
 

AGRICULTURE POLICIES AND REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශය:  
කෘශිකරමාන්තය 

දැක්ම: පරිසරය, විශශේෂශයන් පස සහ ඈළ ශදාළ ගංගා ආදිශයහි ජලය සුරකින, ආර්ථිකය ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා වැඩි දායකත්තවයක් 
සපයන, ශ්රී ලංකාව ගුණාත්තමක ආහාර වලින් පරිපූර්ථණ ශකශරන තිරසාර කෘෂිකර්ථමාන්තයක්! 

AGRICULTURE POLICIES AND REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA-PRODUCING MORE. CONSERVING 
MORE. IMPROVING LIVES. SUSTAINABLE AGRICULTURE! 

1. දිවයිනේ ඇති සියළුම කෘෂිකාර්මික, ධීවර, පානීය ජල සැපයුම් සහ කුළු වැව් ප්රතිසංසක්රණය කරන අතර එම වැවු හා සම්බේධ 
සියළුම වාරිමාර්මග වසර 5 ක් ඇතුළත පිළිසකර කරේනනමු. 

2. වැවු ඉස්මත්නත් වැවට අයිති රක්ෂිත ප්රනේශනේ අනවසර පදිංචි කරුවේ සහ නගාවිතැේ කරේනේ එම වසර 5 තුළදී 
ක්රමක්ක්රමනයේ ඉවත් නකනරන අතර ඔවුේනේ නතාරතුරු නසායා බලා සාධාරණ නලස විකල්ප ඉඩම් ලබාදීමට කරයුතු කරමු. 

3. කෘෂිකර්මමාේතය සිය ප්රධාන ජීවනනෝපාය මාර්මගය වශනයේ නතෝරා නනාගත් කිසිදු පුේගලනයක් නහෝ පවුලක් නවනුනවේ 
කෘශිකාර්මික ජනපද වල වගා ඉඩම් නනානදනු ලැනේ. 

4. නගාවි සංවිධාන වල ඇති පක්ශ නේශපාන ක්රමය අනහෝසි කර සැබෑ නගාවියේට සිය කටයුතු සාමූහිකර පවත්වානගන යෑම සඳහා 
සහ, ග්රමීය කෘශිකර්මමාේත සහ වාරිමාර්මග වයාපෘති අධීක්ෂයන, නියාමනය වැනි කටයුතු සඳහා සක්රිය දායකත්වය ලබාගත හැකි 
වන පරිදි වඩා ප්රජාතේරවාදී ක්රමයකට නව වයවසථ්ාවක් යටනත් නගාවි සංවිධාන වල වුහාත්මක නවනසක්ම් සුදු පරිදි සිදු කරමු. 

5. වැවු සහ වාරිමාර්මග වල නමේම ගංගා ඇතුලු සියළු ජල මූලාශ්රයේනේ නපෝශක ප්රනේශ ප්රනේශනේ තරුණ සමාජ සහ ළමා සමාජ 

වල සහභාගීත්වනයේ නැවත වන වගා නකාට, ජජව විවිධත්වය සංවර්මධනය කරිේ නියං සමනේ වැඩි කාලයක් ජලය රඳා 
පවත්වා ගැනීමට අවශය තිරසාර පසුබිමක් සකස් කරේනනමු. 

6. දිවයිනේ සියළු ගංගා නරෝණි සහ වැවු බැි සුදුසු නේශීය ශාඛ වර්මග නයාදා ගනිිේ සංරක්ෂයණය නකනරන අතර, ගංගා ජලය 

ආශ්රිතව නකනරන සියලු කර්මමාේත වල පරිසර හිතකාමී බව අධීක්ෂනය නකාට, ජලය දූෂණය විය හැකි සියළු භාවිතයේ සහ ක්රම 
නතර කිරීමට පියවර ගේනනමු. 

7. නගාවිජන නසව්ා කාර්යාල ප්රතිවුහගත නකාට, වඩා විධිමත්, කාර්යක්ෂම සහ ශක්තිමත් කරිේ කෘෂිකර්මමාේතයට අවශය රාජය 
සහය ලබාදීමට ඇති ධාරිතාවය ශක්තිමත් කරමු. 

8.  කෘෂිකර්මමයට සම්බේධ සියළු ආයතන එකම අමාතයාංශය්ක් යටනත් පාලනය වන නලස ආයතන ප්රතිවුහ ගත කිරීමක් කිරීමට 

අනේක්ෂා කරමු. ඒ සඳහා ඇති නීතිමය බාධක නසායා බලා නිළධාරිවාදනයේ සහ දීර්මඝ ක්රියා පටිපාටි වලිේ නතාර සරළ, මහජන 
ිරශීලී කෘශි නස්වයක් නගන ඒමට සැළසුම් කරමු. 

9. ශ්රී ලංකාව යටත් විජිත යුගය අවසේ නකාට නිදහස් රාජයක් වූ දා පටේ සියළු රජයේ මගිේ සිදුකළ අදූරදර්මශී ක්රියා නහ්තුනකාට 
නගන ඇතිවී ඇති ඉඩම් ප්රතිපත්ති සහ ඉඩම් භාවිතනේ සංකූලතා අධයනය කිරීම සඳහා විශ්වවිදයාල සිසුේ සහ ඉඩම් පරිහරන සහ 

සංවර්මධන නදපාර්මතනම්ේතුව සම්බේධ වූ කිටු පත්නකාට, එම සංකූලතා නිවැරදි කිරීමට අවශය පියවර ගේනනමු. 

10. පුේගලික අංශනේ මාෆියාවක් බවට පත්ව ඇති දිවයිනේ කෘෂිකර්මමාේතය, රජය මගිේ පාලනය වන, රාජය ප්රතිපත්ති මත 
ක්රියාත්මක වන තත්වයට පත් කරමු. 

11. නේශීය බීජ බැංකු රට පුරා බිහි කරිේ, නේශීය බීජ අඹිජනනය, බීජ සංරක්ෂණ නකාට, නේශීය නභෝග වර්මග වඩාත් ප්රචලිත කිරීමට 
අවශය පියව ගේනා අතර, කාබනික නගාවිතැන වඩාත් ප්රචලිත කරේනට අවශය පියවර ගනිමු. 

12. දිවයිනටම බලපාන අේදනම් ජාතික ක්රිෂිකර්මම වැඩපිළිනවලක් සකස් නකාට, ඒ හරහා ිළ පාලන යාේරණය නමේම අතිරිකත 
නභෝග කල්තබා ගැනීම නහෝ අපනයනය කරිේ කෘෂි නිශ්පාදන ප්රවර්මධනය කිරීම නකනරහි අවධානය නයාමු කරමු. 

13. දශක ගණනාවක් අදික නලස රසායනික නපානහාර හා වල් නාෂක නමේම කෘිනාෂක භාවිතය නිසා ශ්රී ලංකානව් වගා කළ හැකි 
ඉඩම් විශාල ප්රමාණයක් නිසරු වී ඇත. එම ඉඩම් වසර 10 ක් තුළ නෑවත වගා කළ හැකි මට්ටමට නගන ඒමට අවශය වැඩ 

පිළිනවලවල් සකස් කරන අතර, තරුණ සංවිධාන හා ළමා සමාජ වල සක්රිය දායකත්වය ඒ සඳහා නයාදා ගනු ලැනේ. 



14. දිවයිනේ වාණිජ නභෝග සියල්ල මනා පාලනයකිේ යුතුව සහ ඉඩම් වල සාරවත් බව ආරක්ෂා වන නලස කිරීමට අවශය නීති 
සම්පාදනය නකාට පුේගලික අංශය භාරනේ තිනබන සියළු වතු සහ වගාවේ නියාමනය කිරීම සඳහා වැඩ පිළිනවල සකස් කරනු 
ලැනේ. 

15. රට තුළ වගා කළ හැකි සියළුම නභෝග, රටට අවශය ප්රමාණයට නහෝ ඊට වඩා නිශ්පාදනය කළ හැකි වැඩ පිළිනවලක් සකස් නකාට, 

ආහර රවය ආනයනය දැඩි නලස සීමා කරේනට කටයුතු කරන අතර එනස් කිරීනම්දී ඇතිවිය හැකි කූට නවනළේදේනේ උපක්රම, 
ිළ ඉහළ යෑම ආදිය පිළිබඳව දැඩි සැළකිල්ල නයාමු කරමු. 

16. රට තුළ වගා කළ හැකි, එනහත් දැනට වගා නනාකරන සියළු නභෝග රට තුල වගා කරේනට නනාහැකි වීමට බලපාන ජානමය 
නහ්තු ඇත්නම් ඒවා ඉවත් කිරීමට අවශය කෘෂි පර්මනේෂණ සඳහා ජාතික අරමුදලක් නගාඩ නඟනු ලැනේ. ඒ හරහා දිවයිනේ ඇති 
කෘෂිකරම පීඨ වල හා කෘෂිකර්මම විදයාල වල සිසුේට නමේම නවනත් ඕනෑම අනයකුට පර්මනේෂණ කිරීම සඳහා මූලය අනුග්රගය 
සපයමු. එවැනි පර්මනේෂණ වල නිරත වන සිසු සිසුවියේට නමේම නිළධාරීේට සහ පුේගලයේට විනේශ වල පුහුණු සහ ශිෂයත්ව 
අවසථ්ා උදා කර නදේනනමු. 

17. සදාලිකව පවතින නගාවියේනේ අඩු ආර්මතික මට්ටම සහ ණය බර ඉවත් කිරීම සඳහා කරමවත් වැඩපිළිනවල සකස් කරමු. 

18. කෘෂි නිෂ්පාදන වලට අගය එකතු කරන හා අපනයන මට්ටමට නගන ආ හැකි නිෂ්පාදන වැඩි දියුණු කරන ආනයෝජකයිේ සඳහා 
බදු සහන, විනේශවල පැවැත්නවන අපනයන හා නිෂ්පාදන ප්රදර්මශන ආදියට සභාගී වීමට අවසථ්ා නමේම, සහන නපාළී පදනම 

යටනත් බැංකු ණය ආදී පහසුකම් නදිේ, කෘෂිකර්මමාේතය තුළිේ නව රැකියා උත්පාදනය කරමු. 

19. කෘෂි නිෂ්පාදන ගනම් සිට නගරයට ප්රවාහනය කිරීමට අවශය යටිතල පහසුකම් වැඩිඩියුණු කරමු. 

20. පාරම්පරික නනාවන විකල්ප පරිසර හිතකාමී වාණිජ නභෝග ප්රචලිත කිරීම සඳහා දිරිගේවීනම් වැඩපිළිනවළක් ආරම්භ කරමු. 

21. පුේගලික අංශය යටනත් පාලනය වන නත්, නපාල්, රබර්ම, උක්, නකෝපි වැනි අපනයන හා වාණිජ භූග වගා කර ඇති ඉඩම් වලිේ 
බලානපානරාත්තු වන නිෂ්පාදනය නනාලබා, නනාසැලකිලිමත් නලස නඩත්තු කිරීම, නසෝදාපාළුව නතර කිරීම, ජල නපෝෂක 

ප්රනේශ සංරක්ෂනය කිරීම, කම්කරුවේට නගවන නව්තන හා සපනයන සුබසාධන වැඩපිළිවලවල් අධයනය නකාට, ඒවා 
නියාමනය කිරීම රජය යටනත සිදු කරනු ලැනේ. වතු සංවර්මධනය කිරීනම් වගකීම හා තීරණ ගැනීම 

22. ගණකාධිකාරිවරුේ විසිේ පාලනය වන ක්රමය නවනස් නකාට, කෘෂි නව්දීේ විසිේ පාලනය වන තත්වයට පත්කරමු. 

23. පුේගලික අංශයට අයත් නමුත්, යම්කිසි ඉඩම් වපසරියකිේ ලැබිය යුතු අවම ඵලදායීතාවය ලබාදීමට අනපානහාසත් වන සමාගම් 
වලට සහන කාලයක් ලබා දී එම ඉඩම් වල ඵලදායීතාවය වැඩි කිරීමට අවශය පියවර නනාගේනේ නම්, එම ඉඩම් රජයට 
පවරානගන සංවර්මධනය කිරීමට අවශය නීතිමය විධිවිධාන නගන එනු ලැනේ. 

24. දීර්මඝ කාලයක් විනේශගතව සිටින ශ්රී ලාංකිකයේට අයත්, වගා නනාකරන කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හඳුනානගන, ඒවා සංවර්මධන නකාට 

රටට අවශය ආහර නිෂ්පාදනය සඳහා තරුණ කණ්ඩායම් නයාමු කිරීනම් වැඩ පිළිනවල දියත් කරමු. නමුත්, ඉඩම් වල අයිතිය කිසිම 

අයුරකිේ නීතයානුකූල අයිතිකරුවා නගේ බැහැර නනාවන නලස, අයිතිකරුවේ සමඟ ලිඛිත ගිගිසුම් වලට එළඹී එම කටයුතු 
කරේනනමු. 

25. ඉඩම් අස්වැේදීනම්දී සහ සංවර්මධනය කිරීනම්දී, වන සම්පතට කිසිදු හානියක් නනාවන නලස කටයුටු කරේනට වග බලා ගේනනමු. 

26. වියළි කළාපීය සහ ශුෂක් කළාපීය නගාවියේනේ අවිධිමත් ඉඩම් අස්වැේදීනම් ක්රම පාලනය නකාට, වඩාත් පරිසර හිතකාමී නලස 
වගා කිරීමට අවශය උපනදස ්නමේම නීති නරගුලාසිද සකස් කරමු. නමහිදී විනශ්ෂනයේ අලි මංකඩවල් සහ ගමේ මාර්මග 
ප්රතිස්ථාපනය කරිේ, අලි සම්පත සුරැකීම සහ අලි ිනිස් ගැටුම් අවම කිරීනම් ක්රමයක්ට එම වැඩපිළිනවලවල් ක්රියාත්මක කරමු. 

27. කිසිදු නේශපාලන හිතවත් කමක් මත ඉඩම් පැවරාගේන නහෝ ඉඩම් අයිති කරගේනා සියළුම නේශපාලකයිේ වහාම ක්රියාත්මක 
වන පරිදි එම ධූර වලිේ ඉවත් කිරීමට අවශය නීති නගන එේනනමු. 

28. පශු සම්පත වැඩි දියුණු කිරීම, පශු සම්පතට අදාල කර්මමාේත, සහ ඊට අදාල රජනේ වයාප්රති නස්වාවේ වඩා ශක්තිමත් කරමු. 

29. ශ්රී ලංකාවට කිරිපිටි ආනයනය නතර කිරීමට හැකි නම් එනස් කිරීම නහෝ, නදශීය නවළඳපල ඉල්ලුමට බාධා නනාවන නලස සීමා 
කිරීමට දඩි පියවර ගැනීමට බලානපානරාත්තු නවමු. කිරි නිෂප්ාදන වලට අදාල සියළු ිතයා මත ජවදය විදයානුකූලව මහජනතාව 
අතරඉේ තුරේ කිරීමට අවශය ජාතික මට්ටනම් වැඩපිළිවලක් ක්රියාත්මක කරමු. පිටි කිරි නවනුවට දියර කිරි භාවිතය නැවතත් ශ්රී 
ලංකාව තුල ප්රචලිත කරමු. 

30. ඉහත වැඩපිළිවලවල් ක්රියාත්මක කිරීම හරහා, ශ්රී ලංකාව තුල නවනසන සියළු පවුල් වල ආහාර සුරක්ෂිත තාවය ඇති කර, 
කෘෂිකර්මමාේතය ශ්රී ලංකානව් ප්රධාන විනේශ විනිමය උත්පාදනය කරන කර්මමාේත ලැයිස්තුවට එකතු කරේනනමු. 

31. ග්රාමීය ප්රනේශ වල 30% ක් නහෝ ඊට වැඩි මට්ටමකිේ පවතින නමුත් වැඩි වශනයේ වාර්මතා නනාවන විවිධ මට්ටනම් මේද 
නපෝෂණය සහ ක්ුර නපෝෂක ඌණතා පිටුදැකීම සඳහා ද වැඩපිළිනවලක් නම් ආශ්රනයේ නිර්මමාණය කරගේනනමු. 

32. අප කෘෂිකාර්මික වෘතිකයේ නනාවන බව අප දනිමු. එනස්ම නලාව කිසිදු ප්රතිපත්තියක් නෑවත සංනශෝධයන කළ නනාහකි නස් 
නහෝ සංවර්මධනය කිරීමට අවශය නනාවන නස්නිර්මමාණය කළ නහානැක. නමුත්, පුරවැසියේ හා බදු නගවේනේ නලස ඔබ අප 

සියළු නදනා මුහුණ නදන අවහිරතාවයේ හා අපහසුතාවයේ පිළිබඳ අපට ඉතා නහාඳ අවනබෝධයක්ඇත. එම නිසා, නම් පිළිබඳව 
වඩා දැනුවත් අනයක් නවනතාත් ඔවුේනේ අදහස ්හා නයෝජනා අපනවත ඉදිරිපත් කරේනේ නම් රට නගාඩ නැගීනම් මහේු 
කර්මතවයයට ඔබනේ දායකත්ව ද දැක්වීනම් නගෞරවය ඔබට හිිවනු ඇත. 
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