
කෘෂි ඳාරිසරික විදයාව 
 Page 1 
 

මිනිව්ඵ ශා රැකීරක්ා දදඳාර්තදේන්තුල  

තරුණ ශා ක්රීඩා අභාතාාංය                     

දවෞබාගභ් දේයක් උදදවා 

“සුවාංදේද”                               

 

                                         

   

 

  

 

 කෘෂි ඳාරිසරික විදයාව 

 



කෘෂි ඳාරිසරික විදයාව 
 Page 2 
 

 

 

 

                                                  

                 කෘෂිඳාරිවරික විදාල 
 

 

 

 

සුෂ  දේ නැවුේ ඵල දශෝ ජදේ කාන්තිය අඳට අයිති දනොදේනේ ඒලා මිෂ කිරීභට දශෝ  මිෂදී  ගැනීභට ඔඵට  

දශෝ අඳට ශැකියාලක් නැත.දේ මිහිතදේ වෑභ බිේ අඟක්භ භදේ ඳරපුරට ශුේධ ව ලව්තුලකි.දිලිදවන 

දේලදාර ගවක ශැභ කිනි්තක්භ ලැල්තාදලන් පිරී ගිය වෑභ දලරෂක්භ අඳුරු ලනාන්තර ල තිදඵන වෑභ 

මිහිදුේ ලාලක්භ සිහින් ශඬින් ගී ගයන වෑභ කුඩා ප්රාණියෙදයක්භ භදේ මිනිසුන්දේ භතකදේ ශා අ්දැකීේ 

වමුදාදේ පජනීය ව ලව්තහු ලන්දන්ය.ගව් අතරින් විහිදී යන වෑභ අඩිඳාරක්භ මිනිවා පිළිඵ ව්භරණය 

රැදගන යන්දන්ය.අඳදේ භෂගිය ඇ්දතෝ දේ සුන්දර මිහිතය අභතක දනොදකොට දභහිභ 

රැ දන්දනෝය.අපි මිහිතදේ දකොටවක් ලන්දනමු.සුගන්ධල් පු්ඳදයෝ අඳදේ 

දවොදශොහුරිදයෝය.පිනිමුලා,අ්ලයා,භශාරාජාලියා,දේ සියල්දෝභ අඳදේ වදශෝදරදයෝ දලති.ගිරි ශිඛරද 

තණ බිේ ල දතතභනයද දඳෝනියාදේ්,මිනිවාදේ් සිරුදර් උණුසුභද යන දේ සියල් එකභ ඳවුකට 

අය් ලන්දන්ය. 

(මිහිභඩදල් ගීතය-සියැටල්-1854 ) 
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තිරවාර වාංලර්ධනයක් අ්කර ගැනීභ වශා  

කෘෂි ඳාරිවරික විදාල 

ශැඳින්වීභ 

භහපඳොළව ලඵා පදන සීමිත ආහාර ප්රභායක්  භත භානව ව්ගගකාප  ඳැවැත්භ රා ඳවතියි.භානව 

විදයාඥකන්ප  විශ්වාසකට අනුව ශිෂ්ට දිවිකට ප්රපශශ ව භානවකා පගොවිතැන මු්කපකොටපගන ජනාවාස 

ආරම්බ කපළේ වසර 12,000-10,000 ත් අතර කාලපේක.එකී ඉතිහාසක තුළ සභාජ ඳරියාභක සහ නව පසොකා 

ගැනීභ හරහා ආසන්න වශපකන් ආහාරකට ගත හැකි ශාක විපශේෂ 50,000 ්  ඳභය පසොකා ගැනීභට අතීත 

භානවකා සභත්වික.  

ශ්රී ලංකාපශ කෘෂි ක්ගභාන්තක අවුරුදු 3000 ්  තරම් ඈතට දිපවන අතීතකකට  උරුභකම් කිකයි. කෘෂි 

ඳාරිසරික ඳද්ධතික්   කනු පසොඵාදහභ සභඟ කටයුතු කරන ආ්ගථීක පලස කෘෂි නිෂ්ඳාදනකන් කරනු ලඵන  

තිරසාර පගොවිතැනකි. ඳරිසර විදයාව කනු ශාක, සතුන්, ඳස,ජලක,වාතක,හිරු එළික ,ආදී පබෞතික සාධක සභඟ 

අන්ත්ග ක්රිකා ඳැවැත්වීභ පිළිඵ විදයාත්භක හැදෑරීභයි. මිනිසුන් සහ ඔවුන්ප  අවශයතා සහා ස්වබාවික හා 

ජජවීක ඳරිසරක අතර සම්ඵන්ධතා අධයකනක කිරීභ සහ පභභ සඵතා අතර සභඵරතාවක ඳවත්වා ගන්පන් 

පකපසේද කන්න අධයකනක කෘෂි ඳාරසරික විදයාව භඟින් සිදු පවයි.ගහනකන් කිහිඳක්  එකතු වී ප්රජාවන් ඇති 

පශ.කාලපකන් සහ අවකාශපකන් සීභා ව ගහනක්  එභ ප්රජාව ඳස/වාතක/හිරු එළික වැනි පබෞතික පද් සභඟ 

අන්ත්ග ක්රිකාවන් කිරීපභන් ඳරිසර ඳද්ධතික්  ඇති පශ. ඳාරිසරික ඳද්ධතික තුළ  

ආහාර දාභ ,ආහාර ජාල  

ජීව විවිධත්වක,ශාක විවිධත්වක 

ද්රවය ගලා කාභ හා චක්රීකරයක 

ශ් තික ගලා කාභ 

නිෂ්ඳාදනක හා පලදායිතාවක 

ස්ථායිතාවක හා තිරසාර සංව්ගධනක 

සත්ව සහ ශාක සන්තතික කාලානුරපිව පවනස්වීභ කන අන්ත්ගගතකන් ද් නට ලැපේ. 

ආ්ගථික සංව්ගධනපේදී ජජව විවිධත්වක සුර් ෂිත කරන, ඳරිසර සංපශදී තිරසාර සංව්ගධනකට කැඳවීභ ඇති 

කෘෂි නිෂ්ඳාදනකන් කළ යුතුයි. මලිකවභ ඳරිසරපේ ඳවත්නා සම්ඳත් වලින් ප්රපකජජන ගන්නා අතරභ 

අනාගතක සහාද ඒවා සුරැකික යුතු පවයි.සතා සිවුඳාවුන් ගංඟා ඇළ පදොළ ස්වබාව පසෞන්ද්ගකපකන් 

පඳජෂයක වුය සහ විශාල සාගර සම්ඳතනට උරුභකම්  කිකන අඳ රපටහි ජාතික නිෂ්ඳාදන ක්රිකාවලික සහා 

පද්ශීක සම්ඳත් පකොදාගත යුත්පත් ඳාරසරික සභතුලිතතාවක ආර් ෂා කරමිනි. පඵොපහජ කල්  තිස්පසේ 

රසාකනික පඳොපහොර බාවිතක, දී්ගඝ කාලක්  තිස්පසේ එකභ බිභක වගා කිරීභ කන පහේතු නිසා ඳස ඳරිහානිකට 

ඳත් වී වගා කල පනොහැකි තත්ත්වකට ඳැමිණික හැක. කෘෂික්ගභාන්තක හා පද්ශගුණික තත්ත්ව අතර ඳැහැදිලි 

හා ගැඔරු සම්ඵන්ධතාවක්  ඳවතියි. ව්ගෂාඳතනක හා එහි විහිදිකාපම් රටාව ,කෘෂි ඳද්ධති හා නිෂ්ඳාදනකට 
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ඳැහැදිලිවභ ඵලඳායි. වස විපසන් පතොර ආහාර නිඳදවීභ, භූමික, ජලක, ජජව විවිධත්වක ඇතුළු ඳාරිසරික 

සම්ඳත් පනොනැපසන අයුරින් ක්රිකා කිරීභ හා  ඳරිසර හිතකාමී පගොවිතැන පවත ජනතාව පකොමු කිරීභ තිරසාර 

සංව්ගධනපේ එ්  සාධකක් ද පවයි.රසාකනික පකදවුම් බාවිතා කිරීභ පවනුවට ඳවතින ජජව ස්කන්ධ හා 

ජජව විවිධත්වක තුළින් ඳාංශු හා ශාකවල ගුයාත්භකබාවක වැඩි දියුණු කිරීභ නිදසුනකි. අඳ රපටහි 

කෘෂිකා්ගමික නිෂ්ඳාදනපකහි නිෂ්ඳාදන ඒකකකන් වන්පන් කෘෂි වනවගාව (Agroforestry System) භඟින් 

වන නිෂ්ඳාදනකන්ක.කෘෂි ඳාරිසරික විදයාව තුළ ස්වබාවික ඳරිසර ඳද්ධති සැලකි්කලට ගන්නා අතර 

සභස්තක්  පලස පගොවි ක්රභපේ තිරසාර ඵව ඉහළ නංවන විවිධ පඵජග වගා කිරීභ සහා පද්ශීක දැනුභ බාවිතා 

කිරීභ පවයි.එක පද්ශගුණික විඳ්ගකාස අවභ කිරීභ - විපභජචනක අවභ කිරීභ, සම්ඳත් ප්රතිචක්රීකරයක කිරීභ 

සහ පද්ශීක සැඳයුම් දාභකන්ට ප්රමුඛතාවක දීභ වැනි කරුණු නිසා  පගජලීක ඳාරිසරික ගැටලු සහා විසඳුම් ලඵා 

දීභට උඳකාරී පවයි.  

 ව්ගතභාන ශ්රී ලාංකික ජනගහනක මිලිකන 21.8 ්  වන අතර එයින් මිලිකන 8.59  ්  ශ්රභ ඵලකාකයි. ශ්රභ 

ඵලකාපේ සහබාගීත්ව අනුඳාතක සිකකට 50.2 ්  වන අතර ව්ගතභාන ශ්රී ලංකාපශ විරැකිකා අනුඳාතක 5.4 කි. 

මුළු ජනගහනපකන් සිකකට හැත්තෑව්  ජීවත් වන්පන් ග්රාමීක ප්රපද්ශවල වන අතර ඵහුතරක්  

කෘෂික්ගභාන්තපේ නිකැලී සිටින්පන් සෘජුව සහ / පහජ වක්රව ක. කෘෂික්ගභාන්ත අංශපේ ශ්රභ දාකකත්වක  

27.1%1  ්  වන අතර කෘෂිකා්ගමික අංශපකන් දළ පද්ශීක නිෂ්ඳාදිතපේ දාකකත්වක 7% කි. 

අරමුණු 

*ලංකාපශ කෘෂි ඳාරසරික ඳද්ධති හඳුනා ගැනීභ 

*එභ ඳාරිසරික ඳද්ධතීන්හි නිෂ්ඳාදනකන් හඳුනා ගැනීභ සහ ඒවාපේ ආ්ගථික වටිනාකභ 

*එභ ඳද්ධතිකන්හි ඳාරිසරික වැදගත්කභ හඳුනා ගැනීභ 

*එභ ඳරිසර ඳද්ධති මුහුයඳා ඇති ගැටලු හඳුනා ගැනීභ 

*එභ ඳද්ධතීන් තිරසාර පලස කළභයාකරයක කළ හැකි ක්රභපශද හඳුනා ගැනීභ 

 

ශ්රි ාංකාදේ කෘෂි ඳාරිවරික කාඳයන් 

 කඳුකර කාඳදේ තීව්ර එෂලලු ලගාල  

01.දඵෝග ශා දේගුණියෙක ඵඳෑභ  

පභභ ප්රපද්ශපේ අඔ, පදළුම් වැනි පඵජග වවනු ලැපඵයි.පද්ශගුයකට ගැළපඳන පලස වගා ඳද්ධතික සකස් කර 

ඇත. 

02.නි්ඳාදනය ශා එදායිතාලය 

පද්ශීක ඳරිපබජජනකට පභන් භ විපද්ශ පවපළපඳොළට ද සැඳපකන පහයින් කහඳත් ආදාකම් භා්ගගක්   ඵවට 

පම් ඳලතුරු වගාව සහා පඳලඹීභ්   ද්  නට ඇත. විපද්ශ පවපළපඳොළ පසොකාදීභ භඟින් විපද්ශ විනිභක 

ඉඳැයීභට ද හැකි වනු ඇත. 

 

                                                           
1
 Labour force Survey 2020 (2

nd
 Quarter ) 



කෘෂි ඳාරිසරික විදයාව 
 Page 5 
 

03.දරෝග ඳළිදඵෝධ ඵඳෑේ 

ඳළිපඵජධ ඵලඳෑභ අධික පවයි.ඳාලනක සහා අධික පිරිවැක්  දැරික යුතුයි. 

 

04.ඳේධතිදේ ව්ථායිතාලය 

දී්ගඝ කාලක්  එභ පඵජග වලට අධික කාලක්  රසාකනික ඳපසයි පකදවුම් පකොදා වගා කිරීභ භත ඳපසහි PH 

අගක ආදි සංඝටක පවනස් වී ඇත.භල ඳස්  ඵවට ඳත්ව ඇති අතර වනාන්තර ඳස පගොවි බිම් කරා පගන ඒභ 

,පගොභ පඳොපහොර මිශ්ර කිරීභ  ආදීක සිදු කරයි.ඳපසහි මල ද්රවය අවශය ප්රභායකට වඩා ඳවතින අතර ඳද්ධතිපේ 

බි වැපටයි. 

06.ඳව 

අධික පලස ඳාංශු ඛාදනකට ල්  පවයි.පකටි කාලීන  පඵජග දිගින් දිගටභ වැවීභ ,නිරතුරුව ඳස පඳරලීභ,භත 

අධික රසාකනික පඳොපහොර පකදීභ භත ඳපසහි සාභානය ගති ල් ෂය පවනස් වී ඇත.ඳපසහි සාභානය ගති 

ල් ෂය පවනස් වී ඇත.ඳපසහි ් ෂුද්ර ජීවින් හා භහා ජීවීන්ප  ක්රිකාකාරිත්වකට අධික පලස ඵලඳෑම් කරයි. 

07.විදේ ගැටලු 

අනුභත ප්රභායකට වඩා රසාකනික ද්රවය  පකදීභ 

ඉහළ ඳසු අස්වනු  හානික 

 කල්පිටිය තීව්ර ලගා ඳේධතිය 

01.දඵෝග ශා දේගුණියෙක ඵඳෑභ 

ක්කපිටික පගොවිතැන් ක්රභක ආරම්බ වපේ පකොළ එළවළු පලස ලනු වගා කිරීභත් සභඟ ක. වැඩි ඉඩම් 

ප්රභායක්  සහිත ක්කපිටිපේ එළවළු වාණිජ වගාවකට ඳරියාභක වික.දුම්පකොළ සහ මිරිස් වරින් වර පඵජග 

විවිධාංගීකරයක සභඟ පවනස්කම් සිදුවන අතර පවනත් පබජග වලට භාරුවීභ පහජ නව ප්රපදදවලට භාරුවීභ 

සිදු පවයි. විපශේෂපකන් ලනු - මිරිස් - දුම්පකොළ වගා ක්රභකට ඇත. පභභ කලාඳපේ ප්රමුඛ පබජග වන්පන් ලණු 

කුලපේ ශාක පවයි.මිරිස් ,රතු ළූණු පලොකු ළූණු,භාළු මිරිස්,ඵටු,අ්ගතාඳත්ක,ආදී පඵජගකන්ක.පභභ පඵජග 

ප්රපද්ශපේ ඳවත්නා ඉහළ උෂ්යත්වකට ඔපරොත්තු පදයි. 

02.නි්ඳාදනය ශා එදායිතාලය 

තීව්ර ස්ගකකාපලජකක නිසා  වැඩි කාලක්  විකළි කාලක පවයි.ක්කපිටික කලාඳපේ පඵජග වගාපශ ප්රධාන ජල 

ප්රබවක වන්පන් භූගත ජලකයි.ඳහසුපවන් වසර පුරා  භුගත ජලක ලඵා ගත හැකි වීභ භත ඉහළ නිෂ්ඳාදනක්  

ඳවතියි.  

03.දරෝග ඳළිදඵෝධ ඵඳෑේ 

දිගින් දිගටභ එකභ පඵජග වැවීභ නිසා  අධික ඳළිපඵජධ හානි ඇත. 

04.දයොදාගන්නා තාක්ණය 

 තා් ෂණික වශපකන් වැඩිදියුණු කළ ජලක  විදින කන්ත්ර සහ ජලක සැඳයීභ සහා එන්ජින් ඵලැති ජල 

පඳොම්ඳ පකොදා ගනී. පද්ශීකව පකොදා ගන්නා බිංදු ජල සම්ඳාදනක වැනි තා් ෂයකද බාවිතා කරයි. 
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05.ඳේධතිදේ ව්ථායිතාලය 

 දිගින් දිගටභ එකභ පඵජග වැවීභ නිසා  දිගු කල්  එකභ බිභක වැවීභ භත ඳළිපඵජධ මල ද්රවය ඉවත් 

පවයි.වැ්ක ඳස ඳැවතීභ භත පඳොපහොර පලස පකොදන මල ද්රවය භූගත ජලකට කාන්දු පවයි.දී්ගඝ කාලීනව 

පකදීභ නිසා ජලපේ අධිකව  නයිට්රජන් (N2) තැන්ඳත් වී එක ඳානීක ජලක භඟින් මිනිසා පවත ඳැමීණිපභන් 

නි්කදරු  උඳත් නම් පරජගී ළමුන් උඳදී. 

වැලි සහිත ඳස නිසා කාඵනික ද්රවය ප්රභායක අවභ පවයි.එභ නිසා පිටතින් ඳසට කාඵනික ද්රවය ක්රභාණකලව 

එ්  කිරීභ තිරසාර නිෂ්ඳාදනකට අතයාවශය පවයි.එඵැවින් ගං සරික වැනි ශාක වගාබිම් වල වැට ආශ්රිතව 

ප්රධානව දැකික හැක.කාලීනව එභ ශාක පකොටස් කඳා ඳස සභඟ එකතු කිරීභ හා වගා ඳද්ධතිපේ ධාරිතාවක 

ආර් ෂා කිරීභට සිදු පවයි.දිගින් දිගටභ පරජග තත්ත්ව නිසා කම් නිශ්චිත කාලක්   පඵජග වැවීභ අත් හැරීභට 

සිදු පවයි.  

06.ඳව 

සම්ප්ගය වැලි ඳසකි.ඉ් භනින් භූගත  ජලක ඵැසීභ හා වාෂ්පීකරයක පවයි.එභ නිසා ඉහළ තීව්රතාවක්  

ඇත.නැවත නැවත ජලක පකදික යුතුයි.එපසේභ වැලි ඳපසහි පඳජෂය ද්රවය රවා තඵා ගත පනොහැකි නිසා ඳස 

නිසරු පවයි.පඳොෂය ද්රවය අවශය ප්රභායකට ඳභය්  පකදික යුතු අතර කාඵනික ද්රවය හා මිශ්රව පකොදන්පන් 

නම් වඩා සා්ගථක පවයි. 

07.විදේ ගැටලු 

•අධිකව පඳො පහොර පකදීභ නිසා භූගත ජලක  තුළ පඳොපහොර තැන්ඳත් වීභ නිසා නි්කදරු උඳත් 

•වැලි ඳසට නිරතුරුව ජලක පකදීභ නිසා වැඩිපුර මිනිස් ශ්රභක හා වතුර පභජට්ග සහා ඉන්ධන පකදීභට අධික 

පිරිවැක  

•ඳපසහි කාඵනික ද්රවය අවභ වීභ නිසා ශාක පකොටස් ඵාහිරින් ඳසට පකදීභට සිදුවීභ 

•අධික සුළඟ හා ස්ගකක පලජකක නිසා දැඩි වාෂ්පීකරයක 

•ඉහළ ඳසු අස්වනු හානික්  ඳැවතීභ  

•පඵොපහජ කල්  තිස්පසේ රසාකනික පඳොපහොර බාවිතක, දී්ගඝ කාලක්  තිස්පසේ එකභ බිභක වගා කිරීභ කන 

පහේතු නිසා ඳස ඳරිහානිකට ඳත්වී වගා කල පනොහැකි තත්ත්වකට ඳැමිණික හැක 

•පවළපඳොල දුෂ්කරතා 

•ගඵඩා ඳහසුකම් 
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 Kandiyan Forest Garden 

කැන්ඩිකන් වපනජදයානක (KFG) කනු සිකවස් ගයනාව්  පුරා බාවිතා කරන සාම්ප්රදායික පඵජග ක්රභකකි. 

පභක ආසිකාපශ ඳැරණිතභ කෘෂි වනාන්තර ඳද්ධතික පලස සැලප් . ඳවු්ක ශ්රභ දාකකත්වක තුළ  ආදාකම් 

උත්ඳාදනක කිරීපම් අවස්ථා ඇත. ඵහු වා්ගෂික, ගස ්ඳදනම් කරගත් පගවතු ඳද්ධතික භ්ක සහිත විවිධත්වක්  

ඇත. ඵහු වා්ගෂික ඳළතුරු කුළුඵඩු, දැව, ඳළතුරු, ආහාර, ඖෂධීක සහ පසවන සහිත ගස් වලින් සභන්විත 

පශ.පගවතු වගාපවහි ද්ගශීක වුහක වන්පන් Kandiyan Forest Garden පවයි.භහනුවර,භාතප්ක ආදී භැදරට 

කලාඳපේ පගොඩනැගී ඇති පගවතු ප්රචලිත ඳද්ධතික පභකයි.පභක පගහිමිකාප  අවශයතාවක අනුව 

විවිධත්වපකන් යුතුව ව්ගධනක හා වුහපේ විවිධත්වපකන් යුතුව ව්ගධනක වී ඳවතියි.ප්රධාන පලසස පගකත් ඒ 

අවට මිදුලත් ඉදිරිඳස භ්ක ව්ගග කුස්සික ආශ්රිත විපශේෂිත පගවතු ප්රපද්ශකත් ප  වටා මිදුල ඒ  ඳරිදි ආසන්නපේ 

පිහිටි ඳළතුරු ආශ්රිත විපශේෂීත පගවතු ප්රපද්ශකත් ප  වටා මිදුල ආසන්නපේ පිහිටි ඳළතුරු ආශ්රිත ශාක ඳටිකත් 

ඉඩපභහි භායිම් සලකුණු කරන වැට හා මිදුලත් අතර පිහිටන පවළපඳොළ වටිනාකභ සහිත පහජ සාභානය 

ශාක වැපඩන ප්රපද්ශක්  පලස තිරස් වුහක දැ් වික හැකික.  

තිරස් වුහපේදී පනරු ශාක ස්ථරකත් විකන් ශාක ස්ථරකත් උඳ විකන් ශාක ස්ථරකත් හා කටි පරජඳයකන්ද 

ද් නට ලැපේ.පභභ විපශේෂත්වක වනුපේ ඳවත්නා ශාක විවිධත්ක හා තිරස් හා සිරස් වුහක භඟින් ස්වබාවික 

වනාන්තරකක ල් ෂය ද් නට ඇත.වාසස්ථාන ඇති කිරීභ භඟින් ඉහළ සත්ත්ව  හා ජජව විවිධත්වක ඇති 

කරයි.එභඟින් පභභ ඳද්ධතික සාභානය ස්වබාවික වනාන්තරකකට අනුරඳ පවයි. අපනකුත් ඳරිසර කලාඳකන් 

සහා පභභ ඳද්ධතික විවිධ පලස ඳරියාභයක වී ඇති අතර එක නිවැසිකන්ප  ආක්කඳ හා ශ්රභක භත 

විවිධත්වක්  ගනියි.විවිධත්වක ඳැවතීභ පහේතුපවන් පභභ ඳද්ධතීන්පගන්  ඵහුවිධ නිෂ්ඳාදනකන් අඛණ්ඩව  

ලඵා ගත හැකික. 

එළු ගවකන් සහ මී හරකුන් විසින් ඵහු වා්ගෂික ගස ්ආහාරකට ගැනීභ ඉහළ භට්ටභක ඳවතී. 'ඵෑවුම් සහිත 

කෘෂිකා්ගමික ඉඩම් තාක්ෂයක' (SALT) වැනි සරල කෘෂිකා්ගමික ක්රභපශදකන් හඳුන්වා දීපභන් ආහාරපේ 

විබවක තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ හැකික.පභක ඳාංශු සංර් ෂයක ද වැඩි දියුණු කරයි. පභභ ක්රභක ස්ථාවර හා 

ඉහළ තිරසාර ක. ඳද්ධතික තුළ ඇති සම්ඳත් උඳපකජගී කර ගනිමින් ආදාකම් උත්ඳාදනක සහා ඇති විබවකන් 

අතිභහත් ක. වඩාත්භ වැදගත් සාධකක වන්පන් ඳද්ධතිපේ ස්ථායිතාව සහ තිරසාර ඵව ඳවත්වා ගැනීභයි. 

01.දඵෝග ශා දේගුණියෙක ඵඳෑභ 

පද්ශගුනික ඵලඳෑභ අනුව ශාඛ ප්රජාව පවනස් වන  අතර ස්ථරාකනක හා උස ප්රභායක තීරයක වන අතර 

නිෂ්ඳාදන ධාරිතාව පවනස් පවයි. 

02.නි්ඳාදනය ශා එදායිතාලය 

ඉහළභ  එලදායිතාවක  භධයභ කඳුකරපේ  KFG  වලින්  වන  අතර  

ගම්මිරිස,්කරමුංගු,සාදි් කා,පකොපකජවා,වැනිලා, එනසා්ක, පත් වැනි අඳනකන කෘෂිපඵජග සා්ගථකව වැවික 

හැකික.වැට භායිභ ආශ්රිතව හා ඉඩපම් තැනින් තැන දැවභක වටිනා ශාක වැවික හැකික.ශාඛ දැව පලස 

විකීණීපභන් ගෘහ ඒකකපේ ආ්ගථික ස්ථායීතාව ඳවත්වා ගත හැකික.එ්  පඵජගක්   සැලක විට 

පලදායිතාවක්  පනොවවත් සභස්තක සැලක විට ඉහළ පලදායිතාවක්  ඳවතියි. 

03.දරෝග ඳළිදඵෝධ ඵඳෑේ 

අධික ශාඛ හා සත්ත්ව විවිධත්වක ඳවතින නිසා පරජග අවධානභ හා ඳැතිරීභ අවභ භට්ටභක ඳවතියි. 
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04.දයොදාගන්නා තාක්ණය 

සාම්ප්රදායික පගවතු සහා සරලව සාම්ප්රදායික තා් ෂයක බාවිතා කරන අතර පකොපකජවා,ගම්මිරිස,්වැනිලා 

සහා ඉහළ තා් ෂයක්  හා ශ්රභක්  අවශය  පශ.පම් සහා තා් ෂයක ඳදිංචි කරුවන් සතුව ඳවතියි. 

05.ඳේධතිදේ ව්ථායිතාලය 

අධිකශාක හා සත්ත්ව විවිධත්වපකන් යුතු වීභ හා ස්ථරාකනක හා තිරස් වුහක ඳැවතීභත් භත ඳද්ධතික 

සාපේෂ්ෂව ස්ථායී පවයි. 

06.ඳව 

සාභානය පගවතු වල ඳාංශු සංර් ෂයක සිදු  පවයි.ඵෑවුම් සහිත සථ්ාන වල සංර් ෂය ක්රභ අතයාවශය 

පවයි.ඳසට රසාකනික ද්රවය එකතු කිරීභ අවභ පවයි.ශාක ස්ථර වලින්  ලැපඵන පඳොපහොර නිසා ඳපසේ කාඵනික 

ප්රභායක ඉහළ කයි. 

*ඳසට ඵාහිර අමුද්රවය අවශයතාවක අවභ පවයි.ආ්ගථික පලස නිෂ්ඳාදනක කරන පත් වැනි වගාවන් සහා 

ඳභය්  ඵාහිර පඳොපහොර අවශය පවයි.ද්රවය චක්රීකරයක කාෂ්ටීක විශාල ශාක ඳැවතීභ භත පහොදින් සිදු පවයි. 

07.විදේ ගැටලු 

ව්ගෂාඳතනක දිගින් දිගටභ ඳැවතීභ නිසා ඳස පසජදා කාපම් අවධානභ දිගින් දිගටභ ඳවතියි. 

විපශේෂ වැදගත්කභ 

*පඵජග හා නිෂ්ඳාදන විවිධාංගිකරයක ඳවතියි.විවිධ සෘතු වලදී විවිධ නිෂ්ඳාදන නිසා ආ්ගථිකභක වාසි ඇත. 

* භපහජගනී වැනි දැවභක නිෂ්ඳාදනකන් ලඵා ගත හැකික. 

*ජල පඳජෂක පලස ඳස හා ජල සංර් ෂයකට වැදගත්කභ්  ඇත. 

*අඳනකන කෘෂි පඵජග නිෂ්ඳාදන ඳද්ධතික්  පලස වැදගත් පවයි. 

*විකලි කලාඳපේ ශාක ගහන ඝනත්වක අඩුයි.ඉඩ ප්රභායක අඩු වීපම්දී මලයභ වටිනාකභ සහිතව වගා කළ 

හැකි මිදුල අඩු පවයි.භ්ක වගාව පගදර කුස්සික ආශ්රිත විපශේෂිත වගා ඉඩභ ඉතුරු පවයි.නිවපසේ ඉවතලන 

අඳජලක හා දිරාඳත්වන අඳද්රවය පගවත්තට පකදීපභන් නිෂ්ඳාදන ලඵා ගැනීපම් වගා ඳද්ධතික්  සෑභ 

ගෘහකකභ ඳවතියි. 

 

 කුඹුරු දගොවිතැන,ලැේ ඳේධතිය ශා දශේන් ලගාල-වියළි කාපීය කෘෂි ඳාරිවරික ඳේධතිය 

ප්රපද්ශපේ ඳස  රතු දුඹුරු,ඳස්  පශ.අධික පලස ජලක රවා තඵා ගන්නා අතර ගැඹුර අඩු ඳසකි.DL3 කන 

කෘෂි ඳාරිසරික ඳද්ධතිකට අකත් පශ.තිරසාර වගාව්  සහා ජලක රා ඳවත්වා ගැනීභ හා ජල සම්ඳාදනක 

ප්රධාන පලස වැදගත් පශ.පභහිදී සකස්කර ඇති කුඩා වැශ ඳද්ධතික භඟින් පඳොළපවහි ජල භට්ටභ (Ground 

Water Level) ඉහළ භට්ටභක සැලකික යුතු කාලක්  තුළ ඳවත්වා ගනියි.එඵැවින් කල කන්නකට  හා භහ 

කන්නකට අවශය අතිප්ගක ජල සම්ඳාදනක ,ලඵා පදන ඵැවින් එභ කුඩා වැශ එනම් එලන්ගා ඳද්ධති භඟින් 

ලඵා ගත හැකික.පභභ ඳද්ධතික භඟින් ඵහු වා්ගෂික ශාක සහාද අවශය ජල සම්ඳාදනක ලඵා පදන ඵැවින් එභ 

ප්රපද්ශකට ආපශනික කාෂ්ඨීක ඵහු වා්ගෂික ශාක ඳද්ධතික නි්ගභායක පශ.පම් භඟින් වැශ ආශ්රිත ගස ් 
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පගොම්භන ,අත්දාඩු වැව හා පහේන්  ප්රපද්ශ හා ඵැද්ද හඳුනා ගත හැක.එපසේභ වැශ ඵැම්භට ඳහළින් කට්ටකඩුව 

පලස විපශේෂිත ඳන් වගාව්  ඇත.පම් භඟින් ජලපකන් පිරී ගික ඉවත් වන ඵැර පලජහ හා කකඩ උරා ගැනීභ සිදු 

පවයි.ඉන් ඳාරසරික ඳද්ධතික පිරිසිදු කරයි.ගස ් පගොම්භන භඟින් හභන සුළං පශගක ඳාලනක 

කරයි.වාෂ්පීකරයක ඳාලනක කරයි.කැළෑ ව භඟින් ජල පඳජෂක ක්රිකා කරයි.ජලපකන් වැශ පඳජෂයක 

කරයි.ව්ගතභානපේ එපසේභ පහේන් වගාව තිරසාර පලස අතීතපේ සිදු වික.ව්ගතභානපේ පහේන් වගාපශ බිම් වල 

දී්ගඝ කාලීනව වාණිජභය පඵජග වගාවන් කරයි.ඒ සහා වගා ලිං  බාවිතපකන් අධික පලස භූගත ජලක 

ඳරිසරපකන් ඉවත් පශ.කෘමි නාශක ,ව්ක නාශක පකොදා ගනියි.මින් ඳහත් ප්රපද්ශ වල වැශ වල ඵැර පලජහ ආදී 

තැන්ඳත් වීපම් ප්රවයතාවක්  ඇත.පඵජග ව්ගග,ඳහත රට එළවලු හා ඳළතුරු වාණිජ   පඵජග පලස 

පවළපඳොලට නිකුත් කරයි. 

ද් ලගාල 

සාභානයපකන් පත් වගාව පතත් කලාඳපේ ඳැතිර ඳවතියි.පභහිදී ඳාංශු සංර් ෂය ක්රභ පකදීභ හා වැදගත්  

පසවන ශාක කළභයාකරයක ද ඉතා වැදගත් පවයි.ශාකපේ ව්ගධක පකොටස් සෑභ විටභ අස්වැන්න පලස 

ඉවත් වන නිසා දී්ගඝ කාලීනව ඵාහිර පඳොපහොර පකදීභ අතයාවශය වන නිසා ඒ භත අස්වනු විබවක රා 

ඳවතියි.කෘමි නාශක,ව්ක ඳැළෑටි නාශක,ඳළිපඵජධ නාශක,පකදීභ අධිකව සිදු වන අතර පම් වගාව ශ්රභ ස් ෂභ 

වගාවකි. 

රඵර් ලගාල 

රඵ්ග වගාව පතත් කලාඳපේ  ප්රධාන පලස ද පභොනරාගල, භැදගභ,ඳදිකතලාව වැනි  සම්ප්රධායික පනොවන 

ප්රපද්ශ තුළද ව්ගතභානපේ වයාේත වී ඇත. පභභඟින් ජල පඳජෂක පලස පලස කඳු ප්රපද්ශ ආර් ෂා කර සිටීභ 

ද් නට ඇත. එපසේභ දැව හා ඉන්දන පලස රඵ්ග දැව ප්රධාන පලස බාවිතා කරයි.පද්ශිකව ග්රාමීක ඉන්දන 

සැඳයුපභන් ඉතා ඉහල ප්රතිශතක්  රඵ්ග දර භඟින් ලඵා ගනියි. රඵ්ග පේලි අතර දුර විචලනක කිරීපභන් අතුරු 

පඵජග වගාවන්ද සිදු කල හැක. එපසේභ රඵ්ග වගාවද ශ්රභ ස් ෂභ වගාවකි. කිරි කැපුම් කරුවන්ප  හිඟක 

ප්රධානභ පලස පම් වගාව පකපරහි ඵලඳා ඇත. 

යාඳනය දගලතු ලගාල 

කාඳනක ප්රපද්ශකට ආපශනික විපශේෂ පගවතු හා වාණිජ වගා ඳද්ධති ඇත.පභක අතීතපේ ආඬිකා ළිං භඟින් 

භූගත ජලක ලඵා ගත් අතර වගාවන් වුත්ඳන්න පඵජග වගාව්  පලස ඳවතී.  ලණු, රතු ලණු, අ්ගතඳ්ක, මිරිස් 

වැනි පඵජග ප්රධාන පලස වගා කරයි. එපසේ භ කාඳනපේ විපශේෂපකන් මිදි වගාව ද වයාේතව ඳැවතීභ විපශේෂ 

ල් ෂයකකි. 

පඵජග අපලවි කර ගැනීපම් ගැටලු ඳවතී. 

ඳසු අස්වනු හානික ද ඉහළක. 

Market Garden 

ප්රධාන නගර ආශ්රිත සිදු කරන තීව්ර දගොවිතැන දේ. ප්රධාන නගර ආශ්රිත (දකොෂ,එෂලළු ) ඳෂා ලර්ග විා 

දව ලගා දකදර්. දේ වශා අධික දව කෘෂි රවායන බාවිතා ලන අතර ඒලාදේ දවෞඛාරක්ෂිත ඵල 

පිළිඵ විලාදයක් ඳලතී.වාභානදයන් අ්ශැර දභන කුඹුරු ශා දකොරටු ල දේ ලගාලන් දක්නට ැදේ. 

විා දලෂදඳොෂක් වකව්ල ඳලතී. අදවි කරන ගැටලු දව ඳසු අව්ලනු ශානිය ඉතා ඉශෂය. එදවේභ 

ලගාකරුලාට ැදඵන මි වශ අලවාන සිල්ර මි අතර විා දලනවක් ඇත. 
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දඳොල් ලගාල ආශ්රිත ඳේධතිය 

ඵහු වා්ගශික පඵජගක්  පලස සැලපකන පඳෝක වගාව හා එහි වැට හා අතුරු පබජග පලස පවනභ ඳද්ධතික්  

හඳුනා ගත හැකික. පම් පිළිඵ පඳෝක ඳ්ගපේෂය ආකතනක විසින් පඵජග ව්ගගීකරයක්  ඳවතියි.එක හිරු 

එළිපේ තීව්රතාවක හා කාලක හා ඳස ඳාංශු පතතභනක ආදීක සලකා සිදු කරන ලද  ව්ගගීකරයකකි.පභහිදී 

අතුරු පඵජග වගාව නි්ගපද්ශ වන්පන් සාභානය අස්වනු විබවකන් සහිත කාණ්ඩකන්ට ඳභණි.ඉහළ අස්වනු 

විබවකන්ට අතුරුපඵජග නි්ගපද්ශ පනොකරයි.එපසේභ ඳාංශු සංර් ෂය ක්රභ පකදීභ දී්ගඝ කාලීනව සිදු කළ 

යුතුයි.තවද ඳාංශු ජල සංර් ෂයක  ක්රභවත් තිරසාර අස්වැන්නකට අවශය නිසා ඳාංශු ජල සංර් ෂය ක්රභ හා 

ජල සම්ඳාදන ක්රභ පකදීභ සලකා ඵැලීභ ඉතා වැදගත් පවයි.පභකට අභතරව  මී ගව ඳාලනකද පභභ ඉඩම් තුළ 

සා්ගථකව සිදු  කළ හැකික. 

ආරක්ෂිත දඵෝග ලගාල ශා නවීන තාක්ණය 

පම් කටපත් හරිතාගාර හා පඳොලිතීන් ආවරය ගෘහ තුළ වගාවන් හඳුනාගත හැකික.පභභ ඳද්ධති විවිධ 

තා් ෂණික ක්රභපශදකන් බාවිතපකන් නඩත්තු කළ යුතුයි.පභභඟින් විවිධ භට්ටපම් සෘජු හා වක්ර රැකිකා බිහි 

පශ.පභභ ඳද්ධති වල නිෂ්ඳාදනකන් ප්රධාන පලසභ අඳනකන පවළපඳොළ හා  සංචාරක අංශපේ ඉහළ 

භට්ටපම් මිළ නිකභ වන Gurkin,  Salad cucumber,Bell pepper, Spicy tomatoes වැනි වගාවන් පභහිදී 

කරනු ලඵයි. 

Floriculture: Orchid,Anthuriam,Roses,Etc..  

් ෂුද්ර උඳාංග වල සිට විශාල ඳරිගයක ජාල ද් වා ව තා් ෂයපේ නව දියුණුව,නවීන පගජලීක කෘෂි 

ක්ගභාන්තක මුළුභනින්භ පලදායි ඳරිව්ගතනකකට ල්  කර ඇත.නවීන කෘෂි කා්ගමික ශි්කපීක ක්රභ භඟින් 

ජලක,පඳොපහොර හා   පඵජග ආර් ෂය ද්රවය වැනි පකදවුම් සිකලු වගා ් පෂේත්ර සහා සභානව පකදික යුතුකැයි 

තව දුරටත් පනොසලකයි. 

*කෘෂි කා්ගමික අංශපේ පලදායිතාවක ඉහළ නැංවීභ සහා සිශවන කා්ගමික විේලවපේ (4 IR) තා් ෂයපකන් 

වන Internet of  Things (IoT) කෘත්රිභ ද්ද්ධික(AI)පරජන හා පරජන පරොපඵජවරු පලදායි පලස බාවිතා කළ 

හැකික. 

*Block Chain Technology 

*Nano Technology 

*Post harvest technology  (ඳසු අස්වනු තා් ෂයක)  

වාගර ශා ජජ වේඳ්  

සාගර හා ජලජ සම්ඳත්  ශ්රී ලංකාපශ පගොඩබිභ ප්රභායක පභන් 200 ගුයකකින් යුතු සාගර සම්ඳතකට 

උරුභකම් කිකයි.ඉන් ව්ගතභානපේ අඳ රට පල පනළා ගන්පන් ඉතා අ්කඳ වශපකනි.පවනත් ඉහළ  

තා් ෂයපකන් යුතු ජාතයන්තර ආකතන විසින් අඳප  ධීවර සම්ඳත් පනළා ගැනීභ දී්ගඝ කාලකක සිට සිදු 

පශ.පභකට ප්රධානන පහේතුව්  වන්පන් නවීන තා් ෂයක නිසිපලස පකොදා පනොගැනීභයි.එපසේභ කපඩොලාන 

ආශ්රිත සමුරීක තටකක ආශ්රිත ප්රපද්ශ භානව ක්රිකාකාරකම් නිසා විනාශ වීභද සීභාකාරී සාධකක්  පලස 

ඵලඳායි.එභ කාලාඳක භසුන්ප  අභිජනන කලාඳ පලස ඉතා වැදගත් කා්ගකක්  ඉටු කරයි.පභභ සාගර  හා 

අදාල ජලජ සම්ඳත් සයිත ඳද්ධතීන් කළභයානරයක අතයාවශය පශ.පම් භඟින් පද්ශීක හා විපද්ශීක පලස 

ආදාකම් ඉඳයීභ කළ හැකි අතර අගකදාභ හා  අගක එකතු කිරීපභන් විශාල රැකිකා සංඛයාව්  ජනනක කළ 

හැකික. 
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***පභභ සිකලුභ  කෘෂි ඳාරිසරික ඳද්ධතීන් ආශ්රිතව කාඵනික සාම්ප්රදායික හා නවීන තා් ෂයක බාවිතපකන් 

අගක එකතු කිරීභ හා අගක දාභ රාශික්  හඳුනා ගත යුතුයි.එභඟින් විවිධ ව්ගගපේ සෘජු හා වක්ර රැකිකා  බිහිකර 

ගත හැකික.***   

 

 

PESTEL වි්දල්ණය 

 

01.දේඳානික ඵඳෑභ (Impact of the political) 

1.1 වපනජදයාන හා ර් ෂිත භූමී පිළිඵ සීභා භාකම් සලකුණු කිරීභ 

1.2 Land Use Policy සභාපලජචනක හා ඒ අනුව ඉඩම් හඳුනා ගැනීභ (වගාවට, ඳදිංචිකට, වනකට) 

1.3 ඳාසැ්කවල පගොවිතැන් කටයුතු සහා ඳහසුකම් ඇති කිරීභ (7 හා 8 වසර සහා) 

1.4 අධයාඳනක ශි් ෂය විදයාව්  ඵවට ඳරිව්ගතනක කිරීභ 

1.5 සම්ප්රදායික දැනුභ කෘෂීක්ගභාන්තකට පකොදා ගැනීභ 

1.6 වයාඳාරික කෘෂික්ගභක පිළිඵ ඳ්ගපේෂය සිදු කිරීභ  

- උඳපකජජනක /සම්ඳත් 

- සභාගම් අරමුණු  

- පසේවක සුඵ සාධනක 

1.7 වී අස්වනු පනලන අවස්ථාපශ මලය අවශයතාවක පිළිඵ ඳ්ගපේෂයක්  සිදු කිරීභ 

1.8 රාඡය ප්රතිඳත්තිපකහි ප්රමුඛතාවක ලඵා දී තිීභ ( එහි ඇති අඩු ඳාඩු ඉවත් කර ගැනීභ, පුහුණුව/ වයාේති 

පසේවා / ඳාරම්ඳරික දැනුභ/ කාලීනව කටිතල ඳහසුකම් සංව්ගධනක) 
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1.9 කෘෂිර් ෂය හා සභාජ ආර් ෂය ක්රභක සභාපලජචනක පකොට ප්රතිලාබ ලඵා දීභ( වී අපලවි භණ්ඩලක)  

    *වී වැඩිපුර ලඵා පදන පගොවීන් සදහා වැඩි අවධානක පකොමු කිරීභ 

1.10 ඳාරිසරික පවනස්වීම්වලට අනුගත වන ඳරිදි කල - භහ සීභාවන් නි්ගයක කිරීභ. 

1.11 පගොවීන්ප  සභාජ ජීවිතක ආර් ෂා කරන හා පුහුණු කරන සහබාගීත්ව වැඩසටහන්  ඇරඹීභ. 

1.12 පගොවි සංවිධාන ජාතික වයාඳාරක්  ද් වා පගොඩනැගීභ 

1.13 පදමුහුන් වැඩි පලදායීතාවන් ලඵා පදන ීජ නිෂ්ඳාදනක 

1.14 ඳාරම්ඳරික පද්ශීක සාම්ප්රදායීක ීජ හා ධානය ීජ ඵැංකු ස්ථානගත කිරීභ. ( අමු, පභපන්රි, තයහා්ක 

වැනි) 

1.15 පඵජග අවශයතාවක සම්ඵන්ධීකරයක හා නිෂ්ඳාදනකට අවශය පතොරතුරු HARDI හරහා ලඵා දීභට 

අවශය සංව්ගධනක 

02.ආර්ථික (Economical) 

2.1 ශ්රභක අඩු වීභ 

2.2 සුදුසු තා් ෂයක/ ක්රභ හදුන්වාදීභ  

2.3 පතොරතුරු රැස් කිරීපම්, පඵදා හැරීපම් දි තා් ෂණික පශදිකාව්  නි්ගභායක කිරීභ. (App – අගකදාභ 

කා්ගක් ෂභ කිරීභ) 

2.4 ගන්පනජරුව PGRC හි පතොරතුරු ජනගත කිරීභ ( ජාන තා් ෂයක) 

2.5 කෘෂික්ගභපේ ආ්ගථිකභක වටිනාකභ පිළිඵ නිවැරදි ඇගයීභ්  නැත.  

2.6 කාඵනික පකදවුම් හා පද්ශීක ීජ සංචිතක ප්රභායවත් නැත. 

2.7. කෘෂිකා්ගමික පකදවුම්, කන්ත්ර, ීජ පද්ශිකව නිෂ්ඳානක පනොවීභ. 

2.8 ආ්ගථික භධයසථ්ාන නිවැරදි අරමුණු සහා පකොමු පනොවීභ 

2.9 ඳසු අස්වනු හානික 15 – 40 %ත් අතර වීභ. 

2.10 කාන්ත්රික අස්වනු රැසක්ිරීපම් ක්රභවල අස්වනු හානික වැීවවීභ. 

2.11 සංචාරක වයාඳාරක සභඟ සම්ඵන්ධක අඩුවීභ.  

 

I.ධීලර ක්දේත්රය  

2.12. Skipper Lisence System හඳුන්වා දීභ. 

2.13 නව තා් ෂණික ක්රභ පිළිඵ දැනුභ අඩුවීභ. 

2.14 භත්සයයින් පඵජවන ස්ථාන විනාශ විභ/ කිරීභ 
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II.ඳශු වේඳ් 

2.15 වදභෝධාන දගොවිතැන් දනොවීභ 

2.16 රජදේ දඳොල් ඉඩේල ඳශු ඳානයට දයොදා ගැනීභ 

2.17 පුරන් කුඹුරුල මී ගල ඳානය/ කිරි ගල ඳානය 

2.18 ශදුනාග් ඉඩේල තෘණ ලගාල ආරේබ කිරීභ 

 

03.වභාජීය (Social) 

3.1කෘෂි උඳාධීධාරීන් පගොවිඳළ ඇරඹීභට පඳළඔ පනොවීභ / ආක්කඳභක පවනස්කම් 

3.2 කෘෂිකා්ගමික ් පෂේත්රපේ විබවතාවකන් හඳුනා පනොගැනීභ (තා් ෂණික / සංචාරකක්ගභාන්ත සහා) 

3.3 පගොවීන් සහා සභාජභක පිළිගැනීභ්  පගොඩ නැගීභ 

3.4 පගොවි සංවිධාන ඵලගැන්වීභ 

3.5 පගොවිතැන සහා පඳළඔවීභ (තරුය පගොවි සභාජ) 

3.6 පගොවි සංවිධාන ඇගයීභ 

3.7 විශ්වවිදයාල හා සභාජක අතර සම්ඵන්ධතාවන් පගොඩ නැගීභ 

 

04.තාක්ණියෙක (Technology) 

4.1. පතොරතුරු හා දත්ත පනොභැතිවීභ,දත්ත නිවැරදි පනොවීභ (Data Bank) 

4.2 දත්ත විශ්ප්කෂයක  හා පගොවීන් පවත පප්රේෂය කිරීභට ක්රභක් (ධීවර) (DO) (සත්ත්ව ඳාලනක) 

4.3 පතජරාගත් වගාවන් සහා  පලදායිතාවක වැඩි කිරීභට තා් ෂණික ක්රභ හඳුන්වා දීභ 

4.4 එළවළු/ඳළතුරු නාස්තික අවභ කිරීභට ඳසු අස්වනු තා් ෂයක හඳුන්වා දීභ 

4.5 නපවජත්ඳාදන සහා පඳළඔවීභ ඇති කිරීභ  

4.6 භූමිපේ උඳපකජජනක වැඩිකිරීභට ක්රභ බාවිතක 

4.7 අගක එකතු කළ නිෂ්ඳාදන ප්රව්ගධනක/අඳනකනක(කෘෂි/ධීවර/ඳශු ඳාලනක) 

4.8 ඳාරම්ඳරික ආහාර තා් ෂයක හා සැකසුම් ක්රභ ප්රචලිත කිරීභ 

4.9 සාම්ප්රදායික ආහාර  රටාව හඳුන්වාදීභ (ඳාසැ්ක භඟින්/පුහුණුව) 
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05.ඳාරිවරික (Environmental) 

5.1.සපභජධානික වගාව 

5.2 ඳරිසර හිතකාමී පගොවිතැන ප්රව්ගධනක 

5.3 කෘෂී ඳාරිසරික නිෂ්ඳාදනක නැවත හඳුන්වා දීභ 

5.4 ඳාරිසරික කෘෂීක්ගභක ප්රව්ගධනක කළ ආචා්ගකවරුන්ප   චරිත හැදෑරීභ හා පඳොතඳත ඳරිශිලනකට 

නි්ගපද්ශ කිරීභ 

06.නනතික (Legal)  

6.1 නීති හා අනඳනත්  එකිපනක අංශ අතර සම්ඵන්ධතාවක්  ඇතිව කාවත්කාලින කිරීභ 

6.2 නීති පිළිඵ ඳා්ගශ්වකරුවන්  දැනුවත් වීභ  

6.3  නීතිපේ ආධිඳතය පිහිටුවීභ 

6.4 ආනකනක නීතිරීති හා ප්රමිතීන් ඵලාත්භක කිරීභ  

6.5අන්ත්ගජාතික එකඟ තාවකන්ට අනුව නීතික කාවාත්කාලීන වීභ 

(ඳනත් සහ ගිවිසුම්) 

6.6 අන්ත්ගජාතික ගිවිසුම් අනුව රටට ලැබික යුතු වාසි ලඵා ගැනීභට කටයුතු කිරීභ 

 

 

.egලු yd fhdackd 

01.දේඳානය 

 ඳලතින දේඳාන අව්ථාලර්ලය 

 දේඳාන වාක්රතාලදේ ඌනතාලය  

 දේඳාන වාංව්කෘතිදේ දුර්ලතා ( ලාර්ගික ආගමික ඳක් ලැනි ප්රතිඳ්තිභය දනොලන වාධක භත 

සිදු ලන දඵදීභ) 

 භූ -  දේඳානික  ඳසුබිභ (ඵඳෑභ ) 

02.ආර්ථික 

 ආර්ථික නිදශව අලභ වීභ ( ආදායේ විභතාල) 

 රාජ ම ප්රතිඳ්තිය ගැටලු වශගත වීභ 

 ඳරිදබෝජනලාදි දලෂදදඳොෂ ශැසිරීභ 
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03.වභාජීය 

  වභාජ විභතා (ලාර්ගික ආගමික කු ) 

  විදේඥ දැනුභ   ප්රව්ත දව බාවිත දනොවීභ 

  ඳසුගාමී වභාජ ආකල්ඳ ( යැපුේ භානසික්ලය  අලදානේ දැරීදේ දුඵතා ) 

  වභව්ත අධාඳන ඳේධතිදේ දුර්ලතා  

  අධි ඳරිදබෝජනලාදී වාංව්කෘතිය  

  භානවීයබාලදයන් දතොර තාක්ණියෙක බාවිතය 

            නිර්භාණා්භක ශා නලකරණ චින්තනයට අලකාය අලභ වීභ වශ ඒලාට මලික්ලය දනොදීභ  

           විධිභ් ක්රභදේද දනොභැති වීභ ශා ඳලතින ක්රභදේද ගැටලු වහිත වීභ 

           ජන භාධ තුෂ මලික්ලය දනොදීභ 

04. තාක්ණියෙක 

 තාක්ණියෙක දැනුභ ශා ප්රාගුණ ඵා ගැනීදේ විභතාලය (මලික අධාඳනය තුෂ සිටභ) 

 තාක්ණියෙක යටිත ඳශසුකේල විභතාලයක් ඳැලතීභ 

05. ඳාරිවරික 

 ඳාරිවරික නනතික රාමුදලහි ගැටලුකාරි ත්්ලය  

 ඳරිවරය පිළිඵ දේඳාන භැදිශ්වීභ 

 ඳරිවරය පිළිඵ ඳර්දේණල ගැටලු  

 ඳරිවර හිතකාමි දනොලන ක්රියාකාරකේ 

 ඳාරිවරික වාක්රතාලය අඩුවීභ 

06. නනතික 

 යල් ඳැනගිය නීති ඳේධතිය යාල්කාලීන දනොවීභ 

• නනතික වාක්රතාලදේ දුර්ලතා 

• නීතිය වශ භශජනතාල අතර ඳලතින දුරව්ථබාලය 

• නීතිය ක්රියා්භක කිරීදේ විභතාලය ශා ඵගැන්වීදේ දුර්ලතා 
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දයෝජනා 

 දේඳානික දව 

දවෞගයදේ දැක්භ ප්රතිඳ්ති ප්රකාය ඳදනේ කර දගන ඳාර්ලකාර ආයතන  ජාතික ක්රියාකාරී වැැවභ්ට 

අනුගත කරගැනීභ  

දේඳාන වාක්රතාලන් ඉශෂ නැාංවීදේ ලගකීභ අධාඳන ඳේධතිදේ  අනිලාර්ය අාංගයක් ඵලට ඳ්කිරීභ. 

  ආර්ථික 

   අලතාලය ඳදනේ කර ග් රාජ මු ප්රතිඳ්ති  වාංදෝධනය කිරීභ. 

   රාජ ම වේඳ් උඳදයෝගීතාලයන් ඉශෂ නැාංවීභ වශා නි්චිත ඉක්ක වහිත ඒකාඵේධ ප්රදේය 

තශවුරු දකදරන ජාතික වැැව්භක් දගොඩනැඟීභ. 

 වභාජීය 

මුල් ෂභාවිය වාංලර්ධනදේ  සිට අධාඳන ඳේධතිය තුෂට භානල ලටිනාකේ  පිළිඵ දැනුභ අන්තර්ගත කිරීභ. 

විධිභ් පුහුණු ලැඩවටශන් ක්රිය්භක කිරීභ තුළින් විධිභ් නිපුණ භානල වේඳතක් නිර්භාණය 

 තාක්ණියෙක 

අධාඳනය තුෂ තාක්ණ බාවිතයන් පිළිඵ ලටිනාකේ ශා ගුණාාංග ව්ථාපිත කිරීභ(භානලයා ශා තාක්ණය) 

 ඳාරිවරික 

       ඳාරිවරික අධාඳනය (මුල් ෂභාවිය වාංලර්ධනදේ සිටභ) 

 නනතික 

      නනතික වාක්රතාලය පිළිඵ දැනුභ  අධාඳන ඳේධතියට ඇතු් කිරීභ. 



කෘෂි ඳාරිසරික විදයාව 
 Page 1 
 

කාර්යයන් වශ ලගකීේ ඳැලරීභ  

උඳාය භාර්ග ( Strategic) ශා දයෝජිත කාර්යයන් 

 

උඳාය භාර්ග 

 

කාර්යයන් ලගකීභ දරන ආයතන වේඵන්ධකරගත 

ශැකි අනිකු් 

ආයතන 

1.දේඳාන 

1.1 ලදනෝදාන ශා 

රක්ෂිත භූමී පිළිඵ 

සීභා භායේ වකුණු 

කිරීභ 

 

*ඉඩේ ඳරිශරණ ප්රතිඳ්ති 

වැකසීභ ශා ඳාර්්ල 

කරුලන්දේ වශබාගී්ලය 

වහිතල ක්රියා්භක කිරීභ 

(Awarness) 

ඉඩේ ඳරිශරණ ඉඩේ ඳරිශරණ ප්රතිඳ්ති වැසුේ 

දදඳාර්තදේන්තුල 

කෘෂිකර්භ ශා ඳශු වේඳ්  

ලන වේඳ් ශා ලන ජීවි 

ලැවිලි කර්භන්ත අභාතාාංය (Plantation)                        

                                                 

භූ විදා ශා ඳතල් කැනීේ  

                           

ලාරිභාර්ග ශා භශලැලි අධිකාරිය 

ඳා් වබා 

ප්රාදේයය වබා 

ප්රාදේයය දල්කේ කාර්යා 

විදුලි ඵ භණ්ඩය 

 *ආරක්ණය වශා ප්රජා 

වශබාගී්ලය ඵා ගැනීභ 

දලරෂ වාංරක්ණ  

 *Digital සිතියේ වැකසීභ 

 

Survey Department (මිනින්දදෝරු)  

 *ලන උදාන   

ල ආරක්ාලට 

ව්ලාරක්ක 

කාඳ ඇති කිරීභ 

 

භධභ ඳරිවර අධිකාරිය                                                       

1.2 ඳාවැල්ල 

දගොවිතැන් කටයුතු 

වශා ඳශසුකේ ඇති 

කිරීභ (7 ශා 8 ලවර 

වශා) 

*ඳාවැල් තුෂ කෘෂිකර්භය 

පිළිඵ ආකල්ඳ ශැකියා ලර්ධන 

ශා වාේප්රදායික කෘෂි කර්භයට 

අදාෂ දැනුභ පිළිඵල ඳරිචයක් 

ඵා දීදේ වේප්රදායක් ප්රචලිත 

අධාඳන අභාතාාංය කෘෂිකර්භ  ශා ඳරිවර වාංරක්ණය 

ශා තිරවාර වාංලර්ධනයට අදාෂ  NGO 
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කිරීභ 

1.3 වේප්රදායික 

දැනුභ 

කෘෂීකර්භාන්තයට 

දයොදා ගැනීභ 

ලගා දින කැැන්ඩර වැකසීභ 

(Crop Calender) 

කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල 

භශලැලි අධිකාරිය 

කෘෂිකර්භ වි්ල විදා 

 

1.4 ලාඳාරික 

කෘෂිකර්භය පිළිඵ 

ඳර්දේණ සිදු කිරීභ 

 

වී අව්ලනු දනන අලව්ථාදේදී 

දගොවියාදේ ම අලතාලන් 

වශ ඒලා වපුරාලිය ශැකි 

ආකාරය පිළිඵ ඳර්දේණයන් 

සිදු කිරීභ 

දශක්ටර් දකොේඵෑකඩුල කෘෂි ඳර්දේණ ආයතනය 

අව්ලනු තාක්ණ ආයතනය 

කෘෂිකර්භ වි්ල විදාය/ කෘෂිකර්භ වි.වි තුෂ ඇති කෘෂි ආර්ථික 

විදා අාංය 

 

1.5 රාඡ 

ප්රතිඳ්තිදයහි 

ප්රමුඛතාලය ඵා දී 

තිබීභ 

වේඳ්උඳදයෝජනය/වේඳ් 

අරමුණු/දවේලක සුබ වාධනය 

කෘෂි රක්ණ ශා 

වභාජආරක්ණ ක්රභය 

වභාදෝචනය 

ලගා රක්ණය /පුේග 

රක්ණය/දගොේ ප්රතිාබ විශ්රාභ 

ක්රභය  

 

ජාතික වේඳාදන දදඳාර්තදේන්තුල 

මුදල් අභාතාාංය 

රාජ අයලැය දදඳාර්තදේන්තුල 

 

 •උවව්දරෝඳණ ද්රල වශා 

ඳර්දේණ දරෝඳණ ද්රල 

දිලයින පුරා   දඵදා ශැරීභ 

කෘෂිකර්භ අභාතාාංය කෘෂි කර්භ ශා විදා ශා පීඨ 

1.6 දගොවීන්දේ 

වභාජ ජීවිතය 

ආරක්ා කරන ශා 

පුහුණු කරන 

වශබාගී්ල 

ලැඩවටශනක් 

ඇරඹීභ. 

බීජ ල විවිධ්ලය තඵා 

ගැනීභ,ඳාරේඳරික දේයය 

වේප්රදායික දරෝඳණ ද්රල 

වාංරක්ණය 

දගොවිජන දවේලා දදඳාර්තදේන්තුල/මුදල් අභාතාාංය  

 •බීජ ඵැාංකු ව්ථාඳනය   

 •ලගාල තුළින් ආරක්ණය 

කිරීභ (Conservation to  
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uterlization 

 •ලගා බිේ පිළිඵ ද්ත රැව ්

කිරීභ(Digital Map) 

  

1.7 ගුණා්භක 

දරෝඳණ ද්රල 

නි්ඳාදන 

ප්රතිඳ්තියක් 

වැකසීභ 

•දරෝඳණ ද්රල පිළිඵ ද්ත රැව ්

කිරීභ 

කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල ශා එහි බීජ ශා දරෝඳණ ද්රල 

ඳර්දේණ ආයතනය  

බීජ ශා දරෝඳන  ද්රල වශතික කිරීදේ දවේලය - රඵර්/ දඳොල් 

/තල්/ද් අඳනයන කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ ආයතන ශා ඒලා අය් 

අභාතාාංය 

 

කෘෂි. ආශ්රිත අදනකු් ඳර්දේණ 

නි්ඳාදන වභාගේ ශා ලලවායකයන් 

1.8 නි්ඳාදනය 

වැසුේ කිරීභ 

•ප්රාදේයය ලදයන් දේයය 

අලතාලය වැසුේ කිරීභ,ඒ 

අනුල දඵෝග නි්ඳාදන ප්රදේ 

ශා නි්ඳාදන ප්රභාණයන් 

තීරණය කිරීභ 

කෘෂි.දදඳාර්තදේන්තුල /Survey dep.(GIS) ව.දතො.ව 

වී අදවි භණ්ඩය 

ලන ශා වාංරක්තා දදඳාර්තදේන්තුල 

ආර්ථික භධවථ්ානය  

දතොග දලෂදාේ 

 •අල ඳසු අව්ලනු ශා ප්රලාශන 

යටිත ඳශසුකේ ලුශයන් 

වැකසීභ 

කෘෂිකර්භ වි.විදා- දගොවිජන දවේලා දදඳාර්තදේන්තුල- 

Engineering Faculty  

ජන ශා වාංඛාදල්ඛන දදඳාර්තදේන්තුල 

  අව්ලනු තාක්ණ ආයතනය 

 •අදවි ඳශසුකේ ක්රභල්ල ශා 

ලැඩිදියුණු කිරීභ 

 ප්රාදේයය ම ආයතන - දඳෞේගලික 

ප්රලාශන ආයතනය 

1.9 දදමුහුන් ලැඩි 

පදායීතාලන් ඵා 

දදන බීජ 

නි්ඳාදනය 

දඳෞේගලික අාං කෘෂි ලුශය 

ප්රලර්ධනය 

ලාරිභාර්ග ඳේධති වාංලර්ධනය 

කිරීභ  

කෘෂි ආනයනය අලභ කිරීභට 

ආදේක නි්ඳාදන ප්රලර්ධනය 

කෘ.ඳ.දදඳාර්තදේන්තුල  

කෘෂි වි.විදාය 

දඳෞේගලික අාංය 

1.10 කෘෂි 

වාංලර්ධනදේ ඳරිවර 

ඵඳෑේ අලභ කිරීභ 

•ඳරිවර ඵඳෑේ තක්දවේරු   

(Impact Assesment) කිරීභ 

ලනරක්ණ දදඳාර්තදේන්තුල 

භධභ ඳරිවර අධිකාරිය ශා ඳරිවර අභාතාාංය 

ලනජීවී.දදඳා. 

දලරෂ වාංරක්තා දදඳා. 

ඉඩේ අභාතාාංය 

ඳෂා්  වබා  

ප්රාදේයය  

දල්කේ කාර්යා 

 •ාක ශා වතුන්දේ ලාවව්ථාන 

ආරක්ා කිරීභ,ජ මයන් 
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ආරක්ා කිරීභ 

උදා-කදඩොාන ආශ්රිත/ලැේ 

ආශ්රිත/කුඹුරු ආශ්රිත ඳේධති 

2.ආර්ථික    

2.1දයෝග 

තාක්ණ ක්රභ 

ශඳුන්ලාදීභ 

•ආර්ථික ලදයන් ශ්රභය 

දලනුලට දයෝග තාක්ණය 

දයොදා යාන්ත්රීකරණය අදා 

යන්ත්ර දේයයල නි්ඳාදනය 

කිරීභ 

 

 අධාඳනඅභාතාාංය 

නි්ඳාදනවාංලර්ධන/රාජඅභාතාාංය/කෘ.ක.දදඳාර්තදේන්තුල/ 

ලැවිලි කර්භාන්ත දදඳාර්තදේන්තුල 

විදා ශා තාක්ණ අභාතාාංය 

 

අඳනයන කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල 

ආශ්රිත අඳනයනය 

(ඳාවැල්)/ලතු වභාගේ/දගොවි වේදේනය 

 •නි්ඳාදනය ශා දලෂාභ ශා 

අගයදාභ  වන්නිදේදනය වශා 

දතොරතුරු තාක්ණියෙක 

දේදිකාලක් නිර්භාණය 

කිරීදභන් අගයදාභ කාර්යක්භ 

කිරීභ 

ඳසු අව්ලනු තාක්ණ ආයතන/සියලු වි.වි ශා පුහුණු ආයතනය 

ITI 

කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල . 

අභාතාාංය ශා ආශ්රිත ඳර්දේණ 

ආයතනය 

 

වි.වි.කෘෂි පීඨයන් 

භධභ ඳරිවර අධිකාරිය 

 

 •ජාතික ජාන වේඳ් 

භධව්ථානදේ රැව්කර ඇති 

ජාන වේඳ් පිළිඵ ජනතාල 

දැනුල් කිරීභ 

කෘෂි ඉාංජිදන්රු දදඳාර්තදේන්තුල 

 

ලැවිලිකර්භාන්ත.දද.ආශ්රිත  

ඳර්දේණ ආයතනය 

 •කෘෂිකර්භ ඳේධති ල වත 

ආර්ථිකභය ලටිනාකභ පිළිඵ 

නිලැරදි තක්දවේරුලක් සිදු කිරීභ 

වි්ල විදා කෘෂි පීඨ ශා කෘෂි කර්භ ඉාංජිදන්රු අාංයන්  

 •කාඵනික දයදවුේ නි්ඳාදනය 

ප්රලර්ධනය ශා දේයය බීජ වාංචිත 

ප්රලර්ධනය,දේයය බීජ 

නි්ඳාදනය 

  

2.2 ආර්ථික 

භධව්ථාන නිසි 

ඳරිදි 

කෂභණාකරණය 

•ඳසු අව්ලනු ශානිය අලභ කිරීභ ITI  

විදා ශා තාක්ණ අභාතාාංය 

කෘෂි කර්භ පීඨ 

ඳසු අව්ලනු තාක්ණ ආයතන 
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වාංචාරක ලාඳාරය 

වභඟ වේඵන්ධය 

අඩුවීභ. 

 •කෘෂි වාංචාරක ලාඳාර ආරිථික 

ආදායේ දව ලැඩිදියුණු කිරීභ  

 

කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල  

වාංචාරක .අභාතාාංය 

 

2.3 ධීලර ක්දේත්රය 

වශා Skipper 

Lisence System 

ශඳුන්ලා දීභ 

•ආරක්ා කිරීභට කටයුතු කිරීභ  ප්රජා වාංවිධාන  

 

2.4 වදභෝධාන 

දගොවිතැන් ක්රභ 

බාවිතා කිරීභ 

•දඳොල් ඉඩේ ල ඳශු ඳානය ආනයන අඳනයන අභාතාාංය 

වි්ල විදා 

දලෂද අභාතාංය 

ඳාරිදබෝගික කටයුතු අභාතාංය 

ඳා් වබා  

ප්රාදේයය වබා 

 •අ්ශරින කුඹුරු මී ගල 

ඳානයට දයොදා ගැනීභ 

  

 තෘණ ලගාලන් ඇති කිරීභ ලැවිලි කර්භාන්ත අභාතාාංය  

3.වභාජීය 

 

   

3.1 කෘෂී 

උඳාධිධාරීන් 

ආකල්ඳභය 

දලනව්කිරීේ 

ඇතිකිරීභ වශ 

දගොවිදඳො 

ඇරඹීභට ඳශසුකේ 

වැඳයීභ 

•ඳටක දරෝඳණ විදාගාර 

ඳාලිත ත්්ල යටද්  දඵෝග 

නි්ඳාදනය 

කෘෂි විදා පීඨ 

කෘෂි ඳර්දේණ ආයතන 

 

 •කාඵනික ලගාල/කාඵනික 

අමුද්රල නි්ඳාදනය (Organic 

Farming) 

කෘෂිකර්භ අභාතාාංය  

3.2 දගොවීන්ට 

වභාජභය 

•වමඳකාර ක්රභය ශා අ්තේ 

ක්රභය නැලත ව්ථාඳනය කිරීභ 

දගොවි වාංවිධාන   
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දිරිගැන්වීභ කිරීභට 

පිළිගැනීභක් දගොඩ 

නැගීභ 

 •දගොවි වාංවිධාන/තරුණ දගොවි 

වභාජ පිහිටුවීභ 

  

 •දගොවි වභාජ ඇගයීභ   

 •වි්ල විදා කෘෂි උඳාධි වශ 

වාභාන තරුණ දගොවි වභාජ 

අතර වශදයෝගීතාල ඇති කිරීභ 

කෘෂී විදාපීඨ 

කෘෂිකර්භ අභාතාාංය 

 

4.තාක්ණියෙක 

 

   

4.1 කෘෂි කර්භයට 

අදාල වේඵන්ධ 

ද්ත ඳේධතියක් 

වැකසීභ 

•සියලුභ වි්ල විදා  ශා 

සියලුභ ඳර්දේණ ආයතන 

එයට වේඵන්ධ කිරීභ 

ICT ආයතනය 

 

තාක්ණියෙක වි්ල විදා 

 •ඳසුඅව්ලනු තාක්ණියෙක විදා 

ශා වී,දඳොල්,රඵර්,ඳර්දේණ 

ආයතන එකිදනකට වේඵන්ධ 

කිරීභ 

කෘෂිකර්භ අභාතාාංය  

4.2ඳසුඅව්ලනු 

තාක්ණය 

ශඳුන්ලාදීභ ශා 

ප්රචලිත කිරීභ 

 

•ප්ාව්ටික් අසුරන,දුේරිය 

ප්රලාශනය ශඳුන්ලා දීභ 

ඳරිවර අභාතාාංය (ඳරිවර හිතකාමී අසුරන නි්ඳාදන අනුභැතිය) 

දුේරිය දදඳාර්තදේන්තුල 

 

 •ලගාල ඳසුඅව්ලනු ශා වැකසීභ 

පිළිඵ වේඵන්ධතා ශඳුන්ලා දීභ 

  ඳසු අව්ලනු තාක්ණියෙක ආයතනය  

4.3 භූමිදේ 

උඳදයෝජනය 

ලැඩිකිරීභට ක්රභ 

බාවිතා කිරීභ 

• භාරුල/ දඵෝග 

භාරුල/නයිට්රජන් තිරකරන 

දඵෝග ලගාල 

කෘෂී කර්භ අභාතාාංය/කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල 

ඳරිවර අභාතාාංය 

භධභ ඳරිවර අධිකාරිය 

 

 

4.4 ඳාරේඳරික 

 

•කෘෂී ලන ලගා ඳේධති ඇති 

කෘෂී කර්භ අභාතාාංය/කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල 

ඳරිවර අභාතාාංය 
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ආශාර තාක්ණය 

ශා වැකසුේ ක්රභ 

ප්රචලිත කිරීභ 

 

කිරීභ භධභ ඳරිවර අධිකාරිය 

 •ඳටක දරෝපිත කෘෂි නි්ඳාදන වි්ල විදා කෘෂි පීඨ   

4.5 වාේප්රදායික 

ආශාර  රටාල 

ශඳුන්ලාදීභ (ඳාවැල් 

භඟින්/පුහුණුල) 

•වියළි ආශාර ද්රල වැකසීභ   

 •චීව්,ඵටර්,ආශාර අතිදර්ක 

නි්ඳාදනය ලැඩි කිරීභ 

ආශාර වැකසුේ  අභාතාාංය  

 •මිනිවාදේ දවෞඛ 

වාංරක්ණය රැක ගැනීභට 

දශො ආශාර පුරුදු ඇති කිරීභ 

දවෞඛ අභාතාාංය  

5.ඳාරිවරික    

5.1 වදභෝධානික 

ලගාල ශා ඳරිවර 

හිතකාමී ඵල 

වදභෝධානික ප්රතිප ගැන 

ජනතාල දැනුල් 

කිරීභ,දගොවියන් දැනුල් කිරීභ 

 ප්රජා වාංවිධාන 

5.2 කෘෂී ඳාරිවරික 

නි්ඳාදනය නැලත 

ශඳුන්ලා දීභ 

ව්ලබාවික අමුද්රල තිරවාර 

දව නි්ඳාදන ක්රභයකට 

වැකසීභ 

ඒලාට අදවිකරණ 

ක්රභදේදයන් වැකසීභ 

අබන්තර දලෂ, ආශාර සුරක්ෂිතතාල වශ ඳාරිදබෝගික 

සුබවාධන අභාතාාංය 

 

5.3 ඳාරිවරික 

කෘෂීකර්භය 

ප්රලර්ධනය කෂ 

ආචාර්යලරුන්දේ  

චරිත ශැදෑරීභ ශා 

දඳොතඳත 

ඳරිශිනයට 

නිර්දේ කිරීභ 

ඳාරිවරික නි්ඳාදන පිළිඵ 

ශ්රාව්ත්රීය ග්රන්ථ ශා ප්රකාන 

පිළිඵ එක්රැව් කිරීභ ශා දඵදා 

ශැරීභ 

කෘෂිකර්භ අභාතාාංය  

6.නනතික    



කෘෂි ඳාරිසරික විදයාව 
 Page 8 
 

6.1 

කෘෂිකර්භය,ඳරිවරය 

ශා තිරවාර ඳරිවර 

කෂභණාකරණය 

පිළිඵ වේඵන්ධල 

ඇති නීති ශඳුනා 

ගැනීභ 

•නීති අතර වඵතාලයන් 

ශඳුනාගැනීභ ශා ඳරව්ඳරයන් 

ශඳුනා ගැනීභ 

නීතිඳති දදඳාර්තදේන්තුල  

6.2 නීති පිළිඵ 

අදාල ඳාර්ල 

කරුලන් ශඳුනා 

ගැනීභ,නීති ක්දේත්ර 

අතර ඳරව්ඳරයන් 

ශඳුනා ගැනීභ 

දඳොදු නීති ඳේධතියක් ශා එහි 

ආධිඳතය පිහිටුවීභ 

නීති දකටුේඳ් දදඳාර්තදේන්තුල  

6.3 අන්තර්ජාතික 

එකඟ තාලයන්ට 

අනුල නීතිය 

යාලා්කාලීන වීභ 

(ඳන් වශ ගිවිසුේ) 

•ාක ශා ව්්ල 

නිදරෝධායනය ප්රතිඳ්ති 

ක්රියා්භක කිරීභ 

නීති දකටුේඳ් දදඳාර්තදේන්තුල  

6.4 අන්තර්ජාතික 

ගිවිසුේ අනුල රටට 

ැබිය යුතු ලාසි ඵා 

ගැනීභට කටයුතු 

කිරීභ 

ශ්රී ාංකාල අ්වන් තඵා ඇති 

ේවිඳාර්්වික ගිවිසුේ වශා 

දලෂ ාබ ඵා ගත ශැකි 

කර්භාන්ත වශා ලටිනාකේ 

ඵා දදන නි්ඳාදන කිරීභ 

නීතිඳති දදඳාර්තදේන්තුල  
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                                                    සුවාංදේද 2021 විේල් භණ්ඩය 

01.ආචාර්ය සුනිල් රණසිාංශ භශතා 

භානල විදාඥ 

02.ඩී.එව්.දශට්ටිආරච්ච් 

03.තීා .පී.ලියනදේ 

අතිදර්ක දල්කේ 

කෘෂිකර්භ අභාතාාංය 

රාජ අාංය නිදයෝජනය  කරණු ඵන නිෂධාරීන් 

01.බී. සුමි් දඳදර්රා භශතා- අධක් ( වැසුේ) - ඵව්නාහිර ඳෂා් වබාල 

02.ගභදේ විකුේ වේඳ් 

වශකාර අතිදර්ක අධක් (පිරිදලන් විය) 

අධාඳන අභාතාාංය 

වශබාගී්ලය 

01. ඩේලිේ.ඒ.පී.වීරක්දකොඩි 

 වබාඳති 

ඳසු අව්ලනු දඵෝග කෂභනාකරණ ආයතනය (NIPM) 

02.එව්.නාදන් 

ඳර්දේණ නිෂධාරි- (NHRDC) 

03.චතුරි චන්ද්ර කුභාරි දශේර් 

දල්කේ 

දේයය බීජ ශා කෘෂි වේඳ් සුරැකීදේ දගොවි වේදේනය 

04.ය.එච්.නභත්රීඳා 

වබාඳති 

දේයය බීජ ශා කෘෂි වේඳ් සුරැකීදේ දගොවි වේදේනය 

05.දරොාන් රණලක-කෂභණාකරණ අධක් 
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දදඳාර්තදේන්තු නිෂධාරින් 

 වශබාගී්ලය 

1.අනා දගෝකුෂ ප්රනාන්දු  භශ්මිය 

අධක් ජනරාල් , මිනිව්ඵ ශා රැකීරක්ා දදඳාර්තදේන්තුල 

2.ලි් ගුණර්න 

 නිදයෝජ අධක් 

4.නිලුෂිකා අතුදකෝරෂ භශ්මිය 

වාංලර්ධන නිධාරි 

5.භල්කා දේලසුදර්න්ද්ර භශ්මිය 

වාංලර්ධන නිධාරි 

6.දක්.දක්.ඩී.දක්.එව්. දවෝභර්න භශතා 

භානල වේඳ් වාංලර්ධන නිධාරි 

7.දක්.බී. එේ.සී.එන්. විදේලර්ධන භශ්මිය 

භානල වේඳ් වාංලර්ධන නිධාරි  

8.වේඳ් අදේදකෝන් භශතා  

භානල වේඳ් වාංලර්ධන නිධාරි 

 

 

 


