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ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිය 

පර්විකා 

ශ්රී රාකා  ි  ාර්ධනඹ වමින් ඳතින යටක භාජ ආර්ථික ර්ධනඹ වකවයහි කෘෂිකාර්මික අාලඹ 

සුවිවලේෂී කාර්ඹබායඹක් ඉටු කයන අතය  එඹ යවේ භාජ  ආර්ථිකවේ වකොඳු නායටිඹ ද න්වන්ඹ. 

වේලවේ  ආවාය වා  වඳෝණ  සුයක්ෂිතතා පුයනු රඵන්වන් කෘෂි අාලඹ භගින් න අතය යවටහි 

්බාවික ම්ඳ්ත තියාය වර බාවිතඹ තවවුරු කයමින්, වේා ියුක්තිඹ, ආර්ථික ර්ධනඹ වා 

අඳනඹන ආදාඹම් වකවයහි ද අති භව්ත දාඹක්තඹක් ඳඹනු රඵයි.  ශ්රී රාකාවේ  දර වේශීඹ 

ි්ඳාදිතඹට (්ථාය වශ වඳොශ මිර ගණන් ඹටව්ත ) කෘෂි අාලවේ ( ප්රාථමික  ි්ඳාදන) දාඹක්තඹ 

7.0% ඳභණ න අතය භ්ත අඳනඹන ලින් 21.7%  ක දාඹක්තඹක් ඳඹනු රඵයි. යවේ ජාතික ශ්රභ 

ඵරකාවඹන් 23.73% ඳභණ කෘෂි අාලවේ ිඹ ලි සිටින අතය ද නට යවේ භ්ථ භුමි ප්රභාණවඹන් 45 % 
ක් කෘෂිකර්භාන්තඹ වා උඳවඹෝගි කයවගන තිවේ. ඒවේ වුද යවේ භාජ-ආර්ථික වා ඳාරිරික 

ප්රගභනඹ වකවයහි කෘෂි අාලවේ  ඵ  දාඹක්තඹ ප්රභාණනඹ  කිරීභ  දු්කය කරුණකි. 

යටක කෘෂිකාර්මික අාලවේ (ප්රාථමික  ි්ඳාදන) ාවේක්  දග්තකභ, ාර්ධනවේ යුවා්තභක   
ඳරිර්තන ක්රිඹාලිඹ්ත භ  ක්රමික අඩු අගඹක් ගනු ඇත යි අවේක්ා වකවර්. එනමු්ත ශ්රී රාකා 
වරෝක සිතිඹභ තුශ පිහිටීවම් උඳක්රමික ාසිඹ ව ්බාවික උරුභ වී ඇති අවන්කවිධ වබෞතික ම්ඳ්ත 
ලින් උඳරිභ ප්රවඹෝජන රඵා ග ීමවම්ී  භථ් ආර්ථිකඹ ලක්තිභ්ත ඳ්තා ග ිභ වා දිගුකාලීන 
අධානඹ වා  රකිල්ර වභභ අාලඹ වකවයහි කඩිනමින් වඹොමු විඹ යුතු තිවේ. එහිී යටක් ලවඹන්   
ශ්රී රාකා මුණ ණ වදන එකිවනකට ඵ ඳුනු අයෝවඹෝග සකක් වඳුනාගත ව කිඹ. ඒානම්  කෘෂිකාර්මික 
පරදායීතාඹ අඩු භේටභක ඳ තීභ, දුර්ර ම්ඳ්ත කශභනාකයණඹ( ඉඩම්, ජරඹ,ඳ), වගොවිඳශ 
ආදාඹභ අඩුවීභ, වගොවිඳශ වා වශදවඳොශ අතය ම්ඵන්ධතාඹ දුර්ර වීභ, ද නුභ ,තාක්ණඹ වඵදා 
ව රීභ භත කයනු රඵන ආවඹෝජනඹ ඉතා ඳවශ භේටභක ඳ තීභ ආදිඹයි   ශ්රී රාකාවේ කෘෂිකර්භාන්තඹ 
ත දුයට්ත යජඹට විලාර  ඹ ඵයක් න වනාධාය භත ඹ වඳන , අභාන ර්ධනඹකින් යුතු නා 
ඳභණක් වනො, ආනඹික වඹදවුම් වා තාක්ණඹ භත යදා ඳතින්නකි.ඊට අභතය ලවඹන් ද ඩි 
වේලගුණික විඳර්ඹාඹන් වා වගෝලීඹ වශවඳොශ ත්තඹන්හි ඵරඳ ම් රට ඳාත්ර වීභ ඇතුු  නය 
බාහිය තර්ජන රට ද  ශ්රී රාකා රක් වී ඇත.    

කෘෂිකාර්මික වෂේත්රඹ ලක්තිභ්ත කිරීභ වා විවිධ යජඹන් විසින් ඳසුගිඹ කාරඹ තුශ  රකිඹ යුතු 

ාර්ධන ක්රිඹාභාර්ග වඳුන්ා දුන් නමුදු කෘෂිකර්භාන්තඹ තදුයට්ත කාලීන අලයතාඹ අනු ර්ධනඹ 

කශ යුතු ඇත. අාවිධිත කෘෂි ක්රිඹාකායකම් ඳරියඹට වා භාන වෞඛ්යඹට තර්ජන භතු කයමින් තිවේ. 

කෘෂි ක්වේත්රවේ ර්තභාන වගෝලීඹ අ්ථාන් වභන්භ   වගෝලීඹ යාේතිඹක් හිත වකොවයෝනා 

ාගතවේ ඵරඳ භ ිා වේශීඹ වා වගෝලීඹ ආවාය වා වඳෝණ සුයක්ෂිතතා ම්ඵන්ධවඹන් 

කෘෂිකාර්මික ක්වේත්රවේ ඇතිවී ඇති සුවිලාර අයෝවඹෝග  වනොරකා ව රිඹ වනොව කිඹ. ඒ අනු වභයට 

කෘෂිකාර්මික අාලඹට මුණ ණ ඳ භට සිදු ඇති අයෝවඹෝග වා අ්ථාන් ජඹග ීමභ වා ඳ ව දිලි 

ද ක්භක් හිත ප්රතිඳ්තතිභඹ භ  වඳන්වීභක් අතයලය වී තිවේ.  

වභවේ කෘෂි අාලඹ ද නට මුණ ණ ඳා සිටින අයෝවඹෝග වා දුර්රතා පිටුද කීභ වා ාක්ෂි භත ඳදනම් ව 

වභවවයුම්  වා ඇගයුම් ක්රිඹාලිඹක් හිත ප්රතිපර ඳාදක  ඩටවන් ක්රිඹාට න ාවීභ අලය වේ.  ඒ 
අනු ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිඹක් ම්ඳාදනඹ කිරීභ කෘෂිකර්භ අභාතයාලඹ විසින් විිවිදබාවඹන් 

යුතු භනා ම්ඵන්ධීකයණඹක් තුළින් සිදු වකවයන  අර්ථාන්විත වා විධිභ්ත ක්රිඹාදාභඹක ප්රතිපරඹක් වර 

ද ක්විඹ ව කිඹ.  තද එඹ අභාතය භ්ඩඩරඹ විසින් අනුභත කයන රද වෞබාගයවේ ද ක්භ ජාතික 

ප්රතිඳ්තති යාමු තුශ වඳුනාවගන  තිවඵන අයෝප්රාඹන්ට වඵවවවින්භ අනුගත වු ක්රිඹාදාභඹකි. ජාතික 
කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිඹක් ම්ඳාදනඹ කිරීභ වා ඳ්ත කයන රද විේ්ත කමිටු විඹ පිළිඵ ග ඹුරු 
අධයනඹක ිඹ ු ු  අතය වගොවි ප්රජා වභන්භ කෘෂි ආවාය ි්ඳාදන ඳේධතිවේ ප්රධාන 

ඳාර්ලකරුන්, අධයඹන ක්වේත්ර ර ිඹ වරන්නන්, ඳර්වේකයින් (්ාධින පුේගරඹන් වා ආඹතන 

ිවඹෝජනඹ කයන්නන් ඇතුර්ත), සිවිල් පුය සිඹන්, ාර්ධන ක්රිඹාදාභවේ ිඹ ලි ාවිධාන , 
වඳෞේගලික ආඹතන වා භාධය ාවිධාන භ  පුු ල් කතිකාතක ිඹ ලිණි. 
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එඵ වින්   ඳයුම් / අගඹදාභ ක්රිඹාලිවේ ඳාර්ලකරුන් වා එහිරා විවලේවඹන් උනන්දුක් දක්න 
දිළිඳු වගොවි ප්රජා ආයක්ා වකවයන අර්ථ්ත තියාය යටට ග රවඳන න කෘෂිකාර්මික යටාක් 
්ථාපිත කිරීභ වා න ප්රතිඳ්තතිභඹ අයමුු  ාක්ා්ත කය ග ිවභහි රා වභභ ප්රඹ්තනඹ භවවෝඳකාරී 

නු ඇත යි අවේක්ා වකවර්. එහි භ්ථ ප්රතිරාබ භාජ, ආර්ථික වා ඳාරිරික අාලඹන් වට හිමින 

අයුරින්  ව්තභා්තභක ක්වේත්ර දවඹක් ඹටව්ත ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිඹ  ම්ඳාදනඹ  කය ඇත. 

රටේ ල්තභන් ඳැතිකඩ            

යට තුශ ඳ තිවයන වකොවයෝනා ාගත ත්තඹ වවේතුවන් 2020 වදවි කාර්තුවේ සිට ශ්රී 

රාකාවේ  ආර්ථිකඹ ඳසුඵ භට රක් විඹ. 2020 ඔක්වතෝම්ඵර් භාවේ සිට ආයම්බ ව විලාර වදන 
ආාදන සකල්රට වුද ඔවයෝතතු ීවම් ව කිඹා වඳන්නුම් කර අතය, උේධභනඹ ඉවශ ගිඹ නමු්ත ගිු ම් 

වලේවේ හි ඹ අඩු විඹ. ජන වා ාඛ්යාවල්ඛ්න වදඳාර්තවම්න්තුවේ ද්තත රට අනු 2019 ර්වේ 

රුපිඹල් මිලිඹන 9,883,550 ක් ව දශ වේශිඹ ි්ඳාදිතඹ 2020 ර්වේී රුපිඹල් මිලිඹන 9,530,606 

දක්ා, එනම් 3.6% සිට 2020 ර්වේ 2.3% දක්ා ඳවත  ටි තිබිණි. තද ඉතිවාවේ ඳශමු තාට 

යවේ ආර්ථිකවේ ප්රධාන අාල ්රි්තඹක කෘෂිකාර්මික, කාර්මික වා වේා අාල අනුපිළිවලින් 2.4%, 6.9% 

ව 1.5% ලවඹන් ෘණා්තභක ර්ධනඹක් වඳන්නුම් කය තිබිණි. ්රි රාකාවේ ්තභන් ඳ තිකඩ 1  ි 

ගුවේ ඉදිරිඳ්ත කය ඇත.  

ලගුල 1 - ශ්රි ාකාල- ට ොරතුරු වැටකවින්  

භ විදයා්තභක පිහිටීභ ඉන්දිඹන් ාගයවේ දූඳතකි.  ියවේක් පිහිටීභ උතුරු අක්ාාල 50 55’ – 90.51’ ව 

න වගනහිය වේලාාල 790 41’ -  810 53’ අතය පිහිටා ඇත. 

භමි ප්රවේලඹ මුු  භමි ප්රභාණඹ  ර්ග කි.මි.65,610 වා 
යට අබයන්තයවේ ජරවඹන් ටව  ර්ග කි.මි. 2905 කි. 

වයශඵඩ  ර්ග කි.මි. 1340 
ඳරිඳාරන අගනගයඹ ්රි ජඹර්ධනපුය වකෝේවේ 
ප්රධාන යාඳාරික නගයඹ වකොශම 
අඹ්ත භවේවීඳඹ ආසිඹා 
ජනගවනඹ මිලිඹන 21.9 (2020) 
යාජය බාා සිාවර ව වදභශ 
වේලගුණඹ ඝර්භ කරාපික කාරගුණඹ  : ෂඹ පුයාභ උණ්ාධික වතතභනඹ හිත කාරගුණඹ / 

ප්රධාන වේලගුණික කරාඳ තුනකට වඵදා දක්ා ඇත. වත්ත කරාඳඹ - ( ාර්ෂික 

ර්ාඳතනඹ  මි.මි. 2500 ට  ඩි) අතයභ දි  කරාඳඹ - ( ාර්ෂික ර්ාඳතනඹ  මි.මි. 

2500 -1750 අතය) විඹළි   කරාඳඹ - ( ාර්ෂික ර්ාඳතනඹ  මි.මි. 1750 ට අඩු) 
ාර්ෂික ාභානය උණ්්තඹ ව. අාලක 27 0 ඳභණ වේ.  

කෘෂි වේලගුණඹ කෘෂි වේලගුණික කරාඳ වතකට වඵදා දක්ා ඇත. කෘෂි ඳාරිරික කරාඳ ාඛ්යා 46 

කි. 
වේශිඹ දශ ිඳ්ාදිතඹ ආන්න ලවඹන් ඇ.එ.ජ වඩොරර් බිලිඹන 80 කි. 
ආර්ථික අාල වතින් දශ 
වේශිඹ ි්ඳාදිතඹට 

(GDP) න දාඹක්තඹ 

කෘෂි අාලඹ 7.0% , කාර්මික අාලඹ 25.5%, වේා අාලඹ 58.7%, ඵදු අඩුකිරිවභන් ඳසු 

වනාධාය 9.6%( 2020 :2010 ්ථාය මිර ගණන් ඹටව්ත) 

කෘෂිකාර්මික කටයුතු ර 
කාර්ඹාධනඹ 

ධනා්තභක ර්ධනඹ -(වල් ව ය) ධානය ගා 41.3% , මිරිදිඹ ධීය 12.7%, එශු  

ගා 10.1 %, ඳරතුරු ගා 6.2%, වී ගා 5.7% , යඵර් ගා 4.6%, කුු ඵඩු 

3.3%,  
ෘණා්තභක ර්ධනඹ - කයදිඹ ධීය කමූන්තඹ 21.7%, වඳොල් ගා ඇතුු  ඵණ  

ාර්ෂික වබෝග 10.2% , න ගා ව ද  වවලීම් 8.1% ව්ත ගා 7.1% , ්ත 

ිඳ්ාදන 4.9% 
කෘෂි අාලවේ ියුතු ශ්රභ 
ඵරකාඹ 

කම්කරු ශ්රමිකඹන්වගන් 23.73% (2020) 
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වගෝලීඹ ආර්ථික ර්ධනඹ න ත ශ ා කය ග ීමභ වා යටල් අතය ක්රිඹාකායකම් ප්රතිාධනඹ, 
එන්න්තකයණඹ,ාචායක කර්භාන්තඹ වා යටල් අතය වේලසීභා ම්ඵන්ධ ලිහිල් ප්රතිඳ්තති 
අනුගභනඹ කිරීභ ඹනාදිඹ පිළිඵ වකොවිඩ් 19 ාගත ත්ත්තඹ වමුවේ ී න ත සිතා ඵ ලිඹ යුතු 
ඇත. වේශීඹ වා වගෝලීඹ ආර්ථික ක්රිඹාකායකම් ලක්තිභ්ත කිරීභ වා එන්න්තකයණ යාඳායඹ භ  ශ්රී 
රාාකික ආර්ථිකඹ න ත්ත  රකිඹ යුතු භේටභකට ර ා නු ඇත යි ආසිඹානු ාර්ධන ඵ ාකු 
පුවයෝකථනඹ කයනු රඵයි. එවේභ 2022 ර්වේී 3.6% භධය්ථ ර්ධනඹක් කයා ශ්රී රාකාවේ 
ආර්ථිකඹ ගභන් කයනු ඇත යි ආසිඹානු ාර්ධන ඵ ාකු වඳන්ා වදයි. 

 

අලධානයට ටයොමු ලන ප්රධාන අා  

ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිවේ  අධානඹ ප්රධාන ලවඹන් අාල වදකක් වත වඹොමු වේ. එනම්,  

1. ආවාය වා ්ත්ත ආවාය වඵෝග  
2. ගුණා්තභක ආවාය ි්ඳාදන ඵ දි තියාය ආවාය සුයක්ෂිතතා 

  

වෂකා ඵැලිය යුතු ප්රධාන ක්ටේත්ර  

ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිඹ ම්ඳාදනඹ කිරීවම්ී සිදුවකරුු  පුු ල් කතිකාත තුළින් ප්රතිඳ්තති 

ක්රිඹාභාර්ග ග ීමභ අලය න, ඳවත ද ක්වන ප්රධාන ක්වේත්ර අටක් (08 ) වඳුනාවගන තිවේ. 

1.  වබෝග ි්ඳාදනඹ වා පරදායිතා ර්ධනඹ 
2.  ආවාය වා ්ත්ත ආවාය වබෝග වා න මලික අලයතාඹ ම්ඵන්ධවඹන් ්ාධීන වා    

්ඹාවඳෝෂිතාඹ ර ා කයග ීමභ  
3.   රසුම් වගත ම්ඳ්ත ඳරිවයණඹ 
4.  වවශ වඳොශ තය කාරි්තඹ ඇති කිරීභ 
5.  වේලගුණ අනුර්තිත කෘෂිකර්භාන්තඹ  
6. සිඹලු ආකායවේ අදානම් ව අවිිල්චිතතාඹන් අභ කිරීභ  
7. කෘෂිකර්භාන්තඹ වා  ඩි ලවඹන් තරුණඹන් වා කාන්තාන් අනුගත කය ග ීමභ 
8. භධයගත ආ්ඩඩු වා ඳශා්ත අතය භනා ම්ඵන්ධතාඹ ඳ්තා ග ීමභ 

 
 අදාශ සිඹු  ඳාර්ලඹන්වේ එක තාඹ තුළින් ිර්මිත ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිවේ  ද ක්භ වා 
වභවවය ඳවත ද ක්වේ. 

 

දැක්භ: 

 ජාතික භෘේධිඹ ාක්ා්ත කය ග ීමභ වා තියාය ආවාය සුයක්ෂිතතා 

 ටභටශලර :  

වගෝලීඹ තය කශ ව කි භේටවම් කෘෂිකාර්මික ි්ඳාදන,  කසුම්කයණඹ  ව වශවඳොශ 
ඹාන්ත්රණඹක්  තුලින් ි්ඳාදකඹා ව ඳාරිවබෝගිකඹා තෘේතිභ්ත න ඳරිදි  භාජයීඹ ලවඹන් 

පිළිගත ව කි තියාය, වා ඳරිය හිතකාමී ආවාය ඳේධතිඹක් ්ථාපිත කිරීභ  
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විය ඳථය : 

වෞබාගයවේ ද ක්භ යාජය ප්රතිඳ්තති ප්රකාලවේ අයමුු  රට අනුකර ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිඹ 

ක් කයන රද අතය ඹ පුම් කෘෂිකර්භවඹන් මිී ඉල්ලුභ භත ඳදනම් ව ි්ඳාදන ආර්ථිකඹක් කයා ගභන් 

කිරීභට ඳරිය හිතකාමී කෘෂිකාර්මික ඳේධතිඹක් ්ථාපිත කිරීභ ව ඒ ඔ්වේ  විවන් වතොය ආවාය 

වේරක් වඳොදු ජනතාට රඵාීභ, ආනඹන ආවේල ව අඳනඹනඹ වක්න්ද්ර කය ගන්නා කෘෂි 

යාඹක්තඹක් වගොඩන ීමභ ව ඒ වා දියිවන් තරුණ ප්රජා කෘෂිකර්භවේ විවිධ අාලඹන් වත 

ආකර්ලණඹ කය ග ීමභ වකවයහි විවලේ අධානඹක් වඹොමු කයමින් වගොවි ජනතාවේ ජීන වා භාජ 

භේටභ ඉවශ න ාවීභ වා ජාතික කෘෂිකාර්මික ඳේධතිවඹහි ඳාර්ලකරුන්වේ එක තාඹ භත,  

ිරීක්ණඹන් ඔ්වේ ඍජු ඇගයීභක් කශ ව කි ඳරිදි ක් කයන රද ඳවත ද ක්වන ප්රතිඳ්තති ඉරක්ක  

වදොශව (12) ාක්ා්ත කය ග ීමභ ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රතිඳ්තතිවඹහි අයමුණයි. 

 

ප්රතිඳ්තතිට   ඉක්ක 

2030 ී ාක්ා්ත කය ග ීමභට අවේක්ෂිත ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිවේ ඉරක්ක  

1) තියාය වා ඳරිය හිතකාමී කෘෂිකාර්මික පිළිව්ත අනුගභනඹ කිරීභ භඟින් ම්ඳ්ත පරදායිතා 

(2020  ඇ්තවම්න්තුරට අනු) වදගුණ කය ග ීමභ. 

2) වගොවීන්වේ / කෘෂි ි්ඳාදකයින්වේ ආර්ථික රාබදායි්තඹ වදගුණ 

කිරීභ(2020  ඇ්තවම්න්තුරට අනු ) 

3) ජාතික ආර්ථිකඹට කෘෂි ආවාය ඳේධතිවේ දාඹක්තඹ  15% කින් ඉවශ න ාවීභ. 

4) කෘෂි ආවාය අගඹදාභඹ වා  වේශීඹ දියුු  කයන රද තාක්ණඹ බාවිතා කිරීභ, ර්තභාන 

ත්ත්තඹට ාවේක් අභ ලවඹන්  50%  කින්  ඩි කිරීභ. 

5) ඉවර අ්නු රඵා වදන වේශීඹ  ිඳදන රද ගුණා්තභක බීජ වා වයෝඳණ ද්රය ර වේශීඹ 
ි්ඳාදන භේටභ ජාතික අලයතාවඹන් 50% දක්ා  ඩි කිරීභ. 

6) වබෝග ි්ඳාදනවේී ඳරිය හිතකාමී වඹදවුම් බාවිතඹ වා න අලයතාඹ 100% දක්ා ඉවශ 

න ාවීභ. 
7) යවේ ඳතින ආවාය/ ්ත ආවාය  ඳාරන වයගුරාසිරට අනුකර සුයක්ෂිත වභන්භ ගුණා්තභක 

ආවාය/්ත  ආවාය  ඳයීභ. 

8) වතිකකයණඹ,  ප්රමිතිකයණඹ ව වන්ත  ඳයුම් දාභ  රට වාඹ න යජවේ ිඹාභනඹට 

ඹට්ත ආවාය වා ්ත ඳාරන ඳේධතිඹක් ්ථාපිත කිරීභ.  

9) කාර්ඹක්භ වශ ඹාන්ත්රණඹක් භ  ඵ දුු   කෘෂි  යාඹක්ත ව කිඹා හිත වගොවි/ 

කෘෂි  ි්ඳාදක ක්ඩඩාඹම් ්ථාපිත කිරීභ. 

10) තීයණ ග ීමවම් ක්රිඹාලිවේ ී වගොවීන්වේ වා කෘෂි  ි්ඳාදකයින්වේ  කාර්ඹබායඹ වා අිාර්ඹ 
වබාගි්තඹ වතික කිරීභ. 

11) වේලගුණික වා වන්ත ආඳදා ත්ත්තඹන්ට මුණ ණ දිඹ ව කින ඳරිදි  කෘෂි ආවාය  
ඳේධතිඹක් ශ්රී රාකාවේ ්ථාපිත කිරීභ. 

12) තීයණ ග ීමභ වා විිවිදබාවඹන් යුතු ගවීභ වා ගකීභ හිත වබාගි්ත ඳාරන 
ක්රභවේදඹක් ්ථාපිත කිරීභ. 
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ට්තභා ග    ක්ටේත්රය වශ ප්රතිඳ්තති ප්රකානයන් 

(ප්රකානයන්  ද කු  අකුිනන් මු්රණයය කර ත   

 
ඳාර්ලකරුන්වේ එක තාඹ රද ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹන්  දවඹක්(10) ව එභ ව්තභා ගත ක්වේත්ර 

ඹටව්ත වඳුනාග්ත ප්රතිඳ්තති ප්රකාලන ඳවවශොක්(15)  ඳවත ද ක්වේ. 

(1). ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹ : වබෝග ි්ඳාදනඹ වා පරදායිතාඹ 

1.  කෘෂි ඳාිනවිනක විබල ා ප්රටයජජනයට ගිමිනන් වශ හශාර ිමපඳාදන ඳ්ධධති ක්තිභ්ත කරිනන් 
වාවිධානා්තභක කෘෂි ිමපඳාදන ඳ්ධධතියක් වපථාඳනය කිරීභ භගින් හශාර /ව්තල හශාර 

ිමපඳාදනය ශා පදායි ාලය ලර්ධනය කිරීභ. 

(2). ව්තභා ගත   වක්්ත්රඹ:  වඹදවුම් කශභනාකයණඹ  

2. ටබෞතික ටයදවුම් ඵා දීභ ශා කෂභනාකරණයය කාර්යක්භ කිරීභ ශා එභ ටයදවුම් 
සුඳරීක්ාකාරීල ඳිනටබජජනය වශා අලකා වැසීභ. 

3. ටගොවි ප්රජාල ශා ඳාිනවිනක සුරක්ෂි බාලය වශතික කරිනන් ටයදවුම් පඳිනභ භේටටභන් 
ප්රටයජජනයට ටයොදා ගැීමභ වශ භනා කෂභනාකරණයයක් තුලින් ලගා ිමම්ල පදායි ාල ශා 

තිරවාර ඳැලැ්තභ ලැඩි දියුණු කිරීභ. 

4.  ලාින ජ ඳිනශරණය කාර්යක්භ ාල ලැඩි දියුණු කරනු ලවප වශබාගී්තල කෂභනාකරණය ප්රටශය 
ශරශා ලාින ජය ක්රභල්තල ඳිනශරණයය කිරීභ. 

(3). ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹ : උ් තාක්ණික ක්රභවේද 

5. කෘෂි ිමපඳාදන ක්රියාදාභට  තිරවාර ඵල වශතික කිරීභ  වශා ටඳර/ ඳසු අවපලනු 
කෂභනාකරණයට දී ටයජගය  නලයකරණය වශ  ාක්ණයය පඳටයජගී කර ගැීමභ ශා වලා ලැඩි 
දියුණු කර ගැීමභ දිිනභ්ත කිරීභ. 

(4). ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹ : ආවාය සුයක්ෂිතතා වා ගුණා්තභකඵ කශභනාකයණඹ  

6. භානල වශ ව්තල ටවෞඛ්ය හරක්ා කිරීභ වශා ජාතික ශා අන් ර්ජාතික ප්රිනීනන් භ  ඳදනම්ල 
සුරක්ෂි  වු්ත  ඉශෂ ගුණයා්තභටයන් යුක්  ව්ත  හශාර ශා ව්තල හශාර ඵා ගැීමටම් ශැකියාලන් 
ලර්ධනය කිරීභ. 

(5). ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹ  :  ඳාරිරික  හිතකය වභවවයුම් 

7. ඳාිනවිනක ඳ්ධධතිල සුරක්ෂි  ඵල වශතික කරිනන් වපලබාවික වම්ඳ්ත වාරක්ණයය කිරීභ වශ 
ප්රටයජජනයට ටයොදා ගැීමභ වශ එභිනන් කෘෂි වාලර්ධනට  තිරවාරඵල ක්තිභ්ත කිරීභ. 

(6). ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹ  : කෘෂි යාඹක්ත වා වවශවඳොශ 

  8. අගයදාභ ක්රියාලලිට  ක්රටභජඳායික    වශටයජගී ාල තුළින්, විටේටයන් ට්ධශීය ශා අන් ර්ජාතික   
ටලටෂටඳොෂ ඉක්ක කර ගිමිනන් අගය එකතු කරන ද ිමපඳාදන දිිනගැන්වීභ. 

9. ජාතික ශා අන් ර්ජාතික ප්රිනීනන්ට අනුග  ටලිනන්  සුදුසු වැඳයුම් ටවේලා විධිභ්තල  පඳටයජගී කර 
ගැීමභ තුළින් ට්ධශීය ශා විට්ධශීය ටලටෂඳෂ ප්රටශයන්  යථාල්ත කිරීභ ශා ගටශණයය කිරීභ. 
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(7). ව්තභාගත   ක්වේත්රඹ   : ි්ඳාදකඹා ඵරග න්වීභ  

10.  ග්රාමීය ය ශා ටගොවි ප්රජාල විිනන් කෘෂිකාර්ිනක විටේත ා තානය ඵා ගැීමභ, හර්ථිකභය 
වපලාධීන්තලය ඟා කර ගැීමභ වශා සුදුසු ීනරණය ලට එෂැඹීටම් ශැකියාලන් ලර්ධනය කිරීභ 

වශා වශබාගි්තල ශා පඳට්ධක්තල ලැඩවටශන් ක්තිභ්ත කිිනභ. 

11.  කෘෂි යාන්ත්රිකරණයය ට ටයොමු ටකටරන්නාව ශා නල  ාක්ණයයන්ට ප්රටශය ඵා ටදන්නාව 
පදායි ා ඳාදක දිිනගැන්වීම් ක්රභටශදයක් භිනන් කෘෂිකාර්භාන් ටයි  ිමයැටන  රුණය ශා 

කාන් ා ප්රජාල ඵගැන්වීභ. 

(8). ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹ    :  වේලගුණ අනුර්තනඹ වා අදානම් කශභනාකයණඹ  

12. හශාර ටබජග ක්ටේත්රයන්ි  ට්ධගුණික ටලනවපවීම් ලට ඔටරෝතතුදීටම් ශැකියාල ලැඩි දියුණු 
ටකටරන ටයජගය අනුලර් න ශා ඵඳෑම් අලභ කිරීටම් ක්රියාභාර්ග අනුගභනය කිරීභ දිිනගැන්වීභ. 

13. ට්ධගුණික ඵඳෑම් ශා ටලන්ත හකාරට  හඳදා  ්ත්තලයන්ට මුහුණය දීභට ශැකි ලන ඳිනදි 
නාගිනක ශා ග්රාමීය ය ප්රජාල වම්ඵන්ධ කර ගිමිනන් හශාර ිමපඳාදන/ වැඳයුම් ඳ්ධධති ක්තිභ්ත 

කිරීභ. 

 (9). ව්තභා ගත   ක්වේත්රඹ  : ද නුභ කශභනාකයණඹ ව කෘෂි යාඳෘති වේා  

14. ඳර්ට ණය , වාලර්ධන ශා ලයාඳෘති ටවේලා කෂභනාකරණයය වශ කෘෂිකාර්ිනක අායට ඵලා 
ගැීමම් වම්ඵන්ධටයන් භධයග  ඳානයක් වි   ට ොරතුරු වාලර්ධන ශා ප්රචාාරණය ඳ්ධධතියක් 

වපථාපි  කිරීභ. 

(10). ව්තභා ගත ක්වේත්රඹ:   ඳාරනඹ වා වභවවයුම් කශභනාකයණඹ 

  15. තිරවාර කෘෂිකාර්ිනක වාලර්ධනයක් පටදවා ලයාඳෘති ක්රියා්තභක කිරීභ, සුඳරීක්ණයය කිරීභ ශා 
තගයුම් වාර්ථකල ඉටුකර ගැීමභ වශා ජාතික ශා ඳෂා්ත ඳාන භේටිනන් ලන පුු ල් ඳාර්ලකාර 

වශබාගි්තලය්ත වි   හය ිමක වම්ඵන්ධීකරණය යාන්ත්රණයයන් ක්තිභ්ත කිරීභ. 

 ඒ ඒ ප්රතිඳ්තති ප්රකාලන ඹටව්ත ඳාර්ල්කරුන් විසින් වඳුනා ගන්නා රද ප්රතිඳ්තති ක්රිඹාභාර්ග ඳවත 

ඉදිරිඳ්ත කය ඇත. 
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ප්රතිඳ්තති ප්රකාලකඹන් ව ප්රතිඳ්තති ක්රිඹාභාර්ග  
(ටවන: ප්රධාන ආඹතන ද ඳවතින් දක්ා ඇත) 

 

ට්තභා ග  

ක්ටේත්රය  (1) 
ටබජග ිමපඳාදනය ශා පදායි ාලය වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 
ප්රතිඳ්තතිභය  
 ඉක්ක 

තිරවාර වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට ලන  
වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 1. කෘෂි ඳාරිරික විබතා ප්රවඹෝජනඹට ගිමින් ව ආවාය ිඳ්ාදන ඳේධති ලක්තිභ්ත කයමින් 

ාවිධානා්තභක කෘෂි ිඳ්ාදන ඳේධතිඹක් ්ථාඳනඹ කිරීභ භඟින් ආවාය/ ්ත ආවාය ිඳ්ාදනඹ 
වා පරදායිතා ර්ධනඹ කිරීභ 

1,2,3,4 1,2,8,12,13,14,15 DOA, DAD, 
DAPH,AAIB, 
SLCARP, HARTI, 
NFS, CFC, CCFC, 
NLDB, MLEL  

 

 

PC & DS/GA 

 
DOI,MASL,DOM 
DWLC 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

1.1 සිඹලු වබෝග ව වගොවිත න් ක්රභ ම්ඵන්ධවඹන් අදාශ න්නා ව දර්ලකඹන් වඳුනා ගිමින් 

සිඹලු වබෝග වා වගොවිත න් ක්රභ  විඹවඹහි අදාශ කයගත ව කි ඹවඳ්ත කෘෂිකාර්මික පිළිව්ත (GAP) 
වා ඇ සි භාර්වගෝඳවේල ම්ඳාදනඹ, අනුභත කිරීභ වා ඉවල් කය ග ීමභ 

1.2  අලයතා භත ඳාදක ව  වබෝග ප්රමුඛ්තාකයණඹ (ජාතික වා ඳශා්ත භේටවම් අලයතා, ඳාරිරික 

කරුු  කායණා, කෘෂි ඳාරිරික ත්ත්තඹන්, පරදායිතා, ආවඹෝජන භත න ප්රතිරාබ වා අඳනඹන 

ව කිඹාන්  රකිල්රට වගන)  ව කරාඳකයණඹ    

1.3  වේලගුණික පර් ිගභනඹන් භත ඳදනම් වඹෝගය වබෝග විවලේඹන්, ිඳ්ාදන 

තාක්ණඹන්  ව කෘෂි උඳවේලනඹ හිත පරදායීතාවේ කලින් කරට සිදුන  විචරනඹන් අභ 

කිරීවම් ක්රිඹාභාර්ග වඳුන්ා ීභ 

1.4   ද රිඹ ව කි මිර ගණන් ඹටව්ත රඵාගත ව කි වඹෝගය තාක්ණික ක්රභ බාවිතවඹන් අභ වඹදවුම් 

ඹටව්ත වුද ඉවර අ් න්නක් රඵා ගත ව කි ක්රභවේද අනුගභනඹ කිරීභ (භමි ඒකකඹකට න 
වඹදවුම් හි පරදායිතාඹ ඉවර ද මීවභන් ) 

1.5  පරදායීතා උඳරිභ කය ග ීමභ වභන්භ ඳාරිරික ඳේධතිඹට එල්ර විඹ ව කි ෘණා්තභක ඵරඳ ම් 

අභ කයගනු ්  ි යදි කෘෂිකාර්මික පිළිව්ත(වඳොවවොය ඳරිවයණ කාර්ඹක්භතා ඉවශ 

න ාවීවම් න තාක්ණඹන්,  ඳාාශු ඳරීක්ාන් භත ඳදනම්  වඳොවවොය වඹීම්  ි) අදාශ කය 

ග ීමභ. 

1.6   නවීන ව්ත වඹෝගය වු්ත  තාක්ණික ක්රභ ව ඹාන්්රීකයණ ක්රභ අනුගභනඹ කිරීභ වා වාඹ 

රඵා ීභ 

1.7   ආවාය ිඳ්ාදන ඳේධති විවඹහි විවලේ අධානඹ වඹොමු කයමින් වේලගුණ අනුර්තික 

කෘෂිකාර්මික ක්රභ(CSA)  අනුගභනඹ ලක්තිභ්ත කිරීභ වා දිරිභ්ත කිරීභ 

1.8 න තාක්ණික ක්රභ වොඹා ග ීමම් වා උඳවඹෝගි කය ග ීමභ වා ඳවසුකම්  රසීභ (වබෝග 

විවලේඹන් ව ිඳ්ාදන ඳ වක්ජ ඹනාදිඹ)  
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1.9  ඳාරිරික ඳේධතිඹට දයාගත ව කි භේටමින් නජීවී කශභනාකයණඹ (කෘෂිකර්භාන්තඹට ව 

්බාවික ඳරිය ඳේධතිඹට විඹ ව කි ඵරඳ භ අභ වකවයන තියාය කශභනාකයණඹ) ව 
විදයා්තභක නජීවී ඳාරන ක්රභවේද අනුගභනඹ කිරීභ භගින් ඔවුන්වගන් වබෝග ි්ඳාදනඹට විඹ 
ව කි ඵරඳ භ අභ කිරීභ 

 

1.10  ඳ්තනා වගොවිඳර ඒකක ආ්රිත පරදායිතාඹ ඉවශ න ාවීභ( කුඩා ඳරිභාණ වබෝග 

ිඳ්ාදකයින් වා මරය  ආධාය රඵාීභ ඹටව්ත) 

   

1.11 කෘෂි  ි්ඳාදනඹ වා පරදායිතා  ඩිකය ග ීමභ වා වන වඳොලී ණඹ වඹෝජනා ක්රභ 

වඳුන්ාීභ 

1.12  ඹන්වත්රෝඳකයණ ඳරිවයණඹ ඳවසුවීභ වා යාජය වඳෞේගලික ි්ඳාදඹකයින් වවුල්කාරි්ත 

ඹාන්ත්රණඹක් (PPPP) ්ථාපිත කිරීභ 

1.13  ආවඹෝජන වා ඉවශ ප්රතිරාබ  රවන අයුරින් වබෝග භාරු ක්රභ වා වබෝග භාරු 

යටා  අනුගභනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

1.14   ක්රභ්ත වගතු ගාන් ප්රර්ධනඹ වා ඊට වඹ රඵාීභ 

1.15 නාගරික වා අර්ධ නාගරික ආවාය ඳේධතිඹ වා නාගරික කෘෂිකර්භාන්තඹ වකවයහි විවලේ 

අධානඹ වඹොමු කයමින් විවිධ කෘෂි ි්ඳාදන තාක්ණඹන් ( උදා: සිය් වගොවිත න, ඳවුවල් 

වගොවිඳශ, වර භත වගතු ගා ව ප්රජා වගොවිඳශල් ) ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

1.16  සිඹලුභ ප්රධාන ඳාර්ල්කරුන් ාකච්ඡා කය ප්රමුඛ් කෘෂි වබෝග විඹවඹහි ජාතික වබෝග 

 ර ්භක්  ඩිදියුු  කය ක්රිඹා්තභක කිරීභ 
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ට්තභා ග  ක්ටේත්රය 
(2) 

ටයදවුම් කෂභනාකරණයය 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ගය 

තිරවාර වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 2. ටබෞතික ටයදවුම් ඵාදීභ ශා කෂභනාකරණය කාර්යක්භ කිරීභ  වශ එභ ටයදවුම්  සුඳරීක්ාකාරීල 
ඳිනටබජජනය වශා අලකා වැසීභ 

1,2,3,4 1,2,12,13,14,15 
 
 

DOA, DAD, 

HARTI, NFS, 

CFC, CCFC 

 

PC & DS/GA 
 

වඳෞේගලික 

අාලඹ, ාර්ධන 

ඳාර්ලකරුන් 
 

ප්රතිඳ්තති ක්රිඹාභාර්ග 2.1 බීජ වතික කිරීවම් කටයුතු ක්රිඹා්තභක කිරීභ වා ප්රභාණ්ත ප්රතිඳාදන වන් කිරීභ 

2.2 ාධායණ මිර ගණන් ඹටව්ත බීජ වා වයෝඳණ ද්රයඹ  ඳයීභ ඇතුු  ආනඹික ව/ වවෝ ගුණා්තභක 

වේශීඹ වඹදවුම් කරට වේරාට  ඳයීභ 

2.3 කරට වේරාට ගුණා්තභක බීජ ව වයෝඳණ  ද්රයඹ  ඳයීභ වතික  කිරීභ වා යාජය වඳෞේගලික 

වවුල්කාරි්ත ඹාන්ත්රණඹක් (PPP) ්ථාපිත කිරීභ 

2.4 බීජ වතික කිරීවම් ක්රිඹාලිඹ ඳශා්ත භේටවභන් විභධයගත කය ලක්තිභ්ත කිරීභ  

2.5 යාජය වඳෞේගලික වවුල්කාරි්ත(PPP) වයවා ඹන්වත්රෝඳකයණ  ඳයීභ, වේා  ඳයීභ වා කුලී ඳදනභ 

භත රඵා ීභ වා ප්රාවේශීඹ භේටමින් ඳවසුකම්  රසීභ  

2.6 ාම්ප්රදායික ජාන ේරා්භ ායක්ණඹ වා තියාය  ඳරිවයණඹ වා ග්රාමීඹ භේටමින් බීජ ඵ ාකු 

්ථාපිත කිරීභ  

2.7 කෘෂිකාර්මික ඹන්වත්රෝඳකයණ වේශීඹ ලවඹන් ිඳ්ාදනඹ කිරීභට ව ශ්රී රාකාවේ කෘෂි ආම්ඳන්න 

ත දුයට්ත  ඩි දියුු  කිරීභ වා වඳෞේගලික අාලවේ ආවඹෝජන ප්රර්ධනඹ කිරීභ  
 

2.8  ශ්රී  රාකාවේ ඳරිවයණඹ කයනු රඵන ඹන්ත්ර  සත්ර  වා වන්ත කෘෂිකාර්මික වඹදවුම් වතික කිරීභ වා 

ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත කිරීභ (උදා. කෘෂිකාර්මික වඹදවුම් වා භධයගත ිඹාභන ඒකකඹක් ) 

   

2.9 වඳොවවොය,  උ්තව්තජක, ඳාාශු වඳෝක ව ලාක ආයක්ණ තාක්ණ  ක්රභ ර ජාතික අලයතාඹ 

පුයා ග ීමභ වා ඹාන්ත්රණඹක් ව ක්රභවේදඹක් ක් කිරීභ 

2.10  වඳොවවොය ම්ඵන්ධවඹන් ව ප්රමිතිකයණ ක්රිඹාඳටිඳාටි ්ථාඳනඹ කිරීභ ඳසු විඳයභ, ඇගයීභ ව එඹ 
තදුයට්ත ලක්තිභ්ත කිරීභ වා ිර්වේල ඉදිරිඳ්ත කිරීභට අලය කාලීන පිඹය ග ීමභ 

2.11 කාඵික /ජජ වඳොවවොය ි්ඳාදනඹ වා ිඹාභන යාමුක් ඵරා්තභක කිරීභ 

2.12  එ ි තාක්ණික ව කිඹාන් රඵා ග ීමභට ව උඳවඹෝගි කය ග ීමභ වා අ සි ක්රිඹාභාර්ග 

ග ීමභට ව කින ඳරිදි වගොවි ාවිධාන, වගොවි ි්ඳාදකඹන්වේ ාවිධාන ව වගොවි ිඳ්ාදක භාගම් 
රට ඵරඹ ඳ රීභ (අදාශ තාක්ණඹන් රඵා ග ීමභ වා උඳවඹෝගි කය ග ීමභ වා මුව ප්රවේලඹන් 
අනුගභනඹ කිරීභ) 

2.13 වඳොවවොය ආනඹනඹ/ ි්ඳාදනඹ ව ගුණා්තභක වඳොවවොය වඵදාව රීවම් ඹාන්ත්රණඹ ලක්තිභ්ත කිරීභ 

(ආඹතික ඹාන්ත්රණඹ) 

2.14 ාවිධානා්තභක පුණ ු  ශ්රභඹ  ඳයීභ වා වකොන්ත්රා්ත වගොවිඳර ප්රර්ධනඹ වා සුදුසු ඹාන්ත්රණඹක් 

්ථාපිත කිරීභ 
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2.15 කෘෂිකාර්මික වඹදවුම් ආනඹනඹ, ි්ඳාදනඹ වා ඳරිවයණඹ ම්ඵන්ධවඹන් ද ඩි වයගුරාසි ඳ නවීභ. 

 

 

 
ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 3 ටගොවි ප්රජාල ශා ඳාිනවිනක සුරක්ෂි  ාලය වශතික කරිනන් ටයදවුම් පඳිනභ භේටිනන් ප්රටයජජනයට 

ටයොදාගැිමභ වශ දුර දක්නා කෂභනාකරණයයක් තුළින් ලගා ිමම්ල පදායි ාලය ශා තිරවාර ඳැලැ්තභ 

ලැඩිදියුණු කිරීභ  

1,2,3,4 1,2,12,13,14,15 
 

ප්රතිඳ්තති ක්රිඹාභාර්ග 3.1 වේශීඹ ම්බඹක් හිත බීජ වා වයෝඳණ ද්රය බාවිතඹ දිරිග න්විභ 

3.2 ඉවශ පරදායිතාඹක් රඵා ග ීමවම් ආධයාවඹන් ප්රල්ත භේටවභන් වඳොවවොය බාවිතඹට ග ිභ. 

3.3 වඳෝණ ද්රය බාවිතවේ කාර්ඹක්භතාඹ ව වඳොවවොය බාවිත කාර්ඹක්භතාඹ  ඩි කය ග ීමභ 

වා නවීන ව වඹෝගය ව තාක්ණික ක්රභවේද වඳුන්ා ීභ ව උඳවඹෝීම කය ග ීමභ  

3.4 ලාක වඳෝණ බාවිතඹට ආධායකාරී න ඳරිදි පරදායිතා ඳාදක වභන්භ ප්රමුඛ්තා ඳාදක ඹාන්ත්රණ 
උඳවඹෝීම කයග ීමභ 

3.5 සිඹු භ අාලඹන් ම්ඵන්ධවඹන් වඳොවවොය වනාධාය වනුට ක්රභානුකර දිරිග න්වීම් ඳාදක 

ඹාන්ත්රණඹක් වඳුන්ාීභ 
 

3.6 ඳාරිරික ඳේධති ආයක්ා කය ග ීමභ වා ිඹාභන ක්රිඹාභාර්ග ග ීමභ 
  

DOA, DAD, 
HARTI, NFS, CFC, 
CCFC,  

 

 

PC & DS/GA 

 
වඳෞේගලික අාලඹ 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

3.7 වගොවිජන වේා භධය්ථාන ව වගොවි මුඳකාය ාගම් ර භ දිව්ත වීවභන් වවෝ තාකාලික වශ 

කුටි ්ථාඳනඹ කිරීභ භඟින් ඵරඹර්ත ආඹතනඹක්/ ිරධාරිවඹක් භඟින් අනුභත කයන රද ප්රභාණ  අනු 

අදාශ  කෘමිනාලක අවරවිඹ වා බාවිතඹ 

3.8 ඵණ විධ ලාක ආයක්ණ තාක්ණඹ බාවිතඹට ඳවසුකම්   රවන අයුරින් ඒකාඵේධ කෘමිනාලක / 

ල්නාලක කශභනාකයණ ප්රවේලඹන් අනුගභනඹ කිරීභට දිරිභ්ත කිරීභ වා ක්රභවේදඹන් ්ථාපිත කිරීභ 

3.9 නවීන වු්ත වඹෝගය වු්ත  ඳාරිරික හිතකය කෘමි  / ල්ඳ ශ ටි ඳාරන තාක්ණඹන් වඳුන්ාීභ වා 

බාවිතඹ දිරිග න්වීභ (ජජ කෘමිනාලක/ උේභීද  විදයා්තභක/ඳයවඳෝෂිත භයිටාන් ඹන ආදිඹ) 

3.10  සුදුසු දිරිග න්වීම් ඳ වක්ජඹක් වයවා කාඵික  ඩි දියුු  කයන රද ගා ඳරිඹ ඉවශ න ාවීභ 

වා  රසුම් ක් කය ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

3.11  පරදායිතාඹ  ඩි කයග ීමභ වා ව ඳාරිරික ඳේධතිඹට විඹ ව කි අහිතකය ඵරඳ ම් අභ කය 

ග ීමභ උවදා ියදය කෘෂිකාර්මික ක්රභවේදඹන් (උදාවයණ වඳොවවොය බාවිත කාර්ඹක්භතාඹ  ඩි කය 
ග ිවම් න තාක්ණඹන් ව ඳාාශු ඳරීක්ාන් භත ඳදනම් ව වඳොවවොය ිර්වේලඹන්  ි) වඳුන්ාීභ වා 
බාවිත කිරීභ 

3.12 ඳාරිරික  හිතකය කෘෂි ිඳ්ාදනඹ වා කශභනාකයණ ශිල්පීඹ ක්රභ රට අදාර ූතතන ක්රභවේද 

පිළිඵ යාේති ිරධාරීන්ට වා කෘෂිකර්භ ඳර්වේණ ිඳ්ාදන වකායරුන්ට ද නු්ත කිරීභ වා 

අඛ්්ඩඩ ෘ්තතිඹ ප්රගුණතා   ාර්ධන  ඩටවන්(CPD) ක්රිඹා්තභක කිරීභ  

3.13 කෘෂිකාර්මික ිඳ්ාදනඹ වා වඹොදා වනොවගන අතව ය දභන ඉඩම් ප්රභාණඹ අභ කය ග ීමභ වා 
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පිඹය ග ීමභ 

3.14 සිඹලුභ දිරිග න්වීම් ඳාදක කෘෂි යාඳෘති වා  ඩටවන් විඹවඹහි අිාර්ඹ අාගඹක් වර භාජීඹ 

විගණන  ක්රභවේදඹක් ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

3.15 සුදුසු ආර්ථික දිරිග න්වීම් රඵාීභ භගින්  කෘෂි යාඳාය අ්ථා හිත මුව වගොවිඳර ක්රභවේදඹ ඔ්වේ 

කෘෂි වශ කරාඳ ්ථාඳනඹ කිරීභ 

3.16 මුව වගොවිඳර ප්රවේලඹ භත ඳදනම් සුදුසු ආර්ථික දිරිග න්වීම් රඵා ීභ 

 

 
ප්රතිඳ්තති 
ප්රකාලනඹ 

4. ලාින ජ ඳිනශරණය කාර්යක්භ ාල ලැඩි දියුණු කරනු ලවප වශබාගි්තල කෂභනාකරණය ප්රටශය ශරශා ලාින 
ජය ක්රභල්තල ඳිනශරණයය කිිනභ 

1,2,3,4 1,2,6,12,13, 
14,15 

DOA, DAD, 
DAPH,AAIB, 
SLCARP, HARTI, 
NFS, CFC, CCFC, 
NLDB, MLEL 
NADSA  
HADABIMA  

 
PC & DS/GA 

 
DOI,MASL,DOM 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

4.1 භගත ජරඹ අනලය   වර ඳරිවයණඹ කිරීභ  ර ක්විභ දවා සුදුසු ිඹාභන ක්රිඹාභාර්ග ග ීමභ  

4.2 කෘෂිකාර්මික කාර්ඹඹන් දවා  සි ජර ායක්ණඹ වා බාවිතඹ ප්රර්ධනඹ කිරිභ  

4.3 අදාශ න ඳරිදි කෘෂි ඳාරිරික ඳේධතීන්හි ාරි ජර බාවිතවේ පරදායිතාඹ  ඩි කය ග ිභ දවා බිදු-

ජර ම්ඳාදනඹ  (  Drip Irrigation)   ි ජර අයපිරිභ සුම් තාක්ණික ක්රභවේද බාවිතඹ 

4.4 ඳාාශු ඛ්ාදනඹ වා ඉඩම් වාඹනඹ ඳාරනඹ කිරීභ වා ඳ වා ජර ායක්ණ ක්රභ වේද උඳවඹෝගි 

කයග ිභ. 

4.5 ඳාාශු ායක්ණ ඳනත පරදායි ක්රිඹා්තභක කිරීභ භඟින් ජර වඳෝක ප්රවේල කශභනාකයණ ක්රිඹාභාර්ග 

ග ිභ 

4. 6   අවලේ වතතභනඹ උඳවඹෝගි කයගිමින් වී ගාවහිරා තුන් ි ගා කන්නඹක් වා ඳවසුකම් 

 රසීභ. 

4.7 කෘෂිකාර්මික ඉඩම් විවඹහි කාර්ඹක්භ ාරි භාර්ග ජර ම්ඳාදනඹක් වතික කිරීභ වා වර්ඛිඹ 

ආඹතන  ර වඹ ගිමින් ජරාල වා ාරි භාර්ග ඳේධති  ප්රතිා්කයණඹ කිරීභ  

4.8 සිඹලුභ ආ්රිත මිති භාගම් ර වවඹෝගිතාවඹන් ව ම්ඵන්ධීකයණවඹන් ජරාලර මිරිදිඹ 

භ්තය යාඳාය වා ඳවසුකම්  රසීභ 
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ට්තභාග  

ටක්පත්රයන්  3) 
පවවප  ාක්ණයයන් 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 5. කෘෂි ිමපඳාදන ක්රභටශදට  තිරවාර ඵල වශතික කිරීභ වශා ටඳර/ඳසු අවපලනු කෂභනාකරණයට දි 
ටයජගය නලයකරණය වශ  ාක්ණයය පඳටයජගි කර ගැීමභ ශා වලා ලැඩි දියුණු කිරීභ දිිනභ්ත කිරීභ 

1,2,3,4 
   

1,2,8,9,12,13, 
14,15 

DOA, NIPHM, 
DAPH,  
SLCARP, NFPB,  

 

 

PC & DS/GA 

 
DI, MASL, 
DOM 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ ාවිධාන 
වඳෞේගලික අාලඹ 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 
ආඹතන 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

5.1 සිඹලුභ ඳාර්ලකරුන් තාක්ණික ාර්ධනඹ වත ාර්ථක වඹොමු කිරීභ වා විධිභ්ත භනා 

ම්ඵන්ධීකයණඹක් හිත ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත කිරීභ 

5.2 වේශීඹ ලවඹන් රඵාගත ව කි ම්ඳ්ත උඳවඹෝගි කයගිමින් පිරි ඹ කාර්ඹක්භ තාක්ණික 

ක්රභවේදඹන්  ඩි දියුු  කිරීභ වා මරය වා ආඹතික වඹ රඵා ීභ. 

5.3 ජාතික වභන්භ අන්තර්ජාතික ාර්ධන වවුල්කරුන්වේ උදේ උඳකාය ඇති වබෝග ි්ඳාදන 

පුවයෝකථන ඳේධතිඹ උ්තවලේණිගත කිරීභ 

5.4 කල්තඵා ගත වනොව කි ආවාය වබෝග විඹවඹහි අගඹ එකතු කය ග ිවම් ක්රභවේද වා න 

තාක්ණඹ වඹොදා ග ීමභ ප්රර්ධනඹ 

5.5 ඳසු අ්නු ගුණා්තභකබාඹ  ඩි දියුු  කිරීභ වා ඇසුරුම් කිරීභ ඇතුු  ි යදි අ්නු වනලිවම් 

ව වඳය අ්නු තාක්ණඹන් උඳවඹෝගි කය ග ීමභ 

5.6 වඹෝගය ඹාන්ත්රණඹන් වයවා තාක්ණ ණ භාරු වා ඳවසුකම්  රසීභ 

5.7 කෘෂිකර්භ ඳර්වේණ වා ාර්ධන/ යාඳෘති බාක් ්ථාඳනඹ කිරීවම් අයමුණින් කෘෂිකර්භ 

ඳර්වේණ පිළිඵ ගකීභ දයන අධිකාරි ආඹතනඹ පිළිඵ න ත අධයඹනඹ කිරීභ වා ප්රතියුවගත කිරීභ 

5.8 වතොයතුරු තාක්ණ ඳාදක කෘෂිකර්භාන්ත ප්රර්ධනඹ වා කටයුතු කිරීභ 

5.9 ක්වේත්රඹට ග රවඳන ඵ තවවුරු කයන රද සුදුසු තාක්ණික ක්රභවේද වඳුන්ා ීභ  

5.10 ඉවත 3.11 වා ඵ වේ  
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ට්තභාග  

ක්ටේත්රයන් 4) 
හශාර සුරක්ෂි  ාල ශා ගුණයා්තභක කෂභනාකරණයය 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර 

වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 6. භානල ශා ව්තල ටවෞඛ්ය හරක්ා කිරීභ වශා ජාතික ශා අන් ර්ජාතික ප්රිනීනන් භ  ඳදනම්ල 
සුරක්ෂි වු්ත ඉශෂ ගුණයා්තභටයන් යුක්  වු්ත හශාර වශ ව්තල හශාර ඵා ගැිමටම් ශැකියාලන් ලර්ධනය 

කිරීභ 

5,6 1,2,3,12,13, 
14,15 

FCAU, SLSI, 
DOA,  DAPH, 
SLCARP,  
HARTI, NFS 

 
MASL 

 
PC & DS/GA 

 

වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

6.1 වේශීඹ ලවඹන් ිඳ්ාදිත වභන්භ ආනඹික ආවාය වා ්ත ආවායර සුයක්ෂිතතා වතික කිරීභ 

වා වඹෝගය වයගුරාසි( වෞඛ්ය අභාතයාලවේ උඳවද් වා වවඹෝගිතා ඇතු) වඳුන්ා ීභ. 

6.2 කාඵික කෘෂිකර්භඹ වා ඳාරිරික කෘෂිකර්භඹ  ි ඹවඳ්ත කෘෂිකාර්මික ක්රභ අනුගභනඹ  වා දිරි 

ග න්වීභ  

6.3 ආවාය වා ්ත ආවාය ප්රමිතින් ( ගුණා්තභක ඳාරනඹ ) සුඳරීක්ණඹ දවා ියදය වා සක්භ 

ඳරීක්ණ ඳේධති හිත අති නවීන විදයාගාය ඳවසුකම් ්ථාඳනඹ කිරිභ 

6.4 ආවාය සුයක්ෂිතතා  ප්රමිතින් වඳුන්ා ීභ වා ද ඩි ක්රිඹා්තභක කිරීභ ( වෞඛ්ය අභාතයාලවේ ව ශ්රී 

රාකා ප්රමිති ආඹතනවේ වඹ ඇති)  

6.5 ආවාය ිඳ්ාදන ර ගුණා්තභක ඵ තවවුරු කිරීභ වා ප්රමිති  ක්රිඹාදාභ ඳාරන ක්රභ අනුගභනඹ කිරීභ 

( වෞඛ්ය අභාතයාලවේ , විදයා වා තාක්ණ අභාතයාලවේ, ශ්රී රාකා ප්රමිති ආඹතනවේ වා වන්ත 

වර්ඛිඹ  ආඹතන ර වාඹ ඇති)  

6.6 ආවාය ිඳ්ාදන ර විවලේවඹන් වඳෝණ ත්තඹ, වෞඛ්යායක්ෂිත ඵ වා භාජීඹ ටිනාකම් 

 රකිල්රට වගන ාර්ථක වල්ඵල් කිරීභක් අනුගභනඹ කිරීභ  

6.7 සුු  ඳරිභාණ වගොවිඳශ ිඳ්ාදන වා වශඳශ ප්රවේලඹන් රඵාීභ, ඳරිය හිතකාමී වගොවිඳර 

ිඳ්ාදන, වේශීඹ ආවාය විබ, ප්රර්ධනඹ කයමින්, ඳාරිවබෝගිකඹන් වා ගුණා්තභක වා ප්රමිතිවඹන් යුතු 

ආවාය රඵාීභ වා  ගවම් වඳොශ / වගොවි-වශඳශ ක්රභඹ  ඩි දියුු  කිරීභ 

6.8 ාම්ප්රදායික වනොන ආවාය ඳරිවබෝජනඹ දිරිභ්ත කිරීභ 
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ට්තභාග  ක්ටේත්රය 

 5) 
ඳාිනවිනක ි  කර ටභටශයුම් 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර 

වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලඹ 7 . ඳාිනවිනක ඳ්ධධති ල සුරක්ෂි  ඵල වශතික කරිනන් වපලබාවික වම්ඳ්ත වාරක්ණයය කිරීභ වශ 
ප්රටයජජනයට ටයොදා ගැිමභ ටභන්භ එභිනන් කෘෂි වාලර්ධනට  තිරවාර ඵල ක්තිභ්ත කිරීභ 

1,2,5,6 1,2,3,7,8,12,13, 
14,15 

DOA, DAD, 
DAPH, SLCARP, 
HARTI,    

 

 

PC & DS/GA 

 
DOI,MASL 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති ක්රිඹාභාර්ග 7.1 ඳාරිරික ායක්ණඹට අනුඵර ර වඵන අයුරින් කෘෂි ඳාරිරික - ඳේධති විඹවඹහි ඳාරිරික හිතකය 

කෘෂිකාර්මික  ඩටවන් වඳුන්ාීභ ව ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

7.2  ාම්ප්රදායික ජාන ේරාභ් උඳවඹෝගි කයගිමින් අයෝජනන  ඩටවන් ්ථාපිත කය වේශීඹ ලවඹන් 

 ඩි දියුු  කයන රද බීජ වා වයෝඳණ ද්රය සුරබ කිරීභ 

7.3 කාඵික වගොවිත න වකවයහි විවලේ අධානඹ වඹොමුකය ජාන ේරා්භ ායක්ණඹ වා ආවේික 

ජාන ේරා්භ ර තියාය උඳවඹෝජනඹ වතික කිරීභ වා ග්රාමිඹ බිජ ඵ ාකුක් ්ථාඳනඹ කිරීභ 

7.4  ගා බිම්ර  පරදායිතාඹ ඉවශ න ාවිභ වා ඳාරිරික ඳේධති සුයක්ෂිත කිරීභ වා නවීන, ඳරිය 

හිතකාමී වඹදවුම් කශභනාකයණ ශිල්පි  ක්රභ ( ඳාාශු ඳරීක්ා භත ඳදනම් වඳොවවොය වඹදිභ, කාඵික 

ද්රය ඳට එක්කිරිභ, ඳලිවඵෝධ  වා වයෝග ඳාරනඹ දවා ජජ කෘමිනාලක, ජජ විදයා්තභක 

ඳයවඳෝෂිත  කෘමින් බාවිතඹ) වඳුන්ාීභ ව උඳවඹෝගි කයග ීමභ  

7.5 ශ්රී රාකාවේ ඳාරිරික  හිතකය  කෘෂිකාර්මික  ඩටවන් ප්රර්ධනඹ වා ඵණ ජාතික 

ආඹතන/ාවිධානර අිාර්ඹඹ භ දිව්තවීභ වතික වකවයන ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත කිරීභ 

7.6 ජාතික ලාක ිවයෝධාඹන වේවේ ඳවසුකම් ලක්තිභ්ත කයමින් ද ඩි ලාක ිවයෝධාඹන පිඹය 

අනුගභනඹ කිරීභ ව එඹට ම්ඵන්ධ වයගුරාසි ඵරග න්වීභ  

7.7 න ාගත වයෝග ඳ තිරීභ ව ඳ්තනා ාගත වයෝග න ත ඳ තිරීභ පිළිඵ කල්වේරා ඇති 

වගොවීන් ද නු්ත කිරීභ වා ලක්තිභ්ත ිරීක්ණ ඳේධති ්ථාපිත කිරීභ 

7.8 කෘෂි කර්භාන්තවඹහි රා පුනර්ජනීමඹ ඵරලක්තිඹ  ඩි  ඩිවඹන් උඳවඹෝීම කයග ීමභ වා සුදුසු 

පිඹය ග ිභ.(උදා : සර්ඹ ඵර ලක්තිඹ ව සුශා  ඵරවඹන් ක්රිඹා්තභක න තාක්ණඹ වත ප්රවේල වීභ 

වා මරය දිරිග න්වීභ/ ාරි භාර්ග කටයුතු වා ඵ ටරි (විඹළි වකෝ ) තාක්ණඹ, උණ්්තඹ 

ව  ාවේක් ආර්ද්රතාඹ  ඳාරනඹ හිත ගඵඩා ඳවසුකම්) ව එහිරා ජී ායු උඳවඹෝගි කය ග ීමභ 

7.9 ව කි  භ අ්ථාකභ වබෝග වා ්ත්ත ඳාරනඹ හිත  ඒකාඵේධ වගොවිත න ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

7.10 යවේ ජජ විවිධ්තඹ ායක්ණඹට බාජනඹ කයමින් ව තියාය උඳවඹෝජනඹකට රක්කයමින් 

ඳාරිරික ප්රමිතින් ව සුයක්ෂිතතාන්ට අනුකර ව කෘෂිකාර්මික ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත කිරීභ 
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ට්තභාග  ක්ටේත්රය 

 6) 
කෘෂි ලයලවායක ටලටෂඳෂ 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර 

වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 8. අගයදාභ ක්රියාලලිට  ක්රටභජඳායික    වශටයජගී ාල තුළින්, විටේටයන් ට්ධශීය ශා අන් ර්ජාතික 
ටලටෂටඳොෂ ඉක්ක කර ගිමිනන් අගය එකතු කරන ද ිමපඳාදන දිිනගැන්වීභ. 

3,4,7 1,2,5,8,9,10,12, 
13,14,15 

DOA, NIPHM 
DAD, DAPH, 
PMB, SLCARP, 
HARTI, NFS, CFC, 
CCFC, NLDB, 
MLEL  
NADSA 

 

PC & DS/GA 
MASL 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

8.1කාර්ඹක්භ කෘෂි යාඳාය  රසුභක් (ERP)  ්ථාඳනඹ කිරීභ- වේශිඹ වශඳශ ව අඳනඹන වශඳශ 

වතොයතුරු/ද නුභ, වේලගුණික/ කාරගුණික වතොයතුරු , ඳාරිරික ඵරඳ ම් විල්වල්ණඹන්, ආර්ථික වා මුරය 

විල්වල්ණඹන්ට අදාශ වතොයතුරු ඇතුශ්ත ක්රභවේදඹක් භඟින්  

8.2 වශඳශ අයමුු  කයග්ත ිඳ්ාදන ඳේධතිඹක් ්ථාපිත කිරීභ 

8.3 වගොවිජන වේා භධය්ථාන වා ජාතික ආර්ථික භධය්ථාන වක්න්ද්ර කයග්ත වශ ජාරඹක් ්ථාපිත 
කිරීභ 

8.4 ඹවඳ්ත කෘෂිකාර්මික පිළිව්ත අනුගභනඹ කයන කෘෂි ආවාය ිඳ්ාදකයින්ට ඉවශ ප්රතිරාබ  රවන 

අයුරින් වශඳශ ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත කිරීභ 

8.5 ප්රධාන කෘෂි වබෝග ිඳ්ාදන වා අභ මිර ගණන් ිඹභ කිරීභ 

8.6 වඹදවුම් පිරි ඹ අඩු කිරීභ, රාබ උඳරිභ කිරීභ, වගොවි ිඳ්ාදන ාවිධාන  ආර්ථික ඒකක  වර 

ලක්තිභ්ත ්ථාපිත  කිරීභ අයමුු  වඳයද රි වගොවි ිඳ්ාදන ාවිධාන  වත බීජ-අයමුදල් රඵාීභ ව 

ඒාවේ කශභනාකයණ ව කිඹාන් ලක්තිභ්ත කිරීභ 

8.7 ආවේික ජාන ේරාභ් බාවිතවඹන් සිදු වකවයන වබෝග ි්ඳාදන ප්රර්ධනඹ වා ිඳ්ාදන 

විවලේෂිකයණඹ ව වශඳර  වඳුනා ග ීමභ 

8.8 වේශීඹ වභන්භ ිර්ඹා්ත වශදඳශ ඉරක්ක කය ගිමින්  දි්්රික් වගොවි  ාවිධාන,  වගොවි ිඳ්ාදක 

ාවිධාන වා සුු  වා භාධය ඳරිභාණ ි්ඳාදකඹන්වේ වභන්භ ද නටභ්ත ඳ්තනා වවශඳශ 
ක්රිඹාකාරීන්වේ අගඹ එකතු කිරීවම් ව කිඹා ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

8.9 කෘෂි යාඹකඹන්වේ භ දිව්තවීවභන් වගොවීන් වඵොවවෝ වශඳශල් වත වඹොමු කිරීභ වා ප්රධාන 

වඵෝග වා අගඹ දාභඹන් ්ථාපිත කිරීභ/ ලක්තිභ්ත කිරීභ 

8.10 ලිඹාඳදිාචි වශඳශ ක්රිඹාකරුන් වා ඉරක්ක ගත  ඳයුම් දාභ කශභනාකයණ ඳේධතිඹක් ්ථාපිත 

කිරීභ 

8.11 න වුම්/ අගඹ එකතු කයන රද ිඳ්ාදන ම්ඵන්ධවඹන් ප්රමිතීන් වඳුන්ා ීභ වා ිඹාභන 

ක්රභවේදඹක්  කසීභ වා වඹොදා ග ීමභ  

8.12 අගඹ එකතු කශ තය කාරි ආවාය ි්ඳාදන ඇති කිරීභ වා වඹෝගය න තාක්ණඹන් වඳුන්ා ීභ 

ව උඳවඹෝගි කය ග ීමභ 
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8.13 කෘෂි වබෝග ි්ඳාදනවේී අගඹ එකතු කිරිවම් කාර්ඹඹ වා අ සි ඹටිතර ඳවසුකම් ාර්ධනඹට 

වඹ ීභ( කුඩා ඳරිභාණ ිඳ්ාදකයින් ව විලාර ඳරිභාණ යාඹකයින් ම්ඵන්ධ වකවයන යුවඹක්) 

8.14 කල් තඵා ගත වනොව කි වබෝග වකවයහි විවලේ අධානඹ වඹොමුකයමින්, අ්නු ායවේ වශඳශ 

අතිරික්තඹන් භ වයා ග ීමභ ඉරක්ක වකොටවගන භනා වර  රසුම්කයන රද,  ඉල්ලුභ භත ඳදනම් ව 
ගා ක්රභවේදඹක් උඳවඹෝගි කය ග ීමභ 
 

 

8.15  කෘෂි අාලඹ ආ්රිත සකකිඹා ව අගඹ එකතු කිරිවම් අකාල ( කෘෂි ිඳ්ාදන ආ්රිත කර්භාන්ත) 

 ඳවඹන ආඹතන අතය ම්ඵන්ධතා ලක්තිභ්ත කිරීභ වා පිඹය ග ීමභ 

   

8.16 අගඹදාභඹ වයවා කෘෂි වබෝග ි්ඳාදනඹට අලය ණඹ ඳවසුකම් රඵා ග ීමභට ඇති අ්ථා  ඳයීභ  

8.17 වගොවි ි්ඳාදන ාවිධාන , වගොවි  ාවිධාන ව වගොවි භාගම් වයවා  කසුම් වා න 

යාඹක්තඹ  ලක්තිභ්ත කිරීභ 

8.18 ප්රාවේශිඹ භේටවම් වඳොදු  කසුම් ඳවසුකම් ්ථාඳනඹ කිරීභ 

 
ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 9  ජාතික ශා අන් ර්ජාතික ප්රිනීනන්ට අනුග  ටලිනන්  සුදුසු වැඳයුම් ටවේලා විධිභ්තල  පඳටයජගී කර ගැීමභ 

තුළින් ට්ධශීය ශා විට්ධශීය ටලටෂඳෂ ප්රටශයන්  යථාල්ත කිරීභ ශා ගටශණයය කිරීභ 
3,4,7 1,2,8,9,12, 

13,14,15 
EDB,PMB 
CAA 

 
DOA,  DAPH 
SLCARP, HARTI,  
MASL 

 

 

 

වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

9.1 යාජය වඳෞේගලික වවුල්කාරි්තඹ භඟින් අදාශ ඳවසුකම් කශභනාකයණඹ ලක්තිභ්ත කිරීභ වා පිඹය 

ග ීමභ (ිඳ්ාදන ප්රාවනඹ, ිඳ්ාදන ඳ ටවීභ වා ඵ භ ආදිඹ) 

9.2 වතොයතුරු ද නග ීමභ (traceability )  වා අලය ඹාන්ත්රණඹක් ව තාක්ණික ක්රභවේදඹක් 

වඳුන්ාීභ ව ප්රවඹෝජනඹට ග ීමභ( උදා : Blockchain system) 

9.3 යාජය වඳෞේගලික වවුල්කාරි්තඹ දිරිභ්ත කයමින් කල් තඵා ගත ව කි වබෝග ( උදා :  ධානය වබෝග) 

වා ගඵඩා ඳවසුකම් රඵාීවම් ක්රභවේදඹක් වඹොදා ග ීමභ  

9.4 යාජය වඳෞේගලික වවුල්කාරි්තඹ වයවා කල් තඵා ගත වනොව කි කෘෂි වබෝග වා  උණ්්තඹ ව 

ාවේක් ආර්ද්රතාඹ ඳාරන කර ව කි ගඵඩා ඳවසුකම් වා ශිත -දාභ (Cold-chain) ඳවසුකම් ්ථාඳනඹ 

කිරීභ 

9.5 කෘෂි වබෝග ිඳ්ාදන අවරවිවේ ඳවසු වා වගොවිඳර භේටමින් වගොවි ිඳ්ාදන න්නාභකයණ  ඩ 

පිළිවරක් ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

9.6  ිඹාභනඹ කශ, වවශඳශ වේා වා ඳවසුකම් ඳඹන්නන් වර දි්්රික් ආර්ථික භධය්ථාන 

ලක්තිභ්ත කිරීභ 



ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිඹ 

 

17 
 

 

 

ට්තභාග  ක්ටේත්රය 

 07) 
ිමපඳාදකයා ඵ ගැන්විභ 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර 

වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 10. ග්රාමීය ය ශා ටගොවි ප්රජාල විිනන් කෘෂිකාර්ිනක විටේත ා තානය ඵා ගැීමභ, හර්ථිකභය වපලාධීන්තලය 
ඟා කර ගැීමභ වශා සුදුසු ීනරණය ලට එෂැඹීටම් ශැකියාලන් ලර්ධනය කිරීභ වශා වශබාගි්තල ශා 

පඳට්ධක්තල ලැඩවටශන් ක්තිභ්ත කිරීභ. 

7,8 1,2,4,5,10,12, 
13,14,15,16,17 

DOA,  
NIPHM 
DAD, DAPH, 
PMB SLCARP, 
HARTI,   NLDB, 
MLEL, 
NADSA  

 

 

PC & DS/GA 

 
MASL 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන ඳාර්ල 
කරුන් 
 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

10.1 වක්ල් කිරීවම් ව කිඹා ඇතින වගොවි ඵරමුු  වගොඩ න වගන වගොවි ිඳ්ාදක ාවිධාන ්ථාපිත 

කිරීභ ව එභ ාවිධාන කෘෂි යාඳාය වභවවඹවීභ වා ඵරග න්වු භාජ යාඹකඹන් ඵට 
ඳරිර්තනඹ කිරීභ 

10.2 වේශීඹ බීජ ව  වන්ත කෘෂි වඹදවුම් ර පිරි ඹ, ප්රතිරාබ, ාසි/අාසි පිළිඵ වගොවි ප්රජා ද නු්ත 

කිරීභ  

10.3 කෘෂිකාර්මික කටයුතු වා කෘෂි යාඳාය ආයම්බ කිරීභ වා වාඹ රඵාීභ අයමුු  කයග්ත වගොවි- 

මලික  ඵ ාකු ( වගොවීන්ටභ ණඹ ඳවසුකම් රඵාීභ උදා : වගොවි ඵ ාකු) ්ථාපිත කිරීභ 

10.4 කෘෂිකාර්මික අගඹ දාභවේ ියුතු වුන්වේ ඹවඳත වා ාර්ධනඹ උවදා ාර්ධන ඵ ාකු ඳේධතිඹ 

ප්රතියුවගත කිරීභ වා ලක්තිභ්ත කිරීභ 

10.5 කෘෂිකර්භ ක්වේත්රවේ පර්ණකාලීන කෘෂි යාඳායර ියත වගොවීන් වඳුනාවගන කෘෂි 

යාඹකඹන් වර ලිඹාඳදිාචි කිරීවම් ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත කිරීභ භඟින්  ාවිධාන්තභක කටයුතු 

කිරීභට වාඹ  රසීභ  

10.6 වගොවිජන වේා  භධය්ථාන, කෘෂි ි්ඳාදක ාවිධාන, වගොවි ාවිධාන, මඳකාය ව වගොවි භාගම් 

ඹනාදිඹ ඒකයාශිකය ලක්තිභ්ත ජාරඹක් කෘෂි අාලඹ තුශ ්ථාපිත කිරීභ 

10.7 යාජය වඳෞේගලික වවුල්කාරි්තඹ (ppp)  තුලින් කෘෂි යාඳාය / යාඹක්තඹ හිත වගොවි මුව 

(Farmer-cluster) වඹොදා ගිමින් කෘෂි ි්ඳාදනඹ ඳදනම් කයග්ත කෘෂි කර්භාන්ත කරාඳ ්ථාඳනඹ කිරීභ 

10.8 ිඳ්ාදන පිරි ඹ අභ කිරීභ වභන්භ ම්ඳ්ත පරදායිතාඹ වා රාබ උඳරිභ කයග ිවම් අයමුණින් 

ාධායණ මිර ගණන් ඹටව්ත න තාක්ණඹ වගොවින් වත රඵාීවම් ඹාන්ත්රණඹක් ථ්ාපිත කිරීභ 

10.9 වගොවිඳර ි්ඳාදන අවරවි කය ග ීමවම් ව කිඹා  ඩි කයග ිභ ව අගඹ එකතු කශ වභන්භ න වුම් 

කෘෂි වබෝග ිඳ්ාදන ර වගොවිඳවල් අවරවි මිර  ඩිකය ග ීමභ වා වගොවි ාවිධාන වා කෘෂි  ි්ඳාදක 

ාවිධාන ර වබාගි්තවඹන් කෘෂි  ි්ඳාදන ප්රම්ඳාදන වා වඵදාව රිවම් ක්රභවේදඹක්( උදා:  ලිඹාඳදිාචි 

ිවඹෝජිතයින් : වන්වේසි කිරිම් ) ්ථාපිත කිරිභ 

10.10 ජාතික ාර්ධන ක්රිඹාදාභඹට, විවලේවඹන්භ කෘෂි ක්වේත්රවේ, ව විවිධ භේටවම් කෘෂි 

යාඳාය  වා කෘෂිකර්භ ඩිේවරෝභාධාරීන් / උඳාධි ධාරින්වගන් උඳරිභ ප්රවඹෝජන ග ීමභට ඹාන්ත්රණඹන් 
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්ථාපිත කිරීභ වා වගොවින් වත අඛ්්ඩඩ ද නුභ රඵාීභ වා ක්රභවේදඹක්  කසීභ  

 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 11 කෘෂි යාන්ත්රිකරණයයට ටයොමු ටකටරන්නාව ශා නල  ාක්ණයයන්ට ප්රටශය ඵා ටදන්නාව පදායි ා 
ඳාදක දිිනගැන්වීම් ක්රභටශදයක් භිනන් කෘෂිකාර්භාන් ටයි  ිමයැටන  රුණය ශා කාන් ා ප්රජාල 

ඵගැන්වීභ 

1,2,3,4,7 1,2,4,5,10,12, 
13,14, 15, 16  

DOA, DAD, 
DAPH,AAIB, 
SLCARP, 
HARTI,NLDB, 
MLEL  
NADSA 

 

 

PC & DS/GA 

 
MASL 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති ක්රිඹාභාර්ග 11.1 වේා ියුක්තිඹට ව වන්කම් කශභනාකයණඹ දවා ධාරිතා ාර්ධනඹක් හිත කෘෂි 

කර්භාන්තවඹහිරා ්්රි-පුරු භාජබාවීඹ ඳාදක ාර්ධනඹට වාඹ ද ක්වීභ  

11.2 න තාක්ණඹ වඹොදාග ීමභ, ඩිජිටල්කයණඹ ව මුරය ඳවසුකම් රඵා ීභ  ි ාධිඹ පිඹය 

අනුගභනඹ කිරීභ භඟින් තරුණ  ප්රජා කෘෂිකර්භාන්තඹ වකවයහි දිරිග න්වීභ 

11.3 ඉවත 1.5 ට ඵ දිඹ 

11.4 ඉවත 1.6 ට ඵ දිඹ 

11.5 ඉවත 1.8 ට ඵ දිඹ 

11.6 ඉවත 2.12 ට ඵ දිඹ 

11.7 ඉවත 5.2 ට ඵ දිඹ 

11.8 ඉවත 6.2 ට ඵ දිඹ 

11.9 ඉවත 7.4 ට ඵ දිඹ 

11.10 ඉවත 10.7 ට ඵ දිඹ 
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ට්තභාග  ක්ටේත්රය 

 8) 
ට්ධගුණික අනුලර් නය වශ අලදානම් කෂභනාකරණය 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර 

වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 12. ආවාය වබෝග ක්වේත්රඹන්හි වේලගුණික වන්විම් රට  ඔවයෝතතුීවම් ව කිඹා  ඩි දියුු  කිරීභ 

වකවයන වඹෝගය අනුර්තන වා ඵරඳ ම් අභ කිරීවම් ක්රිඹාභාර්ග අනුගභනඹ කිරීභ දිරිග න්වීභ 
9 1,2,4,5,10,12, 

13,14,15,16,17 
DOA, DAD, 
DAPH, SLCARP, 
HARTI, NFS, CFC, 
CCFC, PMB, NFS, 
MLEL,  
NIPHM, 
NADSA, 

 

PC & DS/GA 

 
DI, 
MASL, 
DOM 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

12.1 කාරගුණ දර්ලක භත ඳදනම් වු වේලගුණික අදානම් කශභනාකයණ ක්රභවේදඹක්   රසුම් කිරීභ ව 

උඳවඹෝගි කය ග ීමභ 

12.2 ඒ ඒ ගා කන්නඹ ආයම්බ වීභට ඹට්ත පිරිවයින් භාඹකට වඳය අනා කි ඳශ කරව කි, කන්න 

ඳාදක කෘෂි- කාරගුණික උඳවේලක ඹාන්ත්රණඹක් (Agro Met Advisory)  කාරගුණ විදයා 
වදඳාර්තවම්න්තුවේ ව වන්ත අදාශ වර්ඛිඹ ආඹතන ර වඹ ඇති ්ථාපිත කිරීභ 

12.3 වේලගුණික වන්වීම් ම්ඵන්ධවඹන් වු ජාතික අනුර්තික  ර ්වම් (NAP) වා වේශීඹ තීයණඹ 

කයන රද දාඹක්තඹන් (NDC) ඹටව්ත වදුනාගනු රඵන කෘෂිකාර්මික ක්රිඹාකායකම් රට අනුකර කටයුතු 

කිරීභ  

12.4 අජීවී වා ජජවීඹ ආතතීන් හිත වේලගුණ අනුර්තික කෘෂිකර්භාන්තඹට වාඹ න අදාශ අයෝජනන 

 ඩටවන් ව තාක්ණික ප්රගභනඹන් අඛ්්ඩඩ ඉදිරිඹට වගනඹාභ වා තදුයට්ත ලක්තිභ්ත කිරීභ. 

12.5 කෘෂිකර්භාන්තවඹහිරා පුනර්ජනීමඹ ඵරලක්තිඹ වඹොදා ග නුභට අදාශ න වඹෝජනා ඉදිරිඳ්ත කිරීභ වා 

එහිරා මුරයභඹ දිරිග න්වීම් රඵාීභ 

12.6 වබෝග ජජ ්කන්ධ පුු ්ා ද මීභ අජධර්ඹභ්ත කිරීභ වා ඒා වකොම්වඳෝේ වඳොවවොය 

ිඳ්ාදනඹට වඹොදාග ීමභ වා අනුඵර  ීභ 

12.7 ඉවත 1.3 ට ඵ දිඹ 

12.8 ඉවත 1.7 ට ඵ දිඹ 

12.9 ඉවත 8.1 ට ඵ දිඹ 
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ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 13.  ට්ධගුණික ඵඳෑම්  ශා ටලන්ත හකාරට  හඳදා  ්තලයන්ට මුහුණය දීභට ශැකිලන ඳිනදි නාගිනක ශා 
ග්රාමීය ය ප්රජාල වම්ඵන්ධ කර ගිමිනන් හශාර ිමඳැයුම්/ වැඳයුම් ඳ්ධධති ක්තිභ්ත කිරීභ 

9 1,2,12,11, 
13,14,15 

DOA,  
DAD, DAPH, 
SLCARP, HARTI, 
NFS, CFC, CCFC, 
NLDB, MLEL  
NIPHM 
PMB 
NADSA 

 
PC & DS/GA 
MASL 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

13.1 සුවිවලේ ආඳදා අ්ථා රදි යවේ විවලේවඹන් නාගරික ප්රවේලර ආවාය ඉල්ලුභ පුයාලිභ වා 

අර්බුද කශභනාකයණ ඹාන්ත්රණ ්ථාපිත කිරීභ 

13.2 ග්රාමීඹ ව නාගරික ප්රජාන් අතය ම්ඵන්ධතා ලක්තිභ්ත කිරීභ වා නගය ආ්රිත ප්රවේලර ආවාය 

ඳේධති ර  දග්ත ම්ඵන්ධීකයණ ඒකක ( Critical nodes) වඳුනාග ිභ ව ලක්තිභ්ත කිරීභ 

13.3 නගයඵද ප්රවේලර ආවාය ඳේධති වා වාඹ  ඳයීභට  භධයභ ආ්ඩඩු, ඳශා්ත බා වභන්භ 

දි්්රික් ඳරිඳාරනඹ ඇතුර්ත අන්තර් අභාතයාල (Core group)  ඹාන්ත්රණඹක් ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

13.4 ඉවත 12.1 ට ඵ දිඹ 

13.5 ඉවත 12.2 ට ඵ දිඹ 

13.6 ඉවත 12.3 ට ඵ දිඹ 

13.7 ඉවත 12.4 ට ඵ දිඹ 
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ට්තභාග  ක්ටේත්රය 

 09) 
දැනුභ කෂභනාකරණයය වශ කෘෂි ලයාඳෘති ටවේලා 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර 

වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 14. ඳර්වේණ, ාර්ධන වා යාඳෘති වේා කශභනාකයණඹ වා කෘෂිකාර්මික අාලඹට ඵා ග ිම් 

ම්ඵන්ධවඹන් භධයගත ඳාරනඹක් හිත වතොයතුරු ාර්ධන වා ප්රචායණ ඳේධතිඹක් ථ්ාපිත කිරීභ 
1,2,4,8 1,2,4,12,13, 

14,15 
DOA, DAD, 
DAPH, 
 PMB,  SLCARP, 
HARTI, NFS, 
NLDB, MLEL  
NADSA 

 

 

PC & DS/GA 

 
DI,MASL,DOM 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

14.1 ජාතික ාර්ධන ඉරක්ක ාක්ා්ත කයග ීමභ වා ඉල්ලුම් ඳාදක  කෘෂි ඳර්වේණ  ඩටවන් 

්ථාපිත කිරීභ 

14.2 තාක්ණ ාර්ධනඹ ප්රර්ධනඹ දවා වු ඳර්වේණ වා ාර්ධන කාර්ඹඹන් වනුවන් වඹෝගය 

දිරිග න්විම් ( මුරයභඹ වවෝ වබෞතික)  ඳයීභ  

14.3 යාජය වඳෞේගලික වවුල්කාරි්තඹ වයවා වදමුණ න් ව ඉවශ අ් න්නක් රඵාවදන ප්රමුඛ්තා වබෝග බීජ 

ිඳ්ාදනඹ දවා වු ඳර්වේණ වා  ාර්ධන කටයුතු වා ආවඹෝජන  ඩිකිරීභ 

14.4 මලික, ේවීතියික වා තෘතීයික භේටවම් කෘෂිකාර්මික අධයාඳන  ඩටවන් රට ඳවසුකම්  ඳයීභ වා 
එභ  ඩටවන් තදුයට්ත ලක්තිභ්ත කිරීභ 

14.5 අඛ්්ඩඩ ඹා්තකාලීන වකවයන ව භවජනතාට ඳවසුවන් ප්රවේල විඹ ව කි  කාලීන කෘෂිකාර්මික 

ද්තත ඳේධතිඹක් ්ථාපිත කිරීභ 

14.6 ඹට්ත පිරිවඹන් අ.වඳො. (ා.වඳශ) විබාගඹ දක්ා ඳා ල් විඹ ිර්වේලඹන්ට කෘෂිකර්භාන්තඹ 

අිාර්ඹඹ විඹක් වර ඇතුශ්ත කිරිභ 

14.7 ඩිේවරෝභා ව උඳාධි භේටවම් කෘෂිකර්මික විඹ ිර්වේලරට ාම්ප්රදායික වා නුතන කෘෂි තාක්ණ 

කුරතා ාර්ධනඹ  අලයතා ඳාදක ප්රවේලඹක් භත ඳදනම්  ඩි  ලවඹන් ඇතුශ්ත කිරීභ 

14.8 වවශඳශ අයමුු  කයග්ත කෘෂිකාර්මික යාඳෘති වේා ක්රභඹක් අනුගභනඹ කිරීභ 

14.9 කෘෂි ිඳ්ාදකයින් වත කාර්ඹක්භ වතොයතුරු ගරාඹාභ වතික කිරීභ වා යාජය වඳෞේගලික 

වවුල්කාරි්තඹ ලක්තිභ්ත කිරීභ 

14.10 කෘෂිකර්භ වදඳාර්තවම්න්තු, ඳශා්ත කෘෂිකර්භ වදඳාර්තවම්න්තු, ්රි රාකා භව ලි අධිකාරිඹ වා 

වඳෞේගලික යාේති වේා ආඹතන අතය ලක්තිභ්ත ම්ඵන්ධතාඹක් හිත භධයගත ම්ඵන්ධීකයණඹ 
වකවයන යාේති ඹාන්ත්රණඹක් ්ථාපිත කිරීභ 

14.11 ද නට ක්රිඹා්තභක බිම් භේටවම් යාේති වේා  රසීවම් ක්රභවේදඹන් පිළිඵ න ත රකා ඵ ලීභ 

වා අභ ලවඹන් ජාතික ෘ්තතිඹ කුරතා සිේ ි භේටවම් (NVQ Level 4) සුදුසුකම් හිත බිම් භේටභට/ 

ග්රාමීඹ භේටභට අලුතින් යාේති ිරධාරීන් ඵාග ීමභ  

14.12 වතොයතුරු ප්රචලිත කිරීභ ව ඹථා කාලීන ප්රතිවඳෝණඹ (real time feedback)  රඵාග ීමභ වා 
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ජාගභ දුයකථන /වඩ්ටා ට ේ බාවිතඹ  ි නුතන තාක්ණඹ ඉවල් කය ග ීමභ දිරිභ්ත කිරීභ ව 

ද නු්තබාඹ ඇති කිරීභ ( කෘෂිකර්භ උඳවේලක, කෘෂි ඳර්වේණ වා ිඳ්ාදක වකාය වා වගොවි කමිටුර 

බාඳතිරුන් වා වගොවිජන වේා භධය්ථාන රී. ) 

14.13 වගොවින් වට ාක්ෂි ඳාදක තීයණ ග ීමභට ව කින අයුරින්  අලය  උඳවේලක වේා වගොවින්ට 

රඵාීභ 

14.14 වවශඳශ අයමුු  කයග්ත කෘෂි යාඳෘති ක්රභවේදඹක් (වගොවි ාවිධාන වා ආර්ථික භධය්ථාන ර 

භ දිව්තවිභ හිත) ක්රිඹා්තභක කිරීභ 
 

14.15 වවශඳශ වතොයතුරු ප්රචලිත කිරීභ වා කාර්ඹක්භ ක්රභවේදඹක් අනුගභනඹ කිරීභ 

 

   

14.16 වඳොවවොය වා කෘමිනාලක ඉතා සුඳරීක්ාකාරී වඹීභ පිළිඵ ද නුභ දියුු  කිරීභ  

 

14.17 යාේති වේා ඳේධතිවේ ිරධාරින් ඉරක්ක කය ද නුභ ර්ධනඹ කිරීවම්  ඩටවන් ක්රිඹා්තභක 
කිරීභ 

14.18 කෘෂි ක්වේත්රවේ සකකිඹා අ්ථා වා ඵා ග ීමභට ිපුණතා ඳාදක ක්රභවේදඹක් ( ඩා්ත 

ග රවඳන ක්රභවේදඹ) ්ථාපිත කිරීභ වා ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

4.19 කෘෂිකාර්මික අාලඹ තුශ පුණ ු  ශ්රමිකයින්වේ භ දිව්තවීභ  ඩිකය ග ීමභ වා ඹාන්ත්රණඹක්  ඩි 

දියුු  කය ්ථාපිත කිරීභ 

14.20 නවින ව වභන්භ අදාශ තාක්ණික ක්රභ පිළිඵ ද නුභ ිඳ්ාදකයින් වත රඵා ීවම් අයමුණින් පුු ල් 

විඹඹ ඳරිඹකින් යු්ත  ඩටවන් ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

14.21 යවේ ප්රමුඛ්තා කාර්ඹඹක් වර රකා කෘෂි ඳර්වේණ වා කාර්ඹක්භ මරය ඳවසුකම් වන් 

කිරීභ  වා ඹාන්ත්රණඹක්  කසීභ  

14.22 කෘෂි තාක්ණික ක්රභවේද බාවිතවේදි සිදුවිඹ ව කි අනතුරු අභ කය ග ිභ දවා පුණ ු   ඩ ටවන් 
වඳුන්ා ීභ ව ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

14.23 වතොයතුරු ප්රචලිත කිරීවම් පරදායි වා කාර්ඹක්භ ක්රභවේදඹක් වර වගොවි ක්වේත්ර ඳා ල් (FFS) 
ක්රභඹ ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

14.24 ඉවත 5.6 ට ඵ දිඹ  

14.25 ඉවත 11.1 ට ඵ දිඹ  

14.26 ඉවත 11.2 ට  ඵ දිඹ  
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ට්තභාග  ක්ටේත්රය 

 10) 
ඳානය ශා ටභටශයුම් කෂභනාකරණයය 

වාක්ා්ත 

කරග  යුතු 

ප්රතිඳ්තතිභය 

ක්රියාභාර්ග 

තිරවාර 

වාලර්ධන 

ඉක්ක ලට 

වම්ඵන්ධ ාල 

ලගකිල යුතු 

හය න 

ප්රතිඳ්තති ප්රකාලනඹ 15. තිරවාර කෘෂිකාර්ිනක වාලර්ධනයක් පටදවා ලයාඳෘති ක්රියා්තභක කිරීභ, සුඳරීක්ණයය කිරීභ ශා තගයුම් 
වාර්ථකල ඉටුකර ගැීමභ වශා ජාතික ශා ඳෂා්ත ඳාන භේටිනන් ලන පුු ල් ඳාර්ලකාර වශබාගි්තලයක් 

වි   හය ිමක වම්ඵන්ධීකරණය යාන්ත්රණයයන් ක්තිභ්ත කිරීභ. 

10 1,2,12,13,14, 
15,16,17 

DOA, DAD, 
DAPH, NIPHM 
PMB 
SLCARP, HARTI, 
NFS, CFC, CCFC, 
NLDB, MLEL  
NADSA 

 

 

PC & DS/GA 

 
DI,MASL,DOM 

 
වගොවි ාවිධාන, 
විල් විදයාර, 
ෘ්තතිඹ 

ාවිධාන, 
වඳෞේගලික 

අාලඹ, 
අන්තර්ජාතික 
ඳර්වේණ 

ආඹතන, 
ාර්ධන 
ඳාර්ලකරුන් 

ප්රතිඳ්තති 
ක්රිඹාභාර්ග 

15.1 ඳශා්ත බා ව ඳශා්ත ඳාරන ආඹතන ඳේධතිවේ ම්ඵන්ධතා හිත ප්රතිඳ්තති ක්රිඹා්තභක කිරීවම් 

වභවවයුම් වා ඇගයුම් කමිටුක් / ජාතික ප්රතිඳ්තති කශභනාකයණ ආඹතනඹක් ( වඹොමුගත ිඹභඹන්-TOR 
හිත) ්ථාපිත කිරීභ 

15.2 ජාතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිට අනුකුරතා ද ක්විභ වතික කිරිභ වා ඳාරිවබෝගිකඹන්වේ වා 

ිඳ්ාදකඹන්වේ රාබදායිතාඹ  ඩිකිරීභ වා අභාතයාලර වර්ඛිඹ ආඹතන ම්ඵන්ධ කයගිමින් 

කාර්ඹක්භ ම්ඵන්ධීකයණ ඹාන්ත්රණඹක්  ්ථාපිත කිරීභ 

15.3 ි්ඳාදකඹන්ට වා ඳාරිවබෝගිකඹන්ට මිර වන රඵාීභ වා ්ථාය, ඵදු වා මුරය ප්රතිඳ්තතිඹක් 

අනුගභනඹ කිරීභ 

15.4 ාර්ෂික /ගා කන්න ි්ඳාදිත ඉරක්ක භත ඳදනම් ආනඹන ිඹාභන කිරීභ 

15.5 වර්ඛිඹ ආඹතන එකිවනකට වාඹ දක්න ඳරිදි ව කෘෂිකර්භ ප්රතිඳ්තතිඹ ක්රිඹා්තභක කිරීභට අනුඵර 

ර වඵන ඳරිදි වභන්භ, ිසි තියණ රට එශඹිභට ව කින ඳරිදි එකී ආඹතන වත ඳ රි ඇති ජනතික 

කාර්ඹඹන් න ත ිල්චඹ කිරීභ 

15.6 ජාතික ක්රභ ම්ඳාදන වදඳාර්තවම්න්තුවේ ( ව අනුකුරතාඹ දක්න වසු ආඹතන රද) භ දිව්තවිභ 

වයවා ප්රතිඳ්තතිභඹ ඒකාඵේධතා වා ඹාන්ත්රණඹක්  ්ථාපිත කිරීභ 

15.7 ආවාය ඳේධතිඹ වා න යාජය භ දිව්තවීභ පිළිඵ, කාර්ඹාධනඹ ඳාදක කයග්ත ඇගයුම් 

ක්රභවේදඹක්  ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

15.8 අදාශ වයගුරාසි ක්රිඹා්තභක කිරීභ ම්ඵන්ධීකයණට අකාල  රවන ඳරිදි ආඹතන ඵරා්තභක කිරීභ 

ඇතුු  ඳන්ත, ආඥා ඳන්ත ව වයගුරාසි ඹා්තකාලින කිරීභ ,  ඩිදියුු  කිරීභ ව ක්රිඹා්තභක කිරීභ 

15.9 කෘෂිකර්භ ක්වේත්රවේ ජාතික , ප්රාවේශීඹ ව ඳශා්ත ඳාරන ආඹතන භේටමින් තීයණ ග ිවම්දි 

වගොවීන්, විදයාඥයින්,  උගතුන්, වඳෞේගලික ආඹතන, යාජය වනොන ාවිධාන (NGO) / ප්රජා ඳාදක 

ාවිධානර භ දිව්තවීභ හිත වබාගි්ත ප්රවේලඹ අනුගභනඹ කිරීභ 

15.10 කෘෂිකර්භාන්ත විඹවඹහි අදාශ ීමති කඩ කයන්නන්ට දඬුම් කිරීභ වා වයගුරාසි ඳ නවීභ 
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15.11 කෘෂි  ක්වේත්රඹට අදාශ තීයණ ග ීමවම්දි වඳෞේගලික ආඹතන ව ාර්ධන වවුල්කරුන්වේ 

භ දිව්තවීභ ඇති කිරීභ  

15.12 කෘෂි  ක්වේත්රවේ ියත වඳෞේගලික අාලවේ ආඹතන ර ෘ්තතිඹ ාර්ධනඹ ඇති කිරීභ වා 

ඹාන්ත්රණඹක්  ්ථාපිත කිරීභ 

15.13 කෘෂිකර්භාන්තවේ උඳ අාල ම්ඵන්ධවඹන් කාර්ඹාධනඹ ඳාදක කයග්ත  තයාග/ම්භාන පිරින මිවම් 

ක්රභවේදඹක් ්ථාපිත කිරීභ 
 

 

15.14 කෘෂිකාර්මික ාර්ධනඹට ඵාධා ඇතිවකවයන; විවලේවඹන් නවින ඹන්වත්රෝඳකයණ ව තාක්ණඹ 

ඉවල් කයග ිවම්ී ඵාධක ඇතිකයන, මුරය ව ිඹාභන අහියතා ඉ්ත කිරීභට අලය පිඹය ග ීමභ 

   

15.15 පරදායි ක්රිඹාකාරි්තඹ වතික  කිරීභ වා කෘෂිකාර්මික අනඳන්ත ව ප්රතිඳ්තතිභඹ කරුු  අතය 

භනා ම්ඵන්ධතාඹක් ඇති කිරීභ 

15.16 ඉවත 5.1 ට ඵ දිඹ 

15.17 ඉවත 14.9  ට ඵ දිඹ 
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ලගකීම් වි   හය නල ටකටි ටයදුම් 

AAIB  කෘෂිකර්භ වා වගොවිජන යක්ණ භ්ඩඩරඹ    NIPHM  ජාතික ඳසු අ්නු කශභනාකයණ ආඹතනඹ                                                
CCFC   වකොශම වකොභර්ල් වඳොවවොය ා්ථා    NLDB   ජාතික ඳශු ම්ඳ්ත ාර්ධන භ්ඩඩරඹ  
CFC   රාකා වඳොවවොය ා්ථා      PC  ඳශා්ත බා    

DAD  වගොවිජන ාර්ධන වදඳාර්තවම්න්තු    SLCARP ්රි රාකා කෘෂිකාර්මික ඳර්වේණ ප්රතිඳ්තති බා                                

DAPH  ්ත ිඳ්ාදන වා වෞඛ්ය වදඳාර්තවම්න්තු   SLSI  ්රි රාකා ප්රමිති ආඹතනඹ   

DOA  කෘෂිකර්භ වදඳාර්තවම්න්තු       

DOI  ාරිභාර්ග   වදඳාර්තවම්න්තු       

DOM  කාරගුණ විදයා වදඳාර්තවම්න්තු 

DS  දි්්රික් වල්කම් කාර්ඹාරඹ                                                                                                                                                                                                                  

DWLC  නජීවී ායක්ණ වදඳාර්තවම්න්තු 

FCAU  ආවාය ඳාරන ඳරිඳාරන ඒකකඹ 

HADABIMA වරිත දනේ බිම් ාර්ධනඹ කිරිවම් භධයභ අධිකාරිඹ 

HARTI  වවක්ටර් වකොේඵ කඩු වගොවි කටයුතු ඳර්වේණ වා පුණ ු  කිරීවම් ආඹතනඹ  
MASL  ්රි රාකා භව ලි අධිකාරිඹ  
MLEL   භව ලි ්ත්ත යාඳාරික භාගභ  
NADSA  ජාතික කෘෂිකර්භ ාර්ධන වා ජනාා අධිකාරිඹ  

NFPB  ජාතික ආවාය ප්රර්ධන භ්ඩඩරඹ  
NFS  ජාතික වඳොවවොය වල්කම් කාර්ඹාරඹ  

 


