය ලං විඹවළව. ලං ිතනිස ලං
ක්රිඹහවහයවම් ලං වයවහ ලං ඳරියඹ  ලං ඵළවළය ලං න ලං අඳ්රය ලං වහරඹ්ත ලං භග ලං දයහ ලං ගළනීභ  ලං වහ ලං පිරිිදරට ලං ිරීකභ  ලං ඇර ලං
වළිරඹහ ලංහීනන ලංඅත්ය ලංඒ ලංභවේතු ලංනිහ ලංජජ ලංවිවිධ්තඹ ලංව ලංජීවිත්හධහයව ලංඳහරිරිව ලංඳශධතී්  ලංළරිරඹ ලංමතු ලං
අ් දිත්  ලංබිද ලංළටීභ  ලංරක්භව. ලං
්තභ්  ලංශ්රී ලංරහාිරව ලංඳහරිරිව ලංප්රරඳ්තර ලංභඛඛ්නර ලංවිභලේ ලංඅධහනඹ ලංභඹොලිවශ ලංමතු ලංක්භත්ර ලංභර ලංඵරලක්රඹ  ලං
ජරඹ, ලං අඳ්රය ලං ආදිඹ ලං වරටනහභගන ලං ඇර ලං අත්ය ලං ඒ ලං වහ ලං අභේක්ෂිත් ලං ඉරක්ව ලංඳනහ ලං රභ . ලං භවභේ ලං භත්්ත ලං භභභ ලං
ඉරක්ව ලංළිව ලංප්රභහණඹක් ලංභභභත්ක් ලංුරයහ ලංභගන ලංභනොභළත්. ලංප්රධහන ලංලභඹ්  ලංවර ලංඵළවළය ලංිරීකභ  ලංවිෘත් ලංබිම් ලං
බහවිත්හ ලං වයිත්  ලං ිදරටභවභයන ලං නහගරිව ලං ඝන ලං අඳ්රය ලං වශභනහවයණඹ ලං ත්භ්ත ලං ශ්රී ලං රාවහභව ලං ඉත්හ ලං ඵයඳත්ර ලං
ඳහරිරිව ලංගළ ලුක් ලංඳතී.ඳහරිරිව ලංඋඳ්ර ලංගණනහක් ලංඇර ලංන ලංනහගරිව ලංඝන ලංඅඳ්රය ලංඵළවළය ලංිරීකභ ලංවහ ලං
ුවරටුව ලංක්රිඹහවහීක ලංළරළසභක් ලංව ලංඹටිත්ර ලංඳවුවවම් ලංදළන  ලංභනොඳතී. ලංසීඝ්ර ලංනහගීකවයණඹ ලංව ලංවහර්ිතවයණභඹ්  ලං
ිදරටන ලංහම ලං රටණඹ ලං ඵයඳත්ර ලං ගළ ලුක් ලං ඳතී. ලං  ලංවිවිධ ලං ස හනර ලං ිදරට ලං වයන ලං හම ලං ත්්ත්ත ලං අධීක්ණඹ ලං භගි්  ලං
භඳ් නුම් ලංවය් භ්  ලංහයූ ලංදූණඹ ලංඉවශ ලංඹිත්  ලංඳරන ලංඵයි. ලං ප්රධහන ලංනගයර ලංසභෝ්   ලංඛෂර් ලංලභඹොක්යිඩ් ලං
ව ලංශු්ර ලංදූවික  ලංඅාශු ලංභරෝව ලංභෞඛ්ය ලංාවිධහනභේ ලංනිඹභ ලංවය ලංඇර ලංප්රිතර ලංසීභහ ලංඉක්භහ ලංභගොස ලංඇත්.2 ලංජර ලංදූණඹ ලංශ්රී ලං
රාවහභව ලංආයක්ෂිත් ලංඳහනීඹ ලංජර ළඳමභ දළිව ලංඵරඳෆභක් ලංභවො  ලංඇත්. ලං ලංශ්රී ලංරාවහභව ලංනිහ ලංක ්  ලංිදඹඹ  ලං86ව  ලං
ඳභණ ලංආයක්ෂිත් ලංඳහනීඹ ලංජර ලංළඳමභ ලංඇත්්ත ලංඒ ලංඒ ලංප්රභශල ලංඅනු ලංභනසවම් ලංඳතී. ලං ලංනහගරිව ලංව ලංළවික  ලංභඵෝග ලං
ආශ්රිත් ලංප්රභශල ලංළරකුවි  ලංනහගරිව ලංප්රභශලර ලංඑඹ ලංිදඹඹ  ලං97.2 ලංව ලංඳභණ ලංළිව ලංඅගඹක් ලංද ලංතු ලංආශ්රිත් ලංප්රභශල ලංර ලං
1

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/09/29/urbanization-offers-sri-lanka-major-economicopportunity
2
http://srilankanscientist.com/colombo-air-too-is-polluted-says-who/
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එඹ ලං ිදඹඹ  ලං 50.6 ලං ව ලං ඳභණ ලං අඩු ලං අගඹක්ද ලං භව3.ාර්ධිත් ලං ය ඛ ලං වහ ලං ළඳීභම්ී, ලං භගෝලීඹ ලං උණුුවභ ලං වහ ලං ශ්රී ලං
රාවහභව ලං දහඹව්තඹ ලං භනොගිණිඹ ලං වළිර ලං ත්යම් ලං කුලහ ලං වු්ත ලං භගෝලීඹ ලං භශලගුණිව ලං භනසවම්ර ලං ඵරඳෆම්ර  ලං
රක් ලංවීභ ලංඉත්හ ලංඉවශඹ. ලංවෘෂිවහර්ිතව ලංඉලම්ක ්  ලංවිලහර ලංප්රභහණඹක් ලංප්රභඹෝජනඹ  ලංගත් ලංභනොවළිරනු ලංඇ්තභ්තද ලං
භශලගුණිව ලංභනසවම් ලංනිහ ලංවිඹ ලංවළව. ලං
රයය ලංභනොන ලංාර්ධ ලංනභේ ලංනිභලේධනීඹ ලංඵරඳෆම් ලංඅභඵෝධ ලංවයග්ත ලංශ්රී ලංරාවහ ලංයජඹ ලංජහත්ය් ත්ය ලංප්රජහ ලංභග ලං
අ්තළඛ ලංඵළ ලංගනිිත්  ලංර.ඳ.නි ලංපිළිඵ ලං“ද ලංඅවුරුරට ලංළල ව්  ලංයහලි” ඇතුලු ලං ලංභගෝලීඹ ලං“නයහඹ ලංඳත්රඹ ලං21” ව ලං
“රිභඹෝ ලං +20 ලං ප්රරපර” ව ලං නිඹලි ලං ‘රයය ලං ාර්ධනඹ ලං වහ ලං 2030 ලං නයහඹ ලං ඳත්රඹ’ භග ලං එහි ලං රයය ලං ාර්ධන ලං
ඉරක්ව ලංපි ්  ලංවය ලංරභ .

ත ර්කිෙය ලං ලං ලං
ඳරියඹ ලංආයක්හ ලංවයගනිිත්  ලංව ලංසබහවිව ලංම්ඳ්ත ලංරයය ලංවශභනහවයණඹ ලංවයිත්  ලංආර්ථිව ලංාර්ධනඹ ලං
ව ලංභහජ ලංුවඵහධනඹ ලංළිව ලංදිමණු ලංිරීකභ ලංරයය ලංඳරි ලං ලංභබෝජනඹ ලංව ලංනිසඳහදනභේ ලංඅයලිණු ලංභව. ලං ලං
භහජීඹ ලංඅලයත්හ ලංුරයහරිත්  ලංඳරිය ලංහිත්වහිත ලංඵ ලංත්වවුරු ලංවයිත්  ලංදිගු ලංවහලීන ලංආර්ථිව ලංර්ධනඹක් ලංරගහවය ලං
ගළනීභ ලං ලංරයය ලංාර්ධනභේ ලංලික ව ලංඅයලිණ ලංන ලංඅත්ය ලංඒ ලංවහ ලංරයය ලංනිසඳහදනඹ ලංප්රර්ධනඹ ලංිරීකභ ලංඅත්යහලය ලං
භව. ලං අහිත්වය ලං ඳහරිරිව ලං ව ලං භහජීඹ ලං ඵරඳෆම් ලං සීභහ ලං වයිත්  ලං නිසඳහදනඹ ලං භවභයන ලං බහ්ඩල ලං ව ලං භේහ ලං වහ ලං
භශභඳොරක් ලංළවසීභ  ලංරයය ලංඳරිභබෝජනඹ ලංඉත්හ ලංළදග්ත ලංභව. ලං ලං
අඩු ලංයප්රහදිත් ලංපිරිස ලංඇතුු ිදඹලුභදනහභේභ ලංමූක ව ලංඅලයත්හන ලංආවහය  ලංනිහ  ලංභෞඛ්යඹ  ලංගභනහගභනඹ ලං
ව ලංඅධයහඳනඹ ලංආී, ලංභේහ ලංළඳමභ තුක ්  ලංජීවිත්භේ ලංගුණහ්තභවබහඹ නාහලීභ ලංදවහ ලංඳහරිරිව ලංහිත්වහමී ලංභර ලං
ආර්ථිව ලංාර්ධනඹ ලංශඟහ ලංවය ලංගළනීභ  ලංරයහය ලංඳරිභබෝජනඹ ලංව ලංනිසඳහදනඹ ලංඅලය ලංභව. ලංභභහිී, ලංආර්ථිව ලං
ාර්ධනඹ ලංභග ලංිදරටවිඹවළිර ලංඳහරිරිව ලංවහඹනඹ ලංභ් ිරීකභ ලංඉත්හ ලංළදග්ත ලංභව.
විභභෝචනඹ ලංව ලංම්ඳ්ත ලංනහසරඹ ලංඅභ ලංවයිත්  ලංඅඩු ලංම්ඳ්ත ලංප්රභහණඹක් ලංබහවිත්හ ලංවයිත්  ලං ලංළිව ලංභෘශධිභ්තඵක් ලං
රඵහ ලං ගළනීභ ලං ර.ඳ.නි. ලං භගි්  ලං ඇර ලං වයනු ලං රඵයි. ලං රයහය ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදනඹ ලං ලහ්ත ලං උචිත් ලං ් භ්  ලං
ආර්ථිව  ලංභහජීඹ ලංව ලංඳහයරිව ලංත්රි්ත ලංජඹග්රවණඹව  ලංඑඹ ලංභවේතුන ලංඵළවිනි. ලං
ර.ඳ.නි. ලංනිසඳහදව ලංව ලංඳරිභබෝගිව ලංභදඳහර්ලසඹ භ ලංඑවභේ ලංප්රරරහඵ ලංඇරවයනු ලංරඵයි. ලං ලංත්ද ලංම්ඳ්ත ලංඉරරිඹ ලංව ලං
වහර්ඹක්භ ලං බහවිත්ඹ ලං භගි්  ලං පරදහමත්හ ලං ඉවශ ලං නළාවීභ ලං නිහ ලං  ලං බහ් ලඹව ලං වහ ලං භේහව ලං ගුණහ්තභවඵ ලං ඉවර ලං
දළමීභ්ත ලංභඹොදන ලංරද ලංලිදර  ලංඉවර ලංටිනහවභක් ලංරඵහ ලංී,භ්ත ලංර.ඳ.නි. ලංභගි්  ලංඇරවයනු ලංරඵයි. ලංවරිත් ලංත්හක්ණ ලංව ලං
නිසඳහදන ලංදවහ ලංවයනු ලංරඵන ලංආ ලංභඹෝජනඹ්   ලංඉවර ලං ලංප්රරරහබ ලංරඵහී,භ ලංර.ඳ.නි. ලංභගි්  ලංිදරටවයනු ලංරඵයි. ලං
ම්ඳ්ත ලං ව ලං ඵරලක්ර ලං වහර්ඹක්භත්හ  ලං රයය ලං ඹටිත්ර ලං ඳවුවවම් ලං ව ලං මූක ව ලං භේහ ලං භත් ලං ප්රභවලඹ ලං ළඳමභ  ලං
වරිත් ලංවහ ලංුවනිිද ලංකිිරඹහ ලංඅස හ ලංුවරඵ ලංවයිත්  ලං ළභොභ ලංවහ ලංලහ ලංගුණහ්තභව ලංජීවිත්ඹක් ලංරගහ ලංිරීකභ ලං ර.ඳ.නි. ලං
භගි්  ලං ිදරටවයනු ලං රඵයි. ලං ත්ද ලං එඹ ලං භසත් ලං ාර්ධන ලං ළරුවම් ලං ුරයහ ලං ගළනීභ  ලං අනහගත් ලං ආර්ථිව  ලං ඳහරිරිව ලං ව ලං
භහජ ලංපිරිළඹ ලංඅඩුිරරිභ  ලංආර්ථිව ලංත්යඟවහරි්තඹ ලංලක්රභ්ත ලංිරීකභ ලංව ලංදරි්රත්හ ලංඅඩුිරීකභ ලංවහ ලංඉවඛ ලංභව. ලං
ජීවිත්භේ ලං ගුණහ්තභවබහඹ ලං ඉවශ ලං නාන ලං අත්යභ  ලං බහ් ල ලං වහ ලං භේහර ලං භසත් ලං ජීන ලං චක්රඹ ලං ුරයහ ලං ම්ඳ්ත ලං
බහවිත්ඹ  ලං වහඹනඹ ලං ව ලං දූණඹ ලං අඩුිරීකභ ලං භගි්  ලං ආර්ථිව ලං ක්රිඹහවහයවම් ලං ක ්  ලං ජනිත් ලං න ලං ශුශධ ලං ුවඵහධන ලං
ප්රරරහබ ලං ඉවශ ලං නාිත්   ලං “අඩු ලං ම්ඳ්ත ලං බහවිත්භඹ්  ලං ළිව ලං නිසඳහදන ලං ප්රභහනඹක් ලං රඵහගළනීභ” ලං ර.ඳ.නි ලං භගි්  ලං
අයලිණු ලංවයයි.
භභභ ලංඉරක්ව ලංුරයහ ලංගළනීභ ලංවහ ලං නිසඳහදනඹ ලංව ලංඳරිභබෝජනඹ ලංභගහමී ලංආභ් ත්රණඹ ලංිරීකභම් ලංළදග්තවභ ලං
ර.ඳ.නි. ලං වඳුනහ ලං ගනියි. ලං ඳරිය ලං හිත්වහමී ලං ඳරිචඹ්  ලං ව ලං නිභළවුම්  ලං වරිත් ලං ව ලං හධහයණ ලං නිසඳහදන ලං වහ ලං පර ලං
ඉඛලුභිර්  ලං භත්ොය ලං රඵහ ලං ගත් ලං භනොවළිර ලං නු ලං ඇත්. ලං භම් ලං වහ ලං ප්රධහන ලං ඵහධවඹක් ලං ඳරනුභේ ලං ඳහරිභබෝගිව ලං
ව්ඩලහඹම් ලංඅත්ය ලංදළනු්තඵ ලංව ලංවිඵරගළ් වීභ ලංභනොභළර ලංවීභ ලංන ලංඅත්ය ලංඒ ලංවහ ලංපිළිඹම් ලංභඹී,භ ලංඅලය ලංභව. ලං
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ර.ඳ.නි. ලං එවභ ලං වහිදඹව ලං භදඳළ්තත් ලං භේ ලං දළිරඹ ලං වළව. ලං එභ ලං ායචව ලං භදව ලං එිරභනව ලං අනුුරයණඹ ලං වයිත්  ලං
අභනොනය ලං ලක්රභ්ත ලං වයයි. ලං රයහය ලං නිසඳහදන ලං වහ ලං ඉඛලුභ ලං උ්තභ්තජනඹ ලං ිරීකභ  ලං නිසඳහදන ලං ය හ්   ලං
ඵරඳහන ලංඅත්ය ලංරයය ලංනිසඳහදන ලංඳළළතීභ ලංඉඛලුභ ලංප්රර්ධනඹ ලංවයනු ලංඇත්. ලං
නිසඳහදවඹහ ලං ිද  ලං ඳහරිභබෝගිවඹහ ලං දක්හ ලං ළඳමම් ලං දහභභේ ලං ක්රිඹහ්තභව ලං න ලං ිදඹලු ලං ක්රිඹහධයඹ්  ලං අත්ය ලං ක්රිතව ලං
ප්රභවලඹක් ලං ව ලං වභඹෝීතත්හක් ලං අලය ලං වය් නහ ලං ව ලං යහඳහය  ලං ඳහරිභබෝගිවඹ්   ලං ප්රරඳ්තර ලං ම්ඳහදවඹ්   ලං
ඳර්භේවඹ්   ලංවිදයහඥයනඹ්   ලංඅභරවිවරු්  ලංව ලංභහධය ලංඇතුු ලංවිවිධ ලංඳහර්ලවරු්  ලංඊ  ලංම්ඵ් ධ ලංභව. ලං
අභනකු්ත ලං වරුණු ලං අත්ය ලං ප්රිතර ලං ව ලං භඛඵර ලං වයවහ ලං ඳහරිභබෝගිවඹ්   ලං ප්රභහණ්ත ලං භත්ොයතුරු ලං ඳඹිත්  ලං ව ලං
රයහය ලං ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනභේ ලංනිමක්ත් ලංභිත්  ලංදළනු්තබහඹ ලංඇර ලංිරරිභ ලංව ලංරයහය ලංඳහරිභබෝජනඹ ලංව ලංජීන ලං
ය හ ලංපිළිඵ ලංඅධයහඳනඹ ලංභගි්  ලංඳහරිභබෝගිවඹ්  ලංභග ලංව මතු ලංිරීකභ ලංඊ  ලංම්ඵ් ධ ලංභව. ලං
අසශ්යත ස
ආර්ථිව ලංව ලංරයහය ලංාර්ධනඹ ලංපිළිඵ ලංඅභේක්ෂිත් ලංඉරක්ව ලංහක්හ්ත ලංවය ලංගළනීභ ලංවහ ලං්තභ්  ලංඅලයත්හඹ ලං
වී ලංඇ්තභ්ත ලංඅදහර ලංආාශිව ලංප්රරඳ්තර ලංභග ලංඅනුගත්න ලංර.ඳ.නි ලංපිළිඵ ලංර්ග්රහහී ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹිර. ලං
අ මුණ ලංහ  ලංහාදර් ය ලං
භභභ ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං වස ලං වය ලං ඇ්තභ්ත ලං ිදඹලු ලං  ලං අදහශ ලං අභහත්යහාල ලං ව ලං භහජීඹ ලං ඳහර්ලවරු්  ලං ම්ඵ් ධ ලං
වයගනිිත්  ලංඅ් ත්ර් ලංක් ලංරිඹහවහීක ලංක්රිඹහදහභඹක් ලංතුළිනි. ලංඑහි ලංඅයලිණ ලංඉරක්වගත් ලංඇ්තභ්ත  ලංනිිද ලංඅධනහඹ ලංභඹොලි ලං
භනොවශභවෝත  ලං අඳභේ ලං ආර්ථිව ලං ාර්ධන ලං ළල ව්  ලං යර්  ලං විඹ ලං වළිර ලං තීයණහ්තභව ලං ළදග්තවිත්  ලං මතු ලං
ගළ ලුර  ලංපිළිඹම් ලංභඹී,භ ලංභවභයහිඹ. ලංළභොභ ලංවහ ලංපිරිිදරට ලංහත්ඹ ලංව ලංපිරිිදරට ලංව ලංප්රභහණ්ත ලංජර ලංළඳමභක් ලං
රබිඹ ලං මතුඹ. ලං ය  ලං තු ලං ිතර ලං ව ලංශ ලං භනොවළිර ලං සබහවිව ලං න ලං ්ත ලං ව ලං ෘක්රත්හ ලං උරුභඹ ලං වහඹනඹ ලං වීභ  ලං ඉල ලං
භනොත්ළබිඹ ලංමතුඹ. ලංනගය ලංඳවිත්ර ලංරබිඹ ලංමතු ලංඅත්ය ලංිදඹලු ලංනගය ලංළිදඹ්  ලංවහ ලංභෞඛ්යභ්ත ලංඳරියඹක් ලංළඳයිඹ ලං
මතුඹ. ලංඳරිය ලංදූණඹ ලංළශළක්වීභ ලංවහ ලංව ලංක්රිඹහභහර්ග ලංවර්භහ් ත් ලංවිිද්  ලංඅභඵෝද ලංවයභගන ලංබහවිත්භේ ලංභඹදවිඹ ලං
මතුඹ. ලං දියිභ්  ලං සීිතත් ලං ඉලම් ලං ව ලං ිතරිදිඹ ලං ම්ඳ්ත ලං ප්රලසත් ලං ඳරිවයණඹ ලං වශ ලං මතුඹ. ලං භභකී ලං ප්රධහන ලං ක්භත්රඹ්  ලං
ආභ් ත්රණඹ ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං න ලං ක්රිඹහභහර්ග ලං භභභ ලං ප්රරඳ්තර ලංභේ ලං ප්රධහන ලං භ්තභහ ලං ඹ භ්ත ලං දක්හ ලං ඇර ලං ප්රරඳ්තර ලං
ප්රවහලන ලංව ලංඅිමභත්හර් ර ලංඅ් ත්ර්ගත් ලංභවො  ලංඇත්.
සබහවිව ලංම්ඳ්ත ලංවහර්ඹක්භ ලංව ලංඳරදහම ලංභර ලංඋඳභඹෝජනඹ ලංභගි්  ලංයභේ ලංආර්ථිව ලංාර්ධන ලංභභභවමම්ර ලං
රයහය්තඹ ලංඉවශ ලංනළාවිභ ලංපිණි ලංපර ලංයහලික් ලංව ලංඅලය ලංලක්රඹ ලංභභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංඳඹනු ලංඇත්. ලං
නිසඳහදන ලංපිරිළඹ ලංඅඩු ලංිරීකභ  ලං ලංන ලංව ලංම්ඳ්ත ලංවහර්ඹක්භ ලංනිඳළමම් ලංනිර්භහණඹ  ලංන ලංභශභඳොශ ලංව ලංකිිරඹහ  ලං
“ඳුව ලං පිරිිදරට ලං ිරීකභම්” ලං වහ ලං ව ලං ක්රිඹහවහයවම්ර ලං පිරිළඹ ලං අඩුවයන ලං දූණඹ ලං ළශළක්වීභ  ලං රයහය ලං ජී්තවීභ ලං
ළනි ලං භඵොභවෝ ලං අස හ ලං භභභ ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං පිරිනභන ලං අත්ය ලං විභලේභඹ් භ ලං නත්න  ලං අඩු ලං වහඵ්   ලං ම්ඳ්ත ලං
වහර්ඹක්භ ලංව ලංඳහරිරිව ලංරයහය ලංත්හක්ණභවද ලංභත් ලංදළළ් ත් ලංඉදිරි ලංපිම්භක් ලංඳළනීභම් ලංඅස හ ලංඋදහ ලංවයයි. ලං
එභගි්   ලංඅශවීතීඹ ලංජජවිවිධ්ත ලංම්ඳත්ව ලංබහයවරු ලංභර ලංඑහි ලංටිනහවභ ායක්ණඹ ලංවයන ලංඅත්යභ ලංභරෝව ලං
භශභඳොශ ලංතුශ ලංශ්රී ලංරාවහභව ලංත්යඟවහරි්තඹ ලංඉවශ ලංනානු ලංඇත්. ලං
භම් ලංදක්හ ලංහුදවරහවී ලං ලංභවෝ ලංධ්රළවී ලංවයණඹවී ලංඇර ලංිදඹලු ලංඅදහර ලංආාශිව ලංප්රරඳ්තරර ලංර.ඳ.නි. ලංඅාග ලංභඳොරට ලංආවෘරඹක් ලං
ඹ භ්ත ලංත්නි ලංභඛඛ්නඹක් ලංතුශ  ලංකිභගන ලංඑන ලංඅත්ය ලංර.ඳ.නි. ලංාදර්බඹ ලංතුශ ලංශ්රී ලංරාවහභව ලංඅභනකු්ත ලංඅදහර ලංජහරව ලං
ආාශිව ලංප්රරඳ්තර ලංඹහ්තවහක න ලංිරීකභ ලංවහ ලංඅලය ලංභග ලංභඳ් වීභ ලංව ලංභහර්භගෝඳභශල ලංභභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංඳඹනු ලං
ඇත්. ලං
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4.1 ලං ලංහර්සග්ර හී ප ලංප්රරඳ්තර ලං මුස ලං
භහජ ලං ආර්ථිව ලං ාර්ධනඹ ලං අරලයි් භ ලං ළදග්ත ලං ්  ලංනහභේභ ලං සබහවිව ලං ම්ඳ්ත ලං ආයක්හ ලං ිරරිභ  ලං ඳරියඹ ලං
ුවකිකීභ ලං ව ලං අඳ ලං භූිතඹ ලං භත් ලං සබහ ලං ධර්භඹ ලං දහඹද ලං භවො  ලං ඇර ලං ම්ඳ්ත ලං ඥයනහණහ් විත් ලං බහවිත්හ ලං ිරීකභ්ත ලං
එභරිද් භ ලංළදග්ත ලංභව. ලංඒ ලංවහ ලංම්ඳ්ත ලංආයක්හ ලංවයනහ ලංඳභණක් ලංභනො ලංඅනහගත්ඹ ලංවහ ලංඒහ ලංඉළිව ලංිරීකභ ලං
පිණි ලං එභ ලං ම්ඳ්ත ලං අද ලං දිනභේ ලං ප්රඥයනහ් ත් ලං ඳරිවයණඹ ලං ිරීකභ ලං භගි්  ලං රයහය ලං ාර්ධනඹ ලං භවභයහි ලං අධහනඹ ලං
භඹොලි ලංිරීකභ ලංඅලය ලංභව. ලං
ර.ඳ.නි ලං ඳ්තනහ ලං ජහරව ලං ආාශිව ලං ප්රරඳ්තර ලං භග ලං ාගත් ලං න ලං අත්ය ලං එඹ ලං දළන  ලං ඳ්තනහ ලං අඩු ලං අදහනඹක් ලං ඇර ලං
භේ භව ලං ිද  ලං ළිව ලං අදහනඹක් ලං රළභඵන ලං ප්රධහන ලං ධහයහභව ලං අාගඹක් ලං භර ලං ඉවශ  ලං සහ ලං ත්ඵයි.භභභ ලං ර.ඳ.නි. ලං
ප්රරඳ්තරඹ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර  ලංාර්ධන ලංළරුවම් ලංව ලංඅ් ත්ර්ජහරව ලංගිවිුවම්ර  ලං ලංඅනුූරයව ලංභව. ලං

4.1.1 ර.ඳ.නි. ලංප්රරඳ්තර ලංමකධර්  ලං
ිදඹලු ලං ආර්ථිව ලං අාලර ලං භසත් ලං නිසඳහදනඹ ලං ව ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං දවහ ලං  ලං බහවිත්හ ලං වයනු ලං රඵන ලං සබහවිව ලං ම්ඳ්ත ලං
ව ලංධරව ලං්රය ලංඅභ ලංිරරිභ ලංව ලංනිසඳහදනභේී, ලංඋ්තඳහදනඹ ලංන ලංඅඳ්රය ලංව ලංදූව ලංඅභ ලංිරරිභ. ලං

4.1.2 ලංර.ඳ.නි. ලංප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ඳරිය ලං වහඹනඹ ලං අභ ලං වයිත්  ලං ව ලං අනහගත් ලං ඳයම්ඳයහ් හි ලං ම්ඳ්ත ලං අලයත්හ ලං හීන ලං ිරීකභිර්  ලං භත්ොය ලං
ජීවිත්භේ ලංගුණහ්තභව ලංඵ ලංඉවශ ලංනායි. ලං
2. ්තභ්  ලං ආර්ථිව ලං ක්රිඹහවහයවම්ර ලං ්රයභඹ ලං /ඵර ලං ලක්ර ලං තීවයත්හඹ ලං අඩුිරීකභ ලං ව ලං නිසහයණඹ  ලං
නිසඳහදනඹ  ලංඳරිභබෝජනඹ ලංව ලංඅඳවයණභේී, ලංඇරන ලංවිභභෝචන ලංව ලංඅඳ්රය ලංඅඩු ලංිරීකභ ලංව
ජීවිත්භේ ලංගුණහ්තභවඵ ලංහීන ලංිරීකභිර්  ලංභත්ොය ලංලහ ලංඅඩු ලංඵරලක්ර ලංව ලං ලං්රයභඹ ලංතීව්රත්හඹක් ලංහිත් ලංබහ්ඩල ලං
ව ලංභේහ ලංවහ්ඩලඹ්  ලංවයහ ලංඳහරිභබෝගිව ලංය හ ලංවිත්ළ්  ලංිරීකභ ලංප්රර්ධනඹ ලංිරීකභ ලංභගි්  ලංඳහරිරිව ලංවහඹනභඹ්  ලං
ආර්ථිව ලංර්ධනඹ ලංභ්  ලංිරීකභ. ලං
3. නිසඳහදන ලංව ලංඳහරිභබෝජන ලංක්රිඹහදහභභේ ලංිදඹලු ලංජීන ලංචක්ර ලංඅදිඹයර ලංඵරඳෆම් ලංළරිරඛර  ලංග් නහ ලංව ලංජීන ලං
චක්ර ලංචි් ත්නඹ ලංආභශල ලංිරීකභ.
4. ඳහරිභබෝජනභේ ලං ළිවවීභ ලං භගි්  ලං වහර්ඹක්භත්හභේ ලං ප්රරරහබ ලං හීන ලං වය් නහ ලං ව ලං අනභේක්ෂිත් ලං අනිටු ලං
ඵරඳෆම්ක ්  ලංආයක්හ ලංවීභ. ලං

4.1.2 ර.ඳ.නි. ලංහර්සග්ර හී ප ලංප්රරඳ්තර ලංඅ








ත ර්  ලං

2030 ලං න ලං වි  ලං සබහවිව ලං ම්ඳ්ත ලං රයය ලං වශභනහවයණඹ ලං ව ලං  ලං වහර්ඹක්භ ලං බහවිත්ඹ ලං ශඟහ ලං වය ලං ගනු ලං
ඇත් ලං
2030 ලංන ලංවි  ලංඒව ලංුරශගර ලංආවහය ලංනහසරඹ ලංිදඛරය ලංව ලංඳහරිභබෝගිව ලංභේ ම්රී, ලංඅලිර්  ලංඅඩු ලංවයන ලං
අත්ය ලංඳලසචහ්ත ලංඅසනු ලංවහනි ලංඇතුු ලංනිසඳහදන ලංව ලංළඳමම් ලංදහභ ලංසසභේ ලංආවහය ලංවහනි ලංඅඩු ලංවය ලංගනු ලංඇත්. ලං
2020 ලං න ලං වි  ලං ගිවිුවම්ගත් ලං අ් ත්ර්ජහරව ලං යහලි ලං ප්රවහය ලං යහඹනිව ලං ්රය ලං ව ලං ිදඹලු ලං අඳ්රය ලං ඒහභේ ලං
ජින ලං චක්රඹ ලං ලිුඛභරහි ලං ප්රලසත් ලං වශභනහවයණඹ ලං ිරරිභ ලං හක්හ්ත ලං වය ලං ගනු ලං රඵන ලං අත්ය ලං භහන ලං
භෞඛ්යඹ ලං ව ලං ඳරියඹ ලං භවභයහි ලං ඒහභේ ලං අහිත්වය ලං ඵරඳෆම් ලං අභ ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං ඒහ ලං හත්ඹ ජරඹ  ලං
ව ලංඳ  ලංලිදහ ලංවළීකභ ලංළශිරඹ ලංමතු ලංභර ලංඅඩු ලංවය ලංගනු ලං ලංඇත්. ලං
නිහයණඹ  ලංඅභිරීකභ  ලංප්රරච්රීවයණඹ ලංව ලංනළළත් ලංබහවිත්ඹ  ලංගළනීභ ලංතුළි්  ලං2030 ලංන ලංවි  ලංඅඳ්රය ලං
උ්තඳහදනඹ ලංළශිරඹ ලංමතු ලංභර ලංඅඩු ලංවයනු ලංඇත්.
රයහය ලංඳරිචඹ්  ලංභඹොදහ ලංගළනීභ  ලංව ලංහර්ත්හවයනඹ  ලංරයහය්ත ලංභත්ොයතුරු ලංඇතුර්ත ලංිරීකභ  ලං
භහගම්  ලංවිභලේභඹ් භ ලංභවහඳරිභහණ ලංව ලංඵහුජහරව ලංභහගම් ලංදිරිභ්ත ලංවයනු ලංඇත්. ලං
ජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංවහ ලංප්රලිඛ්ත්හ්   ලංඅනුකර ලංරයහය ලං් නහ ලංව ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදන ලංබහවිත්හ්  ලංදිරිභ්ත ලං
වයනු ලංඇත්. ලං ලං
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2030 ලංන ලංවි  ලංසබහ ලංධර්භඹ ලංභග ලංුවාගත්  ලංරයහය ලංාර්ධනඹ ලංව ලංජීන ලංය හ ලංවහ ලංඅදහශ ලං
භත්ොයතුරු ලංව ලංදළනු්තඵ ලංෆභ ලංජන ලංභවොේඨහලඹක්භ ලංතු ලංඵ ලංවරව ලංවයනු ලංඇත්. ලං
ඳරිභබෝජනඹ ලංව ලංනිසඳහදනඹ ලංපිළිඵ ලංලහ ලංරයහය ලංය හ්  ලංවයහ ලංගභ්  ලංිරීකභ ලංපිණි ලංවිදයහ්තභව ලංව ලං
ත්හක්ණිව ලංධහරිත්හ ලංලක්රභ්ත ලංවයනු ලංඇත්. ලං
කිිරඹහ ලංනිර්භහණඹ ලංවයන ලංව ලංභශශීඹ ලංාසවෘරඹ ලංව ලංනිසඳහදන ලංප්රර්ධනඹ ලංවයන ලංරයහය ලංාචහයව ලං
යහඳහයඹක් ලංවහ ලංරයහය ලංාර්ධන ලංඵරඳෆම් ලංඅධීක්ණඹ ලංපිණි ලංභභරම් ලංවස ලංවය ලංක්රිඹහ්තභව ලං
වයනු ලංඇත්.
ාර්ධනඹ ලංන ලංය ර ලංඅලයත්හ ලංව ලංහත්හයණඹ්  ලං ලංළරිරඛර  ලංගනිිත්  ලංව ලංදිළිඳු ලංව ලංඵරඳෆභ  ලං
රක්ව ලංප්රජහ්  ලං ලංආයක්හන ලංආවහයභඹ්  ලංඑභ ලංය ර ලංාර්ධනඹ ලංභත් ලංිදරටවිඹ ලංවළිර ලංඅහිත්වය ලංඵරඳෆම් ලං
අභ ලංවයිත්  ලංඑභ ලංඅහිත්වය ලංඳහරිරිව ලංඵරඳෆම් ලංපිළිබිඹු ලංන ලංඳරිදි ලංඵරටවයණඹ ලංප්රරයුවගත් ලංිරීකභ ලංව ලං
වහනිවය ලංවනහධහය ලංක්රභභඹ්  ලංඉ්ත ලංිරීකභ ලංභගි්  ලංභශභඳොශ ලංවිවෘරවීම් ලං ලංඇර ලංභනොනභේ ලං ලංභෂොිදර ලං
ඉ් ධන ලංබහවිත්ඹ ලංඅජධඹයභ්ත ලංිරීකභ.

 ලංර.ඳ.නි. ලංහ  ලංප්රධ න ලංක්ත  ලං
ර.ඳ.නි. ලං ලංප්රරඳ්තරඹ  ලං ලංවරිත් ලංරාවහ ලංක්රිඹහවහීක ලංළරළසභ  ලංර.ඳ.නි. ලංභවභයහි ලංඅදහශ ලං් නහ ලංව ලංශ්රී ලංරාවහ ලංවිිද්  ලංඅ්ත්  ලං
ත්ඵහ ලංඇර ලංජහත්ය් ත්ය ලංගිවිුවම් ලංව ලංජහරව ලංආාශිව ලංප්රරඳ්තර ලං46 ලංක් ලං(අලිණහ ලංඇත්) ලං ලංභහභරෝචනභඹ්  ලංඳුව  ලංරයය ලං
ාර්ධන ලං ඉරක්ව ලං 17ක් ලං ඹ භ්ත ලං ආශ්රිත් ලං අාල ලං ිරහිඳඹක් ලං ඒවහඵශධ ලං ිරීකභ ලං භගි්  ලං ඳවත් ලං දක්හ ලං ඇර ලං ඳරිදි ලං ප්රධහන ලං ලං
භභභවමම් ලංභ්තභහ ලංදවඹක් ලං(10) ලංභත්ෝයහ ලංගනු ලංරළඵ ලංඇත්. ලං
්තභ්  ලංත්්තඹ ලංභත් ලංඳදනම්  ලංභවටි ලංව ලංභධය ලංවහර ලංභනුභ්  ලංර.ඳ.නි. ලංප්රරඳ්තරඹ ලංවහ ලංඉරක්ව ලංක්භත්ර ලංභර ලං
ප්රධහන ලංභභභවමම් ලංභ්තභහ ලංදවඹක් ලං(10) ලං( ලංමූක ව ලංඳහරිරිව ලංගළ ලු  ලංප්රලිඛ්ත්හ ලංආර්ථිව ලංඅාල) ලංව ලංිදඹලු ලංඅාල ලංර  ලංඅදහර ලං
් නහව ලංආධහයව ලංප්රරඳ්තර ලංතුනක් ලං(3) ලංවඳුනහභගන ලංඇත්. ලංභභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංර.ඳ.නි ලංඅලයත්හ ලංඳ්තනහ ලංඅනිකු්ත ලංෆභ ලං
ජහරව ලංප්රරඳ්තරඹව භ ලංඅ් ත්ර්ග්රවණඹ ලංවය ලංමූරධහයහ ලංගත් ලංිරීකභ ලංව ලංෆභ ලංආර්ථිව ලංඅාලඹව භ ලංඅදහශ ලංවය ලංගළනීභ ලං
අලය ලංන ලංඵළවි්  ලංභභභ ලංප්රධහන ලංභ්තභහ ලංෆභ ලංය ලංඳවව  ලංයක් ලංඹහ්තවහක න ලංිරීකභ ලංඅලයභව. ලං
ඳහරිරිව ලංභ්තභහ

ආර්ථිව ලංඅාල ලං

හත්ඹ
ජරඹ ලංවහ ලංනීඳහයක්හ
ඵරලක්රඹ
අඳ්රය

වර්භහ් ත්
ආවහය
භගොලනළගික  ලංවහ ලංඉදිිරීකම්
ප්රහවනඹ
ාචහයව ලංයහඳහයඹ
භෞඛ්යඹ

ආධහයව ලංප්රරඳ්තර ලංව ලංඋඳහඹ ලං
භහර්ග
අධයහඳනඹ ලංවහ ලං් නිභවදනඹ
විදයහ ලංවහ ලංත්හක්ණභවදඹ
යහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ

 ලං
එක් ලංඑක් ලංප්රධහන ලංභ්තභහ ලංවහ ලංප්රරඳ්තර ලංමූරධර්භ  ලංප්රරඳ්තර ලංප්රවහලන ලංව ලංප්රරඳ්තර ලංඅිමභත්හර්  ලංඉදිරිඳ්ත ලංවය ලංඇර ලං
අත්ය ලං (ඇලිණුභ ලං 2 ලං ඵර් න) ලං අදහශ ලං වහඹව ලං අභහත්යහාල ලං ව ලං ඳහර්ලවරු්  ලං භග ලං මීඳ ලං වභඹෝගිත්හඹ ලං ඳ්තහ ලං
ගනිිත්  ලංප්රධහන ලංනිඹලි ලංඅභහත්යහාලඹ ලංවිිද්  ලංභභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංක්රිඹහ  ලංනළාවීභ ලංදවහ ලංළරුවම් ලංවසවශ ලංමතුභව.
භභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංඅනුභත් ලංවී ලංඹ ්ත ලංපිරිභයි්  ලංඑක් ලං(01) ලංයක් ලංතුශ ලංක්රිඹහවහීක ලංළරුවම් ලංවස ලංිරීකභ ලංඅලය ලංභව. ලං
භභභ ලංක්රිඹහවහීක ලංළරුවම් ලංවස ලං ිරීකභම්ී, ලංිදඹලුභ ලංරයය ලංාර්ධන ලංඉරක්වර ලංඅ් ත්ර් ලංම්ඵ් ධත්හ ලංවඳුනහ ලංගළනීභ ලං
ළදග්ත ලං න ලං අත්ය ලං ඒහ  ලං අදහර ලං ඉරක්ව ලං ඉටුවය ලං ගළනීභ ලං දවහ ලං භඹෝජිත් ලං ළරුවම් ලං භග ලං භනහ ලං ම්ඵ් ධීවයණඹක් ලං
රීමභ ලංඅලය ලංභව. ලං

5. අද ළ්තසය ලංහ  ලංවිෂය ලංඳ ය ලං
ිදඹලු ලං අාල ලං වහ ලං ම්ඵ් ධ ලං ් නහ ලං ව ලං ප්රරඳ්තරඹක් ලං න ලං ර.ඳ.නි. ලං පිළිඵ ලං ජහරව ලං ප්රරඳ්තරඹ  ලං ිදඹලුභ ලං
ආවහයභේ ලං ලංබහ්ඩලඹක් ලං භවෝ ලං භේහක් ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං භවෝ ලං නිසඳහදනඹ ලං භවභයන ලං ිදඹලුභ ලං අාලර  ලං අදහශ ලං භව. ලංඑඹ ලං
භහජභේ ලංවය ලංභවෝ ලංඛ්්ඩලඹක් ලංභවෝ ලංස යඹක් ලංභවෝ ලංිරිදරට ලංාවිධහනඹක් ලංඅ්ත ලංභනොවරියි. රයය ලංඳරිභබෝජනභේ ලංව ලං
නිසඳහදනභේ ලංලික ව ලංඅයලිණ ලංනුභේ ලංඅනහගත් ලංඳයම්ඳයහ් හි ලංඅයිරහිදවම් ලංඅදහනභව  ලංරක් ලංභනොභවො  ලංසථියහය ලං
භහන ලංාර්ධනඹ ලංව ලංඹවහධනඹ ලංවරව ලංිරරිභ ලංඵළවි්  ලංභභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංක්රිඹහ  ලංනළාවීභම්ී,  ලං(භළනවි්  ලංළරුවම් ලං
6

වයන ලංරද ලං(i) නිඹහභන ලංව ලංප්රිතර ලං(ii) ලංආර්ථිව (iii) ලංභත්ොයතුරු ලංව ලං(iv) සභවච්ඡහ ලංගිවිුවම් ලංඹන ලංආී, ලංභභරම් ලංිතශ්රණඹක් ලං
භගි්  ලං ඳහරනඹ ලං ිරරිභ  ලං අලය ලං ් නහ ලං ව) ලං ිදඹලු ලං භදනහ ලං අ් ත්ර්ගත් ලං න ලං ඵ ලං වරව ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං ප්රභහණ්ත ලං
ක් ලංරිඹහභහර්ග ලංගත් ලංමතුඹ. ලං

6. ප්රරඳ්තර ලං්රිය ්ත ෙ ලංකිම  ලං
6.1 ඳ කනය ලං
විවිධ ලං අභහත්යහාල ලං ව ලං නිභඹෝජිත්ඹහත්න ලං ගණනහව ලං වබහගි්තඹ ලං හිත් ලං ිදඹලු ලං අාල ලං ම්ඵ් ධ ලං වයිත්  ලං භභභ ලං
ජහරව ලංර.ඳ.නි. ලං ලංප්රරඳ්තර ලංහර් ව ලංක්රිඹහ්තභව ලංිරරිභ ලංභඵොභවෝ ලංරටය  ලංයහ ලංඳරනුභේ ලංඑභ ලංආඹත්නර ලංඅබඹ් ත්ය ලං
ව ලං අ් ත්ර් ලං වභඹෝගඹ  ලං ගකීම් ලං භඵදහවදහ ලං ගළනිභ ලං ව ලං ම්ඳ්ත ලං ඒවයහශී ලං ිරරිභ ලං භත්ඹ.භභභ ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං හර් ව ලං
ක්රිඹහ්තභව ලං ිරරිභ ලං වහ ලං භශලඳහරනිව ලං වළඳවීභ ලං ව ලං ළඵෆ ලං වබහගි්තඹ ලං අත්යහලය ලං භව. ලං අභේක්ෂිත් ලං ප්රරපර ලං
හක්හ්ත ලංවයගළනීභ ලංඋභදහ ලංවිවනම් ලංආයම්බඹක් ලංව ලංක්රිඹහ  ලංනළාවිභක් ලංඑඹ ලංවරව ලංවයයි. ලංවහර්ඹක්භ ලංඉරක්ව ලං
ුරයහ ලංගළනීභ ලංපිණි ලංඳරිඳහරන ලංඅධිවහරිඹ ලංභවභයහි ලංද ලංභභඹ ලංහධනීඹ ලංඵරඳෆභක් ලංඇර ලංවයන ලංඅත්ය ලංඒ ලංඅනු ලංඑඹ ලංරයස ලං
ව ලංිදයස ලංඹන ලංභදඹහවහය ලංප්රරරහබ ලංගරහඹහ ලංභ  ලංඅනුග්රවඹක් ලංදක්යි. ලං
එඵළවි්   ලං රයය ලං ඳරි ලංභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදනඹ ලං පිළිඵ ලං භභභ ලං ජහරව ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං වහ ලං ක්රිඹහ්තභව ලං ිරීකභම් ලං ව ලං
අධීක්ණඹ ලංිරීක ලංභම් ලංයුවඹ ලංුවඳීකක්හ ලංිරරිභ ලංව ලංම්ඵ් ධිවයණඹ ලංපිණි ලංඳහරන ලංයුවඹක් ලංස හපිත් ලංවයනු ලංඇත්. ලං


රයය ලං ාර්ධන ලං ජහරව ලං බහ ලං වයවහ ලං ර්ග්රහහී ලං භශලඳහරන ලං අධීක්ණඹ ලං ිදරටවයනු ලං ඇත්. ලං ඒවහඵශධ ලං

ප්රරඳ්තරඹක් ලං නිර්භහණඹ ලං ිරීකභම් ලං ව ලං රයය ලං ඳරි ලංභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදනඹ ලං ඇතුු ලං (රයය ලං ාර්ධන ලං
ඉරක්ව ලං 12 ලං (ර..ඉ.)) ලං භහජ ලං ව ලං ආර්ථිව ලං ාර්ධන ලං ළල ව් ර ලං රයයබහඹ ලං වරව ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං
ිදඹලු ලං ර..ඉ ලං ක්රිඹහ්තභව ලං ිරීකභ ලං අධීක්ණඹ ලංිරීකභ ලං ව ලං භග ලං භඳ් වීභ ලං වහ ලංගකීභ  ලං භභභ ලං බහ  ලං ඵරඹ ලං
ඳයහ ලං ඇර ලං අත්ය ලං එභගි්  ලං ර..ඉ. ලං 12 ලං ව ලං අභනකු්ත ලං ර..ඉරක්ව ලං අත්ය ලං අ් ත්ර් ලං ම්ඵ් ධත්හඹ ලං ුවයක්ෂිත් ලං
වයනු ලංඇත්. ලංර..ඉ ලං12 ලංහි ලංළරුවම් ලංව ලංප්රගරඹ ලංපිළිඵ ලංහර්ත්හවය් නහ ලංව ලංඳරියඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලංඇතුු ලං
ප්රධහන ලංආර්ථිව ලංාර්ධන ලංළල ව්  ලංබහය ලංිදටින ලංඅදහශ ලංිදඹලු ලංඅභහත්යහාල ලංභභභ ලංවිතටු ලංතුශ ලංනිභඹෝජනඹ ලං
නු ලංඇත්. ලං ලං


ර..ඉ ලං 12 ලං හි ලං උඳහඹභහර්ග ලං ව ලං ක්රිඹහභහර්ග ලං ක්රිඹහ්තභව ලං ිරීකභ ලං ව ලං අධීක්ණඹ ලං ිරීකභ ලං වහ ලං ඳරිය ලං
අභහත්යහාලඹ ලං භග ලං භඳ් න ලං අත්ය ලං භශලගුණිව ලං විඳර්ඹහ ලං අභ ලං ිරීකභම් ලං ක්රිඹහභහර්ග ලං ව ලං ජහරව ලං නිර්ණිත් ලං
දහඹව්ත ලං ළනි ලං දළන භ්ත ලං ඳරන ලං ම්ඵ් ධීවයණ ලං යුවඹ්  ලං උඳවහීක ලං වයගනු ලං ඇත්. ලං ඳරිය ලං විඹ ලං බහය ලං
අභහත්යයඹහ ලං භවෝ ලං එභ ලං අභහත්යහාලභේ ලං භඛවම්යඹහ ලං විිද්  ලං බහඳර්තඹ ලං දයනු ලං රඵන ලං ව ලං රයය ලං
ඳරිභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදනඹ ලං ම්ඵ් ධභඹ්  ලං ව ලං වඳුනහග්ත ලං අාලර ලං අදහශ ලං අභහත්යහාල ලං ව ලං
නිභඹෝජිත්හඹත්නර ලංනිභඹෝජිත්ඹ් භග්  ලංභ් විත් ලංර.ඳ.නි.පිළිඵ ලංජහරව ලංවිතටුක් ලංස හඳනඹ ලංවයනු ලංඇත්. ලං
විතටු ලං භවභයහි ලං ඇර ලං අදහශ්තඹ ලං අනු ලං ලහ්තභ ලං ුවරටුව ලං ුරශගරඹ්  ලං නම් ලං ිරීකභ  ලං ඒ ලං ඒ ලං අභහත්යහාල ලං භවෝ ලං
නිභඹෝජිත්හඹත්නර ලංප්රධහනී්  ලංදිරිභ්ත ලංවයනු ලංඇත්. ලංක්රිඹහ්තභව ලංිරීකභ ලංවහ ලංභහර්භගෝඳභශල ලංළඳමභ  ලංප්රධහන ලං
භ්තභහ ලං අත්ය ලං භභඹෝගිත්හ ලං ව ලං ගළටුම් ලං ළශළක්වීභ  ලං වහර්ඹහධනඹ ලං අධීක්ණඹ ලං ිරරිභ ලං ව ලං එක් ලං එක් ලං
නිභඹෝජිත්හඹත්න ලං ඹ භ්ත ලංඇර ලං ක්රිඹහවහයවම්ර ලංප්රගරඹ ලංභහභරෝචනඹ ලං පිණි ලං භභභ ලංවිතටු ලං භහ ලං තුනව  ලං
යක් ලං කිසවීභ ලං අභේක්හ ලං භවභර්. ලං අලය ලං හභහජිවඹ්  ලං ගණන  ලං ඳරිඳහරන ලං ඳටිඳහටි ලං ව ලං වහඹව ලං ක්රිඹහභහර්ග ලං
ඇතුු ලංවිතටුභව ලංභඹොලිිරරිම් ලංඅනුභශල ලංප්රරඳ්තරඹ ලංඅනුභත් ලංවශ ලංවහභ ලංවස ලංවයනු ලංඇත්. ලං ලං



ඹහ් ත්රණ ලං2ක් ලංවයවහ ලංර.ඳ.නි. ලංවිතටු  ලංවහඹ ලංරඵහ ලංභදනු ලංඇත්. ලං


් නිභවදනඹ  ලංහර්ත්හ ලංිරීකභ  ලංදළනු්තඵ ලංඇර ලංිරීකභ ලංව ලංධහරිත්හ ලංභගොලනළාවීභ ලංඇතුු ලංවිතටුභව ලංිදඹලු ලං
භභභවමම් ලංව මතු ලංඳරිඳහරනභඹ ලංලභඹ්  ලංවළිදයවීභ ලංවහ ලංඅබය් ත්ය ලංර.ඳ.නි. ලංඒවවඹක් ලංඳරියඹ ලංබහය ලං
අභහත්යහාලඹ ලංනම් ලංවයනු ලංඇත්. ලංඅලය ලංව ලංවි ී, ලංඅධයඹන ලංව ලංකිසවීම් ලංඳළළ්තවීභ ලංවහ ලංඅලය ලංවයනු ලංරඵන ලං
වහර්ඹ ලංභ්ඩලරඹ ලංව ලංලිදඛ ලංආදිඹ ලංම්ඵ් ධභඹ්  ලංප්රභහණ්ත ලංම්ඳ්ත ලංඅභහත්යහාලඹ ලංම්ඳහදනඹ ලංවයගනු ලං
ඇත්. ලං



නිලසචිත් ලංභ්තභහ්තභව ලංඅනු ලංක්රිඹහවහීක ලංව්ඩලහඹම් ලංවයවහ ලංඉඛලීම් ලංිදරටවශ ලංවි  ලංවිතටු  ලංත්හක්ණිව ලංවහඹ ලං
වීභ ලංපිණි ලංඅදහශ ලංයජභේ ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලංව ලංයහජය ලංභනොන ලංආඹත්නර ලං(ුරශගක ව ලංඅාලඹ  ලංබුශධිභතු්   ලං
7

ඳර්භේණ ලං ආඹත්න ලං ව ලං ඳහරිභබෝගිව ලං ාවිධහන) ලං නිභඹෝජිත්ඹ් භග්  ලං භ් විත් ලං ර.ඳ.නි. ලං අ් ත්ර් ලං
නිභඹෝජිත්හඹත්න ලංවිභලේඥයන ලංක්රිඹහවහීක ලංව්ඩලහඹභක් ලංස හඳනඹ ලංවයනු ලංඇත්. ලංඑභ ලංවිතටු ලංයව  ලංභදයක් ලං
කිසනු ලං ඇත්. ලං විතටු ලං කිසවීභ  ලං භඳය ලං අලයත්හ ලං ඳදනිත්  ලං භ්තභහ්තභව ලං අනු ලං ක්රිඹහවහීක ලං ව්ඩලහඹම්ර ලං
වහර්ඹ ලං  වන ලං ළවසීභ ලං ිදරටවයනු ලං රඵනු ලං ඇත්. ලං භභභ ලං ක්රිඹහවහීක ලං ව්ඩලහඹභම් ලං භභභවමම් ලං විඹදම් ලං
ආයම්බ ලංභේී, ලං ඳරියඹ ලං බහය ලං අභහත්යහාලඹ ලං විිද්  ලං ආයණඹ ලං වයනු ලං රඵන ලං නලි්ත ලං ක්රිතව ලං ප්රභහණ්ත ලං
හිිතවහරි්තඹක් ලංරඵහ ලංගළනීභ ලංපිණි ලංඅදහශ ලංිදඹලු ලංඳහර්ලවරු්  ලංඅත්ය ලංයහජය-ුරශගක ව ලංවවුඛවහරි්තඹක් ලං
වයවහ ලංඳඹහ ලංගනු ලංඇත්. ලං

6.2 හැකසුම්ෙ ණය ලං
ිදඹලුභ ලං අාල ලං දවහ ලං අදහරන ලං ව ලං දිගු ලං වහලීන ලං දළක්භක් ලං හිත් ලං ර.ඳ.නි. ලං වහ ලං අිමභත්හර්  ලං ඳහදව ලං ලක්රභ්ත ලං
ළරුවම්වයණඹක් ලංඅලය ලංනු ලංඇත්. ලංඑභගි්  ලංඅලය ලංකුභක්දළයි ලංවඳුනහ ලංගළනීභ  ලංව ලංඒහ ලංහක්හ්ත ලංවයගළනීභ ලංපිණි ලං
දිගු ලං වහලීන ලං ළරුවම් ලං ිරීකභ  ලං යහජය ලං ව ලං ුරශගක ව ලං ක්රිඹහධයඹ්   ලං ඉල ලං රිත්  ලං රයහය ලං ාර්ධනඹ ලං භවභයහි ලං දිගු ලං
වහලීන ලංප්රභවලඹ්   ලංවහඹ ලංදක්නු ලංඇත්. ලං
ළරුවම්වයණභේ ලං භභභ ලං දිගුවහලීන ලං ප්රභවලඹ  ලං භවටි ලං වහලීන ලං භශලඳහරනිව ලං ව ලං යහඳහරිව ලං අලයත්හඹ්  ලං අනු ලං
භනස ලං වීභ  ලං ඇර ලං වළිරඹහ ලං අභ ලං ිරීකභ  ලං උඳවහීකනු ලං ඇත්.රයය ලං ාර්ධන ලං ප්රරපර ලං වහ ලං ළරුවම්ිරීකභම්ී, ලං
අනිකු්ත ලං ජහරව ලං ප්රරඳ්තර ලං ක්රිඹහ්තභව ලං ිරීකභම් ලං ක්රභභවදඹ්   ලං භනසව ලං ප්රරඳ්තර ලං ළවළසභ  ලං ළරුවම්වයණඹ ලං ව ලං
ඳරිඳහරනඹක් ලං අලය ලංනු ලං ඇත්.ෆභ ලං අයලිණක් ලං වහ ලංඋඳහඹ ලං භහර්ගඹක් ලං ආර්ථිව  ලං භහජීඹ ලංව ලං ඳහරිරිව ලං හධව ලං ර  ලං
අදහශ ලං අභඵෝධ ලං වයගනු ලං රළීමභ ලං ව ලං භහභරෝචනඹ ලං වයනු ලං රළීමභ ලං අලය ලං භව. ලං ඳවත් ලං දෆ ලං  ලං හක්හ්ත ලං වයගළනීභ ලං
තීයණහ්තභව ලංනු ලංඇත්.




ප්රරඳ්තර ලං ාක්රඹ: ලං භහජීඹ  ලං ආර්ථිව ලං ව ලං ඳහරිරිව ලං හධව ලං තුරනඹ ලං ිරීකභ ලං ව ලං එක් ලං ඉරක්වඹක් ලං
ුරයහ ලංගළනීභම් ලංප්රගරඹ ලංඅභනකු්ත ලංඉරක්වර ලංඳුවඵෆභක් ලංඇර ලංභනොවයන ලංඵ  ලංග ලංඵරහ ලංගළනීභ ලංපිණි ලං
ඇරවිඹ ලංවළිර ලංගළටුම් ලංව ලංඑිරභනව  ලංඳ වළණි ලංත්්තඹ්  ලංවශභනහවයණඹ ලංිරීකභ;
ඵහු ලං ආාශිව ලං ළරුවම්වයණඹ: ලං හක්හ්ත ලං වය ලං ගළනීභ  ලං නිඹිතත් ලං භනස ලං අාල ලං ගණනහක් ලං වයවහ ලං
භභෝධහනිව ලං ක්රිඹහභහර්ග ලං අලය ලං න ලං දරි්රත්හ ලං ව ලං වහරගුණ ලං විඳර්ඹහ ලං ළනි ලං ර.ඳ.නි. ලං නයහඹ ලං ඳත්රභේ ලං
ඇර ලංඵහු ලංභහන ලංව ලං ලංිදඹලු ලංඅාල ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංගළ ලුර  ලංපිළිඹම් ලංභඹී,භ.
ආර්ජනහ්තභව ලං ව ලං ප්රරචහයහ්තභව ලං ප්රරඳ්තර ලං ම්ඳහදනඹ: ලං (i)ප්රරපර ලං අඛ්්ඩල ලං නිීකක්ණඹ ලං  ලං (ii)
වහර්ඹස  ලං ුරහුණු ලං වහ ලං ඹ හ්ත ලං ිරීකභ ලං (iii) නත්භ ලං ත්හක්ණඹ ලං භත් ලං ඳදනම් ලං ව ලං නයවයණඹ ලං ව ලං (iv) ලං
භනසන ලං ත්්ත්තඹ්  ලං හිත් ලං ඳුවබිභව  ලං හභේක් ලං භවටි ලං වහලීන ලං ප්රලිඛ්ත්හ ලං ව ලං දිගු ලං වහලීන ලං
ාර්ධන ලංඅයලිණු ලංතුරනඹක් ලංභත් ලංඳදනම් ලංව ලංප්රරඳ්තර ලංම්ඳහදනඹ ලං

ාර්ධන ලංත්්තඹ් හි ලංභනසවම්ර  ලංලක්රභ්ත ලංඅධීක්ණ ලංවහ ලංඇගමම් ලංයහලිව ලංඅ් ත්ර්ගත් ලංවයනු ලංරඵන  ලංප්රගරඹ ලං
වහ ලං ප්රරපර ලං නිය් ත්ය ලං අධීක්ණඹ ලං ව ලං භහභරෝචනඹ ලං භත් ලං ඳදනම් ලං ව ලං ප්රරඳ්තර ලං ව ලං ළල ව්  ලං අඛ්්ඩල ලං
ප්රරඇගමභ  ලංව ලංඅනුර්ත්නඹ  ලංප්රරචහයහ්තභව  ලංහර්ෂිව ලංඹහ්තවහලීන ලංවයනු ලංරඵන ලංක්රිඹහවහීක ලංළරුවම් ලංවයවහ ලං4 ලං
න ලංභවො  ලංඹ භ්ත ලංදක්හ ලංඇර ලංප්රරඳ්තර ලංප්රවහලන ලංව ලංප්රරඳ්තර ලංඉරක්ව ලංවිසත්යහ්තභව ලංදක්නු ලංඇත්. ලං

6.3 අධීක්ෂණය ලංහ  ලංඇගයී  ලං ලං
ජහරව ලංර.ඳ.නි. ලංප්රරඳ්තරඹ ලංක්රිඹහ්තභව ලංිරීකභ ලංවරව ලංවයනු ලංපිණි  ලංඳ්තනහ ලංදර්ලව ලංවේ ර ලංව ලංවස ලංවයන ලංරඵන ලං
ර.ඳ.නි. ලං දිලහනරව ලං ඉරක්ව ලං භත් ලං ඳදනම් ලං දර්ලව ලං යහලික් ලං  ලං ර.ඳ.නි. ලං අධීක්ණ ලං ඳශධරඹක් ලං ස හපිත් ලං වයනු ලං ඇත්. ලං
ජනභඛඛ්න ලංවහ ලංාඛ්යහභඛඛ්න ලංභදඳහර්ත්භම්් තු ලංව ලංජහරව ලංළරුවම් ලංභදඳහර්ත්භම්් තු ලංඒ ලංවහ ලංමූක ව්තඹ ලංභගන ලං
භග ලං භඳ් නු ලං ඇත්. ලං ජනභඛඛ්න ලං වහ ලං ාඛ්යහභඛඛ්න ලං භදඳහර්ත්භම්් තු ලං යභ හි ලං ාර්ධන ලං ව ලං අභනකු්ත ලං භහජ ලං
ආර්ථිව ලංක්රිඹහවහයවම් ලංළරුවම්ිරීකභ  ලංක්රිඹහ්තභව ලංිරීකභ ලංව ලංප්රගරඹ ලංඅධීක්ණඹ ලංිරරිභ ලංඅලය ලංවයනු ලංරඵන ලංඅදහශ  ලං
විලසය ලංව ලංඹහ්තවහලීන ලංාඛ්යහ්තභව ලංභත්ොයතුරු ලංඑක්කිස ලං වය  ලංම්ඳහදනඹ ලංභවො  ලංප්රචහයණඹ ලංවයනු ලංරඵන ලංඅත්ය ලං
එභවයි්  ලං ිදඹලු ලං ජහරව ලං ාගණන ලං ව ලං මීක්ණ ලං ඳළළ්තවීභම් ලං ව ලං ඳරිඳහරන ලං හර්ත්හ ලං බහවිත්හ ලං වයිත්  ලං නිර ලං
ාඛ්යහභඛඛ්න ලං උ්තඳහදනඹ ලං ිරීකභම් ලං ගකීභ ලං එඹ  ලං ඳයනු ලං ඇත්. ලං ස හපිත් ලං ප්රලිඛ්ත්හ ලං ව ලං ඉරක්වඹ් හි ලං ප්රගරඹ ලං
නිීකක්ණඹ ලං වයවහ ලං ර.ඳ.නි. ලං ප්රගරභේ ලං හර් ව්තඹ ලං ඇගමභම් ලං ලහ්තභ ලං පර ලං ක්රභභවදඹක් ලං නුභේ ලං දර්ලව ලං ඳහදව ලං
ඇගමභ ලංව ලංහර්ත්හ ලංිරීකභයි. ලංර.ඳ.නි. ලංදර්ලව  ලංදරි්රත්හ ලංඅඩුිරීකභ ලංඇතුු ලංඳහරිරිව ලංව ලංරයහය ලංාර්ධනඹ ලංපිළිඵ ලං
ලහ ලං ුරුඛ ලං දර්ලව ලං භහරහව  ලං භ්  ලං වශ ලං භනොවළිර ලං භේ ලං ඵළඳී ලං ඳතී. ලං භභභ ලං දර්ලව  ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදනඹ ලං
8

පිළිඵ ලංලහ ලංරයහය ලංය හ ලංවයහ ලංප්රගරඹ ලංභණි් නහ ලංව ලංදර්ලව ලංවස ලංිරීකභ ලංදවහ ලං ලංවිවිධ ලංඅභහත්යහාලර  ලංභහර්භගෝඳභශල ලං
ඳඹනු ලං ඇත්. ලං ර.ඳ.නි. ලං ළල වනක් ලං අධීක්ණඹ ලං ිරීකභ ලං භනොවලහ ලං ිදරටන ලං ක්රිඹහක ඹක් ලං න ලං අත්ය ලං ලහ ලං භවො ලං
ක්රභභවද ලංව ලංද්තත් ලංබහවිත්ඹ ලංවහ ලංඇර ලංක්රභඹ්  ලංවිවහඹ ලංනු ලංඇත්. ලං
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7.

ඳ රි ෂිෙ ලංශ්බ්ද ලං ක ස ලං

භභභ ලංඳහරිබහෂිව ලංල ද ලංභහරහභව ලංඅයලිණ ලංනුභේ ලංභභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංවස ලංවයනු ලංරළ ප ලංාදර්බභඹහි ලංඇත්ළම් ලංඳහරිබහෂිව ලං
භඹරටම් ලංපිළිඵ ලංතුටුදහඹව ලංඅභඵෝධඹක් ලංභභභ ලංප්රරඳ්තර ලංභඛඛ්නඹ ලංඳරිශීරනඹ ලංවය් න්   ලංරඵහ ලංදිභ  ලංවහඹ ලංවීභයි. ලං
භනස ලං ාදර්බඹ්  ලංව ලංත්්ත්තඹ්  ලංතුශ ලංඑභ ලංඳහරිබහෂිව ලංභඹරටම්ර ලංඅර්  ලංනිරූඳණඹ ලං ලංභනස ලං විඹ ලංවළිර ලංඵ ලං ව්  ලං
ිරීකභ ලංළදග්ත ලංභව. ලං

‘අ’ ලංකෙොටහ:
ප්රරඳ්තර ලංමකධර් : ලංප්රරඳ්තර ලංලිරධර්භ ලංඹනු ලංප්රරඳ්තරඹක් ලංඳළරඹ ලංම්තභ්ත ලංකුභව දළයි ලංඹ් න ලංවහ ලංන ලංභවේත්  ලං
භව. ලං ප්රරඳ්තරඹක් ලං ඳරනුභේ ලං ඹම් ලං ිරිද ලං වහර්ඹඹක් ලං වහ ලං න ලං අත්ය ලං එඹ ලං ඒ ලං වහ ලං ඳදනභ ලං ් නහ ලං ව ලං මූරධර්භ ලං
ආවහයභඹ්  ලං එඹ ලං ප්රවහල ලං වයනු ලං රළභ . ලං යජඹක් ලං ප්රරඳ්තරඹක් ලං වස ලං වය් භ්  ලං කුභව  ලං ද ලං ඹ් න ලං ව ලං එභ ලං
ප්රරඳ්තරභේ ලං අභේක්ෂිත් ලං ඵරඳෆභ ලං භවෝ ලං ප්රරපරඹ ලං කුභක් ලං විඹ ලං මතු ලං ද ලං ඹ් න ලං ප්රරඳ්තර ලං මූරධර්භ ලං ාක්ෂිේත් ලං දක්යි. ලං
ප්රරඳ්තර ලංමූරධර්භ ලංආඹත්නි ලංව ලංභවෝ ලංඋඳහඹ ලංභහර්ගිව ලංළරුවම්ර ලංදළක්භ ලංපිළිඵ ලංප්රවහලනඹ  ලංභහන ලංභව. ලං

ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න: ලං ප්රරඳ්තර ලං ප්රවහලන ලං ඹනු ලං යජභේ ලං ස හයඹ ලං පිළිඵ ලං අරලඹ්  ලං ළදග්ත ලං ප්රවහලන ලං භව. ලං ප්රරඳ්තර ලං
ප්රවහලන ලං වයවහ ලං ප්රරඳ්තරභේ ලං අිමප්රහඹ ලං යර ලං ව ලං භවටි ලං ප්රවහලන ලං සරූඳභඹ්  ලං ප්රවහල ලං වයනු ලං රළභ . ලං එඵළවි්   ලං
ප්රරඳ්තර ලංප්රවහලන ලංඹම් ලංනිලසචිත් ලංභහත්ෘවහක් ලංභවෝ ලංභහත්ෘවහ ලංපිළිඵ ලංෘජු ලංප්රවහලනඹක් ලංභවෝ ලංප්රවහලඹක් ලංිරීකභ ලංපිණි ලං
භඹොදහ ලං ගනු ලං රළභ . ලං අඛ්්ඩල ලං ාභලෝධනඹ්   ලං රක් ලං භනොභවො  ලං ී,ර්ඝ ලං වහරඹක් ලං ුරයහ ලං ඳළළතීභ  ලං ප්රරඳ්තර ලං
ප්රවහලනඹ්   ලං වළිර ලං විඹ ලං මතුඹ. ලං ඒ ලං අත්යභ  ලං අනහගත්භේ ලං අභේක්හ ලං භනොවශ ලං ත්්ත්තඹ්  ලං වහ ලං නභයශීක  ලං වීභ ලං ව ලං
වළල ලං ගළසීභ ලං දවහ ලං ඉල ලං ී,භ  ලං ත්යම් ලං ඒහ ලං සීභහ් භග්  ලං භත්ොයවිඹ ලං මතුඹ. ලං භඳොරටභව ලං ග්ත ලං වශ  ලං ගනු ලං රළීමභ  ලං නිඹිතත් ලං
ක්රිඹහභහර්ග ලං ඳහරනඹ ලං ිරීකභ ලං භවෝ ලං ඒ ලං වහ ලං භග ලං භඳ් වීභ ලං ප්රරඳ්තර ලං ප්රවහලන ලං භගි්  ලං ිදරට ලං වයයි. ලං ඹභක් ලං වශ ලං ම්තභ්ත ලං
භවභේද ලං ඹ් න ලං භනො ලං වශ ලං ම්තභ්ත ලං කුභක්ද ලං ඹ් න ලං ප්රරඳ්තර ලං ප්රවහලන ලං ව්  ලං වයයි. ලං ප්රරඳ්තර ලං මූරධර්භ ලං ව ලං
ප්රරඳ්තර ලං ප්රවහලන ලං අත්ය ලං ඳළවළදිළි ලං භනක් ලං රභ . ලං ලක්රභ්ත ලං විදයහ්තභව ලං හක්ෂි ලං භවෝ ලං ද්තත් ලං භනොභළ්තභ්ත ලං වුද ලං
ක්රිඹහභහර්ගභේ ලංභවෝ ලංචි් ත්නභේ ලං“ඳදනභ ලංභවෝ ලංවිලසහඹ” ලංප්රරඳ්තර ලංමූරධර්භ ලංභව. ලංභභභ ලංප්රරඳ්තර ලංමූරධර්භ ලංභවභයහි ලං
විලසහඹ ලං ත්ඵහ ලං ප්රරඳ්තර ලං ම්ඳහදවඹ්  ලං ත්භ්  ලං වළඳභනුභේ ලං කුභක් ලං ිරීකභ  ලං ද ලං ඹ් න ලං ව්  ලං වයයි. ලං එභවයි්  ලං
ප්රරඳ්තර ලං  ලං ප්රවහලන ලං ඹනු ලං “අඳ  ලං අලය ලං  ලං් භ්  ලං භභඹයි ලං ඹ් න ලං භප්රේක්වඹ්   ලං නිභවදනඹ ලං වයනු ලං රඵන ලං ඳළවළදිළි ලං
ඳණිවුල ලංභව.” ලං
ප්රරඳ්තර ලං අිම ත ර් : ලං ප්රරඳ්තරඹව  ලං “අිමභත්හර් ” ලං රභ . ලං භභභ ලං අිමභත්හර්  ලං අිමභප්රේත් ලං ප්රරපර ලං ඳයහඹ ලං භවෝ ලං
ප්රරඳ්තරඹ ලං ක්රිඹහ්තභව ලං ිරීකභභ්  ලං හක්හ්ත ලං වය ලං ගළනීභ  ලං නිඹිතත් ලං කුභක්ද ලං ඹ් න ලං විසත්ය ලං වයයි. ලං ප්රරඳ්තර ලං
අිමභත්හර් ඹක් ලංඹනු ලංඅිමප්රහඹ ලංපිළිඵ ලංුරුඛ ලංප්රවහලඹක් ලංන ලංඅත්ය ලංඑඹ ලංක්රිඹහභහර්ග ලංවහ ලංභහර්භගෝඳභශල ලංඳඹයි. ලං
ප්රරඳ්තර ලං අ මුු: ලං අිමභත්හර්  ලං ව ලං අයලිණු ලං ඹනු ලං එව ලං භහන ලං භනොභව. ලං අයලිණු ලං වස ලං ිරීකභම්ී, ලං „භළනිඹ ලං වළිර ලං ඵ‟ ලං ලං
ළභවි භ ලංළදග්ත ලංමූරධර්භඹක් ලංභේ ලං රවනු ලංරළභ . ලංඅයලිණු ලංහභහනයභඹ්  ලං“භභභවමම් ලංඒවව” ලංඑවව  ලංභවෝ ලංළිව ලං
ගණනව  ලංම්ඵ් ධ ලංඅත්ය ලංසබහභඹ් භ ලං“භවටි ලංවහලීන” ලංභව. ලංභළනිඹ ලංවළිර ලංඅයලිණු ලංභනොභළර ලංප්රරඳ්තරඹක් ලංක වීභ ලං
ිදරටවශ ලං වළිර ලං අත්ය ලං එඹ ලං යභේ ලං අලයත්හ ලං ුරයහරනු ලං පිණි ලං නු ලං ඇත්. ලං ප්රරඳ්තරභේ ලං ී,ර්ඝවහක න ලං ඵ ලං වරව ලං ිරීකභ ලං
වහ ලංඅිමභත්හර්  ලංඳභණක් ලංවුද ලංප්රභහණ්ත ලංභව. ලංප්රරඳ්තර ලංඅයලිණු ලංඹනු ලංප්රරඳ්තරඹ  ලංඅනුකරවීභ ලංපිණි ලංඳහඨවඹ්  ලං
කුභක් ලං වශ ලං මතුද ලං ඹ් න ලං අභඵෝධ ලං වය ලං ගළනීභ  ලං සවුන  ලං උඳවහය ලං න ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං තුශ ලං අ් ත්ර් ලං ගත් ලං ක ිතත් ලං
භහර්භගෝඳභශල ලං භව. ලං භභභ ලං ක ිතත් ලං භහර්භගෝඳභශල ලං උචිත් ලං ද්  ලං භඹොදහ ලං පර ලං ආවහයභඹ්  ලං නිලසචිත් ලං භ්තරුභක් ලං ඇර ලං
ඳළවළදිළි ලංක විඹ ලංමතුඹ. ලං

‘ආ’ ලංකෙොටහ: ලං
සුපිරිසිදු ලං නිෂ්ඳ දනය: ලං භසත් ලං වහර්ඹක්ත්භත්හ ලං ඉවශ ලං නළාවීභ ලං ව ලං ිතනිහ  ලං ව ලං ඳරියඹ  ලං ඳරන ලං අදහනම් ලං
අඩුිරීකභ ලංපිණි ලංක්රිඹහක  ලං  ලංබහ්ඩල ලංව ලංභේහ්   ලංඒවහඵශධ ලංනිහයව ලංඳහරිරිව ලංඋඳහඹභහර්ගඹක් ලංඅඛ්්ඩල ලංභඹොදහ ලං
ගළනීභ. ලං සනෆභ ලං වර්භහ් ත්ඹව ලං භඹොදහ ලං ගනු ලං රඵන ලං ක්රිඹහදහභ  ලං බහ්ඩල ලං වහ ලං ව ලං භහජඹ  ලං ඳඹනු ලං රඵන ලං විවිධ ලං
භේහ්   ලංුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදනඹ ලංආභශල ලංවශ ලංවළිරඹ. ලං
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වියැඳී : ලං විඹළඳිභ ලං ඹ් භන්  ලං අදවස ලං නුභේ ලං (1) ලං දශ ලං ජහරව ලං නිසඳහදිත්ඹ ලං භවෝ ලං භහන ලං ාර්ධන ලං දර්ලවඹ ලං ළනි ලං
ආර්ථිව ලංවිචරයඹ්  ලංව ලං(2) ලංම්ඳ්ත ලංබහවිත්ඹ ලංව ලංඳහරිරිව ලංදර්ලව ලංළනි ලංඳහරිරිව ලංවිචරයඹ්  ලංඅත්ය ලංඵත්හඹයි. ලං
ආර්ථිව ලං ර්ධනඹ ලං ම්ඳ්ත ලං බහවිත්භඹ්  ලං ව ලං ඳහරිරිව ලං ඵරඳෆභභ්  ලං විඹළඳීභ ලං අත්ය ලං භනක් ලං රභ . ලං ම්ඳ්ත ලං විඹළඳීභ ලං
ඹනු ලං ආර්ථිව ලං ක්රිඹහවහයවම් ලං ඒවවඹක් ලං වහ ලං ම්ඳ්ත ලං බහවිත්භේ ලං ප්රභහණඹ ලං අඩු ලං ිරීකභයි. ලං භභභ ලං “අ්රයවයණඹ” ලං එභ ලං
ආර්ථිව ලංනිභළවුභ ලංවහ ලංඅඩුභ්  ලං්රය  ලංඵරලක්රඹ  ලංජරඹ ලංව ලංඉලම් ලංම්ඳ්ත ලංබහවිත්හ ලංිරීකභ ලංභත් ලංඳදනම් ලංභව. ලංම්ඳ්ත ලං
විඹළඳීභ ලංම්ඳ්ත ලංබහවිත්හ ලංවයනු ලංරඵන ලංවහර්ඹක්භත්හ ලංඉවශ ලංඹහභ  ලංභවේතු ලංන ලංඅත්ය ලංම්ඳ්ත ලංභඹදවුභ  ලංහභේක් ලං
ආර්ථිව ලංනිභළවුභ ලංඉවශ ලංඹන ලංවි ී, ලංඑඹ ලංභඳ් නුම් ලංවයනු ලංරඵයි. ලං

ඳරිහ ෙ මී ලං ෙ ර්යක්ෂ ත ස: ලං  ලං ජින ලං චක්රඹ ලං ුරයහ ලං ඳහරිරිව ලං ඵරඳෆභ ලං ව ලං ම්ඳ්ත ලං තීව්රත්හ ලං ඹ ්ත ලං පිරිභයි්  ලං
ඳෘතුවිභේ ලං ඇසත්භම්් තුගත් ලං ඉුවලුම් ලං ධහරිත්හ  ලං අනුකර ලං භේ භව  ලං අනුක්රිතව ලං අඩුවයිත්   ලං භහන ලං අලයත්හ ලං
ුරයහරන ලංව ලංජීවිත්භේ ලංගුණහ්තභවබහඹ ලංඇර ලංවයන ලංත්යඟවහීකවි ලංිතර ලංවයන ලංරද ලංබහ්ඩල ලංව ලංභේහ ලංළඳමභ ලංභගි්  ලං
ඳරියවහමී ලංවහර්ඹක්භත්හ ලංහක්හ්ත ලංවයගළනීභ. ලං

ජීසන ලංචක්ර ලංඇගුම : ලං ජින ලංචක්ර ලංඇගමභ ලංඹනු ලංනිසඳහදන ලංව ලංභේහ් හි ලංජින ලංචක්රඹ ලංුරයහ ලංඒහභේ ලංඳහරිරිව ලංව ලං
භහජිඹ ලංවහර්ඹහධනඹ ලංඇගමභ ලංපිණි ලංන ලංභභරභිර. ලංඳහරිරිව ලංජීන ලංචක්ර ලංඇගමභ ලංඹ භ්ත  ලංම්ඳ්ත ලං(ඵරලක්රඹ ලං
ඇතුු) ලං නිසහයණඹ ලං ව ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං භභ් භ ලං හත්ඹ  ලං ජරඹ  ලං ව ලං ඳ  ලං ලිදහ ලං වළීකභ ලං ජීන ලං චක්රභේ ලං ිදඹලු ලං
අදිඹයරී, ලං ප්රභහණනඹ ලං වයනු ලං රළභ . ලං ඉ්  ලං අනතුරු  ලං ළදග්ත ලං ඳහරිරිව ලං ඵරඳෆම් ලං වහ්ඩලඹ්  ලං භවභයහි ලං ඒහභේ ලං
විබව ලංඹ ලං දහඹව්තඹ ලං ත්ක්භේරු ලං වයනු ලං රළභ . ලං භශලගුණිව ලං විඳර්ඹහ  ලං ධුරවත්හ  ලං ඳහරිරිව ලං ඳශධර ලං වහනිවීභ ලං ව ලං
ම්ඳ්ත ලංඳදනභ ලංවහඹනඹ ලංවීභ ලංඒහ  ලංඇතුර්ත ලංභව. ලං

ජීසන ලං චක්ර ලං ිනන්තනය: ලං ජීන ලං චක්ර ලං චි් ත්නඹ ලං බහවිත්ඹ ලං ඳභණක් ලං න ලං හම්ප්රදහයිව ලං භඹොලි ලං ුරුඛ ලං වයන ලං අත්ය ලං
ආයම්බභේ ලංිද  ලංඅහනඹ ලංදක්හ ලං( ලංඑනම් ලංම්ඳ්ත ලංනිසහයණභේ ලංිද  ලංනිසඳහදනඹ ලංසසභේ ලං නිසඳහදනඹ ලංබහවිත්භේ ලංිද  ලං
අඳවයණඹ ලං වයනු ලං රළබු ලං නිඳළමභම් ලං අ්  ලං පිරිළවුවභ ලං දක්හ) ලං නිඳළමභම් ලං භසත් ලං ජීන ලං චක්රඹ ලං ුරයහභ ලං විවිධ ලං අාග ලං
අ් ත්ර්ගත් ලංවයයි. ලං

දුෂෙය  ලං  ලං දඬුසම් ලං විඳිකම් ලං ප්රරඳ්තරය- ලං රටවඹහ ලං  ලං දඬුම් ලං විඳිභම් ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං ඹනු ලං දූණභේ ලං පිරිළඹ ලං දූණඹ ලං ඇර ලං
වය් නවු්  ලං විිද්  ලං දළීකභ ලං අලය ලං වය් නහ ලං ව ලං ඳහරිරිව ලං ප්රරඳ්තරඹිර. ලං එහි ලං මූක ව ලං සරූඳභේී,  ලං රටවඹහ ලං  ලං දඬුම් ලං
විඳිභම් ලංප්රරඳ්තරභේ ලංඅයලිණ ලංනුභේ ලංදූණඹ ලංළශළක්වීභම් ලංව ලංඳහරනඹ ලංිරීකභම් ලංපිරිළඹ ලංභ්  ලංවයනු ලංරළබිඹ ලංම්තභ්ත ලං
භවභේද ලං ඹ් න ලං නිලසචඹ ලං ිරරිභයි. ලං එහි ලං ඉරක්වඹ ලං නුභේ ලං බහ්ඩල ලං ව ලං භේහ් හි ලං ිතර  ලං නිසඳහදන ලං පිරිළඹ ලං ූරර්ණ ලං
පිළිබිඹු ලං ිරීකභ  ලං වළිර ලං න ලං භේ ලං එහි ලං ආර්ථිව ලං ක්රිඹහවහයවම්ර ලං ඳහරිරිව ලං ඵහහිය්තඹ්  ලං අබය් ත්යවයණඹ ලං ිරරිභයි. ලං ලං
්තභභනහි ලංභභභ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංඅ් ත්ර්ජහරව ලංඳරිය ලංනීරභේ ලංභඳොරටභව ලංපිළිග්ත ලංමූරධර්භඹිර. ලං

ර හ  ලං ඳරික ෝජනය ලං හ  ලං නිෂ්ඳ දනය: ලං රයය ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදනඹ ලං  ලං ඹනු ලං “අනහගත් ලං ඳයම්ඳයහ් භේ ලං
අලයත්හ ලංඅදහනභව  ලංරක් ලංභනොන ලංභර  ලංභේහභව ලං ලංභවෝ ලංනිසඳහදනභේ ලංජීන ලංචක්රඹ ලංුරයහ ලංසබහවිව ලංම්ඳ්ත ලංව ලං
ධරව ලං ්රය ලං බහවිත්ඹ ලං භභ් භ ලං අඳ්රය ලං ව ලං දූව ලං විභභෝචන ලං අභ ලං වයිත්  ලං ලික ව ලං අලයත්හඹ්  ලං වහ ලං ප්රරචහය ලං
දක්් නහ ලංව ලංව ලංලහ ලංඹවඳ්ත ලංජීන ලංගුණහ්තභවඵක් ලංඇර ලංවය් නහ ලංව ලංභේහ ලංව ලංආශ්රිත් ලංනිසඳහදන ලංබහවිත්ඹයි”. ලං ලං

ර හ  ලං ප්රහම්ඳ දනය: ලං රයහය ලං ප්රම්ඳහදනඹ ලං ඹනු ලං ඳරියඹ  ලං ිදරටන ලං වහනිඹ ලං අභ ලං වයිත්   ලං  ලං ප්රම්ඳහදන ලං
ආඹත්නඹ  ලං ඳභණක් ලං භනො ලං භහජඹ  ලං ව ලං ආර්ථිවඹ  ලං ප්රරරහඵ ලං උ්තඳහදනඹ ලං ිරරිභ ලං ප්රවහය ලං භසත් ලං ආම ලං වහර ලං
ඳදනභක් ලංභත් ලංනිිද ලංටිනහවභක් ලංහක්හ්ත ලංවයග් නහ ලංව ලංආවහයඹිර්  ලංබහ්ඩල  ලංභේහ  ලංළල ලංව ලංඋඳභඹෝගිත්හ ලංවහ ලං
අලයත්හ ලංාවිධහන ලංුරයහග් නහ ලංව ලංක්රිඹහදහභඹිර. ලංරයය ලංාර්ධනභේ ලංප්රධහන ලංායචව ලංතුන ලංන ලංආර්ථිවඹ  ලංභහජඹ ලං
ව ලං ඳරියඹ ලං අත්ය ලං උචිත් ලං භඵයත්හක් ලං හක්හ්ත ලං වයගළනීභ  ලං රයය ලං ප්රම්ඳහදනඹ ලං ප්රඹ්තන ලං දයයි. ලං ආර්ථිව ලං
හධවඹ්   ලං ඹවඳ්ත ලං මූරය ලං වශභනහවයණඹ  ලං අනුකර ලං අ්තවය ලං ගළනීභ  ලං නල්තතු  ලං භභභවමම් ලං ව ලං ආම ලං වහරඹ ලං
අහනභේ ලංවශභනහවයණ ලංපිරිළඹ ලං(අඳ්රය ලංඅඳවයණඹ ලංඇතුු) ලං ලංළනි ලංබහ්ඩල ලංවහ ලංභේහ් හි ලංභසත් ලංආම ලංවහරඹ ලං
ුරයහ ලං  ලං ඒහභේ ලං පිරිළඹ ලං ඇතුර්ත ලං භව  ලං  ලං භහජීඹ ලං හධවඹ්   ලං භහජ ලං මක්රඹ ලං ව ලං හධහයණ්තඹ  ලං ුවයක්ෂිත්ත්හ ලං ව ලං
ආයක්හ  ලංභහන ලංහිිතවම් ලං ලංව ලංකිිරඹහ ලංනිමක්ර ලංත්්ත්තඹ්  ලංඇතුර්ත ලංභව. ලංඳහරිරිව ලංහධවඹ්   ලංභසත් ලංනිසඳහදන ලං
චක්රඹ ලංුරයහ ලංහත්ඹ  ලංභූිතඹ ලංව ලංජරඹ ලංභත් ලංවිභභෝචන  ලංභශලගුණිව ලංභනසවම්  ලංජජ ලංවිවිධ්තඹ  ලංසබහවිව ලංම්ඳ්ත ලං
බහවිත්ඹ ලංව ලංජර ලංහිඟඹ ලංඇතුර්ත ලංභව. ලං ලං

11

ඇමුු  ලං1: ලංර.ඳ.නි. ලංහි ලංඅන්තර් ලංආාශිෙ ලංහ්ස සයට ලංඅද ළස ලංසියලු ලංර.හ.ඉ ලංපිළිබ ලංදළ ලංවිශ්්කේෂණය
2014 ලං භර්ී, ලං එක්්ත ලං ජහතී් භේ ලං ාවිධහනඹ ලං භගි්  ලං රයය ලං ාර්ධන ලං ඉරක්ව ලං භහරහක් ලං වරට් හ ලං රටනි. ලං වශ්ර ලං
ාර්ධන ලං ඉරක්ව ලං භනු  ලං 2015-2030 ලං වහර ලං සීභහ ලං භනුභ්  ලං ජහත්ය් ත්ය ලං ප්රජහ ලං වහ ලං නිර්භශලන ලං ඉරක්ව ලං
භර ලං භභභ ලං ර..ඉ ලං වරට් හ ලං රටනි. ලං භභභ ලං ඉරක්ව ලං ඒහභේ ලං ූරර්ගහමී ලං වය ලං ඉරක්ව ලං ර  ලං ලහ ලං භඵභවවි්  ලං ුරුඛ ලං
වරුණු ලං ගණනහක් ලං ආයණඹ ලං වයන ලං ඵළවි්  ලං වහ ලං ඒහ ලං ලිු ලං විලසඹ භ ලං ඵරඳෆභ  ලං අයලිණු ලං වයන ලං ඵළවි්  ලං - ලං එනම් ලං
ාර්ධන ලංභිත්  ලංඳරන ලංය ර  ලංඳභණක් ලංභනො ලංිදඹලු ලංය ඛ ලංර ්ත ලංඅදහශ ලංඵළවි්  ලංව ලං1992 ලංඳෘථිවි ලංලිුභව ලං
ිද  ලං ජහත්ය් ත්ය ලං ප්රජහ ලං අභේක්හවර ලං රයය ලං ාර්ධනඹ ලං භත් ලං ාක්රහ් රඹක් ලං වහ ලං භා ලං රකුණු ලං භර ලං ව මතු ලං
ිරීකභ  ලංිදරට ලංඇර ලංඵළවි්  ලංභභභේ ලං ලංන ලංඉරක්ව ලංභහරහක් ලංවස ලංිරීකභ ලංඅිමභඹෝගඹක් ලංභර ලංභඳොරටභව ලංදිරන ලංරී,.
ර..ඉරක්වඹ් හි ලං ඵහුවිධ ලං අිමභත්හර්  ලං ව ලං අාල ලං පිළිඵ ලං ව්  ලං වය ලං ඇර ලං අයලිණු ලං ඳළළතීභ  ලං විභලේභඹ් භ ලං
අ් ත්ර්ජහරව ලං ාර්ධන ලං නිභඹෝජිත්හඹත්න ලං භේ භම්ී, ලං විවිධ ලං අාල ලං වයවහ ලං භභෝධහනඹ ලං ව ලං ව ලං ප්රරඳ්තර ලං ගළරීමභ ලං
වහ ලං ඳවුවවම් ලං ළඳමභ  ලං ඉල ලං ඇත්. ලං අයලිණු ලං සසභේ ලං අිමභත්හර්  ලං අත්ය ලං එළනි ලං ඵ් ධන  ලං ාර්ධන ලං ආඹත්න ලං තුශ ලං
ලක්රභ්ත ලං ආාශිව ලං ආයක්හක් ලං භනොරීමභ ලං නිහ ලං ිත්  ලං භඳය ලං හර් ව ලං ක්රිඹහ්තභව ලං ිරීකභ  ලං අඳවුවව ලං ර.ඳ.නි ලං ළනි ලං
භහනඹ්  ලංළඵෆ ලංභර ලංමූරධහයහ ලංගත් ලංිරරිභ ලංවහ ලංද ලංඳවුවවම් ලංළඳභේ. ලං
ඳවත් ලං දළක්භන ලං නයහභේ  ලං  ලං ර..ඉ. ලං 12 ලං නිලසචිත් ලං ආභ් ත්රණඹ ලං භවො  ලං ඇර ලං ර.ඳ.නි ලං ව ලං අභනකු්ත ලං ඉරක්ව ලං අත්ය ලං ලං
ම්ඵ් ධත්හ ලං භඳ් නුම් ලං වයයි. ලං උදහවයණඹක් ලං භර  ලං ර.ඳ.නි. ලං ව ලං ජරඹ ලං පිළිඵ ලං න ලං ර..ඉ. ලං 6 ලං අත්ය ලං ම්ඵ් ධත්හ ලං
ජර ලං ඉරක්ව: ලං අිමභත්හර්  ලං අයලිණු ලං 2 ලං ක් ලං භර ලං 6.3 ලං ඹ භ්ත ලං ඳඹහ ලං ඇත්. ලං එනම් ලං “දූණඹ ලං අඩු ලං ිරීකභ  ලං උඳ්රවහීක ලං

යහඹනිව ලංව ලං්රය ලංඵළවළය ලංිරීකභ ලංතුය්  ලංිරීකභ ලංව ලංනිදවස ලංිරීකභ ලංඅභ ලංිරීකභ  ලංපිරිඹම් ලංභනොවයන ලංරද ලංඅඳ ලංජර ලංඅලිර්  ලං
අඩුිරීකභ ලංව ලංප්රරච්රීවයණඹ ලංව ලංආයක්ෂිත් ලංනළත් ලංබහවිත්ඹ ලංළිවිරීකභ ලංභගි්  ලංජරභේ ලංගුණ්තඹ ලංභගෝලීඹ ලං x% ිර්  ලං
ළිව ලංදිමණු ලංිරීකභ” ලංව ලංඅයලිණ ලං6.4 ලං“ ලං2030 ලංන ලංවි  ලංිදඹලු ලංඅාල ලංතුශ ලංජර ලංඳරි ලංභබෝජන ලංවහර්ඹක්භත්හ ලං ලංළරිරඹ ලංමතු ලං
භර ලං ළිව ලං ිරීකභ ලං ව ලං ජර ලං හිඟභඹ්  ලං ීමලහ ලං විඳින ලං ජන ලං ාඛ්යහ ලං ළරිරඹ ලං මතු ලං භර ලං අඩුිරීකභ”. ලං  ලංඑභේභ ලං අයලිණ ලං 8.4 ලං
වයවහ ලංර්ධනඹ ලංව ලංකිිරඹහ ලංනිමක්රඹ ලංපිළිඵ ලංර..ඉ.8 ලංභග ලංර.ඳ.නි. ලංම්ඵ් ධ ලංවයනු ලංරළඵ ලංඇත්  ලං ඳරිභබෝජනභේ ලං
ව ලංනිසඳහදනභේ ලංභගෝලීඹ ලංම්ඳ්ත ලංවහර්ඹක්භත්හ ලං 2030 ලංන ලංවි  ලංඅනුක්රිතව ලංළිව ලංදිමණු ලංිරීකභ ලංව ලංාර්ධනඹ ලං
න ලං ය ඛ ලං නහඹව්තඹ ලං ඹ භ්ත ලං රයය ලං ඳරිභබෝජනඹ ලං ව ලං නිසඳහදනඹ ලං පිශඵ ලං 10-අවුරුරට ලං ළල ව්  ලං යහලි ලං
ප්රවහය ලං ආර්ථිව ලං ර්ධනඹ ලං ඳරිය ලං වහඹනභඹ්  ලං භ්  ලං ිරීකභ  ලං උ්තහව ලං ිරරිභ”. ලං භභයි්  ලං අදවස ලං නුභේ ලං ර.ඳ.නි. ලං
අදහශ ලං අධහනඹ  ලං භඹොලි ලං ඇර ලං වරුණු ලං අභනකු්ත ලං අිමභත්හර් ර  ලං අඹ්ත ලං අයලිණුී, ලං ළරිරඛර  ලං භගන ලං ඇර ලං
ඵයි. ලං
අභිමතාර්ථ

උප අභිමතාර්ථ

1 දරිද්රතාල
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4.c
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5.1
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5.5

5.6

5.a

5.b
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.a

6.b

7 බක්තිය

7.1
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7.a

7.b

8 ආර්ථිකය

8.1
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9 කර්මාන්ත
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10 අවමානතාල
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10.3

10.4

10.5
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11 නගර

11.1
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11.6
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13
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14 වමුද්රීය

14.1

14.2

14.3
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15 පාරිවරික පේධති

15.1
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15.4

15.5

16 අන්තර්කරණ

16.1
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17 සගෝලීය
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ඇමුු  ලං2: ලංආශ්රිත ලංප්රරඳ්තර ලංකැිසහ්ුවස ලං
1. ය ලං2000ී, ලංපිරිිදරට ලංහත්ඹ ලංදවහ ලංඋඳහඹභහර්ගඹ ලංව ලංක්රිඹහවහීක ලංළරළසභ ලං(1992)
2. ජහරව ලංඳහනීඹ ලංජර ලංප්රරඳ්තරඹ
3. ශ්රී ලංරාවහභව ලංජර ලංම්ඳ්ත  ලංඒහභේ ලංභඳෝව ලංප්රභශල ලංව ලංයක්ෂිත් ලංප්රභශල ලංආයක්හ ලංිරීකභ ලංව ලංායක්ණඹ ලං
පිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ. ලං(2014) ලං
4. ජහරව ලංජර ලංම්ඳ්ත ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංආඹත්නිව ලංළවළසභ ලං(2000)
5. ග්රහමීඹ ලංජර ලංළඳමම් ලංම්ඳහදනඹ ලංව ලංනීඳහයක්ව ලංඅාලඹ ලංවහ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලං
6. ළිද ලංජරඹ ලංකිසිරීකභ ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2005)
7. ශ්රී ලංරාවහ ලංජහරව ලංභඳෝණ ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2010) ලං
8. ජහරව ලංවෘෂිවර්භ ලංප්රරඳ්තරඹ ලං
9. වෘෂිවහර්ිතව ලංඅාලඹ ලංවහ ලංුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදනඹ ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංඋඳහඹභහර්ගඹ
10. ජහරව ලංජජආයක්ණ ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2005)
11. ජහරව ලංජජ ලංත්හක්ණ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංවහ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංයහලි
12. ජහරව ලංධීය ලංවහ ලංජරජ ලංම්ඳ්ත ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2006)
13. ධීය ලංඅාලඹ ලංාර්ධනඹ ලංවහ ලංභළද ලංවහලීන ලංප්රරඳ්තර ලංයහලි ලං(2012)
14. ධීය ලංඅාලඹ ලංවහ ලංුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදනඹ ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංඋඳහඹභහර්ගඹ
15. ජහරව ලංභෞඛ්යඹ ලංප්රර්ධන ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(භවටුම්ඳත්)
16. ශ්රී ලංරාවහ ලංභෞඛ්ය ලංභත්ොයතුරු ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ
17. භෞඛ්ය ලංඅාලඹ ලංවහ ලංුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදනඹ ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංඋඳහඹභහර්ගඹ ලං(2007)
18. ජහරව ලංනිහ ලංප්රරඳ්තරඹ ලං ලං(භවටුම්ඳත්) ලං
19. ජහරව ලංඅධයහඳන ලංප්රරඳ්තර ලංභඹෝජනහ ලං
20. ශ්රී ලංරාවහ ලංවහ ලංජහරව ලංඵරලක්ර ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංඋඳහඹභහර්ග ලං(භවටුම්ඳත්)
21. ශ්රී ලංරාවහ ලංවහ ලංජහරව ලංඵරලක්ර ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංඋඳහඹභහර්ග ලං(2008) ලං
22. ජහරව ලංඉලම් ලංඳරිවයණ ලංප්රරඳ්තරඹ
23. ජහරව ලංජරහධහය ලංවශභනහවයණ ලංප්රරඳ්තරඹ
24.  ලංභත්්තබිම් ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ
25. ජහරව ලංනවිදයහ ලංප්රරඳ්තරඹ ලං
26. ආක්රභණශීලී ලංආග් තුව ලංජීවී ලංවිභලේ ලංවහ ලංශ්රී ලංරාවහ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ
27. ජහරව ලංනජීවී ලංප්රරඳ්තරඹ
28. ශ්රී ලංරාවහභව ලංජහරව ලංප්රහවන ලංප්රරඳ්තරඹ
29. ජහරව ලංභබෞරව ලංළරුවම්වයණ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංළරළසභ
30. ජහරව ලංභබෞරව ලංළරුවම්වයණ ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංළරළසභ ලං- ලං2030
31. ජහරව ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණ ලංප්රරඳ්තරඹ
32. යහජය ලංඳහරනභේී, ලංභත්ො..ත්හ. ලංබහවිත්ඹ ලංවහ ලංප්රරඳ්තර ලංව ලංඳරිඳහටි ලං(ඊ-යහජය ලංප්රරඳ්තරඹ) ලං
33. ශ්රී ලංරාවහ ලංජහරව ලංත්රුණ ලංප්රරඳ්තරඹ
34. ුවු ලංව ලංභධය ලංඳරිභහණ ලංයහඹ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(භවටුම්ඳත්)
35. ුවනිිද ලංකිිරඹහ ලංවහ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංයහලි
36. ඉවශ ලංදූණ ලංවර්භහ් ත් ලංස හනගත් ලංිරීකභ
37. ජහරව ලංෘ්තතීඹ ලංආයක්හ ලංව ලංභෞඛ්ය ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2014)
38. ඝන ලංඅඳ්රය ලංවශභනහවයණ ලංජහරව ලංඋඳහඹ ලංභහර්ගඹ
39. ජහරව ලංළවික  ලංවර්භහ් ත් ලංප්රරඳ්තර ලංයහලි
40. ාචහයව ලංඅාලඹ ලංවහ ලංුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදනඹ ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංඋඳහඹභහර්ගඹ
41. භහධය ලංප්රරඳ්තරඹ
42. ජහරව ලංිදවිඛ ලංගු් භේහ ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2009)
43. ආඳදහ ලංවශභනහවයණ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2013)
44. ශ්රී ලංරාවහ ලංභශලගුණිව ලංවිඳර්ඹහ ලංජහරව ලංප්රරඳ්තරඹ ලං(2012)
45. ශ්රී ලංරාවහ ලංවහ ලංජහරව ලංභශලගුණිව ලංවිඳර්ඹහ ලංඅනුර්ත්න ලංඋඳහඹභහර්ගඹ
46. ඉදිිරීකම් ලංවහ ලංම්ඳත්ක් ලංභර ලංළක  ලංපිළිඵද ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංභහභරෝචනඹ ලං
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ඇමුු  ලං3 ලං: ලංප්රධ න ලංක්ත  ලංඅුවස ලංමකධර් , ලංප්රෙ ශ්න ලංහ  ලංඅිම ත ර්
1. හත්ඹ4

1.1.1 ප්රරඳ්තර ලංමකධර්
නිභයෝීත ලංජහරඹක් ලංවහ ලංුවපිරිිදරට ලංහත්ඹ ලං

1.1.2 ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න
1. ිදඹලු ලං ආර්ථිව ලං ක්රිඹහවහයවම් ලං වහ ලං විභභෝචන ලං අඩුිරීකම් ලං ව ලං ඳරිය ලං දූණ ලං ඳහරන ලං ක්රිඹහභහර්ග ලං වඳු් හ ලං
භද් න  ලංඋදහ. ලංභගොලනළගික  ලංව ලංඉදිිරීකම්  ලංප්රහවනඹ  ලංවර්භහ් ත්  ලංඵරලක්ර ලංඋ්තඳහදනඹ  ලංඉලම් ලංඳරිවයණඹ  ලං
වෘෂිවර්භහ් ත්ඹ  ලංඳශු ලංම්ඳ්ත  ලංඅඳ්රය ලංව ලංගෘව ලං(ගෘවස  ලංහම ලංදූණඹ) ලං
2. ඳරිරිව ලංහත් ලංත්්ත්ත ලංනිීකක්ණඹ ලංවහ ලංක්රභභවදඹක් ලංවඳු් හ ලංභද් න.
3. හම ලං දූණභේ ලං ඳහරිරිව ලං ඵරඳෆම් ලං (භෞඛ්ය ලං ඇතුලු) ලං ව ලං නිහයණ ලංභේ ලං ඹවඳ්ත ලං ඳරිචඹ්  ලං (අහිත්වය ලං ්රය ලං
බහවිත්ඹ ලංළශළක්වීභ  ලංඳරිභබෝජන ලංචර්ඹහ ලංභනස ලංිරීකභ) ලං ලංපිළිඵ ලංභවජනඹහ ලංඅත්ය ලංදළනු්තඵ ලංඇර ලංවය් න. ලං

1.1.3 ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්
1. අදහශ ලංභෞඛ්ය ලංදර්ලව ලංභගි්  ලංහම ලංත්්ත්ත ලංප්රිතර ලංභඹොදහ ලංගළනීභ ලංඅයමයි.
2. ඳරිරිව ලංහත් ලංත්්ත්ත ලංනිීකක්ණඹ ලංවහ ලංක්රභභවදඹක් ලං2020 ලංන ලංවි  ලංයභේ ලංිදඹලු ලංප්රධහන ලංනගයර ලංස හපිත් ලං
වයනු ලංරඵයි. ලං
3. ුවපිරිිදරට ලංහත්ඹ ලංවරව ලංිරීකභ ලංපිණි ලංඉලම් ලංඳරිවයණ ලංළරුවම් ලංක්රිඹහභව ලංභඹොදයි.
4. ගෘවසත් ලංව ලංඑළිභවන ලංදවහ ලංඉවශ ලංහම ලංත්්ත්ත ලංප්රිතර  ලංීමලන ලංඋඳවයණ ලංවහ් රටවීම් ලංව ලංමූරහශ්ර ලංවිභභෝචන ලං
වහ ලංලහ ලංඹවඳ්ත ලංනිඹහභන ලංක්රභභවදඹක් ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි. ලං
5. හවන ලංවිභභෝචන ලංවහ ලංඉත්හ ලංඉවශ ලංප්රිතර ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි  ලංඳීකක්ණ ලංව ලංඅධීක්ණ ලංඹටිත්ර ලංඳවුවවම් ලං
උ්තභශ්රේණි ලංභවභර්. ලං
6. හම ලංදූණඹ ලංඅඩුිරීකභ ලංවහ ලංඉදිිරීකම් ලංවර්භහ් ත්ඹ  ලංනිඹහභන ලංඹහ් ත්රණ ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
7. හම ලං දූණඹ ලං ඇර ලං වයන ලං හවන ලං වහ ලං ඳහරිරිව ලං ව ලං ාසවෘරව ලං ාභවී, ලං ප්රභශල ලං සීභහ් විත් ලං ප්රභශල ලං
භර ලංප්රවහලඹ  ලංඳ්ත ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
8. අදහශ ලංහිත් ලංඳහර්ල ලංවහ ලංහම ලංත්්ත්තඹ  ලංඅදහශ ලංද්තත් ලංරඵහ ලංී,භ ලංම්ඵ් ධභඹ්  ලංභත්ොයතුරු ලංදළන ලංගළනීභම් ලං
අයිරඹ ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලංඳරියඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ
හ යෙ ලං අ තය ාශ් ලං හ  ලං නිකයෝායත යතන: ලං ප්රහවනඹ  ලං ිදවිඛ ලං ගු්  ලං භේහ  ලං වර්භහ් ත්  ලං විරටක ඵර ලං වහ ලං
ඵරලක්රඹ  ලංභෞඛ්යඹ  ලංඳශහ්ත ලංබහ ලංව ලංඳශහ්ත ලංඳහරන  ලංනහගරිව ලංාර්ධනඹ  ලංආඳදහ ලංවශභනහවයණඹ  ලංවිදයහ ලං
ව ලං ත්හක්ණඹ  ලං අධයහඳනඹ  ලං උස ලං අධයහඳනඹ  ලං ජනභහධය ලං ව ලං ් නි ලංභවදනඹ  ලං ලිදඛ  ලං ජහරව ලං ප්රරඳ්තර ලං ඵහය ලං
අභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං

2. ජකය ලංහ  ලංකහෞඛ්ය ක්ෂ ස5
2.1

ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය

 ලංජරඹ ලංව ලංභෞඛ්ය ලංපිළිඵ ලංවිඥයනහනව ලංජහරඹක් ලං

4
5

ර..ඉ.13 ලං(භශලගුණිව ලංවිඳර්ඹහ) ලංම්ඵ් ධ ලංළරුවම් ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන ලංව ලංිදඹලු ලංආර්ථිව ලංඅාල ලංවහ ලංඅදහශ ලංභව. ලං
ර..ඉ.6 ලං(ජරඹ) ලංව ලං14 ලං(ලිද්රීඹ) ලංම්ඵ් ධ ලංළරුවම් ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන ලංව ලංිදඹලු ලංආර්ථිව ලංඅාල ලංවහ ලංඅදහශ ලංභව.
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2.2

ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න

1. ළභොභ ලං වහ ලං හධහයණ ලං ජර ලං භඵී,භක් ලං ව ලං ක්රිඹහ  ලං නළාවීභ ලං ලක්රභ්ත ලං ිරීකභ ලං වහ ලං භභෝධහනිව ලං ජර ලං
ම්ඳ්ත ලංවශභනහවයණ ලංක්රභභවදඹක් ලංස හපිත් ලංවය් න.
2. ජර ලං ඳරිභබෝජනභේ ලං ෆභ ලං භේ භවී,භ ලං ායක්ණ  ලං ප්රර-උඳභඹෝීත ලං ව ලං ප්රරච්රීවයණ ලං ඳරිචඹ්  ලං ඒවහඵශධ ලං
වය් න. ලං ලං
3. ජර ලංුවයක්ෂිත්ත්හ ලංව ලංආයක්හ ලංපිළිඵ ලංළරුවම් ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න  ලංලක්රභ්ත ලංවය් න.
4. ප්රධහන ලංගාගහ් හි ලංජර ලංගුණ්තඹ ලංඅඛ්්ඩල ලංඅධික්ණඹ ලංිරීකභ ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න.
5. ජරඹ ලංුවයිරන ලංත්හක්ණභවද ලංව ලංඵරලක්ර ලංවහර්ඹක්භ ලංජර ලං ලංබහවිත්ඹ්  ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න.
6. ළිද ලංජරඹ ලංකිසිරීකභ ලංව ලංභූ ලංජරධය ලංුරනයහභයෝඳණඹ ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
7. භඵෝත්ඛ ලංවශ ලංජරඹ ලංපිරිළවුවභ  ලංභඵදහවළීකභ ලංව ලංඳරිභබෝජනඹ  ලංආභවක්ණඹ ලංව ලංඅධීක්ණඹ ලංලක්රභ්ත ලං
වය් න.
8. ලහ ලංඹවඳ්ත ලංභෞඛ්යඹක් ලංව ලංඳහරිරිව ලංඅලයත්හ ලංභනුභ්  ලංරයය ලංජර ලංඋඳභඹෝජනඹ ලංවහ ලංචර්ඹහ්තභව ලං
ව ලංජීන ලංඳළළතුම් ලංභනසවම් ලංදිරිභ්ත ලංවය් න.
9. ුවයක්ෂිත් ලංවශභනහවයනඹ ලංවයනු ලංරඵන ලංභෞඛ්යහයක්හ ලංදිරි ලංග් ් න.
10. ජර ලංව ලංභෞඛ්යහයක්හ ලංතුර  ලංභශලගුණඹ ලංව ලංආඳදහ ලංප්රත්යහසථිරඹ ලංමූරධහයහ ලංගත් ලංවය් න. ලං

2.3

ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්  ලං

1. ඒව ලංුරශගර ලංජර ලංබහවිත්ඹ ලංඅඩුවීභ ලංඇතුලු ලංජර ලංඉඛලුභ ලංවශභනහවයණඹ ලංවරව ලංවයනු ලංරඵයි.
2. 2020 ලංන ලංවි  ලංඳහඛර ලංජර ලංළඳමභ ලංව ලංභෞඛ්යහයක්හ ලංභවොඳි්  ලංකිව ලංඵරහ ලංගළනීභ ලංව ලංනල්තතු
3. ජර ලං පිරිඹම් ලං ිරීකභම් ලං ව ලං භඵදහ ලං වළීකභම් ලං ක්රිඹහවහයවම්රී, ලං ඵරලක්ර ලං වහර්ඹක්භත්හ ලං ක්රිඹහභහර්ග ලං වඳු් හ ලං
භදනු ලංරඵයි.
4. දූවඹහ ලං දඩුම් ලං විඳීභම් ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං ජරඹ ලං දූණඹ ලං වයන ලං වර්භහ් ත් ලං ව ලං ක්රිඹහවහයවම් ලං වහ ලං දළිව ලං
ඵරහ්තභව ලංවයනු ලංරඵයි.
5. 2030 ලං න ලං වි  ලං ජනගවණභඹ්  ලං 60%ව  ලං නර ලං ජරඹ ලං ව ලං ළභොභ ලං වහ ලං ආයක්ෂිත් ලං වශභනහවයණඹ ලං
වයනු ලංරළ ප  ලංඳහනීඹ ලංජරඹ ලංවරව ලංවයනු ලංරඵයි.
6. අඹබහ ලංය ලං භනොන ලං ජරඹ ලං පිළිඵ ලං ්තභ්  ලං ප්රරඳ්තරඹ  ලං අනුකර ලං භිත්   ලං 2018 ලං න ලං වි  ලං අඹබහය ලං භනොන ලං
ජරඹ ලං වහ ලං ඉරක්ව ලං වස ලං වයනු ලං රඵන ලං අත්ය ලං 2030 ලං න ලං වි  ලං අඹබහය ලං භනොන ලං ජරඹ ලං ඹ ්ත ලං පිරිභයි්  ලං
20% ලංිර්  ලංඅඩු ලංවයනු ලංරඵයි.
7. ඳහනීඹ ලංජර ලංයහඳෘර ලංවහ ලංජරඹ ලංඳඹන ලංවහඹනඹ ලංව ලංිදඹලු ලංජරධහය ලං2025 ලංන ලංවි  ලංප්රරාසවයණඹ ලංවයනු ලං
රඵයි ලං. ලං
8. ජහරව ලංළිද ලංජර ලංප්රරඳ්තරඹ ලංව ලංභයගුරහිද ලංක්රිඹහ්තභව ලංිරීකභ ලංවරව ලංවයනු ලංරඵයි.
9. ජර ලං ායක්ණඹ ලං ව ලං ආයක්හ ලං පිළිඵ ලං ඹවඳ්ත ලං ඳරිචඹ්  ලං ම්ඵ් ධභඹ්  ලං ජනත්හ ලං දළනු්ත ලං ිරීකභ ලං ව ලං
ුරහුණු ලංිරීකභ ලංපිණි ලංපරදහම ලංයහඳහයඹක් ලංදිඹ්ත ලංවයනු ලංරඵයි. ලං

නියමු ලං අ තය ාශ්ය: ලං හරිභහර්ග ලං ව ලං ජර ලං ම්ඳ්ත ලං වශභනහවයණඹ ලං බහය ලං අභහත්යහාල ලං භග ලං මීඳ ලං
වභඹෝීතත්හභඹ්  ලංව මතු ලංවයිත්  ලංජර ලංවශභනහවයණඹ ලංඵහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලං
වහඹව ලං අභහත්යහාල ලං ව ලං නිභඹෝජිත්හඹත්න: ලං ජර ලං ම්ඳ්ත  ලං හරිභහර්ග  ලං විරටක ඵර ලං වහ ලං ඵරලක්රඹ  ලං වර්භහ් ත්  ලං
වෘෂිවර්භඹ  ලං ඳරියඹ  ලං භෞඛ්යඹ  ලං ඳශහ්ත ලං බහ ලං ව ලං ඳරහ්ත ලං ඳහරනඹ  ලං නහගරිව ලං ාර්ධනඹ  ලං ආඳදහ ලං
වශභනහවයණඹ ලං ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ  ලංඋස ලංඅධයහඳනඹ  ලංජනභහධය ලංව ලං් නි ලංභවදනඹ  ලංලිදඛ  ලං
ජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංඵහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න

3.1

ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං

3. බකශ්ක්රය6

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඵරලක්රඹ ලංපිළිඵ ලංවිඥයනහනව  ලංආයක්ෂිත් ලංව ලංඵරලක්රඹ ලංභත් ලංඳයහඹ්තත් ලංභනොන ලංජහරඹක් ලං
6

ර..ඉ.7 ලං(ඵරලක්රඹ) ලංව ලං13 ලං(භශලගුණිව ලංවිඳර්ඹහ) ලංම්ඵ් ධ ලංළරුවම් ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන ලංව ලංිදඹලු ලංආර්ථිව ලංඅාල ලංවහ ලංඅදහශ ලංභව.
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3.2

ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න
ඵරලක්රඹ ලංළභ  ලංරඵහ ලංගත් ලංවළිර ලංව ලංහධහයණ ලංිතර  ලංඇර ලංභදඹක් ලංඵ  ලංඳ්ත ලංවය් න
ඵරලක්ර ලංඋ්තඳහදන ලංිතශ්රණඹ ලංභවේතුව ලංවය් න.
භශශීඹ ලංඵරලක්ර ලංම්ඳ්ත ලංබහවිත්ඹ ලංඋඳරිභ ලංිරීකභ ලංව ලංඵරලක්ර ලංසඹා ලංඋ්තඳහදනඹ ලංදිරිභ්ත ලංවය් න ලං
ුරනර්ජනනීඹ ලංඵරලක්ර ලංමූරහශ්ර ලංබහවිත්ඹ ලංප්රලසත් ලංවය් න ලං
ුවහුරු ලංජහරව ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
භහජභේ ලං වහර්ඹක්භ ලං ඵරලක්ර ලං බහවිත්ඹ ලං ඉවර ලං නා් න  ලං එනම් ලං ඵරලක්ර ලං සූක්භ ලං ප්රහවනඹ  ලං
වර්භහ් ත් ලංව ලංභගොලනළගික  ලංව ලංඉදිිරීකම් ලංඅාල
7. ඵරලක්ර ලංළඳමභම් ලංව ලංභේහ් හි ලංගුණහ්තභවඵ ලංඉවශ ලංනා් න.
8. ඵරලක්ර ලංඅාලභේ ලංාර්ධනඹ ලංතුර  ලංභශලගුණඹ ලංව ලංආඳදහ ලංප්රත්යහසථිරඹ ලංමූරධහයහ ලංගත් ලංවය් න. ලං
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.3

ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්
1. 2018 ලං න ලං වි  ලං ස හපිත් ලං වයනු ලං රඵන ලං ර.ඳ.නි.ාවඛඳ ලං අ් ත්ර්ගත් ලං වයිත්  ලං න ලං ජහරව ලං ඵරලක්ර ලං
ප්රරඳ්තරඹක්.
2. 2020 ලංන ලංවි  ලංඵරලක්ර ලංසඹා ලංභඳෝෂිත්බහඹ ලංවහ ලංක්රිඹහවහීක ලංළරළසභක්
3. නළළත් ලංරාගු ලංවයන ලංරද ලං“ජහරව ලංනිර්ණඹ ලංවයනු ලංරළ ප ලංදහඹව්ත” ලංවහ ලං2030 ලංන ලංවි  ලංඵරලක්ර ලං
අාලභේ ලංවිභභෝචන ලංඉරක්ව ලංුරයහ ලංගනු ලංරඵයි. ලං

නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලංවිරටක ඵර ලංව ලංඵරලක්රඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලං
හ යෙ ලං අ තය ාශ් ලං හ  ලං නිකයෝායත යතන: ලං වර්භහ් ත්  ලං ප්රහවන  ලං ඳශහ්ත ලං බහ ලං ව ලං ඳරහ්ත ලං ඳහරනඹ  ලං නහගරිව ලං
ාර්ධනඹ  ලංආඳදහ ලංවශභනහවයණඹ  ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංවෘෂිවර්භඹ  ලංජරඹ  ලංඳරියඹ  ලංඅධයහඳනඹ  ලංඋස ලං
අධයහඳනඹ  ලංජනභහධය ලංව ලං් නි ලංභවදනඹ  ලංලිදඛ  ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංඵහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං

4. අඳද්රසය7
4.1 ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
ර.ඳ.නි. ලංදර්ලනඹ ලංඅනුගභනඹ ලංවය් නහ ලංව ලංධයහක  ලංමූරධර්භ ලංභත් ලංඳහදව  ලංඅඳ්රය ලංවශභනහවයණඹ ලංපිළිඵ ලංවිඥයනහනව ලං
ජහරඹක් ලං
4.2 ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න
1. ිදඹලු ලංඅඳ්රය ලංධහයහ ලංවහ ලංදූවඹහ ලංදඩුම් ලංවිඳීභම් ලංප්රරඳ්තරඹ ලංආභශල ලංවය් න. ලං
2. ිදඹලු ලං අාලර  ලං විභලේභඹ් භ ලං වර්භහ් ත්  ලං වෘෂිවර්භඹ  ලං ාචහයව ලං යහඳහයඹ ලං ව ලං ගෘවඹ් හි ලං අඳ්රය ලං
වශභනහවයණඹ ලංවහ ලංර.ඳ.නි. ලංඹවඳ්ත ලංඳරිචඹ්  ලංස හපිත් ලංවය් න. ලං
3. ඳශහ්ත ලංඳහරන ලංආඹත්නර ලංඝන ලංඅඳ්රය ලංවශභනහවයණඹ ලංවහ ලංආඹත්නිව ලංඹහ් ත්රණ ලංලක්රභ්ත ලංවය් න. ලං
4. අඳ්රයක ්  ලං ම්ඳ්ත ලං ආඳුව ලං රඵහගළනීභ ලං ව ලං එභේ ලං ආඳුව ලං රඵහග්ත ලං ම්ඳ්ත ලං නයවයණ ලං අභරවිඹ ලං වහ ලං
ක්රිඹහවහයවම් ලංව ලංගකීම් ලංඇර ලංවය් න. ලං
5. නිර්භශශිත් ලං වර්භහ් ත් ලං වහ ලං ඳහරිරිව ලං ආයක්ණ ලං ඵරඳත්රඹ ලං ව ලං අඳ්රය ලං වශභනහවයණ ලං ඵරඳත්ර ලං
ක්රභභවදඹ ලංලහ ලංවිධිභ්ත ලංවය් න  ලංඅිමර්ධනඹ ලංවය් න ලංව ලංඋ්තභශ්රේණි ලංවය් න.
6. ඇුවරුම්වයණඹ ලං ව ලං ඉභරක්භරොනිව ලං ළනි ලං ප්රලිඛ් ලං අඳ්රය ලං ධහයහ්  ලං ආශ්රිත් ලං නිසඳහදන ලං වහ ලං විසත්ෘත් ලං
නිසඳහදව ලංගකීම් ලංාවඛඳඹ ලංවඳු් හ ලංභද් න. ලං ලං

4.3 ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්
1. ිදඹලු ලංඅඳ්රය ලංඳශධර ලංවහ ලංර්ග්රහහී ලංව ලංභභෝධහනිව ලංඅධීක්ණ ලංඳශධරඹක් ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි.
7

ර..ඉ.2 ලං(ආවහය)  ලං9 ලං(වර්භහ් ත්) ලංව ලං11 ලං(නගය) ලං ලංම්ඵ් ධ ලංළරුවම් ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන  ලංව ලංිදඹලු ලංආර්ථිව ලංඅාල ලංවහ ලංඅදහශ ලංභව.
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2. ඳශහ්ත ලංඳහරන ලංආඹත්න ලංභේ භ ලංදක්හ ලංජහරව ලංඅඳ්රය ලංවශභනහවයණ ලංද්තත් ලංලිදහඹක් ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
3. අඳ්රය ලංභගි්  ලංඵරලක්රඹ ලංනිඳදවීභ ලංඇතුලු ලංඅඳ්රය ලංම්ඳ්ත ලංහුභහරු ලංළල වනක් ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි.
4. අලය ලං වි වී, ලං ප්රරහධන ලං ව ලං ප්රරචක්රිඹවයණ ලං ඳවුවවම් ලං හිත් ලං නීඳහයක්ව ලං බිම් ලං පියවුම් ලං ස හපිත් ලං වයනු ලං
රඵන ලංඅත්ය ලංවිෘත් ලංදවනඹ ලංවහ ලංනීර ලංව ලංභයගුරහිද ලංඵරහ්තභව ලංවයනු ලංරඵයි.
5. අඳ්රය ලංවශභනහවයණ ලංධයහක ඹ ලංඹ භ්ත ලංගෘවස  ලංඅඳ්රය ලංධහයහ ලංඇතුලු  ලංෆභ ලංඳශහ්ත ලංඳහරන ලංආඹත්නඹක් ලං
වහ ලංඅඳ්රය ලංවශභනහවයණ ලංළරළසභක් ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි.
6. දූවඹහ ලං දඬුම් ලං රළීමභම් ලං ප්රරඳ්තරඹ ලං ව ලං වර්භහ් ත් ලං අඳ්රය ලං (උඳ්රවහීක ලං ව ලං උඳ්රවහීක ලං භනොන ලං ඹන ලං
භදඹහවහයභේභ ලංඅඳ්රය)  ලංභගොලනළගික  ලංව ලංඉදිිරීකම්  ලංවෘෂිවර්භඹ ලංව ලංවෘෂි-ආවහය ලංපිරිළවුවභ  ලංාචහයව ලං
යහඳහයඹ ලංව ලංජදය ලංඅඳ්රය ලංධහයහ ලංළනි ලංවිභලේෂිත් ලංඅඳ්රය ලංඳරිය ලංහිත්වහමී ලංපිරිඹම් ලංිරීකභ ලංව ලංඅඳවයණඹ ලං
ක්රිඹහ්තභව ලංිරීකභ ලංවහ ලංඅලය ලංනීර ලංව ලංභයගුරහිද ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි. ලං
7. අඳ්රය ලංවශභනහවයණඹ ලංවහ ලංමූරය ලංඹහ් ත්රණ ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි.
8. ඳශහ්ත ලං ඳහරන ලං ආඹත්නර  ලං උචිත් ලං ත්හක්ණිව ලං වහඹ ලං රඵහ ලං ී,භම් ලං ඳශධරඹක් ලං ස හපිත් ලං වයනු ලං රඵන ලං අත්ය ලං
ිදඹලු ලං ඳශහ්ත ලං ඳහරන ලං ආඹත්නර ලං අඳ්රය ලං වශභනහවයණඹ ලං වහ ලං නිුරණ ලං ශ්රභ ලං ඵරවහඹක් ලං ාර්ධනඹ ලං
වයනු ලංරඵයි. ලං
නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලංඳරියඹ ලංඵහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලං
හ යෙ ලංඅ තය ාශ් ලංහ  ලංනිකයෝායත යතන: ලංඳශහ්ත ලංබහ ලංව ලංඳශහ්ත ලංඳහරනඹ  ලංවර්භහ් ත්  ලංවෘෂිවර්භඹ  ලංවිරටක ඵර ලංවහ ලං
ඵරලක්රඹ  ලංභෞඛ්යඹ  ලංනහගරිව ලංාර්ධනඹ  ලංආඳදහ ලංවශභනහවයණඹ ලං ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ  ලංඋස ලං
අධයහඳනඹ  ලංජනභහධය ලංව ලං් නිභවදනඹ ලංලිදඛ  ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංඵහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං

5. ෙර් න්ත8
5.1 ප්රරඳ්තර ලංමකධර්
භනහ ලංආර්ථිව ලංව ලංභහජ ලංාර්ධනඹ ලංවහ ලංවරිත් ලංවර්භහ් ත්

5.2 ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ිදඹලු ලංවර්භහ් ත්ර  ලංම්ඳ්ත ලංවහර්ඹක්භ ලංුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදනඹ ලංඅ් ත්ර්ගත් ලංවය් න.
2. ඳ්තනහ ලං වර්භහ් ත් ලං ලහ ලං ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භ ලං ව ලං ඳරිය ලං හිත්වහමී ලං වර්භහ් ත් ලං ඵ  ලං ඳරිර්ත්නඹ ලං ිරරිභ ලං
වහ ලංඳවුවවම් ලංඳඹ් න.
3. ජීන ලං චක්රඹ ලං ුරයහ ලං ශුනයඹ  ලං ආ් න ලං දූණඹ ලං  ලං වයහ ලං දිභන ලං ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භ ලං ආවහයඹිර්  ලං රයහය ලං
නිසඳහදන ලංව ලංභේහ ලංනිඳදන ලංන ලංවර්භහ් ත් ලංයහඹ ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න.
4. ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භ ලං ුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදන ලං භේහ ලං ළඳමභ ලංළිව ලං දිමණු ලං ිරීකභ ලංපිණි ලං දළනුභ  ලං ඹවඳ්ත ලං ඳරිචඹ්  ලං
ව ලංශිඛීමඹ ලංක්රභ ලංභඵදහ ලංවදහ ලංග් න.
5. ඳරිය ලං හිත්වහමී ලං ත්හක්ණභවද ලං ම්ඳහදනඹ  ලං ඳළළරුභ ලං ව ලං භශශීඹ ලං අනුර්ත්නඹ ලං දිරිභ්ත ලං වය් න  ලං ඉවශ ලං
දූණඹක් ලං හිත් ලං ව ලං අධිව ලං ම්ඳ්ත ලං බහවිත්හ ලං වයන ලං වර්භහ් ත්ර  ලං  ලං ලහ ලං රයහය ලං වීභ ලං වහ ලං නත්භ ලං
ත්හක්ණභවද ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
6. ප්රරචක්රිඹ ලං වයන ලං රද ලං ්රය ලං අලාගු ලං බහ්ඩල ලං නිසඳහදනඹ ලං ව ලං ිතරදි ලං ගළනීභ ලං ව ලං වහර්ිතව ලං වජීනඹ ලං ළනි ලං
ාවඛඳ ලංඅ් ත්ර්ගත් ලංවයිත්  ලංඳහරිරිව ලංවහර්ිතව ලංජනඳද ලංස හපිත් ලංිරීකභ ලංවරව ලංවය් න. ලං
7. ඳරිය ලං හිත්වහමී ලං නිසඳහදන ලං ව ලං භේහ් හි ලං ආභඹෝජනඹ ලං වය් නහ ලං ව  ලං විභලේභඹ් භ ලං ුවු ලං ව ලං භධය ලං
ඳරිභහණ ලංයහඹ්  ලංවහ ලංවරිත් ලංමූරය ලංඳවුවවම් ලංභත් ලංප්රභවලඹ ලංරඵහ ලංභද් න. ලං
8. වරිත් ලංවර්භහ් ත් ලංක්රිඹහවහයවම් ලංප්රර්ධනඹ ලංපිණි ලං ලංමූරය ලංව ලංඵරට ලංදිරිගළ් වීම් ලංවඳු් හ ලංභද් න  ලංආදර්ලනඹ ලං
වශ ලංවළිර ලං ලංභවොභ ලංත්හක්ණඹ ලංරඵහ ලංග් න. ලං
9. ිදඹලු ලංවර්භහ් ත් ලංවරිත් ලංහර්ත්හවයණඹ ලංදවහ ලංභඹොලිවය් න.
10. වර්භහ් ත් ලංඅාලඹ ලංාර්ධනඹ ලංවහ ලංභශලගුණඹ ලංව ලංආඳදහ ලංප්රත්යහසථිරඹ ලංලිර ලංධහයහ ලංගත් ලංවය් න. ලං ලං
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ර..ඉ. ලං9 ලං(වර්භහ් ත්) ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන  ලංව ලංඅභනකු්ත ලංඅාල ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංඵරහ්තභව ලංප්රරඳ්තර ලං(විදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ ලං
ව ලං් නිභවදනඹ ලංව ලංවරිත් ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ) ලංආභශල ලංවයයි.
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5.3 ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්
1. ඳහරිරිව ලං ාභවී, ලං භවෝ ලං දූණඹ ලං ඇර ලං වයන ලං වර්භහ් ත් ලං අාල ලං වහ ලං 2025 ලං න ලං වි  ලං ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භ ලං
ුවපිරිිදරට ලංනිසඳහදනඹ ලංඅනිහර්ඹ ලංවයනු ලංරඵයි.
2. ඉවශ ලං නළාවුණු ලං ම්ඳ්ත ලං බහවිත්හ ලං වහර්ඹක්භත්හ ලං ව ලං පිරිිදරට ලං ව ලං ඳහරිරිව ලං ඹවඳ්ත ලං ත්හක්ණභවද ලං ව ලං
වහර්ිතව ලං ක්රිඹහදහභ ලං ළිවභඹ්  ලං භඹොදහ ලං ගළනීභ ලං හිත්  ලං වර්භහ් ත් ලං රයහය ලං ිරීකභ ලං වහ ලං 2030 ලං න ලං වි  ලං
වර්භහ් ත් ලංඹටිත්ර ලංඳවුවවම් ලංළිව ලංදිමණු ලංවයනු ලංරඵන ලංඅත්ය ලංඒහ ලංනවීවයණඹ ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
3. ිදඹලු ලංවහර්ිතව ලංජනඳද ලං2030 ලංන ලංවි  ලංඳහරිරිව ලංවහර්ිතව ලංජනඳද ලංඵ  ලංඳරිර්ත්නඹ ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
4. වර්භහ් ත් ලංවහ ලංවරිත් ලංමූරය ලංභඹෝජනහ ලංක්රභ ලංව ලංඳහරිරිව ලංදිරිගළ් වීම් ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
5. නිසඳහදන ලංිතරවයණඹ ලංවහ ලංවිසත්ෘත් ලංනිසඳහදව ලංගකීභ ලංඅ් ත්ර් ලංගත් ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලං ලංවර්භහ් ත් ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ
හ යෙ ලංඅ තය ාශ් ලංහ  ලංනිකයෝායත යතන: ලංඳරියඹ  ලංආඳදහ ලංවශභනහවයණඹ ලං ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ  ලං
ජර ලංම්ඳහදනඹ  ලංඵරලක්රඹ  ලංභෞඛ්යඹ  ලංඋස ලංඅධයහඳනඹ  ලංජනභහධය ලංව ලං් නිභවදනඹ ලංලිදඛ  ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංඵහය ලං
අභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං

6. ආ
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6.1 ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
ළභොභ ලංදවහ ලංහධහයණ ලංිතරව  ලංරඵහ ලංගත් ලංවළිර ලංරයය ලංනිඳදන ලංරද ලංවහ ලංආයක්ෂිත් ලංආවහය ලං
6.2 ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. භහජභේ ලංෆභ ලංභවො ක් ලංවහභ ලංප්රභහණ්ත ලංභඳෝය ලංත්්ත්තඹක් ලංවරව ලංවය් න.
2. ය  ලං තුශ ලං ඳවුවභ්  ලං ිතරඹ  ලං ගත් ලං භනොවළිර ලං ආනඹනඹ ලං වයන ලං රද ලං ආවහයර ලං ගුණහ්තභවඵ ලං ව ලං
ආයක්හවහීකඵ ලංවරව ලංවය් න.
3. ගුණහ්තභව ලං ව ලං ආයක්හවහීක ලං අරරික්ත් ලං ආවහය ලං නිසඳහදනඹ ලං අඳනඹනඹ ලං භගි්  ලං ළරිරඹ ලං මතු ලං ආදහඹභක් ලං
රඵහග් න.
4. රයය ලං ව ලං ුවයක්ෂිත් ලං ඳශධර ලං අ්තවය ලං ගළනීභ ලං වහ ලං ආවහය ලං නිසඳහදනභේී, ලං ඉලම්  ලං ජරඹ  ලං භඳොභවොය  ලං
ඳළිභඵෝධ ලංනහලව  ලංඵරලක්රඹ ලංව ලංභහන ලංම්ඳ්ත ලංවහර්ඹක්භ ලංබහවිත්ඹ ලංළිව ලංවය් න.
5. වෘරභ ලංඳළිභඵෝධ ලංනහලව ලංව ලංභඳොභවොය ලංබහවිත්ඹ ලංඅභ ලංවය ලංම්ප්රදහයිව ලංව ලංවහඵනිව ලංවෘෂිවර්භහ් ත්ඹ ලංව ලං
ඹවඳ්ත ලංවෘෂිවහර්ිතව ලංඳරිචඹ්  ලංආයක්හ ලංවය ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
6. ූරර් ලංව ලංඳලසචහ්ත ලංඅසනු ලංවහනි ලංඅඩුිරීකභ ලංපිණි ලංටිනහවම් ලංළඳමම් ලංදහභ ලංලක්රභ්ත ලංවය ලංආවහය ලංඳශධරර ලං
නහසරඹ ලංඅයලිණු ලංවය් න.
7. භශහභ ලං ව ලං න ලං භශභඳොශ ලං ර්ධනඹ ලං වහ ලං ඳවුවවම් ලං ඳඹිත්   ලං අභනකු්ත ලං ය ඛ ලං භග ලං ඳහරිරිව ලං
නහභහාවන ලං භඹෝජනහ ලං ක්රභ ලං (ආවහය ලං ව ලං ආශ්රිත් ලං ඇුවරුම්වයණඹ ලං ම්ඵ් ධභඹ් ) ලං පිළිඵ ලං අභනොනය ලං
පිළිගළනීභම් ලංගිවිුවම් ලංවස ලංවය් න. ලං
6.3 ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්
1
2
3
4

භඳෝයදහම ලං ආවහය ලං ිතරී, ලං ගත් ලං වළිර ලං ඵ  ලං ප්රභවලයත්හ ලං ව ලං ුවරබත්හ ලං භගි්  ලං භහජභේ ලං ෆභ ලං භවො ක් ලං
වහභ ලංප්රභහණ්ත ලංභඳෝණ ලංත්්තඹක් ලංවරව ලංවයනු ලංරඵයි.
න ලංත්හක්ණඹ ලංහිත් ලංභභෝධහනිව ලංලහව ලංභඳෝව ලංව ලංඳළිභඵෝධ ලංවශභනහවයණඹ ලංව ලංජජ-වහඵනිව ලං
ම්ඳ්ත ලංබහවිත්ඹ ලංප්රර්ධනඹ ලංිරරිභ ලංවයවහ ලංවෘරභ ලංඳළිභඵෝධ ලංනහලව ලංව ලංභඳොභවොය ලංබහවිත් ලංඅභ ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
2020 ලංන ලංවි  ලංළඳමම් ලංදහභභේ ලං(ූරර්/ඳලසචහ්ත ලංඅසනු) ලංආවහය ලංවහනි ලං10% ලංඅඩු ලංවයනු ලංරඵන ලංඅත්ය ලං2030 ලංන ලං
වි  ලංත්්ත ලං20% ලංිර්  ලංඅඩු ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
2020 ලංන ලංවි  ලංආවහය ලංනහසරඹ ලං10% ලංිර්  ලංඅඩු ලංවයනු ලංරඵන ලංඅත්ය ලං2030 ලංන ලංවි  ලංත්්ත ලං20% ලංිර්  ලංඅඩු ලංවයනු ලං
රඵයි. ලං
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ර..ඉ. ලං2 ලං(ආවහය) ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන  ලංව ලංඅභනකු්ත ලංඅාල ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංඵරහ්තභව ලංප්රරඳ්තර ලං(විදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ ලංව ලං
් නිභවදනඹ ලංව ලංවරිත් ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ) ලංආභශල ලංවයයි.
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2020 ලං  ලං භඳය ලං ආවහය ලං නහභහාවන ලං ප්රරඳ්තර ලං ව ලං නීරභඹ ලං යහලි ලං වස ලං වයනු ලං රඵන ලං අත්ය ලං 2025  ලං භඳය ලං
ක්රිඹහ්තභව ලංවයනු ලංරඵයි. ලං

නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලංවෘෂිවර්භඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලංභග ලංළවික  ලංවර්භහ් ත්ඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලං
හ යෙ ලං අ තය ාශ් ලං හ  ලං නිකයෝායත යතන: ලං ආවහය ලං පිරිළවුවභ  ලං වෘෂිවර්භඹ  ලං ඳශු ලං ම්ඳ්ත  ලං ධීය  ලං ජර ලං ම්ඳ්ත  ලං
හරිභහර්ග  ලං විරටක  ලං ඵරඹ ලං වහ ලං ඵරලක්රඹ  ලං වර්භහ් ත්  ලං ඳරියඹ  ලං භෞඛ්යඹ  ලං ළවික   ලං යහජය ලං ආයක්හ  ලං ාචහයව ලං
යහඳහයඹ  ලං ආඳදහ ලං වශභනහවයණඹ  ලං විදයහ ලං ව ලං ත්හක්ණභවදඹ  ලං අධයහඳනඹ  ලං උස ලං අධයහඳනඹ  ලං ජන ලං භහධඹ ලං ව ලං
් නිභවදනඹ  ලංලිදඛ  ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංබහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න

7. කගොඩනැගිලි ලංහ  ලංඉදිකිම
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7.1 ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
ඳහරිරිව ලං රයහය ලං ව ලං භහජීඹ ලං පිළිගත් ලං වළිර  ලං ආර්ථිව ලං ලභඹ්  ලං ඳ්තහ ලං ගත් ලං වළිර ලං ව ලං ාසවෘරව ලං පිළිගත් ලං
වළිර ලංආඳදහ ලංප්රත්යහසර  ලංජී්තවීභ  ලංුවරටුව ලංනගය  ලංගම් ලංව ලංනිහ ලං
7.2. ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ළඳමම් ලංදහභ ලංඇතුලු ලංභගොලනළගික  ලංඅාලභේ ලංරයහය්තඹ ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං(නිසඳහදනඹ ලංවයන ලංස හනඹ ලං
ආ් නභේ ලං ිද  ලං භගොලනළගික  ලං ්රය ලං ළඳමභ  ලං භගොලනළගික  ලං බහවිත්ඹ ලං අත්යතුය ලං ව ලං භගොලනළගික  ලං උඳවයණ ලං
උඳභඹෝජනඹ ලංව ලංආම ලංවහරඹ ලංඅහනභේ ලංභවේතුව ලංවිනහල ලංිරීකභ) ලං
2. රයය ලං නිඳදන ලං රද ලං ්රය ලං ව ලං ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භ ලං නයවයණ ලං ළරුවම් ලං ව ලං ඉදිිරීකම් ලං ශිඛීමඹ ලං ක්රභ ලං
බහවිත්ඹ ලංව ලංනළත් ලංබහවිත්ඹ ලංවහ ලංඉදිිරීකම් ලංඅාලඹ  ලංභග ලංභඳ් හ ලංඳවුවවම් ලංඳඹ් න.
3. අඳ්රය ලං උ්තඳහදනඹ ලං අභ ලං ිරීකභ  ලං ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භත්හ ලං ප්රර්ධනඹ ලං ිරීකභ ලං ව ලං භගොලනළගිඛර ලං බහවිත්හ ලං
වයන ලං වහරඹ ලං තුර ලං  ලංනිභයෝගිභ්ත ලං ජීවිත්ඹක් ලං ඉළිව ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං නිලස්රීඹ ලං ගෘව ලං නිර්භහණ ලං ශිඛඳඹ ලං ප්රර්ධනඹ ලං
වය් න.
4. නිභයෝීත ලං ජිවිත්ඹක් ලං වහ ලං ඳහරිරිව ලං ඳහ ලං රකුණ ලං අභ ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං ඵරලක්ර ලං ව ලං ජර ලං වහර්ඹක්භත්හ ලං
උඳවයණ ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න.
5. රයය ලං භගොලනළගික  ලං ඉදිිරීකභ ලං අිමර්ධනඹ ලං ිරීකභ ලං ව ලං ඹවඳ්ත ලං ඳරිචඹ්  ලං ඵරහ්තභව ලං ිරරිභ  ලං වහඹ ලං න ලං
ජහරව ලංනීර ලංළරුවම් ලංිරීකභ ලංව ලංවස ලංිරරිභ ලංවහ ලංභහර්භගෝඳභශල ලංවස ලංවය් න. ලං
6. ඳහරිරිව ලං ඵරඳෆම් ලං ඇගමභ ලං ළනි ලං ඳ්තනහ ලං ජනරව ලං හධන ලං ඳත්ර ලං භහභරෝචනඹ ලං වය් න  ලං ලක්රභ්ත ලං
වය් න ලංවිඵර ලංග් ් න. ලං
7. නගයර ලංඅහිත්වය ලංඒව ලංුරශගර ලංඳහරිරිව ලංඵරඳෆභ ලංඅඩු ලංවය් න.
8. ආඳදහ ලංව ලංභශලගුණිව ලංප්රත්යහස  ලංභගොලනළගික  ලංව ලංඉදිිරීකම් ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං

7.3 ලංප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්  ලං
1. විලහර ලංභගොලනළගික ර ලංභගොලනළගික  ලංවශභනහවයණ ලංඳශධර ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
2. අනහගත්භේ ලංඉදිවයනු ලංරඵන ලංයහජය ලංඅාලභේ ලංිදඹලු ලංභගොලනළගික  ලංවරිත් ලංභගොලනළගික  ලංවරවඹ ලංභග ලංඅනුකර ලං
න ලංඵ  ලංවරව ලංිරීකභ ලංපිණි ලංඳශහ්ත ලංඳහරන ලංආඹත්න ලංභයගුරහිද ලංාභලෝධනඹ ලංවයනු ලංරඵයි.
3. යජඹ  ලංඅඹ්ත ලංභවෝ ලංයජඹ ලංඳහරනඹ ලංවයනු ලංරඵන ලංභගොලනළගික ර ලංනිලසචිත් ලංඵරලක්ර ලංව ලංජර ලංඳරිභබෝජනඹ ලං
2020 ලංන ලංවි  ලං10% ලංිර්   ලං2025 ලංන ලංවි  ලං15% ලංිර්  ලංව ලං2030 ලංන ලංවි  ලං20% ලංිර්  ලංඅඩු ලංවයනු ලංරඵයි.
4.  ලංවිවිධ ලංවහ්ඩලර ලංභගොලනළගික ර ලංඵරලක්ර ලංවහර්ඹහධනඹ ලංවහ ලංපිඛරකුණු ලංස හඳනඹ ලංවයයි.
5. යහජය ලං අාලභේ ලං ිදඹලු ලං න ලං භගොලනළගික  ලං වහ ලං ුරනර්ජනනීඹ ලං ඵරලක්ර ලං ළඳමම් ලං ඳශධර ලං ඵරහ්තභව ලං වයනු ලං
රඵයි.
6. 2025 ලංන ලංවි  ලංඵසනහහිය ලංඳශහභ්ත ලංුවහුරු ලංනගයඹව ලංආදර්ලඹක් ලංරීමභ. ලං
7. 2030 ලංන ලංවි  ලංළභොභ ලංවහ ලංහඹ  ලංඋචිත් ලංනිර්ිතත් ලංඳරියඹක් ලං
8. රයය ලංභගොලනළගික  ලංඉදිිරීකභ ලංපර ලංක්රිඹහ්තභව ලංිරීකභ ලංවහ ලංභහන ලංප්රහේධනඹ ලංාර්ධනඹ ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
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ර..ඉ. ලං11 ලං(නගය) ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන  ලංව ලංඅභනකු්ත ලංඅාල ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංඵරහ්තභව ලංප්රරඳ්තර ලං(විදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ ලංව ලං
් නිභවදනඹ ලංව ලංවරිත් ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ) ලංආභශල ලංවයයි.
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නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලංනිහ ලංව ලංඉදිිරීකම් ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලං
හ යෙ ලං අ තය ාශ් ලං හ  ලං නිකයෝායත යතන: ලං ඳශහ්ත ලං බහ ලං ව ලං ඳශහ්ත ලං ඳහරනඹ  ලං නහගරිව ලං ාර්ධනඹ  ලං ආඳදහ ලං
වශභනහවයණඹ ලං ලං විරටක ඵර ලං වහ ලං ඵරලක්රඹ  ලං භවහභහර්ග  ලං විදයහ ලං ව ලං ත්හක්ණඹ  ලං අධයහඳනඹ  ලං උස ලං අධයහඳනඹ  ලං
ජනභහධය ලංව ලං් නිභවදනඹ ලංලිදඛ  ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංබහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං

8 ප් ලං ස නය11
8.1. ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
භහජඹ  ලං අභ ලං භෞඛ්ය ලං ඵරඳෆභක් ලං හිත් ලං ළභොභ ලං වහ ලං වහර  ලං ඵරලක්ර  ලං ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භ  ලං ආයක්ෂිත් ලං ව ලං
පර ලංප්රහවන ලංඳශධරඹක් ලං
8.2.  ලංප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ඉවශ ලං නළාවුණු ලං ප්රභවලයත්හ ලං වහ ලං චරත්හ ලං පිළිඵ ලං „වළිර ලං අභ ලං ප්රභහණඹ ලං දක්හ ලං අඩු ලං ිරීකභම් ලං ප්රභවලඹ‟ ලං
භඹොදහ ලංග් න  ලං“ ලංගභ්  ලංිරීකභභ්  ලංළශකීභ  ලංලහ ලංවහර්ඹක්භ ලංප්රහවන ලංක්රභ ලංවයහ ලංභහරු ලංවීභ ලංව ලංඉ් ධන ලංව ලං
හවන ලංත්හක්ණභවද ලංළිව ලංදිමණු ලංිරරිභ‟ ලංභත් ලංඳදනම් ලංව ලංප්රහවන ලංළරුවම්වයණඹ ලං
2. දළන  ලංඳරන ලංප්රහවන ලංඳශධර ලංබහවිත්ඹ ලංප්රලසත් ලංවය් න.
3. විලසනීඹ  ලංහධහයණ ලංිතර ලංහිත්  ලංළඳ ලංඳවුව ලංභඳොරට ලංප්රහවන ලංඳශධර ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න
4. අධිව ලං ත්දඵදඹ ලං හිත් ලං ුරශගක ව ලං ප්රහවන ලං ක්රභඹක් ලං භනු  ලං  ලං එභ ලං ක්රභභේ ලං  ලං ත්දඵදඹ ලං අඩුිරීකභ ලං වහ ලං  ලං උචිත් ලං
අස හ් හිී, ලංභඳොරට ලංප්රහවන ලංභේහක් ලං ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
5. ප්රහවන ලංක්රභඹ ලංභත්ෝයහ ලංගළනීභම් ලංඅස හ ලංප්රහවන ලංභේහ ලංබහවිත්හ ලංවය් න්   ලංරඵහ ලංභද් න.
6.  ලංභඳොරට ලංප්රහවනඹ ලංඒවහඵශධ ලංිරීකභක් ලං ලංහිත් ලංගභනක් ලංඹහභ ලංවහ ලං ලංප්රහවන ලංක්රභ ලංඑවව  ලංලහ ලංබහවිත්හ ලංිරීකභ ලං
ප්රර්ධනඹ ලංවය් න  ලංභීත ලංඉඛලුභ  ලංරිරන ලංඳරිදි ලංනහගරිව ලංප්රභශලර ලංඋචිත් ලංඳරිදි ලංඋභා ලංරටම්රිඹ ලංඳශධර ලංවහ ලංඒ ලං
වහ ලංභහන ලංඉවශ ලංධහරිත්හක් ලංහිත් ලංභඳොරට ලංප්රහවන ලංඳශධර ලංාර්ධනඹ ලංවය් න.
7. රයය ලංභඳොරට ලංප්රහවන ලංඳශධර ලංප්රර්ධනඹ ලංවයනු ලංපිණි ලංනිඹහභන ලංභභරම් ලංවඳු් හ ලංභද් න. ලං
8.  ලංභඳොරට ලංප්රහවනඹ ලංවහ ලංත්්ත්ත ලංප්රිතර ලංවඳු් හ ලංභද් න.
9.  ලංභඳොරට ලංප්රහවන ලංජහර ලංව ලංඹටිත්ර ලංඳවුවවම් ලංාර්ධනඹ ලංභග ලංඉලම් ලංඳරිවයණඹ ලංඒවහඵශධ ලංිරීකභ ලංව ලංප්රලසත් ලං
ිරීකභ ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
10. වහර්ඹක්භ ලංළඳමම් ලංදහභ ලංඳශධරඹක් ලංඇර ලංවය ලංගළනීභ ලංපිණි ලංලහ්තභ ලංභඹෝගය ලංඅ් ත්ර් ලංහුභහරු ලංඒවහඵශධ ලං
ිරීකභ ලංභගි්  ලංබහ්ඩල ලංප්රහවන ලංඳශධර ලංාර්ධනඹ ලංවය් න ලං
8.3 ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්
1. ප්රහවන ලංක්රභර ලංඵරලක්ර ලංවහර්ඹක්භත්හ ලංප්රර්ධනඹ ලංවයනු ලංරඵයි ලං
2. භඳොරට ලංප්රහවනඹ ලංභඹොදහ ලංග් නහ ලංභීත ලංප්රරලත්ඹ ලංඉවශ ලංනානු ලංරඵයි.
3. නහගරිව ලං වහ ලං ග්රහමීඹ ලං ප්රභශලර ලං නවීන ලං භීත ලං ප්රහවන ලං ඳශධර ලං (උභා ලං රටම්රිඹ  ලං ළවළඛලු ලං රටම්රිඹ  ලං ත්නි ලං ීමඛභඛ ලං
රටම්රිඹ  ලංභීත ලංඵසය  ලංප්රහවන ලංභේහ) ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංව/ ලංභවෝ ලංළිව ලංදිමණු ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
4. විරටක  ලංරටම්රිඹ ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
5. ප්රහවනඹ ලංුවරටුව ලංජරභහර්ගර  ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
6. භීත ලංවහරඹ ලංඅඩු ලංභව.
7. නගය ලංභහර්ග ලංඳශධරඹ  ලංඳහඳළදි ලංව ලංඇවිී,භම් ලංවහර්ඹඹ ලංවහභ ලංභ් ව ලංභාතීරු ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලං ලංභවහභහර්ග ලංඅභහත්යහාලඹ ලංභග ලංවභඹෝීතත්හභඹ්  ලංප්රහවනඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ ලං
හ යෙ ලං අ තය ාශ් ලං හ  ලං නිකයෝායත යතන: ලං විරටක ඵර ලං වහ ලං ඵරලක්රඹ  ලං ඳශහ්ත ලං බහ ලං ව ලං ඳශහ්ත ලං ඳහරනඹ  ලං නහගරිව ලං
ාර්ධනඹ  ලංආඳදහ ලංවශභනහවයණඹ ලං ලංවර්භහ් ත්  ලංවෘෂිවර්භඹ  ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඳරියඹ  ලංඅධයහඳනඹ  ලංඋස ලං
අධයහඳනඹ  ලංජනභහධය ලංව ලං් නිභවදනඹ ලංලිදඛ  ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංබහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං
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 ලංර ..ඉ. ලං7 ලං(ඵරලක්රඹ) ලං11 ලං(නගය) ලංව ලං13 ලං(භශලගුණ ලංවිඳර්ඹහ) ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන  ලංව ලංඅභනකු්ත ලංඅාල ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංඵරහ්තභව ලං
ප්රරඳ්තර ලං(විදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ ලංව ලං් නිභවදනඹ ලංව ලංවරිත් ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ) ලංආභශල ලංවයයි.
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9. ලං ලංහාච ෙ ලංසය ඳ ය12
9.1 ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
ඳහරිරිව  ලං භහජීඹ  ලං ාසවෘරවභඹ  ලං දහචහයහ්තභව ලං ගකීම් ලං හිත් ලං ව ලං ආර්ථිව ලං ලභඹ්  ලං ස හම ලං ශ්රී ලං රහාිරව ලං
ාචහයව ලංවර්භහ් ත්ඹක් ලං
9.2 ප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ාචහයව ලං යහඳහයඹ ලං ආශ්රිත් ලං ිදඹලු ලං නිසඳහදන ලං ව ලං භේහ් හි ලං ( ලං ාග්රව ලං ව මතු ලං / ලං විභනෝදවය ලං අස හ/ ලං
ිදහි න ලංආී,) ලං ලංර.ඳ.නි. ලංඹවඳ්ත ලංඳරිචඹ්  ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න.
2. භවෝ ඛ  ලං ආඳන ලං ලහරහ  ලං විභනෝදහසහදඹ  ලං හේුර  ලං චහරිවහ ලං ාවිධහඹවඹ්   ලං ාසවෘරව ලං ාදර්ලන ලං ආී, ලං
ාචහයව ලංයහඳහයභේ ලංභේහ් හි ලංර්ගිවයණ ලංනිර්ණහඹවඹ්   ලංර.ඳ.නි. ලංඅාග ලංවඳු් හ ලංභද් න.
3. ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භත්හ ලං වහ ලං ආදර්ලඹක් ලං වීභ  ලං „අධිව ලං ම්ඳ්ත ලං බහවිත්හ ලං වයන ලං ාචහයව ලං අාලඹ‟ ලං දිරිභ්ත ලං
වය් න.
4. ිදඹලු ලංාචහයවඹ්   ලංරයහය ලංාචහයව ලංයහඳහයඹව ලංිදඹලු ලංදෆ ලංඇතුර්ත ලංජීන ලංඅ්තදළකීභක් ලංඳඹ් න.
5. සබහවිව ලංම්ඳ්ත ලංව ලංනජීවී ලංායක්ණඹ ලං ලංව ලංජජ ලංව ලංාසවෘරව ලංවිවිධ්තඹ ලංඉවශ ලංනළාවීභ ලංවහ ලංව ලං
භභරභක් ලංභර ලංාචහයව ලංයහඳහයඹ ලංභඹොදහ ලංග් න.
6. ාචහයව ලංඅාලඹ ලංාර්ධනඹ ලංතුර  ලංභශලගුණඹ ලංව ලංආඳදහ ලංප්රත්යහසථිරඹ ලංමූරධහයහ ලංගත් ලංවය් න. ලං
9.3

ප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්  ලං
1. ාචහයව ලංවර්භහ් ත්භේ ලංර.ඳ.නි. ලංඹවඳ්ත ලංඳරිචඹ්  ලංබහවිත්ඹ ලංඉවශ ලංනළාවීභ ලංපිණි ලංනිඹහභන ලංයහලි ලංලක්රභ්ත ලං
වයනු ලංරඵයි.
2. රයහය ලං ාචහයව ලං යහඳහයඹ  ලං ටිනහවම් ලං එවතු ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං ිදඹලු ලං ඳහර්ලවරු්  ලං අත්ය ලං මීඳ ලං
අ් ත්ර්ක්රිඹහ/වභඹෝීතත්හ ලංදවහ ලංඳවුවවම් ලංළඳමභ ලංපිණි ලංිදඹලු ලංාචහයව ලංප්රභශලර ලංඋඳභශලව ලංඹහ් ත්රණ ලං
ස හඳනඹ ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
3. 2020 ලං න ලං වි  ලං ාචහයව ලං භවෝ ඛ ලං ව ලං ආඳනලහරහ් හි ලං ර.ඳ.නි. ලං අාග ලං හිත් ලං ර්ීතවයණ ලං නිර්ණහඹව ලං
ස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි.
4. ඳරිය ලංහිත්වහමී ලංදියි්  ලංයහජයඹක් ලංභර ලංශ්රි ලංරාවහ ලංභරෝවඹහ  ලංභඳ් නුම් ලංිරීකභ ලංවහ ලංභත්ෝයහග්ත ලංප්රභශල ලං
ර  ලංළිවභඹ්  ලංාචහයවඹ්  ලංආවර්ණඹ ලංවය ලංගළනීභ ලංළිව ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
5. ජහත්ය් ත්ය ලංප්රිතතී්  ලංප්රවහය ලං„ඳහරිරිව ලංාචහයව ලංයහඳහයඹ‟ ලංදිරිභ්ත ලංවයනු ලංරඵයි.
6. ඳහරිරිව ලංව ලංාසවෘරව ලංලභඹ්  ලංාභවී, ලංාචහයවඹ්  ලංඅත්ය ලංජනප්රිඹ ලංස හන ලංව ලංප්රභශල ලංඒහභේ ලංඉිදලුම් ලං
ධහරිත්හ ලංනිිද ලංඅධහයණඹ ලංහිත් ලංවශභනහවයණඹ ලංවයනු ලංරඵයි. ලං ලං

නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලංාචහයව ලංවර්භහ් ත්ඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ
හ යෙ ලංඅ තය ාශ් ලංහ  ලංනිකයෝායත යතන: ලං ලංාසවෘරඹ  ලංඅබය් ත්ය ලංව මතු  ලං ලංඳරියඹ  ලංභෞඛ්යඹ  ලංවිභශල ලංව මතු  ලං
වර්භහ් ත්  ලං ප්රහවනඹ  ලං වෘෂිවර්භඹ  ලං විරටක ඵර ලං වහ ලං ඵරලක්රඹ  ලං ආඳදහ ලං වශභනහවයණඹ ලං ලං අධයහඳනඹ  ලං උස ලං
අධයහඳනඹ  ලංජනභහධය ලංව ලං් නිභවදනඹ ලංලිදඛ  ලංජහරව ලංප්රරඳ්තර ලංබහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං
10. කහෞඛ්යය13
10.1 ප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
12

ර ..ඉ. ලං ලං11 ලං(නගය) ලංව ලං15 ලං(නජීවී) ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන  ලංව ලංඅභනකු්ත ලංඅාල ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංඵරහ්තභව ලංප්රරඳ්තර ලං(විදයහ ලංව ලං
ත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ ලංව ලං් නිභවදනඹ ලංව ලංවරිත් ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ) ලංආභශල ලංවයයි.
13

ර ..ඉ. ලං3 ලං(භෞඛ්යඹ) ලංභග ලංඅ් ත්ර්ඵ් ධන  ලංව ලංඅභනකු්ත ලංඅාල ලංවහ ලංම්ඵ් ධ ලංඵරහ්තභව ලංප්රරඳ්තර ලං(විදයහ ලංව ලංත්හක්ණඹ  ලංඅධයහඳනඹ ලං
ව ලං් නිභවදනඹ ලංව ලංවරිත් ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ) ලංආභශල ලංවයයි.
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රයය ලංඳරිභබෝජන ලංබහවිත්ඹ්  ලංහිත් ලංවරිත් ලංඳරියඹව ලංජී්ත ලංන ලංනිභයෝීත ලංජහරඹක් ලං
10.2  ලං ලංප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.3

 ලංභෞඛ්ය ලංඅාලභේ ලංිදඹලු ලංභේ ම්රී, ලංරයය ලංඳරිභබෝජන ලංබහවිත්ඹ්  ලංවරව ලංවය් න.
ිදඹලු ලංභෞඛ්ය ලංප්රරඳ්තර ලංතුර ලංරයය ලංඳරිභබෝජන ලංබහවිත්ඹ්  ලංව ලංමූරධර්භ ලංඅ් ත්ර්ගත් ලංවය් න.
ිදඹලු ලංභෞඛ්ය ලංභේහ ලංආඹත්න ලංවරිත් ලංව ලංභෞඛ්ය ලංම්ඳ් න ලංවහර්ඹ ලංළවුවම් ලංඵ  ලංඳරිර්ත්නඹ ලංවය් න.
 ලංභෞඛ්යභේහභව ලංම්ප්රදහයිව ලංඹවඳ්ත ලංඳරිචඹ්  ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න.
ජහරව ලංභෞඛ්ය ලංභත්ොයතුරු ලංඳශධරඹ ලංලක්රභ්ත ලංවය් න
නිභයෝීත ලංජීන ලංය හ ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න.
 ලංප්රරඳ්තර ලංඉකක්ෙ

1.  ලං2020 ලං න ලං වි  ලං භෞඛ්ය ලං භේහ ලං අාල ලංභේ ලං ිදඹලු ලං ඳහර්ලවරු්  ලං අත්ය ලං රයය ලං ඳහරිභබෝගිව ලං ය හ ලං පිළිඵ ලං
අභඵෝධඹ  ලංඑවඟත්හ  ලංව ලංබහවිත්හ ලංලක්රභ්ත ලංවයනු ලංරළභ . ලං
2. 2025 ලංන ලංවි  ලංභයෝගනහලව  ලංනිහයව  ලංප්රර්ධව ලංව ලංුරනරු්ත හඳව ලංභෞඛ්යයක්ණ ලංළඳමභ ලංතුර  ලංරයය ලං
ඳරිභබෝජනඹ ලං අ් ත්ර්ගත් ලං වයිත්  ලං භෞඛ්ය ලං භේහ ලං පිරිළඹ ලං වහර්ඹක්භත්හ ලං 25% ලං ිර්  ලං ළිව ලං දිමණු ලං වයනු ලං
රඵයි.
3. 2030 ලං න ලං වි  ලං භෞඛ්ය ලං භේහ ලං ආඹත්න ලං වරිත් ලං ව ලං භෞඛ්ය ලං ම්ඳ් න ලං වහර්ඹ ලං ළවුවම් ලං ඵ  ලං ඳරිර්ත්නඹ ලං
වයනු ලංරඵයි.
4.  ලංභෞඛ්ය ලංභේහ ලංභත්ොයතුරු ලංඳවුවභ්  ලංරඵහ ලංගළනීභ ලංවහ ලංව ලංඹහ් ත්රණ ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
නියමු ලංඅ තය ාශ්ය: ලංභෞඛ්ය  ලංභඳෝණ ලංව ලංභශශීඹ ලංජදය ලංබහය ලංඅභහත්යහාලඹ
හ යෙ ලං අ තය ාශ් ලං හ  ලං නිකයෝායත යතන: ලං අධයහඳනඹ  ලං උස ලං අධයහඳනඹ  ලං නීඳහයක්හ  ලං ජර ලං ම්ඳහදනඹ  ලං
ඳරියඹ  ලංජනභහධය  ලංඳශහ්ත ලංබහ ලංව ලංඳශහ්ත ලංඳහරනඹ ලංබහය ලංඅභහත්යහාල ලංව ලංනිභඹෝජිත්හඹත්න ලං ලං
කසන්ත ලංඅාශ් ලං  ලංහම්බන්ධ ලංප්රරඳ්තර
ප්රධහන ලංභ්තභහ ලංව ලංඅාල ලං10 ලං  ලංඅභත්ය  ලංභභභ ලංඑක් ලංඑක් ලංප්රධහන ලංභ්තභහ්  ලංආයණඹ ලංවශ ලංවළිර ලංඅභනකු්ත ලංඅාල ලං
එිරභනව ලංභග ලංඹහ ලංවයන ලංඳවර්  ලංදළක්භන ලංප්රරඳ්තර ලංතුනක් ලං(03) ලංවඳුනහභගන ලංඇත්. ලං ලං
අ. ලංඅධයහඳනඹ ලංව ලං් නිභවදනඹ
ආ. ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණභවදඹ
ඇ. ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ ලං
අ. ලංඅධය ඳනය ලංහ  ලංහන්නිකනදනය
අ.1 ලංප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
ර.ඳ.නි. ලංපිළිඵ ලංදළනු්ත  ලංවිඥයනහනව  ලංඅ් ත්ර්ග්රවීයඹ ලංව ලංවිඵර ලංග් න ලංරද ලංජහරඹක් ලං
අ.2 ලංප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ජීන ලංනිුරණත්හක් ලංභර ලංශ්රී ලංරාවහ ලංඅධයහඳන ලංඳශධරඹ  ලංර.ඳ.නි. ලංාවඛඳ ලංවඳු් හ ලංභද් න.
2. ර.ඳ.නි. ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් නහ ලංව ලංනයවයණ ලංඳර්භේණ ලංාසවෘරඹක් ලංනිර්භහණඹ ලංවය් න. ලං
3. ිදඹලු ලං ක්භ්ත ලංයඹ් හි ලං ර.ඳ.නි. ලං ේ ලංයර්ධනඹ ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං අලය ලං අභ ලං ජහරව ලං භහන ලං ප්රහේධන ලං ප්රභහණඹ ලං
ාර්ධනඹ ලංවය් න.
4. ුරශගක ව ලං අාලභේ ලං ර.ඳ.නි. ලං පිළිඵ ලං ( ලං ාවඛඳඹ ලං ව ලං එහි ලං ප්රරරහබ) ලං දළනු්තඵ ලං ප්රර්ධනඹ ලං වය ලං එභගි්  ලං
ඹවඳ්ත ලං/ ලංරයය ලංජින ලංය හක් ලංවහ ලංඳදනභ ලංභර ලංර.ඳ.නි. ලංඅගඹ ලංිරීකභ  ලංුරයළිදඹ්  ලංාභවී, ලංවය් න.
5. ර.ඳ.නි. ලංභත් ලංභඹොලි ලංිරීකභ ලංවහ ලංචර්ඹහභඹ ලංභනසවම් ලංඇර ලංිරීකභ ලංපිණි ලං් නිභවදනඹ ලංඉළිව ලංවය් න.
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6. ර.ඳ.නි. ලං භත් ලං භඹොලි ලං ිරීකභ ලං වහ ලං භහජභේ ලං චර්ඹහභඹ ලං භනසවම් ලං වහ ලං භහධය ලං ආචහය ලං ධර්භ ලං ළිව ලං දිමණු ලං
වය් න. ලං
7. ඳහරිරිව ලං නහභහාවන ලං ළනි ලං භභරම් ලං වයවහ ලං රයය ලං නිසඳහදන ලං ව ලං ක්රිඹහදහභර ලං ඵරඳෆභ ලංපිළිඵ ලං භත්ොයතුය ලං
භත් ලංප්රභවල ලංවීභ  ලංඇර ලංඅයිරඹ ලංවරව ලංවය් න.
8.  ලංභත්ොයතුරු ලංවයවහ ලංරයය ලංනිසඳහදන ලංව ලංභේහ ලංව ලංචර්ඹහභඹ ලංභනසවම් ලංවහ ලංඳහරිභබෝගිව ලංභ්තීකම්ර  ලං
භග ලංභඳ් ් න ලංව ලංඋඳවහය ලං් න.
9. ඳහරිභබෝගිව ලං භ්තීකම් ලං ව ලං චර්ඹහභහි ලං ඹවඳ්ත ලං ඳරිචඹ්  ලං වරව ලං ිරීකභ ලං ව ලං  ලංජධර්ඹභ්ත ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං
ුරශගක ව-යහජය ලංවවුඛවහරි්තඹ් හි ලංභනසවම් ලංඇර ලංිරීකභ  ලංව මතු ලංවය් න.
10. ර.ඳ.නි. ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංඵහු-ඳහර්ලවහය ලං භම් ලංහවච්ඡහ ලංහරිව ලංඳ්ත් න. ලං
අ.3 ලං ලංප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්  ලං
1. ලිඛ ලං ශභහවිඹ ලං අධයහඳන  ලං ඳහඛ ලං අධයහඳන  ලං විලසවිදයහර ලං අධයහඳන  ලං ෘ්තතීඹ ලං අධයහඳන ලං ව ලං ෘ්තතීභඹ ලං
අධයහඳන ලංඳශධරර  ලංජින ලංනිුරණත්හක් ලංභර ලං2025 ලං  ලංභඳය ලංර.ඳ.නි. ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි. ලං
2. ඳශහ්ත ලංඳහරන ලංආඹත්න ලංඇතුලු ලංයහජය ලංඅා ලංලභේ ලංආඹත්න ලංතුශ ලංරයය ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ ලං ලංප්රර්ධනඹ ලංවයනු ලං
රඵයි.
3. ර.ඳ.නි. ලං පිළිඵ ලං හභහනය ලං භවජනත්හ ලං අත්ය ලං ඉරක්ව ලං ව්ඩලහඹම් ලං වහ ලං (භහජීඹ) ලං භහධය ලං ළල ව්  ලං
ප්රර්ධනඹ ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
4. භවජනත්හ  ලංර.ඳ.නි. ලංපිළිඵ ලංඊ-ඉභගනුම් ලංඅස හ ලංඳඹනු ලංරඵයි. ලං
5. ජහරව ලං ර්ග්රහහී ලං ර.ඳ.නි. ලං ප්රරඳ්තරභඹහි ලං ව ලං ක්රිඹහවහීක ලං ළරුවම් ලං භවෝ ලං ආශ්රිත් ලං උඳහඹභහර්ගර ලං වඳුනහග්ත ලං
ප්රලිඛ්ත්හ්   ලංප්රරචහය ලංභර ලංඅධයහඳන ලංප්රරඳ්තර ලංප්රරභලෝධනඹ  ලංවහඹ ලංදක්නු ලංරඵයි. ලං
6. අධයහඳනඹ ලංපිළිඵ ලංජහරව ලංඋඳහඹභහර්ග ලංව ලංාර්ධන ලංළරුවම් ලං ලංතුශ  ලංර.ඳ.නි. ලංදර්ලව ලංව ලංඅධීක්ණ ලංයහලි ලං
අ් ත්ර්ගත් ලංවයනු ලංරඵයි ලං.
7. 2020 ලංන ලංවි  ලංනිසඳහදන ලංව ලංක්රිඹහදහභඹ් හි ලංඵරඳෆභ ලංපිළිඵ ලංභත්ොයතුරු ලංදළන ලංගළනීභම් ලංඅයිරඹ ලංඵරහ්තභව ලං
වයනු ලංරඵයි.
8. ර.ඳ.නි. ලංපිළිඵ ලංඳර්භේණ ලංව ලංනයවයණඹ ලංවහ ලංඅයලිදඛ ලංආධහය ලංපිළිභඹර ලංවයයි. ලං
9. ර.ඳ.නි. ලංහි ලංආර්ථිව ලංප්රරරහබ ලංපිළිඵ ලංුරශගක ව ලංඅාලඹ ලංදළනු්ත ලංවයනු ලංරඵයි. ලං

ආ. ලංවිදයහ ලංව ලංත්හක්ණභවදඹ
ආ.1 ලං ලංප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
රයය ලං ාර්ධනඹ ලං වහ ලං ූරර් ලං අලයත්හක් ලං භර ලං ජින ලං චක්රඹ ලං චි් ත්නඹ ලං භත් ලං ඳදනම් ලං ව ලං විදයහ ලං ව ලං
ත්හක්ණභවදඹ ලංපිළිගනු ලංරඵයි.
ආ.2 ලං ලංප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ිදඹලු ලංඅාල ලංඅත්ය ලංර.ඳ.නි. ලංපිළිඵ ලංඵරදහම ලංනයවයණ ලංාසවෘරඹක් ලංනිර්භහණඹ ලංවය් න.
2. බහ්ඩල ලංව ලංභේහ් හි ලංරයය ලංඳරිභබෝජනඹ ලංව ලංනිසඳහදනඹ ලංවරව ලංවයිත්  ලංවිවිධ ලංඅාල ලංවහ ලංඅදහශ ලංන ලං
උචිත් ලංම්ඳ්ත ලංවහර්ඹක්භ ලංත්හක්ණභවද ලංර්ධනඹ ලංවය ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
3. ර.ඳ.නි. ලං පිළිඵ ලං විදයහ ලං ව ලං ත්හක්ණ ලං ක්භේත්රභේ ලං ජඹග්රවණ ලං වයහ ලං වර්භහ් ත් ලං ව ලං ජනත්හ  ලං ඳවුවභ්  ලං
ප්ර ලංභවල ලංවිඹ ලංවළිර ලංඵ ලංවරව ලංවය් න.
4. ත්හක්ණිව ලං ඳළරුභ  ලං යහජය ලං ුරශගක ව ලං වවුඛවහරි්ත ලං වයවහ ලං හණිජවයණඹ ලං වහ ලං ම්ඳ්ත ලං වහර්ඹක්භ ලං
ත්හක්ණභවද ලංභඹදවුම් ලංදිරිභ්ත ලංවය් න. ලං
5. ිදඹලු ලං අාලඹ් හි ලං ර.ඳ.නි. ලං  ලං පිළිඵ ලං භශශීඹ ලං දළනුභ ලං භඳෝය ලං ිරීකභ ලං පිණි ලං විදයහ ලං ඳහදව ලං හක්ෂි ලං භඛඛ්න ලං
ගත්වය් න  ලංප්රවහලඹ  ලංඳ්ත ලංවය් න ලංව ලංප්රර්ධනඹ ලංවය් න. ලං
6. ටිනහවම් ලංව ලංළඳමම් ලංදහභ ලංුරයහ ලං ලංුවපිරිිදරට ලංව ලංලහ ලංආයක්ෂිත් ලංනිසඳහදන ලංප්රර්ධනඹ ලංිරීකභ ලංපිණි ලංජින ලංචක්ර ලං
චි් ත්නඹ ලංව ලංජීන ලංචක්ර ලංඇගමම් ලංවහ ලංදළනුම් ලංඳදනභක් ලංවස ලංවය් න. ලං ලං
7. උඳභඹෝගිත්හ ලං වහර්ඹක්භත්හභහි ලං ළිව ලං දිමණුවීම් ලං වරව ලං වයිත්  ලං චර්ඹහභඹ ලං ව ලං ජීන ලං ය හ ලං භනසවම් ලං
වහ ලං ිදඛරය ලං භශ් ්   ලං ඳහරිභබෝගිවඹ්  ලං ව ලං නිසඳහදවඹ්  ලං වහ ලං ත්හක්ණිව ලං භහර්භගෝඳභශල ලං
ඳඹ් න.
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8. වරිත් ලංනිසඳහදන ලංව ලංභේහ් හි ලංත්්ත ලංවරව ලංවය් න.
9. රයහය්තඹ ලංභවභයහි ලංආවඛඳභඹ  ලංචර්ඹහභඹ ලංව ලංජීන ලංය හ ලංභනසවම් ලංිදරටිරරිභ ලංවහ ලංඳහරිභබෝගිවඹ්  ලං
අිමභප්රේයණඹ ලං වයනු ලං පිණි ලං ර.ඳ.නි. ලං ඹවඳ්ත ලං ඳරිචඹ්  ලං පිළිඵ ලං ත්හක්ණිව ලං හක්ෂි  ලං අධයහඳනඹ ලං ව ලං
දළනු්තඵ ලංඳඹ් න.
10. ිදඹලු ලංඅාලඹ් හි ලංත්හක්ණභවද ලංද්තත් ලංඵළාකු  ලංදළනු්තඵ  ලංප්රර්ධනඹ ලංව ලංජහරගත් ලංිරීකභ ලංවහ ලංභත්ොයතුරු ලං
ව ලං් නිභවදන ලංත්හක්ණඹ(භත්ො..ත්හ) ලංභඹොදහග් න. ලං
ආ.3 ලංප්රරඳ්තර ලංඅිම ත ර්  ලං
1. වර්භහ් ත්ඹ්  ලංභත් ලංජීන ලංචක්ර ලංප්රභවල ලංවිධිභ්ත ලංිරීකභ  ලංඳවුවවම් ලංඳඹනු ලංරඵයි.
2. නිසඳහදන ලංළරුවම් ලංක්රිඹහදහභඹ්  ලංතුර  ලංර.ඳ.නි. ලංමූරධර්භ ලංඅ් ත්ර්ගත් ලංවයනු ලංරඵයි.
3. විදයහ ලං ව ලං ත්හක්ණ ලං ක්භත්රභේ ලං ජඹග්රවණ ලං වර්භහ් ත් ලං භග ලං භඵදහ ලං වදහ ලං ගළනීභ ලං පිණි ලං ඹහ් ත්රණ ලං ස හපිත් ලං
වයනු ලංරඵයි.
4. වර්භහ් ත්  ලංිදඛරය ලංභශඳු්  ලංව ලංඳහරිභබෝගිවඹ්  ලංව  ලංවරිත් ලංනහභහාවන ලංප්රිතර ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
5. ම්ඳ්ත ලංිතරවයණඹ ලංවහ ලංක්රභභවද ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
6. ජජ ලංවිවිධ්තඹ ලංව ලංඳහරිරිව ලංඳශධර ලංභේහ ලංත්ක්භේරු ලංිරීකභ ලංවහ ලංක්රභ ලංභවද ලංවඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි.
7.  ලංභත්ො..ත්හක්ණභඹ්  ලංඵර ලංවශ ලංත්හක්ණ ලං ලංභවද ලං ද්තත් ලංඵළාකු ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵන ලංඅත්ය ලං ජහරගත් ලංිරරිභ ලං
වඳු් හ ලංභදනු ලංරඵයි. ලං
8. ර.ඳ.නි. ලංහක්හ්ත ලංවයගළනීභම් ලංප්රගරඹ ලං ලංඇගමභ ලංපිණි ලංප්රධහන ලංවහර්ඹහධව ලංදර්ලව ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි.
9. ප්රගභන ලං භේ ම් ලං හිත්  ලං ර.ඳ.නි. ලං ජඹග්රවණ ලං ත්ක්භේරු ලං ිරීකභ ලං ව ලං පිළිගළනීභ ලං පිණි ලං ජහරව ලං ක්රභභවදඹක් ලං
(භරෝවල- ලංරිී,- ලංය් ) ලං

ඇ. ලං ජය ලංප්රහම්ඳ දනය
ඇ.1 ලංප්රරඳ්තර ලංමකධර් ය ලං
රයය ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදන ලංනිිදභර ලංඅ ලංභඵෝධ ලංවය ලංභගන ලංආභශල ලංවයනු ලංරඵයි.
ඇ.2 ලංප්රරඳ්තර ලංප්රෙ ශ්න ලං
1. ධහරිත්හඹ ලංභගොල ලංනගහ ලංරයය ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ ලංපිළිඵ ලංයහජය ලංඅාලභේ ලංආඹත්න ලංවිඵර ලංග් ් න. ලං
2. අදහශ ලං ිදඹලු ලං අාලඹ් හි ලං ව ලං ළරිරඹ ලං මතු ලං ඵරඳෆභක් ලං හිත් ලං එක් ලං එක් ලං නිසඳහදනඹ ලං වහ ලං රයය ලං යහජය ලං
ප්රම්ඳහදන ලංඳරිචඹ්  ලංආභශල ලංවය් න.
ඇ.3 ලංප්රහම්ඳ දන ලංඅිම ත ර්
1. 2020 ලං  ලංභඳය ලංඅදහශ ලංඅාලඹ් හි ලංරයහය ලංයහජය ලංප්රම්ඳහදනඹ ලංප්රර්ධනඹ ලංිරරිභ ලංවහ ලංඳරිඳහරන ලංව ලංනීරභඹ ලං
යහලික් ලංස හපිත් ලංවයනු ලංරඵයි.
2. ළරිරඹ ලංමතු ලංඳහරිරිව ලංඵරඳෆම් ලංහිත් ලංප්රධහන ලංනිඳළමම් ලංවහ්ඩල ලංවහ ලංජීන ලංචක්ර ලංද්තත් ලංලිදහඹ්  ලං2025 ලංන ලං
වි  ලංනිර්භහණඹ ලංවයනු ලංරඵයි ලංනළත්භවෝත ලංඹහ්තවහලීන ලංවයනු ලංරඵයි.
3. ළරිරඹ ලං මතු ලං ඵරඳෆභක් ලං ඇර ලං අදහශ ලං අාලඹ් හි ලං ඹ ්ත ලං පිරිභයි්  ලං ප්රධහන ලං නිසඳහදන ලං වහ්ඩල ලං 5ව ලං 2020 ලං  ලං
භඳය ලං ව ලං 2030 ලං න ලං වි  ලං ඹ ්ත ලං පිරිභයි්  ලං නිසඳහදන ලං වහ්ඩල ලං 50% ලං ව ලං  ලං රයය ලං යහජය ලං ප්රම්ඳහදනඹ ලං
ක්රිඹහ්තභව ලංිරීකභ ලංවරව ලංවයනු ලංරඵයි. ලං
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