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දදලැනි ඳරිච්දේදය
2. සංකල්ඳ හා අර්ථ දැක්වීම
2.1 ආර්ථික සංගණනය
ශ්රී ංකාලද ල  සීමාල වෂ ක්රියාමකමක ලන යයලුම ආතමථික කටයුවල නියුව ඒකකයතු ආලරණය
ලන ඳරිදි නියම කරනු බන කාසීමාලක් වෂ කෘෂිකතමම, කතමමාතුේ, ලලලෂා ශා ලවේලා කටයුවල
ලේොරවරු රැව් කිරීම, ලගොනු කිරීම, ඇගයීම, වි්ලේණය කිරීම ශා ප්රකායට ඳමක කිරීල් ලශ ලබාා
ශැරීල් ව්පූතමණ ක්රියාලයය “ආතමථික වංගණනය” ලව ශැඳිතු ලද.

2.2 ආර්ථික සංගණනදේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු පිළිබ ගණන් ගැනීම
ලේොරවරු එක්රැව් කිරීල් ඒකකය ලව ලගොවිකාණ්ඩය ඳාන්ල, කෘෂිකාතමමික ලුශයට අාාෂ
ප්රමාණාමකමක ලේොරවරු, එක් ලගා ලතමයක් වෂදී රාජය අනු්රශය වහිේල, දීඳලයාප්තවේල එක්රැව්
කිරීල් ක්රියාලයය “කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීම” ලව ශැඳිතුලද.

2.3 සංගණන කාණ්ඩය
2012 ලතමලේ ඳලමකලන ා ජන ශා නිලාව වංගණනලේදී ්රාමීය ය ප්රල ල නිලාව ශා ලගොඩනැිලය
ඒකක 150ක ඳමණ ප්රමාණයකිතු වමතුවිේ ලන ඳරිදි ශා නාගරික ප්රල ල ඒකක 200ක ඳමණ
ප්රමාණයකිතු වමතුවිේ ලන ඳරිදි ව්ලාාාවික ලශ මිනිවා වියතු නිතමමාණය කරන ා මායි්ලයතු
ලලතු ලකොට ාැක්ව භූමි ප්රල යක් “ වංගණන කාණ්ඩය”ලව ශැඳිතුලද.

2.4 නිලාස ඒකකය, සමූහ ලාසස්ථානය හා ලාසය සහා දනොලන ස්ථානය
මිනිසුතුලේ ලාවය වශා ව ා ලලනමක ලාවව්ථානලයතු ලලතු ව ා ඇවළුවීම/ පිටවීම වශා ලලනම
ාාවිේා කෂශැකි ලාොරටුලක් තිලබතුනා ව ා ලගොඩනැිලේක්, “නිලාව ඒකකය” ලව ශැඳිතුලද.
නිලාව ඒකකයක් වීමට,
1. මිනිසුතුලේ ලාවය වශා ව ව්ථානයක් වීම
2. ලලනමක ව්ථානලයතු ලලතු වී තිබීම
3. ඇවළුවීම/ පිටවීම වශා ලලනම ලාොරටුලක් තිබීම යන
ඉශේ ක්ණ යයේම ව්පූතමණ විය යුවය.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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ලඳොදු අරමුණක් ලලනුලලතු වාමානයලයතු එකිලනකට නෑකමක් නැති පු ගයිතු ලාලාලනකු ලශ
ඊට ලැඩි ගණනක් ඳදිංචිල යටින ව්ථානයක් “වමූශ ලාවව්ථානය” ලව ශැඳිතුලද.
නිලාව ඒකකයක් ලශ වමූශ ලාවව්ථානයක් ලශ ලනොලන ලගොඩනැිලේක් ලශ ලගොඩනැිලේක
ලකොටවක් ලශ ඇේැ්විට ලගොඩනැිලය වමූශයක් “ලාවය වශා ලනොලන ව්ථානය” ලව ශැඳිතුලද.

2.5 ගෘහ කාණ්ඩය
එක් පු ගලයකු ේනිල ලලලවමිතු ේමාලේ ආශාර ඳාන ඔහුම පිළිලය කර ගතුලතු න් ලශ
පු ගයිතු වමූශයක් එකට ලාවය කරමිතු ේමතුලේ ආශාර ඳාන එක්ල පිළිලය කර ගතුලතු න්,
ඔහු ලශ එම පු ගයිතු වමූශය “ගෘශ කාණ්ඩය”ලව ශැඳිතුලද.
 ගෘශ කාණ්ඩ ඇමකලමක නිලාව ඒකකල ඳමණි. වමූශ ලාවව්ථානල වශ ලාවය වශා
ලනොලන ව්ථානල ගෘශ කාණ්ඩ ලනොමැේ.
 ගෘශ කාණ්ඩයක වාමාජිකයතු ලබොලශ විට එකිලනකාට නෑක් ඇති අය ලද. වමශරවිට
නෑක් නැති අය ා යටිය ශැකි ය.
 ගෘශ කාණ්ඩයක වාමාජිකයතු ඳවුක් ම විය යුව නැේ. මදපියතු ශා ාරුලතු ඳමණක් ලනොල
ඳවුලතු බාහිර අය ා යටිය ශැකි ය. එන් නෑාෑයිතු, ලමලශකරුලතු ආදිය යි. ඔවුතු ඳවුලේ
වාමාජිකයිතු ශා ලඳොදුලද ආශාරඳාන ගැනීම වශා කටයුව වවා ලගන ඇමකන් ඒ යයලු
ලානාම එකම ගෘශ කාණ්ඩයට අයමක ලද.
 ලකලවේ නමුමක ලමහි ව්ථිර ඳදිංචි නැති (ඳවුලතු බාහිර) පු ගයිතු ගෘශ කාණ්ඩලේ ව්ථිර
ඳදිංචි පු ග ගණනිතු බැශැර කර ඇේ.
 වෑමවිට ම නිලාව ඒකකල ඳදිංචි පු ගයිතු ගණතු ගැනීල් දී ගෘශ කාණ්ඩ ලලයතු
ගණතු ගේ යුවලන අේර, එක් නිලාව ඒකකයක ගෘශ කාණ්ඩ එකකට ලඩා තිලබන අලව්ථා ා
ඇේ.

2.6 දගොවිකාරකයා, උඳ දගොවිකාරකයා




කෘෂිකාතමමික ලබ ග ලගා කිරීම
මව්, කිරි ලශ බිමකේර නි්ඳාානය වශා වවතු ඇති කිරීම
මිරිදිය/ කිවුේදිය (කපු) / කරදිය ජජීවීතු ලගා කිරීම

පිළිබ ලගකී් ාරමිතු එකී කටයුව එකක් ලශ කිහිඳයක් ව්බතුධල ගෘශ කාණ්ඩය/ ආයේනය (මව
විව්ේර ලකලරන ලගොවි කාණ්ඩය) වෂ ප්රධාන ීරරණ ගතුනා ේැනැමකේා “ලගොවිකාරකයා” ලව
ශැඳිතුලද.
ලමහිදී ඔහු / ඇය ඉශේ කටයුමකේක් ලශ කටයුව,
 ේමා වියතු කරතුනකු ලශ
 අතු අයලේ වශාය ඇතිල කරතුනකු ලශ
ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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 එම කටයුවලට අාාල කායික ලැඩක් ලනොකර ඒලා ලමලශයලමිතු ීරරණ ගතුනා
ේැනැමකලේකු ලශ විය ශැකි ය.
ඒ අනුල,
 ලගොවිකාරකලයක් ව්ලකීය ලගා කටයුව/ වමකමකල ඳානය/ ජජීවී ලගාල ලලතු ලලතු
ලලයතු ලශ යයේම ලශ ේමාම කරතුනකු විය ශැකි ය.
 එලවේමක නැතිල කෘෂිකතමමයට අාාෂ කායිකල ලැඩ ලනොකර එම කටයුව ලමලශයලතුලනකු
ඳමණක් ා විය ශැකි ය.
 ඔහු ඉඩ් ලශ කෘෂිකාතමමික වවතු ලශ ජජීවී ලගාලතු අයිතිකරුලකු ලශ ලනොවිය ශැකි ය.
එන් හිමිකම කාරකමකලය වශා සුදුසුකමක් ලනොලන අලව්ථාලකි.
 ලගොවිකාරකයකු වීමට ඔහු ේම ශ්රමය ලයොාා ඉඩ් ලගා කිරීම, කෘෂිකාතමමික වවතුලේ (කිරි
ලාවීම, ේණ කැවීම ලැනි) එදිලනාා කටයුව, ජජීවී ලගාල ආශ්රිේ එදිලනාා කටයුවල නියැී
යටීම අලය ලනොවීය. ඉඩ් ලගා කිරීම, වවතු ඇති කිරීම, ජ ජීවී ලගා කටයුව යන අං
එකක ලශ කිහිඳයක එදිලනාා ීරරණ ගැනීම ප්රමාණලමක විය.



“ලගොවිකාරකයා” ලගොවි කාණ්ඩයක ප්රධානියා ය.
කෘෂිකාතමමික කටයුව ලමලශයවීම පිළිබ ප්රධාන ආතමථික ශා ේාක්ණික ලගකීම ඔහු
වව ය.
ඒ අනුල,
i.
වංගණන ඒකකයක ලගොවිකාරකයිතු කිහිඳලාලනක් යටිය ශැකි ය.
ii.
එක් ලගොවි කාණ්ඩයක යටිය ශැක්ලක් එක් ලගොවිකාරකලයකු ඳමණි.

“උඳ ලගොවිකාරකයා” යනුලලතු ශැඳිතුලලතුලතු ේමාලේ ම ලැඩ කරන කාරක ේමකමකලයක් වහිේ
(මව විව්ේර ලකලතම) ලගොවි කාණ්ඩයක් වෂ ලගොවිකාරකයාට අමේරල එම ලගොවි කාණ්ඩය
ලලනුලලතු ම කෘෂිකාතමමික කටයුව ලමලශයවීම වශා එදිලනාා ීරරණ ගතුනා ලලනමක
වාමාජිකයිතුය.




උඳ ලගොවිකාරකයා ා ලගොවි කාණ්ඩලේ කියය් කටයුමකේක් ලශ කටයුව කිහිඳයක්
ව්බතුධල වක්රීයල ීරරණ ගතුලනකු ලද.
එලශමක ඔහු ලගොවි කාණ්ඩය පිළිබල ප්රධාන ආතමථික ලශ ේාක්ණික ීරරණ ගතුනා
ලනොලද.
උඳ ලගොවිකාරකයා ඇේැ් විට ඉඩ් කැබැේක ලකොටවක්, එක් ඉඩ් කැබැේක්,
ඉඩ් කැබය යයේම ලශ වමකමකල ඳාන කටයුව, ජජීවී ලගා කටයුව ලමලශය
ලතුනා විය ශැකිය.
ඒ අනුල,
i.
ii.
iii.
iv.

උඳ ලගොවිකාරකයිතු යටිය ශැක්ලක් ේමාලේම ලැඩකරන කාරක ේමකමකලයක්
වහිේ ලගොවි කාණ්ඩයක ඳමණි.
ේමාලේම ලැඩකරන කාරක ේමකමකලයක් වහිේ ලගොවි කාණ්ඩයක උඳ ලගොවි
කාරකයිතු කිහිඳලාලනකු යටිය ශැකි ය.
ඳවුලේ වාමාජිකයතු කෘෂිකාතමමික කටයුවලට උාද ව ඳමණිතු ඔවුතුල උඳ
ලගොවිකාරකයිතු ලව ශැඳිතුවිය ලනොශැකි ය.
කෘෂිකාතමමික කටයුව ලලනුලලතු ලැටුප්තව බන ලවේලකයිතු (ක්කරුලතු) උඳ
ලගොවිකාරකයිතු ලව වැෂකිය ලනොශැකිය.
ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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කුඩා ලගොවි කාණ්ඩයක ලගොවිකාරකලයකු වීමට කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානයක් ව්බතුධ ීරරණ
ගතුලනක් විය යුවම ය. එබැවිතු ඳශේ කාතමයයතුහි නිරේ වීම ලගොවිකාරකලයකු වීමට සුදුසු කමක්
ලනොලද.
I.
II.
III.
IV.
V.

ජංගම ඳැෂ ේලාතු කරුලකු ලව රථයක/ අට්ටායක ඳැෂ ලලලෂා් කිරීම
මේ/ වියවරු ඳැෂ ලගාලලහි නිරේල යටීම
ාැලමය ාක (ලන) ලගා කරුලකු වීම
විලන ාායක් ලලයතු වවතු ඇති කීරීම
විලන ාාංයක් ලලයතු වියවරු මසුතු ඇති කිරීම

2.7 කාරක තත්ත්ලය
කාරක ේමකමකලය ආකාර 4 කි.
 ේමාලේම ලැඩ කරන
 ලලනමක අය වමඟ ශවුලේ
 පු ගයක අය ලලනුලලතු
 ආයේනයක් ලලනුලලතු
 එක් ලගොවිකාරකලයකුට ලමම කාරක ේමකමකල කිහිඳයක් යටලමක ලලනව් ලගොවි කාණ්ඩ
කිහිඳයක් තිබිය ශැකි ය.
 එන් කාරක ේමකමකලය ලලනව් ව විට එය ලලනම ලගොවි කාණ්ඩයක් බලට ඳමක ලද.

 තමාදේම ලැඩ කරන
ලලනමක කියම පු ගලයකුට ලශ ආයේනයකට ලගකීමක් ලශ ව්බතුධයක් ලනොමැතිල ලගොවි
කාණ්ඩයට අාාෂ යයලුම ීරරණ ගතුනා පු ගයකු එකී ලගොවි කාණ්ඩයට අාාෂල “ේමාලේම ලැඩ
කරන” කාරක ේමකමකලයක් ඇති ලගොවිකාරකයා ලව ශැඳිතුලද.
 ඔහු/ ඇය ක්කරුලතු ලශ යය ඳවුලේ අය කෘෂිකතමම ලැඩ කටයුව වශා ලයොාාලගන තිබිය
ශැකි ය.
 අයට, බ ාට ලශ වී ලඳොලරොතුදුල පිට වී ලගා කරතුනතු ා ල් යටේට ගැලතු.

 දලනත් අය සමඟ හවුදල්
ලගොවි කාණ්ඩලේ කටයුව පිළිබ එදිලනාා ීරරණ ගැනීම ශා ලගකී් ාැරීම ේලමක එක් අයකු ලශ
කීඳලාලනකු වමඟ යදු කරයි න් එම පු ගයා එකී ලගොවිකාණ්ඩයට අාාෂල “ලලනමක අය වමග
ශවුලේ” කාරක ේමකමකලයක් ඇති ලගොවිකාරකයා ලව ශැඳිතුලද.

 පුද්ගලික අය දලනුදලන්
ලගොවි කාණ්ඩයක කෂමනාකරුලකු/ ඳාකයකු/ ාාරකරුලකු ලලයතු පු ගලයකු ලශ
කීඳලාලනක් ලලනුලලතු, ලැටුඳක්/ ප්රතිාායක් බා ලගන, ලගකීම ශා ඳානය ාරතුලතු න් එම
පු ගයා එකී ලගොවි කාණ්ඩයට අාාෂල “පු ගයක අය ලලනුලලතු” කාරක ේමකමකලයක් ඇති
ලගොවිකාරකයා ලව ශැඳිතුලද.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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 ආයතනයක් දලනුදලන්
රජලේ ලශ අතමධ රජලේ ලශ රජලේ අනු්රශය බන වංවිධානයක්, පු ගයක ආයේනයක්
ලලනුලලතු ලැටුප්තව/ ප්රතිාා බමිතු ලගොවි කාණ්ඩයක් ලමලශයලතුලතු න් එම පු ගයා එකී ලගොවි
කාණ්ඩයට අාාෂල “ආයේනයක් ලලනුලලතු” කාරක ේමකමකලයක් ඇති ලගොවිකාරකයා ලව
ශැඳිතුලද.

2.8 දගොවි කාණ්ඩය
එක් ලගොවිකාරක ේමකමකලයක් යටලමක කෘෂිකාතමමික නි්ඳාාන වශා ව්පූතමණල ලශ ලකොටව්
ලලයතු ප්රලය ජනයට ගනු බන යයලුම ලගොඩ/ මඩ ඉඩ්/ වමකමකල ඳාන කටයුව/ ජජීවී ලගා
කටයුව යදු කරන ඒකක“ලගොවි කාණ්ඩය” ලව ශැඳිතුලද.
ල් අනුල,
 ලගොවි කාණ්ඩයක් බි් කැබය එකකිතු ලශ කිහිඳයකිතු වමතුවිේ විය ශැකි ය.
 එම බි් කැබය එකම ඳරිඳාන බ ප්රල යක් වෂ ලශ ලලනව් ඳරිඳාන බ
ප්රල ල ලශ වියරී තිබිය ශැකි ය.
 ලගොවිකාරකයාට එහි අයිතිය තිබිය ලශ ලනොතිබිය ශැකි ය.
 ඒලා නිේයානුකල ලශ අනලවරලයතු ලැඩ කරන කැබය විය ශැකි ය.
 ලගොවි කාණ්ඩලේ බි් ප්රමාණය (විාමකලය) කුමන ලශ ප්රමාණයක් විය ශැකි ය.
 ලගොවි කාණ්ඩයක් මඩ ඉඩ්ලයතු ඳමණක් ලශ ලගොඩ ඉඩ්ලයතු ඳමණක් ලශ
ලගොඩ ශා මඩ ඉඩ් යන ලාලතමගලයතු ම වමතුවිේ විය ශැකි ය.
 ලගොවි කාණ්ඩයක් ලබ ග ලගාලයතු ඳමණක්, වමකමකල ඳානයකිතු ඳමණක්, ජ
ජීවී ලගා කටයුවලයතු ඳමණක් ලශ ඉතු කිහිඳයක වංකනයක් ලයතු ලශ
වමතුවිේ විය ශැකි ය.

2.9 භුක්තිය
කාරකයා ලගොවිකාණ්ඩලේ කෘෂිකාතමමික කටයුව වශා භූමිය ලයොාලා ගතුනා නීේයානුක ලශ
නීේයානුක ලනොලන ව්ලරඳය “භුක්තිය” ලව ශැඳිතු ලද.
කුඩා ලගොවිකාණ්ඩ ලේොරවරු රැව්කිරීම වශා භුක්තිය ආකාර ශේකිතු ාැක්විය ශැකි ය.
1) ේනි අයිතිය
ලගොවිකාරකයාට ලශ ලගොවිකාරකයාලේ ඳවුලේ වාමාජිකයකුට අයිති ඉඩ් ල් යටේට
ගැලතු. ල්ලා ප්රලදණි ශා යතුනක්කර ඉඩ් ලද.
2) බ ඳත්රයක් යටලමක
බඳත්රයක් යටලමක භුක්ති විඳීම යනු එේ.ඩී.ඕ./ සී.එේ.ඕ./ එේ.ආතම.සී. දීමනා, ග් පුළුේ
කිරීල් ලයාඳාර, ජනඳා ලයාඳාර යටලමක රජලයතු බදු ලශ අලවර ඳමක ැබීම මිලතු භුක්ති
විඳීම වැලක්. ව්ලතමණ භූමි, ජය භූමි, ලැනි ලැඩ වටශතු මිලතු බඳත්ර/ බා දී ඇති ඉඩ් ා
ලමයට ඇවමක ලද.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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3) අයට/ බ ාට
ලගා අව්ලැතුලනතු ඳංගුලක් ලශ ඒ ලලනුලලතු මුාේ දීලමතු ලගා ලකලරන ඉඩ් අයට
ලශ බ ාට ගමක භුක්ති විඳීමක් ලව වැලක්.
4) ශවුේ අයිතිය
ශවුේ අයිතියක් ඇති ලතුලතු එක් පු ගලයකුට ලඩා ලැඩි අයිතිකරුලතු ප්රමාණයතු යටින
අලව්ථාලකය. ේට්ටු මාරු, කට්ටි මාරු ක්රමයට භුක්ති විඳිමිතු ලගා කරන බි්ා ල් යටේට
ගැලතු.
5) ලබමකම ක්රමය
ලබමකම ක්රමය යනු ලගොවි කාණ්ඩ/ ලගා බිමට ජය වැඳයීම මේ ඳාන් ව ක්රමයකි. කියය්
කුඹුරු යායක කතුනයකදී නිකුමක කරනු බන ජ ප්රමාණය සීමිේ නිවා එම යාලේ ලගා
කරනු බන බි් ප්රමාණයට ලඩා අඩු බි් ප්රමාණයක් යායට අාාෂ ලගොවීතු අේර මුේ බි්
ප්රමාණලේ අනුඳාේයට ලබාා දී ලබ ග ලගා කරනු බන විට ඇවෂමක ලන භුක්ති ක්රමය ලද.
ලමහිදී ේමාලේ කුඹුලරතු ලකොටවක් ලලනුලට ලලනමක අලයකුලේ කුඹුරකිතු ලකොටවක්
ැබිය ශැකි ය.
6) අනලවර
ලගොවි කාරකයාට ලශ ඳවුලේ වාමාජිකයකුට කියම අයිතියක් නැතිල භුක්ති විඳින ඉඩ්
අනලවර භුක්තිය යටේට ගැලතු. රජලේ බි්/ රක්ෂිේ බි් ආදිය භුක්ති විඳීම ා ලමයට අයමක
ලද.
7) ලලනමක
ඉශේ විව්ේර කෂ කියදු කාණ්ඩයකට ඇවමක කෂ ලනොශැකි බි් කැබය ලලනමක අයුරකිතු
භුක්ති විඳින යටේට ාැක්විය ශැකිය. ඒ අනුල මුායතු ලශ අව්ලැතුලනතු ලගවී් ලනොකර
කාරකමකලය ාරණ ලඳෞ ගයක බි් කැබය ලමයට ඇවමක ලද.

2.10 බිම් කැබැල්
ලගොවි කාණ්ඩයට අයමක බි් ලකොටවක්, එම ලගොවි කාණ්ඩයට අයමක ලනොව බිමකිතු, ජ
මාතමගයකිතු, ඳාරකිතු, කැෑලකිතු ලශ ලලනමක භුක්තියක් වහිේ ඉඩමකිතු ව්පූතමණලයතුම මායි්ල
ඇමකන් එය “බි් කැබැේ” ලව ශැඳිතුලද.



භුක්තිය ලලනව්න් එකට යාල පිහිටන බි් ලකොටව් ලලන ලලන ම ඉඩ් කැබය ලව
වැලක්.
එකම භුක්තිය යටලමක එකිලනකට යාල පිහිටි බි් ලකොටව් කිහිඳයක් එකම කැබැේක්
ලව වැලක්.

ඉඩමක ව්ලාාලය අනුල ලශ එහි ලගා කරනු බන ලබ ග ලතමග අනුල ලශ බි් කැබැේක් ලලතුකර
ාැක්විය ලනොශැකිය.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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2.11 දගොවිකාණ්ඩදේ මුළු බිම් ප්රමාණය
යයලුම ලගා කෂ ශා ලගා ලනොකෂ, ලාෞතික ලලයතු නි්චය කරන ා බි් ප්රමාණයතුලේ එකවල
“ලගොවි කාණ්ඩලේ මුළු බි් ප්රමාණය” ලව ශැඳිතුලද.


ලගොවි කාණ්ඩයක් යයලුම ලගොඩනැිලය, ගේේා, ඳු කැෑ ආදියට යටවී ඇති බි්
ප්රමාණයතුලගතු ා, ලගා කරන ා ලශ ලගා ලනොකරන ා ලගොඩ ශා මඩ ඉඩ්ලයතු ා
වමතුවිේ ලද.



ලමය ලගොවි කාණ්ඩලේ “ශු ධ බි් ප්රමාණය” ලව ා ශැඳිතු ලද.

මුළු බි් ප්රමාණය වැෂකීල් දී ලගොවිකාරකයා වියතු ඳානය ශා ලගකීම ාරන,
 ඔහුටම අයමක,
 අතු අයලගතු බ ාට ලගන ඇති,
 ලලනව් භුක්ති ක්රමයතු යටලමක ඇති,
 එම ලගොවි කාණ්ඩලේ පිහිටි යයලුම ලගොඩනැිලයලට යටල ඇති,
ව්පූතමණ බි් ප්රමාණය ඇවෂමක විය යුව ය.

2.12 ශුද්ධ බිම් ප්රමාණය, දළ බිම් ප්රමාණය
කියය් බි් කැබැේක ලශ ඉඩමක ලාෞතික ලලයතු නි්චය කරන ා බි් ප්රමාණය “ශු ධ බි්
ප්රමාණය” ලව ශැඳිතුලද.
ශු ධ බි් ප්රමාණයක් වෂ ලබ ගයතු යටලමක ලගා ලකොට ඇේැයි ඇව්ේල්තුව කරන ා බි්
ප්රමාණය “ාෂ බි් ප්රමාණය ” ලව ශැඳිතුලද.
එහිදී බි් ප්රමාණය නි් ච ය කරනු බතුලතු,


අක්කරයට නියමිේ ඳානමක් මේ ලගා ලකොට ඇති ගව්/ ලැේ/ ඳඳුරු ගණන අනුල ලශ ,



අක්කරයක් වශා වාමානයලයතු ඒ ඒ ලබ ග යටලමක ලැපිරීම ලශ යටුවීම වශා ලයොාාගමක
බීජ ප්රමාණයට අනුරී  අතුාමිතු බි් ප්රමාණය ගණනය කිරීලමනි.

එලශමක ලමහිදී,


බි් ප්රමාණය මිනු් ඳටිලයතු මැන නි්චයකර ලනොමැතිවීමට පිළිලන.

ේලා,
එක් බි් කැබැේක්/ ඉඩමක් වෂ මිශ්ර අතුාමිතු ලබ ග කිහිඳයක් ලගා කර ඇමකන් ාෂ බි් ප්රමාණය
ලලයතු එකී ලබ ග යටේට ඇව්ේල්තුව කරන ා බි් ප්රමාණයතුලේ එකවල ගමක විට ශු ධ බි්
ප්රමාණයට වමාන ලනොවී ඊට අඩු ලශ ලැඩි ලශ විය ශැකි ය.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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2.13 දගලත්ත
I.

ඳතමචව් 20කට වමාන ලශ ඊට අඩු ඉඩ් කැබැේක ලගොවි කාරකයා ඳදිංචි නිලවක් වහිේල
නිලලවේ ඳරිලා ජනය වශා ලශ ලලලෂලඳොෂ වශා කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානයක් (ලබ ග
ලගාල, වමකමකල ඳානය, ජ ජීවී ලගාල ආශ්රිේල) යදුලද න් එය ා,

II.

ඳතමචව් 20 කට ලැඩි ඉඩ් කැබැේක ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලවක් වහිේල ලැඩි ප්රමාණයක්
නිලලවේ ඳරිලා ජනය වශා කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානයක් (ලබ ග ලගාල, වමකමකල ඳානය,ජ
ජීවී ලගාල ආශ්රිේල) යදුලද න් එය ා, “ලගලමකේ” ලව ශැඳිතුලද.

ඳදිංචි නිලවක් වහිේ බි් කැබැේක් ලගලමකේක් ලන වශ ලනොලන අලව්ථා කිහිඳයක් ඳශේ ඳරිදි
ලඳතුලා දිය ශැකි ය.

ලගලමකේක් වීම

ලගලමකේක් ලනොවීම

1. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව වහිේ ඳතමචව්
19ක ඉඩලමහි ලමක ලගා කර ඇති අේර
ාළු අව්ලැතුන අලවි කරයි.

1. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව වහිේ ඳතමචව්
35ක ඉඩලමහි ලොකු ළූණු ලගා කර ඇති
අේර නි්ඳාානලයතු ලැඩි ලකොටව
විකිණීම වශාය.

2. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව වහිේ
අක්කර 2ක ඉඩම ව්ථිර ලබ ග
කිහිඳයකිතු
වශ
කාීන
ලබ ග
ලගාලකිතු
යුව වුල ා කෘෂි
නි්ඳාානලයතු ලැඩි ලකොටව නිලලවේ
ඳරිලා ජනය වශාය.

2. ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලව වහිේ අක්. 2
ක ඉඩලමහි ග්මිරිව්, ලක පි වශ ේලමක
කාීන ලබ ග කිහිඳයක් ලගා කර ඇති
අේර ලැඩි ලකොටව විකිණීම වශා ලද.

(ලගොවිකාරකයා ඳදිංචි නිලවක් ලනොතිලේ න් එම බි් ප්රමාණය කිය විලටකමක ලගලමකේක්
ලව ශඳුනා ලනොගනී.)

2.14 කෘෂිකාර්මික ලැඩකටයුතු
ලගොවි කාණ්ඩයක ලබ ග ලගා කිරීම, කෘෂිකාතමමික නි්ඳාාන වශා වවතු ඇති කිරීම, ජ ජීවී ලගාල
යන වෑම කටයුමකේක්ම වශ ඒ ශා ව්බතුධිේ කටයුව “කෘෂිකාතමමික ලැඩ කටයුව” ලව ශැඳිතුලද.
ඔහුලේ ලගොවි කාණ්ඩයට ව්බතුධල,
 කය ලලලශවා කරන ලැඩ
 ලගොවිඳලේ වැසු් ව්ඳාානය / ිලණු් ේැබීම ආදී කාතමයයතු
 ලගොවිඳලතු පිටේදී ලකලරන රවායනික ලඳොලශොර, කෘමි නාක ආදිය මිදී ගැනීම ලශ
ප්රාථමික නි්ඳාදිේ රලය අලවි කිරීම ආදිය කෘෂිකාතමමික ලැඩ කටයුව ලද.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල
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2.15 කුඩා දගොවි කාණ්ඩය
අක්කර 20ට අඩු බි් කැබය වහිේ යයලුම කෘෂිකාතමමික ඒකක “කුඩා ලගොවි කාණ්ඩය” ලව
ශැඳිතුලද.

2.16 දයොමු කාය
ලේොරවරු එකවකර ගැනීම වශා ඳාාක කරගතුනා කාය ආතමථික වංගණනලේ “ලයොමු කාය
ලව” ශැඳිතුලද.
ආතමථික වංගණලේ කෘෂිකාතමමික කටයුව පිළිබ ගණතු ගැනීමට අාා ලයොමු කාය ලව
වාමානයලයතු මාව 12 ක කාසීමාලක් වකනු බයි.

2.17 “ලත්ත”අර්ථ දැක්වීම
එකම කාරක ේමකමකලයක් යටලමක ශා එකම භුක්තියක් යටලමක ලන ලවේ භූමි ප්රමාණයකිතු අලම
ලලයතු එක් බි් කැබැේක්ලමක අක්කර 20ක් ලශ ඊට ලඩා ලැඩි ලතුලතු න් එම ලගොවි කාණ්ඩය
ලමකේක් ලව වකනු ැලේ. ලමහිදී ලමකලමක ලවේලය කරනු බන ක්කරුලතුලේ ප්රමාණය
පිළිබල වැකිේට ගනු ලනොැලේ.
I.

එකම කාරක තත්ත්ලය
ලමකේ යතුන නිතමලචනය කිරීල්දී කාරක ේමකමකලයට විලේ ව්ථානයක් හිමිලන අේර
ලව ඇසුරිතු ප්රධාන ලලයතුම කාරක ේමකමකලයතු 4 ක් ශඳුනාගේ ශැකිය. එන්,
 ේමා වියතුම ලමකලමක ලැඩකටයුව ලමලශයලන පු ගයතු
 රජලේ ආයේනයක්, ලලලෂ වමාගමක් ලශ කෂමනාකරණ නිලය ජිේ
ආයේනයක් ලලනුලලතු ලැඩකටයුව ලමලශයලන අධිකාරී, ලකොතුලාොව්ේර
ලැනි ලැටුප්තව බන ලවේලකයතු
 පු ගයක අලයකු ලශ පිරිවක් ලලනුලලතු ලමකලමක ලැඩකටයුව ලමලශයලන
පු ගයතු
 ේලමක ශවුේකරුලතු වමඟ ලමකලමක ලැඩකටයුව ලමලශයලන පු ගයතු
ලමකේක් වීම වශා ඉශේ වශතු කරන ා කාරක ේමකමකලයතු ඇසුරිතු එකම කාරක
ේමකමකලයක එම ලමකේ ලශ එහි ලකොටව් ඳැලතිය යුවය.

II.

එකම භුක්තිය
ය් පු ගලයකුට ලශ ආයේනයකට භූමිය අයිතිල ඇති අලව්ථාලක එම පු ගයා ලශ
ආයේනය ලමතුම ලලනමක පු ගලයකු ලශ ආයේනයක් එම භූමිය වෂ ලගා කටයුව,
වමකමකල ඳාන කටයුව කරමිතු එහි අව්ලැතුන ලශ නි්ඳාානය බා ගනී න් එය එම
භූමිය භුක්ති විදීම ලන අේර එය භුක්තිය ලව ශඳුතුලයි.

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුවල

12

කුඩා ලගොවි කාණ්ඩ අංය - අ්ඳාර දිව්ත්රික්කය

ආතමථික වංගණනය - 2013/14

ලමකේක් වෂදී ලමම භුක්තිය ප්රධාන ලලයතු ව්ලරඳ 6 ක් යටලමක ශඳුනාගේ ශැකිය. එන්,
 රජලේ
 අතමධ රජලේ
 ලැවිය වමාග්
 පු ගයක වමාග්
 ේනි පු ග
 පු ගයක ශවුේ
භුක්තිය කලර ආකාර වුලා ආතමථික වංගණනලේ ලව නිතමලචනයට අනුල ලමකේක් වීම වශා ලමකේක
යයලුම ලකොටව් එකම භුක්තියක් යටලමක විය යුවය.

III.

දගොවි කාණ්ඩය
එකම කාරක ේමකමකලයක් යටලමක, කෘෂිකාතමමික නි්ඳාානය වශා ව්පූතමණල ලශ
ලකොටව් ලලයතු ප්රලය ජනයට ගනු බන යයලුම ලගොඩ, මඩ, වවතු, ජජීවී ලගා
කටයුව යදුකරන කෘෂිකාතමමික බි්, දගොවි කාණ්ඩයක් ලලයතු ශැඳිතුලද.

IV.

බිම් කැබැල්
ලගොවි කාණ්ඩයට අයමක බි් ලකොටවක්, එම ලගොවිකාණ්ඩයට අයමක ලනොව බිමකිතු, ජ
මාතමගයකිතු, ඳාරකිතු, කැෑලකිතු ව්පූතමණලයතුම මායි්වී ඇමකන් එය බිම්
කැබැල්ක් ලව ශැඳිතුලද.

දගොවිකාණ්ඩය බිම් කැබලි කිහිඳයකින් සමන්විත ලන අලස්ථාලකදී ලත්තක් දස හඳුනාගන්නා
ආකාරය ඳැහැදිලි කරගැනීම සහා උඳ දකොටස යන්න හඳුනාගත යුතුය.

2.18 “උඳදකොටස” අර්ථ දැක්වීම
විා ලගොවි කාණ්ඩයක්, ලගොවි කාණ්ඩලේ ඳරිඳාන ඳශසුල වශා ලකොටව් කිහිඳයකට ලලතුලකොට
එම ලකොටව් ලලන ලලනම න්කර ඇති අලව්ථාලකදී එලව න් කරන ා ලකොටව් “උඳලකොටව්”
(Sub Division) ලව ශැදිතුලද. ලමම උඳලකොටව්ල එකවල ලමකේක් ලන අේර ලමකේක
උඳලකොටව් එකිලනකට යාබාල ලමතුම එකිලනකට ඈමකලා පිහිටිය ශැකිය. උඳලකොටව් ලකලව
පිහිටියා උඳලකොටව්ල විලේ ක්ණය ලනුලේ ඊට අාා ඳරිඳාන කටයුව නි්චිේ එක්
ව්ථානයකිතු යදු වීමයි.
ලගොවි කාණ්ඩයක් බි් කැබය කිහිඳයකිතු වමතුවිේ ලන අලව්ථාලකදී එම බි් කැබය එකිලනකට
යාබා ලනොලන අයුරිතු පිහිටිය ශැක. එලැනි අලව්ථාලක එම කැබය අේර අක්කර 20ට ලැඩි
කැබය ලමතුම අක්කර 20ට අඩු කැබයා තිබිය ශැක. ලමම කැබය උඳලකොටව් ලව ලලතුලකොට
ඇමකන් ඳමණක් ඒ අේර ඇති අක්කර 20ට අඩු කැබයා ලව ගණයට අයමක ලන අේර
උඳලකොටව් ලව න්කර ලනොමැති න් ලව ගණයට අයමක ලනොලද.
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