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විවේේ වටශන 1  

වේගෝලීය අරමුණු කරා ...... 0 

2000 ර්යේදී ඇති කය ගත් 2015 ර්ඹ න විට අත්ඳත් කය ගැනීභට අයේක්ා යකරුණු ංර්ධන 

ඉරක්ක මුවඹක් ව වස්ර ංර්ධන අිමභාාර්  ශාා කයගැනීභ අාර් ක න ඵ යඳනී ඹෑභත් භා 

යඳයට ආ  යරෝකයේ නාභ  ංර්ධන නයාඹ ඳරඹ යරින්  තියය ංර්ධන අිමභාාර්  වුන් ා ියඹ 

වැකිඹ. වස්ර ංර්ධන අිමභාාර්  යරෝකයේ යටර ංර්ධන ැ  ිළිවයර ක  කිීමභට යභ් භ 

ංර්ධන ආධාය රඵා දීයේදී ද ැදගත් කරුණක් යර ිළිවගැනුණි. නමුත් යභභ ඉරක්ක කයා ශාා වීයේ 

දී ඇාැේ යටල් ාර් කත්ඹක් යඳ් නුේ කශද , ාත් යටරට එයේ කශ යනොවැකි ඵ ඳැවැියලි විඹ. 

එයභ් භ අිමභාාර්  අටකට ඳභණක් සීභා වීභ නිා ඇාැේ අායාලය අංල ආයණඹ යනොව ඵටද 

වියේචන තිබිණි. 

වශස්ර වංලර්ධන වමුුවල ශා වශස්ර වංලර්ධන අිමභත්ාර්   

ය 2002 දී එක්ත් ජාතී් යේ ංවිධානයේ ාභාජික යටල් 189 ක් වස්ර ර් ේමුතිඹ ේභා 
කයගැනීභට එක්විඹ. ඳවා ව්  වස්ර ංර්ධන ඉරක්ක යගො  නගන රද්යද් එභ මුළුයේදීඹ. 

 ියිවදු කභ ව ාගි් න ිළටුදැකීභ 

 ැභට ප්රා ක ක අධයාඳනඹ 

  ත්රී රුරු භානාත්භාාඹ 

 ශභා යෞඛ්ය  

 භාාෘ යෞඛ්ය  

 ඒඩ්  ඳැතියවීභ ැරැක්වීභ 

 තියාය ංර්ධන ප්රතිඳත්ති වයවා  බාවික ේඳත් ැකක ගැනීභ  

 ංර්ධනඹ උයදා යරෝක යාේා වබාත්ත්ඹ 
 
වස්ර ංර්ධන අිමභාාර්  ලි්  ඉියියඹට ගිඹ පරදාී  ව ංර්ධන මවඹක් ඇති කයගැනීයේ කතිකා 

ඉියියඹට ඳැක ණීභත් භග 2012 ර්යේදී බ්රසීරයේ ියයඹෝද  ජැනිරයයෝ නගයයේ ඳැති එක්ත් 

ජාතී් යේ තියය ංර්ධන මුළුයේදී (Rio + 20) තියය ංර්ධන අිමභාාර්  මවඹක් ක  කිීමභට 

එකා ව අාය, ඒ වා විෘා ක්රිඹාකාීම කඩා ාඹභක්ද ඳත් කිීමභට තීයණඹ විඹ. ාද, 2015 ර්යඹ්  

ඳසු කාරඹ දවා ව එක්ත් ජාතී් යේ ංර්ධන නයාඹ ඳරඹට යභභ න අිමභාාර්  ඇතුශත් කිීමභ 

දවා ද එකාාාඹ ප්රකාල යකියණි. 

යභභ න අිමභාාර්  ක  කිීමභ දවා ව ක්රිඹාකාීම කඩා ාඹභට යටල් 70 ක ඳභණ නියඹෝජිාඹ්  

අඹත් වු අාය ,  එහි අ්  යකටුේ ඳා 2014 ජලි භාඹ න විට ක  වී තිබිණි. එයේ ක  කයන රද 

අිමභාාර්  මවඹ ඇතුශත් 2015 ඳල චාත් ංර්ධන නයාඹ ඳරඹ 2014 ර්යේ ඳැති එක්ත් 

ජාතී් යේ භවා භඩා රයේ 68 න ැිනායඹට ඉියියඳත් කයන රදී. 

 

තිරසර රටක් -  සංයුක්ත පරිණාමනයක් 

වස්ර ංර්ධන අිමභාාර්   08 



 

 

ඒ අනුල 2015 ඇවේභරිකාවේශ නිශවේයෝර්ක් නගරවේේදී ඳැලති වමුුවවේශ දී  “අවේේ වේෝකය ඳරිලර්ත්නය 

කිරීභ : තිරවර වංලර්ධනය වශා ව 2030 නයාය ඳරය” ( Transforming our world : 2030 agenda 

for sustainable development ) යනුවේලන් ශැඳින්වේලන වේභභ  රාමුල අනුභත් කරන දී. 

වේභභ නයාය ඳරය භානලයා0 මිහිකත් වශ වේවෞබාගය වේලනුවේලන් ලන්නා ව ්රියාකාරී  වැැවකභකි . 

එවේවේභ0 පුුවල් නිදශවක්  තුෂ විකවීය වාභය ක්තිභත් කිරීවේේ ලෑයක්භක්ද ලන්වේන්ය. අන්ත් දරිද්රත්ාලය 

ඇතුුව දිළිඳු ඵවේශ සියලු භානයන් වශ වකලරඳයන් තුරන් කිරීභ තිරවර වංලර්ධනවේේ විාභ වේගෝලීය 

අිමවේයෝගය වශ අත්යලය වේව ශඳුනාවේගන ඇත්. සියලු රටලල් වශ සියලු ඳාර්ලකරුලන් වේේ 

වශවේයෝගීත්ල ්රියාකාරීත්ලය භන්න් වේභභ වැැවකභ ්රියාලට නැංවේලනු ඇත්. භානල ලර්ගයා දරිද්රත්ාලවේේ 

පීඩාවේලන් නිදශවක කර ගැනීභටත්0 මිහිකත් සුලඳත් කිරීභටත්0  වේභයින් කටයුතු වේකවේරයි. වේෝකය තිරවර 

වශ වක ායී භඟකට අලතීර්ණ කරණු පිණිව ගත් යුතු එඩිත්ර ශා ඳරිලර්ත්නීය පියලර කඩිනමින් ගැනී භත්0 
එභ වාමූහික ගභන් භවේේ දී කිසිලකු අත් වේනොශැරිය යුතු ඵලට ද ප්රතිාා දී ඇත්. 

තිරවර වංලර්ධන අිමභත්ාර් ලට අරමුණු  17 ක් ශා ඒ ශා වේඵන්ධ ඉක්ක 169 ක් ඳභණ ඇතුෂත්ය. 

වේේලා තිරවර වංලර්ධනය ශා වේඵන්ධ අං රැවක් ආලරණය කරයි . වේභභ අිමභත්ාර්  ශා ඉක්ක 2016 

ජනලාරි භව ඳෂමුලැනිදා සිට ඵඳැලැත්වේලන අත්ර0 ඒලා 2030 ලර්ය ලන විට වාක්ාත් කරගැනීභට 

අවේේක්ෂිත්ය. 

තිරවාර වංලර්ධන අිමභත්ාර් ල ලැදගත් කරුණක් ලන්වේන් එභ අිමභත්ාර්  වේෝකවේේ වෑභ රටකටභ 

අදා ඒලා වීභයි. (වශස්ර වංලර්ධන අිමභත්ාර්  වේඵොවේශෝ දුරට දියුණුලන රටලට අදා විය  එවේවේභ 

වංලර්ධනය වශා අදා අං ලැඩි ප්රභාණයක් ආලරණය ලන වේව ලැඩි අිමභත්ාර්  ගණනක් තිබීභද 0 

තිරවර වංලර්ධන අිමභත්ාර්  ල ලැදගත් ක්ණයකි . කාන්ත්ාලන් වවිඵ ගැන්වීභ0 වාභය ශා 

ආරක්ාල වේභන්භ යශඳානය ලැනි වංකල්ඳද ඊට ඇතුෂත්ල තිවේේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

තියාය ංර්ධන අිමභාාර්   17 



තිරවාර වංලර්ධන අිමභත්ාර්  - “ Sustainable Development Goals " වේනොවේශොත්  

වේගෝලීය අරමුණු 

 
1. සියුව ආකාරවේේ දිළිදු ඵල0 සියුව ත්ැන්හිභ දුරු කිරීභ 

2. කුවගින්න දුරලීභ, ආශාර සුරක්ෂිත්ත්ාල ශා ඉශෂ වේඳෝණයක් අත්ඳත් කරගැනීභ වශ තිරවාර                        

කෘෂිකර්භය ප්රලර්ධනය කිරීභ 

3. නිවේරෝගී  ජීවිත්යක් ත්ශවුරු කිරීභ ශා සියලු වේදනාට, වෑභ ලයවකදීභ යශඳැලැත්භ ප්රලර්ධනය කිරීභ 

4. වභාන ශා අන්ත්ර්ග්රශීයය (සියලු වභාජ වක රයන්ට අලවක ාලක් ැවේඵන  ව අධයාඳනයක් ැබීභ 

ත්ශවුරු කිරීභ ශා වැභට ජීවිත් කාය පුරා අධයාඳනය ැබීවේේ අලවක ා ප්රලර්ධනය කිරීභ 

5. වකත්රී   පුරු වභාජබාලය අත්කරගැනීභ වශ කාන්ත්ාලන් ශා ගැණුණු ෂභයින් ඵගැන්වීභ 

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

7. දරාගත් ශැකි ව , විකලවය ව , තිරවාර ශා නත්න ඵක්තිය වශා ප්රවේශය වැභට ත්ශවුරු කිරීභ 

8. දරාගත් ශැකි, අන්ත්ර්ග්රශීයය වශ තිරවාර ආර්ිකක ලර්ධනයක් වේපර්ණ ශා පදායී රැකියාලක් ශා 

වැභට වේගෞරලාන්විත් ලෘත්තියක් ැබීභ ප්රලර්ධනය කිරීභ 

9. ප්රත්යවක  ව යිතත් ඳශසුකේ ත්ැනීභ0 අන්ත්ර්ග්රශණය ශා තිරවාර කාර්ීකකරණයක් ප්රලර්ධනය0 

නවේලෝත්ඳාදනය   ධධර්යභත්   කිරීභ  

10. රටලල් ඇතුෂත් ශා රටලල් අත්ර ඇති අවභානත්ාල අඩු කිරීභ 

11. නගර ශා භානල ජනාලාව අන්ත්ර්ග්රශණය, ආරක්ෂිත් ේ රත්යවක  ශා තිරවාර ඵලට ඳත්කිරීභ 
12. තිරවාර ඳරිවේබෝජන   ශා නිකඳාදන රටා ත්ශවුරු කිරීභ 

13. වේේගුණික   වේලනවකවීේ ශා එහි ඵඳෑේ ලැෂැක්වීභ වශා කඩිනේ පියලර ගැනීභ 

14. වාගර, මුණුදු ශා වමුද්රීය   වේඳත් වංරක්ණය කිරීභ ශා තිරවාර   වංලර්ධනය වශා වේයොදා ගැනීභ 

15. වේබෞමික ඳරිවර ඳේධති ආරක්ා   කරගැනීභ, ප්රතිවක ාඳනය කිරීභ ශා තිරවාර බාවිත්ය ප්රලර්ධනය 

කිරීභ, ලනාන්ත්ර තිරවාර ආකාරවේයන් කෂභනාකරණය කිරීභ, කාන්ත්ාරණය ලැෂැක්වීභ, භූමි 

ශායනය ලෂක්ලා එය ප්රතිලර්ත්නය   කිරීභ ශා ධජල විවිධත්ලය අහිමි වීභ නැලැත්වීභ 

16. තිරවාර වංලර්ධනය වශා ව වාභකාීක ශා අන්ත්ර්ග්රශණය   ව වභාජ ප්රලර්ධනය ශා වැභට 

වාධාරණය වශා ප්රවේශය   වැඳයීභ ශා ලගීමභක් වහිත් ශා අන්ත්ර්ග්රශණය වු   ආයත්න   වෑභ 

භට්ටභකභ වක ාපිත් කිරීභ 

17. තිරවාර වංලර්ධනය වශා ව වේගෝලීය වශවේයෝගිත්ාල ්රියාත්භක කිරීවේේ වශ නල ජීලයක් දීවේේ භාර්ග 

ක්තිභත් කිරීභ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

තිරවාර වංලර්ධන අිමභත්ාර්  වේයොමු වී ඇති පුුවල් ක්වේේර ඳශ 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

මූාශ්ර    : https://sustaiabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

                  : 2015 ශ්රී රංකා භව ඵැංකු ාර්ාා  116-117 ිළටු 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පුුවල් 
ක්වේේරය 

වි ායඹ 

 

ජනත්ාල 

සියුව ආකාරවේේ  භාන තුෂ0 දිළිඳුකභ වශ වාගින්න අලවන් කිරීභට වශ 

තිරවාර භානල ලර්ගයා වේගෞරලය0 වභානාත්භත්ාලය වශ වේවෞඛ්යය වේඳන්න 
ඳරිවරයක් තුෂ ත්භන්වේේ කුවත්ාලයන් වපුරාගත් ශැකි ඵල ත්ශවුරු කිරීභ 

 

ඳෘිකවිය 

ලත්භන් වශ අනාගත් ඳරපුරල අලයත්ා වදශා වශාය විය ශැකි ලන ඳරිදි,  

තිරවාර ඳරිවේබෝජන වශ නිකඳාදන ශරශා වකලබාවික වේඳත් තිරවාර වේව 

කෂභනාකරණය වශ  වේේගුණික විඳර්යාව වශා කඩිනේ පියලර ගනිමින්, 
ඳෘිකවිය ආරක්ා කිරීභ 

 

වේවෞබාගය 

සියුව භනුය ලර්ගයා වභෘධිභත් ශා ත්ෘේතිභත් ජිවිත් භුක්ති විඳින ඵල වශ 

ආර්ිකක 0 වභාජීය වශ ත්ාක්ණික ප්රගතිය වකලබාල ධර්භය වභග එකමුතුල 
සිදුලන ඵල ත්ශවුරු කිරීභ. 

 

වාභය 

බිය ශා ප්රචනන්ඩත්ලවේයන් වේත්ොර 0 වාභකාීක0 වාධාරණ වශ සියුව වේදනා එක් 
කරගත් වභාජයක් වදශා ධධර්ය ඵා දීභ. 

 

ශවුල් 
කටයුතු 

වේභභ නයාය ඳරය ්රියාලට නැංවිභ වශා අලය ඳශසුකේ වඳයා ගැනීභට 0 

වේගෝලීය වශවේයෝගීත්ාලය ඳදනේ කරවේගන දිළිඳුකභ ශා  ලඩාත් පීඩාලට ක්වු 

ජනත්ාල වේකවේරහි විවේේ අලධානයකින් යුතුල0 තිරවාර වංලර්ධනය වශා 

ඵඳලත්ලන ද වේගෝලීය ශවුල්කරුලන්වේගන් ශා සියුව රටලලින් 0 සියුව 

ඳාර්ලකරුලන්වේගන් ශා සියුව ජනත්ාලවේේත් දායකත්ලය ඵාවේගන 
්රියාත්භක වීභ. 

 

ගු xxvi 

https://sustaiabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


ප්රධාන ලයඹ්  ැරක විට තියාය ංර්ධන අිමභාාර්  ුවඹ ියිවදුකභ ිළටුදැකීභ, ඳෘවිවිඹ ආයක්ා 
කිීමභ ව ැභට යෞබාගය උදාකිීමභ වා ව ක්රිඹාකාිය ැරැ භකි. ියිවුනකභ, තියාය ංර්ධනඹ වා 
ඇති ප්රධානාභ ඵාධකඹ යර වුනනායගන ඇති අාය ඒ අනු අ් ා ියිවදුකභ ඇතුළු ිනඹළු ආකායයේ 
ියිවදු ඵ ිළටුදැකීභට වියලේ අධානඹක් යඹොමු කය ඇා. 
  
යභභ අිමභාාර්  ව ඉරක්ක භාන ංවතිඹ ව ඳෘවිවියේ අිමෘද්ධිඹ වා ඉාා ැදගත් රුළුල් 
ඳයාඹක් ආයණඹ න න ිළඹය රුළුල් ක්යේර ඳවක් ඹටයත් දක්ා ඇා. ඒ අනු කෘිකකර්භ 
ක්යේරඹ වා ෘජු ඵැුනනු තියාය ංර්ධන අයමුණු  7 ක් ක්ර ඵැයදන අයමුණු 6 ක් වා අානයේ 
භ ා යගෝලීඹ අයමුණු ජඹගැනීභ උයදා  කෘෂීකර්භ අභාායාංලඹ ංර්ධන ැ ටව්  ියඹත් කය 
ඇා. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
නිදව රැබූ ියන ිනට යේ දක්ා කාරඹ තුශ ශ්රි රංකා ක්රභයඹ්  කෘිකකර්භා් ාඹ මුලික කයගත් අඩු 
ආදාඹේ ආර්විකඹක ිනට  ා විවිධාංත්කයණඹ ව යේා මලික කයගත් ඳවශ භැිය ආදාඹේ රඵන 
ආර්විකඹක් ඵට ඳත්වී ඇා.  
 
ශ්රී රංකා, ඉවශ භධයභ ආදාඹේ රඵන යටක් යර ංර්ධනඹ කිීමභට  ප්රතිඳත්ති ැකසීයේදී,  තියාය 
ආර්වික ර්ධනඹක් ශාාකය ගැනීභට වා  ියිවුන කභ ෑභ ආකායඹකි් භ ිළටු දැකීයේ අිමයඹෝගඹ 
ජඹගැනීභට 2016 ර්යේ කෘිකකර්භ අභාායාංලඹ භ් ්  කෘිකකර්භ ක්යේයරේ ිනදුකයන රද ංර්ධන 
ැ ටව්  ව එභ අයමුණු කයා ඹාභට ගත් ිළඹය යභහි ව්  කය ඇා . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

වියලේ ටවන 2   
  ජාතික වංදර්බය  
2000-2015 අාය කාරඹ තුශ දියද්රාාඹ විය අ කි්  අඩුකිියයේ වස්ර ංර්ධන අිමභාාර්  රුයාගත් යටක් යර 

ශ්රී රංකා 2030 යර්දී තියාය ංර්ධන අිමභාාර්  ඹටයත් ශගා කය ගැනීභට අයේක්ා කයන ෑභ අාකි් භ 

ියිවුනබාඹ අ්  කිීමයේ අිමයඹෝගඹට  මුහුණ දී ඇා. ශ්රී රංකා යඳෝණ දර්ලකඹ් යේ අඩු ප්රගතිඹක් 

යඳ් වීභට ප්රධානභ යවේතු ් ය්   දියද්රාාඹ , ව ආවාය අනායක්ිකාාාඹිර. එහි ප්රතිපරඹ යර ගැබිණි භේ 

රු් යේ දුර්ර යෞඛ්ය භ්ටටභ ආවාය ඳියයබෝජනයේ භදකභ ඳභණක් යනො භඵර ආවාය යේරක් රඵා 

ගැනීභට ඇති යනොවැකිඹා ද යඳ් නුේ කයිර. ආදාඹභ වා යඳෝණ ඌනාාඹ   භා මීඳ ේඵ් ධාාඹක් 

ඳතී. ියිවදු ඳවුල් රට පරදාී  ප්රභාණත් ආවාය ැඳුමභ,යද්ීයඹ නි ඳාදන ඉවශ දැමීභට වා කෘික නි ඳාදන 

විවිධාංත්කයණඹට අලය කෘිකකාර්ක ක උඳාඹඹ්  ව යාජය භැියවත් වීභ, දැනුභ ව ැඳුමභ රඵා දීභ ිනදු කශ 

ුමතුයේ . 

ජනගවනඹ  

භධය ාර්ිකක ජනගවණඹ (‘000) 2015 - 20.9 

ආදාඹේ යාේතිඹ  

කුටුේබ ආදාඹයේ ගිනි ංගුණකඹ (2012/13)  - 0.48 
ාභානය ආදාඹභ (2012/13)  - භකට රු.45,878 
භධය   ආදාඹභ (2012/13 ) - භකට රු 30,814  
ඹැපීේ අනුඳාාඹ 2015-49.4% කුටුේබඹක ාභාජික ංඛ්යායේ ාභානය  (2012/13)  3.9  
දියද්රාාඹ  

ියනකට රඵා ග් නා කියරෝ කැරිය ප්රභාණඹ (2012/13)  2,111 

ියිවුන කුටුේබ ප්රතිලාඹ ( 2012/2013)  6.7 

ශ්රී රංකායේ දියද්රාායේ ප්රායද්ීයඹ යාේතිඹ -2012/2013  

(යභොණයාගර, භ කශරු, මුරතිේ, භ් නායභ අධික දියද්රාාඹ යඳ් නුේ කයන ිය රක්ක ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මරාලඹ : ජන වා ංඛ්යා යල්ඛ්ණ යදඳාර්ායේ් තු  

භාන ංර්ධන දර්ලකඹ - යටල් 188 ක් අාය ශ්රී රංකායේ ාත්ත්ඹ 73 

යේා නිුමක්තිඹ (2015 ) 

කෘිකකර්භා් ාඹ  - 28.2%  කර්භා් ා  26.0% , යේා 45.8%  

 

 

 

 

ත්භ්  අිමයඹෝග 
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ාගි් න නැති කය , ආවාය සුයක්ිකාාා 

ව ඹවඳත් යඳෝණ ාත්ඹ්  ාක්ාත් 

කය තියාය කෘිකකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිීමභ 

වා යද්ලගුණික ඵරඳෑභ අභකිීමභ  

ඉ ේ වාඹනඹ නැැත්වීභ, තියාය 

ජරකශභනාකයණඹ, කෘික යාඹනික 

බාවිාඹ අභ කිීමභ භ් ්    තියාය 

නි ඳාදනඹ ව ඳියයබෝජන යටා 

වතිකකිියභට 

 

කෘෂීකර්භා් ාඹ ප්රර්ධනඹ වා 

විධිභත් වා යනොවිධිභත් අධයාඳනඹ, 

කෘිකකර්භ ංර්ධනඹ වා කා් ාා 

දාඹකත්ඹ ැභ විටභ රඵාගැනීභ, 

නියයෝත් ජනාාක් වා කෘික නි ඳාදන 

ඉවශ නැංවීභ  වා ආවාය  ප්රර්ධනඹ 

කෘිකභාර්ග ඉියකිීමභ, නාගියක  කෘෂී 

උදයාන නාගියක ඳරතුරු උඹ්  ඇති කිීමභ 

, කෘිකකර්භඹ වා සර්ඹ ඵරලක්තිඹ 

යඹොදා ගැනීභ 

කෘිකයාඹනික යවේතුය්  ාගයඹට වා 

භත්ය ෛජ විවිධත්ඹට න ඵරඳැභ 

යොඹා ඵැලීභ.  ආවාය දාභ ර ඳැැත්භ 

වතික කිීමභ භ් ්  තියාය ංර්ධනඹ ඇති 

කිීමභ. 

ඉවා ිනඹළු ඉරක්ක රුයා ගැනීයභ්  

තියාය ආර්වික ර්ධනඹ අත්ඳත් 

කයගැනීභ. තියාය කෘෂීකර්භ ංර්ධනඹ 

ප්රර්ධනඹ කිීමභ වා ආඹාන අාය 

යද්ීයඹ වා ජාාය් ාය   ඵාා 

යගො නැංවීභ. නීති වා අණඳනත් 

ක්රිඹාත්භක කිීමභ.  
ඉවා ිනඹලු අයමුණු ර ෘජු වා ක්ර 

අ් ාර් ඵාාඹ වා ක්රිඹාකාීමත්ඹ 

භ් ්  අයේක්ිකා කෘික නි ඳාදන 

පරදාී ාාඹ  ඉවශ නැංවීභ, ආර්විකඹ 

නාා ිනටුවීභ , කා් ාා වා යගොවී්  

විඵර ගැ් වීභ භ් ්    ිනඹලු ාැ් හි 

ඳතින ෑභ ආකායයේභ දුත්  ඵ අ්  

කිීමභ. 

කෘිකකර්භා් ාඹ භා ෘජු වා ක්ර ඵැයන තියාය ංර්ධන 

අයමුණු, එභ අයමුණු ජඹගැනීයේ උඳාඹභාර්ග වා  ඉියිය දැක්භ  

 



වියලේ ටවන 4 
කෘිකකර්භ අභාායාංලඹ විින්  ආවාය නි ඳාදන ජාතික ැ ටවන ඹටයත්  වුනනාගත් ප්රධාන වියලේිකා        

ක්යේර වා ඒ ඹටයත් ජඹගැනීභට අයේක්ිකා තියාය ංර්ධන අයමුණු   

 
 

විවේේෂිත් ක්වේේරය ප්රධාන වේභවේශයුේ දර්ක තිරවාර වංලර්ධන අරමුණ 

 ආශාර සුරක්ෂිත්ත්ාලය  නි ඳාදනයේ ැඩිවීභ - යව/යභ.යටො 
භුක  පරදාී ාාඹ - යවක්ටඹාය 
ඳරතුරු ගේභාන ංඛ්යා 
ප්රතිරාීන්  ංඛ්යා 

අයමුණ 1 , 2 ,  3,  5,  8, 12, 

13, 15 

වේයදවුේ කෂභනාකරණය  කාඵනික යඳොයවොය නි ඳාදනඹ - යභ.යටො. 
යාඹනික යඳොයවොය යඹදචුේ - 
යව/යභ.යටො.  
ියඹය යඳොයවොය - ලීටර්. 

අයමුණ  1 , 2 , 3 ,  

වකලබාවික වේඳත් කෂභනාකරණය  තියාය ඳාංශු කශභනාකයණඹ    -  
යවක්ටඹාය 

අයමුණ  1 , 2 , 3 , 13 ,15 ,  

නීති වශ අණඳනත් ඹාත් කාලීන කර අණ ඳනත් ගණන අයමුණ  16 , 17  

ඳාරිවේබෝගික වේවෞඛ්ය ශා ත්ෘේතිභත්බාලය  ප්රතිරාීන්  ංඛ්යා 
යඹදවුේ ංඛ්යා 
එශළු, ඳරතුරු ියනක ඳියයබෝජනඹ - ග්රෑේ 

අයමුණ  2 

ත්රුණ වශ කාන්ත්ා වශබාගීත්ලය  ප්රතිරාීන්  ංඛ්යා අයමුණ 5 

 කෘෂිකාර්මික ඳර්වේේණ ශා ත්ාක්ණ 

වංලර්ධනය  

න ඳර්යේණ ංඛ්යා 
යදමුහුේ ප්රයදද ංඛ්යා  

අයමුණ  2 

වේගොවීන් වවිඵ ගැන්වීභ ප්රතිරාීන්  ංඛ්යා අයමුණ  1 

අවේවිකරණය  ැඳුමේ වා අගඹදාභ කශභනාකයණඹ කර 

යඵෝග ගණන 

අයමුණ 12  

රාජය ශා වේඳෞේගලික ශවුල්කාරීත්ලය  යඹදවුේ ංඛ්යා 
බීජ නි ඳාදන ප්රභාණඹ 

අයමුණ  2 

දැනුභ කෂභනාකරණය රුහුණු ැ මුළු ංඛ්යා 
කෘික ඳාැල් ංඛ්යා වා ිළටන ංඛ්යා 

අයමුණ  4 

කෘෂීකර්භාන්ත්වේේ වාේප්රදායික දැනුභ ශා 

්රියාකාරකේ  

ක්රිඹාකායකේ ංඵයා අයමුණ  4 

ලාරිභාර්ග යට්ත් ඳශසුකේ ලැඩිදියුණු 

කිරීභ 

/කිමී , යවක්ටඹාර්,  අයමුණ  2 

ආයත්නික වේඵන්ධීකරණය  ජාතික, ඳශාත්, වා ප්රායද්ීයඹ භ්ටටයේ 

ිළහිටව කක ටු ංඛ්යා 

අයමුණ  2 ,17  

වියලේිකා ක්යේර   

ගු xxvii 



 

 

 

විවේේ වටශන 5 

තියාය ංර්ධන අයමුණු ාක්ාත් කය ගැනීභ උයදා ිනදුකයන රද ංර්ධන 
ැ ටව් , උඳාඹ භාර්ග වා  ඉියිය දැක්භ . 
කෘිකකර්භ අභාායාංලඹ භ් ්  ක්රිඹාත්භක කයණු රඵන ංර්ධන ැ ටව්  ලි්  
ාක්ාත් න අයමුණු ර ප්රමුඛ්ාාඹට ගැරයඳන ඳියිය තියාය ංර්ධන අයමුණු ඳවා 
දක්ා ඇා. 
 

ජනාා කුගි් යන්  ඳසුවීභ නිභා කිීමභ වා ෑභ ජන යකොටකටභ ආයක්ිකා, යඳෝණයඹ්  ුමක්ා, 
ප්රභාණත් ායේ ආවාය ය රුයා රැබීභ ාවවුරු  කිීමභ වා ව ියිවුන කභ ිළටු දැකීභ වා,  
 
 

අරමුණ 2 - කුවගින්න දුරලීභ, ආශාර සුරක්ෂිත්ත්ාල ශා ඉශෂ වේඳෝණයක් අත්ඳත් කරගැනීභ වශ තිරවාර          
කෘෂිකර්භය ප්රලර්ධනය කිරීභ.  

 කෘිකකර්භ අභාායාංලඹ වා ඒ ඹටයත් ඇති ිනඹලු ආඹාන ර අ් ාර් ඵාාඹ භ් ්  ආවාය 
නි ඳාදන ජාතික ැ ටවන ක්රිඹාට නැංවීභ. ඒ ඹටයත් වුනනාගත් වියලේිකා ක්යේර ංර්ධනඹ.  

 වී වා අතියර්ක අවාය යඵෝග නි ඳාදනඹ වා පරදාී ාාඹ ැඩි කිීමභ. 

 යගතු 500,000 ක් ංර්ධනඹ  

 යඳොයවොය දවා වනාධාය මුදල් ප්රධාන රඵාදීභ 

 අගඹ දාභ කශභනාකයණඹ  

 යඵෝග ායඹ ියගු කිීමභ  

 කෘිකකාර්ක ක දත්ා ඳද්ධතිඹ ක  කිීමභ. 
 
 

පුුවල් අරමුණු  

 2030 ලනවිට කෘෂිකාර්මික පදායීත්ලය වේදගුණයක් කිරීභ0 කුඩා ඳරිභාණ ආශාර 

නිකඳාදකයන්වේේ ආදායභ වේදගුණයක් කිරීභ. 
 
 

උඳාඹභාර්ග  

 2015 යට ායේක් 2016 යර් කෘික නි ඳාදන වා යඹදවුේ ඉවශ නැංවීභ. 

 කෘිකකර්භ ඳර්යේණ භධය  ාන  15 භ් ්  ිනදුකයන රද අිමජනන ඳර්යේණ වා ඒ භ් ්  
පරදාී ාාඹ ඉවශ නැංවීභ. 

 කෘික ඳාියියක කශාඳ යඵෝග ගා වා යඹොදා ගැනීභ. 

 ඳාංශු ංයක්ණඹ වා කශභණාකයණඹ 

 ගුණාත්භක බීජ නි ඳාදනඹ වතික කිීමභ . (බීජ වතික කිීමයේ කාර්ඹාර 24, බීජ 
ඳර්යේණාගාය 5, ඳල චාත් ඳාරන ඒකක 6 භ් ්  කයන රද කාර්ඹබායඹ ) 

 ඹවඳත් කෘික ිළිවයත් භ් ්  නි ඳාදනඹ  ඉවශ නැංවීභ 

 භූක ඹ ව ජර කශභනාකයණඹ 

 ඳාියියක කෘිකකර්භා් ාඹ ප්රර්ධනඹ කිීමභ ව කෘික යාඹනික භා ඹැපීභ අභ කිීමභ. 
කාඵනික යඳොයවොය බාවිාඹ ඉවශ නැංවීභ. 

 යද්ීයඹ බීජ වියලේ , යඵෝග වියලේ, යගොවිඳශ තු්  ආයක්ා කිීමභ, මලික යේා, ශ්රභඹ, 
 බාවික ේඳත්, අධයාඳනඹ, ාාක්ණඹ වා න ප්රයේලඹ ැඩිකිීමභ භ් ්  ජීන භ්ටටභ ඉවර 
නැංවීභ. 

 ඳසු අ නු වානිඹ අභ කිීමභ වා යගන ඇති ක්රිඹාභාර්ග  ( ඳල චාත් අ ැ් න ිළිවඵ 
ාාක්ණ ආඹානඹ භ් ්  කයන රද න යොඹා ගැනීේ) 

 භාජ ආයක්ණ ක්රභ යේද විධිභත් කිීමභ. ( කෘිකකර්භ වා යගොවිජන යක්ණ භඩා රඹ භ් ්  
කයන රද කටුමතු.) 

      ඉදිරි දැක්භ 



 ඳර්යේණ වා ංර්ධන ියුමණු කිීමභ ( කෘිකකර්භ යදඳාර්ායේ් තු , භාජ ආර්වික ඳර්යේණ 
වා  (යවක්ටර් යකොබ්ඵෑකඩු යගොවි කටුමතු වා රුහුණු කිීමයේ ආඹානඹ භ් ්  කයන රද 
කාර්ඹබායඹ) 
 
 

අරමුණ 13 - වේේගුණික   වේලනවකවීේ ශා එහි ඵඳෑේ ලැෂැක්වීභ වශා කඩිනේ පියලර ගැනීභ. 

 

වේේගුණික ශා වේඵන්ධ ආඳදා වශ වකලබාවික ආඳදා වේඵන්ධල ප්රත්යවක  ඵල ශා අනුණුරු වීවේේ ධාරිත්ාල 

ක්තිභත් කිරීභ ශා කෘෂි කර්භාන්ත්යට ලන ඵඳෑභ අලභ කිරීභ භන්න් නිකඳාදන වක ායී වේව ඳලත්ලා 

ගැනීභ වශා0 

 නිඹාඹ , රණාාඹ , ජරගැල්භට ඔයයොත්තු යදන වී ප්රයදද බිහිකිීමභ. 

 භූක  වාඹනඹ ැරැක්වීභ වා නි ඳාදන ධාියාාඹ ැඩි කිීමභට ිළඹය ගැනීභ . 

 කාරගුණික අධානභ ැරකිල්රට යගන යඵෝග නි ඳාදන වා රුයයෝක න ැ ටවන විධිභත් 
කිීමභ. 

 නවීන ාාක්ණික ක්රභ බාවිාඹ - කෘිකකාර්ක ක දත්ා ඳද්ධතිඹ ක  කිීමභ . භූයගෝලීඹ දත්ා 
ඳද්ධතිඹ (GIS ) ාාක්ණඹ බාවිාඹ භ් ්  යඵෝග නි ඳාදන දත්ා ැක  කිීමභ වා රුයයෝක නඹ. 

 ඳසු අ නු වානිඹ රක්ා ගැනීභට ගඵ ා ඳවසුකේ ඇති කිීමභ. 

 ජර යඳෝක ආයක්ා කිීමභ වා ජර ංයක්ණඹට ිළඹය ගැනීභ. 

 ැින ජරඹ ප්රයඹෝජනඹට ගැනීභ දවා  ැින ජර  ටැංකි රඵාදීභ . 

 කෘික යක්ණ ආඹාන භ් ්  අදානේ ාත්ත් අභ කය ගැනීභ වා යද්ලගුණික විඳත් 
යවේතුය්  ිනදුන අරාබඹ , වානිඹ ,  යද්ලගුණික යණාගාඹ්  ප්රභාණඹ ිළිවඵද විධිභත් යර යොඹා 
ඵැලීභට ිළඹය ගැනීභ. 

 දැනුත් කිීමභ. 
 

අරමුණ 15  -  වේබෞමික ඳරිවර ඳේධති ආරක්ා   කරගැනීභ, ප්රතිවක ාඳනය කිරීභ ශා තිරවාර බාවිත්ය 

ප්රලර්ධනය කිරීභ, ලනාන්ත්ර තිරවාර ආකාරවේයන් කෂභනාකරණය කිරීභ, කාන්ත්ාරකරණය 

ලැෂැක්වීභ, භූමි ශායනය ලෂක්ලා එය ප්රතිලර්ත්නය   කිරීභ ශා ධජල විවිධත්ලය අහිමි වීභ 
නැලැත්වීභ.වේඵෝග නිකඳාදන පදායීත්ාලය ඉශෂ නැංවීභ වශා0  

 ඳාංශු ංයක්ණ ඳනා ක්රිඹාත්භක කිීමභ භ් ්  ිනදු වු යන  කේ. 

 ඳැශෑටි ංයක්ණ ඳනා ක්රිඹාත්භක  කිීමභ. න අණඳනත් භ් ්  ව යේඹ . 

 කාඵනික යඳොයවොය බාවිාඹ තුිව්  ිනදු ව යන කේ.  

 ලාඛ් ආයක්ණ වා ග  යවලීයේ ඳාරන ඳනා භ් ්  ිනදු ව යේඹ. 

 ඳරතුරු ගේභාන ැ ටවන භ් ්  ෛජ විවිධත්ඹ ආයක්ා කිීමභට ිළඹය ගැනීභ  

 යදමුහුේ ලාක ර්ග ඇති කිියභ  
 

අරමුණ 06 -  වැභට ජය ැබීභ ශා තිරවාර ජ කෂභනාකරණය ශා වනීඳාරක්ාල ැබීභ ත්ශවුරු 
කිරීභ.  

 යගොවිජන ංර්ධන යදඳාර්ායේ් තු , කෘිකකර්භ යදඳාර්ායේ් තු , ජර කශභනාකයණඹ 
වා යගන ඇති ිළඹය. 

  විය්  යාොය යටක් බිහි කිීමභට කාඵනික යඳොයවොය බාවිාඹ , භූගා ජර කශභනාකයණඹ 
දවා යගන ඇති ිළඹය. 

 කෘික යාඹනික ජරඹට මුසුවීභ ැරැක්වීභට ගත් ිළඹය. 

 ජරඹ වා නීඳායක්ක ඳවසුකේ රඵා දීභ වා කශභනාකයණඹ දවා ගත් ිළඹය - යගොවිජන 
ංර්ධන යදඳාර්ායේ් තු භ් ්  ජරඹ , නීඳායක්ා වා යෞඛ්ය ිළිවඵ නිඹාභන යාඳෘතිඹ 
ක්රිඹාත්භක කිීමභ. 

 ජර යඳෝක  ප්රයද්ල ආයක්ා කිීමභ ,  



 විසුරුේ ජර ේඳාදනඹ , බිංදු ජර  ේඳාදනඹ ,  යඹදාගත් ප්රභාණඹ වා ජරඹ යඳොේඳ කිීමභ වා 
සර්ඹ ඵර ලක්තිඹ යඹදා ගැනීභ භ් ් , තියය කෘිකකර්භා් ාඹ නාා ිනටුවීභට ිළඹය ගැනීභ. 
 
 

අරමුණ 12 - තිරවාර ඳරිවේබෝජන   ශා නිකඳාදන රටා ත්ශවුරු කිරීභ. 

 

ඉශත් අරමුණු ශා  උඳාය භාර්ග ්රියාත්භක  කිරීභ භන්න් තිරවාර ඳරිවේබෝජනය ශා නිකඳාදනය පිළිඵ දව 

අවුරුදු රාමුල ්රියාත්භක කිරීභ0 ඒක පුේග ආශාර අඳවේත් යැභ 2030 ලන විට අලවන්  කිරීභ. 

 ජාතික අලයත්ාලයට අනුල වී අතුුව අවේනකුත් ආශාර වේඵෝග නිකඳාදනය ශා පදායීත්ාලය 
ැඩිකිීමභ. 

 යාඳාියක ැරැ භ වා ක ර දර්ලක ක  කිීමභ. 

 ඳසු අ නු වානිඹ අභ කිීමභට ගත් ිළඹය . 

 යද්ීයඹ ආවාය ප්රර්ධනඹ  

  බාවික ේඳත් කශභනාකයණඹ වා නීති ක්රිඹාත්භක කිීමභ. 
 

අරමුණ 04  - වභාන ශා අන්ත්ර්ග්රශීයය (සියලු වභාජ වක රයන්ට අලවක ාලක් ැවේඵන  ව අධයාඳනයක් 

ැබීභ ත්ශවුරු කිරීභ ශා වැභට ජීවිත් කාය පුරා අධයාඳනය ැබීවේේ අලවක ා ප්රලර්ධනය කිරීභ 

 

 විධිභත් වා අවිධිභත් කෘික අධයාඳනඹක් රඵාදීභ තුිව්  ජීන ාත්ත්ඹ තියාය යර ඉවශ 
නැංවීභට ිළඹය ගැනීභ. 

 කෘිකකර්භ විදයාර රට  ිනසු්  ඵා ගැනීභ . යේා ං කයණ අබයා විදයාර භ් ්  රුහුණු 
රඵා දීභ. 

 වියද්ල රුහුණු වා අ් ාර් ජාතික ංවිධාන අාය ඇති ඵාාඹ. 

 ඳායේඳියක දැනුභ රඵාදීභට යගන ඇති ිළඹය. 
 

අරමුණ 05  - වකත්රී  පුරු වභාජබාලය අත්කරගැනීභ වශ කාන්ත්ාලන් ශා ගැශැණු ෂභයින් ඵගැන්වීභ 

 

 2017 ියිවදුකභ ිළටු දැකියේ ර්යේදී කා් ාා විඵර ගැ් වීභ වා ිළඹය ගැනීභ. යවශ 
යඵොජු්  වල් භ් ්  ෘජු වා ක්ර ැකකිඹා ඇති කිීමභ .  ඒ භ් ්  ඳවුල් ඒකකඹක ආදාඹභ ඉවශ නැංවීභ. 

 යවල්ිය ෆුඩ් යොේ භ් ්  ආවාය ප්රර්ධනඹ වා ැකකිඹා අ  ා ඇති කිීමභ. 

 ිනාමු යගොවි කා් ාා ක ති ිළහිටුවීභ භ් ්  කා් ාා විඵර ගැ් වීභ. 

 විධිභත් වා යනොවිධිභත් අධයාඳනඹ රඵාදීභ. 

 යගතු ගා ැ ටවන භ් ්  ආර්විකඹ ඉවර නැංවීභට දාඹක වීභ. 
 

අරමුණ 03 - නිවේරෝගී  ජීවිත්යක් ත්ශවුරු කිරීභ ශා සියලු වේදනාට , වෑභ ලයවකදීභ යශඳැලැත්භ 

ප්රලර්ධනය කිරීභ 

 කෘිකකාර්ක ක ප්රයද්ල ර වුනනා යනොගත් කුගඩු යයෝගඹ අභ කිීමභට ිළිවඹේ යඹදීභ. 

  වි නැති ඉවශ යඳෝණයඹ්  ුමත් යද්ීයඹ ආවාය ඳියයබෝජනඹ. 

 යාඹනික යඳොයවොය බාවිාඹ අභ කිීමභ වා කාඵනික යඳොයවොය බාවිාඹ වා නි ඳාදනඹ 
ප්රර්ධනඹ. 

 ඳිවයඵෝධ ඳාරනඹට ඳියය හිාකාමී ක්රභ යඹොදා ගැනීභ. 

 (ජාතික යඳොයවොය යල්කේ කාර්ඹාරඹ ,  යඳොයවොය භාගේ , ආවාය ප්රර්ධන භඩා රඹ ඒ වා 
යගන ඇති ිළඹය )  

  විය්  යාොය යටක් වා  විය්  යාොය රංකාක් බිහිකිියභට ිළඹය ගැනීභ. 

 ඌන බාවිා ඳශතුරු නි ඳාදනඹ  

 ඹවඳත් ආවාය ිළිවයත් වා කෘික ිළිවයත් වා යගොවි ප්රජා ව භවජනාා දැනුත් කිියභ. 

 නියයෝත් ජීවිාඹක් උයදා එශලු  වා ඳරතුරු ඳියයබෝජනඹ ියනකට එක් රුද්ගරයඹකුට ග්රෑේ 200 
ඵැගි්  ඹන යත්භාට අනු තියාය ඳියයබෝජන යටා ප්රර්ධනඹට ිළඹය ගැනීභ.  



 ඳරතුරු ගේභාන අති කිියභ , ුමධ වමුදා කවුරු භූක  පරදාී  භූක  ඳියවයණඹට යඹොදා ගැනීභ. 

 මී භැින නි ඳාදනඹ විධිභත් කිීමභ. 

 

අරමුණ 09 - ප්රත්යවක  ව යිතත් ඳශසුකේ ත්ැනීභ , අන්ත්ර්ග්රශණය ශා තිරවාර කාර්ීකකරණයන් 

ප්රලර්ධනය , නවේලෝත්ඳාදනය   ධධර්යභත්   කිරීභ  

 

 ඳල චාත් අ ැ් න ිළිවඵ ාාක්ණ ආඹානඹ , ශ්රී රංකා කෘිකකර්භ ඳර්යේණ ප්රතිඳත්ති බා ,  
යවක්ටර් යකොබ්ඵෑකඩු යගොවි කටුමතු වා රුහුණු කිීමයේ ආඹානඹ , න උත්ඳාදන ෛධර්ඹභත් කිියභට 
යගන ඇති ිළඹය. 

 කෘිකකර්භ යදඳාර්ායේ් තු භ් ්  ක  කයන රද කෘික ිවං ප්රභාණඹ වා 2017 යර්දී කෘික ිවං 
බාවිාඹට ග් නා ආකායඹ 
 

අයමුණ 11 - නගය වා භාන ජනාා අ් ාර්ග්රවණඹ, ආයක්ිකා, ප්රාය   වා තියාය ඵට ඳත්කිීමභ 
 

 කෘික ාාක්ණික උදයාන ඇති කිීමභ. 

 නගය ආශ්රිා ඳරතුරු උඹ්  ඇති කිීමභ. 

 නාගියක කෘිකකර්භඹ නාා ිනටුවීභට ිළඹය ගැනීභ - ජාතික ආවාය ප්රර්ධන භඩා රඹ භ් ්  
නාගියක භවල් නිා ආශ්රිා ඵුන් ගා ක ිය  ගා ඇති කිීමභ. 

 කෘික භූක  අරංකයණඹ භ් ්  භානිනක සුඹ රඵා ගැනීභ 
 

අරමුණ 07 -  දරාගත් ශැකි ව , විකලවය ව , තිරවාර ශා නත්න ඵක්තිය වශා ප්රවේශය වැභට ත්ශවුරු 

කිරීභ 

 කෘිකකර්භඹට අදාර ජී ාුම නි ඳාදන ක්රභයේදඹක් ඇති කිියභ. 

 ීයා ගඵ ා   ාඳනඹ කිීමභ. 

 ජනාධිඳති යල්කේ කාර්ඹාරඹ භ් ්  ක්රිඹාත්භක කයන “ ේලිියිනඩිඹා ඳැර බිලිඹනඹක්  ජාතික 
ැ ටවන ” ඹටයත් ඵරලක්ති වා යඳොයවොය නිඳදවීභට ිළඹය ගැනීභ. 
 

අරමුණ 08 -  දරාගත් ශැකි , අන්ත්ර්ග්රශීයය වශ තිරවාර ආර්ිකක ලර්ධනයක් වේපර්ණ   ශා පදායී 
රැකියාලක් ශා වැභට වේගෞරලාන්විත් ලෘත්තියක් ැබීභ ප්රලර්ධනය කිරීභ 

 ාරුණ කෘික ආකර්ණ ැ ටව්  විධිභත් කිීමභ . 

 න ඹ් ර සර බාවිාඹ වා කෘිකකර්භඹ නවීකයණඹ කිීමභ. 

 කෘික අංලයේ භාන ේඳත් ැරැ භ ක  කිීමභට දාඹක වීභ භ් ්  ැකකිඹා වා විබාාඹ්  
වුනනා ගැනීභ. 
 

අරමුණ 10 -  රටලල් ඇතුෂත් ශා රටලල් අත්ර ඇති අවභානත්ාල අඩු කිරීභ 

 

 ආදාඹේ විභාාඹ අභ කිියභ . යශදයඳොශ කශභනාකයණඹ කිීමභට ිළඹය ගැනීභ. 

 අභානාාඹ අභ කිියභ භ් ්  දියද්රාාඹ අභ කිීමභ. 
 

අරමුණ 16 -  තිරවාර වංලර්ධනය වශා ව වාභකාීක ශා අන්ත්ර්ග්රශණය   ව වභාජ ප්රලර්ධනය ශා වැභට 

වාධාරණය වශා ප්රවේශය   වැඳයීභ ශා ලගීමභක් වහිත් ශා අන්ත්ර්ග්රශණය වු   ආයත්න   වෑභ 

භට්ටභකභ වක ාපිත් කිරීභ 

 

 ප්රතිඳත්ති ැරසුේ ක  කිීමභ වා තීයණ ගැනීයේ දී ිනඹලු අදව  විභසීභ. 
 

අරමුණ 14 - වාගර මුණුදු ශා වමුද්රිය වේඳත් වංරක්ණය කිරීභ වශ තිරවාර වංලර්ධනය වදශා වේයොදා 
ගැනීභ. 



 කෘෂිකර්භ අභාත්යාංවේේ විධි නිවේයෝග වභඟ වෘජුල වේඵන්ධ වේනොවලද කෘෂිරවායනික 

වේශේතුවේලන් වමුද්ර ජය දණය වීභ ශා ආශාර දාභල ඳැලැත්භ වශතික කිරීභ. 
 

අරමුණ 17 - තිරවාර වංලර්ධනය වශා ව වේගෝලීය වශවේයෝගිත්ාල ්රියාත්භක කිරීවේේ වශ නල ජිලයක් 
දීවේේ භාර්ග ක්තිභත් කිරීභ.   

 “ාද්දු ප්රකාලඹ’’ අනු එකභ අයමුණක් ජඹගැනීභ වා විවිධ ආඹාන ර අ් ාර් 
ේඵ් ධාා ඳත්ා ගැනීභ. 

 ජාතික ශා ජාත්යන්ත්ර ලවේයන් කෘෂිකර්භයට අදා ආයත්න අත්ර වේඵන්ධීකරණය. 
 

අරමුණ 1 -  සියුව ආකාරවේේ දිළිදු ඵල0 සියුව ත්ැන්හිභ දුරු කිරීභ වශා 0 

 
 

ඒ අනු ෘජු වා ක්ර ඵැයන ඉවා ිනඹලු අයමුණු භ් ්  තියාය කෘිකකර්භා් ාඹ ප්රර්ධනඹ කය 
ැභ ආකායයේභ ියිවුන කභ අ්  කිියභ වා,  
ආ් තික දියද්රාාඹ ( ියනකට ය ොරර් 1.25 අඩු ආදාඹේ රඵන ) මුලිනුරුටා දැමීභ, ියිවදු වා අදානේ 
කාඩා යේ ජනාාට ආර්වික ේඳත්රට භාන ප්රයේලඹක් රඵා දීභ වා යද්ලගුණඹ වා ේඵ් ධ 
ආ් තික ාත්ත් වා ආඳදා අ  ා් හි ඇතින ඵරඳැභට ඔයයොත්තු යදන යර කටුමතු කිියභ. 
දියද්රාායඹ්  යඳයශන ජන යකොට  ඳභණක් යනො දියද්රාා ක ඉයේ ිනටින ජනාාද නැා 
දියද්රාාඹට ඇද ැීමභ ැශැක්වීභ උයදා කෘිකකර්භ ක්යේරයේ ප්රතිඳත්ති ැ ටව්  ඇති කිීමභ. 
යද්ලගුණික විඳර්ඹා යවේතුය්  ිනදුන ියිවුනකභ ඉවශ නැංවීභ නැැත්වීභ. දියද්රාා ප්රතිලාඹ ඉවශ 

අගඹක්  යඳ් න ප්රායද්ීයඹ යල්කේ යකෝටශාල වා අලය ඳභණ ප්රතිඳාදන ය්  කිීමභ. ග්රාමීඹ 
කෘිකකර්භ ංර්ධනඹ වා දියද්රාා ප්රතිලාඹ ඉවශ අගඹකි්  ුමත් අධානඹට රක් යනොව  ප්රායද්යඹ 
යල්කේ යකෝටටාල ර ජනාායේ ආදාඹභ ඉවශ නැංවීභ . (අේඳාය, යභොණයාගර ක්රිඹාත්භක කයන රද  
ග්රාමීඹ ංර්ධන ැ ටව්  ) 

 යගොවි්  විඵර ගැ් වීභ වා ආදාඹේ විභාාඹ අභ කිීමභට ිළඹය ගැනීභ 

 යගතු ගා ක්රභඹ ව් ා ියභ තුලි්  දියද්රාාඹ අභ කිියභට වු ඵරඳැභ 

 සුළු වා භධය ඳියභාණ කෘික යාඹකත් ංර්ධනඹ තුලි්  යගොවි ප්රජායේ ආදාඹභ ඉවශ 

නැංවීභට ිළඹය ගැනීභ. 

 ැඩිියුමණු කශ ඳසු අ නු ාාක්ණඹ වදු් ා දීභ 

 යද්ීයඹ ආවාය යඵෝග නි ඳාදනඹ වා ප්රර්ධනඹ 

 යශයඳොර කශභනාකයණඹ  

 ාණිජ යගොවිඳර ඇති කිීමභ 

 වී අ ැ් නට උඳියභ ක රක් රඵා දීභ 

 යාඳාය ංර්ධනඹට ණඹ ඳවසුකේ රඵා දීභ. 

 යඳෞද්ගලික වා යාජය වබාත්ත්ඹ ඉවශ නැංවීභ. අම වා අම ආශ්රිා නි ඳාදන කර්භා් ාඹ ඵර 

ගැ් වීභ. ( ඕභායයගොල්ර අම යාඳෘතිඹ - ඳසු අ නු ාාක්ණ ආඹානඹ ) 

 2017 ියිවදුකභ ිළටු දැකියේ ර්ඹ යර නේ කිියභ වා  දියද්රාායඹ්  යඳයශන ජන යකොට  

ඳභණක් යනො දියද්රාා ක ඉයේ ිනටින ජනාාද නැා දියද්රාාඹට ඇද ැීමභ ැශැක්වීභ උයදා 

කෘිකකර්භ ක්යේරයේ දාඹකත්ඹ ඉවශ නැංවීභ 

 

 

 

 

 

 



 තිරවාර වංලර්ධන අරමුණු ජය ගැනීභ වශා තිරවාර වංලර්ධන වබාල 

පිහිටු වීභ. 

 තියාය ංර්ධන ඳනා ඹටයත් තියාය ංර්ධන බා   ාිළා යකයයන අාය ඳනාට අදාර 
නීති ක්රිඹාත්භක කයලීභ වා ිනඹළු ඳාර්ල  කරු් යේ ව වියලේනඹ් යේ වබාත්ත්ඹ වතික 
යකයර්. 

 තියය ංර්ධනඹ ිළිවඵ ජාතික ප්රතිඳත්තිඹ ව ක්රයභෝඳාඹ්  ඳනාට අනු ිනදුන ඵ ාවවුරු 
කිීමභ ව ක්රිඹාත්භක කිීමභ වා නීතිභඹ යාමු ක  කිීමභ. 

  බාවික , භාජ ව අර්වික ේඳත් ඳියය හිාකාමී ප්රල ා ආකායයඹ්  උඳයඹෝජනඹ කිීමභ 
ිනදුන ඵ ාවවුරු කිීමභ.යජඹ විින්  ගනු රඵන ිනඹලු තියණඹ් හි දී ඳාියියක , ආර්වික , ව භාජීඹ 
ාධක රකා ඵැලීභ , ියියගැ් වීභ. යභභ් ්  අයේක්ිකා ඉරක්ක කයා රාා විභ ඉරක්ක යකයර්. 

( මරාශ්රඹ :- ඵරගතු ශ්රී රංකාක් - ැරසුේ වගා ගභනක්  ) 

 

 

 

 

වකවක කිරීභ  

ඉභාලී ෂිකා වේශේලාඳතිරණ  

(වංලර්ධන නිධාරී   

වැසුේ අංය  

 

උඳවේදවක  

ඩේ.ඩේ.එවක.භංග  

අධයක් වැසුේ  

කෘෂිකර්භ අභාත්යංය  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 කෘෂිකර්භ අභාත්යාංය   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



තියාය ංර්ධන අයමුණු ාක්ාත් කය ගැනීභ උයදා ිනදුකයන රද ංර්ධන 
ැ ටව්  - 2016 

 
2016 ර්යේ තියාය ංර්ධන අයමුණු ාක්ාත් කයගැනීභ වා ප්රධාන ලයඹ්  ආවාය නි ඳාදන 
ජාතික ැ ටවන ක්රිඹාත්භක යකරුණ අාය එඹට භගාමී කු ා ැේ ව ඇශ භාර්ග  
රුනරුත් ාඳනඹ, වා යඳොයවොය වනාධායඹ වා මුදල් රඵා දීභ ඇතුළු අයනකුත් ැ ටව්  ිනදුකය 
ඇා.  

 

 

අනු 

අංක 
වංලර්ධන ලැඩවටශන් / ලයාඳෘති 

2016 

ප්රතිඳාදන 

(රු.මි  

වංවේෝධිත් 

ප්රතිඳාදන 

(රු.මි  

වියදභ 

(රු.මි  

ප්රගතිය 

(%  

1. අයලැය වේයෝජනා - 2016 

1.1 ආවාය නි ඳාදන ජාතික ැ ටවන 2,000 1,700 1,049.42 62% 

1.2 කු ා ැේ ව ඇශ භාර්ග  රුනරුත්ාාඳනඹ 20000 2,000 1,935.00 96% 

1.3 
යාජය වා රුද්ගලික වවුල්කාියත්ඹ ඹටයත් උ  
ාත්යේ බිජ නි ඳාදන ැ ටවන 

10000 1,000 220.57 22% 

1.4 යඳොයවොය වනාධායඹ වා මුදල් රඵා දීභ 2,500 2,500 - - 

උඳ එකතුල ( i ) 7,500        7,500 3,204.99 42% 

     2.   අයලැය ඇවකත්වේේන්තු - 2016 

2.1 ආවාය සුයක්ිකාාා ැ ටවන 400 400 240.86 60% 

2.2 
කාඵනික යඳොයවොය නි ඳාදනඹ වා බාවිාඹ 
ියියගැ් වීයේ ැ ටවන 

100 100 76.66 76% 

2.3 
ජරඹ වා නීඳායක්ා ව යෞඛ්ය ිළිවඵද 
නිඹාභන යාඳෘතිඹ (WASH) 

74 74 50.03 67% 

2.4 නිරුණාා ංර්ධන ැ ටවන (GOSL/ADB) 50 50 36.40 73% 

2.5 ජාාය් ාය  ඵාා 35 31.6 30.09 95% 

2.6 
ජාතික කෘිකකාර්ක ක ඳර්යේණ ැරැ භ විල  
විදයාර භා ක්රිඹාත්භක කිීමභ (NARP) 

20 20 13.07 65% 

2.7 යරොකුළූණු බීජ නි ඳාදන ැ ටවන 15 16.9 16.90 100% 

2.8 
වල් අඳනඹන කරාඳ 4ක් ිළහිටුවීභ භ් ්  
වල් අඳනඹනඹ ප්රචලිා කිීමභ 

10 10 5.54 55% 

2.9 
කෘික යඵෝග නි ඳාදන වා රුයයෝක න 
ැ ටවන 

0.5 0.5 0.24 47% 

2.10 යඳොයවොය වනාධායඹ 35,000 35,000 27,771.15 80% 

උඳ එකතුල ( ii ) 35,704.5 35,703 28,240.91 79% 

මුුව එකතුල 43,204.5 43,203 31,445.9 72% 



 

 


