
ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රයතිත්තතිය යාව්තකාලීන කිරීම 

 

දැක්ම - “තරිසර හිතකාමී, ආර්ථික වශයයන් ළුලදායී, යතෝෂණ ගුණයයන් සපිරි සුරක්ෂිත ආහාර 

නිෂ්තාදනයක් සහිත කෘෂිකාර්මික අංශයක උරුමකම් සපිරි යේශයක් ය ොඩ නැගීම” 

 

ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රයතිත්තතිය  තාදක වූ  මුලධර්ම හා වටිනාකම් 

 ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රයතිත්තතිය තහත තදනම් වූ තුන්වැදෑරුම් මූලධර්මය 

 ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම 

 තාරිසරික තිරසාරබව තව්තවා  ැනීම 

 ආර්ථික අවස්ථා සංවර්ධනය කිරීම 

යමම තුන්වැදෑරුම් මූලධර්මය  තහත දැක්යවන අන්දමින් තව දුර ්ත පුළුල්ව විග හ යකයර්. 

 කෘෂිකාර්මික ක්රිවයාකාරකම් තරිසර හිතකාමී ජාතික වැද ්තකමක් ඇති, සමාජීය වශයයන් 

පිළි ත හැකි සහ ආර්ථික වශයයන් ස්ථායී ඒවා විය යුතුය. 

 සුරක්ෂිත ක්රිවයාමාර්  සැලකිල්ල   ත යුතු අතර නිෂත්ාදන ්රාය ඒකාබේධ ක  යුතුය. 

 ය ොවීන්  හා තාරිය ෝගිකයින්  අසාධාරණයක් යනොවන තරිදි ප්රයතිලා  යබදා හැරීම. 

 තිරසාර නිෂත්ාදනය  හා තාරිය ෝජනය. 

 ජජව තේධතිවල ස්ථාවර්තවය සහතික කිරීම. 

 කෘෂිකාර්මික තේධති සංවර්ධනය කිරීයම්දී සාම්ප්රයදායික දැනුම හා ක්රිවයාකාරකම්  ාවිත ක  යුතු 

යේ. 

 හැකි උතරිම මට් මින් කෘෂිකාර්මික ක යුතු, ජලය හා තාරිසරික යන සංර්ක ඒකාබේධ කිරීම 

තුලින් කාර්යක්ෂම ක මණාකරණය සහතික යකයර්. 

 

අරමුණු 

 යේශීය හා වියේශීය යව ද තල තුල කෘෂිකර්මාන්තයේ තර කාරී්තවය වැඩි දියුණු කිරීම 

 තාරිය ෝගිකයින්  සතයන ආහාරවල සුල තාවය යමන්ම සුරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීම යමන්ම ඔවුන් 

යවත ගුණා්තමක නිෂත්ාදන සැතයීම 

 නිෂත්ාදන රාම හා බැුණණු තාරිසරික හිතකර බව සුරැකීම 

 ස්ව ාවික සම්ත්ත ක මණාකරනය, ඉඩම් සංරක්ෂණය හා ලා  ඉතැයීම් සම්බන්ධයයන් වූ 

ය ොවීන්යේ කාර්ය ාරය පුළුල් කිරීම 

 ය ොවි ප්රයජාව  සාධාරණ ජීවන මට් මක් ලබාදීම හා ය ොවිතල ආදායම් ස්ථාවර කිරීම 

 රයට් ආර්ථික සංවර්ධනය අඛණ්ඩව තව්තවා  ැනීම සඳහා ය ොවීන්  හා ඔවුන්යේ තවුල්වල 

සාමාජිකයින්  කෘෂි ක්යෂේයණේ හා ඉන් බැහැර රැකියා අවස්ථා උ්තතාදනය කිරීම 

 

 

 

 



 

මූලික රායමෝතායනික ක්යෂේණ / ප්රයතිත්තතිමය මැදිහ්තවීම් 

 (ඒ) ළුලදායිතාව හා නිෂත්ාදනය ඉහල නැංවීම 

01. ඵලදායිතාව හා නිෂත්ාදනය 

 

 යයෝ න කෘෂිකාර්මික ක්රිවයාකාරකම් 

 ඵලදායීව ඉඩම  ාවිතය හා ඉඩම් තරිහරණ සැලසුම් 

 ය ෝ  කලාපීකරණය හා විවිධාංගීකරණය 

 යවන්ත අංශ සම  ඒකාබේධව ක යුතු කිරීම (වැවිලි ය ෝ , ධීවර කර්මාන්තය, ස්තව තාලනය 

යනාදිය) 

 නා රික කෘෂිකර්මය හා ය වතු ව ාව 

 

02. යයදවුම් ක මණාකරණය 

 

 බීජ හා යරෝතණ ද්ර වන 

 යාන්ත්රීෝකරණය 

 යතොයහොර හා කෘමිනාශක (කාර්යක්ෂමව තරිහරණය) 

 බලශක්තිය 

 

03. තාක්ෂණික ප්රය මනය 
 

 ජාතික හා ජාතනන්තර සහයයෝගීතාව 

 තර්යේෂණ හා සංවර්ධන 

 තාක්ෂණ හුවමාරුව හා දැනුම යබදා හැරීම 

 සහයයෝගීතාව හා හවුල්කාර්තවය 

 යතොරතුරු ක මණාකරණය (අන්තර්ජාලය තදනම් කර ්ත කෘෂිකර්මය) 

 නව තාක්ෂණය  ාවිතය 

(බී) ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම 

04. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය  

 

 කාබනික කෘෂිකර්මය / ස්ව ාවික ය ොවිතැන 

 යයෝ න කෘෂිකාර්මික ක්රිවයාකාරකම් (GAP) 

 තැලෑටි සංරක්ෂණය 

 ආරක්ෂාකාරී යලස කෘෂි රසායනික ද්ර වන  ාවිතා කිරීම 

 ස්යේත විප්ලවය 

(සී) තරිසර හිතකාමී 

05. ස්ව ාවික සම්ත්ත ක මණාකරනය හා යේශගුණ විතර්යාසවල  අනු ත වීම 

 තාංශු සංරක්ෂණය 

 ජල ක මණාකරනය 

 



 යේශගුණික පුයරෝකථනය 

 ආතදා අනතුරු අවම කිරීම. 

(ඩී) කෘෂි වනාතාර 

06. යව ඳ තල හැකියාව , ලා දායීතාවය  

 ය ොවියායේ ලා ාංශය 

 සැතයුම් දාම හා වටිනාකම් දාම ක මණාකරනය 

 තසු අස්වනු තාක්ෂණය 

 අ ය එකතු කිරීම 

 සැලසුම් සහ ත ව ාවන් 

 යව ඳතල අරමුණු කර ්ත නිෂ්තාදන 

 කෘෂි අංශය තදනම් කර ්ත රැකියා අවස්ථා බිහි කිරීම 

 විවිධ අංශයන්හි සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීම 

 කෘෂි නිෂ්තාදන කර්මාන්ත බිහි කිරීම 

 මිල උච්්ාව්නය 

 කන්නකරණය 

 

07. රාජන හා යත ේ ලික අංශයේ හවුල්කාර්තවය 

 ව ාකරුවන් 

 යයදවුම් සතයන්නන් 

 සැතයුම හා අ ය දාමය 

 කර්මාන්ත 

 අතනයනකරුවන් 
 

(ඊ) සමාජ ආර්ථික 

08. ය ොවියා සවිබල  ැන්වීම හා තාරිය ෝගික යස ඛන හා  තෘප්තිය 

 සමාජ ආරක්ෂණය / කෘෂිකාර්මික රක්ෂණය 

 ඒකාබේධතාව 

 විවිධාංගීකරණය 

  රු්තවය හා ආ්තම අභිමානය 

 ය ොවි සමා ම්/යක්වල් කිරීයම් ශක්තිය/ SME  ප්රයායේශීය මට් ම 

 

09. කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා තරුණ හා කාන්තා සහ ාගී්තවය 

 වනවසායකයින් 
 

(එෆ්) දැනුම ක මණාකරනය 

10. අධනාතන, වනාප්තිය හා ධාරිතා ප්රය වර්ධනය 

 තාක්ෂණික හුවමාරුව 

 

11. සාම්ප්රයදායික දැනුම හා ක්රිවයාමාර්  

 කෘෂිකාර්මික උරුම තේධති 

 කෘෂි සං්ාරක කර්මාන්තය 



 

(ජී) යතොදු ප්රයකාශනයන 

12. ජනතික හා නියාමන රාමුව (තන්ත හා නියයෝ /යරගුලාසි /්රායල්ඛ) 


