භධයභ ඳළශ තහන් සථහපිත කිරීමේ නිඹමු
යහඳියඹ
1. විධහඹක හයහාංලඹ
නහන්තය විනහලඹ ශ්රී රාංකහම

ජජවිවිධත් වහඹනඹට ඵරඳහනු රඵන ඵයඳතරභ ඳහරිරික

ගළටලුකි. 1920 ගණන්රදී දියිමන් 49% ක නහන්තයඹක් යබුණද 2005 න විට මභඹ දශ
ලමඹන් 26% කින් ඳවත ළටී යබුණි. 1990 සිට 2000 දක්හ කහරඹ තුශ ශ්රී රාංකහට හභහනයමඹන්
යකට මවක්ටඹහර් 26,800 ක නහන්තය අහිමි විඹ. මභඹ හභහනය හර්ිකක න විනහලඹ 1.14%
කි. 2000 ව 2005 අතය අනුඳහතඹ හර්ිකක 1.43% දක්හ ම ගත් වී ඇත. ළඩි න ජනගවනඹ
ව නහන්තය ඉඩේ කිිකකහර්මික කටයුතු වහ එලි කිරීභ, නීය විමයෝධී ගස කළපීේ, මවේන් ගහන්,
නළත නළත සිදු කයන රද ගිනි තළබීේ ආදිඹ නිහ සබහවික නහන්තය විනහල වී ඇත. එමභන්භ
මුලික ලමඹන් මත් ගහ වහ කඳුකය බිේ එලි කිරීභ වයවහ ඉවශ ඳහාංශු ඛහදන ව වහඹන
තත්ඹන් ඳහ ඇය වී ඇත. ර්තභහනමේදී ඉවශ කඳුකය ප්රමශලමේ ජරමුරහශ්ර ර ජර මඳෝක
ප්රමශල ර ඳයිනස, යුකළලි්ටටස ව ෂයිනස ළනි ලහක ලින් ආයණඹ වී ඇත. මභභ මවේතු නිහ
ජර මඳෝක ප්රමශලඹ ීදදී ඹහමේ තර්ජනඹට මුහුණ ඳහ ඇය අතය එභනිහ ජනතහට ජදනික ජර
අලයතහඹ වහ අලය න ජරඹ මන රළබී ඹහභ ව එභ ජරමඳෝක ප්රමශලමේ ඇය
ජජවිවිධත්ඹට වහනිවීභ ඳළමිණීභ ආදි ඳහරිරික අඹවඳත් ප්රයපරඹන් යහීයඹකට මුහුණ ඳෆභට සිදු
වී ඇත. එමභන්භ ඉවශ කඳුකය ප්රමශලඹ නහන්තය ලින් මත ය වීභත් භමභ ඳහාංශු ඛහදනඹ ව
වහඹනඹ ඉවශ ඹහභ සිදු වී ඇය අතය ඉවශ කඳුකය ප්රමශල ර ඳස අාංශුන් ඳවත් ප්රමශලඹන්ට
ප්රහවනඹ වීභ ව තළේඳත් වීභ නිහ ජරහල ර මය න්භඩ තළේඳත් වීභ ළනි අහිතකය ඳහරිරික
ගළටළු ඇය වී ඇත. මභඹ ඵරලක්ය ප්රබඹක් මර ජරවිදුලි උත්ඳහදනඹ සිදු කයනු රඵන අඳ ළනි
යටකට භවත් වු ගළටළුකහරී තත්ඹක් වී ඇත.
එභනිහ මභභ නහන්තය විනහලඹ මභන්භ ඳහරිරික ගළටලුකහරී තත්ඹන් ඳළවළදිලි වඳුනහ ගනිමින්
දළඩි මර වහඹනඹට රක් වී ඇය නහන්තය පුනුරුත්තහඳනඹ වහ අලය ්රිඹහභහර්ගඹන් ගළනීභ
ඉතහ ළදගත් ම .
නගහන් සිදු කිරීභ ර්තභහනමේදී යහජය ව මඳ ශගලික අාංල වයවහ සිදු කිරීභ ඵහුර දළකිඹ වළකි
වුද විදයහත්භක ලමඹන් ගහ කිරීභ වහ මශීයඹ ව විමශීයඹ ලහක මතෝයහගළනිමේ ඳටන්
මශලගුණික ව කහරගුණික තත්ඹන්ට අනුගත න ඳරිදි සුදුසු ලහක මතෝයහ ගළනීභ වහ විමලේ
අධහනඹක් මඹදිඹ යුතු ම . එමභන්භ මභභ අලයතහඹන් පුයහ ගළනීභ පිණි විවිධ අයමුණු වහ
ඳයන ලහක විමලේ ඳදනභ පුලුල් කය ගළනීභ වහ න ලහක විමලේ වඳුනහගත යුතු ම . එමභන්භ
උඳරිභ ප්රයරහබ රඵහ ගළනීභ වහ උස තත්මේ මයෝඳණ ්රය ර අලයතහඹද අතයහලය ම .
උස තත්මේ මයෝඳණ ්රය නිසඳහදනඹ වහ වයක රත් ඳළර තහන් වයවහ ඳළර නිසඳහදනඹ සිදු
කිරීභ අනිහර්ඹ ම . මභභ ගළටළු වඳුනහ ගනිමින් ශ්රී රාංකහ වදබිභ අකාකහරිඹ මතෝයහගත් ප්රහමශීයඹ

1

මල්කේ මක ට්ඨහලඹන් මේ භධයභ ඳළර තහන් ඇය කිරීභ වයවහ ඉවශ ගුණහත්භමේ මයෝඳණ ්රය
නිසඳහදනඹ අයමුණු මක ට මගන මභභ යහඳියඹ සිදු කිරීභට අම්ටක්හ කයයි.

2. යහඳියඹ සිදු කයන ආඹතනමේ ඉයවහඹ ව ආඹතනඹ පිබඳඵ විසතයඹ

1972 අාංක 11 දයන කිිකකහර්මික නීයගත ාංසථහ ඳනමත් විකාවිධහන ප්රකහය 1978 මඳඵයහරි භ 02
න දින නිකුත් කයන රද අාංක 302/12 දයණ අයවිමලේ ගළට් නිමඹෝගඹ භගින් ඡහයක කිිකකර්භ
විවිධහාංගීකයණ වහ ජනහහ ාංර්ධන අකාකහරිඹ (NADSA) සථහඳනඹ කය ඇත. උක්ත ගළට්
නිම දනඹ භගින් ඳවත කහර්ඹන් ඉටු කිරීභ වහ ජනයක ප්රයඳහදන රඵහ දී ඇත.
1. කිිකකහර්මික විවිධහාංගීකයණඹ, ජනහහ ාංර්ධනඹ වහ පර්ණ ේඵන්කාත දිඹමඵත්භ
කශභණහකයනඹ වහ ළරසුේ කස කිරිභ වහ ්රිඹහත්භක කිරිභ.
2. ාංසථහ මත තු කයන රද ඉඩේ ර උඳරිභ පරදහයීතහ, ඳරියඹ රැකීභ ඉඩේ වහ ජර
ේඳත් ාංයක්ණඹ වහ ජනහහ ාංර්ධනඹ තවවුරු කිරීමේ ඳයභහර්ථඹන් කශභනහකයණඹ.
3. කිිකකහර්මික නිසඳහදන කස කිරිභ වහ අමරවිකයණඹ.
4. කිිකකහර්මික විවිධහාංගීකයණඹ වහ ජනහහ ාංර්ධනඹ වහ විවිධ උඳකයණ ළඳයීභ වහ
නඩත්තු කිරිභ.
ජහයක කිිකකර්භ විවිධහාංගීකයණ වහ ජනහහ ාංර්ධන අකාකහරිඹ (NADSA) ආඹතනඹ බිහිවීභ
වහ මවේතු වුමේ 1950 කහරමේ ඇයවු මශලඳහරන වහ භහජ මනසකේ නිහත් මශඳමල් මත්
මිර ීදඝරමඹන් අු  වීභ නිහත් මත් තු විලහර ලමඹන් නඩත්තු මන කය අත්වළරීභ නිහමනි.
එමේභ ඒහි ප්රයපරඹක් මර මත් තු ර ආර්ිකක ළදගත්කභ අු න්නට වු අතය ඉඩේ නඩත්තු
දුර්ර වීභ මවේතුමන් මෝදහ ඳහළුට ළඩි වී එභ ඉඩේ තදුයටත් නිරු තත්ඹට ඳත්වීභ ආයේබ වු
අතය එයින් ඳහරිරික ලමඹන්ද ගළටළු ඳළන නගින්නට විඹ. එමභන්භ භධයභ කඳුකයමේ ළවිලි
ආර්ථීකඹ නිහ ඳහයේඳරික ඉඩේ අහිමි විලහර පිරික් බිහි යබීභත් අකාක ජනගවනඹ නිහභ රැකී
යක්හ ආදහඹේ භහර්ග අහිමි වහ ඉඩකඩේ අහිමි අවනමඹන් මඳමරන ජනතහක් ජීත් වීභත් භත
ාංකීර්ණ ගළටළු ගණනහක් මත් තු ආශ්රිත භළදයට ප්රමශලමේ ඳළන නළමමන්නට විඹ.
මභහීදී එභ මන රකහ වරින රද ඉඩේ වහ විකල්ඳ ඉඩේ ඳරිමබෝජන යටහක් වඳුන්හ දීභට ඇය
අලයතහඹ මභන්භ ඉඩේ අහිමි ජනතහට ඉඩභක අයියඹ රඵහදීභටත් මත් ගහට ඇය ප්රමුඛතහඹ
මනුට මඵෝග විවිධහාංගීකයණඹ තුබඳන් ඹේ විඳුභක් රඵහ දීභත් භධයභ කඳුකයමේ ඇය මමින්
ඳළතුන ජරමුරහශ්ර ර සුයක්ිකත ඵ පිරිහීභට විඳුභක් මරත් "NADSA" යහඳහයඹ ආයේබ විඹ.
1978 මර්දී අක්කය 26000 ක් ඳභණ යහඳහයඹ මත ඳයහ කටයුතු ආයේබ කිරීභ සිදුකයන රදී.
එයින් අක්කය 15000ක් ඳභණ න ගහ වහ මඹ මු කයන රද අතය ඉයරි ඉඩේ ප්රභහණඹ මග වි
ඳවුල් 6000ක් අතමර් මඵදහමදමින් ාංර්ධන කටයුතු ආයේබ කයන රදී. මභභ කටයුතු වහ අන්තර්
ජහයක ාංර්ධන අයමුදලින් ණඹ ආධහය රළබුණද යහඳහයමේ ්රිඹහකහරීත්ඹ තුර ඇය වු ඹේ ඹේ
අු ඳහු කේ නිහ එභ අයමුදර 1982 දී තභ දහඹකත්ඹ ඉත් කය ගන්නහ රදී. ඉන්ඳසු යහජය
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බහණ්ඩහගහය අයමුදල් භඟින් න කශභනහකහරීත්ඹක් ඹටමත් ඉඩේ ාංර්ධන කටයුතු අඛණ්ඩ
්රිඹහත්භක කිරීභ සිදුවිඹ.
ඳසු එභ ළඩටවන් ර ඳළය හර්ථකත්ඹ නිහභ 1989දී මරෝක ආවහය ාංවිධහනමේ අනුග්රවඹ
භත ඳස අවුරුදු කහරඹක් පුයහ මරෝක ආවහය ාංවිධහනමේ ආධහය ඉඩේ හිමි ජනඳදිකයින් වට තභ
ඉඩභ ාංර්ධනඹ කයගළනීභ මනුමන් රුපිඹල් 2500 ක ආවහය රහකඹක් රඵහදීභට වළකිවිඹ.
එමභන්භ භව බහණ්ඩහගහයමේ මුරය ප්රයඳහදන භත ජනඳදහීදන්මේ සිඹළුභ ඹිතතර ඳවසුකේ
ළඩිදියුණු කිරීභ සිදුවිඹ.ඒ ඹටමත් නිහ, භහර්ග ාංර්ධනඹ, ජර ඳවසුකේ ළඩිදියුණු කිරීභ, ළසිකිබඳ
ඳවසුකේ ළඩිදියුණු කිරීභ ව ඉඩේ ාංර්ධනඹට අලය සිඹළු ඳවසුකේ (මයෝඳණ ්රය,
මඳ මව ය,කිික උඳකයණ, තහක්ණික දළනුභ) ආදිඹ රඵහ මදන රදී. මේ තුලින් 1994 ර්මේ මරෝක
ආවහය යහඳියඹ අන් න විට මග වි ගේභහන බිහිකිරීමේ ගකීභ ඉතහභ හර්ථක ඉටු කිරීභට
NADSA යහඳහයඹට වළකි විඹ.
මභමර ජනතහමේ ඉඩේ හිමිකභ රඵහදීභ, සිඹළුභ නිහ ඇතුළු ඹිතතර ඳහුකේ ළඩිදියුණු කිරීභ,
ඉඩේ ාංර්ධනඹ ව ඒ වහ අලය සිඹලු ඳවසුකේ රඵහදීභ, ආර්ිකක ාංර්ධනඹ වහ ත්
ඳහරනඹ ව මීභළසි ඳහරනඹ ආදිඹ වඳුන්හ දීභ, න තහක්ණික දළනුභ හුභහරු වයවහ
NADSAයහඳහයඹ තදුයටත් හර්ථක විභට මවේතු හධක විඹ.
1991 මදළේඵර් භ 7 න දින නිකුත් කයන රද අාංක 678/ 15 දයණ අය විමලේ ගළට් නිම දනඹ
භගින්
මභමර ්රිඹහත්භක වු නළසාහ ආඹතනමඹහි නිර නහභඹ ශ්රී රාංකහ වරිත දනවි බිේ ාංර්ධන භධයභ
අකාකහරිඹ (වදබිභ අකාකහරිඹ) මර ාංමලෝධනඹ කයන රදී. ඒ භම කෆගල්ර වහ භවනුය ඹන
දිසත්රික්කරට ඳභණක් ීදභහ ව අකාකහරිමේ ාංර්ධන ඵර ප්රමශල නුයඑබඳඹ, භහතමල්, යත්නපුය,
ඵදුල්ර, කෆගල්ර ව මභ ණයහගරඹන දිසත්රික්ක රටද යහ්ටතකය ඇත. තද මභභ ාංමලෝධනඹ
භම ඉඩේ ප්රයාංසකයණ මක මින් බහට

අඹත් ඉඩේ ාංර්ධනඹ මනුට යජමේ විවිධ

අණඳනත් භගින් මග වීන්ට රඵහ මදන ඉඩේ ාංර්ධනඹ කිරිභ ආයේබ කය ඇත. ආයේබක අකාමේ
දී මරෝක ආවහය වහ කිිකකර්භ ාංවිධහනමේ ආධහය රළබුණද ඳසුකහලීන මභභ යහඳියඹ භවහ
බහණ්ඩහගහයමේ

මරය ප්රයඳහදන භත ්රිඹහත්භක වී ඇත. ඒ අනු 1995 ර්මේ සිට භවහ

බහණ්ඩහගහයඹ විසින් අකාකහරිඹ මත මන් කයනු රඵන හර්ිකක මරය ප්රයඳහදන භත හර්ිකක
ඉරක්කගත ාංර්ධන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කය ඇත.
අතීතමේ සිටභ කිිකකර්භ අභහතයාංලමේ විඹඳථඹ ඹටමත් ්රිඹහත්භක වු ශ්රී රාංකහ වදබිභ අකාකහරිඹ
2017 භහර්තු 16 දින නිකුත් කයන රද 1958/ 7 දයණ අය විමලේ ගළට් නිම දනඹ භගින් ප්රහමශීයඹ
ාංර්ධන අභහතයහාංලඹ ඹටතට ඳත්කයන රදී. මභභ ඳරිර්තනඹ භමභ අකාකහරිමේ ආයේබක
ගළට් නිම දනඹ ාංමලෝධනඹට රක් කිරීභටත්, කහලීන මර ළදගත් න න ාංමලෝධන
ප්රම ලඹන් වඳුනහගළනීභටත්. දියිමන් වඳුනහගත් ප්රමශල රට ඳභණක් ීදභහ ව අකාකහරිමේ ාංර්ධන
ළඩටවන් දීඳ යහ්ටත ළඩටවන් ඵට ඳත් කිරීභ වහත් මභභ ාංමලෝධනඹ දී අධහනඹ මඹ මු
විඹ.
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ඒ අනු 2017 ර්මේ ජුලි භ 7 න දින නිකුත් කයන රද 2026/ 45 දයණ අය විමලේ ගළට්
නිම දනඹ භගින් ඉවත ාංමලෝධනඹන් වහ අලය ජනයක ප්රයඳහදන රඵහ දී ඇත. ඒ අනු ඳශමු
ගළට් නිම දනමේ ඳයන අනනයතහඹ එමරභ ආයක්හ කයමින් න ාංමලෝධනඹක් සිදු කය
ඇත. ඒ අනු හණිජ කර්භහන්ත ප්රර්ධනඹ වහ විමශීයඹ කිිකආමඹෝජකඹන් දිරිගළන්වීභ,
කිිකකහර්මික ආමඹෝජන වහ තහක්ණඹ ළඳයීභ, ළරසුේ කස කිරීභ, ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ
කිිකකර්භ ආමඹෝඡකඹන්

විසින් සිදුකයනු රඵන ඳශු ේඳත් ාංර්ධනඹ, මඵෝග ගහ වහ

ඳවසුකේ වහ මේහ ළඳයීභ ආමශල මක ට ඇය අතය අකාකහරිමේ ාංර්ධන ළඩටවන් දීඳ යහ්ටත
කය ඇත.
ර්තභහනමේදී අකාකහරිමේ යහඳියන් භවනුය, භහතමල්, නුයඑබඳඹ ඹන දිසත්රික්කඹන් මුලික මක ට
මගන ්රිඹහත්භක කයයි. අකාකහරිමේ ප්රමුඛතභ ාංර්ධන ළඩටවන් න්මන් ඳහාංශු ාංයක්ණ
ළඩටවන් ව දිඹ මඵත්භ කශභනහකයණ ළඩටවන්, කහඵනික මඳ මව ය නිසඳහදන ළඩටවන්,
මබෝග විවිධහාංගීකයන ළඩටවන් ව අයමර්ක ආවහය මඵෝග ප්රලිත කිරිමේ ළඩටවන් ම . මභභ
සිඹලුභ ළඩටවන් වහ නය තහක්ණික දළනුභ මග වීන් මත මඵදහ වළරීභ අකාකහරිමේ මක්ත්ර
නිරධහරීන් වයවහ සිදු මකමර්.

3. යහඳියමේ අයමුණු:
1. ලහක ඝනත්ඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ ඉවශ ගුණහත්භමේ මයෝඳණ ්රය නිසඳහදනඹ කිරීභ.
2. වඳුනහගත් ප්රමශල වහ ලහක විමලේ ඳදනභ පුළුල් කිරීභ ව න ගහ ්රභම ද ව ඒහමේ
කශභනහකයණඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ.
3. ලහක විමලේ විවිධත්ඹ ව කශභනහකයණ ඳශධය භත අධහනඹ මඹ මු කයමින් ඊට
අනුරපී ාංම දී භූමින් ාංයක්ණඹ සිදු කිරීභ ව ජජවිවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභ.
4. ජර මඳෝක ප්රමශල ාංයක්ණඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ භූගත ජර භට්ටභ ආයක්හ කය ගළනීභ.
5. ඳහාංශු ඛහදනඹ ව වහඹනඹ අභ කය ගනිමින් ඳහාංශු සථහයීතහඹ ඳත්හමගන ඹහභ.
6.  විමන් මත ය කහඵනික ආවහය යටහක හුරු වීභ තුබඳන් ප්රයරහීනන්මේ මඳෝණ භට්ටභ
ඉවශ ඹහභ වහ ආවහය සුයක්ිකතතහඹ ඉවශ නාංහ ගළනීභ.
7. මගතු ගහ වයවහ ප්රයරහීනන්ට අයමර්ක ආදහඹේ භහර්ග උත්ඳහදනඹ.
8. භහත් ගහ වයවහ ඳරිය දණඹ වහ ඳරියඹට මුදහ වරින කහඵන් ප්රභහණඹ (carbon
footprint) ඳහරනඹ කිරීභ.
9. සථීය මඵෝග වඳුන්හදීභ භගින් යයය භූමි ඳරිමබෝජන යටහට හුරු කයවීභ.
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4. යහඳියමේ ්රභම දඹ:
මභභ යහඳියඹ වයවහ භවනුය, භහතමල් ව නුයඑබඳඹ ඹන දිසත්රික්කඹන්මේ ප්රමශීයඹ මල්කේ
මක ට්ඨහලඹන් 36ක් ආයණඹ කයමින් භධයභ ඳළශ තහන් 36 ඇය කිරීභට අම්ටක්හ මකමර්.
අනු

දිසත්රික්කඹ

ප්රහමශීයඹ මල්කේ මක ට්ඨහල ගණන

අාංකඹ
1.

භවනුය

20

2.

භහතමල්

11

3.

නුයඑබඳඹ

05

එකතු

36

යහඳියඹ වයවහ සිදු කයන ඳළර නිසඳහදනමේදී එක් එක්

දිසත්රික්කඹන් ව ප්රමශීයඹ මල්කේ

මක ට්ඨහලඹන්ට ආම නික වු ඳළර නිසඳහදනඹ වහ ද ළඩි අධහනඹක් මඹ මු කයමින් ඳළර ප්රධහන
අාංල 5ක් ඹටමත් ඳළර නිසඳහදනඹ සිදු කිරීභට අම්ටක්හ කයයි.
1. මගතු ගහට අලය ඳළර නිසඳහදනඹ කිරීභ
2. සිකය මඵෝග නිසඳහදනඹ
3. නගහ ඳළශ නිසඳහදනඹ
4. භහත් ගහ වහ අලය ඳළශ නිසඳහදනඹ
5. ඉවුරු ගහ වහ අලය ඳළශ නිසඳහදනඹ
මභමර නිසඳහදනඹ කයනු රඵන ඳළර ලින් මගතු ගහ වහ නිසඳහදනඹ කයනු රඵන ඳළර
මතෝයහ ගත් මග වීන් වට රඵහ මදමින් යයය මගතු ළඩටවනක් සිදු කිරිභට අම්ටක්හ කයනු රඵන
අතය සිකය මඵෝග ගහ වඳුන්හ මදමින් යයය භූමි උඳමඹෝජනඹ වහ න තහක්ණික දළනුභද
ඔවුන් මත රඵහදීභට අම්ටක්හ මකමර්. එමභන්භ ජරකහමී ඳළශ ව න ගහ ඳළශ යහජය ව
මඳ ශගලික අාංලඹන්මේ න ගහ ළඩටවන් ව ජර මුරහශ්ර ාංයක්ණ ළඩටවන් වහ ඳවසු
මිර ගණන් ඹටමත් නිදවස කිරීභට ළරළසුේ කය ඇත.
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I.

මගතු ගහට අලය ඳළර නිසඳහදනඹ

මශීයඹ ආවහය නිසඳහදනඹ ලක්යභත්

කිරීභ ව ආවහය සුයක්ිකතතහඹ ඇය කිරීභ වහ භෆත

කහලීන ඩහ ළඩි උනන්දුක් භවජනඹහ තුර ඳතී. මේ වහ ඳයන මක මයෝනහ අධහනේ
තත්ඹ ව ඒ භම මන මඹකුත් යටර ආවහය නිසඳහදනඹ ව ආනඹනඹ ඳවශ ඹෆභ මේ වහ
ඵරඳහ ඇත. එහි ප්රයඳරඹක් ලමඹන්, ගිවසථ ආවහය සුයක්ෂිතතහ ව මඳෝණඹ ළඩි දියුණු
කිරීමේ උඳහඹ භහර්ගඹක් මර මගතු ගහ මකමයහි ළඩි අධහනඹක් ර්තභහනමේදී මඹ මු ඇත.
මගතු ඹනු මශීයඹ ආවහය ඳශධයර ව මර  පුයහ ාංර්ධනඹ මමින් ඳයන යටර
කිිකකහර්මික ලමඹන් අනිහර්ඹ අාංගඹක් න අතය ීදමිත ේඳත් ව ඳවුමල් ශ්රභඹ උඳමඹෝගී මක ට
ගනිමින් ඳවුමල් ආවහය සුයක්ිකතතහඹ ඇය කය ගළනීභ වහ ඉතහභත් පරදහයී ්රිඹහලිඹකි.
මගතු ගහට අලය ඳළර නිසඳහදනඹ කිරීභ ඹටමත් ඳවුමල් ආවහය සුයක්ිකතතහඹ වහ ඉතහ
අලය න ඳළර කට්ටරඹක් නිසඳහදනඹ කය රඵහ දීභට අම්ටක්හ මකමර්. මභහිදී ඳවත ඳළර ර්ග
භධයභ ඳළශ තහන තුශ නිසඳහදනඹ කය ඳළශ කට්ටරඹක් ලමඹන් මතෝයහ ගත් ඳවුල් වහ මඵදහ
දීභට අම්ටක්හ කයයි.
අනු

ඳළර ර්ගඹ

අාංකඹ

අනු
අාංකඹ

ඳළර ර්ගඹ

1.

ඵටු
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මරභන්

2.

තක්කහලි

12.

මදහි

3.

භහළු මිරිස

13.

කයපිාංචහ

4.

කව

14.

ට්ටක්කහ

5.

ඉඟුරු

15.

ඵණ්ඩක්කහ

6.

මිරිස (මක ච්චි)

16.

කයවිර

7.

යහබු

17.

ඳමතෝර

8.

දමර

18.

මඵෝාංචි

9.

මනෝමකෝල්

19.

ළටමක ළු

20.

අමු මිරිස

10. පිපිඤසඤහ
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II.

සිකය මඵෝග ඳළශ නිසඳහදනඹ

මේ ඹටමත් එදිමනදහ ඳරිමබෝජනඹ වහ මභන්භ අයමර්ක ආදහඹේ භහර්ගඹක් රඵහ ගළනීභ වහ
සිකය මඵෝග ගහ වඳුන්හ දිඹ වළක. අතීතමේ ඳටන් භවනුය ව භහතමල් දිසත්රික්කඹන් මේ මගතු
උඩයට මගතු මවත් “Kandyan Forest garden “ මර කස කය යබීභ විමලේත්ඹකි. මභඹ
සබහවික කුඩහ නඹක් ආකහයමඹන් කස වී යබීභ නිහ නිමේ ඳරිමඵෝජනඹ වහ අලය ්රය
නිට රළබීභ මභන්භ ඒ වයවහ ජජවිවිධත්ඹ ආයක්හ වීභද සිදු විඹ. නමුත් ර්තභහනමේ ඳයන
අකාක ජනගවණ ර්ධන ම ගඹ ව කිිකකර්භහන්තඹ නිහ සිදුන ඉඩේ කට්ිත කිරීේ ව එබඳමඳමවබඳ
කිරීේ නිහ මභභ උඩයට මගතු ීදඝ්රමඹන් විනහල වී ඹහභ සිදුවී ඇත. එභ නිහ යහඳියඹ වයවහ සිකය
මඵෝග ගහ ඉවශ නාංමින් උඩයට මගතු ාංකල්ඳඹ නළත ඇය කිරීභ වහ ළඩපිබඳමරක් කස
කය ඇත. එහිදී තභහමේ ගහ භූමිඹ උඳරිභ අයුරින් කශභනහකයණඹ සිදුකයගනිමින් සිකය මඵෝග ගහ
කිරීභ පිබඳඵ තහක්ණඹ ප්රයරහීනන් වට රඵහදීභට යහඳියඹ වයවහ අම්ටක්හ කයයි. මේ වහ ඳවත
ඳළර කට්ටරඹන් භධයභ ඳළශ තහන තුර නිසඳහදනඹ කය මඵදහ වළරීභට අම්ටක්හ කයයි.
අනු

ඳළර ර්ගඹ

අනු
අාංකඹ

අාංකඹ

ඳළර ර්ගඹ

1.

ඵශධ අම

11.

මයළු

2.

මඳ ල්

12.

කහභයාංගහ

3.

තළඹිලි

13.

ඵශධ අමරැල්රහ

4.

ඵශධ යඹුටන්

14.

මිිත මුරුාංගහ

5.

ඵශධ මක ස

15.

ජේමඵෝර

6.

ජභනහයහාං

16.

මනල්ලි

7.

නහයහාං

17.

මඵලි

8.

අලිම්ටය

18.

දිවුල්

9.

මකමල්

19.

කිමරෝ ම්ටය

20.

කටු අමනෝදහ

10. මදළුේ
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III.

නගහ ඳළර නිසඳහදනඹ

ශ්රී රාංකහම

භධයභ කඳුකය කරහඳමඹන් යමට් ප්රධහන ගාංමහ මඵ මව භඹක් ආයේබ න අතය න

විනහලඹ ව කිිකකහර්මික යහ්ටයඹ මවේතුමන් මභභ කරහඳඹ ඳහාංශු ඛහදනඹට ව ජජවිවිධත්
වහඹනඹට විලහර ලමඹන් මග දුරු මමින් ඳතී. එමභන්භ භධයභ කඳුකයමේ ඉවශ ප්රමශලඹන්
හණිජ මභන්භ ජජවිදයහත්භක ලමඹන්භ ද කිසිඳු ිතනහකභක් මන දක්න ඳයිනස, යුකළලි්ටටස
ව ටර්ඳන්ටයින් ඹන ලහක ලින් ඵහුර වීභ නිහ දළනටභත් එභ ප්රමශලඹන් කහන්තහය රක්ණ
මඳන්නුේකයන අතය ජර මුශහශ්ර සිී  ඹහමේ ඵරඳතර ගළටළුකට මුහුණ ඳහ ඇත. එභ නිහ එභ ලහක
ගවණඹන් ්රභ්රභමඹන් ඉත් කය ශ්රී රාංකහට ආම නික න ගහ ඳළර ලින් ප්රයසථහඳනඹ කිරීභ
වයවහ මභභ ගළටළු වහ පිලිඹේ රළමඵනු ඇත. එඵළවින් මභභ යහඳියඹ වයවහ න වහ ඳළශ
නිසඳහදනඹ වහ අධහනඹ මඹ මු කය ඇය අතය භධයභ ඳළශ තහන් තුර න ගහ ඳළශ නිසඳහදනඹ
සිදු කය අලයතහඹ ඳරිදි නළත න ගහ වහ මඹ මු කිරීභ ව ජර මුරහශ්ර ාංයක්ණඹ වහ
මඵදහ වළරීභට අම්ටක්හ කයයි.
යහඳියඹ වයවහ ඳවත න ගහ ඳළශ නිසඳහදනඹ වහ අධහනඹ මඹ මු කය ඇත.
අනු

ඳළර ර්ගඹ

අාංකඹ

අනු
අාංකඹ

ඳළර ර්ගඹ

1.

මී

14.

නළදුන්

2.

කළකුණ

15.

බුරුත

3.

කය

16.

සුදු වඳුන්

4.

කීන

17.

කළුභළදිරිඹ

5.

මභ ය

18.

කටකෆර

6.

කුඹුක්

19.

නික

7.

කළුය

20.

අත්යක්කහ

8.

වල්මිල්ර

21.

මග යකහ

9.

මව ය

22.

මව ඩ මඵයලිඹ

10. මග ඩඳය

23.

ඳලු

11. නහ

24.

දිවුල්

12. කිතුල්

25.

සිඹමරහ

13. බුළු

26.

ම ළල්
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IV.

භහත් ගහ වහ අලය ඳළශ නිසඳහදනඹ

ර්තභහනමේදී ජනගවණඹ ඉවශ ඹහභත් භමභ ඹිතතර ඳවසුකේ දියුණු වීභ කහරහනුරපී සිදුන
්රිඹහලිඹකි. අකාම ගී භහර්ගඹන් ව අමනකුත් භාං භහත් ාංර්ධනඹ කිරීමේදී මඵ මවෝ ඳහරිරික
විනහලඹන් සිදුවීභ ද නියන්තයමඹන් සිදු ම . භහත් ගහ අතයලය න්මන් ඒ ආශ්රිත සිදු න
ඉවුරු ඛහදනඹ ළරළක්වීභ, හවන ලින් පිටන දුේ , ලබ්දඹ ව දුවිලි ආදිඹ නිහ සිදුන ඳරිය
දුණඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහඹ. එමභන්භ මභභ භහත් ගහ නිහ ගාංතුය තත්ඹන් ඳහරනඹ වීභ
ව ලහක සුරාං ඵහධක මර ්රිඹහ කිරීභ නිහ සහබහවික විඳත් ලින් ආයක්හ රළබීභද
නියන්තයමඹන් සිදු ම .

භහත් ගහන් නිසි මර සිදු කයන රද භහර්ගඹක්

භහත් ගහන් නිසි මර අනුගභනඹ මන කයන
රද භහර්ගඹක්

භහත් ගහ වහ අලය න ඳවත ඳළර ර්ග ඳළර තහන් වයවහ නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අම්ටක්හ
මකමර්.
අනු

ඳළර ර්ගඹ

අාංකඹ

අනු
අාංකඹ

ඳළර ර්ගඹ

1.

පිහිඹිඹහ

6.

නුග

2.

මක ට්ටේඵහ

7.

මක මව ම

3.

ඇවළශ

8.

භළයි භහය

4.

මය ඵමයෝසිඹහ

9.

අමලෝක

5.

නහ

10

ළටමකයිඹහ
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V.

ඉවුරු ගහ වහ ඳළශ නිසඳහදනඹ

කිිකකහර්මික කටයුතු රදී ජරඹ මුලික ේඳතක් න අතය කිිකකහර්මික කටයුතු වහ ජර මරහශ්ර
ාංයක්ණඹ ඉතහ ළදගත් ම . ඒමභන්භ භත්යඹ කර්භහන්තඹ මභන්භ ජරජ ජීවීන් ජර මරහශ්ර භත
ඹළමඳන අතය ඒඹ ජහයමේ ආවහය සුයක්ෂිතතහඹට ළදගත් ම . එභනිහ ඳයන ජර මුරහශ්රඹන්
ආයක්හ කය ගළනීභ ඉතහ ළදගත් ම .
ර්තභහනමේදී සහබහවික ඳරිය ඳශධයමේ පරදහයීතහඹ වහ දළඩි කිිකකහර්මික ්රිඹහකහයකේ
ඵරඳහයි. ඒනේ ගාංගහ වහ ඇශ මද ශරට ඳබඳමඵෝධනහලක වහ මඳ මව ය ළනි දක ්රය ඒකතුවීභ,
ඳහාංශු ඛහදනඹ නිහ මෝදහ ඹහමභන් ඒක් රැසන ඳහාංශු අාංශු තළේඳත් වීභ වයවහ ගාංගහ ඇශමද ශ ර
ඳයන ජරධහරිතහඹ ඳවශ ඹෆභ, ජරජ ලහක ගවණඹ ඉවශ ඹෆභ නිහ ජරජ ජීවීන් වට අලය න
ඔක්සිජන් ප්රභහනඹ ඳවශ ඹෆමේන් ඔවුන් භයණඹට ඳත්වීභ මභන්භ සුමඳෝණඹ ළනි ඳහරිරික ගළටළු
තත්ඹන් ඇයවීභ සිදු ම . මභභ ජර ේඳත ආයක්හ කිරීභ ව ඳහාංශු ේඳත ආයක්හ කිරීභ වහ
ඉවුරු ගහ ඉතහභ ඉවල් ම .
අනු
අාංකඹ

ඳළර ර්ගඹ

අනු
අාංකඹ

ඳළර ර්ගඹ

1.

පුක්

11.

ඵක්මී

2.

ළටමකයිඹහ

12.

යට මදල්

3.

කුඹුක්

13.

දිඹ ඳය

4.

මී

14.

මග ඩඳය

5.

දිවි කඳුරු

15.

යත් මග යකහ

6.

දිඹ කඳුරු

16.

මග යකහ

7.

දවුල් කුරුඳු

17.

මග ඩ කඳුරු

8.

භළල්ර

18.

ඇටම

9.

අාං මකන්ද

19.

කජු

10.

අරිශද

20.

ඵදුල්ර

යහඳියඹ වයවහ එක් ප්රහ.මල් මක ට්ඨහලඹකින් තහන ඳහරනඹ වහ එක් යහඹකඹකු ඵළගින්
යහඹකයින් 36 මදමනකු බිහි කිරීභට අම්ටක්හ මකමර්. එහිදී අභ මේක ප්රභහණඹකින් ඳළර
තහන ඳත්හ ගනිමින් අම්ටක්ිකත ඳළර ප්රභහණඹ නිසඳහදනඹ කිරීභට අම්ටක්හ මකමර්.
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5. යහඳියමේ ඉරක්ක ගත ප්රයරහීනන්:
යහඳියඹ ්රිඹහත්භක කයන ප්රහමශීයඹ මල්කේ මක ට්ඨහලඹන් 36 න් එක් යහඹකඹකු ඵළගින් බිහි
කිරීභට අම්ටක්හ කයන අතය ඳළර තහන් රැකිඹහ නිර්භහණඹ වීභ සිදු ම .

6. යහඳියමේ ්රිඹහත්භක ළරළසභ:
ඇමුණුභ 01 භඟින් දක්හ ඇත

7.යහඳියමේ කහර යහමු:
්රිඹහකහයකභ

කහරඹ
ජන.

01

තහන ඉදිකිරීභ වහ
භූමිඹ මන් කයහ ගළනීභ

02

නයහඹහත්භක පුහුණු
ඳළළත්වීභ

03

ප්රහමඹෝගික පුහුණු
ඳළළත්වීභ

04

ඳළර තහන කස කිරීභ
වහ අලය උඳකයණ
කට්ටරඹක් රඵහ දීභ

06

ඳළශ නිසඳහදනඹ

07

යහඳියමේ අධීක්ණඹ
ව මභමවයුේ කටයුතු
සිදු කිරීභ

මඳඵ

භහර්තු

අමප්රේ

භළයි

ජුනි

ජුලි

අමගෝ

ළ්ට

ඔක්

මන ළ

8. අම්ටක්ිකත නිභළවුභ වහ ප්රයපර:
නිභළවුභ

ප්රයපර

2021 ර්ඹ අහන න විට භධයභ ඳළශ තහන්
36 ඇය කිරීභ

2021 ර්ඹ අහනමේදී විවිධ ඳළර ර්ග
555200 ප්රභහණඹක් භධයභ ඳළශ තහන් වයවහ
නිසඳහදනඹ කිරීභ
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මදළ

9. අධහනභ ව අඩභහනඹ:
අඹවඳත් කහරගුණික තත්ඹන් නිහ අම්ටක්ිකත තයේ ඳළශ නිසඳහදනඹක් කයහ ඹෆමේ ඵහධහ ඇයවිඹ
වළක.

10.යහඳියමේ ඹහත්කහලීන පිරිළඹ
ඇමුණුභ 02 භඟින් දක්හ ඇත
11. යහඳිය ඇගයීභ
යහඳියමේ ප්රයරහීනන් මතෝයහ ගළනීභ වහ

දිසත්රික් මල්කේරුන් මේ ව ප්රහමශීයඹ

මල්කේරුන්මේ නිර්මශලඹ භත සිදුන අතය මඳය ඇගයීේ කටයුතු අකාකහරිමේ මක්ත්ර කහර්ඹ
භණ්ඩරඹ සිදු කයයි. යහඳියමේ භසථ ඇගයීේ කටයුතු

ඳසුගහමී ග්රහමීඹ ප්රමශල ාංර්ධනඹ,

ගිවසත ත් ඳහරනඹ, සුළු ආර්ිකක මඵෝග ගහ ප්රර්ධන යහජය අභහතයහාංලඹ වයවහ සිදු මකමර්.

12.යහඳියමේ ඳහරිරික ඵරඳෆභ
මභභ යහඳියඹ වයවහ යමට් න ගවණඹ ඉවශ ඹහභ , ජර මුරහශ්ර ආයක්හ වීමභන් භූගත ජර භට්ටභ
ඉවශ ඹහභ , ජජවිවිධත්ඹ ආයක්හ වීභ ව භසථ ඳරිය දුණඹ ඳවශ ඹහභ සිදු ම .

13.සත්රී පුරු භහජබහඹ
යහඳියඹ වයවහ කහන්තහන් මභභ ඳළශ තහන් වහ යහඹකයින් මර පුහුණු කිරීභ වයවහ
අයමර්ක ආදහඹේ භහර්ග උත්ඳහදනඹ කයමින් ආර්ිකක ලක්යභත් කිරිභට අම්ටක්හ මකමර්.

14.යහඳියමේ යයහය ඵ
මභභ යහඳියඹ නිඹමු යහඳියඹක් මර භවනුය, භහතමල් ව නුයඑබඳඹ දිසත්රිකඹන් මේ සිඹලුභ
ප්රහ. මල් මක ට්ඨහලඹන් මේ ්රිඹහත්භක කය අමනකුත් දිසත්රික්කඹන් ර ප්රහ.මල් මක ට්ඨහලඹන් මත
යහ්ටත කිරීභ සිදු කිරීභ වයවහ යහඳිය යයහය යහඳියඹක් මර තදුයටත් ඳත්හ ගත වළක.
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