
කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  ර ඳවත් වක් ෙත ර    නු ක් කයනු රඵන කහර්ඹ බහයඹ -2018 

1. තිරවාර වංලර්ධන දර්ක 

දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

1. සිඹළු ආකහය ේ දිළිදු ඵ, සිඹළු ත්ළක්හිභ දුරු 

කිරීභ 

                 

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 

 කහඵනික  ඳො වොය නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිත්ඹ දිරිගළක්වී ේ ළඩටවන 

•  ේශීඹ ආවහය  බෝග නිසඳහදනඹ ළඩිවීභ. 

• ආනඹනික විඹදේ අඩුවීභ. 

• ආදහඹේ ළඩි වීභ වහ දරිද්රත්හ අභ වීභ. 

 

2. කුගික්න දුයලීභ, ආවහය සුයෙතෂිත්ත්හ වහ ඉවශ 
 ඳෝණඹෙත අත්ඳත් කයගළනීභ ව තියහය    
කෘෂිකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 
 

 

                

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 

 ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළි ත් 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

  කෘෂිකහර්මික ඳර් ේණ වහ ත්හෙතණ 
ාංර්ධනඹ 

 යහජ වහ  ඳෞේගිකක වවු්කකහරීත්ඹ 
තුළික් තියහය කෘෂිකර්භහක්ත්ඹ 
ත්වවුරු කිරීභ. 

 කහඵනික  ඳො වොය නිසඳහදනඹ වහ 
බහවිත්ඹ දිරිගළක්වී ේ ළඩටවන ව 
¨හය රාංකහ¨ ණඹ  ඹෝජනහ ක්රභඹ. 

 කෘෂි  ඵෝග නිසඳහදන වහ පු යෝකථන 
ළඩටවන 

 ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර් ේණ 
ළරළසභ විලස විදහර භ  
ක්රිඹහත්භක කිරීභ (NARP) 

 ඳරතුරු ගේභහන ළඩටවන 

  ගතු ගහ ප්රර්ධන ළඩටවන 

• ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළි ත් අනුගභනඹ 

කිරිභ  භඟික්  ේශීඹ ල ඹක් නිසඳහදනඹ කශ 

වළකි ආවහයිකක් යට සඹාං ඳෝණඹ කිරීභ 

ව එභ ආවහය ආනඹනඹ වහ ළඹ න 

වි ේල විනිභඹ නත්ය කිරිභ 

• නී යෝගී ඳයපුයෙත බිහි කිරීභ දවහ 

 ෞඛ්හයෙතෂිත් ආවහය නිඳදවීභ 

• ඹහක්ත්රීකයණඹ වහ න ත්හෙතක ක වහ 

කෘෂිකහර්මික ක්රභ වදුක්හීමභ තුළික්  ඵෝග 

නිසඳහදනඹ වහ  පරදහයීත්හඹ ඉවශ නළාංවීභ 

 යට තුශ ඳරි බෝජනඹ වහ ඳරතුරු සුරබ 

කිරීභ. 

  ගතු ගහ වහ ඳශතුරු ගේභහන ළඩටවන 

තුශ ඳතින  බෝග විවිධහාංගීකයණඹ භඟික් 

ග්රහමිඹ  ප්රේල ර ආවහය සුයෙතෂිත්ත්හ වහ 

ඉවශ  ඳොණඹෙත රළබීභ.  

 



දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

3. නි යෝගී  ජීවිත්ඹෙත ත්වවුරු කිරීභ වහ සිඹලු  දනහට, 

ෆභ ඹකීමභ ඹවඳළළත්භ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

              

 

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 

 ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළි ත් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. (GAP) 

 ඳහාංශු ඳරීෙතණ ළඩටවන 

 

• නී යෝගී ඳයපුයෙත බිහි කිරීභ දවහ 

 ෞඛ්හයෙතෂිත් ආවහය නිඳදවීභ 

• අනල කෘෂි  ඹදවුේ ඳහරනඹ තුිකක් ඳ   

වහ ඳහාංශු ජර ේ ගුණහත්භක බහඹ ළඩි කිරීභ. 

  

4. භහන වහ අක්ත්ර්ග්රවණීඹ (සිඹලු භහජ සථයඹක්ට 

අසථහෙත රළ ඵන) ව අධහඳනඹෙත රළබීභ 

ත්වවුරු කිරීභ වහ ළභට ජීවිත් කහරඹ පුයහ 
අධහඳනඹ රළබී ේ අසථහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

                           
 
 

 

 NVQ 5 භට්ට ේ කෘෂිකර්භ 

ඩිප් රෝභහධහරික් බිහිකිරිභ වහ 

ඳහඨභහරහක් ක්රිඹහත්භක කිරිභ 

 කෘෂි ප්තිඹ වහ පුුණු  කිරිභ. 

 

 

• කෘෂිකර්භ ෙත  ර  ේ  ැකකිඹහ අසථහ සුරඵ 

කිරිභ 

• න ත්හෙතක ක ක්රභ වුනක්හ ීමභ තුළික් 

පශදහයිත්හ ඉවශ නළාංවීභ. 

•  ගොවීක් ත්හෙතක ක දළනුත් වීභ ව 

ඵරගළක්වීභ. 

 

 



දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

5.  සත්රි   පුරු භහජබහඹ අත්කයගළනීභ ව 
කහක්ත්හක් වහ ගළවළු  ශභයික් ඵරගළක්වීභ. 
 

                           

 සිත්මු  ගොවි කහක්ත්හ ාංවිධහන භ  

 ගතු ගහ ළඩ ටවන. 

 ත්රුණ ව කහක්ත්හ වබහගීත්ඹ-

 වශ  ඵොජුක්,  

 කහඵනික  ඳො වොය නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිත්ඹ දිරිගළක්වී ේ ළඩටවන ව 

¨හය රාංකහ¨ ණඹ  ඹෝජනහ ක්රභඹ. 

 

 

• කහක්ත්හ විඵර ගළක්වීභ වහ ජීවීකයණඹ. 

• කහක්ත්හක් වහ සඹාං ැකකිඹහ ඇතිකිරීභ 

තුිකක්  ඳවු ්ක  ඳෝණඹ වහ ේඳත් 

කශභනහකයණඹ 

• කහක්ත්ක් ේ ආදහඹේ ළඩිවීභ. 

• කහක්ත්හක් අත්ය වජීනඹ ව ආර්ථික 

අසථහක් ඇති වීභ.  

• කුටුේබ ආදහඹභ ඉවශ ඹහභ. 

 

6. ළභට ජරඹ රළබීභ වහ තියහය ජර 
කශභනහකයණඹ වහ නීඳහයෙතහ රළබීභ ත්වවුරු 
කිරීභ. 

 

                   

 ජරඹ වහ නීඳහයෙතහ ව  ෞඛ් 

පිළිඵද නිඹහභන හඳෘතිඹ (WASH) 

 සුළු හරිභහර්ග ාංර්ධනඹ 

 කෘෂි ිකාං ඉඳි කිරිභ ව අලුත්ළඩිඹහ 

 ළසි ජරඹ කශභණහකයනඹ වහ න 

ක්රභ වුනක්හ ීමභ. 

 අඩු ජර ප්රභහණඹෙත අල න න 

ප්ර දද වුනක්හ ීමභ. 

 ඳහාංශු ඳරීෙතණ ළඩටවන 

 ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළි ත් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 
 

 

 ඳහාංශු වහ ජර සුයෙතෂිත්ත්හඹ වහ ජරාංයෙතණ 

ක්රභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

 අනල කෘෂි  ඹදවුේ ඳහරනඹ තුිකක් ඳ   

වහ ඳහාංශු ජර ේ ගුණහත්භක බහඹ ළඩි කිරීභ 

 ජර කශභණහකයණඹ තුිකක් නිසඳහදන 

ධහරිත්හඹ ළඩි කිරිභ. 

 



දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

7. දයහගත් වළකි ව , විලස ව , තියහය වහ නත්න 
ඵරලෙතතිඹ වහ ප්ර ේලඹ ළභට ත්වවුරු කිරීභ 

                               

 

 සර්ඹ ඵර ලෙතති ඹක් ජර ේඳහදන 

ක්රභ ඇති කිරීභ 

 ඵරලෙතතිඹ අභ බහවිත්ඹ තුළික් නිසඳහදන 

විඹදභ අඩු කිරීභ වහ කහර්ඹෙතභ ඵරලෙතති 

ඳරි බෝජනඹ.  

8. දයහගත් වළකි, අක්ත්ර්ග්රවණීඹ ව තියහය ආර්ථික 
ර්ධනඹෙත ේපූර්ණ වහ පරදහයී ැකකිඹහෙත වහ 
ළභට  ගෞයහක්විත් ෘත්තිඹෙත රළබීභ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ. 

                   

 

 NVQ 5 භට්ට ේ කෘෂිකර්භ 

ඩිප් රෝභහධහරික් බිහිකිරිභ වහ 

ඳහඨභහරහක් ක්රිඹහත්භක කිරිභ 

 කහඵනික  ඳො වොය නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිත්ඹ දිරිගළක්වී ේ ළඩටවන ව 

¨හය රාංකහ¨ ණඹ  ඹෝජනහ ක්රභඹ. 

  වශ  ඵොජුක් ව්ක ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

තුළික් ගෘවසථ කහක්ත්හක් ේ 

ආර්ථිකඹ ළඩි දියුු  කිරිභ. 

 ඳශතුරු වහ එශළු වහ අගඹ දහභ 

හඳෘති. 

  ගොවිඳශ ඹහක්ත්රීකයණඹ 

 
 
 

 

• කෘෂිකර්භ ෙත   රේ ැකකිඹහ අසථහ සුරඵ 

කිරිභ 

• න ත්හෙතක ක ක්රභ වුනක්හ ීමභ තුළික් 

පශදහයිත්හ ඉවශ නළාංවීභ. 

• කුටුේබ ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ. 

• කහඵනික  ඳො වොය හඹකයික් බිහි කිරීභ. 

• ගෘවසථ කශ කශභණහකයණඹ. 

• අඳනඹන ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ. 

• එශළු වහ ඳශතුරු වහනිඹ අභ කිරීභ.  



දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

9. ප්රත්සථ ව ඹිතත්ර ඳවසුකේ ත්ළනීභ, අක්ත්ර්ග්රවණඹ වහ 

තියහය කහර්මීකයණඹෙත ප්රර්ධනඹ, න ෝත්ඳහදනඹ   

ධධර්ඹභත්   කිරීභ 

                         

 

 යහජ වහ පුේගිකක වවු්කකහරිත්ඹ 

ඹට ත් උස ත්ත් ේ බිජ නිසඳහදන 

ළඩටවන 

 කෘෂිකහර්මික නවීකයණ හඳෘතිඹ. 

  ගොවිඳශ ඹක්ර නිසඳහදනඹ වහ 

ඳර් ේණ සිදු කිරීභ. 

 

 

 නත්න ත්හෙතණඹ ප්රචලිකත් කිරීභ 

 නිසඳහදන එකතු කිරීභ වහ පුේගිකක අාංල ේ 

දහඹකත්ඹ රඵහ ගළනීභ 

 කෘෂිකර්භ ෙත  ර ේ නිඹළ රක්නක් ේ 

වළකිඹහ වහ ධහරිත්හ ප්රර්ධනඹ කිරීභ . 

  ගොවිඳශ ඹක්ර හඹකයික් ඇතිකිරීභ වහ 

ප්රර්ධනඹ. 

 

10. යට්ක ඇතුශත් වහ යට්ක අත්ය ඇති අභහනත්හ අඩු 

කිරීභ 

                         

 

 ජහත්ක්ත්ය  ාංවිධහනඹක්ී 

හභහජිකත්ඹ දළරීභ (APO, ARRDO, 

CERDAP,FAO, UNDP, 

IRRI,etc…..) 

 

 අත්දළකීේ ුණභහරු කය ගළනී ේ අසථහක් 

ඇතිවීභ වහ එභඟික් න ත්හෙතක ක දළනුභ 

රඵහ ගළනී ේ වළකිඹහ ඇති වීභ. 

 න හඳෘති වුනක්හ ීමභ  නු ක් මරභඹ 

දහඹකත්ඹ රළබීභ. 

 

11. නගය වහ භහන ජනහහ අක්ත්ර්ග්රවණඹ, ආයෙතෂිත් 

ප්රත්සථ වහ තියහය ඵට ඳත් කිරීභ. 

 

                         

 

 නහගරික කෘෂිකහර්මික ළඩටවන. 

 

 

 නහගරික  ගතු ඇති කිරීභ. 

 නහගරික ඳරියඹ වරිත්කයණඹට රෙතවීභ වහ 

 ඳොණඹ ඉවශ ඹහභ. 



දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

12. තියහය ඳරි බෝජන   වහ නිසඳහදන යටහ ත්වවුරු කිරීභ. 

                         

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 

 ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළි ත් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ. (GAP) 

 ඳසු අසනු ත්හෙතණ ළඩටවක් 

 ආවහය ප්රර්ධන ළඩටවක් 

 ආවහය සුයෙතෂිත් ත්හ පිළිඵ 

ළඩටවක්. 

• ඳරි බොජන යටහක් තියහය කිරීභ 

• කෘෂි නිසඳහදන අඳ ත් ඹහභ ශෙතහලීභ. 

•  ෞඛ් ආයෙතෂිත් ආවහය ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ. 

13.  ේලගුක ක    නසවීේ වහ එහි ඵරඳෆේ ළශළෙතවීභ වහ 

කඩිනේ පිඹය ගළනීභ. 

 

                         

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 

  ේලගුක ක    නසවීේ වහ එහි 

ඵරඳෆේ රට අනුර්ත්නඹ වීභ වහ 

න ප්ර බද වහ ත්හෙතණඹ වුනක්හ ීමභ. 

 සුළු හරිභහර්ග ාංර්ධනඹ 

 කෘෂි ිකාං අලුත්ළඩිඹහ. 

 ළසි ජරඹ කශභණහකයනඹ. 

 පුයක් කුඹුරු ළඩටවන. 

 ආයෙතෂිත් ගෘව ඇති කිරීභ. 

  ේලගුක ක පු යෝකථන ළඩටවක්. 

• තියය ආවහය නිසඳහදනඹ ත්වවුරු කිරීභ 

• ආවහය සුයෙතෂිත් ත්හ ඇති කිරීභ. 

• ජරඹ කශභණහකයණඹ කිරීභ. 

• අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ. 

•  ගොවීක් වහ  ේලගුක ක ඵරඳෆමික් සිදුන 

වහනිඹ අභ කිරීභ. 

 

 

14. හගය, මුුණදු වහ මුද්රීඹ   ේඳත් ාංයෙතණඹ කිරීභ වහ 

තියහය   ාංර්ධනඹ වහ  ඹොදහ ගළනීභ. 

                        

  



දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

 

15.  බෞමික ඳරිය ඳේධති ආයෙතහ   කයගළනීභ, ප්රතිසථහඳනඹ 

කිරීභ වහ තියහය බහවිත්ඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, නහක්ත්ය තියහය 

ආකහය ඹක් කශභනහකයණඹ කිරීභ, කහක්ත්හයකණඹ 

ළශළෙතවීභ, භූමි වහඹනඹ ශෙතහ එඹ ප්රතිර්ත්නඹ   කිරීභ වහ 

ධජ විවිධත්ඹ අහිමි වීභ නළළත්වීභ. 

 

                         

 කහඵනික  ඳො වොය නිසඳහදනඹ වහ 
බහවිත්ඹ දිරිගළක්වී ේ ළඩටවන 

 සුළු හරිභහර්ග ාංර්ධනඹ වහ 

පුනරුත්ත්හඳනඹ 

 ළේ  යොක්භඩ ඉත් කිරිභ 

  ඵෝග විවිධහාංගීකයණ ළඩටවන 

 

 

 කහඵනික කෘෂිකර්භහක්ත්ඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 තියය කෘෂිකර්භහක්ත්ඹ ත්වවුරු කිරිභ 

  බෞමික ඳරිය ඳේධති ආයෙතහ   කයගළනීභ 

 කහක්ත්හයකණඹ ළශළෙතවීභ, භූමි වහඹනඹ 

ශෙතහ එඹ ප්රතිර්ත්නඹ   කිරීභ වහ ධජ 

විවිධත්ඹ අහිමි වීභ නළළත්වීභ 

 

16. තියහය ාංර්ධනඹ වහ ව හභකහමී වහ අක්ත්ර්ග්රවණඹ   

ව භහජ ප්රර්ධනඹ වහ ළභට හධහයණඹ වහ ප්ර ේලඹ   

ළඳයීභ වහ ගකීභෙත හිත් වහ අක්ත්ර්ග්රවණඹ වු   ආඹත්න   

ෆභ භට්ටභකභ සථහපිත් කිරීභ. 

 

                         

 

 

 සිත්මු  ගොවි කහක්ත්හ ාංවිධහන 
ළඩටවන 

  ගතු ගහ ප්රර්ධන ළඩටවන 

 කෘෂිකහර්මික දත්ත් ඳේධතිඹ 

ඹහත්කහලීන කයමික් ඳත්හ ගන 

ඹහභ. 

 

 

• නී යෝගී ඳයපුයෙත බිහි කිරීභ දවහ 

 ෞඛ්හයෙතෂිත් ආවහය නිඳදවීභ 

• කහක්ත්හ හඹකත් ාංර්ධනඹ තුළික් 

ඳවු ්ක  ඳෝණඹ වහ ේඳත් 

කශභනහකයණඹ. 

• කෘෂිකර්භඹට අදහශ දත්ත්ඹක් ඳවසු ක් වහ 

කඩිනමික් රඵහ ගත් වළකි වීභ. 

 

 



දර්කය කරනු බන ලයාපෘතති අපේක්ෂිත ප්රතිල 

17. තියහය ාංර්ධනඹ වහ ව  ගෝලීඹ ව ඹෝගිත්හ 

ක්රිඹහත්භක කිරී ේ ව න ජීඹෙත ීම ේ භහර්ග ලෙතතිභත් 

කිරීභ. 

                        

  

 

 

 

 

  



2. ආංශික ප්රතිවංවකකර  

 

ක්රියාකාරකම ගැටළුල පයෝජනාල 

අනුභත් ප්රභහණඹට ළඩි ප්රභහණඹෙත  ඳො වොය 

බහවිත්හ කිරීභ. 

 භභ  ව තු නිහ ඳ තුශ ඵුණර  ඳොසෂයස (P) 

ව  ඳොටෆසිඹේ (K) එකතු ේ.එඹ කෘෂිකර්භඹට 

 භක්භ භසථ ඳරිය ඳේධතිඹටභ වහනි දහඹක 

ක්නකි.උඩයට  ප්රේලර  භක්භ අ නකුත් 

එශළු ගහ කයන ප්ර ේල ර  භභ ගළටළු 

ළඩි මික් ඳතී.  

ඳහාංශු ඳරිෙතහෙත සිදු කොට ගහක් වහ 

 ඳො වොය බහවිත්හ කිරිභට  ගොවීක්  ඳශඔවිඹ යුතු 

අත්ය එ ර  නොකයන  ගොවීක් වහ  ඳො වොය 

නිකුත්  නොකිරීභට ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණඹෙත ගළනීභ 

සුදුසු ඵ  ඹෝජනහ කයමු. 



3. “ Green  “ and “ Blue” ආර්ථික වංකල්පෘ ල භාවිතය 

ක්පත්ර කරනු බන ලයාපෘතති  අපේක්ෂිත ප්රතිල 
 

 ජර කශභණහකයණඹ                

 ජරඹ වහ නීඳහයෙතහ ව  ෞඛ් 

පිළිඵද නිඹහභන හඳෘතිඹ (WASH) 

 සුළු හරිභහර්ග ාංර්ධනඹ 

 කෘෂි ිකාං අලුත්ළඩිඹහ 

 ළසි ජරඹ කශභණහකයනඹ 

 අඩු ජර ප්රභහණඹෙත අල න න 

ප්ර දද වුනක්හ ීමභ. 

 

 ඳහාංශු වහ ජර සුයෙතෂිත්ත්හඹ වහ ජරාංයෙතණ ක්රභ 

වුනක්හ ීමභ වහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

• ජරඹ කහර්ඹෙතභ වහ පශදහයි  ර 

කශභණහකයණඹ කිරීභ. 

      

 

අඳද්ර කශභණහකයණඹ           

 කහඵනික  ඳො වොය නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිත්ඹ දිරිගළක්වී ේ ළඩටවන. 

 කහඵනික  ගොවිත්ළන ප්රචලිකත් කිරීභ. 

 

• නී යෝගී ඳයපුයෙත බිහි කිරීභ දවහ  ෞඛ්හයෙතෂිත් 

ආවහය නිඳදවීභ 

 තියය කෘෂිකර්භහක්ත්ඹ ත්වවුරු කිරිභ 

  බෞමික ඳරිය ඳේධති ආයෙතහ   කයගළනීභ 

ඉඩේ කශභණහකයණඹ  ඳහාංශු ඳරීෙතණ ළඩටවන 

 කහඵනික ගහ දිරි ගළක්වීභ 

 පුයක් කුඹුරු නළත් අසළේීම ේ 

ළඩටවන 

  ඵෝග විවිධහාංගීකයණ ළඩ ටවන 

• න ත්හෙතක ක ක්රභ වුනක්හ ීමභ තුළික් 

පශදහයිත්හ ඉවශ නළාංවීභ. 

• ගහ බිේ ප්රභහණඹ ඉවශ නළාංවීභ. 

• ඳ ාංයෙතණඹ වීභ. 

• නී යෝගී ඳයපුයෙත බිහි කිරීභ දවහ  ෞඛ්හයෙතෂිත් 
ආවහය නිඳදවීභ 

 



4. ජනතාල බ ගැන්වීම 

ක්පත්ර කරනු බන ලයාපෘතති  අපේක්ෂිත ප්රතිල 
 

ජනතාල බ ගැන්වීම 
 

 සිත්මු  ගොවි කහක්ත්හ ාංවිධහන 

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 

 කහඵනික  ඳො වොය නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිත්ඹ දිරිගළක්වී ේ ළඩටවන 

( හය රාංකහ ළඩටවන)  

 ඳරතුරු ගේභහන ළඩටවන 

  ගතු ගහ ප්රර්ධන ළඩටවන 

 ප්ති වහ කෘෂිකහර්මික අාංලඹට අදහශ 

පුුණු  ළඩටවක් 

 හක ජ  ගොවිඳශ ළඩටවන  

 

• ආවහය සුයෙතෂිත්ත්හ ඇති කිරීභ. 

•  බෝග නිසඳහදනඹ ළඩිවීභ. 

• කුටුේබ ආදහඹභ ළඩිවීභ. 

• කුටුේබ ඳරි බෝජන විඹදභ අඩු වීභ.  

• ආදහඹේ ළඩි වීභ වහ දරිද්රත්හ අභ වීභ. 

• කහක්ත්හ හඹකත් ාංර්ධනඹ තුළික් ඳවු ්ක 

 ඳෝණඹ වහ ේඳත් කශභනහකයණඹ. 

• නී යෝගී ඳයපුයෙත බිහි කිරීභ දවහ  ෞඛ්හයෙතෂිත් 

ආවහය නිඳදවීභ 

• ත්රුණ  ගොවි හඹකඹක් බිහිවීභ. 

 

 

                           
 

 



 

 

5ආපයෝජන වශ අපෘනයන  

ක්පත්ර කරනු බන ලයාපෘතති  අපේක්ෂිත ප්රතිල 
 

ආපයෝජන වශ අපෘනයන  
                 

 ආනඹන ව අඳනඹන ේීම ජහත්ක්ත්ය 

ප්රමිතීක්ට අනු ලහකර ආයෙතහ 

ත්වවුරු කිරීභ වහ කටුනහඹක 

ගුක් ත්ොටුඳ ්ක පිහිිත ලහක නි යෝධහඹන 

ඒකක ේ ඳවසුකේ ළඩිදියුු  කිරීභ. 

 GAP 

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 

 යහජ වහ  ඳෞේගිකක වවු්කකහරීත් 

ඳෘති. 

 අගඹදහභ ාංර්ධන ඳෘති.  

උදහ: ඕභහය ගෝකර අම ඳෘතිඹ 

• ආදහඹේ ළඩි වීභ. 

• අගඹ එකතුකශ කෘෂි නිසඳහදන අඳනඹනඹ භඟික් 

ළඩි වි ේල විනිභඹ ප්රභහණඹෙත රඵහ ගළනීභ. 

•  GAP නිසඳහදන සුරබ වීභ. 

• ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළි ත් අනුගභනඹ කිරිභ  

භඟික්  ේශීඹ ල ඹක් නිසඳහදනඹ කශ වළකි 

ආවහයිකක් යට සඹාං ඳෝණඹ කිරීභ ව එභ 

ආවහය ආනඹනඹ වහ ළඹ න වි ේල විනිභඹ 

අභ කිරිභ. 

 

 
කස කිරීභ          උඳ දස -  

එච්.එ්ක.සී.එක්. ේක්දි  

වකහය අධෙත (ළරසුේ) 

කෘෂිකර්භ අභහත්ාංලඹ 

 

 

ඩබ්.ඩබ්.එස භාංගර 

අධෙත ළරසුේ  

කෘෂිකර්භ අභහත්ාංලඹ  


