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පළමු පරිච්ඡේදය
1. හැඳින්වීම
1.1 පසුබිම
වංලතමධන ාතමකයතු පුළුේ ඳරාවයක් ඔව්ලවේ ඳැතිර ඇති ලමම කා ලකලානුල වෂ 2013/14
ලතමයතු ලක්තුද්ර කර ගනිමිතු, ජාතික ලැාගත්කමකිතු යුව ආතමථික වංගණනයක් ජනලේඛන ශා
වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල වින්තු ඳෂමුලරට, ල් ලන විට ඳලත්ලා අලවතු ලකොට ඇේ.
ලමම ආතමථික වංගණනය, වාමානයලයතු ජන ශා නිලාව වංගණනයට අනවුවල ඳැලැත්ලලන
කෘෂිකතමම වංගණනයත් කතමමාතුේ වංගණනයත් යන වංගණන ලාලකහි එකවලකි. ආතමථිකලේ
ප්රධාන අංයතු ලන කෘෂිකතමම, කතමමාතුේ,ලලලෂ ශා ලවේලා යන අං ආලරණය කරමිතු ඳලත්ලන
ගණතු ගැනීල් කටයුවලදී කෘෂිකතමම අංලේ ලේොරවුව බා ගැනීම වශා ප්ර්නාලි කිහිඳයක්
භාවිේ කරමිතු එය ලලනම ලකොටවක් ලලයතු න්දු ලකරිණි. ඒ අනුල, ආතමථික වංගණනය
2013/14,“කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීම” වශ “කතමමාතුේ, ලලලෂ ශා ලවේලා පිළිබ
ගණතු ගැනීම” ලව ලකොටව් ලාකකිතු යුක්ේය.

1.2 සංගණන ඉතිහාසය
ලමලේක් ශ්රී ංකාලේ කෘෂිකතමම ලේොරවුව රැව්කර ගැනීම වශා වංගණන විවිධ ව්ලරූඳලයතු න්දු
කර ඇේ. 1921 දී ඳලත්ලා ඇති නි්ඳාාන වංගණනය කෘෂිකතමම වංගණන ඉතිශාවලේ ශමුලන
ඳෂමුලන ගණතු ගැනීමයි. අනවුවල 1924 ශා 1929 ලතමලදී ේලත් අතමධ වංගණන ලාකක් ඳලත්ලා
ඇේ. එකී වංගණනයතුහි විලේ ක්ණයක් වූලේ ලගා කෂ ඉඩ් ප්රමාණය, වත්ත්ල වංඛයාති,
නි්ඳාාන ප්රමාණය ග් ම්ටටමිතු එක් රැව් කිීමමයි. එලමතු ම 1946, 1952, 1962, 1973, 1982 වශ
2002 යන ලතමලදී පූතමණ කෘෂිකතමම වංගණන ඳලත්ලා ඇේ. රල්ට ඇේැ් ප්රලශල ඳැලති අයශඳත්
ලාේාලරණය නිවා 1992 ලතමලේදී කෘෂිකතමම වංගණනයක් ඳැලැත්වීමට ලනොශැකි විය.
ජන වංගණනයක් ඳැලැත්වීලමතු අනවුවල එෂලඹන ලතම ලාලක්දී කෘෂිකතමම වංගණනයත්
කතමමාතුේ වංගණනයත් ඳැලැත්වීම වාමානය ව්ප්රාාය විය. ජන ශා නිලාව වංගණනලේදී
ලයොාාගතුනා වංගණන රාමුලම භාවිේ කෂ ශැකි වීම නිවා වියාම අලම කර ගැනීමට ඇති ශැකියාල ා
වැකිේට ලගන ලවර 10කට ලරක් ලමම වංගණන රටාල අනුගමනය ලකුවණි. ලකලවේ ලලේත්
මෑේ කාලීන ආතමථික ප්රලණේාලයතු ා වැකිේට ගනිමිතු, 2012 ලවලතම ඳැලති ජන ශා නිලාව
වංගණනලයතු අනවුවල, 2013/14 ලතමලදී ආතමථික වංගණනලේ එක් ලකොටවක් ලව
කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීම න්දු කරන දී. 2002 ලතමලේ ඳැලති අලවතු කෘෂිකතමම
වංගණනලයතු ඳසුල, ලවර 12ක ඳමණ කායක් වෂ ශ්රීංකාලේ ආතමථිකයට කෘෂිකතමම ලෂේත්රලයතු
ැබී ඇති ාායකත්ලය ඇගයීම වශා ලමම වංගණනය ලබලශවිතු ඉලශේ ලනු ඇේ.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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1.3 අරමුණ
කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීම ප්රධාන ලලයතු ඳශේ වශතු වියයතුට අාා
ප්රමාණාත්මක ලේොරවුව රැව් කිීමම මික අරමුණු ලකොට ගනිමිතු ඳලත්ලනු ැබීය.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

ලගොවි කාණ්ඩ
ලගොවිකාරකයිතු
ඉඩ් භාවිේය ශා භුක්තිය
ලබෝග ලගාල
වත්ත්ල ඳානය
ජජීවී ලගාල
ලඳොලශොර වශ ඳළිලබෝධනාක භාවිේය
කෘෂිකාතමමික යතුලත්රෝඳකරණ භාවිේය ශා අයිතිය

1.4 ඡ ොරතුරු රැස්කිරීඡේ ක්රියා ළිවෙඡල
කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ අංය පිළිබ ලේොරවුව ඒ වශා පිළිලය කරන ා ප්ර්න මාාලක් (SH 2)
ඇසුරිතු රැව්කරන දි. ජන ශා නිලාව වංගණනලේදී වකව් කරන ා නිලාව, වමශ ලාවව්ථාන,
ආයේන, ලාවය වශා ලනොලන ව්ථාන යන ඒකක කරා ලගොව් ගණතු ගතුනා නිධාීමතු ලව ඳත්
කරන ා කෘෂිකතමම ඳතමලේණ නි්ඳාාන වශකාර නිධාීමතු, ග්රාම නිධාීමතු, වංලතමධන නිධාීමතු
වශ ලලනත් රජලේ නිධාීමතු වින්තු කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ අංය පිළිබ ලේොරවුව රැව්කිීමම වාතමථකල
න්දු කරන දී.

1.5 කෘෂිකාර්මික ඡ ොරතුරුල ප්රඡයජනන
ආතමථික වංගණනලේ කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීලමතු බාගතුනා වූ ලේොරවුව
ප්රධාන ලලයතු ඳශේ අලයේා වශා ප්රලයෝජනයට ගනී.
I.
II.
III.
IV.
V.

කෘෂිකතමම ක්ලේත්රලේ ඇති වී තිලබන ලුශාත්මක ලලනව්ක් ඳාන් කරලගන අනාගේ
කෘෂිකතමම වැසු් ශා ප්රතිඳත්ති වකව් කිීමම
ලශශීය නි්ඳාාන ඉශෂ නැංවීලමහිා කෘෂිකාතමමික ලයාප්තිති ලැඩවටශතු පිළිලයෂ කිීමම
ආයාේ නිතමයාේ ප්රතිඳත්තිලට අාාෂ ීරරණ ගැනීම
ජාතික ගිණු් වකව් කිීමමට අලය ලේොරවුව බා ගැනීම
ඉදිරි කාලේ ඳැලැත්වීමට අරමුණු කර ඇති කෘෂිකතමම වමීක්ණ වශා නියැඳි රාමුල වකවා
ගැනීම
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1.6 ගණන් ගැනීඡේ අදියරයන්
කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීම, අදියර ශේරකිතු අලව්ථා වනක දී න්දු ලේ.

I.

අක්කර 20 ක් ලශෝ ඊට ලැඩි ලගොවි කාණ්ඩ එන් “ලව”ැයිව්වගේ කිීමම
අක්කර 20 ක් ලශෝ ඊට ලැඩි ලගොවි කාණ්ඩ “ලව” ලව ශඳුනා ගතුනා අේර එම
ලගොවි කාණ්ඩ E1 උඳලේඛනලයහි ැයිව්වගේ කරගනී.

II.

අක්කර 20 ක් ලශෝ ඊට ලැඩි ලගොවි කාණ්ඩ වළිතු විව්ේරාත්මක ලේොරවුව බාගැනීම
වකව් කරගත් E1 උඳලේඛනය අනුල න්යලුම “ලව” ලිතු E2 උඳලේඛනය
භාවිේලයතු ලේොරවුව රැව්කර ගනී.

III.

අක්කර 20ට අඩු කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය ැයිව්වගේ කිීමම
අක්කර 20ට අඩු වශ ඉදිරිලේ දී විව්ේර ලකලරන ඳරිදි කෘෂිකාතමමික ක්රියාකාරක් න්දු
කරන ව්ථාන “කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ” ලව ශඳුනාලගන SH1 උඳලේඛනලයහි
ැයිව්වගේ කරගනී.

IV.

කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ අංලයතු ලේොරවුව බාගැනීම
වකව් කරගත් SH1උඳලේඛනලයතු වශ SH2
ලගොවිකාණ්ඩ” අංලයතු ලේොරවුව රැව්කර ගනී.

උඳලේඛනලයතු

“කුඩා

1.7 ඡමහි අඩංගු සංඛ්යාතීනන්
ල් යටලත් 2014 ලවලතම අ්ඳාර දිව්ත්රික්කලේ, ඳතමචව් 40 ට ලැඩි බි් ප්රමාණයක් වහිේ කුඩා
ලගොවිකාණ්ඩ ලශෝ නි්ඳාානලයතු ලැඩි ලකොටවක් විකිණීම වශා වූ ආතමථික කටයුත්ේක නියැලන
ා කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ පිළිබ රැව් කරන ා ලේොරවුවල වංඛයාීරතු අඩං ව ලේ.

1.8 ආලරණය
ලමලර ආතමථික වංගණනය යටලත් කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය පිළිබ ලේොරවුව රැව් කිීමම දිව්ත්රික්ක
25 ත් ප්රාලශශීය ලේක් ලකෝටඨාව 331 ත් ඇවෂත්ල, වමව්ේ දිලයිනම ආලරණය ලන ඳරිදි න්දුකරන
දි.

සැළකිය යුතුයි :
ඡමම ප්රකානය පරිීලනය කිරීඡේී  ප්රධාාන ලඡයන් ම ක ාාග යුතු කරුණ ලන්ඡන් ඡමහි
අඩංගු සංඛ්යාතීනන් ඡගොකාකාරකයා පදිං ස ස්නාන පදනේල මිස ම ඉඩේ ඡහජ ඡගොකාකාඩවඩල ළිහිටීම
ම කාග්රහ කරන ද ඒලා ඡනොලන ාලයි.
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