
ඌව පළාතේ, පළාේ සභාතේ 2011 අංක 07 දරණ ඌව පළාේ සභාතේ, 

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන ප්රඥප්තිය 

ඌව පළාේ කෘෂිකර්ම තදපාර්තතේන්තුව 

 

2011 අංක 7 දරණ ඌව පළාේ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන ප්රඥප්තිය 

 ඌව පළාත තුළ පළාත්බද කාර්යය සඳහා කෘෂිකාර්මික වයාප්තියය, ප්රවර්නයය, අනයාපය හා 

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ (යායමෝදිෂ්ඨ  ආයතය හැර) මඟින් ඌව පළායත් 

ය ොවිජයතාවයේ ජීවය තත්වය උසස් කරලීම පිණිස මයා සම්බන්ධීකරණයක් යමන්ම, 

මයා කළමයාකරණයක් පවත්වා  නිමින්, යවීය තාක්ෂණික ක්රමයදදයන් හුනන්වාී 

කෘෂිකර්ම සංවර්නයය ඉහල තලයකට ය ය ඒයමන් ය ොවිජයතාවයේ ජීවය තත්වය 

උසස ් කරලීම සඳහා සහ ඊට සම්බන්න යහෝ අනුශාංගික කරුණු සඳහා ද විධිවිනාය 

සැලැස්වීම පිණිස පයවනු ලබය ප්රඥපප්තියයි. 

ශ්රී කංකා ප්රජාාතාන්්රික සමාජාවා ජ ජානරජාතඌ ඌව පළාතේ පළාේ සභාව සින්න් තමතස  පනව  

කැතේ. 

 ලුහුඩු නාමය හා ක්රියාේමක වන නනය 

 යමම ප්රඥපප්තියය 0111 අංක   දරණ ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම සංවර්නය ප්රඥපප්තියය යලස 

හුනන්වනු ලබය අතර, ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයායේ අනුමැයය ලබය දිය සිට ක්රියාත්මක 

වන්යන්ය. 

 කෘෂිකර්ම තදපාර්තතේන්තුව 

 යමම ප්රඥපප්තියයේ සඳහන් අරුණණු සාක්ෂාත් කර ැීමම පිණිස පළාත් කෘෂිකර්ම 

යදපාර්තයම්න්තුව යටයත් (මින් මතු යදපාර්තයම්න්තුව වශයයන් හුනන්වනු ලබය) පිහිටවනු ලබය 

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අනයක්ෂ, එම යාමය හා අභිනායය යටයත් ඌව පළායත් කෘෂිකර්ම 

යදපාර්තයම්න්තුයද ප්රනානියා වන්යන්ය. 

 

 



 පළාේ කෘෂිකර්ම අධයක්ෂවවරයා 

 යමම ප්රඥපප්තියයේ සඳහන් අරුණණු ඉුකකර  ැීමම පිණිස යදපාර්තාම්න්තුයද යසු  ූරරයන් 

වශයයන් නියයෝජය කෘෂිකර්ම අනයක්ෂ, සහකාර කෘෂිකර්ම අනයක්ෂ ූරරයන්ද යමිනන් පිහිටවනු 

ලබය අතර, යදපාර්තයම්න්තුයද ූරරයන් හා යසු  තයතුරු සඳහා පත් ිරීම සම්බන්නයයන් 

198 අංක 40 දරණ පළාත් සභා පයයත් අංක 30 ව න්යයේ විධිවිනාය අදාල වන්යන්ය. 

 තේකේවරයා සතු බකතක 

 යමම ප්රඥපප්තියයේ සාමායය යහෝ වියශ ෂ විධිවිනායවලට යටත්ව ඌව පළායත් අමාතය 

මණ්ඩලයේ කෘෂිකාර්මික විෂයභාර අමාතයවරයායේ (යමහි මින් මතු අමාතයවරයා වශයයන් 

හුනන්වනු ලබය) විධිවිනාය යටයත් ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයේ ය්කම්වරයා යමම 

ප්රඥපප්තියයේ විධිවිනාය ක්රියාත්මක ිරීම භාර තැයැත්තා වන්යන්ය. 

 කෘෂිකර්ම අධයක්ෂවවු  පේ ිරීම 

 යමම ප්රඥපප්තියයේ කාර්යය සඳහා යමහි යදවය ව න්යය යටයත් පිහිටවනු ලැූ  අනයක්ෂක 

ූරරය සඳහා ශ්රී ලංකා කෘෂිකර්ම යස වයේ පළුණවය පන්යයේ නිලනායෙයය  ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් 

පත් කළයුතුය. 

 

අරමුණු 

 ඌව පළාත තුළ කෘෂිකාර්මික වයාප්තියය, කෘෂිකාර්මික අනයාපයය, පයෙයේෂණ කටයුතු 

යමන්ම පහත සඳහන් විධිවිනායයන්ද ක්රියාත්මක කරනු .ත. යව කෘෂිකාර්මික 

තාක්ෂණික ක්රම උපයයෝී  කර නිමින් හා ප්රචාාරණ කටයුතු තුිනන් පළායත් කෘෂිකාර්මික 

සංවර්නයය ඉහළතලයකට ය ය ඒම සඳහාත්, ය ොවි ජයතාවයේ ජීවය තත්වය උසස් 

කරලීමත් පදයම් වූ පුළු් වැඩසටහයක් සංවිනායය ියෙම හා පවත්වාය ය යාමට අවශය 

ප්රයපාදය සැලැස්වීම යමම ප්රඥපප්තියයේ අරුණණු වන්යන්ය. 

 

 

 



කෘෂිකර්ම වයා්තිය හා ප්රවර්ධනය 

 සාම්ප්රදාිනක යශීයය යබෝ වලට යමන්ම, අළුයන් හුනන්වා ී .ය, හුනන්වායදය යබෝ  

සඳහා ප්රශස්  වයාප්තිය කළාප හුනයා ැීමමත්, ඒ අනුව අදාල යබෝ  ව ාවන් ප්රචාිතත ිරීම 

හා ඉලක්ක කර  ත් ක්යෂ ත්ර වයාප්තිය කටයුතු සංවිනායය කර, ක්රියාත්මක ියෙම. 

 යව ආර්ථික යබෝ වල ඵලදාිනතාවය වැඩි ි රීයම් උපාය මාර්  ඉවහ් කර  නිමින්, පළාත 

තුල ආදර්ශ ව ාවන් පවත්වාය යයාම මඟින් ය ොවිජයතාව එම උපාය මාර්  

වැළඳ ැනිමට යපළඹවීමත්, ඒ තුිනන් පවු් ඒකකයන්හි ආදායම ඉහළ තලයකට ය ය 

ඒම. 

 ව ාබිම් ක්යෂ ත්රය පුළු් ියෙමට වඩා යයබය වපසයෙය උපයයෝගි කර නිමින් ආදායම් වැඩි 

කර  ැීමයම් අවශය තාවයක වැද ත්කම සම්බන්නයයන් ය ොවියා දැනුවත් ියෙම හා 

එමඟින් .යවය ආර්ථික වාසි පිිනබඳ අවයබෝනය ලබාීම. 

 ජායක කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදයයේ ඌව සලාකය පැහැදිිතව හුනයාය ය එම නිෂ්පාදය 

නායෙතාව ඉලක්ක කර  ත් වයාප්තිය වැඩසටහයක් ීර්ක කාලීයව යරසාර අන්දමින් 

ක්රියාත්මක ියෙම. 

 ු ළු ය ොවි කණ්ඩායම් සංවිනායය ියෙම තුිනන් කෘෂි වයාප්තිය කටයුතු ක්රමවත් ියෙම. 

 කෘෂිකර්මයට අදාල වපසයෙය, යබෝ , වාර්ෂිකව ව ා කන්යයක් අනුව නිෂ්පාදයය, 

බලායපොයරොත්තු ඉලක්ක සම්බන්නයයන් වය යතොරතුරු .තුලත් පයෙකණක දත්ත 

පදනත්යක ප්තිහ්ට වෟම, යාවතකාලීයව පවතවාය යයාම 

කෘෂිකාර්මික පර්තඌවණ හා වයා්තිය 

 කෘෂිකර්ම ක්යෂ ත්රයේ උන්යයය පිණිස නිරන්තරයයන් හුනන්වායදය යව තාක්ෂණික 

ක්රමයදදයන් පළාත තුළට කඩියමින් ය ය ඒමට සැලැස්වීයමන් එම ක්රමයදදයන් 

ය ොවිජයතාවට මයා යස  උකහා  ැීමමට අවස් ාව සලසාීම තුිනන් ඒවාිනන් ලැයබය 

ප්රථිලාභ  ැය දැනුවත්වීමට ඉඩකඩ සැලසිම 

 ඉහළ ඉ්ලුමක් වැඩි ආර්ථික ලාභයක් .ය යව යබෝ  වියශ ෂ හුනන්වාීයම් පුළු් 

වැඩසටහන් සඳහා යදපාර්තයම්න්තුව ආශ්රිත්ර වැඩසටහන්වලට ප්රුණතත්වයක් ලබාීමත 



 රසායනික යපොයහොර භාවිතය, කෘමියාශක භාවිතය විධිමත් ියෙම යමන්ම කාබනික 

යපොයහොර හා යශීයය කෘමි පාලය ක්රම භාවිතයද ප්රචාිතත ියෙම. 

 යව වර්  හා ප්රයදදවලට අයත් ුණණාත්මක ීජ, යරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදයය ආයයයය කර 

යබදාහැරීම වැනි යස වා පහු කම් ු ලභ ියෙම. 

 යබෝ  කාණ්ඩ යලස (Block) ව ා ක්යෂ ත්ර පිහිුකවීම 

 පටක යරෝපණ වැනි යව තාක්ෂණ ක්රම මඟින් දියුණු කරය ලද කාර්යයන් ය ොවි ජයතාවට 

ු ලභව හා පහු ව ලබා ැීමමට අවස් ාව සැලසිම. 

 කෘෂිපාදක කර්මාන්ත හුනන්වාීම, එම නිෂ්පාදය යවළඳයපොළට ඉදියෙපත් ිරීම. 

 ය වතු ව ා සංවර්නයයට අදාල මීමැසි පාලයය, වයාපායෙක ම් ව ාව ප්රචාිතත ියෙමට 

දායකවීම. 

 ුණණාත්මක කෘෂි නිෂ්පාදය අයලවියට සහයවිම. 

 අනුග්රහ දායකත්වය ලබායදය කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් ක්රියාත්මක ියෙම. 

අධයක්ෂවවරයා සතු බකතක 

 

තමකී ප්රඥප්තිතඌ සහහන් අරමුණූ තගො  කර ගැනීම පිණිස වූ පහත සහහන් බකතක 

අධයක්ෂවවරයා සතු වන්තන්ය. 

 කෘෂිකර්ම සංවර්නයය සඳහා යවන්වය ප්රයපාදය සැලු ම් ත වැඩසටහන් මඟින් 

කාර්යක්ෂමව හා මයා අධීක්ෂණයයන් යුතුව ය ොවි ජයතාවට උපයෙම ප්රයපාදය ලැයබය 

අයුයෙන් ක්රියාත්මක ියෙම. 

 යශශිය සම්පත්විතන් උපයෙම ප්රයයෝජය ලැයබය අයුයෙන් පළාතට  ැලයපය වැඩසටහන් 

ක්රියාත්මක ියෙම තුිනන් ය ොවි ආර්ථිකය යංවාලීම. 

 රාජය ප්රයපත්ය, පළාත් සභායද ප්රයපත්ය පාදක කර ත් වැඩසටහන් වයාපෘය ක්රියාවට 

යැංවීම තුිනන් පළායත් කෘෂි නිෂ්පාදයය හා ය ොවි ආර්ථිකය ඉහළ යැංවීම මඟින් රයටහි 

ජායක නිෂ්පාදයයට වැඩි දායකත්වයක් ලබාීමට කටයුතු ිරීම. 



 විවින ආයතය මඟින් යයෝජිත කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් මයාව අනයයයය කර, පළාතට 

 ැළයපය අයුයෙන් ක්රියාවට යැංවීමට අනුමැයය ලබාීම. 

 ය ොවි නිෂ්පාදයවිතන් කෘෂි පාදක කර්මාන්ත බිහි ියෙම හා නිෂ්පාදය අයලවිය ිතයාපදිංචි 

බලයලත් නිලනායෙයා යලස ක්රියාත්මක ියෙම. 

 විශාල යලස අපයත් යය කෘෂි නිෂ්පාදය ප්රමාණය අවම ියෙම සඳහා පු  අස්වනු තාක්ෂණ 

කටයුතු ක්රියාවට යැංවීයම් නිසි බලනායෙයා යලස කටයුතු ිරීම. 

 පළාත තුළට ය න්වනු ලබය විවින ීජ යරෝපණ ද්රවය නිසියලස පාලයය ිරීයම් ක්රමයදද 

අදාල ආයතය සමඟ සහ සම්බන්නතාවය ය ොඩයඟා නිමින් ක්රියාත්මක ි යෙයම් බලනායෙයා 

යලස කටයුතු ිරීම. 

 කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා රාජය ආයතයවිතන් ලබා න්යා ණය අනිවාර්යයයන්ම 

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහාම යයොදවය බවට නිර්යශශයන් ලබාීයමන් කෘෂිකාර්මික 

කටයුතු සඳහා ණය ලබා ැීමම ක්රමවත් ිරීමට සහයවීම. 

 කෘෂි නිෂ්පාදය කටයුතුවලට එ්ලවය යයොයයක්තු බානා ඉවත් ිරීමට අදාල ීමය 

යරුණලාසි සම්පාදයයට දායකවීම හා එම යරුණලාසි ක්රියාත්මක ිරීයම් බලනායෙයා යලස 

කටයුතු ිරීම. 

තතොරතුු  පද්ධියක්ෂ ස්ථාපිත ිරීම හා යාවේකාලීන ිරීම. 

 යමකී ප්රඥපප්තියයයන් පැවරුණු අරුණණු සාක්ෂාත් කර ැීමම පිණිස අවශය දත්ත හා 

යතොරතුරු රැස්කර  ැීමම  පිණිස යතොරතුරු පශනයයක් ස් ාපිත ිරීම හා යාවත්කාලීය 

ිරීම පිණිස අනයක්ෂවරයා යහෝ හු  විසින් බලය පවරය ලද නිලනායෙන් විසින් කටයුතු කළ 

යුතුය. 

ප්රගි සමාතක නනය හා පු  සිපරම. 

යමකී අරුණණු සාර් කව ඉුක කරනු ලැබුයදද යන්යයහි ප්ර යය පරීක්ෂා ිරීම පිණිස නියම 

කර ත් පයෙදි ප්ර ය සමායලෝචාය රැස්විම කැඳවීම, ප්ර ය වාර්තා කැඳවීම, අයප්තික්ෂිත ප්ර යය 

සඳහා ළඟාවීම පිණිස වූ බානක හුනයා ැීමම හා එයට පිිනයම් යයීම පළාත් අනයක්ෂවරයා 

යහෝ හු  විසින් බලය පවරය ලද නිලනායෙන්යේ ව කීම වන්යන්ය. 



තතොරතුු  කැහවීම 

 යමකී ප්රඥපප්තියයයන් පැයයවය බලතල ක්රියාත්මක ියෙම පිණිස අනයක්ෂවරයා යහෝ හු  

විසින් බලය පැවරූ නිලනායෙයය  විසින් අවශය යතොරතුරු ඉ්ලා සිිනය සමම අවස් ාවකදිම 

අදාල යතොරතුරු සැපිනය යුතු අතර, එයස  ඉ්ලා සිිනය යතොරතුරු සැපයීමට අයපොයහොසත් 

වය යහො ප්රයක්යෂ ප කරය පුශ ලයය  වරදක් කළා යස  සලකා කටයුතු කළයුතුය. 

ලිඛිත නීියට අ කූක බව 

යමම ප්රඥපප්තියයේ සඳහන් අරුණණු හා පරමාර්  ඉුක කර  ැීමම පිණිස වූ සියළු 

ක්රියාකාරකම්පවයය ිතත ත ීමයයේ විධිවිනායවලට අනුල ල වියයුතුය.  

බකතක පැවීම 

යමකී ප්රඥපප්තියයේ සඳහන් අරුණණු සානයය පිණිස අනයක්ෂවරයා යවත පැවරුණු බලතල කිතන් 

කලට අවශය පයෙදි නියයෝජය කෘෂිකර්ම අනයක්ෂවරුන්, සහකාර කෘෂිකර්ම අනයක්ෂවරුන්, 

සහකාර කෘෂිකර්ම උපයශශකවරුන් හා කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව යටයත් යස වය කරය 

නිලනායෙයය ට යහෝ යවයතු යම් නිලනායෙයය  යවත ිතත තව පවරා දිය යුතුය. 

නස්්රික්ෂ කෘෂිකර්ම කමිවේතේ සංතිිය හා කාර්යයන් 

 දිස්ත්රික් ය්කම්වරයා පළාතතුළ පිහිින දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිුකයද සභාපයවරයා වය අතර, 

නියයෝජය කෘෂිකර්ම අනයක්ෂවරයා දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිුකයද ය්කම්වරයා වියයුතුය. 

 දිස්ත්රික් ය්කම්වරයායේ ප්රනායත්වයයන් පැවැත්යවය දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම 

කමිුකව සඳහා දිස්ත්රික්කය තුළ යස වයේ නියුතු කෘෂිකර්ම ක්යෂ ත්රයට 

සම්බන්න සියළුම ආයතය ප්රනාීමන්යේ සහභාගිත්වය අනිවාර්යයයන් 

ලබාදියයුතුය. 

 දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිුකව විසින් දිස්ත්රික්කයේ කෘෂිකර්ම සංවර්නයයට 

අදාල කටයුතු සාකච්ඡා ිරීමට හා ක්රියාත්මක ිරීමට සහයවීම. කෘෂිකර්ම 

ක්යෂ ත්රයයසම්බන්න ආයතය අතර මයා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාය ය 

යාම, ව ා හානි සම්බන්නයයන් වාර්තා කැඳවිම හා ඒ සම්බන්නයයන් 

පිිනයම් යයීම,  ඹුරු ඉඩම් ය ොඩිරීම පිිනබඳ තීරණ  ැීමම, වියශ ෂ 

වයාපෘය සාකච්ඡා ිරීම හා අනුමත ිරීම, යව වයාපෘය සැලු ම් ියෙම, ප්රා 



යශීයය කෘෂිකර්ම කමිුකයවන් ලැයබය වාර්තා සමාය ෝචායය ියෙම, 

කෘෂිකාර්මික ප්ර යය විමසා බැලීම ආී කාර්යයන් සිුකකරනු ලබන්යන්ය. 

ප්රාතද්ය ය කෘෂිකර්ම කමිවේතේ සංතිිය හා කාර්යයන් 

 ප්රායශීයය ය්කම්වරයා ප්රායශීයය කෘෂිකර්ම කමිුකයද සභාපයවරයා වය අතර, එම 

ප්රායශීයය ය්කම් යකොඨාඨාශයේ යස වයේ නියුතු යජයෂ්ඨ කෘෂිකර්ම උපයශශකවරයා 

ප්රායශීයය කෘෂිකර්ම කමිුකයද ය්කම්ූරරය දැයෙය යුත්යත්ය. 

  ප්රායශීයය ය්කම්වරයායේ ප්රනායත්වයයන් පැවැත්යවය ප්රා යශීයය කෘෂිකර්ම කමිුකව 

සඳහා ප්රායශීයය මඨාටමින් කෘෂිකර්ම ක්යෂ ත්රයට අදාල සියළුම ආයතය ප්රනාීමන් 

අනිවාර්යයයන්ම සහභාගිවියයුතුය. 

ප්රායශීයය ය්කම් යකොඨාඨාශ මඨාටමින් යකයරය කෘෂිකාර්මික කටයුතු සාකච්ඡා ියෙමට 

හා ක්රියාත්මක ියෙමට සහායවීම, දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම කමිුකව  නුලබය තීරණ යකොඨාඨාශ 

මඨාටමින් ක්රියාත්මක ියෙමට සහායවීම, කෘෂිකර්ම ක්යෂ ත්රයට අදාල ආයතය සමඟ මයා 

සම්බන්නතාවයක් ය ොඩයඟා නිමින් සම්බන්ධීකරණය ිරීම,යකොඨාඨාශ මඨාටමින් වයාපෘය 

ක්රියාත්මක ිරීම, සැලු ම් සකස් ියෙයම්ී සහායවීම, ප්රායශීයය කෘෂිකර්ම කමිුකයද කාර්යය 

භාරය වන්යන් 

 උපතද්ශක කමිවේව ස්ථාපිත ිරීම 

 අමාතයවරයා විසින් පහත සඳහන් පයෙදි උපයශශක කමිුකවක් ස් ාපිත කළයුතු වන්යන්ය. 

 (1) උපයශශක කමිුකව සඳහා නිල බලයයන් පත්කළ යුතු කමිුක සාමාජිකයන් පහත 

සඳහන් පයෙදි යද.  

  (අ) කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයේ ය්කම්, 

  (ආ) කෘෂිකර්ම අනයක්ෂ, 

  (.)   බුක්ල, යමොණරා ල දිස්ත්රික්කයන් නියයෝජයය කරනු ලබය නියයෝජය 
    කෘෂිකර්ම අනයක්ෂවරුන්, 
 

  (ඈ)  පළාත් සත්ව නිෂ්පාදය හා යසෞතය අනයක්ෂවරයා, 

   (ඉ) යර්ඛීය අමාතයාංශයේ ය්කම්වරයායේ එකඟතාවය .යව බුක්ල,  

   යමොණරා ල දිස්ත්රික්කයන්හි ය ොවිජය යස වා සහකාර නිලනායෙන්, 



 (0) පත්කළ සාමාජිකිනන් යමහි මින් මතු (පත්කළ සාමාජිකිනන් යනුයවන් හුනන්වනු 

ලබය) 

  අමාතයවරයා විසින් යම් කරනු ලබය ය ොවි සංවිනායයන්හි නිලනායෙන් හතර 

යදයයි. 

 (3) කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයේ ය්කම්වරයා නිල බලයයන්ම යමම උපයශශක කමිුකයද 

සභාපයවරයා වය අතර අනයක්ෂවරයා ය්කම් යලස කටයුතු කළයුතුය. 

උපතද්ශක කමිවේතේ වගකීම 

(1) (අ) යමම ප්රඥපප්තියයේ අරුණණු සානයය පිණිස විෂයභාර අමාතයවරයා යවත යයෝජයා 

 ඉදියෙපත් ියෙම. 

      (ආ) කෘෂිකර්ම ක්යෂ ත්රයට අදාල කවර යම් කාර්යයක් සම්බන්නයයන් වුවද කෘෂිකර්ම 

 අමාතයවරයාට උපයශශයයන් ලබාීම. 

පරිපාටි සකස් ිරීම 

උපයශශක කමිුකව ක්රියාත්මක කළ යුතු ආකාරය සම්බන්නව  හා ඊට අදාල කවර යම් 

කාරණයක් සම්බන්නයයන් වුවද පයෙපාින සකස් ිරීම අමාතයවරයා විසින් කළයුතුය. 

සාමාජිකේවය අතහ න් වීම 

 අමාතයවරයා විසින් පත් කරය ලද සාමාජිකිනන් සාමාජිකත්වයයන් ඉවත් ිරීම පිණිස වූ 

විධිවිනාය යයදිය යුත්යත් අමාතයවරයා විසිනි. යමකී සාමාජිකයය  විසින් තම ඉ්ලා 

අස්වීම ිතත තව අමාතයවරයා යවත භාරීයමන් සිය සාමාජිකත්වය අයහෝසි වන්යන්ය. 

 කමිුකයද යවයත්සාමාජිකයය  අයහපත් යසෞතය තත්ත්වය යහ තුයවන් යහෝ ශ්රී ලංකායවන් 

බැහැරව සිටීයමන් යහෝ යවයත් කාරණා යහ තුයවන් කමිුකයද කටයුතු ඉුක ිරීමට 

යයොහැි අවස් ාවල අමාතයවරයා විසින් කමිුකයද රාජකායෙ ආවරණය ියෙම පිණිස 

යවයත් නිලනායෙයය  අවස් ානුල ලව පත්කළයුතු වන්යන්ය. 

 

 

 



ධූර කාකය 

 කමිුකයද සාමාජිකයය  සිය සාමාජිකත්වයයන් ඉ්ලා අස් වුවයහොත්, සාමාජිකත්වය 

හැරගියයහොත් යහෝ සාමාජිකත්වය අයහෝසිකරනු ලැබුවයහොත් මිස පත් කළ දිය සිට අවුරුුක 

13ක කාලයක් යමම කමිුකයද සාමාජිකත්වය දැරුය යුතු වන්යන්ය. 

ප්රාතද්ය ය උපතද්ශක කමිවේ සංතිිය 

 පළායත් යම් ප්රායශීයය ය්කම් යකොඨාඨාශයක ක්රියාත්මක වය කලාපයන් සඳහා වය 

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සම්බන්නයයන් අනයක්ෂවරයාට උපයදස් ීම පිණිස ප්රා යශීයය 

ය්කම් යකොඨාඨාශ මඨාටමින් පහත සඳහන් සංයුයයට යටත්ව උපයශශක කමිුකවක් 

අමාතයවරයා විසින් පත් කළයුතුය. 

 එකී ප්රායශීයය උපයශශක කමිුකයද සංයුයය පහත අයුයෙන් සමන්විත යද. 

 (අ) ප්රායශීයය ය්කම්වරයා 

 (ආ) අදාල බල ප්රයශශයේ ප්රායශීයය සභාවක සභාපයවරයය  

 (.) යකොඨාඨාශයේ සියළුම ය ොවිජය යස වා කමිුක සභාපයවරුන් 

 (ඈ)  යකොඨාඨාශයේ සියළුම සියළුම කෘෂිකර්ම උපයශශකවරුන් 

 (ඉ)  යකොඨාඨාශයේ ය ොවිජය යස වා කමිුක බල ප්රයශශයින් එක් ග්රාම යස වා 

 නිලනායෙයය  බැඟින්  

 ප්රායශීයය ය්කම්වරයා එකී යකොඨාඨාශයේ ප්රා යශීයය උපයශශක කමිුකයද සභාපය 

වියයුතුය. 

 එම කමිුකයද යජයෂ්ඨ කෘෂිකර්ම උපයශශකවරයා එහි ය්කම් තයතුර දැයෙය යුතුය. 

කෘෂිකර්ම අනයක්ෂ යහෝ හු  විසින් බලය පවරය නිලනායෙන් විසින් යමකී ප්රායශීයය 

උපයශශක කමිුකයද සැලි්ල යයොුණ කරනු ලබය සියළුම කරුණු නිශ්චිත කාලයක් තුළී 

නියමිත ආකාරයට අවසන් කළයුතුය. 

 

 



ප්රාතද්ය ය උපතද්ශක කමිවේතේ කාර්යය භාරය 

 කෘෂිකර්ම ක්යෂ ත්රයට කෘෂිකර්ම සංවර්නයයට අදාලව අනයක්ෂවරයාට උපයදස් ලබාීම 

යහෝ  ැටළුසහ ත අවස් ාවන්වලී අවශය උපයදස් ලබාීම. 

 උපයදස් ීම සම්බන්නයයන් වාර්තා තබා ැීමම, අවශය දත්ත හා යතොරතුරු රැස් කර 

තබා ැනිම හා අවශය යතොරතුරු කැඳවීම. 

තරගුකාන් පැනවීම සේබන්ධතයන් අමාතයවරයා සතු බකතක 

යමම ප්රඥපප්තියයේ අරුණණූ යටතට  ැනිය හැි යම් කරුණක් සම්බන්නයයන් .තුළු පහත 

සඳහන් කරුණු පිිනබඳව අමාතයවරයා විසින් යරුණලාසි පැයවිය යුතුය. 

 කෘෂිකර්ම ක්යෂ ත්රයට අදාල ප්රයපත්ය සකස් ියෙම 

 කෘෂිකර්මාන්තයේ නියුතු ජයතාව යවත සහය සැලසිම. 

අමාතයවරයා විසින් පයවය ලද යරුණලාසි හැිතාක් ඉක්මනින් පළාත් සභාව යවත ඉදියෙපත් 

කළයුතුය. පළාත් සභාව විසින් අදාල යරුණලාසි අනුමත ියෙම යහෝ පයෙච්ඡින්ය ියෙම පිළබඳව 

අමාතයවරයා විසින්  ැසඨා නියදදයයක් මඟින් ප්රකාශයට පත්කළයුතුය. 

අමාතයවරයා විසින් පයවය ලද යරුණලාසි ක්රියාත්මකව පවයශී පළාත් සභාව විසින් එය 

පයෙච්ඡින්ය කරනු ලැබුවයහොත් එයස  පයෙච්ඡින්යවීයම්ී එකී නියයෝ  යටයත් එයතක් ලන්යා 

ලද ක්රියාමාර් යන්ට අ යයක් යයොවය පයෙදි එකී නියයෝ  පයෙච්ඡින්ය වූවා යස  සැලිය යුතුය. 

අර්ථ නිරූපණ 

 පද සම්බන්නයයන් අයර් යක් වුවයහොත් මිස යම් ප්රඥපප්තියයයහි:-  

 “අමාතයවරයා” යන්යයන්, ඌව පළායත් කෘෂිකර්ම විෂයභාර අමාතයවරයා අදහස් යද. 

 “පළාත් සභාව විු රුවා හැරුණු අවස් ාවක අමාතයවරයා” යන්යයන්, ඌව පළායත් 

ආණ්ඩුකාරවරයා අදහස් යද. 

 “ප්රායශීයය ය්කම්වරුන්” යන්යයන්, ප්රායශීයය ය්කම් යකොඨාඨාශවල පයෙපාලය බලනායෙන් 

අදහස් යද. 

 “යවයත් නිලනායෙන්” යන්යයන්, කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව යටයත් කාර්යයන් ඉුක ියෙම 

පිණිස රාජකාරීමය ව කීම පැවරුණු නිලනායෙන්ය. 

යමම ප්රඥපප්තියයේ සිංහල, යදමළ පාඨ අතර යම් අනුල ලතාවයක් යහෝ පරස්පරතාවයක් .ය 

වුවයහොත් එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු වන්යන්ය. 


