තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය
ංර්ධන
අයමුණු

සිදුකයනු රඵන
ප්රධාන ංර්ධන
ැඩටවකර

1. සිඹළු
ආකායදේ දිළිදු
ඵ, සිඹළු
ත්ැකරහිභ දුරු
කිරීභ

උඳ ැඩටවකර

1. වී ඇතුළු
අතිරේක ආශාර
රඵෝග නි්ඳාදනය
ශා පදායීතාලය
ඉශෂ නැැංවීභ

අදේක්ෂිත්
ප්රතිපර

1. වී ඇතුළු
අතිදර්ක ආවාය
දඵෝග නි්ඳාෙනඹ
වා පරො ත්ාඹ
ැඩිකිරීභ.

ආශාර නි්ඳාදන ජාතික ලැඩවටශන

2.වඳුනාගත් විදලේෂිත් ක්දේත්ර ංර්ධනඹ
ආනඹනඹ වා
2.1 ආශාර
අඳනඹනඹ කයනු
සුරක්ෂිතතාලය
රඵන එශළු වා
ලැඩිදියුණු කිරීභ
ඳරතුරු ර
කෘමිනාලක
අදලේ ප්රභායඹ
නිර්යඹ කිරීභ.

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

1. නි්ඳාෙනදේ ැඩිවීභ දව/දභ.දටො.
2. භූමිපරො ත්ාඹ දවක්ටඹාය
3. ඳරතුරු ගම්භාන ංඛ්ා
4. ප්රතිරාීනකර ංඛ්ා

1. විල්දේයඹ කයන රෙ
යාඹනාගාය ාම්ඳර ංඛ්ා
2. ලිඹාඳදිංචී කයය රෙ දගොවීකර
ංඛ්ා.
3. මිරදී ගත් උඳකයන ංඛ්ා
4. දඵෝග ාඹන ැඩටවකර
ංඛ්ා
5. ෙැනුත් කිරීදම් ැඩමුළු
ංඛ්ා
1. දගොවි ංවිධාන ංඛ්ා
2. රඵා දුකර උඳකයය ංඛ්ා

2.2 රයදවුම්
කෂභනාකරණය දගොවිඳර
ඹාකරත්රීකයයඹ

දඹෝග
ත්ාක්ණික ක්රභ
බාවිත්ා කය
නි්ඳාෙන
පරො ත්ාඹ
ඉවශ නැංවීභ.

2.3 ව්ලබාවික
වම්ඳත්
කෂභනාකරණයඳාැංශු වැංරක්ණ
ඳනත ක්රියාත්භක
කිරීභ

1. චිය්තීන
කශභනාකයයඹ,
2. ඳාංශු වා ජර
සුයක්ෂිත්ත්ාඹ ,
3. දේලගුණීක
පුදයෝකථන ෙත්ත්
ඳෙනම්
කයගනිමිකර කෘෂී
ඳාරිරික කරාඳ
රට උචිත් දඵෝග
වදුකරා දීභ.

1. තියාය ඳාංශු
කශභනාකයයඹ (දවක්ටඹාය)
2. ක් කයන රෙ සිතිඹම්
ප්රභායඹ
3. දඵෝග ෙර්ල ංඛ්ෘ
4. පුහුණු ැඩමුළු ංඛ්ා

2.4 නීති වශ
අණඳනත්
ක්රියාත්භක කිරීභ

අොර ඳනත් වා
ම්ඵකරධ
නනතික
ම්ඵකරධීකයයඹ
කිරීභ

1. ලාක ආයක්ය ඳනත් ඹාත්
කාලීන කිරීභ.
2. බීජ ඳනත් ඹාත් කාලීන
කිරීභ
3. ඳළිදඵෝධ නාලක ඳාරන
ඳනත් ඹාත් කාලීන කිරීභ
4. කෘෂීකාර්මික දඹෙවුම් ෙවා
රඵා දුකර ආනඹන නිර්දේල
ප්රභායඹ
5. පුහුණු ැඩමුළු ංඛ්ා
6. ෙැනුත් කිරීදම් ැඩමුළු
ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තිරවාර
වැංලේධන
අරමුණු

සිදු කයනු
රඵන
ංර්ධන
ැඩටවකර/
ාඳෘති

උඳ ැඩටවකර

1. සියළු
ආකාරරේ දිළිදු
ඵල, සියළු
තැන්හිභ දුරු
කිරීභ

ආශාර නි්ඳාදන ජාතික ලැඩවටශන

2.5 ඳාරිරබෝගික රවෞඛ්ය ශා
තෘප්තිභත්බාලය ඇති කිරීභ
(GAP)- ඹවඳත් කෘෂි පිළිදත්

2.6 තරුණ වශ කාන්තා
වශබාගීත්ලය ඉවශ නැංවීභ
දවශ දඵොජුකර අදරවිැේ
පිහිටුවීභ වා දවේදි ෆුඩ් අකර වේ
 ආවාය ප්රර්ධන
භණ්ඩරඹ, කෘෂිකර්භ
දෙඳාර්ත්දම්කරතු,
ඳල්චාත් අ්ැකරන
පිළිඵ ත්ාක්ය
ආඹත්නදේ කාකරත්ා
ාඹකත්
ැඩටවකර .
2.7.ඳේරේණ ශා වැංලේධන
2.7.1 කෘෂිකාර්මික ඳර්දේය වා
ත්ාක්ය ංර්ධනඹ ැඩිදියුණු
කිරීභ
 කෘෂිකර්භ
දෙඳාර්ත්දම්කරතුදේ
ඳර්දේය වා ංර්ධන
ැඩටවකර
 NARPැඩටවකර
 CARP ආඹත්නදේ
ඳර්දේය ැඩටවකර
 ඳල්චාත් අ්ැකරන
පිළිඵ ත්ාක්ය
ආඹත්නදේ ඳර්දේය
වා ංර්ධනැඩටවකර
 දවක්ටර් දකොබ්ඵැකඩු
වා දගොවිකටයුතු
ඳර්දේය ආඹත්නදේ
භාජ ආර්ථික
ඳර්දේය

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර
දේශීඹ වා විදේශීඹ
දශ දඳොශ වා
දෞඛ්ායක්ෂීත් වා
ගුයාත්භක කෘෂි
නි්ඳාෙන දඹොමු කිරීභ
වා කෘෂී නි්ඳාෙන
වතික කයයඹ

කාකරත්ා ාඹකිනකර
බිහිකිරීභ, කාකරත්ාකර
වා ගැවැනු ශමුකර
ඵරගැකරවීභ වා අොඹභ
ඉවශ නැංවීභ

නි්ඳාෙන පරො ත්ාඹ
ඉවශ නැංවීභ වා
අභිජනන බීජ
නි්ඳාෙනඹ, දිළීදුකභ
පිටු ෙැකීභ වා භාජ
ආර්ථික ඳර්දේය, න
විොත්භක ඳර්දේය,
ඳසු අ්නු ත්ාක්ණික
ක්රභදේෙ භ් කර ආවාය
සුයක්ෂිත්ත්ාඹ ඇති
කිරීභ.

අභාත්ාංල ඹ
තියාය
ංර්ධන
ෙර්ලක
1. ප්රතිරාීනකර
ංඛ්ා
2. දඹෙවුම් ංඛ්ා
3. එශළු, ඳරතුරු
දිනක ඳරිදබෝජනඹ
- ග්රෑම්
4. ෙැනුත් කිරීදම්
ැඩටවකර
ංඛ්ා
5. ඇසුරුම්
භධ්ථාන
ංඛ්ා
6. දගොවිඳර
ංඛ්ා

1. ප්රතිරාීනකර
ංඛ්ා
2. අදරවිැේ
ංඛ්ා
3. භාසික ආොඹභ

1. න ඳර්දේය
ංඛ්ා
2. දෙමුහුම් ප්රදදෙ
ංඛ්ා
3. දගතු ංඛ්ා
4. ෙැනුත් කිරීදම්
ැඩටවකර
ංඛ්ා
5. අත් ඳත්රිකා
ංඛ්ා.

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක

1. සියළු
ආකාරරේ දිළිදු
ඵල, සියළු
තැන්හිභ දුරු කිරීභ

සිදු කයනු
රඵන
ංර්ධන
ැඩටවකර/
ාඳෘති

ආශාර නි්ඳාදන ජාතික ලැඩවටශන

තිරවාර
වැංලේධන
අරමුණු

උඳ ැඩටවකර

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

2.7.2 ෙැනුභ කශභනාකයයඹ

ත්ාක්ණික ෙැනුභ
රඵා දීභ භ් කර න
නි්ඳාෙන බිහි කිරීභ

2.8 ලයාප්ති ශා හුහුණු
2.8.1 ෙැනුභ කශභනාකයයඹ

කෘෂීකර්භ ක්දේත්රදේ
විධිභත් අධාඳනඹ
රඵා දීභ.
ප්රෙර්ලය වා ෙැනුත්
කිරිභ
විධිභත් වා
දනොවිධිභත්
අධාඳනඹ රඵා දීභ.

2.8.2 කෘෂීකර්භාකරත්දේ
ාම්ප්රොිනක ෙැනුභ වා
ක්රිඹාකායකම්
2.9 බිජ වශතික කිරිභ වශ
ඳැෂෑටි වැංරක්ණය යාජ වා දඳෞේගලික
වවුේකාරීත්ඹ භ් කර
ගුයාත්භක බීජ නි්ඳාෙනඹ
2.10 රගොවීන් වවිඵ ගැන්වීභ
- ාණිජ දගොවිඳර පිහිටුවීභ

2.11 අගඹ ොභ
කශභනාකයයඹ
2.12 ාරිභාර්ග ඹටිත්ර
ඳවසුකම් ැඩිදියුණු කිරීභ
2.13 ආඹත්නික
ම්ඵකරධීකයයඹ

ගුයාත්භක බීජ
නි්ඳාෙනඹ

ාණිජ දගොවිඳර
පිහිටුවීභ භ් කර
කාෂිකර්භාකරත්ඹ
දකදයහි ආකර්ලනඹ
ඇති කිරීභ.
අදරවිකයයඹ
විධිභත් කිරීභ
කෘෂීභාර්ග ැඩිදියුණු
කිරීභ, ැේ ඇතුළු
ාරික්රභ ැඩිදියුණු
කිරීභ.
දේශීඹ වා විදේශීඹ
ලදඹකර ආඹත්නික
ම්ඵකරධීකයයඹ
භ් කර රඵා ගකරනා
ෙැනුභ තුලිකර කෘෂී
ක්දේත්රඹ ංර්ධනඹ.

අභාත්ාංල ඹ
තියාය ංර්ධන
ෙර්ලක
1. විදේල ැඩමුළු
ංඛ්ා
2. පුහුණු ැඩමුළු
ංඛ්ා
3. න නිඳැයුම්
ංඛ්ා
1. පුහුණු ැඩමුළු
ංඛ්ා
2. කෘෂි ඳාැේ
ංඛ්ා
3. කෘෂි ඳාැේ ලිකර
පිටන
ඩිේදරෝභාධාරීකර
ංඛ්ා
4. ප්රෙර්ලය ංඛ්ා
දඹෙවුම් ංඛ්ා
බීජ නි්ඳාෙන
ප්රභායඹ
ප්රතිරාීනකර ංඛ්ා
දගොවිඳර ංඛ්ා

ැඳයුම් වා අගඹොභ
කශභනාකයයඹ කශ
දඵෝග ගයන
/කිමී , දවක්ටඹාර්,

ජාතික, ඳශාත්, වා
ප්රාදේශීඹ භටටමිකර
පිහිටව කමිටු ංඛ්ා
අකරත්ර් ජාතික ැඩමුළු
ංඛ්ා .

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තිරවාර
වැංලේධන
අරමුණු

සිදු කයනු රඵන
ංර්ධන
ැඩටවකර/
ාඳෘති



1. සියළු ආකාරරේ
දිළිදු ඵල, සියළු
තැන්හිභ දුරු කිරීභ





කාඵනික
දඳොදවොය
නි්ඳාෙනඹ වා
බාවිත්ඹ
දිරිගැකරවීදම්
ැඩටවන

දඳොදවොය
වනාධාය
ැඩටවන

අරප්ක්ෂිත ප්රතිප
වි නැති යටක් , නිදයෝගි
ඳයපුයක් දගොඩනැගීභ, ඳ
සුයක්ෂිත් කිරීභ
න රැකිඹා උත්ඳාෙනඹ
නි්ඳාෙකඹකර දිරිභත් කිරිභ වා
යඹ දඹෝජනා ක්රභ ක්රිඹාත්භක
කිරීභ

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක
1. කාඵනික දඳොදවොය නි්ඳාෙනඹ දභ.දටො
2. දඳොදවොය නි්ඳාෙනදේ නියත් න
දගොවිකර ංඛ්ා
3. ාය රංකා යඹ දඹෝජනා ක්රභඹ
ඹටදත් රඵා දී ඇති යඹ ප්රභායඹ,
රුපිඹේ.

යාඹනික දඳදවොය බාවිත්ඹ
විධිභත් කිරීභ වා වඳුනා දනොගත්
කුගඩු දයෝගඹ අභ කිරීභට
පිඹය ගැනීභ

1. දව/දභ.දටො, දිඹය දඳොදවොය
ලීටර්

ආොඹම් ැඩි වීභ වා ෙරිද්රත්ා අභ
වීභ

2. භාසික ආොඹභ ඉවශ ඹාභ,
රුපිඹේ

දභොයයාගර වා
අම්ඳාය
දි්ත්රික්කඹකරහි
දත්ෝයාගත්
දු්කය
ග්රාභදේා
ම්ර
ඒකාඵේධ ග්රාභ
ංර්ධන
ැඩටවකර
ක්රිඹාත්භක
කිරීභ

දභොයයාගර වා අම්ඳාය
දි්ත්රික්කඹකරහි දත්ෝයාගත් දු්කය
ග්රාභදේා ම්ර ජනත්ාද
ජීන ත්ත්ත්ඹ උ් කිරීභ වා
දත්ෝයාගත් දගොවීකර වා න
කෘෂිත්ාක්යඹකර වඳුකරා දීභ.

1. රඵා දුකර උඳකයය ංඛ්ා
2. රඵා දුකර ඳැර ංඛ්ා
3. පුහුණු ැඩමුළු ප්රභායඹ
4. අඩු ආොඹම් රාීන ප්රතිරාීන ඳවුේ
ංඛ්ා

ජය,
වනීඳාරක්ාල
ශාරවෞඛ්යපිළළිඵ
නියාභනලයා
ඳෘතිය

ෘජු වත්ත්ල ඳානය, මිරිදිය ධීලර
කේභාන්තය, ශා රගොවිතැන
ජීලරනෝඳාය කර ගත් , කුඩා ලැව් ,
ඇ භාේග ඇතුළු ග්රාමීය ය ලාරි ක්රභ
ආශ්රිතල ජීලත්ලන ග්රාමීය ය
ජනතාලරේ ජීලන භට්ටභ තිරවාර
අයුරින් වැංලේධනය කිරීභ

1. ප්රතිරාීනකර ංඛ්ා
2. ප්රතිරාබ රඵන ගම්භාන ංඛ්ා
3. ඵහුකාර්ඹ ාරිදඹෝජනා ක්රභ
ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තිරවාර
වැංලේධන
අරමුණු

2. කුවගින්න
දුරලීභ, ආශාර
සුරක්ෂිතතාල ශා
ඉශෂ රඳෝණයක්
අත්ඳත් කරගැනීභ
වශ තිරවාර
කෘෂිකේභය
ප්රලේධනය කිරීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති

අරප්ක්ෂිත ප්රතිප



ආවාය නි්ඳාෙන ජාතික
ැඩටවන

දඵෝග නි්ඳාෙනඹ වා
පරො ත්ාඹ ඉවශ නැංවීභ



කුඩා ැේ වා ඇශභාර්ග
පුනරුත්ත්ාඳනඹ



ඹවඳත් කෘෂිකාර්මික
පිළිදත් (GAP)

ැේර ජරඹ යා ගැනීදම්
ධාරිත්ාඹ ඉවශ නැංවීභ භ් කර
නි්ඳාෙනඹ ඉවශ නැංවීභ
අමුණු ප්රතිං්කයයඹ භ් කර
ගංතුය වානි රක්ා ගැනිභ.
දේශීඹ වා විදේශීඹ
දශදඳොශ වා
දෞඛ්ායක්ෂිත් කෘෂි
නි්ඳාෙන දඹොමු කිරීභ.
කෘෂි නි්ඳාෙන වතිකකයය
ක්රිඹාලිඹ ලක්තිභත් කිරීභ



වඳුනාගත් විදලේෂිත් ක්දේත්ර
ංර්ධනඹ ඹටදත්
කෘෂිකාර්මික ඳර්දේය වා
ත්ාක්ය ංර්ධනඹ

අභිජනන ඳර්දේය සිදුකිරීභ
වා ඒ භ් කර පරො ත්ාඹ
ඉවශ නැංවීභ.



ගුයාත්භක බීජ නි්ඳාෙනඹ

නි්ඳාෙන පරො ත්ාඹ ැඩි
කිරීභ.





යාජ වා දඳෞේගලික වවුේ
කාරීත්ඹ ඹටදත් උ්
ත්ත්දේ බීජ නි්ඳාෙන
ැඩටවන

රොකුළූණු බීජ නි්ඳාදන
ලැඩවටශන

බීජ නි්ඳාෙන ක්රිඹාලිඹ
කාර්ඹක්භ කිරීභ වා බීජ
්ායක්ක දත්ොග
ඳත්ාදගන ඹාදම්
ාඳෘතිඹ, බිත්ත්ය වී
සුශබත්ාඹ ැඩි කිරීභ වා
්ඹං බීජ නි්ඳාෙනඹ
දිරිගැකරවිදම් ාඳෘතිඹ,
දකොකරත්රාත් දගොවීකර වයවා
ගුයාත්භක දෝඹා දඵෝංචි බීජ
නි්ඳාෙන ාඳෘතිඹ
රේශීය ලරයන් රොකු ළූණු
බීජ නි්ඳාදන ධාරිතාලය ඉශෂ
නැැංවීභ

අභාත්ාංල ඹ
තියාය ංර්ධන
ෙර්ලක
1. නි්ඳාෙනදේ
ැඩිවීභ - දව/දභ.දටො.
2. භූමිපරො ත්ාඹ දවක්ටඹාය
3 .කුඩා ඳරිභාය ආවාය
නි්ඳාෙකඹකරද
ආොඹභ දෙගුයඹක්
කිරීභ.
1. ාඳෘති ංඛ්ා
2. පිළිකය කයන රෙ
ැේ ංඛ්ා
1. SL - GAP ඹටදත්
පිහිටුා ඇති එශළු වා
ඳරතුරු දගොවිඳර
ංඛ්ා
2. GAP ආෙර්ල
දගොවිඳර ංඛ්ා
3. GAP දගොවි
මුඳකාය මිති
ංඛ්ා
1. අභිජනන ඳර්දේය
ංඛ්ා

1. නි්ඳාෙනඹ කයන
රෙ බීජ, කි.ග්රෑ/
දභ.දටො.
2. වතික කයනරෙ
බීජ කි.ග්රෑම්/ දභ.දටො
1. දගොවීකර දත් රඵා
දුකර බිත්ත්ය වී ප්රභායඹ
2. රඵා දුකර උඳකයය
ංඛ්ා
3. ්ඹං බීජ නි්ඳාෙන
ප්රභායඹ
4. රඵා දී ඇති ඳැයෂුට
ත්ැටි ංඛ්
5. රඵා දී ඇති ට්රැක්ටර්
ප්රභායඹ
ඵා දුන් බීජ ප්රභාණය
, රඳොලිතීන්ශා ඇසුරුම්
රඳට්ටි ප්රභාණය ලැසි
ආලරණ ප්රභාණය වශ
ලවන්තීකරණ සිදු කර
ඇති ප්රභාණය

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය
ංර්ධන
අයමුණු

2. කුවගින්න
දුරලීභ, ආශාර
සුරක්ෂිතතාල ශා
ඉශෂ
රඳෝණයක්
අත්ඳත්
කරගැනීභ වශ
තිරවාර
කෘෂිකේභය
ප්රලේධනය කිරීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති


වේ අඳනඹන කරාඳ 4ක්
පිහිටුවීභ භ් කර වේ අඳනඹනඹ
ප්රචලිත් කිරීභ



කෘෂිදඵෝගනි්ඳාෙනවාපුදයෝකථ
නැඩටවන



ජාතික කෘෂිකාර්මික ෙත්ත්
ඳේධතිඹ ක් කිරීභ



භාජ ආයක්ය ක්රභදේෙ
විධිභත් කිරීභ.



ශ්රීරංකා තුශ අම ැඳයුම් වා
අගඹ ොභ කශභනාකයය
බාවිත්ඹකර ැඩිදියුණු කිරීදම්
ාඳෘතිඹ

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ
තියාය ංර්ධන
ෙර්ලක

අඳනඹන දශදඳොශ ඉරක්ක
කයගත් වේ ර නි්ඳාෙන
ත්ත්ඹ ප්රර්ධනඹට සුදුසු
ඹාකරත්රික ක්රභ වඳුකරා දීභ
වී, අතිදර්ක ආවාය දඵෝග , එශළු
ව ඳරතුරුර නි්ඳාෙන
දත්ොයතුරු එක්රැ් කිරීභ
කෘෂිකාර්මික ගාකර වා
නි්ඳාෙනඹකර පිළිඵ නිැයදි වා
ඹාත්කාලීන ෙත්ත් ඳේධතිඹක්
ඳත්ා ගැනීභ.
යජදේ වනාධාය, කරදි වා
යක්ය ප්රතිරාබ කඩිනමිකර වා
විධිභත් දගොවීකර දත් රඵාදීභ.

අඳනඹනඹ කයනරෙ
වේ දභ.දටො.

්බාවික ආඳො භ් කර සිදුන
ගා
වානි
පිළිඵ
දත්ොයතුරුරඵාදීභ තුළිකර භාජ
ආයක්ය කටයුතු විධිභත් කිරීභ.

ඳසු අ්නු වානිඹ අභ කිරීභ ව
දේශීඹ දදශදඳොශ තුශ අම ර
ගුයාත්භකබාඹ ැඩි දියුණු
කිරීභ

නිකුත් කයනරෙ කෘෂි
දඵෝග පුදයෝකථන
ාර්ත්ා ප්රභායඹ
ෙත්ත් ඳේධතිඹ භ් කර
ඹාත් කාලින කයනු
රඵන ැඩටවකර
ංඛ්ා .

රඵා දුකර ගා වානි
කරදි ප්රභානඹ
යක්ය ප්රතිරාීනකර
ංඛ්ා.

උත්ඳාෙනඹ කශ
රැකිඹා අ්ථා
ප්රභායඹ

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

3.නිරරෝගී
ජීවිතයක් තශවුරු
කිරීභ ශා සියලු
රදනාට, වෑභ
ලයවකදීභ
යශඳැලැත්භ
ප්රලේධනය කිරීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක
1. යාඹනික දඳොදවොය
බාවිත්ඹ අභ කිරීභට
දගන ඇති පිඹය
2. ඳළිදඵෝධ ඳාරනඹට
දඹොොගත් ඳරිය
හිත්කාමි ක්රභ








ආවාය නි්ඳාෙන ජාතික
ැඩටවන
GAP ැඩටවන
ඳාංශු ඳරීක්ය
ැඩටවන
වේ ඵර කයය නිඹමු
ාඳෘතිඹ
ජරඹ වා නීඳායක්යඹ
පිළිඵ නිඹාභන ාඳෘතිඹ
කාඵනික නඳදවොය
නි්ඳාෙන ැඩටවන

නීදයෝගී ඳයපුයක්
බිහි කිරීභ ෙවා
දෞඛ්ායක්ෂිත්
ආවාය නිඳෙවීභ

3.ඳරතුරු ගම්භාන
ප්රභායඹ වා දිනකට
ඳරිදබෝජනඹ කයන
ඳශතුරු ග්රෑම් ප්රභායඹ
4. ඵර කයයඹ කයන රෙ
වේරඵා දීභ භ් කර
දඳෝය ඌනත්ාඹ අභ
කිරීභ වා දත්ෝයා ගත්
ප්රතිරාීනකර ංඛ්ා
5.ක්රිඹාත්භක කයන රෙ
ාරික්රභ ංඛ්ා
6. කාඵනික දඳොදවොය
නි්ඳාෙනඹ (දභ.දටො.)

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති

4. වභාන ශා
 ාේති වා පුහුණු
අන්තේග්රශීයය
ැඩටවකර
(සියලු වභාජ
ව්ථරයන්ට
අලව්ථාලක්
ැරඵන) ව
අධයාඳනයක් ැබීභ
තශවුරු කිරීභ ශා
වැභට ජීවිත කාය
හුරා අධයාඳනය
ැබීරම් අලව්ථා
ප්රලේධනය කිරීභ

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

NVQ5 භටටදම්
කෘෂිකර්භ
ඩිේදරෝභාධාරිකර
බිහිකිරිභ වා
ඳාඨභාරාකර ක්රිඹාත්භක
කිරිභ
කෘෂිකර්භ විොර රට
සිසුකර ඵා ගැනීභ . දේා
ං්කයය අබා විොර
භ් කර පුහුණු රඵා දීභ.
විදේල පුහුණු වා අකරත්ර්
ජාතික ංවිධාන අත්ය ඇති
ඵත්ාඹ.
ඳායම්ඳරික ෙැනුභ රඵාදීභට
දගන ඇති පිඹය.

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක
1. භත්
ඩිේදරෝභාධාරීකර
ංඛ්ා
2. කෘෂිකර්භ විොර
ලිකර භත් ව සිසුකර
ංඛ්ා
3. රඵා ගත් රැකිඹා
ප්රභායඹ

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

5. ව්ත්රී හුරු
වභාජබාලය
අත්කරගැනීභ
වශ කාන්තාලන්
ශා ගැහුණු
ෂභයින්
ඵගැන්වීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන ැඩටවකර /
ාඳෘති






දවශ දඵොජුකර අදරවිේ
පිහිටුවීභ
දවේදි ෆුඩ්දොේඇති කිරීභ
සිත්මු දගොවි කාකරත්ා මිති
පිහිටුවීභ භ් කර කාකරත්ා
විඵර ගැකරවීභ.
දගතු ගා ැඩටවන

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ
තියාය ංර්ධන
ෙර්ලක
1. දවශ දඵොජුකර
අදරවිේ
ංඛ්ා
2. දවේදි ෆුඩ් දොේ
ංඛ්ා

කාකරත්ා
ාඹකඹකර
බිහිකිරීභ.

3. බිහිකයනරෙ න
රුකිඹා අ්ථා
ප්රභායඹ
4. දගොවි කාකරත්ා
මිති ප්රභායඹ
5. දගතු ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති


6. වැභට ජය
ැබීභ ශා තිරවාර
ජ
කෂභනාකරණය
ශා වනීඳාරක්ාල
ැබීභ තශවුරු
කිරීභ

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

ජරඹ , නීඳායක්ා
වා දෞඛ් පිළිඵ
නිඹාභන ාඳෘතිඹ
ක්රිඹාත්භක කිරීභ.

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

1. ාරිදඹෝජනා ක්රභ
ංඛ්ා



විසුරුම් ජර ම්ඳාෙනඹ
, බිංදු ජර ම්ඳාෙනඹ ,
දඹොගත් ප්රභායඹ වා
ජරඹ දඳොම්ඳ කිරීභ
වා සර්ඹ ඵර
ලක්තිඹ දඹො ගැනීභ
භ් කර, තියය
කෘෂිකර්භාකරත්ඹ නඟා
සිටුවීභට පිඹය ගැනීභ.

කෘෂිකර්භාකරත්ඹ
ෙවා අල ජරඹ
රඵා දීභ.

1. විසිරුම් ජර ම්ඳාෙන
ඳේධති ප්රභායඹ
2. කෘෂි ළිං ප්රභායඹ

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය
ංර්ධන
අයමුණු
7.දරාගත
ශැකිව ,
වි්ලවය ව ,
තිරවාර ශා
නූතන
ඵක්තිය
වශා ප්රරව්ය
වැභට තශවුරු
කිරීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති


අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

ජනාධිඳති දේකම් කාර්ඹාරඹ
භ් කර ක්රිඹාත්භක
කයන“ ලිරිසිඩිඹා ඳැර
බිලිඹනඹක් ජාතික ැඩටවන
” ඹටදත් ඵරලක්ති වා
දඳොදවොය නිඳෙවීභට පිඹය
ගැනීභ.
ඵරලක්තිඹ උත්ඳාෙනඹ
දඳොදවොය නි්ඳාෙනඹ

අභාත්ාංල ඹ
තියාය ංර්ධන
ෙර්ලක

1. සිටුන රෙ
ඳැර ප්රභායඹ
2. ගා කයන රෙ
භූමිඹ දවක්ටඹාර්

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

8. දරාගත ශැකි,
අන්තේග්රශීයය වශ
තිරවාර ආේථික
ලේධනයක්
වම්පූේණ ශා
පදායී රැකියාලක්
ශා වැභට
රගෞරලාන්විත
ලෘත්තියක් ැබීභ
ප්රලේධනය කිරීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති





ාණීජ දගොවිඳර
ැඩටවන
ක්රිඹාත්භක කිරීභ
කාඵනික
දඳොදවොය බාවිත්
ඹන ඟා සිටුවීදම්
ැඩටවන

 දගතු ගා
ැඩටවන

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

ත්රුය කෘෂි ආකර්ය
ැඩටවකර විධිභත් කිරීභ.
න ඹකරත්ර සත්ර බාවිත්ඹ වා
කෘෂිකර්භඹ නවීකයයඹ
කිරීභ.
කෘෂි අංලදේ භාන ම්ඳත්
ැරැ්භ ක් කිරීභට ොඹක
වීභ භ් කර රැකිඹා වා
විබත්ාඹකර වඳුනා ගැනීභ

ාණීජ දගොවිඳර ංඛ්ා
කාඵනික දඳොදවොය
නි්ඳාෙනදේ
දඹදෙකරනකර ංඛ්ා
දගතු ගා ැඩටවන
භ් කර ්ඹං රැකිඹාරාීන
ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

සිදු කයනු රඵන
ංර්ධන ැඩටවකර/
ාඳෘති
 යාජ වා පුේගලික
වවුේකාරිත්ඹ
ඹටදත් උ්
ත්ත්දේ බිජ
නි්ඳාෙන
ැඩටවන

9. ප්රතයව්ථ ව යටිත
ඳශසුකම්
තැනීභ,අන්තේග්රශණය
ශා තිරවාර
කාේමීය කරණයක්
ප්රලේධනය,
නරලෝත්ඳාදනය
ධධේයභත් කිරීභ

 කෘෂිකාර්මික
නවීකයය
ාඳෘතිඹ

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

නත්න ත්ාක්යඹ ප්රචලිත්
කිරීභ

1. නි්ඳාෙනඹ කයන
රෙ බිජ ප්රභායඹ
්ථාඳනඹ කයන රෙ
කෘෂිත්ාක්ණික
උොන ප්රභායඹ
2. ඳල්චාත් අ්ැකරන
පිළිඵ ත්ාක්ය
ආඹත්නඹ, ශ්රී රංකා
කෘෂිකර්භ ඳර්දේය
ප්රතිඳත්ති බා,
දවක්ටර් දකොබ්ඵෑකඩු
දගොවි කටයුතු වා පුහුණු
කිරීදම් ආඹත්නඹ, න
උත්ඳාෙන නධර්ඹභත්
කිරීභට දගන ඇති
පිඹය

නි්ඳාෙනඹ එකතු කිරීභ
වා පුේගලික අංලදේ
ොඹකත්ඹ රඵා ගැනීභ
කෘෂිකර්භ
ක්දේත්රදේ
නිඹැදරකරනකරද
වැකිඹා වා ධාරිත්ා
ප්රර්ධනඹ කිරීභ.

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

10. රටලල් ඇතුෂත
ශා රටලල් අතර
ඇති අවභානතාල
අඩු කිරීභ

සිදු කයනු රඵන
ංර්ධන ැඩටවකර/
ාඳෘති





අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

අත්ෙැකීම් ව බාණ්ඩ
හුභාරු කය ගැනීදම්
අ්ථාකර ඇතිවීභ

1. ඵත්ා ඳත්න
යටේ ංඛ්ා

ජාතයන්තර
වැංවිධානයන්හී
වාභාජිකත්ලය
දැරීභ
රලෂදරඳොෂ
කෂභනාකරණය

2. ගිවිසුම් ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු
11. නගර ශා භානල
ජනාලාව
අන්තේග්රශණය,
ආරක්ෂිත ප්රතයව්ථ
ශා තිරවාර ඵලට
ඳත්කිරීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති
 කෘෂි ත්ාක්ණික

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

උොන ඇතිකිරීභ.



නගය ආශ්රිත් ඳරතුරු
උඹකර ඇති කිරීභ.



නාගරික
කෘෂිකර්භඹ නඟා
සිටුවීභට පිඹය
ගැනීභ (ජාතික
ආවාය ප්රර්ධන
භණ්ඩරඹ භ් කර
නාගරික භවේ
නිා ආශ්රිත්
ඵඳුකරගත් මිරි්
ගා ාඳෘතිඹ)

1.කෘෂි ත්ාක්ණික
උොන ප්රභායඹ

නාගරික කෘෂිකර්භඹ
ප්රර්ධනඹ
නාගරික කුඹුරු ඉඩම්
තියාය දර
කශභනාකයයඹ

2.නගය ආශ්රිත් ඳරතුරු
උඹකර ංඛ්ා

3.ප්රතිරාීනකර ංඛ්ා
4. නාගරික කුඹුරු
ඉඩම් තියාය
කශභනාකයයඹට
දගන ඇති පිඹය

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු
12. තිරවාර
ඳරිරබෝජන ශා
නි්ඳාදන රටා
තශවුරු කිරීභ

සිදු කයනු රඵන
ංර්ධන ැඩටවකර/
ාඳෘති
 ආවාය නි්ඳාෙන
ජාතික
ැඩටවන
 GAP
 අම ැඳයුම් වා
අගඹ ොභ
කරභනා කයයඹ
 දවේදි ෆුඩ්
දොේ, දවශ
දඵොජුකර අදරවි
ේ භ් කර දේශීඹ
වා දෞඛ්
ම්ඳකරන ආවාය
අදරවිඹ වා
ප්රර්ධනඹ

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර
ජාතික අලත්ාඹට අනු වී
අතුළු අදනකුත් ආවාය දඵෝග
නි්ඳාෙනඹ වා පරො ත්ාඹ
ැඩිකිරීභ භ් කර දේශීඹ
ආවාය ඳරිදබෝජනඹ නඟා
සිටු වීභ
ාඳාරික ැරැ්භ වා මිර
ෙර්ලක ක් කිරීභ.
ඳසු අ්නු වානිඹ අභ
කිරීභට ගත් පිඹය .
දේශීඹ ආවාය ප්රර්ධනඹ
්බාවික ම්ඳත්
කශභනාකයයඹ වා නීති
ක්රිඹාත්භක කිරීභ.

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

1. නි්ඳාෙනඹ/
දභ.දටො.
2. ැඩටවකර ංඛ්ා
3. අදරවිේ ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

සිදු කයනු රඵන
ංර්ධන ැඩටවකර
/ ාඳෘති

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

නිඹඟඹ , රයත්ාඹ ,
ජරගැේභට ඔදයොත්තු දෙන වී
ප්රදදෙ බිහිකිරීභ
භූමි වාඹනඹ ැරැක්වීභ වා
නි්ඳාෙන ධාරිත්ාඹ ැඩි
කිරීභට පිඹය ගැනීභ
කාරගුණික අොනභ
ැරකිේරට දගන දඵෝග
නි්ඳාෙන වා පුදයෝකථන
ැඩටවන විධිභත් කිරීභ.
13. රේගුණික
රලනව්වීම් ශා එහි
ඵඳෑම් ලැෂැක්වීභ
වශා කඩිනම් පිළයලර
ගැනීභ






ආවාය නි්ඳාෙන
ජාතික
ැඩටවන
්බාවික
ම්ඳත්
කශභනාකයය
ඹ
කෘෂි යක්යඹ

නවීන ත්ාක්ණික ක්රභ
බාවිත්ඹ - කෘෂිකාර්මික ෙත්ත්
ඳේධතිඹ ක් කිරීභ
භූදගෝලීඹ ෙත්ත් ඳේධතිඹ
(GIS ) ත්ාක්යඹ බාවිත්ඹ
භ් කර දඵෝග නි්ඳාෙන ෙත්ත්
රැ් කිරීභ වා පුදයෝකථනඹ

1. න ප්රදදෙ ංඛ්ා
ඳාංශ ංයක්යඹ කය
ඇති භූමි ප්රභායඹ
දවක්ටඹාය
2. (GIS ) ත්ාක්යඹ
බාවිත්ඹ ඵාවිත්ඹ භ් කර
සිතිඹම් කය ඇති සිතිඹම්
ගයන

ඳසු අ්නු වානිඹ රක්ා
ගැනීභට ගඵඩා ඳවසුකම් ඇති
කිරීභ.

3. ගඵඩා ංඛ්ා

ජර දඳෝක ආයක්ා කිරීභ වා
ජර ංයක්යඹට පිඹය
ගැනීභ.

4. ගා වානි ෙවා
රඵා දුකර කරදි
ප්රභායඹ (රුපිඹේ)

ැසි ජරඹ ප්රදඹෝජනඹට
ගැනීභ ෙවා ැසි ජර ටැංකි
රඵාදීභ.

5. ෙැනුත් කිරීදම්
ැඩමුළු ංඛ්ා

කෘෂි යක්ය ආඹත්න භ් කර
අොනම් ත්ත්ත් අභ කය
ගැනීභ වා දේලගුණික විඳත්
දවේතුදකර සිදුන අරාබඹ,
වානිඹ, දේලගුණික
යයාගත්ඹකර ප්රභායඹ
පිළිඵෙ විධිභත් දර දොඹා
ඵැලීභට පිඹය ගැනීභ.

රඵා දුකර ැසි ජර
ටැංකි ප්රභායඹ

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු

සිදු කයනු රඵන
ංර්ධන ැඩටවකර /
ාඳෘති

14. වාගර, මුහුදු ශා
වමුද්රීය වම්ඳත්
වැංරක්ණය කිරීභ
ශා තිරවාර
වැංලේධනය වශා
රයොදා ගැනීභ

කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලදේ
විධි නිදඹෝග භඟ ෘජු
ම්ඵකරධ දනොවෙ කෘෂි
යාඹනික දවේතුදකර මුද්ර
ජරඹ දයඹ වීභ වා ආවාය
ොභර ඳැැත්භ වතික
කිරීභ.

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු
15. රබෞමික
ඳරිවර ඳේධති
ආරක්ා කර
ගැනීභ,
ප්රතිව්ථාඳනය
කිරීභ ශා තිරවාර
බාවිතය
ප්රලේධනය කිරීභ,
ලනාන්තර
තිරවාර
ආකාරරයන්
කෂභනාකරණය
කිරීභ,
කාන්තාරණය
ලැෂැක්වීභ, භූමි
ශායනය ලෂක්ලා
එය ප්රතිලේතනය
කිරීභ ශා ධජල
විවිධත්ලය අහිමි
වීභ නැලැත්වීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර / ාඳෘති


කාඵනික දඳොදවොය
නි්ඳාෙනඹ වා බාවිත්ඹ
දිරිගැකරවීදම් ැඩටවන
භ් කර ඳාංශු නජ
විවිධත්ඹ ංයක්යඹ



සුළු ාරිභාර්ග ංර්ධනඹ වා
පුනරුත්ත්ාඳනඹ
ැේ දයොකරභඩ ඉත් කිරිභ
පුයකරකුඹුරු අ්ැේදිභ






දඵෝග විවිධාංගීකයය
ැඩටවන
ඳරතුරු ගම්භාන ැඩටවන
භ් කර නජ විවිධත්ඹ
ආයක්ා කිරීභට පිඹය ගැනීභ

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

 කාඵනික
කෘෂිකර්භාකරත්ඹ
ප්රර්ධනඹ කිරීභ
 තියය
කෘෂිකර්භාකරත්ඹ
ත්වවුරු කිරිභ
 දබෞමික ඳරිය
ඳේධති ආයක්ා
කයගැනීභ
 කාකරත්ායයඹ
ැශැක්වීභ, භූමි
වාඹනඹ ශක්ා
එඹ ප්රතිර්ත්නඹ
කිරීභ වා නජ
විවිධත්ඹ අහිමි
වීභ නැැත්වීභ

අභාත්ාංල ඹ
තියාය
ංර්ධන
ෙර්ලක
1. ඳාංශු
ංයක්ය ඳනත්
ක්රිඹාත්භක කිරීභ
ංයක්යඹ
කයන ඳ (දවක්ටඹාය)
2. ඳැශෑටි
ංයක්ය ඳනත්
ක්රිඹාත්භක
කිරීභ භ් කර
ංයක්යඹ
කයන රෙ ඳැශෑටි
ංඛ්ා
3. න අයඳනත්
ප්රභායඹ
කාඵනික
දඳොදවොය
නි්ඳාෙනඹ
(දභ.දටො.)
4. ලාක ආයක්ය
වා ග් දවලීදම්
ඳාරන ඳනත්
භ් කර
ආයක්යඹ කයන
රෙ ග් ප්රභායඹ
5. න දෙමුහුම්
ලාක ප්රදදෙ
ප්රභායඹ

6. ඳරතුරු
ගම්භාන
ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය
ංර්ධන
අයමුණු
16. තිරවාර
වැංලේධනය
වශා ව
වාභකාමීය  ශා
අන්තේග්රශණය
ව වභාජ
ප්රලේධනය ශා
වැභට
වාධාරණය
වශා ප්රරව්ය
වැඳයීභ ශා
ලගකීභක් වහිත
ශා
අන්තේග්රශණය
වු ආයතන
වෑභ භට්ටභකභ
ව්ථාපිළත කිරීභ

සිදු කයනු රඵන ංර්ධන
ැඩටවකර/ ාඳෘති

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ
තියාය ංර්ධන
ෙර්ලක

 සිත්මු දගොවි කාකරත්ා
ංවිධාන ැඩටවන
 දගතු ගා ප්රර්ධන
ැඩටවන
 ාේදු
ප්රකාලනඹ
ක්රිඹාත්භක කිරීභ.

ප්රතිඳත්ති ැරසුම් ක්
කිරීභ වා තීයය
ගැනීදම් දී සිඹලු අෙව්
විභසීභ.

1. කාකරත්ා මිති
ංඛ්ා
2. දගතු ංඛ්ා

තියාය ංර්ධන අයමුණු ජඹ ගැනීභ උදො කෘෂිකර්භ අභාත්ාංලඹ භ් කර කයනු
රඵන ංර්ධන ැඩටවකර ව තියාය ංර්ධන ෙර්ලක
තියාය ංර්ධන
අයමුණු
17. තිරවාර
වැංලේධනය වශා ව
රගෝලීය
වශරයෝගිතාල
ක්රියාත්භක කිරීරම්
වශ නල ජීලයක්
දීරම් භාේග
ක්තිභත් කිරීභ

සිදු කයනු රඵන
ංර්ධන ැඩටවකර /
ාඳෘති
ජාතික වා ජාත්කරත්ය
ලදඹකර කෘෂිකර්භඹට
අොර ආඹත්න අත්ය
ම්ඵකරධීකයයඹ.

අදේක්ෂිත් ප්රතිපර

අභාත්ාංල ඹ තියාය
ංර්ධන ෙර්ලක

න ත්ාක්ණික ෙැනුභ
බාවිත්ඹ

1. ජාත්කරත්ය ආඹත්න
වා ගිවිසුම් ංඛ්ා
2. ැඩමුළු ංඛ්ා

02) ඉරක්ක



ජාතික ආවාය නි්ඳාෙන ැඩටවදකර ඉරක්ක පුයා ගැනීභ



ආනඹන විඹෙභ අභ කිරීභ.



න නි්ඳාෙන අඳනඹනඹ ැඩිකිරීභ



එශළු වා ඳරතුරු නි්ඳාෙනඹ ැඩිකිරීභ.



වැකිඳභය කාඵනික දඳොදවොය නි්ඳාෙනඹඉවශනැංවීභ



දෞඛ්ායක්ෂිත් ආවාය ැකසීභ වා නවීන ත්ාක්යඹ උඳදඹෝගී කයගැනීභ.

03) ක්රිඹාත්භක කිරීදම් ඵාධාකර ( Implementation Gaps)


කෘෂිකර්භ ක්දේත්රඹ වා ෘජු ඵැදන එදවත් දකර ලදඹකර ක්රිඹාත්භකන ඳශුම්ඳත්,
ත්ත් නි්ඳාෙන, ාරිභාර්ග, ඉඩම්, ැවිලි කර්භාකරත්, ඹන අංල තුශ තීයය ගැනීදම්දී වා
ක්රිඹාත්භක කිරීදම්දි භතුන ගැටළු,ප්රභාෙඹකර ව එභ ආඹත්න අත්ය සීභාකරට එවා භනා
ම්ඵකරධීකයයඹක් දනොභැති වීභ.



කෘෂිකර්භ ක්දේත්රඹට අොර ඳර්දේකඹකර , විොඥයනඹකර ඇතුළු පුහුණු භාන  ම්ඳදත්
ඳතින හිඟකභ.





මරභ ම්ඳත් හිඟකභ .
භධභ යජඹ ව ඳරාත්බා තුශ ංර්ධන කාර්ඹඹකර සිදුකයන ක්රභදේෙර ඇති දන්කම්
ව අභානත්ා
භාන ඉරක්ක ව අයමුණු ෙවා ක්රිඹාත්භකන ප්රතිඳත්ති අත්ය අකරත්ර් ඵත්ාඹ
දනභැතිවීභ.



යටේ ව ආඹත් නඅත්ය ඇති ගිවිසුම් දකදයහි ඇති ෙැනුභ අේඳවීභ.

ක් කිරීභ
ඉභාලි ලෂිකා දවේාඳතියය (ංර්ධන නිරධාරී)
උඳදේ
ඩබ්.ඩබ්.එ්.භංගර
අධක් ැරසුම් (කෘෂිකර්භ අභාත්ංලඹ)

