
පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය මගින් ක්රියාත්මක වයාපෘති

කෘෂි සංවර්ධන වයාපෘතිය වයාපෘතියේ අරමුණු වයාපෘති ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක වන ප්රයේශ/ස්ථාන

1.අඹ බබෝගබයහි පසු අස්වනු ක්රියාකාරකම් 

ප්රචලිත කිරීම

2.අඹ බබෝගබයහි සැපයුම් හා අගයදාම 

ක්රියාකාරකම් හි සියළු පියවර වැඩිදියුණු කිරීම

3.අඹ බබෝගබයහි අගය වැඩි කිරීබම් තාක්ෂණික 

ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශය පහසුකම් බකාටස් 

කරුවන් බවත ලබා දීම

1.කෘෂි නිෂ්පාදන ජාතික සැපයුම් දාමය නිර්වචනය 

කිරීම හා විධිමත් කිරීම

2.නියමු වයාපෘති ප්රබේශවල  කෘෂි නිෂ්පාදන විධිමත් 

සැපයුම් දාමයන් හරහා බබදාහැරීම  හරහා  බගාවි 

සංවිධාන සවිබල ගැන්ීම
3.නිර්වචනය කරන ලද සැපයුම් දාම බමබහයුම් 

කටයුතු අනුරාධපුර, නුවරඑළිය සහ කුරුණෑගල 

දිස්ික්කයන්හි බටු , ලීක්ස් ,කැරට්, බකබසල් , 

කරවිල හා පැබපාල් බබෝග සඳහා සිදු කිරීම

4.සියළු කටයුතු අධීක්ෂණය හා පරිපාලනය කිරීම

1.බකබසල් බබෝගයට සුදුසු පශ්චාත් අස්වනු 

භාවිතයන් ප්රචලිත කිරීම
1.ප්රතිලාභීන් බතෝරා ගැනීම හා ප්රතිලාභීන් 200 

බදබනකු සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් 10ක් දියත් කිරීම

2.බකබසල් බබෝගබයහි සැපයුම් හා 

අගයදාමයන්හි සියළුම ක්රියාකාරකම් වැඩිදියුණු 

කිරීම

2.බකබසල් බබෝගබයහි පසු අස්වනු ක්රියාකාරකම් 

හැසිරීබම් ඒකක 50ක් ස්ථාපනය කිරීම හා 

වැඩිදියුණු කිරීම

3.බකබසල් බබෝගබයහි අගය වැඩි කිරීබම් 

ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශය තාක්ෂණික පහසුකම් 

ලබා දීම 3.සියළු කටයුතු අධීක්ෂණය හා පරිපාලනය කිරීම

1.පැබපාල් බභෝගයට සුදුසු පශ්චාත් අස්වනු 

භාවිතයන් ප්රචලිත කිරීම
1.ප්රතිලාභීන් බතෝරා ගැනීම හා ප්රතිලාභීන් 120 

බදබනකු සඳහා පුහුණු වැඩමුළු 08ක් ක්රියාත්මක කිරීම

සංවර්ධන අංශය

ඔමාරබගාල්ල,බේරාබදණිය,  

බබෝගහකන්ද,වැල්ලවාය,ගල්ඔය,  

ගබල්බවල,යාපනය,   

මිනුවන්බගාඩ,එේපාවල

ශ්රී ලංකාබේ අඹ බබෝගබයහි 

සැපයුම් හා අගයදාම 

කළමණාකරන කටයුතු 

වැඩිදියුණු කිරීබම් වයාපෘතිය

1.අඹ බබෝග පසු අස්වනු ක්රියාකාරකම් හැසිරීබම් හා 

සැකසීබම් ඒකක ස්ථාපනය කිරීම.(2017 වර්ෂය 

තුලදී ඒකක 39ක් ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ 

අතර මැතිවරණ කටයුතු බහ්තුබවන් ස්ථාපනය 

කිරීමට බනාහැකි විය)

අනුරාධපුර , නුවරඑළිය, 

කුරුණෑගල , හම්බන්බතාට යනාදී 

ප්රබේශ

ශ්රී ලංකාබේ කෘෂි 

නිෂ්පාදනයන්හි සැපයුම් හා 

අගයදාම කළමණාකරන 

වයාපෘතිය

1.කෘෂි නිෂ්පාදන ජාතික සැපයුම් දාමය 

නිර්වචනය කිරීම

2.නියමු වයාපෘති ප්රබේශවල  කෘෂි නිෂ්පාදන  

විධිමත් සැපයුම් දාමයන් හරහා බබදාහැරීම සඳහා 

බගාවි සංවිධාන සවිබල ගැන්ීම

රත්නපුර, කෑගල්ල ,බමානරාගල, 

හම්බන්බතාට, යාපනය, මහනුවර

ශ්රි ලංකාබේ බකබසල් 

බබෝගබයහි සැපයුම් හා 

අගයදාම ක්රියාකාරකම් 

වැඩිදියුණු කිරීම

කුරුණෑගල, මාතබල් , පුත්තලම, 

හම්බන්බතාට යනාදී ප්රබේශ

ශ්රී ලංකාබේ පැබපාල් 

බබෝගබයහි සැපයුම් අගයදාම 

ක්රියාකාරකම් වැඩිදියුණු 

කිරීබම් වයාපෘතිය



2.පැබපාල් බබෝගබයහි සැපයුම් හා 

අගයදාමයන්හි  සියළු ක්රියාකාරකම් වැඩිදියුණු 

කිරීම

2.පැබපාල් බබෝගබයහි පසු අස්වනු ක්රියාකාරකම් 

හැසිරීබම් ඒකක 40ක් ස්ථාපනය කිරීම

3.පැබපාල් බබෝගබයහි අගය වැඩි කිරීබම් 

ක්රියාකාරකම් සඳහා අවශය තාක්ෂණික පහසුකම් 

බකාටස්කරුවන් අතර ලබා දීම 3.සියළු කටයුතු අධීක්ෂණය හා පරිපාලනය කිරීම

1.සහල් කර්මාන්තය සඳහා විදයාත්මක සැපයුම් 

හා අගයදාම ස්ථාපනය කිරීම
1.අදාල බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්ීම

2.සහල් සැපයුම් දාමබේ මිල ස්ථායීව පවත්වා 

ගැනීම 2.අනුරාධපුර දිස්ික්කබේ බගාවි සංවිධාන හා බමෝල් 

හිමියන් සඳහා දැනුවත් කිරීබම් වැඩමුළු දියත් කිරීම

3.පවත්නා සහල් සැපයුම් දාමබයහි බතාරතුරු 

එක්ැස් කිරීම

3.අනුරාධපුර දිස්ික්කබේ බතාග හා සිල්ලර 

බවබළදුන් සඳහා දැනුවත් කිරීබම් වැඩමුළු ක්රියාත්මක 

කිරීම

4.සහල් කර්මාන්තය සඳහා කාර්යක්ෂම සැපයුම් 

හා අගයදාම සැලසුමක් නිරීමාණය කිරීම 4.බගාීන් , බමෝල හිමියන් , බතාග බවබළදුන් හා 

සිල්ලර බවබළදුන් ලියාපදිංචි කිරීම

5.බතාරතුරු එක්රුස් කිරීම හා දත්ත ගබඩාවක් 

පවත්වාබගන යාම
6.ගනුබදනු නියාමනය කිරීම සඳහා පහසුකම් 

ස්ථාපනය කිරීම

කුරුණෑගල, මාතබල් , පුත්තලම, 

හම්බන්බතාට යනාදී ප්රබේශ

ශ්රී ලංකාබේ පැබපාල් 

බබෝගබයහි සැපයුම් අගයදාම 

ක්රියාකාරකම් වැඩිදියුණු 

කිරීබම් වයාපෘතිය

අනුරාධපුර

සහල් බබදාහැරීබම් ජාලය 

ක්රියාත්මක කිරීබම් නියමු 

වයාපෘතිය

5.සහල් කර්මාන්තබේ සැපයුම්දාම 

කළමණාකරනය පිළිබඳ හා එමඟින් ලබා ගත 

හැකි ප්රතිලාභ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීබම් 

ක්රියාවලියක් නිර්මාණය කිරීම


