විධායක සාරාාංශය
වර්තමානයවන විට සමස්ථ ල ෝකයම ලේශගුණ විපර්යාසයන්ලේ අහිතකර බ පෑම් අත්වවිදිමින් ඇති අතර
වර්ධනයවන ශ්රී ංකා ආර්ිකය ද ලේශගූණ විපර්යාස ල ්තුලවන් ජනිතවන අමතර අභිලයෝගයට මුහුණ ලදමින්
ඇත. ලේ ලුණ විපර්යාස ල කු
් ලවන් දිවයිලන් වියළි ක ාපය දිගු නියං තත්වත්වවව ට ක්වන අතර ලතත්ව ක ාපය
දැඩි ගංවතුර තත්වත්වවව ට ලගාදුරුවීම ද දැකිය ැකි ක්ෂණයකි. අධයයන මගින් අනාවරණයවන පරිදි, ඉදිරිලේදී
දිවයිලන් වියළි ක ාපය තවදුරටත්ව වියළි වන බවත්ව ලතත්ව ක ාපය තවතවත්ව ලතත්ව වන බවටත්ව පුලරෝකථනය කර
ඇත.
ජගත්ව ලේශගුණ අවදානම් දර්ශකය අනුව 2018 වසලර්දී ලේශගුණ විපර්යාස ල ්තුලවන් වඩාත්ව අවදානම් සහිත
රටවල් අතරින් ශ්රී ංකාව එහි සිව්වන ස්ථානයට පැමිණ තිබූ අතර, 2019 වසලර්දී ශ්රී ංකාව එම දර්ශකලේ ලදවන
ස්ථානයට පත්වවිය. ඒ අනුව, ලේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීමට ා ඒ සඳ ා අනුහුරුවීමට අදාළ ක්රියාමාර්ග ශ්රී
ංකාව තුළ ක්රියාත්වමක කිරීම සඳ ා ඉ ළ ප්රම්රඛත්වවයක් බාදිය යුතුව ඇති බව පැ ැදිලි කරුණකි. එලස්ම, එහිදී
ලේශගුණ විපර්යාස ල ්තුලවන් අවදානටම ක්වන ජනතාවලේ ලේශගුණ විපර්යාස සඳ ා ඔලරාත්වතුදීලම් ැකියාව
වර්ධනය කිරීමද අතයාවශය කරුණකි. දැනටමත්ව ශ්රී ංකා රජය ලමම තත්වත්වවය කළමනාකරණය සඳ ා විවිධ
පියවර ලගන ඇති අතර ඒහිදී අන්තර්ජාතික එකඟතා ා වගවීම් අනුව කටයුතු කිරීම ද ආරම්භකර ඇත.
ශ්රී ංකා රජලේ 2017-2020 රජය ආලයෝජන සැ ැස්ම අනුව ඇමරිකානු ලඩා ර් බිලියන 4ක් වාරිමාර්ග ා ජ
සම්පත්ව අංශය සඳ ා ලවන්කර ඇති අතර එය සමස්ථ සැ ැස්ලම් ලදවන ස්ථානයට පත්වවන ප්රතිපාදන ලවන්කිරිම ද
ලව්. එලස්ම පසුගිය දශක කීපය තුළ ශ්රී ංකා රජය මගින් අන්තර්ජාතික මූ ය ආයතනව ස ලයෝගය යටලත්ව
ජ ය ා ජ ාධාර ප්රලේශ කළමනාකරණ ක්ලෂ්ත්රයට අදාළ වයාපෘති කීපයක් ලමරට සාර්ථකව ක්රියාත්වමක කර
ඇත.
ල ෝක බැංකු මූ යාධාර යටලත්ව වාරිමාර්ග අමාතයාංශය යටලත්ව ක්රියාත්වමකවන ශ්රි ංකාලව් ඒකාබේධ ජ ාධාර ා
ජ සම්පත්ව කළමනාකරණ වයාපෘතිය ලේශගුණ විපර්යාසයන්ලේ අහිතකර බ පෑම් අවම කිරිම සඳ ා සැ සුම්කර
ඇති පස් අවුරුදු වයාපෘතියකි. ජ ාධාර ා ජ සම්පත්ව සැ සුම්කරණය වැඩිදියුණු කිරිම ා ජ ය ා සම්බන්ධ
යටිත ප සුකම්ව ක්රියාකාරිත්වවය ඉ ළ නැංවීම ලමම වයාපෘතිලේ ප්රධාන අරමුණ වන අතර එහිදී ලව්ලි
ආරක්ෂාව ලමන්ම වාරිමාර්ග පේධතිය මගින් ජ ය ලබදා ැරිලම් ක්රමලව්දය ඉ ළනැංවීමත්ව අලේක්ෂා කරනු බයි.
ලමම වයාපෘතිය යටලත්ව ප්රධාන සංරචක තරකි. පළමු සංරචකය ජ ාධාර ප්රලේශ ා ජ සම්පත්ව සැ සුම්කරණය,
ලේවන සංරචකය යටිත ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරිම, තුන්වන සංරචකය අවස්ථානුකූ
ා දිසි තත්වත්වවයන් සඳ ා
ප්රතිචාර දැක්වීම ා තරවන සංරචකය වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ඒ සංරචක තරයි. ලමම සංරචක තර
අතුලරන් පළමු ා ලදවන සංරචක යටලත්ව පමණක් ලභෞතික යටිත ප සුකම් ඉදිකිරිමට අදාළ කටයුතු
සැ සුම්වන අතර පළමු සංරචකය මගින් ප්රධාන වශලයන්ම ජ ාධාර සැ සුම්කරණය සිදුකරනු බයි.
පළමු සංරචකයට අදාළ කටයුතු ඉ ළ ම වැ ජ ාධාර ප්රලේශය තුළ එනම් ම නුවර, නුවර එළිය ා බදුල්
දිස්ික්ක තුන ඇතු ත්වව ප්රාලේශීය ලල්කම් ලකාට්ඨාශ 31ක ක්රියාත්වමක කිරීමට සැ සුම්කර ඇත. ලමම සංරචකය
යටලත්ව ක්රියාත්වමකවන උප සංරචක ද තුනකි. එනම්, ජ ාධාර ප්රලේශ සැ සුම් කරණය, ජ ාධාර ප්රලේශය
ප්රිස්ථාපනය කිරීම ස බහු ආංශික ජ සම්පත්ව සැ සුම්කරණය යි.
ඉ ළ ම වැලි ජ ාධාර ප්රලේශ සැ සුම සකස්කිරීම, වගාබිම් තුළ ා වගාබිම්වලින් බැ ැරව පාංශු සංරක්ෂණ
වැඩසට න් දුන්වාදීම, ජ ාධාර ප්රලේශ ප්රිස්ථාපන වැඩසට න් දියත්ව කිරිම ා ජ සම්පත්ව ා සම්බන්ධ
අධයනයන් සිදුකිරීම ආදිය ලමම සංරචකය තුළ සිදුකිරිමට අලේක්ිත කාර්යයන්ය.
වයාපෘතිලේ ලදවන සංරචකය යටලත්ව දැඩි අවදානමක් ඇති බවට දුනාලගන ඇති ලව්ලි ඇළ මාර්ග පේධති
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සිදුවන අතර ලම් යටලත්ව ශ්රි ංකා ම වැලි අධිකාරිය, වාරිමාර්ග ලදපාර්තලම්න්තුව, උතුරු
පළාත්ව සභාව ා නැලගනහිර පළාත්ව සභාව යටලත්ව ඇති ලව්ළි 36ක් ා ඇළ මාර්ග පේධති 19ක් ප්රතිසංස්කරණයට
ා ලව්ලි ආරක්ෂාව ඉ ළ නැංවීම සඳ ා දුනාලගන ඇත.
ප්රතිපත්වතිමය වශලයන් ලමම වයාපෘති කාර්යන් ල ෝක බැංකුලව් පාරිසරික ා සමාජීය ප්රතිපත්වතිව ට අනුකූළ විය
යුතු අතර ඉ ත ප්රතිපත්වතිලේ 20වන වගන්තිය අනුව ලයෝජිත වයාපෘති කාර්යයන් තුළ පුේගයන් අවතැන් කිරිම ා

ජනතාව සතු ඵළදායක වත්වකම් අත්වපත්වකරගැනීම ල ෝ අහිමි කිරිම සිදුලනාක යුතුය. ලකලස් ලවතත්ව වයාපෘති
කාර්යයන් සිදුකිරීලම්දී කාවකාලික වශලයන් බ පෑමක් ඇතිවිලම් ැකියාවක් ඇතිවිය ැක.
ලමම වයාපෘතිය ල ෝක බැංකු ආරක්ෂණ වර්ීකරණය අනුව B ලර්ණියට අයත්වවන අතර, ලයෝජිත වයාපෘති
කාර්යන් අනුව ල ෝක බැංකු ලමල යුම් ප්රතිපත්වති 4.12 අදාළව ස්වකැමැත්වලතන් ලතාරව නැවත පදිංචිකිරීම යන
තත්වත්වවය ඉස්මතුලව්. ලයෝජිත වයාපෘති කාර්යන් අනුව ලමහි බ පෑම අවම උවත්ව, දිසිලේ ඇතිවිය ැකි
තත්වත්වවයන්ට පුර්ව සූදානමක් ල ස ල ෝක බැංකු ලමල යුම් ප්රතිපත්වති 4.12 අනුව වයාපෘතියට අදාළව නැවත
පදිංචිකිරීලම් ප්රතිපත්වතිමය රාමුව සකස්ක යුතු අතර එය ශ්රි ංකා රජලේ ඉඩම් අත්වපත්වකරගැනීලම් පනතට ා
ල ෝක බැංකු පාරිසරික ා සමාජීය ආරක්ෂණ ප්රතිපත්වතිව ට අනුකු විය යුතුය.
නැවත පදිංචිකිරීලම් ප්රතිපත්වතිමය රාමුව මගින් ලයෝජිත වයාපෘතිලේ සංරචක ා උප සංරචකව ට අදාළව නැවත
පදිංචිකිරීලම් මූ ධර්ම, සංවිධාන සැකැස්ම, නිර්නායක සකස්කිරිම සිදුකරනු බයි. එයට අමතරව ලමම නැවත
පදිංචිකිරීලම් ප්රතිපත්වතිමය රාමුව මගින් ලයෝජිත වයාපෘති කාර්යන් ල ්තුලවන් සිදුවිය ැකි බ පෑම්, ජීවලනෝපාය
අහිමිවීම් ආදිය සඳ ා ජීවලනෝපාය උපකාර ස යන් සැ සුම් කිරිමටත්ව, විෂමතාවයන් වැ ැක්විලම් යාන්ත්රණය
සැකසීමට අදාළව මාර්ලගෝපලේශ ද සපයනු බයි.

