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ශ්රී ලංකා ම ලංවැලි අ ලංිකා මිය 

“රඹ ින්ඔය” ලංවැලි අ ලං කමයේ ලංලමනිජ ලංවට්ටයේ ලංබඩ ලංඉිගු ලංලගමල 

2000-05-04 දිනැති අංක 1130/13 දරණ ගැසට් පත්රය  ගින් ගහවැලි බල ප්රදේශයය ක් දේලස,   ප්රකශයය   

පත් කර ඇති රඹකැ්ඔය  ගහවැලි කලශපය   අම්පශර දිසරික්කදේම ගහඔය  හශ පදිය ාලශව ප්රශදේශශීය  

දේේකම් බල ප්රදේශය තුල පිහි ශ ඇා.  (සිතිය ග අංක 1 ගින් සරථශනීය  පිහිටීග දක්වශ ඇා). 

1979-අංක 23 දරණ ශ්රි ලංකශ ගහවැලි අ කශරි පනදේත් බලාල ප්රකශරව, රඹකැ්ඔය  කලශපදේය හි 

පරිපශලන හශ සංවර්ධන ක යුතු ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිය  ගින් සි ක කර ල ලබ..  

2011 වසදේර්දී, ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිය  ගින් දේගශරව ව ශ්යරවශ්දයශලය  හශ අදශළ  දේර්ඛිය  ආය ානවල 

සහභශගීත්වදේය ් සකසර කරන ලද “ගහඔය  පදිය ාලශව ගහවැලි සංවර්ධන සැලැසරග”    අ ලව,  

 කෘෂිකශර්ික හශ සත්ව පශලන සංවර්ධනය . 

 දේභෞතික හශ සශගශජීය  ය ටිාල පහසුකම් සංවර්ධනය . 

 පශරිසරික සංවර්ධනය .  

 ආර්ික පුනර්ජනනය .  

 රැකිය ශ උත්පශදනය  ය න වැඩස හ් ක්රිය ශත්ගක කරන ලදි. 

 

01. රඹ ින්ඔය ලං කමපයේ ලංවිය ේෂ ලංබඩ ලංඉිගු ලංලගම ලංලයමපිය ය ලංමරේක ලංරිිව. 

රඹකැ්ඔය   හශ ක්දකශඩු  ප්රදේශයවල  කෘෂි වයශපෘන් ආරම්භ කිරීග පිළිබඳව 2020.09.29 වන දින 

ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිදේම ප්රධශන කශර්ය ශලදේම දී ගරු වශරිගශර්ග ශ්ෂය භශර අගශායතුගශදේ  

ප්රධශනත්වදේය ්  හශ අදශල අගශායතුග්ලශ ඇතුළු සිය ලු දේර්ඛීය  ආය ාන ප්රධශනී් දේම් පිළිබඳ දැ ලවත් 

කර අවයය උපදේදසර ලබශ ගැනිග  ක යුතු කරන ලදි. 

ාව කර ත් 2020.11.18 දින ගධයග පරිසර අ කශරිය , වන සංරක්ෂණ  දේදපශර්ාදේම්්තුව ඇතුළු  සිය ලු 

ප්රශදේශය ය  නිලධශරි්,ප්රශදේශය ය  ගහජන නිදේය ිතාවරු් හශ ප්රදේශයදේම දේගශශ් ජනාශව කලශප 

කශර්ය ශලදේම දී දැ ලවත් කිරිම්  සි ක කර ඇති අාර දේක්ෂරත්ර ාත්වය ් හශ ඔුන් ශ්සි් දේප්වශ ක් කරුු 

සැලකිේල  ගනිි් දේගශශ්් ශ්සි් වගශ කර ඇති ප්රදේශය වවත් කර සැලැසරග සංදේයිධනය   කරන ලදි. 
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ගධයග පරිසර අ කශරිය   ශ්සි් ලබශ ක් පශරිසරික ගශර්දේගිපදේශයය   ය  ත්ව කැලෑ එළි කිරීගකි් 

දේාශරව දැන ගත් දේහළි දේපදේහළිකර ඇති ප්රදේශයවල පගනක් දේගග ගහ ක්නය දී  බඩවරිඟු වගශ කිරිග 

සදහශ ක යුතු දේකශ  ඇා. 

 

02.  ිෂි ලංමයයෝජන ලංලයමපිය  ලංඉඩේ ලංලිකම්ේ රේයේී ලංිලධමනය ලංයයමමු රන ලංකද ලංනිර්ේමය . 

(i)  වඩම්වල නනතික අ.තිය  ගහවැලි අ කශරිය  සතුවීග හශ ඌන උපදේය ිතා වඩම් ඵලදශ.ව භශශ්ාය . 

(ii)  දේගහි කිසිඳු වන ජීවී රක්ෂිා කලශපය ක් දේනශගැති අාර වන සංරක්ෂණ දේදපශර්ාදේම්්තුදේේ ප්රකශය ා   

      රක්ෂිා දේගග සංවර්ධන වයශපෘති සඳහශ  දේය ශදශ දේගන දේනශගැා. 

  (සිතිය ම් අංක 2 ගින් වයශපෘති බල ප්රදේශයය  වනසංරක්ෂණ දේදපශර්ාදේම්්තුදේේ ප්රකශය ා රක්ෂිා   

  වල  අදශළ දේනශවන බව ාහුනරු කර ඇා.) 

(iii)  භූි පරිහරණ ර ශව දේකදේරහි අවධශනය  දේය ශමු කිරිග  

 ල ක ගසර සහිා  දේලස පවතින දේහක් 55 ක් වන භූිද ඇතුළත්ව අක්කර 515 ක භුි ප්රගශණය ක් 

පශරිසරික සංරක්ෂණ ප්රදේශයය ක් දේලස ශ්ශ්ධ වර්ගදේම ගසර සිව වශ දේව්කර පවත්වශදේගන ය ශග  

ක යුතු කිරිග. 

 දේහර් වගශකරුව් සඳහශ ාශක්ෂණික හශ මූලය පහසුකම් සැපීමග, පශරම්පරික කිරි ගවපට්ටි සදහශ 

ගව හිිය ්  අක්කර 800 ක භුිය ක් දේව්කිරීග හශ  කිරි ගව පශලනය  ඵළදශ. ාාත්වය   පත් 

කිරිග  අවයය පිය වර ගැනීග.  

(iv) අඩු ආදශය ම්ලශභී්දේ  වේීම් අ ලව වශරි දේපිෂිා වඩම් ලබශ දීග. 

 (v) භූිදේම භූදේගිීය  පිහිටීග සම්බ්ධදේය ් අධයය නය දී ,  ක ක සහිා ප්රදේශය දේග්ග ාැනිාලශ ිමම් 

දේකශ සරද පවතින බව සැලකිේල  ගැුන අාර, දළ බෑුනම් සහිා ල ක යශඛ ආවරණය කි් සග්ශ්ා 

ප්රදේශය වවත් දේකශ  සු කසු  වඩම් පගණක් ආදේය ිජක වයශපෘති සදහශ දේව් කරන ලදී. 

(vi).වයශපෘති භූි සැලසුම්කරණදේමදී භූදේගිීය  පිහිටීග හශ අ ලගා වන ජල ශ්දයශව දේකදේරහි ද අවධශනය  

දේය ශමුකරන ලද අාර, වයශපෘති භූිය තුළි් ගලශය න දිය  ක කරු බශධශවකි් හශ  කෂණය වීගකි් දේාශරව 

පවත්වශදේගන ය ශග සදහශ ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිය  ගින් වයවසරථශපිා රක්ෂීතා ීමගශ දේව් කිරීග 

1986.12.26 දිනැති ගැසට් පත්රය  අ ලව සි ක කර ඇා.  
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(vii)දේය ිතා මු්දේදනිආරු වයශපෘතිය  සදහශ දේව්කර ඇති ිමම් දේකශ සර ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිය  සතු 

වන අාර දේය ිතා ජලශයදේම රක්ෂිා සිගශ දේකදේර් අවධශනය  දේය ශමුකර ශ් ගත්ව රක්ෂිා දේව්කිරීදේග් 

අනතුරුව දේගග වඩම් ලබශ දී ඇා.  

(viii).ජල දේපිෂක ප්රදේශයය  භූදේගිීය  පිහිටීග අ ලව නරණය  වන අාර රඹකැ්ඔය  ජලශයදේම දේපිෂක 

ප්රදේශයය  ආස්න වයදේය ් දේහක් ය ශර 10,120 භුි ප්රදේශයය ක් පුරශ ශ්හිදේදන අාර එග ප්රදේශයය  තුල 

කුඩශ නගර, දේගශශ් වගශ ිමම් හශ ජනශවශසද පවන. දේබශදේහි ශ්යශල සහ ගධයග පරිගශණ ජලශය වල 

දේපිෂක ප්රදේශයදේම වගශ ක යුතු දේග්ග අදේනකුත් ක්රිය ශකශරකම්ද සි ක දේේ. ාවද රක්ෂිා දේකදේරහි 

අවධශනය  දේය ශමුකර ජලශයදේම  මී ර් 100 රක්ෂිා ප්රදේශයදේය ් පරිබශහිරව කිදේලිමී රය ක පගණ 

 කරකි් කෘෂිකශර්ික ිමම්දේකශ ස දේව්කර ඇා.  

(ix).එග ප්රදේශයය  වරි් වර ක්න දේබිග වගශව සදහශ දේය ශදවශ ඇති භූිය ක් බව වයශපෘතිය  ආරම්භ කිරීග  

දේපර පැවති වඩම් පරිහරණ සිතිය ග පරිශීලනදේය ් ාහුනරුදේේ.එග භූිදේය ් ගලශය න කුඩශ දිය  පහරක් 

සදහශ රක්ෂිා ශ් ගත්ව දේව්කර කළගනශකරණය  කිරීග සදහශ ගශර්දේගිපදේශය ආදේය ිජක.් දේවා 

ලබශ දී ඇා.   
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03. ලමණිජ ලං වට්ටමින් ලංබඩ ලං ඉිඟු ලං ලගම ලං රිරීව ලං ලදැම ලං ම්දුම් ලංමයයෝජ යින් ලං විකාවත්ල ලංඇගයීයේ ලං

ක්රවයදදය්  ලංව  ලංිදදු ලංවිය. ලං  
 

 ලං- ලංඇගයීයේ ලංක්රවයදදය 

(i) ආදේය ිජකය ශදේ  දේය ිජනශව සම්බ්ධදේය ් වයශපෘති වශර්ාශවක් ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිය  දේවා  

     ලබශ ගැනිග. 

(ii)ශ්ශ්ධ අංය වල දේජයෂරන නිලධශරි්දේග් සග්ශ්ා ාශක්ෂණ ඇග.ම් කිව වක් ගින් වයශපෘති  

     දේය ිජනශව හශ වයශපෘතිය  ක්රිය ශත්ගක කිරිදේම් හැකිය ශව ළිළිබඳව ඇගීමග  ලක් කිරිග. 

(iii) ාශක්ෂණික කිව  නිර්දේශයය  ගා ගහවැලි පනා ප්රකශරව  ආදේය ිජකය ් දේාිරශ ගැනිග  පුර්ව   

     අ ලගැතිය අධයක්ෂ ග්ඩලදේය ්  ලබශ ගැනිග.    

        
 

- ලංමයයෝජනයන් ලංය ෝරම ලංගිනීයේ ලංනිර්ේමය  

 ආදේය ිජකදේග  වයශපෘති සැලසුග හශ මුලය හශ කළගනශකරණ හැකිය ශව  හශ පළපුරුශද.  

 උචිා ාශක්ෂණ ක්රගදේේද භශශ්ාශ කිරීදේම් හැකිය ශව. 

 අදේලශ් සැලසුග.  

 සත්ව ආහශර නිෂරපශදනය   අවයය බඩවරිඟු  වගශ කර ගැනීග. 

 කෘෂි ආදේය ිජන වයශපෘති තුලි් ඇති වන  ප්රශදේශශීය  සංවර්ධනය . 

 ප්රශදේශශීය  ජනාශව  ලැදේබන ප්රතිලශභ 

 දේශය ය  ආදේය ිජක ප්රජශව 

(2020/2021 ගහ ක්නදේම බඩ වරිඟු වගශ කිරීග සඳහශ අ ලගා කරන ලද වඩම් අක්කර 2750, 

2020/2021 වන ශ් ත් වගශ ක යුතු ආරම්භ දේකශ  ඇති වඩම් අක්කර 350) 
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04. 2020/21 ලංවැ ලං න්නයේ ලං ඩිනේ ලංබඩ ලංඉිගු ලංලගම ලංරිියේ ලංලිඩලටැන ලංයටයත් ලංය ෝරම ලංගත් ලං

මයයෝජ යින් ලංලඳැම ලංකබම ලංදුන් ලංවමර්යගෝපයේ  

 ආදේය ිජක  වයශපෘති ප්රදේශය තුළ පවතින ක ක සහිා ප්රදේශය වගශ ක යුතු සදහශ භශශ්ාශ  දේනශකිරිග සදහශ 

 පශංශු  හශ ජල සංරක්ෂණ  ක්රග දේලස සංරක්ෂණ වැටි වදිකිරීග, ජල ගශර්ග ආශ්රිාව දේපරන වදිකිරීග 

සදහශ.  

 ගධයග පරිසර අ කශරිය   ශ්සි් ලබශ ක් පශරිසරික ගශර්දේගිපදේශයය   ය  ත්ව කැලෑ එළි කිරීගකි් 

දේාශරව දැන ගත් දේහළි දේපදේහළිකර ඇති ප්රදේශයවල පගනක් දේගග ගහ ක්නය දී  බඩවරිඟු වගශ කිරිග 

සදහශ උපදේදසර  ලබශ දී ඇා. 

 භූිදේම පශංශු වර්ග හශ සරවභශවය  අ ලව දේගග ක්නදේය ් පසුව තිරසශර දේලස භූි පරිහරනය  සදහශ 

දීර්ඝකශීන දේබිග ඇතුලත්ව වගශ සැලසුගක් ගා ක යුතු කිරිග  ශ් ගත් පශරිසරික අ ලගැන් ලබශ 

ගැනිදේග් අනතුරුව අගශාය ග්ඩල අ ලගැන් ලබශ දීග   නිය ිා බව   ආදේය ිජක.් දැ ලවත් 

කිරිග. 

05. ලමනිජ ලංවට්ටයේ ලං ලංබඩ ලංඉිගු ලංලගම ලංලයමපිය  ලංරියමත්ව  ලංරිරීයේ ලංලිදගත් ව 

 ලං 

(i) රජදේම “දේසෞභශගය දැක්ග” නව සංවර්ධන අරමුු සඳහශ ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිදේම දශය කත්වය  

ලබශ දීග  හශ දේශශීය  ආහශර දේභිග වගශ ප්රවර්ධනය  සඳහශ සහ වර්ාගශනදේම ඇතිවී ඇති  Covid19 

වසංගා  ාත්වය  තුල අායශවයය ආහශර දේබිග ආනය නය  ීමගශ වීග දේහරතුදේව් ඇතිවූ දේකටි කශීන 

ආහශර දේභිග නිෂරපශදන අවයයාශවය  ගා බඩවරිඟු සහ අායවයය දේභිග 16 ක්  ර  තුලග 

නිෂරපශදනය  කර ගැනීග සඳහශ ජශතික ගට් ි් ශ්දේයරෂ වැඩස හනක් ආරම්භ වූ අාර ජශතික කශර්ය  

සශධක කිව  නරණය  වූදේම ජශතික බඩවරිඟු අවයයාශවය  දේග්රික් දේ ශ් 500,000 ක් සපුරශ ගැනීග 

උදේදසශ පසුිනය   වසරය ්හිදී  දේශශීය  නිෂරපශදනය  ුන,  දේග.දේ ශ. 250,000 ක නිෂරපශදනය  දේදගුණ 

කිරිග  ගහවැලි බලප්රදේශය වල සු කසු ක්රිය ශගශර්ගය ් සි ක කිරීග ශ්රී ලංකශ ගහවැලි අ කශරිදේම ශ්දේයරෂ 

වගකීගක් බව..  

(ii) 2020/21 ගහ ක්නදේම  ගහවැලි ප්රදේශය තුලි්  බඩ වරිඟු  දේහක්. 8,000 ( අක්කර 19,760 )  වක්ග 

ුන  වලක්කය ක් සපුරශ ගැනිග  ගහවැලි ජශනපදික.් සගඟ ක්රිය ශත්ගක වැඩස හන  සගගශමීව 

ආදේය ිජක.් සගඟ වශණිජ ගට් ි් බඩවරිඟු වගශ කිරීදේම් වැඩස හනක් ක්රිය ශත්ගක දේකරුණි. 
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එග භූමී් වල කිසි ක ආකශරය ක භූි භශශ්ාදේම දේවනසක් දේනශවන පරිදි කෘෂි දේභිග සඳහශ දේය ශදශ 

ගැනීග  අවයය පරිදි සකසර කල වගශ සැලැසරගක් ගින් කෘෂි දේභිග වගශව සඳහශ ආදේය ිජක.් 

දේවා දේකටිකශීනව ලබශ දීග  ක යුතු කර ඇා. 

රඹ ින්ඔය ලං කමපය ලං- ලං ලංලමණිජ ලංවට්ටමින් ලංබඩඉිඟු ලංලගම ලංරිරීයේ ලංලිඩලටැන. 

2011 වශර්ාශව  අ ලව ගධයග හශ ගහශ පරිගශණ කෘෂි/පශු සම්පත් දේගශශ්පල සංවර්ධනය  සදහශ “ගහඔය  

පදිය ාලශව ගහවැලි සංවර්ධන සැලැසුග” හි,  අක්. 5426 ක භූි ප්රදේශයය  දේම් සඳහශ වඩශත් ලංසු කසුබව   ලං

හ කනශදේගන ඇා. (සිතිය ග අංක 2 ගින් වයපෘති භූිදේම පිහිටීග දක්වශ ඇා). 

ඒ අ ලව දේගග දේය ිතා භූි ප්රදේශයය  ආශ්රිාව  ජනපදික.්  ශ්සි් වගශ කරන ිමම් දේකශ සර වවත්කර   

ඌන උපදේය ිතා අක්කර 2750 ක පගන වඩම් ලංප්රගශණය ක්, උචිා ාශක්ෂණ ක්රගදේේද සගඟ මුලය හශ 

කළගනශකරණ හැකිය ශවක් ඇති ආදේය ිජක.්  වගශව් සදහශ ශ් ගත්ව ලබශදීග   ගහවැලි අ කශරිය   

ශ්සි් මුලික ක යුතු ක්රිය ශත්ගක කරන ලදී.  

පශරිසරික ගශර්දේගිඋපදේශයය ්  අ ලව දේගග ක්නදේම ආදේය ිජක.්  වගශ කිරීග  හැකිුනදේම 

අක්කර 400 ක පගණ අඩු වපසරිය කි. 

 

ඒ අ ලව 2020/21 ගහ ක්නදේමදී රඹකැ්ඔය  කලශපය  තුල, 

 දේග.දේ ශ් 5000 ක අසරවැ්නක් ජශතික නිෂරපශදනය   දශය ක කිරීග.  

 ප්රශදේශශීය  සංවර්ධනය . 

 ජශනපදික.්  රැකිය ශ උත්පශදනය  ගහවැලි අ කශරිදේම ප්රධශන කශර්ය ය ් ශ්ය . 

ලටැන 

ජශතික ආර්ිකය   දේග්ග දේශශීය  ආහශර නිෂරපශදනය   වහල දශය කත්වය ක් ලබශදීදේම් අරමුණි් ක්රිය ශත්ගක 

කිරිග  සැලසුම්ගාවූ දේගග සංවර්දන ක්රිය ශදශගය ් පවතින නීති ප්රතිපශදනය ්  ය  ත්ව ශ් ගත් 

ක්රගදේේදය ් අ ලගගනය  කරි් පශරිදෘයය අයුරි් සි ක කර ඇති අාර, වන රක්ෂිා ප්රදේශය සංවර්ධන 

ක යුතු සඳහශ දේය ශදවශ දේනශගැති අාර කිසි ක පශරිසරික බලපෑගක් සි ක දේනශකිරීග  වගබලශදේගන ඇති බව 

අවධශරණය  කරි. 

 

ශ්රී ලංකා ම ලංවැලි අ ලංිකා මිය 

 


