ලැඩවටශනේ ප්රතිලභ

1.


මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම සංවර්ධන ප්රතිපඳ්තතිප ාමුවේ සනන් වන ඳරිදි ්රී කංවමේ වන
ආවාණය 2020 වන විට 35% දක්වම ඉනළ නැංවීම (මහින්ද චින්තන පිටුව 57)



හ්රී කංවමේ ව ව සපතඳ්ත සන ව ව විවිධ්තවය සංාක්යණය රීම ම සනමද ේගුණ ණ විඳර්යමස
භූමි නමයනය නම නියඟය වැනි ේගෝලීය ඳමරිසරිව ගැටළු නිාමවාණය රීම ම සදනම දමයව වීම



ක ුවකමශ්ර සංාක්යණය වීේමන් ලක ේද ළ ගංගම වැ ේඳ ුණු  වවුුදගද ුරාමම කය ාම
ඳැවැතීම නිසම නිසි වකට ේග විතැන් රීම මට ඉඩ ප්රසථාම සැකීම



දිවි නැඟුම වැනි ආනමා නියථඳමදනය ේක්න්ද්ර වා ග්ත මතිපව මට්ටේපත වැඩසටනන් සදනම දමයව වීම



වනමගත ආනමා සුාක්ෂිතභමවය තනවුුද වා ගැනීම
ලැඩවටශනිේ ැනෙන අනනකුත් ප්රතිලභ

2.


ේගෝලීය උු සුම වවම වා ගැනීම



ව ව විවිධ්තවය සංාක්යණය



ජීවින්ේේ ආනමා නම වමසසථාමන සැඳයීමට දමයව වීම



වනමගත මතිපව නම මතයන්තා දැව වවුයතමවට ුවුණණ ීමමට ඳසුිමම සැවීම


3.

නතමවේේ ඒව ුරගගක ආදමයම වර්ධනය වා ගැනීමට පිටුවනකක් වීම
2013 ලවනේදී අලධභනය නයොමු කරන ප්රධභන ලැඩවටශේ

1. දිව්ත්රික් ර රුක් ර නරණ ව ලැඩවටශන
 ප්රමේගයය ේේවපත ේව ට්ඨමු මට්ටේමන් නිුථචිත සථාමන 1ව 2ව වැඩසටනන ක්රියම්තමව
රීම ම සනම ේතෝාම ගැනීම (නමයනයට කක්ව වඳුවා ිමපත/ාක්ෂිත (මනමමමර්ගයක් ේදඳස)

කේඳෝයව ප්රේගු ේඳ ු  සථාමන (ආගමිව සිගධසථාමන/ඳමසේ) වේඩ කමන ිමපත සනම
වැඩි වවධමනයක් ේය ුව රීම ම)
 ේතෝාමග්ත සථාමන/වවුය ඳැළ ප්රමමණය/ඳැළ ැකව ලකමගැනීේපත ්රමේ දය පිිබල
වමර්තමවක් ප්රමේගයය ේේවපතවුදන් නානම කලම ගැනීම
 නිුථචිත සථාමන සනම වවුය ඳැළ ප්රමමණය දිසම වන නිකධමරි සපතලන්ීකවාණේයන් වන
සංාක්යණ ේදඳමර්තේපතන්තුව ඳැළ තවමන් නානම කලමගැනීම
 ප්රමේගයය ේේවපත ේව ට්ඨමු මට්ටේමන් ක්රියම්තමව වන දැයට ේසවණ වැඩසටනන
පිිබලව දිසථත්රික් විෂිවර්ම වමිටුේ ීම දිසථත්රික් සපතලන්ීකවාණ නිකධමම  නම දිසම වන
නිකධමම  විසින් දැු ව්ත රීම ම
2. ත්රිවිධ ධ ශමුදභල ව ක රියභත් ක ලැඩවටශේ
3. න ොලිව් නද භේතනේනතුල ශභ ෙේධනභගභර නද භේතනේේතුල ව ග නකනරන ලැඩවටශේ

4. අනුග්රභශක දන

ත න ්ගලගලික අයය ව ක රියභත් ක නකනරන ලැඩවටශේ

5.

භේග වයලේධන අධිකභරිය ව ග සිදුකරනු ෙන ශභ භේග නද ව රුක් ර නරණ ව ලැඩවටශේ

6.

ශලැලි ජන ණක ප්රනගල ල රුක් ර නරණ ව ලැඩවටශන

7. රජනේ ආයතන ව ක නකනරන රුක් ර නරණ ව ලයභ තතිල
8.

භවල් සිසුේ ශරශභ රියභත් ක නකනරන රුක් ර නරණ වය

9. ආක්ර වීලලි භක වලත් කර ම ප්රනගල ල රියභත් ක නකනරන ලැඩවටශේ
10. කනඩොභන භක ලගභ කිරීනේ ලයභ තතිල ලැඩවටශේ
11. ඛණිජ ( ැණික් ර ශභ අනනකුත් ඛනිජ) වලත් කරන ද ව්ථභනල රුක් ර නරණ ව ලැඩවටශේ
ැලැත්වී
12. අ භතයයය වශ අනුෙගලධ ආයතන විධ සිේ දැනට රියභත් ක කරනු ෙන ලැඩවටශේ තුෂ රුක් ර
නරණ ව වයරචක මකතු කිරී
ඳවිත්ර ගංගම වැඩසටනන පියවුද ුරාවා වැඩසටනන නරිත ගපතමමන වැඩසටනන නම නරිත වවය
නානම සිු රීම ම

4.

න

ලැඩවටශනට ව ගභමීල රියභත් ක ලන අනනකුත් ලැඩවටශේ

 ඳමසේ ළුවන් සදනම චිත්ර තාඟයක් ඳැවැ්තවීමට වටුතතු සංවිධමනය රීම ම
 ඳරිසා සංාක්යණය රීම ම සදනම පිිබල දැනුව්ත රීම ේපත වැඩුවළු ඳමංශු සංාක්යණ වයමඳිතිපන් නම
ඳරිසා සංාක්යණයට වදමක විවිධ වර්තවයයන් ඳළම්ත දිසථත්රික්ව ප්රමේගයය නම මමීය ය මට්ටමින්
සංවිධමනය රීම ම
5.

ැෂ ෙභගත ශැකි ආයතන
වන සංාක්යණ ේදඳමර්තේපතනතුේවන් කලමීමමට නියමිත ඳැළ ප්රමමණය

-

400 000

ාම ය දැව සංසථාමේවන් කලමීමමට නියමිත ඳැළ ප්රමමණය (වන නම ඳළතුුද ඳැක) -

93 818

විෂිවර්ම ේදඳමර්තේපතන්තුේවන් කලමීමමට නියමිත ඳැළ ප්රමමණය (ඳළතුුද ඳැළ) -

56114

සුළු වඳනයන විෂි ේදඳමර්තේපතන්තුේවන් කලමීමමට නියමිත ඳැක ප්රමමණය

-

21100

මනවැලි වධිවමරිය කලමීමමට නියමිත ඳැළ ප්රමමණය (උණ නම ේව සථ ඳැළ)

-

6500

තේ සංවර්ධන මණ්ඩකය කලමීමමට නියමිත ඳැළ ප්රමමණය

-

5000

්රී කංවම ව ස සංසථාමව කලමීමමට නියමිත ඳැළ ප්රමමණය

-

10000

(ේග ාවම ුරවක් නම ගපතමිරිසථ ඳැළ)

ැෂ මකතුල

592,532

6. දිව්ත්රික් ර නල්කේලරුේනක කභේය භරය
1.දිසථත්රික් ේේවපතවුදන් විසින් ්ක් ්ක් දිසථත්රික් සපතලන්ීකවාණ නිළධමරියම නම ්ක්ව ඒ ඒ දිසථත්රික්ව සදනම
වවුය ඳැක ප්රමමණය තීාණය රීම ම වළ ුතතු වතා වදමක ඳැක ුරමමණය ඳැක තවමන් වලින් නිුණ්ත රීම මට
වවුය ලිපි නිුණ්ත රීම ම වළ ුතතුය.ේමහිීම ඳැක සිටුවිය නැරී සථාමන නු නමේගන වවුය ඳැක ුරමමණය
ඳමණක් දිසථත්රික් සපතලන්ීකවාන නිළධමම  ේවතිපන් ඉේකන ේකසට ප්රමේග ල ේේවපතවුදන් දැනුව්ත රීම ම
වළ ුතතුය.
2.ේමම වැඩසටනන පිළලදව දිසථත්රික් සපතලන්ීකවාන වමිටුේ /දිසථත්රික් ඳරිසා වමිටුේ

නයමය ඳත්රයට

ලතුක්ත වාගැනීම.
3.දිසථත්රික් මට්ටමින් උ්තසව සංවිධමනය රීම මට වවුය වටුතතු සවසථ රීම ම වළ ුතතුය.
4.දිසථත්රික් උ්තසවය සදනම ප්රේගුය තුක ලතිප ේඳ ගගලිව/ා ේ

ආයතන වක දමයව්තවය කලමගැනීමට

වටුතතු රීම ම.

7.

සු විධ  රේ කිරී
1.

ේමවා ක්රියම්තමව වන වැඩසටනන මන්න් 600 000ක් ආසන්න ප්රමමණයක් සිටුවීමට
නියමිතය.

2.

්ම ඳැළ කලම ේදනුේ

ඳසු විඳාපත රීම ේපත ්රමේ දයවට යට්තවය. ඒ වනුව දිසථත්රික්

සපතලන්ීකවාණ නිකධමම න් සන දිසම වන නිකධමරි මගින් නිුණ්ත වානු කලන සෑම
ඳැළයක් පිිබල වමර්තම තලම ගැනීමට ඳරිසා නම ුරනර් නනීය ලකුක්තිප වමමතයමංුය
විසින් වටුතතු සපතඳමදනය වා ලත.
3.

දිසථත්රික් ේේවපතේේ ප්රධමන්තවේයන් ඳැවැ්තේවන දිසථත්රික් විෂිවර්ම ඳරිසා වමිටුේ සන
ප්රමේගයය ේේවපත ේේ ප්රධමන්තවේයන් ඳැවැ්තේවන ප්රමේගයය සපතලන්ීකවාණ වමිටුවක
ේමම වැඩසටනන වමචිවව සමවච් ම රීම මට නියමිතය.

4.

දිසථත්රික් ේේවපතේේ ප්රධමන්තවේයන් ඳැවැ්තේවන දිසථත්රික් විෂිවර්ම ඳරිසා වමිටුේ සන
ප්රමේගයය ේේවපත ේේ ප්රධමන්තවේයන් ඳැවැ්තේවන ප්රමේගයය සපතලන්ීකවාණ වමිටුවක
ේමම වැඩසටනේන් ප්රගතිපය විමසම ඒ පිිබලව වමර්තම රීම මට ඳරිසා නිළධමම  නම දිසම වන
නිළධමම  සපතලන්ධවා ගත නැව.

