අප්රේාල් 23

ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

01

01-අ

02

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

අයනකුමක
අදාළිආ තන

වර්ත ානිතමකව

රජප්ේ් ප් ේාවකයකුට් රුපියල් 10,000/- ක් 
වැටුප්් වැඩිවීමක්් ලබාදීම් හා් එහි් මූලික් 
පියවර් හැටියට් වහාම් ක්රිමයාමකමක් වප් ිදි ්  මුදල
ප්ිබරවාදි් ම ් වැටුිට් රුපියල් 5,000/- ක් 
වැටුප්් වැඩිවීමක්් ලබාදීම.

රාජ්් 
ිදිිාලප

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් රීම ම්  ාහා් 
චක්රයප්ලයයක්් ිකකුමක් ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

සියලු් දීමපා් ඇු මක් ප්කොට් ඒකාබද්ධ් 
වැටුප්් ිකර්ණය් රීම ප්මන්් අපුරුව් හිඟ් 
මුදල් ද්  හිතව් ඉතිදි් වැටුප්් වැඩිවීම්් 
ලබාදීම.

රාජ්් 
ිදිිාලප

ජාතික් වැටුප්් ප්කොමි ම් ක්රිමයාකාම ්  ැලැ කමක්් 
ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

ප්ම්්  ම්බන්ධප්යන්් ජාතික වැටුප්් ප්කොමි ම් විසින්් 
අධ්පය් ප්කප්රමින්් ිවී.

ගරු් මුදල් අමාත්ුමා්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් 
භාණ්ඩාගාර් ප්ලකම්වරයා් විසින්් සුදුසු් ක්රිමයාමාර්ග් 
ගතුතුය.

අදා ් මුදල් රජයට් ප්ගවා් ඇති් පුද්ගලයින්් 30,000කට් 
ිමණ් කඩිපමින්් ප්මෝටර්් බයිසිකල් ලබාදීමට් පියවර් 
ගිකමින්් සිටී.

මුදල් 
ජාතික් වැටුප්් 
ප්කොමි ම් 

ප්මෝටර්්  යිකල් ලබාදීප්ම්දී් අ ාධාරණයට් 
ලක්් වූ් රජප්ේ් ප් ේාවකයන්් ගැප් 
මුදල
ප් ොයාබලා් ඒ් අයට් ද් එම්  හපය් ලබාදීම.

i.

ිවතිප් ප් ේාවා් ව්ව කාාව් පැවත්  ලකා් 
බලමින්් උ කවීම්් ිටිිාටියක්් හඳුන්වාදීම.
වඩාමක් ප්යෝග්් ිදි ් ප්මම් ිකලධාම න්් පැවත් 
කාාපගත් රීම මට් ඇති් හැරීයාව් ප් ොයා් 
බැලීම.

03

ප්ද්ශිාලප් ් වහල් වැඩට් ් ප්යොදාප්ගප් ඇති් 
උිාධිධාම න්් රාජ්් ප් ේාවයට් විධිමමක් ිදි ් 
ඇුළු් ප්කොට් ඔවුන්ප්ේ් සුදුසුකම්වලට් 
දිලප් උ කවීම්් ක්රයමයක්් ඇති් රීම ම.

රාජ්් ිදිිාලප

රතිිමකති් 
ම්ිාදප

ii.

04

විරේාමිකයන්ප්ේ් වැටුප්් වි මතා් ඉවමක් 
කරනු් ලබප් ප්තක්් ඔවුන්ට් රුපියල් 
3,500/- ක් මාසික් අන්තර්් දීමපාවක්් 
ලබාදීම.

රාජ්් ිදිිාලප
(විරේාම් වැටුප්)් 

මුදල

ප්ම් ාහා් චක්රයප්ලයයක්් ිකකුමක් කල් ුතුය.

i. උ කවීම්් ිටිිාටිය්  ක කකර් ඇති් අතර් එය් ් වැටුප්් 
හා් ප් ේාවක්  ංය්ා් ප්කොමි ම් විසින්්  මාප්ලෝචපය් 
ප්කප්රමින්් ිවී.
ii. අදාල් වෘමකීය්  මිතිද් විම මින්් දැපට් අනුමත් කර් 
ඇති්  ංවර්ධප් ිකලධාම න්්  ාහා් වප් ප් ේාවා් 
ව්ව කාාව් විප්ශේා ් ප්රේේාණියකයක්් ඇු මක් ක ් හැරී් 
ිදි ්  ංප්ශෝධපය් කරමින්් ිවී.
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

1
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

05

රාජ්් බැංකුවල් තිප්බප් ප්ජ් කඨ් 
පුරවැසියන්ප්ේ්  කාාවර් තැන්ිුවල් ි මු් 
ලක් ් 10 ාහා් ප්ගවනු් ලබප් ප්ිොලිය් 
15% දක්වා් ඉහ ් දැමීම.

රතිිමකති් 
ම්ිාදප (ශ්රීප් 
ලංකා් මහ් 
බැංකුව)

06

මෘද්ධි්  හපාධාරය් උිදිම් 200% දක්වා් 
වැඩි් රීම ම.

ිකවා ් හා් 
මෘද්ධි් 
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

07

දරුවකු් රසුත් කරප්  මම් මවකටම් 
ප්ිෝ ්දාී ් හහාර් ලබාගැීමම්  ාහා් 
රුපියල් 20,000/- ක් දීමපාවක්් ලබාදීම.

රා.අ/ මා් 
කටුතු

08

අත්වශ්් හහාර් ්රමව්් වර්ග් දහයක්්  ාහා් 
අය් කරප් අධික් බදු් ඉවමක් ප්කොට් මිල් 
ිහත් ප්හළීම.් මීට්  මගාමීව් අත්ාවශ්් 
හහාර් ික කිාදපප්ේ් ප්යදී් සිටිප් ප්ද්ශීය් 
ික කිාදකයන්් හරක් ා් රීම මට් අවශ්් 
පියවර් ගැීමම.

මුදල

09

ඉන්ධපවලින්් රජය් අය් කරප් ප්කෝටි් 
4,000 ක් අධික් ීරුබදු් ඉවමක් කර, ඉන්ධප් 
මුදල
මිල් අඩු් කරමින්් එහි් වාසිය් මහජපයාට් 
ලබාදීම.

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

ශ්රීප් ලංකා් මහ් බැංකුව් විසින්් චක්රයප්ලයයක්් ිකකුමක් 
ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

මුදල

අයවැය් කාාප්ේ්  ාහන්් ිදි ් ක්රිමයාමාර්ග් ගත් 
ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

මුදල, ප් ෞය්

අඩුබර් දරු් උිමක් සිදුවීම් වැලැක්වීම්  ාහා් ගැබිික් 
මප්ේදීම් අවශ්් ප්ිෝ ්දාී  හහාර් ලබාදීම
ාහා් ක්රයමප්ේදයක් හඳුන්වා් දීම.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

අයවැය් කාාප්වහි්  ාහන්් ිදි ් ප්මම් ප්යෝජපාව් 
ක්රිමයාමකමක් රීදිමට් අවශ්් පියවර් ගත් ුතුය.් 

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

විදුලිබල් හා් හා් 
බලශක්ති

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

2
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

10

රවාහප් කර්මාන්තයට් අවශ්්  දි් දීමපා් 
ලබාප්දමින්් රජප්ේ් ප්මන්ම් පුද්ගලික් 
අංශප්ේ් ද් ප්ිොදු් රවාහප් ප් ේාවාවල් 
ඵලදාී තාව් ඉහ ් පැංවීමට් ක්රිමයා් රීම ම.

අභ්න්තර් 
රවාහප

11

ගෘහ ා
ක ් ගම ක් සිලින්ඩරයක් මිල් රුපියල් 
300/- රීන්් අඩු් රීම ම.

මුදල

12

වී් රීප්ලෝවක්් මිලදී් ගන්පා්  හතික් මිල් 
රුපියල් 50/- දක්වා් වැඩි් රීම ම.

13

අර්තාිල් රීප්ලෝවක්් මිලදී් ගන්පා්  හතික් 
මුදල
මිල් රුපියල් 80/- දක්වා් ඉහ ් දැමීම.

14

අමු් ප්මක් දළු් රීප්ලෝවක්්  ාහා් රුපියල් 
80.00 - 90.00 අතර් ිාප්වප් මිලක්් 
ිවමකවාප්ගප් යාම.

15

රබර්්  ාහා් රුපියල් 350/- ක් ිාප්වප් 
මිලක්් ිවමකවාප්ගප් යාම.

මුදල

අයනකුමක
අදාළිආ තන

මුදල

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වි කතරාමකමක් ප්යෝජපාවක්් ප්ර්ඛීය් අමාත්ාංශය් 
විසින්් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

හහාර් 

සුරක්ෂිතතාව

හහාර් 

සුරක්ෂිතතාව

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

සුරක්ෂිතතාව

හහාර් 

වර්ත ානිතමකව

ප්ම්්  ම්බන්ධප්යන්් 2015 ප්ිබරවාදි 05්  පැති් 
අයිතම් 7් දරප් අමාත්් මණ්ඩල් ීරණයට් 
අනුකූලව් භාණ්ඩාගාරය් විසින්් අරමුදල් ිකකුමක් 
ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

අදා ් ප්ර්ඛීය් අමාත්ාංශ්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් 
වැඩ් පිළිප්වලක්් භාණ්ඩාගාරය් විසින්්  ක ක් ක ් 
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
ුතුය.් 

මුදල

වැවිලි් 
කර්මාන්ත

අදා ් ප්ර්ඛීය් අමාත්ාංශ්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් 
වැඩ් පිළිප්වලක්් භාණ්ඩාගාරය් විසින්්  ක ක් ක ් 
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
ුතුය.් 

මුදල

වැවිලි් 
කර්මාන්ත

අදා ් ප්ර්ඛීය් අමාත්ාංශ්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් 
වැඩ් පිළිප්වලක්් භාණ්ඩාගාරය් විසින්්  ක ක් ක ් 
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.් 
ුතුය.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

මුදල

මාජ් ප් ේාවා් 
සුබ ාධප් හා් 
ිශු්  ම්ිමක

මහා් භාණ්ඩාගාරය ් ප්වත් ඉ දිිමක් රීම ම්  ාහා් මිල් 
යාන්ත්ර්ණය් පිළිබා් ප්යෝජපාවක්් ිශු ම්ිමක් ් අමාත්ංශය් 
අදා ් ප්ර්ඛීය් අමාත්ාංශය් විසින්් සුදුසු් වැඩ් 
පිළිප්වලක්්  ක කකර භාණ්ඩාගාරය් ප්වත් ලබා්  ය්  විසින්්  ක ක් ප්කප්රමින්් ිවී.් ් ප්කප් ේාපමුමක,් රීදි් 
ික කිාදපප්ේ් ප්යදී් සිටිප් සියළුම් ් ් රාජ්ය් හා් 
ුතුය
ප්ිෞද්ගලික් හයතප් ප්මම් ප්යෝජපාව් 2015 ් ජූික් 
මා ප්ේ් සිට් ක්රිමයාමකමක් රීම මට් එකඟමකවය් ි කර් ඇත.

17

සියලු් ප්ගොවි් ණය් 50% රීන්් කිා් හැර් 
ප්ගවීමට් ඇති් ඉතිදි් මුදල් පැවත් 
මාප්ලෝචපය් කර් ප්ගවීමට්  හප් 
කාලයක්් ලබාදීම.

රතිිමකති් 
ම්ිාදප (ශ්රීප් 
ලංකා් මහ් 
බැංකුව)

මුදල
වාදිමාර්ග් හා් 
කෘෂිකර්ම

මුදල් අමාත්ාංශය්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් ශ්රීප් ලංකා් 
මහ් බැංකුව් විසින්් චක්රයප්ලයයක්් ිකකුමක් ක ් 
ුතුය.
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දැපට් ලබාප්දප,් ි ට් ද් ප්බෝග් වගාවට් ද් 
මනු ්යාට් ද් අහිතකර් බාල් ප්ිොප්හොර් 
ප්වනුවට් උ ක් තමකමකවප්යන්් හා් 
රමිතිප්යන්් ුතු් ප්ිොප්හොර් ලබාදීම.

වාදිමාර්ග් හා් 
කෘෂිකර්ම
ජාතික් 
ප්ිොප්හොර් 
ප්ලකම්් 
කාර්යාලය

මුදල

විප්ශේා ඥවරුන්ප්ේ හා් ිර්ප්ේ ණ් ් හයතපවල් 
හාය් ඇතිව් 
i. උ ක් තමකමකවප්ේ් ප්ිොප්හොර්  හ් ර ායප් 
වර්ග්  ාහා් අවශ්් රමීීන්්  ක ක් රීම ම.
ii. තහපම්් ක ුතු් අහිතකර් ර ායප් වර්ග් 
හඳුපා් ගැීමම.

16

රීදි් ප්ගොවීන්ට් රීදි් ලීටරයකට් දැපට් 
ප්ගවප් රුපියල් 60/- ක්  හතික් මිල් 
රුපියල් 10/- රීන්් වැඩි් රීම ම.

19

දැපට් ලබාප්දප් බාල් ප්ිොප්හොර් ප්වනුවට් 
රමිතිප්යන්් ුතු් ප්ිොප්හොර් කුඩා් ප්මකවු් 
හිමියන්් ප්වත් ලබා් දීමට් කටුතු් රීම ම.

වැවිලි් 
කර්මාන්ත

මුදල

විප්ශේා ඥවරුන්ප්ේ හා් ිර්ප්ේ ණ් ් හයතපවල් 
හාය් ඇතිව් 
i. උ ක් තමකමකවප්ේ් ප්ිොප්හොර්  හ් ර ායප් 
වර්ග්  ාහා් අවශ්් රමීීන්්  ක ක් රීම ම.
ii. තහපම්් ක ුතු් අහිතකර් ර ායප් වර්ග් 
හඳුපා් ගැීමම.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

i.
ii.

විද්වමක් මණ්ඩලප්ේ්  හය් ඇතිව් පව් රමිීන්් 
ක ක් කර් ඇත.
ප්ව ා් ප්ිො ට්  ැිප්යප් ප්ිොප්හොරවල් තමකව් ් 
ිදික් ාව්  ාහා් වැඩි් ිකය ්  ාම්ිල් රමාණයක්් 
ලබා් ගැීමමට් කටුතු් කර් ඇත් .

i.

ගුණාමකමක් තමකවය්  හතික් රීම ම්  ාහා් 
ප්ිොප්හොර්  ාම්ිල් 520ක්් ් ගාලල,් මාතර,් 
කළුතර, රමකපපුර්  හ් කමගලල් රප්ද්ශවල් ් 
ිදික් ා් රීම ම් අව න්් කර් ඇත.

ii.

ප්ිොප්හොර් ප්යදීම් පිළිබා් විද්ාමකමක් ක්රයමය් 
පිළිබාව්  කත්රිදක්ක් 06 ක්  හ ් ඌව් ි ාත් ු
ප්මක් ප්ගොවීන්්  ාහා් දැනුවමක් රීම ප්ම්් වැඩ ටහන්් 
අව න්් කර් ඇත.

4
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

20

21

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

මහමුහුප්ද්් දී් ජීවිත් අහිමිවප් ධීවරයකු් 
ප්වනුප්වන්් රුපියල් ද ් ලක් යක් 
රක් ණාවරණයක්් රජප්ේ් දායකමකවය් ද් 
ඇුව් ලබාදීම.

ක ප්ද්ශ් 
ව
කටුතු් හා් 
ධීවර

මුදල
අදා ් ිාර්ශවයන්් විම ා් වාර්තාවක් ලබා් ප්දප් 
මහජප්  ාමය්  ප්ල ් රක් ණ්  මාගම්්  ංගමප්යහි්  භාිතිවරයා් 
හා් හිදා් 
ප්ගන්් ඉලලීමක්් ක ් ුතුය.

ප්ගොවීන්ට් වගා් හාික් රක් ණාවරණයක්් 
රජප්ේ් දායකමකවය් ද් ඇුව් ලබාදීම.

වාදිමාර්ග් හා් 
කෘෂිකර්ම

මුදල

22

ප්ගොවි්  හ ධීවර් රජාව්  ාහා් පව් විරේාම් 
වැටුප්් ක්රයමයක්් හරම්භ් රීම ම.

23

ත්රීාප්රෝද් රා් දියැදුරු, ප්ම් න්් ප්හෝ් වඩුවැඩ,
සුළු් ප්ව ාාම් ඇුළු් අවිධිමමක් රැරීයා් 
ක්ප් ේාත්ර්යන්හි් ිකුතු් අය්  ාහා් විරේාම් 
වැටුප්් ක්රයමයක්් හරම්භ් රීම ම.

24

විප්ද්ශ් රැරීයාවන්හි් ිකුතු් ප් ේාවක් 
ප් ේාවිකාවන්්  ාහා් විරේාම් වැටුප්් ක්රයමයක්් 
හරම්භ් රීම ම

ක මණාකරප

වර්ත ානිතමකව
අදා ් ප්යෝජපාව්  ක ක් කර් ඇත.් 
රක් ණ් ප්යෝජපා් ක්රයමය් ජාතික් රක් ණ් භාර් අරමුදල් 
මඟින්් ක්රිමයාමකමක් රීම ම්  ාහා් කැබිප අ් අනුමැතිය් ලබා් 
ගැීමමට් කටුතු් කර් ඇත.

අදා ් ිාර්ශවයන්් විම ා් වාර්තාවක්් ප්දප් ප්ල ් 
රක් ණ්  මාගම්්  ංගමප්යහි්  භාිතිවරයා් ප්ගන්් 
ඉලලීමක්් ක ් ුතුය.

අදා ් ිකම ක් ණ් ලබා් ගැීමම්  ාහා් ප්යෝජිත් පව් රක් ණ් 
ප්යෝජපා් ක්රයමය් මුදල් අමාත්ාංශයට ප්යොමු් කර් ඇත.

මුදල
වාදිමාර්ග් හා් 
කෘෂිකර්ම
රා.් අ./් ධීවර

ිවතිප් විරේාම් වැටුප්් ප්යෝජපා් ක්රයම්  ලකා් 
බලමින්, අමාත්ාංශය් විසින්් සුදුසු් ඒකාබද්ධ් 
වැඩ ටහපක්් ්  ක ක් කර් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

අදා ් හයතපයන්හි් උිප්ද්ශකමකවය් ලබා් ගිකමින්් 
ප්යෝජපාප්ේ් ප්කටුම්ිත්  ක ක් කර් ඇත.

මුදල
කර්මාන්ත් හා් 
වාණියකජ් කටුතු

ිවතිප් විරේාම් වැටුප්් ප්යෝජපා් ක්රයම්  ලකා් 
බලමින්, අමාත්ාංශ් විසින්් සුදුසු් ඒකාබද්ධ් 
වැඩ ටහපක්් ්  ක ක් කර් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

කවයං් රැරීයාවන්හි් ිකුතක්ත් කණ්ඩායම්් විසින්් 
ඉ දිිමකකරප් ලද් ප්යෝජපා් ් ශ්රීප් ලංකා්  මාජ් හරක් ණ් 
මණ්ඩලය් විසින්්  මාප්ලෝචපය් ප්කප්රමින්් ිවතිප් අතර් 
ඔවුන්්  මඟ තවදුරටමක්  ාක්ඡාා් ් සිදු් ප්කප්රමින්් ිවී.

විප්ද්ශ් රැරීයා
මුදල

දැපට් ිවතිප් විරේාම් වැටුප්් ප්යෝජපා් ක්රයම්  ලකා් 
බලමින්, අමාත්ාංශය් විසින්් සුදුසු් ඒකාබද්ධ් 
වැඩ ටහපක්් ්  ක ක් කර් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

සුදුසු් විරේාම් වැටුප්් ක්රයමයක්් ප්යෝජපා් රීම ම් පිණියක ් අමාත්් 
මණ්ඩලය් විසින්් ිමක් කරප් ලද් කමිටුව් විසින්් 
වැඩ ටහපක්්  ක ක් ප්කප්රමින්් ිවී

5
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

ප්මරට් අප්න්වාසික් ගිණුම්්  ාහා් 2.5%
ප්ිොලියක්් දැපට් ඇති් ප්ිොලියට් එකු් 
රීම ම.

මුදල
විප්ද්ශ් රැරීයා් 

25

මැද් ප්ිර ග් ඇුළු් පිටරටවල් රේමය් කැි් 
කරප් ශ්රීප් ලාංරීකයන්ප්ේ් ිවුල් රැකබලා් 
ගැීමම්  ාහා් විප්ශේා ් ිවුල් සුරැකුම්් 
වැඩ ටහපක්් හරම්භ් රීම ම.

විප්ද්ශ් රැරීයා
රා.අ/ මා් 
කටුතු

26

මුදල
උිදිම් රුපියල් ලක් ් ප්දකක් 
රතිිමකති් 
වටිපාකමකට් උක ක් කර් ඇති් රන්් භාණ්ඩ් 
ම්ිාදප
ාහා් ප්ගවිය් ුතු් අධික් ප්ිොලිය් හා් දඩ් 
(ශ්රීප් ලංකා් මහ් 
මුදල් කිා් හැම ම.
බැංකුව)

27

විවිධ් මූල්් හයතප් මඟින්් ප්දප් ලද් 
ප්ිොප්රොන්දු, ප්ක්රයඩි අ් කා ය් ප්යෝජපා් හා් 
පිරමීඩ් ක්රයම් මඟින්් රැවටීමට් ලක්වීම් ික ා් 
ිැටවී් ඇති් ණය් පිට් ණය් කිා් හැම මට් 
අවශ්් ක්රිමයාමාර්ග් ගැීමම.

24-අ

මුදල
රතිිමකති් 
ම්ිාදප
(ශ්රීප් ලංකා් මහ් 
බැංකුව)

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

රතිිමකති් 
ම්ිාදප (ශ්රීප් 
ලංකා් මහ් 
බැංකුව)

ජපතා් අදහ ක් ලබා් ගැීමම්  ාහා් ක්රිමයාකාම ් 
අප්න්වාසික් ගිණුම්්  ාහා් ඉහ ් ප්ිොළියක්් ප්ගවප් ප්ල ් 
කමිටුවක්් ිමකප්කොට් ඒ් අනුව් ප්යෝජපා් ප්කටුම්ිමක් 
වාණියකජ් බැංකු් වලට් දන්වා් ඇත
ක ක් ක ් ුතුය.

කාන්තා් 
කටුතු

දැපට් ිවතිප් ිවුල් සුරැකුම්් වැඩ ටහන්්  ලකා් 
බලමින්් අමාත්ාංශය් විසින්් ඒකාබද්ධ් 
වැඩ ටහපක්් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

අදා ් ඒකාබද්ධ් වැඩ ටහප්  ක ක් කර් අමාත්් 
මණ්ඩලය් දැනුවමකකර් ඇත් .් අමාත්් මණ්ඩල් 
ීරණයට් ් අනුව් අදා ් ික ධාදින්්  මග්  ක්ඡාා් 
කරමින්් ිවී් .

මුදල් අමාත්ාංශය්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් ශ්රීප් ලංකා් 
මහ් බැංකුව් විසින්් අදා ් උිප්ද ක්  ංග්ර්හය් ිකකුමක් 
ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

මුදල් අමාත්ාංශය්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් ශ්රීප් ලංකා් 
මහ් බැංකුව් විසින්් අදා ් උිප්ද ක්  ංග්ර්හය් ිකකුමක් 
ක ් ුතුය.

i. ප්ගෝලඩන්් කී් ් ප්ක්රයඩි ය් කා ය්  මාගම් ද් ් ප් න්ට්රයල් 
ඉන්ප්ව ක අමන්් ෆිපමන් ක් ් පී් එල් සී් ද් ඇු මකව් 
ප්මවැික් මූල්් හයතපයන්හි් තැන්ිමකකරුවන්් 
මඟ්  ාක්ඡාා් ිවමකවා් ඇත.
ii. අදා ් තැන්ිමකකරුවන්ට්  හප්  ැලසීම්  ාහා් ් 
ප්යෝග්් යාන්ත්ර්ණයක්්  ක කප්කප්රමින්් ිවී.

6
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

28

ය ෝජනාව

ක ් දු ණ, මා් අිචාර් හා් කාන්තාවන්ට් 
ත්රීා
එප්රහිව් ලිංගික් අඩන්ප්මක අටම්් ව ක්වා් 
කාන්තාවන්ට් හා්  මුන්ට් අි් රප් අ් 
ිකදහප් ේා් ජීවමක් වීමට් හැරීවනු් පිණියක ් පව් 
ීමති්  ම්ිාදපය් රීම ම් හා් ීමතිය් ත න්් 
ක්රිමයාමකමක් රීම මට් වගබලා් ගැීමම.

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

අධිකරණ
කාන්තා් 
කටුතු
රා.අ/ මා් 
කටුතු

29

ුතද්ධප්ේදී් වැන්දඹු් වූ් සියලු් ජප් 
ප්කොට කවල් කාන්තාවන්ට් හා් ඔවුන්ප්ේ් 
යැප්ින්පන්ට් විප්ශේා ් රැකවරණ් ක්රයමයක්් 
හඳුන්වාදීම.

කාන්තා් 
කටුතු

30

ප්ද්ශිාලප් ීරණ් ගැීමම්  ාහා් කාන්තා් 
හභාගිමකවය් වැඩි් රීම ම් පිණියක ් ි ාමක් 
ිාලප් හා් ි ාමක්  භාවල් මන්ත්රීාවදියන්ප්ේ් 
ංය්ාව් අවම් වශප්යන්් 25% ක්් වමක් 
වියුතු් බවට් ීමති්  ම්ිාදපය් රීම ම.

කාන්තා් 
කටුතු
රතිිමකති් 
ම්ිාදප
රාජ්් ිදිිාලප

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

දැපටමමක් ඉ දිිමක් කර් ඇති්  මුන්්  ාහා් 
අධිකරණ් රැකවරණය්  ැලසීප්ම්් ිපමක් ප්කටුම්ිත්  ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත් 
මාප්ලෝචපය් ක ් ුතුය.

මාජ් 
සුබ ාධප් හා් 
ිශු්  ම්ිමක් 
ංවර්ධප

ිවතිප් වැඩ ටහප්  ලකා් බලමින්් සුදුසු් 
ප්යෝජපාවක්් අමාත්ාංශය් විසින්් ඉ දිිමක් ක ් 
ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත

මැතිවරණ් ප්කොම ාදි කවරයා් ඇුලු්  අදා ් 
ිාර්ශකවයන්්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් ිපමක් 
ප්කටුම්ිතක්්  ක ක් රීම ම්  ාහා් අමාත්ාංශය් 
විසින්් මූලික් කටුතු් හරම්භ් ක ් ුතුය

කාන්තාවන්ප්ේ් ප්ද්ශිාලප්  හභාගීමකවය් රවර්ධපය් 
රීම ම්  ාහා් උිායමාර්ගයක්්  ක ක් කර් ඇත.

7

අප්රේාල් 23

ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

31

අප්ප්් තරුණ් ිරපුප්ර්් අ හපයට් මුල් වී් 
ඇති් විරැරීයාව්  හමුලින්ම් ුරන්් රීම ම් 
ඉලක්ක් කරගමක් ප්ද්ශීය් හා් විප්ද්ශීය් 
රැරීයා් හා්  කවයං් රැරීයා් ද ් ලක් යක්් 
ැිී ප්ම්් වැඩ ටහප් හරම්භ් රීම ම.

32

තරුණ් තරුණියකයන්ට් තමන්් කැමති් මතයක්් 
රා.අ/් තරුණ් 
දැම මට, රකාශ් රීම මට් හා් ඒවා් පිළිබිඹු් වප් 
කටුතු
ිදි ් ිකර්මාණකරණප්ේ් ප්යදීමට් ප්මන්ම් 
රතිිමකති් 
ිකදහප් ේා් තරුණ් ජීවිතය් භූක්තිවිඳීමට් ඇති් 
ම්ිාදප
අයිතිය් තහවුරු් රීම ම.

33

රතිිමකති් 
ප්පොමිලප්ේ් ඉන්ටර්ප්න් අ් ලබාදීම, මම් 
ම්ිාදප
පගරයකම් රසිද්ධ්  ා
ක ාපවල් WiFi කලාි් 
විප්ද්ශ් කටුතු
ඇති් රීම ම.
(ICTA)

රතිිමකති් 
ම්ිාදප
මුදල

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

කර්මාන්ත් හා් 
වාණියකජ් කටුතු
අදා ් සියලු් ිාර්ශවයන්් විම ා් අප්රේාල් ම මුල් 
මහාමාර්ග් හා් 
තිය් වප් විට් සුදුසු් ප්යෝජපා් ඇුලමක වාර්තාවක්් 
හප්යෝජප් 
ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.
රවර්ධප
විප්ද්ශ් රැරීයා

රා.අ/් තරුණ් 
කටුතු

වර්ත ානිතමකව

අදා ් වාර්තාව් අව න්් කර් ඇත

තරුණ් රඥප්තිය් ප්කටුම්ිමක් ක ් ුතුය.
මම් ප්ද්ශිාලප් ික් යකම් තරුණ් 
ාමාජිකයින්(1/3් ක්් කාන්තා්  ාමාජිකයින්් වප් 
ිදි )් වැඩ ටහපට්  ම්බන්ධ් වප් බවට් තරුණ් 
ප් ේාවා්  භාව්  හතික් විය් ුතුය.

තරුණ් රඥප්තිප්යහි් ි මු් ප්කටුම්ිත්  ක ක් කර් ඇත.් ් 
එය් වැඩි ුතණු් රීම ම්  ාහා අදාල් ිාර්ශවකරුවන්ප්ේ් 
අදහ ක් හා් ප්යෝජපා් ලබාගැීමප්මන්් අපුරුව් 2015් 
අප්ගෝ කු් ම ් තරුණ් රඥප්තිය් එළිදැක්වීමට් කටුතු් 
ප්යොදා් ඇත

ප්පොමිලප්ේ් අන්තර්ජාල් ිහසුකම්් ලබාදීම්  ාහා් 
මම් පගරයකම, රසිද්ධ්  ා
ක ාපවල් WiFi කලාි් 
ඇති් රීම ම්  ාහා් ක්රිමයාකාම ්  ැලැ කමක්් ඉ දිිමක් 
ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

34

ප්යොවුන්් ිාර්ලිප්ම්න්ුවට් මුදල් බලතල් 
ලබාදී් ප්යෞවප්  මාජ් හා් අප්පකුමක් තරුණ් 
මුදල
ංවිධාපවලින්් ඉ දිිමක් කරප් තරුණ් 
රතිිමකති් 
වැඩ ටහන්්  ාහා් වියදම්් රීම මට් 2015
ම්ිාදප
දහා් රුපියල් මිලියප් 250 ක්් ප්යොවුන්් 
ිාර්ලිප්ම්න්ුවට් ප්වන්් රීම ම.

රා.අ/් තරුණ් 
කටුතු

ප්ර්ඛීය් අමාත්ාංශ් විසින් අදා ව්ාිෘති් හඳුපා් 
ගත් ් ුතුය.

35

ණය් ප්තොරුරු් ඒකකප්ේ් (CRIB) අ ාධු් 
ප්ලයපයට් ඇු මකව් ණය් උගුප්ල් හිරවී් 
ඇති් සුළු් හා් මධ්් ිදිමාණ් ව්ාිාදිකයන්් 
හ් ප්ක්රයඩි අ් කා ය් හිමියන්් ඉන්් මුදවාප්ගප් 
ලිහිල් ප්කොන්ප්ද්සි්  හිතව් ණය් ප්ගවීමට් 
අව කාාවක්්  ල ාදීම

මුදල් රතිිමකති් 
ම්ිාදප (ශ්රීප් 
ලංකා් මහ් 
බැංකුව)

කර්මාන්ත් හා් 
වාණියකජ

මුදල් අමාත්ාංශය්  හ අප්පකුමක් අදා ් හයතප් 
මඟ්  ාක්ඡාා් කර් ශ්රීප් ලංකා් මහ් බැංකුව් විසින්් 
මාර්ප්ගෝිප්ද්ශ ංග්ර්හයක්් ිකකුමක් ක ් ුතුය.

36

හර්ථිකය් හසුරුවප් අතප් ො ක ක්් වූ් 
කැසිප්පෝ, මමකකුඩු, එතප්පෝල් 
ජාවාරම්කරුවන්් ප්වනුවට් රප් අ්  ුතණුව් 
ප්වනුප්වන්් කැිවූ් ප්ද්ශීය් ව්ාිාදික් 
රජාවක්් බිහි් රීම ම්  ාහා් සුළු් හා් මධ්් 
ිදිමාණ් කර්මාන්තකරුවන්් ප්වනුප්වන්් 
ලිහිල් ප්කොන්ප්ද්සි්  හිත්  හපදාී ් ණය් 
ක්රයමයක්් හඳුන්වාදීම.

මුදල
රතිිමකති් 
ම්ිාදප (ශ්රීප් 
ලංකා් මහ් 
බැංකුව)

කර්මාන්ත් හා් 
වාණියකජ

ිවතිප් වැඩ්  ටහන්්  මාප්ලෝචපය් කරමින්් 
රතිිමකති්  ම්ිාදප් අමාත්ාංශය් විසින්් සුදුසු් 
ප්යෝජපාවක්් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත

අිපයප්  හ් රැරීයා් වැඩි් රීම ම් ඉලක්ක් 
කරප්ගප් GSP + හපය් යළි් ලබාගැීමම.

කර්මාන්ත් හා් 
වාණියකජ් කටුතු් 
විප්ද්ශ් කටුතු

රතිිමකති් 
ම්ිාදප

අදා ් අමාත්ාංශ් විසින් ප්ම්්  ාහා් සුදුසු් ් 
ඒකාබද්ධ් උිායමාර්ගික්  ැලැ කමක්්  ක ක් ක ් 
ුතුය.

ප්ම්්  ම්බන්ධප්යන් ිමක ක ් අමාත් මණ්ඩල් අනු් 
කමිටුව් විසින්් කරුණු් අධ්යපය් කරමින්් ිවී.
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ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

වර්ත ානිතමකව

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත

i.
ii.

ප්යෝජිත් වැඩ ටහප්  ක ා් අව න්කර් ඇත.
රාජ්් බැංකු් ප්දකක්් ප්වත් (ලංකා් බැංකුව්  හ් 
මහජප් බැංකුව)් මාර්ප්ගෝිප්ද්ශ්  ියා් ඇත.් 
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

38

දැපට් ප්කම ප්ගප් යප් මූල්් හයතප් හා් 
බැංකු් ඒකාබද්ධ් රීම ප්ම්් වැඩ ටහප් 
පැවත්  මාප්ලෝචපයට් ලක්් රීම ම.

මුදල
රතිිමකති් 
ම්ිාදප
(ශ්රීප් ලංකා් මහ් 
බැංකුව

39

ක්ෂු්රම් ණය් ිාලපය් රීම ම් හා්  ංවර්ධපය් 
රීම මට්  කවාධීප් අධිකාදියක්් පිහිටුවීම.

රතිිමකති් 
ම්ිාදප
(ශ්රීප් ලංකා් මහ් 
බැංකුව)

40

41

කුඩා් ව්ව ායකයන්් හරක් ා් කර් ගැීමම් 
ාහා් රජප්ේ් කාර්යාංශයක්් පිහිටුවීම.

අයනකුමක
අදාළිආ තන

මුදල

රතිිමකති් 
ම්ිාදප
මුදල
(ශ්රීප් ලංකා් මහ් 
බැංකුව)
කර්මාන්ත් හා් 
වාණියකජ් කටුතු ් 

ත්රීාප්රෝද් රා් ක්ප් ේාත්ර්ය් ප්වනුප්වන්් ත්රීාප්රෝද් 
අභ්න්තර් 
රා් හිමියන්, බැංකු් ිකප්යෝජිතයන්් ඇු මක්  රවාහප
කමිටුවරීන්්  මන්විත් රජප්ේ් කාර්යාලයක්්  රතිිමකති් 
ඇති් රීම ම.
ම්ිාදප

මුදල

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

ඒකාබද්ධ්  මාප්ලෝචප් කමිටුව් විසින්්  ක කකරප් ලද් 
අදා ් ිාර්ශවයන්්  මඟ්  මාප්ලෝචපය් ක ් ුතුය. වාර්තාප්ේ් ද ් පිටිතක්් කරුණු් ිකම ක් ණය්  ාහා් 
මහබැංකුව් ප්වත් ඉ දිිමකකර් ඇත.

ප්ම්්  ම්බන්ධප්යන්් ලංකා් ක්ෂු්රම් මූල්් 
වෘමකතිකයන්ප්ේ්  ංගමය් විසින්් ඉ දිිමක් කරප් ලද්  ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත
ප්යෝජිත් ප්කටුම්ිත්  ාහා් මහජපතාවප්ේ්  හ් 
අදා ් රාජ්් හයතපවල් අදහ ක් ලබා් ගත් ුතුය.
ප්ම්් ක්ප් ේාත්ර්යට් අදා ව් දැපට් ිවතිප් රාජ්් 
හයතප හඳුපාප්ගප, ඒවාප්ේ් කාර්යභාරය් ් 
මාප්ලෝචපය් කර් ඉ දි් ක්රිමයාමාර්ගයක්් ප්යෝජපා් 
ක ් ුතුය.
අභ්න්තර් රවාහප් අමාත්ාංශය් විසින්් රක් ණ් 
මාගම්, ප්මෝටර්් රා් ප්කොම ාදි ක් 
ප්දිාර්තප්ම්න්ුව් හා් ත්රීා් ප්රෝද් රා්  ංගම්්  මඟ් 
ාක්ඡාා් ප්කොට් ප්යෝජපාවලියක්්  ක ක් ක
ුතුයි.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

කමිටු්  වාර්තාව්  අව න්්  කර,්  එය්  ිකති් 

ම්ිාදක්  ප්වත් 
ඉ දිිමක් රීදිම්  ාහා් කටුතු් කරමින්් ිවී.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

42

ප් ෞය්් හා් 
අයවැප්යන්් ිකදහ ක් ප් ෞය්ය්  ාහා් දැපට් 
ප්ද්ශීය් වවද් ්  රතිිමකති් 
ප්වන්් කර් ඇති් 1.8% ක්් ිමණ් වප් මුදල් 
මුදල
ම්ිාදප
3% දක්වා් ඉහ ් දැමීම

ප් ෞය් අංශය ංවර්ධපය් රීම ම්  ාහා් මුදල් 
රතිිාදප් වැඩි් රීම මට් රමුයතා් ිදපම්් කර් ගමක් 
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
උිායමාර්ගික්  ැලැ කමක්්  ක ක් කර් අමාත්ාංශය් 
විසින්් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.
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රජප්ේ් ප්රෝහලවල් රතිකාර්  ාහා් 
ිැමිප්ණප් ප්රෝගියකුට් අවශ්් සියළුම් 
ප්බප්හමක් අඩුිාඩුවරීන්් ප්තොරව් 
ප්රෝහප්ලන්ම් ලබාදීම.

මුදල

අදා ් වෘමකීය්  මිති්  හ් විප්ශේා ඥයින්්  මඟ් 
ාක්ඡාා් කර් දැපට් ිවතිප් ර ම්ිාදප් හා් ප්බදා් 
හැම ප්ම්් ක්රිමයාවලිය් විධිමමක් රීම මට් අමාත්ාංශය් 
විසින්් කටුතු් ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
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රජප්ේ් ප්රෝහලවල්  ැමකකම්්  ාහා් 
ප්ිොප්රොමකු් ප්ලයපවල් සිටිප් 
සියළුම් ් ප්රෝගීන්ප්ේ්  ැමකකම්් ිකම් රීම ප්ම්් 
කඩිපම් වැඩ් පිළිප්වලක්් ක්රිමයාමකමක් රීම ම.

මුදල

අදා ් වෘමකීය්  මිති්  හ් විප්ශේා ඥයින්්  මඟ් 
ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් වැඩපිළිප්වලක්්  ක ක් ක ් 
ුතුය

රජප්ේ් ප්රෝහලවල් ිවතිප්  ැමකකම්් හා් ප්වපමක් රතිකාර් 
ාහා් වප් ප්ිොප්රොමකු් ප්ලයප් අවම් රීම ම්  ාහා් 
විකලි් වි දුම්්  ලකා් බලමින්් ිවී.
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රජප්ේ් ප්රෝහලවල් බාහිර් රතිකාර් අංශය් 
රාත්රීා් 10.00 දක්වා් විවෘත් කර් තැබීම.

මුදල

ප්ම්්  ාහා් අමාත්ාංශය් විසින්් සුදුසු් පියවර් ගත් 
ුතුය

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත් 

ප් ෞය්් හා් 
ප්ද්ශීය් වවද්

ප් ෞය්් හා් 
ප්ද්ශීය් වවද්

ප් ෞය්් හා් 
ප්ද්ශීය් වවද්

11

අප්රේාල් 23

ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන
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වකුගඩු් ප්රෝගයට් ුඩු් ප්දප් බවට්  ැක් 
කරප් වල් පාශක් වර්ග, අප්පකුමක් කෘෂි් 
ර ායප් ්රමව්් තාවකාලිකව් හපයපය් 
වාදිමාර්ග් හා් 
තහපම්් රීම ම් හා් වකුගඩු් ප්රෝගය් 
කෘෂිකර්ම
වැ ැක්වීම්  ාහා් ප්කටි් කාලීප් ප්මන්ම් 
ගුකාලීප්  ැලසුම්්  ම්ිාදපය් ප්කොට් ඒවා් 
ක්රිමයාමකමක් රීම මට් පියවර් ගැීමම.
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හහාර, රූිලාවප්් භාණ්ඩ් හා් ප් ේාවා,
ඖ ධ් හදී් සියලු් ිාදිප්භෝගික් භාණ්ඩ් 
ිකයාමපය්  ාහා් ශක්තිමමක් හයතපයක්් 
පිහිටුවීමට් පියවර් ගැීමම.

ප් ෞය්් හා් 
ප්ද්ශීය් වවද්

හුතර්ප්ේද් රජා් වවද්් ප් ෞය්් ප් ේාවය් 
විබල් ගැන්වීමට් කටුතු් රීම ම.

48

49

සියලු් බටහිර, ප්ිර ග් හා් ප්ද්ශීය් වවද්් 
ක්රයම් මපා් ප්ල ්  ම්බන්ධීකරණය් කර් 
ඒකාබද්ධ් ප් ේාවාවක්් ජපතාවට්  ැිී මට් 
අවශ්් පියවර් ගැිකම.

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

විප්ශේා ඥවරුන්ප්ේ් හා් ිර්ප්ේ ණ් ් හයතපවල් 
හාය් ඇතිව් 
ප් ෞය්් හා් 
i. උ ක් තමකමකවප්ේ් ප්ිොප්හොර්  හ් ර ායප් 
ප්ද්ශීය් වවද්
වර්ග්  ාහා් අවශ්් රමීීන්්  ක ක් රීම ම.
ii. තහපම්් ක ුතු් අහිතකර් ර ායප් වර්ග් 
හඳුපා් ගැීමම.

වර්ත ානිතමකව

WHO වාර්තා් අනුව්  ැක් කටුතු් ිලිප්බෝධපාශක් 04් න්් 
03් ක්් (කාබෆිුතරාන්,් ක්ප්ලෝප්රොෆයිප්රොප්ෆො ක් හා් 
ප්රප්ිොිකල)් හපයපය්  ම්පූර්ණප්යන්් තහපම්් කර් 
ඇත.් ඉතිදි් ිලිප්බෝධපාශකය් ් වප් ේලයිප්ෆො ක අ්  ාහා් 
විකලියක්් ප්පොමැති් බැවින්් වකුගඩු් ප්රෝගය් රචලිත් 
කත්රිදක්ක් 05් ක් ඒවා් විරීණීම් හා් භාවිතය් තහපම්් කර් 
ඇත.් එම් කෘෂි් ර ායපය් හපයපය්  ැලරීය් ුතු් 
ම අටමරීන්් අඩු් රීම මට් කටුතු් කර් ඇත.

i. ජාතික් ඖ ධ් ිකයාමප් අධිකාදිප්ේ් ිපමක් 
ප්කටුම්ිත්  ම්බන්ධප්යන්් ් 
ප්රේේා කඨාධිකරණප්යහි් ීරණය් ක්රිමයාමකමක් 
රීම ම.් ් 
ii. ප් ෞය්් අමාත්ාංශප්ේ් හහාර් ිාලප් ඒකකය් 
ශක්තිමමක් ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත

ප් ෞය්් හා් 
ප්ද්ශීය් වවද්
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

අදා ් අමාත්ාංශ් විසින්් වි ත
ක රාමකමක් ව්ාිෘති් 
වාර්තාවක්්  ක ක කර ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

ප් ෞය්් හා් 
ප්ද්ශීය් වවද්
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

1961් අංක් 31් දරප් ිපත්  ංප්ශෝධපය් රීම ම් 
ාහා් අමාත්ාංශය් විසින්් වි කතරාමකමක් ව්ාිෘති් 
ප්යෝජපාවක්්  ක ක් කර් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

ඉන් යාප්ේ් භාවිතාප්ේ් ප්යප්දප් බටහිර් හා ප්ිර ග් 
ඒකාබද්ධ් රතිකාර් ක්රයම් අධ්යපය් කරමින්් ිවී.

හහාර් 
සුරක්ෂිතතාව

(ිාදිප්භෝගික් 
කටුතු් 
හරක් ක් 
අධිකාදිය)

12
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

50

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

ප්හප්රොයින්, ප්ක්රල් ගං් ජා, ටැබා් ඇුළු් 
සියලු් මමක්රමව්් ිකශකිතත් කාල ටහපකට් 
අනුව්  හමුලින්ම් ුරන්් රීම මට් රමුයතාව් 
මහජප්  ාමය් 
ලබාදීම්  හ් දැපට් මමක්රමව්වලට් ඇ්බබැහි් 
අධිකරණ් 
වී් ඇති් තරුණ් පිදි ක් පුපරුමකාාිපය් රීම ම් 
ාහා් දීිව්ාප්ත් කඩිපම්් වැඩ ටහපක්් 
විප්ද්ශ් හධාර් ඇතිව්  යමක් රීම ම

51

මමකකුඩු් ජාවාරම්කරුවන්් මැඬලීම්  ාහා් 
ඒකාබද්ධ් විප්ශේා ් බලකායක්් පිහිටුවීම.

ජපාධිිති් 
ප්ලකම්් 
කාර්යාලය
අධිකරණ

52

දුම්වැටි් ඇසුරුම්වල් රූිමය් ප් ෞය්් 
අවවාද් 80% දක්වා් වැඩි් රීම ම

ප් ෞය්් හා් 
ප්ද්ශීය් වවද්

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ජපමාධ්
(ජාතික් 
අන්තරාකර් 
ඖ ධ් ිාලක් 
මණ්ඩලය)

මහජප්  ාමය

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

i. මමක් ්රමව්් උවදුර් දුරු් රීම ම්  ාහා් මහජපතාව් 
දැනුවමක් රීම ප්ම්් වැඩ ටහප්  යමක් ක ් ුතු් 
අතර, ප්ම්්  ම්බන්ධප්යන්් වප් ීමතිමය් පියවර් 
ගැීමම්් කටුතුද් කඩිපම්් ක ් ුතුය.
ii. දැපට් ිවතිප් වැඩ්  ටහන්්  මාප්ලෝචපය් 
කරමින්් මමක් ්රමව්වලට් ඇ්බබැහිවූවන්් 
පුපරුමකාාිපය් රීම ම්  ාහා් සුදුසු් 
වැඩපිළිප්වලක්් අමාත්ාංශය් විසින්් ඉ දිිමක් 
ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත

ප්ම්්  ාහා් සුදුසු්  ාමාජිකයන්ප්ගන්් ුතමක් ක්රිමයාකාදි් 
කමිටුවක්් ිමක් ක ් ුතුය

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

ප්ම්්  ාහා් අමාත්ාංශය් විසින්් සුදුසු් පියවර් ගත් 
ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

53

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

වත්ර්ිකකායික් මහපායක් හිමිවරුන්ප්ේ් හා් 
මුදල
මහජපයාප්ේ් විප්රෝධ් මධ්ප්ේ් අරමාණ් 
රතිිමකති් 
බදු්  හප් ලබාදුන්් කැසිප්පෝ් බලිත්ර්් 
ම්ිාදප
අවලංගු් රීම ම.

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

අයනකුමක
අදාළිආ තන
උ ක් 
අධ්ාිප් හා් 
හප්යෝජප් 
රවර්ධප

උිාය් මාර්ගික්  ංවර්ධප් ිපත් යටප්මක් ිකකුමක් ක ් ් 
ිකප්ේදප් අප්හෝසි් ් රීම මට් කටුතු් ප්කප්රමින්් ිවී.් 
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් රීම මට් අදා ් 
බලධාම න්් විසින්් කටුතු් ක ් ුතුය.

i.

54

55

ප්ර්ගු් බදු් ප්පොප්ගවා් සිදු් කරප් එතප්පෝල් 
ජාවාරම් මර්ධපය් රීම ම.

මුදල
මහජප්  ාමය

ජාතික් මාපව් 
ම්ිමක් 
දැපට් ිකදහ ක් අධ්ාිපය්  ාහා් ප්වන්් කර් 
ංවර්ධප් 
ඇති් 1.7% ක්් ිමණ් වප් රතිිාදප් 6%
කවුන්සිලය,
ඉලක්කය් කරා් යාම් හරම්භ් රීම ම.
රතිිමකති් 
අධ්යප් 
හයතපය
(IPS)

ii.

අධ්ාිප
උ ක් 
අධ්ාිප
මුදල

වර්ත ානිතමකව

අිරාධකරුවන්ට් එප්රහිව් ීමතිමය් 
ක්රිමයාමාර්ග් ගැීමම් කඩිපම්් රීම ම්  ාහා් ් 
බලධාම න්් විසින්් ීමතිිතිවරයා් විම ා් 
කටුතු් ක ් ුතුය.
එතප්පෝල් හපයපය් හා් ිදිහරණය්  ාහා් 
ඇති් අධීක් ණ් ක්රිමයාවලිය් ශක්තිමමක් රීම මට් 
අමාත්ාංශය් විසින්් වැඩපිළිප්වලක්්  ක ක් 
කර් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

ජාතික් මාපව්  ම්ිමක්  ංවර්ධප් කවුන්සිලය් 
විසින්් රතිිමකති් අධ්ප් හයතපප්ේද්  හාය් ඇුව් 
අධ්ාිප් අංශය්  ංවර්ධපය් රීම ම්  ාහා් රමුයතා් 
ිදපම්් කර් ගමක් උිායමාර්ගික්  ැලැ කමක්්  ක ක් 
ක ් ුතුය.

හප්යෝජප් මණ්ඩලය් අදා ් ීමතිමය් රතිිාදප් ් 
ංප්ශෝධපය් රීම ප්ම්් ් ක්රිමයාවලිප්ේ් ිකරතව් සිටිප් ් අතර් 
රකාශයට් ිමකරීම ම් ීමතිිති් ප්දිාර්තප්ම්න්ුව් ප්වත් 
ප්යොමුප්කොට් රතිචාර් අප්ප්ක්ෂිතව් ඇත.

සුරාබදු් ප්දිාර්තප්ම්න්ුප්ේ,් ප්ර්ගු් ප්දිාර්තප්ම්න්ුප්ේ් 
හ් හපයප් හා් අිපයප් ිාලප ප්දිාර්තප්ම්න්ුප්ේ් ් 
පූර්ණ් අධීක් ණය් යටප්මක් එතප්පෝල් හපයපය්  ාහා් 
බලිත්ර්් ිකකුමකරීදිමට් පියවර් ප්ගප් ඇත.් 
ිකත්ානුකූල් ප්පොවප් එතප්පෝල් හපයපය් පැවැමකවීම් 
අධීක් ණය්  ාහා් ක්රයමප්ේදයක්්  ක ක් ප්කප්රමින්් ිවී.

උිායමාර්ගික්  ැලැ කම්  ක ක් කරමින්් ිවී.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

56

උ ක් අධ්ාිප
උ ක් අධ්ාිප් අමාත්වරයා් විසින්් 
(විශකවවිද්ාල් 
ිවරාප්ගප් ඇති් විශකවවිද්ාලවල් බලතල් 
ප්කොමි න්් 
රතිිාදප් ප්කොමි න්්  භාව් හරහා් පැවතමක් 
භාව)
විශකවවිද්ාලවලට් ලබාදී් 
රතිිමකති් 
ප්ද්ශිාලීමකරණයට් ලක්ව් ඇති් 
ම්ිාදප
විශකවවිද්ාල් ඉන්් ගලවා් ගැීමම.

57

ර වි් මහප්ිො ් ශි ්ධාරය් රුපියල් 
5,000/- ක්් දක්වා් වැඩි් රීම ම.

මුදල
උ ක් අධ්ාිප් 
(විශකවවිද්ාල් 
ප්කොමි න්් 
භාව,
මහප්ිොල් 
අරමුදල)

58

උ ක් ප්ි ් වි යයන්් ුපක්්  මමක් සියලු් 
ප්දපාට් උ ක් ඩිප්ප්ලෝමාවක්් ප්හෝ් 
උිාධියක්් දක්වා් ඉප්ගප් ගැීමමට් අවකාශ් 
ම්ිාදපය් රීම ම.

උ

59

ිා ලවලට, ි මු් ව රට්  මුන්් ඇු මක් 
කර් ගැීමම්  ාහා්  ාධාරණ, විිකවිද් 
ප්ිප්පප් ක්රයමප්ේදයක්්  ක ක් රීම ම

ක් අධ්ාිප

අධ්ාිප

අයනකුමක
අදාළිආ තන

රා.අ/් තරුණ් 
කටුතු

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

විශකව් විද්ාල් වල්  කවාධීපමකවයට් බාධාකාම ් ීමති් 
ප්රගුලාසි් ඉවමක් රීම ම්  ාහා් එක් මක් විශකව් 
විද්ාල් හචාර්ය්  ංගමප්ේ් (FUTA) හ් ප්වපමක් 
අදා ් ිාර්ශවයන්ප්ේ් අදහ ක් ලබාගත් ුතුය.

අමාත්වරයා් විසින්් ිවරාප්ගප් ඇති් විශකවවිද්ාලවල් 
බලතල් රතිිාදප් ප්කොමි න්්  භාව් හරහා් පැවතමක් 
විශකවවිද්ාලවලට් ලබාදීම් ්  ාහා් ් චක්රයප්ලයය්  ක ක් 
කරමින්් ිවී.් ප්මයට් අදාලව්  විශකවවිද්ාල හචාර්ය් 
ංගමය් මගින්් ප්යෝජපා් ඉ දිිමක් කර් ඇත.් ප්ම්් පිළිබද් 
වි කතරාමකමක් ප්යෝජපාවක්ද් ්  ක ක් කරමින්් ිවී.

උ ක් අධ්ාිප් අමාත්ාංශය් විසින්් ප්ම්්  ාහා් 
අතිප්ර්කව් අවශ්වප් මූල්මය් අවශ්තාව් 
මහප්ිො ් භාරකාර් අරමුදල් මඟින්් දැම ම්  ාහා් 
හඳුපාගත් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

ජාතික් මාපව්  ම්ිමක්  ංවර්ධප් කවුන්සිලප්යන්් 
වි කතරාමකමක් ප්යෝජපාවක්් ලබාගැීමම.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් රීම මට් අවශ්් වාර්තාව් 
අව න්් කර් ඇත

ප්ම්්  ාහා් සුදුසු් ප්යෝජපාවක්්  ක ක් රීම මට් කමිටුවක්් 
දැපට් ිවතිප් ක්රයමප්ේදය් වැඩි ුතණු් රීම ම්  ාහා් 
ිමකකර් ඇත.් කමිටු් රැ කවීම්් 02් ක්් ් ිවමකවා් ඇත.්  ි මු් 
අමාත්ාංශය් විසින්් ප්යෝජපාවලියක්් ඉ දිිමක් ක ්  ව රට්  මුන්් ඇු මක් කර් ගැීමම්  ාහා් සුදුසු් 
ුතුය.
ක්රයමප්ේදයක්්  ක ක් කරමින්් ිවී. චක්රයප්ලයය්  ක ක් කර් 
ඇත
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

59-අ

ය ෝජනාව

ි මු් ව රට් ඇු මකවීප්ම්් දී් දැපට් 
අ ාධාරණයට් ලක්ව් ඇති් දරුවන්ට් 
කඩිපම්්  හප්  ල ාදීම.

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

දැපට් ිවමකපා් වැඩපිළිප්වල් ප්මම් ගැටලුව් 
වි දීමට් රමාණවමක් ප්පොප්ේපම්් අමාත්ාංශය් 
විසින්් සුදුසු් ප්යෝජපාවක්් කඩිපමින්් අමාත්් 
මණ්ඩලය් ප්වත් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

අධ්ාිප

60

ිා ලවලට් සිසුන්් ඇු මක් රීම ප්ම්දී් දැපට් 
ිවතිප් රමාදයන්්  ම්පුර්ණප්යන්ම් පැති් 
අධ්ාිප
කර් ි මු් වාරය් හරම්භ් වප් විට් සියලු් 
දරුවන්ට් ිා ල් ලබාදීම්  හතික් රීම ම.

61

ිා ලවල් හගම් ඉගැන්වීප්ම්් චක්රයප්ලයය් 
අධ්ාිප
සියලු් ිා ල් අරභයා් ක්රිමයාමකමක් රීම ම, එම්  රතිිමකති් 
වැඩ් කටුතු් ප් ොයා් බැලීම්  ාහා් සියලු් 
ම්ිාදප,
හගම්වල් ිකප්යෝජිතයන්ප්ගන්්  මන්විත් 
අධිකරණ
කමිටුවක්් ිමක් රීම ම.

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

සියලුම් 
හගමික් 
කටුතු
අමාත්ාංශ

වර්ත ානිතමකව
ප්ම්් පිලිබා් මහජප් දුක්ගැපවිලි් පිළිබද් අභියාචපා් /් 
ිැමිණීලි් භාර් ගැීමම්  ාහා් අමාත්ාංශය් ුල් විප්ශේා ් 
කවුළුවක්් විවෘතව් ිවී.
එවැික් අභියාචපා් /් ිැමිණීලි් අධ්ාිපය් අමාත්ාංශප්ේ් 
අතිප්ර්ක් ප්ලකම්වරුන්ප්ේ් මූලිකමකවප්යන්් ුතමක් කමිටු් 05් 
ක්් මගින්්  මාප්ලෝචපය් ් කරමින්් ිවී.් ප්ම්් දක්වා් 
ලැබුනු් අභියාචපා් 2402් න්් 404් ක්්  ම්බන්ධව් ීරණ් 
ප්ගප් ඇත.

ිා ැලවලට් සිසුන්් ඇු මක් වීප්ම්් දැපට් ිවතිප් 
ක්රයමප්ේදය් අමාත්ාංශය් විසින්් විධිමමක් ක ් ුතුය.

ප්ම්්  ාහා් සුදුසු් ප්යෝජපාවක්්  ක ක් රීම මට් කමිටුවක්් 
ිමකකර් ඇත.් කමිටු් රැ කවීම්් 02් ක්් ් ිවමකවා් ඇත.්  ි මු් 
ව රට්  මුන්් ඇු මක් කර් ගැීමම්  ාහා් සුදුසු් 
ක්රයමප්ේදයක්්  ක ක් කරමින්් ිවී. චක්රයප්ලයය්  ක ක් කර් 
ඇත

අදා ් අමාත්ාංශ් විසින්්  ර්ව් හගමික්  මුළුප්ේ් 
අදහ ක් ලබාප්ගප් ීමතිිතිවරයාප්ගන්් උිප්ද ක් 
ලබාගත් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
i.
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ජාත්න්තර් ිා ල් රජප්ේ් අධීක් ණයට් 
භාජපය් රීම ම.

අධ්ාිප

ප්ම්්  ාහා්  කවාධීප් ිකයාමප් අධිකාදියක්් /් 
ඒකකයක්් පිහිටුවීම්  ාහා් අමාත්ාංශය් විසින්් 
ිා ල් රධාීමන්් ගුරු-ප්දගුරු්  ංගම්් හා් වෘමකීය් 
මිති්  මඟද්  ාක්ඡාාප්කොට් සුදුසු් වැඩපිළිප්වලක්් 
ඉ දිිමක් කල් ුතුය.

ii.

දැපට් ිවමකපා් ිකයාමපයන්්  ංප්ශෝධපය්  ාහා් 
ීමතිිති් ප්දිාර්් තප්ම්න්ුප්වන්් ීමති් උිප්ද ක් ් 
ලබා් ප්ගප් ඇත.
1961් අංක් 08් දරණ් ිපප්මක් ප්මම් වි යට් අදාල් 
අංක් 25් දරණ් වගන්තිය්  ංප්ශෝධපය් රීම ම් 
පිළිබද් වූ් අමාත්් මණ්ඩල් ිත්රිදකාප්ේ් ප්කටුම්ිත් 
ගරු් අමාත්ුමා් ප්වත් ් ඉ දිිමක් කර් ඇත.

16

අප්රේාල් 23

ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

63

64

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

ධීවර් යාත්ර්ා, දැල් හම්ින්ප්  හ් ප්බෝ අටු් 
කවප්ද්ශ් 
එන්ජින්්  ාහා් දැපට් ිපවා් ඇති් අධික් බදු්  කටුතු් හා් 
ඉවමක් රීම ම.
ධීවර

විප්ද්ශ් ධීවර් යාත්ර්ා් ලංකා් මුහුදු් සීමාව් 
හක්රයමණය් රීම ම් වැ ැක්වීම.

විප්ද්ශ් කටුතු් 
රාජ් හරක් ක
ධීවර

අයනකුමක
අදාළිආ තන

මුදල

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

ප්ම්්  ාහා් සුදුසු් පියවරක්් ගැීමමට් අවශ්් අදා ් 
ප්තොරුරු් මුදල් අමාත්ාංශය් ප්වත් ලබා ය් ුතුය

ිහත්  ාහන්් අයිතමයන්්  ාහා් අිපයප් බදු් මුදල් අඩු් 
රීම මට් මුදල් අමාත්ාංශය් එකඟ් වී් ඇත.
1. මරුවැල
2. ිකමි් මමක ්් දැල
3. ප්ර ් දැල
දැපට් ිවතිප් බදු් තවදුරටක්් අඩු් රීම ම්  ාහා්  ාක්ඡාා් 
ිවමකවමින්් ිවී.

අමාත්ාංශ් විසින්් ඒකාබද්ධ් ප්යෝජපාවක්්  ක ක් 
ක ් ුතුය.් 

මුර්  ංචාර්  තර්  කර්  ඇත.්  පාවික්  ැතපුම්්  200්  ක්්  දක්වා් 
ඈත්  මුහුප්ද්්  ංචාරය්  ක ්  හැරී්  පැේ්  ප්දකක්්  2017් 
වර් ප්ේ ් ශ්රිා් ලංකාවට් ලැබීමට් ිකයමිතය.් පාවික් අභ්ා ් 
අව න්්  කර්  ඇත.්  ප්ර්ඩාර්්  ිද්ධතිය්  වැඩි ුතණු්  කරප්ගප් 
යනු්  ලැප්්බ.්  ශ්රිා්  ලංකාව, ඉන් යාව්  හා්  මාල වයිප්  අතර් 
2015් ජුික් වප් විට් ගිවිසුමකට් එ ඹීමට් ිකයමිතය.
i. 2015් ව ර්  ාහා් අවශ්් රුපියල් මිලියප් 90් ක් ් 
රතිිාදප්  ල ා් ඇත.
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මමක ්් අිපයපය්  ාහා් අහිමිවී් තිප්බප් 
ුතප්රෝිා් ප්ව ාප්ිොල් පැවත් ලබා් ගැීමම.

කවප්ද්ශ් 
කටුතු් හා් 
ධීවර
විප්ද්ශ් කටුතු් 

ii. ප්මම් වැඩපිළිප්වල් ක්රිමයාමකමක් රීම මට් විද්වමක් 
කමිටුවක්් ිමක් කර් ඇත.් 

ුතප්රෝිා්  ංගමය විසින්් ිකයම් කර් ඇති් 
අවශ්තා්  ම්පූර්ණ රීම ම්  ාහා් 2015.02.05් 
iii. ප්මයට් අදා ් කාර්යයන්් 58් ක්් ිවතිප් අතර් 
පැති අමාත්් මණ්ඩල් ීරණය් ිදි ් 
ප්ිබරවාදි් මා ය් ු ්  පුරාලිය් ුතු් කාර්යයන් 19
අමාත්ාංශය් විසින්් යාත්ර්ා් සුිම ක් ණ් ිද්ධතියක්් 
න්් 18් ක්් අව න්් කර් ඇත.
කාාපිත් රීම මට් කටුතු් ක ් ුතුය
iv. බහු්  ප් ධීවර් ් යාත්ර්ා් වල් ්  වි් රීම ම්  ාහා
ව්රිවයන් කප්ිොන්ඩර් ක් ් ් ් 50් ක්් මිලදී් ් ගැීමමට
2015.03.04්  ප් ණයවර් ලිපි් විවෘත් ් කර් ඇත.් 
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව
v. ප්බෝ අටු් ිදික් ාව්  ාහා් ක්රයමප්ේදයක්්  කාාිපය් කර් 
ඇත
vi. අදා ් පව් ප්රගුලාසි් ිැණවීමට් කටුතු් කර් ඇත.
vii. යාත්ර්ා් ිකම ක් ණ් ිද්ධතිය් (VMS)්  ම්බන්ධප්යන්් 
ධීවරයින්් හා් ික ධාම න්් දැනුවමක් රීම ප්ම්් වැඩ ටහන්් 
ිවමකවා් ඇත.
viii. ඉන් යන්්  ාගරප්ේ් ටූපා් ප්කොමි ප්ම්් ිකර්ප්ද්ශ් 
ැලරීලලට් ගිකමින්් ජාතික් ධීවර් ිම ක් ණ් 
ැලසුම් ප්කටුම්ිමක් කර් ඇත.
ix. ඉ දි්  ැලසුප්ම්් රගතිය් මැයි් ම ් දී් ුතප්රෝිා් 
ප්කොමි මට් දැන්වීමට් ිකයමිතව් ඇත.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

i. ධීවරයන්ට් කා ගුණය් පිළිබා් ිකවැර ් ප්තොරුරු් 
ලබා් දීම්  ාහා් ් විමර්ශප් වැඩපිළිප්වලක්් කා ගුණ් 
විද්ා් ප්දිාර්තප්ම්න්ුප්ේ්  කාාිපය් රීම ම් 
ම්බන්ධප්යන්් කටුතු් ප්කප්රමින්් ිවී.

මහජප්  ාමය් 
හා් 

66

67

68

කුණාටු්  හ් මුහුප්ද්් ඇතිවප් කැ ඹීම්් 
තමකමකවයන්් ගැප් ිකවැර ් ප්තොරුරු් 
කඩිපමින්් ධීවරයා් ප්වත් ලබා ය් හැරී් 
කාලගුණ් විමර්ශප් වැඩ් පිළිප්වලක්්  ක ක් 
රීම ම.

වර්ත ානිතමකව

හිදා් 
ක මණාකරණ

අදා ් ිාර්ශව්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් අමාත්ාංශ් 
විසින්් ප්යෝජපාවක්්  ක ක් ක ් ුතුය

ක ප්ද්ශ් 
ව
කටුතු් හා් 
ධීවර

ii. ධීවර් යාත්ර්ා් සුිම ක් ණ් ිද්ධතිය් පිහිටුවීප්මන්් ිසු් 
එම් ිද්ධතිය් හරහා් බහු ප් ධීවර් යාත්ර්ා්  ාහා් 
කාලගුණ් ප්තොරුරු් ලබා් දීමට් කටුතු් ප්කප්රමින්් 
ිවී.
iii. අයහිමක් කාලගුණියකක් තමකමකවයන්් ප්කටි් ිණියකවිඩයක්් 
මඟින්් ප්පොමිප්ල් එක්්  ප් ධීවර් යාත්ර්ා් ප්වත් ලබා් දීම් 
ම්බන්ධප්යන්් වප් කරුණු් ඩයප්ලොේ් හයතපය් 
මඟ්  ාක්ඡාා් කර් ඇත.

ඇහිම ් ඇති් වාදි් ිද්ධතිය් යළි් 
රති ං කකරණය් රීම ම් හරම්භ් රීම ම.

වාදිමාර්ග් හා් 
කෘෂිකර්ම
මහවැලි් 
ංවර්ධප

මුදල
රාජ්් 
ිදිිාලප

ප්ගොඩ් වී් ඇති් වැේවල් ප්රොන්මඩ් ඉවමක් 
රීම ම් හරම්භ් රීම ම.

වාදිමාර්ග් හා් 
කෘෂිකර්ම
මහවැලි් 
ංවර්ධප

මුදල
රාජ්් 
ිදිිාලප

වාදිමාර්ග් රති ං කකරණ කටුතු් ප්යොවුන්් 
ප් ේාපාංකය් ප්යොදා් ගිකමින්් ක්රිමයාමකමක් රීම ම් 
ාහා් අමාත්ාංශය් විසින්් කඩිපම්් වැඩ ටහපක්් 
ක ක් ක ් ුතුය.

i. වාදිමාර්ග් රති ං කකරණය්  ාහා් ක්රිමයාකාම ් 
ැලැ කමක්් ප්කටුම්ිමක් කර් ඇත.් ක්රිමයාමකමක් රීම ප්ම්් 
උිායමාර්ග් පිළිබාව්  මාප්ලෝචපය් ප්කප්රමින්් 
ිවී.් 
ii. ප්රොන්මඩ් ඉවමක් රීම ප්ම්් දී් සිදුවප් ිාංශු් යාදපය් අවම් 
රීම මට් සුදුසු් ක්රිමයාමාර්ගයන්් හඳුපා් ගිකමින්් ිවී.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

69

දැපට් තණප්කො ් කැපීමට, ිාරවල් අු් 
ගමමට, කානු් ශුද්ධ් රීම මට් ප්යොදවා් ඇති් 
විප්රෝදාර් රණවිරුවන්් එයින්් මුදවා් ප්ගප් 
ත්රිදවිධ් හමුදාව, හමුදා් වැඩ් කටුතුවලට් 
ිමණක්් සීමා් රීම ම.

70

71

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

ඉංජිප්න්රු් බලකාය් හැර් අිකකුමක් හමුදා් 
බලකායන්් ුළින්් අදා ් අංශ් හඳුපා් ගැීමම.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

ප්ද්ශිාලීමකරණයට් ලක්වී් ඇති් 
ප්ිොලිසිප්ේ් උ කවීම්් ලබාදීප්ම්් ක්රයමප්ේදය් 
රාජ්් ිදිිාලප
අප්හෝසි් කර් විධිමමක් හැරීයාව, දක් කම,
මහජප්  ාමය
කැිවීම් හා් කාර්යක් මතාව් මත් ිදපම්් වූ් 
උ ක වීම්් ලබාදීප්ම්් ක්රයමයක්්  ක ක් රීම ම.

රාජ්් ප් ේාවා් ප්කොමි න්්  භාව්  හ් අධ්ක් ් 
ජපරාල් (හයතප)් ්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් 
ප්යෝජපාවක්් ඉ දිිමක් රීම මට් අමාත්ාංශය් විසින්
කටුතු් ක ් ුතුය.

i. ප්ම් වප් විට් බාවාගැීමප්ම්් ිටිිාටි් ප්දකක්්  ාහා් 
අනුමැතිය් ලැබී් ඇත.

උි් ප්ිොලි ක් ප් ේාවප්ේ් ිකලධාදින්් ිකත්් 
ප් ේාවයට් අන්තර්ග්ර්හණය් රීම ප්ම්දී් එප්තක්් 
රාජ්් ිදිිාලප් 
ිකත්් ප් ේාවප්ේ් ප්යදී් සිටි් ිකලධාදින්ට් සිදුවූ් 
මහජප්  ාමය
අගතිය් ිකවැර ් රීම ම් හා් ිකත්් ප් ේාවප්ේ් 
රා.ප් ේා.ප්කො
ිකලධාදින්ප්ේ් ප්ජ් කඨමකවය් හරක් ා් 
රීදිමට් අවශ්් ක්රයමප්ේද්  ක ක් රීම ම.

රාජ්් ප් ේාවා් ප්කොමි න්්  භාව්  හ් අධ්ක් ් 
ජපරාල් (හයතප)් ්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් 
ප්යෝජපාවක්් ඉ දිිමක් රීම මට් අමාත්ාංශය් විසින්් 
කටුතු් ක ් ුතුය.

හරක් ක

ii. ිකලධාම න්ප්ේ් ප්ජ් කඨමකවය් ්  ම්බන්ධ් ගැටළු්  හ් 
ඒකාබද්ධ් රීම ප්ම්දී් ිැප් පගිප් අක්රයමිකතා් පිළිබා් 
අධ්යපය් රීම ම්  ාහා්  ාක්ඡාා් ිවමකවා් ඇත.
iii. ප්යෝජපා් අංක් 71්  ාහා් ප්රේේා කඨාධිකරණය් විසින්් 
ගනු් ලැබූ් ීරණය් පිළිබාව් කරප් ලද් 
ාක්ඡාාවන්ප්ේ් රතිඵල් ් අභියාචපා් මණ්ඩලය් ප්වත් 
ඉ දිිමක් කර් ඇත.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

72

73

ය ෝජනාව
මැති් ඇමතිවරුන්් හා් ඔවුන්ප්ේ් ිවුලවල් 
උදවියප්ේ් හරක් ාව්  ාහා් ත්රිදවිධ් හමුදාව් 
ප්යොදා් ගැීමම් වහාම් පතර් රීම ම් හා් 
ිකයමිත් ිටිිාටීන්ට් අනුකූලව් ප්ිොලි ක් 
හරක් ාව් ඔවුන්ට් ලබාප්දප් අතර,
හරක් ක් රා් පිදිවරාප්ගප් මහජපයාට් 
පීඩා් වප් හකාරප්යන්් මැති් ඇමතිවරුන්් 
ගමන්් රීම ම් පැවැමකවීමට් පියවර් ගැීමම.

වුකරප්ේ් ජපතාව් දැපට් ජීවමකවප් 
දු කකර් ‘ලයින්් කාමර’ ජීවිතප්යන්් 
මුදවාප්ගප් ඔවුන්ට් ඉඩම්් අයිතිය් ද්  මඟ් 
ැබම් ිකව ක් හිමිකාරමකවය් ලබාදීම.

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ප්ම්්  ම්බන්ධව් හරක් ක් කවුන්සිලය් විසින්් 
ගන්පා් ලද් ීරණය අමාත්ාංශය් විසින්් 
ක්රිමයාමකමක් ක ් ුතුය.් 

හරක් ක් 
මහජප්  ාමය

වැවිලි් ් යටිතල් 
ිහසුකම්
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

ිකවා ් හා් 
මෘද්ධි
වැවිලි් 
කර්මාන්ත

වර්ත ානිතමකව

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

i.

ක්රිමයාකාම ්  ැලැ කම්  ක ක් කර් ඇත.් බදුලල්  හ් 
නුවර් එළිය් රප්ද්ශයන්හි් පායයාම්් වලින්් විිතට් 
ිමක් වූ් ් ජපතාවට් ිකවා ් තපා් දීම් හරම්භ් කර් ඇති් 
අතර, ඉ දිප්ේ ් ප්මම් ිහසුකම් අප්පකුමක් 
රප්ද්ශවලට් ව්ාප්ත් රීදිමටද් කටුතු් ප්යොදා් ඇත

ii.

පායායමම්් වලින්් විිතට් ිමක් වූවන්්  ාහා් ිකවා ් 
375් ක්් ඉ ් රීම ම්  ම්බන්ධප්යන්් ඉඩම්් ිකරවුල් 
රීම ම් අව න්් කර් ඉ ් රීම ම්් හරම්භ් කර් ඇත.් 

ප්මය් ක්රිමයාමකමක් රීම ම්  ාහා් අදාල් හයතප්  මග් 
iii.
ාක්ඡාා් කර් අමාත්ාංශය් විසින්් ක්රිමයාකාම ් 
ැලැ කමක්්  ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.
iv.

ඉන් යානු් හධාර් යටප්මක් ිකවා ් 4000් ක්් ඉ ් රීම ම් 
ාහා් වියදම්් ඇ ත
ක ප්ම්න්ුව් හා්  ැලසුම්්  ක ක් 
රීම ම් අව න්් කර් ඇත.
පව් ිකවා ් 20,000් ක්් හා් ිවතිප් ලයින්් කාමර් 
30,000් ක්් පවීකරණය් රීම ම්  ාහා් ඉන් යානු් 
රජප්යන්් මුදල් හධාර් ලබා් ගැීමම්  ාහා් කැබිප අ් 
අනුමැතිය් ලැබී් ඇත.

v. වැවිලි් රජා් වප්ේ්  මාජ්  ංවර්ධපය්  ාහා් ද ් අවුරුදු් 
ජාතික්  ැලැ කම්  ක ක් රීම මට් ජාතික් වැඩමුළුව් 
2015.04.30්  ප් ිැවැමකවීමට්  ැලසුම්් කර් ඇත.
21
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව
vi. අන්තර්් ක්රිමයාකාරකමක්් ප්ල ් බදුලල්  කත්රිදක්කප්ේ් 
ිවුල් 500් ක්්  ාහා් ීමත්ානුකූල් ක්ක්තිය් ලබා් දීප්ම්් 
ප්ලයප් ලබා් දීමට් ් අවශ්් කටුතු් 2015.04.25්  ප් 
වැවිලි් කර්මාන්ත් අමාත්ාංශය් විසින්් සිදු් රීම මට් 
ිකයමිතය.

74

බදුලල, නුවරඑළිය, මහනුවර, මාතප්ල,
කමගලල් යප්  කත්රිදක්කවල් වුකරප්ේ් 
ජපතාවප්ේ් දරුවන්ට් ප්දම ් මාධ්ප්යන්් 
උ ක් ප්ි ් විද්ා් වි යයන්් හැදමදිය් හැරී් 
වප් ිදි ් ිහසුකම්්  හිත් ිා ල් හරම්භ් 
රීම ම.

අධ්ාිප
රා.අ.් අධ්ාිප් 
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

වැවිලි් 
කර්මාන්ත් 
ිකවා ් හා් 
මෘද්ධි

මුල් පියවර් වශප්යන්් වුකරය් හශ්රිාත් රප්ද්ශ වල
ප්මම් ිහසුකම්්  ැලසිය් ුතු් ිා ල් රමුයතා් 
ිදපම් මත් හදුපාගත් ුතුය.් 

i. දමි ් මාධ්් ගුරු හායකයින්් 3026් ක්් ් 
බරගමුව,් ් ඌව්  හ් මධ්ම් ි ාමකවල් එම් 
ගුරුවරුන්් හිග් ් රප්ද්ශවලට් බදවා් ගැීමම්  ාහා් 
ම්මුය් ිම ක් ණ් අව න්් කර් ඇත.
ii. අවශ්් යටිතල් ිහසුකම්්  ංවර්ධපය් රීම ම්  ාහා් 
ැලසුමක්්  ක ක් කරමින්් ිවී.් ිා ල වල් විද්ා් 
උිකරණ් අවශ්තාවය් හදුපාප්ගප් ඇත.
iii. විද්ා් අධ්ාිපය් වැඩි ුතණු් රීම ම්  ාහා් වුකරප්ේ් ් 
ිා ැල් 23් ක්් හදුපාප්ගප් ඇති් අතර,් ප්මම් ිැ ැල් 
වලට් උිාධිධාම ් ගුරුවරුන්් 130් ක්් බාවා් ගැීමමට් 
අප්රේාල් ම ් 17්  ප් ගැ  අ් ිත්ර්ය් මගින්් අයදුම්ිමක් 
කැදවා් ඇත.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන
පාගදික් 
ංවර්ධප
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

හරක් ක් 
පැවත් ි ංිත් 
රීම ප්ම්් 
ඉඩම්

ප්මහි් ි මු් පියවර් වශප්යන්,
ප්කො ඹ් පගරප්ේ්  හ ිලාලි, ාම්පූර් හ් ිාපම
හදී රප්ද්ශවල් වල් බලිමමට් ලක්් වූ් ිවුල් 
අමාත්ංශය් විසින්් හඳුපාගත් ුතුය.

75

ීමති් විප්රෝධී් ප්ල ් තම් ිකවා වලින්් හා් 
ඉඩම්වලින්් විවිධ් ප්හේාතූ් මත් ඉවමක් ක ා් වූ් 
සියලු් පුරවැසියන්ට්  හප්  ැලසීම.

76

ප්කො ඹ් පගරප්ේ් ිකවා ් හා් ඉඩම්් අහිමි
කරප් ලද් ජපතාවප්ේ් එම් ප්ද්ප්ිො ් යළි් 
තක්ප් ේාරු් කර් ඒවාහි් වටිපාකම් දැපට් 
ප්ගවප් ිකවා ් ණය් මුදලින්් අඩු් රීම ම.

පාගදික් 
ංවර්ධප

මුදල

ප්ද්ප්ිො ් තක්ප් ේාරු් රීම මට් අවශ්් පියවර් 
අමාත්ාංශය් විසින්් ගත් ුතුය.

77

හි ට් ප් වණක්් ප්පොමැතිව් ජීවමකවප් 
ලක් ් ගණපක්් වූ් ජපතාවට් ිකවා ් 
ලබාදීප්ම්් කඩිපම්් වැඩ ටහපක්් හරම්භ් 
රීම ම.

ිකවා ් හා් 
මෘද්ධි

ඉඩම්

ප්ම්්  දහා් සුදුසු් රතිලාීනන්්  හ් අවශ්් ඉඩම්් 
අමාත්ාංශය් විසින්් හඳුපාගත් ුතුය. ් 

78

උු් ප්ර්මක, දකුප්ණ්මක් රජාතන්ත්ර්වාදී් සිවිල් 
ිාලපයක්්  කාාපිත් රීම මට් කටුතු් රීම ම.

රාජ්් ිදිිාලප

79

ජපවර්ග් අතර් ප්හෝ් හගම්් අතර් අ මගිය,
වවරය, හගමික් පායකයන්ට් අිහා ් 
වප් අුතදින්් ක්රිමයාමකමක් රීම ම් ප්හෝ් රකාශ් 
රීම ම් වැ ැක්වීම්  ාහා් ීමතිමය් හා් 
මාජමය් ක්රිමයාමාර්ග් ගැීමම.

අධිකරණ
රතිිමකති් 
ම්ිාදප
රාජ්් ිදිිාලප

ි ාමක් බලධාම න්ප්ේ් එකඟතාවය් මත් අවශ්් 
තැන්වලට් සුදුසු රාජ්් ිකලධාම න්් ිමකරීම මට් 
ක්රිමයා් ක ුතුය.
සියලුම් 
හගමික් 
කටුතු
අමාත්ාංශය

දැපටමමක්  ක කකර් ඇති් ිපමක් ප්කටුම්ිත් 
අමාත්ාංශය් විසින්්  මාප්ලොචපය් ක ් ුතුය.

වර්ත ානිතමකව

දුක්්  ගැපවිලි්  වලට්  හප්  ැලසීම්  දහා්  ිමකකරප්  ලද් 
කමිටුව්  විසින්්  හප්  ැලසීප්ම්්  ක්රයමප්ේදයන්්  ක ් ක
කරමින්්  සිටි.්  2015.03.25්  ප්  ිල්  කරප්  ලද්  පුවමකිමක් 
දැන්වීම්්  වලට්  හ්  ප්තෝරාගමක්  කාාප්  වල්  රසිද්ධ්  කරප් 
ලද්  දැන්වීම්්  වලට්  අනුව්  අගතියට්  ිමක්  ිාර්ශවයන්ප්ගන්් 
ලැබූ්  ිැමිණියකලි/ඇිමල්  අධ්යපය්  කරමින්්  ිවති.් 
2015.05.15්  වප්  පට්  අව න්්  වාර්තාව්  අමාත්් 
මණ්ඩලයට් ඉ දිිමක් රීම මට් ිකයමිතය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

ිප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

ිකති් ප්කටුම්ිත් ිාර්ලිප්ම්න්ුවට් ඉ දිිමක් රීදිමට් 
කටුතු් ප්යොදා් ඇත.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

i. හගමික්  ා
ක ාපවලට් අවශ්් රැකවරණය් ලබාදීම් 

80

හගමික්  ා
ක ාපවලට් අවශ්් රැකවරණය් 
ලබාදීම.

මහජප්  ාමය් 
රාජ්් ිදිිාලප

සියලුම් 
හගමික් 
කටුතු
අමාත්ාංශ

අදා ් එක්් එක්් හගමික් අමාත්ාංශය් විසින්් 
අවශ්තා් හඳුපාගත් ුතු් අතර, අවශ්් පියවර් 
ගැීමමට් මහජප්  ාමය් අමාත්ාංශයට් ඉලලීම්් 
ක ් ුතුය.

පිළිබාව් දැපටමමක් ඒකකයන්් පිහිටුවා් ඇති් බැවින්් 
එම් ඒකකය් ශක්තිමමක් කරමින්් ප්මම් හරක් ාව් 
ියා් දීමට් අවශ්් ක්රිමයාකාම ්  ැලැ කමක්්  ක ක් 
ප්කප්රමින්් ිවී.

් ් ් ් 

ii. රැකවරණය් ලබා්  යුතු් හගමික් සිද්ධ කාාප් 

ඇු මක් ප්ලයණයන්් බුද්ධශා ප් අමාත්ාංශය් ් හා් 
මු කලිම්් හගමික් කටුතු් හා් තැිැල් අමාත්ාංශය් 
විසින්් ඉ දිිමකකර් ඇත.

හගමික්  හජීවපය් ප්වනුප්වන්් ක්රිමයා් 
කරප් හා් අන්තවාදයට් එප්රහිව්  ෘජුව් 
කටුතු් කරප් හගමික් පායකයින්ප්ගන්් 
මන්විත් රාප්ද්ශීය් හා් ජාතික් මණ්ඩල් 
කාාපිත් රීම ම.

සියලුම් හගමික් 
කටුතු
අමාත්ාංශ් 
රාජ්් ිදිිාලප

අදා ් අමාත්ාංශය් විසින්් මාර්ප්ගෝිප්ද්ශ් ිකකුමක් 
ක ් ුතුය.

රාප්ද්ශීය් කමිටු් ිමකරීම ම්  දහා් ි ාමක් ම අටප්ම්් හගමික් 
පායකයින්් ප්වතින්් ් පාමප්යෝජපා් ලැප්බමින්් ිවී.
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පුරාවිද්ා්  කාාප්  ංරක් ණය් හා් හරක් ා් 
රීම ම්  ාහා් වැඩ් පි ප්වලක්්  ක ක් රීම ම.

රා.අ/් 
ං කකෘතික් 
කටුතු
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

පුරාවිද්ාමකමක්  කාාප් හරක් ා රීම ම්  ාහා් 
අවශ්් කාර්ය් මණ්ඩලය් රමාණවමක් ප්පොවප් 
බැවින්් සිවිල් හරක් ක් බලකාප්ේ්  ාමාජිකයින්් 
ප්ම්්  ාහා් ප්යදවීම.

ප්මොපරාගල,් අනුරාධපුර් ් හා් කුරුණමගල්  කත්රිදක්කවල් ් 
වැඩමුළු් ප්දක් බැගින්් ් වැඩමුළු් හයක්් ිවමකවා් ඇත.
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ශ්රීප් ද දා් මාළිගාව් ඇුළු් පූජීමය්  කාාප් 
හශ්රිාතව් ිවමකවාප්ගප් යප් සුරා ැල් එම් 
මුදල,
කවප්ද්ශ් 
කාාපවලින්් වහාම් ඉවමක් කරප් අතර, එම්  රාජ්් ිදිිාලප් 
කටුතු
පූජා් භූමි් අවට් කාර්් ප්ර් ක් ිැවැමකවීම් වහාම්  මහජප්  ාමය
තහපම්් රීම ම.

81

බලිත්ර්් ිකකුමකරීම ම්  ම්බන්ධව් දැපට් ිවතිප් 
මාර්ප්ගෝිප්ද්ශ්  ලකා් බලා් අමාත්ාංශය් විසින්් 
ප්ම්්  ම්බන්ධව් අදා ් පියවර් ගත් ුතුය.

i.
ii.

ප්ම්්  ම්බන්ධප්යන්් ගතුතු් ක්රිමයාමාර්ග් පිළිබාව් 
සුරාබදු් ප්දිාර්තප්ම්න්ුව් විසින්් ් ීමතිිති් ් ප්වතින්් 
ිකම ක් ණ් විම ා් ඇත.
කාර්් ප්ර් ක් ිැවැමකවීම් පවමකවා් ඇත.

24

අප්රේාල් 23

ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

84

ය ෝජනාව

ප්යෝජිත් ප්බෞද්ධ් විහාර් හා් ප්ද්වාලගම්් 
ිපප්මක්  ංප්ශෝධප් මහපාහිමිිාණන්් 
වහන්ප් ේාලාප්ේ් අවවාද, අනුශා පා,
මඟප්ින්වීම් හා් අනුමැතිය් මත් සිදු් රීම ම.

ප්රතධාන
ආ තන
බුද්ධශා ප් 
අධිකරණ,
රාජ්් ිදිිාලප

අධ්ාිප
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

රාජ්් 
ිදිිාලප් 

i. ප්යෝජිත් ිපමක් ප්කටුම්ිමක් අති් පූජ්් 
මහාපායක්  කවාමින්වහන්ප් ේාලා් ප්වත් ප්යොමු් 
රීම ම.
ii. එම් ිපමක් ප්කටුම්ිත් අදා ් අමාත්වරුන්් 
විසින්්  මාප්ලෝචපය් රීම ම.

i. අති් පූජ්් මහපායක්  කවාමින්් වහන්ප් ේාලාප්ේ් 
ිකදික් ණ් ඇු මක් ප්යෝජිත් ිපමක් ප්කටුම්ිත ිකති් 
ම්ිාදක් ප්වත් ඉ දිිමක් රීදිම්  ාහා් අනුමැතිය් ලබා් 
ගැිකමට් කැබිප අ් ිත්රිදකාවක්් ඉ දිිමක් කර් ඇත.
ii. එම් ිපමක් ප්කටුම්ිත් අදා ් අමාත්වරුන්් විසින්් 
මාප්ලෝචපය් ප්කප්රමින්් ිවී

රාජ්් 
ිදිිාලප
බුද්ධශා ප

පිදිප්වන්් අධ්ාිපය් වැඩි්  ුතණ් රීම ම්  ාහා් ව ර් 03් 
හගමික් අධ්ාිපය්  ාහා් අවශ්් ගුරු් අවශ්තාව්  කට් අදා ්  ැලැ කමක්්  ක ක් කර් ඇත.් ් 2015්  ැලැ ම
ක ් 
හඳුපා් ගිකමින් ගුරුවරුන්් ිමක් රීම ම් සිදුරීම ම.
ුල් පිදිප්වන්් ගුරුවරුන්් පුහුණු් රීම ප්ම්් වැඩ ටහන්් 
ඇුලමක් ප්ේ.

අයනකුමක
අදාළිආ තන
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ම්රදායික් පිදිප්වන්් අධ්ාිපය් 
ංවර්ධපය් රීම ම් උප්ද ා් හා් දහම් ිා ල් 
ගුරුවරුන්් පුහුණු් රීම ම්්  ාහා් 
වැඩ ටහපක්් හරම්භ් රීම ම.

86

උ ක් අධ්ාිප් ් 
පිදිප්වන්් අධ්ාිපය් ජාත්න්තර් ම අටමට් 
රාජ්් ිදිිාලප
ඉහ ් පැංවීම් උප්ද ා් ජාත්න්තර් ප්බෞද්ධ් 
අධ්ාිප
් බුද්ධශා ප
විශකවවිද්ාලයක්් ඇති් රීම මට් අවශ්් 
රතිිමකති් 
ිසුබිම්  ැකසීම.
ම්ිාදප

87

මකමකව් හිං පය් වැලැක්වීම්  ාහා් ීමති් 
ිැපවීම.

88

හර්ථික, මාජ්  ංවර්ධපය, මාපව් 
හිමිකම්, ිාදි දික්  හ් යහිාලපය් හදී් 
ක්ප් ේාත්ර්වලට් අදා ් පුරවැසි්  ංවිධාපවලට් 
තම් කටුතු් කරප්ගප් යාම්  ාහා් දැපට් 
තිප්බප් බාධා් ඉවමක් රීම ම.

මාජ් ප් ේාවා් 
හ් ිශු්  ම්ිමක්  ් 
ංවර්ධප

රතිිමකති් 
ම්ිාදප

අධිකරණ
ීමතිිති් 
ප්දිාර්තප්ම්න්ුව
විගණකාධිිති

ප්දිාර්තප්ම්න්ුව

් 
රවීප් හිමිවරුන්් විම
මින්් ප්ම්්  ාහා් සුදුසු් 
ප්යෝජපාවක්් ඉ දිිමක් රීම මට් කමිටුවක්් ිමක් ක ් 
ුතුය.

ශ්රීප් ලංකා් භික්ෂු් විශකව් විද්ාලය් හා් ප්බෞද්ධ් හා් ිාළි් විශකව් 
විද්ාලය් මගින්් ඉ දිිමක් කල් ප්යෝජපා් 2් ක්් අධ්යපය් 
ප්කප්ර්.් ් ප්ම්්  ම්බන්ධව් ිාර්ශවකරුවන්ප්ේ් අදහ ක් ලබා් 
ගැීමප්ම්් ක්රිමයාවලිය් ක්රිමයාමකමක් ප්වමින්් ිවී

ිපමක් ප්කටුම්ිත් අධ්යපය් කර් එය් අමාත්් 
මණ්ඩලය් ප්වත් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

අමාත්් මණ්ඩල් ිකප්යෝගයට් අනුව්  මකමකව් හිං පය් 
පිළිබා් ිපත් පැවත්  මාප්ලෝචපය් කරමින්් ිවී.

රාජ්් ප්පොවප්  ංවිධාප් ප්ලකම්් කාර්යාලය් 
විසින්් ප්ිබරවාදි් 26් වැික්  ප් වප් විට් වර්තමාප් 
තමකමකවය් පිළිබා් වාර්තාවක්්  ැිී මටමක් මාර්ු් 
ම ් අව න්් වප් විට්  වි කතරාමකමක් වාර්තාවක්් 
ැිී මමක් ක ් ුතුය.

උිප්ද්ශප් මණ්ඩලප්ේ්  හභාගීමකවප්යන්් දැනුවමක් 
රීම ප්ම්් වැඩ ටහපක්් ිවමකවප් ලද් අතර වි කතර
වාර්තාව්  ක ක් කරමින්් ිවී.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

89

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

රා.අ/් 
සියලු් කලා් මාධ්යන්්  හ් 
ං කකෘතික් 
කලාකරුවන්ප්ේ් ිකර්මාණ් ඇගප්යප්  හ් 
කටුතු් 
කවාධීපමකවය් හරක් ා් ප්කප්රප් වසහයක්් 
රතිිමකති් 
ිකර්මාණය් රීම ම.
ම්ිාදප

90

සියලු් ජපමාධ්කරුවන්ප්ේ් හා් 
හයතපවල් ිකදහ ් හරක් ා් වප් 
ප්කටිකාලීප් හා් දීර්ඝකාලීප් 
වැඩපිළිප්වලක්්  යමක් රීම ම.

ජපමාධ්් හා් 
ිාර්ලිප්ම්න්ු් 
කටුතු
රාජ්් ිදිිාලප

91

මත් දැම ප්ම්් හා් අදහ ක් ි ් රීම ප්ම්් ිකදහ ් 
හරක් ා් රීම ම.

ජපමාධ්් හා් 
ිාර්ලිප්ම්න්ු් 
කටුතු

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

ප්ම්්  ාහා්  ං කකෘතික් කටුතු් රාජ්් අමාත්ංශය් 
විසින්් කලාකරුවන්ප්ේ්  හප්යෝගය් ඇතිව් 
වැඩ ටහපක්්  ක ක ක ් ුතුය.් 

ං කකෘතික් රතිිමකතියක්් ප්කටුම්ිමක් රීම මට් අවශ්් අදහ ක් 
හා් ප්යෝජපා් ලබා් ගැීමම්  දහා් විවිධ් කලා් ක්ප් ේාත්ර්් 
ිකප්යෝජපය් වප් ිදි ් ජාතික් හා් රාප්ද්ශීය් ම අටප්ම්් 
කලාකරුවන්්  මග්  ාක්ඡාා ප්කප්රමින්් ිවති.

අමාත්ාංශ් විසින්් සුදුසු් වැඩ ටහපක්්  ක ක් කර් 
ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

අධිකරණ් 
රාජ්් 
ිදිිාලප

i. රවෘමකති් ප්ව්බ් අඩවි් ලියාි ංිත් රීම ම් සිදුකරමින්් 
ිවී් .
ii. මාධ්් ක්ප් ත්ර්යට් අදා ් දුක්ගැපවිලි් ප් ොයා් බැලීම් 
ාහා් බලධරප්යකුිමකරීම ප්ම්් කටුතු් සිදුකරමින්් 
ිවී.
iii. ජපමාධ්ප්ේදීන්්  ාහා් පිළිගමක් හැඳුනුම්ිතක්් 
ලබාදීම් බලගැන්වීප්ම්් කටුතු් සිදුප්වමින්් ිවී.
iv. රාජ්් මාධ්ය් හයතප් විසින්් රූිවාහිීම හා් ගුවන්් 
විදුලිය් මගින්් විකාශපය් කරනු් ලබප් ගීත් 
ප්වනුප්වන්් කර්තෘභාග් ප්ගවීම්  ාහා් ප්ගවීම්් ක්රයම් 
ප්ේදයන්් දැපටමමක් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

අදා ිපමක් ප්කටුම්ිත් පිළිබා් සියලුම් අමාත්ාංශ් 
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
වලින්් අදහ ක් ලබා් ගැීමම.් 
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

ිාර්ලිප්ම්න්ුප්ේ් රැ කවීම්්  ජීවී් ප්ල ් 
රූිවාහිීම් මාධ්ප්යන්් විසුරුවා් හැම ම.

ජපමාධ්් හා් 
ිාර්ලිප්ම්න්ු් 
කටුතු

93

ජාත්න්තර් ුතද් අිරාධ් අධිකරණය් 
කාාපිත් ක ් ප්රෝම් රඥප්තියට් ශ්රීප් ලංකාව් 
අමක න්් තබා් පැති් ික ා් එවැික් ප්චෝදපා් 
ප්වප්තොමක් ඒ් පිළිබා් ුතක්තිය් ිසිාලීප්ම්් 
කාර්යය් ප්ද්ශීය්  කවාධීප් අධිකරණයක්් 
යටප්මක් සිදු් රීම ම.

ජපාධිිති් 
ප්ලකම්
අග්ර්ාමාත්
ප්ලකම්
අධිකරණ් 
ජපමාධ්් හා් 
ිාර්ලිප්ම්න්ු් 
කටුතු

94

හිටපු් හමුදාිති් ප්ජපරාල්  රමක් 
ප්ෆොන්ප් ේාකා් මහතා්  හ් 43 ප්වික් 
ජපාධිිති
අගවිිකසුරු් ශිරාණියක් බණ්ඩාරපායක් 
ප්ලකම්් 
මහමකමිය් ඇුළු් ප්ද්ශිාලප් ිළිගැීමම්් හා් 
කාර්යාාලය
දඬුවම්වලට් ලක්වූවන්ට් අහිමි් වූ් තපුරු් 
හා් අයිතිවාසිකම්් යළි් ලබාදීම.

92

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

ගරු් කතාපායකුමා්  හ් ික් ් පායකයින්්  මඟ් 
ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් වැඩ් පිළිප්වලක්් ිාර්ලිප්ම්න්ු් 
මහා් ප්ලකම්් විසින්් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.

විප්ද්ශ් කටුතු

අදා ් අධිකාම න්්  මග්  ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් 
යාන්ත්ර්ණයක්්  ක ක් කර් ඉ දිිමක් ක ් ුතුය

කටුතු් ප්කප්රමින්් ිවී.

අධිකරණ
හරක් ක

අදා ් බලධාම න්් විසින්් ප්ම්්  ම්බන්ධව් ක්රිමයා් ක ් 
ුතුව් ඇත.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත.
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

95

ප්ද්ශිාලීමකරණය් ප්පොවූ් ප්ගෞරවීමය් 
විප්ද්ශ් ප් ේාවයක්් පැවත්  කාාපිත් රීම ම.

96

අි් රප් අ්  ංරක්ෂිත් කලාි් ප්ල ් 
ීමතිප්යන්් ිකයම් කර් ඇති් භූමි් භාග් 
හරක් ා් කර් ගැීමම් හා් ඒවාප්ේ් මායිම්වල් 
සුරක්ෂිතබව් පිළිබා් වගබලා් ගැීමම.

97

ිාදි දික් වශප්යන්් වටිපා් හා් දැපට් 
විපාශවීප්ම්් තර්ජපයට් මුහුණ් ිා් ඇති් 
කලාි් තවදුරටමක් හඳුපාප්ගප් ඒවා් 
හරක් ා් රීම ම්  ාහා් අවශ්් පියවර් 
ගැීමම.

ප්රතධාන
ආ තන

විප්ද්ශ් කටුතු

අයනකුමක
අදාළිආ තන
රාජ්් ප් ේාවා් 
ප්කොමි න්් 
භාව

මහවැලි් 
ංවර්ධප් හා් 
ිදි ර රතිිමකති්  මහජප්  ාමය
ම්ිාදප

මහවැලි් 
ංවර්ධප් හා් 
ිදි ර් රතිිමකති් 
ම්ිාදප

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

ශ්රීප් ලංකා් විප්ද්ශ් ප් ේාවා්  හ් රාජ්් ප් ේාවා් ිකලධාම න්් 
හැර් අ් ිකකුමක් රාජ්් තාන්ත්රිදක් ත ත් ප් ේාවා් 
ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත් 
තපුරුවලට් ිමකකර් ඇති් පිදි ක් පැවත් කැාවීමට් 
පියවර් ගත් ුතුය.් 

අදා ් ව්ව කාාපිත් හයතප්  හ් ිාදි දික් 
ංවිධාප් එකමුුව (Federation of
Environmental Organizations)්  මඟ්  ාක්ඡාා් 
කර් සුදුසු් පියවර් ගත් ුතුය.

අදා ් ව්ව කාාපිත් හයතප්  හ් ිාදි දික් 
ංවිධාප් එකමුුව (Federation of
Environmental Organizations)්  මඟ්  ාක්ඡාා් 
කර් සුදුසු් පියවර් ගත් ුතුය.

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත් 

ප්මම් ප්යෝජපාව් ක්රිමයාමකමක් කර් ඇත් 
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ප් 100් වැඩ ටහප -් 2015් අප්රේාල ් 23් වප පට් රගතිය
ක්රිා ාමක කිරීමේයවිවීම
#

ය ෝජනාව

ප්රතධාන
ආ තන

අයනකුමක
අදාළිආ තන

ය යෙයුව කමිටුයේ නිර්යේශ

වර්ත ානිතමකව

98

දැපට් හාික් සිදුවී් ඇති් ප්හෝ් විපාශවීප්ම්් 
අවදාපමට් මුහුණ් දී් ඇති් ිාදි දික් 
වශප්යන්් වටිපා් කලාි් ප්ලොව් ිවතිප් 
පවීපතම් විද්ාමකමක් දැනුම්් උිප්යෝගී් 
කරප්ගප් පැවත් රති කඨාිපය් රීම මට් 
පියවර් ගැීමම.

මහවැලි් 
ංවර්ධප් හා් 
ිදි ර රතිිමකති් 
ම්ිාදප

99

මකමකව් හා් වෘක් ලතා් හඥාිපත් 
ප්පොබියව් හා් ික් ග්ර්ාහී බ් බැවින්් ප්තොරව් 
දැඩි් ප්ල ් ක්රිමයාමකමක් රීම ම.

ංචාරක් හා් 
ක්රීරඩා් රතිිමකති් 
ම්ිාදප

මහවැලි් 
ංවර්ධප් හා් 
ිදි ර
මහජප්  ාමය

ප්මම් හඥා් ිපත් ක්රිමයාමකමක් රීම ප්ම්දී් ිවතිප් 
ීමතිමය් අඩුිාඩුකම්් හඳුපාප්ගප් ඒවා් ිකවැර ් 
රීදිම්  ාහා් අවශ්් පියවර් අමාත්ාංශය් විසින්් 
ිකර්ප්ද්ශ් ක ් ුතුය.් 
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ංවර්ධප් වැඩ ටහන්වල්  ංකලපිත් 
අවධිප්ේදීම් ිාදි දික් බලිමම්් පිළිබා් 
මූලික් ඇගී මක්් අිකවාර්ය් රීම ම.

මහවැලි් 
ංවර්ධප් හා් 
ිදි ර (මධ්ම් 
ිදි ර් 
අධිකාදිය)් ් 
රතිිමකති් 
ම්ිාදප

රාජ්් 
ිදිිාලප
හප්යෝජප් 
රවර්ධප

ිවතිප් ීමති් විමර්ශපය් කරමින්් අදා ් 
ව්ව කාාපිත් හයතප්  හ් ිාදි දික්  ංවිධාප් 
එකමුුව (Federation of Environmental
Organizations)්  මඟ්  ාක්ඡාා් කරමින්,
අමාත්ාංශය් විසින්්  ංප්ශෝධප් ඇමකපම්් ඒවා් 
ප්යෝජපා් ක ් ුතුය.
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අදා ් ව්ව කාාපිත් අධිකාම න්්  හ් ිාදි දික් 
ංවිධාප්  මඟ්  ාක්ඡාා් කර් සුදුසු් පියවර් ගැීමම.
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