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 රු කෘෂිකර්භ අභලතයතුභලයේ ඳිවවුඩඹ 

 2016 ර්ේැ අඳ අභහත්යහංලඹ ිග් න් ත්ඹත කශ ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන භඟ 

සුිගේලේෂී කහර්ඹබහයඹන් යහශිඹ හ ඉටු කිරීභට රළබීභ භහ ර් බහගතයඹකි. 2016 ේර්දී අඳ ර් ප්රගතියඹ 

භියන් 2017 ේර්දී ්  ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ව ඊට භගතහමී කෘෂිකහර්මික යහඳෘිය 

ක්රිඹහට නංමින් ිගභත කෘෂි ආර්කයකඹ හ හිකරකයම භ අඳ අභහත්යහංලේැ ඉර හකඹ . 

 2016-2018 තුමන් අුඩරුදු ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ඹටේත ේභය අඳ අභහත්යහංලේැ 

ප්රමුතත්භ කහර්ඹඹ ුඩේැ “ ගතම්ේ්ොය” ළඩටවන . ේභකරදී ේගතොවීන් ව නිරධහරීන් අත්ය 

වම්ඵන්ධත්හඹ ර්ධනඹ කිරීේභන් එ හ ගතභකට අ්හශ කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ ම්ඵන්ධ ගතළටළු වහ  

කඩිනම් ිගඳුම් රඵහදීභට වළකි ිගඹ. ේේශීඹ බීජ නිසඳහ්නඹ ත්රිගතළන්වීභ, කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ 

ව බහිගත්ඹ ප්රචිතත් කිරීභ, ඳරතුමරු ගතම්භහන ඇිය කිරීභ, ළව් අමුණු පිළිකය කිරීභ ආදී ේඵොේවෝ කටයුතුම 

ගතම් භට්ටමින් ් දු කිරීභ වහ අලය ප්රියඳහ්න ේභන්භ නිරධහරීන්ේ  වඹ ෘජු රඵහත්ඹ වළකිවීභ ේභභ 

ළඩටවේන් හර්ථකතඹට ේවේතුම ිගඹ. 

 ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවනට භගතහමී ෆභ ග්රහභ නිරධහරි ේකොට්ශහලඹකභ හිවජ 

ඳරතුමරු ගතම්භහනඹ හ සථහපිත් කිරීේම් ඉර හකඹ කරත් ඳරතුමරු ප්ර්ර්ලනඹ ේභය හර්ථක අන්්මින් 

ඳළළතිගණ. ේභකරදී ත්නකට ඳරතුමරු ග්රෆම් 200  හ ඳරිේබෝජනඹ කිරීභට ජනත්හ හුරු කයවීභ ේභන්භ 

ඳරතුමරු අඳනඹනඹ ර්ධනඹ කයමින් ඳරතුමරු ආශ්රිත් කර්භහන්ත් ප්රචිතත් කිරීභ වහ ් අධහනඹ ේඹොමු 

ිගඹ.  

 ේේශිඹ ආවහය ප්රර්ධනඹ තුමළින් නිේයෝිමභත ජනත්හ හ හිකර කිරිේම් අයමුේණන් ත් න පුයහ 

ේේශිඹ ආවහය අේරිග ළේ ිගෘත් කිරීභට ්, කෘෂිකර්භ අභහත්යංලඹ ඉත්රිඳත ිගඹ. ත් ් ෆඵළ රහංකික 

යඹ ්ළේනන ේවශ ේඵොජුන් අේරිග ළේ ඇිය කිරීභ තුමළින් ේේශිඹ ේගතොිගඹහ ආය හහ කයන අත්යභ 

කහන්ත්හ යහඹකතඹට අත් කරත් ත්ේම් කහර්ඹඹ ් පර කයගතළනිභට වළකි ිගඹ.  

 කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ලේඹන් යේට් ේගතොිග ප්රජහ ිගඵර ගතළන්වීේම් අයමුණ ඉටු කිරීේම් දී 

ඳසුිමඹ ය තුමශ කශ කහර්ඹඹන් ේඵොේවෝඹ. එකරදී ිගේලේේඹන් අියගතරු ජනහධිඳිය මභත්රීඳහර ් රිේේන 

භළියඳුන් ෆභ අසථහකභ කෘෂිකර්භහන්ත්ේැ උන්නියඹ ේනුේන් රඵහේ්න ්හඹකතඹ සතූිය 

පුර්ක ් කරඳත කශ යුතුමඹ. එේභන්භ කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ව ඊට අනුඵේධ ආඹත්න ග්රහමීඹ ව 

ත්සත්රි හ භට්ටේභන් අඳට වේඹෝගතඹ රඵහේ්න ආඹත්න ර නිරධහරීන් ් හන ්හඹකතඹ අගතඹ කශ 

යුතුමඹ. ඉත්රි ේර්දී අඳ අභහත්යහංලඹ තුම ඉර හක පුයහ ගතළ සභ වහ සඵ ළභේ  වේඹෝගතඹ 

ේනොඅඩු රළේඵන ඵ භභ ්ළඩි ිගලසහ කයමි. 

 

දුමින්් ත්හනහඹක 

කෘෂිකර්භ අභහත්ය 

 

 

 



 

 
v 

 

2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 රු කෘෂිකර්භ යලජය අභලතයතුභලයේ ඳිවවුඩඹ 

2016 ර්ේැදී කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ තුමළින් අේේක්ෂිත් ඉර හක හධ සඹ භට්ටමින් පුයහගතනිමින් 

එශේමන 2017 ර්ඹ ් එන් සුබහදී ආකේඳ ිතන් ඇයඹීභට වළකිනු ඇත්ළ  භභ ත්යේැ ිගලසහ 

කයමි. 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ලේඹන් 2016 ර්ඹ ඹනු ණායණහතභක ර්ඹකි. භෘේධිභත කෘෂි 

ආර්කයකඹ හ වහ ජහියක ලේඹන් එකට එ හවූ තුමන් අුඩරුදු ළරළසභට මුර පුයමින් ආවහය නිසඳහ්න 

ජහියක ළඩටවන 2018 ර්ඹ ් හහ ක්රිඹහතභක ේව්. අ අනු ේභභ ේර්දී ත් න පුයහ ඳශහත, 

ත්සත්රි හක ව ග්රහමීඹ භට්ටේභන් යහඳෘිය සක හ අයමමින් ආවහය නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංිගභට අසථහ 

උ්හිගඹ. ේගතොිගත්ළන පිළිඵ ජනත්හ ආකර්ණඹ ඉවශ නංමින් ිගිගධ ඳශහත නිේඹෝජනඹ කයමින් 

කෘෂිකර්භ ප්ර්ර්ලන ඳළතවීභට ් ේභකරදී වළකි ිගඹ. 

ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ඹටේත ඳසුිමඹ භේඹකර ආයම්බ කශ “ගතම්ේ්ොය”  

ළඩටවන තුමළින් ගතම් භට්ටමින් ේගතොවීන් භඟ ගතළේටන කෘෂිකර්භ ඳර්ේැණ නිසඳහ්න වකහය 

නිරධහරීන් ඇතුමළු කෘෂි ේෂේත්රඹට අ්හශ ් ඹලු නිරධහරීන්ේ  කහර්ඹබහයඹ ඩහත ක්රීඹ ්හඹකතඹ හ 

ඵට ඳතකය ගතළ සභට ඉඩකඩ රළහිණ . ඇශ ේව්ිත ංර්ධනඹ , ේේශීඹ බීජ නිසඳහ්නඹ ඇතුමළු යහඳෘිය 

සක හ වහ අත්කරත් ේ්මින් ේගතොිග ජනත්හේ  ගතළටළුරට ිගදුම් ේවීභට ් “ගතම්ේ්ොය” ළඩටවන 

භේවෝඳකහරී ිගඹ. 

 ිගේන් ේත්ොය ේගතොිගත්ළන හ උේ්හ ්හඹකතඹ ළඳ පභට රළබීභ තුමළින් අඳ ේභේත් හ 

කථහට ඳභණ හ සීභහ කශ අියලඹ ළ්ගතත කහයණහ හ ඹථහර්ථත කිරීභට වළකිවීභ අඳ ර් සුිගලහර 

ජඹග්රවණඹකි. ේගතොිගත්ළනට අලය යහඹනික ේඳොේවොය ේනොමිේේ ේඵ්හ වළරීභ ේනුට ගතහට උිතත් 

ඳරිත් කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹට ඉඩකඩ රමින් එභ වනහධහයඹ ද්රයභඹ ලේඹන් ේනො මුරයභඹ 

ලේඹන් රඵහදීභට වළකිවීභ ් ිගේලේතඹකි. එභඟින් ඉ හ ඵ හ ේනොභළිය ඳට වහනිකය ේර 

යහඹනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ අභ කයමින් කහඵනික ේඳොේවොය ප්රචිතත් කිරීභට වළකිිගඹ. 

අ අනු අඳ අභහත්යහංලේැ ඉත්රි අයමුණ න්ේන් 2016 – 2018 තුමන් අුඩරුදු ආවහය නිසඳහ්න 

ජහියක ළඩටවන අතණ්ඩ ඉත්රිඹට ඳතහේගතන ඹහභ . එකරදී කෘෂිකර්භ  අභහත්යහංලඹ , ඊට අනුඵේධ 

ආඹත්න ේභන්භ ඳශහත, ත්සත්රි හ වහ ග්රහමීඹ භට්ටමින් ්හඹකතඹ ඳඹන ් ඹළු ආඹත්න ව 

නිරධහරීන්ේ  කළඳවීභ භඟින් භෘේධිභත කෘෂිකහර්මික ප්රගතියඹ හ තුමළින් සඹංේඳෝෂිත් ආවහය 

ංසකෘියඹ හ හිකර ේව්හ  තභන් කෘෂිකර්භ යහජය අභහත්යයඹහ ේර් න් භභ සුඵ ප්රහර්ථනඹ කයමි. 

 

න්ත් අලුිගවහේර් 

කෘෂිකර්භ යහජය අභහත්ය 



 

 
vi 

 

2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

යේකම්තුභලයේ ඳිවවුඩඹ 

ේභයට ජීනහිතඹ න කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ ප්රර්ධනඹ වහ ංර්ධනඹ කිරීේම් ජහියක ගතීමභ 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ේත් ඳළරී ඇත්. අ පිළිඵ ේත්ොයතුමරු ඇතුමශත 2016 ර්ේැ ප්රගතියඹ වහ 2017 

ර්ේැ ංර්ධන ළඩටවන් පිළිඵ ේභභ ප්රකහලනඹ වහ කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලේැ ේේකම් ේර 

ටවන හ එ හකයනුේැ ඉභවත තුමටිනි. 

මිිතඹන 20 කට ළඩි ශ්රී රහංකික ජනත්හේ  ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ ත්වුඩරු කිරීේම් ප්රමුත ගතීමභ 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ේත් ඳළරී ඇත්. එභ ගතීමභ ප්රහේඹෝිමක ඹථහර්ත්ඹ හ කිරීභ වහ තභන් 

යජේැ ආර්කයක ්ළ හභ අනු ප්රියඳතිය ම්ඳහ්නඹ කයමින් යහඳෘිය වහ ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කයන රත්. 

එකරත් 2016 - 2018 ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ිගේලේේඹන් වන් කශ යුතුමඹ. 

කෘෂිකර්භ ංර්ධනඹ පිළිඵ ළරීමේම්දී‚ ේභභ ය කිකරඳඹ තුමශ ිගිගධ ුඩ හධ සඹ 

ේනසකම් සක හ වදුන්හදීභට වළකිවී ියේබ්. ිගේලේේඹන්භ කෘෂිකර්භ ඳර්ේැණ, කෘෂි ත්හ හිවක 

ංර්ධනඹ, කෘෂි පර්හ ත්හ ප්රර්ධනඹ, කෘෂිකර්භඹ ආශ්රිත් ඹටිත්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ තුමළින්  ඹළපුම් 

කෘෂිකර්භහන්ත්ේැ ් ට යහඳහරික කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ ් හහ නුත්න කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ නළඹුරු කයවීභට 

අලය ඳසුහිභ නිර්භහණඹ කිරීභ අ අත්ය ේ . 

ේම් ් ඹළු ප්රියඳතිය ළරසුම් තුමළින් අේේ හහ කයනු රඵන්ේන් ල හියභත ේේශීඹ කෘෂි 

ආර්කයකඹ හ ේභයට තුමශ සථහපිත් කිරීභ . එභඟින් ්ශ ේේශීඹ නිසඳහ්නඹ වහ කෘෂිකර්භහන්ත් අංලේඹන් 

ඉවශ ්හඹකතඹ හ රඵහදීභ ප්රධහන ඉර හකඹ ේව්. 

ේභභ ඉර හකඹ හ හහත කයගතළ සභ වහ යහජය වහ යහජය ේනොන ේභන්භ ප්රජහ මුිතක ංිගධහන 

ර ක්රිඹ ්හඹකතඹ රඵහ ගතළ සභට පිඹය ගතනිමින් ඳිය. එකරදී කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ඹටේත ඇිය 

ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, ආඹත්න වහ භහගතම් ර ප්රධහ සන් ඇතුමළු කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ිග් න් රඵහේ්න පර්ණ 

වේඹෝගතඹ කෘත්ේව්දී ් කරඳත කයමි. 

ප්රලසත් භට්ටේම් කෘෂි ආර්කයකඹ හ ේභයට තුමශ සථහපිත් කිරීභ වහ ඊට අලය නහඹකතඹ වහ 

භඟ ේඳන්වීභ රඵහේ්න ගතරු කෘෂිකර්භ අභහත්ය දුමින්් ත්හනහඹක භළියතුමභහ වහ ගතරු කෘෂිකර්භ යහජය 

අභහත්ය න්ත් අලුිගවහේර් භළියතුමභහ ේගතෞයේඹන් ් කරඳත කයමි. 

ේභභ ප්රකහලනඹ එළි්ළ හවීභ වහ අලය ේත්ොයතුමරු රඵහ ේ්මින් වහඹ ්ළ හුඩ කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහංලේැ වහ අ ඹටේත ඇිය ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, ආඹත්න වහ භහගතම්ර නිරධහරින් වහ කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹටත‚ ේභභ කහර්ඹ ඉටුකශ අභහත්යංලේැ ළරසුම් අංලඹටත  භහේ  සතුමියඹ පිරිනභමි. 

 

බී. ිගජඹයතන 

ේේකම්  

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

වැඳින්වීභ 

ආවහය සුය හෂිත්ත්හ ව ජහියක භෘේධිඹ උේ්හ කළඳේන කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ේේශීඹ 

ආවහය නිසඳහ්නඹ ත්රි ගතළන්වීභ තුමිතන් ේගතොිග ප්රජහ ිගඵර ගතළන්වීේම් ජහියක ේභේවයුභ ක්රිඹහතභක 

කයමින් කෘෂිකර්භ ංර්ධන කර්ත්යැ ප්රමුතත්භ කහර්ඹබහයඹ ජහියක ලේඹන් ඉටු කිරීභට ඵළී  ් ී. 

ේේශීඹ ආවහය නිසඳහ්න අංල ල හියභත කිරීභ තුමිතන් සඹංේඳෝෂිත් කෘෂි ආර්කයකඹ හ 

ේගතොඩනළඟීභ ඉර හක කයේගතන කස වූ තුමන් අුඩරුදු භධයකහම න ළඩටවන ආආවහය නිසඳහ්න ජහියක 

ළඩටවනආ (2016-2018)  ේ හන්ද්ර ේකොට 2016 ර්ේැ ංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහතභක ේව්. ේම් 

වහ අභහත්යහංලඹට අනුඵේධ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, යසථහපිත් භණ්ඩර වහ යහජය යහඳහයඹන්කර ෘජු 

්හඹකතඹ කරමි ේව්.  

ආවහය ේඵෝගත නිසඳහ්නඹ වහ පර්හ පත්හඹ ඉවශ නළංවීභ, කෘෂිකහර්මික අංලේැ වදුනහගතත 

ිගේලේෂිත්  හේේත්රඹන් ංර්ධනඹ, ේගතතුම ගතහ ප්රර්ධනඹ, ගතම්ේ්ොය ළඩටවන, ේවශ ේඵොජුන් 

අේරිගළේ සථහඳනඹ ව ඳරතුමරු ගතම්භහන ළඩටවන ඹනහදී ඵහුිගධ ංර්ධන ළඩටවන් දීඳ 

යහේත් අභහත්යහංල අ්ෂ හණඹ ඹටේත ක්රිඹහතභක න අත්ය, රු.මි 2100 ක ප්රියඳහ්න 2016 අඹළඹ 

ඇසත්ේම්න්තුම භඟින් ේන් වී ඇත්. 

වනහධහය ේඳොේවොය ේඵ්හ වළරීභ ේනුට වී ේගතොවීන් වහ ේව හටඹහය 02 ් හහ ඹර ව භව 

ේ්කන්නඹභ ආයණඹ න ඳරිත් යකට රු.50,000/- ක උඳරිභඹකට ඹටත මු්ේ වනහධහයඹ හ 

රඵහ දීභ, කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ හිවජ යහඳහයඹ හ ේර ශ්රී රංකහ තුමශ සථහපිත් කිරීභ වහ 

වන්හ ප ේඳොළී අනුඳහත්ඹ හ ඹටේත ණඹ ඳවසුකම් ළඳ පභ, සුළු හරිභහර්ගත වහ පුයන්කුඹුරු ංර්ධනඹ, 

කුඩහ ළව් වහ ඇශ භහර්ගත ප්රියංසකයණඹ, යහජය වහ පුේගතිතක බීජ නිසඳහ්කඹන් තුමිතන් බීජ නිසඳහ්න 

ක්රිඹහිතඹ කහර්ඹ හභ ව ණාණහතභක හිතත්ය වී සුරබත්හඹ ළඩි කිරීභ වහ සංබීජ නිසඳහ්නඹ ත්රි 

ගතළන්වීභ ඹන ිගේලේ යහඳෘිය ක්රිඹහතභ කිරීභ තුමිතන් කෘෂි  හේේත්රේැ සුිගේලේෂි භං රකුණු නිටුවන් 

කිරීභට වළකිිගඹ.  

අ අනු වී නිසඳහ්නඹ, අගතඹ වහ ණාණහතභක ඵ ළඩි කිරීභ, අියේර්ක ආවහය ේඵෝගත ර 

පර්හ පත්හ වහ අගතඹ එකතුම කිරීභ, ේඵෝගත ර ණාණහතභක ඵ ව ියයහය ඳළළතභ ඉවශ භට්ටභකින් 

ත්ඵහ ගතළ සභ, ඳසු අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ, කෘෂි ඳර්ේැණ වහ පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කිරීභ, 

ේගතොිග ප්රජහේව් සුඵහධනඹ, අේරිගකයණඹ වහ ඳරිේබෝජනඹ ප්රර්ධනඹ තුමළින් කෘෂි  හේේත්රේැ 

ණාණහතභක ඵ ළඩි කිරීභ අඳේ  සුිගේලේෂී ඳයභහර්ථඹන් ේව්.  

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලේැ අ්ෂ හණඹ ඹටේත ඇිය ආඹත්න රට අ්හර ප්රියඳතිය ම්ඳහ්නඹ, 

භඟේඳන්වීභ, ක්රිඹහකහරිතඹ අ්ෂ හණඹ, කහර්ඹ හධනඹ ඇගත පභ, ප්රගතිය භහේරෝචන කටයුතුම කෘෂිකර්භ  

අභහත්යහංලේැ ිගඹඹ ඳථඹට අඹතේව්.   
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

අභලතයලංලඹ ඹටය් ඳතින ආඹතන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සී/ රංකල යඳෝයේට් භල භ 

 

ජලතික යඳොයවොය යේකම් කලර්ඹලරඹ 

කෘෂිකර්භ යදඳලර්තයම්න්තු 

යවක්ටර් යකොබ්ඵෑකඩු ය ොවි කටයුතු 

ඳර්යේණ වල පුහුණු කිරීයම් ආඹතනඹ  

 

සී/ රංකල යඳොයවොය භල භ  

 

සී/ යකොශම යකොභර්ේ යඳොයවොය 

භල භ 

 

ශ්රී රංකල කෘෂිකලර්ක ක ඳර්යේණ 

ප්රතිඳ්ති බල  

 

ඳල්චල් අ්ැන්න පිළිඵ තලක්ණ 

ආඹතනඹ  

 

කෘෂිකලර්ක ක වල ය ොවිජන යක්ණ 

භණ්ඩරඹ 

 

ජලතික ආවලය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 

ය ොවිජන ංර්ධන යදඳලර්තයම්න්තු 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 

 

"දැක්භ" 

ආආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ වහ ජහියක භෘේධිඹ උේ්හ  

කහර්ඹ හභ,පර්හ  වහ ල හියභත  

කෘෂිකහර්මික අංලඹ හආ 

 

 

 

"යභයවය" 

ආසහබහිගක ම්ඳත ියයහය කශභනහකයණඹ තුමළින්  

භහජීඹ ලේඹන් පිළිගතත වහ හිවජභඹ නළඹුරුකින් යුතුම,  

ේගතෝම ඹ ත්යඟකහරී නිසඳහ්නඹන්  හිකරකයන  

යහඹකත කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ හ  

හ හහත කය ගතළ සභආ 
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ය 2015 දී ඇේභරිකහ එ හත ජනඳ්ේැ 

නිව්ේඹෝර් හ නගතයේැදී ඳතනු රළබූ එ හත 

ජහණාන්ේ  ියයහය ංර්ධන මුළුේව්දී ය 2030 

න ිගට ේගතෝම ඹ ලේඹන් ඉටුකයගතත් යුතුම “ියයහය 

ංර්ධන අභිභථහර්ථ17 හ ” වඳුන්හ දී ඇත්. 

ේභභ ිගලස ක්රිඹහකහරී අභිභථහර්ථඹන් හ හහත 

කයගතළ සභ පිිව ශ්රී රංකහ යජඹ පර්ණ එකඟත්හඹ 

ඳශ කය ඇත්. ේභභ ියයහය ංර්ධන ඉර හක 

අතුමරින් අභිභත්හර්ථ 13  හභ කෘෂිකර්භ  හේේත්රඹ වහ 

ඵළී  ඳණා. එඵළිගන් කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ව ඊට 

අනුඵේධිත් ් ඹළුභ ආඹත්නර ංර්ධන ළඩටවන් 

වහ යහඳෘිය ේභභ ඉර හක පුයහම ේභකරරහ කටයුතුම 

කයමින් ඳණා. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

01. ආංශික ුවඹ 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලේැ ංයුියඹ ඳහරන වහ භහන ම්ඳත අංලඹ, කෘෂි ංර්ධන අංලඹ, කෘෂි 

ත්හ හණ අංලඹ, ළරසුම් ේභේවයුම් වහ ඇගතයුම් අංලඹ, මු්ේ අංලඹ වහ අබයන්ත්ය ිගගතණන අංලඹ 

ලේඹන් ුඩ ප්රධහන අංල වඹ හ ඹටේත ංිගධහනගතත් ් ඹ කහර්ඹඹ වහ කර්ත්යඹ ඉටු කයනු රඵ .  
 

1.1. ඳලරන වල භලන ම්ඳ්  අංලඹ 

 අභහත්යහංලේැ ඳහරන වහ භහන ම්ඳත අංලඹට ආඹත්න කටයුතුම,  සිය කටයුතුම, ත්ළඳෆර, 
පුසත්කහරඹ වහ ේේතනහගතහයඹ අඹත ේව්. ිගේලේේඹන් අභහත්යහංලේැ හභහනය ඳරිඳහරන කටයුතුම වහ 

ේගතොඩනළිමේේේ නඩතතුම කටයුතුම ේභභ අංලඹ භඟින් ් දු ේකේර්. අ අනු, ඳවත් වන් කහර්ඹඹන්  

ේභභ අංලඹ ිග් න් ඉටු කයනු රඵ . 
 

1. අභහත්යහංල කහර්ඹ භණ්ඩරේැ වහ අභහත්ය කහර්ඹහරේැ ් ඹළුභ ේඳෞේගතිතක ිතපිේගතොනු ම්ඵන්ධ 
කටයුතුම 
 

2. අභහත්යහංල කහර්ඹ භණ්ඩරේැ ඳළමි, භ, පිටවීභ, නිහඩු, දුම්රිඹ ඵරඳත ය වහ හය ප්රේව්ල ඳත්ර 
පිළිඵ කටයුතුම 
 

3. අභහත්යහංල කහර්ඹ භණ්ඩරේැ වහ ඇභිය කහර්ඹ භණ්ඩරේැ අියකහර, නිහඩු ත්න ළටුේ වහ ගතභන් 
ිගඹ්ම් ම්ඵන්ධ කටයුතුම 
 

4. අභහත්යහංල පඹ කහර්ඹ භණ්ඩර ේත්ොයතුමරු වහ මු.ේය. 71 ඹටේත ත්නතුමරු අනුභත් කය ගතළ සභ 
ම්ඵන්ධ කටයුතුම 
 

5. ් ඹළුභ නිරධහරීන්ට අ්හශ ත්නතුමරු පුයේඳහඩු පියවීම්, ඵහ ගතළ සම්, ඳතකිරීම්, උස කිරීම් වහ 
සථහන භහරු කිරීම් ම්ඵන්ධ කටයුතුම 
 

6. භහණ්ඩිතක නිරධහරීන්ේ  තකම් වහ ඵළයකම් රඵහ ගතළ සභ ම්ඵන්ධ කටයුතුම / අභහත්යහංලේැ 
කහර්ඹ හධන හර්ත්හ ඳහර්ිතේම්න්තුමට ඉත්රිඳත කිරීේම් කටයුතුම 
 

7. භහන ම්ඳත කශභනහකයණඹ, ේේශීඹ වහ ිගේේශීඹ පුහුණු ළඩටවන් ම්ඵන්ධ කටයුතුම 
 

8. ඇේටෝර්නි ඵරඳත්ර ම්ඵන්ධ යහජකහරී කටයුතුම 
 

අභහත්යහංලේැ ඉඩම්, ේගතොඩනළිමිත, නිර නිහ වහ ංචහයක ඵංගතරහ ම්ඵන්ධ කටයුතුම ඇතුමළු භහනය 
ඳරිඳහරනඹට අ්හශ කටයුතුම ේභභ අංලඹ භඟින් ් දු කයනු රඵ .  
 

1.2. මුදේ අංලඹ  
 

1. ිගර්ජන ඳනත් භඟින්  ේන් කයනු රඵන ප්රියඳහ්න උඳේඹෝී කයේගතන කයනු රඵන ළඹ ්ළරීම් වහ 

යජේැ නිරධහරීන්ේ  අතියකහයම් ිමණුම් කටයුතුම ් දුකිරීභ. 

2. අභහත්යහංලේැ හර්ෂික ිගඹ්ම් වහ ආ්හඹම් ඇසත්ේම්න්තුම කිරීභ වහ අ ඹටේත ඇිය ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 

කටයුතුම ම්ඵන්්ෂකයණඹ කිරීභ. 

3. අභහත්යහංලඹ ඹටේත ඳියන කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ව අේනකුත ආඹත්න ේත් උඳේ්ස වහ 

භඟ ේඳන්වීම් රඵහේ්මින් අහේැ මරයභඹ අධි හණඹන් ් දු කිරීභ. 

4. අභහත්යහංලේැ සථහය තකම් වහ ඳහරිේබෝිමක ද්රය පිළිඵ බහණ්ඩ ට්ේටෝරු ේේතන, ඳහරිේබෝිමක 

ද්රය ේේතන ඳතහේගතන ඹහභ, අ්ෂ හණඹ කිරීභ වහ ගතඵඩහ ඳරිඳහරනඹ ඳතහේගතන ඹහභ. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

5. හර්ෂික බහණ්ඩ මී හණ ඳළළතිගභ වහ ඳසුිගඳයම් කටයුතුම ් දුකිරීභ. 

6. ංර්ධන යහඳෘිය ක්රිඹහතභක කිරීේම්දී ් ඹළුභ ඳශහත බහ, ත්සත්රි හ ේේකම්රු වහ අභහත්යහංලඹ 

ඹටේත ඳියන ් ඹළුභ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම වහ යසථහපිත් භණ්ඩර ේත් අලය ප්රියඳහ්න ේභන්භ 

මු්ේ ේන්කයදීභ වහ ිගඹ්ම් හර්ත්හ ේගතන්හේගතන අහ බහණ්ඩහගතහය ඳරිගතණක හර්ත්හ අනු ළේේ් 

ඹන්න ඳරි හහ කිරීභ. 

7. අභහත්යහංලඹ, වහ අ ඹටේත ඇිය ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම වහ ආඹත්නර  යහඳෘිය රට  අ්හර ිගගතණන 

කටයුතුමර ම්ඵන්්ෂකයණඹ හ ් දු කිරීභ. 

8. ඳහර්ිතේම්න්තුම යහජය ිමණුම් කහයක බහ ව ේඳොදු යහඳහය කහයක බහර ිගභසුම් රට පිළිතුමරු 

ළඳ පභ වහ අහේැ ඳරි හණ කටයුතුම රට වබහී වීභ. 

9. ේඳොේවොය ළඹ ිගඹ ඳහරනඹ වහ අ වහ ම්ඵන්ධ ඵළී ම් කශභනහකයණඹ. 

10. ේඳොේවොය  මු්ේ වනහධහය ේගතවීම් වහ ිමණුම් ගතත් කිරීභ ම්ඵන්ධ කටයුතුම. 

11. ් ඹළුභ කහර්ඹ භණ්ඩර ර ළටුේ ේගතවීභ වහ ම්ඵන්ධ කටයුතුම. 
 

අභහත්යහංලේැ මරය කටයුතුම කහර්ඹ හභ වහ පර්හ ප ේර ඉටුකිරීභ වහ මු්ේ අංලඹ ප්රධහන 

ගතණකහධිකහරීරු ේ්ේ්නකු ඇතුමළු ගතණකහධිකහරීරුන් ියේ්නකු ඹටේත මරය කශභනහකයණ ,මු්ේ 

වහ යහඳෘිය, ේගතවීම් වහ ිමණුම් ේර ආංශික ංිගධහනඹ වී ඇත්.  

1.3. කෘෂි ංර්ධන අංලඹ 

කෘෂිකර්භ ංර්ධනඹට අ්හශ  හේේත්ර භට්ටමින් ් දුකයනු රඵන ංර්ධන ළඩටවන් 

කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, ේගතොිගජන ංර්ධන ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, ඳශහත කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 

වහ අභහත්යහංලඹට ම්ඵන්ධ අේනකුත ආඹත්න ම්ඵන්ධ කය ගතනිමින් ක්රිඹහතභක කිරීභ, ිගධිභත 

අ්ෂ හණඹ වහ ම්ඵන්්ෂකයණ කටයුතුම ංර්ධන අංලඹ භඟින් ් දු කයනු රඵ . 

2016 ර්ේැ ් ට ක්රිඹහතභක ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ඹටේත ත් න පුයහ ේඵෝගත 

නිසඳහ්න ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කයනු රඵන අත්ය, එභිමන් ේේශීඹ ආවහය නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ  

භඟින් ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ ත්වුඩරු කිරීභ අයමුණු කය ඇත්. ේම් ඹටේත වී වහ  ඵඩ ඉරිඟු, යටකජු, මුං, 

ේෝඹහ, ේරොකු ළණු, යතුම ළණු, මිරිස, අර්ත්හඳේ, ත්ර, උඳු, කව්පි, කුය හකන් ඹන අියේර්ක ේඵෝගතඹන්් 

එශළු වහ ඳශතුමරු ර ් නිසඳහ්න පර්හ පත්හඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කයනු 

රඵ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

වී නිසඳහ්නේැ පර්හ පත්හඹ ේව හටඹහර් එකට ේභ.ේටො. 4.1 ් ට 5.0 ් හහ ඉවශ නළංවීභ භඟින් 

වේ නිසඳහ්නඹ ඉවර නළංවීභ, ඹහන්ත්රීකයණඹ භඟින් යටකජු ේඵෝගත නිසඳහ්න ිගඹ්භ අඩු කිරීභ, ඵඩ 

ඉරිඟු ගතහ වහ ඳහංශු ංය හණ ක්රභ ේඹෝහ ගතළ සභ, මිරිස නිසඳහ්නඹ ඉවශ නංමින් මිරිස ආනඹනඹ 

50% කින් අඩු කිරීභ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කිරීභ, අර්ත්හඳේ ගතහ වහ ණාණහතභක බීජ 

නිසඳහ්නඹ වහ ගතඵඩහ ඳවසුකම් ළඩි ත්යුණු කිරීභ, ත්ර, උඳු, කව්පි, කුය හකන් ඹන අියේර්ක ේඵෝගතඹන්කර 

ගතහ ඳරිඹ ළඩිකිරීභ වහ ඹහන්ත්රීකයණඹ කිරීභ තුමළින් නිසඳහ්න පර්හ පත්හඹ ඉවශ නළංවීභ, ඳරතුමරු 

ගතම්භහන පිකරටුවීභ තුමිතන් ඳරතුමරු නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ේගතතුම ගතහ ළඩටවන භඟින් ඳුඩේේ 

ේඳෝණ අලයත්හ ේගතතේත්න්භ පුයහ ගතළ සභට  ජනත්හ ේඹොමුකය වීභ ප්රධහන ේව්.  

කෘෂිකර්භඹ වහ ම්ඵන්ධ යහජය, ඳශහත බහ වහ ේඳෞේගතිතක අංලඹ ම්ඵන්ධ කය ගතනිමින් ජහියක 

කෘෂිකර්භ ප්රියඳතියඹ හ කස කිරීභට කටයුතුම කිරීභ, කෘෂිකර්භඹ රහබ්හ ප යහඹ හ ඵට ඳත කිරීභ 

වහ ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කිරීභ භඟින් ත්රුණ ඳයපුය කෘෂිකර්භහන්ත්ඹට ආකර්ණඹ කය ගතළ සභ, 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ේඵෝගත නිසඳහ්නේැ පර්හ ත්හ ඉවශ නළංවීභ වහ ශ්රභ කරඟඹට පිළිඹභ හ ලේඹන් ගතහ ඹහන්ත්රිකයණඹ 

ේගතොවීන් ේත් වඳුන්හදීේම් ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කිරීභ, ේවශ ේඵොජුන් අේරිග ළේ පිකරටුවීභ භඟින් 

ේේශීඹ ආවහය නිසඳහ්නඹ වහ ේවො ේශ් ේඳොශ හ ඇිය කිරීභ ළනි ළඩටවන්  හේේත්ර භට්ටමින් 

ක්රිඹහතභක කිරීභ වහ අලය කටයුතුම ංර්ධන අංලේැ ේභේවඹවීේභන් ් දු කයනු රඵ . 

1.4. කෘෂි තලක්ණ අංලඹ 
 

කෘෂි ත්හ හණ අංලඹ කෘෂිකර්භ  හේේත්රඹට අ්හශ ආඹත්න භඟින් ක්රිඹහතභක කයනු රඵන කෘෂි 

ංර්ධන යහඳෘිය ළඩටවන් වහ ත්හ හිවක අනුග්රහවක කටයුතුම ම්ඵන්්ෂකයණඹ කිරීභ පිිව  

අලය ්හඹකතඹ රඵහ ේ්මින් ඉර හක ගතත් ළඩටවන් ර හර්ථකතඹ පිළිඵ ප්රගතියඹ අතකය 

ගතළ සභට කටයුතුම කයනු රළේබ්. අියේර්ක ේේකම් (කෘෂි ත්හ හණ)ේ  අ්ෂ හණඹ ඹටේත කෘෂි ත්හ හණ,  

යහඳෘිය ඹන අංල ඳියන අත්ය, කහර්ඹබහයඹ ඳවත් ් හහ ඇත්. 

කලර්ඹබලයඹ 

1. කෘෂිකහර්මික ප්රියඳතිය ළරසුම් ම්ඳහ්නඹට  අලය ්හඹකතඹ රඵහදීභ. 

2. කෘෂි ඹහන්ත්රීකයණඹ වහ අලය ත්හ හිවක වේඹෝගතඹ රඵහදීභ. 

3. කෘෂිකහර්මික ආවහය ද්රයඹන්ේ  අගතඹ එකතුම කිරීේම් ක්රිඹහ්හභඹ හ ේත් ේඹොමු  කිරීභ. 

4. ලහක නිේයෝධහඹන ක්රේභෝඳහඹන් ිගධිභත ඳරිත් ක්රිඹහතභක කිරීභ පිිව අලය ම්ඵන්්ෂකයණඹ. 

5. බීජ වියක කිරීභ වහ ඳළශෆටි ංය හණ කටයුතුම රට අ්හශ ේභේවඹවීේම් කටයුතුම. 

6. ඵදු වන නිර්ේේල රඵහදීභ. 

7. ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන (2016 – 2018) ඹටේත ප්රධහන  හේේත්ර 06  හ ආයණඹ න 
ඳරිත්  යහඳෘිය ම්ඵන්්ෂකයණඹ කිරීභ.  

8. ගතස ේවම ේම් (ඳහරන) ඳනත්  වහ අ ඹටේත ඳනහ ඇිය නිේඹෝගත ක්රිඹහතභක කිරීභ වහ ඳහංශු  
ංය හණ ඳනත්ට අ්හශ කටයුතුම. 

9. ආධහය ේ්න ආඹත්න රට ේඹොමු කිරීභ පිිව කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ඹටේත ඳතනහ ිගිගධ 
ආඹත්න ිතන් රළේඵන යහඳෘිය ේඹෝජනහ ංර්ධනඹ ේකොට එභ ආධහය ේ්න ආඹත්න ේත් 
ේඹොමු කිරීභ වහ අහ අනුභත් වූ ඳසු ක්රිඹහතභක කිරීේම් ආඹත්න ේත් බහය දීභ වහ ක්රිඹහතභක න 
අසථහේව් ඳසු ිගඳයම් කිරීභ. 

10. ිගේේශීඹ යටේ වහ ජහත්යන්ත්ය ආඹත්න භගත ඵත්හ ේගතොඩ නළීභ, ේ්ඳහර්ලඹට හ්  ්හඹක  
ත්තතඹන් ඇිය න ඳරිත් ිගේේල ඵත්හ ඳතහ ගතළ සභ. 

11. ජහත්යන්ත්ය ේශ්හභට අ්හශ ිගිගධ අන්ත්ර් ජහියක ේශ් ිමිගසුම් රට අ්හශ ේත්ොයතුමරු ළඳ පභ 
වහ කෘෂිකහර්මික  හේේත්රඹට අ්හශ  අහ ම්ඵන්්ෂකයණඹ කිරීභ. 

 

1.5  ැරසුම්, යභයවයුම් වල ඇ යුම් අංලඹ 

    ජහියක අලයත්හඹන් වහ අකහඵේධ ප්රේව්ලඹ හ වඳුනහගතනිමින් කෘෂි  හේේත්රේැ ංර්ධන 

කටයුතුම ළරසුම් ේකේයන අත්ය, එීම ළරසුම් අභහත්යහංලඹට අනුඵේධ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම වහ ආඹත්න 

වයවහ ත් න පුයහ ක්රිඹහතභක කිරීභට කටයුතුම ළරසුම් කිරීභත, අලය භහර්ේගතෝඳේේලනඹ රඵහ දීභත, 

එභ කහර්ඹ වහ ේන් ේකේයන ප්ර ියඳහ්න අනු මරය වහ ේබෞියක ප්ර ගතියඹ භහේරෝචනඹ කිරීභත 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ළරසුම් අංලඹ ිග් න් ් දු කයනු රළේබ්. එකරදී ඳවත් වන් මිතක කහර්ඹඹන් ේභභ අංලඹ භඟින් ් දු 

ේකේර්. 

1. ෆභ ර්ඹකභ අේගතෝසතුම භ අන් වීභට ප්ර ථභ ඉත්රි ර්ඹ වහ අභහත්යහංලේැ ් ඹළු ආඹත්න 

භඟින් න යහඳෘිය ේඹෝජනහ රඵහ ගතළ සභ වහ අහ ජහියක අඹළඹ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමේව් 

නිර්නහඹකඹන්ට අනුකූර කස කිරීභ ව අ අනු ඩහ ේඹෝගතය න ේඹෝජනහ ේේකම්තුමභහේ  

අනුභළියඹ කරත් ජහියක ක්ර භම්ඳහ්න ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ව ජහියක අඹළඹ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 

ේත් ේඹොමු කිරීභ. 
 

2. ිගේලේ අඹළඹ ේඹෝජනහ ක්රිඹහතභක කිරීභ ම්ඵන්ධ (හර්ෂික ඳහර්ිතේම්න්තුමේව් ඉත්රිඳත ේන 

අඹළඹ කත්හ අනු) අභහත්යහංල ේත් අ අ ර්ඹ වහ ේන් ේකේයන ප්ර ියඳහ්න වහ ේඹෝජිත් 

අඹළඹ ේඹෝජනහ පිළිඵ අ්හශ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම / ආඹත්න ්ළනුම්ත කය රඵහ ගතන්නහ යහඳෘිය 

හර්ත්හ භහේරෝචනඹට ර හකය, ජහියක අඹළඹ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමට ව ජහියක ක්ර භ ම්ඳහ්න 

ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ේත් ේඹොමු කය අ්හශ නිර්ේේල වහ අනුභළියඹ රඵහ ගතළ සභ, ළඹ ප්ර ියඳහ්න ේන් 

කය ගතළ සභ වහ ඊට අ්හශ ් ඹළු කටයුතුම ම්ඵන්්ෂකයණඹ.  
 

3. අ්හශ ර්ඹ වහ බහණ්ඩහගතහයඹ ිග් න් හර්ෂික අඹළඹ ඇසත්ේම්න්තුම භඟින් ේන්කයනු රඵන 

ප්ර ියඳහ්න වහ ිගේලේ අඹළඹ ේඹෝජනහ වහ රළේඵන ප්ර ියඳහ්න රට අනු කස ේන හර්ෂික 

ක්රිඹහතභක ළරසුම් ේේකම්තුමභහේ  අනුභළියඹට ඉත්රිඳත කිරීභ, ංේලෝධන පිළිඵ් ්ළනුම්ත 

කිරීභ ව කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ අනුභත් හර්ෂික ළරළසභ ජහියක ක්ර භම්ඳහ්න 

ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ව ජහියක අඹළඹ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ේත් ේඹොමු කිරීභ ව ඉවත් ක්රිඹහතභක 

ළරසුම් ක්රිඹහතභක කිරීේම් ක්රිඹහිතඹට අ්හශ ආඹත්න භඟ ම්ඵන්්ෂකයණඹ. 
 

 

4. ක්රිඹහතභක ළරළසභට අනුකූර භහ් ක, කහර්තුමභඹ වහ හර්ෂික ලේඹන් ප්ර ගතිය හර්ත්හ රඵහ ගතළ සභ 

ව භහ් ක වහ කහර්තුමභඹ ලේඹන් ංර්ධන ළඩටවන් ර ප්ර ගතියඹ භහේරෝචනඹ කිරීභ, 

හර්ෂික ක්රිඹහතභක ළරළසේම් කහර්තුමභඹ මරය වහ ේබෞියක ඉර හක රට හේේෂ ංර්ධන 

ළඩටවන් ර ප්ර ගතිය භහේරෝචනඹ ආඹත්න අනු ් දු කිරීභ. 
 

5. රු.මි 50 ට ළඩි ංර්ධන යහඳෘිය ර ප්රගතියඹ කහර්තුමභඹ ලේඹන් ඹහතකහම න කය 

අන්ත්ර්ජහරඹ වයවහ යහඳෘිය අ්ෂෂණ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමේව් ේබ් අඩිගඹට ඇතුමශත කිරීභ. 
 

6. ශනය ඳහ්ක අඹළඹකයණඹ ඹටේත වදුන්හ දුන් ආකෘිය ඳත්ර  අනු අභහත්යහංල ව 

ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ර ංර්ධන ළඩටවන් / යහඳෘණාන්කර ප්ර ගතියඹ (මරය වහ ේබෞියක) ේනත 

ප්ර  ධන ිගඹ්ම් ව පුනයහර්ත්න ිගඹ්ම් ර ප්ර ගතියඹ ජහියක අඹළඹ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ේත් 

භහ් ක හර්ත්හ කිරීභ. 
 

7. අභහත්යහංලේැ ් ඹළුභ ආඹත්න වහ අංලඹන් ඇතුමරත යහජය ආේඹෝජන ළරළසභ කස කිරීභ. 
 

8. අභහත්යහංලඹ ව ඊට අනුඵේධ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ව ආඹත්න ර භහ් ක/කහර්තුමභඹ ප්ර ගතියඹ 

යහඳෘිය කශභනහකයණ වහ අ්ෂෂණ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, ජහියක ප්රියඳතිය වහ ආර්කයක කටයුතුම 

අභහත්යහංලඹ, කළහිනට් භණ්ඩරඹ, ජනහධිඳිය කහර්ඹහරඹ ළනි ප්ර ගතිය අ්ෂෂණ අංල ේත් ේඹොමු 

කිරීභ. 
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9. අභහත්යහංලේැ හර්ෂික අඹළඹ ප්රකහලනඹ , කහර්ඹහධන හර්ත්හ බහහ තුමේනන් කස  ේකොට 

අ්හශ අංල ේත් ේඹොමු කිරීභ. 
 

10. ඳහර්ිතේම්න්තුම කහයක බහ / කමිටු සකසවීම් (යහජය ිමණුම් කහයක බහ / ආංශික අධිෂණ කමිටු 

සකසවීම්) වහ අලය  හර්ත්හ බහහ තුමේනන්භ කස කය ඉත්රිඳත කිරීභ. 
 

11. ප්ර ියඳර ඳහ්ක ේභේවයුම් වහ ඇගතයුම් යහමු කස කිරීභ ව  කහර්තුමභඹ ලේඹන් ප්ර ගතියඹ යහඳෘිය 

අ්ෂෂණ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ේත් හර්ත්හ කිරීභ. 
 

12. යජේැ ප්ර ෘතිය ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු වහ ේනත යහජය ආඹත්න ිතන් ේකේයන 

ඉේම ම් රට අ්හශ ්තත් වහ ේත්ොයතුමරු රඵහදීභ. 
 

13. කෘෂිකහර්මික ්තත් ඳේධියඹ ඹහතකහම න කය ඳතහේගතන ඹහභ. 
 

14. අභහත්යහංලේැ ්ළ හභ, ේභේවය වහ අයමුණු ශඟහකය ගතළ සභ වහ ් ඹළු ංර්ධන ළඩටවන් 

ේභේවඹවීභ. 

1.6 අබයන්තය වි ණන අංලඹ 

අබයන්ත්ය ිගගතණනඹ ඹනු ංිගධහනඹක අබයන්ත්ය ඳහරන ඳේධියේැ ක්රිඹහකහරීතඹ ඳරී හහ 

කිරීභ වහ ඇගත පභ ් දුකය අලය නිර්ේේල රඵහදීභ වහ පිකරටුහ ඇිය සහ්ෂන ඇගත පම් අකකඹකි. 

මු.ේය.133 ඹටේත ් හහ ඇිය යහජකහරි, ගතීමම් වහ කහර්ඹඹන් ඉටුකිරීභ උේ්හ කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලේැ 

ේේකම්තුමභහේ  ෘජු අ්ෂ හණඹ ඹටේත ක්රිඹහතභක න අකකඹ හ ේර ේභභ අංලඹ පිකරටුහ ඇත්. 

අබයන්තය වි ණන අංලයේ කලර්ඹබලයඹ:- 
 

i. අභහත්යහංලේැ කටයුතුම ම්ඵන්ධේඹන් ක්රිඹහතභක න වඳුන්හ දී ඇිය අබයන්ත්ය ඳහරනේැ 

ප්රභහණත ඵ වහ ිගධිභත ඵ පිළිඵ අතණ්ඩ මී හණඹ ව සහ්ෂන ඇගත පභ හ කය 

ේේකම්යඹහ ේත් හර්ත්හ කිරීභ. 
 

ii. අභහත්යහංලඹ ේත් ඳළරී ඇිය ංර්ධන යහඳෘිය ව ේඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහතභක කිරීභ, ළරසුම් වහ 

ළඩටවන් අේේ හෂිත් ඳරිත් අභහත්යහංලේැ අයමුණු ඉටුන ඳරිත් කහර්ඹ හභ වහ පර්හ ප 

ක්රිඹහතභක වීභ  ව ප්රගතියඹ පිළිඵ සහ්ෂන ඇගත පභ හ කය ේේකම්යඹහ ේත් හර්ත්හ කිරිභ. 
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02. 2016 ංර්ධන ැරසුම් ක්රිඹලයඹ 
 

2016 ර්ේැ ක්රිඹහතභක කෘෂි ංර්ධන ළඩටවන් 

1.1. ආවලය නි්ඳලදන ජලතික ැඩටවන ( 2016 - 2018 ) 

ශ්රී රංකහේව් ආවහය නිසඳහ්නඹ  ම්ඵන්ධේඹන් න ළඩින ජනගතවනඹට භගතහමී ආවහය 

වහ ඉේලුේම් අතණ්ඩ ර්ධනඹ, ේේශීඹ නිසඳහ්නඹ කශ වළකි ආවහය ද්රය ත් දුයටත ආනඹනඹ 

කිරීභ ව අ වහ ිගලහර ළඹ ඵය හ ්ළරීභට ් දුවීභ, ේගතොිගඹහ ආර්කයක ලේඹන් දුර්ර වීභ ව අනලය 

ේඳොේවොය, කෘෂි යහඹන බහිගත්ඹ වහ ළයත් පුරුදු භත් කුගතඩු ේයෝගතඹ ළනි ේයෝීත්හඹන්ට ේගතොදුරු වීභ, 

අිගධිභත කෘෂි යහඹන බහිගත්ඹ නිහ ් දුන ඳහරිරික වහනිඹ, ත්රුණ ප්රජහ කෘෂි අංලේඹන් ඵළවළය වීභ 

වහ ේේලණාිවක ිගඳර්ඹහ ේවේතුමේන් අකරත්කය ඵරඳෆම් ඇිය වීභ ඹන ප්රධහන ගතළටළු වහ ිගදුභ හ රඵහ 

දීභ වහ අියගතරු ජනහධිඳියතුමභහේ  උඳේ්ස ඳරිත් ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන 2016 - 2018 

භධය කහම න තුමන් අුඩරුදු ළඩටවන කස කයන රදී. 

ේභභ ළඩටවන අියගතරු ජනහධිඳියතුමභහේ  ප්රධහනතේඹන් 2015.09.05 ත්න ඉයභඩුකරදී නිර 

ලේඹන් ආයම්බ කයන රදී. 

ප්රධහන අයමුණු:- 

1. ේේශීඹ ලේඹන් නිසඳහ්නඹ කශ වළකි ආවහයිතන් යට සඹංේඳෝණඹ කිරීභ ව එභඟින් 

ආවහය ආනඹනඹ වහ ළඹ න ිගලහර ිගේේල ිගනිභඹ ප්රභහණඹ හ ඉියරි කය ගතළ සභ. 

2. ආවහය නිසඳහ්නේැ දී යහඹනික ේඳොේවොය වහ ඳළිේඵෝධ නහලක බහිගත්ඹ අභ ේකොට ඳරිය 

කරත්කහමී ක්රභ අනුගතභනඹ කිරිභ භඟින් ණාණහතභක ආවහය ද්රය සුරඵ කිරීභ. 

ංර්ධන ැඩටවන/යලඳෘතිඹ 
2016 ප්රතිඳලදන 

(රු.ක ) 

1. යඳොයවොය වනලධලයඹ. 37,500 

2. ආවලය නි්ඳලදන ජලතික ැඩටවන. 2,100 

3. කුඩල ැව් වල ඇශ භලර්  පුනරු්ථලඳනඹ ව සුළු ලරිභලර්  

ංර්ධනඹ. 
3,320 

4. යලජය වල පු්ග යක වවුේකලරී්ඹ ඹටය් ීජජ නි්ඳලදනඹ (PPP). 1,000 

5. කලඵනික යඳොයවොය නි්ඳලදනඹ වල බලවිතඹ දිරි  ැන්වීයම් 

ැඩටවන. 
100 

6. ජරඹ,නීඳලයක්ල ව යෞඛ්ය පිළිඵ නිඹලභන යලඳෘතිඹ. 74 

7. නිපුණතල ංර්ධන ැඩටවන. 50 

8. ජලතික කෘෂිකලර්ක ක ඳර්යේණ ැරැ්භ (NARP). 20 

9. වේ අඳනඹන ැඩටවන. 10 

එකතු 44,174 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

3. අියේර්ක ආවහය ංිතත් ිගධිභත කශභනහකයණඹ කිරීභ භඟින් ආවහය සුය හෂිත්ත්හ ඇිය කිරීභ. 

4. කෘෂි ඳහරිරික කරහඳ ඳ්නම් කයගතත ේඵෝගත නිසඳහ්න ළඩටවන හ වඳුන්හ දීභ වහ ක්රිඹහතභක 

කිරීභ. 

5. නිසඳහ්න කහර්ඹේැ දී ේඹෝගතය ත්හ හිවක ක්රභ බහිගත්හ කය නිසඳහ්න පර්හ පත්හ ඉවශ නළංවීභ. 

6. ේේශීඹ ආවහය නිසඳහ්න ක්රිඹහිතඹට ම්ඵන්ධ ් ඹළු ආඹත්න අත්ය භනහ ම්ඵන්්ෂකයණඹ හ 

ඇිය කිරීභ වහ ඳහළේ ප්රජහ, ් ිගේ ංිගධහන ව භවජනත්හේ  එත්ේන්හ ජීිගත්ඹට ේභභ 

ළඩටවන ඵේධ කිරීභ. 

7. ආවහය නිසඳහ්කඹන් වහ ණාණහතභක ේඹ්ුඩම් රඵහ දීභ ව සුඩන්ේ  නිසඳහ්න  වහ ිගධිභත 

අේරිගකයණ ක්රභේව්් ඇිය කිරීභ. 
 

“ල්ගදු ප්රකලලනඹ” අ්න් කිරීභ. 
ආවහය නිසඳහ්නඹ පිළිඵ ජහියක ළඩටවේන් අධහයණඹ කය ඇිය ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ 

හ හහත කය ගතළ සභ වහ ියේඵන සීමිත් ම්ඳත උඳේඹෝී කයගතනිමින්, කෘෂි ඳහරිරික කරහඳ ඳ්නම් 

කයගතත ආවහය නිසඳහ්න ළඩටවන හ ත්ඹත කිරීේම් ළ්ගතතකභ ් ළරකිේරට ගතනිමින්, යේට් ් ඹළුභ 

ඳශහත බහ ආවහය නිසඳහ්න යහඳෘිය/ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කිරීභ වහ භහන ක්රභේව්් වහ ඹහන්ත්රණ 

හමකරක ක්රිඹහතභක කිරීභට  “ල්ගදු ප්රකලලනඹ” අතන් කිරීභ ් දුිගඹ.  

 

 

 

 

 

 

 
 

ල්ගදු ප්රකලලනඹ අ්න් කිරීයම් අයමුණු:- 

 ඳශහත බහ භඟ අකහඵේධ කටයුතුම කය ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවේන් ඉර හකඹන් පුයහ 

ගතළ සභ. 

 ග්රහමීඹ භට්ටභ ් හහ ුඩ ජහරගතත් ක්රිඹහතභක ක්රභේව්් ඳශහත බහ තුමර ඳළණාභ භඟින් ඩහ කහර්ඹ හභ 

යහේිය ේේහ හ රඵහ ගතළ සභ. 

 ජහියක ඉර හක රඟහ කය ගතළ සේම් දී ළඩටවන් ේිගකයණඹ අභ කිරීභ. 

 

 

 

 

- ලමූහික එකමුතුකභ   - 
“ල්ගදු ප්රකලලනඹ”  
අ්න් කිරීභ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

2.1.1. ආවලය යඵෝ  නි්ඳලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 
 

i.)  ඵඩඉරිඟු නි්ඳලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ. 

 ප්රියඳහ්න: රු.මි 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයමුණු :- 

 ේේශීඹ ේ්මුහුන් බීජ (MI maize H1) රඵහ දීභ අයමුිවන් බීජ නිසඳහ්නඹට ත්රි දීභ. 

 නිසඳහ්න ඉවශ නළංවීභ අයමුිවන් ේකටි කහම න ිගදුභ හ ේර ේ්මුහුම් බීජ ේගතොවීන්ට රඵහ දීභ. 

 ඳහංශ ංය හණඹ වහ ේඳෝණඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 ඳර්ේැණ භඟින් යටට ගතළශේඳන න ේ්මුහුම් ඵඩ ඉරිඟු ප්රේද් නිසඳහ්නඹ. 

ක්රිඹලකලයකම් :-  

 ගතහ ඳරිඹ ළඩි කිරීභට න ප්රේේල ර ගතහ ප්රචිතත් කිරීභ, 50% වනහධහය භත් බීජ රඵහ දීභ, 

මරයභඹ වනහධහය රඵහ දීභ තුමළින් ඵඩඉරිඟු ගතහ භූමී ර ඳහංශ ංය හණ වහ ේගතොවීන් 

ේඳශමවීභ. 

 යහඹනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ අභ කිරීභ වහ න්ේවම්ේ ගතහ කිරීභ පිළිඵ ේගතොවීන් ්ළනුත 

කිරීභ.  

 ඵඩඉරිඟු ේඵෝගත ගතහ වහ ඹහන්ත්රීකයණඹ ප්රචිතත් කිරීභ. 

 ේේශිඹ ඵඩඉරිඟු ප්රේද්ඹ හ න MI maize H1 ප්රේද්ේැ බීජ නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ. 

ප්ර තිඹ :-  

 ේව හටඹහර් 1,100  හ වහ  බීජ කි.ග්රෆ13,200  හ රඵහ දීභ. 

 40% ේගතොවීන් පුහුණු අන් කය ඇත්. 

 බීජ ේකය (Seeder) වහ ේ ේනශනඹන්ත්ර (Weeder) මිරදී ගතළ සභ වහ කටයුතුම කය ඇත්. 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො :- 400,000 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :- 290,747 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර         :-  භලර්තු - ජුනි 

 භව         :-  ඔක්යතෝම්ඵර් - ජනලරි  

 අතයභැදි  :-  - 

 ල කයන ප්රය්ගල            :-  අනුයලධපුයඹ, යභොණයල ර, ඵදුේර, වම්ඵන්යතොට, අම්ඳලය,  

                                         ය්නපුය   

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ   :-   යවක්. 85,912  

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක් :-  4 > 
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ii.) ක රි් නි්ඳලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න රු.මි. 153.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නි්ඳලදනඹ ඉවශ නැංවීයම් උඳලඹ භලර්  :- 

 ේගතොවීන් ත්රි ගතළන්වීභ වහ න ේේශිඹ ේ්මුහුම් බීජ (Hybrid Seeds) වහ අලයත්හඹ ඳරිත් ප්රේද් 

රඵහ දීභ. 

 ිග් රුම් ජර ඳේධිය (Sprinklers) ේගතොවීන් 400 කට ේව හ.150 වහ රඵහ දීභ, ේගතතුම ගතහ වහ 

මිරිස ේඵෝගතඹ වඳුන්හ දීභ වහ ඳළශ රඵහ දීභ, ේව හ.1,000 කට බීජ කි.ග්රෆ 1,000 හ 50% ්හඹකතඹ 

ඹටේත දී ඇත්. 

 අගතඹ එකතුම කිරීේම් (Value Addition) ක්රභ ේගතොවීන්ට වඳුන්හ දීභ 

 බීජ නිසඳහ්න ගතම්භහන 6  හ පිකරටුවීභ.  

ඳර්යේණ :- 

 ේකොශ ේකොඩවීේම් ංීමර්ණඹට වහ අේනකුත ේයෝගත රට ප්රියේයෝධි ඉත්හ ඉවශ අසළන්න හ 

රඵහේ්න න ප්රේද් වඳුනහගතළ සභ. 

 නිඹඟඹට සේයොතතුම ේ්න ප්රේද් නිඳ්වීභ. 

 න ලය ිග්යහතභක ක්රභ වඳුන්හ දීභ තුමිතන් ේඳොේවොය වහ ජර බහිගත්ේැ කහර්ඹ හභත්හ ඉවශ 

නළංවීභ. 

ක්රිඹලකලයකම් :- 

 අහයේැ මිරිස ගතහ ප්රචිතත් කිරීභ වහ 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත කෘෂි ළිං 810  හ ඉත්කිරීභ 

වහ ළ්  ආයණ 72  හ ඉත්කිරීභ. 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ අමුක රි්   (යභ.යටො)  :-  35,000 

        විඹළි ක රි් (යභ.යටො) :- 55,000 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො    :-  78,247 

විඹළි ක රි් යභ.යටො 48,040 ක් ආනඹනඹ යකයර්. 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර             :- භලර්තු - අය ෝත්ු  

 භව             :- ැේතැම්ඵර් - යඳඵයලරි 

 අතයභැදි      :-  - 

 ල කයන ප්රය්ගල                :- භවැය එච් ව සී කරලඳ, අනුයලධපුයඹ, භලතයේ, යභොණයල ර,   

                                             අම්ඳලය, කුරුණෑ ර, පු්තරභ, මුරතිව්, ඹලඳනඹ 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ       :- යවක්. 14,887 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්.        :- 5 
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ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො :-  21,641 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :-  23,218 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර            :-  අයප්රේේ - ජූය 

 භව            :-  ඔක්යතෝම්ඵර් - යඳඵයලරි 

 අතයභැදි     :-  යඳඵයලරි - අයප්රේේ, ජූය - ඔක්යතෝම්ඵර් 

 ල කයන ප්රය්ගල               :-  යභොණයල ර, වම්ඵන්යතොට, ත්රිකුණලභරඹ, අනුයලධපුයඹ,  

                                             භලතයේ, අම්ඳලය 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ      :-  යවක්. 13,768 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්        :- 1.7 

 

 

 

 

 මිරිස ගතහ ඳරිඹ ළඩි කිරීභ වහ 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත න ගතහකරුන් වහ බීජ 

රඵහ දීභ.ේම් ඹටේත බීජ කි.ග්රෆම් 200 ේම් න ිගටත රඵහ දී ඇත්. 

 මිරිස බීජ සුරබත්හඹ ළඩි කිරීභ තුමිතන් නිසඳහ්නඹ ළඩි කිරීභ ව ආශ්රිත් අේරිග්හභඹ මිරිස 

නිසඳහ්ක න් භඟින් ඉටු කිරීභ, ඳවසුකම් ළරසීභ වහ අ වහ සුිගේලේෂී ුඩ ගතම්භහන 10  හ පිකරටුවීභ.  

 මිරිස ගතහ කයන ේගතොවීන් නවීන ත්හ හණඹ වහ ේඹොමු කිරීභ . 

 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත ිග් රුම් ජර ම්ඳහ්න ඳේධිය (Sprinklers), ටහේඳෝිතන් (Tarpolin) 

රඵහ දීභ.          
 

ප්ර තිඹ :-  ් ඹළුභ යහඳෘිය ක්රිඹහතභක ේමින් ඳියන අත්ය, ය අහනඹ න ිගට 100% ප්රගතියඹ හ 

අේේ හහ ේකේර්. 
 

iii.) මුං නිඳ්ලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න  රු.මි. 11.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹර වහ භව කන්න ේ්කට අභත්ය මුං ගතහ වහ වඳුන්හ දුන් අත්යභළත් කන්න ේ්ේකකර මුං 

ගතහේව් නිසඳහ්නඹ ඉවශ ඹෆභ නිහ ේම් න ිගට ේේශීඹ ඳහරිේබෝිමක අලයත්හඹ පුයමින් 

සඹංේඳෝෂිත් ත්තතඹට ශඟහ වී ඇත්. 

අයමුණු :-  

 මුං ගතහ ඳරිඹ ළඩි කිරීභ නිසඳහ්න පර්හ ත්හඹ ඉවශ නළංවීභ 

 ේගතොවීන් ේත් ආකර්ණඹ වහ සථහය මිර හ රඵහ දීභ. 

 ඉඳනළේේේ මුං ගතහේව් ක්රභඹ ළනි න ගතහ ක්රභ වඳුන්හදීභ භඟින් පිරිළඹ අභ කිරීභ 

 රහබ්හ  ේඵෝගත ගතහ හ න මුං ගතහ ේත් ේගතොවීන් ේඳශමවීභ. 

 ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ ත්වුඩරු කිරීේම්දී ේඳෝ, ඹ අලයත්හඹන් ළපිරීභ 
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නි්ඳලදනඹ ඉවශ නැංවීයම් උඳලඹ භලර්  :- 

 ප්රධහන කන්න ේ්කට අභත්ය අත්යභළත් කන්නේැ ගතහ තුමළින් ගතහ ඳරිඹ වහ නිසඳහ්නඹ ඉවශ 

නළංවීභ. 

 අලය ණාණහතභක බීජ රඵහ දීභ. 

 මුං බීජ වහ අභ මිර හ ේර රු. 160.00  හ ඳභණ ේගතොවීන්ට රඵහ දීභ. 

 නිසඳහ්නඹ එකතුම කිරීභ වහ පුේගතිතක අංලේැ ්හඹකතඹ රඵහ ගතළ සභ. (කහිමේස ආඹත්නඹ ිග් න් 

කි.ග්රෆ එක හ රු 155.00 මිරට ගතළ සභ) 

දිගු කලලීන ඳර්යේණ ැඩපිළියර :-  

 ේකටි කහම න ඉවශ අසළන්න හ ේ්න ේයෝගත වහ ඳළිේඵෝධඹන්ට සේයොතතුම ේ්න ර්ගත නිඳ්වීභ. 

 ඳසු අසනු වහනි අභ කිරීභ වහ ණාේරන්ේගතන් න වහනිඹට සේයොතතුම ේ්න ර්ගත නිඳ්වීභ. 

 නිඹඟඹට සේයොතතුම ේ්න ප්රේද් නිඳ්වීභ.   

ක්රිඹලභලර්  :- 

 න ප්රේේලර  මුං ගතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභට 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත ේගතොවීන්ට මුං බීජ රඵහ 

දීභ. ේම් ඹටේත මුං බීජ කි.ග්රෆම් 277 ේගතොවීන් ේත් රඵහ දී ඇත්. 

 මුං නිසඳහ්න ගතම්භහන වඳුන්හ දීේම් ළඩපිළිේර ඹටේත ගතම්භහන 05  හ ේම් න ිගටත සථහපිත් කය 

ඇත්. 

 අගතඹ එකතුම කර නිසඳහ්නඹ ප්රචිතත් කිරීභ වහ ේගතොිග ංිගධහන ේත් ේනොමිේේ මුං බීජ පිඹිත 

කයන ඹන්ත්ර රඵහ දීභ  

 ේගතොවීන්ේ  වහ ේගතොිග ංිගධහන භට්ටමින් බීජ නිසඳහ්න ළඩපිළිේර හ ඇිය කිරීභ. 
 

ප්ර තිඹ :-  

 ේභේත් හ ගතහ ේනොකශ න ප්රේේලර  ේව හ. 800  හ ගතහ කය ඇත්. 

 ඉර හක ගතත් ගතහ ආ්ර්ලන 142න් 75% හ නිභ කය ඇත් 

 පුහුණු ළඩටවන් 50  හ භඟින් ේගතොවීන් 1,500  හ පුහුණු කිරීභ. 

 අභහත්යහංලඹ භඟින් ේව හ 7,000  හ වහ 50% ්හඹකතඹ ඹටේත මුං බීජ කි.ග්රෆ180,000  හ ්, 

ජනහධිඳිය ේේකම් කහර්ඹහරේැ භළත්වත වීේභන් ේව හ 6,700  හ වහ මුං බීජ කි.ග්රෆ167,500  හ රඵහ 

දී ඇත්. 

 ඹන්ේත්රෝඳකයණ රඵහ දීභට කටයුතුම කයන අත්ය, බීජ ගතඵඩහ කිරීභ වහ ත්රිත සථය ඵවහලුම් රඵහ 

ේ් . ේම් ් හහ ත් න පුයහ ේව හ. 24,000 ක මුං ගතහ යහේත් කය ඇත්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො :-  ක යඹන  2.27 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :-  ක යඹන 4.6 

.6 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර         :-  අයප්රේේ - ැේතැම්ඵර් 

 භව         :-  ඔක්යතෝම්ඵර් - යඳඵයලරි 

 අතයභැදි  :-  - 

 ල කයන ප්රය්ගල            :- දියින පුයල 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ   :- යවක්. 1,194,424 

අ්ැන්න   යභ.යටො /යවක්     :- 4.2 

අ්ැන්න කි.ග්රෑ/යවක් :- 

 

 

 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො  :- 241,629 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :-    73,176 

 

 ල කයන කන්නඹ 

 ඹර        :- භලර්තු- ජූය 

 භව        :-   - 

 අතයභැදි :- යදැම්ඵර් - අයප්රේේ 

 ල කයන ප්රය්ගල           :- භලතයේ, අනුයලධපුයඹ, භවැය කරලඳ, යභොණයල ර,   

                                        වම්ඵන්යතොට, අම්ඳලය, ය්නපුය 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ :-  යවක්. 13,768 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්        :- 20 

 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ :- යවක්. 4,632 

අ්ැන්න කි.ග්රෑ/යවක් :- 20 

 

 

 

iv.) යරොකු ළූණූ නිඳ්ලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න  රු.මි. 23.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

නි්ඳලදනඹ  ඉවශ නැංවීයම් උඳලඹ  භලර්  :- 

 නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභට අලය ණාණහතභක බීජ රඵහ දීභ. 

 අහයේැ ගතහ කිරීභ වහ අලය ළ්  ආයණ (Rain Shelters) රඵහ දීභ 

ක්රිඹලකලයකම් වල ප්ර තිඹ :- 

 අහයේැ ේරොකුළණු ගතහ ප්රචිතත් කිරීභ වහ වහ ිග් රුම් ජර ම්ඳහ්න (Sprinklers) කට්ටර වහ 

ේරොකු ළණු ගතහකරුන් වහ 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත බීජ රඵහ දීභ 

 ේරොකු ළණු ගතම්භහන පිකරටුවීභ, ගතේරන්හිඳුනළ, භන්නහයභ වහ වම්ඵන්ේත්ොට ඹන ත්සත්රි හකඹන් කර 

පිකරටුහ ඇත්. 

 ගතංතුමය වහනි කරත් ප්රේේල ේව හ. 1,100  හ වහ ේරොකු ළණු බීජ කි.ග්රෆ.5,500  හ ේඵ්හ දී ඇත්. 
 

v.) වී නි්ඳලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න රු.මි 67.5 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 වී නිසඳහ්නඹ සඹංේඳෝෂිත් භට්ටටභ ඳළමිණ ඇිය අත්ය, ේභභ ළඩටවන ඹටේත භූමි පර්හ ත්හඹ 

ඉවශ නළංවීභට ඉර හක ගතත් කය ඇත්. අ අනු ිගඹළි කරහපීඹ භවහ හරී ප්රේේල ර අ හකයඹට ුසේ 

200, අන්ත්ර් කරහපීඹ ප්රේේල ර අ හකයඹට ුසේ 120  හ වහ ේත්ත කරහපීඹ ප්රේේල ර අ හකයඹට 

ුසේ 80 හ ඉර හක ගතත් කය ඇත්. 

 ය 2025 න ිගට ජහියක වී නිසඳහ්නේැ හභහනය අසළන්න අ හකයඹට ුසේ 89 ් ට 106 (4.3 

් ට 5.3  Mt/Ha) ් හහ ඉවශ නළංවීභ වහ ඉවශ ණාණහතභක බහේඹන් යුතුම නිසඳහ්නඹ හ රඵහ 

ගතළ සභට ේභභ ළඩටවන ක්රිඹහතභක ේකේර්.  

අයමුණු :- 

 ඳරිය කරත්කහමි පිළිේත තුමිතන් ඳිතේඵෝධ නහලක බහිගත්ඹ අභ කිරීභ වහ යහඹනික ේඳොේවොය 

බහිගත්ඹ ිගධිභත කිරීභ. 

 ඹහන්ත්රීකයණඹ වඳුන්හ දීභ භඟින් ඉවශ අසළන්න හ රඵහ ගතළ සභ. 

 කහර්ඹ හභ ජර කරභනහකයණඹකට ේගතොවීන් හුරු කයවීභ. 

 ගතහ කයන කන්න ගතණන ඉවශ නළංවීභ භඟින් ේගතොවීන්ේ  ආ්හඹභ ඉවශ නළංවීභ. 

 කුඹුරු ඉඩම් රට ේඵෝගත ිගිගධහංීකයණඹ වදුන්හ දීභ. 

 වී ේඵෝගතේැ නිසඳහ්න ිගඹ්භ අභ කිරීභ. 

ක්රිඹලකලයකම් :- 

 ඳළශ ් ටුවීේම් ඹන්ත්ර (Transplanters) , බීජ ේකය (Seeders) වහ  ඵරේව්ගත ේ ඳළශ ේනරන ඹන්ත්ර 

(Power Weeders) බහිගත්ඹ ප්රචිතත් කිරීභ වහ ඹහඹ ආ්ර්ලන ඳළළතවීභ. 

 වී ගතහේව් පර්හ  ේඳොේවොය බහිගත්ඹ ප්රර්ධනඹ වහ ඳහංශු ඳරී හහ වහ ඳත්ර ර්ණ ්ර්ලක වදුන්හ 

දීභ. 

 ඉවශ ණාණහතභක බහේඹන් යුතුම බීජ නිසඳහ්නඹ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කිරීභ.  

 න ත්හ හණඹ වදුන්හ දීේම් ආ්ර්ලණ ඳළළතවීභ. 

 ත්භ ඉඩේම් ඳස ඳරී හහ කය ේඳොේවොය ේඹදීභ වහ ත්රි ගතළන්වීභ. 
 

ප්ර තිඹ :-  

 ේගතොිගජන ේේහ භට්ටමින් ඳහංශු ඳරී හහ 3,044  හ ම්පර්ණ කය ඇිය අත්ය, අ වහ අත්යහලය 

යහඹනික ද්රය මිරදී ේගතන ියේබ්. 

 ඳත්ර ර්ණ ්ර්ලක 10,000  හ මිරදී ගතළ සභට කටයුතුම කය ඇත්. 

 ඹහඹ ආ්ර්ලන 35  හ ම්පර්ණ කය ඇත්. 

 බීජ නිසඳහ්නඹ වහ ේගතොිග පුහුණු 170  හ නිභ කය ඇත්. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
14 

 

2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

vi.)    යතුළූණු නිඳ්ලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ  

 ප්රියඳහ්න  රු.මි. 20.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

හර්ෂික යතුමළණු අලයත්හේඹන් 85%  හ ේේශිඹ නිසඳහ්නඹ ේකේර්. 

අයමුණු :- 

 නිසඳහ්න පර්හ පත්හඹ ඉවශ නළංවීභ වහ අකක නිසඳහ්න පිරිළඹ අඩු කිරීභ. 

 ත්ය බීජ නිසඳහ්නඹ වහ බහිගත්ඹ ඉවශ නළංවීභ. 

ක්රිඹලකලයකම් :- 

 යතුමළණූ ගතහ යහේත් කිරීභ වහ  50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත  ේගතොවීන්ට බීජ රඵහ දීභ. 

 අහයේැ ගතහ වහ 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත ළ්  ආයණ(Rain Shelters) රඵහදීභ. 

 බීජ නිසඳහ්නඹ වහ භව් ඵේඵ, ්ළේ ආයණ, ේඳොිතණාන්  වහ න්ණාකයණ ඳවසුකම් වන රඵහ 

දීභ. 

  හෂුද්ර ජර ම්ඳහ්න ක්රභ (Micro Irrigation Systems) බහිගත්ඹ වහ කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ 

වඳුන්හ දීභ 

ප්ර තිඹ :- ප්රියරහීනන් ේත්ෝයහ ේගතන  සුඩන් වහ ළ්  ආයණ  රඵහ ේ්මින් ඳණා. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො :- 73,578 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො  :-  89,648 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර            :- භැයි - ැේතැම්ඵර් 

 භව            :- ජනලරි - අයප්රේේ 

 අතයභැදි    :-   - 

 ල කයන ප්රය්ගල              :- ත්රිකුණලභයේ, ඹලඳනඹ, මුරතිව්, භඩකරපු, පු්තරභ, ය්නපුයඹ,            

                                           අනුයලධපුයඹ, කියයනොච්චිඹ 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ     :- යවක්. 9,418 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්       :- 11.2 

අ්ැන්න කි.ග්රෑ/යවක් :- 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො :- 28,000 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :- 26,315 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර         :-  අයප්රේේ - අය ෝතු 

 භව         :-  ඔක්යතෝම්ඵර් - භලර්තු 

 අතයභැදි  :-  - 

 ල කයන ප්රය්ගල            :-  යභොණයල ර, මුරතිව්, කුරුණෑ ර, අනුයලධපුයඹ, භවැය කරලඳ 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ   :-  යවක්. 16,670 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්      :-  15 

 

 

 

vii.)  යටකජු නිඳ්ලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ  

 ප්රියඳහ්න  රු.මි. 22.9 

 

 

 

 

 

 

 

අයමුණු :- 

 ගතහ ඳරිඹ  ේව හ. 12,000 ් හහ ළඩි කිරීභ. 

 ඹහන්ත්රීකයණඹ වහ න ත්හ හණඹ වඳුන්හදීභ භඟින් නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ කිරීභ වහ ණාණහතභක 

බහඹ ඉවශ නළංවීභ.  

 ේඹෝගතය ජර කශභනහකයණ ත්හ හණඹන් වදුන්හ දීභ. 

 ඉවශ ණාණහතභේඹන් වහ සඹං බීජ නිසඳහ්නඹට ේගතොවීන් ේඳශසවීභ. 

 අගතඹ එකතුම කශ නිසඳහ්න ක්රභේව්් ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ 

ක්රිඹලභලර්  :- 

 න ප්රේේල ර ගතහ කයන ේගතොවීන් වහ 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත බීජ රඵහ දීභ. 

 යටකජු නිසඳහ්නඹ ේගතොිගන් ේත් 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත ඹන්ේත්රෝඳකයණ රඵහ දීභ. අ 

වහ කයේ ේන් කයන ඹන්ත්ර (Pod Remover) ව ේඳොතුම ගතරන ඹන්ත්ර (Decorticator) රඵහ දීභ. 

 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත ිග් රුම් ජර ම්ඳහ්න ඳේධිය (Sprinklers) ේවෝ ජර ේඳොම්ඳ (Water 

Pumps) රඵහ දීභ. 

 ේගතොිග ංිගධහන ේත් ණාණහතභක බීජ නිසඳහ්නඹ වහ 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත බීජ රඵහ 

දීභ. 

ප්ර තිඹ :- 

 ේගතොවීන් වහ කි.ග්රෆ 3,720 ක බීජ රඵහදීභ. 

 බීජ නිසඳහ්නඹ වහ වියක කශ බීජ ේභ.ේටො.160  හ රඵහදීභ. 

 පුහුණු ළඩටවන් 70  හ ඳළළතවීභ. 

 ණාණහතභක බීජ ේභ.ේටො.186  හ ගතඵඩහ ේකොට ඊරඟ කන්නඹ වහ ගතහ කිරීභට රඵහ ේ්නු ඇත්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො :- 15,482 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :- 21,426 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර         :-  අයප්රේේ - ජූය 

 භව         :-  යනොැම්ඵර් - ජනලරි 

 අතයභැදි  :-   - 

 ල කයන ප්රය්ගල            :-  යභොණයල ර, වම්ඵන්යතොට, අම්ඳලය, භඩකරපු, වුනිඹල,  

                                          කුරුණෑ ර, කියයනොච්චිඹ 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ   :-  යවක්. 15,238 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්     :-  1.4 

 

 

 

viii.)   කව්පි නි්ඳලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න:-  රු.මි. 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ේේශීඹ කව්පි නිසඳහ්නඹ ඉවශ නංහ සඹංේඳෝෂිත් භට්ටභ කයහ ශඟහ වීේම් අයමුණු ේඳය්ළරි ේභභ 

ළඩටවන ක්රිඹහතභක ේකේර්. 

ක්රිඹලභලර්  :- 

 න ප්රේේල වහ අත්යභළත් කන්නේැ ගතහ ප්රචිතත් කිරීභ වහ ේගතොිගන් ේත් 50% යජේැ ්හඹකතඹ 

ඹටේත බීජ රඵහ දීභ. 

 ණාණහතභක බීජ නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ේගතොිගන් ේත් 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත බීජ 

රඵහ දීභ. 

 නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ කිරීභ වහ  ඹහන්ත්රීකයණඹ ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ. 

ප්ර තිඹ :- 

 ේව හ. 286.9 ක න ගතහ කටයුතුම ් දු කය ඇත්.  

 ඹන්ේත්රෝඳකයණ රඵහ දීභට කටයුතුම කයමින් ඳණා. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ix.)    උඳු නිඳ්ලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්නඹ:-  රු.මි. 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ේේශීඹ උඳු නිසඳහ්නඹ ඉවශ නංහ සඹංේඳෝෂිත් භට්ටභ කයහ ශඟහ වීේම් අයමුණු ේඳය්ළරි ේභභ 

ළඩටවන ක්රිඹහතභක ේකේයන අත්ය, අ වහ කුඹුරු ව ඌන උඳේඹෝජිත් ඉඩම්ර අඩු ජර ම්ඳහ්න 

ක්රභ ඹටේත ගතහ ේකේර්. 

ක්රිඹලභලර් :- 

 න ප්රේේල වහ අත්යභළත් කන්නේැ ගතහ ප්රචිතත් කිරීභ වහ ේගතොවීන් ේත් 50% යජේැ ්හඹකතඹ 

ඹටේත බීජ රඵහ දීභ. 

 ිතඹහඳත්ංිත බීජ නිසඳහ්නඹ වහ සඹං බීජ නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ේගතොවීන් ේත් 50% යජේැ 

්හඹකතඹ ඹටේත බීජ රඵහ දීභ. 

 නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ කිරීභ වහ  ඹහන්ත්රීකයණඹ ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ. 

 ඹහන්ත්රීකයණඹ ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ වහ ේගතොිග ංිගධහන ේත් බීජ ේකයන වහ ේ ඳළශ 

ේනශන ඹන්ත්ර රඵහ දීභ. 

 උඳු ේඵෝගතඹට අ්හශ අගතඹ එකතුම නිසඳහ්න ප්රර්ධනඹ වහ ඹහන්ත්රීකයණඹ වඳුන්හ දීභට ආ්ර්ලන 

ඳළළතවීභ. 

ප්ර තිඹ:- 

 2016 ඹර කන්නේැදී වියක කශ වහ ිතඹහඳත්ංිත බීජ කි.ග්රෆ 1,425 ේගතොවීන් අත්ය ේඵ්හ දී ඇත්. 

 ේගතොිග පුහුණු ඳංිය 05  හ ඳතහ ඇත්. 

 ඹන්ේත්රෝඳකයණ වහ ප්රම්ඳහ්න කටයුතුම ් දු ේමින් ඳණා. 
 
 
 
 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො  :- 15,745 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :- 10,477 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර    :-  භලර්තු - ජූය 

 භව        :-  ඔක්යතෝම්ඵර් - යඳඵයලරි 

 අතයභැදි :-  - 

 ල කයන ප්රය්ගල           :-  යභොණයල ර, වම්ඵන්යතොට, අම්ඳලය, භඩකරපු, වුනිඹල,  

                                         කුරුණෑ ර, පු්තරභ, භවැය කරලඳ 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ  :-  යවක්. 10,844 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්    :-  1 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ය්ගශීඹ අල ්ඹතලඹ යභ.යටො  :- 6,000 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො    :- 11,290 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර            :-  ඔක්යතෝම්ඵර් - යඳඵයලරි 

 භව            :-  භලර්තු - ජූය 

 අතයභැදි     :-  - 

 ල කයන ප්රය්ගල               :-  යභොණයල ර, වම්ඵන්යතොට, වුනිඹල, කුරුණෑ ර,  

                                             කියයනොච්චිඹ, අනුයලධපුයඹ, ඵදුේර, මුරතිව් 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ      :-  යවක්. 13,824 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්        :-  1.2 

 

 

 

x.) තර නිඳ්ලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න:-  රු.මි. 8.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයමුණු :-  

 ත්ර ගතහේව් ගතහ ඳරිඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 අඳනඹන වහ ේඹෝගතය ඳරිත් ේේශිඹ ත්ර නිසඳහ්නේැ ප්රමිියඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 ඹහන්ත්රීකයණඹ ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ භඟින් නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ කිරීභ 

ක්රිඹලභලර්  :- 

 ත්ර නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ගතහ ඳරිඹ ළඩි කිරීභ වහ 50% යජේැ ්හඹකතඹ ඹටේත 

බීජ රඵහ දීභ. 

 ඉවශ ණාණහතභේඹන් යුතුම බීජ නිසඳහ්නඹ වහ සඹං බීජ නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ වහ බීජ 

නිසඳහ්න ගතම්භහන හිකරකිරීභ. 

 නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ කිරීභ වහ  ඹහන්ත්රීකයණඹ ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ. 

ප්ර තිඹ :- 

 න ප්රේේල ර ගතහ වහ ේගතොවීන් ේත් බීජ නිකුත කයමින් ඇිය අත්ය, 50% ේගතොිග ්හඹකතඹ 

එකතුම කයමින් ඳණා. 

 අතඳත්රිකහ 5,000  හ ේඵ්හ ඇත්. 

 ඹන්ත්ර සත්ර මිරදී ගතළ සභට කටයුතුම කය ඇත්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො :- 12,000 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො   :-   5,046 

 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර     :-  අයප්රේේ - අය ෝ්තු 

 භව        :-  ැේතැම්ඵර් - යඳඵයලරි 

 අතයභැදි :-  - 

 ල කයන ප්රය්ගල           :-  යභොණයල ර, වම්ඵන්යතොට, අනුයලධපුයඹ, ඵදුේර 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ  :-  යවක්. 4,127 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්    :- 1.2 

 

 

 

xi.) කුයක්කන් නි්ඳලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න:-  රු.මි. 11.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

කුය හකන් වහ ේේශිඹ භට්ටේම් ඉේලුභ ළඩි කිරීභට ේභභ ව් ඹහඳෘියඹ ක්රිඹහතභක ේකේර්. 

අයමුණූ :- 

 ඉවශ අසළන්න හ රඵහ ගතත් වළකි ක්රභේව්් ේගතොවීන් ේත් වඳුන්හ දීභ. 

 ගතහ වහ ේගතොවීන් නළඹුරු කිරීභ. 

 ඉඩම් බහිගත්ේැ කහර්ඹ හභත්හඹ වහ නිසඳහ්න පර්හ ත්හඹ ඉවශ නළංවීභ. 

ක්රභයව්දඹ :- 

 නිසඳහ්න ඳරිඹ ඉවශ නළංවීභට 50% වන ඳ්නභ භත් ේගතොවීන් ේත් බීජ රඵහ දීභ 

 සඹං බීජ නිසඳහ්නඹ ප්රචිතත් කිරීභට ේගතොවීන් ේත් ඉවශ ණාණහතභක බහේඹන් යුතුම බීජ 50% 

වන ඳ්නභ භත් රඵහ දීභ. 

 න ත්හ හිවක ඳළේ හජ ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභට ආ්ර්ලන පිකරටුවීභ. 

 ඹහන්ත්රීකයණඹ භඟින් නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ කිරීභ, ේනළීේම් උඳකයණ වහ බීජ ේන් කිරීේම් 

උඳකයණ ේගතොිග භහජ ේත් ේනොමිේේ රඵහ දීභ. 

ප්ර තිඹ :- 

 වියක කශ බීජ කි.ග්රෆ. 63   හ වහ ිතඹහඳත්ංිත බීජ කි.ග්රෆ. 28  හ ේගතොවීන් අත්ය ේඵ්හ දී ඇත්. 

 අසනු ේනළීේම් උඳකයණ රට අනුගතත් වීභ පිළිඵ ළඩටවන හ භහත්ේේ ේගතොිගහිේම් ් දුේකරිිව. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

xii.) අර්තලඳේ නිඳ්ලදනඹ වල පරදලයීතලඹ ඉවශ නැංවීභ 

 ප්රියඳහ්න රු.මි 328.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ර්ඹ නි්ඳලදනඹ (යභ.යටො) ආනඹනඹ(යභ.යටො) 

2015 88,660 141,555 
2016 117,423 122,674 

 

ශ්රී රංකලයව් අර්තලඳේ  ල කයන ප්රය්ගල:- 

දි්ත්රික්කඹ 
  ල ඳරිඹ 

(යවක්.) 

ලභලනය 

අ්ැන්න 

(යභ.යටො/යවක්.) 

අයේක්ෂිත 

අ්ැන්න(යභ.යටො) 

ඵදුේර 3,500 16 56,000 

නුයඑළිඹ 2,400 20 48,000 

ඹලඳනඹ 95 16 1,520 

පු්තරභ 05 16 80 
 

 ඉවත ගු අනු යඳනී ඹන්යන් අර්තලඳේ යඵෝ යේ ජලතික අලයතලඹ පුයලයඹ යනොවැකි ඵයි. 

එඹට මුයකභ යවේතුනුයේ ය්ගලගුිවක ලධක අනු  ලට යඹෝ ය භූක  ප්රභලණඹ නිල්චිත විභයි.  

 අර්ත්හඳේ ප්රධහන ලේඹන් නුයඑළිඹ ව ඵදුේර ත්සත්රි හක ිතන් නිසඳහ්නඹ ේකේයන අත්ය, සුළු 

ප්රභහණඹ හ එනම් ේව හ. 100 ඳභණ ඹහඳනඹ ව පුතත්රභ ත්සත්රි හක ිතන් නිඳ්ේව්.  

 ේගතොවීන් ිග් න් නිසඳහ්නඹ කයනු රඵන බීජ අර්ත්හඳේ ර ණාණහතභක ත්තතඹ උස කිරීභ වහ 

ළඩටවන හ ත්ඹත කයනු රළබූ අත්ය, එඹ මුළු බීජ අර්ත්හඳේ අලයත්හේඹන් 80% කි. ේභඹ ඳටක 

ේයෝඳණ ත්හ හණේඹන් මිතක බීජ (G0) නිඳ්වීේම් ක්රභේව්්ඹ . ේභභ බීජ භඟින් ඉත්රි කන්න 

තුමනකදී G3 බීජ අර්ත්හඳේ ේභ.ේටො 6250  හ නිඳ්වීභට වළකින අත්ය, 2018 දී මිතක බීජ (G0)මිිතඹන 

02  හ ේගතොවීන් අත්ය ේඵ්හ දීභට අේේ හහ කයන අත්ය, එ න් 2019 දී (G3)බීජ අර්ත්හඳේ ේභ.ේටො 

ය්ගශීඹ අලයතලඹ යභ.යටො  :- 194,000 

ය්ගශීඹ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො    :- 115,818 

ආනඹනික ප්රභලණඹ  යභ.යටො :- 141,555 

 ල කයන කන්නඹ  

 ඹර  :-  භැයි - ැේතැම්ඵර් (ඵදුේර), ජූනි - අය ෝ්තු (නුයඑළිඹ) 

 භව           :- ඔක්යතෝම්ඵර් - යඳඵයලරි (ඵදුේර), යඳඵයලරි - භැයි (නුයඑළිඹ),  

                   ඔක්යතෝම්ඵර් - භලර්තු (ඹලඳනඹ) 

 අතයභැදි   :-     -  

 ල කයන ප්රය්ගල          :- නුයඑළිඹ, ඵදුේර, ඹලඳනඹ, පු්තරභ 

 ල කයන භූක  ප්රභලණඹ :- යවක්. 7,510 

අ්ැන්න යභ.යටො /යවක්   :- 16 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

13,000  හ ඳභණ නිඳ්වීභට ඵරහේඳොේයොතතුම ේව්. ේභභඟින් බීජ අර්ත්හඳේ ආනඹනඹ වහ 

හර්ෂික ළඹ ේන රු.මි 200 ක ඳභණ මු්ර ඉියරි කය ගතළ සභට වළකි ේව්.  

ර්ඹ ීජජ අර්තලඳේ 

අලයතලඹ(යභ.යටො ) 

 ල ඳරිඹ (යවක්) 

2015 12,500 5,000 

2016 14,375 6,500 

 යම් අනු, ීජජ අර්තලඳේ නි්ඳලදනඹ යභ.යටො 1,875 කින් ැඩිකය  ැනීභට වැකි වී ඇ්ය් 

අර්තලඳේ  ල ඳරිඹ 2015 ට ඩල 2016 ර්යේ යවක්. 1,500 කින් ැඩිවීභ නිලඹ. 

 අර්ත්හඳේර ජහියක පර්හ පත්හඹ 2015 ඳළිය ේව හටඹහයඹකට ේභ.ේටො. 15ක අගතඹ 2017 න ිගට 

ේව හටඹහයඹකට ේභ.ේටො. 17.9 ් හහ ළඩි කිරීභට අේේ හහ ේකේර්.  

 අර්ත්හඳේ ේගතොවීන් වහ බීජ අර්ත්හඳේ කි.ග්රෆ. 50 ක භේර හ රු. 9,000–14,000 ් ට 4,000-5,000 

් හහ අඩු කය රඵහ දීභට ඵරහේඳොේයොතතුම ේව්. 

 ේේශිඹ අර්ත්හඳේ ගතහ කයන ේගතොවීන් ආය හහ කිරීභ වහ අුඩරුේ් පුයහ ක්රිඹහතභක න ආනඹනික 

ඵේ් (කි.ග්රෆ 01 ට රු 40/- ) ඳනහ ඇත්. එභඟින් ඳවත් වන් ඳරිත් අර්ත්හඳේ ගතහ කය ඇිය භූමි 

ප්රභහණඹ ව නිසඳහ්නඹ අේේ හෂිත් ඉර හක ඉ හභහ ඹහභට භත වී ඇත්. 

 2016 අේේ හෂිත් ඉර හක  2016 රඟහ කය ගතත  

ගතහ ඳරිඹ )ේව හටඹහය(  5,750 6,750.2 

නිසඳහ්නඹ (ේභ.ේටො) 97,750 117,432 
 

 ගතහ ප්රේේල සීභහ වීභ, අසළන්න රළේඵන කහර සීභහ භහ 06 කට සීභහ වීභ, උස ත්තතේැ බීජ 

අර්ත්හඳේ ර කරඟකභ වහ මිර අධිකවීභ, ගතඵඩහ ඳවසුකම් අභ වීභ ඹන කරුණු ේේශීඹ අර්ත්හඳේ 

නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභට ඇිය ඵහධක ේව්.  

 නුයඑළිඹ ත්සත්රි හකඹ තුමශ ිගධිභත ගතඵඩහ ඳවසුකම් ේනොභළිය වීභ ේවේතුමේන් යජේැ බීජ ේගතොිගඳර 

ර නිසඳහ්නඹ කයන බීජ අර්ත්හඳේ ේගතොවීන් ේත් ේඵ්හ ත්භට ේඳය කහ ක ලේඹන් කේ ඉකුත වී 

ියුසිව. ේභභ ගතළටළු භඟ වයහ ගතළ සභ වහ ේභ.ේටො. 250 ක ධහරීත්හේන් යුත  ශීත් ගතඵඩහ හ 

නුයඑළිඹ ත්සත්රි හකඹ තුමශ ඉත් ේකේයමින් ඳණා. ේභභඟින් නුයඑළිඹ ත්සත්රි හකඹ තුමශ ් ටින 

අර්ත්හඳේ ේගතොවීන්ට අභ මිර හ ඹටේත ේේශීඹ නිසඳහත්ත් ත්තතේඹන් උස බීජ අර්ත්හඳේ 

රඵහදීේම් ඳවසුකම් රළේබ්. ේභභඟින් ආනඹනික බීජ වහ ඹන ිගඹ්භ රුපිඹේ මිිතඹන 3.92  හ 

හර්ෂික ඉියරි කය ගතළ සභට වළකි ේව්. 
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 වී  ල   - වී ඳළශ ් ටුන ඹන්ත්ර (Trans Planters), ඵරේව්ගත ේඳළශ ේනශන 

ඹන්ත්ර (Power Weeders), බීජ ේකය (Seeders) 

 ඵඩ ඉරිඟු  - කයිතන් බීජ ේන් කයන ඹන්ත්ර (Threasher),  බීජ ේකය (Seeders), 

Ridger 

 අතියර්ක ආවලය යඵෝ  -  බීජ ේකය, යට කජු බීජ ේන් කයන ඹන්ත්ර 

(Decorticater), කුය හකන් බීජ ේන් කයන ඹන්ත්ර, ධහනය පිඹිත කයන ඹන්ත්ර    

 

2.1.2. යඹදවුම් කශභනලකයණඹ (ය ොවිඳශ ඹලන්ත්රීකයණඹ) 

ප්රියඳහ්න රු.මි 150 

ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවේනකර එ හ ප්රධහන අයමුණ හ 

න්ේන් නිසඳහ්න කහර්ඹේැ දී ේඹෝගතය ත්හ හිවක ක්රභ බහිගත් කය 

නිසඳහ්න පර්හ ත්හඹ ඉවර නළංවීභ න අත්ය, අ ඹටේත 

ඹහන්ත්රිකයණඹ ේේශිඹ ේගතොිග ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ වහ ේඹ්ුඩම් 

කශභනහකයණ ළඩටවන ක්රිඹහතභක ේකේර්. 

අයමුණු:- 

1. යහඹනික ක්රභ ේනුට ඹහන්ත්රිකයණඹ ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ තුමළින්  ිගේන් ේත්ොය 

ේෞතයහය හෂිත් කෘෂි නිසඳහ්න ජනත්හ ේත් රඵහ දීභ. 

2. හම්ප්රහ්හ ක ේගතොිගත්ළනින් ඉත ඹන ත්රුණ ඳයපුය කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ ේත් ආකර්ණඹ කය 

ගතළ සභ. 

3. කෘෂිකහර්මික අංලේැ එ හ ප්රධහන ගතළටළු හ න ශ්රභ ගතළටළු වහ ඹහන්ත්රිකයණඹ සසේේ 

ිගඳුභ හ රඵහ දීභ. 

4. නිසඳහ්න කහර්ඹඹන් ඹහන්ත්රිකයණඹ කිරීභ වයවහ කහරඹ, ශ්රභඹ ඉියරි කය ගතළ සභට වළකි වීේභන් 

නිසඳහ්න පිරිළඹ අඩු කය රබහංශිකඹන් ඉවශ නළංවීභ. 

5. ඹහන්ත්රිකයණඹ වඳුන්හ දීභ තුමිතන් අ වහ ඵළඳි ේේහ ඳඹන යහඹක න් හිකර කයවීභ වයවහ 

ක්ර ේේහ නියු හියඹ ඉවශ නළංවීභ. 
 
 

ඒ අනු ඳවත වන් ඹන්යරෝඳකයණ ය ොවි ංවිධලන යත යනොක යේ රඵලදීභ සිදු  යකයර්. 
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2.2. අභලතයලංලයීඹ ප්රධලන ැඩටවන් 
 

2.2.1. ඳරතුරු  ම්භලන ැඩටවන 

ප්රියඳහ්න රු.මි 194 

ේභභ ළඩටවන ඹටේත ඳරතුමරු ගතම්භහන 15,000  හ සථහඳනඹ කිරීභට 2016 ේර් ් ට 

ඉර හක ේකොට ඇිය අත්ය, 2016 ය වහ ඳරතුමරු ගතම්භහන 2,000  හ පිකරටුවීභට කටයුතුම ේඹෝහ ඇත්. 

ේභභ ගතම්භහන 2,000 අතුමරින් ඳරතුමරු ගතම්භහන 170  හ ේඳොේ ගතහේව් ඹටි ගතහ හ ේර සථහඳනඹ කිරීභ 

් දු ේකේර්. 

අයමුණු:- 

 ඳරතුමරු ගතම්භහන යහේත් කිරීභ තුමළින් යට තුමශ ඳරිේබෝජනඹ 

වහ ඳරතුමරු සුරබ කිරීභ. 

 අකපුේගතර ම්නික ේේශිඹ ඳරතුමරු ඳරිේබෝජනඹ 

ර්ත්භහනේැ 100g  හ න අත්ය, එඹ 200g ් හහ ඉවශ නංහ 

ජනත්හේ  ේඳෝණ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභ. 

 කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම භඟින් වඳුනහේගතන ඇිය ඉවශ 

පර්හ ත්හඹකින් යුතුම ඳරතුමරු ප්රේද් ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් 

කිරීභ. 

 ේේශීඹ වහ ඳහයම්ඳරික ඳරතුමරු ගතහ (ේේය, ේ්ළුම්, කහභයංගතහ, 

ළඳත්ේරහ, කටු අේනෝ්හ) ේගතොවීන් අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ. 

 ඳරතුමරු ආශ්රිත් අගතඹ එකතුම කර නිසඳහ්න කර්භහන්ත්ඹන් 

වහ යහඹක න් ේඳශමවීභ. 
 

 ේභභ යහඳෘියඹ භඟින් ඳරතුමරු නිසඳහ්නඹ කයන ේගතොවීන් 40,000 (ගතම්භහන 2,000 x ගතම්භහනඹකින් 

ේගතොවීන් 20) ආර්කයක ල හියභත කිරීභ. 

 කෘෂි ඳහරිරික කරහඳඹන්ට උිතත් ඳරතුමරු ේඵෝගත ගතහ කිරීභ ප්රචිතත් කිරීභ. 

 ේඳොේ ගතහේව් භූමිඹ උඳරිභ ේර ප්රේඹෝජනඹට ගතළ සභ වහ ඹටි ගතහ හ ේර ඳරතුමරු ගතහ 

ප්රචිතත් කය ේගතොවීන් 3,400 කේ  (ගතම්භහන 170 x ගතම්භහනඹකින් ේගතොවීන් 20)  ආ්හඹභ ඉවශ 

නළංවීභ. 
 

ැඩටවන ක්රිඹල්භක කිරීභ:- 
 

1. ේභභ ළඩටවන ේත්ෝයහගතත ග්රහභ නිරධහරී ම්ර, එ හ ග්රහභඹකින් ේගතොවීන් 20 කු ඵළිමන් 

ේත්ෝයහේගතන, එ හ ගතම්භහනඹ හ වහ අභ ලේඹන් ඳරතුමරු ඳළශ 900  හ ේනොමිේේ ේගතොවීන් ේත් 

රඵහ දීභ ් දු ේකේර්. 

2. ඵසනහකරය වහ ඹම ඳශහත ප්රධහන ේර ඉර හක ේකොට ගතනිමින් ේඳොේ ගතහේව් ඹටි ගතහ හ ේර 

ඳරතුමරු ගතහකිරීභ ් දු ේකේර්. 

3. ේම් න ිගට ඳරතුමරු ගතම්භහන 1,123  හ පිකරටුහ ඳරතුමරු ඳළශ 1,010,700  හ ේගතොවීන් අත්ය ේඵ්හ දී 

ඇත්. 
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2.2.2.      ය ොවි වනලධලය මුදේ ප්රදලනඹ කිරියම් ැඩටවන  
  

 ේගතොිග වනහධහය ළඩටවන 2015/16 භව කන්නඹන් ඳසු අතකරට වූ අත්ය, 2016 ඹර 

කන්නේැ ් ට ේගතොවීන් ේත් ය ොවි වනලධලය මුදේ ප්රදලනඹ කිරීයම් ැඩටවන ආයම්බ ිගඹ. එභ න 

ක්රභේව්්ඹ නිහ ඳවත් වන් අයමුණු වහ ඉර හක හ හහත කයගතළ සභට අේේ හහ ේකේර්.  
 

1. යහඹනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ අභකය, කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ ත්රි ගතළන්වීභ පිිව 

වනහධහයඹ මු්ිතන් ප්ර්හනඹ කිරීභ. 

2. ේගතොිගඹහට ත්භ ඉඩේම් ඳස ඳරී හහ හ ් දු කිරීේභන් අනතුමරු අලයත්හඹ ඳරිත් ේඳොේවොය 

ප්රභහණඹ වඳුනහේගතන එභ ප්රභහණඹට ඳභණ හ ේඳේවොය මිරදී ගතළ සභට අසථහ ළරසීභ. 

3. යහඹනික ේඳොේවොය අධි බහිගත්ඹ ේවේතුමේන් ඇියන ේයෝගත ත්තතඹන් ේර වඳුන්න 

කුගතඩු ේයෝගතඹ වහ නිේ ්රු උඳත ත්තතඹ ඳහරනඹ කිරීභ. 

4. වනහධහයඹ මු්ිතන් රඵහදීභ නිහ ේගතොිගඹහේ  අභිභත්ඹ ඳරිත් කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ 

වහ බහිගත් කිරීභට අසථහ රහ -ිගේන් ේත්ොය ේගතොිගත්ළන ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

5. ේඳොේවොය වහ මු්ේ වනහධහයඹ රඵහදීේභන් එභ ේබෝගත වහ ළඹන නිසඳහ්න ිගඹ්භ අඩු වී 

අ්හඹභ ළඩි ේව්. 

6. වනහධහය මු්ේ ේගතොිගඹහට ඍජුභ රළබීභ ේවේතුමේන් අලය ේව්රහට වහ අලය ේඳොේවොය 

ප්රභහණඹ රඵහ ගතළ සභට ඳවසුවීභ. 

7. ිගේේල ිගනිභඹ ඉියරි කය ගතළ සභ. 
 

ය ොවි වනලධලය මුදේ ප්රදලන ැඩටවන 2016 ප්ර තිඹ:- 
 

 වී ේගතොිගත්ළන වහ ර්ඹකට, කන්න ේ්කටභ රඵහේ්න උඳරිභ වනහධහය මු්ර (උඳරිභ 

ේව හටඹහර් 2 වහ) රු 50,000.00 කි. 

 ේනත  හේේත්ර ේඵෝගත (අර්ත්හඳේ /ළණු / මිරිස/ ේෝඹහ/ ඵඩඉරිඟු) වහ ර්ඹකට, කන්න 

ේ්කටභ රඵහේ්න උඳරිභ වනහධහය මු්ර (උඳරිභ ේව හටඹහර් 1 වහ ) රු 10,000.00 කි 
 

1. 2016 ඹර කන්නයේ ප්ර තිඹ 
     ේගතොවීන් ංතයහ   -  760,347 

     ගතහ භූමි ප්රභහණඹ (ේව හටඹහර්)  -  513,223.18   

     වනහධහය මු්ර (රු) මිිතඹන  - 6,468.6 

 

2. 2016/17 භව කන්නඹ අයේක්ෂිත ඉරක්ක 
     ේගතොවීන් ංතයහ   -  855,000 

     ගතහ භූමි ප්රභහණඹ (ේව හටඹහර් ) -  960,000  

     වනහධහය මු්ර (රු) මිිතඹන  -  10,687.5  
 

 

2016 මූරය ප්ර තිඹ/ය ොවි වනලධලය ැඩටවන 
 

2016 ප්රතිඳලදන යන් කිරීභ      රු.ක   37,500 
 

2016.10.30 දිනට ය වීම්  

ය ොවි වනලධලය ැඩටවන (ඳැයිව ක්රභඹ) ඹටය් ෘජු යඳොයවොය වනලධලයඹ වල ය වීම් 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 වී ගතහ රු.මි  10,643.61 

 වී වළය ේනත ේඵෝගත ගතහ රු.මි 3,747.98 
ය ොවි වනලධලය ැඩටවන (න ක්රභඹ) ඹටය් යඳොයවොය වනලධලය මුදේ ප්රදලනඹ 
2016 ඹර කන්නඹ රු.ක   6,468.57 
 

 

2016.12.31 යඳය අයේක්ෂිත ය වීම් 

ේගතොිග වනහධහය ළඩටවන ( ඳළයිව ක්රභඹ) ඹටේත ෘජු ේගතොිග වනහධහයඹ වහ ේගතවීම්  
රු.මි 3,189.84 

ේගතොිග වනහධහය ළඩටවන (න ක්රභඹ) ඹටේත ේගතොිග වනහධහය මු්ේ ප්ර්හනඹ 
2016/17 භව කන්නඹ රු.මි 10,687.5 

 

ය ොවි වනලධලය මුදේ ප්රදලන ැඩටවනට අදලශ ප්ර තිඹ 2016 ඹර කන්නඹ 

 දි්ත්රික්කඹ ය ොවීන්  ණන ඉඩම් ප්රභලණඹ ( යවක්.) මුදර (රු.ක ) 

1 යකොශඔ 3,490 1378.302 17.1256 

2  ම්ඳව 16,864 6,089.81 80.8139 

3 කළුතය 22,684 9,302.019 117.5458 

4 භවනුය 29,606 11,521.890 148.1843 

5 භලතය 32,292 13,755.85 178.4708 

6 නුයඑළිඹ 11,971 4,823.020 60.7124 

7  ලේර 18,918 8,300.137 105.6218 

8 භලතයේ 25,220 13,895.110 177.5525 

9 වම්ඵන්යතොට 45,926 35,767.820 448.7416 

10 කුරුණෑ ර 143,883 73,812.802 940.7561 

11 පු්තරභ 23,465 18,732.419 234.8040 

12 අනුයලධපුයඹ 97,621 89172.804 1,109.0840 

13 යඳොයශොන්නරු 61,423 60,589.08 757.3310 

14 ඵදුේර 41,143 20,122.247 255.1624 

15 යභොණයල ර 24,283 14,616.100 182.9341 

16 ය්නපුයඹ 21,029 10,016.726 127.2910 

17 කෑ ේර 17,151 5,035.630 68.6270 

18 අම්ඳලය 57,392 57,639.38 722.0835 

19 ත්රිකුණලභරඹ 22,933 21,645.34 271.3750 

20 භඩකරපු 17,607 21,590.260 269.8783 

21 කියයනොච්චි 3,316 2,615.000 32.6875 

22 මුරතිව් 7,208 5,654.900 70.6863 

23 භන්නලයභ 6,611 2,311.800 28.8975 

24 ව්නිඹල 4,709 3,164.800 39.5600 

25 ඹලඳනඹ 3,602 1,669.940 22.6463 

එකතු 760,347 513,223.18 6,468.5721 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

2.2.3.  ය තු  ල ප්රර්ධන ැඩටවන 

ප්රතිඳලදන   රු.ක . 226  

ඳුඩේේ ආවහය වහ ේඳෝණ සුය හෂිත්ත්හඹ ත්වුඩරු කය ගතළ සභ ඉර හක කය ගතනිමින් ගතම්භහන 

25,000 ක ේගතතුම ඳන් ර හඹ හ ංර්ධනඹ කිරීභ ේභභ ළඩටවනින් ඵරහේඳොේයොතතුම න අත්ය, එකර 

ඳරමු පිඹය ඹටේත ේගතතුම 300,000  හ 2016 ේර්ත්  ංර්ධනඹ  කයනු රළේබ්.  

අයමුණු:- 
 ඳුඩේේ ආවහය වහ ේඳෝණ අලයත්හඹ ් ඹ ේගතතේත්න් පුයහ ගතළ සභට වළකිවීභ තුමිතන් වහ ිගඹ්ම් 

අභ වීේභන් ඳුඩේේ ආර්කයක ත්තතඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 නළුඩම් එශළු ව ඳශතුමරු ඳරිේබෝජනඹ කිරිභ තුමළින් ඳුඩේේ ආවහය ඳහරිේබෝජන යටහ ළඩි ත්යුණු 

කිරීභ. 

  ිගේන් ේත්ොය ආවහය ඳරිේබෝජනඹට අසථහ ළරසීභ තුමළින් ඳුඩේේ ේෞතය ත්තඹ ඉවශ 

නළංවීභ. 

 ඉත්රන අඳද්රය කශභණහකයණඹ තුමළින් ඳරිය කරත්කහමී ටපිටහ හ ේගතොඩනළංවීභ ේභන්භ ගතහ 

ිතන් අරංකයණඹ වූ ටපිටහක ජීත වීභට වළකිවීභ. 

 ඳියන සුළු ඉඩකඩ පර්හ  ේර ගතහ කිරීභට අලය න ත්හෂණ ක්රභ වඳුන්හ දීභ. 

 ඳරිය කරත්කහමී ගතහ ක්රභ ප්රර්ධන තුමළින් ආවහය වහ ඳරිය සුයක්ෂිත්ත්හ ඳතහ ගතළ සභ. 

 නවීණ ත්හ හණ ක්රභේව්්ඹන් බහිගත්ඹ ප්රචිතත් කිරීභ තුමළින් ත්රුණ ත්රුිවඹන් ේගතතුම ගතහට 

ේඹොමු කිරීභ. 

 ඳුඩේේ හභහජිකඹන්ේ  භහන් ක වහ ලහරීරික ේෞඛ් ඹ ත්තඹ ර්ධනඹට උඳකහරී වීභ.  

 හර්ෂික අමු මිරිස අලයත්හේඹන් 1/5 හ  ේභභ ේගතතුම ගතහ තුමිතන් පුයහ ගතළ සභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රිඹල්භක ක්රභයව්දඹ:- 

 ේභභ යහඳෘියඹ ත් ේන් ් ඹළුභ ත්සත්රි හක ආයණඹ න ඳරිත් ගතම්භහන 14,750 ක ක්රිඹහතභක කිරීභ 

 එ හ ගතභකින් ප්රියරහීනන් කහන්ත්හන් 20 ේ්ේනකු ඵළිමන් ේත්ෝයහ “් தමු” ේගතොිග කහන්ත්හ මිිය 

පිකරටුහ එභ මිිය භිමන්  ළඩටවන ක්රිඹහතභක කිරිභ..  

 ගතම්භහන 14,750 ක “් தමු”  ේගතොිග කහන්ත්හ මිිය පිකරටුහ ඇත්. 

ැරසුම් කශ 

ය ්ත 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 කෘ.ඳ.නි..රුන් 9,700  හ ්වහ න ේගතතුම ගතහ ත්හ හණඹන්  වහ  භූමි අරංකයණඹ ම්ඵන්ධ 

පුහුණු කිරීභ 

 ආවලය යඵෝ  භඟින් භුක  අරංකයණඹ කය තභ ය ්ත ංර්ධනඹ කිරිභ පියඵද ප්රියරහීනන් 295,000 

 හ  පුහුණු කිරීභ 

 ෆභ කෘ.ඳ.නි.. යේඹ හ ්වහ භ පුහුණු භහර්ේගතෝඳේේලක අතේඳොත් රඵහ දීභ 

 ෑභ ය ්තක් දවලභ කෘ.ඳ.නි..යඹලයේ මූයක්යඹන් භූක  අරංකයණ ැරසුභක් පිළියඹර 

යකොට ඒ අනු තියලය ය තු ඳ්ලය න ඹලභ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිරි  ැන්වීභ දවල රඵලයදන යයෝඳණ ද්රය:- ේත්ෝයහගතත ප්රියරහීන කහන්ත්හන් ේගතතුම ගතහ වහ 

උනන්දු කයවීභ උේ්හ ේගතොිග කහන්ත්හ මිිය වයවහ එක ගතෘවඹ හ වහ ඳරතුමරු ඳළර ඳව හ, වහ ේගතතුම 

ගතහ බීජ කට්ටරඹ හ වහ ර්ගත ේ්කකින් යුත ත්හන් ඳළර රඵහ ේ්නු රළේබ්. 

 

ඳරතුරු ඳැර :- එක් ප්රතිරලී  ය ්තක් වල කෘෂි ය්ගලගුිවක කරලඳ රට  ැරයඳන ඳරිදි             

රු. 550.00 ක ටිනලකක න් යුතු ඳරතුරු ඳැර 5ක් රඵල දීභ.  

 

ය තු  ල ීජජ කට්ටර:-  ඳවතයට විඹළි කරලඳඹ, ඳවතයට විඹය කරලඳඹ (උතුරු වල  නැය වනහිය 

ඳශල්) ඳවතයට යත් කරලඳඹ, අතය භැදි කරලඳඹ වල  උඩයට යත් කරලඳ අනු ඒ කරලඳරට උචිත 

එරළු ර්  06 ක ීජජ අඩංගු කය ක ්කයන රද ය තු  ල  ීජජ කට්ටරඹක්  ෑභ ප්රතිරලී   ෘව 

ඒකකඹකට රඵලදීභ.  

  

එරළු  තලන් ඳැශ:-  ප්රතිරලී   ය ්තකට ක රි ්ඳැශ 20 ක් භ  ම්ඵටු ඳැශ 10 ක් යවෝ තක්කලය 

ඳැශ 10 ක් යවෝ භලළු ක රි්  ඳැශ 10 ක්  න යර තලන් ඳැශ යදර් ඹක් රඵලයදනු රැයබ්. යභභ 

ප්රතිරලී  ඳවුේ වල ය තු  ල  ීජජ කට්ටර 

ඳත්රිකල 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

තලන් ඳැශ කෘෂිකර්භ උඳය්ගලකයඹලයේ තලක්ිවක භඟයඳන්වීභ ඹටය් කෘ.ඳ.නි.. විසින් 

යතෝයල ් ප්රතිරලී  ය ්තක තලනක් තුර නි්ඳලදනඹ කයනු රැයබ්. 

 

තලක්ිවක උඳයද් ඳත්රිකල :- ිගිගධ කෘෂිේේලණාිවක කරහඳ අනු ේගතතුම ගතහ ම්ඵන්ධ ත්හ හිවක 

උඳේ්ස ඇතුමරත ඳත්රිකහ රඵහදීභ. 

 

ප්ර තිඹ:- 
 

 ේභභ යහඳෘියේැ භහයම්බක උත ේගතොිග ියඹට භගතහමී ස හේත්ෝඵර් භ 10 ත්න දීඳ යහේත් 

ඳළළතවූ අත්ය, ජහියක භට්ටේම් භහයම්බක උතඹ කෆගතේර ත්සත්රි හකේැ ත්ුඩේගතමු ග්රහභේැදී 

ඳළළතිගණ. 
 

 ේගතොිග ියඹට භගතහමී “් தමු” ේගතොිග කහන්ත්හ මිිය පිකරටුිගේම් භහයම්බක උේශර වහ ේගතොිග 

කහන්ත්හ ම්ේම්රනඹ 2016.10.13 ත්න අනුයහධපුය ගතේනෆේව්දී අියගතරු ජනහධිඳිය මභත්රිඳහර 

් රිේේන භළියතුමභහේ  ප්රධහනතේඹන් ඳළළතිගණ.  
 

 පුහුණු ළඩටවන් ඳළළතවීභ ් ඹළුභ ත්සත්රි හකර අන් කය ඇිය අත්ය, බීජ වහ ේයෝඳණ ද්රය 

ළඳ පභ ජහියක භහයම්බක උතඹට භගතහමී ේඵොේවෝ ත්සත්රි හක ර ඳළළතවූ අත්ය, ේම් නිගට 

65% ක ේබෞියක ප්රගතියඹ හ හර්ත්හ කය ඇත්.  

 

2.2.4. ජලර ත කෘෂිකලර්ක ක ද්ත ඳ්ගධතිඹ ක් කිරීභ 

ප්රියඳහ්න රු.මි. 167.92  

ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන 2016 – 2018 වහ ේඳොේවොය  වනහධහයඹ රඵහ දීභ  

අේනකුත ංර්ධන ළඩටවන් හර්ථක ක්රිඹහතභක කිරීභ වහත කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ වහ අ 

ඹටේත ඳියන ් ඹළුභ ආඹත්නඹන්හී අලයත්හඹන් වඳුනහගතත් වළකි ඳරිත් ත් ේන් ේගතොිගජන ේේහ 

භධයසථහන 559  හ ජහරගතත් කයමින් නිළයත් වහ ඹහතකහම න ්තත් වහ ේත්ොයතුමරු ඳේධියඹ හ කස 

කයමින් ඳණා. 

අයමුණු:- 

 ේඳොේවොය වනහධහය මු්ේ ප්ර්හන ළඩටවන වහ ේගතොවීන් භහර්ගතගතත්(Online)ක්රභඹට 

ිතඹහඳත්ංිත කිරීභ තුමිතන් ේඳොේවොය වනහධහයඹ නි්  කරට ේගතොවීන් ේත් රඵහ දීභ. 

 ප්රියඳතියභඹ ණායණ ගතළ සභට අලය ඹහතකහම න ්තත් වහ ේත්ොයතුමරු ේකටි කහම න වහ ත්ණා 

කහම න කෘෂිකර්භේැ ඉත්රි ළරසුම් වහ රඵහ ගතළ සභට වළකි වීභ. 

 කෘෂිකහර්මික ේත්ොයතුමරු අලය ් ඹලුභ ඳහර්ල අත්ය ්තත් හුභහරු කිරීභට අසථහ ළරසීභ. 

 අසනු පුේයෝකථනඹ කිරීේම් වළකිඹහ තුමළින් භනහ අගතඹ්හභ කශභනහකයණඹකට අසථහ 

ළරසීභ. 

 කෘෂිකර්භ  හේේත්රේැ ් ටින නිරධහරීන්, ඳර්ේැක න්, යහඹක න්, ඳහේ වහ ිගලස ිග්යහර 

ශිය න් ේභන්භ ේගතොිගජනත්හට ් ේභභ ්තත් වහ ේත්ොයතුමරු බහිගත්හ කරවළකි නු ඇත්. 

 ් ඹලුභ කෘෂිකහර්මික ආඹත්න ජහරගතත් කිරීභ තුමළින් ේත්ොයතුමරු වහ හර්ත්හකයණඹ, කෘෂි යහඳෘිය 

ේභේවඹවීභ, ඇගත පභ ේභන්භ ජහියක ඉර හකඹන් වහ ආඹත්න අත්ය කහර්ඹ හභ වහ පර්හ  

ම්ඵන්්ෂකයණඹ හ ඇිය කිරීභ. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 ේභභ ජහරගතත් කෘෂිකහර්මික ්තත් ඳේධියඹ තුමළින්, එ හ එ හ ේඵෝගතඹන්ේ  ගතහ ඳරිඹ, 

අසළන්න වහ ගතහ වහනි පිළිඵ ේත්ොයතුමරු රඵහ ගතත් වළකිවීේභන්, නිසඳහ්න අියරි හත්ඹන් 

ඇියවීභ ශ හහ නහසියඹ අභ කය . එභඟින් සථහය ව ඉවශ මිර හ කෘෂි නිසඳහ්න වහ 

රඵහගතත් වළකිනු ඇත්. 
 

ක්රිඹල්භක ක්රභයව්දඹ:- 

 ේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන 559  හ වහ ඳරිගතණක 1,158  හ වහ ඊට අ්හශ අේනකුත උඳහංගත 

රඵහදීභ ් දු ේකේර්.  

 ේභභ ්තත් ඳේධියඹ වහ අලය ඳරිගතණක භෘදුකහංගතඹ කස කිරිේම් කටයුතුම නිභකය 

නිරධහරීන් පුහුණු කිරීේම් කටයුතුම ේම් න ිගට ් දු ේකේර්.  

 2016/17 භව කන්නේැ ේඳොේවොය වනහධහය මු්ේ ප්ර්හන ළඩටවන ක්රිඹහතභක කිරීභ වහ 

ේභභ ්තත් ඳේධියඹ බහිගත් කිරීභට ළරසුම් කය ඇත්. 

 

2.2.5.  ම්යදොය ැඩටවන 

වැදින්වීභ:- 

ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන 2016 - 2018 වී, අියේර්ක ආවහය ේඵෝගත, එශළු, වහ ඳරතුමරු 

ගතහන් ේභන්භ කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹන් වහ ේනත ිගේලේ කෘෂිකහර්මික ක්රිඹහකහයකම් 

ආයණඹ කයමින් මුළු ත් න පුයහ හර්ථක ක්රිඹහතභක ේව්.  
 

අේනකුත ් ඹළු ංර්ධන ළඩටවන් හිම් භට්ටේම් දී ඩහත හර්ථක, පර්හ  වහ 

කහර්ඹ හභ ඉටුකයහ ගතළ සභට ව  ත්ත අයමුණු කිකරඳඹ හ ේඳය්ළරි කයේගතන ත් න පුයහ ිගකරදී ් ටින 

ේගතොිගජන ංර්ධන ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ිගිගධ භට්ටේම් නිරධහරීන් 10,008  හ ඳභණ වබහිම කයගතනිමින් 

“ගතම්ේ්ොය ළඩටවන“ දීඳ යහේත් ක්රිඹහතභක ිගඹ.  

අයමුණු:- 

 රඵහදුන් ේඳොේවොය වනහධහය බහිගත්හ ේකොට ගතහ කශ වහ ේනොකශ ේගතොවීන් මී හණඹ වහ එභඟින් 

මී ශඟ කන්නේැ  ේඳොේවොය වහ මුරය වහනහධහය රඵහත්ඹ යුතුම ේගතොවීන් ේතරීභ. 

 ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවේන් ප්රගතියඹ වහ මුහුණ දුන් ගතළටළු වඳුනහගතළ සභ. 

 නිරධහරීන් ප්රේේල අත්ය හුභහරු වී මී හණ කටයුතුම ් දු කිරීභ තුමළින් නිරධහරීන් වහ ිගිගධ 

කෘෂිකහර්මික ංර්ධිත් ළඩටවන් පිළිඵ අත්ළීමම් හුභහරුවීභ. 

 නිර කෘෂිකහර්මික ආඹත්න වහ නිරධහරීන් අත්ය පර්හ ප ම්ඵන්්ෂකයණඹ හ ඇිය කිරීභ. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ක්රිඹල්භක ක්රභයව්දඹ:- 

 ේභභ ළඩටවන අත්ඹය 02  හ ඹටේත ක්රිඹහතභක ිගඹ. ඳශමු අත්ඹය 2016.08.01 ් ට 2016.08.07 

් හහ ත්න 07 ක කහරඹකුත ේ්න අත්ඹය 2016.08.15 ත්ට 2016.08.21 ් හහ ත්න 07 ක කහරඹකුත 

ලේඹන් ක්රිඹහතභක කයන රදී. 

 ේඳොේවොය වනහධහය මු්ේ රඵහේගතන වී ගතහකය ඇිය/ නළිය ේගතොවීන් පිළිඵ ්තත් එකතුමකිරීභ, 

ප්රලසත් ේර ගතහකය ේනොභළිය ේගතොඩ ඉඩම් පිළිඵ ්තත් රඵහ ගතළ සභ, අියේර්ක ේඵෝගත වහ 

ේඳොේවොය වනහධහය ේගතවීභ වහ සුදුසු ේගතොවීන් පිළිඵ ේත්ොයතුමරු එකතුම කයන රදී. 

 ත්්, අලුතළඩිඹහ කශයුතුම ග්රහමීඹ ළව්, අමුණු, ඇශ,ේ්ොශ පිළිඵ ේත්ොයතුමරු ව පුයන් කුඹුරු පිළිඵ 

්තත් එ හසකස කිරීභ, ේගතොිග කහන්ත්හ මිිය පිකරටුවීභ, ේගතතුම ගතහ ළඩටවනට වහ ඳරතුමරු ගතම්භහන 

ළඩටවන වහ සුදුසු ප්රියරහීනන් වඳුනහගතළ සභ, කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ පිළිඵ ේගතොවීන් 

්ළනුත කිරීභ ආදී කරුණු ම්ඵන්ධේඹන් ් ේත්ොයතුමරු එකතුම කිරීභ ් ් දුකයන රදී. 

 ේභභ ජහරගතත් ේත්ොයතුමරු බහිගත්හ කිරීේභන් ක්රභත, ියයහය, කෘෂිකහර්මික ළරසුම් යට තුමශ 

නිර්භහණඹ කිරීභ ඳවසු වහ කහර්ඹ හභ ේව්. 
 

2.2.6. ඳලංශු විල්යේණඹ තුළින් යඵෝ  වල යඳොයවොය රඵලදීභ. 

ප්රියඳහ්න රු.මි.2.15 

ඳහංශු ඳරී හහේන් ේත්ොය ේඳොේවොය බහිගත්ඹ නිහ ේගතොවීන් අනලය ේර ේඳොේවොය බහිගත්ඹට 

ේඹොමු වී ඇත්. එභිමන් කෘෂි ේඵෝගත නිසඳහ්නඹ වහ ඉවශ පිරිළඹ හ ්ළරීභට් ේනොේඹ හ ඳහරිරික වහ 

ේෞතය ගතළටළු සකකට මුහුණ දීභට්  ් දු ඇත්. 

ඊට ිගදුභ හ ේර ේගතොිගජන ේේහ ඵර ප්රේේල භට්ටමින් කුඹුරු ඉඩම් ර ්ළනට ඳියන ඳහංශ 

ේඳෝක භට්ටභ වඳුනහ ගතනිමින් එ හ එ හ ේගතොිගජන ේේහ ඵර ප්රේේල භට්ටමින් ේඳොේවොය නිර්ේේල රඵහ 

ේේ. එභිමන් නිළයත් ේඳොේවොය බහිගත්ඹට ේගතොවීන් හුරු කිරීභට අේේ හෂිත්ඹ. 

 කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ඹටේත රංකහේව් වී ගතහ වහ ප්රධහන ලේඹන් ඳවත් වන් 

ේඳොේවොය නිර්ේේල 4 රඵහදී ඇත්.  

i. ිගඹළි/ අත්යභළත් කරහඳේැ ජර ම්ඳහත්ත් කුඹුරු වහ 

ii. ිගඹළි/ අත්යභළත් කරහඳේැ ර්හ ේඳෝෂිත් කුඹුරු වහ 

iii. ේත්ත කරහඳේැ ජර ම්ඳහත්ත් කුඹුරු වහ 

iv. ේත්ත කරහඳේැ ර්හ ේඳෝෂිත් කුඹුරු වහ 
 

ේභභ ළඩටවන ඹටේත ඳරී හහ කශ ේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන ේඳොේවොය නිර්ේේලඹ ඉවත් වන් 

නිර්ේේලඹන්ේගතන් ිගත්ළන්වීභ ඳවත් ඳරිත් ේව්. 
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දි්ත්රික්කඹ - කුරුණෑ ර                                   ය ොවිජනයේල ඵර ප්රය්ගල - භදවයඳොර, යඵොයළු ැ 

 

කලයණඹ 

ලරි ජරයඹන්  ල කයනු රඵන 

කුඹුරු 

ර්ල ජරයඹන් කයනු රඵන 

කුඹුරු 

UREA TSP MOP UREA TSP MOP 

බලවිත යඳොයවොය නිර්ය්ගලඹ 90 22 24 70 14 20 

ඳලංශ ඳරීක්ලයන් ඳසු යඳොයවොය 

නිර්ය්ගලඹ 
90 නළත් 8 70 නළත් 8 

 

 දි්ත්රික්කඹ - අම්ඳලය                                                  ය ොවිජනයේල ඵර ප්රය්ගලඹ - ඳලනභ, හිඟුයලන 

 

කලයණඹ 

ලරි ජරයඹන්  ල කයනු 

රඵන කුඹුරු 

ර්ල ජරයඹන් කයනු රඵන  

කුඹුරු 

UREA TSP MOP UREA TSP MOP 

බලවිත යඳොයවොය නිර්ය්ගලඹ 90 22 24 70 14 20 

ඳලංශ ඳරීක්ලයන් ඳසු යඳොයවොය 

නිර්ය්ගලඹ 
90 12 8 70 8 8 

 

ඉවත් ඳහංශ ඳරී හහ කිරීේම් ප්රියපර අනු ේඳොේවොය අධික බහිගත්ඹ හ ඳළිය ඵ ත්වුඩරු න 

අත්ය, ඳ ඳරී හහ කය ේඳොේවොය නිර්ේේල රඵහ දීභ ඩහත පර්හ  න අත්ය, රඵන ේර්දී ත් නභ 

ආයණඹ න ඳරිත් ඳහංශු ඳරී හහ ් දු කය ේඳොේවොය නිරිේේල රඵහ දීභට අලය කටයුතුම ් දු ේකේර්. 

එේේභ ේභභ ේර්දී නිඹමු යහඳෘියඹ හ ේර හම්ඳේ 5,000  හ ඳරී හහ කර අත්ය ඉන් රඵහ 

දුන් ේඳොේවොය නිර්ේේලඹන් අ්හශ ේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන භට්ටමින් ේගතොවීන් ේත් රඵහ දී නිළයත් 

ේඳොේවොය බහිගත්ඹ වහ ේගතොවීන් ේඹොමු කිරීභට ේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන නිරධහරීන් ිග් න් කටයුතුම 

් දු කය ඇත්. 

2.2.7. කලඵනික යඳොයවොය නි්ඳලදනඹ වල බලවිතඹ දිරි  ැන්වීභ 

ප්රතිඳලදන - රු.ක . 100 

අධික ේර ේඳොේවොය බහිගත්ඹ, ේඳොේවොය අඳද්රය එ හසකස වීභ වහ ජර ප්රබඹන් රට ේඳොේවොය 

එකතුමවීභ නිහ ිගිගධ ඳහරිරික ගතළටළු උේගතත්ිග ඇත්.  ේම් අයුරින් යහඹනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ නිහ ජර 

ම්ඳත් දණඹ වීභ ත් ේන් භවය ප්රේේල ර ජනත්හේ  ජිිගත් රට ් ත්ර්ජනඹ හ ිග ඇිය අත්ය, 

ර්ත්භහනේැ යජයට ප්රේේලේැ ජනත්හ මුහුණඳහන කුගතඩු ේයෝගතඹ වහ  ් ප්රධහන ේවේතුම හ ිග ඇිය ඵ 

ිගිගධ ඳහර්ලඹන් ේචෝ්නහ කයනු රඵ .  

ත්ර්ඝ කහිතන යහඹනික ේඳොේවොය ඳභණ හ බහිගත්ඹ නිහ අඳේ  කෘෂි භූමි ේඵොේවොභඹ හ 

වහඹනඹට (degradation)  ඳතවීේභන් ේඵෝගත ේඵොේවොභඹක හභහනය අසළන්න ඉත්හ අඩු ේමින් ඳියන 

ඵට ර්ත්හ ිග ඇත් . 
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මීට ිගදුභ හ ේර වහ ියයහය ේර කෘෂිකහර්මික පර්හ ත්හ ළඩිකිරිභට ේඵෝගත වහ 

යහඹනික ේඳොේවොය ේනුට කහඵනික ේඳොේවොය ේඹත්භ ඩහත උිතත් ඵ ේඳනි ේගතොස ඇිය ඵළිගන් 

ේගතොිගජනත්හ අ ේත් ේඹොමු කිරීභ උේ්හ කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ වහ බහිගත්ඹ ත්රිගතළන්වීේම් 

ළඩටවන  ක්රිඹහතභක කයන රත්.  
 
 

අයමුණු:- 
 

1.  ිගේන් ේත්ොය ියයහය කෘෂි කර්භහන්ත්ඹ හ උේ්හ ඳහංශු ේඳෝකතඹ ඉවර නළංවීභ තුමිතන් 

භසථ කෘෂිකහර්මික පර්හ තඹ ඉවශ නළංවීභ.  

2. යහඹනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ අඩුකය කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ ළඩිකිරිභ වහ අකහඵේධ 

ඳළශෆටි ේඳෝණ කරභණහකයන ක්රභේව්්ඹ (IPNS) ප්රචිතත් කිරිභ තුමළින් ඳේේ හයත ඵ ළඩි 

කය ගතළ සභ වහ ේඵෝගත අසළන්න ඉවශ නළංවීභ. 

3. කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ේගතොවීන් කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹට නළඹුරු 

කයවීභ. 

4. කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ වහ ත්හ හිවක ක්රභේව්්ඹ හ වඳුන්හ දීභ තුමළින් ේගතොවීන් වහ 

හිවජ ේකොම්ේඳෝසට් නිසඳහ්ක න් ප්රමිියේඹන් යුතුම ේකොම්ේඳෝසට් නිසඳහ්නඹට ේඹොමු කයවීභ. 

5. කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ වහ බහිගත්ඹ ප්රචිතත් කිරිභ තුමළින් යහඹනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ 

අඩුකය ගතළ සභ. 

6. නිළයත් ත්හ හිවක ක රභ භිමන් ත්තේඹන් උස ේකොම්ේඳෝසට් නිසඳහ්නඹ ප්රචිතත් කිරිභ 

7. යහඹනික ේඳොේවොය භිමන්  ඇියකයන ඳ වහ ජර දුණඹ වහ ඳහංශු තහ්නඹ අභ කිරීභ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධලන ක්රිඹලකලයකම්:- 
 

1. භලකදුය කලඵනික ය ොවිතැන පිළිඵ විශි්ඨතල යක්න්ද්රඹ පිහිටුවීභ 
 

  ිගේන් ේත්ොය කහඵනික ේගතොිගත්ළන ප්රර්ධනඹ වහ ත්හ හණඹ ළඳ පභ 

කහඵනික ේඳොේවොය 

නිසඳහ්නඹ ේගතොිගජන 

ේේහ භධයසථහන 

භට්ටමින් ් දු කිරීභ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 කහඵනික ේගතොිගත්ළන පිළිඵ ඳර්ේැණ ඳළළතවීභ වහ න ත්හ හණඹන් ප්රචිතත් කිරීභ  

 කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ වහ බහිගත්ඹ ත්රිගතළන්වීභ වහ ේගතොිග භවතුමන් නිසඳහ්ක න් , 

නිරධහරීන්, ඳහළේ ් සුන් වහ භහජේැ ිගිගධ ත්යහියයේම් කණ්ඩහඹම් පුහුණු කිරීභ. 

 නිසඳහ්ක න් ත්භ නිසඳහ්න පිළිඵ රඵහගතත ිගලසේේණ හර්ත්හ කහඵනික ඉත්රිඳත කිරීේභන් 

ත්භ නිසඳහ්න ළඩි ත්යුණු කිරීභට උඳේ්ස රඵහදීභ . 

  හනිජ  ඳරිභහණේැ ේකොම්ේඳෝසට් නිසඳහ්න ආඹත්න හිකරකිරීභට අලය පුේගතරඹන්  වහ 

ත්හ හිවක උඳේ්ස රඵහදීභ. 

 ේකොම්ේඳෝසට් නිසඳහ්ක න්, අේරිගකරුන් වහ අහ බහිගත්හ කයන්නන් ම්ඵන්ධ කිරිභ තුමිතන් 

අ අ අඹට අලය ේේහන් රඵහදීභට ළරළසවීභ . 

 

2. කලඵනික යඳොයවොය ඒකක 559 ක්  පිහිටුවීභ  
 

 ෆභ කෘ.ඳ.නි.. භකභ කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්ක න් ඇිය  කිරිභ ්වහ ෆභ ේගතොිගජන 

ේේහ භධයසථහනඹකභ කහඵනික ේඳොේවොය අකකඹ හ පිකරටුහ අ වහ පුහුණු කයන ර් 

නිරධහරිඹකු ඳත කිරීභ.  

 ත් න පුයහ පිකරටුන ර් එභ අකක 559 කහඵනික ේඳොේවොය ම්ඵන්ධ ම්ඳත භධයසථහනඹ හ 

ේර ක්රිඹහතභවීභ 

 කහඵනික ේඳොේවොය පිළිඵ ේගතොිග ජනත්හ ්ළනුත කිරිභ වහ පුහුණු කිරිභ, නිසඳහ්ක න්  

වදුනහගතළ සභ වහ නිසඳහ්නඹට ේඹොමුකිරිභ ආත්  කටයුතුම ේභභ අකකඹ භඟින් ් දුකය .  
 

3. "ලය රංකල ණඹ" ැඩටවන. 
 

 කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නේැ ේඹදීභට අේේ හහ කයන පුේගතරඹන්ට වහ ්ළනට සුළු වහ භධය 

ඳරිභහණ නිසඳහ්නේැ ේඹේ්න නිසඳහ්ක න්  ත්රිගතළන්වීභ ්වහ  ේභභ  ණඹ   ළඩටවන ේගතොිග 

ඵළංකු  වයවහ ක්රිඹහතභක ේකේර්. 

 ේභභ ණඹ ළඩටවන භිමන් රු ්ල ර හඹ (රු.මි 01  හ)  ් හහ ණඹ මු්ර හ  4% ේඳොළී  

ප්රියලත්ඹ හ භත් භහ 06 ක වන කහරඹ හ ඇතුමරත ය 05 ක උඳරිභ කහරඹ හ ්වහ ිතකරේ 

ඇඳ සුරුකුම් භත් ණඹ ඳවසුකම් ළඳ පභ .   
 

4. ඒකලඵ්ගධ ඳැශෑටි යඳෝණ කශභණලකයන ක්රභයව්දඹ ප්රචයත කිරීභ. 
 

 නිර්ේේශිත් යහඹනික ේඳොේවොය  ප්රභහණඹ 25% අඩුකය අ ේනුට කහඵනික ේඳොේවොය ේඹෝහ 

් දුකයනු රඵන අකහඵේධ ඳළශෆටි ේඳෝණ කශභණහකයන ක්රභේව්්ඹ ේගතොිග ජනත්හ අත්ේර් 

ප්රචිතත් කිරීභ. 

 ේභභ ළඩටවන භිමන්  ත් න පුයහ  අ හකය බහගතේැ ආ්ර්ලන 5,850  හ පිකරටනු රඵන අත්ය, 

අ තුමිතන් කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ භඟින් වී අසනු ළඩිවීභ ේගතොිග ජනත්හට ේඳන්හේ්නු 

රළේබ්. 

5. යලජය යඳොයවොය භල ම් කලඵනික යඳොයවොය අයරවිඹට එක්වීභ. 
 

 නිඹමිත් ප්රමිියේඹන් යුත කහඵනික ේඳොේවොය ේගතොිග ජනත්හ ේත් ළඳ පභ ්වහ ර හ ේඳොේවොය 

භහගතභ වහ ේකොභර්ේ ේඳොේවොය භහගතම් කටයුතුම කයනු රළේබ්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

6. ප්රක තියඹන් යු් කලඵනික යඳොයවොය සුරඵ කිරීභ.  
 

 ේම් ්වහ කහඵනික ේඳේවොය නිසඳහ්ක න්ේ   ේඳොේවොය කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම භිමන් 

ත්තතඹ වියක කය  නිඹමිත් ප්රමිියේඹන් යුත කහඵනික ේඳේවොය ේර්ේඳොරට නිකුත කිරිභ 

්වහ කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම භඟින් වියක ඳත්රඹ හ් නිකුත කිරීභට කටයුතුම ේකේර්.   

 

2.2.8. යවර යඵොජුන් අයරවිැේ පිහිටුවීභ 

ඳවත් වන් අයමුණු වහ ඉර හක රඟහ කය ගතළ සේම් ඳයභහර්ථේඹන් රු.මි. 60.6 ක ප්රියඳහ්න 

ේඹෝමින් ේවර ේඵොජුන් අේරිග ළේ පිකරටුවීේම් ළඩටවන ක්රිඹහතභක ේකේර්. 

  ිග නළිය ේඳෝය්හ  ේේශිඹ ආවහය ඳහරිේවෝිමක ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ. 

 කහන්ත්හ යහඹකින් වහ සකකිඹහ උතඳහ්න කිරීභ වයවහ සුඩන් ිග ඵර ගතළන්වීම්. 

 ේේශිඹ අමුද්රය ේඹෝහ ගතනිමින් ආවහය නිසඳහ්නඹ කිරීභ තුමළින් කෘෂිකහර්මික නිසඳහ්නඹන් 

වහ ඉේලුභ ර්ධනඹ කයවීභ. 

 ඉවශ ේඳෝණ ණාණඹියන් යුතුම ේෞඛ් ඹහය හෂිත් ේේශිඹ ආවහය ේව්ර හ හධහයණ මිරකට නහගතරික 

ඳහරිේබෝිමක න් වට රඵහ ගතළ සභට අසථහ ළරසීභ. 

 ත්රුණ වහ ඵහර ඳයපුය වහ ේේශිඹ ආවහය පිළිඵ ආකේඳභඹ ේන හ තුමිතන් න ආවහය 

ංසකෘියඹ හ වහ ඉඩ ප්රසථහ ළරසීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 ර්ේැ ් ට ආයම්බ කශ යහඳෘියඹ භඟින් ඵටඅත්, රඵද, ගතන්ේනෝරු, ේේයහේ්ිවඹ, 

අනුයහධපුයඹ, කුණ්ඩහේේ, භවනුය යථගතහර, ඳළේේේවය, ඵතත්යමුේර, පින්නර, නුයඑළිඹ, 

අම්ඳහය, ේඳොේශොන්නරු, භකරඹංගතනඹ ඹන ප්රේේල ර ජනහකිර්ණ සථහනඹන්කර ේවශ ේඵොජුන් අේරිග 

ළේ පිකරටුහ හර්ථක ක්රිඹහතභක ේකේර්. ෆභ සථහනඹකභ ඉත්හ ඉවශ ඳහරිේබෝිමක ඉේලුම් ඇිය 

හර්ථක යහඳෘියඹකි. 
 සකකිඹහ උතඳහ්නඹ        -     ෘජු සකකිඹහ - 449 

 ක්ර සකකිඹහ  - 300 

එ හ කහන්ත්හ යහ කහකේ  ත්නක රහබඹ  රු.1,000.00 – 6,000.00 අත්ය ඳභණ ේව්. 2017 ර්ේැ 

් ඉේම ම් රට අනුකූර න ේවර ේඵොජුන් වේ සථහපිත් ේකේර්. 

නුයඑළිඹ යවශයඵොජුන් වශ 2016.06.30 දින විෘත කිරීයම් අ්ථලන් 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

2.2.9. පුයන් කුඹුරු අ්ැ්ගදීභ, කුඩල ැව්, ඇශ භලර්  වල සුළු ලරිභලර්  

ප්රතිං්කයණඹ කිරියම් ැඩටවන  
 

ප්රතිඳලදන රු.ක . 3,320 

අයමුණු:- 
 

01. පුයන් වී ඇිය එේවත නළත් වී ගතහ වහ ේඹ්ිගඹ වළකි කුඹුරු නළත් ගතහ කයවීභ වහ 

අලය ඹටිත්ර ඳවසුකම් රහ දීභ. 
 

02. පුයන් වී ඇිය එේවත කි් ේේත වී ගතහ කශ ේනොවළකි කුඹුරු ඉඩම් ේනත ආවහය ේබෝගත ගතහ 

කිරිභ වහ ේඹෝහ ගතළනිභ ව ඊට අලය ඹටිත්ර ඳවසුකම් ළරසීභ. 
 

03. ් ඹළුභ කළඩිහිදී ිමඹ හරී කර්භහන්ත් අමුණු ව ඇශ භහර්ගත ප්රියංසකයණඹ. 
 

04. ගතංතුමය ඳහරනඹ වහ ගතංතුමය වහනි අභ කිරීභ වහ ළව් ගතළඹුරු කිරීභ වහ ඇශ භහර්ගත පිළිකය 

කිරීභ. 
 

2016 අඹළඹ කථහ භඟින් කුඩහ ළව් වහ ඇශ භහර්ගත පුනරුතථහඳනඹ වහ රු. මි 3,320  හ 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ේත් ේන් ේකරුණු අත්ය, දීඳ යහේත් යහඳෘියඹ ක්රිඹහතභක කිරීේම් ගතීමභ 

ේගතොිගජන ංර්ධන ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ේත් ඳයහ ඇත්. එභඟින් ත්සත්රි හ 25 තුමර ඳවත්  ්වන් ඳරිත් 

යහඳෘිය  1,932  හ ක්රිඹහතභක ේකේයන අත්ය, ේභභ ් ඹළු ළඩටවන් ර්ඹ අන් න ිගට අන් 

කිරිභට නිඹමිත්ඹ.  
 

 අත්වළය ්භන ර් ළව්    25 

 එේරංගතහ ඳේධිය  105 

 අමුණු    731 

 ඇශ ඳේධිය    694 

 ගතං තුමය වහනි    243 

 කුඩහ ළව්     39 

 කෘෂි භහර්ගත     95 

 

 

 

 

 

 

 ේගතොිගජන ංර්ධන  ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ිග් න් ක්රිඹහතභක කයන ේභභ ංර්ධන ළඩටවන් තුමිතන් 

වේ අඳනඹන ආර්කයකඹ හ  ඉර හක කය ගතනිමින් ත් න පුයහ  ඳියන වී ගතහ වහ ේඹෝහ ගතත් 

වළකි  ් ඹළුභ පුයන්ුඩ කුඹුරු ඉඩම් ඹළි අසළේත්භට අේේ හහ ේකේර්.  

් ේභන්ිය අමුණ ප්රියංසකයණඹ - ගතම්ඳව 

ත්රිකුණහභරඹ ත්සත්රි හකේැ 
කහේශේ අමුණ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන 2016 – 2018 ට භගතහමී පුයන් කුඹුරු අසළේදීභ වහ සුළු 

හරිභහර්ගත, කුඩහ ළව් වහ ඇශ භහර්ගත ප්රියංසකයණඹ කිරිභ ළඩටවන ඹටේත ත් න පුයහ පුයන් වූ 

කුඹුරු ේව හටඹහර් 30,000  හ ඳභණ නළත් ගතහ කයවීභට ළරසුම් කය ඇිය අත්ය, ේභභඟින් ේගතොිග 

ඳුඩේ 175,000 ට ප්රියරහබ කරමිනු ඇත්ළ  අේේ හහ ේකේර්. 

 

ප්ර තිඹ:- ඉවත් වන් ් ඹළුභ යහඳෘිය ේභභ ය තුමශ අන් කිරීභට කටයුතුම ේඹෝහ ඇත්. 

 

2.2.10. ඳැයෂුට් ක්රභඹ බලවිතල කයක න් යඹලඳදිංචි ිත්තය වී බලවිතල කයක න් ය ොවීන් 

තභ ිත්තය වී අලයතලඹ පුයල  ැනීයම් ක්රභයව්දඹක් ඇති කිරීභ. 

ණාණහතභක හිතත්ය වී ේගතොවීන් ිග් න් බහිගත්හ ේනොකිරීභ වී ගතහේව් නිසඳහ්න පර්හ පත්හඹ ඉවශ 

නළංවීභ ේකේයකර ඵරඳහන්නහ වූ එ හ  ප්රධහන සීභහකහරී හධකඹ හ ේව්. කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම භඟින් 

නිර්ේේශිත් ඉවශ පර්හ පත්හඹ හ වහ ණාණහතභක බහේඹන් යුතුම වී ප්රේද් ේගතොිග ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් 

කිරීභ භඟින් ේභභ ගතළටළු භගත වයහ ගතත් වළකි ේව්. 

එේේභ වී නිසඳහ්න පිරිළඹ ඉවශ අගතඹ හ ගතළ සභ් ත්ත එ හ ප්රධහන ගතළටළු හ ේව්. ආවහය 

නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ඹටේත ත්භන්ට අලය බීජ ත්භන්  ිග් න්භ නිඳ්හ ගතළ සභට එනම් සඹං 

බීජ නිසඳහ්නඹට ේගතොිග භවතුමන් උනන්දු කයවීභ වී ගතහ වහ ඹන පිරිළඹ අඩුකය ගතත් වළකි එ හ 

ක්රභේව්්ඹ හ ේර වඳුනහ ේගතන ඇත්. ඳළයෂුට් ත්ළටි ේඹෝහ ගතනිමින් ඳළයෂුට් ක්රභඹට බීජ වී නිසඳහ්නඹ 

භිමන් කිේරෝ 1කින් වී කි.ග්රෆ.  100  හ ඳවසුේන් නිඳ්හ ගතත් වළකිඹ. එභ බීජ ප්රභහණඹ ඊරඟ කන්නේැ 

අ හකය 2 ½  හ වූ භූමිඹක ගතහ කිරීභට ප්රභහණත නු ඇත්.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 හම්ප්ර්හ ක ක්රභඹන්ට හේේ හ ඳළයෂුට් ක්රභඹ ේඹෝහ ගතනිමින් වී ගතහ ් දු කිරීභ තුමළින් 

හිතත්ය වී අලයත්හඹ 75% කින් ඳභණ අඩු කය ගතත් වළකි අත්ය, සබහිගක ේ ඳළරෆටි ඳහරනඹ හ 

් දුන ඵළිගන් කෘෂි යහඹන බහිගත්ඹ අභ කශ වළකිඹ. එේභන්භ ඳළශ ් ටුවීභ වහ අලය ශ්රභ 

අලයත්හඹ 90% කින් ඳභණ අඩු කය ගතත් වළකි වීභත ත්හන් ඳහරනඹ ඳවසු කය අකරත්කය ඳහරිරික 

ත්තත භඟවයහ ගතනිමින් ගතහන් ආයම්බ කිරීභට වළකිඹහ රළබීභත වළේ කුඹුරු ළනි ගතළටළුකහරී ඳහංශු 

ඹහඹ ආ්ර්ලන අනුයහධපුය ත්සත්රි හකඹ තුමර  ේගතොිගජන ේේහ 

ඵර ප්රේේල 41  හ ආයණඹ න ඳරිත් ක්රිඹහතභක වීභ.  
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ත්තත ඹටේත ුඩ්, හර්ථක ගතහ කිරීභට වළකිඹහ රළබීභත ඹන කරුණු භත් නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ 

වීභ භත් රහබහන්ියකඹ ඉවශ නංහ ගතළ සභට ේභභඟින් අසථහ උ්හ ේව්.  අ අනු වී නිසඳහ්නේැ දී 

නිසඳහ්න පිරිළඹ අභ කය ේගතොිග ජනත්හට ඉවශ ආ්හඹභ හ රඵහ ගතළ සභට අසථහ උ්හ ේව්. 

  ේභභ අයමුණු ශඟහ කය ගතළ සභ වහ අනුයහධපුය වහ ේඳොේශොන්නරු ඹන වී ගතහ කයන ප්රධහන 

ත්සත්රි හක ේ්ේකකර නිඹමු යහඳෘියඹ හ ේර ඹර කන්නඹ වහ ේත්ෝයහගතත ේගතොවීන් වහ එ හ 

ේගතොිගේඹකුට ළඩිත්යුණු කශ ිතඹහඳත්ංිත කශ වී 1kg ඵළිමන් වහ ඳහයම්ඳරික වී ග්රෆම් 250 ඵළඟින් ේනොමිේේ 

රඵහ දීභ වහ ඉවත් ේගතොවීන් වහ ඳළයෂුට් ත්ළටි ේනොමිේේ රඵහ දීභ ් දු ේකසකිව. 

 

2.2.11.    ඹවඳ් කෘෂිකලර්ක ක පිළිය් ක්රිඹල්භක ැඩටවන (GAP) 

අයමුණු:- 

1. ආවහයභඹ නිසඳහ්න ර ේෞතයහය හෂිත් ඵ ත්වුඩරු කිරීභ 

2. ආවහයභඹ නිසඳහ්න ර ණාණහතභක ඵ ත්වුඩරු කිරීභ 

3. ිගේේශිඹ ේශ්ඳර අසථහ රඵහගතළ සභ 

4. ේේශීඹ සුපිරි ේශ්ළේ ආශ්රිත් ළඳයුම් ජහරඹ හ හිකර කිරීභ 

5. ඹවඳත කෘෂිකහර්මික පිළිේත පිළිඵ ජනත්හ හුරුකිරීභ  
 

  ක්රිඹලකලයකම්:- 

1. හිවජ භට්ටේම් ේගතොිග ේඳොශේ GAP වියකරත ආ්ර්ලන ේගතොිග ේඳොශ ඵට ඳත කිරීභ.  

2. GAP වියකරත න අඳනඹන ේගතොිගේඳොශ පිකරටුවීභ.  

3. කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම  ව ඳශහත කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්තුමේම්න්තුම තුම උ්යහන ේඵෝගත 

ේගතොිගඳශේ GAP වියකරත ආ්ර්ලණ ේගතොිගේඳොශ ඵ ඳත කිරීභ.  

4. කෘෂිකහර්මික නිසඳහ්න ඇසුරුම් භධයසථහන ළඩි ත්යුණු කිරීභ.  

5. ්ළනුත කිරිේම් වහ පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කිරීභ.  

6. GAP වියකරත ේගතොිග ංිගධහන හභහජික න් ේත්  හේේත්ර චහරිකහ ංිගධහනඹ කිරීභ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අඳනඹන කෘෂි නි්ඳලදන 

කලඵනික වල ඹවඳ් කෘෂි 

පිළිය් ඹටය් 

වතිකකයණඹ 
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2.2.12.    න කෘෂිකලර්ක ක තලක්ණ වල ආදර්ලන පිහිටුවීභ    

ිගිගධ ජහත්යන්ත්ය පුහුණු ළඩටවන් තුමළින් ිගේේලඹන්ේගතන් රඵහ ගතන්නහ ්ළනුභ ආ්ර්ලණ 

 හේේත්ර තුමශට ේගතන අේම් අයමුේණන් DUNAT ( Demonstration Unit for New Agriculture 

Technology ) නමින් න යහඳෘියේඹන් ආයම්බ කයන රත්. ේම් වහ භවඉලුේඳේරභ  හේේත්ර ේඵෝගත 

ඳර්ේැණ වහ ංිගධහන ආඹත්නඹ අඹත ඉඩම් අ හකය 10 ේන් කයේගතන ඇිය අත්ය අ වහ 

ප්රියඳහ්න ේර 2016  යජය ප්රියඳහ්න ිතන් රු. මිිතඹන 6  හ  ේන් කයේගතන ඇත්. 

2.2.13. යලජය වල යඳෞ්ග යක අංලයේ වබලීත්යඹන් උ් ත්්යේ   

ීජජ නි්ඳලදනඹ 

ශ්රී රංකහේව් බීජ වහ ේයෝඳණ ද්රය අංලඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ  පුේගතිතක අංලේැ ්හඹකතඹ 

රඵහ ගතළ සේම් අයමුේණන්, බීජ නිසඳහ්න ක්රිඹහිතඹ කහර්ඹ හභ කිරීභ වහ බීජ  සහය හක ේත්ොගත 

ඳතහේගතන ඹහේම් යහඳෘියඹ, හිතත්ය වී සුශබත්හඹ ළඩි කිරීභ වහ සඹං බීජ නිසඳහ්නඹ 

ත්රිගතළන්ිගේම් යහඳෘියඹ, ේකොන්ත්රහත ේගතොවීන් වයවහ ණාණහතභක ේෝඹහ ේඵෝංිත බීජ නිසඳහ්න යහඳෘියඹ 

ේර උඳ යහඳහය 3  හ ක්රිඹහතභක ේකේයමින් ඳිය. ත්දුයටත පුේගතිතක අංලේැ ්හඹකතඹ 

රඵහගතළ සේම් අයමුිවන් පුතඳත ්ළන්වීභ හ ඳශ කය බීජ නිසඳහ්න ක්රිඹහිතඹට අ්හශ පුේගතිතක අංලේැ 

වුඩේකහරිතඹ  රඵහගතළ සභට කටයුතුම ේකේයමින් ඳණා.  

2.1.14.    ජලතික ෘ්තීඹ පුහුණු සුදුසුකභ (NVQ) 
 

1. කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම යහඳෘිය වහ පුහුණු අංල ඹටේත NVQ 5  වහ NVQ 6 ( ජහියක පුහුණු 

නිපුණත්හ භට්ටම්) භට්ටේම් වියක ශ්රී රංකහ කෘෂිකර්භ ිග්යහරඹ භඟින් රඵහේේ. 

2. NVQ 5 වියක රඵහදීභ, අනුයහධපුයඹ, හිහිර, හරිඹේඳොශ, රුසදු, ඳයන්ත්න් වහ ඳළේමුේණ් 

කෘෂිකර්භ ිග්යහරර දී ් දු කය . 

3. NVQ 6 වියක රඵහදීභ අඟුණුේකොශඳළරළස, කයපිංච, කුණ්ඩහේේ, ඳළේේේවය වහ ව්නිඹහ 

කෘෂිකර්භ ිග්යහරිතන් ් දු කය . 

4. 2015 වහ 2016 ය රදී NVQ 6 වියකරත ් සුන් 387  හ් පිට ේගතොස ඇත්. 

5. ේභභඟින් කෘෂිකර්භ ේවෝ අේනකුත  ංර්ධනඹ උේ්හ න ත්හෂිවක ්ළනුේභන් යුතුම පුේගතර න් 

යට පුයහ යහේත් වී ඇිය කෘෂිකත්හර්මික ංර්ධනඹට ්හඹක කය ගතත් වළකි ේව්. 

6. සකකිඹහ අයගතරේඹන් ් ටින ත්රුණ ත්රුිවඹන් වහ ඉේලුභ හ කරත් ෘතණාඹ පුහුණු රඵහ දීේභන්  

යජේැ පුේගතිතක ේවෝ සඹං සකකිඹහ ර නියත් වීභට අසථහ රඵහ දී ඇත්. 

7. කෘෂිකර්භඹ වහ ම්ඵන්ධ ිගේේල සකකිඹහ වහ ත්රුණ ත්රුිවඹන් ේඹොමු කර වළකි වීභ තුමිතන්  

ිගේේල ිගනිභඹ රඵහ ගතත්වළකි වීභ. 

8. ත්රුණ ත්රුිවඹන්ේ  සකකිඹහ ිගයකරත්ත්හඹ නිහ ඇිය න භහජ අවනත්හඹ අභ කර වළකි වීභ. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

03. අන්තර් ජලතික ම්ඵන්ධතල 

 

3.1. යරෝක ඵැංකු යලඳෘතිඹ 

 කෘෂිකර්භ අංලඹ නවීකයණඹ කිරිභ වහ ේරෝක ඵළංකු අධහය ඹටේත ේභභ යහඳෘියඹ කස 

කිරීභට කටයුතුම ේකරිිව. කෘෂිකහර්මික නිසඳහ්න ිගිගධහංීකයණඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, ආ්හඹම් 

උතඳහ්නඹ ළඩි කිරීභ වහ ේශ්ේඳොර ගතේව්ලණඹ වහ අගතඹ ළඩි කිරීභ ඉවශ නළංවීභ, නවීන 

කෘෂිකහර්මික අගතඹ ්හභඹ හ බහිගත්හ කයමින් කුඩහ ඳරිභහණ ග්රහමීඹ ේගතොිගන්ේ  ජීන භට්ටභ ළඩි 

ත්යුණු කිරීභ ආදී මුිතක අයමුණු ඇිය ේභභ යහඳෘියඹ ආයම්බ කය ඇත්.  

 ප්රධහන ේශ්ේඳොර ඉර හක කයගතත ේඵෝගත ර ප්රහථමික නිසඳහ්න පර්හ පත්හ ළඩි කිරීභ, 

යහඳහරික වහ ේශ්ේඳොරට අනුරඳ කුඩහ ඳරිභහණේැ නිසඳහ්කඹන්ේ  ධහරිත්හඹ ළඩි කිරීභ, 

න ත්හ හිවක ඳළේ හජ වදුන්හ දීභට වළකින ඳරිත් නිසඳහ්න ඹටිත්ර ඳවසුකම් ළඩි ත්යුණු 

කිරීභ. 

  කෘෂිකහර්මික  හේේත්රේැ අලයත්හන් වහ ඉේලුභට ගතළරේඳන ඳරිත් යහජය ආඹත්න ර 

ධහරිත්හඹ ළඩි ත්යුණු කිරීභ ේම් යහඳෘියඹ තුමළින් ක්රිඹහතභක කිරීභට ඵරහේඳොේයොතතුම ේව්. 

 ත්් කෘෂි ත්හ හණ ආ්ර්ලණ උ්යහන ත්සත්රි හක 07  හ තුමර සථහනගතත් කිරීභ වහ එභඟින් 

ේත්ෝයහගතත  හේේත්ර ර අගතඹ ්හභ ක්රිඹහිතන් ළඩි ත්යුණු කිරීභ. 

 කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ වහ ප්රහථමික කර්භහන්ත් අභහත්යහංල අකහඵේධ ක්රිඹහතභක කයන ේභභ 

යහඳෘියඹ ර් 5  හ තුමර ක්රිඹහතභක කිරීභට ළරසුම් කය ඇත්. ේම් වහ ඇේභරිකහනු ේඩොරර් 

මිිතඹන 58.63  හ (රු.මි 8500 ඳභණ) කෘෂිකර්භ අභහත්යංලඹ ේත් ේන්කය ඇත්.  

3.2.  ජඳන් - ශ්රි රංකල අධි තලක්ණ පුහුණු භධය්ථලනඹක් ්ථලපිත කිරීභ. 

 ළඩිත්යුණු කශ න කෘෂිකහර්මික ත්හ හණඹ පර්හ ප ේර කෘෂිකහර්මික ංර්ධන ළඩටවන් 

වහ ේඹෝහ ගතළ සභ තුමළින් කෘෂිකහර්මික  හේේත්රේැ පර්හ පත්හඹ ඉවශ නළංවීභට වළකි ේව්.  

 අ වහ න ත්හ හිවක ්ළනුභ ේඹෝහ ගතළ සභට වළකි පිරි හ පුහුණු කිරීභ වහ ත්රුණ 

යහඹකඹන් කෘෂිකර්භඹ ේකේයකර ආකර්ලනඹ කය ගතළ සභ කහම න අලයත්හඹකි. ේභභ 

අයමුණු ේඳය්ළරි ජඳන් රංකහ ඇග්රිකේචයේ ඉන්ඩසරිඹේ රිර් ඇ ඇන් ට ේරේනින් ේන්ටර් නම් 

ආඹත්නඹ භගත අේඵෝධත්හ ිමිගසුභකට එශේමන රදී.  

 ජඳහනඹ ළනි ඉවශ ත්හ හිවක ක්රේභෝඳහඹන් කෘෂිකර්භඹ වහ ේඹෝහ ගතන්නහ යටක ්ළනුභ වහ 

අත්ළකිම් ශ්රි රංකහට රඵහ ගතළනිභට වළකි නු ඇත්. ේභභ ජඳන් ආඹත්නඹ ේම් වහ ඇභරිකහනු 

ේඩොරර් මිිතඹනඹක මු්ර හ (රු.මි 150 ) හ  ආේඹෝජනඹ කයනු ඇත්.  

 ේභභ ළඩටවන තුමළින් ජඳන් ත්හ හණඹට අනු ක්රිඹහතභක කයන කහඵනික ේඳොේවොය 

නිසඳහ්නහගතහය, ිගලහර ේගතොිගේඳොර ජහර, කහඵනික නිසඳහ්න ආනඹනඹ කයන ආඹත්න, 

ඹන්ේත්රෝඳකයණ නිසඳහ්න භහගතම්, මුරය ජහර ඳේධියඹ ආත් අංලර ජඳහනේැ ්ළන්ත් භහගතම් 

භගත ෘජු ම්ඵන්ධත්හ ේගතොඩනගතහ ගතළ සභට අසථහ ළරේනු ඇත්. 

 ේභභ පුහුණු භධයසථහනේැ ජහත්යන්ත්ය ප්රමිණාන් ඹටේත අභ ලේඹන් භහ 6  හ ේවෝ ඊට ළඩි 

පුහුණු ඳහශභහරහන් ඳළළතවීභට අේේ හහ ේකේර්. ේභභ පුහුණු කහරඹ තුමශ කෘෂිකහර්මික 

ත්හ හිවක ්ළනුභ ේභන්භ ජඳන් බහහ පිළිඵ ්ළනුභ ර්ධනඹ කය ගතළ සභට් වළකි න අත්ය 

ආනහගතත් සකකිඹහ ප්රහවඹන් වහ ේඹොමු කිරීභ් ේම් භිමන් ් දු ේව්. මුළු ශිය ංතයහේන් 50% 

ේකෝටහ හ ගතහසතුම අඹ කිරීභකින් ේත්ොය ශ්රී රංකහට රඵහ දීභට එභ ආඹත්නඹ එකඟ වී ඇත්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 

3.3 අන්ත්ර්ජහියක කෘෂිකර්භඹ වහ ේකොරිඹහනු යහඳෘියඹ ( KOPIA)  

 අන්ත්ර්ජහියක කෘෂිකර්භඹ වහ ේකොරිඹහනු යහඳෘියඹ (Korean Project for International 

Agriculture) ේවත KOPIA යහඳෘියඹ ේකොරිඹහනු යජඹ  වහ ශ්රි රංකහ යජඹ අත්ය අතන් කයන 

ර් අේඵෝධත්හ ිමිගසුභ හ භඟින් පිකරටුහ ගතන්හ ර් ආඹත්නඹකි.  

 ේභකර ේභේවයුම් භධයසථහනඹ හ ේර ගතන්ේනොරුේව් පිකරටුහ ඇිය KOPIA භධයසථහනඹ 

කටයුතුම කයනු රළේබ්. ේභභ ආඹත්නඹ භඟින් ශ්රි රංකහේව් ළ්ගතත ඳර්ේැණ යහඳෘිය වහ 

ත්හ හිවක වහ මුරයභඹ ආධහය රඵහේ් . 

  ණාණහතභක අර්ත්හඳේ බීජ නිසඳහ්නඹ ව අඩු ේඹ්ුඩම් ත්හ හණඹ භත් හිම්භේ ගතහ 

ම්ඵන්ධේඹන් ඳර්ේැණ යහඳෘිය 2  හ ක්රිඹහතභක කය 2016 භහර්තුම භහේැදී අහ අන් ිගඹ. 

  මුං ේඵෝගතේැ පර්හ ත්හ ළඩි කිරීභ, ළණු ේඵෝගතේැ බීජ ණාණනඹ වහ ගතහ ත්හ හණඹ ව 

උස ණාණහතභේඹන් වහ ඉවශ පර්හ තේඹන් යුත වී ගතහ ආ්ර්ලන ේගතොිගඳර හ සථහඳනඹ 

කිරීභ ළනි යහඳෘිය ්ළනට ක්රිඹහතභක ේමින් ඳණා. ේභභ ඳර්ේැණ යහඳෘිය 3 වහ ේම් 

ර්ේැදී ඇභරිකහනු ේඩොරර් 125,000 (රු.මි 18.75) ක මු්ර හ රඵහ දී ඇත්. 

  ත්් ේභභ ර්ේැදී ේත්ෝයහ ගතන්නහ ර් ඳශතුමරු ේඵෝගත ර ර්ඹ පුයහ පර්හ රඵහ ගතළ සභ වහ 

අඳනඹන ේශ්ේඳොර වහ න ත්හ හණඹ ළඩි ත්යුණු කිරීභ, න හිම්භේ ප්රේද් වදුන්හදීභ,     

ගතහ ත්හ හණඹ වහ අගතඹ ළඩි කිරීභ ව නහගතරික කෘෂිකර්භ වහ ේගතතුම ත්හ හණඹ ළඩි 

ත්යුණු කිරීභ ඹන ිගඹ  හේේත්රඹන්ට න යහඳෘිය 3  හ ේම් ර්ේැදී ආයම්බ කිරිභට කටයුතුම කය 

ඇත්. 

3.3. ආසිඹලනු ආවලය වල කෘෂිකර්භ වයඹෝගිතල මුරපිරුභ (AFACI) ) 

ආ් ඹහනු ආවහය වහ කෘෂිකර්භ වේඹෝිමත්හ මුරපිරුභ (Asian Food and Agriculture 

Cooperation Initiative (AFACI) ) ංිගධහනඹ ඹටේත ේකොරිඹහනු යජේැ ත්හ හිවක වහ මුරය ආධහය 

භත් ඳර්ේැණ යහඳෘිය 11  හ ක්රිඹහතභක ේව්. ේභභ ංිගධහනේැ 4 න භවහ භණ්ඩර සකසවීභ ශ්රී 

රංකහේව් ඳළළතවීභට අසථහ රළහිිව. අ අනු AFACI භවහ භණ්ඩර සකසවීභ 2016.05.17 ් ට 

2016.05.20 ් හහ ංිගධහනඹ ේකොට ඳළළතවූ අත්ය,  ඊට AFACI ංිගධහනේැ ් ඹලුභ හභහජික යටර 

ඉවශ භට්ටේම් නිශධහරීන් 45  හ වබහිම ිගඹ.  

 

 

 

 

 

  

 

 

3.4. ආසිඹලනු පරදලයිතල ංවිධලනඹ ( APO )       

ආ් ඹහනු පර්හ ත්හ ංිගධහනඹ (Asian Productivity Organization - APO)  ආ් ඹහියක වහ 

ඳළ් පි හ කරහඳේැ යටර කෘෂිකහර්මික වහ කහර්මික  හේේත්රේැ පර්හ පත්හ ඉවශ නළංවීභ පිිව  

පිකරටුහ ගතත ජහත්යන්ත්ය ංිගධහනඹකි. ේභභ ංිගධහනඹ තුමළින් “ආ් ඹහනු ආවහය වහ කෘෂි යහඳහය 

ම්භන්ත්රණඹ” නම් අන්ත්ර්ජහියක ම්භන්ත්රණඹ හ ංිගධහනඹ ේකොට 2016.08.02 ් ට 2016.08.05 

AFACI භවහ භණ්ඩර 

සකසවීභට වබහී වූ 

නිරධහරීන් පුහුණු 

ළ් / හේේත්ර 

නිරී හණ ්වහ 

වබහී වූ අසථහ.  
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

් හහ ඳළළතවීභට වළකි ිගඹ. මීට APO ංිගධහනේැ හභහජිකතඹ ්ළර යටේ 12 ක ඉවශ භට්ටේම් 

නිේඹෝජිත්ඹන් 28 ේ්ේනකු වහ අන්ත්ර්ජහියක ම්ඳත්හඹක න් 08 ේ්ේනකු වබහිම ිගඹ.  
  

3.5. ඊජිේතුයව් කෘෂිකලර්ක ක තලක්ණඹ ශ්රී රංකල තුශ ප්රචයත කිරීභ වල අන්තර් 

ජලතික පුහුණු ැඩටවන  

ශ්රී රංකහ වහ ඊජිේතුම අත්ය 2015 ර්ේැදී අතන් කයනු රළුස අේඵෝධත්හ ිමිගසුේභන් රළබී 

ඇිය ප්රියඳහ්න ඹටේත එයට ත්හ හිවක ්ළනුභ  ශ්රී රංකහේව් කෘෂිකර්භහන්ත්ේැ උන්නියඹ උේ්හ  

බහිගත්හ කිරීේම් අයමුේණන් ඊජිේතුමේව් ඝර්භ කරහපීඹ ඳරතුමරු ගතහ වහ රණ ප්රියේයෝ්ෂ වී ගතහ ඹන 

ිගඹ  හේේත්රඹන්ට ආ්හර ඊජිේතුම ිගේලේය න් 3 ේ්ේනකු ේගතන්හ, ශ්රී රංකහේව් යහඳෘිය අංලේැ, 

ඳර්ේැණ  හේේත්රේැ, ඳශහතබහ ර අ්හර නිශධහරීන් 36 ේ්ේනකු පුහුණු කයනු රළහිිව.  
     

3.6. උදයලන යඵෝ  දලභයේ ඳසු අ්නු වලනිඹ අභ කිරීයම් FAO යලඳෘතිඹ 

උ්යහන ේඵෝගත ්හභේැ ඳසු අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ FAO යහඳෘියඹ ඹටේත  (Reduction of 

Post Harvest Losses in Horticultural Chain) ේකේේ වහ ේඵෝංිත ර ඳසු අසනු වහනිඹ අභ කිරීේම් 

අයමුේණනි.ඊට අ්හර Stakeholders (ගතහ කරුන්, එකතුම කයන්නන්, ප්රහවනඹ කයන්නන්, ේත්ොගත 

ේශදුන්, ් ේරය ේශදුන් ආදී ) වහ පුහුණු ළඩටවන් ඳතන රදී. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

04. 2016 ර්යේ වියලේ ැඩටවන් 
 

4.1.    වි නැති වි්ග් කථිකල 

 “ධහර්මික ේගතොිගත්ළන හ  සේයෝිම ජනත්හ හ  ිග නළිය යට හ” ඹන ේතභහේන් කෘෂිකහර්මික 

අධයහඳනික ේශ ප්ර්ර්ලනඹ ව ිගේත කකයකහ 2016 භහර්තුම භ 06 - 08 ත්නඹන්කර  

ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ ම්භන්ත්රණ ලහරහේව් කරත් ඳතන රදී. 

අයමුණු:-  

 කහඵනික කෘෂි නිසඳහ්න ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ. 

 කෘෂි නිසඳහ්න කහඵනික ගතහ කිරීභ වහ ේගතොිග ජනත්හ ්ළනුත කිරීභ වහ ේඳශමවීභ. 

 කහඵනික කෘෂි නිසඳහ්න වහ න ේශේඳොශ නිර්භහණඹ කය ගතළ සභ  

 යහඹනික ද්රය බහිගත්ේඹන් ේත්ොය ගතහ කිරීභ පිළිඵ ප්රචහයණහතභක ිගේත කකයකහ හ 

් දු කිරීභ. 
 

ක්රිඹලකලයකම්:- 

 කහඵනික ගතහ කිරීභ පිළිඵ ්ළනුභ නයමන්නන්ට රඵහ දීේම් ප්ර්ර්ලනහතභක කුටි සථහපිත් 

කිරීභ. 

 කහඵනික ගතහ වහ කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ පිළිඵ ප්රහේඹෝිමක ක්රිඹහකහයකම් ් දු 

කිරීභ. 

  ිගේන් ේත්ොය ගතහ කිරීභ පිළිඵ, ්ළනුභ රඵහදීභ, ංහ් තුමළින් ආකේඳභඹ ේන හ 

ඇිය කිරීේම් ක්රිඹහකහයකම් ් දු කිරීභ. 

 කහඵනික නිසඳහ්නඹ කශ කෘෂි නිසඳහ්නඹන් මිරදී ගතළ සභට නයමන්නන්ට අසථහ රහ 

දීභ. 
 

4.2.   ජලතික ය ොවි තිඹ 

           2016.08.16 ත්න අභහත්ය භණ්ඩර සකසවීේම් ණායණ අනු වී ගතහ  හේේත්රඹ ළඩි ත්යුණු කිරීභ 

ම්ඵන්ධේඹන් ආයම්බකය ඇිය ළඩටවන් ේකේයකර ළඩි අධහනඹ හ ේඹොමු කයමින් 2016/ 2017 
භව කන්නඹ ආයම්බ කිරීභට ප්රථභ භවජනත්හ ්ළනුත කිරීභ වහ දීඳ යහේත් කෘෂිකර්භ ියඹ හ 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ිග් න් ඳළළතිගඹ යුතුම ඵට ණායණඹ කයන රදී. 
 

           ඒ අනු 2016 / 2017 භව කන්නඹ ආයම්බ  කිරීභට ප්රථභ, භවජනතල දැනු් කිරීභ වල 

ඔක්යතොඵර් භ 08 සිට 16 දක්ල කලරඹ තුර ය ොවි තිඹ නක න් දීඳ යලේත ැඩටවනක් ඳ්න 

රදී. 

අයමුණ:- 

           ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන 2016 – 2018 ඹටේත ේභභ ර්ේැ භව කන්නේැදී ් දු 

කිරීභට නිඹමිත් ක්රිඹහකහයකම් ් ඹේරභ කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ, ඳශහත කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ,  

කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත් ේම්න්තුම වහ ේගතොිගජන ංර්ධන ේ්ඳහර්ත් ේම්න්තුම භඟින් වහ කෘෂිකර්භ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

අභහත්යහංලඹ ඹටේත ඳියන අේනකුත ආඹත්ඹන්කර වබහීතේඹන් ් ඹලුභ ත්සත්රි හ, ප්රහේේශීඹ 

ේේකම් ේකොට්ශහ, කෘෂිකර්භ ඳර්ේැණ නිසඳහ්න වකහය ේකොට්ශහ භට්ටමින්දී ආයම්බ කිරීභ. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  ඳරතුරු තිඹ (ග්රෑම් 200 ඳරතුරු ප්රදර්ලනඹ) 

ේභභ ඳරතුමරු ප්ර්ර්ලනඹ ේවොයණ කනන්ිගර ඳරතුමරු ඳර්ේැණ භධයසථහනේැදී හර්ෂික 

ඳළළතේව්.  

අයමුණු:- 
 ඉවර ණාණහතභකබහඹකින් ඳරතුමරු නිසඳහ්න වහ අලය ත්හ හිවක ්ළනුභ 

ඹහන්ත්රිකයණඹ පිළිඵ ප්රහේඹෝිමක ්ළනුභ ේගතොවීන් ේත් රඵහ දීභ. 

 ඳහළේ ශමුන් වහ ප්රජහ ේත් ඳරතුමරු ඳරිේබෝජනේැ ළ්ගතතකභ වහ ආශ්රිත් ්ළනුභ රඵහ දීභ. 

 අක පුේගතර ේේශිඹ ඳරතුමරු ඳරිේබෝජනඹ 200g ් හහ ඉවර නළංවීභට අලය ප්රචහයනඹ ් දු 
කිරීභ. 

 න ඳරතුමරු ප්රේද් ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ වහ ඳරතුමරු ඳළශ අේරිගඹ. 

ය ොවි තිඹ තුරදී ක්යේර  ත ක්රිඹල්භක  කයනු රැබූ ප්රධලන ංර්ධන ැඩටවන් 

 

1. ඳශතුමරු ගතම්භහන 2000  පිකරටුවීේම් ළඩටවන 

2. ේගතතුම ගතහ ර හ 5 පිකරටුවීේම් ළඩටවන 

3. කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ ප්රචිතත් කිරීේම් ළඩටවන වහ  ිග නළිය ආවහය 

ප්රචිතත් කිරීභ 

4. ේගතොිග කහන්ත්හ මිිය පිකරටුවීභ 

5. ගතහ ේනොකර ඉඩම් ගතහ කිරීේම් ළඩටවන 

6.  ළව් වහ සුළු හරිභහර්ගත ප්රියංසකයණ 

7.  කෘෂි භහර්ගත ංර්ධන ළඩටවන් 

8. අියේර්ක  ආවහය ේඵෝගතර නිසඳහ්නඹ වහ පර්හ ත්හඹ ළඩි කිරීභ වහ බීජ කෘෂි 

ේඹදුම් වහ ත්හ හණඹ රඵහ ත්ේම් ළඩටවන 

9. කෘෂි ේේහ ඳඹන යජේැ න ආඹනත් / ේගතොඩනළිමිත ිගෘත් කිරීම් 

10. අනුයහධපුයඹ කරහ ළ, ළව් ඵළම්ේම්, කඩය ේේහරඹ ඉත්රිපිට කිරි අම්භහරු 252  හ 

වහ කිරි අම්භහරු ්හනඹ හ පිරි නළමීභ. 

 



 

 
44 

 

2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 2015 ර්ේැ ඳරතුමරු ප්ර්ර්ලනඹ නළයඹීභට 48,000  හ ඳභණ් 2016 ර්ේැ 
නයමන්ේනෝ 100,000 කට අධික ංතයහ හ් ඳළමිිව අත්ය ඳරතුමරු ඳළශ 80,000  හ ඳභණ 
අේරිග වී ියේබ්. 
 

 2017 රිේැදී ේභභ ප්ර්ර්ලනඹ ඳශහත භට්ටමින් ළඩි පිරිකට ප්රියරහබ රළහිඹ වළකි 
ේර ඳළළතවීභට අේේ හෂිත්ඹ. 

 

උඳන්දිනඹට ඳරතුරු ඳැශඹක් සිටුවීභ:- 

ශමුන්ේ  උඳන් ත්නඹ භයමින් ඳරතුමරු ඳළශඹ හ ේයෝඳණඹ 

කය සුඩන්ේ  නමින්  නඩතතුම කිරීභට අසථහ ේවොයණ ව 

කුණ්ඩහේේ කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම ඳරතුමරු ඳර්ේැණ ආඹත්න 

රදී ඉඩ කඩ රඵහ දීේම් ිගේලේ ළඩටවන හ 2016 ර්ේැ ් ට 

ආයම්බ කයන රදී. ඳරිය කරත්කහමී ජීතවීේම් ළ්ගතතකභ පිළිඵ 

ආකේඳභඹ ර්ධනඹ හ කුඩහකර ් ටභ ශමුන් තුමර ඇිය කිරීභට ේභභ 

ළඩටවන ඉවේ ේව්.  

4.4.   අලු් වේ භං රයඹ 

           ඈත් අියත්ේැ ් ටභ ශ්රි රහංීමඹ ජනත්හේ  ප්රධහන ජිේනෝඳහඹ ුඩ කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ මුේ කය 

ගතත  වී ේගතොිගත්ළනින් රඵහ ගතන්නහ රේ්හ ුඩ වී අසනු ිතන් අග්ර පරඹ ජඹ ශ්රි භවහ ේඵෝධින්වන්ේේට 

පුජහ කිරීභ ේගතොිග ජනත්හ එ්හ ් ටභ කය ේගතන ආ උතුමම් කහර්ඹඹකි. ඳ,ජරඹ,කරරු එළිඹ,සුශඟ ළනි 

ේොබහ හධක භත් ඳ්නම් ඇිය ේගතොිගත්ළේනකර ත් ත්භ අසළනින ේනශහ ගතළ සේභන් ඳසු ත්ඹය, 

මිකරකත්, ත්නිසුරු, ආත් ේොබහ්වභ ේනුේන් කෘත්ේව්ත් ඵ ඳශ කයනු ස ේභභ තකහයඹ අ්ටත 

් දු කයනු  රඵ . 

 

           අ අනු ේභභ උතුමම් කහර්ඹඹ “අළුත වේ භංගතරය” නමින් ත්දුයටත සේනංමින් ජහියක 

උතඹ හ  ේර යජේැ පුර්ණ අනුග්රවඹ රඵමින් හර්ෂික ඳතහේගතන ඹහේම් ගතකිභ ේගතොිගජන 

ංර්ධන ේ්ඳහර්ත්ේම්තුම ේත් ඳළරී ඇත්.අ අනු අියගතරු ජනහධිඳියතුමභන්ේ  ප්රධහනතේඹන් 

2016 අේප්රේේ භහේැ 09 වහ10 ත්නඹන් කර 49 න යටත ේඵෞේධ ජනත්හේ  මුදුන්භේකඩ න  ශ්රි 

භවහ ේඵෝධින්වන්ේේ අභිඹත්  උතහකහයේඹන්  ඳතන රත්. 

 

             ත්ය වේකඩ කිරි ඉියයවීේම් ් ට අලුතවේ ේඳයවළය ශ්රි භවහ ේඵෝධින්වන්ේේ අභිඹට 

ඳළමිණ  පුජහ කිරිභ ් හහ කටයුතුම  අභිභහනත ේර ඉටු කයන ර් අත්ය  මී ඳළිව පුජහ වහ ිමේත්ේ 

පුජහ  ආත්හසී නහඹක ඌරුරිේ  න්නිර ඇතත්න් ප්රමුත ආත්හසී කණ්ඩහඹභ ිග් න්  ඳතන රදී.  

ත් ේන් ් ඹලුභ ේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන ිතන් එ හ සකස කය බහය දුන් වේ ේභත්න පුජහ කයන 

ර් අත්ය ේභය අළුත වේ භංගතරයඹ හර්ථක කය ගතළනිභට කෘෂිකර්භ අභහත ඹහංලඹ ප්රධහන ේසු 

අභහත්යහංල, ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම, ංසථහ,යසථහපිත් භණ්ඩර, උතුමරු භළ් ඳරහත බහ වහ ේඳෞේගතිතක  

ආඹත්න ් , ේගතොිග ංිගධහන ් ිගලහර ්හඹකතඹ හ  රඵහ ේ්න රත්.  ේභකර ත් “ ජහියක  අලුත වේ  

භංගතරයඹ “  නමින්  භරු කරහඳඹ හ ් එළි ් හන රත්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

           2017 ේර්දී ් 50 න යට ේභභ පුණයේඹෝතඹ අිය උතකර්ලත ේර අනුයහධපුය ශ්රී 

භවහ ේඵෝ මිදුන් අභිඹ දී අියගතරු ජනහධිඳියතුමභන්ේ  ප්රධහනතේඹන් ඳළළතවීභට ේම් න ිගට 

කටයුතුම ළරසුම් කයමින් ඳණා. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5.  “සිதමු” කලන්තල ය ොවි ංවිධලන පිහිටුවීභ 

           2016 – 2018 ේත්ර්ඹ පුයහට ක්රිඹහතභක න ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ඹටේත 

ේගතොිග කහන්ත්හ මිතක කය ගතනිමින් ගතභ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ “් தමු” කහන්ත්හ ේගතොිග ංිගධහන 
පිකරටුනු රඵ . අ අනු ගතභකට එ හ කහන්ත්හ ේගතොිග ංිගධහනඹ හ  ඵළිමන් ත් න පුයහ කහන්ත්හ 

ංිගධහන 25,000  හ පිකරටුවීභට අේේ හහ ේකේර්. ේභකර භහයම්බක උතඹ අනුයහධපුය ගතේනෆ 

භවළිත ක්රීඩහංගතනේැදී 2016 ස හේත්ෝඵර් භ 13 න ත්න ඳතන රත්. අ අනු ේම් න ිගට 

ංිගධහන 19,000 ක ිතඹහඳත්ංිත කටඹතුම අන් කයනු රළඵ ඇත්. 

අයමුණු:- 

 ඳවුයේ ආවලය වල යඳෝණ අලයතලඹ සිඹ ය ්යතන් වැකි ඳභණ පුයල  ැනීභ. 

 නැවුම් එශළු ව ඳශතුරු ඳරියබෝජනඹ කිරිභ තුළින් ඳවුයේ ආවලය ඳලරියබෝජන යටල ැඩි 

දියුණු කිරීභ. 

 ඳවුයේ ආවලය අලයතලඹ වල ැඹයන විඹදභ අභ කිරීභ තුයන් ඳවුයේ ආර්ීකකඹ 

ලක්තිභ් කිරිභ. 

 ිගේන් ේත්ොය ආවහය ඳරියබෝජනඹට අ්ථල ැරසීභ තුළින් ඳවුයේ යෞඛ්ය ත්ඹ 

ඉවශ නැංවීභ. 

 ඉතරන අඳද්රය කශභණලකයණඹ තුළින් ඳරිය හිතකලී  ටපිටලක් ය ොඩනැංවීභ. 

 භූක  පරදලයිතලඹ ඉවශ නැංවීභ වල න තලක්ෂණ ක්රභ වඳුන්ල දීභ. 

 ඳරිය හිතකලී   ල ක්රභ ප්රර්ධන තුළින් ආවලය වල ඳරිය සුය්ෂිතතල ඳ්ල  ැනීභ. 

 නවීණ තලක්ණ ක්රභයව්දඹන් තුළින් තරුණ තරුිවඹන් ය තු  ලට යඹොමු කිරීභ. 

 ඳවුයේ ලභලජිකඹන්යේ භලනසික වල ලලරීරික යෞඛ්ය ත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 
 

           ේගතොිග කහන්ත්හ මිතක කය ගතනිමින් ඳුඩේ අකකේැ අනහගතත් ගතභන්භඟ ඹවඳත කය ගතළ සභ 

උේ්හ කහන්ත්හ තුමශ ඳතනහ ිගබ ල හණාන් වඳුනහ ගතනිමින් ඇඹ ංිගධහනහතභක ිගඵර ගතළන්වීභ 

පිිව කහන්ත්හ ේගතොිග ංිගධහන පිකරටුහ අ තුමශ ඳුඩේරන් ඳුඩරට ඈඳුණු අතණ්ඩ ඉත්රි ගතභන් භඟ හ 

සසේේ ියයහය ංර්ධන අේේෂහ මුඳුන් ඳමුණුහ ගතළ සභ යජේැ අභිප්රහඹ . 

49 න අලුත වේ භංගතරයඹ ිගේලේ අසථහ 
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4.6.   සුබලයතී ැඩටවන්භලරල 

         ශ්රි රංකහ ණාන් ිගදුිත ංසථහ භිමන් ක්රිඹහතභක ඡනත්හ ආකර්ණඹ ත්නහගතත ළඩටවන හ න 

සුබහයිය ළඩටවන් භහරහ සසේේ ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන පිළිඵ ජනත්හ ්ළනුත 

කිරීභ 2016 භළ  භ ් ට ආයම්බ කයන රදී. 

         ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන වහ එකර ළ්ගතතකභ, ේඳොේවොය වනහධහයඹ රඵහ දීභ, කෘෂි 

නිසඳහ්න අේරිගකයණඹ, කහඵනික ේඳොේවොය බහිගත්ඹ, ඹවඳත කෘෂිකහර්මික පිළිේත, ඳරතුමරු 

ගතම්භහන ළඩටවන, ේගතතුම ගතහ ළඩටවන, දීඳ යහේත් ේගතොිග ියඹ, භව කන්නඹට සු්හනම් වීභ 

වහ ඳරහත බහ භට්ටමින් ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ක්රිඹහතභක න  ආකහයඹ ඹන කහම න 

වහ ළ්ගතත භහත්ෘකහ පිළිඵ් අ අ ිගඹන්ේ  ප්රවීන ම්ඳත්හඹකඹන්ේ  වබහීතේඹන් ප්රචහයණඹ 

කය ඇත්. 

          ේභභ ළඩටවන ෆභ ියඹකභ බ්රවසඳියන්්හ ත්න ේඳ.. 7.00 -8.00ට ් හහ ප්රචහයණඹ න 

අත්ය ේම් න ිගට  ළඩටවන් 24 හ හර්ථක ඳතහ ඇත්. 

4.7.  Food First පු්ඳ් අතියර්කඹ 

           ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන 2016 – 2018 පිළිඵ ජනත්හ ්ළනුත කිරීේම් අයමුිවන් 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ිග් න් ේේ හ වුඩස ආඹත්නඹ වහ ම්ඵන්්ෂකයණේඹන් ත්නමිණ පුතඳත් වහ 

ියනකයන් පුත ඳත් භඟ භහ් ක නිකුත කයනු රඵන Food First නිර පුතඳත අියේර්කඹ 

එළි්ළ හවීභ 2016.08.10 ත්න ් දු කයන රත්. 

 

 

 

 

 

 

           

   ෆභ භකභ ත්නමිණ වහ ියනකයන් පුතඳත් භගත ත් න පුයහ ේභභ පුතඳත අියේර්කඹ ේඵ්හ 

වළේයන අත්යභ අන්ත්ර්ඡහරඹ සසේේ e පුතඳත් හ ේර් ඳර ේකේර්. 

            ේභභ පුතඳත අියේර්කඹ වයවහ් ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන පිළිඵ් ළ්ගතත වහ 

කහම න ේත්ොයතුමරු, කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ වහ අ ඹටේත ඇිය ආඹත්න ර කහර්ඹ බහයඹ වහ ේේහන් 

පිළිඵ්, නවීන ත්හ හිවක ක්රභේව්් වහ ඹන්ේත්රෝඳකයණ පිළිඵ්, කෘෂිකර්භඹ සසේේ ජීිගත්ඹ ජඹ ගතත 

හර්ථක ේගතොිගේඹකු ඹන භහත්ෘකහන් සසේේ ිතපි ේඳර හ ඳර කිරීභ ් දු ේකේර්. 

 

Food First පු්ඳ් අතියර්කඹ එළි දක්ක න්.... 
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05.   ය ොවීන්යේ බලයකලය අයමුදර 
 

 

ේගතොවීන්ේ  බහයකහය අයමු්ර 1994 භහර්තුම භ 09 න ත්න යජඹ ේනුේන් මු්ේ අභහත්යහංල 

ේේකම්යඹහ වහ අයමු්ර ේනුේන් එකට කෘෂිකර්භ ංර්ධන වහ ඳර්ේැණ අභහත්යහංලේැ ේේකම්, 

එභ අභහත්යහංලේැ යහජය ේේකම්, කෘෂිකර්භ නිසඳහ්න වහ අේරිග කටයුතුම පිළිඵ අභහත්යහංලේැ ේේකම්, 

ේගතොිගජන ේේහ ේකොභහරිස වහ බහණ්ඩහගතහයේැ නිේඹෝජය ේේකම්ේගතන් භන්ිගත් භණ්ඩරඹ හ අතන් 

ත්ළබූ බහයකහය සේපු හ භඟින් සථහඳනඹ කය ඇත්.  

 

 සුළු ේගතොවීන්ේ  කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ වහ සුඵහධනඹ වහ අලය ඳසුහිභ කස කය සුළු 

ේගතොවීන්ේ  ක්රීඹ ්හඹකතඹ තුමළින් කෘෂිකහර්මික ලේඹන් සඹංේඳෝෂිත් ශ්රී රංකහ හ ේගතොඩ 

නළඟිභ ේභකර ේභේවය ිගඹ. 
 

අයමුණු:-  
 

1994 දී සථහපිත් බහයකහය සේපුේව් වන් න ආකහයඹට වහ 2002 ර්ේැත් අභහත්ය භණ්ඩර 

ංේේලඹ හ භඟින් අයමුණු පුළුේ කිරීභ භඟින් ේගතොවීන්ේ  බහයකහය අයමු්ර ඳවත් අයමුණු ේනුේන් 

ක්රිඹහතභක ේව්. 

 

i. ශ්රී රංකහේව් කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ වහ ේගතොිග ජනත්හේ  සුඵ හධනඹ ළඩි ත්යුණු කිරිභ 

ii. සුළු ේගතොවීන්ට ේකටිකහම න කෘෂිකහර්මික ණඹ ඳවසුකම් ළරසීභ. 

iii. සුළු ේගතොවීන්ට කෘෂිකහර්මික ේඹ්ුඩම් ම්ඳහ්නඹ 

iv. සුළු ේගතොවීන්ේ  මරය දුසකයත්හඹන් භඟවයහ ගතළ සභ වහ සුළු ේගතොිගඹහට ේේශඳර ණඹ 

ඳවසුකම් ළඳ පභ 

v. සුළු ේගතොවීන්ේ  කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ වහ සුඵ හධනඹ වහ ්ළනුත කිරීේම් ළඩටවන් 

ක්රිඹහතභක කිරීභ 

vi. ේඵෝගත වහ ත නිසඳහ්න ක්රිඹහිතඹ ේභන්භ නිසඳහ්නඹ පිරිළකසුභ වහ සුළු ේගතොවීන්ට අලය 

ේනත අනුග්රවඹන් රඵහ දීභ 

vii. කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ වහ ිගේලේ කෘෂිකහර්මික ළඩටවන් ක්රිඹහතභක 

කිරීභ 

 

ක්රිඹල්භක ක්රභයව්දඹ:-  
 

අධය හ භණ්ඩරඹ හ වයවහ එ හ එ හ ර්ඹ වහ යහඳෘිය අනුභත් කිරිභ තුමළින් අ්හශ ආඹත්න 

භඟින් යහඳෘිය ක්රිඹහතභක කිරීභ ් දු කය . අයමු්ේේ අධය හ භණ්ඩරඹ ඳවත් ඳරිත් භන්ිගත් ේව්. 
 

 බහඳිය  - කෘෂිකර්භ අභහත්යහංල ේේකම් 

 හභහජික - ේගතොිගජන ංර්ධන ේකොභහරිස ජනයහේ 

 හභහජික - ප්රධහන ගතණකහධිකහරී (කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ) 

 හභහජික - බහණ්ඩහගතහය ිගේලේ නිේඹෝජිත් 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

අයමුදයේ ප්රධලන ආදලඹම් ප්රබඹ:-  

 අයමු්ර වහ න ප්රධහන ආ්හඹම් භහර්ගතඹ ේගතොිගේත් ේරොත්සක ේැ අේරිග ආ්හඹේභන්  ඹම් 

ප්රියලත්ඹ හ ඵත, එඹ ිගටින් ිගට ජහියක ේරොත්සක  භණ්ඩරඹ භඟ හක ඇඡහ කය ණායණඹ කය ගතත් යුතුම 

ඵත බහයකහය සේපුේව් වන් කය ඇත්. 

ය ොවියත යරොතරැයිඹ:- 

අංක 95/1317/105/081 ්යණ අභහත්ය භණ්ඩර ඳත්රිකහ භඟින් ේගතොිගේත් ේරොත්සක ඹ භළේඹන් 

1963 අංක 11 ්යණ  මු්ේ ඳනේත 17 (2) ගතන්ියඹ ප්රකහය ිගර්ජන ඳනත් භහර්ගතේඹන් ේගතොවීන්ේ  

බහයකහය අයමු්රට ඹළිගඹ යුතුම න ඳරිත් අකහඵේධ අයමු්රට ඵළය කිරීභ වහ අභහත්ය භණ්ඩර අනුභළියඹ 

රඵහ දී ඇත්. 

 

කෘෂිකහර්මික කටයුතුම වහ න යජේැ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම වහ ආඹත්න භඟින් ඉත්රිඳත කයනු 

රඵන ංර්ධන ේඹෝජණහ වහ ේගතොිගන්ේ  බහයකහය අයමු්ිතන් මු්ේ රඵහේ්නු රළේබ්.ේභභ ණඹ ත්ණා 

කහම න ේකටි කහිතන වහ ේනත ණඹ රඵහේ්න අත්ය අ අනු 2016 ර්ේැදී ඳවත් ඳරිත් ේගතොිගන්ේ  

බහයකහය අයමු්ිතන් මු්ේ රඵහත් ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 වි්තයඹ මුදර (රු.ක ) 

01 ප්ර්හනඹන් 31.60 

02 ණඹ 53.1 

03 අතියකහයම් 0.0 

එකතු 84.75 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

06.   න ංර්ධන ැඩටවන්/යලඳෘති 2017 
 

6.1.ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන - 2017 

ේේශීඹ ආවහය නිසඳහ්න අංල ල හියභත කිරීභ තුමිතන් සඹංේඳෝෂිත් කෘෂි ආර්කයකඹ හ 

ේගතොඩනළඟීභ ඉර හක කයේගතන කස වූ තුමන් අුඩරුදු භධයකහම න ළඩටවන ආආවහය නිසඳහ්න ජහියක 

ළඩටවනආ(2016-2018) මිතක ේකොට 2017 ර්ේැ ංර්ධන ළඩටවන් ළරසුම් කය ඇත්. 

ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ ත්වුඩරු කිරීභත, අියේර්ක ආවහය ේඵෝගත ේේශීඹ ලේඹන් නිසඳහ්නඹ 

කිරීභ භඟින් ආනඹන අභ කිරීභ වහ ේේශීඹ ේගතොිගඹහේ  ආ්හඹම්  ත්තතඹ ළඩි ත්යුණු කිරීභ අයමුණු 

කයමින් 2016 ර්ේැ ් ට ක්රිඹහතභක න ේභභ ළඩටවන 2017 ර්ේැ ්, ් ඹළුභ ත්සත රි හක 

ආයණඹ න ඳරිත් ක්රිඹහතභක කිරීභට ඵරහේඳොේයොතතුම ේව්. 

අ අනු 2017 ය වහ ආවහය ේඵෝගත නිසඳහ්නඹ වහ කෘෂිකහර්මික අංලේැ ිගේලේෂිත් 

 හේේත්රඹන් ංර්ධනඹ ඹන අංල 02 සසේේ ක්රිඹහතභක ේන ංර්ධන ළඩටවන්/යහඳෘිය රට 

අ්හශ ්ශ ප්රියඳහ්න අලයත්හඹ හයහංල කය ්ළ හිගඹ වළක. 

1. ආවහය ේඵෝගත නිසඳහ්නඹ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ  ත්වුඩරු කිරීේම් ළඩටවන  

 
යලඳෘතිඹ 

2017 ප්රතිඳලදන 

(රු.ක ) 

01 ේගතතුම ගතහ ංර්ධන ළඩටවන 122 

02 ඳහංශු ඳරී හහ  10 

03 ්ළනුත කිරීම්,පුහුණු ළඩමුළු වහ ප්ර්ර්ලණ   65 

04 ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවේන් ේභේවයුම් වහ ඇගතයුම්  05 

උඳ එකතු 202 

 

යඵෝ ඹ 
2017  ප්රතිඳලදන 

(රු.ක .) 
යඵෝ ඹ 

2017  ප්රතිඳලදන 

(රු.ක .) 

වී            110 ත්ර  10 

ඵඩඉරිඟු 50 උඳු  05 

යටකජු 35 කව්පි  07 

මුං 10 කුය හකන්  13 

යරොකු ලණූ 30 එශළු              45 

යතු ලණු 20 ඳශතුමරු 165 

ක රි ්            200 එකතුම 848 

යෝඹල 48 අර්ත්හඳේ 100 

එකතු 848 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

3. ප්රධලන කෘෂිකලර්ක ක ංර්ධන අංල 
 

 
යලඳෘතිඹ 

2017 අයේක්ෂිත  

ප්රතිඳලදන (රු.ක .) 

01 ේඹුඩම් කශභනහකයණඹ 150.00 

02 ේගතොවීන් ිගඵර ගතළන්වීභ   15.00 

03 අේරිගකයණඹ   70.00 

04 සබහිගක ම්ඳත කශභනහකයණඹ   60.00 

05 යහජය ේඳෞේගතිතක වුඩේකහයතඹ     4.00 

06 ත්රුණ වහ කහන්ත්හ වබහීතඹ 128.00 

07 ්ළනුභ කශභනහකයණඹ 100.00 

08 කෘෂිකර්භහන්ත්ේැ හම්ප්ර්හ ක ්ළනුභ වහ ක්රිඹහකහයකම්    20.00 

09 ඳර්ේැණ වහ ත්හ හණ ංර්ධනඹ  137.00 

10 ඳහරිේබෝිමක ේෞතය වහ ත්ෘේියභතබහඹ    43.00 

11 ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ     58.00 

12 ජහියක කෘෂිකහර්මික ්තත් ඳේධියඹ   165.00 

එකතු   950.00 
 

4. ිගිගධ ංර්ධන ළඩටවන් 

   
 යලඳෘතිඹ 

2017 ප්රතිඳලදන 

(රු.ක ) 

1 ේගතොිග වනහධහය මු්ේ ප්ර්හන ළඩටවන (ේඳොේවොය)** 35,000 

2 කෘෂිකහර්මික අංලඹ නිගකයණඹ කිරීේම් ේරෝක ඵළංකු යහඳෘියඹ 720 

3  කහඵනික ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ වහ බහිගත්ඹ ත්රිගතළන්ිගේම් 
ළඩටවන 

100 

4 ජහියක කෘෂිකර්භ ඳර්ේැණ ළරළසභ   20 

5 ජරඹ, ේෞතය වහ  සඳහය හහ පිළිඵ නිඹහභන ළඩටවන   22 

6 ඳර්ේැණ වහ ංර්ධන ළඩටවන   22 

7 ේඵෝගත පුේයෝකථනඹ කිරීේම් ළඩටවන   01 

එකතු 35,885 

     ** ේභභ ප්රියඳහ්න මු්ේ අභහත්යහංලඹ ඹටේත ේන්ේකොට ඇත්. 

 

 

 

අඹැඹ කථලයන් යන්කර ප්රතිඳලදන 

 කෘෂි නිසඳහ්න ගතඵඩහ ඉත්කිරීේම් යහඳෘියඹ රු.මි.600 

 භධය ඳරිභහණ වී ේභෝේ කරමිඹනි ්වහ න ණඹ යහඳෘියඹ රු.මි 400 

 ේගතොිගඳශ ඹහන්ත්රිකයනඹ ්වහ ේගතොිග මුඳකහය මිිය ්වහ ණඹ 

රඵහත්භ රු.මි 50 
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5. ිගේේශිඹ ඵත්හ වහ ජහත්යන්ත්ය මුළු/ළ්  වහ අ්හශ ්ශ ප්රියඳහ්න අලයත්හ 

 
ැඩටවන/යලඳෘතිඹ 

2017  ප්රතිඳලදන 

(රු.ක .) 

01 දලඹක මුදේ ය වීභ 

1.1 ආවහය වහ කෘෂිකර්භ ංිගධහනඹ (FAO)   17.70 

1.2 ආ් ඹහ ලහන්ියකය කරහඳේැ අකහඵේධ ග්රහමීඹ ංර්ධන 
භධයසථහනඹ  (CIRDAP) 

  2.50 

1.3  ආ් ඹහ අප්රිකහ ග්රහමීඹ ංර්ධන ංිගධහනඹ (AARDO)  4.20 

1.4 ේරෝක ආවහය ංිගධහනඹ  (WFP)  10.00 

1.5  ියයහය කෘෂිකර්භඹ තුමිතන් ත්ළිඳුකභ පිටු්ළකිේම් භධයසථහනඹ 
(CAPSA)  

  4.40 

1.6  ආ් ඹහ ලහන්ියකය කරහඳේැ ලහක ංය හණ ේකොමිභ 
(APPPC ) 

  0.90 

1.7  ආවහය වහ කෘෂිකර්භඹට අ්හර ලහක ජහන ම්ඳත පිළිඵ 
අන්ත්ර්ජහියක ිමිගසුභ ( ITPGRFA ) 

0.30 

02 ජලතයන්තය ැඩමුළු /ම්භන්රණ 

2.1 ආ් ඹහනු පර්හ ත්හ ළඩටවන  (APO)   3.50 

2.2 ආ් ඹහ අප්රිකහ ග්රහමීඹ ංර්ධන ංිගධහනඹ (AARDO)  3.50 

 එකතු 47.00 

 

අභලතයලංලයේ ආඹතන වල 2017  යන්කශ ප්රතිඳලදන 

1. කෘෂිකර්භ යදඳලර්තයම්න්තු 
1.1. කෘෂිකහර්මික ඳර්ේැණ වහ ංර්ධන යහඳෘිය 

 යලඳෘතිඹ 2017 ර්ඹට යන්කර 

මුදර (රු.ක ) 

1 න ේ්මුහුම් බීජ නිසඳහ්න යහඳෘියඹ 80 

2 කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂීකහර්මික ඳර්ේැණ යහඳෘියඹ 60 

3 ජහියක කෘෂිකර්භ ඳර්ේැණ ළරළසභ 50 

4 ඳශතුමරු ඳර්ේැණ ආඹත්නඹ - ේවොයණ 25 

5 ඳශතුමරු ගතම්භහන යහඳෘියඹ 15 

6 ඳහංශු ංය හණ ඳනත් ක්රිඹහතභක කිරීභ 05 

7 ේගතොඩනළිමිත ංර්ධනඹ 20 

උඳ එකතු (1)                  255 
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1.2. කෘෂිකර්භ යහේිය වහ පුහුණු ළඩටවන් 

 යලඳෘතිඹ 2017 ර්ඹට 

යන්කර මුදර (රු.ක ) 

1 කෘෂිකර්භ ිග්යහර ළඩිත්යුණු කිරීභ  70 

2 භහධය ළඩටවන    30 

3 ASDA    04 

4 කෘෂි උ්යහන ංර්ධනඹ   05 

5 ේගතොඩනළිමිත ංර්ධනඹ 100 

උඳ එකතු(2) 209 
 

1.3. බීජ වියක කිරිභ වහ ේයෝඳණ ද්රය සුය හෂිත් කිරීභ 

 යලඳෘතිඹ 2017 ර්ඹට 

යන්කර මුදර (රු.ක ) 

1 ජහියක බීජ නිසඳහ්නඹ වහ මිරදීගතළ සභ 280 

2 බීජ ඳනත් ක්රිඹහතභක කිරීභ 15 

3 කඩිනම් බීජ ේගතොිගේඳොර ංර්ධන ළඩටවන 120 

4 කෘෂි යහඹන ද්රය භිමන් ් දුන වහනි අභ කිරීභ 05 

5 ේේශීඹ අර්ත්හඳේ බීජ නිසඳහ්න ළඩටවන 60 

උඳ එකතු(3) 480 

මුළු එකතු (1+2+3) 844 
 

2. ය ොවිජන ංර්ධන යදඳලර්තයම්න්තු 

 යලඳෘතිඹ 2017 ර්ඹට 

යන්කර මුදර (රු.ක ) 

1 සුළු ඳරිභහණ ළව් ප්රියංසකයණඹ 1,500 

2 ේඳොේවොය ගතඵඩහ ඉත්කිරීභ     50 

3 ේඵෝගත ිගිගධහංිමකයණඹ     50 

4 ේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන නවීකයණඹ වහ ංර්ධනඹ    141 

මුළු එකතු  1,741 
 

3.කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹ ඹටේත ඇිය අේනකුත ආඹත්න 

 ආඹතනඹ 2017 ප්රතිඳලදන (රු.ක ) 

1. කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන ය හණ භණ්ඩරඹ 2,704 

2. ේව හටර් ේකොබ්ඵෆකඩු ේගතොිගකටයුතුම ඳර්ේැණ ආඹත්නඹ   157 

3. ඳසු අසළන්න පිළිඵ ත්හ හණ ආඹත්නඹ   110 

4. ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්ේැණ ප්රියඳතිය බහ     65 

5. ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ     42 

එකතු 3,078 
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07. අභලතයලංලඹ ඹටය් ක්රිඹල්භක ආඹතන 
 

කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 

ත්භ ේභේවය න ේඹෝගතයවූත ියයහයවූත කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ හ අතකය ගතළ සභ වහ න 

ව ත්යුණු කශ කෘෂිකහර්මික ත්හ හණඹ ජනනඹ කය යහේත් කිරීභ තුමළින් කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 

ර් ් ඹඹ හ ඉ හභවූ කහරඹ හ ියසේේ ත්භ ේේහ ජහියඹට පු් කය ඇත්. ත් ේන් ිගිගධ කෘෂි ඳහරිරික 

කරහඳ ආයණඹ කයන ත්හ හිවක ආඹත්න වහ වහඹක ේේහ ආඹත්න, කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමට 

අඹතඹ.  

ප්රධලන කලර්ඹඹන්:- 

01. ඳර්ේැණ භඟින් ත් ේන් ිගිගධ කෘෂි ඳහරිරික කශහඳ රට උිතත් කෘෂි ත්හ හණඹ ණායණඹ 

කිරීභ. 

02. න ත්යුණු කෘෂි ත්හ හණඹ ේගතොිග ප්රජහ අත්ය යේත් කිරීභ. 

03. උස ණාණහතභක බීජ වහ ේයෝඳණ ද්රය නිසඳහ්නඹ ේකොට ේඵ්හවළරිභ. 

04. ඳළරෆටි ංය හණ ඳනත්, ඳළිේඵෝධ නහලක ඳනත්, ඳංශු ංය හණ ඳනත් වහ බීජ ඳනත් 

ක්රිඹහතභක ීමරීභ. 

05. කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ NVQ 05, ව 06 ඳහශභහරහ ඳතහේගතන ඹහභ, ේගතොවීන්ට වහ නිරධහරීන්ට 

අලය පුහුණු ළඩටවන් ඳළළතවීභ. 

06. ආවහය ේඵෝගත නිසඳහ්නඹට අ්හර භහජ ආර්කයක මී හණ ඳළළතවීභ. 

2016 ර්ඹ වල ප්රතිඳලදන වල 2016 අය ෝ්තු 31 දින දක්ල විඹදභ 

යලඳෘතිඹ 

මූරධන පුනයලර්තන 

ප්රතිඳලදන 

රු.ක . 

විඹදභ                      

රු. ක . 

ප්රතිඳලදන 

රු.ක . 

විඹදභ                

රු. ක . 

1. ඳරිඳලරන වල ආඹතන යේල 31.7 15.081 407.682 282.066 

2. කෘෂිකලර්ක ක ඳර්යේණ වල 

ංර්ධනඹ 
458.8 104.393 1490.0 969.81 

3. යලේති වල පුහුණු 380.0 157.118 1,202.2 758.053 

4. ීජජ වතික කිරීභ වල ඳැශෑටි 

ංයක්ණඹ 
670.5 198.398 1,199.375 736.805 

එකතු 1,541.0 474.99 4,299.257 2726.734 
 

2016 ර්ඹ තුශ ක්රිඹල්භක කයන රද ැඩටවන්ර ප්ර තිඹ 

1. කෘෂිකලර්ක ක ඳර්යේණ වල ංර්ධන ැඩටවන  

අඳනඹන ේශේඳොරට සුදුසු ඉවශ අසනු රඵහේ්න වී ප්රේද් නිසඳහ්නඹටත, ඳළශ ් ටුවීභ 

ඹහන්ත්රීකයණඹ කිරීභ වහ ත්හ හණේව්්ඹ ංර්ධනඹට වහ ළඩිත්යුණු කිරීභටත ේඳොේවොය බහිගත්ේැ 

කහර්ඹ හභත්හ ඉවශ නළංවීභටත ඳර්ේැණ ඳතන රදී. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

වී 

 අනුයහධපුයේැ වහ ේඳොේශොන්නරුේව් නි්ර්ලන  හේේත්ර ේ්ක හ සථහඳනඹ කයන ර් අත්ය වී ගතහේව් 

න ත්හ හණේව්්ඹන් ප්රචහයණඹ වහ ේගතොවීන්/ඳහේ වහ ිගලස ිග්යහර ් සුන් වහ  හේේත්ර නිරධහරීන් 

2912 හ වහ පුහුණු ළ්  58 හ ඳතන රදී. 
 

 අම්ඵරන්ේත්ොට වහ රුසදේව් වී ඳර්ේැණ ආඹත්නඹන්කර නිර නිහ වහ ේගතොඩනළිමිත නවීකයණඹ 

තුමළින් වී ආශ්රිත් ඳර්ේැණ වහ ඹටිත්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කයන රදී. 
 

යන් ක්යේර යඵෝ  

 ේ්මුහුම් මිරිස, ළණු වහ ඵඩඉරිඟු බීජ නිසඳහ්න ළඩටවන ඹටේත අයරගතංිගර, කරහපීඹ 

කෘෂිකහර්මික ඳර්ේැණ වහ ංර්ධන ආඹත්නේැ ළණු ගතඵඩහ හ ඉත්කයන ර් අත්ය, වරිත් 

ගතෘවඹ හ නවීකයණඹ ේමින් ඳණා. 

 ේ්මුහුම් මිරිස, ඵඩඉරිඟු වහ අමු වහ ිගඹළි මිරිස නිසඳහ්නඹ වහ ිගෘත් ඳයහිමත් මිරිස ප්රේද් ත්යුණු 

කිරීේම් ඳර්ේැණ ් දු ේකේයමින් ඳණා. 

 මිරිසර ර්ධනඹ වහ පර්හ උස ඵට ඳත කයන ත්හ හණේව්්ඹන් ළඩිත්යුණු ේකේයමින් ඳණා. 

 ේ්මුහුම් ඵඩඉරිඟු නිඳ්වීභට ිගේේශීඹ ඵඩඉරිඟු ර ඳයම්ඳයහ ළඩි ත්යුණු කය ඉත්රිඹට ේගතනඹහභ 

තුමළින් ඵඩඉරිඟු නුමුහුම් ආය ංර්ධනඹ කිරීභ ් දු ේකේයමින් ඳණා. 

 ේනත  හේේත්ර ේඵෝගත පිළිඵ ඳර්ේැණ වහ ඹටිත්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹට ඳහිතත් ඳරියඹ හ 

කරත් ඳළශෆටි ගතෘවඹට ිගදුිත ඵරඹ ළඳ පභ, හරිභහර්ගත ඳේධිය සථහඳනඹ වහ පුනරුතථහඳනඹ, 

ආය හෂිත් ගතෘව නවීකයණඹ වහ ගතඵඩහ ඉත්කිරීභ ඹන කටයුතුම ් දු ේකේයමින් ඳණා. 
 

උදයලන යඵෝ  
ඳරතුමරු ගතම්භහන ංර්ධන යහඳෘියඹ ඹටේත ඳරතුමරු ගතම්භහන 18 හ ( භවනුය - යඹුටන් 1 වහ අේනෝ්හ 

1, කෆගතේර - නහයං1, ගතහේර - ඳළිව ේ්ොඩම් 1 වහ යඹුටන් 1, ේඳොේශොන්නරු - ඳළිව ේ්ොඩම් 1 වහ නහයං 

1, වම්ඵන්ේත්ොට - ේ්ළුම් 1 වහ ත්ුඩේ 1, කුරුණෆගතර - අේනෝ්හ 1 වහ ඳළිව ේ්ොඩම් 1, භහත්ේේ - අම 1, 

දරිඹන් 1 වහ නහයං 1, අම්ඳහය - ේ්ළුම් 1 වහ අම 1, ගතම්ඳව - අේනෝ්හ 1 වහ දරිඹන් 1) සථහඳනඹ කයන රදී. 

 ්රුන් අත්ය ඳරතුමරු ඳහරිේබෝජනඹ ප්රර්ධනඹට, ඳරතුමරු ේශළේ 4 හ (ත් හෂිරහ භධය භව 

ිග්යහරඹ, ශ්රී ේම්ධංකය භවහ ිග්යහරඹ, ශ්රී ඳහිත ිග්යහරඹ වහ කුළුඳන ත් හෂිරහ ිග්යහරඹ - ේවොයණ) 

පිකරටුන ර් අත්ය ඳරතුමරු ේයෝඳණ ද්රය 95,000  හ නිඳ්න රදී. 

 ශ්රී රංකහේව් ඳසු අසනු කශභනහකයණඹ වහ ඳරතුමරු රට අගතඹ එකතුම කිරීේම් යහඳෘිය ඹටේත 

භවනුය වහ මුරියව් කර ඇසුරුම් ගතෘව 2  හ වහ ඳරතුමරු ළකසුම් භධයසථහන 2 හ ඉත් කයන රදී.  

 ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන ඹටේත ඳශහත භට්ටමින් එශළු නිසඳහ්නඹ වහ  හෂුද්ර 

ජරම්ඳහ්න ඳේධිය සථහඳනඹ කිරීභ වහ ළ්  ආයණ ඉත් කිරීභ ් දු ේකේයමින් ඳණා. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

2. යලේති, පුහුණු වල න්නියව්දන ැඩටවන 
 

 ඹහඹ 2 ළඩටවන ඹටේත ඹවඳත කෘෂිකහර්මික බහිගත්හන් භඟින් අන්ත්ර් ඳශහත ප්රේේලර 

හභහනය වී අසළන්න ේව හටඹහයඹකට ේභ.ේටො. 5.5 ් හහ ඉවශ නංන රදී. (හභහනය ජහියක 

නිසඳහ්නඹ - ේව හටඹහයඹකට ේභ.ේටො 4.3) 
 

 අන්ත්ර් ඳශහත ප්රේේලර ේනත  හේේත්ර ේඵෝගතර ගතහ ප්රේේලඹ ඉවර නංන රදී.                                   

( ේව හටඹහය 34,871) 

 කෘෂිකර්භ ඩිේේරෝභහ ඳහශභහරහ ම්පර්ණ කයමින් ශියඹන් 212 ේ්ේන හ කෘෂිකර්භ ිග්යහරිතන් 

පිට ිමඹව. 
 

 ේේහසථ පුහුණු ආඹත්නඹ, ත්සත්රි හ කෘෂිකර්භ පුහුණු භධයසථහන වහ ේගතොිගඳේ ඹහන්ත්රීකයණ අබයහ 

භධයසථහනේැ නිරධහරීන් වහ පුහුණු ළඩටවන් 139  හ ් ේගතොවීන් වහ ළඩටවන් 63  හ ් 

ඳතන රදී. 
 

 NVQ 06 භට්ටේම් (කෘෂිකර්භ ඩිේේරෝභහ) ඳහශභරහ ඳතන කෘෂිකර්භ ිග්යහර 05  හ 

(කුණ්ඩහේේ, අණාණේකොශඳළරළස, ඳළේේේවය, ව්නිඹහ, කයපිංච) කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 

ඹටේත ඇිය අත්ය එභිමන් කෘෂි ඩිේේරොභහධහරින්  214 ේ්ේනකු 2016 දී හිකර  කයන රදී. 

 ඳළේේේවය කහෂි ිග්යහරේැ න ශිය ේන්හ් කහගතහයඹ හ වහ අධයඳන ංකිර්ණ ේගතොඩනළිමේර හ 

ේභභ ේර්දී ිගෘත් කයන රදී. කයපිංච කෘෂි ිග්යහරේැ අධයන ංකිර්ණේැ ඳරමු භවේේ ළඩ නිභ 

කයන රදී. 
 

 පුිතඹන්කුරභ, හිහිර, හරිඹේඳොර වහ රුසදු කෘෂි ිග්යහර වහ NVQ 05 භට්ටේම් ් සුන් 339  හ 

ඵහ ගතන්නහ රදී. ඳයන්ත්න් වහ ඳහරමුේණ් න කෘෂි ිග්යහර 02  හ ේභභ ේර්දී ිගෘත් කයන රදී. 
 

 කෘෂිකර්භ ඩිේේරෝභහ ඳහශභහරහ වහ ඹටිත්ර ඳවසුකම් ඩහ ල හියභත කිරීභට, ේේලන ලහරහ, 

ඳර්ේැණහගතහය වහ කෘෂිකර්භ ිග්යහර ර ේන්හ් කහගතහය ංර්ධනඹ කයන රදී. 
 

 ණාන් ිගදුිත ළඩටවන් 907  හ වහ රඳහකරනි ළඩටවන් 95 හ ිගකහලනඹ කයන ර් අත්ය, ේඳොත 70 

ක පිටඳත 124, 170  හ,  ඳත්රිකහ 44 ක පිටඳත, 1,165,305  හ, ේඳෝසටර් 12 ක පිටඳත 95,250  හ, 

ේේඵේ 02 ක පිටඳත 200,000  හ, වී ේඵෝගත ත්න ්ර්ලන පිටඳත 31,000  හ නිර්භහණඹ ේකොට මුද්රණඹ 

කිරීභ ් අන්ත්ර් ක්රිඹහකහරී ඵහුභහධය ංයු හත් ත්ළටි 1 හ ් (IMMCD) ම්පර්ණ කිරීභ ් දු කයන රදී. 
 

 ේගතොිග උඳේේලක ේේහ වයවහ ිගභසීම් 14,964 කට පිළිතුමරු ඳඹන ර් අත්ය, ජංගතභ ත්හ හණේව්් 

මරහයම්බඹ ක්රිඹහට නංහ,e - ේකටි ඳිවුඩඩ ේේහ (e-SMS) සථහඳනඹ ේකොට e - කෘෂිකහර්මික 

ක්රේභෝඳහඹ භහර්ේගතෝඳේේලඹ ප්රකහලඹට ඳත කයන රදී. 
 

 කෘෂි උ්යහන නළයඹීභට ේේශීඹ ංචහයකඹන් 84,209  හ වහ ිගේේශීඹ ංචහයකඹන් 505  හ ඳළමිිවඹව. 
 

 ජහියක කහෂි ේත්ොයතුමරු ජහරඹ හ සථහපිත් කිරීභ, ේගතොිග ගතළටළු ිගහ ගතළ සභ වහ e - ත්හ හණඹ ඩහ 

ේවොඳින් ේඹෝහ ගතළ සභට අයමුණු ේකොටේගතන ජහියක කෘෂිකහර්මික ේත්ොයතුමරු වහ න්නිේව්්න 

භධයසථහනේැ න ඹ භවේ ේගතොඩනළිමේර 2016 ස හේත්ෝඵර් භ  ිගෘත් කයන රදී. 
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3. ීජජ වතික කිරීභ වල යයෝඳණ ද්රය නිඳ්ලදන ැඩටවන 
 

3.1 ීජජ වල යයෝඳණ ද්රය ංර්ධනඹ 

 බීජ නිසඳහ්න ළඩටවන වහ වී ප්රේද් 20ක අභිජනන බීජ (කි.ග්රෆ. 3,567) නිඳ්න රදී. 

 හිතත්ය වී ුසේ 40,000  හ, ේනත  හේේත්ර ේඵෝගත බීජ ේභ. ේටො. 237.7  හ වහ එශළු බීජ ේභ. ේටො. 

0.66  හ මිරදී ේගතන ේඵ්හ වරින රදී. 

 පිදුරුත්රහගතර වහ මීපිිතභහන ේගතොිගඳශ ර හරිභහර්ගත ඳේධිය සථහඳනඹ කයන ර් අත්ය ේේශීඹ බීජ 

අර්ත්හඳේ නිසඳහ්නඹට ඳවසුකම් ළරසීභ පිිව බීජ ්තත් මු්හඹ වහ අලය ේකේයන ්ළ හටය 

06  හ වහ උඳකයණ මිරදී ගතන්නහ රදී. 

 කඩිනම් බීජ ේගතොිගඳශ ංර්ධන ළඩටවන ඹටේත, හරිභහර්ගත ඳේධිය, න කහර්ඹහර ේගතොඩනළිමිත, 

ිගකුණුම් භධයසථහන වහ බීජ ේගතොිගඳශ ර ේනත ඹටිත්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ කයන රදී. 

 

3.2 ීජජ වතික කිරීභ වල ඳැශෑටි ංයක්ණඹ 
 

 ඳයන්ත්න්කර වහ මුරුන්කන්කර බීජ ඳරී හහ කිරීේම් ඳර්ේැණහගතහයඹ වහ බීජ වියක කිරීේම් ේේහේව් 

ප්රහේේශීඹ කහර්ඹහර ර ඉත්කිරීම් ් දු ේකේයමින් ඳණා. (75%  හ ම්පුර්ණ කය ඇත්.) 

 බීජ ඳනත් ඹටේත බීජ වසුරුන්නන් ිතඹහඳත්ංිත කිරීභ අතණ්ඩ ් දු ේකේර්. 

 ණාණහතභක ඵ ඇගත පභට ඳර්ේැණහගතහයරදී අවඹු ේර ේශේඳොේරන් රඵහගතත බීජ නිඹළත් 

ඳරී හහට ර හ කයන ර් අත්ය ප්රියපර බීජ වසුරුන්නන්ට රඵහේ්න රදී. 

 බීජ ඳනත් පිළිඵ ්ළනුම්ත කිරීේම් ළඩටවන් ඳළළතවීභ ් දුේකේර්. (75% හ ම්පුර්ණ කය 

ඇත්.) 

 ඳිතේඵෝධ නහලක නිඹළත් වහ ගතඵඩහ ඳවසුකම් ඉත් ේකේයමින් ඳණා. 

 නිරධහරීන් වහ ජහනභඹ නුමුහුම් ඵ වහ කව්පි ප්රේද් වඳුනහගතළ සභ පිළිඵ පුහුණුවීම් ඳතන රදී. 

 

 

 

ජහියක කෘෂිකහර්මික ේත්ොයතුමරු වහ න්නිේව්්න භධයසථහනඹ කරටපු ගතරු අග්රහභහත්යතුමභහ 

වහ කෘෂිකර්භ අභහත්යතුමභහේ   ප්රධහනතේඹන් ිගෘත් කිරීභ. 
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2017 ර්ඹ වල ක්රිඹල්භක කිරීභට යඹෝජිත ැඩටවන් 
 

1. කෘෂිකලර්ක ක ඳර්යේණ වල ංර්ධන ැඩටවන 

1.1 වී 

 අඳනඹන ේශේඳොරට උිතත් ර හණ ිතන් යුතුම වී ප්රේද් ංර්ධනඹ 

 ඳළශ ් ටුවීභ ඹහන්ත්රීකයණඹ 

 ඳළශ ් ටුවීභ ඹහන්ත්රීකයණඹ වහ න ක්රේභෝඳහඹන් වඳුන්හදීභ වහ ේඳොේවොය බහිගත්හේව් 

කහර්ඹ හභත්හ ඉවශ නළංවීභ 

 න ත්හ හණඹන් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඳර්ේැණ ් දු කිරීභ 

 වී නිසඳහ්නඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 75 හ ඳළළතවීභ 

 බීජ නිසඳහ්න ළඩටවන වහ වී ප්රේද් 20ක අභිජනන බීජ කි.ග්රෆ. 300  හ නිසඳහ්නඹ 

 

1.2 යන් ක්යේර යඵෝ  

 න ඉවශ අසනු රඵහේ්න අභිභත් ප්රේද් ංර්ධනඹ 

 ේනත  හේේත්ර ේඵෝගත පිළිඵ ඳර්ේැණ වහ ඹටිත්ර ඳවසුකම් ංර්ධනඹ 

 භූමි පර්හ පත්හඹ ඉවශ නංන අත්යතුමය නිසඳහ්න පිරිළඹ අඩුකිරීභ පිිව කහර්ඹ හභ ලය 

ිග්යහතභක බහිගත්ඹන් ංර්ධනඹ වහ ප්රචහයණඹ 

 ේඵෝගත වහනි අඩුකිරීභ පිිව අකහඵේධ ඳිතේඵෝධ වහ ේ ඳහරන බහිගත්ඹන් ංර්ධනඹ කිරීභ 
 

1.3 උදයලන යඵෝ  

 අතණ්ඩ එශළු නිසඳහ්නඹ වහ උිතත් අකහඵේධ ේඵෝගත කශභනහකයණ (ICM) ත්හ හණේව්්ඹ 

වහ ඳසු අසනු ඳළේ හජ භඟින් එශළු, අර්ත්හඳේ, මර වහ ආකන්් ේඵෝගත ර ඉවශ අසනු රඵහේ්න 

අභිභත් ප්රේද් ංර්ධනඹ කිරීභ 

 ඳරතුමරු වහ එශළු ර නිකුත කය ඇිය ප්රේද් ර අභිජනන බීජ වහ ේයෝඳණ ද්රය නිසඳහ්නඹ 

 ආ්ර්ල හිම්භේ ගතම්භහනඹ හ ඉත්කිරීභ වහ න හිම්භේ ගතහ ත්හ හණේව්් ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 ඳරතුමරු වහ එශළුර න ේ්මුහුම් වහ ිගෘත් ඳයහිමත් ප්රේද් නිඳ්වීභ වහ බීජ නිසඳහ්නඹ 
 

2. යලේති වල පුහුණු ැඩටවන 
 

 ේේශීඹ ේභන්භ ජහත්යන්ත්ය ේශේඳොර වහ සුය හෂිත්, ණාණහතභක ත්තතේඹන් උස 

කෘෂිකහර්මික බහණ්ඩ වියක කිරීභට ඹවඳත කෘෂිකහර්මික බහිගත්ඹන් ක්රිඹහතභක කිරීභ 

 ියයහය කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ වහ ේේලණාිවක ේනසකම් රට සේයොතතුම ේ්න ආ්ර්ල 

ගතම්භහන සථහඳනඹ කිරීභ 

 කෘෂිකහර්මික යහේිය ත්හ හණේව්් භධයසථහනඹ සථහඳනඹ කිරිභ 

 කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමේව් ේත්ොයතුමරු ේ හන්ද්රසථහනඹ ේර ගතන්ේනෝරුේව් පිකරටි ජහියක 

කෘෂිකර්භ ේත්ොයතුමරු වහ න්නිේව්්න භධයසථහනඹ සථහඳනඹ කිරීභ 

 න ඇභතුමම් ේේහ ිගඳුම් භඟ “1920” ේගතොිග  වන යණ ේේහ’ කෘෂිකර්භ උඳේේලන ේේඹ 

පුළුේ කිරීභ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 උඳේේලන ේේහ ් ඇතුමළු ේබ් ඳහ්ක වහ ජංගතභ දුයකත්න ඳහ්ක මරහයම්බ ක්රිඹහතභක කිරීභ 
 

3. ීජජ වල යයෝඳණ ද්රය නි්ඳලදනඹ, වතික කිරීභ වල ඳැශෑටි ංයක්ණ ැඩටවන 

 ඹටිත්ර ඳවසුකම් ළඩිත්යුණු කිරීභ තුමළින් යජේැ ේගතොිගඳර ර හිතත්ය වී, ේනත  හේේත්ර ේඵෝගත වහ 

එශළු බීජ නිසඳහ්නඹට ඳවසුකම් ළඳ පභ 

 බීජ මිරදී ගතළ සභ වහ ේඵ්හවළරීභ ල හියභත කිරීභ 

 ේරොකු ළණු බීජ නිසඳහ්නඹ 

 ේේශීඹ බීජ අර්ත්හඳේ නිසඳහ්න ළඩටවන ළඩි ත්යුණු කිරීභ 

 බීජ ඳනත් ඹටේත නිඹහභන ක්රිඹහකහයකම් ක්රිඹහතභක කිරීභ 

 බීජ වහ ේයෝඳණ ද්රය වියක කිරීභ 

 ඳළශෆටි ංය හණ ඳනත් ඹටේත නිඹහභන ක්රිඹහකහයකම් ් දු  කිරීභ 

 ඳිතේඵෝධ නහලක ඳහරන ඳනත් ඹටේත ඳිතේඵෝධ නහලක ිතඹහඳත්ංිත කිරීභ වහ ඳිතේඵෝධ නහලක ඹළි 

ිතඹහඳත්ංිතඹ වහ ඇගත පභ 

 මජ ිග්යහතභක වහ මජ ිග්යහතභක ේනොන ්ළඩි කිරීභ වහ මිතක ණාණනඹ වහ ජනක ේරහසභ 

ඇගත පභ වහ ේඵෝගත ර ජනක ේරහසභ එ හසකස කිරීභ වහ ංය හණඹ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ේගතොිගජන ංර්ධන ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 
අයමුණු වල කලර්ඹඹන්:- 

1. යජේැ කෘෂිකහර්මික ප්රියඳතිය රට අනුකූර කෘෂිකහර්මික ඉඩම් ේඹ්වීභට අ්හර ිගධි ිගධහන 

ළරළසවීභ.  

2. කෘෂිකහර්මික ඉඩම් කරමිඹන්, කෘෂිකහර්මික ඉඩම් කරමි ේගතොවීන් ව භු හියකරුන්් /අ ේගතොවීන්ේ  

ගතහ අ ියහ් කම් ආය හහ කිරීභ වහ න ිගධි ිගධහන ක්රිඹහතභක කිරීභ.  

3. ේගතොිග ංිගධහන ිතඹහ ඳත්ංිග කිරීභ ව ඳතහේගතන ඹහභ ම්ඵන්ධ නිේඹෝගත ෆදීභ ව එභ ිගධි 

ිගධහන ක්රිඹහතභක වීභ ත්වුඩරු කිරීභ.  

4. ේගතොිගජන ංර්ධන බහ සථහපිත් කිරීභ ව අහේැ ඵරත්ර ක්රිඹහතභක කිරීභ වහ භඟ ේඳන්වීභ 

ව අ්ෂ හණඹ.  

5. ත් න පුයහ ඳතනහ ෆභ ේගතොිගජන ංර්ධන බහ ඵර ප්රේේලඹකටභ අ්හර කෘෂිකහර්මික ඉඩම් 

පිළිඵ ේත්ොයතුමරු ඇතුමශත කෘෂිකහර්මික ඉඩම් නහභ ේේතන පිළිේඹර කය ංේලෝධනඹ වහ 

ප්රියේලෝධනඹ කය ඳතහේගතන ඹහභ. 

6. කෘෂිකහර්මික ඉඩම්රට අ්හර අ ේගතොිග ගතළටළු ව ේනත ේගතොිග ආයුඩේ ිගී භ වහ කටයුතුම 

කිරීභ. 

7. සුළු හරි කර්භහන්ත් ව ජර ප්රබඹන්ේ  පර්හ පත්හඹ, ආය හහ, ංය හණඹ ව 

කශභනහකයණඹට අ්හර න ිගධි ිගධහන ක්රිඹහතභක කිරීභ.  

8. ේගතොිගජන ංර්ධන ඳනත් වහ යජේැ කෘෂිකහර්මික ප්රියඳතිය උේරංඝණඹ කයමින් ක්රිඹහතභක න 

ඳහර්ලඹන්ට එේයකර මනියක ක්රිඹහභහර්ගත ගතළ සභ.  

9. යජේැ කෘෂිකහර්මික වහ කහම න ංර්ධන යහඳෘිය ක්රිඹහට නළංවීේම්දී ේනත ආඹත්න ේත් 

අලයන්නහ වූ ආඹත්නික, මනියක, වහඹක වහ කශභනහකයණ ේේහන් ළරසීභ.  

   

ග්රලී ඹ ආර්ථිකඹ නංලලීභට ය ොවිජන ංර්ධන යදඳලර්තයම්න්තුයව් දලඹක්ඹ 
 

ේගතොිගහිම් ආශ්රිත් ගතහ කශ වළකි ් ඹලුභ ඉඩම් පර්හ  ේර ගතහන් වහ ේඹෝහ ග්රහමීඹ  

ේගතොිග ජනත්හේ  ආර්කයකඹ නගතහ ් ටුිගභට වහ යට තුමශ ියයහය ංර්ධනඹ හ ඇිය කිරිභ උේ්හ 

ේගතොිගජන ංර්ධන ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම 2016 ර්ඹ තුමශ ඳවත් ්වන් ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කය . 
 

1. යඵෝ  විවිධලංීතකයණ ැඩටවන. 
 

2016 ර්ේැ දී ේඵෝගත ිගිගධහංීකයණඹ ළඩටවන වහ රු. මි. 50 ක මු්ර හ ේන් කයන 

රදී. ේභභ ප්රියඳහ්න භිමන් ත්සත්රි හක 23 හ ආයණඹ න ඳරිත් න යහඳෘිය 82  හ ක්රිඹහතභක ේකේර්. 

ස හේත්ෝඵර් භ 31 න ිගට එ න් යහඳෘිය 35 ක ළඩ අන් කය ඇිය අත්ය, එත්නට ්යහ ඇිය ිගඹ්භ  

රු. මි 10.5 කි. 
 

2. ය ොවිජන ංර්ධන දි්ත්රික් කලර්ඹලර වල භධය්ථලන අළු්ැඩිඹල ව න ඉදිකිරීම්. 
 

ේේහන් රඵහ ගතළනිභට ඳළමිේණන ේගතොිගජනත්හ අභිේප්රේයණඹ න ඳරිත්  නවීන ත්හ හිවක  

ගතහ ක්රභ උඳේඹෝිම කය ේගතන ආ්ර්ල ගතහන් කරත් න ළරළසභකට අනුේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන 

අළුතළඩිඹහ කිරිභ ේභභඟින් අේේ හහ ේකේර්.ේම් වහ 2016 ර්ේැ ේන්කයන  ර්මුළු මු්ර        

රු. මි. 175 කි. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

3. යඳොයවොය  ඵඩල ඉදිකිරිම් 
 

ගතඵඩහ ධහරිත්හ ඉවර නළංවීභ වහ  ේඳොේවොය ේඵ්හ වළරීභ ක්රභත ් දුකිරිභ ේභභඟින් අේේ හහ 

ේකේර්.ත් න පුයහ ත්සත්රි හ 14  හ ආයණඹ න ඳරිත් ේඳොේවොය ගතඵඩහ 17  හ ඉඳිකිරීභ වහ 2016 

ර්ේැ රු. මි. 50  හ  ේන් කයන රත්. ඉන් 2016 ස හේත්ෝඵර් 31 ත්න න ිගට යහඳෘිය 3ක ළඩ අන් 

කය ඇිය අත්ය ඉියරි යහඳෘිය 75%  කට ළඩි ේබෞියක ප්රගතියඹ හ ේඳන් .ේභේත් හ ්යහ ඇිය ිගඹ්භ 

රු.මිිතඹන 8.1 කි.  

 
 

ය ොවිජන ංර්ධන යදඳලර්තයම්න්තුයව් ංර්ධන යලඳෘතිර ප්ර තිඹ 
 

ැඩටවන 

මූරය ප්ර තිඹ ප්ර තිඹ 

යන් කශ 

ප්රතිඳලදන (රු.ක .) 

විඹදභ 

(රු.ක .) 

යලඳෘති 

ංඛ්යල 

ැඩ 

අන් 

1.ප්රලය්ගශීඹ කලර්ඹලර වල දි්ත්රික් 

කලර්ඹලර අළු්ැඩිඹල 

25 10.3 23 14 

2.ය ොවිජනයේල භධය්ථලන 

අළු්ැඩිඹල 

100 35 79 41 

3.ය ොවිජනයේල භධය්ථලන න 

ඉදිකිරීම් 

50 19 11 4 

4.යඳොයවොය  ඵඩල ඉදිකිරීභ 50 8.1 17 3 

5.පුයන්කුඹුරු අ්ැ්ගදීභ 50 10.5 22 35 

6.සුළු ලරිභලර්  ප්රතිං්කයණඹ 1320 458 840 513 

7.කුඩල ැව් ව ඇශ භලර්  

ප්රතිං්කයණඹ 

2000 416 1350 437 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන යෂණ භණ්ඩරඹ 
 

වත්්  ආඳ්හ ත්තතඹන් වමුේව් ේේශීඹ කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ වහ කෘෂිකහර්මිකඹහ සුයක්ෂිත් කිරීේභකරරහ 

යජඹ ේත් ඳළරී ඇිය ගතීමභ ඉටුකිරීභ වහ 1973 අංක 27 ්යණ කෘෂිකර්භ යෂණ ඳනත් භඟින් 

කෘෂිකහර්මික යෂණඹ ේනුේන්භ වූ එකභ යහජය යෂණ ආඹත්නඹ ලේඹන් කෘෂිකර්භ යෂණ 

භණ්ඩරඹ පිකරටුහ ඇත්. 1999 අංක 20 ්යණ කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන යෂණ ඳනත් භඟින් කෘෂිකර්භ 

යෂණ භණ්ඩරඹ, කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන යෂණ භණ්ඩරඹ ේර නළත් සථහපිත් කයන රදී.  
 

1.කෘෂිකලර්ක ක අදලනම් කශභනලකයණඹ 
 

අ්හනම් කශභනහකයණ ක්රභේව්්ඹ හ ලේඹන් ශ්රී රංකහේව් කෘෂිකහර්මික ේෂේත්රඹට ගතහ,ඳශු වහ 

හභහනය යෂණ ඹන අංල ඹටේත ේඵොේවෝ කෘෂිකහර්මික යෂණ ක්රභ වඳුන්හේ්මින් වත්්  ආඳ්හකදී 

ේගතොිග ජනත්හට ් දුන ආර්කයක ඳහඩු අභකයගතළ සභ වහ ව එන් අසථහකදී කෘෂිකහර්මික ණඹ 

රඵහේ්න මුරය ආඹත්නරට ් ඹ මුරය සථහයතඹ ර්ධනඹ කයගතළ සභ වහ ් ඹ ්හඹකතඹ 

රඵහේ්නු රඵ . 
 

ක්රිඹල්භක කයන රද යක්ෂණ යඹෝජනල ක්රභ 

  ල යක්ෂණ යඹෝජනල ක්රභ 
 වී ගතහ, ඵඩඉරිඟු, අියේර්ක ේඵෝගත ගතහ (මුං, යටකජු, ේෝඹහ, උදු), ේරොකුළණු, උ හ, 

අඳනඹන ේඵෝගත, ළිගිත ේබෝගත (ේත), ේඳොේ,භේ, ඉඟුරු, මිරිස, එරළු, ේකේේ, ඳරතුමරු 

 ඳශු යක්ෂණ  යඹෝජනල ක්රභඹ 

 එළු, ගත, ළස්  ඳළටව් 

 ලභලනය යක්ෂණ  යඹෝජනල ක්රභ 

 ගතඵඩහ යෂණ  ේඹෝජනහ ක්රභඹ 

 කෘෂි උඳකයණ යෂණ ේඹෝජනහ ක්රභඹ 

 වත්්  අනතුමරු යෂණ ේඹෝජනහ ක්රභඹ 

 සුේත් ේෞතය යෂණ ේඹෝජනහ ක්රභඹ 

 ේයෝ් 2, ේයෝ් 4 ්ළ හටර් ව අේනකුත ේත්න ඳහර්ලවීඹ යෂණ ේඹෝජනහ ක්රභ 

2. භලජ සුඵලධනඹ 

කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන යෂණ භණ්ඩරඹ ිග් න් ශ්රී රංකහේව් කෘෂිකහර්මික  හේේත්රඹ වහ 

ම්ඵන්ධ ් ටින ේගතොවීන්ේ  ිගශ්රහමික ත්ිගඹ සුයක්ෂිත් කිරීේම් අයමුිවන් ේගතොිග වහ ්ෂය ිගශ්රහභ ළටුේ වහ 

භහජ ආය හණ ේඹෝජනහ ක්රභඹ වඳුන්හේ්න රදී. 
 

2.1.ය ොවි විශ්රලභ ැටුේ වල භලජ ආයක්ණ යඹෝජනල ක්රභඹ 
 

 1987 අංක 12 ්යණ ඳනත් භිමන් ේගතොිග ිගශ්රහභ ළටුේ වහ භහජ ආය හණ ේඹෝජනහ ක්රභඹ වඳුන්හ 

ේ්න රදී. 2016 ර්ඹ න ිගට ේගතොවීන්  959,254  හ ේගතොිග ිගශ්රහභ ළටුේ වහ භහජ ආය හණ 

ේඹෝජනහ ක්රභඹකර ්හඹකතඹ රඵහ ඇත්. 

  2014 වහ 2015 අඹළඹ භිමන් ඳඹනු රළබූ අයමු්ේ (2014- රු.මි. 1000,2015- රු.මි. 5000) භඟ 

2014 අංක 1852/49 ්යණ ගතළට් ඳත්රඹ භිමන් ේගතොිග ිගශ්රහභ ළටුේ වහ භහජ ආය හණ ේඹෝජනහ 

ක්රභඹ  ප්රියයුවගතත් කයන රදී.  
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 2015 ර්ේැ දී  න ිගශ්රහභ ළටුේ ේඹෝජනහ ක්රභඹ හ නිර්භහණඹ කයන ර් අත්ය, එකර ේකටුම්ඳත් 

ළඩිදුය අධයඹනඹ වහ මු්ේ අභහත්යහංලඹ ේත් බහය ේ්න රදී.  
 

2.2.ධීය විශ්රලභ ැටුේ වල භලජ ආයක්ණ යඹෝජනල ක්රභඹ 
 

්ෂය වහ ජරජ ම්ඳත අභහත්යහංලඹ වහ ම්ඵන්ධ 1990 අංක 23 ්යණ ඳනත් භිමන් ්ෂය ිගශ්රහභ 

ළටුේ වහ භහජ ආය හණේඹෝජනහ ක්රභඹ වඳුන්හ ේ්න රදී. 2016 ර්ඹ න ිගට ්ෂය න්  68,890  හ 

්ෂය ිගශ්රහභ ළටුේ වහ භහජ ආය හණ ේඹෝජනහ ක්රභේඹකර ්හඹකතඹ රඵහ  ඇත්.  

2016 ඔක්යතෝඵර් 31 දක්ල මූරය වල යබෞතික ප්ර තිඹ 
 

2015 වල 2016 අය ෝ්තු 31 ලර්ෂික ලරික ආදලඹභ වල න්දි ය වීම් 
 

 

 

2015 වල  2016 .10.31 දක්ල විශ්රලභ ැටුේ ආදලඹභ වල ැටුේ ය වීම්  (රු.ක ) 

 

යඹෝජනල 

ක්රභඹ 

දලඹක ංඛ්යල ආදලඹභ (රු.ක ) විශ්රභරලී න් ංඛ්යල 
විශ්රලභ ැටුේ ය වීම් 

(රු.ක ) 

2015 

2016 

ස හ. 

දක්ල 

2015 

2016 

මක්. 

දක්ල 

2015 

2016 

ස හ. 

දක්ල 

2015 
2016 ස හ. 

දක්ල 

ය ොවි 

විශ්රලභ 

ැටුේ 

959,254 959,254 64.5 27 136,421 142,397 2,380.8 2,315.90 

2,090 2,050 

ධිය 

විශ්රලභ 

ැටුේ 

68,840 68,890 1.10 0.94 3,322 3,630 47.4 45.00 

 ඉවත් ණාර ් හහ ඇිය ඳරිත් 2016 ස හ.31 නිගට ිගශ්රහමික න් 142,397  හ වහ  රු.මි. 

2,315.90 ක මු්ර හ ේගතොිග ිගශ්රහභ ළටුේ  ේර ් , ිගශ්රහමික න් 3,630  හ වහ  රු.මි. 45.00 ක 

මු්ර හ ්ෂය ිගශ්රහභ ළටුේ  ේර ් ේගතහ ඇත්. 

 “ේකත්ට අරුණ” ේඳොේවොය වනහධහය ය හණ ක්රභඹ වහ වී වහ අියේර්ක ේඵෝගත ය හණ ක්රභඹ 

ඹටේත 2015/16 භව කන්නඹ වහ 2016 ස හ.31 නිගට න්ත් ේර රු.මි. 226 ක මු්ර හ 

ේගතහ ඇත්. 

 

යක්ණ යඹෝජනල ක්රභඹ 

ලරික ආදලඹභ (රු.ක ) න්දි ය වීම් (රු.ක ) 

2015 ර්ඹ 
2016  ස හ. 

දක්ල 

2015 

ර්ඹ 

2016  ස හ. 

දක්ල 

1. ගතහ ය හණ ේඹෝජනහ ක්රභ (වී වහ 
අියේර්ක ේඵෝගත) 

104.50 44.80 182.90 139.10 

2. “ේකත්ට අරුණ” ය හණ ේඹෝජනහ 
ක්රභඹ 

1006.30 588.10 913.20 226.00 

3. ඳශු ය හණ ේඹෝජනහ ක්රභඹ 9.00 9.07 7.60 5.20 

4. හභහනය ය හණ ේඹෝජනහ ක්රභඹ 17.50 19.97 0.50 0.30 

එකතු 1137.30 661.94 1104.20 370.6 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

 ඳශු ය හණ ේඹෝජනහ  ක්රභඹ වහ 2016 ස හ.31 නිගට න්ත් ේර රු.මි. 5.2  හ ් හභහනය 

ය හණ ේඹෝජනහ ක්රභ වහ න්ත් ේර රු.මි. 0.3 ක මු්ර හ ් ේගතහ ඇත්. 

 ේශේඳොශ ටිනහකභට ඩහ අඩු හරික අනුඳහියකඹ හ ඹටේත ේගතොවීන් වට ේත්න ඳහර්ලවීඹ 

ය හණ රඵහදීේම් අයමුිවන් කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන ය හණ භණ්ඩරඹ ිග් න් භෆත්ක දී 

ේත්න ඳහර්ලවීඹ ය හණ ේඹෝජනහ  ක්රභඹ හ වඳුන්හ ේ්න රදී. 

 2016 ස හ.31 නිගට ේභභ ේඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටේත ේගතොවීන් තුම ඇිය හවන 6326  හ වහ 

රු.මි.3.8 ක ේත්න ඳහර්ලවීඹ ය හණ නිකුත කය ඇත්. 
 

ංර්ධන ැඩටවන් - 2017 

1.දර්ලක භත ඳදනම් ව යක්ණ ක්රභඹක් වඳුන්ල දීභ. 
 

 ේරෝක ඵළංකු වහ අනුඵේධ ජහත්යන්ත්ය මරය භහගතභ (IFC) ත්හ හිවක වහඹ ඇිය ්ර්ලක භත් 

ඳ්නම් වූ ය හණ ක්රභඹ හ වඳුන්හ දීේම් යහඳෘියඹ හ (යහඳෘිය අංක 600663) ආයම්බ කය ඇත්. ශ්රී 

රංකහේව් කෘෂිකහර්මික ය හණේැ කහර්ඹ හභත්හඹ ළඩි ත්යුණු කිරීභට ව ශ්රී රංකහේව් 

කෘෂිකහර්මික ය හණ ආයණ ඉවශ නළංිගභට කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන ය හණ භණ්ඩරඹට 

වහඹ ්ළ හවීභ ේභභ යහඳෘියේැ අයමුණ ේව්. 

 ඳියන ළඩපිළිේශ ඹටේත න්ත් ේගතවීේම් ක්රිඹහිතඹ වහ භහ 2-3 ක ඳභණ කහරඹ හ 

ගතත්ේව්.ඉවත් යහඳෘියඹ ඹටේත සථහපිත් කිරිභට නිඹමිත් සඹංක්රීඹ කහශණාිවක භධයසථහන භඟින් 

රඵහ ගතත් වළකි කහරණාිවක පුේයෝකථනඹන් බහිගත්ේඹන් ඉවත් කහරඹ ත්න  10  හ ් හහ අඩු කය 

ගතළ සභට කටයුතුම ේකේර්.  

 ේභභ යහඳෘියේැ මිතක පිඹය හ ේර  MIS භෘදුකහංගතඹ හ ළකසීභ ේම් න ිගට ආයම්බ කය ඇත්. 

ේභකර නිඹමු යහඳෘියඹ වහ අනුයහධපුයඹ,ේඳොේරොන්නරු,භන්නහයභ,අම්ඳහය ව ගතම්ඳව ඹන 

ත්සත්රි හක ේත්ෝයහේගතන ඇිය අත්ය, ිගිගධ මුරහශ්රඹන්ේගතන් ේගතොවීන් පිිතඵ ්තත් එ හසකස කිරිභ ්ළනට 

් දු කයේගතන ඹනු රළේබ්. 
 

2.“යකතට අරුණ” යඳොයවොය දිරිඹ ැඩටවන 
 

2013  අඹ ළඹ හර්ත්හට අනු 14/15 භව කන්නේැ ් ට “ේකත්ට අරුණ” ේඳොේවොය ත්රිඹ 

ළඩටවන ක්රිඹහතභක කිරීභට අ්හශ ගතීමම් භණ්ඩරඹ ේත්  ඳයහ දීභ කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන 

ය හණ  භණ්ඩරඹ රළබූ සුිගේලේෂී ජඹග්රවණඹකි. නමුත “ේකත්ට අරුණ” න ේඳොේවොය වනහධහය 

ක්රභඹ ඹටේත එඹ නළත්ත මු්ේ අභහත්යහංලඹ භඟින් ප්රියයුවගතත් කය ඇත්. 

3. අධික ැසි,  ංතුය වල නලඹ ඹෑම් යන් විඳතට ඳ්වන්ට න්දි රඵල දීයම් ැඩටවන 

 

 අධික ළ් , ගතංතුමය වහ නහඹඹෆම් ේවේතුමේන් ගතහන් වහනි වූ ේගතොවීන් වහ යජඹ ිග් න් වදුන්හ 

ේ්නු රළබූ න ය හණ ප්රියඳතියඹට අනු කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන යෂණ භණ්ඩරඹ ිග් න් 

රු. මි.100ක ඳභණ න්ත් මු්ේ රඵහ දීේම් ළඩටවන හ ආයම්බ කයන රදී.  
 

 භවජනඹහ වට ගතහන්, ඇශ ේව්ිත වහ ජරහලඹන්ට ් දු වූ වහනි ්ළනුම් දීභ වහ කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහංලේැ ් වඹ ඇිය කෘෂිකහර්මික වහ ේගතොිගජන යෂණ භණ්ඩරඹ ිග් න් ඳළඹ 24 පුයහ 

ක්රිඹහතභක 1918 වත්්  ඇභතුමම් ේේහ හ ක්රිඹහතභක කයන රදී.ේම් නිගට වත්්  ඇභතුමම් ේේහ 

වයවහ 500කට අධික ඳළමිිවිත ංතයහ හ රළබී ඇත්.  
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ේව හටර් ේකොබ්ඵෆකඩු ේගතොිගකටයුතුම ඳර්ේැණ වහ  
පුහුණු කිරීේම් ආඹත්නඹ 

 

ේව හටර් ේකොබ්ඵෆකඩු ේගතොිගකටයුතුම ඳර්ේැණ වහ පුහුණු කිරීේම් ආඹත්නඹ 1972 අංක 05 

්යන ඳහර්ිතේම්න්තුම ඳනියන් සථහඳනඹ කයන ර් කෘෂිකර්භ අභහත්යහංලඹට අනුඵේධිත් යසථහපිත් 

භණ්ඩරඹකි.  
 

කහර්ඹබහයඹන්:-  

 කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ වහ ේගතොිගකටයුතුම ංර්ධනඹට අ්හශ භහජ ආර්කයක ඳර්ේැණ ් දුකිරීභ ව 

එභ ඳර්ේැණඹන්කර ේොඹහගතළ සම්, දය්ර්ශී ප්රියඳතිය ණායණ ගතළ සභ පිිව ප්රියඳතිය 

ම්ඳහ්ක න් ේත් ේඹොමු කිරීභ. 

  අත්යලය ආවහය ද්රය පිළිඵ ණායණ ගතළ සභට ව කෘෂිකහර්මික ළරසුම් වහ අලය න 

ේශේඳොශ මිර ඇතුමළු අේනකුත ේත්ොයතුමරු එකතුම කිරීභ වහ ේඵ්හ වළරීභ, ප්රකහලන ලේඹන් 

නිකුත කිරීභ ව ළඩමුළු ංිගධහනඹ කිරීභ තුමළින් ් ඹලුභ ඳහර්ලකරුන්ට ඳර්ේැණර 

ේොඹහගතළ සම් හුභහරු කිරීභ වහ ඳවසුකම් ළඳ පභ. 

  එ හ එ හ  හේේත්රඹන්ට අ්හශ ංිගධහනඹ ේකේයන පුහුණු ළඩටවන් තුමළින් ආකේඳ ේනස 

කිරීභ, ේගතොවීන්, නිරධහරීන් ව ේශඳුන් ඇතුමළු අේනකුත ඳහර්ලඹන්ේ  කුරත්හ ව 

්ළනුතබහඹ ඉවශ නළංවීභ. 
 

මුරය ප්ර තිඹ (2016 ඔක්යතෝඵර් දක්ල) 
 

 

 

 

 

 
 

 
ඳර්යේණ ැඩටවන්:-  

 අ්හර ේර්දී ඳර්ේැණ ළඩටවන් 10  හ ක්රිඹහතභක කිරිභට ළරසුම් කය ඇත්. ළරසුම් කශ 

ඳර්ේැණ අත්ය අභහත්යහංලඹ භඟින් 2016-2018 කහරඹ තුමර ් දු කිරීභට ළරසුම් කය ඇිය 

ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන වහ ම්ඵන්ධ එඹ අනහගතත්ේැදී ඇගතයුභට ර හ කිරීභට වළකි 

න ඳරිත් පුර් යහඳෘිය ත්තතඹට අ්හශ ්තත් රඵහ ගතළ සභ වහ ඳහ්ක මී හණඹ හ ් දු 

කය . 
 

 ත්සත්රි හක 21  හ ආයණඹ කයමින් ඳුඩේ 2500 ක නිඹළත්ඹ හ ඇසුරින් ේඵෝගත 18 කට අ්හර 

ේත්ොයතුමරු රඵහ ගතළේනන ේභභ අධයඹනේැ ේත්ොයතුමරු සකසකිරීභ ේම් න ිගට අහන කය ්තත් 

ිගලසේේණ කටයුතුම ් දු ේකේයමින් ඳණා.  
 

 ශ්රී රංකහේව් ිමනිේකොණ ත්ගත ිගඹළි කරහඳේැ ේගතොිගඳර ඳේධණාන්කර ියයහය ඵ පිළිඵ ් දු 

කිරීභට ළරසුම් කර අධයඹනඹ ඩහත පර්හ ප ් දු කිරීභ වහ අන්ත්ර්ජහියක ියයහය 

ංර්ධනඹ වහ මුරය ඳවසුකම් ඳඹන ආඹත්නඹ හ න ආ් ඹහ-ඳළ් ෆි හ ජහරඹ නළභිය 

ආඹත්නේැ මුරය අනුග්රවඹ ් රළබී ඇත්. 

 

 ැඹ විඹ ප්රතිඳලදන (රු.ක ) විඹදභ(රු.ක ) 

01 පුනයලර්තන 94.8 98.727 

02 ප්රලේධන 2.047 0.709 

03 ඳර්යේණ වල පුහුණු  10.00 10.634 

එකතු        106.847                  110.07 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ඳර්යේණ ප්ර තිඹ (2016 ඔක්යතෝඵර් දක්ල):- 
 

ඉරක්ක ත ප්ර තියේ 

ප්රතිලතඹ 

ඳර්යේණ යලඳෘති ංඛ්යල 

මුරය ප්ර තිඹ යබෞතික ප්ර තිඹ 

80 ට ැඩි 01 - 

80-70 - - 

69-60 - 02 

59-50 01 02 

50 ට අඩු 08 06 
 

පුහුණු ැඩටවන්:- 

 පුහුණු ළඩටවන් 7  හ ඹටේත පුහුණු ළ්  69  හ ක්රිඹහතභක කිරීභට ළරසුම් කය ියේබ්. 

  ේම් න ිගට ේගතොිග ංිගධහන ල හියභත කිරීභ වහ ඳළළතුඩ ළඩටවන් 12  හ ඹටේත ේගතොිග 

නහඹක න් 1112  හ පුහුණු කය ඇත්. 

 කුගතඩු ේයෝගතඹ ආශ්රිත් ප්රේේලඹන්කර ජනත්හ ්ළනුත කිරීභ වහ ඳළළතුඩ ළඩටවන් 15  හ 

ඹටේත පුේගතර න් 2419  හ ් පුහුණු කය ඇත්. 
 

කෘෂිකලර්ක ක අයරවි යතොයතුරු යලඳෘතිඹ:-  

 ආවහය ද්රය පිළිඵ ම්නික ේත්ොයතුමරු සකසකිරීේම් වහ ේඵ්හවළරීේභ කහර්ඹඹ මුිතක කයගතත ේම් 

ඹටේත ප්රියඳතිය ම්ඳහ්ක න්, නිසඳහ්ක න්, ේශඳුන් වහ ඳහරිේබෝිමක න්ට ් භවත ප්රියපර 

රඵහ ගතළන්භට ඇිය අසථහ පුළුේ කයනු ඇත්. 

 ජීන ිගඹ්භ ේභන්භ ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ පිළිඵ භහේරෝචනඹ වහ ජනහධිඳිය ේේකම් 

කහර්ඹහරේැ ියඳත්හ ඳළළතේන සකසවීම් වහ ආඹත්නඹ ිග් න් සකසකයනු රඵන ේත්ොයතුමරු 

රඵහත්භ ේම් ම්ඵන්ධේඹන් ේගතන ඇිය ඩහත පර්හ ප පිඹයකි. 

 

2016 ර්ඹ තුශ ක්රිඹල්භක ඳර්යේණ යලඳෘති වල අයේක්ෂිත ප්රතිරලබ:- 

01. එශළු අේරිගඹ ම්ඵන්ධේඹන් ේගතොිග ගතළටලු අභ කිරීභ වහ ේගතොවීන් කණ්ඩහඹම් ලේඹන් 

කටයුතුම කිරීේම් වළකිඹහ අධයනඹ තුමිතන් අලය නිර්ේේල රඵහ දීභ 

02. අළුත එශළු වහ ඳශතුමරු ළඳයුම් ජහර තුමශ නිසඳහ්නර ත්තතඹ ම්ඵන්ධ ගතළටලු අධයඹනඹ කය 

ණාණහතභක බහිගත්ඹ ළඩිකිරීභට අලය නිර්ේේල රඵහදීභ 

03. ිගිගධ ඳරිභහණ ේගතොවීන්ේ  මජ ඳිතේඵෝධ නහලක ව මජ ේඳොේවොය බහිගත්ඹ පිළිඵ අධයඹනඹ 

කිරීභ වහ ළඩිත්යුණු වහ අලය නිර්ේේල රඵහදීභ 

04. අකහඵේධ ජර ම්ඳත කශභනහකයණ ක්රභේව්්ඹ ේගතොිගඳර භට්ටමින් ක්රිඹහතභක කිරීභ ම්ඵන්ධ 

ේොඹහ ඵරහ එඹ හර්ථක කය ගතළ සභට අලය නිර්ේේල රඵහදීභ 

05. ළව් ඳතේරකර ේයොන් භඩ ත්ළන්ඳතවීභ භනුය කටයුතුම ව කෘෂිකර්භඹ ේකේයකර ඵරඳහ ඇිය ආකහයඹ 

ිගභහ ඵරහ අ වහ ම්ඵන්ධ ගතළටළු අභ කිරීභ වහ අලය නිර්ේේල රඵහදීභ 

06. ශ්රී රංකහේව් උතුමරු ප්රේේලඹ තුමශ කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධ ගතළටළු ේොඹහ ඵළම භ වහ අලය 

නිර්ේේල රඵහ දීභ 

07. ිමිවේකොන ත්ගත ිගඹිත කරහඳේැ ේගතොිගඳශ ඳේධණාන්කර ියයහය ඵ ම්ඵන්ධ ගතළටළු ේොඹහ ඵරහ අභ 

කිරීභට අලය නිර්ේේල රඵහදීභ 

08. කෘෂිකර්භ උඳහධිධහරින් ව ඩිේේරොභහධහරීන් කෘෂිකහර්මික  හේේත්රඹට අේලෝණඹ වීභ පිළිඵ 

අධයඹනඹ කය එඹ ර්ධනඹ කිරීභට අලය නිර්ේේල රඵහදීභ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

09. වී ව අියේර්ක ආවහය ේබෝගතඹන්කර නිසඳහ්න පිරිළඹ ගතණනඹ කිරීභ ව ිගලසේේණඹ කිරීභ වහ 

අලය ප්රියඳතිය ණායණ ගතළ සභ වහ එභ ේත්ොයතුමරු රඵහදීභ 

10. ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවන 2016-2018 ඹටේත ් දු ේකේයන පුර් යහඳෘිය ත්තඹ පිළිඵ 

මි හණඹ ඇසුරින් යහඳෘිය ඇගතයුභට අලය ේත්ොයතුමරු ජනනඹ කිරීභ 
 

 

2016 ර්ඹ තුශ ක්රිඹල්භක ඳර්යේණ යලඳෘති වල අයේක්ෂිත ප්රතිරලබ 

01. ග්රහමීඹ ප්රජහ ංර්ධන යහඳෘියන් ළරසුම් කිරීභ ව කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ ේගතොිගජන 

ංර්ධන  හේේත්රේැ නියත් යජේැ නිරධහරීන්ට ප්රජහ ළරසුම් ළකසීභ පිළිඵ පුහුණු කිරීභ. 

      (ත්න 5/ළඩටවන් 3) 

02. භහජ ජිිගකයණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන තුමළින් ග්රහමීඹ ංර්ධන නිරධහරීන්ේ  ්ළනුභ වහ 

කුරත්හ ඉවශ නළංවීභ. (ත්න 4/ළඩටවන් 6) 

03. අේරිගකයණ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන තුමළින් අේරිගකයණ යහේිය ළරසුම් පිළිඵ කෘෂි යහේිය 

නිරධහරීන්ේ  ්ළනුභ වහ කුරත්හ ර්ධනඹ. (ත්න 4/ළඩටවන් 4) 

04. ේගතොිග ංිගධහන ිගඵර ගතළන්වීේම් පුහුණු ළඩටවන තුමළින් ේගතොිග ංිගධහන නහඹක න් පුහුණු 

කිරීභ. (ත්න 1/ළඩටවන් 25) 

05. ආවහය නිසඳහ්න ජහියක ළඩටවනඹටේත පුහුණු කයන්නන් පුහුණු කිරිේම් ළඩටවන ඹටේත 

 හේේත්ර භට්ටේම් නිරධහරීන් වහ ේගතොවීන්ට සහ්ෂන කටයුතුම කිරීභ වහ පුහුණු කිරීභ. (ත්න 

2/ළඩටවන් 3) 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්ේැණ ප්රියඳතිය බහ 

 1987 අංක 47 ්යණ ඳනත ප්රකහය 1987 ේ්ළම්ඵර්  භ 22 දී ශ්රී රකහ කෘෂිකහර්මික ප්රියඳතිය 

බහ සථහපිත් කයන රදී. කෘෂි  ඳර්ේැණ ක්රිඹහ්හභඹ හ තුමළින් ේඹෝගතය ත්හෂණ ක්රභ ජනිත් කිරීභට 

අකහල රමින් පර්හ පවූත කහර්ඹෂභවූත ඳර්ේැණ ඳේධියඹ හ සථහපිත්කිරීභ ් දු ේකේර්.  
 

2016 අය ෝත්ු දක්ල ඳර්යේණ කශභනලකයණ ැඩටවන්  ර යබෞතික ප්ර තිඹ 
 

01. ජලතික කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ ැරැභ්  

ජහියක ංර්ධනඹ වහ අලය න ත්හ හණඹන් ජනිත් කිරීභ ේකේයකර අධහනඹ ේඹොමු 

කයමින් ම්ඳහ්නඹ කය ියේඵන කෘෂි ඳර්ේැණ යහඳෘිය වහ අයමු්ේ ඳඹහ ගතළ සභ ේකේයකර ජහියක 

කෘෂිකහර්මික ඳර්ේැණ ළරළසභ 2016 කර ිගේලේ අධහනඹ ේඹොමු කය ියේබ්. 

02. ජලතික කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ ප්රතිඳ්තිඹ වල ප්රමුඛ්තල  

ශ්රී රංකහේව් ප්රමුත කෘෂි ිගඹඹ  හේේත්රඹන් වඳුනහ 2017 -2021 කහරඳරි ඇේේ්ඹ වහ වූ ජහියක 

කෘෂිකහර්මික ඳර්ේැණ ප්රමුතත්හ ප්රියේලෝධනඹ වහ ඹහතකහම න කිරීේම් අයමුිවන් ඳහර්ලකහය ළඩමුළු 

ඳතහ ප්රමුතත්හ ප්රකහලන පිළිේඹර කයන රදී. අ වහ කහඵනික කෘෂිකර්භඹ, මජ ත්හ හණඹ, ලහක 

ප්රජනනඹ, ලහක ආය හණඹ, කෘෂිකහර්මික ඹහන්ත්රීකයණඹ, ඳශු ම්ඳත වහ ඳසු අසනු ත්හ හණඹ ඹන 

ිගඹඹ  හේේත්රඹන් වහ ිගේලේ අධහනඹ හ ේඹොමු ේකේර්. ඉදිරි තුන් අවුරුදු කලරඳරිච්යේදඹ වල 

කලඵනික ය ොවිතැන ආශ්රීත ක්රභයව්දඹන් වහ ප්රධහන ේඵෝගත පිළිඵ ඳර්ේැණ ළඩටවන් ිගලසේේණඹට 

බහජනඹ කය ඇත්. 

03. ජලතික ංර්ධන අභිප්රලඹන් ඉදිරිඹට ය නඹලයම් අයමුිවන් භ්ත ඉරක්කඹන් වල 

කෘෂිකලර්ක ක ඳර්යේණ විඹඹ ඳථඹ නිලච්ඹ කිරීභ. 
 

 කෘෂිකහර්මික මජ ත්හ හණඹ පිළිඵ යහඳෘිය  10  හ 2015 ර්ේැ ේ්ළනි අර්ධ හර්ෂික ප්රගතියඹ 

ව 2016 ර්ේැ ඳශමු අර්ධ හර්ෂික ප්රගතියඹ ලහක ප්රජනනඹ පිළිඵ ජහියක කමිටු ිග් න් 

සුඳරී හණඹ කයන රදී. 

 ලහක ප්රජනනඹ පිළිඵ යහඳෘිය 27 ක 2015 ර්ේැ ේ්ළනි අර්ධ හර්ෂික ප්රගතියඹ ව 2016 

ර්ේැ ඳශමු අර්ධ හර්ෂික ප්රගතියඹ ලහක ප්රජනනඹ පිළිඵ ජහියක කමිටු ිග් න් සුඳරී හණඹ කයන 

රදී.  

 04.    ඳර්යේණ ආඹතන නිර්ය්ගල කිරීභ ව ්ථලඳනඹ කිරීභ.  

INFORM ඹනු ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්ේැණ ප්රියඳතිය බහ ිග් න් ක්රිඹහතභක කයනු රඵන 

කශභනහකයණ ේත්ොයතුමරු ඳේධියඹකි. අ අනු කෘෂිකර්භ ඳර්ේැණ ආඹත්නර ඳර්ේැණ 

කණ්ඩහඹම්, යහඳෘිය ව අඹළඹ පිළිඵ ේත්ොයතුමරු ිග්යුත ත්හ හිවක ්තත් ඳේධියඹක තුමළින්, ේ හර 

්තත් ළකසුම් කහ කෘෂිකර්භ කශභනණහකයනඹ ේනුේන් ම්ඳහ්නඹ ේකේර්. ඳලසචහත ව 

ආචහර්ඹ උඳහධි භට්ටමින් පුහුණු කශ වළකි ිග්යහය න් ංතයහ ඳ්නම් කයේගතන ජහියක කෘෂිකර්භ 

ඳර්ේැණ ළරළසේම් 2017 - 2021 කහර ඳරි ඇේේ්ඹ වහ ුඩ පුහුණු අලයත්හ  වඳුනහේගතන ියේබ්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

05.    අන්තර් ජලතික කෘෂිකර්ක ක ඳර්යේණ මුළු/ ශ්රී රංකල කෘෂි ඳර්යේණ ප්රතිඳ්ති    

          බලයව් යතොයතුරු ටවන් ඳරඹ  
 

අඳ ආඹත්නඹ භඟින් ර්ඹකට ේ්ත්හ හ එළි ් හන ර් කෘෂි ඳර්ේැණ පිළිඵ ජර්නරඹ 

න ආආවහය ව කෘෂිකර්භහන්ත්ඹආ ේභයත පිළිේඹශ කය ඇත්.  

06.    ජලතික කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ ඳ්ගධතිඹ වල තලක්ෂිවක පුහුණු. 

ිග්යහය න් 25 ේ්ේනකු ේනුේන් ලහක ආයෂණඹ පිළිඵ ේ්ියඹක ේකටිකහම න පුහුණු 

ළඩ ටවන හ ම්ඳහ්නඹ කය ඇිය අත්ය, 2016 ේනොළම්ඵර් භහේැදී එභ පුහුණු ළඩටවන 

ඳළළතවීභට නිඹමිත්ඹ. 

 

07. ඳර්යේණ දීභනල ැඩටවන 

ඳර්ේැණ ළඩටවන් හර්ථක ඉටු කිරීභ වහ ේභන්භ ඳර්ේැක න් නියත් ේෂේත්ර ඹට අ්හශ 

තභන් ඉේලුභ පුයහම භ පිිව නය ඳර්ේැණ ර නිඹළම භ ත්රිගතළන්වීභ වහ ශ්රී රංකහ යජඹ  ේගතනු 

රළේබ්. ේභභ ත්රිදීභනහ කශභණහකයණ ේේහ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම වයවහ චක්රේේත අංක 2/2014 ප්ර කහය 

් දු ේකේර්. එ අනු ේභභ දීභනහ රඵහ ගතළ සභ වහ රළබී ඇිය අඹදුම්ඳත  85 ඇගතයුභට බහජනඹ කයන 

රදී. 

 

08.  ජලතික කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ ඳ්ගධතිඹ ව යජඹ අතය ම්ඵන්ධතල ය ොඩනැීතභ. 
 
ඳර්ේැක න්, ප්රියඳතිය ම්ඳහ්නක න් අ්හශ ඳහර්ලසචකරුන් අත්ය අ්වස හුභහරු හ 

ංිගධහනඹ කය ියේඵන අත්ය එභ හක ඇඡහ 2016 ස හේත්ෝඵර් භ මුේ ියේැ ඳළළතවීභට නිඹමිත්ඹ. 

09. අන්තර් ආඹතනික කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ යලඳෘති වල අයමුදරක් වල කටයුතු 

යඹදීභ. 

යහජය වහ ේඳෞේගතිතක වේඹෝිමත්හ භත් ක්රිඹහතභක කිරීභට ේඹෝජිත් ඳර්ේැණ ේඹෝජනහ 02  හ 

කහඵනික කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ් ජහියක කමිටුේව් ඇගතයුභටර හ ේකරුිව.  

 

10. භත් කෘෂිකලර්ක ක ඳර්යේණ අංලඹ වල අයමුදේ වල වියලේ  විදයල්භක 

යේලන් වල කටයුතු පිළියඹශ කිරීභ.  

ිග්යහය න්ේ  ඉේම භ භත් බහේව් ්තත් ඳේධිය ිතන් ිග්යහතභක හෂයත්හ නිරීෂණඹන් රඵහ 

ේගතන ඇිය අත්ය, ්තත් ඳේධිය වයවහ ඳර්ේැණ නිඵන්ධන වහ ිගඹඹ ආශ්රිත් ග්ර න්ථ ේත්ොයතුමරු 

ම්ඳහ්නඹ කය ඇත්. 

11. ජලතික වල අන්තර් ජලතික ආඹතන අතය ඵතල ථ්ලපිත කිරීභ.  

ආචහර්ඹ උඳහධි භට්ටේම් සුදුසුකම් රත ඳර්ේැක න් 6 ේ්නකුට ශියත පිරිනභහ ඇත්. අ අනු 

ඵංගතරහේේලේැ කෘෂිකර්මික ප්ර ියඳතිය බහ අත්ය 2017 -2019 ළඩ ළරළසභ ජහියක කෘෂිකර්භ 

ඳර්ේැණ ළරළසේම් අලයත්හන් ඇතුමශත කයමින් ේකටුම්ඳත කය ඵංගතරහේේලේැ කෘෂිකර්භ 

ඳර්ේැණ බහ ේත් ඉත්රිඳත කය ියේබ්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

12. කෘෂි කර්භලන්තඹට අදලශ ැද ් වු් කලලීන ව්  ැටළු නියලකයණඹ කිරීභ 

කහම න ළ්ගතතකභ හ කරත් කරුණු ම්ඵන්ධේඹන් ේගතන ඇිය ප්ර ියකර්භ  ක්රිඹහභහර්ගත 04  හ ඳවත් 

්ළ හේව්. 

• නගතහ ඳර්ේැණ පිළිඵ් ජහියක ඳර්ලසකහය ළඩමුළු  

• ියයහය කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ පිළිඵ් ළඩමුළු 

• උ්යහන ගතහ ඳර්ේැණ  2016 පිළිඵ් ජහියක ළඩමුළු 

• ේත වහ යඵර් ඹන ළිගිත ම්ඵන්ධේඹන් ුඩ ේඵෝගත ිගිගධහංීකයණ ිගකේඳ පිළිඵ 

ම්භන්ත්ර ණඹ 

 

2017 ය වහ ඉවත් ළඩටවන් ඉත්රිඹටත ක්රිඹහතභක කිරීභට ේඹෝජිත්ඹ.  
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ඳලසචහත අසළන්න පිළිඵ ත්හ හණ ආඹත්නඹ  
 

1976 ර්ේැ ගතරු ් රිභහේෝ ඵණ්ඩහයනහඹක අගතභළියතුමමිඹේ  ප්රධහනතේඹන් වේ ළකසුභ 

ඳර්ේැණ භධයසථහනඹ හ ේර ජහියඹට ්හඹ් කර ේභභ අඹත්නඹ 2000 ජනි 19 ත්න එකට කෘෂිකර්භ 

අභහත්ය වූ කරටපු අග්රහභහත්ය ත්.ම. ජඹයතන භළියතුමභහේ  ංකේඳඹ හ අනු වේ රට අභත්ය 

අේනකුත ධහනය ර්ගත, එශළු , ඳරතුමරු, කුළු ඵඩු ඹනහදී ් ඹලුභ කෘෂි වහ හිවජ ේඵෝගත රට අලය 

ඳලසචහත අසනු ත්හ හණඹන් ජහියක ලේඹන් වඳුනහ ගතළ සභටත අහ අගතඹ්හභඹ ව ළඳයුම්්හභඹ තුමශ 

ක්රිඹහතභක කිරීභටත අලය ේර 1972 අංක 11 ්යණ යහජය කෘෂිකහර්මික ඳනත්ට අනු ඵරහතභක 

කයමින් ඳලසචහත අසළන්න පිළිඵ ත්හ හණ ආඹත්නඹ ජහියඹට ්හඹහ් කයන රත් . 
 

ආඹතනඹ භඟින් ක්රිඹල්භක ැඩටවන්ර 2016 ර්ඹ තුශ ප්ර තිඹ. 
 

2016 ර්ඹ ගතත කර ඳියන ිග්යහනුකූර ඳර්ේැණ කටයුතුම රට අභත්ය ප්රධහන ේර 

යහඳහිය 03 හ වහ අලය කටයුතුම ් දු ේකොට ඇත්. 

 

1. ඳසු අ්නු වලනිඹ පියඵ පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීයම් යලඳෘතිඹ. 

 ේභභිමන්  ඳසු අසනු ක්රිඹහ්හභඹන් පිළිඵ ත්හ හණඹ හිම් භට්ටේම් ේගතොවීන් ේත් ේගතන ඹහභ වහ 

ම්නික  ේගතොිගජනත්හ භගත ගතළේටන ප්රධහන නිරධහරීන් න කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමේව් කෘෂි 

උඳේේලකරුන් වහ ේගතොිගජන ේේහ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමේව් කහෂිකර්භ ඳර්ේැණ නිසඳහ්න 

වකහයරුන්  පුහුණු කිරීභ ් දු කය . 

  2016 වහ 2017 ඹන ර් ේ්ක පුයහට ඳළළතේන ේභභ පුහුණු කිරිේම් යහඳෘියඹ වහ 2016 

ර්ේැදී ් ඹලුභ කෘෂි උඳේේලකරුන් පුහුණු කය අන් කිරීභට කටයුතුම කයන අත්ය ේම් න ිගට 

ත්සත්රි හ 25 න් ත්සත්රි හක 05 ක කෘෂි උඳේේලකරුන් පුහුණු කිරීභ අන් කය ඇත්.  

 කෘෂිකර්භ ඳර්ේැණ නිසඳහ්න වකහයරුන්ේ  පුහුණු කිරීම් කටයුතුම ආයම්බ න්ේන් 2017 

ර්ේැ න අත්ය එභ ම්පර්ණ යහඳෘියඹ වහ රුපිඹේ මිිතඹන 17.35 ක මු්ර හ ේන්ේකොට 

ඇත්. 
 

2. අම නි්ඳලදනඹ වල ැඳයුම් වල අ ඹදලභ කශභණලකයනඹ ැඩි දියුණු කිරීයම් යලඳෘතිඹ. 
 

 අම ඹනු අඳ ජහියක ඳශතුමරු ඳරිේබෝජනේැ ප්රධහන ඳශතුමය හ න අත්ය අම  ළඳයුම් වහ අගතඹ්හභ තුමර 

ප්රභහනත ත්හ හණඹ වහ කශභණහකයනඹ ් දු ේනොවීභ තුමිතන් උස ත්තේැ අම ඳහරිේබෝිමකඹන් 

ේත් රඵහ ගතළ සේම් වළකිඹහ සුළු ප්රියලත්ඹ හ ේර ියබීභ ේවේතුමේන් ය තුමන හ පුයහට ේභභ  

ළඳයුම් වහ අගතඹ්හභඹ නිඹහභනඹ ේකොට උස ත්තනේැ අම ඳරිේබෝජනඹ වහ රඵහ දීභට කටයුතුම 

කයමින් ඳිය . 
 

 අ අනු ප්රථභ අත්ඹය ලේඹන් 2016 ර්ේැත් ප්රථභ අම ළකසුම් කිරීේම් කරහඳඹ 

ේර“Omaragolla Mango”නමින් කරහඳඹ හ   කුරුණෆගතර භළේ් රිපුය ප්රේේේැදී ේ්ළම්ඵර් 

භහඹ නිගට ජනත්හ අ ියඹට ඳත කයන අත්ය එකරදී නවීන ත්හ හණහනුකූර අම ළඳයුම්්හභඹ වහ 

අගතඹ්හභඹ අඳ ආඹත්නඹ භිමන් කශභණහකයනඹ කිරීභට කටයුතුම කය . 
 

 ේම්අනු 2017 /2018 ර්රදී භව,ේව්ඹන්ේගතොඩ,ඇඹිිතපිටිඹ,ඹහඳනඹ,භඩකරපු ළනි ප්රධහන අම 

ළේන ප්රේේල ආශ්රිත් අම ළකසුම් කරහඳ හිකර න අත්ය ේභභ මුළු යහඳෘියඹ වහ රුපිඹේ 

මිිතඹන 65 ක ප්රියඳහ්න ේන්ේකොට ඇත්. 

3. කලඵනික ක්රභයව්දඹ අනු ඳශතුරු ඉදවීයම් යලඳෘතිඹ. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

4.    භවැය අධිකලරිඹ භඟ ඒකලඵ්ගධ භවැය කරලඳයේ ය ොවීන් වල තලක්ිවක  

       දැනුභ රඵල දීභ. 
 

අියගතරු ජනහධිඳියතුමභහේ  ංකේඳඹ හ අනු භවළිත කශහඳ ර ේගතොවීන් වහ අලය ඳසු 

අසනු ත්හ හනික ්ළනුභ රඵහ දීභ ේඳය්ළරි  ේකොට ේගතන ේභභ ර්ඹ වහ ේගතොවීන් පුහුණු කිරීේම් 

ළඩටවන් 13  හ අඳ ආඹත්නඹ භිමන් ක්රිඹහතභක කය ඇත්.ේම් වහ රු.මි. 01 මු්ර හ භවළිත 

අභහත්යහංලඹ භඟින් රඵහ දී ඇත්. 

 

2017 ර්යේ ක්රිඹල්භක කිරීභට යඹෝජිත ංර්ධන ැඩටවන් 
 

 

1.   අඳ ජහියඹ හ ේර ගතත කශ අඳේ  කෘෂි ේබෝගතඹන්කර ළඳයුම්්හභඹ වහ අගතඹ්හභඹ නි්  ේර 

ක්රිඹහතභක වීභ ඉත්හ දුර්ර භට්ටභක ඳිය . උ්හවයණඹ හ ේර ගතත කශ එශළු,ඳශතුමරු ප්රහවනේැත් 

ඳභණ හ අඳට අකරමින ජහියක ධනඹ රුපිඹේ හිිතඹන 17.5  හ ඳභණන අත්ය ේභඹ ජහියක 

එශලු/ඳශතුමරු නිසඳහ්නේඹන් 22% ක ඳභණ ඉවශ අගතඹ හ ගත ස . 

 

 ත්්, ළඳයුම් වහ අගතඹ්හභඹ නි්  නිඹහභනඹ ේවේතුම ේකොටේගතන ේගතොිග ජනත්හට රළහිඹ යුතුම සුදුසු 

නිසඳහ්න මිර හ ේනොරළේඵන අත්ය ඳහරිේබෝිමකඹහට රළහිඹ යුතුම සුදුසු මිශණායණඹ ේනොන  ඵ 

යශ ේඳේනන කහයණඹකි. එේේ ේව න් ේගතොිගඹහත ඳහරිේබෝිමකඹහත සකක ගතළ සේම් අයමුණ 

ේඳය්ළරි කයේගතන 2017 ර්ේැ ප්රධහන ංර්ධන ේඹෝජනහ හ ේර එශළු / ඳශතුමරු ළඳයුම් 

වහ අගතඹ්හභඹ අර්ථකත්නඹ කිරීභටත එභ ්හභඹ වහ මිශ සත්රඹ හ පුේයෝකත්නඹ කිරීභටත 

අලය කටයුතුම ංිගධහනඹ ේකොට ඇත්. 

 

2.     අඳ ළඳයුම්්හභ වහ අගතඹ්හභ  නිඹහභනඹ කිරීභට අලය  කටයුතුම ංිගධහනඹේමින් ඳියන ිගටත් 

එකර ප්රධහන අසනු වහනිඹ ් දුන ප්රහවනඹ වහ අලය ප්රහවන ේභරම් රඵහදීේම් ය 05ක 

ළරළසභ හ 2017 ර්ේැ ් ට ආයම්බ ේව්. ේම් වහ ය 05ක කහශඹ හ ේනුේන් රුපිඹේ මිිතඹන 

1575 ක මු්ර හ ේන් කිරීභට ේඹෝජිත් අත්ය ේම් වහ ජහියක ලේඹන් භතුම ්ළ හේන ප්රියපර රඵහ දීභට 

ඵරහේඳොේයොතතුම ේව්.  

 

 රුපිඹේ මිිතඹන 17.5  හ වූ ප්රහවනේැ ් දු න වහනිඹ අභ කිරීේභන් ජහියක ධනඹ රුපිඹේ 

මිිතඹන 17.5  හ ඉතුමරු කය ගතළ සභ. 

 එශළු වහ ඳශතුමරු ර ණාණහතභකබහඹ  25% කින් ළඩි ත්යුණු කිරීභ. 

 වහනිඹ අභ කිරීභ භිමන් ඳහරිේබෝගතක මිශ ්ර්ලකඹ ේත් මිශ  අඩු කිරීභ වහ ඵරඳෆභ හ ඇිය 

කිරීභ. 

 ජහියක ලේඹන් ඳසු අසනු වහනිේැ ඉියරි න එශළු ඳශතුමරු ිගලහර ප්රභහණඹ හ කර ේර 

ඵළවළය කිරීේභන්, ් දු න වහනිඹ ර හහ ගතළ සභ. 

  ආවහය සුය හෂිත්ත්හඹ 15% කින් ළඩිකිරීභ. 

 ෂහම් මිශ ්ර්ලකඹ වහ ඳහරිේබෝිමක මිර ්ර්ලනඹ  ඇිය කිරීභ භිමන්   ේගතොිග ඳුඩේ ර ව 

ඳහරිේබෝිමකඹන්ේ  ජීන ත්ත ණාණහතභකබහ ළඩි කය ගතළ සභ. 

 ියරිඟුපිටි රංකහ තුමශ නිසඳහ්නේැ ත්  රංකහේව් නිසඳහත්ත් වේ භඟින් හ්හගතන්නහ වේ පිටි 

10%  හ එකතුම ේකොට ේශඳරට නිකුත කිරීේම් යහඳෘියඹ හ ේර 2017 ර්ේැ රුපිඹේ 

මිිතඹන 8.7  හ ිගඹ්ම් කිරීභට ළරසුම් ේකොට ඇත්. ේභභිමන් හර්ෂික හිිතඹන 12 ක මු්ර හ 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ජහියක ලේඹන් ඉියරි කය ගතළ සභට ඵරහේඳොේයොතතුම න අත්ය වී නිසඳහ්නේඹන් ේභ.ේටො 

675,000  හ -1,000,000  හ අත්ය ප්රභහණඹ හ වේ පිටි ේර ේඹෝහ ගතළ සභට කටයුතුම කය ඇත්. 

 

3. ශ්රී රංකහේව් ප්රධහන කෘෂි ේබෝගතඹ හ ේර ඳියන ේරොකු ළණු බීජ 20,000ක ප්රභහණඹ හ වහ භව් 

ඵේඵ 300,000 ක ප්රභහණඹ හ සුසකකි ඊශඟ කන්නඹ සකකගතළ සභට වහ අලය ගතඵඩහ ඳවසුකම් ඇිය 

කිරිභට 2017 ර්ේැ ් ට ර් 03 ක කහරඹ හ වහ යහඳෘියඹ හ ංිගධහනඹ කය ඇත්. 
 

ේභභිමන් ්ළනට ේරොකු ළණු ජහියක නිසඳහ්නේඹන් අඳට අකරමි න 35% -40%  හ අත්ය ේරොකු ළණු 

ප්රභහණඹ ඉියරි කය ගතළ සභට අඳ ආඹත්නඹ ඵරහේඳොේයොතතුම ේව්. 
 

4.   අඳේ  ේගතොිග ජනත්හ ත්හ හිවක ්ළනුභ ඳරිවයණේැත් මිතක මුහුණ ේ්න ගතළටළු හ ේර 

ප්රහේඹෝිමක අතිග ඇතේත සුඩන්ට ඳියන අඩු ආ්හඹම් ත්තඹ අනු න ත්හ හණඹට අලය 

ේභරම් රඵහ ගතළ සභ වහ ත්හ හණේව්දී ක්රභේව්්ඹන් වහ අේනකුත ද්රය මිරදී ගතළ සභට අලය 

ේනොවළකිඹහ . ේභභ කහයණඹ හ හහත කය ගතළ සභ වහ 2017 ර්ේැ ් ට පුයහ ය 05ක කහරඹකදී 

රංකහේව් ් ඹළු කෘෂි කරහඳ ආයණඹන ේර ඳලසචහත අසනු ේේහ රඵහ දීේම් භධයසථහන 65  හ ඇිය 

කිරීභට ළරසුම් ේකොට ඇිය අත්ය ේභභිමන් ේගතොිගඹහට අලය ් ඹලුභ ඳලසචහත අසනු ේේහන්ට අ්හර 

ඹන්ේත්රෝඳකයණ වහ අේනකුත ් ඹලුභ ේභරම් වහ ේේහ ේභභ භධයසථහනේැ ඇිය කිරීභ තුමළින් ෘජුභ 

සුඩන්ට ේේහ ඳඹහ ගතළ සභට අලය අසථහ  ඇිය කිරීභට ඵරහේඳොේයොතතුම ේව්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

ජලතික ආවලය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ. 
 

ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 1973 ේර් ශ්රී රංකහ ජහියක හිමනි නිවීේම් යහඳහය 

භණ්ඩරඹ ේර ඳහර්ිතේම්න්තුම ඳනත් හ භිමන් සථහපිත් කර ආඹත්නඹකි. 1973 ේර්දී ේභභ භණ්ඩරඹ 

පිවටුවීභට එ හත ජහණාන්ේ  ංගතභඹ ව ආවහය ව කෘෂිකර්භ ආඹත්නේැ (Food and Agriculture 

Organization - FAO) ් වහඹ රළහිිව.ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ  ිගේන් ේත්ොය ේේශීඹ 

ආවහය නිසඳහ්නඹ කිරීභ, ප්රර්ධනඹ කිරීභවහ වහ  ශ්රී රංකහේව් ිගිගධ ඳර්ේැණ ආඹත්න,  ිගලස 

ිග්යහර භඟින් ් දු කයන ර් ඳර්ේැණ හර්ත්හර අන්ත්ර්ගතත්ඹ ජනත්හ අත්යට ශඟහ කයවීභ ් දුකයනු 

රළේබ්. 
 
 

 

2016 ර්යේ ජලතික ආවලය ප්රර්ධන භණ්ඩරයේ ංර්ධන ැඩටවන්:- 
 

1. ේේශීඹ ආවහය නිසඳහ්නඹන් වහ ේශේඳොශ හ ඇිය කිරීභට ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 

භඟින් ක්රිඹහතභක කයන “ේවේත් ෆු ට ේෝේ” යහඳෘියඹ ආයම්බ කශ අත්ය එභඟින්  ිගේන් ේත්ොය 

ණාණහතමික ආවහය ද්රය ් රඵහගතත් වළක. ආඹත්නඹ තුමකෘෂි නිසඳහ්න අේරිග ළේ භඟින්් ේභභ 

ේේශීඹ නිසඳහ්න අේරිග කයන අත්ය  ිගේන් ේත්ොය ගතහන් වහ අලය ේේශීඹ ඳළශ ර්ගත,  

ේේශීඹ ේඳොේවොය ව උඳේ්ස රඵහ දීභ ් ් දු කය . 
 

2. ජනත්හ ේත්  ිගේන් ේත්ොය ේේශීඹ ආවහය පිළිඵ ඳිවිගඩඹ කහර්ඹ හභ  රඵහදීභ වහ ිගිගධ 

ප්ර්ර්ලන ඳළළතිගභ භඟින් ේේශීඹ ආවහය නිසඳහ්කඹන් වහ ඳහරිේබෝිමකඹන් අත්යභළත්ඹකුේ  භළත්වත 

ිගේභන් ේත්ොයභ වමුවීභ, නිසඳහ්න වහ ප්රචහයණඹ හ රඵහ ගතළ සභ, එේභන්භ ඳහරිේබෝිමකඹහට 

අඩුමිරට ේේශීඹ ආවහය රඵහ ගතළ සභට අසථහ කරමි ේව්. 
 

3. ඳහයම්ඳරික වේ යහඳෘියඹ වයවහ ේගතොිග ංිගධහන භඟින් ඳහයම්ඳරික වී මිරදීේගතන අහ වේ කය 

ඳවසු මිරට අේරිග කයනු රළේබ්. ත්් අනුයහධපුය ත්සත්රි හකඹ තුමර ඵඩ ඉරිඟු අසළන්න එකතුම කය 

ගතළ සභ ් දු කශ අත්ය ේෝඹහ ේඵෝංිත මිරදී ගතළ සේම් ක්රිඹහිතඹ ඉත්රිේැදී ඇයඹීභට නිඹමිත්ඹ. 
 

4. නහගතරික ජනත්හ ේඵෝගත ගතහ ේකේයකර ේඹොමු කිරීේම් මුිතක පිඹය හ ේර ේගතතුම ගතහට 

අතළර හ ළඩ ටවන ඹටේත නහගතරික භවේ  නිහ වහ මිරිස ඳළශ ේඵ්හ වළරීේම් යහඳෘියඹ හ 

ක්රිඹහතභක කයනු රළේබ්. 
 

5. ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ ිග්යහතභක ඳර්ේැණ භඟින් එළි ් හන ර් න ආවහය 

නිසඳහ්න ජනත්හ අත්යට ේගතනඹහේම් ළඩපිළිේර ඹටේත කෘෂිකර්භ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුමේව් ආවහය 

ඳර්ේැණ අකකඹ භඟින් වඳුන්හදුන් කුය හකන් ආශ්රිත් “කුය හකන් ෂසේේත” නළභළිය ේඳෝ, ඹ 

ත්ඹළඩිඹහ වහ සුදුසු ධහනයභඹ ආවහයඹ ්, ේප්රෝීන් ඵහුර කස කයන ර් ේෝඹහ මිශ්රිත් වේ පිටි 

මිශ්රණඹ ඹන නිසඳහ්න පුේගතිතක අංලඹ වබහිමතේඹන් ජනත්හ අත්ය ප්රචිතත් කිරීභ වහ කටයුතුම 

ආයම්බ කය ඇත්. 
 

6. ේෞතය අභහත්යහංලඹ ව ජනහධිඳිය ේේකම් කහර්ඹහරේැ භඟ ේඳන්වීභ අනු ශ්රී රංකහේව් 

ජනත්හේ  ඹකඩ ව ේෂෝිත හ අම්රඹ ඌනත්හඹ වහ වේ එභ ේඳෝක භඟ ඵරකයණඹ 

කිරීේම් යහඳෘියඹ ක්රිඹහතභක කිරීභ වහ  ේරෝක ආවහය ංිගධහනේැ ආධහය ඇිය ජහියක ආවහය 

ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ ් දු කය . 
 



 

 
74 

 

2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

7. ආවහය නිසඳහ්න ළඩටවන අනු අභ භූමි ප්රභහණඹකින් උඳරිභ පර්හ හ රඵහ ගතළ සභ ඹටේත 

සු හභ ගතහ ක්රභ ශ්රී රංකහ පුයහභ ප්රචිතත් කිරීභට අේේ හෂිත් . අ අනු ඳහංශු යකරත් ගතහ 

(Hydroponic) වහ ජරජ ජී ිග්යහ (Aquaculture) අකහඵේධ කය Aquaponic ඳේධියඹ වඳුන්හ 

ේ්නු රළේබ්. ේභභඟින්  ිගේන් ේත්ොය ආවහය ද්රය ගතහකය ගතත් වළකි න අත්ය අියේර්ක භතය 

නිසඳහ්නඹ් රඵහ ගතත් වළක. ේභභඟින් ේප්රෝීන ඌනත්හඹට පිළිඹභ හ රළේඵනු ඇත්. 
 

 

 

2016.10.31 දින දක්ල ප්ර තිඹ 

ක්රිඹලකලයකම් රඟලවීභ 

මූරය ප්ර තිඹ 

යබෞතික ප්ර තිඹ වල ක්රිඹලකලයකම් 
ලර්ෂික 

විඹදභ 

(රු.ක ) 

ලර්ෂික 

ආදලඹභ 

(රු.ක ) 

1.ඳැශ තලන - 

නලයලයවේන්පිට 

ඉර හකඹ 8.04 8.51 නහගතරික ළ් ඹන්ට අලඹ ් ඹලුභ ේගතතුම 
ංර්ධනඹ වහ ඳළශ, ේඳොේවොය, ේභරම් 
ආත්ඹ ේභභිමන් රඵහ ගතත් වළක.  

ප්රගතියඹ 4.27 6.9 

2.ඳැශ තලන 

වල අයරවි ැර 

යදහිර 

ඉර හකඹ 53.83 54.50 ඳරතුමරු, භේ ව  එරළු ඳළශ ේභකරත් රඵහ 
ගතත් වළක. 

ප්රගතියඹ 23.62 30.0 

3.සුයඳෝ 

යලඳෘතිඹ 

ඉර හකඹ 14.05 14.5 යජේැ ආඹත්න තුමර වහ අඳ ආඹත්නේැ 
ඳියන අේරිග ළේ, ප්ර්ර්ලන  කුටි වහ 
අලය ප්රභහණඹන් නිසඳහ්නඹ කයන රත්.  

ප්රගතියඹ 0.02 0.21 

4.ඳලයම්ඳරික 

වේ යලඳෘතිඹ 

ඉර හකඹ 18.47 18.70 අනුයහධපුය ත්සත්රි හකඹ  ඳහයම්ඳරික වී මිරදී 
ේගතන කරංකුට්ටිඹ  කර්භහන්ත් ලහරහ තුමර 
වේ ඵට ඳතකය ක්රි .ගතළ 1 ඇසුරුම් 
ආඹත්නේැ ඳියන අේරිග ළේ වහ ඳ ර්ර්ලන 
ර  අේරිග කය . 

ප්රගතියඹ 5.38 3.90 

5.යවේදි ෆුඩ් 

යබෝජනල ලයඹ 

ඉර හකඹ 33.5 33.90 ේේශිඹ ආවහය,  අර ර්ගත  ේභන්භ ඳහයමිඳරික 
වේ ් ේභකර අේරිග කයනු  රළේබ්. 

ප්රගතියඹ 8.61 8.5 

6.යවේදි ෆුඩ් 

ඵලර් යොේ 

ඉර හකඹ - - අඳ ආඹත්නඹතුමර ිතඹහඳත්ංිත ුඩ  
යහඹක න් අකයහශි  ේකොට එභ නිසඳහ්න 
ආඹත්නඹ වයවහ අේරිග කය  ිගේන් 
ේත්ොය  ආවහය ඳහරි ේබෝිමක  හට රඵහ දීභට 
කටයුතුම කය . 

ප්රගතියඹ  1.78 2.50 

7.ඵඩඉරිගු 

යලඳෘතිඹ 

ඉර හකඹ 180.24 - අනුයහධපුය ත්සත්රි හකඹ තුමර ඵඩ ඉරිණා 
ගතහකයන ේගතොිගන්ේගතන් ණාණහතභක අසනු 
එකතුම කය  ගතඵඩහ කය  ිගකි සභ ් දු කය .  ප්රගතියඹ 15.09 16.12 

8.බු්තර 

ය ොවිඳර -

කලඵනික 

යඳොයවොය 

යලඳෘතිඹ 

ප්රගතියඹ 2.15 4.95 ේභකර  ේකොම්ේඳොසට්  ේඳොේවොය නිසඳහ්න 
යඳෘියඹ හ ක්රිඹහතභක  න අත්ය, ේම් ේර්  
11,850 kg නිසඳහ්න කය අේරිගේකොට 
අන් කය ඇත්.  ේ්න යට 17000 kg  හ 
නිසඳහ්නඹ කය ඇත්.ේභ න් රළුස ආ්හඹභ රු 
110,500 කි. 
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2017 යර් ංර්ධන ැඩටවන් 
 

2017 යතුමර ක්රිඹහතභක ප්රධහන යහඳෘිය අත්ය කුය හකන් බහිගත්හ කය ිගේලේ ධහනයභඹ ආවහය 

නිඳ්වීභ, ේගතොිගඳරේ ත්යුණු කිරිභ, ේගතොිගන්ේ  අසනු අේරිග කිරිභට වඹ වීභ,  ිග නළිය ේේශිඹ 

ආවහය ප්ර චිතත් කිරිභ ව මීට අභත්ය ඳවත් වන් යහඳෘිය ් ් දු කිරීභට ඵරහේඳොේයොතතුමේව්. එේේභ 

ේ්කරර වහ නහයහේවේන්පිට අේරිගළේ එේරභ ඳතහේගතන ඹ . 
 

 

ක්රිඹල්භක ැරැ්භ -2017 

ක්රිඹලකලයකම් 

අයේක්ෂිත  

විඹදභ (රු.ක ) 

 

ඉරක්ක 

 ත ආදලඹභ 

(රු.ක ) 

යබෞතික ඉරක්කඹ 

1. ඳැශ තලන වල අයරවි ැර    

 යදහිර 

52.47 58.99 ් ඹලුභ එශළු,ඳරතුමරු, භේ ඳළශ 
ජනත්හට වන මිරට රඵහ දීභ 

2. “යවේදි ෆුඩ්” යබෝජනල ලයඹ 32.47 33.00  

3. බු්තර ය ොවිඳර -කලඵනික 

යඳොයවොය යලඳෘතිඹ 

1.86 1.87  

4. ඳැශ තලන - නලයලයවේන්පිට 10.07 10.08  

5. ඳලයම්ඳරික වේ යලඳෘතිඹ 18.51 18.55  

6. සුයඳෝ යලඳෘතිඹ 14.02 15.00  

7. තණභේවිර ය ොවිඳර 0.51 0.51  

8. “යවේදි ෆුඩ් ඵලර්” යොේ 29.56 33.00  

9.ඵඩ ඉරිඟු යලඳෘතිඹ 15.3 17.00 අනුයහධපුය ත්සත්රි හකඹ තුමශ ඵඩ ඉරිඟු 
ගතහකයන ේගතොිගන්ේගතන් ණාණහතභක 
අසනු එකතුම කය  ගතඵඩහ කය  ිගකි සභ 
් දු කය . 

10. ය ොවි පුහුණු  ැඩටවන 19.02  ේගතොිගන්ේ  ්ළනුභ ළඩි කිරිභ 

11.ය තු  ලට අ්ැරක් 

ැඩටවන 

20.65  භවේ නිහරට මිරිස ඳළශ රඵහ දීභ 

12 . බු්තර ඳරතුරු උදයලනඹ 0.08   

13. වේ ඵරකයණ නිඹමු 

යලඳෘතිඹ 

 (Rice Fortification) 

1.8  වේ, ඹකඩ ව ේෂෝිත හ අම්රඹ 
භඟින් ඵරකයණඹ කය නිඹළමු 
යහඳෘියඹ හ ේර කිිතේනො ඇිතඹ ව 
ේභොනයහගතර ත්සත්රි හකේැ ේත්ෝයහ ගතත 
ඳහළේ ශමුන් ව ේ්භහපිඹන් වහ 
රඵහ ේ්නු රඵ . 

14. ය්ගශිඹ ආවලය බලවිතයඹන්  විදී 

ආවලය නිඳ්ලදකඹන් විඵර 

 ැන්වීභ.   

7.24  ේභභඟින් ිගේන් ේත්ොය ේේශීඹ 
ආවහය අමු ද්රය උඳේඹෝිම කය ිගදී 
ආවහය නිසඳහ්නඹන් ේෞතයභඹ ේර 
නිසඳහ්නඹ කිරීභ වහ ේඵ්හ වළරීභ ් දු 
කයනු රඵ . 
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ජලතික යඳොයවොය යේකම් කලර්ඹලරඹ 

1988 අංක 68 ්යණ ේඳොේවොය ිගධිභත කිරීේම් ඳනේත ිගධිිගධහන ඳරිත් ඳවත් වන් අයමුණු හ හහත 

කයගතළ සභ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහතභක කයනු රඵ . 

1. ිගිගධ ේඵෝගත වහ අ්හර නිර්ේේලඹන්ට අනුකූර ේඳොේවොය අලයත්හඹ ගතණනඹ කිරීභ. 

2. ේඳොේවොය ආනඹනකරුන්, නිසඳහ්කඹන්, මිශ්ර කයන්නන් ව ේඵ්හවරින්නන් වඳුනහගතළ සභ වහ 

ිතඹහඳත්ංිතඹ.    

3. අලයත්හඹ ඳරිත් ණාණහතභක ේඳොේවොය  ආනඹන වහ  අනුභළියඹ රඵහ දීභ. 

4. ් ඹලුභ ආනඹනික ේඳොේවොය ශ්රී රංකහ ප්රමිණාන්ට අනුකූර ඵට ත්වුඩරු කය ගතළ සභ. 

5. යහජය  ප්රියඳතියන්ට අනු ේඳොේවොය වනහධහය ළඩටවන ක්රිඹහතභක කිරීභ. 

6. ේඳොේවොය ආනඹන වහ බහිගත්ඹ ම්ඵන්ධේඹන් ්තත් ඳේධියඹ හ ඳතහගතන ඹහභ වහ 

ඹහතකහම න කිරීභ. 

7. ේඳොේවොය වනහධහය මු්ේ ප්ර්හන ළඩටවනට අ්හශ ප්රියරහීන ේගතොිගන්ේ  ඳරිගතණක ආශ්රිත් 

්තත් ඳේධියඹ හ කස කිරීභ.  

8. ේඳොේවොය බහිගත්ඹ ම්ඵන්ධ ජනත්හ ්ළනුත කිරීභ, ේශ්ඳර ිගකි, භට ඇිය                                      

ේඳොේවොයර ණාණහතභක ඵ ඳරී හහ කිරීභ වහ ඳහංශු ඳරී හහ  

9. ේඳොේවොය ආනඹනඹ, නිසඳහ්නඹ, මිශ්ර කිරීභ, ේඵ්හ වළරීභ නිඹමිත් ප්රමිණාන්ට අනුකූර ේනොන 

අසථහන්කර ේඳොේවොය ඳනේත ිගධිිගධහන අනූ මනියක ක්රිඹහභහර්ගත ගතළ සභ. 

සි/ රංකල යඳොයවොය භල භ 
වැදින්විභ:- 

1. 1957 අංක 49 ්යණ යහජය කහර්මික ඳනත් ඹටේත ශ්රි රහංකික ේගතොිග ජනත්හේ  ේඳොේවොය 
අලයත්හඹන් පුයහම භ වහ ජර්භහනු මුවහණ්ඩුේව් මරය වහ ත්හ හිවක ්හඹකතේඹන් 1964 
ේර්දී රංකහ ේඳොේවොය ංසථහ ආයම්බ ිගඹ. 

2. එභ ංසථහ 1987 අංක 23 ්යන යහජය ංසථහ ව යජඹට ඳයහගතත ආඹත්න සීමිත් භහගතම් ඵට 

ඳතකිරිේම් ඳනත් අනු  1992 ළේත්ළම්ඵර් භ 15 ළනි ත්න ් ට ඵර ඳළළතේන ඳරිත් සීභහකරත් 

රංකහ ේඳොේවොය භහගතභ නමින් නළත් සථහපිත් ිගඹ. 

3. එඹ ර්ත්භහනේැ 2007 අංක 07 ්යණ න භහගතම් ඳනත් ඹටේත නළත් ිතඹහඳත්ංිත වී ඇත්. 

 කලර්ඹබලයඹ:-  

 ේත,ේඳොේ වහ යඵර් ඹන හම්ප්ර්හ ක අඳනඹන ේඵෝගතඹන්  වහ අේනකුත කෘෂි ේඵෝගතඹන් වහ 

අලය් ඹලුභ ේඳොේවොය ර්ගතඹන් ආනඹනඹ, නිසඳහ්නඹ, ත්යගතකහරී ේශ්ඳර තුමර අේරිග කිරීභ 

වහ ේඵ්හවළරීභ ේව්. 

 යහජය ව ේඳෞේගතිතක භහගතම් අකහඵේධ ක්රිඹහිතඹ හ සසේේ ඇිය කය ගතන්නහ ර් අේඵෝධත්හ 

ිමිගසුභ හ භත් කහඵනික ේඳොේවොය අේරිග කිරිේම් යහඳෘියඹ හ ආයම්බ කයන රත්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

  න යජේැ ප්රියඳතියඹ න “ ිගේන් ේත්ොය යට හ” ඹන ේතභහ ඹටේත ේගතොිග ජනත්හ  

ේත් කහඵනික කළට ේඳොේවොය වහ ේකොම්ේඳෝසට් ේඳොේවොය වඳුන්හ ත්භ ව එඹ ේගතොිග ජනත්හ 

ේත් ප්රචිතත් කිරිභට අලය අේරිග ප්රර්ධන කටයුතුම ් දුකයනු රළේබ්.  

 2016/2017 මු්ේ ර්ේැ කහඵනික ේඳොේවොය ේභ.ේටො. 2500  හ ව ේකොම්ේඳොසට් ේඳොේවොය 

ේභ.ේටො. 1500 ක අේරිග ඉර හකඹ හ පුයහිතභට අේේ හහ කය . 

යඵදලවැරීම් ජලරඹ:- 
 

 ේඳොේරොන්නරු, තත්ර හුණුපිටිේැ පිකරටි ප්රධහන ගතඵඩහ ංකිර්ණ ඇතුමලු ත් න පුයහ පිකරටි 

ප්රහේේශිඹ ේඳොේවොය ගතඵඩහ 48 කින් ප්රධහන ේඵ්හවළරිම් ජහරඹ භන්ිගත් ේව්. 

 යජේැ න කහෂිකර්භ ප්රියඳතියඹ හර්ත්ක ක්රිඹහතභක කිරීභ වහ”  ිග නළිය කහඵනික 

ේඳොේවොය” ේභ.ේටො 5000 හ 2017 ේර්දී ත් න පුයහ ේගතොිග ජනත්හ ේත් ේඵ්හවළරිභට 

අේේ හහ ේකේර් . 
 

ආඹතනික ප්ර තිඹ:- 

1. අභතය ආදලඹම් උ්ඳලදනඹ ව යේක සුඵලධනඹ අයමුණු කයය න රු.ක  25 ක විඹදක න්  

නුයඑළියේ  ංචලයක නියක්තනඹක් ඉදිකය 2016 ජුය 01 න දින විෘත කයන රදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.    නුයඑයඹ ංචලයක නියක්තනඹ  රු කෘෂිකර්භ අභලතයතුභලයේ ප්රධලන්යඹන්  විෘත කිරිභ. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

4. රක් යඳොයවොය න්නම් නලභඹ ඹටය් HS කලඵනික යඳොයවොය වල ං්ථල යකොම්යඳෝ්ට් නි්ඳලදන 

එළි දැක්විභ. 

 

 

 

 

 

 

5. කලඵනික යඳොයවොය පිළිඵ ඳර්යේණ, ංර්ධන වල යලඳලරික කටයුතු වල වියලේෂිත යලඳලය 

ංර්ධන ඒකකඹක් පිහිටුවිභ 

ංර්ධන ැරසුම් ර මූරය වල යබෞතික ප්ර තිඹ - (2016.01.01 සිට 2016.08.31) 
 

1. 2016 ජනහරී ් ට 2016 අේගතෝසතුම ් හහ ් ඹළුභ යහඹනික ේඳොේවොය අේරිගඹ ේභ.ේටො. 

56,984.163 කි.  

2. 2016 ජනහරී ් ට 2016 අේගතෝසතුම ් හහ ් ඹළුභ කහඵනික වහ ේකොම්ේඳොසට් ේඳොේවොය අේරිගඹ 

ේභ.ේටො. 13,712  කි.  
 

2017 ර්යේ ංර්ධන ැරසුම් 

• කහඵනික ේඳොේවොය පිළිඵ ඳර්ේැණ, ංර්ධන වහ යහඳහරික කටයුතුම වහ ිගේලේෂිත් යහඳහය 

ංර්ධන අකකඹ හ පිකරටුිගභ වහ අ තුමළින් න කෘෂිකර්භ ප්රියඳතියඹට අනු  ිග නළිය කහඵනික 

ගතහ හ ත්රිභත කිරිභ වහ ්හඹකතඹ හ ළඳ භ 

• ්ළනට රංකහේව් ත්වනම් කය ඇිය ේනහලකඹ හ න  ර ේඳොේට් (Glyphosate) ේනහලකඹට 

ආේේලකඹ හ ලේඹන් ත්හ රන්ත් යහජය භඟ ිමිගසුම්ගතත් ඳරිය  කරත්කහමි කහඵනික ේ නහලක 

ත්ඹයඹ හ ේශේඳොශට වඳුන්හත්භට ළරසුම් කය ඇත් 

• ේගතොිග ජනත්හේ  අලයත්හඹ භත් ඳසර ංයුියඹ ඳරි හහ කය වියක ඳත නිකුත කිරිභට අලය 

ඳවසුකම් ඉත්රිේැදී  ආඹත්නේැ යහඹනහගතහයඹ භඟින් ් දු කිරිභට කටයුතුම ළරසුම් කය ඇත්. 

• 2016/2017 මු්ේ ර්ේැ යහඹනික ේඳොේවොය ේභ.ේටො. 200,000  හ අේරිග ඉර හකඹ හ පුයහිතභ 

• 2016/2017 මු්ේ ර්ේැ කහඵනික ේඳොේවොය ේභ.ේටො. 2500  හ ව ේකොම්ේඳෝසට් ේඳොේවොය 

ේභ.ේටො. 1500  හ අේරිග ඉර හකඹ හ පුයහිතභ 

• ත් න පුයහ ේඳොේවොය ේඵ්හවළරිභ ඳවසුිගභ වහ අඳ ආඹත්නේැ 1600 ක ඳභණ අේරිග නිේඹෝජිත් 

ජහරඹ ආයණඹන ඳරිත් ේඵ්හවළරිම් නිේඹෝජිත් ජහරඹ පිකරටුිගභට අලය කටයුතුම ් දුකයමින් ඳිය. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

සී/. යකොශම යකොභර්ේ යඳොයවොය භල භ. 
2007 අංක 07 ්යණ භහගතම් ඳනත් ඹටේත  ිතඹහඳත්ංිත ේකොට ඇිය භහගතභකි. 

පර්ණ ේකොටස කරමිකභ භවහ බහණ්ඩහගතහය ේේකම්යඹහ තුමේව්. (භහගතම් ඳනේත 4 (2) ගතන්ියඹ 

ප්රකහය) 

භල යම් අයමුණු (භල ම් ය්ථලයඹ අනු). 

යහඹනික ේඳොේවොය ආනඹනඹ ේකොට මිශ්ර ව අමිශ්ර ේඳොේවොය ලේඹන් ත්යගතකහරී ේශේඳොශ වයවහ 

ගතළනුම්කරුන් ේත් ිගකි, භ. 

කලර්ඹ බලයඹ:- 

ේේශීඹ කෘෂිකර්භන්ත්ඹ වහ අලය ඉවශ ප්රමිියේඹන් යුතුම ේඳොේවොය ආනඹනඹ ේකොට ත් න 

පුයහ ිග් රී ියේඵන ේගතොිගජන ේේහ භධයසථහන වහ අේශිග නිේඹෝජිත් ජහරඹ වයවහ ේගතොිගන් වට ේඵ්හ 

වළරීභ වහ ් ඹලුභ ේබෝගත වහ අලය මිශ්ර ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ කය ත් න පුයහ පිකරටි 

ේගතොිගජනේේහ භධයසථහන වයවහ ව අේශිග නිේඹෝජිත් ජහරඹ වයවහ ේගතොිගජනත්හ ේත් රඵහ දීභ. 
 

ංවිධලනඹ ජලරඹ:- 

සී/ ේකොශම ේකොභර්ේ ේඳොේවොය භහගතභ ප්රධහන ගතඵඩහ ංීමර්ණඹ ඇතුමලු ඳරිඳහරන අකකඹ 

තත්ර හුණුපිටිේැ අ හකය 12 ඳභණ භූමි බහගතඹක පිකරටහ ඇිය අත්ය ත් න පුයහ ිගිගධ ත්සත්රි හකර පිකරටි 

ප්රහේේශීඹ ගතඵඩහ 18කින්් භන්ිගත්ඹ. එඹට අභත්ය ත් න පුයහ ිග් රී ් ටින 228කින් යුත අේශිග 

නිේඹෝජිත් ජහරඹකින් ේඵ්හවළරීේම් කටයුතුම කයනු රඵ . ේභභ භහගතභ කශභනහකරුන් ඇතුමලු 

ේේක ේේිගකහන් 137 ේ්ේනකුේගතන් භන්ිගත් කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹකින් යු හත් ේ . 
 

2016 ජනලරි සිට යඳඵයලරි 29 දක්ල විකුණුම් (වනලධලය ක ර ඹටය් වී වල) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2017 ර්ඹ වල යඹෝජිත වියලේෂිත ඳර්යේණ  වල ංර්ධන ැඩටවන්. 

1. ේ්මුහුන් (Hybrid) ේඳොේවොය නිසඳහ්නඹ.යහඹනික ේඳොේවොය භගත ේකොම්ේඳෝසට් මිශ්රකය ේ්මුහුන් 

ේඳොේවොය නිලසඳහ්නඹ කිරීභ. 
 

2. ළඩිත්යුණුකශේකොම්ේඳෝසට්නිසඳහ්නඹ   

(අ).  ( Enrich Compost) -  හභහනය ලේඹන් නිසඳහ්නඹ කයන ේකොම්ේඳෝසට් ර 

ණාණහතභකබහඹ ඉවශ ්ළමීභ වහ සහබහිගක ේඳෝක ද්රය එකතුම කිරීභ. 

       (ආ). (Super Compost) - ඵයගතමු ිගලස ිග්ඹහරේැකෘෂිිග්යහපීශඹ භිමන් ේඹෝජිත් 

ේකොම්ේඳෝසට්ර ණාණහතඹ ළඩි කිරීභ වහන යහඳෘියේැ ප්රියඳර භත් නිසඳහ්න කිරීභට 

ේඹෝජිත් සුඳර් ේකොම්ේඳෝසට් ර නිර නිසඳහ්න භහගතභ ේර කටයුතුම කිරීභ. 

භලඹ 
යඳොයවොය ර් ඹ (යභ.යටො.) 

යරිඹල ටී.එ්.පී. එම්.ඕ.පී. 

ජනලරි 4,069.550 785.600 1,029.600 

යඳඵයලරි 582.300 149.250 177.000 

එකතු 4,651.850 934.850 1,206.600 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

2016 ජනලරි 01 සිට ඔක්යතෝඵර් 31 දක්ල විකුණුම් 

භලඹ 

යඳොයවොය ර් ඹ (යභ.යටො.) 

යරිඹල ටී.එ්.පී. එම්.ඕ.පී. 
අයනකු් 

යඳොයවොය 
එකතු 

ජනලරි 1,145.312 268.375 235.206 4.957 1,653.850 

යඳඵයලරි 5,203.524 3,050.213 1,960.091 99.590 10,313.418 

භලර්තු 60.569 13.501 9.013 6.005 89.088 

අයප්රේේ 397.897 188.461 35.237 34.123 655.718 

භැයි 879.13 134.44 102.434 23.21 1,139.214 

ජුනි 987.316 144.852 137.339 84.301 1,353.808 

ජූය 538.711 66.011 91.402 46.599 742.723 

අය ෝ්තු 193.013 93.568 58.591 127.812 472.984 

ැේතැම්ඵර් 270.672 52.050 61.631 181.284 565.637 

ඔක්යතෝම්ඵර් 96.099 51.607 61.864 116.883 326.453 

එකතු 9,772.243 4,063.078 2,752.808 724.764 17.312.893 
 

 

සී/ රංකල යඳෝයේට් (යලජය භල භ) 

භූ ිග්යහ මී හණ ේ්ඳහර්ත්ේම්න්තුම භඟින් 1971 දී ේොඹහගතනු රළබූ ේභභ ේඳොසේේට් නිධිඹ 

1992 ජිත 10 ළනි ත්න යජඹ තුම භහගතභ හ ේර 1982 අංක 17 ්යණ භහගතම් ඳනත් ඹටේත 

ංසථහඳනඹ ේකොට ඇත්. 
 

කලර්ඹබලයඹ වල අයමුණු:- 
 

i. යේට් කෘෂිේබෝගත වහ අලය ේඳොසේේට් ේඳොේවොය  කළිවභ, කස කිරීභ වහ ිගකි, භ මිතක 

යහඳහරික කටයුතුම ේර කයේගතන ඹනු ඇත්. 

ii. ේකොටස ප්රහ ධනේඹන් 100%  හභ යජඹ තුම භහගතභකි. 

iii. ේභභ නිධිඹ එේඳහර ප්රේේලේැ ේව හටඹහය 324 ක භූමි ප්රභහණඹක ිග් රී ඳියන ම්ඳත්කි. 

iv. ේභකර 33 – 40 % P2O5 ංයුියඹකින් යුතුම ේයො හ ේඳොසේේට් ේභ.ේටො. මිිතඹන 60 හ ඳභණ ඇිය 

ඵට ගතණන් ඵරහ ඇත්. 

v. ේභභ ේඳොසේේට් නිධිඹ බහිගත්ඹට ගතළ සභත භඟභ ිගලහර ිගේේල ිගනිභඹ හ ළඹේකොට යට තුමශට 

ආනඹනඹ කයනු රළබූ ආනඹනික ේයො හ ේඳොසේේට් (IRP) අඩු කිරීභට වළකි වූ අත්ය, ේම් න ිගට 

ආනඹනික ේයො හ ේඳොසේේට් (IRP) යට තුමශට ආනඹනඹ කිරීභ මුළුභනින්භ නළණා ඇත්. ේම් 

භඟින් හර්ෂික රු.මි.500 ට ඩහ ළඩි ිගේේල ිගනිභඹ හ යට ේත් ඉියරි කයදීභට භත වී ඇත්. 

vi. ්ළනට සී/ රංකහ ේඳොසේේට් භහගතභ ිග් න් හර්ෂික රු.මි. 562  හ ඳභණ පිරිළටුභ හ උඳඹන 

අත්ය, ේේකඹන් 350  හ වහ සුඩන්ේ  ඳුඩේ රට ෘජු වහ ක්ර ජීේනෝඳහඹ භහර්ගතඹන් 

රනු රළේබ්. 
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2016 ප්රගතියඹ වහ 2017 ංර්ධන ළඩටවන් 

vii. 2014 ේර්දී භහගතභ ිග් න් ේඳොේ ේඳොේවොය නිසඳහ්නහගතහයඹ හ හරිඹේඳොර, කනතේත ළ 

ප්රේේලේැ ආයම්බ කයන ර් අත්ය, ඳසුිමඹ ර්ේැදී එභඟින් රු.මි. 46 ක ඳභණ පිරිළටුභ හ 

උඳඹහ ඇත්. 

viii. එේේභ, එභ යහඳෘියඹ භඟින් ඉත්හභ ණාණතේඹන් යුතුම ේඳොේ ේඳොේවොය හධහයණ මිරකට 

රඵහදීභ අයමුණු ේකොටේගතන ඇත්. 

ix. එේේභ, 2017 ර්ඹ තුමශදී ේඳොේවොය මිශ්රණඹ කිරීභ ත්දුයටත  යහේත් කයමින් යඵර් ගතහ 

වහ අලය ේඳොේවොය ් සී/ රංකහ ේඳොසේේට් භහගතභ ිග් න් නිඳ්හ ඉවශ ණාණතේඹන් යුතුම 

ේඳොේවොය හධහයණ මිරකට ේගතවීන් ේත් රඵහදීභට අලය කටයුතුම කයනු රළේබ්. 

x. කළ ටමිඹම්, ආනි හ ළනි ිග ද්රයඹන්ේගතන් ේත්ොය ේභභ නිධිඹ පුළුේ ේර ප්රේඹෝජනඹට 

ගතනිමින් යේට් වී ගතහ වහ එශළු ගතහ ේනුේන් ්ළනට පිටයටින් ආනඹනඹ කයනු රඵන 

“ත්රිඳේ සුඳර් ේඳොසේේට් (TSP)” ේනුට ආේේලක ේඳොේවොය හ යට තුමශ නිසඳහ්නඹ කිරීභට 

අලය හක ඇඡහ ේම් න ිගට ආයම්බ ේකොට ඇිය අත්ය, එභඟින් යේටන් හර්ෂික පිටයටට 

ගතරහඹන රු.හි.30 ක ඳභණ ිගේේල ිගනිභඹ හ ඉියරිකය ගතළ සභට අේේ හහ කයනු රළේබ්. 

xi. ඉවත් යහඳෘියඹ වයවහ ෘජු වහ ක්ර සකකිඹහ සක හ එේඳහර ප්රේේලඹට ේභන්භ යේට් අේනකුත 

ඳශහතරට් රඵහදීභ අේේ හහ ේකේර්. 

      භල යම් ඳසුගිඹ ය 05 ක අයරවිඹ වල රලබදලයී්ඹ පිළිඵ යතොයතුරු 
 

ර්ඹ 
අයරවිඹ 

(යභ.යටො.) 
අයරවිඹ (රු.ක .) 

ඵදු යඳය රලබඹ 

(රු.ක .) 

2011/2012 56,089 497.30 201.00 

2012/0213 45,759 399.03 137.00 

2013/2014 54,606 499.97 172.00 

2014/2015 57,301 530.43 118.94 

2015/2016 56,438 562.73 60.89 

එකතු 270,193 2,489.46 689.83 

 


