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1.0   හැ.�/ම 
 
 

 
1.1. ඉ���� ක�මා�තය ජාක ආ�0කයට ප1ඛ දායකය�වය4 සපය�න5 හා පධාන 6�යා 

උ�පාදය8 ෙ9. ඉ���� ක�මා�තෙ: ඉ�" සහ ප; ස�බ�ධක �සාෙව� එම 
ක�මා�තය සංව�ධනය ��ම ජාක සංව�ධන %යාදාමෙය< =ණක පඵලය4 ��මාණය 
කරන අතර එය රසාර ජාක ආ�0ක ව�ධනයකට ෙහේ5 කාරක ව' ඇත.   
 
එබැ#�, සාකල�ය පෙ9ශය4 මත පදන�ව, ඉ���� ක�මා�තෙ: රසාර ව�ධනය 
අෙD4ෂා කර�නා F ඉ�ක�� ස�බ�ධ ජාක පප�යක අවශ�තාව පවG.  
 

1.2. 2014 ෙදසැ�බ� 29 වැ� �න පනවන ලද 2014 අංක 33 දරන ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන 
පනත, ඉ���� ක�මා�තය ආර4ෂා ��ම හා සංව�ධනය ��ම ��බඳව උ පෙදස් Nම 
�Oස ඉ���� ��බඳ ජාක උපෙPශක සභාව4 �<RSම සඳහා #!#ධාන සලස්වා ඇත. 
ඉ���� ක�මා�තය ස�බ�ධ කාරණා සහ එ< අර1TවU� සම�#ත ඉ���� ස�බ�ධ 
ජාක පප�ය4 සකස් ��මට පනත යටෙ� ෙමම සභාවට බලතල පවරා ඇත.  
 

1.3. පප�ෙ: අර1ණ ව'ෙ: �යාමනය, පVකරණය, ධා"තා ව�ධනය හා පහ;ක� 
සැපWම මX� ජාක සංව�ධන අවශ�තා සYරාල�නාF කා�ය4ෂම ඉ���� 
ක�මා�තය4 Z ලංකාෙ9 ��මාණය ��ම[.  
 

1.4. රාජ� අංශය හා YPගUක අංශය ස�බ�ධ S ඇ, ඉ���� ක�මා�තයට ෙපො^ෙ9 ෙමම 
පප�ය අදාළ ව' ඇත. ක�මා�තෙ: ##ධ අංශවල සහ ෙ�`ය අමාත�ාංශවල පධාන 
කා�ය භාර සහ වගa� හbනා ග' ලැබ ඇත. අ'cරක�වය සහක ��ම �Oස, ඒවාෙ: 
ෙමෙහe� ප;fම සහ ඒවාට අදාළ පප� සමග ;සංගත කර' ලැෙ+.  

 
1.5. ජාක ආ�0කෙ: එ< hVකාව හා ආ�0 කෙ: ##ධ උප ෙකොටස්වල F එ< බලපෑ� 

පැ5jම, එ< ෙමෙහe�වලට ස�බ�ධ ##ධ %යාදාම සහ එ< %යාකාරක�වලට 
සහභාXවන ෙබොෙහෝ පා�ශවකjව� සැල�lලට ගැmෙ�N, ජාක ඉ���� ක�මා�තය 
�ෙයෝජනය ��ම �Oස සංa�ණ අ�ත�%යාකා� න�ාසය4 ම5 ෙව[. කවර ෙහෝ ජාක 
පප�ය4 ෙමම සංa�ණ #න�ාසයට බලපා�නාF $යn කjT ස�බ�ධෙය� කටe5 
කළ e5ය. 

 
1.6. ඉ���� ��බඳ ජාක උපෙPශක සභාෙ9 ��ෙPශය ස<තව, ඉ���� #ෂය භාර 

අමාත�වරයා #$� ඉ�"ප�කර' ලබන ෙමම පප�ය අමාත� මpඩල ෙ: අ'මැය 
ලැrෙම� ප; බලා�මක ෙ9.  

 
1.7. ඉ���� ස�බ�ධ ෙමම ජාක පප�ය, 2014 අංක 33 දරන ඉ���� ක�මා�ත 

සංව�ධණ පනෙ� 2(1) උපවග�ෙ: #!#ධාන පකාරව ස�පාදනය කර ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 



2.0  සංද�භය හා ප01ම සමාෙලෝචනය  
 
2.1   ෙමම ප#ප�# 6ලාර�භයට පහත දැDෙවන කAF අ�ත�ගත ෙP. 
 

i. මානව ස�ප� සංව�ධනය සඳහා සහාය 
ii. 6�යා උ�පාදනය, ��bකම 5ර���ම සහ සමාජ අwවෘP!ය සඳහා ඉ���� අංශය ඉල4ක 

��ම. 
iii.  ෙPyය දව� සහ ආ{ත ක�මා�ත ව�ධනය හරහා සහ U<l කළ ෙවළඳාම හරහා දව�, �"යත 

හා උපකරණ පවන බව සහක ��ම.  
iv. බලා�මක �යාමන රා1ව4 ��මාණය ��ම 
v. පැහැ�� පස�පාදන මා�ෙගෝපෙPශ හා ෙර=ලා$ සථ්ාපනය ��ම හරහා රජෙ: ෙකො�තා� 

සඳහා සාධාරණ තරඟය4 ඇ ��ම.  
vi. ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය මX� පා�ශවකjව� සඳහා ජාක ෙlඛන 

(ෙර�ස්තර) ස්ථා�ත ��ම 
vii. YPගUක පා�ධනය සහ සෘ� #ෙPශ ආෙයෝජන ඇ5�ව ය�තල පහ;ක� සංව�ධනය සඳහා 

ආක�ෂ�ය ආෙයෝජන වට�ටාව4 ��මාණය ��ම. 
 

2.2    ඉ���� ක�මා�තය ස�බ�ධ ප#ප�#ය වQහගත ��ම සඳහා භා�තා කරS ලබන ෙමෙහ 7�  
6ලධ�ම වSෙJ:  

 
i. උපාය මා�Xක ජාක සංව�ධන අර1T සඳහා පහ;ක� සැපWම 

ii. රාජ� සහ YPගUක අංශ හ�lකා"�ව සඳහා පහ;ක� සැපWම හා අwව�ධනය  
iii. ෙයෝග� ආයත�ක සැක;� හරහා පමාණව� ස�බ��කරණය සහක ��ම 
iv. ක�මා�තෙ: කා�යසාධනය ��බඳ සඵල අ�4ෂණය4 හා ඇගWම4 ඇ��මට කටe5 

��ම. 
v. ස්ථා�ත කර' ලැ� මා�ෙගෝපෙPශ, භා#ත සංගහ සහ පV හා අ'�ලතාවය සහ ��පැNම 

සහක ��ම. 
vi. �ෙශේධmය පා"ස"ක බලපෑ� අවම ��ම හා රසාර සංව�ධනය සා4ෂා� කර ගැmම සහක 

��ම  
vii. පස�පාදන %යාදාමෙ: තරඟකා"�වය හා පාරදෘශ�තාවය ඉහළ නැංSම  

viii. YPගUක අංශෙ: ආෙයෝජන හා ව�වසායක�වය සඳහා පහ;ක� සපයන සමා�ය හා ආ�0ක 
ප"සරය4 ��මාණය ��ම. 

ix. ජාක ඉ���� ක�මා�තයට අදාළව රජෙ: ක�තව� හා ප1ඛතා ස්ථා�ත ��ම. 
x. ක�මා�තෙ: ෙයN $�න �"ස් ජාත��තර සහක ��ෙ� ම�ටමට උසස් ��ම සඳහා Y�T 

පV පව�ධනය ��ම. 
xi. Z ලංකාෙ9 ව�ාපෘවල �රතව $�න  #ෙPyය උපෙPශකය� හා ෙකො�තා�කjව�ෙග� 

ෙPyය ඉ���� ක�මා�තයට තා4ෂණය පැවjම පව�ධනය ��ම. 
xii. ඉ���� ක�මා�තය ආ{ත ෙසේවා අපනයනය පව�ධනය ��ම. 
 
2.3    ප#ප�# සංද�භය  
 
රාජ� අංශය හා YPගUක අංශය ස�බ�ධ S ඇ, ඉ���� ක�මා�තයට ෙපො^ෙ9 ෙමම පප�ය 
අදාළ ව' ඇත. ෙමෙහ e� ප;fෙ� $�න අමාත�ාංශවල පධාන කා�ය භාර සහ වගa� පහත දැ4ෙවන 
ප"� ෙප�'� ෙකෙ�. ඒ ඒ  ෙමෙහe�වල සමෙයෝXතාව සහක ��ම �Oස, ෙමම පප�ය මX� 
අදාළ %යාකාරක� එa අමාත�ාංශ සමග ;සංගත කර' ඇත.  
 



රාජ� අංශය- ජාකඉ���� පප�යට සහ %යා�මක ��ෙ� යා�තණයට අදාළව අමාත�ාංශවල 
පධාන කා�යභාර සහ වගa� පහත දැ4ෙවන ප"�ය.  
 

i. පප�ය %යා�මක ��ම, මා�ෙගෝපෙPශ සකස් ��ම සහ අර1T සYරාගැmම 
අ�4ෂණය සඳහා යා�තන ස්ථා�ත ��ම  �Oස ඉ���� #ෂය සඳහා වග�වe5 
අමාත�ාංශය  අෙන8� අදාළ අමාත�ාංශ සමග ස�බ��කරණ කටe5 $^ කර' ඇත.  

 
ii. පස�පාදනය හා අෙන8� ආ{ත �ල� සහ ආ�0ක පප� ��බඳ පප� සඳහා 1දl 

අමාත�ාංශය වග�ව e5ෙ9.  
 

iii. ඉඩ�, ෙභෞක සැල;�කරණය සහ ප"සර #ෂයය සඳහා වග�වe5 අමාත�ාංශ, ෙභෞක 
සැල;�කරණ හා පා"ස"ක පප� ස�බ�ධෙය� වග�ව e5 ෙ9.  

 
iv. ක�කj m සහ ආ{ත පප� ස�බ�ෙය� ක�කj #ෂය සඳහා වග�ව e5 

අමාත�ාංශය වග�ව e5 ෙ9.  
 

v. මානව ස�ප� සංව�ධනය ආ{ත පප� සඳහා අධ�ාපන, උසස් අධ�ාපන, �Yණතා 
සංව�ධන සහ වෘ�Gය Y�T #ෂය භාර අමාත�ාංශ වග�ව e5 ෙ9.  

 
vi. නාග"ක සංව�ධන, �වාස, ජල ස�පාදන සහ ජලාපවාහන #ෂය සඳහා වග�ව e5 

අමාත�ාංශ ඒ ආ{ත පප� හා පV සඳහා වග�ව e5  ෙ9.  
 

vii. #^Uබල, බලශ4 සහ #^U සංෙPශ #ෂය සඳහා වග�ව e5 අමාත�ාංශ ඒ ආ{ත පප� 
හා පV සඳහා වග�ව e5  ෙ9.  

 
viii. පවාහන, මහාමා�ග, වරාය සහ =ව�  ෙතොRෙපොළ #ෂය සඳහා වග�ව e5 අමාත�ාංශ ඒ 

ආ{ත පප� හා පV සඳහා වග�ව e5  ෙ9.  
 

ix.  ෙවරළ සංර4ෂණ, වා"මා�ග, ඉඩ� හා ගංව5ර පාලන #ෂය සඳහා වග�ව e5 අමාත�ාංශ ඒ 
ආ{ත පප� හා පV සඳහා වග�ව e5  ෙ9. 

 
x. ආපදා කළමනාකරණ �ෂය සඳහා වග�ව 7= අමාතIාංශ ඒ ආNත ප#ප�# හා ප?# සඳහා 

වග�ව 7=ෙP. 
 

 

2.4  ෛන#ක සංද�භය 
 
2014 අංක 33 දරන ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන පනත ඉ���� ස�බ�ධ ජාක උපෙPශක සභාව4 
�<RSම සඳහා #!#ධාන සපය[. ඉ���� ස�බ�ධ ජාක පප�ය හා එය %යා�මක ��ෙ� 
යා�තනය එa සභාව #$� සකස් කළ e5 බව පනෙ� දැ4ෙ9.  
 
ඉ���� ස�බ�ධ එම ජාක පප�ය, එa පනෙ� #!#ධාන යටෙ�ම �<Rව' ලබන ඉ���� 
ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය #$� පව�ධනය ෙකොට %යාවට නැං#ය e5ය.  
 
 
 
 



2.5  සංව�ධන ස�ද�භය 
 
ඉ���� ක�මා�තය සෘ�වම ආ�0කෙ: ෙබොෙහෝ උප අංශවල අවශ�තා සYරාල[. ඉ���� 
ක�මා�තය කා�ය4ෂම, �"වැය ඵලදාW වන #ට සහ �යVත ෙ9ලාවට කා�යය ඉRකරන #ට ෙමම උප 
අංශ මX� ආ�0කයට ද4වන දායක�වය පැහැ��ව දැෙන' ඇත. ව�ාපෘ ස�පාදනෙ: $ට �මාකළ 
ෙගොඩනැXUවල ෙමෙහe� හා නඩ�5ව ද4වා ඉ���� ක�මා�තෙ: ෙමෙහ e� %යාදාම මාලාව4 
ෙ+. තා4ෂණෙ9දය අ'ව ග� කළ ෙPyය දැ'� පPධ ෙම�ම අ නSන කමෙ9ද සඳහා එය 
අවස්ථාව ලබා �ය e5ය. YPගලය� #$� ඉR��මට බාරග' ලබන %යාකාරක� සහ රාජ� සහ 
YPගUක අංශෙ: මහා ප"මාණ සං#ධාන #$� ෙකො�තා� මත %යාවට නංවන ව�ාපෘ ද ඊට ඇ5ළ� 
ෙ9.  
 
 

2.6   ආ�<ක ය =ල Z?කාව   
 
දළ  ෙPyය �ෂ්පාදනෙය� සැල�ය e5 පශතයකට දායක ෙවV� සහ ක�මා�ත අංශ ෙ: පධාන 
6�යා අවස්ථා උ�පාදනය කරV� ඉ���� ක�මා�තය ජාක ආ�0කෙ: Gරණා�මක කා�ය 
භාරය4 ඉRකර[.  
 
ඉ���� ක�මා�තය #$� ජාක සංව�ධණ %යාවUය ෙබොෙහෝ අංශවU� උ�ෙ�ජනය කර[. ජාක 
ආ�0කෙ: රසාර ව�ධනය සඳහා මංෙප� #වෘත කරන ඉ�" හා ප; ස�බ�ධක ෙ� සඳහා ෙහේ5 
කාරක ෙ9.  
 

2.7  පධාන පා�ශවකAෙවෝ  
 
ඉ���� ක�මා�තෙ: හ�lකjෙවෝ පා�ශවකjව� ගණනාව�� සම�#ත ෙ9. පළ1ව, වැඩ 
උ�පාදනය කර�නා F ආෙයෝජකයා ෙහෝ සංව�ධකයා $�. ෙමම වැඩ ස�පාදනය ෙකොට සැල;� කර' 
ලබ�ෙ� සැල;�කjව�, ගෘහ ��මාණ �l��, ඉං�ෙ�jව�, පමාණ ස�4ෂකය�, ව�ාපෘ 
කළමනාකjව� සහ �ල� උපෙPශකය� ආN #ෙශේෂඥ වෘ�කය� කpඩාය� #$�.  
 
ෙකො�තා�කjව�, ඉ���� දව� �පදව�න� සහ සැපe�කjව� සහ ඉ���� උපකරණ 
සැපe�කjව� හා 8Uයට ලබාෙද�න� සහ ඉ���� �l�� ෙභෞක පහ;ක� සඳහා දායක ෙ9.  
 
පප� ස�පාදකය�, පV �යාමකය�, අධ�ාපන, ප"4ෂා ��� සහ Y�T සං#ධාන, වෘ�Gයෙ9N 
සං#ධාන සහ ප�ෙ:ෂණ ආයතන ආ�යද තම�ෙ� අදාළ hVකා ඉRකර[.  
 
ඒ අ'ව, ඉ���� ක�මා�තය �ෙයෝජනය ��ම සඳහා සංa�ණ අ�ත�%යාකා� න�ාසය4 f<ෙ9. 
ඕනෑම ජාක පප�ය4 ෙමම සංa�ණ න�ාසය ෙකෙර< බලපාන $යn ගැටn සඳහා ��ය� ෙය�ය 
e5  ෙ9.  
 
 

3.0   ප#ප�# 6Bකාංග  
 

3.1  දැDම පකාශනය  
 
ෙගෝ�ය ස�මත පV�  හා අ'�ලF  �යාමනය හා පVකරණය 5�� ආ�0ක සංව�ධන අවශ�තා 
ඉR ��ෙම�, Z ලංකාෙ9 කා�ය�ම ඉ���� ක�මා�තය4 සා4ෂා� කර ගැ�ම.  
 



3.2  ප#ප�# අරEF 
 
ඉ���� ක�මා�තෙ: $යn පා�ශවකjව�ට කෙමෝපා[ක නායක�වය සැපWම, රසාර ව�ධනය 
පසංස්කරණ සහ වැ��eT ��� උ�ෙ�ජනය ��ම, අ� �"වැය සහ ප"සර <තකා� තා4ෂණය, 
ෙගොඩනැXU දව� හා පPධ පව�ධනය ��ම,   ෙයෝග� ප�ෙ:ෂණ පව�ධනය සහ ප�ෙ:ෂණ කටe5 
පචාරණය හා පකාශයට ප���ම, පV සහ ච�යා ධ�ම සහ භා#ත සංගහ ස�පාදනය ��ම සහ 
ඉ���� ෙසේවා අපනයනය පව�ධනය ��ම ෙමම පප� අර1Tවලට අය� ෙ9.  
 

3.3  ප#ප�# ඉලDක  
 
පප� ඉල4ක පහත කjT ඉල4ක කළ e5ය. ඉ���� ක�මා�තෙ: %යාකාරක� �යාමනය හා 
පVකරණය, පා�ශවකjව� Uයාප�ං ය, ක�මා�තය ආ{ත ව�ාපාර සහ ෙසේවකය�ෙ� අwවෘP!ය 
සහ යහපැවැ�ම සඳහා %යාමා�ග, ආර�l ෙ+j�කරණය වඩා ලාබදාW හා ෙ9ගව� ��ම සහ 
ඉ���� කා�යය�<N  මහජන ආර4ෂාව සහ ෙසෞඛ�ය සහක ��ම.  
 

4.0  ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය   
 
4.1  රාජI අංශෙJ වගK� සහ Hයා�මක ��ෙ� යා�තන 
 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 1- ඉ���� අංශෙJ #රසාර සංව�ධනය, ප#සංස්කරණ සහ 
උ�න#ය උ�ෙ�ජනය ^_ස ඉ���� ක�මා�තෙJ පා�ශවකAව�ට කෙමෝපා)ක නායක�වය 
ලබාaම 
 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තන ය 
 
පප� ම�ටෙ�N සමාෙයෝ�ත පෙ9ශය4 සහක ��ම �Oස ඉ���� ��බඳ ජාක උ ප ෙPශක 
සභාව සහ ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය, පධාන ෙපෙළේ කැfන� අමාත�වj සහ ඉ����, 
ය�තල පහ;ක� සැපeෙ� සහ �ල�යනෙ: �e4ත රාජ� හා YPගUක අංශෙ: අෙන8� සං#ධාන 
සමග කටe5 කර' ඇත.  
 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 2- කB� කලට b�ෙ%ශ ��මට ඉඩ ඇ# පe�, ඉ���� 
ක�මා�තෙJ (යf පා�ශවකAව�ෙg Hයාකාරක� bයාමනය සහ අhDෂණය ��ම 
 

Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය  
 
ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය රාජ� අංශෙ: අදාළ �ෙයෝ�තායතන හා වෘ�Gයෙ9N�ෙ� 
සං#ධාන #මසා:-  
 

I. මා�ෙගෝපෙPශ සමාෙලෝචනය කර හා යාව�කා�න කර $යn පා�ශවකjව� සඳහා Uයාප�ං  
��ෙ� හා අ�4ෂණය ��ෙ� කමෙ9දය4 %යාවට නංව' ඇත.  

 
II. රාජ� සහ YPගUක අංශ අතර, ස�මත ලං; ෙlඛන සහ එවැ� අෙන8� මා�ෙගෝපෙPශ හා 

පකාශන ඒකාකාර අ�දV� අදාළ ��ම සහක කර' ඇත. 
 

III. ආර�l �රාකරණය ��ෙ� #කlප කමෙ9ද සහ අවශ� m ස්ථා�ත ��ම හා පව�ධනය 
��ම මX� ඉ���� ආ{ත ආර�l සඵලව සහ  ක�නV� �රාකරණය සහක කර' ඇත.  



 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 3 - ආපදා පතIාස්<#ක, අi ^eවැය සහ පාeසeකව #රසාර 
ෙගොඩනැkB, වQහ සහ ඉ���� පeචය� සැල0� ��ම හා ව�ධනය ��ම ෙකෙරl �ෙශේෂ අවධානය 
ෙයොEකර?� ඉ���� ක�මා�තෙJ #රසාර ආ�<ක ව�ධනය පව�ධනය ��ම  
 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය  
 
ආපදා පත�ාස්0ක අ� �"වැය සහ පා"ස"කව රසාර ඉ���� ප"චය� ස�පාදනය ��ම සඳහා 
අදාළ වෘ�Gයෙ9N�ෙ� ආයතන, ප�ෙ:ෂණ සං#ධාන සහ #ශ්ව#ද�ාල #මසා උපමාන හා 
මා�ෙගෝපෙPශ ස්ථා�ත ��ම �Oස ඉ����, ආපදා කළමනාකරණ, #^Uබල හා බලශ4 සහ 
ප"සරය #ෂය සඳහා වග�ව e5 අමාත�ාංශ එ�ෙනක සමග සහෙයෝXතාවෙය� කටe5 කර' ඇත.  
 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 4- ඉ���� ක�මා�තය සහ එl සංව�ධනය ආNත කAF 
^nබඳ නවIකරණ, ප�ෙJෂණ, ප�ෙJෂණ කා�යය ^nබඳ ෙතොර=A පචාරණය හා පකාශනය 
පව�ධනය ��ම  
 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය 
 
ක�මා�තෙ: ;#ශාල ආයතන, #ශ්ව#ද�ාල සහ අෙන8� උසස් අධ�ාපන ආයතන, ජාත��තර 
සං#ධාන, රජෙ: ආයතන සහ රාජ� ෙනොවන සං#ධාන අතර සහ ෙයෝ£තාව හරහා ඉ���� ක�මා�ත 
සංව�ධන අ!කා"ය #$� දව�, ෙගොඩනැXU, සහ ඉ���� තා4ෂණය ��බඳව සහ “ h තා4ෂOක 
#ම�ශන සහ සැල;�”4ෙෂේතය ��බඳව ;#ෙශේ¦ව ජාක ෙගොඩනැXU  ප�ෙ:ෂණ සං#ධානය ම§� 
ද ප�ෙ:ෂණ සහ සංව�ධනය  ��ම �"ග�ව' ඇත. 

 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 5- ඉ���� ක�මා�තය සඳහා ජා#ක ප?# සහ ^e�තර ස්ථා^ත 
��ම 
 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය:  
 
Z ලංකා පV ආයතනය, ජාක ෙගොඩනැXU  ප�ෙ:ෂණ සං#ධානය හා අෙන8� අදාළ බලධා�� 
#මසා ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය, ඉ���� ක�මා�තයට අදාළ වන පV සහ ජාක 
=ණ�ව �"#තර, ඉ���� දව�ය�< �ෂ්පාදන අ'�ලතා පVG�ද ඇ5ල�ව ස�පාදනය කර එම 
පV සහ �"#තර අ�වා�ය සහ ස්ෙ9¨ඡා ෙලස ව�£කරණය කර' ඇත.  
 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 6- ඉ���� ක�මා�තයට අදාළ යහප� පeචය� පව�ධනය 
සඳහා ච�යා ධ�ම සංගහ, පeචය�, පeපාq, Hයාදාම සහ ෙrඛන ගත ��� සථ්ාපනය ��ම 
 
 Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය:  
 
ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය ෙවළඳ සංසද ඇ5�ව $යn පා�ශවකjව� සහ 
වෘ�Gය ෙ9N�ෙ� ආයතන #මසා  ෙයෝග� ච�යා ධ�ම සංගහ සහ ��ගත හැ� ප"චය� සකස් කර' 
ඇත. වගa� පැහැර හැ�මට එෙර<ව අදාළ අවස්ථාව�<N ෙයෝග� ස�බාධක %යාදාමය 5ලට ඇ5n 
කර' ඇත.  
 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 7 - ඉ���� ක�මා�තෙJ මානව ස�ප�වල මානව පාgධනය, 
වෘ�uයභාවය, කා�යDෂමතාව සහ ඵලදාwතාව ඉහළ නැං/ම  



 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය :  
 
ඉ���� අමාත�ාංශය අධ�ාපන සහ වෘ�Gය YහT සදහා වග�ව e5 අමාත�ාංශ සමග 
සහෙයෝ£තාවෙය� e5ව සහ වෘ�Gයෙ9N�ෙ� අදහස් #මසා:  
 

I. ක�මා�තෙ: V�ස්බල <ඟයට ��ය� ෙයNම සඳහා වැඩසටහ� සකස් කර' ඇත. 
II. වෘ�Gයෙ9N�ෙ�, තා4ෂOක �ලධා��ෙ� සහ �l��ෙ� කා�යසාධනෙ: 

=ණා�මකභාවය ඉහළ නංව' ඇත.  
III. ක�මා�තෙ: ෙතොර5j තා4ෂණය භා#තය පව�ධනය කර' ඇත. 
IV. ක�මා�තෙ: �"ස් සඳහා �$ ��ගැ'ම4 ලබාNම සහ ඔ��ෙ� ප¬ප ෙගොඩනැංSම සහ  
V. ච�යා ධ�ම සංගහ හරහා යහප� ප"චය� සහ පV �" ගැ�Sම. 

 
මානව ස�ප� සංව�ධන �ලාර�භය� පහත අර1T ස<තව %යා�මක කර' ඇත.  

 
  අ.  ක�මා�තෙ: 6�යා සදහා කා�තාව�ට අවස්ථාව ලබාNම. 
 ආ.  ‘#ෙශේෂ අවශ�තා’ කpඩාය� සඳහා අවස්ථා සැපWම 
 ඇ.  ෙසේවකය� සඳහා �$ පා"ශVක සහක ��ම 
ඈ.  ක�මා�තෙ: �"ස් සඳහා �$ ��ගැ'ම සහ ප¬ප ෙගොඩනැ£ම  
ඉ.  Y�T ශමය සංව�ධනය සඳහා පහ;ක� සැපWම සහ ක�මා�තෙ: 'Y�T ෙසේවා බලකාය         

කමව�   ආකාරය�� Y�T ��ම සහ ක�කj සහ උප ෙකො�තා� කමෙ9දය �යාමනය 
��ම 

ඊ.  �Yණ සහ Y�T  ෙසේවකය� ��ගැmම සහ සහකකරණය සඳහා පහ;ක� සැපWම  
එ.  Uයාප�ං  ෙකො�තා�කjව�ෙ� ෙසේවා බලකාෙ: ජාක වෘ�Gය ;^;ක� ස<ත �ශ් ත අවම   

ඉ���� Y�T ෙසේවක සංඛ�ාව4 සඳහා 6�යා සඳහා පහ;ක� සැපWම. 
ඒ.  ඉ���� ෙසේවකය� සඳහා අන5j ර4ෂණය සහ #ශාVක පලාභ පව�ධනය ��ම  

 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 8 - ඉ���� ක�මා�තෙJ වෘ�uය bAපyතතාව සහ  ෙසෞඛI 
ප?# වැ{ �7F ��ම  
 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය 
 
ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය:  
 

i. ඉ���� ෙසේවක �"ස් සඳහා ෙසෞඛ� සහ ආර4¦ත පV සහක කර' ඇත. 
ii. $යn ඉ���� ව�ාපෘවල වැඩf� �ශ් ත ආර4ෂක කළමනාකරණ සැල;� ෙහෝ �jප±ත 

වැඩ කමෙ9ද සකස් �"ම සහ %යා�මක ��ම ��බඳ ප"පා� සඳහා පහ;ක� සපය' ඇත.  
iii.  ෙසෞඛ� සහ ආර4ෂාව ��බඳ 4ෙෂතය�< ෙසේවක �"ස් Y�Tව �"ම� ��ම මX� ඉ���� 

කටe5 �jප±ත සහ ෙසෞඛ�යට හා�කර ෙනොවන බවට ප� ෙකෙරන %යාදාම අ�ථ 
�¬පණය කර' ඇත.  

 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 9 - ඉ���� ක�මා�ත Hයාදාමය�l කා�යDෂමතාව සහ 
ඵලදාwතාව ඉහළ නැං/ම සඳහා ෙතොර=A තාDෂණය ෙයොදාගැ}ම වැ{ ��ම 
 
 
 
 



Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය  
 
අදාළ �ෙයෝ�තායතන සමග එක5ව ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය පහත කjT හbනාෙගන 
පව�ධනය කර' ඇත.  
 

i. ඉ���� ක�මා�තෙ: සැල;�කරණය සහ ��මාණකරණය, ඇස්තෙ��5 ��ම සහ �"වැය 
පාලනය ��ම,  පෙlඛනය සහ ස�� ෙ9දනය, ව�ාපෘ කළමනාකරණය සහ ෙකො�තා� 
ප"පාලනය ආ�ෙ:N  ෙයෝග� ෙතොර5j තා4ෂණය පාදක පPධ භා#තය 

 
ii. ඉ���� ක�මා�තෙ: කා�ය4ෂමතාව සහ ඵලදාWතාව වැ� �eT ��ම සඳහා ෙතොර5j 

තා4ෂණය වැ�ෙය� භා#තා ��ම. 
 

iii. ස�ප�, ව�ාපෘ, ක�මා�තෙ: හ�lකjව� සහ ක�මා�ත අංශය ආ{ත ස�බ�ධක ��බඳ 
ෙතොර5j සමX� ෙමම පප�ය %යාවට නැංSෙ�N ක�මා�ත ව�ාDත සංඛ�ාෙlඛන ද�ත 
පPධය4 ස්ථා�ත ��ම. 
 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 10 - ඉ���� ක�මා�ත සහ ෙසේවක ^eස සඳහා �ෙ%~ය 
ෙවළඳෙපොළ ෙවත පෙPශය පව�ධනය ��ම 
 
 
Hයා�මක �� ෙ� යා�තනය  
 
#ෙPශ කටe5 සහ වාOජ කටe5 සඳහා වග�ව e5 අමාත�ාංශ, Z ලංකා අපනයන සංව�ධන 
මpඩලය සහ Z ලංකා මහ බැං8ව  සමග සහෙයෝ£තා වෙය� e5ව ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන 
අ!කා"ය ඉ���� අමාත�ාංශය හරහා: 
 

i. ඉල4ක රටවල 6�යා අවස්ථා ��බඳ  ෙතොර5j එ46ස් ��ම �Oස ජාලය4 ස්ථා�ත කර' 
ඇත. 

ii.  ෙPyය ක�මා�තය සඳහා එවැ� 6�යා ලබාගැmම සඳහා ඵලදා[ ප"සරය4 ��මාණය ��ම 
iii.  ෙPyය ක�මා�තය සඳහා  #ෙPශ 6�යා ලබාගැmම සඳහා පව�ධන පය�න සඳහා පහ;ක� 

සැපWම  
 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 11 - ඉ���� ක�මා�තෙJ ෙ%~ය හා �ෙ%~ය ආෙයෝජන සඳහා 
බලා�මක පeසරයD b�මාණය ��ම  
 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය 
 
ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය අෙන8� �යාමන බලධා�� සහ අ'මත ��ෙ� 
�ෙයෝ�තායතන සමග එක8ව:  
 

i. ඉ��"� ක�මා�තෙ: ආෙයෝජන සහ සංව�ධන ව�ාපෘ සඳහා අ'මත ��ෙ� %යාදාම වැ� 
�eT ��මට හා ක�න� ��මට ෙහේ5 කාරක වන පසංස්කරණ ස්ථා�ත ��ම 

 
ii. අවශ� හැ�යා ස<ත නව ව�වසාය සහ ෙසේවා සපය�න� ව�ධනය සහ සංව�ධනය සදහා 

පහ;ක� සැපWම  
 



iii. YPගUක අංශෙය� සහ සෘ� #ෙPශ ආෙයෝජනවU� ඉ���� සහ ය�තල පහ;ක� සංව�ධනය 
සදහා ආෙයෝජකය� ආක�ෂණය කර ගැmමට යා�තන ස්ථා�ත ��ම.  
 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 12 - ජා#ක ඉ���� ප#ප�#ය සමග ආපදා පතIස්<#ක 
ඉ���� ප?u� හා පeචය� ඇ=�ව, ක�මා�ත පeචය�ෙg අS�ලතාව සහ#ක ��ම ^_ස 
අhDෂණ හා ඇගw� පeපාqයD ස්ථා^ත ��ම 
 
Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය  
 
ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධණ අ!කා"ය:  
 

i. ඉ���ම ස�බ�ධ ජාක පප�ය සමග ඉ���� %යාකාරක� අ'�ල වන බවට සහක 
��ම සඳහා එම %යාකාරක� ��බඳ අ�4ෂණ, ඇගW� සහ වා�තාකරණ පPධය4 සථ්ා�ත 
කර' ඇත. 

ii. ජයගහණ සහ නව ව�වසාය ව�ධණ ��බඳ ද�ත ගහණය කර' ඇත. 
iii. ඉ���� ව�ාපෘ සඳහා ෙගSමට �යVත ෙකො�තා� ෙගS� �$ ෙ9ලාවට �යSම සහක 

කර' ඇත. 
iv. ආපදා පත�ස්0ක ඉ���� ප"චය� සහ ව²හය� සමඟ අ'ගත#ම සඳහා සහ ෙර=ලා$ හා 

උපදවවලට 5�ෙදන පෙPශය�< ඉ���� ව�ාපෘ ස�බ�ධව ජාක ෙගොඩනැXU ප�ෙ:ෂණ 
සං#ධානය ම§� �8� කරන ආපදා අවදාන� ඇගW� වා�තා ලබා ගැ�ම සමඟ අ'ගත#ම 
සහක ��ම සඳහා, අ!4ෂණ, ඇගW� සහ වා�තාකරණ පPධය4 ස්ථා�ත කර' ඇත.  

 

ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 13 - �ෙ%~ය ෙකො�තා�කAව� සහ උපෙ%ශකය� �(� 
Hයා�මක කරS ලබන �ෙ%ශ අරEදr සපයන ඉ���� වIාපෘ#වල ෙ%~ය සහභාk�වය පව�ධනය 
��ම  
 
 Hයා�මක ��ෙ� යා�තනය:  
 
ඉ���� ව�ාපෘ සදහා #ෙPyය �ලාශ මX� අර1දl සපය' ලබන #ටN සහ #ෙPyය උපෙPශකය� 
සහ  #ෙPyය ෙකො�තා�කjව� #$� %යාවට නැංSම අවශ� කර' ලබන #ටN, ෙPyය ඉ���� 
ක�මා�තෙ: තා4ෂණ පැවැjම සහ ධා"තා ෙගොඩනැ£ම සහක කර' �Oස එවැ� ව�ාපෘ 
%යා�මක ��ෙ�N හ�lකා"�ව, ඒකාබPධ ව�ාපාර සහ උප ෙකො�තා�කරණය හරහා ෙPyය 
සං#ධානවල සහභාX�වය �" ග�ව' ලැෙ+.  
 
 
ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය:  
 

i. අර1දl සඳහා වන $යn සාක¨ඡාවලට ෙමම පප�ය අ�ත�ගත කර' ලැrමට හැ�ව'  
�Oස 1දl, කම ස�පාදන සහ #ෙPශ කටe5 අමාත�ාංශ සමග ස�බ��කරණය පව�වා ග' 
ඇත. 

ii. ආධාර පදායකය�ෙ� අර1දU� %යා�මක ව�ාපෘ සඳහා ව�මෙන< ලබාෙදන ෙP�ය 
වරණය අඛpඩව පව�වාෙගන යාම සහක කර' ඇත.  

 
 
 
 



4.2  ක�මා�තෙJ වගK� සහ Hයා�මක ��ෙ� යා�තන 
 
ජාක ඉ���� පප�ෙ: රජෙ: වගa� අ'cරණය කරV� සංස4තබව, කළමනාකරණය සහ 
කා�ය සාධනෙ:N ක�මා�තය ශ4ම4 ��ම ආ{තව එ< Gරණා�මක 4ෙෂේත ගණනාවක තම�ට ද  
වගaම4 ෙබන බව  YPගUක අංශය අවෙබෝධ කරගත e5ය.  
 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 14 - ප#ප�# සංව�ධනෙJa �%ගBක අංශෙJ සහභාk�වය 
�eම� කර�න  
 
Hයා�මක �� ෙ� යා�තනය:  
 

i. පප�මය කjT ��බඳ අදහස් #ම³ම සඳහා රජය #$� ස්ථා�ත කර' ලැ� යා�තනය�ට 
��ෙPශ ලබාNම මX� ස´යව සහභාXSමට සහ දායකSමට YPගUක අංශය �"ග�ව' ලැෙ+.  

 
ii. ක�මා�තයට බලපාන ෙහෝ එ< අ'�ලතාවය සහක කරන පප� සංව�ධනය ��බඳ 

��ෙPශ ලබා ගැ�ම සහ දැනට පවන ෙහෝ ෙයෝ�ත කවර ෙහෝ mයකට ස�බ�ධ කjT 
��බඳ උපෙදස් ලබාNම �Oස ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය, ක�මා�තය සමග 
උපෙPශන යා�තනය4 �<Rව' ඇත.  

 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 15 - ක�මා�තය �(� ඉ���� වIාපෘ# සඵලව 
කළමනාකරණය ��ම �eම� ��ම  
 
Hයා�මක �� ෙ� යා�තනය:  
 
ඉ��"� �මැ��වල කා�ය4ෂමතාව, =ණා�මකභාවය සහ �යVත කාලයට ෙසේවා සැපWම සා4ෂා� 
කරගැmම �Oස ෙයෝග� #ශ්Sයව ��ග� ව�ාපෘ කළමනාකරණ ප"චය� ෙයොදා ගැmමට ඉ��"� 
ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය $යn පා�ශවකjව� උන�^ කරව' ඇත.  
 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 16 - ක�මා�තෙJ හ�rකAව� අතර ච�යා ධ�ම සංගහයD 
ස්ථා^ත ��ම 
 
Hයා�මක �� ෙ� යා�තනය:  
 

i. තම තම�ෙ� වෘ�Gය සං#ධාන හරහා තම කpඩාය� සදහා ච�යා ධ�ම සංගහය4 සහ  ��ගත 
හැ� ප"චය� සකස් ෙකොට අ'ගමනය කරන බවට වග බලා ගැmම �Oස ඉ���� ක�මා�ත 
සංව�ධන අ!කා"ය ෙකො�තා�කjව�, උපෙPශකය�, ව�ාපෘ කළමනාකjව� සහ 
සංව�ධකය� සමග ස�බ��කරණය පව�වා ග' ඇත. 

 
ii. ඉ���� ක�මා�ත සංව�ධන අ!කා"ය සමග සහෙයෝXත ◌ාවෙය� e5ව අදාළ �l�� අතර 

ක�මා�තයට අදාළ කjT ��බඳව උපෙPශනය සහ ච�යා ධ�ම සථ්ා�ත ��ම සඳහා හැ�යාව 
ඇ�"ම �Oස �l��ෙ� සංසද �<RSමට �l�� �"ම� ෙකෙ�.  

 
iii. ඒ අ'ව, ක�මා�තයට ස�බ�ධ පා�ශවකjව� අතර කා�ය සබඳතා ස�බ�ධෙය� 

ක�මා�තෙ: පV පැහැ�� කරV� ක�මා�ත ව�ාDත ච�යා ධ�ම පPධය4 ඔ�� #$� 
සකස් කර' ඇත.  
 



ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 17- ඉ���� ක�මා�තෙJ මානව ස�ප� සංව�ධනය �e 
ගැ�/ම  
 
Hයා�මක �� ෙ� යා�තනය:  
 

i. Y�T ෙසේවකය�ෙ� සං තය Y�l ��ම �Oස රජය සමග ෙයෝග� හ�lකා"�ව සැක;� 
හරහා මානව ස�පත සංව�ධනය ��ෙ� අර1ණට සහ ෙයෝගය ලබා Nමට ඉ���� ක�මා�ත 
සංව�ධන අ!කා"ය ෙPyය ක�මා�තය �" ග�ව' ඇත. 

 
ii. �l�ය ම�ටම සඳහා ආ¶�ක�ව Y�T බb ව²හගත �#;� ම�ටෙ� Y�T �"නැ�මට 

ක�මා�තය උන�^ කරSම. 
 
iii. Y�T සහ අ�ධ Y�T අභ�ාසලා· �l��ට ෙගSම4 ස<තව ෙහෝ ර<තව කා�යස්ථ Y�T 

අවස්ථා ලබා Nමට ක�මා�තය උන�^ කරSම.   
 
ඉ���� ස�බ�ධ ජා#ක ප#ප�#ය 18 - ඉ���� ක�මා�තෙJ ෙයෝගI පස�පාදන පeචය� ස්ථා^ත 
��ම  
 
Hයා�මක �� ෙ� යා�තනය:  
 

i. රජෙ: සහ YPගUක ෙකො�තා� සඳහා ෙට�ඩ� ඉ�"ප� ��මට ෙසේවා සපය�න�ට හැ�යාව 
ඇ �"ම �Oස ;^; පGතනය සහ Uයාප�ං  Sම ලබා ගැmමට ඔ�� �"ම�  කර' ලැෙ+. 

 
ii. සාධාරණ තරඟකා"�වය සහ පස�පාදන ප"චය� වැ� �eT ��මට ක�මා�තෙ: 

පා�ශවකjව� �"ම� කර' ලැෙ+. 
 
iii. �$ %යාමා�ග ගැmම සඳහා පැහැර හැ�� $^කරන සමාග� සඳහා ස්ථා�ත කර' ලැ� 

අ�4ෂණ යා�තන සමග ක�මා�තෙ: පා�ශවකjව� සහ ෙයෝගෙය� කටe5 කර' ඇත.   
 
 

 

5.0   අෙනM� ආNත රජෙJ ප#ප�#  
 
ඉ���� ස�බ�ධ ජාක පප�ය #$� පහත දැ4ෙවන සබැ¸ පප� සමග සහ%යා ��ගැmම 
සහ ස්ථා�ත ��ම අවශ� ෙ9: අධ�ාපන පප�ය, ජාක �වාස පප�ය, මා�ග සහ මහාමා�ග 
අංශ පප�ය, නාග"ක සංව�ධන පප�ය, ෙභෞක සැල;�කරණ පප�, බලශ4 අංශ 
පප�ය, වා"මා�ග සහ ඉඩ� ජලාපවාහන පප�ය, ෙවරළ සංර4ෂණ සහ පා"ස"ක පප�, ජල 
ස�පාදන පප�ය/�යෙබ�ම කළමනාකරණ පප�ය, සmපාර4ෂක පප�ය, වෘ�Gය Y�T 
පප�, ජාක ක�කj පප�, ආපදා කළමනාකරණ පප�ය, පළා� පාලන පප�ය, 
වෘ�Gය ෙසෞඛ� සහ ආර4ෂාව ��බඳ පප�ය, ආෙයෝජන පප�ය/ආ�0ක පප�ය, සහ 
ව� මෙන< සථ්ා�ත කර ඇ ෙහෝ අනාගත �නයක ස්ථා�ත ��මට �යVත අෙන8� $යn ආ{ත 
පප�.  
 
 
 
 
 



 

6.0   සමාO#ය 
 
 
Z ලංකාෙ9 ජාක සංව�ධනෙ: අර1T සYරා ගැmම සඳහා සාධාරණ�වය, �"වැය ඵලදාWතාව, ෙසේවා 
කලට ෙ9ලාවට සැපWම සහ =ණා�මකභාවය සංල4ෂණය කර�නා F කා�ය4ෂම ඉ���� 
ක�මා�තය4 ව�මෙන< Gරණා�මක අවශ�තාවය4 ෙ9. ජාක ඉ���� ක�මා�තයට මග ෙප�Sම 
සහ එය සංව�ධනය ��ම �Oස සංස4ත හා #ස්Gරණ පප�ය4 rම රජෙ:, ක�මා�තෙ: සහ 
මහ ජනතාවෙ� යහපත සඳහා ව' ඇත. ඉ���� ස�බ�ධ ඉහත ජාක පප�ය ෙමම අර1ණ 
සා4ෂා� කර ගැmම ඉල4ක ෙකොට ඇත.   
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