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රාජ්ය පරිපාන ශා කෂමනාකරණ 
අමාත්යාංය, 
නිදශව් චතුරස්රය, 
ගකොෂඹ 07. 
2017 ඔක්ගත්ෝම්බර් මව 04 දින 

  

සියළුම අමාත්යාං ග්කම්ලරු , 
පෂාත් වභා ප්රධාාන ග්කම්ලරු  වශ 
ගදපාර්ත්ගම් තු ප්රධාාීන  ගලත්. 
 

ජාතික ආහාර නිෂප්ාදන සංග්රාමය 

01. ශ්රී ංකාල කෘෂිකර්මගය  ව්ලයංගපෝෂිත්ල පැලති රටක් බල ගනොරශවකි. නමුත් නියං, වාගත් ශා 

ගංලතුර ලැනි ව්ලභාවික ආපදාල  වශ අභය ත්ර ගැටුම් ශා විගේශීය ආක්රමණ පැලැති යම් යම් කා 

ලකලානුලදී ගමරට කෘෂිකර්මා ත්ය පසුබෑම් ලට ක්වී ඇත්. පසුගිය ක න කිහිපය තුම 

(2016-2017) විටි  විට පැලැති නියං ශා ගංලතුර ආපදා නිවා එම ත්ත්ත්ලයට අද අප රටක් ලගය  

ප්රාගයෝගිකල මුණ ණ ගදන්  සිටි ගනමු. ගමහි ප්රධාාන බපෑමක් ලගය  රජ්යට විා විගේ 

විනිමයක් ලැයගකොට විගේශීය රටලලි  වශ් ශා ගලනත් අත්යාලය ආශාර ලර්ග ගග වීමට සිදු වී 

ඇත්. 

02. ගමලැනි පසුබිමක් තු ලව විගව  ගත්ොර ගේශීය ආශාර නි්පාදනගේ කඩිනම් වංලර්ධානයක් 

ඇති කිරීගම් අභිප්රාගය  ‘යලි අපි නැගිටිමු අටු කකොටු පුරලමු’ ගත්මාල පදනම් කරගගන අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමා විසි  සියළුම පාර්ල ල වශභාගීත්ලය ශා අලධාානය බාගත් ශැකිලන පරිදි ජ්ාතික 

ආශාර නි්පාදන වංග්රාමයක ආරම්භයක් ගව 2017 ඔක්ගත්ෝම්බර් 06 සිට ඔක්ගත්ෝම්බර් 12 දක්ලා 

වතිය ප්රකායට පත්ගකොට ඇත්.  

03. ගමම වේකාර්යගේ දී කෘෂිකර්ම ක්ගේත්රය වශ ටට අනුබේධා සියළු රාජ්ය ශා රාජ්ය ගනොලන 

ආයත්න, ගගොවි ප්රජ්ාල ගම ම ගපෞේගලික අංගේද දායකත්ලගය  කඩිනම් ලැඩපිළිගලක් ශදු ලා 

දී ඇති අත්ර  රාජ්ය ගවේලකින  ලන අප වැමගේද වක්රීය දායකත්ලය ගම් වඳශා බා දීම අපගේ 

ලගකීමක් ශා යුතුකමකි. 

04. රාජ්ය නිධාාරී  ලගය  විවිධා ්රියාකාරකම් මගි  ගමම ලැඩවටශන වඳශා අපගේ වශය 

බාදිය ශැකි බල ගප ලා ගදන්. 

 



 
 

රාජය නිාාීන්ගක  කා්යය භාරය 

I. රාජ්ය ගවේලකින  පදිංචිල සිටින ත්ම ගපෞේගලික නිලාව ආශ්රිත් ගගලත්ත්/රජ්ගේ නි නිලාව 

පිහිටි ගගලත්ත් තු එෂලළු, පතුරු ලැනි ගගලතු ගබෝග ගම ම දීර්ඝ කාලීන ඵ දරන 

ලගාල  ඇති කිරීම.  

 

II. උවව් ප්රන්තිගය  යුතු, ලැඩි ඵදාලක් බාගදන පැ ලර්ග ශා ීජජ් ලර්ග සුදුසු පැ ත්ලා  

ලලි  බාගගන ත්ම අමාත්යාංගේ, ගවේලා ව්යානගේ නිධාාරී ට ගබදා දීමට පියලර 

ගැීනම.  

 
 

III. ත්මා ගවේලය කරන කාර්යා භූන්ගේ එෂලළු, පතුරු ලර්ග ශා දීර්ඝ කාලීන ඵ දරන ාක 

ලගා කිරීමට පියලර ගැීනම.  
 

 

IV. ත්ම අව් ලාසී  වශ ගපොදු ජ්නත්ාල ද ගමම කාර්යය වඳශා දැනුලත් ගකොට උන දු කරවීම. 

 

V. ගපොදු ජ්නත්ාලට ගම් වඳශා අලය ීජජ්, පැ ලර්ග, ගලනත් වශාය ගවේලාල  ශා ත්ාක්ිකක 

දැනුම බා දීමට අලය වශගයෝගය බාදීම.  

 
 

VI. පාව් භූන් තු ෂමින ගේ දායකත්ලගය  ගගලතු ලගා ඇති කිරීමට අලය පියලර ගැීනම. 

 

VII. ක්ගේත්ර නිධාාරී ගේ දායකත්ලය උපරිම ගව බා ගැීනම. 

ගගලතු ලගා අධීක්ණය කිරීමටත්, අලය වම්පත් දායකත්ලය බා දීම 

වම්බ ධීකරණය කිරීමටත් (පැ ලර්ග, ීජජ් ලර්ග, ත්ාක්ිකක උපගදව්), දත්ත් රැව් 

කිරීමටත්, ප්රගති ලාර්ත්ා බා ගැීනමටත්, ග්රාම නිධාාරී, වංලර්ධාන නිධාාරී, වමෘේධි 

නිධාාරී, කෘෂි පර්ගේණ වංලර්ධාන වශකාර නිධාාරී ලැනි ක්ගේත්ර නිධාාරී  

ගයොදලා ගැීනමට අලය පියලර ගැීනම ශා ක්ගේත්ර නිධාාරී ගේ බ ප්රගේ තු 

ග්රාමීය ය ගගලතු ලගා දිරිගැ වීගම් ලැඩවටශ  ්රියාත්මක කිරීම 

 
 

VIII. යශපත් ආශාර පරිගභෝජ්න රටාල  පිළිබඳල දැනුලත් කිරීම. 

සුදුසු වම්පත් දායකයකු ගයොදලා රාජ්ය ආයත්න ම්ටටන්  ශා පාව් ම්ටටන්  ගේශීය 

ආශාර භාවිත්යට ගැීනම, ආශාර නාව්තිය අලම කිරීම, ලව විගව  ගත්ොර ආශාර 

පරිගභෝජ්නය, ගපෝයදාී  ආශාර ගලක් වකව් කර ගැීනම පිළිබඳල දැනුලත් කිරීගම් 

ලැඩවටශ  පැලැත්වීමට අලය පියලර ගැීනම. 



 
 

 

IX. ත්රඟ පැලැත්වීම. 

ගමම ලැඩවටශනට සිය් ගේ වශභාගීත්ලය ශා දායකත්ලය ලැඩි කරවීම වඳශා 

ත්රඟ ලැඩ වටශ , රාජ්ය ගවේලක ගගලතු ලගා ම්ටටන් , රාජ්ය ආයත්න ම්ටටන්  ශා 

පාව් ම්ටටන්  පැලැත්වීමට කටයුතු කිරීම. 

 

X. ලැඩවටශන භාරල ්රියාකිරීම ශා අධීක්ණය කිරීම. 

ගම් වඳශා අමාත්යාං ශා ගදපාර්ත්ගම් තු ම්ටටන්  ගජ්ය්න නිධාාරිගයකු පත් 

කිරීමට කටයුතු කිරීමට පියලර ගැීනම.  

 
05. ගමම මශඟු ලැඩවටශන වාර්යක කර රග්ට ආශාර නි්පාදනය ලැඩි කිරීම වඳශා ගම ම 

කෘෂිකාර්න්ක අති  ව්ලයංගපෝෂිත් රටක් නිර්මාණය කර ගැීනම වඳශා රාජ්ය ගවේලක ඔබ වැමගේ 

කැපවීම ශා දායකත්ලය බා ගදන ගම  කාරුිකකල ද ලා සිටින්. 

 
 
 
 

ගේ.ගේ.රත්නසිරි 
ග්කම් 
රාජ්ය පරිපාන ශා කෂමනාකරණ අමාත්යාංය 
 

 

පිටපත් :- 1. ජ්නාධිපති ග්කම්, ජ්නාධිපති කාර්යාය  - කාරු.දැ.ගැ.පි. 

    2. අග්රාමාත්ය ග්කම්, අග්රාමාත්ය කාර්යාය - කාරු.දැ.ගැ.පි. 


