ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තිය
2014 අංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනෙත් විධිවිධාන යටෙත් ඉදිකිරීම්
සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාව විසින් සම්පාදිතයි.
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ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කියාවට නංවනු ලැෙබ්.
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1.0

හැඳින්වීම

1.1.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ජාතික ආර්ථිකයට පමුඛ දායකයත්වයක් සපයන්නතු හා පධාන රැකියා
උත්පාදයකු ෙව්. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ඉදිරි සහ පසු සම්බන්ධක නිසාෙවන් එම
කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම ජාතික සංවර්ධන කියාදාමෙයහි ගුණක පතිඵලයක් නිර්මාණය
කරන අතර එය තිරසාර ජාතික ආර්ථික වර්ධනයකට ෙහේතු කාරක වනු ඇත.
එබැවින්, සාකලය පෙව්ශයක් මත පදනම්ව, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් තිරසාර වර්ධනය
අෙප්ක්ෂා කරන්නා වූ ඉදිකරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තියක අවශතාව පවතී.

1.2.

2014 ෙදසැම්බර් 29 වැනි දින පනවන ලද 2014 අංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
පනත, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව උපෙදස් දීම
පිණිස ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ජාතික උපෙද්ශක සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා විධිවිධාන සලස්වා ඇත.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සම්බන්ධ කාරණා සහ එහි අරමුණුවලින් සමන්විත ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ
ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කිරීමට පනත යටෙත් ෙමම සභාවට බලතල පවරා ඇත.

1.3.

පතිපත්තිෙය් අරමුණ වනුෙය් නියාමනය, පමිතිකරණය, ධාරිතා වර්ධනය හා පහසුකම්
සැපයීම මගින් ජාතික සංවර්ධන අවශතා සපුරාලන්නාවූ කාර්යක්ෂම ඉදිකිරීම්
කර්මාන්තයක් ශී ලංකාෙව් නිර්මාණය කිරීමයි.

1.4.

රාජ අංශය හා පුද්ගලික අංශය සම්බන්ධ වී ඇති, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට ෙපොදුෙව් ෙමම
පතිපත්තිය අදාළ වනු ඇත. කර්මාන්තෙය් විවිධ අංශවල සහ ෙර්ඛීය අමාතාංශවල පධාන
කාර්ය භාර සහ වගකීම් හඳුනාගනු ලැබ ඇත. අනුපූරකත්වය සහතික කිරීම පිණිස, ඒවාෙය්
ෙමෙහයුම් පසුබිම සහ ඒවාට අදාළ පතිපත්ති සමග සුසංගත කරනු ලැෙබ්.

1.5.

ජාතික ආර්ථිකෙය් එහි භූමිකාව හා ආර්ථිකෙය් විවිධ උප ෙකොටස්වල වූ එහි බලපෑම්
පැතුරුම, එහි ෙමෙහයුම්වලට සම්බන්ධ විවිධ කියාදාම සහ එහි කියාකාරකම්වලට
සහභාගිවන ෙබොෙහෝ පාර්ශවකරුවන් සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී, ජාතික ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය
නිෙයෝජනය කිරීම පිණිස සංකීර්ණ අන්තර්කියාකාරී නාසයක් මතු ෙවයි. කවර ෙහෝ ජාතික
පතිපත්තියක් ෙමම සංකීර්ණ විනාසයට බලපාන්නාවූ සියලු කරුණු සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කළ යුතුය.

1.6.

ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ජාතික උපෙද්ශක සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව, ඉදිකිරීම් විෂය භාර
අමාතවරයා විසින් ඉදිරිපත්කරනු ලබන ෙමම පතිපත්තිය අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය
ලැබීෙමන් පසු බලාත්මක ෙව්.

1.7.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ෙමම ජාතික පතිපත්තිය, 2014 අංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත
සංවර්ධණ පනෙත් 2(1) උපවගන්තිෙය් විධිවිධාන පකාරව සම්පාදනය කර ඇත.

2.0
2.1
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

සංදර්භය හා පසුබිම සමාෙලෝචනය
ෙමම පතිපත්ති මූලාරම්භයට පහත දැක්ෙවන කරුණු අන්තර්ගත ෙව්.
මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා සහාය
රැකියා උත්පාදනය, දිළිඳුකම තුරන්කිරීම සහ සමාජ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉදිකිරීම් අංශය ඉලක්ක
කිරීම.
ෙද්ශීය දව සහ ආශිත කර්මාන්ත වර්ධනය හරහා සහ ලිහිල් කළ ෙවළඳාම හරහා දව, පිරියත
හා උපකරණ පවතින බව සහතික කිරීම.
බලාත්මක නියාමන රාමුවක් නිර්මාණය කිරීම
පැහැදිළි පසම්පාදන මාර්ෙගෝපෙද්ශ හා ෙරගුලාසි ස්ථාපනය කිරීම හරහා රජෙය් ෙකොන්තාත්
සඳහා සාධාරණ තරඟයක් ඇති කිරීම.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පාර්ශවකරුවන් සඳහා ජාතික ෙල්ඛන
(ෙරජිස්තර) ස්ථාපිත කිරීම
පුද්ගලික පාග්ධනය සහ සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ඇතුළුව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා
ආකර්ෂණීය ආෙයෝජන වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරීම.

2.2

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සම්බන්ධ පතිපත්තිය වQහගත කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ෙමෙහයුම්
මූලධර්ම වනුෙය්:

i.
ii.
iii.
iv.

xii.

උපාය මාර්ගික ජාතික සංවර්ධන අරමුණු සඳහා පහසුකම් සැපයීම
රාජ සහ පුද්ගලික අංශ හවුල්කාරිත්ව සඳහා පහසුකම් සැපයීම හා අභිවර්ධනය
ෙයෝග ආයතනික සැකසුම් හරහා පමාණවත් සම්බන්ධීකරණය සහතික කිරීම
කර්මාන්තෙය් කාර්යසාධනය පිළිබඳ සඵල අධීක්ෂණයක් හා ඇගයීමක් ඇතිකිරීමට කටයුතු
කිරීම.
ස්ථාපිත කරනු ලැබූ මාර්ෙගෝපෙද්ශ, භාවිත සංගහ සහ පමිති හා අනුකූලතාවය සහ පිළිපැදීම
සහතික කිරීම.
නිෙශේධනීය පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම හා තිරසාර සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහතික
කිරීම
පසම්පාදන කියාදාමෙය් තරඟකාරිත්වය හා පාරදෘශතාවය ඉහළ නැංවීම
පුද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජන හා වවසායකත්වය සඳහා පහසුකම් සපයන සමාජීය හා ආර්ථික
පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.
ජාතික ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළව රජෙය් කර්තව හා පමුඛතා ස්ථාපිත කිරීම.
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින පිරිස් ජාතන්තර සහතික කිරීෙම් මට්ටමට උසස් කිරීම සඳහා පුහුණු
පමිති පවර්ධනය කිරීම.
ශී ලංකාෙව් වාපෘතිවල නිරතව සිටින විෙද්ශීය උපෙද්ශකයන් හා ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙගන්
ෙද්ශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට තාක්ෂණය පැවරුම පවර්ධනය කිරීම.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ආශිත ෙසේවා අපනයනය පවර්ධනය කිරීම.

2.3

පතිපත්ති සංදර්භය

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

රාජ අංශය හා පුද්ගලික අංශය සම්බන්ධ වී ඇති, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට ෙපොදුෙව් ෙමම පතිපත්තිය
අදාළ වනු ඇත. ෙමෙහයුම් පසුබිෙම් සිටින අමාතාංශවල පධාන කාර්ය භාර සහ වගකීම් පහත දැක්ෙවන
පරිදි ෙපන්නුම් ෙකෙර්. ඒ ඒ ෙමෙහයුම්වල සමෙයෝගිතාව සහතික කිරීම පිණිස, ෙමම පතිපත්තිය මගින්
අදාළ කියාකාරකම් එකී අමාතාංශ සමග සුසංගත කරනු ඇත.

රාජ අංශය- ජාතිකඉදිකිරීම් පතිපත්තියට සහ කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තණයට අදාළව අමාතාංශවල
පධාන කාර්යභාර සහ වගකීම් පහත දැක්ෙවන පරිදිය.
i.

පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම, මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකස් කිරීම සහ අරමුණු සපුරාගැනීම
අධීක්ෂණය සඳහා යාන්තන ස්ථාපිත කිරීම පිණිස ඉදිකිරීම් විෂය සඳහා වගකිවයුතු
අමාතාංශය අෙනකුත් අදාළ අමාතාංශ සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරනු ඇත.

ii.

පසම්පාදනය හා අෙනකුත් ආශිත මූල සහ ආර්ථික පතිපත්ති පිළිබඳ පතිපත්ති සඳහා මුදල්
අමාතාංශය වගකිව යුතුෙව්.

iii.

ඉඩම්, ෙභෞතික සැලසුම්කරණය සහ පරිසර විෂයය සඳහා වගකිවයුතු අමාතාංශ, ෙභෞතික
සැලසුම්කරණ හා පාරිසරික පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු ෙව්.

iv.

කම්කරු නීති සහ ආශිත පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් කම්කරු විෂය සඳහා වගකිව යුතු
අමාතාංශය වගකිව යුතු ෙව්.

v.

මානව සම්පත් සංවර්ධනය ආශිත පතිපත්ති සඳහා අධාපන, උසස් අධාපන, නිපුණතා
සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු විෂය භාර අමාතාංශ වගකිව යුතු ෙව්.

vi.

නාගරික සංවර්ධන, නිවාස, ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන විෂය සඳහා වගකිව යුතු
අමාතාංශ ඒ ආශිත පතිපත්ති හා පමිති සඳහා වගකිව යුතු ෙව්.

vii.

විදුලිබල, බලශක්ති සහ විදුලි සංෙද්ශ විෂය සඳහා වගකිව යුතු අමාතාංශ ඒ ආශිත පතිපත්ති
හා පමිති සඳහා වගකිව යුතු ෙව්.

viii.

පවාහන, මහාමාර්ග, වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ විෂය සඳහා වගකිව යුතු අමාතාංශ ඒ
ආශිත පතිපත්ති හා පමිති සඳහා වගකිව යුතු ෙව්.

ix.

ෙවරළ සංරක්ෂණ, වාරිමාර්ග, ඉඩම් හා ගංවතුර පාලන විෂය සඳහා වගකිව යුතු අමාතාංශ ඒ
ආශිත පතිපත්ති හා පමිති සඳහා වගකිව යුතු ෙව්.

x.

ආපදා කළමනාකරණ විෂය සඳහා වගකිව යුතු අමාතIාංශ ඒ ආශිත පතිපත්ති හා පමිති සඳහා
වගකිව යුතුෙව්.

2.4

ෛනතික සංදර්භය

2014 අංක 33 දරන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික උපෙද්ශක සභාවක්
පිහිටුවීම සඳහා විධිවිධාන සපයයි. ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය හා එය කියාත්මක කිරීෙම්
යාන්තනය එකී සභාව විසින් සකස් කළ යුතු බව පනෙත් දැක්ෙව්.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ එම ජාතික පතිපත්තිය, එකී පනෙත් විධිවිධාන යටෙත්ම පිහිටුවනු ලබන ඉදිකිරීම්
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවර්ධනය ෙකොට කියාවට නැංවිය යුතුය.

2.5

සංවර්ධන සන්දර්භය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සෘජුවම ආර්ථිකෙය් ෙබොෙහෝ උප අංශවල අවශතා සපුරාලයි. ඉදිකිරීම්
කර්මාන්තය කාර්යක්ෂම, පිරිවැය ඵලදායී වන විට සහ නියමිත ෙව්ලාවට කාර්යය ඉටුකරන විට ෙමම උප
අංශ මගින් ආර්ථිකයට දක්වන දායකත්වය පැහැදිළිව දැෙනනු ඇත. වාපෘති සම්පාදනෙය් සිට නිමාකළ
ෙගොඩනැගිලිවල ෙමෙහයුම් හා නඩත්තුව දක්වා ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ෙමෙහයුම් කියාදාම මාලාවක්
තිෙබ්. තාක්ෂණෙව්දය අනුව ගත් කළ ෙද්ශීය දැනුම් පද්ධති ෙමන්ම අති නවීන කමෙව්ද සඳහා එය
අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය. පුද්ගලයන් විසින් ඉටුකිරීමට බාරගනු ලබන කියාකාරකම් සහ රාජ සහ
පුද්ගලික අංශෙය් මහා පරිමාණ සංවිධාන විසින් ෙකොන්තාත් මත කියාවට නංවන වාපෘති ද ඊට ඇතුළත්
ෙව්.
2.6

ආර්ථිකය තුල භූමිකාව

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සැලකිය යුතු පතිශතයකට දායක ෙවමින් සහ කර්මාන්ත අංශෙය් පධාන
රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කරමින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ජාතික ආර්ථිකෙය් තීරණාත්මක කාර්ය
භාරයක් ඉටුකරයි.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය විසින් ජාතික සංවර්ධණ කියාවලිය ෙබොෙහෝ අංශවලින් උත්ෙත්ජනය කරයි. ජාතික
ආර්ථිකෙය් තිරසාර වර්ධනය සඳහා මංෙපත් විවෘත කරන ඉදිරි හා පසු සම්බන්ධක ෙම් සඳහා ෙහේතු
කාරක ෙව්.
2.7

පධාන පාර්ශවකරුෙවෝ

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් හවුල්කරුෙවෝ පාර්ශවකරුවන් ගණනාවකින් සමන්විත ෙව්. පළමුව, වැඩ
උත්පාදනය කරන්නා වූ ආෙයෝජකයා ෙහෝ සංවර්ධකයා සිටී. ෙමම වැඩ සම්පාදනය ෙකොට සැලසුම් කරනු
ලබන්ෙන් සැලසුම්කරුවන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්, ඉංජිෙන්රුවන්, පමාණ සමීක්ෂකයන්, වාපෘති
කළමනාකරුවන් සහ මූල උපෙද්ශකයන් ආදී විෙශේෂඥ වෘත්තිකයන් කණ්ඩායම් විසිනි.
ෙකොන්තාත්කරුවන්, ඉදිකිරීම් දව නිපදවන්නන් සහ සැපයුම්කරුවන් සහ ඉදිකිරීම් උපකරණ
සැපයුම්කරුවන් හා කුලියට ලබාෙදන්නන් සහ ඉදිකිරීම් ශිල්පීන් ෙභෞතික පහසුකම් සඳහා දායක ෙව්.
පතිපත්ති සම්පාදකයන්, පමිති නියාමකයන්, අධාපන, පරික්ෂා කිරීම් සහ පුහුණු සංවිධාන, වෘත්තීයෙව්දී
සංවිධාන සහ පර්ෙය්ෂණ ආයතන ආදියද තමන්ෙග් අදාළ භූමිකා ඉටුකරයි.
ඒ අනුව, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා සංකීර්ණ අන්තර්කියාකාරී නාසයක් බිහිෙව්.
ඕනෑම ජාතික පතිපත්තියක් ෙමම සංකීර්ණ නාසය ෙකෙරහි බලපාන සියලු ගැටලු සඳහා පිළියම් ෙයදිය
යුතු ෙව්.

3.0

පතිපත්ති මූලිකාංග

3.1

දැක්ම පකාශනය

ෙගෝලීය සම්මත පමිතින් හා අනුකූලවූ නියාමනය හා පමිතිකරණය තුළින් ආර්ථික සංවර්ධන අවශතා
ඉටු කිරීෙමන්, ශී ලංකාෙව් කාර්යක්ෂම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයක් සාක්ෂාත් කර ගැනිම.

3.2

පතිපත්ති අරමුණු

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් සියලු පාර්ශවකරුවන්ට කෙමෝපායික නායකත්වය සැපයීම, තිරසාර වර්ධනය
පතිසංස්කරණ සහ වැඩිදියුණු කිරීම් උත්ෙත්ජනය කිරීම, අඩු පිරිවැය සහ පරිසර හිතකාමී තාක්ෂණය,
ෙගොඩනැගිලි දව හා පද්ධති පවර්ධනය කිරීම, ෙයෝග පර්ෙය්ෂණ පවර්ධනය සහ පර්ෙය්ෂණ කටයුතු
පචාරණය හා පකාශයට පත්කිරීම, පමිති සහ චර්යා ධර්ම සහ භාවිත සංගහ සම්පාදනය කිරීම සහ
ඉදිකිරීම් ෙසේවා අපනයනය පවර්ධනය කිරීම ෙමම පතිපත්ති අරමුණුවලට අයත් ෙව්.
3.3

පතිපත්ති ඉලක්ක

පතිපත්ති ඉලක්ක පහත කරුණු ඉලක්ක කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් කියාකාරකම් නියාමනය හා
පමිතිකරණය, පාර්ශවකරුවන් ලියාපදිංචිය, කර්මාන්තය ආශිත වාපාර සහ ෙසේවකයන්ෙග් අභිවෘද්ධිය
සහ යහපැවැත්ම සඳහා කියාමාර්ග, ආරවුල් ෙබ්රුම්කරණය වඩා ලාබදායී හා ෙව්ගවත් කිරීම සහ
ඉදිකිරීම් කාර්යයන්හිදී මහජන ආරක්ෂාව සහ ෙසෞඛය සහතික කිරීම.

4.0

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය

4.1

රාජI අංශෙය් වගකීම් සහ කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තන

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 1- ඉදිකිරීම් අංශෙය් තිරසාර සංවර්ධනය, පතිසංස්කරණ සහ
උන්නතිය උත්ෙත්ජනය පිණිස ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් පාර්ශවකරුවන්ට කෙමෝපායික නායකත්වය
ලබාදීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තන ය

පතිපත්ති මට්ටෙම්දී සමාෙයෝජිත පෙව්ශයක් සහතික කිරීම පිණිස ඉදිකිරීම් පිළිබඳ ජාතික උපෙද්ශක
සභාව සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, පධාන ෙපෙළේ කැබිනට් අමාතවරු සහ ඉදිකිරීම්,
යටිතල පහසුකම් සැපයුෙම් සහ මූලයනෙය් නියුක්ත රාජ හා පුද්ගලික අංශෙය් අෙනකුත් සංවිධාන
සමග කටයුතු කරනු ඇත.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 2- කලින් කලට නිර්ෙද්ශ කිරීමට ඉඩ ඇති පරිදි, ඉදිකිරීම්
කර්මාන්තෙය් සියලු පාර්ශවකරුවන්ෙග් කියාකාරකම් නියාමනය සහ අධීක්ෂණය කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය රාජ අංශෙය් අදාළ නිෙයෝජිතායතන හා වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග්
සංවිධාන විමසා:I.

මාර්ෙගෝපෙද්ශ සමාෙලෝචනය කර හා යාවත්කාලීන කර සියලු පාර්ශවකරුවන් සඳහා ලියාපදිංචි
කිරීෙම් හා අධීක්ෂණය කිරීෙම් කමෙව්දයක් කියාවට නංවනු ඇත.

II.

රාජ සහ පුද්ගලික අංශ අතර, සම්මත ලංසු ෙල්ඛන සහ එවැනි අෙනකුත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ හා
පකාශන ඒකාකාර අන්දමින් අදාළ කිරීම සහතික කරනු ඇත.

III.

ආරවුල් නිරාකරණය කිරීෙම් විකල්ප කමෙව්ද සහ අවශ නීති ස්ථාපිත කිරීම හා පවර්ධනය
කිරීම මගින් ඉදිකිරීම් ආශිත ආරවුල් සඵලව සහ කඩිනමින් නිරාකරණය සහතික කරනු ඇත.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 3 - ආපදා පතIාස්ථිතික, අඩු පිරිවැය සහ පාරිසරිකව තිරසාර
ෙගොඩනැගිලි, වQහ සහ ඉදිකිරීම් පරිචයන් සැලසුම් කිරීම හා වර්ධනය කිරීම ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය
ෙයොමුකරමින් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය පවර්ධනය කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය

ආපදා පතාස්ථිතික අඩු පිරිවැය සහ පාරිසරිකව තිරසාර ඉදිකිරීම් පරිචයන් සම්පාදනය කිරීම සඳහා
අදාළ වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් ආයතන, පර්ෙය්ෂණ සංවිධාන සහ විශ්වවිදාල විමසා උපමාන හා
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ස්ථාපිත කිරීම පිණිස ඉදිකිරීම්, ආපදා කළමනාකරණ, විදුලිබල හා බලශක්ති සහ
පරිසරය විෂය සඳහා වගකිව යුතු අමාතාංශ එකිෙනක සමග සහෙයෝගිතාවෙයන් කටයුතු කරනු ඇත.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 4- ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සහ එහි සංවර්ධනය ආශිත කරුණු
පිළිබඳ නවIකරණ, පර්ෙය්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ කාර්යය පිළිබඳ ෙතොරතුරු පචාරණය හා පකාශනය
පවර්ධනය කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය

කර්මාන්තෙය් සුවිශාල ආයතන, විශ්වවිදාල සහ අෙනකුත් උසස් අධාපන ආයතන, ජාතන්තර
සංවිධාන, රජෙය් ආයතන සහ රාජ ෙනොවන සංවිධාන අතර සහෙයෝගීතාව හරහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දව, ෙගොඩනැගිලි, සහ ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය පිළිබඳව සහ “ භූ තාක්ෂණික
විමර්ශන සහ සැලසුම්”ක්ෙෂේතය පිළිබඳව සුවිෙශේෂිව ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය මඟින්
ද පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධනය කිරීම දිරිගන්වනු ඇත.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 5- ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා ජාතික පමිති සහ පිරිවිතර ස්ථාපිත
කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:

ශී ලංකා පමිති ආයතනය, ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ සංවිධානය හා අෙනකුත් අදාළ බලධාරීන්
විමසා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ වන පමිති සහ ජාතික
ගුණත්ව පිරිවිතර, ඉදිකිරීම් දවයන්හි නිෂ්පාදන අනුකූලතා පමිතීන්ද ඇතුලත්ව සම්පාදනය කර එම
පමිති සහ පිරිවිතර අනිවාර්ය සහ ස්ෙව්ච්ඡා ෙලස වර්ගීකරණය කරනු ඇත.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 6- ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යහපත් පරිචයන් පවර්ධනය
සඳහා චර්යා ධර්ම සංගහ, පරිචයන්, පරිපාටි, කියාදාම සහ ෙල්ඛන ගත කිරීම් ස්ථාපනය කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවළඳ සංසද ඇතුළුව සියලු පාර්ශවකරුවන් සහ
වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් ආයතන විමසා ෙයෝග චර්යා ධර්ම සංගහ සහ පිළිගත හැකි පරිචයන් සකස් කරනු
ඇත. වගකීම් පැහැර හැරීමට එෙරහිව අදාළ අවස්ථාවන්හිදී ෙයෝග සම්බාධක කියාදාමය තුලට ඇතුලු
කරනු ඇත.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 7 - ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් මානව සම්පත්වල මානව පාග්ධනය,
වෘත්තීයභාවය, කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය :

ඉදිකිරීම් අමාතාංශය අධාපන සහ වෘත්තීය පුහණු සදහා වගකිව යුතු අමාතාංශ සමග
සහෙයෝගීතාවෙයන් යුතුව සහ වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් අදහස් විමසා:
I.
II.
III.
IV.
V.

කර්මාන්තෙය් මිනිස්බල හිඟයට පිළියම් ෙයදීම සඳහා වැඩසටහන් සකස් කරනු ඇත.
වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග්,
තාක්ෂණික
නිලධාරීන්ෙග්
සහ
ශිල්පීන්ෙග්
කාර්යසාධනෙය්
ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවනු ඇත.
කර්මාන්තෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතය පවර්ධනය කරනු ඇත.
කර්මාන්තෙය් පිරිස් සඳහා නිසි පිළිගැනුමක් ලබාදීම සහ ඔවුන්ෙග් පතිරූප ෙගොඩනැංවීම සහ
චර්යා ධර්ම සංගහ හරහා යහපත් පරිචයන් සහ පමිති දිරි ගැන්වීම.

මානව සම්පත් සංවර්ධන මූලාරම්භයන් පහත අරමුණු සහිතව කියාත්මක කරනු ඇත.

අ.
ආ.
ඇ.
ඈ.
ඉ.
ඊ.
එ.
ඒ.

කර්මාන්තෙය් රැකියා සදහා කාන්තාවන්ට අවස්ථාව ලබාදීම.
‘විෙශේෂ අවශතා’ කණ්ඩායම් සඳහා අවස්ථා සැපයීම
ෙසේවකයන් සඳහා නිසි පාරිශමික සහතික කිරීම
කර්මාන්තෙය් පිරිස් සඳහා නිසි පිළිගැනුම සහ පතිරූප ෙගොඩනැගීම
පුහුණු ශමය සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම සහ කර්මාන්තෙය් නුපුහුණු ෙසේවා බලකාය
කමවත් ආකාරයකින් පුහුණු කිරීම සහ කම්කරු සහ උප ෙකොන්තාත් කමෙව්දය නියාමනය
කිරීම
නිපුණ සහ පුහුණු ෙසේවකයන් පිළිගැනීම සහ සහතිකකරණය සඳහා පහසුකම් සැපයීම
ලියාපදිංචි ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ෙසේවා බලකාෙය් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත නිශ්චිත අවම
ඉදිකිරීම් පුහුණු ෙසේවක සංඛාවක් සඳහා රැකියා සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
ඉදිකිරීම් ෙසේවකයන් සඳහා අනතුරු රක්ෂණය සහ විශාමික පතිලාභ පවර්ධනය කිරීම

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 8 - ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් වෘත්තීය නිරුපදිතතාව සහ ෙසෞඛI
පමිති වැඩි දියුණු කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය:
i.
ii.
iii.

ඉදිකිරීම් ෙසේවක පිරිස් සඳහා ෙසෞඛ සහ ආරක්ෂිත පමිති සහතික කරනු ඇත.
සියලු ඉදිකිරීම් වාපෘතිවල වැඩබිම් නිශ්චිත ආරක්ෂක කළමනාකරණ සැලසුම් ෙහෝ නිරුපදිත
වැඩ කමෙව්ද සකස් කිරිම සහ කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පරිපාටි සඳහා පහසුකම් සපයනු ඇත.
ෙසෞඛ සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ක්ෙෂතයන්හි ෙසේවක පිරිස් පුහුණුව දිරිමත් කිරීම මගින් ඉදිකිරීම්
කටයුතු නිරුපදිත සහ ෙසෞඛයට හානිකර ෙනොවන බවට පත් ෙකෙරන කියාදාම අර්ථ
නිරූපණය කරනු ඇත.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 9 - ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත කියාදාමයන්හි කාර්යක්ෂමතාව සහ
ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ෙයොදාගැනීම වැඩි කිරීම

කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය
අදාළ නිෙයෝජිතායතන සමග එකතුව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පහත කරුණු හඳුනාෙගන
පවර්ධනය කරනු ඇත.
i.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් සැලසුම්කරණය සහ නිර්මාණකරණය, ඇස්තෙම්න්තු කිරීම සහ පිරිවැය
පාලනය කිරීම, පෙල්ඛනය සහ සන්නිෙව්දනය, වාපෘති කළමනාකරණය සහ ෙකොන්තාත්
පරිපාලනය ආදිෙය්දී ෙයෝග ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පාදක පද්ධති භාවිතය

ii.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් කාර්යක්ෂමතාව සහ ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෙතොරතුරු
තාක්ෂණය වැඩිෙයන් භාවිතා කිරීම.

iii.

සම්පත්, වාපෘති, කර්මාන්තෙය් හවුල්කරුවන් සහ කර්මාන්ත අංශය ආශිත සම්බන්ධක පිළිබඳ
ෙතොරතුරු සමගින් ෙමම පතිපත්තිය කියාවට නැංවීෙම්දී කර්මාන්ත වාප්ත සංඛාෙල්ඛන දත්ත
පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 10 - ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සහ ෙසේවක පිරිස සඳහා විෙද්ශීය
ෙවළඳෙපොළ ෙවත පෙව්ශය පවර්ධනය කිරීම

කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය

විෙද්ශ කටයුතු සහ වාණිජ කටයුතු සඳහා වගකිව යුතු අමාතාංශ, ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලය සහ ශී ලංකා මහ බැංකුව සමග සහෙයෝගීතාවෙයන් යුතුව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
අධිකාරිය ඉදිකිරීම් අමාතාංශය හරහා:
i.
ii.
iii.

ඉලක්ක රටවල රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ ෙතොරතුරු එක්රැස් කිරීම පිණිස ජාලයක් ස්ථාපිත කරනු
ඇත.
ෙද්ශීය කර්මාන්තය සඳහා එවැනි රැකියා ලබාගැනීම සඳහා ඵලදායි පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම
ෙද්ශීය කර්මාන්තය සඳහා විෙද්ශ රැකියා ලබාගැනීම සඳහා පවර්ධන පයත්න සඳහා පහසුකම්
සැපයීම

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 11 - ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජන සඳහා
බලාත්මක පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය අෙනකුත් නියාමන බලධාරීන් සහ අනුමත කිරීෙම්
නිෙයෝජිතායතන සමග එකකුව:
i.

ඉදිකිරිම් කර්මාන්තෙය් ආෙයෝජන සහ සංවර්ධන වාපෘති සඳහා අනුමත කිරීෙම් කියාදාම වැඩි
දියුණු කිරීමට හා කඩිනම් කිරීමට ෙහේතු කාරක වන පතිසංස්කරණ ස්ථාපිත කිරීම

ii.

අවශ හැකියා සහිත නව වවසාය සහ ෙසේවා සපයන්නන් වර්ධනය සහ සංවර්ධනය සදහා
පහසුකම් සැපයීම

iii.

පුද්ගලික අංශෙයන් සහ සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් ඉදිකිරීම් සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
සදහා ආෙයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට යාන්තන ස්ථාපිත කිරීම.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 12 - ජාතික ඉදිකිරීම් පතිපත්තිය සමග ආපදා පතIස්ථිතික
ඉදිකිරීම් පමිතීන් හා පරිචයන් ඇතුළුව, කර්මාන්ත පරිචයන්ෙග් අනුකූලතාව සහතික කිරීම පිණිස
අධීක්ෂණ හා ඇගයීම් පරිපාටියක් ස්ථාපිත කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධණ අධිකාරිය:
i.
ii.
iii.
iv.

ඉදිකිරීම සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය සමග ඉදිකිරීම් කියාකාරකම් අනුකූල වන බවට සහතික
කිරීම සඳහා එම කියාකාරකම් පිළිබඳ අධීක්ෂණ, ඇගයීම් සහ වාර්තාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත
කරනු ඇත.
ජයගහණ සහ නව වවසාය වර්ධණ පිළිබඳ දත්ත ගහණය කරනු ඇත.
ඉදිකිරීම් වාපෘති සඳහා ෙගවීමට නියමිත ෙකොන්තාත් ෙගවීම් නිසි ෙව්ලාවට පියවීම සහතික
කරනු ඇත.
ආපදා පතස්ථිතික ඉදිකිරීම් පරිචයන් සහ ව²හයන් සමඟ අනුගතවිම සඳහා සහ ෙරගුලාසි හා
උපදවවලට තුඩුෙදන පෙද්ශයන්හි ඉදිකිරීම් වාපෘති සම්බන්ධව ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ
සංවිධානය මඟින් නිකුත් කරන ආපදා අවදානම් ඇගයීම් වාර්තා ලබා ගැනිම සමඟ අනුගතවිම
සහතික කිරීම සඳහා, අධික්ෂණ, ඇගයීම් සහ වාර්තාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරනු ඇත.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 13 - විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් සහ උපෙද්ශකයන් විසින්
කියාත්මක කරනු ලබන විෙද්ශ අරමුදල් සපයන ඉදිකිරීම් වIාපෘතිවල ෙද්ශීය සහභාගිත්වය පවර්ධනය
කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:

ඉදිකිරීම් වාපෘති සදහා විෙද්ශීය මූලාශ මගින් අරමුදල් සපයනු ලබන විටදී සහ විෙද්ශීය උපෙද්ශකයන්
සහ විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් විසින් කියාවට නැංවීම අවශ කරනු ලබන විටදී, ෙද්ශීය ඉදිකිරීම්
කර්මාන්තෙය් තාක්ෂණ පැවැරුම සහ ධාරිතා ෙගොඩනැගීම සහතික කරනු පිණිස එවැනි වාපෘති
කියාත්මක කිරීෙම්දී හවුල්කාරිත්ව, ඒකාබද්ධ වාපාර සහ උප ෙකොන්තාත්කරණය හරහා ෙද්ශීය
සංවිධානවල සහභාගිත්වය දිරි ගන්වනු ලැෙබ්.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය:
i.
ii.

අරමුදල් සඳහා වන සියලු සාකච්ඡාවලට ෙමම පතිපත්තිය අන්තර්ගත කරනු ලැබීමට හැකිවනු
පිණිස මුදල්, කම සම්පාදන සහ විෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශ සමග සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගනු
ඇත.
ආධාර පදායකයන්ෙග් අරමුදලින් කියාත්මක වාපෘති සඳහා වත්මෙනහි ලබාෙදන ෙද්ශිය
වරණය අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාම සහතික කරනු ඇත.

4.2

කර්මාන්තෙය් වගකීම් සහ කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තන

ජාතික ඉදිකිරීම් පතිපත්තිෙය් රජෙය් වගකීම් අනුපූරණය කරමින් සංසක්තබව, කළමනාකරණය සහ
කාර්ය සාධනෙය්දී කර්මාන්තය ශක්තිමක් කිරීම ආශිතව එහි තීරණාත්මක ක්ෙෂේත ගණනාවක තමන්ට ද
වගකීමක් තිෙබන බව පුද්ගලික අංශය අවෙබෝධ කරගත යුතුය.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 14 - පතිපත්ති සංවර්ධනෙය්දී පුද්ගලික අංශෙය් සහභාගිත්වය
දිරිමත් කරන්න
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:
i.

පතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳ අදහස් විමසීම සඳහා රජය විසින් ස්ථාපිත කරනු ලැබූ යාන්තනයන්ට
නිර්ෙද්ශ ලබාදීම මගින් සකීයව සහභාගිවීමට සහ දායකවීමට පුද්ගලික අංශය දිරිගන්වනු ලැෙබ්.

ii.

කර්මාන්තයට බලපාන ෙහෝ එහි අනුකූලතාවය සහතික කරන පතිපත්ති සංවර්ධනය පිළිබඳ
නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනිම සහ දැනට පවතින ෙහෝ ෙයෝජිත කවර ෙහෝ නීතියකට සම්බන්ධ කරුණු
පිළිබඳ උපෙදස් ලබාදීම පිණිස ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, කර්මාන්තය සමග
උපෙද්ශන යාන්තනයක් පිහිටුවනු ඇත.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 15 - කර්මාන්තය විසින් ඉදිකිරීම් වIාපෘති සඵලව
කළමනාකරණය කිරීම දිරිමත් කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:

ඉදිකිරිම් නිමැවුම්වල කාර්යක්ෂමතාව, ගුණාත්මකභාවය සහ නියමිත කාලයට ෙසේවා සැපයීම සාක්ෂාත්
කරගැනීම පිණිස ෙයෝග විශ්වීයව පිළිගත් වාපෘති කළමනාකරණ පරිචයන් ෙයොදා ගැනීමට ඉදිකිරිම්
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සියලු පාර්ශවකරුවන් උනන්දු කරවනු ඇත.
ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 16 - කර්මාන්තෙය් හවුල්කරුවන් අතර චර්යා ධර්ම සංගහයක්
ස්ථාපිත කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:
i.

තම තමන්ෙග් වෘත්තීය සංවිධාන හරහා තම කණ්ඩායම් සදහා චර්යා ධර්ම සංගහයක් සහ පිළිගත
හැකි පරිචයන් සකස් ෙකොට අනුගමනය කරන බවට වග බලා ගැනීම පිණිස ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙකොන්තාත්කරුවන්, උපෙද්ශකයන්, වාපෘති කළමනාකරුවන් සහ
සංවර්ධකයන් සමග සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගනු ඇත.

ii.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය සමග සහෙයෝගිත◌ාවෙයන් යුතුව අදාළ ශිල්පීන් අතර
කර්මාන්තයට අදාළ කරුණු පිළිබඳව උපෙද්ශනය සහ චර්යා ධර්ම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා හැකියාව
ඇතිකිරිම පිණිස ශිල්පීන්ෙග් සංසද පිහිටුවීමට ශිල්පීන් දිරිමත් ෙකෙර්.

iii.

ඒ අනුව, කර්මාන්තයට සම්බන්ධ පාර්ශවකරුවන් අතර කාර්ය සබඳතා සම්බන්ධෙයන්
කර්මාන්තෙය් පමිති පැහැදිළි කරමින් කර්මාන්ත වාප්ත චර්යා ධර්ම පද්ධතියක් ඔවුන් විසින්
සකස් කරනු ඇත.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 17- ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් මානව සම්පත් සංවර්ධනය දිරි
ගැන්වීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:
i.

පුහුණු ෙසේවකයන්ෙග් සංචිතය පුළුල් කිරීම පිණිස රජය සමග ෙයෝග හවුල්කාරිත්ව සැකසුම්
හරහා මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණට සහෙයෝගය ලබා දීමට ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙද්ශීය කර්මාන්තය දිරි ගන්වනු ඇත.

ii.

ශිල්පිය මට්ටම සඳහා ආධුනිකත්ව පුහුණු බඳු ව²හගත පිවිසුම් මට්ටෙම් පුහුණු පිරිනැමීමට
කර්මාන්තය උනන්දු කරවීම.

iii.

පුහුණු සහ අර්ධ පුහුණු අභාසලාභී ශිල්පීන්ට ෙගවීමක් සහිතව ෙහෝ රහිතව කාර්යස්ථ පුහුණු
අවස්ථා ලබා දීමට කර්මාන්තය උනන්දු කරවීම.

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය 18 - ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ෙයෝගI පසම්පාදන පරිචයන් ස්ථාපිත
කිරීම
කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තනය:
i.

රජෙය් සහ පුද්ගලික ෙකොන්තාත් සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙසේවා සපයන්නන්ට හැකියාව
ඇති කිරිම පිණිස සුදුසු පතීතනය සහ ලියාපදිංචි වීම ලබා ගැනීමට ඔවුන් දිරිමත් කරනු ලැෙබ්.

ii.

සාධාරණ තරඟකාරිත්වය සහ පසම්පාදන පරිචයන් වැඩි දියුණු කිරීමට කර්මාන්තෙය්
පාර්ශවකරුවන් දිරිමත් කරනු ලැෙබ්.

iii.

නිසි කියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පැහැර හැරීම් සිදුකරන සමාගම් සඳහා ස්ථාපිත කරනු ලැබූ
අධීක්ෂණ යාන්තන සමග කර්මාන්තෙය් පාර්ශවකරුවන් සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරනු ඇත.

5.0

අෙනකුත් ආශිත රජෙය් පතිපත්ති

ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ජාතික පතිපත්තිය විසින් පහත දැක්ෙවන සබැඳි පතිපත්ති සමග සහකියා පිළිගැනීම
සහ ස්ථාපිත කිරීම අවශ ෙව්: අධාපන පතිපත්තිය, ජාතික නිවාස පතිපත්තිය, මාර්ග සහ මහාමාර්ග
අංශ පතිපත්තිය, නාගරික සංවර්ධන පතිපත්තිය, ෙභෞතික සැලසුම්කරණ පතිපත්ති, බලශක්ති අංශ
පතිපත්තිය, වාරිමාර්ග සහ ඉඩම් ජලාපවාහන පතිපත්තිය, ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ පාරිසරික පතිපත්ති, ජල
සම්පාදන පතිපත්තිය/දියෙබත්ම කළමනාකරණ පතිපත්තිය, සනීපාරක්ෂක පතිපත්තිය, වෘත්තීය පුහුණු
පතිපත්ති, ජාතික කම්කරු පතිපත්ති, ආපදා කළමනාකරණ පතිපත්තිය, පළාත් පාලන පතිපත්තිය,
වෘත්තීය ෙසෞඛ සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පතිපත්තිය, ආෙයෝජන පතිපත්තිය/ආර්ථික පතිපත්තිය, සහ
වත්මෙනහි ස්ථාපිත කර ඇති ෙහෝ අනාගත දිනයක ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත අෙනකුත් සියලු ආශිත
පතිපත්ති.

6.0

සමාප්තිය

ශී ලංකාෙව් ජාතික සංවර්ධනෙය් අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා සාධාරණත්වය, පිරිවැය ඵලදායීතාව, ෙසේවා
කලට ෙව්ලාවට සැපයීම සහ ගුණාත්මකභාවය සංලක්ෂණය කරන්නා වූ කාර්යක්ෂම ඉදිකිරීම්
කර්මාන්තයක් වත්මෙනහි තීරණාත්මක අවශතාවයක් ෙව්. ජාතික ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට මග ෙපන්වීම
සහ එය සංවර්ධනය කිරීම පිණිස සංසක්ත හා විස්තීරණ පතිපත්තියක් තිබීම රජෙය්, කර්මාන්තෙය් සහ
මහ ජනතාවෙග් යහපත සඳහා වනු ඇත. ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ඉහත ජාතික පතිපත්තිය ෙමම අරමුණ
සාක්ෂාත් කර ගැනීම ඉලක්ක ෙකොට ඇත.



