
 

 

 

 

ශ්රී ලංකාවේ ත ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලංමාමු ජ ලංගැනීම ම ලංසාහේ ලං ක ව ලංාහේා ලංහේ ලංවිකරවධනම ලංසාධා ේඅැ ලංහන්වා්ේ ලං දී ලං

ඇරස ලංදධනශව ලංසහ ලංවිකරවධනම ලංමමේත්ේාශ ම ලංනමවා ලංම  ලං(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංරාවේ ත ලංරසයේය ලංාධනධන ලංමයමුණු ලංගඹනීම භ ලංවේ ලං ර ව ලංාවේය ලංවේ ලංවිකරවධනභ ලංාධාධේනඹ ලංවන්වාේ ලං දී ලංඇරස ලංදධනලව ලංව ලංවිකරවධනභ ලං
මභේත්ේාල ම ලංනභවා ලංභ  ලං 

මාමුණ ලං2. කුසගිවාඅ ලංදුාලීම, ාහේා ලංසුාක්කරත්ත්ේ් ලංහේ ලංඉහළ ලං ප ෂණැක් ලංමත්පත් ලංවානීම ම ලංසහ ලංරසාසේා ලංවිකරවධනමැ ලංප්ර්ධන අැ ලං ලංකිරීම 
සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා 

්ේපිරස උප ලං්ේපිරස නිමීවුම ලං(Out Put) රසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

ඉකක්වැ 

ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ / ම  

වේලීඅ / දිගුවේලීඅ) 

රසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ 

2.1 ලංාවේය ලං

සුයක්කරත්ත්ේඹ ලං

පිළිඵ ලංධා ලේ ලං

ීඩටවන 

 

 

 ාවේය ලං
නි්ඳේදන ලං
ගේරසව ලං
ීඩටවන ලං 

 

 ඵ න ලංනි්ඳේදනඹ ලං

වේ ලංපරදේයිත්ේඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවී ේ ලං

ේඳිරසඹ ලං 

 

(වී ලංඇතුළු ලංමරස ධනව ලං

ාවේය ලං ඵ න ලං) 

 වී ලං, ලංඵඩඉරිඟු ලං, ලං
මිරි්, ලංබී ලංළූණු, ලං
මුාඇට, ලං  ඹේ ලං
 ඵ ාචි ලං
නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං
පරදේයීත්ේඹ ලං
ඉවශ ලංනීාවී ේ ලං
ේඳිරස 

 

 

 එශළු ලං
නි්ඳේදනඹ ලං
ඉවශ ලංනීාවීභ ලං
ව ලංඳරතුරු ලං
නි්ඳේදනඹ ලං
ඉවශ ලංනීාවීභ ලං ලං
වේ ලංේඳිරස 

 

  ඵ න ලංනි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං
පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං
නීාවීභ ලං, ලංවී ලංඇතුළු ලං
මරස ධනව ලංාවේය ලං ඵ න ලං
ර ලං නි්ඳේදන ම ලං
ීඩිවීභ ලං- ලං ව/ භ. ටො, ලං ලං
ප්රරසරේීනවා ලංා්ේ 

 

 දිනව ලංශළු ලංවේ ලං
ඳරි බ ගනඹ ලංග්රෑේ ලං100 ලං
සිට ලං200 ලංදක්ේ ලංඉවශ ලං
නීාවීභ. 

 

 ඳරතුරු ලංනේභේන ලං
පිහිටුවීභ. 

 

 නේ ලංවය ලංඇරස ලංඳරතුරු ලං
ඳීර ලංාඛ් ලංඹේ ලංව ලං
පිහිටුේ ලංඇරස ලංනේභේන ලං
ා්ේ ලං 

 ප්රරසරේීනවා ලංා්ේ ලං 
 

 

2.1 ලංය ලං2030 ලං

න ලංධාට ලං ලංසිඹලු ලං

ාවේය ඹවාභ ලං

ේගිවාන ලංමවා ලං

කිරීභ                                                     

දිළිදු ලංීඩිහිටි ලං, ලං

නධනබණී, ලංව ලං

ශදරුවා ේ ලං

 ඳ ණ ලංත්ත්ත්ඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ වේ ලං

්ඹා ඳ කරත් ලං

ත්ත්ත්ඹට ලං

ඳත්කිරීභ. 

 

 ඉවශ ලං
 ඳ ණඹක් ලං
මත්ඳත් ලංවය ලං
නීම භ 

 

 නි ය ගී ලං
ගනත්ේක් ලං
බිහිකිරීභ 

 

  නොධාවා ලංධාඵර ලං
නීවාවීභ 

 

  නොවීවා ේ ලං
ාධනථිවඹ ලංන ේ ලං
සිටුවීභ ලං 

 

 

2.1 නිව්ත් ලං

ාදේඹභ ලංවේ ලංධාඹදභ 

( House hold 

income and 

expenditure 

survey – (HIE) ) 

 

2.1.2 ලංාවේය ලංවේ ලං

දරිද්රත්ේ ලං ධන්ේ 

 ලං 

 ඳ ණ ලංභට්ටභ ලං 

 

 

ගන ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවේ ලංා්ේ ලං

 ේ්ණ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං- ලං

ශ්රී ලංරාවේ ලං(NSO) 

 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු 

භේග ලංාධනථිව ලං

ීරසුේ ලංමාලඹ ලං. 

 

 

 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලංසා්ධන අ ලං

්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

2.3 

 ාවේය ලංනි්ඳේදන ලං
ගේරසව ලංීඩටවන ලං 

 ත්රුණ ලංසහ ලංවේවාත්ේ ලං

සහභේගීත්්ැ ලංඉවශ ලං
නීාවී ේ ලං
ේඹවත් ලං
ීඩටවන ලං- ලංසිත්මු ලං
වේවාත්ේ ලංාධාධේන ලං
ඇරස ලංකිරීභ ලංවේ ලං නතු ලං
නේ ලංාධනධන ලං
ීඩටවන ලං 

  ඳො වොය ලං
වනේධේයඹ ලංවේ ලං
මුදේ ලංරඵේ ලංදී ේ ලං
ීඩටවන ලං 

 ඳධන මණ ලංවේ ලං
ත්ේක්ණ ලංාධනධන ලං
ීඩටවන ලං 

 

  වශ ලං
 ඵොජුවා ලං
ම රධාීේ ලං
පිහිටුවීභ 

 

  නතු ලං
රක් ලංඳවක් ලං
(500,000) ලං
ඇරස ලංකිරීභ ලං 

 

 මී ලංභීසි ලං
ඳේරන ලං
ේඳිරසඹ 

 

 වේඵනිව ලං
 ඳො වොය ලං
නි්ඳේදනඹ ලං
වේ ලංබේධාත්ඹ ලං 

 

  නොධා ලංවේවාත්ේ ලං
මිරස ලංබිහිකිරීභ 

 

 වේවාත්ේ ලං
ේඹවයිවා ලං
බිහිකිරීභ ලං 

 

 වේවාත්ේ ලං නොධා ලං
මිරස ලංපිහිටුවීභ ලං 

 

 බීග ලංවේ ලංඳීශ ලං
 ඵදේ ලංරඵේ ලංදීභ 

 ඵන්වා ලංනත් ලං
මිරි් ලංනේ ලං
ේඳිරසඹ 

  වොදභ ලං
 නත්ත් ලං
 ත් යේ ලංදිරිභත් ලං
කිරීභ 

  නතු ලංනේ ලං
ඹට ත් ලංමී ලංභීසි ලං
ඳේරනඹ ලං
සින්කිරීභ. 

 

නිව්ත් ලංඒවව ලං ර ලං

නි්ඳේදනඹට ලංදේඹව ලංවී ලංඇරස ලං

නිව ලංඒවව ලංා්ේ ලං ලං 

ප්රචලිතත් ලංවයන ලංරද ලං ලංඳරිය ලං

හිත්වේමී ලංනේ ලංක්රභ ලං 

නේනරිව, ලංමධනධනේනරිව ලංවේ ලං

ග්රේමීඹ ලං නතු ලංා්ේ ලං 

මී ලංඳීණි ලංනි්ඳේදනඹ ලංඉවශ ලං

නාේ ලංඇරස ලංඳරිභේ ලංවේ ලං ලංමී ලං

ඳීණි ලංානඹනඹ ලංමඩුවී ේ ලං

ප්රරසලත්ඹ ලං 

ශ්රභ ලංඒවවඹව ලංනි්ඳේදන ලං

ඳරිභේ ලං( නොධා ලං, ලංවේවරු) 

කුඩේ ලංප්රභේණ ලංාවේය ලං

නි්ඳේදවඹවා ේ ලංේභේන ලං ලං

ාදේඹභ ලං 

( ලංභේසිව ලංකුටුේඵ ලංාදේඹ ේ ලං

ීඩිවීභ ලංරුපිඹේ ලං) 

 

 

2.3 ලංය ලං2030 ලංන ලං

ධාට ලංවිකරවේධනමිව ලං

පරදේයිත්ඹ ලං

 දගුණඹක් ලංකිරීභ ලං, ලං

කුඩේ ලංඳරිභේණ ලංාවේය ලං

නි්ඳේදවඹවා ේ ලං

ාදේඹභ ලං දගුණඹක් ලං

කිරීභ, ලංවේවාත්ේ ලං

ේඹවඹවා ේ ලං

ාදේඹභ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ, ලංදීනුභ ලං

වශභනේවයණඹ ලං, ලං

 ශ ඳොශ ලං,මනඹ ලං

එවතු ලංවශ ලංනි්ඳේදන ලං

ීඩිකිරීභ. ලං 

නිව්ත් ලංාදේඹභ ලං

ඉඳීයීභ ලං තනත් ලං

කිරීභ ලං 

 ඳ දේයී ලංාවේය ලං

නි ලංතුිතවාභ ලංරඵේ ලං

නීම භට ලංවීකිවීභ ලං

භනේවා ලංනි ය ගී ලං

ඳයපුයක් ලංබිහිවීභ. 

 

2.3.1 ලං ලං- 

 ලං 

2.3.2 ලං ලං- 

 

* ලං ලං( ලංශ්රී ලංරාවේට ලං

මදේර ලං නො ත ලං) 

ගන ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවේ ලංා්ේ ලං

 ේ්ණ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං- ලං

ශ්රී ලංරාවේ ලං(NSO) 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

 

 නොධාගන ලං ේේ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

 

 

 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං

්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම  ලං

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

2.4 

ස්්භේධාව ලං

සම්පත් ලං

වළමඅේවාණැ 

 

 පේාශු ලං

සාාක්ෂණ ලං

පඅත් ලං

ක් ලංරිැේත්මව ලං

කිරීම 
 

 රසාසේා ලංභුමි ලං

වළමඅේවා

ණැ ලං 
 

 ප්රනරසැ ලං

ධාශ් ේෂණැ ලං

සාහේ ලං

භු න ලීැ ලං

 ත්ොාතුරු ලං

පද් රසැ ලං

භේධාත් ැවා ලං

සිරසැම් ලංනත් ලං

කිරීම. 
 

 චිය්තීන ලංභූමි ලං
වශභනේවයණඹ 

 ඳේාශු ලංවේ ලංගර ලං
සුයක්කරත්ත්ේඹ ලං
ඇරස ලංකිරීභ 
 

 විකර ලංඳේරිරිව ලං
ධාධාධත්ඹ ලං
සුරැකීභ ලං 

  ේලගුණිව ලං
පු ය වථනඹ ලංවේ ලං
වේරගුණ ලංදත්ත් ලං
ඳේධරසඹක් ලංව් ලං
කිරීභ. 

 වේරගුණිව ලං
නේභේන ලං්ථේපිත් ලං
කිරීභ ලං 
 

 පුහුණු ලංවේ ලංදීනුත් ලං
කිරී ේ ලං
ීඩටවවා ලං 

 භු න ලීඹ ලං
 ත්ොයතුරු ලං
ඳේධරසඹ ලංභඟිවා ලං
 ත්ොයතුරු ලංසිරසඹේ ලං
නත් ලංකිරීභ ලං 

 

ීඩින ලංගනනවනඹට ලංමනු ලං

ාවේය ලංනි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

භුමිඹ ලංඳරි බ ගනඹ ලංඉවශ ලං

ඹේභ ලං වේතු වා ලංසිදුන ලංඳ ලං

නිරු ලංවීභ ලං, ලංඳේාශු ලං්ේදනඹ, ලං

ඳේාශු ලංවේඹනඹ ලංීරීක්වීභ ලං

වේ ලං 

 1. ලංචිය්තීන ලංභූමි ලං

වශභනේවයණඹ ලංවයන ලංරද ලං ලං ලං

 වක්ටඹේය ලංප්රභේණඹ 

2. ගර ලංායක්කරත් ලං ඳ ව ලං

ප්ර ේල ලං 

3.  ේලගුණීව ලංපු ය වථන ලං

දත්ත් ලංඳදනේ ලංවයනනිමිවා ලං

විකර ලංඳේරිරිව ලංවරේඳ ලංරට ලං

උචිත් ලං ර ලංවදුවාේ ලංදුවා ලං

 ඵ න ලංදධනල ලංා්ේ ලං 

4. ව් ලංවයන ලංරද ලංසිරසඹේ ලං

ප්රභේණඹ ලං 

5. පුහුණු ලංීඩමුළු ලංා්ේ 

 

6.විකර ලංඳේරිරිව ලංධාධාධත්ඹ ලං

සුරැකීභ ලංවේ ලංගනව ලංප්රේ්භ ලං

ායක්ණඹ ලං 

 

2.4.1 

 

ය ලං2030 ලංන ලංධාට ලං

රසයේය ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹට ලංයරන ලං

ඳරිදි ලංනි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලංීඩි ලං

කිරීභ ලංදවේ ලංමල ලං

රසයේය ලංවිකරවේධනමිව ලං

ක්රභ ලංර ලංබේධාත්ේ ලං

,ඳරිය ලංඳේධරස ලං

නඩත්තු,වේරගුණ ලංවේ ලං

 ේලණ ලංධාඳධනඹේ ලංරට ලං

(නිඹ ඹ, ලංනාතුය, ලං

 නත් ලංාඳදේ ලං ලං

)මනුහුරු ලංබීග ලංධනන ලං

නිඳදවීභ, ලං ලංභුමි ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ, ලංඳේාශු ලං

ායක්ණඹ ලංඇරස ලංකිරීභ ලං

. 

ඳේාශු ලංක්ෂුද්ර ලං

ජිවීවා ේ ලං

ක්රිඹේවේරීත්ඹ ලං

ායක්ේ ලංකිරීභ ලං, ලංඳ ලං

නිරු ලංවීභ ලං 

වේරගුණ ලංධාඳධනඹේ ලං

රට ලංමනුධනත්නඹ ලං

වීභක් ලං ර ලං

මේය ඹහි ලංවේ ලං

ේේප්රදේයිව ලං ඵ න ලං

නේ ලංසිදු ලං

 නොවයන ලංප්ර ේල ලං

ර ලංඋචිත් ලං

වේරගුණිව ලං

නේභේන ලංක්රභ තදඹ ලං

 ඹොදේ ලංනීම භ ලංවේ ලං

සුදුසු ලං ඵ න ලංනේ ලං

කිරිභ ලංභඟිවා ලංාවේය ලං

 ඵ න ලංර ලං

ම්ණ්ඩ ලංනි්ඳේදන ලං

්ථේපිත් ලංකිරීභ 

2.4.1 ලං 

 

නේ ලංවශ ලංවීකි ලං

භුමි ඹවා ලං

දීනට ලංනේ ලං

රසයේය ලං ර ලං ලං

නේ ලංවය ලංඇරස ලං

භුමි ලංප්රභේණඹ ලං ලං 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

( ලං්බේධාව ලං

ේඳත් ලං

වශභනේවයන ලං

ඒවවඹ ලං) 

 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

 

 

 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම  ලං

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

2.4 ස්්භේධාව ලංසම්පත් ලං

වළමඅේවාණැ 

 

 

ධාඹළි ලංවේරගුණ ම ලං

ාවේය ලංහි ඹට ලංපිළිඹභක් ලං

 ර ලංහේේ ලංමේ ේ ලං

බත්ක ලං්නේ ලංකිරී ම් ලං

්ීඩසටහඅ ලං 

 ලං 

 

 

 

හේේ ලංමේ ේ ලං

බත්ක ලං්නේ ලං

කිරීම 

 ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඵත්ර ලංදඩු ලංරඵේ ලංදීභ ලං 

දීනුත් ලංකිරීභ ලං 

7. ලං ඳ ණ ලංගුණ ඹවා ලං

මනූන ලංාවේය ලංනි්ඳේදනඹ ලං

වේ ලංාදධනල ලංනේභේන ලං ලංව ලං

නි්ඳේදන ම ලංනියත් ලංනේභේන ලං

්ථේඳනඹ ලංකිරීභ ලං ලංභඟිවා ලං

ාවේය ලංනි්ඳේදනඹට ලංදේඹව ලං

වීභ. ලං 

 

8. ලංනේ ලංළිා ලංප්රරසා්වයණඹ ලං

කිරීභ ලංභඟිවා ලංනිඹා ලංවේර මදී ලං

මල ලංගරඹ ලංනඵඩේ ලංකිරීභ ලංවේ ලං

ප්රරසා්වයණඹ ලංවයණ ලංරද ලං

නේ ලංළිා ලංප්රභේණඹ ලං 

9. ලං ලංම්ේදන ලංරද ලං

පුයවාකුඹුරු ලං වක්ටඹේය ලං

ප්රභේනඹ ලං. 

 

 

2.4. 

ය ලං2030 ලංන ලංධාට ලං

රසයේය ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹට ලංයරන ලං

ඳරිදි ලංනි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලංීඩි ලං

කිරීභ ලංදවේ ලංමල ලං

රසයේය ලංවිකරවේධනමිව ලං

ක්රභ ලංර ලංබේධාත්ේ 

ධාඹළි ලංවේරගුණ ලංත්ත් ලං

ඹට ත් ලංමඩු ලංභුමිඹව ලං ලං 

වේ ලංපුයවා ලංකුඹුරු ලං

ම්ීේදීභ ලංභඟිවා ලං

නි්ඳේදනඹ ලංීඩි ලං

කිරීභ. 

 

2.4.1 ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹ ලංදවේ ලං

රසයේය ලං ර ලං

 ඹොදන ලංරද ලංභුමි ලං

ප්රභේණඹ ලංවේ ලං

 ඹදවුේ ලං 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේ

වාතු ලං ලං 

 

 

 

 

 

 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං

්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම  ලං

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

2.4 

ස්්භේධාව ලංසම්පත් ලං

වළමඅේවාණැ 

 

 ද්ශගුණ ලං

ධාපධනැේස ලං්කට ලං

මනු්ධනත්අැ ලංවී ම් ලං

්ීඩසටහඅ 

 

 

 

 

 

සමේග ලංාාක්ෂණ ලං

කබේ ලංදීම ලං ලං 

 ්නේ ලංළා ලං

ප්රරසසාස්වාණැ ලං

කිරීම 

 

 පුාවාකුඹුරු ලං

මස්්ීද්දීම ලං 
 

 විකරවේධනමිව ලං

සා්ධන අැ ලං

උ දසේ ලං

 ද්ශගුණැට ලං

මනු්ධනත්අැ ලංකිරීම ලං

පිළබා ලංසිැලු ලං

පේධනශ් ලං

වරු්වා ේ ලං

සහභේගීත්් ැවා ලං

යුත් ලංවේධනැ ලංසේ අ ලං

බකවේැක් ලං

පිහිටුවීම ලං 

 

 නා්තු ාවා ලංසහ ලං

නිැ  ැවා ලංහේනිැට ලං

පත් ලං නොවීවා ලංසාහේ ලං

්වාදි ලං නවීම ලං 

 මඹවඳත් ලං
ත්ත්ත් ම ලං
ඳරසන ලංවිකර ලංළිා ලං
1500 ලංව ලං
ඹටිත්ර ලං
ඳවසුවේ ලං
ාධනධනඹ 

 විකර ළිා ලං
මළුත්ීඩිඹේ ලං
කිරීභ 

  නොවීවා ලංපුහුණු ලං
කිරීභ 

 ගර ම ලං
ගුණේත්භව ලංඵ ලං
ඳරීක්ේ ලංකිරීභ. 

 සිඹළු ලංඳේධනල ලං
වරුවා ේ ලං
වබේගීත් ඹ
වා ලංයුක්ත් ලං
දීනුත් ලංකිරි ේ ලං
ීඩමුළු ලං
ඳීීත්වීභ ලං. 

 ්ේබේධාව ලං
ධාඳත් ලංිතවා ලං
වේනිඹට ලංඳත් ලං
කුඹුරු ලංවේ ලං
යක්ණ ලං
ායණඹ ලං
 නොභීරස ලං
වාදි ලංරඵේ ලංදිභ. ලං
(ඹර ලංවවානඹ) 

මඹවත් ලංවේරගුණ ලංත්ත්ත් ලං

ඹට ත් ලංීඩි ලංවේරඹක් ලං ලංවේ ලං

ීඩි ලංප්රභේණඹක් ලංගරඹ ලංනඵඩේ ලං

වයනත් ලංවීකි ලංන ලං ර ලංවිකර ලං

ළිා ලංප්රරසා්වයණඹ ලංවේ ලංඑ ේ ලං

වශ ලංවිකර ලංළිා ලංප්රභේණඹ ලං ලං 

 

ගර ම ලංඇරස ලංයේඹනිව ලං

ාඝටව ලංපිිතඵ ලංත්ත්ත් ලං

ධාල් ේලණ ලංසිදු ලංවය ලංඇරස ලං

ඳධන මණ ලංා්ේ ලං 

 

දීනුත් ලංකිරීභ ලංතුිතවා ලං

 ේලගුණ ලංධාඳධනඹේ ලංවේ ලං

මවාධනත්නඹ ලංවී ේ ලං

ලවත්ේඹ ලංධනධනඹ ලංකිරීභ. 

 

්බේධාව ලංධාඳත් ලංිතවා ලං

මනරසඹට ලංඳත් ලං

විකරවේධනමිවඹවා ලංා්ේ ලං, ලං

 නොධා ලංඳවුේ ලංා්ේ ලං, ලං 

රඵේ ලංදුවා ලංවාදි ලංමුදර ලං 

 

 

2.4. 

ය ලං2030 ලංන ලංධාට ලං

රසයේය ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹට ලංයරන ලං

ඳරිදි ලංනි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලංීඩි ලං

කිරීභ ලංදවේ ලංමල ලං

රසයේය ලංවිකරවේධනමිව ලං

ක්රභ ලංර ලංබේධාත්ේ ලං

,ඳරිය ලංඳේධරස ලං

නඩත්තු,වේරගුණ ලං

වේ ලං ේලණ ලංධාඳධනඹේ ලං

රට ලං(නිඹ ඹ, ලං

නාතුය, ලං නත් ලං

ාඳදේ ලං ලං)මනුහුරු ලංබීග ලං

ධනන ලංනිඳදවීභ, ලං ලංභුමි ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ, ලංඳේාශු ලං

ායක්ණඹ ලංඇරස ලං

කිරීභ ලංවේ ලං නොධාවා ලං

ධාඵර ලංනීවාවීභ. 

දිගුවේලීන ලංනිඹ ඹ ලං, ලං

නාතුය ලං, ලං ව  ලං

 නත් ලංාවේය ලංහි  ලං

වේර ලංර ලංවේ ලංඒ ලංවේ ලං

භේන ලංත්ත්ත් ලං

ඹට ත් ලංඋද ලංම්ණ්ඩ ලං

 ර ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹ ලංකිරීභ ලංවේ ලං

ම්ණ්ඩ ලං ර ලංාවේය ලං

සුයක්කරත් ලංත්ේඹ ලංඇරස ලං

කිරීභ. 

2.4.1 ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

රසයේය ලං ර ලං

 ඹොදන ලංරද ලංභූමි ලං

ප්රභේණඹ ලංවේ ලං

 ඹදවුේ 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේ

වාතු ලං 

 

 නොධාගන ලං

 ේේ ලං

 දඳේධනත් ේ

වාතු ලං 

 

 

විකරවේධනමිව ලං

වේ ලං නොධාගන ලං

යක්ණ ලං

භණ්ඩරඹ ලං 

 



 

 

 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

2.4 

පේරි භ ගිව ලං සෞඛ් ලංහේ ලං 

ත්ිප්රසමත්භේ්ැ ලංඇරස 

 ලංකිරීම 

ශ්රී ලංකාවේ ලංැහපත් ලං

විකරවේධනමිව ලංපිළ ්ත් ලං

හන්වා්ේ ලංදී ම් ලං

්ීඩසටහඅ ලං 

 GAP 
ාදධනල ලං
 නොධාඳ
ර ලංඇරස ලං
කිරීභ. 

 

 දීනුත් ලං
කිරි ේ ලං
ීඩටවවා ලං
ඇරස ලංකිරීභ. 

  නොධා ලං
මුඳවේය ලං
මිරස ලං
පිහිටුධාභ. 

 මඳනඹනඹ ලං
ඉරක්ව ලංවය ලං
නත් ලං නොධාඳර ලං
වේ ලංඇසුරුේ ලං
භධ්ථේන ලං
පිහිටුවීභ. 

 වරසවවයණ
 ම ලංඵරඹ ලං
රත් ලංඒවව ලං
පිහිටුවීභ. 

 

ගුණේත්භව ලං, ලං ෞ්ේයක්කරත් ලං 

එශළු ලංවේ ලං ලංඳශතුරු ලංනි්ඳේදනඹ ලං 

ඳරි බ ගනඹ ලංදිරිභත් ලංකිරීභ ලංතුිතවා ලං

භවගනඹේ ේ ලං ෞ් ලංත්ත්ඹ 

ීඩිදියුණු ලංකිරීභ ලංවේ ලං ඵ  ලං 

 නොන ලං ය න ලංමඩු ලංකිරීභ ලං 

ප්රරසරේීනවා ලංා්ේ, 

 ඹදවුේ ලංා්ේ, ලං 

එශළු, ලංඳරතුරු ලංදිනව ලං 

ඳරි බ ගනඹ ලං- 

 ලංග්රෑේ, ලං 

දීනුත් ලංකිරී ේ ලංීඩටවවා ලං 

ා්ේ, ලං 

ඇසුරුේ ලංභධ්ථේන ලංා්ේ 

 නොධාඳර ලං ලංා්ේ ලං 

 

 

2.4 

ය ලං2030 ලංන ලංධාට ලං

රසයේය ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹට ලංයරන ලං

ඳරිදි ලංනි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලංීඩි ලං

කිරීභ ලංදවේ ලංමල ලං

රසයේය ලංවිකරවේධනමිව ලං

ක්රභ ලංර ලංබේධාත්ේ ලං

,ඳරිය ලංඳේධරස ලං

නඩත්තු,වේරගුණ ලංවේ ලං

 ේලණ ලංධාඳධනඹේ ලංරට ලං

(නිඹ ඹ, ලංනාතුය, ලං

 නත් ලංාඳදේ ලං ලං)මනුහුරු ලං

බීග ලංධනන ලංනිඳදවීභ, ලං ලංභුමි ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ, ලංඳේාශු ලං

ායක්ණඹ ලංඇරස ලංකිරීභ ලං. 

මක්රභත් ලං

විකරයේඹනිව ලං

බේධාත්ඹ ලංමඩු ලංකිරීභ 

ගුණේත්භව ලංවේ ලං 

 ෞ්ේයක්කරත් ලං

ාවේය ලං

ඳරි බ ගනඹට 

 ලංහුරුවීභ 

ඳේරිරිව ලංරසයේය ලං

ඵ ලංඇරස ලංකිරීභ 

ගුණේත්භව ලං

ම්ීවාන ලංතුළිවා ලං

 ශද ඳොශ ලං

ටිනේවභ ලංීඩි ලං

කිරීභ. 

 

2.4.1 ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

රසයේය ලං ර ලං

 ඹොදන ලංරද ලංභූමි ලං

ප්රභේණඹ ලංවේ ලං ඹදවුේ 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේ

වාතු ලං 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටි ලං

වේලීඅ/ම  ලං

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ

) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

 වේඵනිව ලං ඳො වොය ලං
නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං
බේධාත්ඹ ලං
දිරිනීවාවී ේ ලං
ීඩටවන 

 

ේය ලංරාවේ ලං

ණඹ ලං ඹ ගනේ ලං

ක්රභඹ 

වේඵනිව ලං

 නොධාත්ීන ලංවේ ලං

ඳධන මණ ලංක්රභ ලං

ීඩිදියුනු ලංකිරිභ ලං 

පුහුණු ලංීඩමුළු ලං

ඳීීත්වීභ 

දීනුත් ලංකිරීභ 

 වොේ ඳ ්ට් ලං

නි්ඳේදනඹ ලංදවේ ලං

න ලංත්ේක්ණඹ ලං

වදවාේ ලංදිභ 

වේඵනිව ලං

 ඳො වොය ලං

නි්ඳේදවඹවා ලං

ව ලංවේඵනිව ලං

නේ ලංවරුවා ලං

වරසව ලංකිරීභ. 

 

 

නි්ඳේදවඹවා ලංදිරිභත් ලංකිරිභ ලංවේ ලං

ණඹ ලං ඹ ගනේ ලංක්රභ ලංක්රිඹේත්භව ලං

කිරීභ ලං 

1. ලංවේඵනිව ලං ඳො වොය ලංනි්ඳේදනඹ ලං

- ලං භ. ටො 

2. ලං ඳො වොය ලංනි්ඳේදන ම ලංනියත් ලං

න ලං නොධාවා ලංා්ේ 

3. ලංේය ලංරාවේ ලංණඹ ලං ඹ ගනේ ලංක්රභඹ ලං

ඹට ත් ලංරඵේ ලංදී ලංඇරස ලංණඹ ලංප්රභේණඹ, ලං

රුපිඹේ. 

 

 

 

2.4 ලං 

ය ලං2030 ලංන ලංධාට ලං

රසයේය ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹ ලංවරසව ලං

කිරීභ ලංවේ ලං

නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලං, ලංඳරිය ලං

ඳේධරස ලංායක්ේ ලං

වයමිවා ලංනඩත්තු ලං

කිරිභ, ලං ේලගුණිව ලං

ධාඳධනඹේ ලංදවේ ලං

මනුහුරු ලංවීභ, ලං

වේරගුණිව ලං

ධාඳධනඹේ ලං

 වේතු වා ලංන ලං

නිඹනඹ.නාතුය, ලං

දවේ ලංඔ යොත්තු ලං

 දන ලං ඵ න ලංධනන ලං

නි්ඳේදනඹ, ලංඳ ලං

ායක්ණඹ ලං 

ධා ලංනීරස ලං

යටක් ලං, ලංනි ය ගි ලං

ඳයපුයක් ලං ලං

 නොඩනීගීභ, ලංඳ ලං

සුයක්කරත් ලංකිරීභ ලං

න ලංරැකිඹේ ලං

උත්ඳේදනඹ ලං 

 

2.4.1 ලංපරිසා ලං

හිත්වේමී ලං

වේකරවධනමේවාත්

 ැහි ලං ලං ැොදඅ ලං

කද ලංභූමි ලං

ප්රමේණැ ලං 

විකර ලංවධනභ ලං

මභේත්ිාලඹ ලං 

 

 නොධාගන ලං ේේ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

 

 

 

 

 



 

 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම  ලං

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

ඳේාශු ලංේේඳර ලං

ධාල් ේණ ලංීඩටවන ලං 

 ඳො වොය ලං

නිධන ේල ලංරඵේ ලංදීභ ලං 

නිධන ේල ලංවරේඳ ලං

වේ ලං ඳො වොය ලං

බේධාත්ඹවා ලංවන්නේ ලං

නීම භ. 

පේාශු ලංපරීක්ෂේ ්වා ලං ත්ොා් ලං

 පො හොා ලංභේධාත්ැ ලංනිසේ ලං

ඇරස්අ ලංපේරිසරිව ලංහේ ලං

 සෞඛ් ලංනීටු  ලංම්ම ලංකිරිම ලං

සාහේ ලං නොධාගඅ ලං සේ්ේ ලංබක ලං

ප්ර ද්ශ  ලං්ේම ලංනික ේරි ලං්සම් ලං

මනු් ලංපේාශු ලං ප ෂව ලංත්ත්්ැ ලං

හදුඅේනීම ම ලංහේ ලංඑ සේ ලං

ධාශ ේෂණැ ලංවාණ ලංකද ලං

සේම්පක ලංසාඛ්ේ් ලං. 

2.4 ලංය ලං2030 ලං

න ලංධාට ලංරසයේය ලං

ාවේය ලංනි්ඳේදනඹ ලං

වරසව ලංකිරීභ ලං

වේ ලංනි්ඳේදනඹ ලං

වේ ලංපරදේයී ලංත්ේඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ ලං, ලං

ඳරිය ලංඳේධරස ලං

ායක්ේ ලංවයමිවා ලං

නඩත්තු ලංකිරිභ, ලං

 ේලගුණිව ලං

ධාඳධනඹේ ලංදවේ ලං

මනුහුරු ලංවීභ, ලං

වේරගුණිව ලං

ධාඳධනඹේ ලං

 වේතු වා ලංන ලං

නිඹනඹ.නාතුය, ලං

දවේ ලංඔ යොත්තු ලං

 දන ලං ඵ න ලංධනන ලං

නි්ඳේදනඹ, ලංඳ ලං

ායක්ණඹ 

ධා ලංනීරස ලංයටක් ලං, ලං

නි ය ගි ලංඳයපුයක් ලං ලං

 නොඩනීගීභ, ලංඳ ලං

සුයක්කරත් ලංකිරීභ ලංන ලං

රැකිඹේ ලංඋත්ඳේදනඹ ලං 

 

2.4.1 ලංපරිසා ලං

හිත්වේමී ලං

වේකරවධනමේවාත් ැහි ලං ලං

 ැොදඅ ලංකද ලංභූමි ලං

ප්රමේණැ ලංහේ ලං ැදවුම් ලං

ප්රමේණැ ලං 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

ගේරසව ලං

 ඳො වොය ලං

 ේවේ ලං

වේධනඹේරඹ ලං 

 ඳො වොය ලං

භේනේ ලං 

 ඳො වොය ලංඳනත් ලංධාධිභත් ලං

කිරීභ. ලංනිඹේභනඹ ලංව ලං

 ඳො වොය ලංවනේධේයඹ ලං

රඵේ ලංදීභ ලංඹට ත් ලං

 ඳො වොය ලංවේ ලං

වනේධේය ලංමුදේ ලංරඵේ ලං

දි ේ ලංීඩටවන ලං 

 ඳො වොය ලං

වනේධේයඹ ලං

වේ ලංමුදේ ලංරඵේ ලං

දීභ ලං 

දත්ත් ලංඳේධරසඹ ලං

ව් ලංකිරීභ 

වනේධේය ලංමුදේ ලං

රඵේ ලංදීභ ලං 

 නොවීවා ලංවන්නේ ලං

නීම භ 

 ඳො වොය ලං ඹොදන ලං

භූමි ලංපුභේණඹ ලං

නිධනණඹ ලංකිරීභ. 

්ස ලංධාස ලංඅීරස ලංාටක් ලංබිහි ලංකිරිම ලං

සාහේ ලංාඅැඅැ ලංවළ ලං

ගුඅේත්මව ලං පො හොා ලං ලං

ප්රමේණැ ලං( ම. ටො.) ලං 

 ලංකබේ ලංදුවා ලංමදේ ලංප්රමේණැ ලං 

 

භූමි ලංප්රමේණැ ලං( හක්ටැේා) ලං ලං 

ධා ලංනීරස ලංයටක් ලං, ලං

නි ය ගි ලංඳයපුයක් ලං ලං

 නොඩනීගීභ, ලංඳ ලං

සුයක්කරත් ලංකිරීභ ලංන ලං

රැකිඹේ ලංඋත්ඳේදනඹ ලං 

 

 

 

 

 



 

 

 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

ැ ලං

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ

) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

2.5 ලං 

ාවේය ලංසුයක්කරත්ත්ේඹ ලං

ඇරස ලංකිරීභ ලංවේ ලං

වන්නේනත් ලංධා ලේකරත් ලං

ක් ේත්ර ලංාධනධනඹ ලං

ඹට ත් ලං, 

 

ාඅැඅ ලංවානු ලංකබඅ ලංහේ ලං

මපඅැඅැ ලංවානු ලංකබඅ ලං

එළ්ු  ලංහේ ලංපළතුරු ලං්ක ලං

විමිඅේශව ලංම් ශේෂ ලං

ප්රමේණැ ලංනිධනණැ ලං

කිරී ම් ලංගේරසව ලං

්ීඩසටහඅ ලං 

මණපඅත් ලංක්රිැේත්මව ලං

කිරීම ලං 

1.2. ලංාහේා ලං

සුාක්කරත්ත්ේ්ැ ලං

්ීඩිදියු ජ ලංකිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.බීග ලංවරසව ලං

කිරිභ ලංවේ ලංඳීශීටි ලං

ායක්ණඹ ලං 

1.2.2 ලංලේව ලං

නි ය ධේඹන ලං

 ේඹ 

 ලං1.2.3 ලං ඵ න ලං

ේඹන ලං

ීඩටවවා ලං

ඳීීත්වීභ ලං 

1. ලංඳීරීටි ලංවේ ලංගේනේඳත් ලං

ායක්ණඹ ලංවේ ලං

ඳයවාත්වා ලංවේ ලංමුරුවාවවාහි ලං

බීග ලංඳරීක්ේ ලංකිරි ේ ලංව ලං

ව ලංවරසව ලංකිරි ේ ලං

ඳධන මණේනේය ලංපිහිටු ලංවීභ. 

නිරධේරීවා ලංවේ ලංගේනභඹ ලං

නුමුහුේ ලංඵ ලංවේ ලංවතපි ලං

ප්ර දද ලංවන්නේනීම භ ලංවේ ලං

පුහුණු ලංඳීීත්වීභ. 

2. ලංවී ලංඇතුළු ලංාවේය ලං

 ඵ න,එශළු ලංවේ ලංඳරතුරු ලං

ර ලංසුයක්කරත් ලංත්ේඹ ලංඇරස ලං

කිරීභවේ ලංධාල් ේණඹ ලං

වයන ලංරද ලංයේඹනේනේය ලං

ේේඳර ලංා්ේ ලං, ලං

ිතඹේඳදිාචී ලංවයණ ලංරද ලං

 නොවීවා ලංා්ේ, ලංමිරදී ලං

නත් ලංඋඳවයන ලංා්ේ ලං, ලං

 ඵ න ලංේඹන ලංීඩටවවා ලං

ා්ේ ලං, ලංදීනුත් ලංකිරී ේ ලං

ීඩමුළු ලංා්ේ. 

2.5 ලංය ලං2020 ලං

න ලංධාට ලංගේරසව ලං

,ප්රේ ේශීඹ ලං, ලංවේ ලං

මවාත්ධන ලංගේරසව ලං

භට්ට ේ ලංගේන ලං

ධාධාධත්ඹ ලං

සුරැකීභ. 

 

මනේනත්ඹ ලංවේ ලං

බීග ලංවේ ලංඳීරෑටි ලං

ායක්ණඹ ලං 

2.5.1.ායක්ණඹ ලං

වයණ ලංරද ලංඳීරෑටි ලංවේ ලං

බීග ලංධනන ලංා්ේ ලං 

 

2.5.2 ලංමධේනභට ලං

රක් ලංව, ලංමදේනභක් ලං

 නභීරස ලං, ලංව ලංවන්නේ ලං

 නොනත් ලං ර ලංබීග ලං

වේ ලංඳීරීටි ලං

ායක්ණඹ ලංකීරීභ ලං

එ ේ ලංායක්ණඹ ලං

රද ලංබිග ලංවේ ලංඳීරෑටි ලං

ප්රභේණඹ ලං 

 

 

ඳීරෑටි ලංවේ ලං

ගේන ලංේඳත් ලං

මාලඹ ලං

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේ

වාතු ලං 

ලේව ලං

නි ය ධේඹන ලං

 ේඹ ලං

වටුනේඹව ලං, ලං

භත්ත්ර. 

ශ්රී ලංරාවේ ලං

 ධනගු ලං 

ානඹන ලං

මඳනඹන ලං

 දඳේධනත් ේ

වාතු ලං 

 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං

්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං 

(Out Put) 

ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ ලං/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

1.2 ලංාවේය ලං

සුයක්කරත්ත්ේඹ ලං

පිළිඵ ලංධා ලේ ලං

ීඩටවන 

 

ම රස ලංසහ ලංමණපඅත් ලං

ක්රිැේත්මව ලංකිරීම ලං 

 

 ලේව ලංායක්ණ ලං
ඳනත්, ලංන් ලං
 වලී ේ ලංඳේරන ලං
ඳනත් ලංඹේත් ලං
වේලීන ලංකිරීභ. 

 බීග ලංඳනත් ලං
ඹේත් ලංවේලීන ලං
කිරීභ ලං 

 ඳළි ඵ ධ ලං
නේලව ලංඳේරන ලං
ඳනත් ලංඹේත් ලං
වේලීන ලංකිරීභ 

 ඳේාශු ලංායක්ණ ලං
ඳනත් ලං
ක්රිඹේත්භව ලං
කිරීභ 

 ලං 

 පුහුණු ලංවේ ලං ලං
දීනුත් ලංකිරී ේ ලං
ීඩමුළු ලං
ඳීීත්වීභ ලං 

 

 විකරවේධනමිව ලං
 ඹදවුේ ලංවේ ලං
ානඹන ලං
නිධන ේල ලංරඵේ ලං
දීභ ලංවේ ලං ලංරඵේ ලං
දුවා ලංනිධන ේල ලං
ා්ේ ලං 

 

 ධාධිභත් ලං ර ලං
 ඳො වොය ලංරඵේ ලං
දීභ ලංවේ ලං
නිඹේභනඹ 

 

  වෝ ලංවේ ලං
නීවීණු ලංත්ේ ලං
න් ලංවීපීභ ලං
දවේ ලංමය ලං
රඵේ ලංදීභ. 

 

 

 

ාහේා ලං්ක ලංගුණේත්මව ලං

භේ්ැ ලං්ීඩිදියු ජ ලංකිරීම ලං

සාහේ ලංඅ් ලංමඅපඅත් ලං

සවස් ලංකිරීම ලංහේ ලංරස බඅ ලං

මණපඅත් ලංැේ්ත් ලං

වේලීඅ ලංකිරීම. 

 

 

රසාසේා පරි භ ගඅ 

ාටේ සාහේ ්ස ධාස 

අීරස ාහේා කබේ දීම . 

 

ජග් ධාධා ත්්ැ 

ාාක්ෂේ කිරීම සහ 

මඅේනත් ාහේා 

සුාක්කරත්ත්ේ්ැ සාහේ 

ශේව ාාක්ෂේ කිරීම. 

2.4 ලං 

ය ලං2030 ලංන ලංධාට ලං

රසයේය ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹට ලංයරන ලං

ඳරිදි ලංනි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලංීඩි ලං

කිරීභ ලංදවේ ලංමල ලං

රසයේය ලංවිකරවේධනමිව ලං

ක්රභ ලංර ලංබේධාත්ේ ලං

,ඳරිය ලංඳේධරස ලං

නඩත්තු,වේරගුණ ලංවේ ලං

 ේලණ ලංධාඳධනඹේ ලංරට ලං

(නිඹ ඹ, ලංනාතුය, ලං

 නත් ලංාඳදේ ලං ලං) ලංමනුහුරු ලං

බීග ලංධනන ලංනිඳදවීභ, ලං ලංභුමි ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ, ලංඳේාශු ලං

ායක්ණඹ ලංඇරස ලංකිරීභ ලං. 

2.5 

 ලංය ලං2020 ලංන ලංධාට ලං

ගේරසව ලං. ලංප්රේ ේශීඹ ලං, ලංවේ ලං

මවාත්ධන ලංගේරසව ලංභට්ට ේ ලං

ගේන ලංධාධාධත්ඹ ලංසුරැකීභ. 

 

දිගු ලංවේලීන ලං

ීඩටවවා ලං ත ලං. 

ාවේය ලංර ලං

ගුණේත්භව ලංබේඹ ලං

ීඩිදියුනු ලංකිරීභ. 

නි්ඳේදනඹ ලං, ලං

ානඹන ලංවේ ලං ලං

මඳනඹන ලංධාධිභත් ලං

කිරීභ ලං 

ාහේා ලං්ක ලං

ගුණේත්මව ලං

භේ්ැ ලං

්ීඩිදියු ජ ලංකිරීම ලං

සාහේ ලං ැදේනත් ලං

මණපඅත් 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

 

 නොධාගන ලං ේේ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

 

 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

2.5 පධන මෂණ ලංහේ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහඅ ලං  

 

ගේරසව ලංවිකරවේධනමිව ලං

ප්රරසපත්රස ලංසීකීස්ම ලං

ක්රිැේ්ට ලංඅීාවීම ලං 

(ජග ලංත්ේක්ණඹ ලං, ලං

ලේ් ලංමභිගනනඹ, ලංලේව ලං

ායක්ණඹ, ලං්බේධාව ලං

ේඳත් ලං

වශභනේවයණඹ ලං, ලං

භේග ලංධාදේ ලංඹන ලං

ධා ලේකරත් ලංක් ේත්රඹවා) 

 

 

 

 නොධාගඅ ලංහේ ලං්ේමීැ ලං

මාශ ම ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අැ ලංසාහේ ලංඅ් ලං

දීනුම ලංගඅඅැ ලංවා ලං

 බදේ ලංහීරී ම් ලංසමේග ලං

ාධනථිව ලංපධන මෂණ ලං

්ීඩසටහවා ලං ලං 

 

 

මභිගනන ලංබීග ලං

නි්ඳේදනඹ ලං 

මනඹ ලංඑවතු ලංවශ ලං

ාවේය ලං

නි්ඳේදනඹ ලං 

ධාල් ලංධාදේර ලං

භ  ලං ව යන ලං

ඳධන මණ ලං

ීඩටවවා ලං 

දීනුත් ලංකිරී ේ ලං

ීඩමුළු ලං 

පුහුණු ලංීඩමුළු ලං 

( ලං ේශීඹ ලං/ ලං

ධා ේශීඹ ලං 

ඳධන මණ ලං

ප්රවේලණ ලං 

ප්රරසඳත්රස ලං

 ක්වාද්රීඹභ ලං

ඳධන මණ 

විකරවේධනමිව ලංවේ ලං

ග්රේමීඹ ලං

ක් ේත්රඹවාහි ලං

පුහුණු ලං ලං 

  දමුහුවා ලංබීග ලං
නි්ඳේදනඹ ලං 

 ඳළි ඵ ධ ලංඳේරනඹ 

 ඳසුම්නු ලං
ත්ේක්ණඹ ලංවේ ලං
මනඹ ලංීඩි ලංකිරීභ 

 ත්ේක්ණඹ ලං
ේප්ත් ලංකිරීභ ලං 

 වී, ලංමරස ධනව ලංාවේය ලං
 ඵ න ලං, ලංඑශළු, ලං
ඳරතුරු ලංවේ ලංඳීඟිරි ලං
කුර ම ලංලේව ලංර ලං
පරදේයීත්ේඹ ලංවේ ලං
නි්ඳේදනඹ ලංඉවශ ලං
නීාවීභ. 

 ඳධන මණ ලං 

 පුහුණු ලංවේ ලංීඩමුළු ලං 
 

 

 

 ාවේය ලං
සුයක්කරත්ත්ේඹ, ලං
 ඳො වොය ලං
බේධාත්ඹ, ලං
ම රධාවයණඹ ලං
පිළිඵ ලංනීටළු ලං
වන්නේනීම භ 

 

 වේරගුණිව ලං න්වීේ ලං
රට ලංඔ යොත්තු ලං දන ලං
ප්ර දද, ලංඳළි ඵ ධ ලංරට ලං
ඔ යොත්තු ලං දන ලංප්ර දද ලං
බිහිකිරීභ ලංවේ ලංබිහිවයන ලං
රද ලං ප්රදද ලංා්ේ ලං 

 නී න  ලංනයිට් ලංයගවා ලං
බේධාත්ඹ, ලං ය න ලං
වන්නේනීනිභ ලංවේ ලං
මණුව ලංක්රභ ලංබේධාත්ඹ, ලං
ඳිත ඵ ධ ලංප්රරස ය ී ලං
ප්ර දද ලං ලංනිඳදවීභ ලංවේ ලංඑභ ලං
ප්රභේණඹ ලං 

 මනඹ ලංීඩි ලංකිරීභ ලංවේ ලංඳසු ලං
ම්නු ලංත්ේක්ණඹ ලං
බේධාත්ඹ 

 ලං( ලං ප්ය ලං ලංවේ ලංඇසුරුේ ලං

වයණඹ ලං, ලංමමර ලංබේධාත්ේ ලං

වශ ලංයුතු ලංඉටි ලංප්රභේණඹ ලංදවේ ලං

ඳී ක්ගඹක් ලංවන්වාේ ලංදීභ ලං, ලං

භේ ලං3ක් ලංඳභණ ලං්ථේයී ලං

ත්ඵේ ලංනත්වීකි ලංවතපි ලං

නි්ඳේදන ලං 

 න ලංත්ේක්ණඹ ලංපිළිඵ ලං
දීනුත් ලංකිරී ේ ලං
ීඩමුළු ලංා්ේ ලං ලං 

 ලං 

 ඳධන මණ ලංවේ ලංපුහුණු ලං
ීඩමුළු ලංාඛ් ලංඹේ ලං 

 

2.a ලංාධනධිත් ලං

යටරට ලං

ේ ප්ව ලං

ාධනධනඹ ලංන ලං

යටර ලං ලංා ඹ ගන ලං

ඉවශ ලංදීමීභ ලං, ලං

මවාත්ධන ලංගේරසව ලං

ව ඹ ගීත්ේඹ ලං

න ේ ලංසිටුවීභ ලං, ලං

ග්රේමීඹ ලංඹටිත්ර ලං

ඳවසුවේ ලං

ාධනධනඹ ලං, ලං

විකරවධනභ ලං

ඳධන මණ ලං, ලං

පුහුණු ලංවේ ලංේප්රස ලං

 ේේ ලං, ලං

ත්ේක්ණිව ලං

ාධනධනඹ, ලංලේව ලං

වේ ලංත්ත් ලං

ායක්ණඹ ලංවේ ලං

 න න භ ලං

ායක්ණඹ, 

නි්ඳේදන ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලංතුිතවා ලංාවේය ලං

ඳරි බ ගනඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලං. 

 

 

 

 

 

2.1 ලංවීශරි ලං

මලත්ේඹ ලං

පුයේ ලංනීම භ ලං

වේ ලං

නි්ඳේදනඹ ලං

ීඩි ලංකිරිභ 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

 

 

ඳල්චලේත් ලංම්ීවාන ලං

පිළිඵ ලංත්ේක්ණ ලං

ාඹත්නඹ ලං 

 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

 

 

ශ්රී ලංරාවේ ලං

විකරවධනභ ලං

ඳධන මණ ලං

ප්රරසඳත්රස ලංබේ ලං 

 

 හක්ටධන ලං

 වොබ්බෑවඩු් ලං

 නොධා ලංවටයුතු ලං

පධන මෂණ ලංහේ ලං

පුහු ජ ලංාැත්අැ 



 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

දීනුම ලංවළමඅේවාණැ ලං

හේ ලංසේම්ප්රදේිකව ලංදීනුම ලං

වළමඅේවාණැ ලං 

 

 

 ප්රදධනලන ලංවේ ලං
දීනුත් ලං
කිරීභ ලං 

 

  නොධාරසඹ ලං 

 මලුත් ලංවේ ලං
භානරඹ ලං 

 ාවේය ලංප්රදධනලන ලංවේ ලං
ාවේය ලංීණ වළි ලං 

 

 

 

විකරවධනභ ලංක් ේත්ර ම ලං ලං

ධාධිභත් ලංමධේඳනඹ ලංතුළිවා ලං

මනේනත් ලංා ඹ ගනඹ ලං 

රසයේය ලංවිකරවධනභඹ ලං ලං

ප්රධනධනඹ ලංවේ ලංදීනුභ ලං

බේධාත්ඹ ලං 

ඳීරැවාවා ලංතු ලංදීනුභ ලංමනේනත් ලං

ඳයේඳයේටද ලංරඵේ ලංදීභ ලංතුිතවා ලං

රසයේය ලංවිකරවධනභඹ ලං

ප්රධනධනඹට ලංදේඹව ලංවීභ ලං, ලංඒ ලං

වේ ලංඳත්නු ලංරීබූ ලංීඩමුළු ලං

, ලංප්රදධනලණ ලංා්ේ ලං 

2.a ලංය ලං2030 ලං

න ලංධාට ලංරසයේය ලං

ාවේය ලං

නි්ඳේදනඹට ලං

යරන ලංඳරිදි ලං

නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලං

ීඩි ලංකිරීභ ලංදවේ ලං

මල ලංරසයේය ලං

විකරවේධනමිව ලං

ක්රභ ලංර ලං

බේධාත්ේ ලං 

නි්ඳේදන ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලංතුිතවා ලංාවේය ලං

ඳරි බ ගනඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලං. 

 

 

2.1 ලංවීශරි ලං

මලත්ේඹ ලං

පුයේ ලංනීම භ ලං

දවේ ලං

නි්ඳේදනඹ ලං

ීඩි ලංකිරිභ 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

්ේප්රස ලංහේ ලංපුහු ජ 

 

නිපුණත්ේ ලංසා්ධන අ ලං

්ීඩසටහඅ ලං 

 පුහුණු 
ීඩමුළු 

 ප්රදධනලන 
 

 ත්ේක්ණිව ලං
උඳ ේලන ලං
 ේේ ලං 

 ඹටිත්ර ලං
ඳවසුවේ ලං
ාධනධනඹ ලං 
 ලං 

 වේඵනිව ලං
 ඳො වොය ලං
නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං
බේධාත්ේඹ ලං
ීඩිදියුණු ලංකිරිභ ලං 

 මරස ධනව ලංාවේය ලං
 ඵ න ලංර ලං
නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං
පරදේයීත්ේඹ ලංීඩි ලං
කිරීභ. 

 විකරධාදේර ලං ලංර ලං
 වාේසිවේනේය ලං
ඳවසුවේ ලං
ීඩිදියුණු ලංකිරීභ. ලං 

විකරවධනභ ලංක් ේත්ර ම ලං ලං

ධාධිභත් ලංමධේඳනඹ ලංතුළිවා ලං

මනේනත් ලංා ඹ ගනඹ ලං 

රසයේය ලංවිකරවධනභඹ ලං ලං

ප්රධනධනඹ ලංවේ ලංදීනුභ ලං

බේධාත්ඹ ලං 

ඒ ලංවේ ලංඳත්නු ලංරඵන ලං

පුහුණු ලංීඩමුළු ලංා්ේ ලං 

 

විකරධාදේර ලංවේ ලංඵේ ලංනනු ලං

රඵන ලංවේ ලංඉවා ලංපිටන ලංසිසුවා ලං

ප්රභේණඹ ලං 

2.a ලංය ලං2030 ලං

න ලංධාට ලංරසයේය ලං

ාවේය ලං

නි්ඳේදනඹට ලං

යරන ලංඳරිදි ලං

නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

පරදේයී ලංත්ේඹ ලං

ීඩි ලංකිරීභ ලංදවේ ලං

මල ලංරසයේය ලං

විකරවේධනමිව ලං

ක්රභ ලංර ලං

බේධාත්ේ ලං- ලංපුහුණු ලං

වේ ලංේප්ත් ලං ේේ ලං 

නි්ඳේදන ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලංතුිතවා ලංාවේය ලං

ඳරි බ ගනඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලං. 

 

 

2.1 ලංවීශරි ලං

මලත්ේඹ ලං

පුයේ ලංනීම භ ලං

දවේ ලං

නි්ඳේදනඹ ලං

ීඩි ලංකිරිභ 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

 



 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං

්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

මවාත්ධන ලංගේරසව ලං

සබාත්ේ 

 

විකරවේධනමිව ලං

නවයණ ලං

ේඳිරසඹ ලං 

විකරවේධනමිව ලංනි්ඳේදන ලං

ධාධාධේාගීවයණඹ ලං 

විකරත්ේක්ණ ලංාදධනලන ලං

වේ ලංවිකරත්ේක්ණ ලං

උදේනඇරසකිරීභ ලං ලං 

ග්රේමීඹ ලංේරි ඹ ගනේ ලංක්රභ ලං

9ක් ලං 

මුා ලං ඵ න ම ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංීඩි ලංකිරීභ 

ළූණු ලංර ලංබීග ලංගුනණඹ ලං 

 

මවාත්ධන ලංගේරසව ලංදීනුභ ලං

හුභේරු ලංවේ ලං

වශභනේවයණඹ ලංතුළිවා ලං

රසයේය ලංවිකරවධනභේවාත්ඹ ලං

ප්රධනධනඹ ලංවේ ලංඒ ලංදවේ ලං

මල ලංදියුණු ලංත්ේක්ණිව ලං

ව ඹ නඹ ලංරඵේ ලංනීම භ ලං. 

 ඹොදන ලංරද ලංා ඹ ගනඹ ලං ලං

(රුපිඹේ) ලං 

 

ප්රරසරේබ ලංරීබූ ලංකුඩේ ඳරිභේණ 

ග්රේමීඹ ලං නොවීවා ා්ේ ලං 

 

2.a ලංාධනධිත් ලං

යටරට ලං

ේ ප්ව ලං

ාධනධනඹ ලංන ලං

යටර ලං ලංා ඹ ගන ලං

ඉවශ ලංදීමීභ ලං, ලං

මවාත්ධන ලංගේරසව ලං

ව ඹ ගීත්ේඹ ලං

න ේ ලංසිටුවීභ ලං, ලං

ග්රේමීඹ ලංඹටිත්ර ලං

ඳවසුවේ ලං

ාධනධනඹ ලං, ලං

විකරවධනභ ලං

ඳධන මණ ලං, ලං

පුහුණු ලංවේ ලංේප්රස ලං

 ේේ ලං, ලං

ත්ේක්ණිව ලං

ාධනධනඹ, ලංලේව ලං

වේ ලංත්ත් ලං

ායක්ණඹ ලංවේ ලං

 න න භ ලං

ායක්ණඹ 

නි්ඳේදන ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලංතුිතවා ලංාවේය ලං

ඳරි බ ගනඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලං. 

 

යගඹ ලංභඟිවා ලං

 ඹොදන ලංරද ලං

ා ඹ ගනඹ 

 ර ව ලංඵීාකු 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

ගරඹ ලංවේ ලං

ම ඳේයක්ේ ලං

පිළිඵ ලංනිඹේභන ලං

ේඳිරසඹ ලං 

ග්රේමීඹ ලංදිළින් ලංගනත්ේ ේ ලං

ම ඳේයක්ව ලංවටයුතු ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලංවේ ලංඳීීේ ලංශමුවා ලං

දීනුත් ලංකිරිභ ලංතුිතවා ලං

නි ය ගී ලංගනත්ේක් ලං

බිහිකිරිභ. 

ේධනක් ලංමයමුදර 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

මවාත්ධන ලංගේරසව ලං

විකරවධනමැ ලං

සාහේ ලං වොරිැේනු ලං

්ේපිරසැ ලං 

 

 ලංාවේය ලංසුයක්කරත්ත්ේඹ ලංඇරස ලං

කිරීභ ලංවේ ලංන ලංත්ේක්ණ ලං

 ඹොදේ ලංනීම භ ලංභඟිවා ලං ඵ න ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංීඩිකිරීභ ලංවේ ලං

ඒ ලංවේ ලංා ඹ ගනඹ ලංවශ ලං

මුදර, ලංේඳිරස ලංා්ේ ලං, ලං

 වොරිඹේ ලං 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 



නේ ලංත්ේක්ණඹ ලංවේ ලංවී ලං

නේ ලංාදධනලන ලං නොධාඳර ලං 

ගුණේත්භව ලංමධනත්ේඳේ ලං

බීග ලං, ලංබිේභේ ලං, ලංඳරතුරු ලං

නි්ඳේදනඹ ලංනි්ඳේදනඹ ලං 

උඳ ලංේඳිරස ලං 

වේඵනිව ලං ඳො වොය ලං

නි්ඳේදනේනේය ලංඇරස ලං

කිරිභ 

ධාලේර ලං නොධාඳර ලංගේර ලං

ඇරස ලංකිරීභ 

ඳධන මණ ලංේඳිරස ලං 

 

 ව ේ ලංවේ ලං ඵ ාචිර 

ඳසු ලංම්නු ලංවේනිඹ ලංමභ ලං

කිරීභ. 

පුහුණු ලංීඩමුළු 

ප්රරසරේීනවා ලංා්ේ ලං. ලං 

දියුණු ලංකිරීභ ලං, ලංවන්වාේ ලං දන ලං

රද ලංන ලංබිේභේ ලංප්ර දද ලං

ා්ේ ලං ලං 

නිභීවුභ ලං(Out Put) 

ීඩිදියුණු ලංවශ ලංන ලං

විකරවේධනමිව ලංත්ේක්ණඹ ලං

පරදේයී ලං ර ලං ඹදේ ලංනීම භ ලං

භඟිවා ලංවිකරවේධනමිව ලං

ක් ේත්ර ම ලංපරදේයීත්ේඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ ලංවේ ලං ලංඒ ලංවේ ලං

 ඹොදන ලංරද ලංමුදර ලං, ලං 

ේඳිරස ලංා්ේ ලංවේ ලං

ප්රරසරේීනවා ලංප්රභේණඹ 

ීඩිදියුණු ලංවශ ලංන ලං

විකරවේධනමිව ලංත්ේක්ණඹ ලං

පරදේයී ලං ර ලං ඹදේ ලංනීම භ ලං

භඟිවා ලංවිකරවේධනමිව ලං

ක් ේත්ර ම ලංපරදේයීත්ේඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ ලංවේ ලං ලංඒ ලංවේ ලං

 ඹොදන ලංරද ලංමුදර ලං, ලං 

ේඳිරස ලංා්ේ ලංවේ ලං

ප්රරසරේීනවා ලංප්රභේණඹ 

සිදු ලංවයනු ලංරඵන ලං

ාධනධන ලං

ීඩටවවා ලං 

ේඳිරස ලං ඉරක්වඹ ලං මවා ලංප්රරසපරඹ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීන/භධ

වේලීන/දිගුවේලීන) 

 ලංරසයේය ලං

ාධනධන ලං ලංදධනලව 

මුරේශ්රඹ ලං 

මවාත්ධන ලංගේරසව ලං

සබාත්ේ 

 

ගපවා ලං - ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං

මධිත්ේක්ෂණිව ලං

පුහු ජ ලං

ම ස්ාේඅැක් ලං

ස්ාේපිත් ලංකිරීම 

ාසිැේනු ලං ාහේා ලං

හේ ලං විකරවධනම ලං

සහ ැ ගීත්ේ ලං

මුකපිරුම ලං ලං

(AFACI) ලං  ම් ලං

ැට ත් ලං ්ේපිරස ලං

11 ලංක් ලංක්රිැේත්මව ලං

වානු ලංකී බ්. 

උදේඅ ලං  බ න ලං

දේම ම ලං පසු ලං

මස්්නු ලං හේනිැ ලං

ම්ම ලං කිරි ම් ලං

(FAO) 

්ේපිරසැ ලං 

2.a ලංාධනධිත් ලං

යටරට ලං

ේ ප්ව ලං

ාධනධනඹ ලංන ලං

යටර ලං ලංා ඹ ගන ලං

ඉවශ ලංදීමීභ ලං, ලං

මවාත්ධන ලංගේරසව ලං

ව ඹ ගීත්ේඹ ලං

න ේ ලංසිටුවීභ ලං, ලං

ග්රේමීඹ ලංඹටිත්ර ලං

ඳවසුවේ ලං

ාධනධනඹ ලං, ලං

විකරවධනභ ලං

ඳධන මණ ලං, ලං

පුහුණු ලංවේ ලංේප්රස ලං

 ේේ ලං, ලං

ත්ේක්ණිව ලං

ාධනධනඹ, ලංලේව ලං

වේ ලංත්ත් ලං

ායක්ණඹ ලංවේ ලං

 න න භ ලං

ායක්ණඹ 

නි්ඳේදන ලං

පරදේයීත්ේඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලංතුිතවා ලංාවේය ලං

ඳරි බ ගනඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලං. 

 

2.a.1යගඹ ලංභඟිවා ලං

 ඹොදන ලංරද ලං

ා ඹ ගනඹ 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

ගඳේනඹ 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

ාසිැේනු ලංාහේා ලං

හේ ලංවිකරවධනම ලං

සහ ැ ගීත්ේ ලං

මුකපිරුම ලං ලං 

 

 ලං නේ ලංවරුවා ලං, ලංඑවතු ලංකිරීභ, ලං

ප්රේවනඹ ලංකිරීභ, ලං  ශන්වා ලං

, ලංසිේරය ලං  ශන්වා ලංවේ ලං

න ලංත්ේක්ණඹ ලංපුහුණු ලංකිරිභ ලං

භඟිවා ලංාවේය ලංරඳසු ලංම්නු ලං

වේනිඹ ලංමභ ලංකිරීභ. 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

 ර ව ලංාවේය ලං

ාධාධේනඹ ලං 

 

 



සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

1.2.2 ලං ැදවුම් ලං

වළමඅේවාණ ලං

්ීඩසටහඅ ලං 

 

 නොධාඳර ලං

ඹේවාත්රීවයණඹ 

 නොධා ලංාධාධේන ලං

 ත් ලංඹවාත්ර ලංූතත්ර ලං

රඵේ ලංදීභ ලං 

 ඹ න ලංත්ේක්ණිව ලංක්රභ ලංබේධාත්ේ ලං

වය ලංනි්ඳේදන ලංපරදේයීත්ේඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ ලංවේ ලංඋඳවයණ ලං

රඵේ ලංදීභට ලං ලංවන්නේනත් ලං  නොධා ලං

ාධාධේන ලංා්ේ ලං, ලංරඵේ ලංදුවා ලං

උඳවයණ ලංා්ේ ලං, ලං( ලංඳශේත්, ලං

දි්ත්රික්ව, ලංාඹත්න, ලංඳේීේ ලංවේ ලං

ධාධාධ ලංීඩටවවා ලංා්ේ ලං ලං) 

 

 

2.a ලංාධනධිත් ලංයටරට ලං

ේ ප්ව ලංාධනධනඹ ලං

න ලංයටර ලං ලංා ඹ ගන ලං

ඉවශ ලංදීමීභ ලං, ලංමවාත්ධන ලං

ගේරසව ලංව ඹ ගීත්ේඹ ලං

න ේ ලංසිටුවීභ ලං, ලංග්රේමීඹ ලං

ඹටිත්ර ලංඳවසුවේ ලං

ාධනධනඹ ලං, ලංවිකරවධනභ ලං

ඳධන මණ ලං, ලංපුහුණු ලංවේ ලං

ේප්රස ලං ේේ ලං, ලං

ත්ේක්ණිව ලංාධනධනඹ, ලං

ලේව ලංවේ ලංත්ත් ලං

ායක්ණඹ ලංවේ ලං

 න න භ ලංායක්ණඹ 

ේේප්රදේයිව ලං

 නොධාත්ීනිවා ලං

ඉත් ලංඹන ලංත්රුණ ලං

ඳයපුය ලං

වේකරවධනභේවාත්ඹ ලං

 ත් ලංාවධනණඹ ලං

වය ලංනීම භ ලංවේ ලං

ත්රුණඹවා ලංවේ ලං

රුකිඹේ ලංම්ථේ ලං

නිධනභේණඹ ලං 

විකරවේධනමිව ලං

මාල ම ලංශ්රභ ලංහි ඹ ලං

මවා ලංකිරීභ. 

නි්ඳේදන ලංපිරිීඹ ලං

මභ ලංකිරීභ ලං. ලං 

ඹේවාත්රීවයණඹ ලංවේ ලං

ඵීඳි ලං ේේ ලං

ඳඹන ලං

ේඹවයිවා ලංබිහි ලං

වයවීභ ලංවයවේ ලංක්ර ලං

 ේේ ලංනියුක්රසඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ. 

2.a.1යගඹ ලංභඟිවා ලං

 ඹොදන ලංරද ලං

ා ඹ ගනඹ 

ශ්රී ලංරාවේ ලං ධනගු ලං 

 

විකරවධනභ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු

 ලං 

 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

 

 

 

 

 



 

 

මාමුණ ලං5. ලංස්ත්රී ලං ලං ලංපුරුෂ ලංසමේගභේ්ැ ලංමත්වානීම ම ලංසහ ලංවේවාත්ේ්වා ලංහේ ලංනීහු ජ ලංළමිකවා ලංබකනීවාවීම 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම

 වේලීඅ/දිගුවේ

ලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

 නතු ලංනේ ලංාධනධන ලං

ේඳිරසඹ 

 

 

 

 වශ ලං ඵොජුවා ලං

ම රධාේ ලංපිහිටුවීභ 

 

 වේදි ලංෆුඩ් ොප් ලංඇරස ලං

කිරීභ ලං 

 

 

වේවාත්ේ ලං

ේඹවඹවා ලං

බිහිකිරීභ. 

 

 

 නොධා ලංවේවාත්ේ ලං

මිරස ලංපිහිටුවීභ ලං 

සිඹලු ලංදි්ත්රික්ව ලං

ායණඹ ලංන ලං

ඳරිදි ලං නොධා ලං

වේවාත්ේ ලංමිරස ලං

වයවේ ලං  ත් යේනත් ලං

 නතු ලං්ථේඳනඹ ලං

කිරීභ ලං 

 

 ේශීඹ ලංාවේය ලං

නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං

ප්රධනධනඹ ලංවේ ලං

වේවාත්ේට ලං

්ඹාරැකිඹේ ලංඇරස ලං

කිරිභ ලං 

 

්ඹා ලංරැකිඹේ ලංම්ථේ ලං

රඵේ ලංදීභට ලංව ලං

විකරවධනභේවාත්ඹ ලංවේ ලං

දේඹව ලංවය ලංනීම භට ලං

බිහිවයණ ලංරද ලං නොධා ලං

වේවාත්ේ ලංමිරස ලංප්රභේණඹ ලං 

 

 ලංධා ලංනීරස ලංාවේය ලං

ඳරි බ ගනඹ ලං

දිරිනීවාවීභ ලංවේ ලං

ම රධා ලංවයණ ලංරද ලං

 ේශීඹ ලංාවේය ලංද්ර ලං

ප්රභේණඹ ලං( ලංකි.ග්රෑේ ලං) 

 ලං 

්ඹා ලංරැකිඹේ ලංරේීනවා ලං

ා්ේ ලං 

 ලං 

 

 

 

5.a.1 ලං(a) ාධනථිව ලං

වටයුතු ලංවේ ලංභේන ලං

මයිරසඹ ලංරඵේ ලංදීභ 

ඉඩේ, ලං ේ ඳොශ ලං

ඳරිවයණඹ ලංවේ ලංභේන ලං

මයිරසඹ ලංරඵේ ලංදීභ ලංත්වවුරැ ලං

කිරීභ ලංවේ ලංඒ ලංදවේ ලංමල ලං

ම රස ලංේඳේදනඹ ලං ලං 

2.5.2 ලංවේවාත්ේවා ලංවේ ලං

ඉඩේ ලංමයිරසඹ ලංත්වවුරු ලං

කිරීභට ලංම රස ලංේඳේදනඹ ලං

කිරීභ. 

 

*ාධනථිව ලංවටයුතු ලංවේ ලං

භේන ලංමයිරසඹ ලංරඵේ ලංදීභ ලං

පිළිඵ ලංප්රමු්ත්ේඹ ලංදී ලං

ඇත්. ලං 

 

 

වේවාත්ේ ේ ලං

ජීන ලංභට්ටභ ලං

නනේ ලංසිටුවීභ ලං 

 

වේවාත්ේ ලංමුිතව ලං

ව ලං ඳ ණ ඹවා ලං

පිරි ලංභේගඹක් ලං

බිහිවීභ. 

5.a.1(a)විකර ලං

වධනභේවාත් ම ලංනියුතු ලං

 නොධා ලංවේවාත්ේවා ලං

දවේ ලංද ලංඉඩේ ලංමඹරසඹ ලං

භේන ලං ර ලංරඵේ ලං

දීභ. ලං 

 

5.a.2 ලං්ත්රීවා ලංවේ ලං

භේන ලංමයිරසඹ ලංරඵේ ලං

දුවා ලංයටේ ලංර ලංඇරස ලං

ම රස ලංයේමු ලංමනු ලං

ඉඩේ ලංමයිත්ඹ ලංරඵේ ලං

දීභ. ලං 

නිව්ත් ලංාධනථිවඹ ලං

න ේසිටුවීභ ලංවේ ලං

වේවාත්ේ ලංදේඹවත්ඹ ලං 

කුටුේඵ ලංාධනථිව ම ලං

ීඩිවීභ. 

 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

 ලං 

විකරවධනභ ලං 

 දඳේධනත් ේවා

තු ලං 

 

 නොධාගන ලං

 ේේ ලං

 දඳේධනත් ේවා

තු ලං 

 

ගේරසව ලංාවේය ලං

ප්රධනධන ලං

භණ්ඩරඹ ලං 

 

 



 

 

 ලංමාමුණ ලං6. ලංසීමට ලංගකැ ලංකීබීම ලංහේ ලංරසාසේා ලංගක ලංවළමඅේවාණැ ලංහේ ලංසම පේාක්ෂේ් ලංකීබීම ලංත්හවුරු ලංකිරීම 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම

 වේලීඅ/දිගුවේ

ලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

ගරඹ ලං, ලංම ඳේයක්ේ ලං

වේ ලං ෞ් ලංපිළිඵ ලං

නිඹේභන ලංීඩටවන ලං

ක්රිඹේත්භව ලංකිරීභ. 

 

ගරඹ ලංවේ ලං

ම ඳේයක්ේ ලං

පිළිඵ ලංනිඹේභන ලං

ේඳිරසඹ ලං 

 ග්රේමීඹ ලං
ේරි ඹ ගනේ ලංක්රභ ලං
9ක් ලං 

ග්රේමීඹ ලංදිළින් ලංගනත්ේ ේ ලං

ම ඳේයක්ව ලංවටයුතු ලංඉවශ ලං

නීාවීභ ලංවේ ලංඳීීේ ලංශමුවා ලං

දීනුත් ලංකිරිභ ලංතුිතවා ලං

නි ය ගී ලංගනත්ේක් ලං

බිහිකිරිභ. 

6.4 ලංය ලං2030 ලංන ලං

ධාට ලංීභට ලංගරඹ ලංරඵේ ලං

දීභ ලංගර ලංහි  ඹවා ලං

පීඩේට ලංඳත් ලංගනත්ේ ලං

දවේ ලංගරඹ ලංරඵේ ලංදීභ ලං 

දිගුවේිතන ලං

ීඩටවනකි. ලං 

නි ය ගි ලංදිධා ලං

ඳීීත්භක් ලංවේ ලං

මල ලංගරඹ ලංරඵේ ලං

දීභ. 

6.4.1 ලංඉේලුභ ලං

භත් ලංගරඹ ලං

ීඳයී ේ ලංභේධනන ලං

ව් ලංකිරීභ ලංවේ ලං

ඒ ලංවේ ලං

 නනඇරස ලං

පිඹය ලං 

 

 නොධාගන ලං ේේ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු ලං 

කුඩේ ලංීත ලංවේ ලං

ඇශභේධනන ලං

පුනරුත්ත්ේඳනඹ ලං 

ීත ලං1500 ලං

පිළිවය ලං

කිරී ේ ලං

ීඩටවන ලං 

 මත්වීය ලංදභන ලංරද ලං
ීත ලංපිළිවය ලං
කිරීභ 

 මමුණු ලං
ප්රරසා්වයණඹ ලං 

 එේරානේ ලං
ප්රරසා්වයණඹ ලං 

 ගරේඳවන ලංඳේධරස ලං
ීඩිදියුණු ලංකිරීභ. 

 

ීතර ලංගරඹ ලංයේ ලංනීම  ේ ලං

ධේරිත්ේඹ ලංඉවශ ලංනීාවීභ ලං

භඟිවා ලංනි්ඳේදනඹ ලංඉවශ ලං

නීාවීභ 

මමුණු ලංප්රරසා්වයණඹ ලං

භඟිවා ලංනාතුය ලංවේනි ලංරක්ේ ලං

නීනිභ. ලංප්රරසා්වයණඹ ලං

වයන ලංරද ලංීත ලංා්ේ ලං 

මක්වයඹවට ලංනිකුත් ලංවයන ලං

ගරඹ ලංඝන ලංමඩි ලංපුභේණඹ, ලංගර ලං

ඳවසුවේ ලංහිත් ලං

විකරවේධනමිව ලංඉඩේ ලං- ලං

 වක්ටඹේය ලං 

 

6.4 ලංය ලං2030 ලංන ලං

ධාට ලංීභට ලං

විකරවධනභේවාත්ඹ ලං

වේ ලංමලඹ ලං ලංගරඹ ලං

රඵේ ලංදීභ, ලංගර ලං

හි  ඹවා ලංපීඩේට ලංඳත් ලං

ගනත්ේ ලංදවේ ලංගරඹ ලං

රඵේ ලංදීභ 

විකරනි්ඳේදන ලංවේ ලං

පරදේයීත්ේඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ ලං

වේ ලංගර ලංීඳයුභ ලං

රඵේ ලංදි ලංඇරස ලංනේ ලං

බිේ ලංප්රභේණඹ ලං 

6.4.2 ලංනේ ලංබිේ ලං

වේ ලංේධනකරව ලං

ගර ලංීඳයී ේ ලං ලං

මලත්ේඹ ලං ලං 

 නොධාගන ලං ේේ ලං

 චලඳේධනත් ේවාතු 



 

සිදු ලංවානු ලං

කබඅ ලං

සා්ධන අ ලං

්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලං

ප්රරසලකැ ලං

(Out 

Come ) 

( වටිවේලී

අ/ම වේ

ලීඅ/දිගුවේලී

අ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

රසයේය ලංගර ලං

වශභනේවය

ණඹ ලං

ීඩටවන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගර ලංමුරේශ්ර ලං

ායක්ණඹ ලං 

 

භූනත් ලංගරඹ ලං

පිළිඵ ලං

මධඹනඹ ලං 

 

විකරවේරගුණි

ව ලංදත්ත් ලං

රැ්කිරීභ. 

 

පුහුණු ලංවේ ලං

දීනුත් ලං

කිරී ේ ලං

ීඩටවවා ලං 

ේරිභේධනන ලං

ප්රරසා්වයණඹ 

ගර ලංමුරේශ්ර ලංදත්ත් ලංඳේදභ ලංීඩිදියුණු ලංකිරීභ 

සුළු ලංේරිභේධනන ලංර ලංගර ලංප්රමිරසඹ ලංඳරික්ේ ලංකිරීභ ලංයවට ලං

 නොධාගන ලං ේේ ලංඵර ලංප්ර ේල ලං80 ලංව ලංපිහිටි ලංේරි ලංවධනභේවාත් ලං15, ලං

000 ලංක් 

ඳේාශු ලං ෞ් ලංවේඩ්ඳත් ලංවන්වාේ ලංදීභ ලංයවට ලංදි්ත් ලංරික්ව ලං

තුනව ලංපිහිටි ලංඉඩේ ලංවීඵිත ලං50,000 ලංක්, 

සුළු ලංේරිභේධනන ලංර ලංගර ලංඋ ලංටවවා ලංකිරීභ ලංීත ලං1000 ලංක්, 

විකර ලංවේරගුණිව ලංදත්ත් ලංරැ් ලංකිරීභ ලං නොධාගන ලං ේේ ලං

භධ්ථේන ලං560 ලංක්, ලං ලංවේ ලංවිකර ලංවේශගුණිව ලංභධ්ථේන ලං10 ලංක් ලං

,භුනත් ලංගරඹ ලංපිළිඵ ලංමධනඹ ලංඑක් ලංයවට ලංධාඹළි ලංවරේපීඹ ලං

දි්ත්රික්ව ලං02 ලංක් 

කුඹුරුඉඩේ ලංපිළිඵ ලංඳරිනණව ලංනත් ලංදත්ත් ලංඳේදභ ලංනිධනභේණඹ ලං- ලං

යවට ලංදි්ත්රික්ව ලං2 ලංක් 

සුළු ලංේරිභේධනන ලංඉදි ලංකිරීභ ලංවේ ලංත්ත් ලංඳේරන ලංීඩටවන ලං

ක්රිඹේත්භව ලංකිරීභ ලංයවට ලංදි්ත්රික්ව ලං2ක් ලංනිඹ ඹ ලංවේ ලං

නාතුය ලංවේ ලං ඳය ලංමනතුරු ලංාඥේ ලංක්රභ ලංවන්වාේ ලංදීභ 

.ීත ලං1000 ලංක් ලංදීඳ ලංේප්ත් ලංකුඹුරු ලංනේභ ලං ේ්ණ ලංප්රරස ල ධන ලං

ීඩටවන 

ක්ෂුද්ර ලංගර ලං ඳ ව ලංපිළිඵ ලංනිරධේරීවා ලංවේ ලං ලං නොධා ලංපුහුණු ලං

සිඹළුභ ලං නොධාගන ලංාධනධන ලංප්රේ ේශීඹ ලං ලංනිරධේරීවා ලං980 ලංක් ලං. 

 

 

6.4 ලංය ලං

2030 ලංන ලං

ධාට ලංීභට ලං

විකරවධනභේ

වාත්ඹ ලංවේ ලං

මලඹ ලං ලං

ගරඹ ලංරඵේ ලං

දීභ, ලංගර ලං

හි  ඹවා ලං

පීඩේට ලංඳත් ලං

ගනත්ේ ලං

දවේ ලංගරඹ ලං

රඵේ ලංදීභ 

විකරනි්ඳේදන ලං

වේ ලං

පරදේයීත්ේඹ ලං

ඉවශ ලංනීාවීභ ලං

වේ ලංගර ලං

ීඳයුභ ලංරඵේ ලං

දි ලංඇරස ලංනේ ලං

බිේ ලංප්රභේණඹ 

6.4.1 ලංඉේලුභ ලංභත් ලංගරඹ ලං

ීඳයී ේ ලංභේධනන ලංව් ලං

කිරීභ ලංවේ ලංඒ ලංවේ ලං

 නනඇරස ලංපිඹය ලං 

6.4.2 ලංනේ ලංබිේ ලංවේ ලං

ේධනකරව ලංගර ලංීඳයී ේ ලං ලං

මලත්ේඹ ලං ලං 

 

 නොධාගන ලං ේේ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු 

 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 



 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං

්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම වේ

ලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලං

සා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

ේරිභේධනන ලං

ඹටිත්ර ලං

ඳවසුවේ ලං

ීඩිදියුණු ලංකිරීභ 

සිඹළුභ ලංවීඩීබිදි ලංගිඹ ලං

ේරිවධනභේවාත් ලං

මමුණු ලංව ලංඇශ ලං

භේධනන ලං

ප්රරසා්වයණඹ 

 ලං 

නාතුය ලංඳේරනඹ ලංවේ ලං

නාතුය ලංවේනි ලංමභ ලං

කිරිභ ලංවේ ලංීත ලං

නීඹුරු ලංකිරිභ ලංවේ ලං

ඇශ ලංභේධනන ලං

පිළිවය ලංකිරීභ 

 

විකරභේධනන ලං

ප්රරසා්වයණඹ ලං 

සුළුේරිභේධනන ලං

ප්රරසා්වයණඹ ලං

වේ ලංපුයවා ලංකුඹුරු ලං

ම්ීේදීභ 

මමුණු ලං

ප්රරසා්වයණඹ 

මත්වීය ලංදභන ලංරද ලං

ීත ලං

ප්රරසා්වයණඹ 

ේරි ලංඇර ලං වත් ලං

ඇශ ලං

ප්රරසා්වයණඹ 

නාතුය ලංවයදිඹ ලං

ඳේරන ලං

ගරේඳවන ලං

ඳේධරස ලංීඩිදියුණු ලං

කිරීභ ලං 

 

  ගේවා ලංක්රභඹ 

ක්ෂුද්ර ලංේරි ලංනිඹමු ලං

ේඳිරස ලං 

 

විකර ලංභේධනන ලංීඩිදියුණු ලංකිරීභ, ලංීත ලං

ඇතුළු ලංේරික්රභ ලංීඩිදියුණු ලංකිරීභ. 

 

/කිමී ලං, ලං වක්ටඹේධන ලං 

පිළිවය ලංවයණ ලංරද ලංීත ලංා්ේ ලං 

6.4 ලංය ලං2030 ලංන ලං

ධාට ලංීභට ලං

විකරවධනභේවාත්ඹ ලං

වේ ලංමලඹ ලං ලං

ගරඹ ලංරඵේ ලංදීභ, ලංගර ලං

හි  ඹවා ලංපීඩේට ලං

ඳත් ලංගනත්ේ ලංවේ ලං

ගරඹ ලංරඵේ ලංදීභ 

විකරනි්ඳේදන ලං

සුයක්කරත් ලංකිරීභ. 

 නොධාබිේ ලංාශ්රිත් ලං

නේ ලංවශ ලංවීකි ලං

සිඹලුභ ලංඉඩේ ලං

පරදේයී ලං ර ලං

නේවා ලංවේ ලං

 ඹොදේ ලංග්රමීඹ ලං

 නොධා ලංගනත්ේ ලං

ධාඵර ලංනීවාවීභ ලං 

6.4.1 ලංඉේලුභ ලං

භත් ලංගරඹ ලං

ීඳයී ේ ලං

භේධනන ලංව් ලං

කිරීභ ලංවේ ලංඒ ලං

වේ ලං

 නනඇරස ලං

පිඹය ලං 

 

6.4.2 ලංනේ ලංබිේ ලං

වේ ලංේධනකරව ලං

ගර ලංීඳයී ේ ලං ලං

මලත්ේඹ ලං ලං 

 

 නොධාගන ලං ේේ ලං

 දඳේධනත් ේවාතු 

 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ 

 

 

 



 

 

මාමුණ ලං12 ලං- ලංරසාසේා ලංනිෂ්පේදඅ ලංසහ ලංපරි භ ගඅ ලංාටේ ලංත්හවුරු ලංකිරිම ලං 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන  ලංසසිදුසිදු ලං

වානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං

අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං

(Out Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම 

වේලීඅ/දිගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

12.3 

ඳල්චලේත් ලංම්නු ලං

බේධාත්ඹවා ලං

ීඩිදියුණු ලංකිරීභ ලං

ව ලංශ්රී ලංරාවේ ත ලං

වේකරවේධනමිව ලං ඵ න ලං

වේනිඹ ලංමභ ලංකිරීභ 

 නතු ලංනේ ලං

ාධනධන ලංේඳිරස ලං

වේ ලංසිත්මු ලං නොධා ලං ලං

වේවාත්ේ ලංාධාධේන ලං

පිහිටුවීභ ලං 

 වශ ලං ඵොජුවා ලං

ම රධාේ ලංපිහිටුවීභ 

 

 වේදි ලංෆුඩ් ොප් ලං

ඇරස ලංකිරීභ ලං 

 

 

 ඳරතුරු ලංව ලං
එශළු ලංවේ ලං
මනඹ ලංඑවතු ලං
කිරී ේ ලං
ීඩටවන ලං 

 

 විකර ලං
 ඵ නඹවාහි ලං
ඳසු ලංම්නු ලං
වේනි ලංමභ ලං
කිරීභ ලං 

  ඳ ණ ඹවා ලං
මනූන ලං ේශීඹ ලං
ාවේය ලං
බේධාත්ඹට ලං
ගනත්ේ ලං
හුරුකිරීභ 

 

 නඵඩේ ලංකිරී ේ ලංක්රභ ලං
වේ ලංන ලං
ත්ේක්ණඹ ලංවන්වාේ ලං
දීභ 

 වේ ලං, ලංභේල ලං ඵ න ලං
ව ලං නත් ලංධේන ලං
ධනන ලංීවසුේ ලංකිරිභ ලං ලං 

 කුළු ලංඵඩු ලංීවසුේ ලං
කිරීභ 

 එශළු ලංඳරතුරු ලං
නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලංඒ ලං
දවේ ලංමනඹ ලංඑවතු ලං
කිරීභ ලං 

 වේ ලංව ලංභේ ලං
 ඵ න ලංාශ්රිත් ලං
නි්ඳේදන 

 ශ්රී ලංරාවේ ත ලංභේන ලං
 ඳ ණඹ ලංව ලං
ාවේය ලංපුරුදු ලංපිළිඵ ලං
දීනුත් ලංකිරී ේ ලං
ීඩටවවා ලං 

ඳේරි බ ගිවඹවාට ලං

ේධේයණ ලංමිරවට ලං

ගුණේත්භව ලංනි්ඳේදන ලං

රඵේ ලංදීභ ලංවේ ලංනි්ඳේනඹ ලං 

( ලංකි.ග්රෑේ ලං) 

 

 

 

 

 

ය ලං2030 ලංනධාට ලං

 න ලීඹ ලංල ඹවා ලං

සිදුන ලංනි්ඳේදන ලං

දේභ ම ලං,ම්නු ලං

දේභ ම ලංවේ ලංාවේය ලං

නේ්රසඹ ලංරක්ේ ලං

නීම භ, ලං 

12.3.1 

සිඹලු ලං දනේටභ ලං

ප්රභේණත් ලං

 ඳ දේයී ලංාවේය ලං

රඵේ ලංදීභ. ලං 

 න ලීඹ ලංාවේය ලං

නේ්රසඹ ලංරක්ේ ලං

නීම  ේ ලංදධනලව ලං 

 

විකරවධනභ ලං

මභේත්ේාලඹ ලං 

ඳල්චලේත් ලං

ම්ීවාන ලං

පිළිඵ ලං

ත්ේක්ණ ලං

ාඹත්නඹ 

 

 



මාමුණ ලං15. ලං භෞමිව ලංපරිසා ලංපද්රස ලංාාක්ෂේ ලං ලං ලංවා ලංනීම ම, ප්රරසස්ාේපඅැ ලංකිරීම ලංහේ ලංරසාසේා ලංභේධාත්ැ ලංප්ර්ධන අැ ලංකිරීම, ්අේවාත්ා ලංරසාසේා ලංාවේා ැවා ලං

වළමඅේවාණැ ලංකිරීම, වේවාත්ේාණැ ලං්ීළීක්වීම, භූමි ලංහේැඅැ ලං්ළක්්ේ ලංඑැ ලංප්රරස්ධනත්අැ ලං ලං ලංකිරීම ලංහේ ලංජග් ලංධාධා ත්්ැ ලංමහිමි ලංවීම ලංඅී්ීත්වීම 

සිදු ලංවානු ලංකබඅ ලං

සා්ධන අ ලං්ීඩසටහවා ලං 

්ේපිරස ලං උප ලං්ේපිරස ලං නිමීවුම ලං(Out Put) ඉකක්වැ ලං ම්සවා ලංප්රරසලකැ ලං(Out 

Come ) 

( වටිවේලීඅ/ම වේලීඅ/දි

ගුවේලීඅ) 

 ලංරසාසේා ලංසා්ධන අ ලං ලං

දධනශව 

මුකේශ්රැ ලං 

15.1/15.2/15.4 

 වේඵනිව ලං
 ඳො වොය ලං
නි්ඳේදනඹ ලංවේ ලං
බේධාත්ඹ ලං
දිරිනීවාවී ේ ලං
ීඩටවන ලං 

 රසයේය ලංගර ලං
වශභනේවයණ ලං
ීඩටවන ලං 

  ඵ න ලං
ධාධාධේාගීවයණ ලං
ීඩටවන 

 ඳරතුරු ලංනේභේන ලං
ීඩටවන ලං 

  නතු ලංනේ ලං
ීඩටවන ලං 

 යුධ ලංවමුදේ ලං
 නොධාඳරේහි ලං
දිගුවේලීන ලං
ඳරතුරු ලං ඵ න ලං
නේ ලං 

 ඳේාශු ලංායක්ණ ලං
/න් ලං වලී ේ ලං
ඳනත් ලං
ක්රිඹේත්භව ලං
කිරීභ 

 

වේඵනිව ලං

 ඳො වොය ලං

නි්ඳේදනඹ ලං 

ේරිභේධනන ලං

පුනරුත්ත්ේඳ

නඹ ලං 

 නතු ලංඇරස ලං

කිරීභ ලං 

ඳරතුරු ලං

නේභේන ලං

ඇරස ලංකිරීභ. 

මී ලංභීසි ලං

ඳේරන ලං

ේඳිරසඹ ලං 

ේය ලංරාවේ ලංණඹ ලං

 ඹ ගනේ ලංක්රභඹ ලං

ඹට ත් ලංණඹ ලං

රඵේ ලංදුවා ලං

ිතඹේඳදිාචි ලං

වේඵනිව ලං

 ඳොවේය ලං

නි්ඳේදවයිවා ලං

ා්ේ ලං 

ඇශ ලං තිත ලංීත ලං, ලං

මත්වීය ලං ලංදභන ලංරද ලං

ීත ලංමමුණු ලංපිළිවය ලං

කිරීභ ලංවේ ලංීත ලං

ා්ේ ලං 

 නතු ලංා්ේ ලංවේ ලං

ලේව ලංධාධාධත්ඹ ලං 

ඳරතුරු ලංඳීර ලංවේ ලං

නේභේන ලංා්ේ 

15.1 ලංවිකරවේධනමිව ලංවටයුතු ලං

 වේතු වා ලංසිදු ලංන ලංන ලං

වේනිඹ ලං( ව) 

1. ලංඳේාශු ලංායක්ණ ලංඳනත් ලං

ක්රිඹේත්භව ලංකිරීභ ලංායක්ණඹ ලං

වයන ලංඳ ලං-( වක්ටඹේය) ලං 

2. ලංඳීශෑටි ලංායක්ණ ලංඳනත් ලං

ක්රිඹේත්භව ලං ලංකිරීභ ලංභඟිවා ලං

ායක්ණඹ ලංවයන ලංරද ලංඳීශෑටි ලං

ා්ේ 

3. ලංන ලංමණඳනත් ලංප්රභේණඹ 

වේඵනිව ලං ඳො වොය ලං

නි්ඳේදනඹ ලං( භ. ටො.) 

15.2.1./ ලං15.4.2 ලං 

ලේව ලංායක්ණ ලංවේ ලංන් ලං

 වලී ේ ලංඳේරන ලංඳනත් ලංභඟිවා ලං ලං

ායක්ණඹ ලංවයන ලංරද ලංන් ලං

ප්රභේණඹ ලං 

5. ලංන ලං දමුහුේ ලංලේව ලංප්ර දද ලං

ප්රභේණඹ 

6. ලංඳරතුරු ලංනේභේන ලංා්ේ 

7. ලංමී ලංභීසි ලංනේභේන ලංා්ේ ලං 

8. ලං වෝ ලංවේ ලංත්ේ ලංලේව ලං

වීපීභට ලං දන ලංරද ලංනිධන ේල ලං

ා්ේ ලංවේ ලංවඳන ලංරද ලංන් ලං

ප්රභේණඹ 

 

15.1 ලංය ලං2020 ලං

න ලංධාට ලංමිරිදිඹ ලං

ගරේඳත් ලං, ලං

ජග ලංඳේධරස, ලං

 ත්ත් ලංභුමි, ලං

වදුවය ලංප්ර ේල ලං

වේ ලංනේවාත්ය ලං

ායක්ේ ලංකිරීභ ලං 

15.2 ලංය ලං2020 ලං

න ලංධාට ලංන ලං

ධානේලඹ ලං, ලං

වේවාත්ේරිවයණ

ඹ ලංමභ ලංකිරිභ. 

15.4ය ලං2030 ලං

දි ලංජග ලං

ධාධාධත්ඹ ලං

සුරුකීභ ලංත්වවුරු ලං

කිරිභ. 

 

නේවා ලංවේ ලං ඹොදන ලං

යේඹනිව ලං ඳො වොය ලං, ලං

ඳිත ඵ ධ ලංනේලව ලංවේ ලංධා ලං

යේඹනිව ලංගරඹ ලංට ලංමුසුවීභ ලං

භඟිවා ලංගරඹ ලංදලණඹ ලංවීභ ලංවේ ලං

ාවේය ලංදේභ ලංබිීටීභ ලං

ීරීක්වීභ. 

ඳ ේ ලංේයත් ලංඵ ලංායක්ේ ලං

වයන ලංක්ෂුද්ර ලංජීවීවා ලංායක්ේ ලං

වය ලංනීම භ ලංවේ ලං ලංධා ලං

නීරස ලං ඳො වොය ලංබේධාත්ේ ලංකිරීභ ලං

, ඳරිය ලංහිත්වේමී ලංඳළි ඵ ධ ලං

ඳේරනඹ ලංතුිතවා ලං බෞමිව ලං

ඳරිය ලංඳේධරසඹ ලංායක්ේ ලංවය ලං

නීම භ ලං 

න් ලං වලී ේ ලංඳේරන ලංඳනත් ලං

භඟිවා ලංාවේය ලංප්රබඹක් ලංන ලං

 වෝ ලංන් ලංවේ ලංත්ේ ලංන් ලං

ායක්ේ ලංකිරීභ ලංවේ ලංජග ලං

ධාධත්ඹ ලංායක්ේ ලං

කිරීභ.ඌණ ලංබේධාත් ලං ලංඳරතුරු ලං

නේභේන ලංඇරස ලංකිරීභ ලංභඟිවා ලං

 ේශීඹ ලංජග ලංධාධාධත්ඹ ලං

ායක්ේ ලංකිරීභ ලංවේ ලංමීභීසි ලං

ඳයේනනඹ ලංපරදේයිත්ේඹ ලං

ීඩිකිරීභ ලං 

 

 

 

15.1.1 ලංභ්ත් ලං

භූමි ඹවා ලං

නේවාත්ය ලංදවේ ලං

 වා ලංඇරස ලංභූමි ලං

ප්රභේණඹ ලං 

15.2.1. ලංරසයේය ලං

න ලංායක්ණඹ ලං

සිදු ලංවය ලංඇරස ලංභූමි ලං

ප්රභේණඹ 

15.4.2. 

වදුවය ලංන ලං

ායණඹ ලංභූමි ලං

ප්රභේණඹ 

 

2.4.1 ලංභ්ත් ලං

භුමි ඹවා ලංරසයේය ලං

 ර ලං

විකරවේධනමිව ලං

වටයුතු ලංසිදු ලංවයනු ලං

රඵන ලංභුමිඹ ලං 

 



 

 

 

 

 

 

 

බේේඳරිධනත්න ලං- ලංසිාවර/ඉාග්රීසි ලං 

යග ම ලංබේේඳරිධනත්ව ලං 

න ඹ මි ලංචලතුරිවේ ලංභයවීය ලංමිඹ ලං 

මග්රේභේත් ලංවේධනඹේරඹ ලං 

 

 

 

ව් ලංකිරීභ ලං 

ඉභේලී ලංලකරවේ ලංම ේධාක්රභ ලං වේේඳරසයණ ලං 

(ාධනධන ලංනිරධේරී) - ලංීරසුේ ලංමාලඹ ලං 

විකරවධනභ ලංමභේත්ාලඹ ලං 

භ  ඳවාවීභ ලං 

ඩේ.ඩේ.එ්.භානර ලං 

මධක් ලං(ීරසුේ) 

විකරවධනභ ලංමභේත්ාලඹ ලං 

 


