දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ ජාතික වැඩපිළිමවළ සහ ග්රාම්තති ජනතා වයාපාරය

හැඳින්වීම:
ශ්රී ලං කාව ත ලං ළ ජ ලං වතතවනතජ ලං තජව ත ලං රවන්  ලං 6.7 % ක් ලං පූර්ණ ලං දුගීභ තයෙ  ලං යෙයජජ ලං බත ලං
ප්රව ශ ලංවී ලංතියේ. ලංදන්ද්රව  ලංට්ටමට ලංසයා ලංා යකක්  ලංතශයෙ  ලංරු  ලංට්ටමටව ලංෙතතිජ ලංබත ලංයෙී  ලංියෙ ලංද  ලං2012/13 ලං
ාාඛ්ය  ලං යේඛ්ජ ලං රනුත ලං යෙී  ලං ෙජ ලං වරුණක් ලං ජම් දන්ද්රව  ලං යර්ඛ් යත  ලං හළජ ලං සා ජ ලං ීරරුය  ලං ිටිනජ ලං ිළිඳු ලං
තජ ලංාාඛ්ය ත ලංද ලංහළජ ලංබත. . ලංඅ ලංරනුත  ලං ලංදන්ද්රව  ලංයර්ඛ් ත ලං10%කි  ලංහළජ ලංියෙ ලංයළොවන  ලංමිලිෙජ ලං1.34ක් ලංවූ ලංිළිඳු ලං
තජ ලංාාඛ්ය ත ලංමිලිෙජ ලං2ක් ලංදක්ත  ලංහළජ ලංෙජ ලංබතවන  ලංදන්ද්රව  ලංරනුෙ වෙ ලං9.9%ක් ලංතජ ලංබතවන ලංප්රව ිව ෙ. ලංරම ලං
ළ ජ ලංදුගීභ තයේ ලංප්රතිශවෙ ලංරතට ලංවී ලංඇති ලංබතම ලංදවනව ලංටිය  ලංකිෙයත ය  ලංෙතවනජ  ලංර ව ලංදුගීභ තෙ ලංයළතවන ලං
නිරයකක්  ලං දුගී තජ ලං ාාඛ්ය ත ලං ෙළව ලං බ ා ලං ඇති ලං බත. . ලං සයළවන  ලං ශ්රී ලං කාව ත ලං හුණණදී ලං ිටිනජ ලං විශ කවට ලං
රභියෙෝගෙක් ලං ජම්  ලං ෙතවනජ  ලං ා යකක්  ලං දුගීභ තෙ ලං . . ලං යටකී ලං වවනවනතෙ, රය්ට ලං ප්රගතිීලී ලං ාාතර්ධජෙ ලං ළ ජ ලං
කිෙ යතජ ලං සර්ථිව, ාට තයීෙ ලං ළ  ලං ාාා්වෘතිව ලං ප්රගටජෙම ලං යට ට ලං ට ජත ලං රභිට ජෙ ලං ෙදජම් ලං යවොම ලං ගවන ලං
පුද්ගක ලංාාතර්ධජෙ ලංයවයරහි ලංද ලංරභියෙෝග වනටව ලං බකෙෑටක් ලංඇති ලංයවොම ලංතියබජ ලංබත ලංරවිත ිළවෙ. ලංසර්ථිව ලං
ාාතර්ධජෙ ලං යදිට  ලං ගවන ලං වක, යතජඳයෙොජ ලං සර්ථිවෙ ලං ටව ලං යබොයළෝ ලං දුරම ලං ෙදජම් ලං වූ ලං යද්ශෙ කනිව ලං
සර්ථිවෙක් ලං පිිඳබඳත ලං රපි ලං වව  ලං වරහු. ලං සහික  ලං ත දගවන ලං ත ය  ලං ෙ න්යභෝියව.  ෙ. ලං යටත නි ලං වවනවනතෙක් ලං
ටිය  ලංශ්රී ලංක ාකිව ලංාට ත ලංයද්ළෙ ලංළ ජ ලංඇති ලංවරනු ලංකබජ ලංසර්ථිව ලංළ  ලංාට තයීෙ ලංබකෙෑට ලංහළජ ලංය . ලං
සක් ලං රවකි  ලං යටත නි ලං ෙන්ාරෙක් ලං ළ ජ ලං සුළු ලං ළ  ලං ටධය ලං ෙන්ට ණ ලං තයතා ෙවවනතෙම ලං
ෙතති ජ  ලං වූ ලං හඩවඩ ලං රතට ලං යත. . ලං ඕජෑට ලං රමව ලං ධජෙ ලං (Wealth) උෙදත ජ  ලං වූ ලං ාට ත ලංීරරුතව ලංෙ ත වනට ලං
රවයතශය ලං ා ධවෙකි. ලං රෙජෙජ ලං සර්ථිවෙවම ලං ාම්බ ධ ලං තජ ලං ටළ  ලං ෙන්ට ණ ලං තයතා ෙව.   ලං ළ  ලං ුඩඩ  ලං
ෙන්ට ණ ලංතයතා ෙව.   ලංළ යර ජම ලංරම ලංළ ජ ලංයටට ලංටධයට ලංළ  ලංසුළු ලංතයතා ෙවවනතෙ ලංරතට ලංරගෙක් ලංග ී ට ලං
යළළ යත  ලංරය්ට ලංතයතා ෙවවනතෙ ලංරය්ට ලංතජගළජයෙ  ලං03% ලංව ලංප්රට ණෙවම ලංීමට  ලංවී ලංතියේ. ලංශ්රී ලංකාව ත ලං
වරම් ලං ට ලං ුඩඩ  ලං රමක් ලං තජ ලං ඊශ්ර ෙකෙ ලංළ ජ ලං යටට ලං ප්රතිශවෙ ලං 20% ලං ක් ලං තජ ලං බත ලං ත ර්ව  ලං යත. . ලං යටට ලංවවනවනතෙ ලං
යළළ  ලංයවොම ලංයගජ ලංඋද්ගවවී ලංඇති ලංබරෙවජ ලංාට ත ලංසර්ථිව ලංග මලුත ලංත ය  ලංරය්ට ලංතජගළජයෙ  ලං45% ලංව ලං
ප්රට ණෙක් ලං දජ ලං ත තිව ලං නි ්ෙ ිළවයෙ  ලං දළයෙ  ලං සවක් ලං ෙටණ ලං භුක්ති ලං විඳිද්දී, තජගළජයෙ  ලං 05% ලං වම ලං
සා ජ ලං (රති-ධජතවන ලං ෙ තිෙක්) ලං ප්රට ණෙක් ලං දජ ලං ත තිව ලං නි ්ෙ ිළවයෙ  ලං රඩවම ලං සා ජ ලං ප්රට ණෙක් ලං
භුක්ති ලංවිඳීට. . ලංහ  ලංයළිඳ ලංත ය  ලංරම ලංළ ජ ලංෙතතිජ ලංසද ෙම් ලංවි ටව ත. . ලංයටට වවනවනතෙ ලංයබොයළෝදුරම ලංරම ලං
ළ ජ ලං ාට ත ලං ළ  ලං යද්ශෙ කනිව ලං රාටළ ලිවභ තෙම ලං යළළ තජ ලං බත ලං රවිත ිළවෙ. ලං රම ලං ළ ජ ලං ෙතතිජ ලං සද ෙම් ලං
වි ටව ත ලං ජ තව ලං ජ ගන්ව, ග්ර මීය ෙ ලං ළ  ලං තළ වරෙ ලං යකා ලං වියනදජෙ ලං වරජ ලං වේහි ලං තළ වරයේ ලං සද ෙම් ලං
වි ටව ත ලංහව  ලංහළජ ලංරගෙක් ලංග ජ  ලංබත ලංරපි ලංදනිහු. ලං
යටට ලං වවනවනතෙ  ලං ාටා්වෙක් ලං යකා ලං ා කකිේකම ලං ගවන ලං වක, රම ලං ළ ජ ලං ෙතතිජ ලං පූර්ණ ලං
දුගීභ තෙ ලං යට ට ලංා යකක්  ලං දුගීභ තෙ ලං ටිය  ලං රය්ට ලං සර්ථිව ලං ාාතර්ධජෙම ලං ප්රබක ලං බකෙෑටක් ලං සේක ලං වී ලං ඇති ලං
බත ලං ෙමෙවන ලං වජ ලං යජොළ කි ලං ෙථ ර්ථෙකි. සබ වි  ලං ා ර්ත ලං සර්ථිව ලං වජටජ වරණ ලං ක්රිෙ ට ර්ගෙ ම ලං
ාට වරත ලං රගහිඟවම් ලං නිා  ලං ෙවුේ ලං රෙත ෙ ලං ළ කජෙ ලං වරග ී ටම ලං යජොළ කිත ලං පීඩජෙම ලං ෙවනතජ ලං දන්ද්ර ලං
තජව තම ලං තඩ වන ලං පුළුේ ලං රතා්ථ  ලං ඇති ලං කිරීට ලං ත දගවන ලං යත. . ලං සට ලං රතා්ථ  ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං ට්ටමමි  ලං ළුජ යගජ ලං
ක්රිෙ වනටව ලංවීටම ලංරම ලංළ ජ ලංක්ෂුද්ර ලංසර්ථිව ලංවජටජ වරණෙක් ලංාඳළ  ලංතජ ලංප්රය ශෙක් ලංරවය තශයත ලංතියේ. ලං
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සයාට  ලං ෙතතිජ ලං සර්ථිව ලං වි ටව ත ලං ටිය  ලං කිෙයත ය  ලං ිළිඳු ලං තජව ත ලං යතව ලං වියශ  ලං
රතධ රණෙක් ලං ාහිවත ලං රය්ට ලං ාාතර්ධජෙ ලං පිිඳබඳත ලං ජත ලං ට ජෙක් ලං යගොඩජග ගව ලං යුළ ත ලං තියබජ ලං බතෙ. ලං
සිටෙ නු ලංවක ෙෙ ලංළ ජ ලංට ජත ලංාාතර්ධජ ලංදර්ශවෙ යේ ලංහළජ ලංතර්ධජෙක් ලංයෙ නුම් ලංවර ලංඇති ලංශ්රී ලංක ාකිව ලං
ාට තෙ ලං ළ ජ, සද ෙම් ලං ෙරවරෙ ලං රතට ලං යවොම ලං රභිට ජෙක් ලං ාළ ලං යුළ වම් ලං ළ  ලං ර. තිත ිටවම් ලං පිිඳබඳ ලං ාාය දී,
ට ජත ලං ාට තෙක් ලං යගොඩජ ගීට ලං පිිඳබඳ ලං ද ක්ටක්, ෙථ ර්ථෙක් ලං තනු ලං ද කීටම ලං ාටවන, පුළුේ ලං ාාතර්ධජ ලං
ත ඩාමළජව ලං රතශයව තෙ ලං යම් ලං තජ ලං විම ලං ශ්රී ලං ක ාකිව ලං ාට තෙ ලං රභිොම ලං ෙ මිණ ලං තියේ. ලං අ ලං ාඳළ  ලං තජ ලං
ක්රිෙ වනටව ලංයටයළයුටක් ලංළ  ලංප්රතිලක ලංෙදජම් ලංයවොම ලංගවන ලංිළිඳුවට ලංපිුදද කීයම් ලංප්ර යෙෝියව ලංත ඩපිිඳයතජක්,
ද ජම ලංක්රිෙ වනටව ලංර තය ලංාළ ලංර තය ලංයජොතජ ලංිළිඳුවට ලංපිුදද කීයම් ලංබණවිධ ලංත ඩපිිඳයතජම ලංාට වරත ලංගරු ලං
තජ ධිෙති ලංමටත්රීෙ ක ලංිටන්යාජ ලංට තිළ ට  ලංවිිට  ලංළු ත  ලංයදනු ලංක බ ලංතියේ.

2017 වර්ෂය, දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ වර්ෂයයි:
ගරු ලං තජ ධිෙතිතරෙ  ලං විිට , තර්  ලං 2015 ලං තජත න් ලං 08 ලං ද  ලං ිළජ ගවන ලං තජව  ලං තෙග්රළණෙ ලං
ෙථ ර්ථෙක් ලංවරනු ලංතා් ලං ශ්රී ලංකාව  ලංසඩුු රට ලංතයතා්ථ ත ලංාඳළ  ලං 19 ලංත නි ලංාායශෝධජෙ ලංළු ත යදමි , රෙ ලං
රම ලං ප්රත ව ්රත දී, ි ්මාම්ෙ ජ ලං ළ  ලං ට ජතත දී ලං ාට තෙක් ලං යගොඩජ ගීට ලං ාඳළ  ලං තජ ලං මූලිව ලං තුළටෙ ලං
රඩිව කට ලං හිළ ලං යවොම ලං තියේ. ලං ශ්රී ලං ක ාකිව ලං තජව තයේ ලං ා බෑ ලං නිදළා ලං ළ  ලං ාට ජ වනටව ත ලං පිිඳබඳ ලං ප්ර ර්ථජෙ ලං
ෙථ ර්ථෙක් ලංවරනු ලංපිණිා ලංරය්ට ලංබණවරෙක් ලංතජ ලංබක ලංරහිව ලංතජව ත ලංසර්ථිවටෙ ලංළ  ලංාට තටෙ ලංතශයෙ  ලංබක ලං
ග තනු ලංතා් ලං2017 ලංතර් ෙ ලංිළිඳුවට ලංපිුදද කීයම් ලංතර් ෙ ලංයකා ලංජම් ලංවර ජම ලංයෙදුයඩුෙ.
ගරු ලං තජ ධිෙතිතරෙ යේ ලං සට ලං ද ක්ට ලං රනුත ලං ෙමි  ලං ගරු ලං ාරවන ලං රහුණුගට ලං රට වයළ ට යේ ලං
ද ෙවවනතයෙ  ලං යුළ ත ලං ව බිජ්ට ලං රනු ලං වමිුදතක් ලං ෙවන ලං යවරුණු ලං රවර, සට ලං ව බිජ්ට ලං රනු ලං වමිුදත ලං ටිය  ලං ශ්රී ලං
කාව ත ලං ිළිඳුවමි  ලං නිදළා් ලං කිරීයම් ලං ත තිව ලං ත ඩාමළජ ලං ාළ ලං උෙ ෙ ලං ට ර්ියව ලං ප්රය ශෙ ලං ළු ත යදනු ලං
ක බුය ෙ. ලංඅ ලංෙමයවන ලංෙළව ලංාඳළ  ලංිටවු ලංත දෑරුම් ලංප්රතිෙවනතිටෙ ලංප්රය ශෙ ලංරමම ලංළු ත  ලංයදනු ලංක බිණි. ලංසකී ලං
ප්රය ශෙ ලංවූයේ;
පිුදද කිෙ ලං යුළ ත ලං ඇති ලං ිළිඳුවයම් ලං ා්තභ තෙ, ෙවුේ ලං ළ  ලං ප්රයද්ශෙ ලං පිිඳබඳ ලං හකක්ව ලං
ළුජ ග ී ට
 ිළිඳුබතම ලං බකෙ ජ ලං යළළ  ලං ජ ති ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං තජ ලං ර තය ලං රාශයේ ලං ට ිළළවන ලං වීට ලං ා කසුම් ලං
කිරීට
 ිළිඳුබතම ලං බකෙ ජ ලං යළළ  ලං ජ ති ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං තජ ලං තජව  ලං රාශයේ ලං ට ිළළවන ලං වීට ලං ා කසුම් ලං
කිරීට  ලංාළ




ිළිඳුබතම ලංබකෙ ජ ලංයළළ  ලංජ ති ලංකිරීට ලංාඳළ  ලංනිර්ට ණීලී ලංයෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංට ිළළවනවීට ලං
ා කසුම් ලංකිරීට ලංය .
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මමමහයුම :
යටකී ලං ා කසුම් ලං බණවිධ ලං රාශෙ යේ ලං ාට යෙෝතජෙ ලං ළ ිඳ  ලං ක්රිෙ වනටව ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං
ව බිජ්ට ලං ටඩුඩකයේ ලං රනුට තියෙ  ලං තජ ධිෙති ලං ව ර්ෙ කෙ ලං ෙමයවන ලං ිළිඳුවට ලං පිුදද කීයම් ලං යේවම් ලං
ව ර්ෙ කෙක් ලං ද ජමටවන ලං පිහිුදත  ලං තියේ. ලං යටට ලං ව ර්ෙ කෙ ලං ෙජ වන  ලං ිළා්ත්රික්ව ලං ළ  ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං යේවම් ලං
යවෝටඨ ා ලං ට්ටමමි  ලං ක්රිෙ වනටව ලං තජ ලං යටයළයුම් ලං වමිුද ලං ළ  ලං සක්ත ලං ක්රිෙ  ලං වරනු ලං ඇව. ලං ග්ර ට ලං නිකධ න් ලං තාම් ලං
ට්ටමයම් ලංා කසුම්වරණෙ ලංළ  ලංක්රිෙ වනටව ලංවීයම් ලංයටයළයුට ලංගයටහි ලංී වය නුලවකත ලංපිහිමවූ ලංාාවිධ ජෙ ලංටිය  ලං
ක්රිෙ වනටව ලංය . ලං

දිළිඳුකමේ ස්වභාවය, ප්රමායය හා පිටුදැකීමේ ඉලතක ප්රමේ් :
යටට ලං ප්රවි ්මෙ ලං ෙමයවන ලං රය්ට ලං ෙතතිජ ලං ිළිඳුවට ලං නිශ්චිවත ලං ළුජ ග ී ට ලං ාඳළ  ලං විදය වනටව ලං
ෙදජමි  ලං යුවන ලං විශ්යේ ණෙක් ලං හිළන්ෙවන ලං කිරීයම් ලං ා කසුම් ලං යම් ලං තජ ලං විමවන ලං තජ ධිෙති ලං ව ර්ෙ කෙ ලං ෙමයවන ලං
පිහිුදත  ලං ඇති දිළිඳුකම පිටුදැකීමේ මේකේ කාර්යාලය ටිය  ලං ර තය ලං ළ  ලං ර තය ලං යජොතජ ලං ෙර්යේ ණ ලං
සෙවජෙ හි ලංාළභ ගීවනතයෙ  ලංසරම්භ ලංයවොම ලංතියේ.
යටකී ලං ක්රිෙ තලිෙ ලං ෙමයවන ලං ද ජමටවන ලං ිළිඳුවට ලං පිුදද කීයම් ලං ත ඩපිිඳයතයජහි ලං මූලිව ලං
හකක්වෙ  ලං යකා ලං රම ලං ළ ජ ලං ෙතතිජ, ලං නිරයකක්  ලං ාළ ලං  ලං ා යකක්  ලං ෙජ ලං ද්වි-විධ ලං දුගීභ තෙ ලං පිුදද කීට ලං
ළුජ යගජ ලංතියේ. ලංඅ ලංෙමයවන ලංරතධ රණෙ ලංවරනු ලංකබජ ලංතජ ලංවඩුඩ ෙම් ලංයකා ලංා කයවජ,


ග්ර මීය ෙ ලංතජව තයේ ලංිළිඳුවට ලංපිුදද කීට  ලංාළ



ජ ගන්ව ලංතජව තයේ ලංිළිඳුවට ලංපිුදද කීට  ලංයවයරහි ලංරතධ ජෙ ලංයෙොහු ලංයවයර්. ලං

 ලංසහිදී දිළිඳු ජන සංඛ්යාව වැඩි ව්මයන් ජීවත් වන දිස්ත්රිතක මවත ප්රමුඛඛ්තාව ලාා මදිනන්,
ග්රාම්තති ජනතා වයාපාරය දීප වයාප්ත ත ව්මයන් ක්රියාත්මක මකමරනු ඇත. දැනට ප්රජාපාිතත ග්රාම
සංවර්ධන ප්රමශ්ය නනුමමනය කරන ජනතා සමාමේ නැවත සක්රීය කිරීමට නියිනතය.
සයාට  ලං තජ ලං වඩුඩ ෙම් ලං යකා ලං ගවන ලං වක ලං ෙළව ලං ාඳළ  ලං ප්රහුඛ්ව තෙ  ලං පිිඳබඳත ලං යටට ලං
ත ඩාමළජ ලංරතධ රණෙ ලංයවොම ලංිටටී.


යුද ලංෙසුබියටහි ලංවතතවන ලංවූ ලංතජව ත

තළ වරයේ ලංතජව ත
 ව වත
 වරුණ ලංවරුණිෙ
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හළව ලං කී ලං ිටෙලු ලං වියනදජෙ ම ලං ෙමවනත, ිළිඳුවට ලං පිුදද කීයම් ලං ත ඩාමළ , ෙජහුත ලං
වෘෂිවර්ට ලං ක්ය ්රෙ ලං යතවම ලං ද ලං ඊම ලං ාට වරත ලං යාත  ලං ාළ ලං වර්ට ව ලං ක්ය ්රෙ ලං යතවම ලං ද ලං යෙොහු ලං වරනු ලං
ඇව.

දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා වන රාජය නං්ම මැදිහත්වීම :
යටෙ ලංයදසව රෙකි  ලංිටදුය . ලං
(1) ලං ිළිඳුවට ලං පිුදදකිමි  ලං ගයටහි ලං ාාතර්ධජෙ ලං ඇති ලං යවයරජ ලං ය ිළව ත ලං යකා ලං ා යතොට ලං
ඇළ ජවන ලං යවයරජ ලං (Inclusive) ලං ළ  ලං තගවීයට  ලං ක්රිෙ  ලං වරජ ලං ග්ර මීය ෙ ලං සෙවජ ලං
යගොඩජ ාවීට.
(2) ලං ිළිඳුවට ලං පිුදද කීයම් ලං ත තිව ලං ව ඳවුටම ලං ප්රතිා ර ලං දක්තමි  ලං අ ලං ාඳළ  ලං ිටෙ ලං රතව ශෙ ලං
හිළන්ෙවන ලංවරජ ලංර තය ලංළ  ලංයෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංත ඩාමළ  ලංිළිඳු ලංප්රයද්ශ ලංළ  ලංප්රත ත ලංවර  ලං
යෙොහු ලංකිරීට.
ක්ෂුද්ර ලංසර්ීකවයේ ලංයටයළයුම් ලංටධයා්ථ ජෙ ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංව ර්ෙ කෙ. . ලංාටා්ව ලංා ර්ත ලං
සර්ථිව ලං ර හුත ලං ළ ජ, දුගී ලං බත ලං ළ ර  ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං තජ ලං වියශ  ලං රතධ රණෙක් ලං ාහිවත ලං මූලිව ලං තශයෙ  ලං ග්ර ට ලං
නිකධ න් ලංතාම් ලංට්ටමමි  ලංඇරඹී ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංයවෝටඨ ා ලංට්ටමමි  ලංප්රයද්ශයේ ලංක්ෂුද්ර ලංසර්ථිව ලංාාතර්ධජ ලං
ා ක ා්ටක් ලංයගොඩජ ගීයම් ලංමූලිව ලංතගකීට ලංරද ජ ලංප්රයද්ශයේ ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම්තරෙ ම ලංාළ ලංසට ලංව ර්ෙ කෙම ලං
රනුබද්ධිව ලංා කසුම් ලංඅවවෙම ලංෙ තයරනු ලංඇව. ලංළ කිව ක් ලංදුරම ලංෙතවනජ  ලංයභෞතිව ලංළ  ලංට ජත ලංාම්ෙවන ලංයෙොද  ලං
ගනිමි  ලංසකී ප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම්තරෙ  ලංාළ ලංා කසුම් ලංඅවවයේ ලංනිකධ රී යග  ලංප්ර යද්ීලෙත ලංක්රිෙ වනටව ලංතජ ලං
ර තය  ලංයෙෞද්ගලිව ලංළ  ලංර තය ලංයජොතජ ලංසෙවජ ලංප්රධ ී  යග  ලංාට විව ලංා කසුම් ලංළ  ලංයටයළයුම් ලංවමිුදතක් ලං
යම් ලංාඳළ  ලංයගොඩජාතනු ලංඇව.

ප්රාමේශීය මට්ටමේ සහභාගීත්ව සංවර්ධන සැලසුේකරයය :
ප්ර යද්ීලෙ ලං ා කසුම් ලං අවවෙ ලං විිට  ලං රද ජ ලං ප්රයද්ශයේ ලං පිහිින ලං ාෑට ලං ග්ර ට ලං නිකධ න් ලං තාටකි  ලං ලං
ෙළව ලං ාඳළ  ලං ප්ර ථමිව ලං දවනව ලං ස්ා්වරවීට ලං ිටදුවජ ලං යුළ ත ලං තියේ. ලං සට ලං ප්ර ථමිව ලං යවොරළ රු ලං ෙළව ලං ාඳළ  ලං
නිර්ණ ෙව ලංටව ලංාෙෙ  ලංගව ලංයුළ ත ලංතියේ. ලංද ජමටවන ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංව ර්ෙ කතක ලංසක්ස්ා් ලංවර ලංඇති ලංදවනව ලං
ෙ තවනව ක ලංකිරීයට  ලංා කසුම්වරණෙ ලංාඳළ  ලංරතශය ලංයවොරළ රු ලංාෙෙ  ලංග ී ටම ලංහඩ ලංඇව. ලංගයම් ලංප්රත ත ලංග්ර ට ලං
නිකධ න් ලංතාම් ලංට්ටමමි  ලංවට ලංප්රයද්ශ ලංාාතර්ධජෙ ලංා කසුම් ලංවරජ ලංරතා්ථ ය  ලංයටට ලංයවොරළ රු ලංවවු  ලංයතව ලං
තිබිෙ ලං යුළ  ලං තජ ලං රවර ලං සට ලං ා කසුම් ලං අව බද්ධ ලං වීයට  ලං ාෑයදජ ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං ට්ටමයම් ලං ා ක ා්ට ලං සටන්  ලං
ෙථ ර්ථතවන ලංවීට ලංරයකක්  ලංයවයර්. ලං ලං
භ විව ලංවරනු ලංකබජ ලංළ  ලංද ජම ලංභ විව ලංයජොවරජ ලංා්තභ විව ලංාම්ෙවන,
 සයෙෝතජෙ ලංවරනු ලංකබජ ලංළ  ලංද ජම ලංසයෙෝතජෙ ලංයජොවරජ ලංට ජත ලංාම්ෙවන,
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ප්රයද්ශයේ ලංෙතතිජ ලංවතතයජෝෙ ෙ ලංරතා්ථ
ප්ර යද්ීලෙත ලංාෙෙ  ලංගව ලංළ කි ලංළ  ලංතය ෙෘති ලංාඳළ  ලංයෙොද ගව ලංළ කි ලංප්ර යද්ීලෙ ලංාම්ෙවන,
සළ ර ලං සුරක්ෂිවව ත ලං පිිඳබඳ ලං තර්වට ජ ලං වවනවනතෙ  ලං ාළ ලං සළ ර ලං සුරක්ෂිවව තෙ ලං ෙතවනත  ලං
ග ී ට ලංාඳළ  ලංෙතතිජ ලංරතශයව තෙ ,
හුණණ ලංිළෙ ලංළ කි ලංසෙද  ලංවවනවනතෙ ,
යෙොදු ලං රතශයව  ලං ාපිරීට ලං ාඳළ  ලං රවයතශය ත ජ  ලං වූ ර තය, යෙෞද්ගලිව ලංළ  ලං ර තය ලං යජොතජ ලං
සෙවජ,
ග්ර මීය ෙ ලංෙිනවක ලංෙළසුවම් ලංපිිඳබඳ ලංරතශයව ,
ාම්ෙවන ලං/ ලංධජෙ ලංඋවනෙ දජෙ ලංකිරීයම් ලංරතා්ථ ,
ප්රයද්ශයේ ලංතජව තයේ ලංරභික ෙ ,

ෙතතිජ ලං භ විව ලං වජ ලං ළ කි ලං ාම්ෙවන ලං ළ  ලං ෙතතිජ ලං සෙවනිව ලං ර හුත ලං සක්ව  ලං වරමි  ලං ළ  ලං
ාට යෙෝතජෙ ලං වරමි  ලං ප්රයද්ශයේ ලං ෙතතිජ ලං ිළිඳුවට ලං පිුදද කීට ලං ළ  ලං ප්රයද්ශෙ ලං ාාතර්ධජෙ ලං
කිරීයම් ලංළ කිෙ ත ලංළ  ලංරතා්ථ ,
 අ ලංාඳළ  ලංරතශය ලංත ජ  ලංවූ ලංජත ලංසෙවනිව ලංරතශයව ත.


ග්රාම්තති වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම හා සේාන්කරකරයය :
ප්ර යද්ීලෙ ලං ට්ටමයට  ලං ළු ත  ලං යදජ ලං ග්ර ටශක්ති ලං ත ඩාමළජ ලං ා කසුම් ලං කිරීටම ලං ළ  ලං
ක්රිෙ වනටව ලංකිරීට ලංාඳළ  ලංෙළසුවම් ලංා ෙයීට ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම්තරෙ යේ ලංතගකීටකි. ලංයගොඩජ යගජ ලංප්ර යද්ිෙ ලං
ාාතර්ධජ ලංත ඩපිිඳයතජ ලංළ ජ ලංග්ර ටශක්ති ලංත ඩාමළජම ලංමූලිව ලංරතධ රණෙ ලංහිමි විෙ ලංයුළ ත ලංතියේ.

මම/ග්රාම මසවා නිලධාරි වසම : ජනතාවමේ මූිතක නව්යතා සපිමරන කකකයයි:
තජ ධිෙති ලං යේවම් ලං ෙමයවන ලං පිහිුදතජ ලං කබජ ලං ිළිඳුවට ලං පිුදද කීයම් ලං යේවම් ලං ව ර්ෙ කෙ ලං
ටිය  ලංළු ත  ලංයදජ ප්රජා පාිතත ග්රාම්තති වැඩපිළිමවළ ප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංව ර්ෙ ක ලංට්ටමමි  ලංා කසුම් ලං
කිරීට ලං ඇරඹී ලං ක්රිෙ වනටව ලං ත ය  ලං ග්ර ට ලං නිකධ න් ලං තාම් ලං ට්ටමමිනි. ලං සයාට ලං හළව ලං කී ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං යේවම් ලං
යවෝටඨ ාෙ ලං ෙදජම් ලං යවොම ලං යගජ ලං පිහිමතනු ලං කබජ ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං ා කසුම් ලං කිරීයම් ලං ාළ ලං යටයළයුම් ලං අවවෙ ලං
විිට  ලං හළව ලං කී ලං ප්ර ථමිව ලං දවනව ලං ළ  ලං යවොරළ රු, ාළභ ගීවනත ලං ාාතර්ධජ ලං ා කසුම්වරණෙක් ලංළ ිඳ  ලංාෙෙ ගව ලං
යුළ ත ලංතියේ. ලංසහිදී ලංරද ජ ලංතජව ත ලංාළ ලංග්ර ට ලංනිකධ න් ලංතාම් ලංට්ටමමි  ලංක්රිෙ වනටව ලංතජ ලංාාතර්ධජ ලංනිකධ රී  ලං
සට ලංව ර්ෙෙම ලංාළභ ගී ලංවරත  ලංග ී ට ලංාළ ලංවවු  ලංසට ලංා කසුම්වරණයේ ලංයවොමා්වරුත  ලංබතම ලංෙවනවරත  ලං
ග ී ට ලංරද ජ ලංා කසුම් ලංළ  ලංයටයළයුම් ලංවමිුදය  ලංතගකීටක් ලංතනු ලංඇව. ලංසයා ලංකබ ග ජ  ලංප්ර ථමිව ලංදවනව ලංභ විව ලං
යවොම ලංගයට  ලංාවා් ලං තජ ලංා කසුම් ලංරනුත ලං ගයටහි ලංමූලිව ලංරතශයව  ලංා පිරීට ලං රරහුණු ලං යවොම ලංගවන ලංප්ර යද්ීලෙ ලං

5

ාාතර්ධජ ලං ා ක ා්ටක් ලං යගොඩජ ාවීට ලං යටහි ලං රතා ජ ලං ප්රතිලකෙ. . ලං සහිදී ලං ෙළව ලං ාඳළ  ලං රතශයව  ලං පිිඳබඳත ලං
රද ජ ලංා ක ා්ට ලංටිය  ලංරතධ රණෙ ලංකිරීට ලංරවයතශය ලංා ධවෙකි.








ග්ර ට ලංනිකධ න් ලංතාම් ලංළ ජ ලංවතතවන ලංතජ ලංපූර්ණ ලංිළිඳු ලංවඩුඩ ෙම් ලංතක ලංවතතජ ලංරතශයව .
ග්ර ට ලංනිකධ න් ලංතාම් ලංළ ජ ලංවතතවන ලංතජ ලංා යකක්  ලංිළිඳු ලංවඩුඩ ෙම් ලංතක ලංවතතජ ලංරතශයව .
ව ව ත  ලං/ ලංවනි ලංව ව  ලංගෘළ ලංමූලිවෙ යේ ලංවතතජ ලංරතශයව .
ස්කිෙ  ලංවිරහිව ලංවරුණ ලංවරුණිෙ යේ ලංවතතජ ලංරතශයව .
උළ රු ලංජ යගජහිර ලංප්රයද්ශතකදී ලංයුද්ධෙම ලංට ිළවූ ලංතජ ලංවඩුඩ ෙම්තක ලංවතතජ ලංරතශයව තෙ .
යතජවන ලංසව රෙකි  ලංාවිබක ලංග විෙ ලංයුළ  ලංවඩුඩ ෙම්.
තයතා ෙවවනතෙ ලං ාහිව ලං යළෝ ලං තයතා ෙවවනතෙම ලං සජඹීටම ලං රත ිට ලං පුද්ගක.  යේ ලං වතතජ ලං
රතශයව .

ප්රයද්ශයේ ලංතජව තයේ ලංණෙ ලංබර ලංළ  ලංහ  ලංහුදත ීටම ලංඇති ලංරතා්ථ .
 තයතා ෙවවනතෙ ලංාඳළ  ලංතජ ලංප්ර ේධජෙ ලංාෙෙ ග ී යම් ලංරතා්ථ .
 ළදුජ යගජ ලංඇති ලංවතතජ ලංට ර්ග ලංා ෙයීයම් ලංරතා්ථ ත යේ ලංතිරාරභ තෙ.


යටට ලං ා කසුම්වරණයේ ලං ප්රතිලක ලං ත ය  ලං රතශයව  ලං ළ  ලං තර්ධජෙ ලං ෙදජම් ලං වරගවන ලං ප්රහුඛ්ව ත  ලං ාළ ලං අත  ලං
ාඳළ  ලංාම්ෙවන ලංයෙදවීට. . ලංරතා ජ ලංතශයෙ  ලංග්ර ටශක්ති ලංත ඩාමළජ ලංක්රිෙ වනටව ලංකිරීට ලංාඳළ  ලංසට ලංා කසුම් ලං
භ විව ලංවරනු ලංඇව.

දිස්ත්රිතකය මසවා මයුමුඛ කිරීමේ සහ පසුවිපරේ කිරීමේ කකකයයි :
රද ජ ලං ිළා්ත්රික්වෙ ලං ළ ජ ලං ක්රිෙ වනටව ලං කිරීටම ලං යෙෝත ව ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං ාාතර්ධජ ලං ා කසුම් ලං
යගොඩජ ගීයට  ලං ෙසුත, සකී ලං ා කසුම් ලං ක්රිෙ වනටව ලං කිරීයටහි ලං ක  ලං ෙතතිජ ලං ර තය ලං යාත , ව ර්ෙක් ටත ලං ළ  ලං
ාලකද ෙව ලං යකා, ග්ර ට ලං නිකධ න් ලං තාම් ලං ට්ටමයම් ලං තජව තයේ ලං මූලිව ලං රතශයව  ලං ාපිරීට ලං ාඳළ  ලං යෙොහු ලං කිරීට ලං
රද ජ ලං ිළා  ලං යේවම්තරෙ යේ ලං තගකීටක් ලං තනු ලං ඇව. ලං සහිදී ලං සට ලං ව ර්ෙෙ ලං ාඳළ  ලං වට  ලං ද ලං ා ට ත වයෙුඩ ලං තජ ලං
ෙජ වන ලංා කසුම් ලංවමිුදය  ලංඋෙයද්ශජෙ ලංකබ ගව ලංළ කිෙ. ලංයටහිදී ලංද ජමටවන ලංක්රිෙ වනටව ලංිළිඳුවට ලංපිුදද කීයම් ලං
ත ඩපිිඳයතයජහි ලං උෙන්ට ලං ාළ ෙ, ප්ර යද්ීලෙ ලං ාාතර්ධජ ලං ත ඩපිිඳයතජ ලං ෙථ ර්ථෙක් ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං යෙොදත  ලං
ග ී ට ලංරවයතශය ලංවරුණක් ලංත ය ෙ.
සයාට ලං ිළා්ත්රික්වෙ ලං ළ ජ ලං ක්රිෙ වනටව ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං ාාතර්ධජ ලං ා කසුම් ලං තක ලං ෙසුවිෙරම්වරුත  ලං
ත ය  ලංද ලංිළා  ලංයේවම්තරෙ  ලංාළ ලංිළා්ත්රික් ලංා කසුම් ලංඅවවෙ. . ලංාාතර්ධජ ලංප්රගතිෙ ලංිළා්ත්රික් ලංාම්බ ධීවරණ ලං
වමිුදත ලංයතව ලංත ර්ව  ලංයවයරනු ලංඇව.
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පළාත් මමමහයුේ කිනටුව :
ිළිඳුවට ලං පිුදද කීයම් ලං ාාතර්ධජ ලං ත ඩපිිඳයතජ ලං ළ  ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං ාාතර්ධජ ලං ත ඩපිිඳයතජ ලං ෙජ වන ලං
තශයෙ  ලංයටයළෙවීට ලංාඳළ  ලංෙජ වන ලංා කසුම් ලංඅවවෙක් ලංබිහි ලංවරනු ලංඇව. ලංසහි ලංා ට ත වෙ  ලංත ය ,
ෙජ වන ලංප්රධ ජ ලංයේවම්
 ිළා්ත්රික් ලංයේවම්
 ෙජ වන ලංරට වය ාශ ලංයේවම්තරු  ලංාළ
 යෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංනියෙෝත ව.   ලංතශයෙනි. ලං


යටට ලං වමිුදත ලං විිට  ලං ෙජ වන ලං ාභ ත ලං ටිය  ලං ක්රිෙ වනටව ලං වරජ ලං ාාතර්ධජ ලං ත ඩපිිඳයතජ ලං ද  ලං ටධයට ලං
සඩුු ත ලං විිට  ලං ක්රිෙ වනටව ලං වරනු ලං කබජ ලං ාාතර්ධජ ලං ත ඩපිිඳයතජ ලං ද  ලං යටට ලං ජත ලං තය ෙෘතිෙ ලං ෙමයවන ලං
යගොඩජගනු ලංකබජ ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංයවෝටඨ ා ලංට්ටමයම් ලංක්ෂුද්ර ලංාාතර්ධජ ලංත ඩපිිඳයතජ ලංද ලංඅව ග්ර ලංකිරීට,
ාම්බ ධීවරණෙ ලං ළ  ලං ප්රතිලක ලං ෙදජම් ලං යවොම ලං ගවන ලං ෙසුවිෙරම් ලං ළ  ලං රතා ජ ලං තශයෙ  ලං යටට ලං ිටෙලු ලං
ත ඩාමළ තක ලංතිරාරබත ලංා ක් වන ලංකිරීට ලංාඳළ  ලංතජ ලංප්රතිෙවනතිටෙ ලංීරරණ ලංද  ලංගනු ලංකබජත  ලංඇව.
ෙජ වන ලං යටයළයුම් ලං වමිුදත ලං තිරා්ත, ෙජ වන ලං ාභ ත ලං ළ  ලං ිළා්ත්රික්ව ලං යේවම්තරෙ  ලං ාටග ලං
ාම්බ ධීවරණෙම ලං කක්තජ ලං රවර, ිටරා්ත ලං තජ ධිෙති ලං යේවම් ලං ෙමයවන ලං පිහිුදත  ලං ඇති ලං යේවම් ලං ව ර්ෙ කෙ ලං
ාටග ලංාම්බ ධීවරණෙ ලංෙතවනත යගජ ලංෙනු ලංඇව.

ප්රාමේශීය සැලසුේ සහ මමමහයුේ කිනටුව
ග්ර ටශක්ති ලං තය ෙ රෙම ලං රෙවන ලං ග්ර ට ලං යාත  ලං තාම් ලං යවෝර  ලං ගවන ලං ෙසු  ලං අත යේ ලං තජව  ලං ාට ගම් ලං පිහිුදත  ලං ග්ර ට ලං
ාාතර්ධජ ලංා කසුම් ලංාවා්වර  ලංක්රිෙ වනටව ලංවීයම් ලංක්රිෙ තලිෙ ලංෙළසුවරණෙ  ලංප්ර යද්ීලෙ ලංට්ටමමි  ලංක්රිෙ වනටව ලං
තජ ලංයර්ඛීෙ ලංසෙවජ ලංාළ ලංයෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංත ඩාමළ  ලංයවෝර ගවන ලංග්ර ටයාත  ලංතාම් ලංයතව ලංයෙොහු ලංවීටම ලං
ාට යෙෝතජෙ ලං ාළ ලං රඛ්ඩුඩත ලං ප්රගතිෙ ලං ෙජ වන ලං වමිුදතම ලං ත ර්ව  ලං කිරීට ලං යටට ලං වමිුදය  ලං ව ර්ෙෙ. . ලං සහි ලං
ාායුතිෙ ලංෙළව ලංෙන්ිළ ලංතනු ලංඇව:








ප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම්
ා කසුම් ලංරධයක්
ාළව ර ලංවෘෂිවර්ට ලංරධයක්
යවෝටඨ ා ලංරධය ෙජ ලංරධයක්
ප්ර යද්ීලෙ ලංයාෞඛ්ය ලංයාත  ලංරධයක්
යෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංනියෙෝත ව. 
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දිළිඳුකමට ාලපාන මහතු නැති කිරීම සඳහා වන මපෞේමිතක නං්ම මැදිහත්වීම :
යටට ලං ත ඩාමළජ ලං ෙමයවන ලං ාෑට ලං ිළා්ත්රික්වෙක් ලං ළ ජට ලං ග්ර ටශක්ති ලං ත ඩාමළජ ලං ෙමයවන ලං
පිහිමතනු ලං කබජ ලං තජව  ලං ාට ගම් ලං ාළ ලං නි ්ෙ දජ ලං අව බද්ධ ලං ාට ගම්තක ලං සර්ථිව ලං ෙ ත වනට ලං තිරාර ලං වරනු ලං
ාඳළ  ලංයෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංාළ ෙ ලංකබ ගනු ලංඇව.
සහික , ාෑට ලං ිළා්ත්රික්වෙක් ලං ළ ජට ලං ක්රිෙ වනටව ලං තජව  ලං ාට ගම්තක ලං තයතා ෙවවනත ලං රරහුණු ලං
ා ක් වන ලං වරීට ලං උයදා  ලං යෙෞද්ගලිව ලං රාශයේ ලං ාට ගටවම ලං යළෝ ලං ාට ගම් ලං කිහිෙෙවම ලං ාම්බ ධීවරණ ලං
තගකීට ලංෙ තයරනු ලංඇව. ලංඅ ලංෙමයවන ලංසට ලංාට ගම් ලංෙළව ලංසව රයේ ලංෙළසුවම් ලංා ෙයීටම ලංවමයුළ  ලංවරනු ලංඇව.


තයතා ෙවවනත ලංතර්ධජෙ ලංාඳළ  ලංවමයුළ  ලංකිරීට.

තයතා ෙවවනත ලංයවොරළ රු, ව ක් ණිව ලංයවොරළ රු ලංළ  ලංයතයජඳයෙොජ ලංයවොරළ රු ලංකබ දීට.
 රගෙද ට ලංවජටජ වරණෙ ලංාඳළ  ලංෙළසුවම් ලංා ෙයීට.
 ා ෙයුම්ද ට ලංවජටජ වරණෙ ලංාඳළ  ලංෙළසුවම් ලංා ෙයීට.
 යෙදවුම් ලංබ හිර ලංමූක ශ්රවරණෙ ලංාඳළ  ලංෙළසුවම් ලංා ෙයීට.


යටට ලං ෙළසුවම් ලං ාළ ලං යවොරළ රු ලං ා ෙයීයම්දී ලං ෙළව ලං ාඳළ  ලං ක්ය ්ර ලං තර්ධජෙ ලං ාඳළ  ලං මූලිව ලං රතධ රණෙක් ලං
කබ යදනු ලංඇව.
වෘෂි ලංනි ්ෙ දජ ලංෙදජම් ලංවරගවන ලංතයතා ෙ ලංඇරඹීට ලංාළ ෙතවනත යගජ ලංෙ ට.
 වෘෂිවර්ට වෙ ලං ාඳළ  ලං තජ ලං බීත ලං නි ්ෙ දජෙ, ෙසු ලං රා්තනු ලං ව ක් ණෙ ලංාළ ලංසළ ර ලංවිදය ත ලං


ිළයුණු ලංකිරීට ලංාඳළ  ලංතජ ලංඋෙයද්ශජෙ ලංළ  ලංතයතා ෙ ලංඇරඹීට ලංළ  ලංෙතවනත යගජ ලංෙ ට.
 වෘෂි ලංයාත  ලංා ෙයීටම ලංරද ජ ලංතයතා ෙ ලංතර්ධජෙ, ගබඩ වරණෙ, යතයජඳයෙොජ, රගෙ ලංසක් ලං
කිරීට ලංාඳළ  ලංතජ ලංඋෙයද්ශජෙ ලංළ  ලංතයතා ෙ ලංඇරඹීට ලංළ  ලංෙතවනත යගජ ලංෙ ට.
 වෘෂි ලං ෙර්යේ ණ, ාාතර්ධජෙ ලං ළ  ලං උෙයද්ශජ ලං යාත ත ම ලං රද ජ ලං තයතා ෙවවනත ලං
ාාතර්ධජෙ.
යෙෞද්ගලිව ලං රාශෙ ලං විිට  ලං හළව ලං කී ලං යාත ත  ලං ාඳළ  ලං ාම්බ ධීවරණෙම ලං ට ිළළවන ලං තජ ලං රවරළ යරහිදීට ලං
ප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංයවෝටඨ ා ලංෙදජම් ලංයවොම ලංගවන ලංප්ර යද්ීලෙ ලංාාතර්ධජ ලංත ඩපිිඳයතජ ලංෙදජම් ලංයවොම ලංයගජ ලං
ෙළව ලංාඳළ  ලංට ිළළවනවීම් ලංද ලංයෙෝතජ  ලංවරනු ලංකබ. .
ළුජ ගවන ලං ාම්ෙවන ලං ෙදජම් ලං යවොම ලං ගවන ලං නි ්ෙ දජ ලං බිහිකිරීට ලං ාඳළ  ලං යෙෞද්ගලිව ලං රාශයේ ලං
සයෙෝතජෙ.
 ප්ර යද්ීලෙත ලංස්කිෙ  ලංරතා්ථ  ලංබිහි ලංකිරීට ලංාඳළ  ලංතජ ලංයෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංත ඩපිිඳයතජ.
 ා නුබක ා ෙයීට ලං ළ  ලං ධජ වනටව ලං තයතා ෙව ලං ෙන්ාරෙක් ලං යගොඩජ ගීට ලං ාඳළ  ලං තජ ලං
ට ිළළවනවීම්.
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දිළිඳුකමට ාලපාන්නා වූ මහතු නැති කිරීම සඳහා වන ජනතා මැදිහත්වීේ සහ ක සඳහා
වන ආයතන වුහයත සැකම ම :
ිළිඳුවට ලං ට ඩීට ලං ාඳළ  ලං ද ජමටවන ලං ක්රිෙ වනටව, තජව  ලං ට ිළළවනවීට ලං ාාවිධ ජෙ ලං වරනු ලං
කබජ ලං ාටෘද්ධි ලං ත ඩාමළජ ලං ඇළ ළුත ලං ර තය ලං ළ  ලං ර තය ලං යජොතජ ලං සෙවජ ලං ටිය  ලං ෙළසුවරණෙ ලං යවයරජ ලං
ාටග මීය  ලං ත ඩාමළ තකම ලං ාට වරත ලං ග්ර ටශක්ති ලං තජව  ලං තය ෙ රෙ ලං ප්රත  ලං ෙ ලිව ලං ග්ර මීය ෙ ලං ාාතර්ධජ ලං
ත ඩාමළජක් ලංයකා ලංයටජ.   ලංළු ත යදනු ලංකබ. .

මමම වැඩසටහන හඳුන්වාදීම සඳහා පාදක වන සමාජ යථාර්ථයන් :







රම ළ ජ ලං පූර්ණ ලං ිළිඳුභ තෙ ලං රතට ලං වවනවනතෙවම ලං යගජ ලං අට ලං ිටදුවී ලං ජ ති ලං ජහුදු, ිළිඳුභ තෙ ලං
රතට ලංකිරීයම්දී ලංසහි ලංතිරාරභ තෙක් ලංා ක් වන ලංවරග ී යම් ලංරතශයව තෙ,
රම ලංළ ජ ලංපූර්ණ ලංදුගීභ තෙ ලංරතටත ලංඇති ලං වවනවනතෙක් ලංළ ජ ලංදී ලංෙත  ලංවතටවන ලංපූර්ණ ලංිළිඳුභ තෙ,
ා යකක්  ලං ිළිඳුභ තෙ ලං යට ට ලං ුඩඩ  ලං දරුත  ලං රවර ලං ට ද ලං යෙෝ ණෙ ලං හළජ ලං ට්ටමටව ලං
ෙ තීරට,
රම ලං ළ ජ ලං යතයාජ ලං ිළිඳු ලං වඩුඩ ෙම් ලං ීමට ත ලං සා ජයේ ලං වතතවනතජ ලං තජීරරු ලං ජ තවවන ලං
ිළිඳුභ තයේ ලංීමට යත  ලංෙළවම ලංත ටීටම ලංෙතතිජ ලංරතද ජට,
දශව ලං07 ලංවම ලංසා ජ ලංව කෙක් ලංතිා්යා ලංක්රිෙ වනටව ලංතජ ලංාට ත ලංසුභා ධජ ලං ත ඩපිිඳයතජ ලං
ළරළ  ලංාට ත ලංිළිඳුභ තෙ ලංරතට ලංකිරීටම ලංයජොළ කිවීට,
සර්ීකවෙ ලංාටෘද්ධිටවන ලංබත ලංකිෙ යතජ ලංිළා්ත්රික්ව ලංළ ජ ලංෙත  ලංා යතොට ලංඇළ ජවන ලං(ර වර්ග්ර හී) ලං

සර්ථිව ලං ාාතර්ධජෙක් ලං (Inclusive Growth) ළු ත දීටම යජොළ කිවීට ලං නිා  ලං ජගරෙ ලං ාළ ලං
ගට ලං තිරා්ත ලං ාම්බ ධ ලං වරමි , පූර්ණ ලං ිළිඳු ලං වඩුඩ ෙටම ලං යළෝ ලං ා යකක්  ලං ිළිඳු ලං
වඩුඩ ෙටම යළෝ ලං ිළිඳුවට ලං සා ජයේ ලං වතතවනතජ ලං සර්ීකව ලං වඩුඩ ෙම්තකම ලං
ාාතර්ධජයේ ලං ළ  ලං සර්ීකවයේ ලං ප්රතික භ ලං ාළ ලං ාම්බ ධ ලං වරවීටම ලං යම් ලං ව ක් ලං දුරම ලං යජොළ කි ලං
වීට,
 ා යතොට ලං ඇළ ජවන ලං වරග ජ  ලං වූවන ලං (Inclusive) තගවීට ලං වළවුරු ලං වර ජ  ලං වූවන ලං
ප්රවය වයේ ලං ක්රිෙ වනටව ලං තෘවනතිටෙ ලං ාාවිධ ජ ලං ත කෙක් ලං යජොවීට ලං යළළ  ලං යවොමයගජ,
ිළිඳුවට ලං ට ඩීට ලං ාඳළ  ලං ිළෙවන ලං යවොම ලං ඇති ලං ර තය ලං ළ  ලං ර තය ලං යජොතජ ලං යාත  ලං ව ර්ෙක් ට ලං
යකා ලං උවළ  ලං ග ී ටම ලං යජොළ කිවීට ලං යට ට ලං අ ලං ාඳළ  ලං තජ ලං වියද්ශ ලං සධ ර ලං යළෝ ලං වියද්ශ ලං
සධ ර ලංෙමයවන ලංිටදුයවයරජ ලංාම්ෙවන ලංා ධජෙ ලංඋවළ  ලංග ී ටම ලංයජොළ කිවීට,
ක්රිෙ වනටව ලං ත ජ  ලං වූ ලං ක්ෂුද්ර ලං ණෙ ලං යෙෝතජ  ලං රට ලං ළරළ  ලං කබ යදජ ලං ණෙ, නි ්ෙ දජෙ ලං
යක් ද්ර යවොම ලං ගවන ලං නි ්ෙ දජ ලං ණෙ ලං ාඳළ  ලං ෙන්තර්වජෙ ලං වරග ී ටම ලං ඇති ලං යජොළ කිෙ ත ලං
නිා  ලං ග්ර මීය ෙ ලං ිළිඳු ලං තජව ත ලං ෙතතිජ ලං ක්ෂුද්ර ලං ණෙ ලං යෙෝතජ  ලං රට, ෙ න්යභෝතජ ලං ණෙ ලං
කබ ග ී ට ලංාඳළ  ලංඋෙයෙෝගී ලංවරග ී ට,
 ග්ර මීය ෙ ලං ප්රයද්ශ ලං ළ ජ ලං තිරාර ලං යජොතජ ලං ට්ටමයම් ලං ණෙ ලං වි ට ලං ාරෙක් ලං ළ ජ ලං ිළිඳු ලං තජව ත ලං
ිටරවීට,
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ිළිඳුවමි  ලං මිදීයම් ලං ා්තො ලං විශ්ත ාෙ ලං වළවුරු ලං යවයරජ ලං ශක්තිටවන ලං තයතා ෙවවනත ලං රදළා් ලං
ළ  ලංඅ ලංාඳළ  ලංතජ ලංතිරාර ලංත ඩපිිඳයතජක් ලංයජොවීට ලංළ  ලංතජව ත ලංසර්ථිවත ලංාවිබක ලංග වීට ලං
ාඳළ  ලං යගොඩජ ගුණු ලං ධජ වනටව ලං තයතා ෙවවනත ලං ාාතර්ධජ ලං ෙන්ාරෙක් ලං යජොවීට, අ ලං ාඳළ  ලං
තජ ලංා නුබකග වීම් ලංත ඩපිිඳයතජක් ලංයජොවීට,
 ද ජම ලං ක්රිෙ වනටව ලං තජ ලං ා නුබකග වීයම් ලං ර තය ළ  ලං ර තය ලං යජොතජ ලං ත ඩපිිඳයතජ ලං
ටධයයේ වුතද ලං ග්ර මීය ෙ ලං ිළිඳු ලං ෙවුේතක ලං සද ෙයම් ලං උච්ා තාජෙ ලං ාටජෙ ලං වරීටම ලං
යජොළ කිවීට,
 දීර්ඝව ීජ ලංට ිළළවනවීයම් ලංක්රිෙ තලිෙක් ලංළ ජ ලංවුතද ලංවතටවන ලංදජ ලංත තිව ලංනි ්ෙ ිළවෙම ලංග්ර මීය ෙ ලං
ක්ය ්රෙ  ලංකබ යදජ ලංද ෙවවනතෙ ලංහළජ ලංරගෙක් ලංග ී ට,
 ප්රවය වයේ ලං යතයාජ ලං තජව ත ලං වතටවන ලං භූයගෝීෙ ලං තශයෙ  ලං ෙ පුම් ලං සර්ීකවෙක් ලං ළ ජ ලං
යවොුදවී ලංිටටීට.


ග්ර ටශක්ති ලං තජව  ලං තය ෙ රෙ ලං හළව ලං කී ලං ිටෙලු ලං රභියෙෝග ලං ාඳළ  ලං දෘ ්මටෙ, මූයකෝෙ . ව, සෙවනිව ලං ළ  ලං
ප්ර යෙෝියව ලංක්රිෙ ව රවම් ලංළ ිඳ  ලංවිවේෙ ලංවිාුම් ලංකබ දීට ලංරරහුණු ලංයවොමයගජ ලංළු ත යදනු ලංකබ. .

ග්රාම්තති ජනතා වයාපාරම මැදිහත්වීම :


ර තය ලං ළ  ලං යෙෞද්ගලිව ලං රාශයේ ලං ාළයෙෝගයෙ  ලං ළ  ලං ෙළසුවම්වරණයෙ  ලං යුළ ත, බිම් ලං
ට්ටමයම් ලංතගකීම් ලංදරජ ප්රත ව ්රත දී ලංාළ ලංව ර්ෙක් ට සෙවජ ලංත කෙක් ලංයගොඩජ ගීට.

සට ලං සෙවජ ලං ිළිඳු ටළතජව තයේ ලං හිළන්ෙවනවීයට , වවු යේ ලං ාළභ ගීවනතයෙ  ලං ළ  ලං
වවු යේ ලංීර දු ලංීරරණ ලංටති  ලංක්රිෙ වනටව ලංකිරීට.
 තජව  ලං සර්ීකව ලං ළ  ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ තලිෙ ලං යටයළෙවීට ලං ාඳළ  ලං ාළභ ගීවනත ලං ාාතර්ධජෙ ලං
ළ ාළභ ගීවනත ලං ප්රත ව ්රත දෙ ලං පිිඳබඳ ලං ටජ  ලං ෙන්ාෙක් ලං ාහිව ලං ෙළසුව රවෙ , ාාවිධ ජ ලං
ළ  ලංතජව ත ලංාටග ලංයෙදවීට.
 තජව  ලං ාට ගම් ලං සවළ  ලං යවොම ලං නි ්ෙ දජ, යාත  ලං අව බද්ධ ලං ාට ගම් ලං පිහිුදවීට, සට ලං
අව බද්ධ ලංාට ගම් ලංද ජමටවන ලංෙතතිජ ලංයෙොදු ලංතජව  ලංසෙවජ ලංාටග ලංාම්බ ධ ලංකිරීට.
 තජව  ලං ාට ගම් ලං ාළ ලං රද ජ ලං ත ඩාමළ  ලං ක්රිෙ වනටව ලං වර ජ  ලං ාඳළ  ලං ව ක් ණිව,
වජටජ වරණ ලංළ  ලංයෙොදු ලංප්රතිෙවනති ලංයටයළෙවීටම ලංරද ජ ලංපුණණුත ලංකබ දීට ලංළ  ලංඅ ලංාඳළ  ලංතජ ලං


සෙවජ ලං බිහිකිරීට, ාාවිධ ජ ලං රවර ලං රවනද කීම් ලං ණතට රු ලං වරග ී යම් ලං ත ඩාමළ  ලං
ළු ත දීට.
 වවනව ීජ ලං යවොරළ රු ලං තජව ත ලං රවර ලං යබද  ලං ළ රීට ලං ාඳළ  ලං ාායුක්ව ලං ා නිය දජ ලං
ක්රිෙ ද ටෙක් ලං බිහි ලං කිරීට ලං ාළ ලං අ ලං ෙමයවන ලං යවොරළ රු ලං ව ක් ණිව ලං යටතකම් ලං තජව තම ලං
ළු ත දීට.
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තජව  ලංාට ගම්තක ලංාායුතිෙ, සවඟ ලංවූ ලංනිර්ණ ෙව ලංටව ලංයගොඩජ ගීට ලංළ  ලංක්රිෙ ව රීවනතයේදී ලං
සවඟ ලංවූ ලංයෙොදු ලංප්රතිෙවනති ලංාහුද ෙවම ලංරනුගව ලංවීට.
 තජව  ලං ාට ගම් ලං යගොඩජ ගීයම්දී. ලං ද ජමටවන මැිනදිරිය ත ඩාමළජ ලං ෙමයවන ලං පිහිුදත  ලං


ක්රිෙ වනටව ලංතජ ලංතජව  ලංාට ගම් ලංයටට ලංත ඩපිිඳයතජම ලංබද්ධ ලංයවොම ලංග ී ට.
 ග්ර ටශක්ති ලං ත ඩාමළජ ලං ක්රිෙ වනටව ලං වරනු ලං කබජ ලං ර ් ලංෙ ලං නිකධ රී  ලං ාළ ලං ෙළසුවම් ලං
ාෙෙ ජ ම ලං නිර වර ලං ගුණ වනටවභ තෙ, ව ර්ෙක් ටව තෙ ලං ළ  ලං ාලකද ෙවවනතෙ ලං හළජ ලං
ද මීය යම් ලංා වච්ඡ  ලංාළ ලංපුණණු ලංත ඩාමළ  ලංළු ත දීට.
 යගොඩජ යගජ ලං තජව  ලං ාළභ ගීවනත සර්ීකව ලං ළ  ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ තලිෙ, ා කසුම්ගවත ලං
ක්රිෙ වනටව ලං වරජ ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං ක්ෂුද්ර ලං සර්ීකව ලං ත ඩපිිඳයතයජහි ලං හකක්වගව ලං ත ඩපිිඳතයජක් ලං
වීට.
සකී ලං තජව  ලං සර්ීකව ලං ළ  ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ තලිෙ ලං ාඳළ  ලං අව ලං පුද්ගක ලං සයෙෝතජ ලං නිර්ජ ෙව ලං
ටව ලං ෙදජම් ලං වූ ව කතවත නු ලං ාළ ලං ාාතර්ධජ ලං යවො යද්ිට ලං යක් ද්ර ලං යවොම ලං ගවන ලං ර තය ලං
ප්ර ේධජ ලංසයෙෝතජෙ  ලංාළතිව ලංකිරීට.
 සකී ලංතජව  ලංසර්ීකව ලංළ  ලංාාතර්ධජ ලංක්රිෙ තලියෙහි ලංතිරාරභ තෙ ලංාළතිව ලංකිරීට ලංාඳළ  ලංතජව  ලං
සයෙෝතජෙ ලං ාළතිව ලං කිරීට ලං ාළ ලං අ ලං ාඳළ  ලං ප්රත  ලං ද ෙවවනතෙ ලං ාහිව ලං ප්රත  ලං හළ රුම් ලං රට ාළ ලං
බ හිර ලංසයෙෝතජ ලංරට ලංළු ත දීට.
 සකී ලං තජව  ලං සර්ීකව ලං ළ  ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ ද ටයේ ලං තිරාරබත ලං ාළතිව ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං
තයතා ෙවවනත ලං ාාතර්ධජෙ, රගෙද ට ලංවජටජ වරණෙ, ා ෙයුම්ද ට ලංවජටජ වරණෙ ලංළ  ලං
යෙදවුම් ලං බ හිර ලං මූක ශ්රවරණෙ ලං ාළතිව ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං යෙෞද්ගලිව ලං රාශයේ ලං ට ිළළවනවීට ලං
ාළතිව ලංකිරීට.


සකී ලං තජව  ලං සර්ීකව ලං ාළ ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ ද ටයේ ලං තිරාරභ තෙ ලං වළවුරු ලං වරනු ලං තා් ලං
වජටජ වරණ ලංඋෙයද්ශජ ලංයාත  ලංාළතිව ලංකිරීට.
 සකී ලං තජව  ලං සර්ීකව ලං ාළ ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ ද ටයේ ලං තිරාරභ තෙ ලං වළවුරු ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං
ා නුබක ලංා ෙයුට ලංළ  ලංධජ වනටව ලංතයතා ෙව ලංෙන්ාරෙක් ලංනිර්ට ණෙ ලංකිරීට.
 සකී ලං තජව  ලං සර්ීකව ලං ාළ ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ ද ටෙ ලං ප්රතිලක ලං ෙ දව ලං යවොමගවන,
ා කසුම්වරණෙවම ලංරධීක් ණෙවම ලංළ  ලංෙසුවිෙරටම ලංනිර වරයෙ  ලංකක් ලංකිරීට.
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ග්රාම්තති ජනතා වයාපාරය
හැඳින්වීම :
පුද්ගක ලං ශක්ීර  ලං රවර්ටණය ලං යවයරජ ලං ෙ පුම් ලං ට ජිටවවනතෙ ලං ප්රවය වයේ ලං තජව ත ලං
හුණණදී ලංඇති ලංග මලු ලංළුජ ග ී යම්දී ලංමූලිවවනතෙම ලංෙ මියණ. . ලංප්රවය වයේ ලංවතතවනතජ ලංිළිඳු ලංයට ට ලංිළිඳු ලං
ීමට තම ලං සා ජ ලං තජව ත ලං ළ ජ ලං රඩක් ලං ව ව ත ෙ. ලං වවු  ලං වතටවන ලං ීරරණ ලං ග ී යම් ලං ක්රිෙ තලියේ ලං
යවොමා්වරුයතෝ ලංයජොයතති. ලංසයාට ලංප්රත  ලංාාතර්ධජ ලංා කසුම්වරණයේදී ලංයබොයළෝ ලංවිම ලංසකී ලංා කසුම්වරණෙ ලං
පීඩිව ලං ෙ ර්ශත ලං හුණණ ලං යද ජ  ලං වූ ලං ෙථ ර්ථෙ  ලං පිිඳබඳත ලං ාාය දී ලං යජොවීට ලං නිා  ලං ිටදුයවයර ජ  ලං වූ ලං ා කසුම් ලං
ටිය  ලං යෙෝත ව ලං විාුම්, විාඳ ලිෙ ලං යුළ  ලං ග මලු ලං වර  ලං හකක්ව ලං යජොය . ලං අ ලං නිා ට ලං රද ජ ලං තය ෙෘති  ලං ළ ජ ලං
සයෙෝතජෙ ලං කිරීට ලං ාඳළ  ලං ප්ර ේධජ ලං ාම්ෙවන ලං ප්රට ණතවන ලං යජොතජ ලං බතක් ලං යෙ නුම් ලං යවයර්. ලං ා බෑ ලං යකාට ලං
ිළිඳුවට ලංපිුදද කීටම ලංයටකී ලංරමිහින් ලං ෙථ ර්ථෙ  ලංහතවන ලංවජ ලංයුළ ත ලංතියේ. ලංරතශය ලංප්රතිෙවනතිටෙ ලංළ  ලංප්ර ේධජ ලං
ෙළසුවම් ලංකබ යදජ ලංවවනවනතෙක් ලංළ ජ ලංීරරණ ලංග ී යම් ලංබකෙ ලංාළ ලං ාම්ෙවන ලංයෙදවීයම් ලංමූයකෝෙ ෙ  ලංීරරණෙ ලං
කිරීට ලං ප්රත තම ලං කබ දුජයළොවන, වවු  ලං සට ලං ාම්ෙවන ලං ලකද ෙව ලං යකා ලං වජටජ වරණෙම ලං වමයුළ  ලං වරජ ලං බත ලං
ද ජමටවන ලං ක ාකිව ලං උද ළරණ ලං ටිය  ලං යෙ ත දී ලං තියේ. ලං ිළිඳු ලං ෙවුේ, ාවිටවන ලං සර්ීකව ලං අවවෙ  ලං බතම ලං
ෙවනවීටම ලං උවනාළ ලං කිරීයම්දී ලං යතයජඳයෙොක ලං තෙග ී ටම ලං සර්ථිවටෙ ලං තශයෙ  ලං යට ට ලං ාාා්වෘතිව ලං
තශයෙ  ලං ද ලං දු ්වරව තෙ  ලං ස්ාවම ලං හුණණදීටම ලං ිටදුත ය ෙ. ලං සටනිා  ලං ව ව ත ම, වරුණෙ ම,
ෙසුග මීය  ලං ාට ත ලංනියෙෝතජෙ ලංවර ජ ම ලංප්රහුඛ්ව තෙ ලංයදමි , වවු  ලංා හුහිවත, සෙවජගවත ලංසර්ථිව ලංළ  ලං
ාට තයීෙ ලං ාාතර්ධජ ලං ක්රිෙ තලිෙවම ලං යෙජීවීට, තඩ වන ලං ප්රතිලකද ෙව ලං තනු ලං ඇව. ලං සයා ලං සෙවජගව ලං වීයම්දී ලං
වවු  ලං තගවීටවම ලං ෙමවන ලං තජ ලං රවර ලං ව ර්ෙක් ටව තෙ ලං ළ  ලං ාලකද ෙව ලං හකක්ව ලං ාඳළ  ලං ාළභ ගීවනත ලං
ප්රත ව ්රත දී ලංීර දු ලංග ී යම් ලංක්රිෙ තලිෙවම ලංෙළසුයත  ලංයෙොහු ලංකිරීටමවන, යටකී ලංීරරණ ලංණයදක් ලංබණවරයේ ලං
ප්රත ව ්රත දෙ ලං ටිය  ලං ළ ිටරවීට ලං යතනුතම ලං වේවබ  ලං සවඟවූ, ගුණ වනටව, සෙවනිවත ලංපිිඳගවන ලංතිනජ වම් ලං
ාහුද ෙක් ලං වා්යා ලං සජඹීටම ලං ප්රෙවනජ ලං ද රීට ලං ළ ිඳ  ලං යටට ලං ක්රිෙ තලිෙ ලං ළ ජ ලං සවතර, සක් ලං පුද්ගකයෙක් ලං ළ ජ ලං
ාටෘද්ධිටවන ලං සර්ීකව ලං මිනියාුඩ ලං යට ට, තගකීම් ලං උසුකජ, ර. තිත ිටවම් ලං ළුජජ ලං ාට තයීෙ ලං මිනියාුඩ ලං බිහි ලං
කිරීටම ලංළ කිතනු ලංඇව.

දැතම :
ිළන්ටවනත, ාවිටවනත, විධිටවනත ලං ාාවිධ ජෙ ලං වී ලං ිළිඳුවමි  ලං මිදී ලං ිළයුණුය  ලං ට තවම ලං පිිඳෙ  ලං ශ්රී ලං
ක ාකිව ලංතජව තක්

මමමහවර :
තාර ලං 2020 ලං තජ ලං විම ලං ප්රත  ලං ෙ ලිව ලං ග්ර ට ලං නිකධ න් ලං තාම් ලං ෙ දළාක් ලං ඇති ලං කිරීට ලං ළ ිඳ  ලං සකී ලං
ග්ර ටෙ  ලංළ ජ ලංවතතවන ලංතජ ලංතජව තයේ ලංමූලිව ලංරතශයව තෙ  ලංද  ලංතර්ධජෙ ලංතජ ලංරතශයව තෙ  ලංද  ලංපුද්ගකෙ  ලං
යකා ලං ද  ලං ා හුහිවත ලං ද  ලං රවනෙවන ලං වරග ී ට ලං ාඳළ  ලං ප්රත තම ලං යවොරළ රු  ලං ීරරණ ලං ග ී යම් ලං බකෙ ලං ාළ ලං ාම්ෙවන ලං
ාම්ෙ දජෙ ලංටන්  ලංෙළසුවරණෙ ලංා ෙයීට.
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නරමුඛණු හා ඉලතක :
2017 තර් ෙ ලංරතා ජ ලංතජ ලං විම ලංතඩ වන ලංිළිඳුබවි  ලංයෙයජජ ලංිළා්ත්රික්ව ලංතක ිළිඳුවට ලංහළජ ලං
ප්ර යද්ීලෙ ලං යේවම් ලං යවෝටඨ ා ලං ළ ජ ළුජ  ලං ග ජ  ලං ග්ර ට ලං නිකධ න් ලං තාම් ලං ළවනිටෙෙක් ලං ළ ජ ලං
ී තියේ ලං විධ ජෙම, ෙළෙ කජ ලං මූකධර්ට ලං තකම ලං ළ  ලං පිිඳගවන ලං ෙරට දර්ශෙ ම ලං ෙමවන ලං ක්ෂුද්ර ලං
තජව  ලංාට ගම් ලංයගොඩජ ගීට.
 ද ජමටවන ලං ග මිිළන්ෙ ලං ෙමයවන ලං පිහිුදත  ලං ඇති ලං තජව  ලං ාට ගම් ලං 2040ක් ලං තර්  ලං 2017 තජ ලං විම ලං
සෙවජ ලංතශයෙ  ලංෙ තවනව ක ලංවර ලංග්ර ටශක්ති ලංතය ෙ රෙම ලංාම්බ ධ ලංවර ලංග ී ට.
 යවෝර  ලං ගවන ලං ජත ලං ග්ර ට ලං යාත  ලං තාම්තක ලං ාාතර්ධජ ලං රරහුදක ලං ාඳළ  ලං සක් ලං පුද්ගකයෙුඩම ලං රු. ලං
8000 ලංතජ ලංයා ලංගණජෙ ලංයවයරජ ලංරරහුදකක් ලංසයෙෝතජෙ ලංාළ ලංතජව  ලංාට ගට ලංකබ ග ජ  ලං


ප්රගතිෙ ලංටව ලංත ර්ෂිවත ලංරරහුදේ ලංනිදළා් ලංකිරීට.
ජත ලං ව ක් ණෙ ලං ළ  ලං ජයතෝවනෙ දජෙ ලං පිිඳබඳ ලං රතධ රණෙක් ලං ාහිවත ලං ග්ර මීය ෙ ලං වෘෂිව ර්මිව ලං
තයතා ෙවවනතෙ ලංපුළුේ ලංකිරීට.
 ග්ර මීය ෙ ලං තයතා ෙවවනතෙ ලං ජග  ලං ිටුදවීට ලං ාඳළ  ලං ප්ර ේධජෙ ලං ා ෙයීයම් ලං භ ර ලං රරහුදකක් ලං
පිහිුදවීට.
 ග්ර මීය ෙ ලංතයතා ෙවවනතෙ ලංජග  ලංිටුදවීට ලංාඳළ  ලංවජටජ වරණෙ, ව ක් ණෙ, යතයජඳයෙොජ ලං
ෙළසුවම් ලංා ෙයීට ලංාඳළ  ලංා නුබක ලංටධයා්ථ ජ ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංව ර්ෙ ක ලංට්ටමමි  ලංබිහි ලං
කිරීට.


සංවිධානමතවීමේ මූමලෝපායන් :






ප්ර යද්ීලෙ ලං යේවම්තරෙ යේ ලං ෙළසුවරණෙ ලං ෙමයවන ලං යෙෝත ව ලං ග්ර ට ලං නිකධ න් ලං තාම් ලං ළුජ  ලං
ග ී ට.
ාළභ ගීවනත ලං ාාතර්ධජ ලං මූයකෝෙ ෙ  ලං උෙයෙෝගී ලං වරගනිමි  ලං හකක්ව ලං වඩුඩ ෙම් ලං
ළුජ ග ී ට ලංාළ ලංපුණණු ලංකිරීට.
හකක්වගව ලං වඩුඩ ෙම්තක ලං පුණණුත ලං කවන ලං ා ට ත වෙ යේ ලං ාළභ ගීවනතයෙ  ලං නිශ්චිව ලං
හකක්වගව ලංතයතා ෙවවනත ලංරරහුණු ලංාහිව ලංත ලංක්ෂුද්ර ලංතජව  ලංාට ගම් ලංගව ලංවීට.
වඩුඩ ෙම් ලංහළ රුම් ලංාළ ලංසයෙෝතජ ලංබිහි ලංකිරීට ලංාහිව ලංග්ර ට ලංාාතර්ධජ ලංා කසුම් ලංා වීමට.
ෙළසුවම් ලංාෙෙ ජ යේ ලංරධීක් ණෙ ලංෙමයවන ලංතය ෙෘති ලංරරහුණ ලංවර  ලංයටයළෙවීට.

සංවිධාන සංස්කෘතිය :
ක්ෂුද්ර ලං තජව  ලං ාට ගම් ලං ළ ජ ලං ා ට ත වවනතෙ ලං කබ ජ  ලං ෙළව ලං ාඳළ  ලං තිනජ වම් ලං ටව ලං ිටෙ ලං ව ර්ෙභ රෙ ලං
හිළන්ෙම ලංයගජ ලංෙ ටම ලංවමයුළ  ලංවජ ලංයුළ ත ලංතියේ.
සවහුළ වට ලං ලං- ලංා හුහිවවනතෙ ලංාෑට ලංවිමට ලංසරක්  ලංකිරීට. ලං
 සවනටශක්තිෙ ලං- ලංාෑට ලංපුද්ගකයෙුඩයේට ලංා්තො ලංරභිට ජෙම ලංගරු ලංකිරීට. ලං
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විශ්ත ාෙ ලං - ලං රයජයජය ලං පුද්ගක වර ලං විශ්ත ාෙ ලං රවනළජ ලං යජොළ කි ලං තිනජ වටක් ලං යකා ලං
ෙතවනත යගජ ලංෙ ට. ලං
තගවීට ලං- ලංතගවීට ලංපිිඳබඳ ලංසවේෙෙ.
නිත රිළ ලංද ක්ට ලං- ලංරනුභූතිව ලංළ  ලංෙථ ර්ථත දී ලංවිශ්ත ාෙ  ලංටව ලංවමයුළ  ලංකිරීට. ලං
රරපින්ට ා්ට ලං- ලංාවසුරුතම් ලංබත.
ාට ජ වනටව ත ලං- ලං ලංාට ජ වනටව තෙම ලංගරු ලංකිරීට.
සවඟව ත ලං- ලංළෘද ලංා ක්ෂිෙම ලංගරු ලංකිරීට.
විනිවිදභ තෙ ලං- ලංෙ රදෘ යභ තෙ ලංස්කීට.
නිළවට නිවට ලං- ලංසුළදභ තෙ ලංස්කීට.

ආයතනික වුහය :
ක්ෂුද්ර ලං තජව  ලං ාට ගම්තකම ලං ර තය ලං රරහුදේ ලං ාම්ෙ දජෙ ලං ක්රිෙ ව රීවනතෙ, ාාතර්ධජෙ ලං ළ  ලං
මූකය ලං වමයුළ තකදී ලං ග්ර ට ලං ශක්ති ලං යටයළයුම් ලං රවනයෙොයවහි ලං ෙන්ිළ ලං ප්රත ෙ ලිව ලං රටය දෙ ලං
රනුගටජෙ ලංයවයරජ ලංසව රෙ ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම්තරෙ යේ ලංරධීක් ණෙම ලංකක්තනු ලංඇව.
 ක්ෂුද්ර ලං තජව  ලංාට ගම්තක ලංරභිටවෙ ලංෙන්ිළ ලංප්ර යද්ීලෙ ලංාභ තකි  ලංද ලංසහි ලංනියෙෝත වෙ යග  ලං
ාට විව ලං ිළා්ත්රික්ව ලං ව ඳවුම් ලං වමිුදතකි  ලං ද ලං ත තිව ලං ාම්යම්කජෙක් ලං ළ ජ ලං ස්ා්තජ ලං ත තිව ලං
විධ ෙව ලංාභ තකි  ලංද ලංග්ර ටශක්ති ලංතජව  ලංතය ෙ රෙ ලංාට විව ලංතනු ලංඇව.




යගොඩජ යගජ ලංක්ෂුද්ර ලංතජව  ලංාට ගම් ලංළ  ලංග්ර ටශක්ති ලංතජව  ලංතය ෙ රෙ ලංෙතවනත යගජ ලංෙ ටම ලං
රත ිට ලං ෙළසුවම් ලං ා ෙයීට ලං ාඳළ  ලං තජ ධිෙති ලං යේවම් ලං ව ර්ෙ කෙ ලං ෙමයවන ලං පිහිුදත  ලං ඇති ලං
ිළිඳුවට ලං පිුදද කීයම් ලං යේවම් ලං ව ර්ෙ කෙ ලං විිට  ලං ාම්ෙවනද ෙව.  යේ ලං ළ  ලං ෙළසුවම් ලං
ාෙෙ ජ යේ ලං ාාචිවෙක් ලං යගොඩජගනු ලං ඇව. ලං සට ලං ත කෙ ලං ප්ර යද්ීලෙ ලං යේවම් ලං ව ර්ෙ කෙ ලං
ෙදජම් ලං වර ලං ගනිමි  ලං ග්ර ට ලං යාත  ලං තාම් ලං ට්ටමයම් ලං ක්ෂුද්ර ලං තජව  ලං ාට ගම් ලං ාටග ලං
ාම්බ ධීවරණෙ ලංාෙෙනු ලංඇව.

ප්රජා මමමහයුම :
ක්ෂුද්ර ලං තජව  ලං ාට ගම් ලං ක්රිෙ ව රීවනතෙ ලං වළවුරු ලං වරනු ලං ාඳළ  ලං සකී ලං ාට ගම්තක ලං
නියෙෝත ව.  යග  ලං ාට විව ලං වථිව තක් ලං වා්යා ලං රභය වර ලං රීති ලං ෙද්ධතිෙක් ලං ද ලං ග්ර ටශක්ති ලං තජව  ලං
තය ෙ රයේ ලං ෙළ ලං ෙ ත වනට ලං ළ  ලං ක්රිෙ ව රීවනතෙ ලං ාඳළ  ලං රීති ලං ෙද්ධතිෙක් ලං ද ලං ාහිව ලං ග්ර ටශක්ති ලං ප්රත  ලං යටයළයුම් ලං
රවනයෙොවක් ලංනිර්ට ණෙ ලංවරනු ලංඇව.
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වයාපෘති නිමමේ සඳහා ක්රියාකාරකේ :


තාර ලං 2020 තජ ලං විම “ග්රාම්තති වැඩසටහන” ෙමයවන ලං ප්රත  ලං ෙ ලිව ලං ග්ර ට ලං යාත  ලං තාම් ලං ෙ දළාක් ලං
(5000) ඇති ලංකිරීට. ලං



ග්ර ට ලං යාත  ලං තාටව ලං තජගළජෙ ලං රනුත ලං රු.8000ක් ලං යා ලං ගණ  ලං බ යකජ ලං අව ලං පුද්ගක ලං ර තය ලං
සයෙෝතජෙක් ලං ග්ර මීය ෙ ලං ාාතර්ධජ ලං රරහුදකක් ලං යකා ලං තාර ලං 4ව ලං ව කෙක් ලං ාඳළ  ලං ග්ර ට ලං යාත  ලං තාම් ලං
ාඳළ  ලංාෘජුත ලංකබ දීට.



වතතජ ලං ට ර්ග ලං ිළයුණු ලං වරග ී ට, ාාතර්ධජ ලං ීර දු ලං ීරරණ ලං ප්රත ත ලං විිට  ලං ග ී යම්දී ලං ප්රතිලක ලං ෙ දව ලං
වරගවන ලංර තය ලංමූකය ලංසයෙෝතජෙ.



ප්රත තයේ ලංතයතා ෙවවනතෙ ලංතර්ධජෙ ලංකිරීයම්දී ලංප්ර ේධජ ලංෙළසුවම් ලංකබ දීට.



ග්ර මීය ෙ ලංතයතා ෙවවනතෙ ලංත ඩි ලංිළයුණු ලංකිරීටම ලංයෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංාක්රීෙ ලංාළභ ගීවනතෙ.



දුගී ලංබවි  ලංමිදී ලංතයතා ෙවවනතෙම ලංෙන්තර්වජෙ ලංකිරීයම්දී ලංරට නුලවක ලංත ඩාමළජක්.



තයතා ෙවවනතෙම ලං පිවිීමයම්දී ලං ට ජත ලං ා හුහිවවනතෙ ලං හා්ටළ  ලං වරජ ලං ක්ෂුද්ර ලං තජව  ලං ාට ගම් ලං
යගොඩජ ගීට.



ර තය ලංළ  ලංයෙෞද්ගලිව ලංරාශයේ ලංරවනත ේ ලංබ ඳ ලංග ී ට ලංළ ජ ලං ිළිඳුවට ලංපිුදද කීට ලංාඳළ  ලංාාතර්ධජ ලංළ  ලං
ෙර්යේ ණ ලංෙළසුවම් ලංකබ දීට.



ර තය, යෙෞද්ගලිව ලං ළ  ලං ග්ර ටශක්ති ලං ත ඩාමළජ ලං රවනත ේ ලං බ ඳ ලං ගනිමි , යතයජඳයෙොජ ලං රතිරටණෙ ලං
කිරීට ලංාඳළ  ලංෙළසුවම් ලංළ  ලංරවහිව ලංකබ දීට.



ජත ලං ව ක් ණෙ ලං ළ  ලං ජයතෝවනෙ දජෙ ලං පිිඳබඳ ලං රදළා් ලං ෙදජම් ලං වරගනිමි  ලං ග්ර මීය ෙ ලං වෘෂිව ර්මිව ලං
තයතා ෙවවනතෙ ලංත ඩි ලංිළයුණු ලංකිරීට.



යටට ලංත ඩපිිඳයතජ ලංප්ර යද්ීලෙ ලංයේවම් ලංයවෝටඨ ා ලංට්ටමමි  ලංාම්බ ධීවරණෙ ලංකිරීට.  ලං



ාටා්වෙක් ලං තශයෙ  ලං තජව තයේ ලං මූලිව ලං රතශයව  ලං ළ  ලං යගොඩජ යගජ ලං රතශයව  ලංපින්ට ීමට ලං ාඳළ  ලං
ග්ර ට ලංනිකධ න් ලංතාම් ලංට්ටමමි  ලංත ඩපිිඳයතජක් ලංයගොඩජ ගීට.
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