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වැඩසටහන හා සේඵන්ධිත යලයාව භ රතලධාරීන් පවත 

2022/23 - භහ කන්නපන වී වගාව සහා ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර පඵදාහැරීපේ 

ක්රියාවාවයේපන රතරත යලයාව  ඳාර්ශවයාවන් සහා ව භාර්පගෝඳපේශයාව 

 

“2022/23 භව කන්නයේ වී ගා කිරීභට අලය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වනාධාය ්රභඹට පඳීමභ වා 
යාඹනික යඳ යව යර මිර තීයණඹ කිරීභ” භපයඹන් 2022.08.22 දින කෘෂිකර්භ අභාකයතුභන් විසින් 
ඉදිිසඳත් කයන රද අභාකය භ්ඩලර දයශලඹට 2022.09.22 දින ඳපති අභාකය භ්ඩලර ැසවවීයදී, 
ඵරඳත්රරාී  නිවඳාදකිනන්ය  යඳ යව ය යග වීන් විසින් මිර ී ගපනීභ වා වථාය අභාකය භ්ඩලර 
ප්රදඳාදන කමිටු භිනන් නිර්යශල කය ඇති ඳිසදි යව්ටටඹාය යදකක උඳිසභඹකට ඹටත් 
යව්ටටඹායඹකට රු. 20,000.00 ක මුදර්ට යඳ යව ය වනාධායඹ්ට ලයඹන් යජඹ විසින් දපරීභට 
අනුභපතිඹ රපබී ඇක.  

එයේභ, යභයට කෘෂිකර්භාන්කඹ තියය, ඳිසය ිතකකාී  ඳශධතිඹ්ට යර ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා 
කෘෂිකර්භාන්කඹ වා කාඵනික යඹදවුද යඹදවීභ වා ්රභත් ඳිසදි ියඹය ගපනීභ අකයලය ය.. 

ඒ වා න පරසුදගක ගභන් භාර්ගයේ එ්ට ියඹය්ට යර, 2022/23 භව කන්නයේ වී ගා වා 
30% ්ට ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය බාවිකා කිරීභ අයමුණු කයගත්, යජයේ යඳ යව ය යඵදාවපරීයද 
පලටවන ක්රිඹාත්භක කිරීභට අදාශ  යභභ භාර්යගදඳයශලඹ කව කය ඇක. 

යභභ භාර්යගදඳයශලඹ තුශ යජයේ යඳ යව ය ප්රතිඳත්තිඹ, යඳ යව ය ඉල්ලුද කිරීභ, යඳ යව ය 
යඵදාවපරීභ, යඳ යව ය නිසි යර බාවිකා කිරීභ, අධී්ටණඹ, ප්රගතිඹ ාර්කා කිරීභ, භායරදචනඹ වා 
ප්රතිපර ඇගීමභ ඹනාී කරුණු ද ඇතුශත් කය ඇක. 

දිිනයනිත කෘෂිකර්භාන්කඹට දඵන්ධ යභභ ජාතික කර්කය යභභ භාර්යගදඳයශලයේ වන් 
ආකායඹට ාර්ථක ඉටු කිරීභ වා අලය ක්රිඹාභාර්ග කාර්ඹක්ෂභ වා පරදාීම යර ඉටු කිරීභ යභභ 
කාර්ඹඹ වා දඵන්ධ සිඹලුභ ඳාර්ලඹන්ිත ගකීභ ඵප. කාරුණික සිිතඳත් කයමි. 

යභභ භාර්යගදඳයශලයේ වන් ්රභය.ද, උඳයදව, සීභාන් වා යක න්යශසි භපනවින් අධයඹනඹ කය, 
වනාධාය යඳ යව ය පලටවන  කන්නඹ තුශ ී ාර්ථක කය ගපනීභ වා අලය දපනුත්බාඹ අදාශ 
සිඹලු නිරධාරීන්ට රඵා යදන යරත් කාරුණික දන්මි.  

යභය අභාකයාදලඹ භ් න් කිසිපර ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ර්ගඹ්ට නිලවචික ලයඹන් ඒ ඒ ප්රයශලයේ  
යග විජන යේා භධයවථාන යක  යඵදාවපරීභ වා යකදයා ගපනීභට කටයුතු යන යකයර්. 

නිලවචික ප්රයශලඹක කුභන නිවඳාදනඹ්ට කාර්ඹ්ටභ ක්රිඹා කයිනද ඹන්න  නිලවචිකභ වපරනා ගපනීභට 
යන වපක. එකභ නිවඳාදනඹ එිත යඳදක අන්කර්ගකයඹන් යවද ්ටෂුද්රජීවවීන් දඛ්යායන් ව 
කාර්ඹක්ෂභකායඹන්, කා්ඩලයඹන් කා්ඩලඹට යනව න අකය ඒ ඒ යඳ යව ය ර කාර්ඹ්ටභකා 
යදා ඳතින්යන් යඹ දා ගන්නා අමුද්රය, වා අයනකුත් ඳිසය ාධක භක ඵපවින් මිර තීයණඹ කිරීභ ගපටලු 
වගක ඵ කා්ටණික ඇගීමද කමිටු යඳන්ා ී ඇක. 

එඵපවින්, යභකපන් සිට යග වීන්ට කභන්ට සුපරසු ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදනඹ යකදයා ගපනීභට 
ඳවසුකද පරසීයද පලියළියර්ට යඹ දනු රපයේ.  





වී වගාව සහා පඳොපහොර පඵදාහැරීපේ භාර්පගෝඳපේශයාව : 2022/23 භහ 
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1 
 

 

1 රජපන ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර සහනාධාර ප්රතිපඳ්තතිපයාව 

 

1.1 පහක්ටයාවාරයාවකට (01) රු. 20,000 ක උඳරිභ සීභාවකට යාවට්තව, උඳරිභ පහක්ටයාවාර 2 ක් දක්වා 

වී වගා කරන පගොවීන්, වී   වගාව සහා ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර පනොමිපේ ලැබීභට හිමිකේ 

ලඵයි. 
 

1.2  යව්ටටඹාර් යදකකට (02) පඩියඹන් වී ගා කයන යග වීන්ය  නාභයල්ඛ්නඹ්ට කවකය එභ 
යග වීන් කඩිනමින් වඳුනාගපනීභට පලියළියර්ට යග විජන දර්ධන යක භාිසව ජනයාල් 
විසින් යඹදිඹ යුතුඹ. එභ යග වීන්ය  යක යතුරු ඇතුශත් දත්ක ඳශධතිඹ්ට කවකය යේ 
අලවියේ ඳර කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ.   
 

1.3  වී ගා වා ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වනාධායඹට අඹපරද කයන යග වීන් ඳවක වන් 
අලයකා ුරයා තිියඹ යුතුඹ. 
 

1.3.1 කලින් කරට යාජය ප්රතිඳත්තිඹ අනු යග වීන් විසින් ුරයාලිඹ යුතු ඵ නිඹභ කය ඇති ඹද 
ක්රිඹාකායකද ඳතී නද ඒා දර්ර්ණ කය තිබීභ. 

 
1.3.2 වී යග විකපන් කයන කුඹුරු ඉලභ ියිතටි ප්රයශලඹට අදාශ යග වි දවිධානයේ ාභාිකකත්ඹ 

රඵා තිබීභ වා වී ගාට ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වනාධායඹ රඵා ගපනීභ වා අදාශ 
යග වි දවිධානයේ නිර්යශලඹ රපබී තිබීභ. 

 
1.4  කිසිඹද ගා කන්නඹක රඵා ගත් යඳ යව ය එභ කන්නඹ තුශ ී ගාට යඹීභට  යන වපකි 

අවථාර ී,  ඒ ඵ කන්නයේ අානඹට යඳය යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරී යක 
ලිඛික දපන්විඹ යුතු අකය, එශයමන කන්නයේ ී වනාධාය භක යඳ යව ය ිතමිකභ රපයඵන්යන් 
ඳසු් ඹ කන්නයේ ඉතිිස ඇති එභ යඳ යව ය ප්රභාණඹ අඩු කිරීයභනි. එයේ ලිඛික යන දන්ා 
තිබීභ දචනික ක්රිඹා්ට න අකය ඒ දඵන්ධයඹන් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වා න 
දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටුට නීතිඹ අනු කටයුතු කශ වපකිඹ.  
 

1.5  වනාධාය භක රඵා යදන යඳ යව ය යක ග නිඹමික ගාට යඹ දන යක්ට  පඳයුද ක්රිඹාලියේ 
ී යඳ යව ය යක ගයේ ආය්ටා ියළිඵ ර්ර්ණ ගකීභ ඒ ඒ අවථාය. බායකායත්ඹ දයන 
ආඹකනඹ විසින් දපිසඹ යුතුඹ. 
 

1.6  වනාධාය භක රඵා යදන යඳ යව ය නිඹමික ගාට යඹ දන යක්ට එඹ යජයේ යඳ පර යශඳශ්ට 
යේ රකා කටයුතු කශ යුතු ය.. යජයේ වනාධාය ඹටයත් යග වි ජනකාට යදනු රඵන 
යඳ යව ය, 1988 අදක 76 දයන (දයලදධන) ඳනතින් දයලදධික 1982 අදක 12 දයන යඳ පර 
යශඳශ වියඹිත කයනු රඵන පයදි ියළිඵ ඳනයත් 12 න ගන්තිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු 5(අ) 
ගන්තිඹ ඹටයත් යඳ පර යශඳශ ලයඹන් ගපයනන යජයේ යශඳශකි. එඵපවින් වනාධාය භක 
යඵදා විසනු රඵන ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය අයේ්ටෂික යග වි ජනකා විසින් කත්කාර්ඹ වා 
ඳභණ්ට යඹ දා ගක යුතු අකය එිනන් ඵපවපය න අවථාන්ිත ී දයලදධික 1982 අදක 12 දයන 
යඳ පර යශඳශ වියඹිත කයනු රඵන පයදි ියළිඵ ඳනක අදාශ කය ගක යුතු ඵ දන්මි. කද, 
වනාධාය භක යඵදා විසනු රඵන යඳ යව ය දඵන්ධයඹන් කයනු රඵන පයදි භපලලීභ වා 
යඳ ලිව විභර්ලන සිපර කිරීභට අලය ියඹය යගන එකී විභර්ලන වා ජනතික ක්රිඹාභාර්ග වා 
අලය වඹන් රඵා යදන යරත් දන්මි. යභභ කාර්ඹඹ ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ 
අධය්ටයඹා, ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ දිවත්රි්ට වකාය අධය්ටරුන් වා 
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යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තුය. නිරධාරීන් විසින් වයඹදගයඹන් සිපර කිරීභට ගඵරා 
යුතුඹ. 

  

2 සහනාධාර භත ලැපඵන ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර ප්රභායයාව 

 
2.1  ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන ආඹකනඹ විසින් ඒ ඒ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ර්ගඹට 

අදාර, වී ගා කයන ඒකීඹ භුමි ප්රභාණඹකට යඹදිඹ යුතු යඳ යව ය ප්රභාණ නිර්යශල කය ඇක. 
එභ යඳ යව ය නිර්යශල ඳදනද කය ගනිමින් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වනාධාය පලටවනට 
උඳයඹදගී කය ගපනීභ වා ඒ ඒ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදනඹන්ට අදාර නිර්යශල 
කයන රද යඳ යව ය ප්රභාණඹන් වා ටිනාකභ ියලිඵ යක යතුරු කෘෂිකර්භ අභාකයාදලයේ යේ 
අලවිඹ භ් න්  ප්රකාලඹට ඳත් කයනු රපයේ. 
 

2.2  වනාධාය භක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය රඵා ගපනීභට ිතමිකභ ඇති යග වීන්ට යඳ යව ය 
පඳිනඹ යුත්යත් එභ යග වීන් ගා කයන කුඹුරු ඉලද ප්රභාණඹ වා එඹට අදාශ යඳ යව ය 
නිර්යශලඹ අනු නිඹමික යව්ටටඹායඹකට රු. 20,000 කට යන පඩි යඳ යව ය ප්රභාණඹ්ට 
වා ඳභණි. 

 
 

3 සහනාධාර පඳොපහොර ලඵා ගැනීභ සහ පඵදා හැරීපේ ක්රියාවාවයේයාව 

 
3.1  ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය, ඳිසවයණ වා යභයවයුද විඹදභකට ඹටත් යග විජන යේා 

භධයවථානලින් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන ආඹකන වයවා රඵායගන යග වීන්ට 
නිකුත් කශ යුතුඹ. 
 

3.2  යග වීන් විසින් ඒ ඒ යග විජන යේා භධයවථාන භිනන් රඵා ීභට කපභපත්ක ඳශ කය ඇති 
නිවඳාදන යකදයා ගක යුතුඹ. කද යද වා දිවත්රි්ට කෘෂිකර්භ කමිටු භිනන් යග වීන් දපනුත් 
කය තීයණ ගපනීභට පලියලියශ්ට යඹීභ සුපරසු ය.. 

 

3.3  එකී යකදයා ගත් නිවඳාදන යග විජන යේා භධයවථානයේ යග විජන ප්රායශය ඹ නිරධාිස යක 
අදාශ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකායරුන් (කෘ.ඳ.නි.) විසින් විධිභත් යර දපනුද 
දිඹ යුතුඹ. (උඳයල්ඛ්නඹ 01)   
 

3.4  යග වීන්ය  එභ ඉල්ලීදරට අදාශ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකඹන් විසින් ඳඹා 
ගපනීභට නිඹමික යඳ යව ය ප්රභාණඹ, යග විජන යේා ඵර ප්රයශලඹ ව ඳිසඹ අනු 
යඳ යව ය යක ගයේ ටිනාකභ ඇතුශත් අදාශ පඳයුදකරුන් යක මිරී ගපනීයද ඇණවුභ්ට 
(Purchasing order) යග විජන යේා ප්රායශය ඹ නිරධාිස විසින් ජාතික යඳ යව ය යල්කද 
කාර්ඹාරඹට ියටඳත් ිතක නිකුත් කශ යුතු ය.. (උඳයල්ඛ්නඹ 02)   

 
3.5  එකී ඉල්ලීභ සිපරකය දින 03 ්ට තුශ නිවඳාදන ආඹකනඹ විසින් පඳීමභට එකඟ විඹ වපකි ඵ 

යවද යන වපකි ඵ යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරී වට ලිඛික ජාතික යඳ යව ය යල්කද 
කාර්ඹාරඹට ියටඳත් ිතක දපනුද දිඹ යුතු ය. (උඳයල්ඛ්නඹ 03). යද වා විදුත් කපඳෑර 
බාවිකා කශ යුතුඹ. 

 
3.6  ඒ අනු රඵා ීභට එකඟකාඹට ඳපමිණි ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ප්රභාණඹ නිඹමික දින යවද 

ඊට යඳය යග විජන යේා භධයවථානඹ යක යවද යග වි දවිධානයේ යඳ යව ය බාය ගන්නා 



වී වගාව සහා පඳොපහොර පඵදාහැරීපේ භාර්පගෝඳපේශයාව : 2022/23 භහ 
 

3 
 

වථානඹට රඵා ීභට නිවඳාදන ආඹකනඹ කටයුතු කශ යුතුඹ. බා්ඩල බායගපනීයද ඳත්රිකාය. 
මුල් ියටඳක පඳයුදකරුය  ියටඳක යරත්, යදපනි ියටඳක යග විජන දර්ධන 
යදඳාර්කයදන්තුය. ියටඳක යරත්, තුන්න ියටඳක අදාශ යග විජන යේා භධයවථානයේ 
ියටඳක යරත් වන් වී තිියඹ යුතුඹ. එභ කාර්ඹඹ, කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය 
නිරධාරී යවද කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය නිරධාරීන් යන භපති ප්රයශලර ්ාභ 
නිරධාරීය  අධී්ටණඹ ඹටයත් යවද යග විජන දර්ධන යක භාිසව ජනයාල්යඹා විසින් 
ඵරඹ ඳයනු රඵන යනත් නිරධාිසඹකු විසින් සිපර කශ යුතුඹ 
 

3.7  ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකිනන් යඳ යව ය යක ගඹ පඳීමභට යඳය කා්ඩල අනු අදාශ 
යඳ යව ය යක ගඹ නිඹමික ප්රමිතිඹට අනුකර ඵට නාථ කිරීභ දවා ජාතික යඳ යව ය යල්කද 
කාර්ඹාරයේ අනුකරකා වතිකඹ රඵා ගපනීභ අනිාර්ඹ ය.. පඳයුද යක ගඹට අදාශ 
ඉන්ය ිනවඳත් පඳයුදකරු විසින් යග විජන යේා ප්රායශය ඹ නිරධාරී යක බාය දිඹ යුතුඹ.  

 
යභකී ඉන්ය ිනවඳයකිත යඳ යව ය කා්ඩල අදකඹ, (යඳ යව ය කා්ඩල අදකඹට අදාශ 
ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ විසින් නිකුත් කයන රද අයරවි අනුභපතිඹ, යද භිනන් 
කවවුරු කය ගපනීභට වපකිවිඹ යුතුඹ.) ප්රභාණඹ,යග විජන යේා ඵර ප්රයශලඹ, ඳිසඹ, 
ටිනාකභ, ප්රාවනඹ කයන රද ාවනයේ අදකඹ, ිසඹපරරුය  නභ, ජාතික වපඳුනුදඳත් 
අදකඹ ආී යක යතුරු ඇතුරත් විඹ යුතුඹ.  
 

3.8  
3.8.1 යශය ඹ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකිනන්ය  නිවඳාදන භිනන් යඳ යව ය ඳඹන 

අවථාර ී, යභභ භාර්යගදඳයශලයේ 5 න ඳිසච්යේදයේ වන් ඳිසදි  යඳ යව යර 
ප්රමිති ඳාරනඹ දඵන්ධ ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ භිනන් නිකුත් කශ 
අනුකරකා වතිකඹ රපබීයභන් අනතුරු ඳභණ්ට යග විජන දර්ධන 
යදඳාර්කයදන්තුය. එකඟකාඹ  භක එභ දර්ර්ණ යඳ යව ය ප්රභාණඹභ යග විජන 
දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරීය  දඵන්ධීකයණඹ ඹටයත් යග වීන්ය    නිලවචික 
ය්ටන්ද්රගක වථානරට ප්රාවනඹ කය ීභට එභ යශය ඹ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය 
නිවඳාදකඹා ගඵරාගක යුතුඹ. යග වීන් යකට යඵදාවිසන රද යඳ යව ය ප්රභාණඹට අදාශ 
බා්ඩල රපබීයද කුවිකාන්සිඹ (GRN) කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය 
නිරධාරීය  ව යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරීය  අත්න් ිතක විඹ යුතුඹ.  
 
යද වා න යභයවයුද වා ඳිසඳාරන විඹදද දිවත්රි්ට යඳ යව ය කමිටු, ජාතික යඳ යව ය 
යල්කද කාර්ඹාරඹ වා යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තු යක භවාබා්ඩලාගායයේ 
එකඟකාඹ භක කෘෂිකර්භ අභාකයාදලඹ විසින් යන් කයනු රපයේ.  
 
යග වීන් වා යඳ යව ය නිකුත් කිරීයදී රපරඳක්ට නිකුත් කිරීභ සිපර කශ යුතුඹ. කද 
සිඹළුභ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව යර මිර ගණන් යග විජන යේා ප්රායශය ඹ 
භධයවථානඹන්ිත ප්රදර්ලනඹ කශ යුතුඹ. 
 

3.8.2 2022 යාවල කන්නපන පඳොපහොර පඵදාහැරීපේ ක්රියාවාවයේයාව සහා ඉන්ධන සැඳයිභ ඵාධා වීභ 

පහේතුපවන් පගොවිජන පසේවා භධයස්ාාන වල ඉතිපරිව ඇතිප ඝය කාඵරතක පඳොපහොර, 

තවදුරට්ත ප්රමිතිපයාව ඳරික්ෂා කර, පඳොපහොර උඳපේශන කමිටුව ට ඉදිරිඳ්ත කර එහි රතර්පේශ 

අභාතයාාංශයාව පවත පයාවොමු කර විපශේෂ අැතභැතිපයාවක් යාවටප්ත පගොවීන්පැ කැභැ්තත ද 

ලඵාපගන පඵදාහැරීභ කල හැකියාව . එභ පඳොපහොර පඳර කන්නපන ස්ාාවර අභාතයා 

භණ්ඩල ප්රසේඳාදන කමිටුව භගින් මිල තීරයයාව කල පඳොපහොර වන පහයින් කියලභ 

පහේතුවක් රතසා එකී විපශේෂ අවසරයාව පනොභැතිපව පඵදීභ පනොකල යුතුයාව. ඒ අැතව 
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ලඵාගන්නා අවසරයාව භත පඵදාහැරීභ කරැත ලඵන පඳොපහොර සදහා පගවීේ කිරීභට දිසාඳතිප 

වරයාවාපැ රතර්පේශයාව භත අභාතයාාංශයාව පවත ඉදිරිඳ්ත කල යුතුයාව. 
 

3.9 ඳිසය ිතකකාී  වනාධාය යඳ යව ය අඹපරද කිරීභ 
 

3.9.1 ඳිසය ිතකකාී  වනාධාය යඳ යව ය රඵා යගන යඵදාවපරීභට ඉදිිසඳත් න යග විජන    
යේා  භධයවථාන විසින් සිඹ ඵර ප්රයශලයේ කන්නඹ ආයදබ කිරීභට අභ ති යදකකට 
යඳය අලයකාඹ  වන්කය  ලිඛික  ඉල්ලීභ්ට  එභ යග විජන යේා ඵර ප්රයශලඹට   
යඳ යව ය පඳීමභට කපභපත්ක ඳශකය ඇති ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන ආඹකන 
යක 3.4. ිත ද්ටා ඇති ඳිසදි යඹ මු කශ යුතුඹ. ඒ අනු යග විජන දර්ධන 
යදඳාර්කයදන්තු වා අදාශ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන ආඹකනඹ විසින් 
යඳ යව ය යඵදාවපරීභ සිපරකයනු රපයේ. 

 
3.9.2 යග වීන් විසින් ඳිසය ිතකකාී  වනාධාය යඳ යව ය අඹපරද කිරීයද ී,  

 
3.9.2.1     යග විජන යේා භධයවථාන යක ්ාභ නිරධාරී ද භට්ටමින් කෘෂිකර්භ 

ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය විසින් එනු රඵන යග වීන්ය  රපිනවතු ඳදනද 
කය යගන ඉවක 2.1 ිත වන් යඳ යව ය නිර්යශල භක යග වීන් යක යඳ යව ය 
නිකුත් කිරීභ සිපර කශ යුතුඹ. 
 

3.9.2.2     කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකායරුන් / දර්ධන   නිරධාරීන් / ්ාභ 
නිරධාරීන් / භවපලි ඒකක කශභනාකරු විසින් කභ ්ාභයේා දරට අදාශ 
යග වීන්ය  රපිනවතුර දෘඪ ියටඳත් රඵාගක යුතුඹ.  

 
3.9.2.3     එභ රපිනවතුය. ඹද යග වි භවයකකුට අදාශ තීයයේ දකුණු ඳසින්  කෘෂි යශලගුණික 

කරාඳඹ, ාිස ්රභඹ, ගා ූමමි ප්රභාණඹ, අලය යඳ යව ය ප්රභාණඹ වා යග වි 
භවකාය  අත්න / භවඳට ඇිනලි රකුණ ටවන් කිරීභ වා වථාන යන් කය 
ඇක. 

 
3.9.2.4     ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය රඵා ගන්නා යග වීන්ය  යක යතුරු ඇතුශත් රපිනවතුර 

නියදයකාඹ ියළිඵ ්ටයේත්ර කමිටුය. නිරධාරීන් විසින් අත්න් කඵා වතික 
කශ යුතුඹ. 

 
3.9.2.5     ඳිසය ිතකකාී  වනාධාය යඳ යව ය රඵාීභට සුපරසු යග වීන් නිර්යශල කිරීභට  

ඳත්කයන ්ටයේත්ර කමිටු, කෘෂිකර්භ උඳයශලක, කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා 
නිවඳාදන වකාය, යග විජන යේා භධයවථානඹ යක අනුයු්ටක කයන රද 
දර්ධන නිරධාරී වා යග වි දවිධාන බාඳති / යල්කද ඹන නිරධාරීන්යගන් 
භන්වික විඹ යුතුඹ. 

 
3.9.2.5.1 කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය නිරධාරීන් යන භපති ප්රයශලර 

කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය නිරධාරීන් යනුට යද වා 
්ාභ නිරධාරී යවද යනත් නිරධාිසයඹකු යග විජන දර්ධන යක භාිසව 
ජනයාල් විසින් ඳත් කශ යුතුඹ.  

 
3.9.2.5.2 භවපලි ඵර ප්රයශල දඵන්ධයඹන් න කල් ිත ඉවක 3.9.2.5. ිත වන් 

යග විජන යේා භධයවථානර දර්ධන නිරධාරීන් යනුට භවපලි 
ඒකක කශභනාකරු ද යභභ ්ටයේත්ර කමිටුය. ාභාිකකයඹකු විඹ යුතුඹ. 
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3.9.2.6     ඹද යග වි භවකකු ඳිසය ිතකකාී  වනාධාය යඳ යව ය ඉල්ලුද කිරීයද ී ඉවක 

රපිනවතුය. ඔහුට අදාශ යක යතුරු නිපයදි ඇතුශත් කිරීයභන් ඳසු යග වි භවකාය  
අත්න රඵාගක යුතුඹ.  

 
3.9.2.7  ඉවක 3.9.2.5. ිත ්ටයේත්ර නිරධාරීන් විසින් රඵා යදන යක යතුරු යග විජන යේා 

භධයවථානයේ ී ඳිසගණකගක කශ යුතුඹ. 
 

3.9.2.8 අදාශ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය නිරධාරී විසින් යඳ යව ය රඵා 
ගපනීභ ියණි රපර ඳක්ට යග වි භවකා යක නිකුත් කශ යුතුඹ. එභ රපර ඳක යග විජන 
යේා භධයවථානඹට යවද කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය නිරධාරී 
යක බායීයභන් ඳසු ඔහු යක අලය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ප්රභාණඹ රඵා දිඹ 
යුතුඹ. යග වීන් යක යන මිරයේ යඳ යව ය නිකුත් කිරීයද ී අදක ිතක විධිභත් 
රපරඳක්ට රඵා ී උඳයල්ඛ්න 01 ිත යග වි භවකාය  අත්න වා දිනඹ ටවන් කය 
කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය නිරධාරී / ඵරඹ රත් නිරධාිසඹා විසින් 
ඒ ඵ වතික කශ යුතුඹ 

 

3.9.2.9     ඉවක 3.9.2.7. ිත වන් යක යතුරු ෑභ භාඹ්ට අානයේභ දත්ක ඳශධතිඹට 
ඇතුශත් කිරීභ ියණි යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරී විසින් යග විජන 
දර්ධන දිවත්රි්ට කාර්ඹාරඹ යක රඵා දිඹ යුතුඹ. දිවත්රි්ට බාය යග විජන දර්ධන 
නියඹදජය/වකාය යක භාිසව විසින් ෑභ භාඹකභ ප්රගතිඹ ඳරී්ටා කය අදාශ 
භාඹ අන් වී දින දවඹ (10) ්ට ඇතුශක දත්ක ඳශධතිඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ. 
එයේ නිඹමික ඳිසදි යක යතුරු රඵා යන යදන යග විජන යේා භධයවථාන 
වඳුනායගන අලය ක්රිඹාභාර්ග ගපනීභ දිවත්රි්ට යග විජන දර්ධන නියඹදජය / 
වකාය යක භාිසව විසින් සිපර කශ යුතුඹ. අලය නද යක යතුරු රඵා යදන යක්ට 
අදාශ යග විජන යේා භධයවථාන යක යඳ යව ය යක ග රඵාීභ කාකාලික 
අත්ිතටුවීභ වු ද  සිපර කශ වපකි ය.. 

 
3.9.2.10 දත්ක ඳශධතිඹ තුශ යභයක්ට ඇතුශත් යන භපති යග වීන්, ඳිසය ිතකකාී  

වනාධාය යඳ යව ය වා ඉල්ලුද කයන අවථාර ී ඔවුන්ය  යක යතුරු 
ඹාත්කාලීන කය අලුතින් දත්ක ඳශධතිඹට ඇතුශත් කශ වපකි නමුපර එයේ කිරීභට 
යඳය අදාශ යග වි භවකායගන් යඳ යව ය ඉල්ලීභ්ට රඵා යගන (උඳයල්ඛ්න 01 ට 
අනු) ඔහු යක වනාධාය යඳ යව ය නිකුත් කිරීභ සුපරසු ඵට ඉවක ්ටයේත්ර 
කමිටුය. නිර්යශලඹ භක යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරී විසින් කභ අත්න 
යඹ දා වතික විඹ යුතුඹ. 

 
3.9.2.11 න යග වීන්ය  නාභ යල්ඛ්න දිවත්රි්ට යග විජන දර්ධන නියඹදජය/වකාය 

යක භාිසවය  නිර්යශලඹ ිතක දත්ක ඳශධතිඹට ඇතුශත් කශ යුතුඹ.       
 

3.10 ඳිසය ිතකකාී  වනාධාය භක යඳ යව ය ඳඹා ගපනීභට ිතමිකභ ඇති යග වීන් ිය ළිඵ  
යක යතුරු කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකායරුන් විසින් යවද එභ නිරධාරීන් 
යේයේ යඹ දා යන භපති ප්රයශලර ී යඳ යව ය යඵදා වපරීභ දඵන්ධීකයණඹ වා ඳත් 
කශ නිරධාරීන් විසින් රඵා දිඹ යුතුඹ. 

 
3.11  වී ගා වා යඳ යව ය නිර්යශලඹන් අනු ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය අඹපරද කයන ඵ  වා  

යග වීන් නිපයදි යඳ යව ය ප්රභාණඹ ඳඹා යගන වී ගාට යඹ දන ඵ කවවුරු කිරීයද 



වී වගාව සහා පඳොපහොර පඵදාහැරීපේ භාර්පගෝඳපේශයාව : 2022/23 භහ 
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පලියළියර්ට කෘෂිකර්භ උඳයශලකරුන්/ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය  
නිරධාරීන් විසින් යඹීභ අකයලය ය.. 

 
3.12 යග වීන් විසින් ඉදිිසඳත් කයන ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය අඹපරදඳත්රර වන් යක යතුරුර 

නියදයකාඹ ඳරී්ටාකය කවවුරු කයයගන යග වීන්ය  නද, ගා කයන කුඹුරුර නද වා 
ප්රභාණඹන් වා ඒ වා ිතමි යඳ යව ය ප්රභාණඹන් (යකදයා ගත් නිවඳාදකිනන්ය  යඳ යව ය) 
ඇතුශත් යල්ඛ්නඹ්ට සිඹ ඵර ප්රයශලඹ වා කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය විසින් 
යවද එභ නිරධාරීන් යේයේ යඹ දා යන භපති ප්රයශලර අදාශ නිරධාරීන් විසින් ියළියඹර කය 
්ාභ නිරධාරී කාර්ඹාරඹ, කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය කාර්ඹාරඹ, යග වි 
දවි ධානයේ බාඳතිය  නි යවද කාර්ඹාරඹ ව භවපලි ඵර ප්රයශලර ඒකක 
කශභනාකරුය  කාර්ඹාරඹ ඹන වථානර ප්රසිශධ කශ යුතු ය.. 

 
3.13 යභභ යල්ඛ්නර වන් යක යතුරු දඵන්ධයඹන් ඉදිිසඳත් න භවජන වියයදධකා ඳරී්ටා 

කය නියදයකාඹ කවවුරු න පලියළියර්ට යඹීභට යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරී 
වා කෘෂිකර්භ උඳයශලක ව භවපලි ඵර ප්රයශලර යක ට්ාා කශභනාකරු ඒකාඵශධ 
කටයුතු කශ යුතු ය.. 

 
3.14  භවපලි ඵර ප්රයශලර වනාධාය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ිතමි යග වීන්ය  නාභ යල්ඛ්නඹ්ට, 

යග වි භවකාය  නභ, ලිියනඹ, ජාතික වපඳුනුදඳත් අදකඹ, කුඹුරු ඉලයද ප්රභාණඹ 
(යව්ටටඹාර්ලින්), ියිතටීභ නිලවචඹ කය ගක වපකි යක යතුරු, යග වි භවකාය  පරයකථන අදකඹ 
වා නිඹමික යඳ යව ය ප්රභාණඹ ඇතුශත් න ඳිසදි ඒකක කශභනාකරු විසින් කව කය අත්න 
ව නිර මුද්රා යඹ දා නියදයකාඹ කවවුරු කිරීභ ියණි යක ට්ාා කශභණාකරුය  ද 
අත්න ව නිර මුද්රා රඵායගන අදාශ යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාිස යක ඉදිිසඳත් 
කශ යුතු ය.. එයභන්භ එභ නාභ යල්ඛ්නයේ ියටඳත් යග විජන දර්ධන යක භාිසව ජනයාල් 
යක වා ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ අධය්ට යක ද යඹ මු කශ යුතුඹ.  

 

4 සහනාධාර භත ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර පඵදා හැරීපේ දී ඒ සහා පිළිපයාවල කර ඇතිප සැලැස්භ 

උඳපයාවෝගි කර ගැනීභ 
 

4.1 ඉවක ඳිසදි ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය යඵදා වපරීයද ජාතික පරපවභ යග විජන දර්ධන 
යක භාිසව ජනයාල්යඹා විසින් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද 
කමිටු වා ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ අධය්ටයඹාය  එකඟකාඹ භක ප්රකාලඹට 
ඳත් කයනු රපයේ. එඹ www.aginfo.agrimin.gov.lk  ඹන යේ අලවියේ ඳශ කශ යුතුඹ. 

 
4.1.1 යභභ යඳ යව ය යඵදා වපරීයද පරපවභ කව කිරීයද ී කිසිපර අවථාක එ්ට එ්ට 

යග විජන යේා ඵර ප්රයශලයේ අවශදා ඇති දර්ර්ණ කුඹුරු ඉලද ප්රභාණඹ ඉ්ටභා 
යන ඹන ඵට ගඵරා ගක යුතුඹ. න අවපශීද යවේතුයන් දර්ර්ණ කුඹුරු ඉලද 
ප්රභාණඹ පඩිවීභ්ට සිපරන අවථාර ී ඒ වා යග විජන දර්ධන යක භාිසව 
ජනයාල්යඹාය  ර්ර් අනුභපතිඹ රඵා ගපනීභ අනිාර්ඹ ය..  

 
4.2 යඳ යව ය යඵදාවපරීභට ියළියඹර කය ඇති පරපවභ දිවත්රි්ටකඹ තුශ විධිභත් ක්රිඹාත්භක කිරීයද 

ගකීභ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටුට ඳපයර්. එිත ී, 
 

4.2.1 වී ගා වා කන්න ැසවවීයද ී ගනු රඵන තීයණලින් අඳගභනඹ යමින් කටයුතු 
කයන යග වීන් වා යව්ටටඹාර් යදකකට ලා වී ගාකයන යග වීන් ද කන්න ැසවවීද තීයණ 

http://www.aginfo.agrimin.gov.lk/
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ඳිසදි කුඹුරුර අයනකුත් යබදග ගාකයන යග වීන් ද විෘක යයශයඳ ශ මිර ගණන් 
ඹටයත් යඳ යව ය ඳඹාගක යුතුඹ. 

 

5 ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොරවල ප්රමිතිප ඳාලනයාව 

 
5.1 1988 අදක 68 දයන යඳ යව ය විධිභත් කිරීයද ඳනයත් යඳ යව ය ඹනුයන් අර්ථ නිරඳණඹ කය 

ඇත්යත්, “ියළිගත් ලාක යඳදක එක්ට යවද පඩි ගණන්ට ඇතුශත් න්නා ව ද, ලාක යඳදක 
තිබීභ යවේතුයක ට යගන බාවික කයනු රඵන්නා ව ද, ලාක පඩීභ ප්රර්ධනයේ රා බාවික කිරීභ 
ියණි අයමුණු කයනු රඵන නපකයව ත් ඒ වා අගඹ්ට ඇකපින කිඹනු රඵන ඹද ද්රයඹ්ට අදවව 
න අකය, ියිසඹද යන කශ ත්ත් යවද ලාකභඹ යඳ යව ය ඊට ඇතුශත් යන ය.”ඹනුයනි.  
 

5.2 ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය මූලික ලයඹන් ර්ග තුන්ට යර වඳුනාගක වපකිඹ. එනද, ඝන 
යඳ යව ය, දිඹය යඳ යව ය වා ජජ (ජීව) යඳ යව ය යරින.  

 
5.2.1 ඝන යඳ යව ය යර වඳුන්නු රඵන්යන් ලාක ර්ධනඹ යවද පරදා යවද ගුණත්ඹ පඩි 

කිරීභ වා ඉවල්න, ලාක යඳදක එක්ට යවද ඊට පඩි ගණන්ට ඳතින්නාව ද, ලාක 
යක ටව යවද ත්ත් යක ටව යවද වබාවික ඛ්නිජ යවද යදාිනන් එක්ට යවද පඩි 
ගණනකින් භන්වික, යබෞතික වා යාඹනික ක්රිඹාලිඹ්ට භිනන් විදයඹදජනඹ කයන රද 
ඳයේ ායත් ඵ වා නියයද් භත් ඵ පඩි දියුණු කිරීභ වා උඳකාරීන ද්රයඹ්ට මින් 
අදවව ය.. 

 
5.2.2 දිඹය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය යර වඳුනාගනු රඵන්යන් ලාක ර්ධනඹ යවද   පරදා 

යවද ගුණත්ඹ පඩි කිරීභ වා ඉවල්න, ලාක යඳදක එක්ට යවද ඊට පඩි ගණන්ට 
ඳතින්නාව ද, ලාක යක ටව යවද ත්ත් යක ටව යවද යදාිනන් එක්ට යවද පඩි 
ගණන්ට ජීවයණ ක්රිඹාලිඹට ර්ට කය ව යප්රදටීන විනයර රිනයේට් (Protine 
Hydrolysate) කා්ටණඹ යඹ දා ගනිමින් කව කශ දිඹය යඳ යව ය ය.. 

 
5.2.3 ජජ යඳ යව ය යර වඳුනාගනු රඵන්යන් ඝන යවද වියලේ ද්රාණඹ්ට යඹ දා ගනිමින් 

ඒ තුශ අලදගු කශ කෘෂිකර්භාන්කඹ වා ප්රයඹදජනත් න ායුයගදලීඹ නින්රජන් තිය 
කිරීභ,  ඳාදශු යඳ වඳයව  යවද ඳයිත ඳතින යඳදක ද්රය ලාකරට උයාගක වපකි 
ආකායඹට යනව කිරීභ ආී ක්රිඹාලි වා උඳකාරීන, ඳයිත යවද ලාකර 
පරදාීමත්ඹ ඉවශ නපදවීභට බාවික කශ වපකි ජීව කත්ත්යේ ඳතින නිවඳාදන ය.. 

 
5.3 යශය ඹ නිවඳාදකිනන් විසින් නිවඳාදනඹ කයන රද ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය අකිසන් 

යක දයඳදවට් යඳ යව ය වා දිඹය කාඵනික යඳ යව ය වා ශ්රී රදකා ප්රමිති ආඹකනඹ විසින් 
නිලවචඹ යක ට ප්රකාලඹට ඳත්යක ට ඇති ප්රමිතීන් ඳදනද කය ගන්නා අකය ශ්රී රදකා ප්රමිති 
ආඹකනඹ නින්රජන් දඵන්ධයඹන් රඵා ී ඇති අභ අනුඳාකඹ එභ යඳ යව ය වා කෘෂිකර්භ 
අධය්ට ජනයාල්යඹාය  අභ නිර්යශලඹ ඳිසදි 1.5% යර දයලදධනඹ කය යඹ දාගන්නා 
අකය ජජ යඳ යව ය වා 2022 ඹර කන්නයේ ප්රදඳාදනයේ ී අනුගභනඹ කශ  ප්රමිතීන් 
යඹ දා ගනු රපයේ. වියලේෂික යඳ යව ය වා  ශ්රී රදකා ප්රමිති ආඹකනඹ භ් න් ඉදිිසඳත් කය ඇති 
භවජන අදවව වා ප්රමිති යකටුදඳක යඹ දා ගනු රපයේ.   

 
I. යක දයඳදවට් යඳ යව ය - ශ්රී රදකා ප්රමිති 1635:2019 (උඳයල්ඛ්න 04) 

 
II. දිඹය කාඵනික යඳ යව ය - ශ්රී රදකා ප්රමිති 1702:2021 (උඳයල්ඛ්න 05) 
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III. ජජ  යඳ යව ය - වී ගා වා ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය පඳීමභ වා න 
2022 ඹර කන්නයේ රදසු යල්ඛ්නයේ වන් ප්රමිතිඹ (උඳයල්ඛ්න 06) 

 
IV. වියලේෂික යඳ යව ය - ශ්රී රදකා ප්රමිති ආඹකනඹ භ් න් ඉදිිසඳත් කය ඇති භවජන 

අදවව වා ප්රමිති යකටුදඳක අදාශ න ඳිසදි යඹ දාගනු රපයේ. (උඳයල්ඛ්න 
07) 

5.4 යඵදා විසන යඳ යව ය ඉවක ප්රමිතීන්ට අනුකර න ඵට ගඵරා ගපනීභට යග විජන දර්ධන 
යදඳාර්කයදන්තු විසින් කටයුතු යඹදිඹ යුතුඹ  .ඒ අනු, අදාශ යඳ යව ය යක ගඹ  යඵදා වපරීභට 
යඳය  ෑභ යඳ යව ය කා්ඩලඹ්ටභ වාභ ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ 
අධය්ටයඹාය  අනුකරකා වතිකඹ්ට රඵා ගපනීභට යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තු 
කටයුතු කශ යුතුඹ. ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ අධය්ටයඹා විසින් නිකුත් කයන 
රද අනුකරකා වතිකඹ්ට යන භපති කිසිපර යඳ යව ය ර්ගඹ්ට යග වීන් අකට ඳත්වීභට ඉලකල්ට 
යන කපබීභට ග ඵරා ගක යුතුඹ. 
 

5.5 ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ප්රමිතිඹ ඳාරනඹ කිරීභ  දඵන්ධ එ්ට එ්ට ආඹකනයේ / ඳිසය 
ිතකකාී  යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටුය. කාර්ඹඹ ව ගකීභ ඳවක ඳිසදි ය.. 

 

5.5.1 ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ 
 

5.5.1.1 1988 අදක 68 දයන යඳ යව ය විධිභත් කිරීයද ඳනක ඹටයත්  ඵරඳත්රරාී  ඳිසය 
ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකිනන්ට ඵරඳත්රඹ භ් න් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය 
නිවඳාදනඹට අය රඵා ී ඇති අකය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදනර 
ප්රමිතිඹ කා්ඩල ලයඹන්  ඳරී්ටා කිරීභ වා එකී කා්ඩලරට අනුකරකා වතික 
නිකුත් කිරීභ ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ ගකීභ ය.. 

 

5.5.1.2 ඒ අනු එපනි අනුකරකා වතිකඹ්ට යන දයන කිසිපර ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය 
කා්ඩලඹ්ට යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තු භ් න් මිරී යන ගක යුතු අකය 
යයශයඳ යශේ ඇති අනුකරකාඹ්ට යන රපබූ සිඹලු යඳ යව ය ඵාර යඳ යව ය 
යර රකා 1988 අදක 68 දයන යඳ යව ය විධිභත් කිරීයද ඳනයත් 15,16,21 වා 22 
ගන්ති ප්රකාය කටයුතු කිරීභ  ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ  ඹටයත් 
දිවත්රි්ට යල්කද කාර්ඹාරරට අනුයු්ටක කය ඇති වකාය අධය්ටරුන්ය  
ගකීභ ය.. 

 

5.5.1.3 කද, වකාය අධය්ටරු විසින් ඵරඳත්රරාී  ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය 
නිවඳාදකිනන්ය  යඳ යව ය කා්ඩලඹ්ට නිවඳාදනඹ කය අන් ව ඵ ඔහු යක 
දපන්ව වාභ අප්රභාද එකී නිවඳාදනයේ ාදඳර 1988 අදක 68 දයන යඳ යව ය 
විධිභත් කිරීයද ඳනයත් 12(2) ගන්තිඹ ප්රකාය ශ්රී රදකා ප්රමිති ආඹකනඹ විසින් 
නිලවචඹ කය ප්රකාලඹට ඳත් කය ඇති ාදඳර රඵා ගපනීයද ්රභය.දඹ අනුගභනඹ 
කයමින් අදාශ නිවඳාදක වථානයේ ී, නිවඳාදකඹා ඉදිිසයේ ී රඵා ගක යුතුඹ. එකී 
ාදඳර නිසි යර මුද්රා කඵා ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයඹන් රඵාී ඇති 
ආකෘති ඳත්රඹ බාවික යක ට නිඹමික ඳිසදි නිවඳාදකඹාය  / නිවඳාදකඹාය  
ඵරඹරත් යේකඹාය  නභ ඳපවපදිලි වන් යක ට අත්න රඵා ගක යුතු අකය 
නිසි ඳිසදි වකාය අධය්ටයඹාය  ද අත්න වා නිර මුද්රා කඵා කඩිනමින් ජාතික 
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යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ යක ආය්ටෂික කපඳෑයරන්  යවද අතින් යගනවිත් 
බායීභට පරපවවිඹ යුතුඹ. ඒ ඒ යඳ යව ය කා්ඩලඹට අදාශ ගන්නා රද 
ාදඳරරට මුද්රා කඵනු රඵන ාදඳරඹ ඵප් න් නිවඳාදකඹාට අලය අවථාරී 
ඳරී්ටා කය ඵපලීභ වා රඵා ීභට  ද ගඵරා ගක යුතුඹ. 
 

5.5.1.4 එපනි ාදඳරර විලවයල්ණ ාර්කා පල කයන දින වක්ට තුශ අදාශ 
විදයාගායලින් රඵා ගපනීභ වා විධිභත් පලියළියර්ට කව කිරීභට ජාතික 
යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ අධයක්ෂයඹා විසින් කටයුතු  කශයුතු අකය ,
නිවඳාදකඹායගන් ාදඳර රඵායගන පල කයන දින දවඹ්ට තුශ ී විලවයල්ණ 
ාර්කාර ියටඳත් භග අනුකරකා වතිකඹ ,නිවඳාදකඹාට නිකුත් කශ යුතුඹ. 
යඳ යව ය නිවඳාදකිනන් විසින් ජජ යඳ යව ය නිවඳාදනර ප්රමිතිඹ කවවුරු 
කිරීභට ඉල්ලුද කශ විට ඒ වා නිර්යශල රඵාීයදී දිවත්රි්ට වකාය අධය්ට 
විසින් අදාර නිවඳාදකඹා තු විදයාගාය අිනකභ ව සුපරසුකදරත් භාන දඳත් 
ලින් යුත් ියළිගක වපකි විදයාගාය ඳවසුකද ඇති ඵට වතික කශ යුතුඹ. 

 
5.5.1.5 ජජ යඳ යව ය වා යගවිද සිපරකිිසයදී නින්රජන් තිය කයණ ඵප්ටටීිසඹා 1x107 

ජර ප්රභාණඹ්ට මිලිලීටය එකක තිියඹ යුතු අකය කාර්ඹ්ටභකා දගුණකඹ 
යජයට විලවවිදයාරඹ භිනන් කවවුරු කය තිියඹ යුතුඹ. ජර ප්රභාණඹ ගපරයඳන 
විටී ඳශමු යගවීභ මුළු ප්රභාණයඹන් 60% ්ට ඳභණ්ට කශ වපකිඹ. යද 
දඵන්ධයඹන් ගපටළු වගක සිඹළු යගවීද වා න ඉල්ලීද කෘෂිකර්භ 
අභාකයාදලඹ යක ඉදිිසඳත් කිරීභට කටයුතු කශ යුතුඹ.  

 

5.5.1.6 ඵරඳත්රරාී  යන න යඳ යව ය නිවඳාදන කිසි්ට යයශයඳ යශේ  අයරවි වීභට 
කිසිපර ආකායඹකින් ඉල යන කපබීභට දිවත්රි්ට වකාය අධයක්ෂරුන් විසින් ගඵරා 
ගක යුතුඹ. එපනි අ යරවිඹ්ට සිපරවීභ පශප්ටවීභ වා ඳන ක ප්රකාය 
අධයක්ෂකයඹාය  ගකීභ වකාය අධයක්ෂරුන් යක ඳපයර්. 

 
5.5.1.7 ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ විසින් කිසිපර අවථාක ී යභභ 

භාර්යගදඳයශයේ දවන් ප්රමිතිඹට අනුකර යන න යඳ යව ය වී ගා දවා 
යඵදාවපරීභට අනුකරකා වතික නිකුත් යන කර යුතුඹ. එකී ප්රමිතීන් ට ඹද 
යන්ට ඳතින කා්ඩලඹ්ට අනායණඹ ව වාභ,  යඳ යව ය උඳයශලන කමිටු 
ට ඉදිිසඳත් කය එිත නිර්යශල අභාකයාදලඹ යක යඹ මු කය අභාකයාදලයේ උඳයදව 
භක කටයුතු කර   යුතුඹ. 

 
5.5.2 යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තු  

 

5.5.2.1 ෑභ විටකභ ඉවරභ ප්රමිතියඹන් යුත් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය යග වීන් යකට ඳත් 
කිරීභට යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තු ඵපී සිටී. 

 

5.5.2.2 යග විජන යේා භධයවථානඹ යක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකඹන් 
යතින් රපයඵන යඳ යව ය නිඹමික ප්රමිති අනුකරකා වතිකඹ රඵා ඇති ඵට 
යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරී වා යඵදාවිසන අවථාය. ී කෘෂිකර්භ 
ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකායරුන් දපනගක යුතුඹ. 
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5.5.2.3 යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තුය. කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ නිරධාරීන් යක 
ඳයනු රඵන ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය බාවිකඹ දඵන්ධයඹන් භවක 
කාර්ඹඹබාර්ඹඹ ඳවක ඳිසදි ය.. 

 
i. කන්නඹ ආයදබයේ ී යග වි දවිධාන ැසව කය කන්න ැසවවීද ඳත්ා අදාශ 

කන්නයේ ගා කටයුතු ියළිඵ යක යතුරු ැසව කිරීභ.  

1. උදා -  වී ගා කයන යග වීන් ගණන 
a. වී ගා කිරීභට නිඹමික යව්ටටඹාය ගණන 

ii. ඉවක ී රඵා ගත් නිපයදි වා කය යක යතුරු අදාශ යග විජන යේා භධයවථාන 
යක රඵා ීභ. 

iii. කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකාය නිරධාරී (කෘ.ඳ.නි..) 
යක ට්ාාඹට අදාශ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන වා බාවික කයන 
යග වීන් ියලිඵ යක යතුරු යග විජන යේා භධයවථානඹ යක රඵා ීභ. 

iv. ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ර්ග රඵා යදන යශය ඹ නිවඳාදකිනන් විසින් යඵදා 
වපරීභට නිඹමික යඳ යව ය ර්ග අදාශ යග විජන භධයවථාන යක යවද  
කෘ.ඳ.නි.. යක ට්ාා යක ඔවුන් විසින් භ ප්රාවනඹ කයනු රඵින.  

1. එයර, යග විජන යේා භධයවථාන යක ැසයගන එන රද යඳ යව ය 
යක ග කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ නිවඳාදන වකාය විසින් කභ කෘ.ඳ.නි.. 
යක ට්ාාඹට අදාශ යග වි දවිධාන වයවා යග වීන් යක යඵදා වපරීභ. 

2. කෘ.ඳ.නි. යක ට්ාාඹ යක ැසයගන එන රද යඳ යව ය යක ග අදාශ 
යක ට්ාාඹ බාය කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ නිවඳාදන වකාය විසින් බාය 
ගපනීයභන් ඳසු ඉවක වන් කශ අයුිසන් භ යග වීන් යක යඵදා වපරීභ. 
 

v. යඳ යව ය යඵදා වපරීද ියළිඵ ලිිය යල්ඛ්න වා දත්ක ාර්කා ඳත්ා ගපනීභ වා 
එභ යක යතුරු අදාශ යග විජන යේා භධයවථානඹ යක ඉදිිසඳත් කිරීභ. 

 

5.5.3 කෘෂිකර්භ යදඳාර්කයදන්තු 
 

5.5.3.1 සිඹලු යශය ඹ නිවඳාදකිනන්ය  යඳ යව ය, ඵකරයග ල, ඳයන්කන් වා යඵදඹුර 
යක්ෂේත්ර ඳරී්ටණඹන් වා යඹ මු කය එභ යඳ යව යර පරදාිනකාඹ වා 
කාර්ඹ්ටභකාඹ ියළිඵ නිර්යශල රඵා දිඹ යුතුඹ. 

 

5.5.3.2 කෘෂිකර්භ යදඳාර්කයදන්තුය. කෘෂිකර්භ උඳයශලකරුන් යක ඳිසය ිතකකාී  
යඳ යව ය බාවිකඹ දඵන්ධයඹන් ඳයනු  කර්ඹඹ ඳවක ඳිසදි ය..   

 

 කෘෂි කා්ටණඹ යඵදා වපරීභ, ියිසව කශභනාකයණඹ වා විවිධ අදල භඟ දඵන්ධීකයණඹ 
කයමින් කභ ඵර ප්රයශලඹ තුශ කෘෂිකාර්මික කා්ටණඹ, යග වීන්, යාඹකිනන් වා අදාශ 
ඳාර්ල යක රඵා ීභ මූලික ය.. 
 

i. කෘෂිකර්භ අධය්ට ජනයාල් විසින් 2022/23 භව කන්නඹ වා රඵා ී ඇති 
යඳ යව ය නිර්යශලඹ ියළිඵද යග වීන් දපනුත් කිරීභ, ුරහුණු කිරීභ වා එඹට 
අදාශ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකායරුන් වා අයනකුත් 
ඳාර්ලකරුන් දපනුත් කිරීභ. 

ii. විසක කෘෂිකර්භාන්කඹට අදාශ ්ටයේත්ර ආදර්ලන,්ටයේත්ර දින ඳපපත්වීභ. 
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iii. ගා කන්නඹ තුශ ඇතින ගපටළු, ඳශාත් කෘෂිකර්භ/ දිවත්රි්ට නියඹදජය 
කෘෂිකර්භ අධය්ට යක දපනුත් කයමින් ඉදිිස ක්රිඹාභාර්ග ගපනීභට යඹ මු 
කිරීභ. 

iv. කෘෂිකර්භ අධය්ට ජනයාල් / ඳශාත් කෘෂිකර්භ අධය්ටරුන් / නියඹදජය 
කෘෂිකර්භ අධය්ටරු විසින් විසක කෘෂිකර්භාන්කඹට දඵන්ධ කාරානුරපී 
රඵායදන යක යතුරු ්ටයේත්රයේ ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා කටයුතු කිරීභ වා 
යග වීන් යඹ මු කයවීභ. 
 

5.5.4  ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටු 
 

5.5.4.1 ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වී ගා වා රඵාීයද ී ඒ ඒ දිවත්රි්ටකඹට අලය 
කයන ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ප්රභාණඹ වපකිකා්ට පරයට එභ දිවත්රි්ටකඹ තුළින්භ 
ඳඹා ගපනීභටත්, ඒ ඒ දිවත්රි්ටකයේ යඳ යව ය නිවඳාදනර ගුණාත්භකබාඹ පඩි 
දියුණු කය ගපනීභ වාත්, නිසි කරට යග වින් යක යඳ යව ය රඵාීභ ා්ටාත් 
කය ගපනීභටත් අදාශ විඹ බාය ්ටයේත්ර නිරධාරීන් ක්ඩලාඹභ අධී්ටණඹ වා 
ඳසුවිඳයද කිරීභ වාත්, යඳ යව ය නිවඳාදකිනන් ක්ඩලාඹභ්ට යර යග නු කය 
දිවත්රි්ටකයේ යඳ යව ය අලයකා ුරයා ගපනීයද පලියළියර්ට කව කය ගපනීභ 
වාත්, ්රමික කාඵනික වතිකකයණඹ යක යඳ යව ය නිවඳාදකිනන් යඹ මු 
කිරීයද අයමුණ ිතක යභභ කමිටු වථාියක යකයර්. 
 

5.5.4.2 යභභ ඳිසය ිතකකාමි යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටු දිවත්රි්ට 
යල්කද / දිාඳතිය  වබාගීත්යඹන් වා, දිවත්රි්ට කෘෂිකර්භ අධය්ට, නියඹදජය / 
වකාය යග විජන යක භාිසව,  නියඹදජය ඳශාත් කෘෂිකර්භ අධය්ට, දිවත්රි්ට 
වකාය අධය්ට - ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ, භධයභ ඳිසය අධිකාිසයේ 
දිවත්රි්ට වකාය අධය්ට, දිවත්රි්ට දඵන්ධීකයණ නිරධාරී - විසක කෘෂිකර්භ 
ක්රිඹාන්වික භධයවථානඹ  ඹන ාභාිකකඹන්යගන්   භන්වික ය..  

 
අන්කර්  ඳශාත්රී   යභභ    කමිටුට    අන්කර්   ඳශාත්    නියඹදජය කෘෂිකර්භ 
අධය්ට ඇතුශත් න අකය භවපලි කරාඳරී භවපලි කරාඳ කශභනාකරු 
ඇතුශත් ය.. 

 

5.5.4.3 ඳිසය ිතකකාමි යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටුය. කාර්ඹඹ 
 

5.5.4.3.1 දිවත්රි්ටකඹ යක යඳ යව ය රඵා ීභට කපභපත්ක ඳශ කයන රද ඳිසය 
ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකිනන් අකිසන් සුපරසු නිවඳාදකිනන් යකදයා 
ගපනීභට යග වීන් වට දපනුත්බාඹ්ට යන භපති ඵපවින් අදාශ යග විජන 
යේා භධයවථානඹ යක යඳ යව ය රඵා ීභට සුපරසු නිවඳාදකිනන් යකදයා 
නිර්යශල කිරීභ. එයේ නිර්යශල කිරීයදී, 

- නිවඳාදකඹා දඵන්ධ වා නිවඳාදනඹ දඵන්ධ යඳය කන්නරී 
රත් අත්දපකීද පශකිල්රට ගපනිභ 

- නිවඳාදකඹා තු ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ අනුභක කයන 
රද, ප්රභාණත් කයද යඳ යව ය ඳතී දපින ය ඹා ඵපලීභ 

- නිවඳාදකඹා තු කභ නිවඳාදනඹ වා අන්කර්ජාතික ියළිගත් 
වතිකඹ්ට තිබීභ (එයේ වතිකඹ්ට ඇති ප්රභාණත් කයද යඳ යව ය 
ඳතින නිවඳාදකිනන් වා ප්රමුඛ්කාඹ රඵා ීභ) 
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- කෘෂිකර්භ යදඳාර්කයදන්තු භිනන් නිර්යශල කයන රද නිවඳාදනඹ්ට 
වීභ 

- යජයේ ආඹකනඹක නිවඳාදනඹ්ට වීභ 
- අදාශ දිවත්රි්ටකඹ තුශ යග විජන යේා යක ට්ාාඹ තුශ කෘෂිකර්භ 

යදඳාර්කයදන්තුය. යභයවඹවීභ භක ්ටයේත්ර ඳර්යේණ කය ාර්ථක 
ප්රතිපර රද ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදනඹ්ට වීභ 

- 5.5.1.4 වා 5.5.1.5 අනු ජජ යඳ යව ය දඵන්ධයඹන් න විට 
විදයාගාය ඳවසුකද ඇති ඵට වතිකඹ්ට ව කාර්ඹ්ටභකා 
දගුණකඹ ියලිඵ කවවුරු්ට තිියඹ යුතුඹ. 
 

ඉවක කරුණු පශකිල්රට ගනිමින් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන 
ආඹකන, යග වීන්ය  යකදයා ගපනීද ඳවසු කිරීභ වා නිර්යශල කිරීභට දිවත්රි්ට 
යල්කද/දිාඳති ප්රධානත්යඹන් ඳතින ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වා න 
දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටුට කටයුතු කිරීභ සුපරසුඹ. 

 

5.5.4.3.2 විපශේෂපයාවන් තභ දිස්ත්රික්කයාව තුළ රතෂ්ඳාදනයාව කරන ඵලඳත්රලාී  රතෂ්ඳාදන 

වලට ප්රමුඛතාවයාව ලඵා දීභ භඟින් සැඳයුභ කාර්යාවක්ෂභ කර ගත හැකි ඵව 

පඳන්වා පදන අතර රතයල රතෂ්ඳාදන ධාරිතාවයාවක් පනොභැතිප ඵලඳත්රලාී න් 

වියලන් තභ රතෂ්ඳාදනාගාරයාවක යලදු පනොකරන රතෂ්ඳාදන අතරභැදිපයාවකු පසේ 

කටයුතු කරමින් ඵලඳත්රලාී  පනොවන රතෂ්ඳාදකයාවන්පගන් මිළදී පගන 

පගොවීන් පවත ලඵා දිභට ගන්නා සෑභ උ්තසාහයාවක්භ වැළැක්වීභ සහා 
පියාවවර ගැනීභට අවධානයාව පයාවොමු කළ යුතුයාව. ඒ වා එකී නිවඳාදකිනන්ය  
නිවඳාදන ධාිසකාඹ නිවඳාදනාගාය රට යග ව නිරී්ටණඹ කිරීභ දවා 
පලියළියර්ට ඳිසය ිතකකාමි යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද 
කමිටු විසින් යඹ දා ගක යුතු අකය යඳ යව ය ර ප්රමිතිඹ ලාත් කවවුරු 
කය ගපනීභ දවා විටින් විට යඵදා විසන රද යඳ යව ය ර ාදඳර ජාතික 
යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ දිවත්රි්ට වකාය අධය්ට භිනන් රඵා යගන      
දිවත්රි්ට යල්කද කාර්ඹාරයේ අදකනඹ කය ගපනීයභන් අනතුරු ජාතික 
යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ යක යඹ මු කරීභ සිපර කශ යුතුඹ. එභ් න් එභ 
ාමිඳර ර ඳරී්ටණ ාර්කා යගන්ා ගනිමින් යගවීද සිපර කිරීයදී,  ජාතික 
යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ භිනන් එ්ට එ්ට කා්ඩලඹ වා නිකුත් කය 
ඇති විවයල්ලණ ාර්කා වා ා ඵරමින්, එභ යඵදා විසන රද නිවඳාදන 
ර යඳදය ඳදාර්ථඹන්ිත විලාර යනවකභ්ට සිපරවී ඇත්දපින නිරී්ටණඹ 
යක ට යගවීද සිපර කිරීභ දවා ියඹය ගක යුතුඹ. 
 

 පභභ  ක්රියාවාවයේපනදී රතෂ්ඳාදකයින්පැ රතෂ්ඳාදනවල ගුයා්තභයාව, මිල ගයන, 

රතෂ්ඳාදන ප්රභායයාව ආදියාව භත ඇතිපවන තරඟයාව තුළින් ඉහළභ ප්රතිපලාබයාව පගොවීන්ට ලඵා 

ගත හැකිවන ඳරිදි කටයුතු කළ යුතු පහයින් ඉහළභ තරඟකාරී්තවට ඉඩ සැලයලයාව 

යුතුයාව.   
 

5.5.4.3.3 ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිසියර බාවිකා කිරීභ ියළිඵ යග වි ජනකා 
දපනුත් කිරීභ වා යඳ යව ය පඳයුදකරුන් ව කෘෂිකර්භ 
යදඳාර්කයදන්තුය. නිරධාරීන්, යග විජන යේා භධයවථානර නිරධාරීන් 
යඹ මු කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 
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5.5.4.3.4 දිවත්රි්ටකයේ කාඵනික යඳ යව ය නිවඳාදකිනන් වට නිවඳාදන වා ශ්රි 
රදකා ප්රමිති රකුණ (SLS) වා ඹවඳත් නිවඳාදන ියළියත් (Good 
Manufacturing Practices - GMP) වතික කත්ත්ඹ රඵා ගපනීභ වා 
පලටවන් දවිධානඹ කිරීභ. 

 

5.5.4.3.5 ී ට අභකය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන කාඵනික වතික දයන 
ආඹකනඹ්ට භ් න් වතිකකයණඹට යඹ මු කයමින් එභ, කාඵනික 
යඳ යව ය නිවඳාදන යඹ දා ගනිමින් ගා යකයයන ්ටයේත්ර වඳුනායගන එභ 
යග වීන් දවිධාන ගක යක ට ඔවුන්ය  ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය 
නිවඳාදන කාඵනික වතිකකයණඹ ද්ටා යගන ඹාභට අඳනඹන දර්ධන 
භ්ඩලරඹ ව ශ්රී රදකා ප්රතීකකයන භ්ඩලරඹ භඟ එ්ටවී කටයුතු කිරීභ 
වා අධානඹ යඹ මු කිරීභ තුළින් එභ නිවඳාදන වියශල යයශයඳ ශ 
ද්ටා වඳුන්ාීභ. 

 
5.5.4.3.6 එයභන්භ ඳයේ ඇති කාඵනික ද්රය ප්රභාණඹ වා යඳ වඳයව ප්රභාණඹ 

කාඵනික යඳ යව ය යඹ දා වී ගා කිරීයද ී ඉකා පරකිල්යරන් ඳරී්ටා 
කශ යුතුඹ. එඵපවින්, කෘෂිකර්භ යදඳාර්කයදන්තු භඟ දඵන්ධ වී ඹාඹ 
භට්ටමින් ඳාදශු යඳදක ඳරී්ටා කිරීභට පලටවන් දවිධානඹ කිරීභ වා 
එිත ප්රතිපර ප්රකාලඹට ඳත්කිරීභ, ඒ අනු යඳ යව ය බාවිකඹ ියළිඵද 
උඳයදව යග වීන් යක රඵාීභ වා පලියළියර්ට පකසීභ. 
 

5.5.4.3.7 ප්රගති භායරදචනඹ ව ඳසුවිඳයද කටයුතු  

2022/23 භව කන්නඹ වා දිවත්රි්ටකඹට අලය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය 
ර්ග වා ප්රභාණඹන් ප්රභාණත් ය. ද ඹන්න ය ඹා ඵරා එභ අලයකා 
පඳයුදකරුන් භ් න් දර්ර්ණ කයගපනීභ ව යඳ යව ය යඵදාවපරීයද 
කටයුතු නිසි අයුිසන් සිපරය. ද ඹන්න නියකරු භ ය ඹා ඵරා අඩුඳාඩු 
භගවයා ගපනීභට කටයුතු කිරීභත්, විා ගපනීභට අඳවසු ගපටළු කෘෂිකර්භ 
අභාකයාදලඹ යක යඹ මු කිරීභටත් කටයුතු කශ යුතුඹ. අභාකයාදලඹ විසින් 
අදාශ අදල භඟ දඵන්ධීකයණඹ වීයභන් ගපටළු නියාකයණඹ කිරීභට 
කටයුතු කයනු ඇක. 

5.6 ඉවක සිඹලු ගන්ති වා කාර්ඹඹන් ඉටු කිරීයද ී යභභ භාර්යගදඳයශලයේ 1.6 යේදඹ යකයයිත 
ඉවශභ අධානඹ්ට යඹ මු කයමින් කටයුතු කිරීභ ී ට අදාශ සිඹලු ඳාර්ලඹන්ය  ගකීභ ය.. 

 

6. ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර ගඵඩා සහ එභ ගඵඩා යේයාවාඳදිාංචි කිරීභ 
 

6.1. ාණිජ භට්ටයභන් ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ගඵලා කය කඵන වථාන ජාතික යඳ යව ය 

යල්කද කාර්ඹාරයේ ලිඹාඳදිදචි කිරීභ ජනතික අලවඹකාඹකි. 
 

6.2. එඵපවින් වනාධාය භක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය යඵදාවපරීයද පලටවනට දඵන්ධ සිඹලු 
ආඹකන විසින් දපනට ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ ලිඹාඳදිදචි කය යන භපති යඳ යව ය 
ගඵලා ියළිඵ ඳවක දප්ටයන යක යතුරු ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹට ඉදිිසඳත් කය 
ලිඹාඳදිදචි කය ගක යුතුඹ. 

 
6.2.1. ආඹකනයේ නභ 
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6.2.2. ගඵලාය. නභ වා ියිතටීභ 
6.2.3. ගඵලාය. ධාිසකාඹ (යභ.යට . / ලීටය) 
6.2.4. ආන්නකභ නගයඹ වා එිත සිට ගඵලාට ප්රය.ල විඹ වපකි භාර්ග විවකයඹ 

 

7 සහනාධාර සීභාව ඉක්භවා පඳොපහොර අපලවි කිරීභ, මුදේ රැස්කිරීභ හා වාර්තා තඵා ගැනීභ හා 

සැඳයුේකරුවන්ට පගවීේ කිරීභ. 
 

7.1 යභභ භාර්යගදඳයශලයේ 1.1 අනු වනාධාය සීභා ඉ්ටභා ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ඉල්ලුද 
කයන්යන් නද එභ අලයකාඹ ිතක යග වි භවකා අදාශ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදන 
ආඹකනඹ යතින් යඳෞශගලික මුදල් යගා එභ යඳ යව ය ප්රභාණඹ රඵා ගක යුතුඹ. 
 

8 ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර රතෂ්ඳාදකයින් පවත පගවීේ යලදු කිරීභ 

 
8.1 2022/23 භව කන්නයේී, යග වීන් යක වනාධාය ්රභඹ ඹටයත් රඵා යදන ඳිසය ිතකකාමි 

යඳ යව ය වා අදාර නිවඳාදන ආඹකනඹට යගවීද සිපරකිරීභ යභභ භාර්යගදඳයශලයඹිත 2.2 වා 
7.1 ගන්ති රට අධානඹ යඹ මුකයමින් දිවත්රි්ට යල්කද කාර්ඹාරඹ විසින් සිපර කශ යුතුඹ.  

 
එිතී මුදල් ඉල්ලුද කිරීභ වා උඳයල්ඛ්න  08 අකෘතිඹ අනු එ්ට එ්ට දිවත්රි්ටක ර 
නියඹදජය/වකාය යග විජන දර්ධන යක භාිසව විසින් ඉල්ලීභ්ට කෘෂිකර්භ අභාකයාදලඹ 
යක ඉදිිසඳත් කශ යුතුඹ. 
 
ඒ අනු මුදල් යගවීභ වා නියඹදජය/වකාය යග විජන දර්ධන යක භාිසවය  නිර්යශලඹ 
ව දිවත්රි්ට යල්කදය  අනුභපතිඹ උඳයල්ඛ්න 09 ඳිසදි රඵා ගක යුතුඹ. එයේ සිපරකයන රද 
යගවීද උඳයල්ඛ්න 10 ආකෘතිඹ ඳිසදි යග විජන දර්ධන යක භාිසව ජනයාල් යක යඹ මුකය 
වතික කිරීභ සිපරකශ යුතුඹ. 

 
8.2 ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකිනන් යක යගවීද සිපරකිරීයද ී ඳවක වන් යල්ඛ්න 

ඳරී්ටා කය ඵරා යගවීද කශ යුතුඹ.  
 

i. බා්ඩල මිරී ගපනීයද ඇණවුභට අදාශ (PO) පඳයුදකරුය  ියටඳක 
 

ii. මිරී ගපනීයද ඇණවුභට අදාශ පඳයුදකරු විසින් යග විජන දර්ධන ප්රායශයඹ 
කාර්ඹාරඹ යක නිකුත් කයන රද යඳ යව ය විකුණුද ඉන්ය ිනසිඹ (Invoice) 
 

iii. එභ විකුණුද ඉන්ය ිනසිඹට (Invoice) අදාශ යග විජන යේා භධයවථාන භිනන් 
යඳ යව ය බායගත් ඵට කවරු කය නිකුත් කයන රද බා්ඩල බායගපනීයද ඳත්රිකායිත 
යග විජන දර්ධන ප්රායශයඹ කාර්ඹාරඹට අදාශ ියටඳක වා පඳයුදකරුට අදාශ මුල් 
ියටඳක 
 

iv. ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ භිනන් නිකුත් කයන රද කා්ඩලඹට අදාශ ප්රමිතිඹට 
අනුකර ඵට කවවුරු කය නිකුත් කයන රද වතිකඹ 

 
v. 5.5.1.5 අනු කාර්ඹ්ටභකා දගුණකඹ ියලිඵ වතිකඹ 
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9 ඳරිසර හිතකාමී සහනාධාර පඳොපහොර පඵදා හැරීපේ දී පේශීයාව පඳොපහොර රතෂ්ඳාදකයාවන්පැ වගකීේ 

හා කාර්යාවයාවබාර්යාවයාව 
 

9.1 යශය ඹ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිවඳාදකඹන් යඳ යව ය ර, ද්ටා ඇති ගුණාත්භකබාඹ ව 
ියිසවිකයරට අනු යග වීන් යක යඳ යව ය පඳිනඹ යුතුඹ.   

 
9.2 නිවඳාදකඹා විසින් යඹදජනා යක ට ඇති ඳිසදි, යග වීන්ය  ්ටයේත්ර අනු ඳිසය ිතකකාී  

යඳ යව ය යඵදාවපරීභ දඵන්ධ ගකීභ නිවඳාදකඹා විසින් දපිසඹ යුතුඹ.  එයභන්භ, ගා කිරීයද 
කාරඹ තුශ යග වීන් වා නිසි උඳයදව ීයද ගකීභ ද යකදයාගත් 
නිවඳාදකඹන්/යඵදාවිසන්නන්  තු ය.. ඉවක යඳ යව ය නිවඳාදනර ගුණාත්භකබාඹ 
දඵන්ධයඹන් ඇතින කිසිඳු ගපටළු්ට දඵන්ධයඹන් ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ 
ගකීයභන් ඵපඳී යන සිටින අකය, නිවඳාදනඹන් තුශ අලදගු ප්රමිතිඹට ලා අඩු යවද මිශ්ර කයන රද 
යඳ යව ය ප්රභාණ දඵන්ධයඹන්, 1988 අදක 68 දයන යඳ යව ය විධිභත් කිරීයද ඳනක ඹටයත් 
ඇති විධිවිධාන අනු කටයුතු කශ යුතුඹ.   

 
9.3 මිරී ගපනීභ ඇණවුයභිත කලින් කරට වන් කයනු රඵන නිඹභඹන් ව යක න්යශසි, 

ගුණාත්භකබාඹ ියළිඵ ආචාය ධර්භ, බා්ඩල බායීයද කාර ටවන්රට අතිලයඹන් අනුකර 
යමින් නිවඳාදකඹා විසින් පඳීමභ සිපර කශ යුතුඹ.  

 
9.4 මිරී ගපනීයද ඇණවුභ නිවඳාදකඹා යක නිකුත් කයනු රපබීයද දින සිට දින 10 ්ට ඇතුශත් 

නිවඳාදකඹා විසින් පඳීමද සිපරකශ යුතුඹ. ඊට අදාශ බා්ඩල බායීභ ියළිඵ ආකෘතිඹ 
(උඳයල්ඛ්න 01) අනු,යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරීය  දඵන්ධීකයණඹ ඹටයත් 
යග වීන්ය  නිලවචික ය්ටන්ද්රගක වථානරට නිවඳාදකඹා විසින් එභ නිවඳාදන යඵදාවපරීභට 
කටයුතු කශ යුතුඹ .  

 
9.5  ඇසුරුභට කිසිඹද වානිඹ්ට වී ඇත්නද එභ නිවඳාදනඹ ප්රති්ටයේඳ කශ යුතුඹ. 

 
9.6  යදදිසි ව ඳරී්ටණ  

 
9.6.1 ෑභ එ්ට එ්ට යඳ යව ය කා්ඩලඹ්ට භ  ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ විසින් 

ඵරඹ ඳයනු රපබූ නිරධාිසයඹකු විසින් සිපරකයනු රඵන ගුණාත්භක ව කත්ත් 
ඳරී්ටා්ට වා ඉදිිසඳත් කිරීභට ව  එභ කා්ඩල  යජයේ යාඹනාගායඹ්ට තුශ 
ඳරී්ටාට ර්ට යක ට කවවුරු කයගපනීභ වා ජාතික යඳ යව ය යල්කද 
කාර්ඹාරයේ අධය්ට විසින් පලියළියර්ට යඹදිඹ යුතුඹ. එභ ඳරී්ටණ වා 
විඹදද අදාශ නිවඳාදකඹා විසින් දපිසඹ යුතු ය.. 

 
9.7  නිවඳාදකඹා කෘෂිකර්භ අධය්ට ජනයාල් විසින් නිඹභ කය ඇති ඳිසදි ්ටයේත්රයේ ඳර්යේණ 

ඳපපත්වීභට අලය වඹ රඵා දිඹ යුතුඹ. 

9.8 සිඹලු නිවඳාදකිනන් විසින් කභ නිවඳාදන කා්ඩල අතුිසන් ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ 
අධය්ට විසින් දබාවී යකදයා ගන්නා කා්ඩලඹක ාදඳරඹ්ට ශ්රී රදකා ප්රතීකන භ්ඩලරඹ 
විසින් නිර්යශල කයන රද කාඵනික යඳ යව යර එ්ට එ්ට ප්රමිතීන් වා ප්රතීකකයණඹ කයන 
රද ISO 17025 වතිකකයණඹරත් විලවයල්ණාගායඹකින් විලවයල්ණඹ කය ගපනීභ වා න 
ියිසපඹ වා ඊට අදාර යභයවයුද විඹදද දපිසඹ යුතුඹ. 

9.9 කිසිඹද ාදඳරඹ්ට / නිවඳාදනඹ්ට ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයඹිත ියිසවිකයරට 
අනුකර යන න්යන් නද 1988 අදක 68 දයන යඳ යව ය විධිභත් කිරීයද ඳනක ඹටයත් ඊට 
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එයයිත ජනතික ක්රිඹාභාර්ග ගපනීභට ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹට අිනතිඹ ඇක. 
එයභන්භ අදාශ නිවඳාදකඹා විසින් එභ අදාශ යඳ යව ය කා්ඩලඹ ඳඹා තිියඹී වු ද,  ඒ වා 
කිසිඳු යගවීභ්ට සිපර යන යක ට එභ කා්ඩලඹට අදාශ යගවීද අත්ිතටු වීභට දිාඳති යඹාට ඵරඹ 
ඇක.  

 

10 ඳරිසර හිතකාමී පඳොපහොර රතයල පලස බාවිතයාව තහවුරු කිරීභ  

 
10.1 ඳඹා ගන්නා රද ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය එභ යග වීන් විසින් නිඹමික ප්රමිතියඹන්, නිඹමික 

භාත්රායන්, නිඹමික ය.රාට වා නිඹමික යඵදගඹට යඹ දන ඵ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා 
නිවඳාදන වකායරුන් කවවුරු කශ යුතු අකය, එභ පලියළියශ කෘෂිකර්භ උඳයශලකරුන් 
වා යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරීන් විසින් ද භවපලි ප්රයශලර ඒකක වා යක ට්ාා 
කශභනාකරුන් විසින් ද ී ඳ අධී්ටණඹ කශ යුතු ය.. 

 
10.2 වපකි ෑභ අවථාකී භ ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ දිවත්රි්ට වකාය අධය්ටරුන් 

විසින් කභ ්ටයේත්ර චාිසකාර ී නිසි යඳ යව ය බාවිකඹ ියළිඵ  අධී්ටණඹ කශ යුතු අකය 
ප්රධාන කාර්ඹාරඹට එන ප්රගති ාර්කාය. ඒ දඵන්ධ  යක යතුරු ඇතුශත් කශ යුතුඹ. 

 

11 අධීක්ෂයයාව 

 
11.1 දර්ධන පලටවනක ාර්ථකත්ඹ, නිසි අධී්ටණඹ, ප්රගතිඹ ාර්කා කිිසභ, ප්රගති 

භායරදචනඹ වා ප්රතිපර ඇගීමභ භක යා ඳතී. ඳාර්ලකාය ආඹකන මූවඹ්ට වා ප්රතිරාභින් 
අතිවිලාර දඛ්යා්ට ඇති ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වනාධාය පලටවන වා ක්රිඹාත්භක 
්රභය.දඹන් වා  ්රයභදඳාඹන් ිතක උඳයදව යක ඳභණ රඵා පරන්න ද නිසි අධී්ටණඹ්ට වා 
ඇගීමභ්ට යන භපති එභ පලටවන භිනන් අයේ්ටෂික අයමුණු යවද ප්රතිපර පර කය ගක 
යන වපක. 

 
11.2 ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය අලයකාඹ ක්ටයේරු කිරීභ, ඳඹා ගපනීභ, යඵදා වපරීභ වා ගාට 

යඹීභ ඹන ෑභ අවථා්ටභ ී ඳ අධී්ටණඹ කිරීභ වා ල්ටතිභත් පලියළියර්ට ඳිසය 
ිතකකාී  යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටු විසින් යඹදිඹ යුතුඹ. යභිතදි එ්ට එ්ට 
ඳිසඳාරන භට්ටද නියඹදජනඹ කයන ආඹකන වා ඒායේ නිරධාරීන් නිපයදි වඳුනායගන 
අධී්ටණ  ගකීද නිලවචික ඳපරීභ අලය ය..  

 
11.3 සිඹ දිවත්රි්ටකයේ ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ඳඹා ගපනීයද වා  යඵදාවපරීයද කටයුතු යග විජන 

යේා භධයවථාන භට්ටමින් අධී්ටණඹ කිරීභ වා එභ පලටවන් නිඹමික ඉර්ටකඹන් අනු 
යභයවඹවීභ සිඹලු දිවත්රි්ට බාය යග විජන දර්ධන නියඹදජය/වකාය  යක භාිසවරුන්ය  
ෘජු ගකීභකි. කද, ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරඹ විසින් දිවත්රි්ට වා ඳත් කය ඇති 
වකාය අධය්ටරුන් විසින් අදාශ දිවත්රි්ටකඹ තුශ යඳ යව ය පලටවන විධිභත්  ක්රිඹාට 
නපදවීයද ෘජු ගකීභට ඵපී සිටිින. 

 
11.4 සිඹ ඵර ප්රයශලයේ වනාධාය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය යඵදාවපරීභට අදාශ සිඹලු කටයුතු යභභ 

භාර්යගදඳයශලයේ දප්ටයන උඳයදවරට අනුකර න ඳිසදි ප්රායශය ඹ යල්කදරුන් විසින් 
යභයවඹවීභ වා අධී්ටණඹ කයන්යන් නද භපනවි. ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය අලයකාඹ 
ක්ටයේරු කිරීභ යභන්භ යඳ යව ය යඵදාවපරීයද ප්රගතිඹ ද ප්රායශය ඹ  කෘෂිකර්භ කමිටුය.දි 
ගපඹුිසන් භායරදචනඹ විඹ යුතුඹ. 
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11.5 එ්ට එ්ට දිවත්රි්ටකඹට නිඹමික කන්නඹ තුශ යග වීන්ට රඵා ීභ ියණි ඉර්ටක කයන ඳිසය 
ිතකකාී  යඳ යව ය ප්රභාණඹන් ගපටළු ඳපන යන න් න යේ යඵදාවපරීභ දිවත්රි්ට යඳ යව ය 
දඵන්ධීකයණ කමිටු විසින් යභයවඹ න්යන් නද භපනවි. 

 

12 පතොරතුරු ඉදිරිඳ්ත කිරීභ හා ප්රගතිපයාව වාර්තා කිරීභ 

 
12.1 වනාධාය භක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය යඵදාවපරීයද පලියළියර  විධිභත් යභයවඹවීභ 

වා යක යතුරු වා ප්රගති ාර්කා නිඹමික ය.රාට ඉදිිසඳත් කිරීභ අනිාර්ඹ වා අකයලය ය.. 
ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ඳඹා ගපනීභ,ගඵලා කිරීභ වා නිකුත් කිරීභ ආදි කාර්ඹඹන්ිත යඹී 
සිටින ඕනෑභ  ආඹකනඹ්ට යවද ුරශගරයඹකු ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ 
අධය්ටයඹා විසින් නිඹභ කයන යක යතුරු යවද ාර්කා ඉදිිසඳත් කිරීභට 1988 අදක 68 දයන 
යඳ යව ය විධිභත් කිරීයද ඳනයත් අදක 12 (1)ඉ ගන්තිඹ අනු ජනතික ඵපඳි සිටී. 

 
12.2 ගා කන්නයේ වනාධාය භක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිකුත් කිරීභ අන් කශ දින සිට 

තිඹ්ට ඇතුශක සිඹලු කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකායරුන් වා එභ නිරධාරීන් 
යේයේ යඹ දා නපති ප්රයශලර, අදාශ නිරධාරීන් විසින් වනාධාය ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය  
ගත් යග වීන්ය  නද වා ප්රභාණඹ දප්ටයන යල්ඛ්නඹ්ට ියළියඹර කය ඒා සිඹ කාර්ඹාරයේ, 
්ාභ නිරධාිස කාර්ඹාරයේ වා යග වි දවිධාන බාඳතිය  නියේ ද ව භවපලි ඵර ප්රයශලර 
ඒකක කශභනාකාය කාර්ඹාරයේ භවජනකාය  දපන ගපනීභ වා ප්රසිශධ කශ යුතුඹ. 

 
12.3 යභභ නාභයල්ඛ්නඹ ව යඵදාවපය ඇති ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය ප්රභාණඹ දඵන්ධයඹන් 

ඉදිිසඳත් න භවජන වියයදධකා විධිභත් යර විභර්ලනඹ කිරීභ වා අදාශ ප්රායශය ඹ යල්කද වා 
දිවත්රි්ට යල්කද යක ියටඳක්ට ිතක යග විජන දර්ධන යදඳාර්කයදන්තුය. යක භාිසව 
ජනයාල් යක යඹ මු කිරීයද පලියළියර්ට ක්රිඹාත්භක විඹ යුතුඹ.  
 

12.4 යග වීන් යතින් ඉදිිසඳත් න සිඹළුභ පර්ටගපනවිලි ාර්කා කිිසභට යග විජන යේා භධයවථාන 
භට්ටමින් විධිභත් ්රභය.දඹ්ට කව කශ යුතුඹ. ඒ වා ෑභ යග විජන යේා භධයවථානඹකභ 
ඳපවපදිලි යඳයනන වථානඹක පර්ටගපනවිලි ටවන් කිරීභට යඳ ක්ට යන් කිිසභ/ ඒ වා 
යඳට්ටිඹ්ට කව කය කපබීභ සිපරකශ යුතුඹ. ඉදිිසඳත් න පර්ටගපනවිලි දවා විධිභත් ඳිසදි ියළිඹද 
යඹීභට යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරී විසින් කටයුතු කශ යුතු අකය රපයඵන 
පර්ටගපනවිලි දඵන්ධයඹන් වා ගනු රපබූ ියඹය ියලිඵ භාසික ාර්කා්ට නියඹදජය/වකාය 
යක භාිසව භිනන් යග විජන දර්ධන යක භාිසව ජනයාල් යක, කෘෂිකර්භ අභාකයාදලඹට ද 
ියටඳත් ිතක යඹ මු කිිසභට කටයුතු කශ යුතුඹ. 

 
12.5 යඳ යව ය රඵා ගපනීයද ප්රගතිඹ, යග වීන්ට නිකුත් කිරීයද ප්රගතිඹ දප්ටයන ාර්කා ෑභ ඳුදා 

දිනකභ යඳ.. 09.00 ට යඳය සිඹ යග විජන යේා ප්රායශය ඹ භධයවථානයඹන් දිවත්රි්ට කාර්ඹාරඹ 
යක යඹ මු කශ යුතුඹ. දිවත්රි්ට බාය යග විජන දර්ධන නියඹදජය/වකාය යක භාිසව වා 
ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ දිවත්රි්ට වකාය අධය්ටරුන් විසින් ජාතික යඳ යව ය 
යල්කද කාර්ඹාරයේ අධය්ටට ියටඳක්ට ිතක යග විජන දර්ධන යක භාිසව 
ජනයාල්යඹා යක යඳ යව ය යඵදාවපරීයද ති ාර්කා උඳයල්ඛ්න 11 භ් න් ඉදිිසඳත් 
කශ යුතුඹ. 

 
12.6 වනාධාය භක යඳ යව ය යඵදාවපරීයද පලටවනට දඵන්ධ ්ාී ඹ භට්ටයද සිට ජාතික 

භට්ටභ ද්ටා ව සිඹලු ආඹකන විසින් සිඹ ගකීභ දයන කාර්ඹඹ ඳයාඹට අදාශ ප්රගති ාර්කා්ට 
භාසික, ඊශඟ භායේ 05 න දින ඉකුත් වීභට යඳය සිඹ අධී්ටණ නිරධාරී යක පඳිනඹ 
යුතුඹ. 
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12.7 වනාධාය භක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය යඵදාවපරීයද පලටවනට දඵන්ධ සිඹලු ප්රායශය ඹ 
භට්ටයද නිරධාිසන් විසින් යඳ යව ය යඵදාවපරීයද ප්රගතිඹ දප්ටයන ාර්කා ප්රායශය ඹ කෘෂිකර්භ 
කමිටුට ඉදිිසඳත් කශ යුතුඹ.  

 
12.8 ඳවක දප්ටයන ාර්කා ඒ ඒ ආඹකන විසින් රතයාවමිත කාලසීභාව තුළ ඉදිරිඳ්ත කිරීභ අරතවාර්යාවයාව 

පේ. 
 

12.8.1      ගා කන්නයේ වනාධාය භක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය නිකුත් කිරීභ අන් කශ 
දින සිට යාජකාරී කයන දින 14 ඇතුශක එභ කන්නයේ යඳ යව ය යඵදාවපරීභ 
ියළිඵ ාර්කා යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාිස විසින් (උඳයල්ඛ්න 12) 
දිවත්රි්ට බාය යග විජන දර්ධන නියඹදජය / වකාය යක භාිසවට  වා ජාතික 
යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ  අධය්ටට ියටඳක්ට ිතක යග විජන දර්ධන 
යක භාිසව ජනයාල්යඹා යක එවිඹ යුතුඹ. 

 

 ගා කන්නඹ අාන වී ඳපපත්යන ආන්නකභ යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ 
නිරධාිස භාසික ැසවවීයද ී යභභ ප්රගති ාර්කාර දප්ටයන යක යතුරු ගපඹුිසන් 
විලවයල්ණඹ කය, නියදයකාඹ කවවුරු කය සිඹ නිිස්ටණ ිතක ාර්කා්ට 
දිවත්රි්ට බාය යග විජන දර්ධන නියඹදජය /වකාය යක භාිසවරුන් විසින් 
ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ අධය්ටට ියටඳක්ට ිතක යග විජන 
දර්ධන යක භාිසව ජනයාල්යඹා යක ඉදිිසඳත් කශ යුතු ය.. 

 

 ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ දිවත්රි්ට වකාය අධය්ටරුන්  ද ඉවක 
වන් ැසවවීභට වබා්  වී ගා කන්නඹ තුශ ඳිසය ිතකකාී  වනාධාය යඳ යව ය 
යඵදාවපරීයද ප්රගතිඹ භායරදචනඹ වා යග විජන දර්ධන නියඹදජය / වකාය 
යක භාිසවරුන් යක වඹ දප්ටවිඹ යුතු අකය, සිඹ දිවත්රි්ටකයේ යග විජන යේා 
භධයවථාන යන යනභ රකමින් යඳ යව ය යඵදාවපරීයද ප්රගතිඹ දප්ටයන 
විලවයල්ණාත්භක ාර්කා්ට ගා කන්නඹ අාන වී භ්ට ඇතුශක ජාතික 
යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ  අධය්ටට ියටඳක්ට ිතක යග විජන දර්ධන 
යක භාිසව ජනයාල්යඹා යක ඉදිිසඳත් කශ යුතු ය.. 

 

 ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ දිවත්රි්ට වකාය අධය්ටරුන් විසින් 
දිවත්රි්ටකයේ යඳ යව ය යඵදාවපරීභට අදාශ භාසික ායාදල ාර්කා්ට (උඳයල්ඛ්න 
13) අදාශ ඊශඟ භායේ 10 න දිනට යඳය ජාතික යඳ යව ය යල්කද කාර්ඹාරයේ  
අධය්ටට ියටඳක්ට ිතක යග විජන දර්ධන යක භාිසව ජනයාල්යඹා යක 
ඉදිිසඳත් කශ යුතු ය.. 

 

13 ප්රගතිප සභාපලෝනනයාව 

 
13.1 ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය අලයකාඹ ක්ටයේරු කිරීභ, ඳඹා ගපනීභ, යඵදාවපරීභ වා ගාට 

යඹීභ ියළිඵ ඳවක වන් ැසවවීද වා කමිටුරී ාකච්ඡා විඹ යුතුඹ. 

 
i. යග වි දවිධාන භාසික ැසවවීභ 

ii. යග විජන යේා කායක බා ැසවවීභ 
iii. කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වා නිවඳාදන වකායරුන්ය  ති ැසවවීභ 
iv. යග විජන දර්ධන ප්රායශය ඹ නිරධාරීන්ය  භාසික ැසවවීභ 
v. කෘෂිකර්භ උඳයශලකරුන්ය  භාසික ැසවවීභ 
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vi. අයනකුත් යඵදග දඵන්ධ ඳර්යේණ / යාේති නිරධාරීන්ය  භාසික ැසවවීභ 
vii. යාජය යඳ යව ය භාගදර ප්රායශය ඹ වා විඹ බාය කශභනාකරුන්ය  භාසික 

ැසවවීභ 
viii. ප්රායශය ඹ කෘෂිකර්භ කමිටු ැසවවීභ 

ix. දිවත්රි්ට කෘෂිකර්භ කමිටු ැසවවීභ 
x. යග විජන දර්ධන නියඹදජය / වකාය යක භාිසවරුන්ය  ැසවවීභ 

xi. කෘෂිකර්භ අධය්ට ජනයාල්යඹා විසින් ඳශාත් කෘෂිකර්භ අධය්ටරුන් භඟ 
ඳත්න ැසවවීභ 

xii. ගා කන්නර ප්රගතිඹ ඇගීමයද ැසවවීභ 
xiii. ාිසභාර්ග අභාකයාදලයේ ප්රගති භායරදචන ැසවවීභ 
xiv. භවපලි දර්ධන යාඳායඹට අඹත් යාඳාය කමිටු ැසවවීභ 
xv. ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වා න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටු ැසවවීභ 

 

14. ප්රතිපපල ඇගයීභ 

14.1. ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය බාවිකයඹන් වී ගා සිපර කයන යග විජන යේා ඵරප්රයශලර එ්ට 
එ්ට ඹාඹකින් යකදයාගත් යග වි භවයකකුය  කුඹුය්ට ්ටයේත්ර ඳරී්ටණ ඒකකඹ්ට යර 
යඹ දාගක යුතුඹ. එභ යග වි භවකාය  නභ, ලිියනඹ, ජාතික වපඳුනුදඳත් අදකඹ, පරයකකන 
අදකඹ, කුඹුයර් නභ, කුඹුයර් ප්රභාණඹ ඹන යක යතුරු ද ිතක ගාකය ඇති වී ර්ගඹ, යඹ දා 
ගන්නා යඳ යව ය ර්ග, ගා කිරීභට යඳය ඳයේ කත්ත්ඹ වා කන්නඹ තුශ ී යඵදගයේ 
ර්ධනඹ ියළිඵ රඵා ගක යුතු අයනකුත් දත්ක සුපරසු ඳිසදි රඵාගපනීභට කෘෂිකර්භ අධය්ට 
ජනයාල්යඹා විසින් නිඹමික ්රභය.දඹ්ට වඳුන්ා යදනු රපයේ. 

 
14.2. වනාධාය භක ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය රඵා ීභ භිනන් අවනු පරදාීමකාඹට, යග වීන්ය  

ජීවන කත්ත්ඹට වා ජාතික ආර්ථිකඹට රපබී ඇති ඵරඳපද ෑභ ගා කන්නඹ්ට අාන වී, 
භාඹ්ට ඇතුශක ඇගීමභ්ට කය නිරී්ටණ ඉදිිසඳත් කිරීභට ඳිසය ිතකකාී  යඳ යව ය වා 
න දිවත්රි්ට යභයවයුද කමිටු ක්රිඹාභාර්ග ගන්යන් නද භපනවි. 

 
14.3. දිවත්රි්ට බාය යග විජන දර්ධන නියඹදජය / වකාය යක භාිසවරුන් විසින් සිඹ 

දිවත්රි්ටකයේ ෑභ යග විජන යේා භධයවථානඹ්ටභ පරකිල්රට ගනිමින් එ්ට එ්ට ගා 
කන්නයේ වනාධාය යඳ යව ය ඳඹා ගපනීභ වා යඵදාවපරීභ ියළිඵ ඇගීමද ාර්කා්ට 
දිවත්රි්ට යල්කදට, කෘෂිකර්භ අධය්ට ජනයාල්යඹාට වා ජාතික යඳ යව ය යල්කද 
කාර්ඹාරයේ අධය්ටට ියටඳත් ිතක යග විජන දර්ධන යක භාිසව ජනයාල් යක 
ඉදිිසඳත් කශ යුතු ය.. 

 


