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දිවහත්රික් තේකම් /  දිවළඳ  
 
හිතලත් දිවහත්රික් තේකම්ුමනි / තේකම්ුමියනි , 

 

වී මිදී ගැනීම  - 2015 ය කන්නය  
 
2015 ය කන්නය ුෂ රජය විසින් වී මිදී ගෆනීතම් ලෆඩවටශන 2015 ජුලි මස 29 ලන දින ආරම්භ 

කිරීමට සියළු කටයුු සූදළනම් කර ඇ  බල කරුණළතලන් දන්ලමි. 

 

02. තමම ලෆඩවටශනට අදළල ඳශත වශන් කරුණු පිළිබල ඔබතේ කළරුණික අලධළනය 

තයොමු කරලනු කෆමෆත්තතමි. 

 

(i). ය කන්නතේ වී මිදී ගෆනීතම් ලෆඩපිළිතල ක්රියළත්මක කිරීම වශළ 

ප්රළතීය ය තේකම්ලරුන් ඇුළු අනිකුත් ප්රළතීය ය වශ ළමීය ය මටටතම් 
නිධළරීන්තේ පූර්ණ වශතයෝගය අල ලන බෆවින් අදළෂ දිවහත්රික්කල 

දිවහත්රික් තේකම්/දිවළඳ ලරුන් තල න් එම කළර්යය වම්බන්ධීකරණය කිරීම 

අතේක්ළ තකතර්.  

 

(ii). 2015 ය කන්නය ුෂ, වී අතවි මණ්ඩය විසින් වෘජුල තගොවී 
ජනතළලතගන් වී මි දී ගෆනීම සිදුකරන අතර, එතව විකිණීම වශළ 

රැතගන එනු බන වී තතොගල විහලවනීයත්ලය තමන්ම තගොවීන්තේ 

අනනතළලයද තශවුරු කිරීම අල ත.. තමම කළර්යය වශළ වක්රිය 

දළයකත්ලය තගොවිජන වාංලර්ධන තදඳළර්තතම්න්ුත. නිධළරීන් තල න් 

බළගෆනීමට පියලර තගන ඇත. 

 

(iii). 2014/15 මශ කන්නතේදී වී වශළ තගලන ද මි ලන “කීරි වම්බළ” ශළ 

“වම්බළ” ලර්ගල වී වශළ කිතෝ මයකට රු. 50/- ක් වශ නළඩු ලර්ගතේ 

වී වශළ කිතෝ මයකට රු. 45/- ක මික් 2015 ය කන්නය ුෂ ද 

තගලනු ඇත. කන්නය ුෂ වී ලගළත. නිරත ව, තගොවිජන තවේලළ මධවහථළන 

ශරශළ තඳොතශොර මිදී ගත් තගොවීන් තල න් එක් අතයකුතගන් වී කිතෝ 

ම් 2000 ක උඳරිමයකට යටත්ල වී අතවි මණ්ඩය විසින් වී මි දී ගනු 

ෆතේ. 
....2 ලන පිටුලට 
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(iv). වහලකීය ඳරිතභෝජන අලතළ කක්මලළ වී ලගළ කර ඇ  දිවහත්රික්කල වමවහත 
අවහලෆන්තනන් 7% ක ප්රමළණයක් මිට ගෆනීමට වී අතවි මණ්ඩය 

කටයුු කරනු ඇත. ඒ අනුල, තමම කන්නතේදී ෆබීමට අතේක්ෂිත කශෂ 

අවහලෆන්න වෂකළ වී තමට්රික් තටොන් 120,000ක තතොගයක් මිට ගෆනීමට 

ඇවහතතම්න්ු කර ඇත. 
 

(v). යකන්නතේ වී මිදී ගෆනීම වශළ රුපියේ බිලියන 6.0ක මුදක් තලන් 
කර ඇ  අතර ඒ වශළ අල මුදේ මශජන බෆාංකුල වශ ාංකළ බෆාංකුල 

විසින් වෘජුලම වී අතවි මණ්ඩය තලත ඔඩඳණ ණය ක්රමය යටතත් බළ 

තදනු ඇත.  
 

(vi). ඒ අනුල තමම කන්නය ුෂ තගොවීන්තගන් වෘජුලම වී මිදී ගන්නළ බෆවින් 
තගොවි නිතයෝජිතයන්තේ තවේලය බළ ගෆනීමට අතේක්ළ තනොතකතර්. වී 

මිදී ගනු බන තගොවීන්තේ නම් අමළතළාංය නි තලේ අඩවිතයහි ඳෂ 

කරනු ඇත. 
 

(vii). තගොවීන් විසින් වී අතවි මණ්ඩය තලත බළතදනු බන වී තතොග 
තලනුතලන් මුදේ තගවීම ආවන්නලම පිහිටි මශජන බෆාංකු වශ ාංකළ 

බෆාංකුත. ළඛළ මගින් සිදු කරනු ඇත. වී මිදී ගෆනීම තලනුතලන් මශළ 

භළණ්ඩළගළරය විසින් මුදේ නිදශවහ කිරීමක් සිදු තනොලන බෆවින් ඳසුගිය මශ 

කන්නතේ තමන් දිවහත්රික් තේකම්/දිවළඳ ලරු තලත මුදේ නිදශවහ කිරීමක් 

තමලර සිදු තනොලනු ඇත. 
 

(viii). තමම ක්රියළලලිතේ දී ආශළර තකොමවළරිවහ වශ වී අතවි මණ්ඩය වු ඔබ 
දිවහත්රික්කය ුෂ පිහිටළ ඇ  ගබඩළ තයොදළ ගනු ඇත. තලද, අතේක්ෂිත 

කළර්යය විධිමත්ල ක්රියළත්මක කිරීම වම්බන්ධීකරණය වශළ ඔබ දිවහත්රික් 

කෘෂිකර්ම කමිටුල ද දෆනුලත් කර ඔබතේ ප්රධළනත්ලතයන් තගොවිජන තවේලළ 

තදඳළර්තතම්න්ුල, ලළරිමළර්ග තදඳළර්තතම්න්ුල, ශ්රී ාංකළ මශලෆලි 

අධිකළරිය, වී අතවි මණ්ඩ, ආශළර තකොමවළරිවහ තදඳළර්තතම්න්ුල අදළ 

අතනකුත් ආයතනල නිධළරීන්තගන් වමන්විත කමිටුලක් ඳත්කර ගෆනීම 

මෆනවි.  
 

(ix). එතමන්ම, ප්රළතීය ය මටටමින් වී අතවි කිරීතම් දී ඇ විය ශෆකි තදබදය අඩු 
කිරීම වශළ කිසියම් කළ වටශනකට අනුල ගබඩළලට වී තතොග රැතගන 

ඒතම් ලෆඩපිළිතලක් ප්රළතීය ය තේකම්ලරුන්තේ තමතශයවීතමන් 

තගොවිජන වාංලර්ධන ප්රළතීය ය නිධළරී, කෘෂිකර්ම නිහඳළදන වශකළර, ළම 

නිධළරී, වමෘීධි නිධළරී ශළ තගොවි වාංවිධන නිතයෝජිතයන් ද 

වම්බන්ධීකරණය කර යළන්ත්රණයක් ක්රියළත්මක කිරීම මෆනවි. 
 

(x). 2014/15 මශ කන්නතේ දී මිදී තගන ඇ  වී තතොග තම් ලන තතක් අතවි 

කර තනොමෆ  බෆවින්, අදළ ප්රතීල ගබඩළ ඳශසුකම් බළගෆනීතම් 

අරමුණින් හිවහ ගබඩළ ඳශසුකම් ඇ  විකේඳ වහථළනලට එම වී තතොග 

අල ඳරිදි ප්රලළශනයට වශ යළි ගබඩළ කිරීමට අල විධිවිධළන වී අතවි 

මණ්ඩය විසින් කටයුු කරනු ඇත. තමම ක්රියළලලිය අධීක්ණය කිරීම 

වශළ ආශළර තකොමවළරිවහ නිමේකළ ඩයවහ මශත්මියතේ ප්රධළනත්ලතයන්  

යුත් නිධළරී කමිටුලක් මළ විසින් ඳත් කර ඇත. තමය තරමක් වාංකීර්ණ 

ක්රියළලලියක් බෆවින් වී අතවි මණ්ඩතේ වභළඳ  විසින් තශෝ කමිටු 

වභළඳ  ආශළර තකොමවළරිවහ විසින් අලවහථළනුකල කරනු  බන කේම් 

වම්බන්ධතයන් අල පූර්ණ වශතයෝගය බළදීම දිවහත්රික් 

තේකම්/දිවළඳ ලරුන් තල න් අතේක්ළ තකතර්. 
.....3 ලන පිටුලට 
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03. 2015 ය කන්නතේ වී මිදී ගෆනීතම් ලෆඩපිළිතල ක්රියළත්මක කිරීතම් දී කිසියම් ඳෆශෆදිලි 

කරගෆනීමක් අල ලන අලවහථළලදී ඳශත වශන් නිධළරීන් ඇම ය ශෆකි බලද කරුණළතලන් 

වෆෂකුල මෆනවි. 

 

 
 නම, තනතුර සහ ආයතනය  සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන සහ 

ෆැක්ස් අංක 
1. ප්රියන්ත මළයළදුන්තන මශතළ 

අ තර්ක තේකම්(වාංලර්ධන  ශළ වෆසුම්) 
ආශළර සුරක්ෂිතතළල අමළතළාංය 

- රළජකළරි : 011-2302460 
ජාංගම : 071-4413389 
සෆක්වහ : 011-2305181 

      

2. එම්.බී.දිවළනළයක මශතළ  
වභළඳ  
වී අතවි මණ්ඩය 
 

- රළජකළරි : 011-2335411 
ජාංගම : 077-3975838 
සෆක්වහ : 011-2335410 

04. 2014/15 මශ කන්නය ුෂ රජය විසින් වී මිදී ගෆනීතම් ලෆඩවටශන වළර්ථක කරගෆනීම 
වශළ ඔබ වශ ඔබ අධීක්ණය යටතත් තවේලය කෂ අතනකුත් නිධළරීන් විසින් බළදුන් වශතයෝගය 
තබතශවින් අගය කරන අතර, තයෝජිත 2015 ය කන්නතේ වී මිදී ගෆනීතම් ලෆඩවටශන වළර්ථක 
කර ගෆනීම වශළ ද එම වශතයෝගය ඒ අයුරින්ම අතේක්ළ කරමි. 
 
මමයට වි්ලාසී, 
 
 
ජනක සුගතදාස 
මේකම් 
ආහාර සුරක්ෂිතතාල අමාතාංය 

 
පිටඳත්: 1. ගරු ගළමිණී ජයවික්රම තඳතර්රළ මෆ ුමළ 

ආශළර සුරක්ෂිතතළල අමළත 
- කළරුණික දෆන ගෆනීම වශළ.  2. ජනළධිඳ  තේකම් 

 3. අළමළත තේකම් 
 4. තේකම් , වහලතී කටයුු අමළතළාංය  
     
 5. ප්රධළන ගණකළධිකළරී 

ආශළර සුරක්ෂිතතළල අමළතළාංය 
- 
කළරුණික දෆන ගෆනීම වශ අල 
කටයුු වශළ.  6. තකොමවළරිවහ ජනරළේ,  

තගොවිජන වාංලර්ධන තදඳළර්තතම්න්ුල  

     
 7. අධක් ජනරළේ,  

වාංලර්ධන මු තදඳළර්තතම්න්ුල  
- කළරුණික දෆන ගෆනීම වශළ. 

     
 8. ආශළර තකොමවළරිවහ,  

ආශළර තකොමවළරිවහ තදඳළර්තතම්න්ුල 
- 
කළරුණික දෆන ගෆනීම වශ අල 
කටයුු වශළ.  9. අධක් ජනරළේ,  

ශ්රි ාංකළ මශලෆලි අධිකළරිය      
     
 10. වභළඳ , වී අතවි මණ්ඩය - කරු. දිවහත්රික් තේකම්ලරුන්  වමඟ  

වම්බන්ධ තලමින් ප්රළතීය ය 
තේකම්ලරුන් දෆනුලත් කිරීම වශළ. 

 


