
අනු අංකය යයෝජනා ක්රියාකාරකම් ලගකිලයුතු ආයතන කාසීමාල යලනත් කරුණු

විදුලි ලැට ඉදිකිරීභ ප්රජා වශබාගිත්ල කමිටුල ශරශා සිදු කිරීභ ලනජීවී වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල  

ලන වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල   

දිවත්්රික් කෘෂිකර්භ කමිටුල

ලී කණු දලනුලට දෝශ මිශ්ර දගර නිභාදලන් යුත් කේඳන 

අලදෝක වහිත දියුණු කණු බාවිතයවශ සිලිඳර දකොටන් 

බාවිතයට ඇති ශැකියාල පිළිඵල දවොයා ඵැලීභ

ලන වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල 

ලනජීවී වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල

විදුලි ලැට කුඩා දකොටව ්ලදයන් ඉදිකිරීභ ශා ශැකිතාක් 

වෘජු භාර්ගයක සිටින දවේ වැසුේ කිරීභ ශා බිද ලැටීේ 

පිලිඵ වල්යං වන්නිදේදන උඳකරණ කුඩා දකොටව් ලට 

බාවිතා කිරීභ

ලන වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල 

ලනජීවී වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල

විදුලි ලැදටහි ආයු කාය අලවන් ලන අලධිය ලන විට 

(ලවර 5-7) විදුලි ලැට නඩත්තු කිරීදේ ලගකීේ දගොවි 

ජනතාලට බාර දීභ

ලනජීවී අභාතාංය                          

ලන වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල  

ලනජීවී වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල

2 ලන්ධ්යකරණය 

(Sterilization) මඟින් රිා 

ගශනය පානය කිරීම

බාහිර විලෘත කිරීභකින් දතොරල තාක්ණික වැත්කේ 

ශරශා වතුන් ලන්ධකරණය කිරීභ.

ලනජීවී වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල 

ලනජීවී අභාතාංය
දභභ ලැඩවටශන 

යටදත් 2020 දී ආරේබ 

කිරීභට 

ඵාදඳොදරොත්තු දේ.

කෘෂිකාර්මික ප්රයේ ල ලගාලට ශානි කරනු බන ලනවතුන්යගන් ලන ශානි නිවා මතු ලන ගැටළු අලම කිරීම වම්බන්ධ්යයන් තිරවර ලැඩපිළියලෂක් වකව් 

කිරීම

දිගු කාලීනවිවදුම් වඳශා ලන යයෝජනා

1 විදුලි ලැට

භධගත ඒකකයක් ශරශා වෑභ විදුලි ලැට ලාඳෘතියක්භ 

අධීක්ණයට ක් කිරීභ

ලන වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල 

ලනජීවී වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල

දභභ ලැඩවටශන 

යටදත් 2020 දී ආරේබ 

කිරීභට 

ඵාදඳොදරොත්තු දේ.



රිවුන්,ලදුරන්,ලවුන් ශා දලනත් ඳක්ෂීන් වදශා ආශාර 

දව බාවිතා ක ශැකි දිගුකාලීන ාක ලනාන්තර භුමිතු 

දරෝඳණය කිරීභ

කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල            

ලනජීවී දදඳාර්තදේන්තුල            

දගොවිජන වංලර්ධන  

දදඳාර්තදේන්තුල කෘෂිකර්භ 

අභාතාංය                      ලන 

වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල

තෘණභූමි ඳලත්ලාදගන යාභට ඉඩේ ශදුනා ගැනීභ කෘෂිකර්භ අභාතාංය                       

ඉඩේ අභාතාංය                             

ලනජීවී වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල 

ලනජීවී අභාතාංය                          

ලන වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල

කිරි දගොවි වංවිධාන දලත එභ ඉඩේ වංලර්ධනය දකොට 

ඳලත්ලාදගන යාදේ ලගකීභ ඳැලරීභ

කෘෂිකර්භ අභාතාංය                    

වත්ල නි්ඳාදන ශා දවෞඛ් 

දදඳාර්තදේන්තුල

ප්රාදේශීය දගොවි වංවිධාන භඟින් එය අධීක්ණය සිදුකිරීභ කෘෂිකර්භ අභාතාංය             

දගොවිජන වංලර්ධන දදඳාර්තදේන්තුල 

වත්ල නි්ඳාදන ශා දවෞඛ් 

දදඳාර්තදේන්තුල

5 ලන ලගා ලයාපෘති 

ප්රතිලුශගතකරණය

ලන ලගා ලාඳෘති ක්රභානුකල විලෘත ලනාන්තර (තෘණ 

භූමි) දශලත් ලන වතුන්ට ආශාර මූාශ්ර ඵා දදන ලන 

ලැවභ්ක් දව වංලර්ධනය කිරීභ

ලන වංරක්ක දදඳාර්තදේන්තුල දභභ ලැඩවටශන 

යටදත් 2020 දී ආරේබ 

කිරීභට 

ඵාදඳොදරොත්තු දේ.

4 ලනාන්තර තුෂට අනලවරයයන් 

ඇතුල්කරන ගලයන් පානය 

කිරීම

ගලයන් ලනාන්තර තුෂට ඇතුෂත් කිරීභ තදඵ දව 

තශනේ කිරීභ

3 ලනාන්තර ල ගුණාත්මක 

භාලය ඉශෂ නැංවීමට කටයුතු 

කිරිම

ලනාන්තර තුෂ ඇති නටබුන් ලැේ ප්රතිවංව්කරණය දකොට 

ඒලාදේ ධාරිතාලය ඉශෂ නැංවීභ ( දභභ ලැේ වත්ල 

ඳරිදබෝජනය වශා ඳභණක් ලන අතර කෘෂිකර්භාන්තය 

වශා දනොදේ)

කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල      

දගොවිජන වංලර්ධන  

දදඳාර්තදේන්තුල  ලන වංරක්ක 

දදඳාර්තදේන්තුල

කෘෂිකර්භ අභාතාංය                       

  අදා දිවත්්රික් දේකේ කාර්යා

දභභ ලැඩවටශන 

යටදත් 2020 දී ආරේබ 

කිරීභට 

ඵාදඳොදරොත්තු දේ.

දභභ ලැඩවටශන 

යටදත් 2020 දී ආරේබ 

කිරීභට 

ඵාදඳොදරොත්තු දේ.



වෘජු දකොටවක්රුලන් දවට ප්රජා වංවිධාන වෘජු දවභ 

දායක කර ගැනීභ

කෘෂිකර්භ අභාතාංය                       

    අදාෂ දිවත්්රික් දේකේ කාර්යා

7 කවෂ කෂමණාකරණනය ගේභාන ආශ්රිතල අලධිභත් කව ඵැශැර කිරීභ 

ලැැක්වීභට පියලර ගැනීභ

ඳෂාත් ඳාන ආයතන දභභ ලැඩවටශන 

යටදත් 2020 දී ආරේබ 

කිරීභට 

ඵාදඳොදරොත්තු දේ.

8 ලනවත්ල ශානි ගණනය කිරීම 

වඳශා විධිමත් ක්රමයේදයක් 

වැකසීම

ග්රාභ නිධාරි භට්ටමින් වශ කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ ශා 

නි්ඳාදන වශකාර (කෘ.ඳ.නි.ව) භඟින්  ලනවත්ල ශානි 

ප්රභාණය පිළිඵ භාසික ලාර්තාලක් ඵා ගැනීභ

කෘෂිකර්භ අභාතාංය                   

දගොවිජන වංලර්ධන දදඳාර්තදේනතුල

භාසිකල

දැනටමත් මූලික 

දත්ත රැස ්කිරීමට 

අවශ්ය පසුබිම සකස ්

කර ඇත

එභ ඳර්දේණ අතරින් ලඩාත් පදායී ඳර්දේණ වශා 

මූභ දායකත්ලය ඵාදීභ

නල පර්යේණ වඳශා 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංය වශ 

වි්ල විදයා අතර එකඟතා 

ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම

ලන වත්ල ශානි ලැැක්වීභ වේඵන්ධදයන් නල ඳර්දේණ 

ශඳුනා ගැනීභ

කෘෂිකර්භ අභාතාංය                    

කෘෂිකර්භ දදඳාර්තදේන්තුල
දභභ ලැඩවටශන 

යටදත් 2020 දී ආරේබ 

කිරීභට 

ඵාදඳොදරොත්තු දේ.
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6 ආගමික ආයතන ශා වත්ල 

අයිතීන් සුරක්ෂිත වංවිධ්ාන වශ 

රාජය යනොලන වංවිධ්ාන දායක 

කර ගැනීම ප්රජා වංවිධාන වශා නායකත්ලයක් ඵා දීභට 

ක්රභදේදයක් වැකසීභ

කෘෂිකර්භ අභාතාංය

 ඳෂාත් ඳාන ආයතන 

ල වශය ඇතිල 

අලවථ්ානුකල


