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ද  වැදැරුම් ප්රතිපත්තතිය 

හැඳින්ීම 

රජයේ ජොතික ප්රතිපත්තති රොමුව දස ප්රතිපදොවන්යගන් යුක්  වන අ ර; ඵලදොයී පුරවැසියයක්, සතුටින් ජීවත්තවන පවුලක්, ගුණකරුක විනයගරුක සොධොරණ 

සමොජයක් සහ යසෞ ොගයමත්ත යේශයක් යන චතුර්විධ අරමුණු;   ළඟොකර ගැනීම අයේක්ෂො කරයි. ආර්ික හො සමොජීය, පොරිසරික හො යේශපොලනික අංශ 

යකයරහි අවධොනයක් යයොමු ී ඇති යමම දස ප්රතිපදොවන් පහ  දැක්යේ.  

දස ප්රතිපදො 

1. ජොතික ආරක්ෂොවට මුල් ැන. 

2. මිත්රශීලි හො යනොබැඳුනු වියේශ ප්රතිපත්තති  

3. පිරිසිදු රොජය පොලනය 

4. ජන ොවට වගකියන වයවස්ථො ප්රතිසංස්කරණයක් 

5. ඵලදොයී පුරවැසියයක් - සශ්රීක මොනව සම්ප ක් 

6. ජන ො යක්න්ීය ආර්ිකයක් 

7.  ොක්ෂණය ම  පදනම් වන සමොජයක් 

8. ය ෞතික සම්පත්ත සංවර්ධනය 

9. තිරසොර පරිසර කළමණොකරණය 

10. විනයගරුක, නීතිගරුක සහ ගුණගරුක සමොජයක් 

 

ජොතික ප්රතිපත්තති රොමුව රොජය ආරක්ෂොව යකයරහි ඉහලම ප්රමුඛත්තවය ලබො දී ඇ . එයමන්ම රයේ ජන ොවයේ ප්රජො න්ත්රවොදී මහජන අවකොශයන් 

අහුරොලීයමන් ය ොරව නීන ක්රයමෝපොයන් තුළින් ජොතික ආරක්ෂොව සුරක්ි  කරනු පිණිස කටයුතු කරයි.  
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3 පරිච්යේදය 

සුරක්ිත රටක් 

 

අංශය ප්රතිපත්තතිය උපොය මොර්ග ක්රියොකොරකම් 

 
 

  ෘේතිමත්ත 
යපොලිස් 
යස්වයක් 

සියලුම යපොලිස් 
නිලධොරීන්යේ දැනුම 
සහ කුසල ො වැඩි 
දියුණු කිරීම 
 

 යපොලිස් විශ්ව විදයොලයක් ස්ථොපි  කිරීම 
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4 පරිච්යේදය 
ඵලදායී පුරවැසියයක්  හ  තුටින් ජීවත්තවන පවුලක් 

“මානව  ම්පත්ත  ාංවර්ගධ්නය හරහා දැනුම මත පදනම් වූ ආර්ගිකයක්” 

 දැනුයමන් පිරිපුන් සමොජයක් 

 මේතුරුයලන් ගුරුමේ යසවණට 

 පොසල් අධයොපනයේ නයවෝදය 

 විශ්වවිදයොල හො උසස් වෘත්තතීය අධයොපනය 

 බටහිර වවදය ක්යෂ්ත්රය/ යේශීය වවදය ක්යෂ්ත්රය 

 ජවසම්පන්න  ොරුණයය 

 ජවසම්පන්න යේශයක් සදහො ක්රීඩොව 
 

 

අනු අාංශය  අාංශික ප්රතිපත්තති  ක්රයමෝපායන්  ක්රියාමාර්ග  

අධ්යාපනය 

 

පොසල් අධයොපනයේ 
නයවෝදය 
 

විෂයයමොලො සංවර්ගධ්නය yd 
ගුණොත්තමක අධයොපන සංවර්- 
ධනය 

 දිස්ික් පදනම යවනුවට විශ්වවිදයොල ප්රයේශය සඳහො පොසල් පදනම් වූ නව 
විදයොත්තමක ක්රමයේදයක් හඳුන්වො දීම 

 දරුවොයේ බුේිය විමසන දියුණු විදයොත්තමක ක්රමයේදයක් 6 වසයර්දී හඳුන්වො 
දී ඊට අනුරූපව උසස් අධයොපන අවස්ථො සඳහො මඟයපන්ීම 

ගුරු පුහුණුව හො වෘත්තතීමය 

සංවර්ගධ්නය 
 දැනට පවත්තනො ගුරු විදයො පීඨ 18 විශ්වවිදයොල පීඨ බවට පත්ත කිරීම 
 නව පරිපොලන ප්රතිසංස්කරන යටයත්ත ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, ගුරු 

උපයේශකවරුන් හො අධයොපන පරිපොලන නිළධොරීන් සඳහො සංවෘ  එක් 
යස්වොවක් ස්ථොපි  කිරීම 

 දැනුයමන් පිරිපුන් 

සමොජයක් 

පොසල් පේධතියේ යටි ල 
පහසුකම් සංවර්ගධ්නය 

 ග්රොමීය පොසල් සඳහො නීන  ොක්ෂණය සහි  යටි ල පහසුකම් හො අවශය 
මොනව සම්ප  ලබොදීම 

 ණැනබල සහි  ළමො පරපුරක් 

 සමොජ ආර්ිකයට දොයක වන කොන් ො පරපුරක් 

 වියශ්ෂ හැකියොවන් හො ආබොධ සහි  පුේගලයන් 

 යගෞරවොන්වි  යජයෂ්ඨ පුරවැසි සමොජයක්  

  “රට යවනුයවන් වැඩ” සංස්කෘතියක් 

 වියේශ රැකියො බලකොය 

 සෑම පවුලකටම සුවපහසු නිවහනක් 
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අනු අාංශය  අාංශික ප්රතිපත්තති  ක්රයමෝපායන්  ක්රියාමාර්ග  

උ  ් අධ්යාපනය විශිෂ්ධ උසස් අධයොපන 

පේධතියක් 

සුදුසුකම් සහි  සියළු සිසුන්ට 
උපොි මේටම දක්වො අඛණ්ඩ 
උසස් අධයොපනයක්  

 අවශය ය ෞතික හො මොනව සම්පත්ත ලබො යදමින් විශ්ව විදයොල හො අයනකුත්ත 

උසස් අධයොපන ආය න සදහි ඇතුලත්ත කරගනු ලබන සිසුන් ප්රමොණය ඉහල 

නැංීම 

 සියළුම විශ්වවිදයොල සුහුරු අධයොපන විශ්වවිදයොල බවට පත්ත කිරීම හො 
 ොක්ෂණයේදීන් බිහි කිරීම සඳහො  ොක්ෂණ පීඨ ආරම්  කිරීම 

 ගුවන්යස්වො විශ්වවිදයොලයක් හො නොවික යස්වො විශ්වවිදයොලයක් පිහිටුීම  

 නව විෂයයමොලො හැදෑරීම සඳහො විශ්වවිදයොල සිසුන්ට අවශය අරමුදල් හො 
යපොලී රහි  සහන ණය ලබො දීම 

 යන්වොසිකොගොර පහසුකම් සැපයීමට රොජය හො යපෞේගලික අංශ හවුල්කොරී 
ක්රමයේදයක් හඳුන්වො දීම 

 යසෞන්දර්යය විශ්වවිදයොලයට අනුබේධ විශ්වවිදයොල විදයොය න 10 ක් 
ආරම්  කිරීම 

 දුරස්ථ අධයොපන පොඨමොලො හැදැරීමට විවෘ  විශ්වවිදයොලයේ අධයොපනය 
පුළුල් කිරීම 

 රොජය විශ්වවිදයොල, සොගර විශ්වවිදයොලය හො යකො ලොවල ආරක්ෂක 

විශ්වවිදයොලය ජො යොන් ර ප්රමීතීන්ට අනුව සංවර්ගධ්නය කිරීම  
 නවකවද සංස්කෘතිය සියළු විශ්වවිදයොල සහ උසස් අධයොපන ආය න වලින් 

මුළුමනින්ම තුරන් කිරීම 

වෘත්තීය පුහුණුව 

හා නිපුණතා 

අධ්යාපනය 

නිපුණ ොයවන් සපිරි 

සමොජයක්  

නුපුහුණු ශ්රමිකයන් අඩු කර 
කඩිනම් සංවර්ගධ්නයක් අත්ත කර 

ග්ැනීමට පුහුණු, ක්රියාශීලී 

ශ්රමබලකායක් බිහිකරීම 

 අධයොපන සුදුසුකම් යනොසළකො අවශය සිසුන්ට වෘත්තතීය හො  ොක්ෂණ 
පුහුණු අවස්ථො ලබො දීම 

 පවතින වෘත්තතීය පුහුණු ආය න විිමත්ත ඇගයීමකට ලක්කර “One TVET” 
සංකල්පය යටයත්ත එම ආය න ජොලග  කරන අ ර ජර්මන් කොර්මික 
අධයොපන ආය නයේ ක්රියොකොරීත්තවයද පුළුල් යකයර්  

 දැනට පවත්තනො ජොතික වෘත්තතීය සුදුසුකම් (NVQ) මේමට  ල 7 සිට  ල 10 
දක්වො වැඩි කිරීම හො ඊට අනුරූපව ශ්රී ලංකො සුදුසුකම් රොමුව (SLQF) 
සංයශෝධනය කිරීම 

 අධයොපන සුදුසුකම් යනොසළකො අවශය සිසුන්ට වෘත්තතීය හො  ොක්ෂණ 
පුහුණු අවස්ථො ලබො දීම 
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අනු අාංශය  අාංශික ප්රතිපත්තති  ක්රයමෝපායන්  ක්රියාමාර්ග  

 වෘත්තතීය හො  ොක්ෂණික ක්යෂ්ත්රයේ ඉයගනුම ලබන සිසුන් සදහො මූලයොධොර 
සහ වියේශ  ොෂො සහ ගණි ය හැදෑරීමට අවකොශ සලසො යේ.  

බටහිර වවදය 

ක්යෂ්ත්රය 
යරෝග සෑදීයමන් පසු 

ප්රතිකොර කිරීයම් 

ප්රතිපත්තතිය යවනුවට 

නීයරෝගී ොව මුල් කර 

ගත්ත ප්රතිපත්තතියට 

මොරුීම 

සුවදිවිමග වැඩසටහන 
ක්රියොත්තමක කිරීම 
 

 වස වියසන් ය ොර නීයරෝගී ආහොර යේලක් ප්රචලි  කිරීම 
 කොබනික ආහොර නිෂ්පොදනය ප්රචලි  කිරීම 
 සියළු වයස් කොණ්ඩ සඳහො නිවැරදි ආහොර පුරුදු පුහුණු කිරීම 

 වො ය, ජලය හො භූමිය දූෂණය වලක්වමින් නීයරෝගී පරිසරයක්  හවුරු 
කිරීම 

 යහද පුහුණු විදයොල, උපොි පිරිනමන  ත්තවයට උසස් යකයර්.  

 වවදයවරුන් සදහො වන පශ්චොත්ත උපොි අවස්ථො පුළුල් යකයර්. 

 යසෞඛය  ක්යෂ්ත්රය 
සඳහො වූ වොර්ික 
ආයයෝජනය වැඩිකිරීම 

යසෞඛය යස්වො පහසුකම් වැඩි 

දියුණු කිරීයම් වැඩසටහන් 

ක්රියොත්තමක කිරීම 

 

 සියළු යදනොට ආරක්ි  පරිසරයක්  හවුරු කිරීම සඳහො සියළුම රජයේ හො 

යපෞේගලික යසෞඛය වවදය ආය නවල ISO  ත්තත්තව සහතික මේටම 
ස්ථොපි  කිරීම 

 සියළු යරෝහල් , යබයහත්ත ශොලො හො රසොයනොගොර නියොමනය සඳහො නියොමන 
අිකොරියක් පිහිටුවො පිළිගත්ත ප්රමිතීන් පවත්තවොයගන යොම 

 ඖෂධවල ගුණොත්තමක  ොවය  හවුරු කිරීම සඳහො යලෝක යසෞඛය 
සංවිධොනයේ නිර්යේශ වලට යටත්තව රසොයනොගොර පවත්තවොයගන යොම 

යේශීය වවදය 

හා ආයුර්ගයේද 

අාංශය 

විදයොත්තමක හො නීන 
ක්රමයේදයන් තුල 
යේශීය හො ආයුර්යේද 
වවදය ක්රමය 

යේශීය හො ආයුර්යේද වවදය 
අංශය සඳහො වොර්ිකව වැය 
කරන ප්රතිපොදන ඉහළ නැංීම. 
 

 පිළිගත්ත ප්රමිතීන්ට අනුව ආයුර්යේද යරෝහල් වැඩි දියුණු කිරීම 
 යේශීය ඖෂධ හො වවදය ක්රම පිළිබඳ පර්යේෂණ දිරිමත්ත කිරීම හො ඒවො 

ලියොපදිංචි කිරීම 
 ආයුර්යේද රූපලොවනය ඖෂධ ආයල්පන අපනයනය සඳහො නිෂ්පොදනයට 

පහසුකම් සැලසීම හො සියළුම ඖෂධ පැලෑටි වගො කිරීම සඳහො පහසුකම් 
සැපයීම. 

 ආයුර්යේද විදයොය නය විශ්ව විදයොලයක් බවට පත්ත කිරීම 
 

තරුණ කටයුතු ජව සම්පන්න 

 ොරුණයයක් බිහි කිරීම 

නිශ්චි  හො ස්ිර වැඩපිළිටවළක් 
යටයත්ත විසදුම් ලබො දීයමන් 
 රුණ පරපුර සවිබල ගැන්ීම 

  රුණ වයවසොයකයන් සවිබල ගැන්ීමට අවශය අවසථ්ොව හො දිරිගැන්ීම් 
ලබො දීම 
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අනු අාංශය  අාංශික ප්රතිපත්තති  ක්රයමෝපායන්  ක්රියාමාර්ග  

ක්රීඩා කටයුතු ජව සම්පන්න යේශයක් 
සඳහො ක්රීඩොයේ 
සවිබලය 

ජවසම්පන්න, නියරෝගිමත්ත සහ 
විනයගරුක සමොජයක් බිහි කිරීම  
 

 ජො යන් ර ප්රමිතීන්ට අනුකුලව ක්රීඩො විශ්වවිදයොලයක් ස්ථොපි  කිරීම 
 

කාන්තා කටයුතු ආර්ගිකමය හා 

 ාමාජීය වශයයන් 

කාන්තාව  විබල 

ග්ැන්ීම 

සංවර්ගධ්න  ැළසුම්  ඳහා 

කාන්තාවන්යේ දායකත්තවය 

ඉහළ නැාංීම 

 ශ්රම බලකොයට කොන් ො දොයකත්තවය වැඩි කිරීමට ළමො දිවො සුරැකුම් 
මධයස්ථොන ඉහළ ප්රමිතියකින් පවත්තයගන යොම හො විිමත්තව නියොනමය 
කිරීම 

 ග්රොමීය කොන් ොවන් සඳහො ගෘහසථ් වයවසොයන් ඇති කිරීම. 

 මාජ 

ආරක්ෂණය 

යවනස් හැකියොවන් 
සහි  සහ ආබොි  
පුේගලයින්ට සමොන 
අයිතිවොසිකම්  හවුරු 
කිරීම. 

සමොන අවස්ථො ඇති කිරීම තුළින් 

ඔවුන්යේ මුළු ධොරි ොවය ආර්ික 

සංවර්ධනයට ලබො ගැනීම. 

 ආබොධ සහි  පුේගලයන්ට පොසල් සහ විශ්වවිදයොල වල අධයොපනය 
ලැබීයම්දී සහ යපොදු වි ොග ප්රශ්න පත්ර වලට මුහුණ දීයම්දී සිදු වන දුෂ්කර ො 
ඉවත්ත කිරීම සඳහො සුදුසු ක්රමයේදයක් හඳුන්වො දීම. 

 වියශ්ෂ හැකියො/ වෘත්තතිමය පුහුණු වැඩසටහන් ඇති කිරීම. 
 

වැඩිහිටි 

සුබ ාධ්නය 

යගෞරවොන්වි  යජයෂ්ඨ 
පුරවැසි සමොජයක් 

යගෞරවයයන් යුක් ව ඡීවත්ත 

ීමට අවශය සුබසොධන 

ක්රමයේදයක් ඇති කිරීම. 

 වැඩිහිටි නිවොස සඳහො නිසි ප්රමිතියක් ඇති කිරීම. 
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5 පරිච්යේදය 
ජනතා යක්න්ීය ආර්ගිකය 

මුලික පරමාර්ගථ 

 

ආර්ගිකයේ අයිතිය ජනතාවට හිමි වන ජනතා යක්න්ිය ජාතික ආර්ගික පිළියවතක් කරා ග්මන්කිරීම 

 ඳහා ජාතික ආර්ගික ප්රතිපත්තතියක්  ක ් කිරීම. එහි 

 ආර්ගික  ම්පත්තවල ජනතාවයේ අයිතිය  හතික කිරීම  

 ආර්ගික  ම්පත්ත අනාග්ත පරපුරට උරුම කරදීම  

 යේශිය වයව ායකයා ශක්තිමත්ත කිරීම ප්රධ්ාන අරමුණු යේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2025  ාර්ගව ආර්ගික ඉලක්ක. 

 

 

 ආර්ගික වර්ගධ්න යේග්ය 6.5% න් ඉහළට  

 

 ඇ.යඩා. 6500 ඉක්මවා යන ඒක පුේග්ල 

ආදායමක්  

 

 ය ්වා  වියුක්ති අනුපාතය 4% ට වඩා අඩු 

අග්යක් 

 

 වාර්ගික උේධ්මන අනුපාතය 5%කට වඩා 

අඩු අග්යක්. 

 

 අයවැය හිඟය ද.යේ.නි. ප්රතිශතයක් යල  

4%ට වඩා අඩු අග්යක් 

 

 තනි ඉලක්කම් යපාලී අනුපාතයක්. 

 

 රුපියයේ අග්ය  ථ්ාවර මට්ටමක  

 

 

 ාර්ගව ආර්ගික ප්රතිපත්තති රාමුව 

 වියේශීය ණය ප්රමාණය අඩු කිරීමට කටයුතු කිරීම; ඒ  ඳහා යේශීය 

ආයයෝජන ප්රවර්ගධ්නය කිරීම, ආනයන වියදම් අඩු කිරීම  හ අපනයන 

ආදායම ඉහළ නැාංීම  ඳහා අවශය පියවර ග්ැනීම. 
 

 අයවැය හිඟය අඩු කිරීම; අතයවශය වියදම්  ඳහා මුදේ යයදීම  හ රාජය 

ආයයෝජනවලට ප්රමුඛතාවය දීම මඟින් අනවශය රජයේ වියදම් ඉවත්ත කිරීම. 
 

 යවළඳ හිඟය අඩු කිරීම; යේශීය  ම්පත්ත පදනම් කරග්ත්ත අපනයන ප්රවර්ගධ්නය 

කිරීම, ආනයන ආයේශනය  හ අග්ය එකතු කළ කර්ගමාන්ත වැඩි කිරීම 

තුළින් අපනයන ආර්ගිකය පුළුේ කිරීම. 
 

 යේශීය නිෂ්පාදනය ප්රවර්ගධ්නය කිරීම  ඳහා අමුද්රවය  හ අතරමැදි භාණ්ඩ 

 ඳහා ආනයන බදු අඩු කිරීම 
 

 ජාතයන්තරව තරඟකාරී කර්ගමාන්ත  ාංවර්ගධ්නය කිරීම  ඳහා අවශය 

යන්යත්රෝපකරණ  හ තාක්ෂණික උපකරණ  ඳහා ආනයන ග්ා ්තු රහිතව 

සිදු කිරීම 

 ශ්රී ලාංකා මහ බැාංකුව  මඟ ද්රවශීලතා අරමුදල හරහා අවදානම වැඩි මූලය 

ආයතන නැවත  ්ථාවර කිරීම  ඳහා කටයුතු කිරීම. 

 ආහාර සුරක්ිතාවය තහවුරු කිරීම. 
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කඩිනම්  හන  ැලැ ම්. 
 

 යේශීය නිෂ්පොදනය ප්රවර්ධනය කිරීම,  යපොදු ජන ොව සවිබල ගැන්ීම සහ වියේශ ආයයෝජන දිරිගැන්ීම සඳහො අවශය ආකොරයට හි කර සරල 
බදු ක්රමයක් හඳුන්වො දීම 
 

 ජීවන වියදම් අඩු කිරීමට, ග්රොමීය හො නොගරික ප්රයේශවල ජීවයනෝපොය කටයුතු පුළුල් කිරීමට සහ දරුවන්යේ යපෝෂණය වැඩි දියුණු කිරීමට 
උපකොරී වන ආර්ික ප්රතිපත්තති කඩිනමින් ක්රියොත්තමක කිරීම. 

 
 යේගවත්ත ඉදිරි ආර්ියක් සඳහො නිෂ්පොදන ආර්ික යගොඩනැංීමට අ යොවශය වන  ආනයන-අපනයන යවළඳොම, ඉදිකිරීම් කර්මොන් ය, සුළු හො 

මධය පරිමොණ වයොපොර සහ කෘිකර්මොන් ය වැනි අංශ දියුණු කිරීම සඳහො අවශය සහන යපොලී ණය දිගු කොලීන යගීයම් පදනමක් යටයත්ත ලබො 
දිය හැකි නවක්රමයේදයන් සහි  ‘ජොතික සංවර්ධන බැංකුව’ නමින් නව බැංකුවක් ස්ථොපනය කිරීම. 

 
 ආයයෝජකයින් තුළ විශ්වොසය යගොඩනැගීම සඳහො යකොළඹ යකොටස් යවළඳයපොල යළි නඟො සිටුීම. 
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උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපායමාර්ගග් ක්රියාමාර්ගග් 

කෘිකර්ගමාන්තය උසස්  ොක්ෂණික 
නයවෝත්තපොදනයන් 
තුළින් කෘිකොර්මික 
අංශය  සංවර්ධනය 
කිරීම. 

 
ආරක්ි  ආහොර 
සඳහො ජන ොවට 
ඇති අයිතිය 
සුරක්ි  කරමින් 
යසෞඛය සම්පන්න 
සහ ක්රියොකොරී 
ප්රජොවක් 
යගොඩනැගීම. 
 
නව  ොක්ෂණයන්හි 
සහොය ඇතිව විවිධ 
අගය එකතු කළ 
නිෂප්ොදන හරහො 
අපනයන වයොපොරය 
ශක්තිමත්ත කිරීම. 

දැනට ඇති සියළු ප්රතිපත්තති 
සමොයලෝචනය කර ස්ථොවර 

‘නව ජොතික කෘිකොර්මික 
ප්රතිපත්තතියක්’ හඳුන්වො දීම 
 
විශ්ව විදයොල සහ, පර්යේෂණ 

ආය න වල ධොරි ොවයන් 
වැඩි දියුණු කිරීම.  

 
 
යහොඳ බීජ හො යරෝපණ ද්රවය 
ලබො දීම මඟින් කෘිකොර්මික 
නිෂප්ොදනය පුළුල් කිරීම. 

 
ඉදිරි වසර දහය තුළ කොබනික 
කෘිකර්මොන් ය ප්රවර්ධනය 
හො ප්රචොරය කිරීමට කටයුතු 
කිරීම. 
 

ඉඩම් ඵලදොයි ොව වැඩි කිරීම 
 ඉඩම් ඵලදොයී  ොවි ය සඳහො ‘පයස් සරුබව කළමණොකරණ අන් ර්සම්බන්ි   ොක්ෂණික’ 

ක්රමයේදයක් හඳුන්වො දීම. 
 ඉඩම් ඵලදොයී  ොවි ය සඳහො ‘පයස් සරුබව කළමණොකරණ අන් ර්සම්බන්ි   ොක්ෂණික’ 

ක්රමයේදයක් හඳුන්වො දීම. 
 

කෘිකර්මය නීකරණය කිරීම. 
 පරිසර හි කොමී කෘිකර්මොන් ය හඳුන්වො දීම 
 ජලය අරපිරිමැස්යමන්  ොවි ො කිරීම මඟින් වැඩි අස්වනු ලැයබන ක්රමයේදයන් හඳුන්වොදීම 

මඟින් ජල පරිය ෝජනයේ ආර්ිකය උපරිම කිරීම. 
 

යපොයහොර  ොවි යේ නව යපරළිය 
 පවතින යපොයහොර සහනොධොර ක්රමය විකල්ප ක්රමයක් මඟින්    ප්රතිස්ථොපනය කිරීම. 
 සියලුම අ යොවශය යපොයහොර යේශීයව නිෂප්ොදනය කිරීයම් වැඩ සටහනක් ආරම්  කිරීම.  
 වනොන් ර සහ ය ත්තබිම්  ොවි ො කරමින් උසස්  ත්තත්තවයේ වජව යපොයහොර හො කොබනික 

යපොයහොර නිෂප්ොදනය කිරීම. 
 නිසි අපද්රවය කළමනොකරණ පේධතියක් ආරම්  කිරීම. 

 
බීජ හො යරෝපණ ද්රවය නිෂ්පොදනය 
 

 ජො යන් ර මේටයම් ගුණොත්තමක බීජ නිෂප්ොදනය කිරීම සඳහො යේශීය බීජ ප්රතිප තියක් 
හඳුන්වො දීම. 

 ආනයනය බීජවල  ප්රමිතිය  හවුරු කිරීම සඳහො ප්රමිති සහතිකයක් ශ්රී ලංකො ප්රමිති ආය නය 
මඟින් නිකුත්ත කිරීම අනිවොර්ය කිරීම.  

 
ඇසුරුම්කරණය සහ ගබඩො කිරීම 
 

 කෘි නිෂ්පොදන වලට අගය එකතු කිරීයම් සහ සැකසීයම් කොර්යයන්ට කුඩො වයවසොයක් යලස 
ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහො අවශය යන්යත්රෝපකරණ  තීරු බදු රහි ව ආනයනය කිරීම. 
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උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපායමාර්ගග් ක්රියාමාර්ගග් 

 
අයලවිකරණය සහ ප්රවොහන 

 ජො යන් රව පිළිගත්ත කොබනික නිෂ්පොදන සහතික කිරීයම් ක්රමයක් හඳුන්වො දීම 
 අවශය සහතික ලබො ගැනීම සඳහො ශ්රී ලංකො ප්රමිති ආය නය නීකරණය කිරීම. 
 අස්වනු යනලීයම්දී, ප්රවොහනයේදී සහ යබදො හැරීයම්දී සිදුවන නිෂ්පොදන නොස්තිය අවම කිරීම 

සඳහො රොජය හො යපෞේගලික අංශයේ ආය න ඒකොබේධ කර නව වැඩපිළියවළක් හඳුන්වො 
දීම. 

 

කෘිකොර්මික නයවෝත්තපොදන සඳහො පර්යේෂණ 
 පර්යේෂණ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහො කෘිකර්ම අමො යොංශයේ වොර්ික ප්රතිපොදන 

වලින් නිශච්ි  ප්රමොණයක් විශ්ව විදයොල සහ අදොළ ආය න යව  ලබො දීම. 
 නයවෝත්තපොදන සහි  නිෂ්පොදන යේශීය සන්නොමයක් යටයත්ත නිෂප්ොදනය කිරීම සඳහො අවශය 

යේශීය / වියේශීය ආයයෝජකයින් හඳුන්වො දීම. 
 ජීව කෘි රසොයන ද්රවය ආශ්රී  නයවෝත්තපොදන පර්යේෂණ සහ අඩු වියදම් ඒකොබේධ පළියබෝධ 

කළමනොකරණ ක්රමයේදයන් හඳුනො ගැනීම සඳහො වන පර්යේෂණ දිරිගැන්ීම සඳහො සහොය ලබො 
දීම. 

 පර්යේෂකයන්ට ඔවුන්යේ නයවෝත්තපොදන යසොයො ගැනීම සහ පර්යේෂණ වල නිර්මොණ අයිතිය 
සහතික කරන යේටන්ේ බලපත්ර ලබො දීයම් ක්රමයේදය කොර්යක්ෂම කිරීම. 
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උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපායමාර්ගග් ක්රියාමාර්ගග් 

 කෘිකොර්මික විදයොලවලට  ොක්ෂණික පහසුකම් ලබො දීයමන් කෘිකොර්මික අධයොපනය පුළුල් 
කිරීම හො ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 ජො යන් ර පර්යේෂණ ආය න සමඟ සහයයෝගයයන් කටයුතු කිරීම සඳහො කෘිකොර්මික 
පර්යේෂණවලට සම්බන්ධ යේශීය ආය නවලට පහසුකම් සැපයීම. 

 කෘිකොර්මික පර්යේෂණ සඳහො දොයක වන යපෞේගලික වයවසොයන් සඳහො බදු සහන ලබො දීම. 
 

අපනයන යබෝග් වග්ාව 

 ජො යන් රව පිළිගත්ත නිෂ්පොදන  ත්තත්තව පරීක්ෂණ පේධතියක් සහ භූයගෝලීය ය ොරතුරු 
සහතිකයක් ලබො දීමට කටයුතු  කිරීම. 

 

   රබර්ග 

 අගය එකතු කිරීම සහ  ොක්ෂණික නයවෝත්තපොදනයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ සිදු කිරීමට 

පර්යේෂකයන්, විදයොඥයින් සහ නිෂප්ොදකයින් දිරිමත්ත කිරීම. 

   යපාේ 
 විවිධ පළියබෝධකයන් පොලනය කිරීම සඳහො වජව  ොක්ෂණික විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීම 
 යපොල් යනලීම සඳහො යන්ත්ර හඳුන්වො දීම සහ ඒවොයේ  ොවි ය පුළුල් කිරීම. 

 යපොල් පර්යේෂණ ආය නයට සහ යපෞේගලික රසොයනොගොර වලට ඉහළ අස්වැන්නක් ලබො 
යදන පැළෑටි ඇති කිරීම සඳහො පහසුකම් සැපයීම. 

 

කුරුඳු 

 කුරුඳු නිස්සොරණය හො ඇසුරුම් කිරීම සඳහො නව  ොක්ෂණික ක්රමයේදයන් සකස ්කිරීම සහ 
එවැනි උසස්  ොක්ෂණික උපකරණ තීරුබදු රහි ව සැපයීම. 

 කුරුඳු ආශ්රි  අගය එකතු කිරීම සඳහො  NVQ මේටමින්  ොක්ෂණික පුහුණු පොඨමොලොවක් ඇති 
කිරීම 

   ග්ම්මිරි  ්
 ගම්මිරිස් නිෂප්ොදකයින්ට  ොක්ෂණික සහොය ලබො දීම සඳහො වැඩපිළියවළක් ඇති කිරීම. 
 ගම්මිරිස් වගොකරුවන්ට අවශය උපකරණ හො  ොක්ෂණික උපයදස් ලබො ගැනීමට උපකොරී වන 

පරිදි,අඩු යපොලී සහනොධොර ණය යයෝජනො ක්රම ආරම්  කිරීම. 
 වියේශීය යවළඳපල ඉලක්ක කර ගනිමින් යකෝමොරිකො සහ ඉඟුරු වැනි නිෂ්පොදන වගො කිරීම 

සඳහො මූලයොධොර සහ අවශය සහොය ලබො දීම. 
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උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපායමාර්ගග් ක්රියාමාර්ගග් 

ධීවර අාංශය ජොතික ආර්ිකයට 
දොයක වන අ රම 

ආහොර 
සුරක්ෂි  ොවය 
සහතික කිරීම 
සඳහො ධීවර 
නිෂප්ොදනවල 
ස්වයංයපෝි  

 ත්තත්තවය ළඟො කර 
ගැනීම. 

ජන ොවට යපෝෂණය 

සැපයීම, වියේශ විනිමය 
ඉපැයීම් ඉහළ නැංීම සහ 
රැකියො හො ජීවයනෝපොය 

අවස්ථො ලබො දීම සඳහො ධීවර 
සංවර්ධන සැලැස්මක් 

හඳුන්වො දීම. 

 අගය දොමය පුරොම මසුන්යේ ගුණොත්තමක ොවය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශය  නයවෝත්තපොදන සඳහො 
යපොලී රහි  ණය ක්රමයක් හඳුන්වො දීම. 

 ධීවර ආශ්රි  ගෘහ කර්මොන් යට කොන් ොවන් සම්බන්ධ කර ගැනීයම් වැඩසටහනක් සකස් 
කිරීම. 

 සොගර විශ්ව විදයොලය  ොවි ො කරන  රුණ  රුණියන් සඳහො ධීවර කටයුතු පිළිබඳ  ොක්ෂණික 
හො කළමනොකරණ පුහුණු වැඩසටහනක් ක්රියොත්තමක කිරීම. 

 පුේගලික සමොගම් සහ වයවසොයකයින්ට පහසුකම් සැපයීයමන් ටින් මොළු නිෂප්ොදනය පුළුල් 
කිරීම. 
 

පශු  ම්පත්ත ගෘහස්ථ අවශය ො 
සපුරොලීම සඳහො 
යේශීය දියර කිරි 
නිෂප්ොදනය වැඩි 

කිරීම 

 කිරි නිෂප්ාදනය 

 කිරිවල ගුණොත්තමක ොවය ම  පදනම්ව නව කිරි මිල ක්රමයක් ස්ථොපි  කිරීම 

 කිරි ගබඩො පහසුකම් වැඩි කිරීම සඳහො කුඩො පරිමොණයේ සූර්ය බලයයන් ක්රියොත්තමක වන 
ශී කරණ පහසුකම් හඳුන්වො දීම 

 යගොීන්ට සහ සමුපකොරවලට සහනොධොර මිල ගණන් යටයත්ත සහ පහසුයවන් යගවිය හැකි 
යකොන්යේසි යටයත්ත යොන්ික කිරි  ලබො ගැනීයම් උපකරණ ලබො දීම. 

 අපනයනය සඳහො මස් බිත්ත ර 
 සත්තව යගොවිපලවල් සහ නිෂ්පොදන පහසුකම් සඳහො ජො යන් ර ප්රමිතීන් සහ ඵලදොයී 

අධීක්ෂණ පේධති හඳුන්වො දීම. 
 සත්තව යගොවිපලවල් සහ නිෂ්පොදන පහසුකම් සඳහො ජො යන් ර ප්රමිතීන් සහ ඵලදොයී 

අධීක්ෂණ පේධති හඳුන්වො දීම. 

වයාපාර  හ 

වයව ායකත්තව 

 ාංවර්ගධ්නය 

යේශිය කර්මොන්  
යගොඩනැගීම සඳහො 
වයොපොරික ප්රජොවට 
හි කර වයොපොරික 
පරිසරයක් 
නිර්මොණය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

වයවසොයකත්තව 
සංවර්ධනයට පහසුකම් 
සැපයීම 
 
 
නව කර්මොන් පුර, නිදහස් 
යවළඳ කලොප  සහ නිදහස් 
වරොය පිහිටුීම 

 
යේශීය වයවසොයකයින් 
ආරක්ෂො කිරීම සහ 
ශක්තිමත්ත කිරීම 

 ආනයන අපනයන ක්රියොවලිය කොර්යක්ෂමව ඉටු කරගැනීම සඳහො “ නි ඒකොබේධ 

යොන්ත්රණයක්” ස්ථොපනය කිරීම 

 ඛනිජ වැලි, යඩොලමයිේ, යපොස්යේේ, මැණික් වැනි දැනට හඳුනොයගන ඇති ඛනිජ සම්පත්ත 
වටිනොකම එකතු කිරීයමන් ය ොරව අපනයනය කිරීම සීමො කිරීම 

 මහො පරිමොණ යේශීය ආයයෝජකයන්ට අි ොක්ෂණික නිෂ්පොදන (High Technology 

Products) අළුතින් ආරම්  කිරීම සඳහො අවශය සියළුම පහසුකම් ලබො දීම 

 පොසල් මේටයම් සිටම වයවසොයකයත්තව නැඹුරුවක් ඇති කරන වැඩ පිළියවළක් ආරම්  
කිරීම 

 ආනයන අපනයන ක්රියොවලිය කොර්යක්ෂමව ඉටු කරගැනීම සඳහො “ නි ඒකොබේධ 

යොන්ත්රණයක්” ස්ථොපනය කිරීම 
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උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපායමාර්ගග් ක්රියාමාර්ගග් 

 

 

 

 
අගය එකතු කිරීම දිරිමත්ත 
කිරීම 

 

ඛනිජ සම්පත්ත ගයේෂණයට 
නූ න අි ොක්ෂණය  ොවි  
කිරීම 

 ඛනිජ වැලි, යඩොලමයිේ, යපොස්යේේ, මැණික් වැනි දැනට හඳුනොයගන ඇති ඛනිජ සම්පත්ත 
වටිනොකම එකතු කිරීයමන් ය ොරව අපනයනය කිරීම සීමො කිරීම 

 පොසල් මේටයම් සිටම වයවසොයකයත්තව නැඹුරුවක් ඇති කරන වැඩ පිළියවළක් ආරම්  
කිරීම 

 ාංචාරක පුළුල් පුේගල 
සහ ොගීත්තවයයන් 
පොරිසරික හො 
යේශීය-සංස්කෘතික 
හි කොමී 
කර්මොන් යක් 
යලස සංවර්ධනය 
කිරීම 

වොර්ිකව සංචොරකයින්යේ 

පැමිණීම මිලියන 7 දක්වො 
වැඩි කිරීයම් අරමුණින් 
සංචොරක සංවර්ධන 
වැඩසටහන 

 ප්රධොන සංචොරක නගරවල සංචොරක පුහුණු පොසල් පිහිටුීම සහ ආකර්ශනීය නිපුණ ො 
සංවර්ධන පොඨමොලො හඳුන්වො දීම 

ඉදිකිරීම් 

කර්ගමාන්තය 
ශ්රී ලංකොවට 
ආයේණික පරිසර 
හො මොනව හි කොමී 
ඉදිකිරීම් 
කර්මොන් යක් 
ඇසුරින්  
ජො යන් රය ජය 
ගැනීමට අවශය 
පරිසරය සැකසීම 

අනුමැතින් ලබොගැනීයම් 
ක්රමයේදය කඩිනම් කිරීම  
 
යේශීය කුඩො හො මධය 
පරිමොණ උප යකොන්ත්රොත්ත 
සමොගම් ආරක්ෂො කිරීම 

 
බදු සහන ලබො දීම 

 

ශ්රම හිඟය පියීම සඳහො 
 ොක්ෂණික විසඳුම් යව  
යොමට අවශය ආයයෝජන 
සහය ලබොදීම 

  
උපයකොන්ත්රොත්තකරුවන් 
ආරක්ෂො කිරීම 

 විවිධ ක්යෂ්ත්රවලට අවශය උසස් පුහුණුව සහි  ශිල්පීය යශ්්රණී සහ  ොක්ෂණයේදීන් බිහිකිරීම 
සඳහො අවශය  පියවර ගැනීම 

 ඉදිකිරීම් සඳහො අවශය උපයේශන පහසුයවන් ලබො ගැනීම සඳහො වෘත්තතීය ඉංජියන්රුවන් සහ 
උසස්  ොක්ෂණයේදීන්යගන් සමන්වි  උපයේශන ස ොවක් පිහිටුීම 

 ඉදිකිරීම් ක්යෂ්ත්රයේ යේශීය සලකුණ ජො යන් ර  ලයේ සන්නොමයක් බවට පත්තකිරීමට 
හැකිවන පරිදි අවශය ඉදිකිරීම් සැලසුම් සකස ්කර ගැනීම සඳහො ගෘහ නිර්මොණ ශිල්පීන් 

ආය නය, ඉංජියන්රු ආය නය, විශ්වවිදයොල සහ යවනත්ත ආය න සමග පහසුයවන් කටයුතු 
කිරීයම් යන්ත්රණයක් හඳුන්වො දීම 

 කොයික ශ්රමය යවනුවට යන්ත්ර සූත්රවලින් වැඩකරන පුහුණු කම්කරුවන් බිහිකිරීම සඳහො 
ක්රියොමොර්ග ගැනීම 
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උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපායමාර්ගග් ක්රියාමාර්ගග් 

සීනි නිෂ්පාදනය යේශීය සීනි 
අවශය ොවය රට 
තුලම නිෂප්ොදනය 
කිරීම 

සීනි නිෂ්පොදනයට අවශය 
පහසුකම් සැලසීම හො දිරි 
ගැන්ීම 

 

 ඉහළ ඵලදොයී ොවක් සහි  උක් වර්ග හඳුන්වො දීම  
 

 මුපකාර වයාපාරය ග්රොමිය ආර්ික 
අවශය ො 
සපුරොලමින් 
නිෂප්ොදන 
ක්රියොවලියේදී 
සැලකිය යුතු 
කොර්ය ොරයක් ඉටු 
කිරීම සඳහො 
ශක්තිමත්ත යේශීය 
සමුපකොර 
වයොපොරයක් ඇති 
කිරීම 

සමූපකොර නිෂ්පොදන 
ක්රියොවලිය පුළුල් කිරීම 

 

කොන් ො හො  රුණ 
සහ ොගීත්තවය පුළුල් කිරීම 

 
නීකරණය කිරීම  
 

යේශපොලනයයන් නිදහස්ව 
ස්වොධීන කිරීම 

 නිෂප්ොදන සමුපකොර ක රමය මගින්  රුණ සහ කොන් ො වයවසොයකත්තවය වර්ධනය කිරීම 
සඳහො අපනයනය පදනම් කරගත්ත වටිනොකම් එකතු කිරීයම් වයොපොර සංවර්ධනය කිරීම සඳහො 
දිරි ගැන්ීම 
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 6 පරිච්යේදය 

තාක්ෂණය මත පදනම්වන  මාජයක් 

උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපායමාර්ගග් ක්රියාමාර්ගග් 

තාක්ෂණය හා නව 

නිපැයුම් 

 ොක්ෂණය ම  
පදනම්වන 
සමොජයක් ස්ථොපි  
කිරීම (සුහුරු 
ජොතියක්) 

ලංකොව නව නිපැයුම් 
යක්න්ද්රස්ථොනයක් බවට 
පත්ත කිරීම 

 අන් ර්ජොලය ආශ්රි ව බිහි වූ උපොංග, කෘිම බුේිය, වජව  ොක්ෂණය, යරොයබෝ 
 ොක්ෂණය, ඔේමන්ටඩ් රියලිටි, ක්ලවුඩ් කම්පියුටින්, නැයනෝ  ොක්ෂණය සහ ිමොණ 
මුද්රණය වැනි නීන  ොක්ෂණයන්  ොවි ය උපරිම  ලයට යගන ඒම තුලින් ලංකොව 
නව නිපැයුම් යක්න්ද්රස්ථොනයක් බවට පත්ත කිරීම 

ඩිජිටල්කරණය වූ 
ලංකොවක් බිහි කිරීම 

 දත්ත  ආරක්ෂණ, සයිබර් ආරක්ෂොව බුේිමය යේපල අයිතිය සඳහො නව නීති යරගුලොසි 
සකස් කිරීම 

ය ොරතුරු  ොක්ෂණ 
වයොවසොයකත්තවයක් 
බිහිකිරීම  

 මෘදුකොංග ඉංජියන්රුවන්යේ සහ වැඩසටහන් සම්පොදකයන්යේ සංඛයොව 2025වන විට 
ලක්ෂ 3 දක්වො වැඩි කිරීම 

 රට තුලම යේශීය මෘදුකොංග නිපදීමට අනුග්රහය දැක්ීම 

 ජො යන් ර යවළඳයපොළට ගැලයපන මෘදුකොංග සකස් කිරීම සඳහො වයවසොයකයින් දිරි 
ගැන්ීම 
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07 පරිච්යේදය 

යභෞතික අවකාශ භාවිතයේ නව ප්රයේශය  

“ජීවන අාංශවලට  මානව ය ්වා හා යටිතල පහසුකම්  ැපයීයමන් නාග්රික හා ග්රාමීය පරතරය පියීම” 

 නොගරීකරණයේ විෂම ො විසඳීම සඳහො ඒකොබේධ ය ෞතික අවකොශීය පේධතිය 

 කෘි කොර්මිකකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම, සංචොරක වයොපොරය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ අගය එකතු කළ නිෂ්පොදන ක්රියොවලිය සහතික කිරීම සඳහො 

සියලුම ප්රධොන නගර, නගර, වයොපොරික කලොප ඒකොබේධ කිරීම. 

 සියලුම වයොපොරික කලොප ඒකොබේධ කරමින් ප්රධොන වරොයන් හො ගුවන් ය ොටුපළවල් යදකක් සම්බන්ධ කරන ‘සී හැඩැති ආර්ික යකොරියඩෝ’ 

පේධතියක් ඇති කිරීම. 

 කොර්යක්ෂම හො පරිසර හි කොමී යපොදු ප්රවොහන පේධතියක් සඳහො ප්රවොහන ජොලය සංවර්ධනය කිරීම  

 ජො යන් ර ගුවන්ය ොටුපල සහ වරොය වොණිජ හො මගී වරොයන් බවට පරිවර් නය කිරීම 

 අඩු වියදම් බලශක්තිය සඳහො ප්රයේශය වැඩි කිරීම 

 රයේ සමස්  ජනගහනය සහතික කිරීම සඳහො පිරිසිදු හො ආරක්ි  පොනීය ජලය ලබො යදන අ රම නල ජලය සඳහො ඇති ප්රයේශය වැඩි කිරීම 

 ආපදොවන්යගන් ජීවි ,යේපළ හො ආර්ික හොනිය අවම කිරීම සඳහො වැලැක්ීයම් පියවර සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟීයම් පේධති සහතික කිරීම 

 

උප අාංශය ආාංශික ප්රතිපත්තති 

 හ ප්රතිපත්තති 

 ාංරචක 

උපායමාර්ගග් ක්රියාකාරකම් 

අළුත්ත යකාළඹ 

- යවළඳ  හ 

මූලය පුරවරය 

21 වන සියවයස් 

“අළුත්ත යකොළඹ” 

යකොළඹ නගරය යගෝලීය 

වොණිජ, යවළඳ හො මූලය 

මධයස්ථොනයක් බවට පත්ත කිරීම 

 යකොළඹ නගරය ජො යන් ර වොණිජ, යවළඳ හො මූලය යක්න්ද්රස්ථොනයක් බවට පත්ත 
කිරීම සඳහො අවශය නීතිමය සහ මූලයමය විිවිධොන හඳුන්වො දීම 

  යකොළඹ නගරය අලංකරණය 

කිරීම 

 නොගරික අපද්රවය සහ මලොපද්රවය කළමනොකරණය කිරීම සඳහො කොර්යක්ෂම යොන්ත්රණයක් 

හඳුන්වො දීම සහ ජලය ප්රතිචක්රීකරණය සඳහො ක්රමයේදයක් ස්ථොපි  කිරීම   
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උප අාංශය ආාංශික ප්රතිපත්තති 

 හ ප්රතිපත්තති 

 ාංරචක 

උපායමාර්ගග් ක්රියාකාරකම් 

  දුම්රිය ප්රවොහන පේධතිය 
සංවර්ධනය කිරීම 

  ොණ්ඩ ප්රවොහනයට අවශය දුම්රිය එන්ජින් ආනයනය කිරීමට සහ යේශීයව යේලර් 

 ැනීමට සහොය ලබො දීම  

  පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහො 

රයේ බලශක්ති මිශ්රණය 

පරිවර් නය කිරීම 

 ගෘහ කුටුම්  හො කුඩො වයොපොර සඳහො අඩු වියදම් බලශක්තිය ලබො ගැනීම සහතික කිරීම 

සඳහො වහල ම  සවි කරන ලද සූර්යයකෝෂ පේධති  ොවි ය දිරිමත්ත කිරීම 

 කොර්මික අපද්රවය උපයයෝගී කරගනිමින් කොර්යක්ෂම බලශක්ති උත්තපොදනය දිරිමත්ත කිරීම 

 

ජලය සැමට ජලය සහතික 

කිරීම 

ජල සම්පත්ත අපවිත්ර ීම යහෝ ජල 

දූෂණයයන් ය ොර බවට සහතික 

ීම හො පොනීය හො කෘිකර්මික 

කටයුතු සඳහො ජල සම්පත්ත 

කොර්යක්ෂමව කළමණොකරණය 

කිරීම. 

 ජල සම්පත්ත පිරිසිදුව  බො ගැනීම පිළිබඳ විශ්ව විදයොල සිසුන්, පොසල් ළමුන් සහ 
 රුණයින්යේ සහය ඇතිව ජන ොව දැනුවත්ත කිරීම සඳහො දැනුවත්ත කිරීයම් වයොපොරයක් 
කිරීම. 

 රසොයනික ද්රවය, පළියබෝධනොශක සහ යවනත්ත හොනිකර රසොයනික ද්රවය වලින් ගංගො, වැේ 
හො ජලොශ ආරක්ෂො කිරීම. 

 භූග  ජලය නැව  ආයරෝපණය (recharge) කිරීම සහ භූග  ජලය අනිසි යලස  ොවි ො 

කිරීම අවම කිරීම සඳහො ජල හිඟ ප්රයේශවල පිහිටි සියලුම නව නිවොස සඳහො ජලය ගබඩො 

කිරීයම් යොන්ත්රණයක් හඳුන්වො දීම. 

  ගංවතුර පොලන පේධති සහ නියං 

කළමනොකරණ  හැකියොව 

ශක්තිමත්ත කිරීම. 

 ජලය යපොම්ප කිරීයම් ක්රම සහ ජලය ගබඩො කිරීයමන් ගංවතුර පොලන යොන්ත්රණයක් 
සංවර්ධනය කිරීම. 

 

ආපදා 

කළමනාකර

ණය 

ජීවි  හො යේපල 

ආපදොවන්යගන් 

ආරක්ෂො කිරීම සහ 

ආර්ිකමය හොනි 

වැළැක්ීම 

ආපදො යපර දැනුම් දීයම් පේධතිය 

ශක්තිමත්ත කිරීම 

 ආපදො  ත්තත්තවයන් පිළිබඳව නිවැරදිව පුයරෝකථනය කළ හැකි වන පරිදි නීන 

උපකරණ,  ොක්ෂණය සහ දැනුමින් කොලගුණවිදයො යදපොර් යම්න්තුව සන්නේධ කිරීම 

  සැලසුම් කිරීම සහ නිවැරදි 
තීරණ ගැනීම සඳහො දත්ත  
උපයයෝජය ොව  හවුරු කිරීම 

 ආපදොවන්ට ලක්වූ ප්රයේශ, නි ර ආපදොවන්ට ලක් ීයම් අවදොනමක් සහි  ප්රයේශ, 
ආපදොවන්ට ලක් වූ පුේගලයන්, යේපල, වයොපොර සහ කෘිකොර්මික ඉඩම් ආදී සියළු 
ය ොරතුරු ඇතුළත්ත "ජොතික ආපදො දත්ත  ගබඩොවක්" ස්ථොපනය කිරීම    
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8 පරිච්යේදය 

තිර ාර පාරි රික ප්රතිපත්තතියක් 

“ මබර  මාජීය, ආර්ගික  හ පාරි රික පුරුදු ක්රියාවට නැාංීම තුළින් තිර ාර  ාංවර්ගධ්නයක් කරා ළඟා ීම” 

• අප රයටහි පරි රය ආරක්ෂා කිරීමට,  ාංරක්ෂණය කිරීමට  හ ප්රති ්ථාපනය කිරීමට ක්රියා කිරීම. 

• දැනට පවතින සියලුම පාරි රික ප්රතිපත්තති හා නීති යාවත්තකාලීන කිරීම. 

• රයටහි  ාංවර්ගධ්න ක්රියාදාමයන්හිදි හුදු ආර්ගික  ාංවර්ගධ්නය පමණක් යනාව තිර ාර  ාංවර්ගධ්න අරමුණු    ාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීමට කටයුතු කිරීම. 

• යපෞරාණික, යේශීය  හ  ාම්ප්රදායික දැනුම,  නීණ විදයාව හා තාක්ෂණය  මඟ ග්ලපාග්ැනීම  හ භාවිතය නිරන්තරයයන් ග්යේෂණය කිරීම. 

• ජනතාවයේ යහපැවැත්තම,  ය ෞභාග්යය,  ආර්ගික  ාංවර්ගධ්නය  හතික කිරීම  ඳහා තිර ාර  ාංවර්ගධ්න ප්රතිපත්තති හා බැඳුනු ක්රියාමාර්ගග්, ප්රායේශීය 

පරිපාලන වුහය දක්වා  ම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

අනු අාංශය ආාංශික ප්රතිපත්තීන්  හ 

ප්රතිපත්තති  ාංඝටක  

උපාය මාර්ගග් ක්රියාකාරකම් 

භූමිය රයටහි භූමිය ජන ොවයේ 
පැවැත්තම, සඳහො ම 
යමන්ම අයනකුත්ත 
ජීීන්යේ සහ අනොග  
පරපුර උයදසො ද  භූමිය 
 ොවි යට ගැනීම   

යසෝදො පොලුව සහ නිසරු 
ීම නිසො අ හැර දමො 
ඇති භූමි ප්රතිසථ්ොපනය 

 යසෝදොපොලු හො නිසරු බිම් හඳුනොයගන‚ කෘි වන වගො සහ වන උදයොන 
ක්රියොත්තමක කිරීමට පියවර ගැනීම 

 මුීය  ම්පත්ත නීලහරි  ආර්ිකයක්  තිරසොර සමුීය සම්පත්ත 

කළමනොකරණය 

 සමුද්ර විශ්ව විදයොල අන් ර්ජොතික මේටමකරො රැයගන යොම 

 සොගර ගයේශනය සඳහො ප්රමුකත්තවයක් ලබො දීම  
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අනු අාංශය ආාංශික ප්රතිපත්තීන්  හ 

ප්රතිපත්තති  ාංඝටක  

උපාය මාර්ගග් ක්රියාකාරකම් 

ජනාවා   හ 

නග්ර 

හරි  සහ සුහුරු නගර 

සහ වොසසථ්ොන 

ස්ව ොවික වයසනයන්ට 

ඔයරොත්තතුයදන ජනොවොස 

දිරිමත්ත කිරිම 

 ස්ව ොවික වයසනයන්ට අනුග  වන පරිදි ග්රොමීය යටි ල පහසුකම් හො 
යස්වොවන් සංවර්ධනය හො ඒකොබේධ කිරීම 
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 9 පරිච්යේදය 

ගුණග්රුක විනයග්රුක නිීග්රුක  මාජයක් 

 ආගම දහමට ප්රමුඛසථ්ොනය. 

 සමොජ සොධොරණත්තවය උයදසො  නිතීය ක්රියොත්තමක කිරීම. 

 අනොග  පරපුර සදහො  ඉතිහොසය, පුරොවිදයොව සහ ජොතික උරුමයන් මනො යලස  සංරක්ෂණය කිරීම. 

 බොධො විරහි ව ය ොරතුරු, දැනුම හො ම වොද සන්නියේදනයට අවස්ථොව සැලසීම. 

 සමොජ අසමොන ොවය අවම කිරීම සහ අසරණ ොවයට සහ අනොරක්ි   ත්තත්තවයට පත්තව ඇති ජන ොව ආරක්ෂො කිරීම රජයේ වගකීමක් යලස සැලකීම .  

උප අංශය ප්රතිපත්තතිය උපොය මොර්ගය ක්රියොකොරකම් 

ආග්ම සියලු ආගම්වල 
අයිතිවොසිකම් ආරක්ෂො 
කර දීම 

  ශිෂය භික්ුන් වහන්යස්ලොයේ ඉංග්රිසි  ොෂො දැනුම, පරිගණක සහ  ොක්ෂණික 
කුසල ො වර්ධනය කිරීම සදහො නව අධයොපනික වැඩසටහනක් හඳුන්වොදීම. 

 ශිෂය භික්ුන් වහන්යස්ලොයේ අධයොපන වියදම් ප්රතිපූර්ණය කිරීම සඳහො 
මොසික අනුග්රොහක දොයකත්තව ක්රමයක් හඳුන්වොදීම. 

 මාජ 

 ාධ්ාරණත්තවය 

උයද ා  නීතිය 

ක්රියාත්තමක 

කිරීම. 
 

නීතිය ආරක්ෂො කිරීම  නීති වෘත්තතියේ අභිමොනය 
පවත්තවොයගන යොම සඳහො 
නීතිඥවරුන්ට පහසුකම් 
සපයොදීම. 
 

 නීතිඥවරුන්ට  අඛන්ඩ වෘත්තතීය සංවර්ධනය ලබො ගැනීම සඳහො උසස් නීති 
අධයොපන ක්රමයක් හඳුන්වො දීම. 
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උප අංශය ප්රතිපත්තතිය උපොය මොර්ගය ක්රියොකොරකම් 
ජනමාධ්ය විනිවිද ොවයයන් යුතු 

ජනමොධය 
ප්රතිපත්තතියක් 
හඳුන්වොදීම. 

 බොධො විරහි ව ය ොරතුරු, දැනුම 

හො ම වොද සන්නියේදනයට 

අවකොශ ලබො දීම. 

 

 ජො යන් ර ප්රමීතින්ට අනුකුල ජනමොධය උසස් අධයොපන ආය නයක් පිහිටුීම. 
 

 උසස් අධයොපන ප්රමිතීන් සහතික යකයරන ජනමොධය අධයොපයක් ඇති කීරිම 
සඳහො විේවත්ත කමිටුවක් පත්ත කිරීම.  

 
 

 ාංගීතය  කර් ෘ ොග හිමිකොරීත්තවය සඳහො 
ඵලදොයී යොන්ත්රණයක් හඳුන්වොදීම. 

 ගී  සහ සංගී  ක්යෂ්ත්රයේ කර් ෘ  ොග හිමිකොරීත්තවය සම්බන්ධව පවතින 
අර්බුදය විසඳීම සඳහො පිළිගත්ත ජො යන් ර සම්මුතීන්ට අනුව විිමත්ත 
යොන්ත්රණයක් හඳුන්වොදීම. 

 මාජ 

ආරක්ෂණය 

 හ 

සුභ ාධ්නය 

 අඩු ආදොයම්ලොභීන් වැඩි 
ආදොයම්ලොභීන් බවට පත්ත කිරීම 
සඳහො ක්රමයේදයක් ඇති කිරීම 
 

 සමෘේිලොභී පවුල් වල  රුණ  රුණියන් වෘත්තතිය පුහුණූ වැඩසටහන් සඳහො 
යයොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම. 
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10 පරිච්යේදය 

ග්ම  මඟ පිළි ඳර 

 අපයේ  ක්රියොවන්යේ ප්රතිඵලය යලස 2025 වන විට, හුදකලො ගම්මොන සියලු පහසුකම් සහි  පූර්ණ ඒකොබේධ ආර්ික මධයස්ථොන බවට පත්තවනු 
ඇ . 

 අපයේ ඉලක්කය වන්යන් උතුරු හො නැයගනහිර පළොත්තවල සියලු පුරවැසියන්ට බියයන් හො සැකයකින් ය ොරව ජීවත්ත විය හැකි ආකොරයේ 
වටපිටොවක් බිහි කිරීමයි. 

 ප්රධොන වශයයන් යත්ත කර්මොන් යේ නියයලන වතු ජනගහනයට සමොන අයිතිවොසිකම් භුක්ති විඳීමට ඇති අයිතිය අප විසින් පිළිගනු ලැයේ. 
 

උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපාය මාර්ගග් ක්රියාකාරකම් 

ග්රාමීය 

 ාංවර්ගධ්නය 

සියලුම ගම්මොනවල 
අ යවශය සියලුම 
පහසුකම් වලින් 
සමන්වි  වන බව 
සහතික කිරීම සඳහො 
සුදුසු ක්රමයේදයක් 
දියත්ත කිරීම 

ජනමූල මණ්ඩල - 
ජනමූල මධයස්ථොන 
පිහිටුීම 

 සෑම ග්රොමයස්වො යකොේඨොසයකම එක් ජනමූල මධයසථ්ොනයක් පිහිටුීම 

- ග්රොම නිලධොරි, සමෘේි සංවර්ධන නිලධොරීන්, කෘිකොර්මික පර්යේෂණ හො නිෂ්පොදන 
නිලධොරී සහ පවුල් යසෞඛය නිලධොරීන් සඳහො කොර්යොල යලස  ොවි  කිරීම. 

-  රුණයින් සඳහො අන් ර්ජොල පහසුකම්, විදුත්ත පුස් කොලය, ළමො මධයස්ථොනය, 
ස්මොර්ේ ඉගැන්ීම් කොමරය සහ  ොක්ෂණික යස්වො මධයස්ථොනය වැනි යස්වොවන් සැපයීම 

කාන්තා  විබල 

ග්ැන්ීම 

කොන් ොවන් නඟො 
සිටුීම හො ඔවුන් 
යගොවි 
වයවසොයකයින් බවට 
පත්ත කිරීම සහ ග්රොමීය 
කොන් ොවන්යේ 
ආර්ික කටයුතුවල 
නියැලීම වැඩි දියුණු 
කිරීම 
 

කොන් ොවන්යේ මිල කළ 
යනොහැකි උත්තසොහයන් 
හඳුනොයගන ආර්ික 
කටයුතුවලදී ග්රොමීය 
කොන් ොවන්යේ 
දොයකත්තවය වැඩි දියුණු 
කිරීම. 

 හඳුනොගත්ත ඉලක්ක යවළඳපල සඳහො එනම්, අත්තයන්ත්ර යරදි, ඇඟලුම්, බීරලු, යර්න්ද්ර, උක්, 
මැටි, යකොහු, කරවල හො ධීවර කර්මොන් යට සම්බන්ධ කුඩො හො මධය පරිමොණ වයවසොයන් 
සඳහො කොන් ො වයවසොයකයින්ට සම්බන්ධ විය හැකි ආකොරයට රොජය අනුග්රහය දක්වන 
යොන්ත්රණයක් සැකසීම. 

 රැකියො විරහි  ගෘහසථ් සොමොජිකයින්, වියශ්ෂයයන් ගෘහණියන්ට ස්ව ොවිකවම ලබො ග  
හැකි අතිරික්  පලතුරු සහ එළවළු  මන්යේම යගවතු වල අගය එකතු කළ නිෂ්පොදනයන් 
බවට පත්තකිරීමට දිරිමත්ත කිරීම. 

 ඔවුන්යේ නියවස්වලින් යමම නිෂ්පොදන එකතු කිරීම සඳහො යවනම ක්රමයේදයක් නිර්මොණය 
කිරීම සහ ය ොරතුරු හුවමොරු කර ගැනීයම් සන්නියේදන මෘදුකොංගයක් (Mobile App) 
හඳුන්වො දීම. 
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උප අාංශය ප්රතිපත්තති උපාය මාර්ගග් ක්රියාකාරකම් 

ප්රායේශීය 

 ාංවර්ගධ්නය – 

උතුරු  හ 

නැයග්නහිර 

පළාත්ත 

බියයන් සැයකන් 
ය ොරව සුව 
පහසුයවන් ජීවත්ත විය 
හැකි සමෘේිමත්ත 
ප්රයේශයක් 
යලස උතුරු සහ 
නැයගනහිර පළොත්ත 
නඟො සිටු ීම 

ආර්ික සංවර්ධනය 
අතින් උතුරු සහ 
නැයගනහිර පළොත්ත 
ඉහළට ම ඔසවො  ැබීම 

 විශ්වවිදයල, විදයොය න, වෘත්තතීයයේදී අධයොපන ආය න, උසස්  ොක්ෂණික විදයොය න, 

ය ොරතුරු  ොක්ෂණික සහ කෘි පර්යේෂණ ආය න ආදිය ආරම්  කර එමඟින්  රුණ 

 රුණියන්යේ අනොග  අභිලොෂයන් සපුරොලීම.  

 

ප්රායේශීය 

 ාංවර්ගධ්නය – 

වතු අාංශය 

වතු අංශය  
සමෘේිමත්ත කිරීම 

වතු ප්රජොව සදහො 
සංවර්ි  ආර්ිකයක්, 
උසස්  ත්තත්තවයේ නිවොස, 
අධයොපන සහ යසෞඛය 
පහසුකම් සහි  සුව පහසු 
ජීවින  ත්තත්තවයක් 
ස්ථොපි  කිරීම 

 කෘිකොර්මික පර්යේෂණ ඥොනය සහ නූ න  ොක්ෂණික  ොවි යන්  රුණ  රුණියන්ට 
ලබොදීම සඳහො කෘිකොර්මික විදයොලයක් ආරම්  කිරීම. 

 අංග සම්පූර්ණ යදමළ මොධය ගුරු විදයොලයක් සථ්ොපනය කිරීම සහ වෘත්තතීයයේදී අධයොපනය 
ලබොදීම සඳහො විවෘ  විශ්වවිදයොල ශොඛොවක් හැටන් හි ස්ථොපනය කිරීම. 

 

 

 


