
අනු 

අංකය
යයෝජනළ ක්රියළකළරකම් ලගකිලයුතු ආයතන කළසීභළල යලනත් කරුණු

කෘෂිකළර්මික ප්රයේ ල ලගළලට ශළනි කරනු ඵන ලනවතුන්යගන් ලන ශළනි නිවළ භතු ලන ගෆටළු අලභ කිරීභ වම්ඵන්ධයයන් තිරවර 

ලෆඩපිළියලෂක් වකවහ කිරීභ

වයු රයිෆල සම්ඵන්ධයෙන් නිෙමිත ප්රමිතීන් සකසකිරීභ ආරක්ෂක අභතාංශෙ

මාව 06

3

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ

ලළයු රයිසල් භඟින් 

ඳලළශෆරීභ

වයුරයිෆල මිලදී ගනීභට අවශ යගොවීන් සහ 

මශබ ැංකුල මඟින් ක්රියාත්මක සවෞභාග්යා ණය සයෝජනා 

ක්රමය/ සග්ොවි භාර අරමුද මඟින්  මඟින් ණය ඳශසුකම් 

බාදීම වම්බන්ධීකරණය මාව 06

යකටි කළලීන විවදුම් වශළ ලන යයෝජනළ

කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව,    

යගොවිජන සාංවර්ධන  යදඳර්තයම්න්තුව 

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ                    

ඳළත් කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව        

 ශ්රී ලාංක භහවලි අධිකරිෙ

ලාර්ෂිකල

ලාර්ෂිකල

1 කෘෂිකළර්මික ලෆට වකවහ කිරීභ කම්බි වට, ප්ලසටික් වට හ ජීවී වට වර්ග පිළිඵව 

ආදර්ශන සිදුකිරීභ භඟින් යගොවීන් අතර ප්රචලිත කිරිභ

2 විකර්ක බළවිතළ කිරීභ සවබවික විකර්ෂක හ ඉයලක්යරොනික් විකර්ශක පිළිඵ 

යගොවීන් දනුවත්කිරීභ හ යගොවීන්ට ක්යෂේත්රයේදී 

ඳහසුයවන් යෙොදගත හකි ක්රභ බවිත කිරීභට යගොවීන් 

උනන්දු කරවීභ

කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව     

යගොවිජන සාංවර්ධන  යදඳර්තයම්න්තුව 

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ                   

ඳළත් කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව        

 ශ්රී ලාංක භහවලි අධිකරිෙ



5 වළම්ප්රදළයික ක්රභයේද 

අනුගභනය කිරීභ

සම්ප්රදයික ක්රභයේද බවිතෙට ඇති හකිෙව පිළිඵ 

යගොවීන් දනුවත් කිරීභ

කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව             

යගොවිජන සාංවර්ධන  යදඳර්තයම්න්තුව  

 කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ                   

ඳළත් කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව        

 ශ්රී ලාංක භහවලි අධිකරිෙ

ලාර්ෂිකල

ඳසල්, වෘත්තීෙ පුහුණු සහ උසස අධඳන විෂෙෙ භල 

වලට  වනසතුන් ඳලනෙ විෂෙෙ කරුණු ඇතුළත් කිරීභ

අධඳන අභතාංශෙ                    

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ                   

ජතික ප්රතිඳත්ති, ආර්ථික කටයුතු, 

නවත ඳදාංචි කිරීම් හ පුනරුත්ථඳන,  

උතුරු ඳළත් සාංවර්ධන,  වෘත්තීෙ පුහුණු 

හ නිපුණත සාංවර්ධන සහ යෙෞවන 

කටයුතු අභතාංශෙ

ලවර 01

ප්රජ යඳොලිස ඒකක හරහ ජනතව අතරට වනසතුන් 

ඳලනෙ පිළිඵ නිවරද යතොරතුරු ලඵදීභ

ශ්රී ලාංක යඳොලීසිෙ                          

කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව              

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ                    

ඳළත් කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව        

  ශ්රී ලාංක භහවලි අධිකරිෙ

ලාර්ෂිකල

අවුරුදු 02

4

6 විවිධ ඳරළවල LED විදුලි 

බුබුප බළවිතය

විවිධ ඳරසවල හ විවිධ ආයලෝක වර්ණ වල LED විදුලි 

බුබුප බවිත කිරීභ තුළින් සතුන් ඳලව හරීභ පිළිඵ 

යගොවින් දනුවත් කිරීභ

තුලක්කු බළවිතය භඟින් ඳලළ 

ශෆරීභ

ආරක්ෂක අභතාංශෙ අලයතාලය අනුල

7 ප්රජළල දෆනුලත් කිරිභ

විදල/ ඳර්යේෂකෙන්/ නව නිඳයුම්කරුවන් විසින් 

සිදුයකොට ඇති යභවනි අවසථ සහ යෙොද ගත හකි 

උඳක්රභ පිළිඵ ජනභධ නියේදන භඟින් යතොරතුරු ලඵ 

ගනීභ, ඒව අධෙනෙ කිරීභ, ඒව ඇගයීභ, හ ඒ 

සම්ඵන්ධයෙන් ජනතව දනුවත් කිරිභ.

කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව     

යගොවිජන සාංවර්ධන  යදඳර්තයම්න්තුව 

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ             

ආරක්ෂක අභතාංශෙ                  

වනජීවී අභතාංශෙ

ලාර්ෂිකල

කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව       

යගොවිජන සාංවර්ධන  යදඳර්තයම්න්තුව 

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ

ඳයතොරම් තුවක්කු බවිතෙ සහ අවශ නීතිභෙ ප්රතිඳදන 

සකස කිරීභ

ආරක්ෂක අභතාංශෙ              

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ මාව 06

ඳයතොරම් තුවක්කු බවිතෙ සහ අවසර ලඵ දීභ



විදල/ ඳර්යේෂකෙන්/ නව නිඳයුම්කරුවන් විසින් 

යසොෙගත් නව දනුභ සම්ඵන්ධයෙන් ජනතව දනුවත් 

කිරිභ.

කෘෂිකර්භ යදඳර්තයම්න්තුව      

යගොවිජන සාංවර්ධන  යදඳර්තයම්න්තුව 

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ
ලාර්ෂිකල

හදුනගත් සතුන්( යභොණර , දඩුයල්න) යකටිකලීන 

අඳහරණෙ සහ වනසත්ත්ව හ වෘක්ෂලත ආරක්ෂණ 

ඳනත සාංයශෝධනෙ කිරීභ

වන ජීවී සාංරක්ෂණ යදඳර්තයම්න්තුව

 

අඳරණෙකල යුතු සත්ව වියශේෂ  හ ප්රභණ පිළිඵ තීරණ 

වන ජීවී සාංරක්ෂණ යදඳර්තයම්න්තුව සභඟ දසත්රික් 

කෘෂිකර්භ කමිටුව සම්ඵන්ධ වී තීරණ ගනීභ.

වන ජීවී සාංරක්ෂණ යදඳර්තයම්න්තුව 

දසත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටුව

උග්ර හනි ඳවතින හදුනගත් සත්ත්ව වියශේෂ සහ 

අඳහරණ ඵලඳත්ර යගොවීන්/සභන ජනතව යවත 

නිකුත්කිරීභ

දසත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටුව

සත්ත්ව අඳහරණ ක්රිෙවලිෙ සභයලෝචනෙ 

/අධීසභයලෝචනෙ

දසත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටුව         

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ

හනි වර්තවීයම් ප්රවනණතවෙ අධනෙ කරමින් 

අඳහරණ ක්රිෙවලිෙ ඳලනෙ කිරීභ, ඉදරිෙට යගනෙභ, 

ෙවත්කලීන කිරීභ යහෝ දගුකලීනව නතරකිරීභ සහ 

කටයුතුකිරීභ හ ඒ සහ අවශ ප්රතිඳදන සකස කිරීභ

කෘෂිකර්භ අභතාංශෙ

7 ප්රජළල දෆනුලත් කිරිභ

ලෘක්තා 

ආරක්ණ ඳනත 

වැංසෝධනය 

කිරීම වශා 

ලනජීවී 

වැංරක්ණ 

සදඳාර්තසම්න්තුල

  ශා අදාෂ 

ඳාර්ල 

කරුලන්සේ 

එකඟතාලය 

බාග් නීමට 

අලය කටයුතු 

සකසරමින් ඳලතී.

ලවර 01

8 ශදුනළගත් වත්ල වියේ 

අඳශරණය


