
දේශීය ආර්ථිකය ක්තිමත් කිරිමට ක්ෂුද්ර ූලය ආයනන ම්බන්ධ ලන ආකාරය 

දේශීය ආර්ථිකය ක්තිමත් කිරිමට දු්බනර මයිදරෝ දරඩිට් ස ම ය ලන ආකාරය.... 

 

දේශිය ආර්ථිකය ක්තිමත් කිරිමට අප ක යුතු ප්රධාන  කනර්යය ල්නද්න කෂි ආර්ථිකය දියුණු කිරිමය. ඒ වදශන 

ක්ෂුද්ර ූලය ආයත යක් දව අපදේ පැශැදිලි ලගකීමක් ඇති අතර ඒ වදශන අප දුම්බර මයිදරෝ දරඩිට් ස වමනගම ද 

විදේ ලැඩපිළිදලක් දියත් කර ඇත. 

දේශිය කෘෂි කර්මා්නය 

ශ්රී ාකනදජ වතලත්ල  ත තනල 75% ආව්න  ප්රමනයයක් වතලත් ල්නද්න ්නමීය ය ප්රදේ ලය. එම අයදග්න 

දබොදශොමයක් අයදේ ප්රධාන  ආදනයම් මනර්ගය ල්නද්න කෂිකර්මන්නතයයි. දමහිදී කෂිකර්මන්නතය ප්රධාන  

ලදය්න දකොටව් කිහිපයකට දබදිය ශැක. 

I. දේශිය කෂිකර්මන්නතය 

II. අප ය  කෂිකර්මන්නතය 

 

දමම අා දදක ලගනල්න ගැ  විමසීදම්දී වී ලගනල දකදරහි අප ලැඩිට් අලධාන යක් දයොමු කර්නද්න  ැත. ම්නද වී 

ලගනල තලමත් ්නමිය ප්රදේ ල තම්න ඉපයූ මුදලි්න දගොවිතැ්න කර  අතර තලත් ලැඩිට් ප්රමනයයක් ිපපදල  

ප්රමනයය පරිද ෝත යට දයොදන ගිප. 

අප ලැඩිට්පුර අලදන ය දයොමු කර්නද්න ආශනර ිප්පනද යට වෂජුල බපන  තලත් ආශනර ලර්ග ල  මඤ ් ඤක්කන, 

බත, කිරි අ, එෂලළු, ශන පතුරු ලගනල්න දකදරහිය. ඊට අමතරල අප ය  කෂිකර්මන්නතය යටදත් කර  

බුත්, ගම්මිරිව,් කුරුඳු ලැිප ලගනල්න දකදරහිය. 

ඉශත දමම ලගනල්න තුලි්න බන ග්න න අව්ලැ්න  ප්රමනයදය්න ඉතන සුළු ප්රමනයයක් පනරිද ෝත ය වදශන දයොදන 

ග්න න අතර ඉතිරිය දයොදල්නද්න  ැලත විකිණීම වදශන වශ තලත් ිප්පනද ය්න බිහි කිරීමටය. උදනශරය, 

මඤ ් ඤක්කන ආශනරයට දම්නම බයි ස ලර්ග වඳශන ද විවිද පිටි ලර්ග ිපපදවීම වඳශන ද දයොදන ගනී. 

එබැවි්න අප වදශ්න ක දබෝග ලර්ග ලගන කිරීම වඳශන දගොවී්නට දබොදශෝ විට අලය මුය පශසුකම් ද ොතිබිය 

ශැකිය. එදම්නම දමම ලගනල්න වදශන උවව් යැයි පිලිගැද   බැාකු වශ ූලය ආයත  යය පශසුකම් බන දීමට 

මැලි දලති. 

 

 

 

 

 

 



දු්බනර මයිදරෝ දරඩිට් ස ණය මුදල් දයෝජනා රම ්රියාත්මක ලන ආකාරය 

ක්ෂුද්ර ූලය ආයත යකි්න පුේගය්න ශට යය වැපීමම ිදදු කරයි.  මුත් ඊට වමගනමීය ල ක යුතු තලත් කනර්යය්න 

කිහිපයක් ඇත. එ ම් ඉතුරුම් ලැඩිට් කිරීම, ිපලනව පශසුකම් බන දීම, රක්යය, ලව විදව්න දතොර ව ලගනල්නට 

දයොමු කිරීම ආදී කරුණු රනශියක් ඉටු ව තැ  ක්ෂුද්ර ූලය යය වැපයිම යානර්තයක් බලට පත්දජ. 

අප වමනගම දතෝරනගත්  දේශීය ආශනරදබෝග ලගනල්න ලට දම්නම අප ය  කෂි කර්මන්නතය වදශන ිපයලී ඇති 

පුේගය්නට යය පශසුකම් බන දිමට තිරයය කර ඇත.දමහිදි ලැඩිට් අලදන ය දයොමු කර්නද්න අඩු ආදනයම් බ  

පිරිව ්දකදරහි දම්නම අඩු භූමි ප්රමනයයක ලගනල්න ිදදු කර න අය දකදරහිය. 

අප යය දිම තුලි්න පුේගයන ශට මුදක් ැදබ  මුත් යම් ිප්පනද යක් දශෝ ලගනලක් කිරිමට සදන ම් ව විට 

තිදබ  ප්රධාන  ගැටළු කිහිපයකට මුහුය පෑමට ිදදුදජ. 

1. අලය ප්රමිතියට වැකස බිත, පැ ලර්ග බන ගැනීදම් අපශසුකම 

2. කනබිපක දපොදශොර ලගනලට දයොමු වි ලගන කිරිමට තීරයය ක ද ඒ වදශන අලය ිපලැරදි ප්රමිතියට වැකස 

දපොදශොර ලර්ග, දියර ද ොමැතිකම 

3. ලගනල කිරීමට අලය උපදදව ්,තනක්ිකක දැුමම ද ොමැතිකම. 

4. ැදබ  අව්ලැ්න  වදශන වනධානර  මික් ද ොැබීම. 

දමලැිප ිදේධී්න අදේ රද ස අඩු ආදනයම්බ  දගොවී්න ිපර්නතරදය්න මුහුය දද  ප්රධාන  ගැටළු කිහිපයකි. 

එබැවි්න දගොවී්නට යය පමයක් වැපීමම තුලි්න ඔවු්නදේ ආදනයම් තත්ලය ඉශ දැමිය ද ොශැකිය. 

දම් වම්බ්නධාදය්න අලදබෝධා කරගත් අප වමනගම දම් වදශන පශත වදශ්න විදේ ලැඩ පිළිදලක් වමගි්න ්නමීය ය 

ේ දරේ ල වතලත් ල  අඩු ආදනයම් බ  ත තනලට යය පශසුකම් වැපීමමට ලැඩපිළිදලක් වකව ්කර ඇත. 

1. මඤ ්ඤනක්කන , බත , කිරි අ, කශ ඉගුරු , අ්න නිද, බුත්, ගම්මිරිව,්  කුරුඳු ලැිප දබෝග ිපපදවිමට 

යය පශසුකම් බන දිමට ලගන යය දයෝත න රමයක් ආරම්  කිරිම. 

2. දුම්බර මයිදරෝ දරඩිට් ස ආයත දේ අුමබේධා ආයත ය දව දුම්බර ඇද්ෝ දශෝඩිඩිට්්න  මි්න කෂි 

 නණ්ඩ වැපීමදම් ආයත යක් ආරම්  කිරිම. 

3. ිපිද ප්රමිතියට රතදේ කෂි කර්මන්නත දදපනර්තදම්්නතුදජ උපදදව් ලට අුමකල දකොම්දපොව් ස වෑදීදම් 

ලැඩවටශ ක් ආරම්  කර උවව් ප්රමිතිදේ දකොම්දපොව ්ස දපොදශොර ිපපදවීම. 

4. ලගනල්නට අලය බීත පැ, අතුපැ, බේධා පැ රතදේ කෂිකනර්මික පර්දේ  ආයත  ල උපදදව ්මත 

වකවන අඩු මිට බන දීම. 

5. රතදේ වශ දපෞේගලික අාදේ පෂපුරුදු කෂි කනර්මික උපදේකය්න ලන තනක්ිකක උපදදව ්වශ  

මිට වශ ද ොමිදඩි බන දීම. 

6. අව්ලැ්න  තුළි්න ැදබ   නණ්ඩ අප විිද්නම මිෂදී ගැනීම දශෝ ඉශෂ මිකට විකිණීමට අලව්ානල බන 

දීම. 

දමලැිප ක්රියනදනමය්න රැවක් අුමගම ය කිරීම තුලි්න අප ඉදිරි ලැඩ කටයුතු කිරීමට බනදපොදරොත්තු දජ. 

 

 

 

 

 

 

ආයනනය මගි් දපොද ොර නිපදලා ම න මිට නා දීම සිදු කරන අයුරු... 



දමහිදී යය මුදඩි බන ගැනීමට පැමිදය  අලව්ානදජ ිදට ගුමදදණුකරු සුශදල ශදු න ගැනීම. 

 යය අලධී්න පියලර ලලි්න පැශැදිලි කිරීම  

 අලයය දැුමම ශන උපදදව් බන දීම 

 සුශදශීලී වශ ආචනරශීලී නලය තුළි්න ගුමදදණුකරුට වා්ශ  කිරීම 

ආදිය ිදදු කිරීම අපදේ අරමුයයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉශත යය දයෝත න රම තුළි්න අක්කර 100 ලගන කිරීමත් පුේගය්න 100කට යය වැපීමමත් 2021 මුඩි කනර්තුල 

තුෂ ිදදු කිරීමට අදේක්ිතය.  

ශ්රී ාකනල තුෂ ක්රියනත්මක ල  ලගකීමක් තිදබ  නීතයනුමක ක්ෂුද්ර ූලය  ආයත යක් ල  දුම්බර මයිදරෝ 

දරඩිට් ස වමනගම ක්ෂුද්ර ූලය ක්දේ්රය   ැාවීමට උපරිමය ක්රියනකනරී ලැඩ පිලිදලකට වම්බ්නධා දජ. එය අප 

වමනගදම් ලගකීමක්ද දජ. 

 

ආයනනදේ ගණුදදණුකරුල් මද ා පැ ලර්ග, බීජ ම  දපොද ොර ලර්ග නා දීම. 

 

 

 


