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කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ බහය කටයුතු කයන රද                      

ගරු අභහත්රුන් වහ ලේකම්රු (2015-2016) දක්හ 

ගරු කෘෂිකර්භ අභහත්ය    -  දුමින්ද දිහනහඹක භළතිතුභහ. 

ගරු කෘෂිකර්භ නියඹෝජය අභහත්යතුමිඹ          -  අයනෝභහ ගභයේ භළතිතුමිඹ. 

                                                                       (2015.01.16 – 2015 .08.17 දක්හ ) 

ගරු කෘෂිකර්භ යහජය අභහත්යතුභහ              -  න්ත් අලුවිවහයර් භළතිතුභහ 

අභහත්යහාංල යේකම්                -  බී.විජඹයත්න භවත්හ. 

 

                    2015 අභහත්හාංලඹට අනුඵද්ධ ආඹත්න ප්රධහීනන්  

 

 

අාංකඹ නභ ත්නතුය ආඹත්නඹ 

1. 
ආචහර්ඹ යයොවහන් 
වියේයකෝන් භවත්හ 

අධයක්ෂ ජනයහේ කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2. එම්.ඒ.එස.වීයසාංව භවත්හ 
යගොවිජන ාංර්ධන 
යකොභහරිස ජනයහේ 

යගොවිජන ාංර්ධන යදඳහර්ත්යම්න්තු 

3. ඳණ්ඩුක වීයසාංව භවත්හ අධයක්ෂ ජනයහේ 
කෘෂිකහර්මික වහ යගොවිජන යක්ෂණ 
භණ්ඩරඹ 

4. 
නන්දයේන යවේයත් 
භවත්හ 

බහඳති ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරිඹ 

5. 
වපුත්න්ත්රී  ධර්භයේන 
භවත්හ 

අධයක්ෂ  
යවක්ටර් යකොබ්ඵළකඩු යගොවි කටයුතු 
ඳර්යේණ වහ පුහුණු කිරීයම් 
ආඹත්නඹ 

6. ධම්මික පීරිස භවත්හ බහඳති ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 

7. 
භවහචහර්ඹ යක්.බී. 
ඳලිඳහන භවත්හ 

බහඳති 
ඳලසචහත් අසළන්න පිළිඵ ත්හක්ණ 
ආඹත්නඹ 

8. 
ආචහර්ඹ එස.ඩී.ජී. 
ජඹර්ධන භවත්හ 

බහඳති 
ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ 
ප්රතිඳත්ති බහ 

9. 
එන්.පී.වී.සී.පිඹතිරක 
භවත්හ 

අධයක්ෂ  ජහතික යඳොයවොය යේකම් කහර්ඹහරඹ 

10. යයෝණ ඩුයේ භවත්හ බහඳති සී/ රාංකහ යඳොයවොය භහගභ 

11. තුසත් වේඔළු භවත්හ බහඳති 
සී/ යකොශම යකොභර්ේ යඳොයවොය 
භහගභ 

12. 
උඳහලි අනුයහධ 
දිහනහඹක භවත්හ 

බහඳති සී/ රාංකහ යඳොසයේට් භහගභ 
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01. හභහන ඳිපඳහරනඹ 

   1.1   කහර්ඹ භණ්ඩර යත්ොයතුරු 

 

අාංකඹ නභ ත්නතුය 

1. බී. විජඹයත්න භවත්හ යේකම් 

2. එන්.පී.වී.සී. පිඹතිරක භවත්හ අතියර්ක යේකම් (ඳහරන වහ මුදේ) 

3. ඩී.වී. ඵන්දුරයේන භවත්හ අතියර්ක යේකම් (යභයවයුම් වහ ඇගයුම්) 

4. ආචහර්ඹ එච්.එම්.එස.හීන්යකන්ද භවත්හ අතියර්ක යේකම් (කෘෂි ත්හක්ණ) 

5. ආචහර්ඹ යේ.ඩී.එච්. වියේර්ධන  භවත්හ අතියර්ක යේකම් (කෘෂි ාංර්ධන) (ළ.ඵ.) 

6. එස.එේ.ජී. ඵන්දුසරි භවත්හ ප්රධහන ගණකහධිකහරී 

7. ඩී.යක්.එම්. යාංජිත් කුභහයසරි භවත්හ ප්රධහන ගණකහධිකහරී (මුරය කශභනහකයණ) 

8. පී.එේ. නහභයේන භවත්හ ප්රධහන අබයන්ත්ය  විගණක 

9. එස.ඒ. ශ්රිඹහනි මිඹ ප්රධහන ගණකහධිකහරී 

10. ඩී.සී.සරිඵද්දන භවත්හ යජයසඨ වකහය යේකම් 

11. පී.එස.එස. වියේයත්න භවත්හ යජයසඨ වකහය යේකම් (ඳහරන වහ ප්රහවන) 

12. ප්රිඹාංගහ.එච්. වන්න්යවේ මිඹ 
යජයසඨ වකහය යේකම්                  

 (අඳනඹන කෘෂිකර්භ වහ යගොවිජන යේහ) 

13. එම්.යක්.ජී.එස.පී.යක්. ජඹයේකය භඹහ අධයක් (ළරුමම්) 

14. එච්.එම්.ඒ.ය.යක්. යවේයත් මිඹ අධයක් (ාංර්ධන) 

15. එේ.ය.එන්. ුමභනයේකය මිඹ අධයක් (කෘෂි ත්හක්ණ) 

16. පී.එන්.එන්. ජඹයනත්ති භවත්හ නියඹෝජය අධයක් (යහඳෘති) 

17. එම්.ජී.ඒ.පී. කුභහය භවත්හ නියඹෝජය අධයක් (සහබහවික ම්ඳත්) 

18. කුමන් භවත්න්තිර භඹහ 
නියඹෝජය අධයක් (ජහතික යඳොයවොය යේකම් 

කහර්ඹහරඹ   

19. ඒ.ඒ.වී. දභඹන්ති මිඹ වකහය යේකම් (ආඹත්න ) 

20. යක්.ය. ජඹයේකය භවත්හ වකහය අධයක් (ළරුමම් ) 

21. ඊ.එම්.එස. ඒකනහඹක භවත්හ වකහය අධයක් (ාංර්ධන) 

22. යක්.එම්.යි.එස. යඵොයරළස මිඹ වකහය යේකම් ( ඳහරන) 

23. එස.ටී. සරිභහන්න මිඹ වකහය යේකම් (අඳනඹන කෘෂිකර්භ ) 

24. එස.ආර්. කුභහයයේ භඹහ ගණකහධිකහරී ( මුදේ වහ යහඳෘති) 

25. සී.එස. යවට්ටිආයච්චි මිඹ ගණකහධිකහරී (යගවීම්) 

26. ඩබ්.භධහ ආර්. වීයක්යකොඩි මිඹ වකහය අධයක්  (ාංර්ධන) 

27. ආර්.ජී. උත්ඳරහ ඒ. ගුණයේකය මිඹ වකහය යේකම් (ආඹත්න ) 

28. එස.ඒ. නදීලහ දර්ලනී මිඹ වකහය යේකම් ( ප්රහවන ) 

29. ඩී.එන්. අයේපිටිඹ මිඹ වකහය අධයක් (යභයවයුම් වහ ඇගයුම්) 

30. පී.එම්.ඩබ්.එස. ගුණර්ධන මිඹ වකහය යේකම් (යගොවිජන යේහ) 

31. එස.ඒ. එස. යක්. යේනහධීය භවත්හ වකහය අධයක් (කෘෂි ත්හක්ණ) 

32. යක්.එච්.ඩබ්.එම්. කරුණහයත්න භවත්හ 
වකහය අධ් ඹක්ෂ (ජහතික යඳොයවොය යේකම් 

කහර්ඹහරඹ ) 

33. බී.එච්. යයොවහන් ඉන්දුක භවත්හ වකහය අධයක් (ජහතික යඳොයවොය යේකම් 
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කහර්ඹහරඹ ) 

34. ඒ.ජී.ඩී.එස.යක්. වියේුමන්දය භවත්හ 
වකහය අධයක් (ජහතික යඳොයවොය යේකම් 

කහර්ඹහරඹ ) 

35. ජී.ආර්.ඩී. ගුණයත්න භවත්හ 
වකහය අධයක් (ජහතික යඳොයවොය යේකම් 

කහර්ඹහරඹ ) 

36. ඒ.ආර්.එම්.ජී. නයත්න ඵණ්ඩහය භවත්හ වකහය අධයක් (අබයන්ත්ය විගණන ) 

37. ඊ.එන්.ඩී.එන්.ඩී. එදිරිසූරිඹ භවත්හ වකහය අධයක් (අබයන්ත්ය විගණන) 

38. ආර්.එම්.ටී.පුසඳකුභහය භවත්හ වකහය අධයක් (අබයන්ත්ය විගණන) 

39. එච්.එම්. නයත්න යවේයත් භවත්හ වකහය යේකම් (කම්කරු ඵත්හ) 

40. ජී.යක්.ඩී.එච්. භළණියක් මිඹ ාංඛ්යහයේඛ්න  

41. එස. කී යභොයවොභඩ් භවත්හ ඹහන්ත්රික ඉාංජියන්රු 

42. බී. ආරිඹඳහර භවත්හ බහහ ඳරිර්ත්ක 

43. ඩබ්.ඒ.ඩී.ඒ.ආර්. යත්නසූරිඹ භවත්හ ාංඛ්යහයේඛ්න නිරධහරී 

44. එස.ඒ. දනහඹක භවත්හ ාංඛ්යහයේඛ්න නිරධහරී 

45. ඩබ්.එම්.යේ. ඵණ්ඩහය භවත්හ ඳරිඳහරන නිරධහරී 

46. පී.ඒ.එස. චන්ද්රිකහ මිඹ ඳරිඳහරන නිරධහරී  ( ළ.ඵ.) 

47. එස.ඒ. භත්ඳහර භවත්හ ඳරිඳහරන නිරධහරී  (ළ.ඵ.) 

 

 

 

2015 ර්ඹ තුශ ලභභ අභහත්හාංලලඹන් සමහනභහරු ගි  ඹ 

නිරධහරීන් 
භහණ්ඩලික නිරධහරීන්  
 

අනු 

අාංකඹ 
නභ 

ලේඹ කශ 

සමහනඹ 
සමහනභහරු ගි  ඹ සමහනඹ 

සමහනභහරු ගි  ඹ 

දිනඹ 

1. 
ඩබ්.පී.පී.ඹයත්න 
භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.01.27 

2. 
ඒ.එේ.ඒ.අයෝක 
සරිර්ධන භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

අධයහඳන යහජය 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.03.20 

3. 
එන්.පී. අභයතුාංග 
භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ඉඩම් යකොභහරිස ජනයහේ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.04.02 

4. 
ඊ.එම්.එම්.ආර්.යක්. 
ඒකනහඹක මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ආවහය ුමයක්ෂිත්ත්හ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.04.08 

5. 
ඩබ්.යක්.එේ.ඊ. 
රේරහවිට භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

උස අධයහඳන වහ 
ඳර්යේණ අභහත්යහාංලඹ 

2015.05.06 

6. 
එච්.එස.ධර්භර්ධන 
භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ 2015.05.25 

7. ඩී.ඩී.වී. යහදරී මිඹ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.08.25 

8 
එම්.යක්.යහජඳක් 
මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.11.03 

9. එස.පී. ගහමිණී භඹහ 
කෘෂිකර්භ  
අභහත්යහාංලඹ 

අධයහඳන අභහත්යහාංලඹ 2015.11.18 
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10. 
එච්.එම්.ටී.පී.යවේයත් 
මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

නිපුණත්හ ාංර්ධන වහ 
ෘත්තීඹ පුහුණු 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.11.30 

11. 
ඩී.එන්.යවට්ටිආයච්චි 
මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

පුද්ගරයින් ලිඹහඳදිාංචි 
කිරීයම් යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.12.02 

12. එස.ඒ. ශ්රිඹහනි මිඹ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

යහජය බහහ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.12.31 

 

යහජ කශභනහකය  වකහය 
 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 

අාංක 
නභ 

ලේඹ කශ 

සමහනඹ 

සමහන භහරු ගි  ඹ 

ආඹත්නඹ 
දිනඹ 

1. 
එස.එම්.පී.යක්. 
න්ධයහ මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

යභෝටර් යථ ප්රහවන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.01.04 

 2. 
ඒ.ජී.එස.එස. 
පුසඳකුභහරි යභඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

භළතියණ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.01.30 

3. 
බී.අයි.කරුණහයත්න 
භඹහ  

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

යජයේ ය 
ඳරික්ක 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.01.30 

 4. 
පී.එේ.පී.කුුමභරත්හ 
මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ාංසකෘතික 
කටයුතු යහජය 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.05.29 

 5. 
ඩබ්.එම්.එම්.පී. 
වික්රභසාංව යභඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ, ඳඩුසනුය 
 

2015.06.01 

 6. 
එස.යක්.ගයන්යගොඩ 
භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ජහතික ත්යෝදයහන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.07.23 

 7. 
ආර්.ඩී.එන්. 
යහජකරුණහ මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ත්ක්යේරු 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.10.27 

 8. 
ඩබ්.ඩබ්.එස.පී. 
ප්රනහන්දු මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

යද්ය ඹ අදහඹම් 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.11.01 
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ාංර්ධන නිරධහරීන්  

 
 

අනු 

අාංකඹ නභ 
ලඳය ලේහ 

සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 
දිනඹ 

1. 
එස.එම්.අයි.සී.ඵණ්ඩහය 
භඹහ  

කුරුණෆගර 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

බුද්ධ ලහන 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.01.13 

2. එච්.පී.අයි.යයෝජනී මිඹ 
කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 
2015.01.23 

3. 
එම්.යක්.ඩී.එස.යණසාංව 

මිඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

අඳනඹන කෘෂිකර්භ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 
2015.01.26 

4. 
යක්.ඩබ්.එස.එේ. 
වික්රභහයච්චි මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

යගොවිජන ාංර්ධන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.01.27 

5. එස.පී.අන්ති මිඹ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.01.30 

6. ගඹනී අත්ත්නහඹක මිඹ 
කළරණිඹ 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.02.02 

7. එච්.පී.වඵයකඩ යභඹ 
ඳහදුක්ක 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

ශ්රී රාංකහ ජහතික 
බුද්ධිභඹ යද්ඳර 
කහර්ඹහාංලඹ 

2015.02.27 

8. 
ඊ.එම්.ආර්.ටී.වියේුමන්දය 

මිඹ 

පුත්ත්රභ දිසත්රික් 

යේකම් 

කහර්ඹහරඹ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ 

සයද්ල කටයුතු 

අභහත්යහාංලඹ 

2015.02.02 

9. 
ආර්.ඩී.ඩබ්.සී.ඩී.වීයසාංව 

භඹහ 

භළදච්චිඹ 

 ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ 

භවහ භහර්ග, උස 

අධයහඳන වහ 

ආයඹෝජන ප්රර්ධන 

අභහත්යහාංලඹ 

2015.03.12 

10. 
ආර්.ඒ.එම්.එස.යණසාංව 
මිඹ 

මුන්දරභ  
 ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

කර්භහන්ත් වහ හණිජ 
කටයුතු අභහත්යහාංලඹ  

2015.03.31 

11. පී.ඒ.ප්රදීඳහ ලයහභ ම මිඹ 
ඉාංගිරිඹ ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ 
සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.04.08 

12. යක්.ඩී.එන්. ජඹතිස භඹහ 
ඉබ්ඵහගමු  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.04.27 

13. ආර්.එච්.ඒ.ඩබ්.රුවිනි මිඹ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

උද්භිද උදයහන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.04.30 

14. ටී.එන්.යේ. පීරිස යභඹ 
ඳන්විර  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

අධයහඳන 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.05.05 

15. එච්.ඒ.එන්. ුමභනවීය භඹහ 

රඳයන් 

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ 

ආර්ථික ාංර්ධන 

අභහත්යහාංලඹ 
2015.06.01 
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16. 
යක්.ඒ.භන් ශ්රී උදඹ 
කුභහය භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ 
ඳරහත් ඳහරන වහ 
ප්රජහත්හන්ත්රීඹ ඳහරනඹ 
පිළිඵද අභහත්යහාංලඹ 

2015.07.02 

17. එම්.ඩී.වියේයත්න මිඹ 
 භළදදුම්ඵය 
 ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.07.03 

18. 
යක්.යක්.එන්.යක්. යණවීය 
මිඹ 

අගරත්ත් 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

යගොවිජන ාංර්ධන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.07.27 

19. 
යක්.එම්.ඒ.එස.යක් 

සරිර්ධන මිඹ 

කේපිටිඹ 

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ 

යගොවිජන  ාංර්ධන 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 
2015.09.01 

20. එස.එේ.පී.කීර්තියත්න මිඹ 
යගොඩකයර  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.11.02 

21. 
ඩබ්.යේ.එච්.ඩබ්. 
දියනෝනී යභඹ 

අරව්  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.11.19 

22. 
යේ.ආර්.එස.එන්.එස. 

ජඹර්ධන මිඹ 

භහිඹාංගනඹ 

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ 

කහන්ත්හ වහ ශභහ 

කටයුතු අභහත්යහාංලඹ 
2015.12.01 

23. එම්.ටී.එම්. යවිසාංව භඹහ 

නුයඑළිඹ 

දිසත්රික් යේකම් 

කහර්ඹහරඹ 

කෘෂිකර්භ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 
2015.12.17 

24. ඩබ්.ඒ.ඩී.එච්.ගුණදහ මිඹ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.12.31 

 

ාංර්ධන වකහය   

නභ 
ලේඹ කශ 

සමහනඹ 

සමහනභහරු ගි  ඹ 

සමහනඹ 

සමහනභහරු ගි  ඹ 

දිනඹ 

එම්.එම්.සී.යේ. ගුණයත්න මිඹ 
කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

ාංචහයක වහ ක්රීඩහ 

අභහත්යහාංලඹ 
2015.04.01 

 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක  

අනු 

අාංකඹ 
නභ 

ලඳය ලේහ 

සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 

සමහනභහරු ගි  ඹ 

දිනඹ 

1. යේ.ජී.ඩී.පී. ජඹවීය භඹහ  
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

භහත්යේ දිසත්රික් 
යේකම් කහර්ඹහරඹ 

2015.01.26 

2. 
පී.ජී. ුමන්ත් ජඹරත් 
භඹහ 

හරිභහර්ග වහ 
ජරකශභනහකයණ 
අභහත්යහාංලඹග 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු-
භහත්ය දිසත්රික්කඹ 

2015.02.09 
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3. 
එස.එච්.ආර්. යප්රේභචන්ර 
භඹහ  

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ, ළලිගභ 

2015.03.09 

4. 
එස.ඩබ්.ඩී.යක්. ාංජී 
භඹහ  

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

මුදේ අභහත්යහාංලඹ 2015.07.02 

 

ිපඹදුරු 

අනු 

අාංකඹ 
නභ 

ලඳය ලේහ 

සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 

සමහනභහරු ගි  ඹ  

දිනඹ 

1. ඊ.ඒ. නිලහන්ත් භඹහ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.04.07 

 2. 
එච්.එස. වත්යසාංව 
භඹහ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත් ඹහාංලඹ 

යගොවිජන 
ාංර්ධන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.04.23 

3. ඩබ්.ඩී.ජඹසරි භඹහ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

මුදේ අභහත්යහාංලඹ 2015.06.01 

4. වී.ජී. ඳඵහඳතියණ භඹහ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

ජහතික උද්භිද 
උදයහන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.07.02 

 

2015 ර්ඹ තුශ සමහනභහරු ගි ඳළමිණි නිරධහරීන් 
භහණ්ඩලික නිරධහරීන්   
 

අනු 

අාංකඹ 
නභ 

ලේඹ කශ 

සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 

සමහනභහරු ගි 

ඳළමිණි දිනඹ 

1. 
එච්.එම්.ඒ.ය.යක්. 

යවේයත් මිඹ 

භවහභහර්ග උස 
අධයහඳන වහ 
අයඹෝජන ප්රර්ධන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.02.11 

2. 
ඩී.යක්.එම්.ආර්.කුභහයස

රි භවත්හ 

ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධත්හ 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.02.11 

3. 
පී.එස.එස.වියේයත්න 

භවත්හ 

ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදන 

ආර්ථික කටයුතු 

ශභහ ත්රුණ ව 

ාංසකෘතික කටයුතු 

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 
2015.03.06 

4. 
එන්.පී.වී.සී.පිඹතිරක 

භවත්හ 

පුයහවිදයහ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 
2015.03.23 

5. 
එස.ආර්. කුභහයයේ 

භවත්හ 

යෞඛ්ය වහ යද්ය ඹ 
වදය 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.04.08 
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6. ඩී.සී. සරිඵද්දන භවත්හ 
ශ්රී රාංකහ යර්ගු 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 
2015.05.12 

7. 
එච්.එම්.එස.හීන්යකන්ද 

භවත්හ 

කෘෂිකර්භ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 
2015.07.02 

8. 
ඩී.වී. ඵන්දුරයේන 

භවත්හ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ 

කශභනහකයණ 

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 
2015.10.16 

9. ඒ.වී.වී. දභඹන්ති මිඹ 
අධයහඳන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.12.22 

 

යහජ කශභනහකය  වකහය 
 

අනු 

අාංකඹ 
නභ 

ලේඹ කශ 

සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 

සමහන භහරුගි 

ඳළමිණි දිනඹ 

1. 
ඩබ්.එම්.ඳද්භණී කුභහරි 

මිඹ  

යභෝටර් යථ 
ප්රහවන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.05.18 

2. 
ආර්.පී.නඹනහ ුමජීනී 
මිඹ 

නජීවී ාංයක්ණ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.09.01 

3. 
පී.ඩී.යක්.වියේයකෝන් 
භඹහ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ 
සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.11.23 

 

ාංර්ධන නිරධහරීන්   

අාංක

ඹ 
නභ 

ලඳය ලේහ 

සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 
ඳළමිණි දිනඹ 

1 
ආර්.එම්.එන්. 
යත්නහඹක මිඹ 

අඳනඹන 
කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.01.26 

2. එම්.යේ.භදුහ යභඹ 

යහජය 
කශභනහකයණ 
ප්රතිාංසකයණ 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.02.05 

3. පී.ජී.එන්.ඹයත්න මිඹ 
බුද්ධ ලහන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කුරුණෆගර  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.16 

4. එම්.ඩී.එච්.භධුෂිකහ මිඹ 
යයජිසටහර් 
ජනයහේ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(බිඹගභ  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.20 

5. එස.ආර්.එස.යණවීය මිඹ 
ආර්ථික ාංර්ධන  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යභොණයහගර  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.23 
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6. 
යක්.යක්.ආර්. 
කන්නන්ගය මිඹ 

ආර්ථික ාංර්ධන  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යභොණයහගර  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.23 

7. ආර්.එම්.ටී.නිරන්ති මිඹ 
ආර්ථික ාංර්ධන  

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යභොණයහගර 
දිසත්රික් යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.23 

8. එච්.පී.එම්.ුමබහෂිනී මිඹ 
ආර්ථික ාංර්ධන  

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(බුත්ත්ර   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.23 

9. 
යක්.එම්.එස.පී. කුභහරි 
මිඹ 

ආර්ථික ාංර්ධන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ  
(යභොණයහගර 
දිසත්රික් යේකම් 
කහර්ඹහරඹ)  

2015.02.23 

10. 
ඒ.ආර්.එම්.එස. ඵණ්ඩහ 

භඹහ 

ආර්ථික ාංර්ධන  

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(විේගමු   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.24 

11. එස.ජී.ජී.එස.ජඹසාංව භඹහ 
ආර්ථික ාංර්ධන  

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(විේගමු   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.24 

12. 
ඒ.ජී.එස.වික්රභසාංව භඹහ 

 

ආර්ථික ාංර්ධන  

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(විේගමු    
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.24 

13. ආර්.එම්.ය.යවීන්ර භඹහ 
ආර්ථික ාංර්ධන  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ළේරහඹ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.26 

14. ඒ.යක්.එම්.රක්භහේ භඹහ 
ආර්ථික ාංර්ධන  
අභහත් ඹහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඵඩේකුඹුය   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.02.26 

15. 
යක්.එම්.කභේ න්ත් 
භඹහ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඵඩේකුඹුය 

2015.03.03 
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ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

16. 
ඩී.එම්.නන්දනී 
දිහනහඹක මිඹ 

ආර්ථික ාංර්ධන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඵඩේකුඹුය 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.03.03 

17. ඩී.එම්.එස.යක්. කුභහරි 
මිඹ 

ආර්ථික ාංර්ධන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(මීගවකිවුර 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.03.03 

18. ජී.එේ.ජී.දර්ලනී මිඹ 
අධයහඳන 
අභහත්යහාංලඹ 

නහයගොඩ  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ 

2015.03.11 

19. 
එච්.එන්.එම්. පුසඳරත්හ 

මිඹ 
ආර්ථික ාංර්ධන  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භළදගභ   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.03.12 

20. 
යක්.එම්.ඩී. භන්රත්හ 

මිඹ 
ආර්ථික ාංර්ධන  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යභොණයහගර   
ප්රහයද්ය ඹ  යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.03.12 

21. 
ආර්.එම්.එම්.එන්. 
එයාංගනී මිඹ 

විශ්රහභ ළටුේ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කළසඵෆ ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.01 

22. ඩබ්.එම්.පී.ඵන්දුරත්හ මිඹ 
ආර්ථික ාංර්ධන  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භළදගභ   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.01 

23. 
ඩබ්.එම්.ඩී.යක්. 

න්නිනහඹක මිඹ 
සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කේපිටිඹ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.01 

24. එස.සී.එන්.කුභහරි මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(මුන්දරභ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.01 

25. 
ඒ.යේ.එම්.ඒ.එම්. 
ජඹුමන්දය මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඳසය ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.06 



11 
 

26 ඒ.යක්.එම්.රක්භහේ භඹහ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඵඩේකුඹුය 
 ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.06 

27 
ඩබ්.ජී.එන්.ප්රිඹදර්කාකහ 
මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භවකුඹුක්කඩර   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.27 

28 
ඩබ්.යක්.ඩී.ඒ.එච්. 
කුභහරි මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යන්නේපු   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.08 

29. 
සී.යක්.යේ.සී.කුභහයසරි 
භඹහ 

නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භළදච්චිඹ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.09 

30. 
ඩබ්.එම්.අයි.එස. 
ඳහරිස මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(මුන්දරභ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.20 

31. එච්.අයි.ඩී.විජඹසාංව යභඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ (ජහ- 
ඇර   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.27 

32. එම්.සී.එම්.යඳයර්යහ යභඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ (ජහ- 
ඇර   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.27 

33. එච්.අයි.ඩී.විජඹසාංව යභඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ (ජහ- 
ඇර   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.27 

34. ආර්.ඒ.ඒ.නිාංරහ මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ  
අභහත්යහාංලඹ 
(භහදම්යේ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.04.29 
 

35. එස.ඩී.ඩී.ුමඵසාංව මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කවටගසදිගිලිඹ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.11 

36. 
එන්.එච්.ඩී.ඩබ්.ආර්.ආර්. 
ඩබ්.එම්.එස.එම්.බී. 
මුේයේගභ භඹහ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඌඳයණගභ  

2015.05.05 
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ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

37. 
ඩබ්.එම්.ඩි.පි. 
වියේයේකය මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඌඳයණගභ  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

38. 
එන්.එම්.එේ.එස. 
න්නිනහඹක මිඹ 

ආර්ථික ාංර්ධන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(මීගවකිවුර  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

39. 
ඩබ්.එස.ඒ.එස. 
භහයනේ මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 
 
 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ආයච්චිකට්ටු   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

40. එම්.ඒ.ඒ. ුමදර්ලනී මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කේපිටිඹ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

41. 
බී.එම්.ආර්. 
න්නිනහඹක මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(පුත්ත්රභ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

42. 
එම්.එේ.යක්. ඒකනහඹක 
මිඹ 

කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඳසඵහයග 
යකෝයයේ  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

43. ජී.ඩී.ුමබහනී යභඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කුරුවිට  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

44. 
යක්.යක්.එන්.යක්. 
යණවීය මිඹ 

ත්ත් නිසඳහදන 
වහ යෞඛ්ය 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
අගරත්ත් 
(ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

45. එස.ජී.භධුරිකහ මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ (භවය   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

46. 
යක්.ඒ.එස.යක්.කුරුේපු 
ආයච්චි මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ (භවය   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.05 

47. එම්.ඒ.එන්.කුමුදුනී මිඹ නිහ වහ භෘද්ධි කෘෂිකර්භ 2015.05.05 
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අභහත්යහාංලඹ අභහත්යහාංලඹ 
(ජහ- ඇර   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

48. එස.ඒ.ජී.එස.ුමඵසාංව මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.05.05 

49. ආර්.ඒ.ඩී.ඒ.මුනිදහ මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(මීගවකිවුර 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.07 

50. 
යක්.යක්.සී.අයි.කුභහරි 
මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඳහදුක්ක  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.12 

51. 

ටී.එම්.ඒ.එන්. 

යත්න්නයකෝන් මිඹ 

යගොවිජන 

ාංර්ධන 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 

 
 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
භළදදුම්ඵය 
(ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.21 

52. 
ආර්.එම්. 

එස.යක්.යත්නහඹක මිඹ 

කෘෂිකර්භ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඉබ්ඵහගමු  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.05.26 

53. ඩබ්.එම්.සී.චිරාංගනී මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

(ඵණ්ඩහයයර 

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.01 

54. 
යක්.ඒ.ඩබ්.ඩී. 
කරුණහයත්න යභඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ  
(ළලිභඩ  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.01 

55. යක්.ටී. ුමයාංගිකහ මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(දිඹුරහගර   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.01 

56. ආර්.එම්.එස.යණසාංව මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ  
(ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ  ) 
 

2015.06.01 
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57. 
යක්.ජී.එන්.ජී. උදඹකුභහරි 

මිඹ 
සයද්ල කටයුතු 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යගොඩකයර  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.01 

58. 
එම්.පී.එන්.ඒ. ප්රිඹදර්ලනී 

මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

(අඹගභ  

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.03 

59. 
යක්.ඩබ්.ටී.පුසඳකුභහය 

භඹහ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

(නිවිතිගර  

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.08 

60. 
එච්.එම්.සී.තුහය 

යවේයත් භඹහ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යකොටයයවය  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.16 

61. එම්.ඒ.සී. ුමජහනි මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කළශණිඹ 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.17 

62. 
එම්.ඒ.නියයෝහ චතුයාංගනී 

මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි 

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

(ත්ත්ර  ප්රහයද්ය ඹ 

යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.17 

63. 
ඩී.එම්.යක්.අයි. 
දුනුවිර මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යදොම්යඳ  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.06.17 

64. 
ය.යක්.ය.එන්. 
දභඹන්ති මිඹ 

නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ළලිකන්ද   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

65. ඩබ්.ජී.ඒ.ප්රිඹදර්ලනී මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ළලිකන්ද   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 
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66. 
ආර්.එම්.එස.ය.අයි 

යවේයත් මිඹ 

සයද්ල කටයුතු  

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

(ඇශවළය   ප්රහයද්ය ඹ 

යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

67. ඩී.යක්.ටී.අයබ්යත්න භඹහ 
සයද්ල කටයුතු  

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ 

(ළලිකන්ද   

ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 

කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

68. ජී.කුභහයසාංව භඹහ 
සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කළබිතියගොේරෆ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

69. සී.ආර්.න්නිආයච්චි භඹහ 
සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යවොයයොව්ඳත්හන   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

70. 
ඩී.එම්.එන්.යක් 
යයනවියත්න භඹහ 

සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යවොයයොව්ඳත්හන   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

71. 
ඩබ්.ඩී.ටී.එම්.යකොසත්හ 
භඹහ 

සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භවවිරච්චිඹ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

72. 
එන්.ඩබ්.ඩබ්.ජී.ඩී.යි. 
නහනහඹක්කහය භඹහ 

සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කළබිතියගොේරෆ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

73. 
ඒ.ඒ.එන්.යක්. 

ඵණ්ඩහය මිඹ 
නිහ වහ භෘද්ධි 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යත්නපුය  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.02 

74. 
එච්.බී.ඩබ්. 
යත්නහඹක භඹහ 

සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භවවිරච්චිඹ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.03 

75. 
ඒ.එම්.එන් අත්ත්නහඹක 
මිඹ 

සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භළදගභ   ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.07.09 
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76. 
එස.එච්.සකහ ජීනී 
වියේයත්න මිඹ 

යහජය ඳරිඳහරන 
අභහත්යහාංලඹ  

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කළසඵෆ  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.08.10 

77. 
යක්.එම්.ඩී.සී.කුරයේකය 

මිඹ 

කෘෂිකර්භ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(භළදදුම්ඵය 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.09.02 

78. 
එස.එේ.පී.කීර්තියත්න 

මිඹ 

අධිකයණ 

අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(යගොඩකයර 
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.09.17 

79. පී.බී.එන්. චතුයාංගි මිඹ 

යහජය ඳරිඳහරන 
වහ ප්රජහත්හන්ත්රීඹ 
ඳහරනඹ පිළිඵ  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ළලිභඩ  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.09.28 

80. ඒ.එම්.එම්.පී.අධිකහරි මිඹ 
සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ඳසය  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.11.02 

81. එස.අයි.පී යන්ජනී මිඹ 
සයද්ල කටයුතු  
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(කළකියහ   
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.11.04 

82. එම්.ආර්.ටී.ය.කුභහරි  මිඹ 
ධීය වහ ජරජ 
ම්ඳත් 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(අරව්  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.11.17 

83. යේ.යක්.ජඹයේකය මිඹ 

කර්භහන්ත් වහ 
හණිජ  කටයුතු 
පිළිඵ 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(නිඹහගභ  ප්රහයද්ය ඹ 
යේකම් කහර්ඹහරඹ) 

2015.11.12 

84. යි.ඒ.එම්.නිාංරහ යභඹ 
ජහතික පරදහයිත්හ 
යේකම් 
කහර්ඹහරඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 
(ලුණුගම්යයවය  
ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.12.14 

85. 
ඩබ්.එම්.ජී.ආර්.එස. 

වීයයකෝන් භඹහ 
කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ 
(පජහපිටිඹ   ප්රහයද්ය ඹ යේකම් 
කහර්ඹහරඹ) 

2015.12.18 
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ාංර්ධන වකහය  

නභ ලඳය ලේහ සමහනඹ 
ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 
ඳළමිණි දිනඹ 

ඊ.එස.එේ. භයයේකය මිඹ 
ාංචහයක වහ ක්රීඩහ 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.03.31 

 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක  

අනු 

අාංකඹ 
නභ ලඳය ලේහ සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 
ඳළමිණි දිනඹ 

1. 
අනුයහධ ජඹවික් යභ 
භඹහ 

ආර්ථික ාංර්ධන 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.01.06 

2. පී.ඒ. ුමගත්දහ භඹහ  
යභෝටර් යථ ප්රහවන 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.05.05 

3. 
එස.ඩබ්.ඒ.එම්.එස. 
යක්. ඵණ්ඩහය භඹහ 

මුදේ අභහත්යහාංලඹ 
කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.07.02 

 

 

ිපඹදුරු 

අනු 

අාංකඹ 
නභ 

ලඳය ලේහ 

සමහනඹ 

ර්ත්භහන ලේහ 

සමහනඹ 
ඳළමිණි දිනඹ 

1. 
ඩබ්.එම්.එන්.යක්. 
ජඹම්ඳති භඹහ 

වියලේ යහඳෘති 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.07.02 

2. 
ඩබ්.යක්.රන්ත් චන්ර 
භඹහ 

ාංචහයක වහ ක්රීඩහ 
අභහත්යහාංලඹ 

කෘෂිකර්භ 
අභහත්යහාංලඹ 

2015.07.02 
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2015 ර්ඹ තුශ විශ්රහභ රළබ නිරධහරීන් 
 

භහණ්ඩලික නිරධහරීන්  

 

අනු අාංක නභ විශ්රහභ  ඹ දිනඹ 

1. ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී. වියේයත්න භඹහ 2015.06.19 
2. ආචහර්ඹ යේ.ඩී.එච්. වියේර්ධන භඹහ 2015.11.06 

3. එේ.ඩබ්.ඩී.යත් ශ්රී යහජවික්රභ භඹහ 2015.11.05 

 

යහජ කශභනහකය  වකහය  

අනු අාංක නභ විශ්රහභ  ඹ දිනඹ 

1. එස.ඒ. භත්ඳහර භඹහ 2015.04.29 

2. යක්.එම්.ජී. ජඹයේකය මිඹ 2015.01.28 

3. යක්.ටී.අයි. වියේසාංව මිඹ 2015.07.27 

 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක  

නභ විශ්රහභ  ඹ දිනඹ 

එම්.ඩී. ඳද්භකුභහය භඹහ 2015.10.08 

 

ිපඹදුරු  
 

නභ විශ්රහභ  ඹ දිනඹ 

එම්.ඩී. චන්රරහේ 2015.12.03 

 

 

2015 ර්ඹ තුශ ලනත් ලේහන් වහ මුදහවිපන රද නිරධහරීන් 
 

යහජ කශභනහකය  වකහය  
 

අනු 

අාංකඹ 
නභ මුදහවිපන රද ලේඹ මුදහවිපන රද  දිනඹ 

1. යක්.ඩී. අරුණ ලහන්ත් භඹහ ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන යේඹ 2015.09.01 

2. ඒ.පී.එන්.පී. කරුණහයත්න මිඹ ශ්රී රාංකහ ඳරිඳහරන යේඹ 2015.11.06 

3. එස.ඒ.සී.ඩබ්. කුභහරි මිඹ ශ්රි රාංකහ ගණකහධිකහරී යේඹ 2015.11.20 
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ාංර්ධන නිරධහරී  

අනු 

අාංකඹ 
නභ මුදහවිපන රද ලේඹ මුදහවිපන රද දිනඹ 

1. 
යක්.එම්.ඩී.යි.යක්. 
කරුණහනහඹක මිඹ     

කෘෂිකර්භ  
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.01.26 

2. යක්.ඒ.එම්.එස ද සේහ යභඹ 
ජනයේඛ්න වහ 
ාංඛ්යහයේඛ්න 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.03.06 

3. යක්.ඒ.උදඹාංගනී මිඹ 
ජනයේඛ්න වහ ාංඛ්යහයේඛ්න 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 
 

2015.03.06 

4. එේ.යක්.එේ.යදයේ මිඹ ගුරු යේඹ 2015.03.30 

5. ඩබ්.ඒ.පී.වී. වික්රභආයච්චි මිඹ ගුරු යේඹ 2015.03.31 

6. එේ.ය.එස. යවේභභහරහ මිඹ ගුරු යේඹ 2015.03.31 

7. යක්.පී.එම්.ඩී.ජඹයත්න මිඹ ගුරු යේඹ 2015.03.31 

8. එච්.ඒ.එස. කරුණයේන මිඹ ගුරු යේඹ 2015.04.01 

9. පී.ඩබ්.එේ.ඳයණභහන මිඹ ගුරු යේඹ 2015.04.01 

10. ආර්.යක්.එස.වී.කුභහය භඹහ 
 දකුණු ඳශහත් කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු 

2015.04.15 

11. යේ.එම්.ය.එම් ජඹුමන්දය මිඹ උතුරු භළද ඳශහත් බහ 2015.06.01 

12. ඩබ්.එච්.ඒ.එන්.ටී.ජඹසාංව මිඹ ඳරිඳහරන යේඹ 2015.08.29 

13. පී.ජී.පී. ාංගීත්හනි යභඹ ගුරු යේඹ 2015.10.12 

14. එස.සී.අයි. වියේසාංව මිඹ ගුරු යේඹ 2015.10.14 

15. ඒ.සී.එන්.කුභහරි මිඹ ගුරු යේඹ 2015.11.09 

16. 
බී.ආර්.යක්.භළද්යදයගොඩළේර 

මිඹ 
ගුරු යේඹ 2015.11.16 

17. ය.ඩී.එම්.යයනවියත්න මිඹ ගුරු යේඹ 2015.11.18 

 

 

ාංර්ධන වකහය  

අනු අාංකඹ නභ නිදවස කශ ලේඹ නිදවස ගි  ඹ දිනඹ 

1. 
සී. එස. චන්රඳහර භඹහ 
(ාංර්ධන වකහය) 

ගුරු යේඹ 2015.03.13 

2. 
එස. ඩී. නිලහද් නියාංජන් භඹහ 
(ළඩටවන්වකහය) 

ගුරු යේඹ 2015.03.16 

3. 
ඩබ්. එේ. එේ. යඳයර්යහ 
යභඹ (කහර්මික නිරධහරී) 

ශ්රී රාංකහ කහර්මික අධයහඳන 
යේඹ 

2015.12.27 
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2015 ර්ලේ න ඳත්ගිම් 
 

යහජ කශභනහකය  වකහය  
 
අනු 
අාංකඹ 

නභ න ඳත්වීම් රද දිනඹ 

1.  ඊ.එම්.බී.ය. ඒකනහඹක යභඹ 2015.09.15 
2.  ආර්.යක්.එස. දිේවහනි යභඹ 2015.09.15 

3.  එම්.එන්. කියහ යඵගම් යභඹ 2015.09.15 

4.  වී.ටී.ඒ. ධර්භයේන මිඹ 2015.09.15 
5.  අයි.ඩබ්.ආර්.ත්යහ යභඹ 2015.09.15 

6.  ඩී.එම්.එච්.ඒ. ුමයවීය යභඹ 2015.09.15 

 

2015 ර්ලේ නළත් ලේලේ පිහිටුවිම්  
ාංර්ධන වකහය  
 

නභ යඳය යේඹ කශ සථහනඹ නළත් යේයේ පිහිට ව 
දිනඹ 

එන්. එස. පී. ද සේහ භඹහ කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ 2015.10.14 

 

2015 ර්ලේ ලේලඹන් ඉේරහ අසගිම් 

ාංර්ධන වකහය  

නභ ඉේරහ අසව දිනඹ 

ඊ. එස. එේ. භයයේකය මිඹ 2015.09.15 

       

2015 ර්ලේ ලේඹ අත්වළයඹෆම් 

 
නභ ත්නතුය දිනඹ 

ඩී.ජී.එස. දනහඹක භඹහ වකහය අධයක් (යඳොයවොය) 2015.01.01 

 

1.2. භහන ම්ඳත් ාංර්ධනඹ  
 

ළඩටවන ළඹ විඹ අාංකඹ ළඹ වු මුදර (රු.මි) 

ලද්ශීඹ, 

විලද්ශීඹ 

පුහුණු 

118-1-2-1102 ඳහරන අාංලඹ (නිර ාංචහය) 4.87 

118-2-3-1102 ාංර්ධන අාංලඹ (නිර ාංචහය) 2.18 

118-1-2-2401 ඳහරන අාංලඹ (පුහුණු ළඩටවන්) 3.03 

118-2-3-2401 ාංර්ධන අාංලඹ (පුහුණු ළඩටවන්)     0.49 

මුළු එකතු 10.57 
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1.2.1. යද්ය ඹ පුහුණු ළඩටවන්  
 

අාංකඹ වහබහගී වු නිරධහරීන් පුහුණු ඳහඨභහරහ 

1. ඩී.එේ.ජී. තිරකයත්න භඹහ   - කෘෂි 

යභයවයුම් නිරධහරී 
ඉාංග්රීස ඩිේයරෝභහ ඳහඨභහරහ  

2. එේ.පී. කායයෝමි කුභහරි මිඹ  - යහජය 

කශභනහකයණ වකහය 
යජයේ විගණක කටයුතු පිළිඵ ඳහඨභහරහ 

3. ඩී.එන්. අයේපිටිඹ මිඹ  -  වකහය අධයක් 

(ළරුමම්) 

ෘත්තිකයින් වහ ඉාංග්රීස ඳහඨභහරහ 

(DEP) 

4. 
එන්.පී.වී.සී. පිඹතිරක භඹහ  - අතියර්ක 

යේකම් (ඳහරන වහ භහන ම්ඳත්) 

යහජය ප්රම්ඳහදනඹ ව යකොන්ත්රහත් 

ඳරිඳහරන ඩිේයරෝභහ ඳහඨභහරහ 

(DIPPCA) 

5. සී.එස.යවට්ටිආයච්චි මිඹ - ගණකහධිකහරී 

(යගවීම් වහ ළටුේ) 

ශ්රී රාංකහ යහජය අාංලයේ ගිණුම්කයණඹ 

ප්රමිති ම්භන්ත්රණඹ 

6. වර්ණී භයවේෂිකහ භහයසාංව යභඹ - යහජය 

කශභනහකයණ වකහය 

යජයේ නිරධහරීන් දළනුත් විඹ යුතු නීති 

පිළිඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

7. පී.එම්.ඩබ්.එස.ගුණර්ධන මිඹ - වකහය 

යේකම් 

යහජය කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඳලසචහත් 

උඳහධි ඳහඨභහරහ 

8. එස.ආර්.කුභහයයේ භඹහ - ගණකහධිකහරී 

(මුදේ වහ ගිණුම්) 

යහජය කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඳලසචහත් 

උඳහධි ඳහඨභහරහ 

9. එස.ඒ.නදීහ දර්ලනී මිඹ - වකහය යේකම් 
ප්රහවන කශභනහකයණඹ පිළිඵ  පුහුණු 

ඳහඨභහරහ 

10. 
එච්.පී.ස.පී.පී. භන් කුභහය භඹහ - ාංර්ධන 

නිරධහරී 
ප්රහවන කශභනහකයණඹ   පිළිඵ  පුහුණු 

ඳහඨභහරහ 

11. 
ආර්.ජී.උත්ඳරහ ඒ. ගුණයේකය මිඹ - 

වකහය යේකම් 
පුද්ගලික ලිපියගොනුක් ඳත්හ යගන 
ඹහභ  පිළිඵ  පුහුණු ඳහඨභහරහ 

12. 
යක්.ඩබ්.එස. යකෝයශයේ යභඹ - යහජය 

කශභනහකයණ වකහය 
පුද්ගලික ලිපියගොනුක් ඳත්හ යගන 
ඹහභ  පිළිඵ  පුහුණු ඳහඨභහරහ 

13. එච්.එම්.අයි.යද්ලප්රිඹ භඹහ - යත්ොයතුරු වහ 

ත්හක්ණ නිරධහරී 

ඳරිගණක ඳහඨභහරහ 

14. ආර්.පී.යු.එස. ජනහනන්ද යභඹ - 

පුසත්කහරහධිඳති 

පුසත්කහරහධිඳතිරුන් වහ න 

ළඩමුළු 

15. ආර්.ජී.උත්ඳරහ ඒ. ගුණයේකය මිඹ - 

වකහය යේකම් 

ප්රම්ඳහදන ්රිඹහලිඹ පිළිඵ පුහුණු 

ළඩටවන 

16. ඩබ්.එේ.එේ.යඳයර්යහ මිඹ - ත්හක්ණ 

නිරධහරී 

ප්රම්ඳහදන ්රිඹහලිඹ පිළිඵ පුහුණු 

ළඩටවන 

17. පී.යක්.එන්.යක්. රුන් භඹහ - ාංර්ධන 

නිරධහරී 

ේ යම්ඳහදන ්රිඹහලිඹ පිළිඵ පුහුණු 

ළඩටවන 

18. ආර්.ජී.උත්ඳරහ ඒ. ගුණයේකය මිඹ - 

වකහය යේකම් 

ක්රභ පරදහයිත්හ ර්ධනඹ වහ කහර්ඹහර 
කශභනහකයණඹ 

19. යක්.ඩබ්.එස. යකෝයශයේ යභඹ - යහජය 

කශභනහකයණ වකහය 

ක්රභ පරදහයිත්හ ර්ධනඹ වහ කහර්ඹහර 
කශභනහකයණඹ 
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37. අචිනි ත්හරිකහ යඳයර්යහ යභඹ -  කහර්ඹහර 

කහර්ඹ වහඹක 

5-2 (අ) විද්ත් කමිටු විසන් යඹෝජිත් විඹ 

නිර්යද්ල ඳදනම් කයයගන ළකසූ යඳශයඳොත් 

පිළිඵද පර් ඳර්යේණ ළඩමුළු 

38. එච්.එම්.ඩී.තිරහන් භඹහ  - කහර්ඹහර කහර්ඹ 5-2 (අ) විද්ත් කමිටු විසන් යඹෝජිත් විඹ 

අාංකඹ වහබහගී වු නිරධහරීන්ලේ නහභ ලේඛනඹ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

20. යක්.ඒ.දුරහනි භයනෝවහරි යභඹ - ාංර්ධන 

නිරධහරී 

ක්රභ පරදහයිත්හ ර්ධනඹ වහ කහර්ඹහර 
කශභනහකයණඹ 

21. ආර්.ඩී.එන්.යහජකරුණහ මිඹ - යහජය 

කශභනහකයණ වකහය 

ධනහත්භක චින්ත්නඹ වහ ළඩඳර 
අචහයධර්භ 

22. ඩබ්.ජී.රුනි යභඹ - ාංර්ධන නිරධහරී ධනහත්භක චින්ත්නඹ වහ ළඩඳර 
අචහයධර්භ 

23. එච්.සී.ඩී. ද යොයිහ මිඹ - නීති වකහය ඉාංග්රීස බහහ ඳහඨභහරහ 

 

24. කුහණි යඵොයරළස මිඹ - වකහය යේකම් 

යවට දිනයේ නහඹකත්ඹ වහ ත්රුණ 

විධහඹකයින්යේ 10 න කහණ්ඩඹ වහ 

නහභ යඹෝජනහ කළවීභ. 

 

25. 
භධුය භයතුාංග භඹහ - ාංර්ධන නිරධහරී 

හයු වියභෝචන ප්රමිතීන් ඳත්හ යගන ඹහභ 

පිළිඵ ප්රහවන නිරධහරීන් දළනුත් කිරීභ 

26. ආර්.පී.එන්.ුමජීනී මිඹ - භහණ්ඩලික 

වකහය 

සවිේ විශ්රහභ ළටුේ ගණන් ඵළ මභ වහ 

යගවීම් කිරීභ 

 

27. එච්.ඩී.සී. ද යොයිහ මිඹ - නීති වකහය 

 

ඳරිගණක ඳහඨභහරහ   

 

28. එේ.එස.යක්.යඳයර්යහ  යභඹ- ාංර්ධන 

වකහය 

යජයේ විගණනඹ පිළිඵ ඳහඨභහරහ 

 

 29. එච්.ආර්.යක්.ප්රබහත් භඹහ - රිඹදුරු 

 

හයු වියභෝචන ප්රමිතීන් ඳත්හයගන ඹහභ 

පිළිඵ රිඹදුයන් දළනුම්ත් කිරීභ 

30. 

 

ජී.එච්.සී.ාංජී භඹහ - රිඹදුරු 

 

හයු වියභෝචන ප්රමිතීන් ඳත්හයගන ඹහභ 

පිළිඵ රිඹදුයන් දළනුම්ත් කිරීභ 

31. යක්.එච්.එමිේ උයද්හන් භඹහ - රිඹදුරු 
හයු වියභෝචන ප්රමිතීන් ඳත්හයගන ඹහභ 

පිළිඵ රිඹදුයන් දළනුම්ත් කිරීභ 

32. එච්.ටී.භන්ත් දීඳහේ භඹහ- රිඹදුරු 
හයු වියභෝචන ප්රමිතීන් ඳත්හයගන ඹහභ 

පිළිඵ රිඹදුයන් දළනුම්ත් කිරීභ 

33. 
එම්.ඩී.කුුමම් කුභහය භඹහ - රිඹදුරු 

 

හයු වියභෝචන ප්රමිතීන් ඳත්හයගන ඹහභ 

පිළිඵ රිඹදුයන් දළනුම්ත් කිරීභ 

34. ලමීය අනුරුද්ධ භවත්ත්යේ භඹහ - 

ාංර්ධන නිරධහරී 

දින 12 යදභශ බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

 

35. බී.ඩබ්. භයසාංව යභඹ - ාංර්ධන නිරධහරී දින 12 යදභශ බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

 

36. උයද්ස ඉන්දික විත්හයණ භඹහ - කහර්ඹහර 

කහර්ඹ වහඹක 

දින 12 යදභශ බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 
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වහඹක නිර්යද්ල ඳදනම් කයයගන ළකසූ යඳශයඳොත් 

පිළිඵද පර් ඳර්යේණ ළඩමුළු 

39. ඩී.චහන්දනි න්ධයහ ජඹසාංව යභඹ - 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 

5-2 (අ) විද්ත් කමිටු විසන් යඹෝජිත් විඹ 

නිර්යද්ල ඳදනම් කයයගන ළකසූ යඳශයඳොත් 

පිළිඵද පර් ඳර්යේණ ළඩමුළු 

40. යක්.චන්රකහන්ති මිඹ - කහර්ඹහර කහර්ඹ 

වහඹක 

5-2 (අ) විද්ත් කමිටු විසන් යඹෝජිත් විඹ 

නිර්යද්ල ඳදනම් කයයගන ළකසූ යඳශයඳොත් 

පිළිඵද පර් ඳර්යේණ ළඩමුළු 

41. පි.ජි.භන් කුභහය භඹහ -රිඹ වහඹක 5-2 (අ) විද්ත් කමිටු විසන් යඹෝජිත් විඹ 

නිර්යද්ල ඳදනම් කයයගන ළකසූ යඳශයඳොත් 

පිළිඵද පර් ඳර්යේණ ළඩමුළු 

42. බී.ඒ.ුමමිත්ර රක්භහේ භඹහ - උදයහන කම්කරු 5-2 (අ) විද්ත් කමිටු විසන් යඹෝජිත් විඹ 

නිර්යද්ල ඳදනම් කයයගන ළකසූ යඳශයඳොත් 

පිළිඵද පර් ඳර්යේණ ළඩමුළු 

43. පී.දමිත් නියාංජන භඹහ - උදයහන කම්කරු 5-2 (අ) විද්ත් කමිටු විසන් යඹෝජිත් විඹ 

නිර්යද්ල ඳදනම් කයයගන ළකසූ යඳශයඳොත් 

පිළිඵද පර් ඳර්යේණ ළඩමුළු     
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1.2.2.වියද්ය ඹ පුහුණු ළඩටවන් 
 
 

අාංකඹ නභ ත්නතුය ළඩටවන කහරඹ  යට 

1. 
ඊ.එම්.එස. 
ඒකනහඹක භඹහ 

වකහය 
අධයක්  
(ළරුමම් ) 

කහන්ත්හරීකයණඹ 
පිළිඵ අධයඹනඹ ව 
පුහුණු ළඩමුළු 

04.01.2015 
12.01.2015 

ඊජිේතු 

2. 
එම්.යක්. 
යහජඳක් භඹහ 

වකහය 
අධයක්  
(ාංර්ධන ) 

කහන්ත්හරීකයණඹ 
පිළිඵ අධයඹනඹ ව 
පුහුණු ළඩමුළු 

04.01.2015 
12.01.2015 

ඊජිේතු 
 

3. එස.ඒ. ශ්රිඹහනි 
මිඹ 

ගණකහධිකහරි  
(ප්රම්ඳහදන) 

ක්ෂුර මරය ආර්ථිකඹ 
වහ ග්රහමීඹ ාංර්ධන 
පුහුණු ළඩමුළු 

22.02.2015 

05.03.2015 

ඵාංගරහලද්ලඹ 

4. එන්.ඒ.ඒ. නදීහ 

ලහභ ම ලභනවිඹ 

ාංර්ධන 

නිරධහරී            

ක්ෂුර මරය ආර්ථිකඹ 
වහ ග්රහමීඹ ාංර්ධන 
පුහුණු ළඩමුළු 

22.02.2015 

05.03.2015 

ඵාංගරහලද්ලඹ 

5. 

ඒ.ආර්. රතීෂස 

භඹහ  

කෘෂිකර්භ 

දිසත්රික් 

අධක් 

(අම්ඳහය)  

බීජ නිසඳහදනඹ ව 

ත්ත්ත් ඳහරනඹ 

පිළිඵ ළඩමුළු  

18.02.2015 

28.02.2015 

ඉන්දිඹහ 

6. 
ආචහර්ඹ 

ලේ.ඩී.එච්. 

විලේර්ධන  

භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම්  

(ාංර්ධන) 

කෘෂි ව ග්රහමීඹ 

ාංඛහලේඛන පිළිඵ 

උඳහඹභහර් ක 

ළරසුභ පිළිඵ 

ළඩටවන    

17.03.2015 

19.03.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

7. 

ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී 

විලේයත්න භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම් (කෘෂි 

ත්හක්ෂ ) 

නහඹකත් වහ 

ාංවිධහන පිළිඵ 

උඳහඹභහර් ක 

ළඩමුළු AFACA 

හඳෘතිඹ ව කෘෂි 

ත්හක් ඹ පිළිඵ 

දළනුභ ලඵදහ දීභ   

30.03.2015 

03. 04.2015 

ලකොිපඹහ 
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8. 

පී.එන්.එන්. 

ජඹලනත්ති භඹහ 

නිලඹෝජ  

අධක් 

(හඳෘති) 

නහඹකත් වහ 

ාංවිධහන පිළිඵ 

උඳහඹභහර් ක 

ළඩමුළු AFACA 

හඳෘතිඹ ව කෘෂි 

ත්හක් ඹ පිළිඵ 

දළනුභ ලඵදහ දීභ   

30.03.2015 

03.04.2015 

ලකොිපඹහ 

9. 

යන්ජන් 

ධර්භර්ධන භඹහ 

අධක්  

(කෘෂි ලේහ ) 

BIMSTEC 

අඳනඹන කෘෂි 

ාංවිධහන පිළිඵ 4 

න ළඩමුළු  

06.04.2015 

07.04.2015 

ලන්ඳහරඹ 

10. 

බී.විජඹයත්න 

භඹහ   
ලේකම්  

චහිපකහ ාංර්ධනඹ 

පිළිඵ අධඹනඹ 

චහිපකහ කෘෂිකර්භඹ 

ව ඳිපගනක 

ළඩමුළු  

26.04.2015 

30.04.2015 

ඊශ්රහඹරඹ 

11. 
එච්.එස. 

ධර්භර්ධන භඹහ  

අධක්  

(කෘෂි ලේහ ) 

ලරෝක කෘෂි උරුභ 

පිළිඵ ලදන 

කරහපීඹ ළඩමුළු  

05.05.2015 

07.05.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

12. 

එච්.එම්.ඒ.ය.ලක්

.ලවේයත් මිඹ 

අධක්  

(කෘෂි 

ාංර්ධන) 

ආඳදහ අභ කිරීභ ව 

කහශගු  විඳර්ඹහ 

අධඹනඹ පිළිඵ 

ජහත්න්ත්ය පුහුණු 

ළඩමුළු  

18.05.2015 

22.05.2015 

ළම්බිඹහ 

13. 

එේ.ය.එන්. 

සුභනලේකය මිඹ  

අධක්ෂ 

(කෘෂි 

ත්හක් ) 

කෘෂි ත්හක් ඹ වහ 

ග්රහමීඹ ාංර්ධනඹ 

පිළිඵ ළඩමුළු   

17.05.2015 

22.05.2015 

ලකොිපඹහ 

14. 

බී. විජඹයත්න 

භඹහ   
ලේකම් 

ඵහුවිධ යටර 

භූලගෝ මඹ ලඹදවුම් වහ 

බහවිත්ඹ භඟින් ලද්ශීඹ 

විලලේ වූ 

කෘෂිකහර්මික 

නිසඳහදන පිළිඵ 

ළඩමුළු    

25.05.2015 

30.05.2015 

ජඳහනඹ 
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15. 

පී.එන්.එන්. 

ජඹලනත්ති භඹහ 

නිලඹෝජ  

අධක්  

(හඳෘති) 

ඵහුවිධ යටර 

භූලගෝ මඹ ලඹදවුම් වහ 

බහවිත්ඹ භඟින් ලද්ශීඹ 

විලලේ වූ 

කෘෂිකහර්මික 

නිසඳහදන පිළිඵ 

ළඩමුළු    

25.05.2015 

30.05.2015 

ජඳහනඹ 

16. 

ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී. 

විලේයත්න භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම්   

(කෘෂි 

ත්හක් )  

THAIFEX – 

ආසිඹහනු ලරෝක 

ආවහය  

ළඩමුළු - 2015   

20.05.2015 

24.05.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

17. 

ලක්.එම්.යි.එස. 

ලඵොයරළස මිඹ  

වකහය 

ලේකම් 

(ඳහරන) 

සඹාංලඳෝෂිත් 

ආර්ථිකඹ, දර්ලනඹ 

ව නලෝත්ඳහදනඹ 

පිළිඵ ප්රහලද්ශීඹ 

ළඩමුළු  

25.05.2015 

29.05.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

18. 

ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී. 

විලේයත්න භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම්  

(කෘෂි 

ත්හක් ) 

ලරෝක ආවහය වහ කෘෂි 

ාංවිධහන 39 න  

ළඩමුළු - ඉත්හලිඹ   

06.06.2015 

13.06.2015 

ඉත්හලිඹ 

19. 

ලක්. ජඹසිාංව 

ලභනවිඹ  

ාංර්ධන 

වකහය 

උදහන ලබෝග ගහ, 

ඳලසචහත් අසළන්න 

පිළිඵ 

කශභනහකය ඹ 

පිළිඵ ඳශමුන 

AFACI ජහත්න්ත්ය 

පුහුණු ළඩමුළු   

07.06.2015 

20.06.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

20. 

එන්.පී.ගි.සී. 

පිඹතිරක භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම්  

(ඳහරන වහ 

මුදේ) 

හකච්ඡහ ට ලම්ඹ 

ෂිඩුආන් ඳශහත්, 

ලන්ක් විඩු, චීනඹ 

14.06.2015 

19.06.2015 

 

 

චීනඹ 
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21. 

ීනේ 

නහනහඹක්කහය 

භඹහ 

ගරු 

අභහත්තුභහලේ 

ලඳෞද්ගලික 

ලේකම් 

හකච්ඡහ ට ලම්ඹ 

ෂිඩුආන් ඳශහත්, 

ලන්ක් විඩු, චීනඹ 

14.06.2015 

19.06.2015 

 

 

චීනඹ 

22 

එච්.එම්. 

සිිපලේන භඹහ   

වකහය  

අධක් 

කෘෂිකර්භ 

අභහත්හලඹ 

ාංර්ධනඹ ලමින් 

ඳතින යටර 

ඳශතුරු ලඵෝග ගහ 

ත්හක් ඹ   

13.06.2015 

27.07.2015 

 

චීනඹ 

23. 

එේ.එම්. පර්නිභහ 

මිඹ            

කෘෂි 

උඳලද්ලක  

ාංර්ධනඹ ලමින් 

ඳතින යටර 

ඳශතුරු ලඵෝග ගහ 

ත්හක් ඹ   

13.06.2015 

27.07.2015 

 

චීනඹ 

24. 

බී.එච්. ලයොවහන් 

ඉන්දුක භඹහ 

වකහය 

අධක්ෂ(ජහතික 

ලඳොලවොය 

ලේකම් 

කහර්ඹහරඹ) 

ඊජිප්තු ජහත්න්ත්ය 

භධසමහනඹ පුහුණු 

ළඩමුළු 

10.07.2015 

25.09.2015 

ඊජිප්තු 

25. 
එන්. චන්දන 

ප්රිඹරහේ භඹහ 

ාංර්ධන 

වකහය 

ඊජිප්තු ජහත්න්ත්ය 

භධසමහනඹ පුහුණු 

ළඩමුළු 

10.07.2015 

25.09.2015 

ඊජිප්තු 

26. 

එේ.ය.එන්. 

සුභනලේකය මිඹ 

අධක්  

(කෘෂි 

ත්හක් ) 

ග්රහමීඹ කහන්ත්හ 

අභිෘද්ධි නගහ 

සිටුගිභ, කෘෂිකර්භ වහ 

ආවහය ඳද්ධති තුශ 

කහන්ත්හ ඉටු කයන 

කහර්ඹ බහයඹ පිළිඵ 

ආසිඹහ ඳළසිෆික්  

කරහපීඹ ළඩමුළු - 

අභිලඹෝග වහ අසමහ 

07.07.2015 

08.07.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

27. 
ආචහර්ඹ 

ලේ.ඩී.එච්. 

විලේර්ධන භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම් 

(ාංර්ධන) 

ලරෝක ආවහය වහ 

කෘෂිකර්භ 

ාංවිධහනලේ ප්රහලද්ශීඹ  

කහර්ඹහර භත් කරහපීඹ 

14.07.2015 

15.07.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 
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උඳලද්ලනඹ - 

ආසිඹහනු නහගිපක වහ 

අර්ධ නහගිපක 

ජනත්හලේ ආවහය වහ 

ලඳෝ  

සුයක්ෂිත්ත්හඹ 

ලක්තිභත් කිිපභ 

පිළිඵ ළඩමුළු 

28 

එස.ඒ. 

දිහනහඹක භඹහ   

ාංඛහලේඛන 

නිරධහරී   

ාංඛහන 

හක්යත්හඹ පිළිඵ 

කරහපීඹ ළඩමුළු 

කෘෂිකහර්මික වහ 

ග්රහමීඹ  ාංඛහන 

පරදහයි ලර බහවිත්හ 

කිරීභ 

13.07.2015 

17.07.2015 

ලකොිපඹහ 

29. 

එම්.ලක්.ජී.එස.පී

.ලක්. ජඹලේකය  

භඹහ  

අධක් 

(ළරසුම්) 

තියහය කෘෂිකර්භ 

ාංර්ධන කිරීභ 

උලදහ අල කයන 

AARDO, KOICA 

ඒකහඵද්ධ 

ලවෝදයත් පුහුණු 

ළඩමුළු 

27.07.2015 

17.08.2015 

ලකොිපඹහ 

30. 

ආහර්ඹ 

එච්.එම්.එස. 

හීන්ලකන්ද භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම්  

(කෘෂි 

ත්හක් ) 

14 න ආසිඹහනු 

ඳළසිෆික් කරහපීඹ 

ඒකහඵද්ධ, යහජ වහ 

ලඳෞද්ගලික 

වලඹෝගීත්හඹ 

පිළිඵ ාංදඹ  

31.08.2015 

03.09.2015 

ලකොිපඹහ 

31. 

ලක්.යු. 

ජඹලේකය භඹහ  

වකහය 

අධක් 

(ළරසුම්) 

කෘෂිකර්භඹ, ග්රහමීඹ 

ාංර්ධන ප්රතිඳත්ති 

පිළිඵ චහිපකහ 

ාංර්ධන ළඩටවන 

වහ පුහුණු ළඩමුළු 

08.09.2015 

17.09.2015 

ලකොිපඹහ 
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32. ටී.එච්. අභයසිාංව 

භඹහ  

   දිසත්රික් කෘෂිකර්භ  

 දිසත්රික් 

කෘෂිකර්භ 

අධක්ෂ 

(වම්ඵන්ලත්ොට) 

ළණු බීජ නිසඳහදනඹ   

පිළිඵ ආදර්ල ගම්භහන 

ළඩටවන  

06.09.2015 

13.09.2015 

ලකොිපඹහ 

33. 

ආහර්ඹ 

එච්.එම්.එස. 

හීන්ලකන්ද භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම් 

 (කෘෂි 

ත්හක් ) 

ආසිඹහලේ කෘෂි ජජ 

ත්හක්ණික ලඹොදහ 

ගළීනම් ව උඳහඹ 

භහර්ග  පිළිඵ මුද්රිත් 

ළඩමුළු 

28.09.2015 

29.09.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

34. එම්.ඩී. 

ලත්ත්සිාංව ලභඹ  

ාංර්ධන 

වකහය 

 

ග්රහමීඹ නගය වහ 

ජනහහ 

ළරසුම්කය ඹ වහ 

කශභනහකය ඹ 

පිළිඵ ළඩටවන  

14.09.2015 

11.10.2015 

ඉන්දිඹහ 

35. 
ය.අයි. 

කුභහයසිාංව 

ආයච්චි ලභඹ 

කෘෂි ාංර්ධන 

වකහය  

ාංර්ධන 

ෘත්තිකයින් පුහුණු 

කිරීභ පිළිඵ 

ක්රභලේදඹ   

14.09.2015 

11.10.2015 

ඉන්දිඹහ 

36. 

ටී.එම්.ලක්.පී.ලක්

. ලවේභයත්න භඹහ  

කෘෂි 

ලභලවයුම් 

නිරධහරී  

ාංර්ධනඹ ලමින් 

ඳතින යටේ වහ 

ඳටඳණු නිසඳහදනඹ 

පිළිඵ ම්භන්ත්ර ඹ 

13.10.2015 

05.11.2015 

චීනඹ 

37. 

ජී.ලකෞභදී ලභඹ  
ාංර්ධන 

නිරධහරී 

ාංර්ධනඹ ලමින් 

ඳතින යටර කෘෂි 

ලශලඳොශ ව 

කශභනහකය ඹ 

පිළිඵ ළඩමුළු  

13.10.2015 

02.11.2015 

චීනඹ 

38. බී. විජඹයත්න 

භඹහ  

 

ලේකම් 

56 න ළඩමුළු 

(රහබ ලනොරඵන 

ාංවිධහන පිළිඵ) 

20.10.2015 

22.10.2015 

 

සිාංගප්පරු 
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39. බී. විජඹයත්න 

භඹහ  

 

ලේකම් 

අලඵෝධත්හ  විසුභ 

වහ ඊජිප්තු 

නිලඹෝජිත් කණ්ඩහඹභ   

14.11.2015 

20.11.2015 

ඊජිප්තු 

40. ආචහර්ඹ 

එච්.එම්.එස. 

හීන්ලකන්ද භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම් (කෘෂි 

ාංර්ධන) 

අලඵෝධත්හ  විසුභ 

වහ ඊජිප්තු 

නිලඹෝජිත් කණ්ඩහඹභ   

14.11.2015 

20.11.2015 

ඊජිප්තු 

41 

පී.එස.එස. 

විලේයත්න භඹහ 

ලජසඨ 

වකහය 

ලේකම්  

(ආඹත්න) 

කහන්ත්හරීකය ඹ 

පිළිඵ ළඩමුළු 

21.11.2015 

29.11.2015 

ඊජිප්තු 

42. 

එන්.පී.ගි.සී. 

පිඹතිරක භඹහ 

අතිලර්ක 

ලේකම් 

(ඳහරන වහ 

මුදේ) 

උස 

කශභනහකය ඹ 

පිළිඵ ජහත්න්ත්ය 

ළඩටවන   

23.11.2015 

29.11.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

43. 
එස.එේ.ජී. 

ඵන්දුසිිප භඹහ   

ප්රධහන 

ග කහධිකහරී 

උස 

කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ ජහත්යන්ත්ය 

ළඩටවන   

23.11.2015 

29.11.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

44. 
ඩී.ලක්.එම්.ආර්. 

කුභහයසිිප භඹහ  

ප්රධහන 

ග කහධිකහරී 

උස 

කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ ජහත්යන්ත්ය 

ළඩටවන   

23.11.2015 

29.11.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

45. 

එච්.එම්.ඒ.යු.ලක්

. ලවේයත්  මිඹ 

අධක් 

(ාංර්ධන) 

ආසිඹහ ඳළසිෆික් 

කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ 

ළඩමුළු - UNFCC 

- හර්මක කය ගළීනභ   

19.11.2015 

20.11.2015 

ලකොිපඹහ 

46. ආචහර්ඹ 

ලේ.ඩී.එච්. 

විලේර්ධන භඹහ  

අතිලර්ක 

ලේකම් 

(ාංර්ධන) 

ලගෝ මඹ නහඹකත් 

ළඩමුළු (Saemaul)  

24.11.2015 

27.11.2015 

ලකොිපඹහ 
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1.3  ත්කම් අත්ඳත්කය ගළීනභ 
 
 මසිාං කය රඵහගත් හවන  
 

හවන අාංකඹ හවන ර්ගඹ ටිනහකභ (රු.මි.) 

PH - 0471 මිට්ෂබිෂී l200 කළබ් 6.39 

PH - 0474 මිට්ෂබිෂී l200 කළබ් 6.39 

PH - 0478 මිට්ෂබිෂී l200 කළබ් 6.39 

PH - 0479 මිට්ෂබිෂී l200 කළබ් 6.39 

එකතු 25.56 
 

 

1.4  අළුත්ළඩිඹහ, ඉදිකිිපම් වහ නඩත්තු කටයුතු 

අනු 

අාංකඹ 
නඩත්තු කටයුතු විඹදභ (රු.මි) 

1. 
හයුමීකයණ , ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්ර, ෂළක්ස ඹන්ත්ර 
නඩත්තු කිරීභ ව අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

3.24 

2. 
අභහත්යහාංල යගොඩනළගිේර වහ නිර නිහ ඉදි කිරීභ, 
අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ, නඩත්තු කිරීභ, කහර්ඹහර උඳකයණ 
මිශදී ගළනීභ වහ නඩත්තු කිරීභ 

27.64 

47. 

ඩී.ගි. 

ඵන්දුරලේන 

භඹහ   

අතිලර්ක 

ලේකම් 

(ලභලවයුම් ව 

ඇගයුම්) 

ලද්ලගුණික 

විඳර්ඹහරට 

වළඩගළසීභ, ආඳදහ 

අදහනම් අභ කිිපභ, 

ඳිපයඹ ජීන 

ෘත්තිඹ වහ ආවහය 

සුයක්ෂිත්ත්හඹ, 

පිළිඵ   Pan Asia 

ඒකහඵද්ධ ළඩමුළු 

26.11.2015 

28.11.2015 

ත්හයිරන්ත්ඹ 

48. 

එම්.ජී.අජිත් 

පුසඳකුභහය භඹහ 

නිලඹෝජ 

අධක්  

(කෘෂි ලේහ) 

කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ වහ 

ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හඹ  

පිළිඵ වලඹෝගීත්හ 

ම්භන්ත්ර ඹ ව 

ළඩමුළු  

08.12.2015 

10.12.2015 

චීනඹ 
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02 . කෘෂිකර්භ ාංර්ධන ළඩටවන්  

2015 ර්යේ බහණ්ඩහගහය ප්රතිඳහදන භත් ප්රධහන කෘෂි ාංර්ධන ළඩටවන් 13ක් ්රිඹහත්භක වු 

අත්ය, ඒ වහ යන් කශ ප්රතිඳහදනඹන් ර්ඹ තුශ නළත් ාංයලෝධනඹට රක් විඹ. ඒ අනු ර්ඹ  

අන් න විට  98% ක මුරය ප්රගතිඹක් අත්කය ගළනීභට වළකිවිඹ. 

 
අභහත්හාංල  ප්රතිඳහදන ඹටලත් ්රිඹහත්භක වු  ප්රධහන කෘෂිකර්භ ාංර්ධන ළඩටවන් 

අ
ාංක
ඹ

 

ළඩටවන 

යන්කශ 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

ාංයලෝධිත් 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

විඹදභ 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

(%) 

1. 
ආවහය ුමයක්ෂිත්ත්හඹ ත්වවුරු කිරීයම් 

වියලේ ාංර්ධන ළඩටවන 
500 500 305.25 61% 

2. 
කහඵනික යඳොයවොය නිසඳහදන වහ 

බහවිත්ඹ දිරිගළන්වීයම් ළඩටවන 300 300 245.54 82% 

3. කෘෂියඵෝග පුයයෝකථන ළඩටවන 3.2 3.2 2.48 78% 

4. 
යරොකු ළූණු බීජ නිසඳහදන 

ළඩටවන 
30 30 8.92 30% 

5. දළඹට කිරුශ ාංර්ධන යහඳෘතිඹ 5 5 1.53 31% 

6. 

වේ අඳනඹන කරහඳ 4 ක් පිහිටුවීභ 

භඟින් වේ අඳනඹනඹ ප්රචලිත් 

කිරීභ 
75 71.33 31.58 44% 

7. නිපුණත්හ ාංර්ධන ළඩටවන 70 70 10.53 15% 

8. 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ 
ළරළසභ විලස විදයහර  භ  
්රිඹහත්භක  කිරීභ  

20 20 3.51 18% 

9. 
ජරඹ වහ නීඳහයක්හ ව යෞඛ්ය 
පිළිඵ නිඹහභක යහඳෘතිඹ - 5.95 4.92 83% 

10. 
ආසඹහනු ආවහය වහ කෘෂිකර්භ 
වයඹෝගීත්හඹ  

- 3.46 3.35 97% 

11. 
හක් යටර උදයහන යබෝග දහභයේ 
ඳුම අසනු වහනි අභ කිරීභ - 0.2 0.2 100% 

12. 
ජහත්යන්ත්ය ආවහය ප්රතිඳත්තිඹ ව 
ඳර්යේණ  යහඳෘතිඹ - 0.51 0.23 46% 

13. 
යඳොයවොය වනහධහයඹ 

35,000 50,283 49,571 99% 

එකතු 
36,003.20 51,292.65 50,189.04 61.2% 
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2.1. ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හඹ ත්වවුරු කිරීලම් විලලේ ාංර්ධන ළඩටවන 

 

2.1.1. අති ලර්ක ආවහය ලඵෝග නිසඳහදන ළඩටවන   

            

යන්කශ ප්රතිඳහදන :- රු.මි.   300.00 මරය ප්රගතිඹ :- රු.මි. 208.88 

 

අතියර්ක ආවහය යඵෝග අලයත්හ යද්ය ඹ නිඳදමින් ආනඹනඹ සීභහ කිරීයම් අයමුණින් 

යුතු යභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කයන රදී. යභහිදී යද්ය ඹ නිසඳහදනඹ වහ අලය බීජ නිඳදවීභ, 

අත්යභළදි කන්නයේ ගහට යගොවීන් යඹොමු කයවීභ වහ න ප්රයද්ලර ගහ යහේති කිරීභ, අයරවි 

ඳවුමකම් ඇතිකිරීභ වහ අතියර්ක ආවහය යඵෝග ඳරියබෝජනඹ ළඩි කිරීභ ළනි ්රිඹහකහයකම් වහ 

කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු විසන් අභහත්යහාංල ප්රතිඳහදන ඹටයත් ඳවත් දක්හ ඇති ඳරිදි යභභ 

ළඩටවන  ්රිඹහත්භක කයන රදී. 

යෝඹහ, යටකජු, මිරිස, ඵඩඉරිඟු (යදමුහුන් බීජ), යඳොේයකෝන් ළනි යඵෝගර බීජ අලයත්හ 

පුයහ ගළනීභ වහ යවක්. 294 ක බීජ නිසඳහදන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කයන රදී. වී ගහ වහ 

ඹහන්ත්රීකයණඹ වන්න්හදීයම් අයමුණින් ඹහඹ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කශ අත්ය එභඟින් නඟුේ 44 ක්, 

ඳළශ සටුන  ඹන්ත්ර 26 ක් වහ ේ යනරන ඹන්ත්ර 66 යගොවීන් යත් රඵහ දී ඇත්.  

 

 

        

 

 

 

 

                                                             

යෝඹහ, ඵඩඉරිඟු, යටකජු, මිරිස, මුාං ළනි අතියර්ක ආවහය යඵෝග ගහ වහ ඹහන්ත්රීකයණඹ 

වන්න්හදීභ, ඳහාංශු ාංයක්ණඹ වහ  ඉඩම් ාංර්ධනඹ වහ දිසත්රික් භට්ටමින් ආදර්ලන 340 ක් 

පිහිටුහ යගොවීන් දළනුම්ත් කිරීම් සදුකය ඇත්.  

අති යර්ක ආවහය යඵෝග වහ යද්ය ඹ  ආවහය ර අගඹ එකතු කර නිසඳහදන ජනත්හ තුශ 

ප්රචලිත් කිරීයම් අයමුණින් යවශ යඵොජුන් අයරවිළේ 4 ක් (අම්ඳහය, නුයඑළිඹ, යඳො යශොන්නරු, 

ඵදුේර) අලුතින් පිහිටුවීභ වහ ඳතින අයරවිළේ 08 ත්දුයටත් ාංර්ධනඹ සදුකය ඇත්. හණිජ මිරිස 

ගම්භහන පිහිටුවීභ වහ මිරිස නිසඳහදන ඉවශ නළාංවීභ වහ ජරහි  ප්රයද්ලර ගහ ළිාං 102 ක් 

ඉදිකිරීභ, ත්හන් ත්ළටි 3124 රඵහදීභ සදුකය ඇත්. ඹවඳත් කෘෂි ගහ ළඩපිළියරක් (GAP) ඹටයත් 

ගහ කිරීභට හුරු කිරීභ වහ හණිජ යගොවිඳර 150 ක් පිහිටුවීභට කටයුතු කය ඇති අත්ය යගොවීන් 

1500 ක් ලිඹහඳදිාංචි කය ඇත්. 

යද්ය ඹ ඳරතුරු නිසඳහදනඹ ඉවර නළාංවීභ වහ යඳොේ ගහ ඹටයත් ඳරතුරු ගහ 

ළඩටවනක් ්රිඹහත්භක කය එභඟින් න ගහ පිහිටුවීභ වහ යගොවීන් දළනුම්ත් කිරීම් සදුකය ඇත්. 

දියනන් දින සදුන යද්ලගුණික විඳර්ඹහරට ඔයයොත්තු යදන ඳරිදි යඵෝග ගහ කයනු රඵන ආදර්ල 

ගම්භහන 02 ක් (වරක, යභොණයහගර) පිහිටව අත්ය යභභඟින් යද්ලගුණික විඳර්ඹහරට මුහුණ 

යදන ආකහයඹ පිළිඵ යගොවීන් දළනුම්ත් කිරීභට කටයුතු කයන රදී.  

 

 

 

     මිිපස ගහ වහ ගහ ළිාං ඉදිකිරිභ   ගි ගහ ඹහන්ත්රීකය ඹ 
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            ආදර්ලණ ඳහාංශු ාංයක්ණඹ                                    යඳොේ ගහ ඹටයත් ඳශතුරු ගහ 

                                     

   

 

 

 

යජයේ වමුදහ කවුරු ආශ්රිත් ඉඩම් කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ වහ යඹොදහ ගළනීභ භඟින් යද්ය ඹ 

නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ අක්කය 100 ක ඳරතුරු (අම, යදොඩම්, අන්නහස)  ගහ වහ අක්කය 

60 ක මිරිස  ගහ කයන රදී. 

යගොවිඹහයේ ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කයමින් කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ ඉවශ නළාංවීයම් අයමුණින් 

ජහතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳත්තිඹ ඹහත්කහ මන කිරීභට කටයුතු කයන රදී. එයේභ යද්ය ඹ ආවහය 

නිසඳහදන ඉවශ නළාංවීභ ඉරක්ක කය ගනිමින් ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 2016 - 2018 

ළකසීභට කටයුතු කශ අත්ය යභභ ළඩටවන ඳශහත් බහ ව කෘෂිකහර්මික කටයුතු ්රිඹහත්භක 

කයන සඹළුභ යහජය ආඹත්න භ  ඒකහඵද්ධ කස කයන රදී. එයේභ ආවහය නිසඳහදන ජහතික 

ළඩටවන ්රිඹහට නළාංවීභ ම්ඵන්ධ ඳශහත් කෘෂිකර්භ අභහත්යරුන් වහ භධය යජයේ කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ භ  ඒකහඵද්ධ ්රිඹහ කිරීභට හද්ද ප්රකහලඹ භඟින් යඳොදු එක ත්හඹකට එශයමන 

රදී. 

2.1.2. හණිජ ලගොවිඳර ළඩටවන 

 

යන්කශ ප්රතිඳහදන :-  රු.මි. 70.0 මරය ප්රගතිඹ :- රු.මි. 41.57 

 

හණිජ යගොවිඳර ළඩටවන 2013 ර්යේදී ආයම්බ කයන රද අත්ය හණිජ භට්ටයම් 

යගොවීන්යේ ආදහඹම් භට්ටභ ඉවශ නළාංවීභ අයමුණු කය ගනිමින් දියියන් සඹලුභ දිසත්රික්කර 

්රිඹහත්භක කයන රදී. යභභ ළඩටවන ඹටයත් න ප්රයද්ලර වහ අහයයේ යඵෝග ගහ යකයයහි 

ළඩි අධහනඹක් යඹොමු විඹ.  

 

ඒ අනු 2015 ර්යේදී හණිජ භට්ටමින් ගහ කයනු රඵන යගොවීන් 500 ක් වහ 50% 

යගොවි දහඹකත් ඳදනභ භත් ඔවුන්ට අලය කෘෂි යඹදවුම් රඵහ දීභට ළරුමම් කයන රදී. 2015 

ර්යේ ප්රතිරහබ රළබ හණිජ යගොවීන් ාංඛ්යහ 323 කි. මීට අභත්ය හණිජ භට්ටමින් වී ගහ 

කිරීයම්දී පරදහයිත්හඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ ඳළයෂුට් ත්ළටි රඵහදීයම් වියලේ ළඩටවනක් අනුයහධපුය 

දිසත්රික්කයේ ්රිඹහත්භක කශ අත්ය එහි ප්රතිරහීනන් ාංඛ්යහ 670 කි. යම් අනු යභභ ළඩටවයනහි 

2015 ර්යේ ම්පර්ණ ප්රතිරහීනන් ාංඛ්යහ 993 කි.  

 

ප්රතිරහබ යර ජර ම්ඳහදන ඳද්ධති, ආයක්ෂිත් ගෘව, බිම්භේ ගෘව, දිඹය ඉසන, ත්ණයකොශ 

කඳන ඹන්ත්ර, ජර යඳොම්ඳ, යකොන්ක්රීට් කණු, වී ශුද්ධ කිරීයම් ඹන්ත්ර, ේරහසටික් කඩ, තුය ටළාංකි, 

දරිඹන් ඳළශ, යඹුටන් ඳළශ, ළස ආයණ, බිම්භේ බීජ නිසඳහදනහගහය, යකයේ ඳළශ, අයනෝදහ ඳළශ, 

අම ඳළශ, අන්නහස ඳළශ, ඳළයඳොේ ඳළශ, ඳටක යයෝඳණ විද් ඹහගහය ආදිඹ රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත්. 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. ත්රු   කෘෂි හඹකත් ලභලවයුම් ළඩටවන 

 

ලන්කශ  ප්ර තිඳහදනඹ :- රු.මි. 70.0 මුර ප්ර ගතිඹ  :-  රු.මි. 24.26 

 

කෘෂිකහර්මික කටයුතු පිළිඵ රළදිඹහකින් යුක්ත් ත්රුණ ප්රජහ කෘෂිකර්භහන්ත්ඹට නළඹුරු 

කයගළනීයම් අයමුණින් 2013 ර්යේ සට ්රිඹහත්භක යකයයන ත්රුණ කෘෂි යහඹකත් 

යභයවයුම් ළඩටවන ඹ අවුරුදු 18 – 40 අත්ය ඹස කහණ්ඩයේ සටින ත්රුණ ත්රුණයින් දීඳ 

යහේත් යත්ෝයහයගන ්රිඹහත්භක කයනු රඵන ළඩටවනකි. යභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරීයම්දී 

ත්රුණ ත්රුණිඹන් වහ කෘෂිකහර්මික දළනුභ රඵහ දීභත්, හර්ථක යර කෘෂි යහඳහය ඳත්හයගන 

ඹනු රඵන කෘෂිකහර්මික ක්යේත්රඹන් අධයඹනඹට ඳවුමකම් ළරසීභත් සදුකයනු රඵන අත්ය යම් 

ඹටයත් 2015 ර්යේ ත්රුණ කෘෂි යහඹකයින් 848 යදයනකු ප්රතිරහබ රඵන රදී. 

 

එයේභ යභභ ළඩටවන ඹටයත් 50 % යගොවි දහඹකත්ඹ ඹටයත් ේ යතිරහීනන් 542 ක් වහ 

කෘෂි යඹදවුම් රඵහ දී ඇති අත්ය, ඒ වහ රු.මි. 24.26 ක් ළඹ වී ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භහත්ය දිසත්රික්කලේ ප්රතිරහීනන් වහ කෘෂි යඹදවුම් රඵහ දිභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

එශළු ගහ 

 

හණිජ අන්නහස ගහ 
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2.1.4. විලලේ කෘෂිකහර්මික ළඩටවන් 

 

ලන්කශ  ප්ර තිඳහදනඹ :- රු.මි. 20.00 මුර ප්ර ගතිඹ  :-  රු.මි. 12.82 

 

යභභ ළඩටවන ඹටයත් අහයයේ එශළු ගහ ළඩටවන, ඳහාංශු ාංයක්ණ ළඩටවන, මී භළස 

ඳහරන ත්රුණ මිති පිහිටුවීභ භඟින් මී ඳළණි නිසඳහදනඹ ඉවර නළාංවීභ, භාංයඳත් තුරු යන ඳරතුරු 

යඵෝග ආදර්ලන ළඩටවන, කෘෂිකර්භ වහ යශ ප්රදර්ලන ළනි ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කයන රදී. 

 

 මී භළස ඳහරන ළඩටවන වහ රු.මි. 3.0 ක් යන් කශ අත්ය ඒ වහ රු.මි. 2.46 ක් ළඹ 

විඹ. ඒ ඹටයත් ත්රුණයින් 800 කට මී භළස ඳහරනඹ ම්ඵන්ධ පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, 

මී භළස ඳහරන මඳකහය මිති 40 ක් පිහිටුවීභ, මී භළස ාංර්ධන උඳ ඒකක 7 ක් ාංර්ධනඹ 

කිරීභ, යගොවීන් 500 ක් වහ මී භළස ජනඳද රඵහදීභ සදු කයන රදී. 

 

 කෘෂිකර්භ යශ ප්රදර්ලන වහ රු.මි. 5.0 ක් යන් කශ අත්ය ඒ වහ රු.මි. 3.43 ක් ළඹ 

විඹ. ඒ ඹටයත් ජාංගභ ප්රදර්ලන කුටි 35 ක්  නිර්භහණඹ වහ අලය බහණ්ඩ මිරදී යගන ඇත්. 

 

 සබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ නයහඹඹන් ආදර්ලනඹ වහ ආදර්ල ගම්භහන සථහපිත් 

කිරීයම් ළඩටවන (ඳහාංශු ාංයක්ණ ළඩටවන) භඟින් ආදර්ල ගම්භහනඹක් තුශ යගොවි 

ක්යේත්ර 55 ක සබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ ක්රභයව්දඹන් සථහපිත් කය ඇත්. යම් වහ 

රු.මි. 9 ක් යන් කශ අත්ය ඒ වහ රු.මි. 6.93 ක් ළඹ විඹ. 

2.1.5 අහයඹ අවයයි ළඩටවන 

 

ලන්කශ  ප් ය තිඳහදනඹ :- රු.මි. 20.00 මුර ප්ර ගතිඹ  :-  රු.මි. 5.57 

 

යභභ ළඩටවන යහඳෘති 02 ක් ඹටයත් ්රිඹහත්භක කයනු රළබිණි. 

 යගතු වහ ඵන්න්ගත් එශඑ ඳළශ ළඳයීභ 

 හණිජ භට්ටයම් එශළු ගහ වහ  50 % වනහධහයඹ ඹටයත් එශඑ බීජ ළඳයීභ 

 

   2.1.5.1.ලගතු වහ ඵඳුන්ගත් එශළු ඳළශ ළඳයීභ 

 

ඳර්චස 05 ක් දක්හ ව යගතු ර එශළු ගහ වහ ඵන්න්ගත් මිරිස ඳළශ 6 ක්, භහළු මිරිස 

ඳළශ 6 ක්, ත්ක්කහලි ඳළශ 6 ක්, ම්ඵටු ඳළශ 6 ක්, කයවිර ඳළශ 2 ක්, දමර ඳළශ 2 ක් වහ පිපිඤසඤහ ඳළශ 

2 ක් ඵළඟින් ඳළශ 30 ක් රු.150 ක වන මිරක් ඹටයත් කෘ.ඳ.නි.. යකොට්ඨහලඹකින් යත්ෝයහ ගත් 

ප්රතිරහීනන් 50 යදයනකු වහ ඳඹන රදී. යම් වහ යගතු ගහ කට්ටර 585,545 ක් ළඳයීභට 

ළරුමම් කශ අත්ය  කට්ටර 457,050 ක් ප්රතිරහීනන් යත් යඵදහ යදන රදී. එශළු ඳළශ නිසඳහදනඹ 

වහ අලය උස ගුණහත්භකබහයඹන් යුත් යද්ය ඹ බීජ කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයන් ඳඹනු 

රළබිණි. 
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2.1.5.2. හණිජ භට්ටලම් එශළු ගහ වහ 50 % වනහධහයඹ ඹටලත් එශළු බීජ ළඳයීභ 

අක්කය බහගඹක් දක්හ ව ඉඩම්ර අහයයේ එශළු ගහකිරීභ වහ ගුණහත්භක යද්ය ඹ බීජ 

ටිනහකමින් 50% ක් අඹකය ළඳයීභට ළඩපිළියරක් යඹොදහ ගළණුනු අත්ය යම් වහ ඉඩම් 100,000 

ක් ඉරක්ක විඹ. 

I. අහයයේ හණිජ එශළු ගහ වහ යත්ෝයහගත් ඉඩම්ර ගහකරුන්ට කෘෂිකර්භ 
යදඳහර්ත්යම්න්තු ඳඹන බීජ, කෘෂිකර්භ උඳයද්ලකරුන් විසන් යගොවිජන ාංර්ධන 
ප්රහයද්ය ඹ නිරධහරීන් වහ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වහ නිසඳහදන වකහයරුන් දළනුත් කයමින් 
ගහකරුට බහය දී තියබ්. 
 

II. යභභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක වයේ අහයඹ යර රකන භළයි, ජුනි වහ ජලි ඹන භහ ර 
අසනු අයේක්හයන් ඵළවින් බීජ වහ 50% ක වනහධහයඹ  2015 භහර්තු 31 දිනට යඳය 
යත්ෝයහගත් භූමියේ බීජ යයෝඳණඹ කයන යවෝ ත්හන් යඹොදන ගහකරුන්ට හිමි විඹ. යම් 
වහ යවක්ටඹහය 533.80 ක භූමි ප්රභහණඹක් වහ  
රු. 3,100,642.00 ක ටිනහකමින් යුතු බීජ ඳඹහ ඇත්. 

 

 

2.1.6. ශ්රී රාංකහලේ විවිධ ප්රලද්ලර ගි ගහලේ වි අාංු  භහත්ර ලරෝව දු ඹ නිර් ඹ 

කිිපලම් ළඩටවන 

ලන්කශ  ප්ර තිඳහදනඹ :- රු.මි. 1.31 මුර ප්ර ගතිඹ  :-  රු.මි. 1.17 

 

අධික කෘෂි යහඹනික රය යවේතුයන් කෘෂිකහර්මික කටයුතු වහ ශ්රී රාංකහයව් විඹළි 

කරහඳඹ තුශ ඳහරිරික, යෞඛ්ය වහ භහජීඹ ගළටළු ඳළන නළගී ඇත්. යභභ කරහඳයේ නිසඳහදනඹ 

කයන වේර හභහනය ප්රභහණඹට ඩහ කළඩ්මිඹම් ඇති ඵ හර්ත්හ වී ඇත්. යම් නිහයන් එළනි 

ඵළය යරෝව නිර්ණඹ කිරීභ වහ යභභ ඳරීක්ණඹ කයනු රඵයි. විදයහගහය ඳවුමකම් කිහිඳඹක් 

ළඩිදියුණු කය ඇති අත්ය එභඟින් ඳස හම්ඳර 200 ක් ඳභණ ඳරීක්ෂහකය  ඇත්. 

2.1.7.  භාංලඳත් තුරු ලන ලද්ශීඹ ඳරතුරු ලඵෝග ආදර්ලන ළඩටවන 

යද්ය ඹ ඳරතුරු යඵෝග ප්රර්ධනඹ කිරීයම් අයමුණින් භහර්ගඹ යදඳ ඳරතුරු යඵෝග ගහ කිරීයම් 

ආදර්ලන ළඩටවනක් අදිඹය යදකක් ඹටයත් ්රිඹහත්භක විඹ. යභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ ප්රතිඳහදන 2015 යර් සබහවික ම්ඳත් ාංර්ධන ළඩටවන වහ යන් කර රුපිඹේ 

මිලිඹන 20 ක ප්රතිඳහදනයඹන් රඵහ යදන රදී. යභහි ඳශමු අදිඹය යර වඵයණ සට භයදන්කඩර 

දක්හ  කි.මි.10 ක් ද, යදන අදිඹය යර භයදන්කඩර සට හිනුක්කිරිඹහ දක්හ කි.මි.14 ක දුයක් 

භහර්ග යක්ෂිත්යේ යදඳ ඳශතුරු  යඵෝග යයෝඳණඹ කයන රදී. එහි මරය ප්රගතිඹ ඳවත් දක්හ ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

ළඩටවන් 
ප්රතිඳහදන 
(රු.මි) 

මුරය ප්රගතිඹ 
(රු.මි) 

ඳශමු අදිඹය - වඵයණ සට භයදන්කඩර දක්හ 20 0.68 

යදන අදිඹය - භයදන්කඩර සට 
හිනුක්කිරිඹහ දක්හ 

20 0.91 
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2.2 කහඵනික ලඳොලවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිත්ඹ දිිපගළන්විලම් ළඩටවන  

           

 

යහඹනික යඳොයවොය රට අභත්ය කහඵනික යඳොයවොය බහවිත්හ කිරීභ නිහ ගහ කයනු රඵන 

ආවහය යඵෝගර අසළන්න ළඩිවීභ වහ ඳයේ හයත් ඵ ළඩිවීභ ඳර්යේණ භඟින් හර්ථක 

යඳන්හ දී ඇත්. ත්ත් අඳරය යකොම්යඳෝසට් නිසඳහදනයේදී අමුරයඹක් යර බහවිත්හ කිරීභ නිහ 

අඳරය ප්රතිචක්රීඹකයණඹ කිරීභ භඟින් ත්ත් කර්භහන්ත්ඹටද විලහර අනුඵරඹක් රළබී ඇත්. යඵොයවෝ 

යගොවීන් ත්භ කහඵනික යඳොයවොය අලයත්හඹ ත්භන් විසන්භ නිඳදහ ගනු රඵන අත්ය, කහඵනික 

යඳොයවොය යර පිදුරු, යනත් යඵෝග අයලේ, ත්ත් යඳොයවොය, යකොශ යඳොයවොය ඹනහදී ඳරියයේ 

ුමරඵ කහඵනික අඳරය බහවිත්ඹටද යඳශී  ඇත්. 

යහඹනික යඳොයවොය ආනඹනඹ වහ හර්ෂික ළඹකයනු රඵන විලහර වියද්ල විනිභඹ 

ප්රභහණඹක් කහඵනික යඳොයවොය බහවිත්ඹ භඟින් අඩුකය ගත් වළකියව්. එයභන්භ දියනන් දින යරෝක 

යශයඳොයේ  යහඹනික යඳොයවොය ර මිර ඉවශ ඹහයභන් සදුන ආර්ථික අඳවුමත්හඹන්ද යම් 

භඟින් ඹම්ත්හක්දුයට අඩුකය ගත් වළකිඹ. ර්ත්භහනයේ දියියන් යඵොයවෝ ප්රයද්ලර ගහ ඳයහි 

හයත් ඵ අඩුවී ඇති අත්ය ඳයේ භසථ හයත්බහඹ රැක ගළනීභ වහ  ඳට අනිහර්ඹයඹන්භ 

කහඵනික යඳොයවොය යඹදීභ සදුකර යුතු ඇත්. එයභන්භ කහඵනික යඳොයවොය යඹදීභ භඟින් 

යඵෝගරට යඹදිඹ යුතු යහඹනික යඳොයවොය ප්රභහණඹ අඩු කය ගත් වළකි ඵ ද යම් ආශ්රිත් සදු කයන 

රද ඳර්යේණ භඟින් යඳන්හ දී ඇත්. 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ භඟින් කහඵනික යඳොයවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිත්ඹ ප්රචලිත් කිරීභ 

ජහතික අලයත්හඹක් යර 2008 ර්යේ වන්නහයගන ආයම්බ කයන රද කහඵනික යඳොයවොය 

නිසඳහදනඹ වහ බහවිත්ඹ ප්රචලිත් කිරීයම් ළඩටවන යම් න විට දියියන් සඹළුභ ප්රයද්ලර 

හර්ථක යහේත් වී ඇත්. එභඟින් දියින පුයහ විවිධ ළඩටවන් ගණනහක් ්රිඹහත්භක කය 

යගනඹනු රළයබ්. එයේභ දියියන් විවිධ ප්රයද්ල ර හණිජ යකොම්යඳෝසට් නිසඳහදකයින් විලහර 

ාංඛ්යහක් බිහිවීභත් භ   ර්ත්භහනයේ කහඵනික යඳොයවොය නිසඳහදනඹ හණිජ කර්භහන්ත්ඹක් 

ඵට ඳත්වී ඇත්.  

ඳසු ඹ ර් රදී යභන්භ 2015 ර්යේද යභභ  ළඩටවන ඹටයත් දියියන් සඹළුභ 

දිසත්රික්ක ආයණඹ න ඳරිදි විවිධ ්රිඹහකහයකම් රැක් ්රිඹහත්භක කය ඇත්.  යගොවිජන ාංර්ධන 

යදඳහර්ත්යම්න්තුයව් දියින පුයහ විසරී ඇති යගොවිජන යේහ භධයසථහන සඹේරභ කෘෂි උදයහන යර 

ාංර්ධනඹ කිරීභ, අත්වළය දභහ ඇති පුයන්කුඹුරු අක්කය 669ක් කහඵනික යඳොයවොය යඹොදහ ගහ කිරීභ 

වහ  යගොවීන් 30,418 ක් පුහුණු කිරීභ සදු කය ඇත්.  

 

 

 

ලන්කශ  ප්ර තිඳහදනඹ :-  රු.මි. 300 මුර ප්ර ගතිඹ  රු.මි. 245.49 
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එයේභ කහඵනික යඳොයවොය යහඳෘතියේ නිඹමු භධයසථහනඹ න භහකන්ය ප්රහයද්ය ඹ 

කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන භධයසථහනඹ භඟින් නිරධහරීන් වහ යගොවීන් 6,223  ක් පුහුණු 

කිරීභ, යකොම්යඳෝසට් නිසඳහදනඹ දිරි ගළන්වීභ වහ යගොවීන් අත්යර් යකොම්යඳෝසට් නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිත්ඹ පිළිඵ අත්ඳත්රිකහ  53,780 ක් යඵදහ වළරීභ සදු කය ඇත්.  

 යභභ යහඳෘතියේ දහඹකත්යඹන් 2015 ර්යේදී  භහකන්ය, ප්රහයද්ය ඹ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ 

වහ ාංර්ධන භධයසථහනඹ භඟින්  වහ කුරුණෆගර දිසත්රික්කයේ පුහුණු කයන රද යගොවීන් භඟින් 

කහඵනික යඳොයවොය යභ.යටො. 5,462 ක් නිසඳහදනඹ කය ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මී ට අභත්ය යනත් කහඵනික යඳොයවොය නිසඳහදනඹට වහ බහවිත්ඹට අදහර ්රිඹහකහයකම් 

යහකාඹක් ද යභභ යහඳෘතිඹ ඹට යත් ්රිඹහත්භක කය ඇත්. භහකදුය නිඹමු භධයසථහනඹ  භඟින් 

යකොම්යඳොසට් නිසඳහදනඹ දිරිගළන්වීභ වහ  කි.ග්රෆම්. 5 මුහුන් ඳළකට් 6,972ක් යගොවීන් අත්යර් යඵදහ 

වළය ඇති අත්ය කහඵනික යඳොයවොය බහවිත්ඹ ප්රචලිත් කිරීභ වහ ප්රදර්ලනඹකට වබහගී වී ඇත්. 

 

එභ ්රිඹහකහයකම් රට අතියර්ක කහඵනික යඳොයවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිත්ඹ ප්රචලිත් කිරිභ 

වහ ත්ත්ඳය 30 හි රඳහහිනී යකටි දළන්වීම් 87 ක් ප්රචහයණඹ කය ඇති අත්ය රක්ව  වහ සාංවර 

යශ යේඹ භඟින් ගුන් විදුලි යකටි ඳණිවුඩ 255 ක් ප්රචහයණඹ කයන රදී.  

 එයභන්භ කිලියනොච්චි ප්රහයද්ය ඹ කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන භධයසථහනඹ භඟින් වහ  

කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයව් බීජ වහ යයෝඳණ රය ාංර්ධන භධයසථහන භඟින් න්යවම්ේ යකොශ 

යඳොයවොය බීජ කි.ග්රෆම් 640 ක් නිසඳහදනඹ කය ඉදිරියේදී එභ බීජ යගොවීන් අත්ය යඵදහ වළරීභට ළරුමම් 

කය ඇත්. 

 

 

 

 

 

භහකදුය ප්රහයද්ය ඹ කෘෂිකර්භ 

ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන 

භධයසථහනයේ  කහඵනික 

යඳොයවොය නිසඳහදනඹ කිරීභ  

යගොවිජන යේහ දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ - ඵදුේර (කුඩහ කෘෂි උදයහනඹක් යර ාංර්ධනඹ කිරීභ) 
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2.3 කෘෂිලඵෝග නිසඳහදන පුලයෝකමන ළඩටවන 

 

 

 

 

 

යගොවි නිසඳහදන ළඩි ලයඹන් ඳළමියණන කහර සීභහයව් දී ආනඹනඹ සීභහ කය යද්ය ඹ නිසඳහදනරට 

හධහයණ මිරක් රඵහ දීභ, යද්ය ඹ නිසඳහදන හි  කහරඹන්හී දී ඳහරියබෝගිකඹහට ඳවුම මිරට ආවහය 

රය රඵහ ගළනීභට වළකින අයුරින් ආනඹන ඵදු ාංයලෝධනඹ කිරීභ, යශයඳොශ ඳදනම් කයගත් 

ගහ ළරළසභක් වහ ගහ යටහක් ඇති යකොට අයරවිකයණ ගළටළු අභ කය ගළනීභ, ජහතික 

අලයත්හඹන් ඳදනම්කය යගන භහසක ඉරක්ක භත් නිසඳහදනඹ කිරීභට යගොවීන් නළඹුරු කිරීභ 

තුළින් අධිකත්ඹ වහ අඳයත් ඹහභ අභ කිරීභ, නිසඳහදකඹහට ත්භ නිසඳහදන වහ රහබදහයී මිරක් 

රඵහ ගළනීභට වහ ඳහරියබෝගිකඹහට එභ නිසඳහදන හධහයණ මිරකට මිරදී ගළනීභට වළකින ඳරිදි 

යශයඳොශ යත්ොයතුරු හුභහරු තුළින් නිසඳහදකයින්, යශදුන් වහ ඳහරියබෝගිකයින් දළනුම්ත් 

කිරීභ, යඵෝග නිසඳහදන පුයයෝකථනඹ තුළින් රඵහ ගන්නහ ඉවශ විලසහනීඹත්ඹකින් වහ 

නියදයත්හඹකින් යුතු යත්ොයතුරු ප්රහයද්ය ඹ ළරුමම්කයණඹට වහ ජහතික ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ ගළනීභට 

යඹොමු කයවීභ යභභ ළඩටවයන් ප්රධහන අයමුණු යව්.  

 

ළඩටවන වහ 2015 යට රු. මි. 3.2 ක් යන් ව අත්ය, යදළම්ඵර් 31 න විට රු. මි. 

2.18 මරයභඹ ප්රගතිඹක් රඵහ ඇත්. යභභ ළඩටවන උතුරු වහ නළයගනහිය ඳශහත් වළය අම්ඳහය 

දිසත්රික්කයේ සාංවර යකොට්ඨහල ද ඇතුශත් දිසත්රික්ක 18 ක ඳභණක් ්රිඹහත්භක ව අත්ය උතුරු වහ 

නළයගනහිය ඳශහත්ර යභභ ළඩටවන 2015/16 භව කන්නයේ ආයම්බ කිරීභ ව නිරධහරීන් 

දළනුත් කිරීභ වහ පුහුණු කිරීභ වහ රු. මි. 4.193 ක අභත්ය ප්රතිඳහදන යන් කය ඇත්.  එයින් රු. 

මි.2.354 ක මරයභඹ ප්රගතිඹක් රඵහ ඇත්. 

 

ආකෘති ඳත්ර වහ හයහාංල හර්ත්හ මුරණඹ 2015 ඹර කන්නඹ වහ දිසත්රික්ක 18 කටත්, 2015/16 

භව කන්නඹ වහ දියිනටභත්  යඵදහ වළය ඇත්. 

 

 යඵෝග නිසඳහදන පුයයෝකථන හර්ත්හ නිකුත් කිරීභ. 

 2014/15 භව කන්නඹ වහ හර්ත්හ 3 ක් ේ යකහලඹට ඳත් කය ඇත්. 

 2015 ඹර කන්නඹ වහ හර්ත්හ 2 ක් ප්රකහලඹට ඳත් කය ඇත්. 

 2015 ඹර කන්නයේ යරොකු ළූණු ගහ පිළිඵ වියලේ හර්ත්හක් ප්රකහලඹට ඳත් කය ඇත්.  

 උතුරු වහ නළලගනහිය ඳශහත්ර දළනුත් කිරීලම් වහ පුහුණු ඳාංති 

ඳළළත්ගිභ 

 සඹළුභ ඳශහත් කෘෂිකර්භ යේකම්රු ,දිසත්රික් යේකම්රු, ප්රහයද්ය ඹ යේකම්රු,  වහ දිසත්රික් 

අධයක් (කෘෂිකර්භ) රුන් දළනුම්ත් කිරීභ.   

 උතුරු වහ නළයගනහිය ඳශහත්ර සඹළුභ යගොවිජන ාංර්ධන නියඹෝජය/වකහය 

යකොභහරිසරුන්, නියඹෝජය අධයක් (කෘෂිකර්භ) රුන්, ාංඛ්යහයේඛ්න රුන් වහ 

දළනුම්ත් කිරීභ. 

දිසත්රික්ක 18 ක් වහ  
ලන්කශ  ප්ර තිඳහදනඹ :- රු.මි.  3.2 මුර ප්ර ගතිඹ :-  රු.මි. 2.18 

උතුරු නළලගනහිය 

වහ  

ලන්කශ  ප්ර තිඳහදනඹ :- රු.මි.  

4.19 
මුර ප්ර ගතිඹ :-   රු.මි. 2.35 
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 යගොවිජන ාංර්ධන නිරධහරීන්, කෘෂිකර්භ උඳයද්ලකරුන්, ාංඛ්යහයේඛ්න නිරධහරීන් 

වහ පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ. 

 කෘ.ඳ.නි../ග්රහභ නිරධහරී/ ාංර්ධන නිරධහරීන් 1409 ක් වහ පුහුණු ළඩටවන් 

ඳළළත්වීභ. 

 

 

 අධීක්ණ නිරධහරීන් දළනුම්ත් කිරීභ (උතුරු වහ නළයගනහිය දිසත්රික්ක වළය) 

ප්රහථමික දත්ත් ළඳයුම්කරුන් න කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ නිසඳහදන වකහයරුන්යේ 

අධීක්ණ කටයුතු බහය ප්රහයද්ය ඹ ාංර්ධන නිරධහරීන්, දිසත්රික් යගොවිජන ාංර්ධන යකොභහරිසයේ 

ප්රධහනත්යඹන් ඳළළත්යන භහසක දිසත්රික් රැසවීම් රදී දළනුම්ත් කයන රද අත්ය, 2015 යර් 

දිසත්රික්ක 06 ක අදහශ දළනුම්ත් කිරීම් සදු කයන රදී. 

 

 2015/16 භව ව 2016 ඹර ඇතුශත්  කෘෂියඵෝග නිසඳහදන ළරළසභ කස 

කිරීභ. 

ශ්රී රාංකහයව් ආවහය අලයත්හඹ ළපිරීභට අලය  කෘෂිකහර්මික යඵෝග නිසඳහදන ඉරක්ක 

ඇතුශත් දිසත්රික් ළරළසභ කස කිරීභ වහ දිසත්රික් කෘෂිකර්භ අධයක්රුන් යත් අතියර්ක ආවහය 

යඵෝග ළඹ විඹ ඹටයත් රු මිලිඹන 0.5 ක් යන්කය ඇත්. යභභ ළරළසභ කෘෂිකර්භ 

යදඳහර්ත්යම්න්තුයව් යඵෝග පිළිඵ වියලේ ඹන්යේ එක ත්හයඹන් කස කිරීභට අලය දත්ත් 

රැසකය මුරණඹ කිරීභට කටයුතු කයමින් ඇත්. 

 

මර ප්රතිඳහදන ලඹොදහ ලනොගත් අලනකුත් ළඩටවන්- 2015 ර්ඹ 

 

 කෘෂිකහර්මික විඹ ම්ඵන්ධ දත්ත් ඳද්ධතිඹ ඳත්හ ගළනීභ වහ දත්ත් රඵහදීභ.  

 

යභභ දත්ත් ඳද්ධතිඹ ඹහත්කහ මන කිරීභ වහ ජනයේඛ්න වහ ාංඛ්යහයේඛ්න 

යදඳහර්ත්යම්න්තු, ශ්රී රාංකහ යර්ගු යදඳහර්ත්යම්න්තු, හරිභහර්ග යදඳහර්ත්යම්න්තු, වදය 

ඳර්යේණ ආඹත්නඹ, යගොවිජන ාංර්ධන යදඳහර්ත්යම්න්තු, යවක්ටර් යකොබ්ඵෆකඩු යගොවි 

කටයුතු ඳර්යේණ වහ පුහුණු ආඹත්නඹ, කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු වහ කහරගුණ විදයහ 

යදඳහර්ත්යම්න්තු භඟින් දත්ත් එක්රැස කිරීභත්, එයර රඵහ ගත් දත්ත්ඹන් ශ්රී රාංකහ භව ඵළාංකු, භවහ 

බහණ්ඩහගහයඹ, වී අයශවි භණ්ඩරඹ ඇතුළු යඵොයවෝ යජයේ ආඹත්න වහ නිරධහරීන්ටත්, යඳෞද්ගලික 

ආඹත්න, පුද්ගරයින් වහ විලසවිදයහර සුමන් යත් දත්ත් රඵහදීභත් සදු කයන රදී. 

 

 

 කන්න ප්රගති භහලරෝචන හර්ත්හ කස කිරීභ. 

2014/15 භව කන්නයේ ප්රගතිඹ දිසත්රික් වහ භවළලි කරහඳ භට්ටමින් අදහර ඉරක්කරට 

හයේක් කහ, කන්න භහයරෝචනඹ 2014/15 භව (Seasonal Review Maha 2014/15) 

හර්ත්හ නිකුත් කය ඇත්. 

 

 

 



42 
 

 ඉරක්කරට අදහශ ප්රගතිඹ භහසික භහලරෝචනඹ කිරීභ. 
 

දිසත්රික් කෘෂිකර්භ නියඹෝජය අධයක්රුන් භඟින් භහසක ඉරක්කරට අදහශ ප්රගති හර්ත්හ 

රඵහ ගනිමින් අදහශ ප්රගතිඹ භහසක භහයරෝචනඹ කය ඇත්. 

 

 

 අහයලේ ලගතු ගහ ළඩටවන  
 

අහයයේ යගතු ගහ ළඩටවන වහ භවනුය වහ නුයඑළිඹ දිසත්රික්කර 

ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු සදුකයන රදී. 

 

2 .4.  ලරොකුළණු බීජ නිසඳහදන ළඩටවන 
 

යභභ ළඩටවන භහත්යේ දිසත්රික්කඹ මලික කයගනිමින් 2010 ර්යේ දී ආයම්බ කශ අත්ය 

ඳුමකහ මන අනුයහධපුයඹ, යඳොයශොන්නරු, කුරුණෆගර වහ ඵදුේර ඹන දිසත්රික්ක යත් යහේත් 

කයන රදී. යභභ යහඳෘතිඹ භඟින් ගහට අලය බීජ, යඳොලිතීන්, ඇුමරුම් යඳට්ටි, ළස ආයණ ව 

න්තීකයණ  කටයුතු වහ ප්රහවන විඹදම් යගොවිදහඹකත්ඹ 50% ඳදනභ භත් රඵහදීභ තුළින් 

යගොවීන් යභභ ළඩටවන වහ හර්ථක යඹොමු කිරීභට අසථහ උදහවිඹ. 

එඵළවින්, 2015 ය අගබහගයේදී රු.මිලිඹන 9.43 ක ප්රතිඳහදනඹක් අහයයේ න ප්රයද්ලඹන් තුශ 

යරොකු ළූණු නිසඳහදන ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ රඵහ යදන රදී. යභභ ළඩටවන වහ 

ළරකිඹ යුතු යගොවි වබහගීත්ඹක් ඹටයත් යභොණයහගර, ත්රිකුණහභරඹ, භහත්යේ, වම්ඵන්යත්ොට  ඹන 

දිසත්රික්කඹන් තුශ ්රිඹහත්භක යමින් ඳතී.  2015 ය අහන න විට මරය ප්රගතිඹ රු.මි. 9.32 

කි. 

 

2.5. වේ අඳනඹන කරහඳ 04 ක් පිහිටුගිභ භඟින් වේ අඳනඹනඹ 

ප්රචලිත් කිරීභ 
 

වේ අඳනඹන ළඩටවයනහි ඳර්යේණ ක්යේත්රඹට අදහර යහඳෘති ළඩටවන කෘෂි 
ත්හක්ණ අාංලඹ භගින් ්රිඹහත්භක යකයර්. යභභ ළඩටවන ප්රධහන උඳ ක්යේත්රඹන් යදකකින් 
භන්විත් යව්. ඒහ නම්, 

 
 

2.5.1. අඳනඹනඹ වහ උචිත් වේ ප්රලේද ර ගු හත්භඹ ළඩිදියුණු කිරීලම් 

ඳර්ලේ  ළඩටවන  

 යභභ ඳර්යේණ ළඩටවන ඵත්යේයගොඩ පිහිටි වී ඳර්යේණ වහ ාංර්ධන ආඹත්නඹ 

භඟින් ්රිඹහත්භක කයනු රළයබ්. 2015 ර්ඹ වහ ප්රතිඳහදන යර රු.මි. 12.0 ක් නිකුත් කයන රද 

අත්ය ර්ඹ අහන න විට මරය ප්රගතිඹ රු.මි.9.06 කි. යභභ ළඩටවන භඟින්  අඳනඹන 

විබඹක් ඇති වී ර්ගර ධහනය ගුණහත්භඹ හම්ඳර 300 ක් බහවිත්යඹන් ඳරීක්හ කිරීභ, අඳනඹන 

විබඹක් හිත් ඳහයම්ඳරික වහ න ප්රයේද ර බීජ නිසඳහදනඹ, වියලේෂිත් ඳහාංශු  ගළටළු හිත් ප්රයද්ල 

රට ඔයයොත්තු යදන ප්රයේද ගුණනඹ කිරීභ, යඳොසඳයස බහවිත්ඹ අභ කිරීභ වහ යගොවීන් යඹොමු 

කිරීභට අදහශ ආදර්ලන 410ක් යගොවිබිම් ආශ්රිත් ්රිඹහත්භක කිරීභ, අඳනඹනයේදී වහ 
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ගඵඩහකයණයේදී  ගුණහත්භඹ ආයක්හ කය ගළනීයම් ක්රභ වන්නහගළනීභට ඳර්යේණ සදුකිරීභ ඹන 

කටයුතු ්රිඹහත්භක කයනු රළයබ්. 

2.5.2. වේ ර ගු හත්භඹ ළඩිදියුණ කිරීභ වහ සුදුසු ඹහන්ත්රීකය  ක්රභ 

වඳුනහගළීනලම් ළඩටවන 

 
යභභ ඳර්යේණ ළඩටවන භවඉලුේඳේරභ පිහිටි යගොවිඳර ඹන්යත්රෝඳකයණ ඳර්යේණ 

භධයසථහනඹ භඟින් ්රිඹහත්භක යකයර්. යභභ ළඩටවන යනුයන් 2015 ර්ඹ වහ රු.මි. 30.0 

ක ප්රතිඳහදන නිකුත් කය ඇත්. වී යඵෝගඹ ක්යේත්රයේ සථහඳනඹ, අසනු යන මභ වහ කස කිරීයම් 

කටයුතු වහ ුමදුුම නවීන ඹහන්ත්රික කට්ටර වන්නහගළනීභ වහ යගොවීන් අත්ය ප්රචලිත් කිරීභ යභභ 

ළඩටවයනහි අයමුණ යව්. 2015 ර්ඹ අහනයේ මරය ප්රගතිඹ රු.මි.18.75 කි. යභභ ළඩටවන 

ඹටයත් උචිත් ඹහන්ත්රීකයණ ත්හක්ණඹක් වන්න්හදීභ වහ ක්යේත්ර ආදර්ලනඹන් ඳළළත්වීභට අදහශ 

කටයුතු සදු කය ඇත්. 

2.6. නිපු ත්හ ාංර්ධන ළඩටවන 

  
කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ ඹටයත් ඳතින කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයව්, අනුයහධපුය, 

පුලිඹන්කුරභ පිහිටි යගොවිඳර ඹහන්ත්රික අබයහ භධයසථහනයේ  පුහුණුන්නන් සඹ යදයනකු (100) 

වහ සඹලු ඳවුමකම් හිත්  රු.මි. 120 ක් ළඹ යකොට න යන්හසකහගහයඹක් ඉදිකිරීභට අභහත්ය 

භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබී ඇත්. ත්ද, යභභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක කිරීයම් ගකීභ කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලඹ වහ යඹෞන කටයුතු වහ නිපුණත්හ ාංර්ධන අභහත්යහාංලඹ යත් ඳළළරී ඇත්. 

 

ප්රයද්ලයේ ඳතින යද්ලගුණික ත්ත්ත්ඹන්, භූමියේ ඳතින විභත්හඹන් වහ අනිකුත් ඹටිත්ර 

ඳවුමකම් ළරකිේරට යගන යඹෝජිත් යභභ ත්නි යන්හසකහගහයඹ, ඳශහත් ඉාංජියන්රු යදඳහර්ත්යම්න්තු 

නිරධහරීන්  ව ළරුමම් කාේපීන් විසන් ඒකක දවඹකින් (10)  භන්විත් ඉදිකිරීභට යඹෝගය ඵ 

නිර්යද්ල යකොට ඇති ඵළවින් ඊට අදහශ ්රිඹහකහරී ළරළුමම් කස කිරීභ වහ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක 

කිරීභ කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයව්, යහේති වහ පුහුණු භධයසථහනයේ පර්ණ අධීක්ණයඹන් වහ 

දහඹකත්යඹන් සදු කයනු රඵයි. යභභ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඳවත් වන් ඳරිදි  ළරුමම් කස යකොට 

ඇත්. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

කළබිනට් අනුභළතිඹට අනු යහඳෘතිඹ වහ රු.මි. 120 ප්ර තිඳහදන අනුභත් වී ඇත්ත්,  2014 අඹළඹ 

ඇසත්යම්න්තුට අනු යන් යකොට ඇති ප්ර භහණඹ රු.මි. 102 කි.  යම් අනු, 2015 මරය ර්ඹ 

වහ යන් යකොට ඇති රු.මි. 70 ක් න ප්රතිඳහදන  භඟින් මලික ළඩකටයුතු ආයම්බ කිරීභට රු.මි. 

40 ක ප්ර තිඳහදන කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු යත් නිදවස කයන රද අත්ය, 2015 ර් අහන 

ප්ර ගතිඹ විභසීයම්දී ඉවත් නිදවස කයන රද ප්ර තිඳහදන මුදලින් රු.මි. 10.53ක ප්ර භහණඹක් ඳභණක් 

විඹදම් දයහ ඇති ඵ හර්ත්හ යකොට ඇත්. 

ර්ඹ ඉදිකිරීභට යඹෝජිත් 

යන්හසකහගහය ඒකක ප්ර භහණඹ 

අනුභත් ප්ර තිඳහදන මුදර 

(රු.මි) 

2015 07 70 

2016 02 17 

2017 01 15 

එකතු 10 102** 
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03. විලලේ ාංර්ධන ළඩටවන් /හඳෘති  

3.1. ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන  

ආවහය ුමයක්ෂිත්ත්හ හක්හත් කය ගළනීභ, යගොවි ප්රජහට ඉවශ භට්ටයම් තියහය ආදහඹම් 

ප්රබඹන් ර්ධනඹ කයදීභ, ඳරිය ාංයක්ණඹ යභන්භ සබහවික ම්ඳත් තියහය කශභනහකයණඹ 

කිරීභ, අන්ත්ර් ජහතික යශඳයශේ ත්ය කහරීත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ ළනි ඵහුවිධ ඉරක්ක පුයහ ගළනීභ 

අයේක්හ කයමින් යභභ තුන් අවුරුදු ජහතික ආවහය නිසඳහදන ළඩටවන ම්ඳහදනඹ කය ඇත්. යභභ 

ළඩටවන තුළින් කෘෂි, ධීය වහ ඳශු ම්ඳත් යක්ෂේත්ර ප්රර්ධනඹ කිරීභට අයේක්ෂිත්ඹ. 

 

ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවලන් අයමුණු:- 

1. ආවහය යඵෝග ආනඹනඹ වහ ඹන පිරිළඹ අභ කිරීභ. 

2. යයට් ආවහය වහ යඳෝණ ුමයක්ෂිත්ත්හ වතික කිරීභ වේ ඇතුළු යනත් යක්ෂේත්ර 

යඵෝග,ඳරතුරු වහ එශළු නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ. 

3. ප්රධහන යඵෝගර පරදහයිත්හඹ ඉවශ නළාංවීභ. 

4. කෘෂි ඳහරිරික කරහඳ ඳදනම් කයගත් යඵෝග නිසඳහදන ළඩටවනක් වන්න්හදීභ වහ 

්රිඹහත්භක කිරීභ. 

5. නත්න ත්හක්ණඹ වහ ඹන්යත්රෝඳකයණ ජනප්රිඹ කයවීභ. 

6. නිසඳහදකඹන් වහ ගුණහත්භක යඹදවුම් රඵහදීභ/ ඳහරියබෝගිකඹන් වහ ආවහය 

ුමරබ කිරීභ වහ ආවහය යඳෝණ ුමයක්ෂිත්ත්හඹ වතික කිරීභ. 

7. කෘෂි නිසඳහදන ඳහදක කයගත් යහඳහය ප්රර්ධනඹ ව යහජය යඳෞද්ගලික 

වවුේකහරීත්ඹ දිරිභත් කිරීභ. 

8. කෘෂිකහර්මික ක්රභ අනුගභනඹ කිරීයම්දී ඳහරිරික හිත්කය ඵ ඳත්හ ගළනීභ. 

ලභභ ළඩටවන ආවහය ලඵෝග නිසඳහදනඹ වහ කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ ඹන අාංලඹන් 

ඹටලත් ්රිඹහත්භක ලේ. 

 

01.   යඵෝග නිසඳහදන ළඩටවන 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යඵෝග ර්ග 

වී මුාං 

බිත්ත්ය වී නිසඳහදනඹ යෝඹහ 

ඵඩ ඉරිඟු යරොකු ළූණු 

යටකජු යතු ළූණු 

අර්ත්හඳේ මිරිස 

ත්ර,උදු,කව්පි,කුයක්කන් කව ව ඉඟුරු 

එශළු ඳරතුරු 

යගතු ගහ ප්රර්ධනඹ ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 

භත්ය වහ ජර ජිවී නිසඳහදන ළඩි දියුණු කිරීභ ළවිලි යඵෝග ප්රර්ධනඹ 
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2. කෘෂිකහර්මික ාංර්ධන ප්රධහන අාංල 

  

යඹදවුම් කශභනහකයණඹ      යහජය යඳෞද්ගලික වවුේකහයත්ඹ 

යගොවීන් විඵර ගළන්වීභ ත්රුණ වහ කහන්ත්හ වබහගීත්ඹ 

අයරවිකයණඹ දළනුභ කශභනහකයණඹ 

සබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ හම්ප්රදහයික දළනුභ වහ ්රිඹහකහයකම් 

ඳර්යේණ වහ ත්හක්ණ ාංර්ධනඹ ඳහරියබෝගික යෞඛ්ය වහ ත්ෘේතිභත්බහඹ 

ආවහය ුමයක්ෂිත්ත්හඹ වනතික වහ නිඹහභන යහමු 

හරිභහර්ග ඹටිත්ර ඳවුමකම් ළඩි දියුණු කිරීභ ආඹත්නික ම්ඵන්ධීකයණඹ  

 

3.2. කෘෂි ත්හක්ණික ලඹදවුම් වහ ඵදු වන නිර්ලද්ල රඵහදීභ 
කෘෂි ත්හක්ණික යඹදවුම් වහ අදහශ න ඳනත් ඹටයත් රඵහදී ඇති තීරු ඵදු, ළට්  ව යුම වන 

වහ ඉේලුම් කිරීයම්දී නිර්යද්ල රඵහදීභ  සදු යකයර්.  

 

i. තීරු ඵදු  නිර්යද්ල - 109 

ii. ළට් නිර්යද්ල  -   05 

iii. යුම නිර්යද්ල  -   20 

 

3.3. ලහකභඹ ද්ර ආනඹන ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභට අදහර නිර්ලද්ල ලිපි 

රඵහදීභ 
 

i. යඳොේ යකෝන් (භහන ඳරියබෝජනඹ වහ)  

 

2015 ර්ඹ තුශදී නිර්යද්ල ලිපි 16ක් යඳොේයකෝන් යභ.යටො.550 ක ප්රභහණඹක් ආනඹනඹ කිරීභ 

යනුයන් නිකුත් කය ඇත්. 

 

ඵඩඉරිඟු (ත්ත් ආවහය වහ) 

 

2015 ර්ඹ තුශදී නිර්යද්ල ලිපි 36ක් ත්ත් ආවහය වහ ඵඩඉරිඟු යභ.යටො.101,695 ක ප්රභහණඹක් 

ආනඹනඹ කිරීභ යනුයන් නිකුත් කය ඇත්. 

 
 

3.4. අදහර ඳනත් වහ ම්ඵන්ධ ජනතික කටයුතු මිඵන්ධීකය ඹ කිරීභ 
1. ඳහාංශු ාංයක්ණ ඳනත් 

2. ඳළශෆටි ාංයක්ණ ඳනත් 

3. බීජ ඳනත් 

4. ඳළියඵෝධනහලක ඳහරන ඳනත් 
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3.5  ඵහුඳහර්ලසගිඹ ම්ඵන්ධත්හ 
 

01. ආසඹහනු ආවහය වහ කෘෂිකර්භ වයඹෝගිත්හ මුරපිරිභ (AFACI) ාංවිධහනඹ ඹටයත් දකුණු 
යකොරිඹහනු යජයේ ත්හක්ණික වහ මරයභඹ ආධහය භත් ඳර්යේණ යහඳෘති 11 ක් හර්ථක යර 
්රිඹහත්භක යව්. යහඳෘති බහය ඳර්යේකයින් (Principal Investigators) විවිධ යටර ඳළති ප්රගති 
භහයරෝචන රැසවිම්රට වබහගී කයවීභට කටයුතු කර අත්ය 

 
 Development of Rice Production Techniques for increase of Self  sufficiency of staple 
food in Asia (Rice Project)” Construction of Epidemiology Information  Interchange 
System for Migratory Disease and Insect Pests in Asia Region (IPM project), Enchanting 
Agricultural Mechanization Technologies for crop Production and Postharvest Processing 
of Cassava (Cassava Project)  යහඳෘතිර ප්රගති භහයරෝචන රැසවීම් 2015 ළේත්ළම්ඵර් 
භහයේ දී ශ්රී රාංකහයව්දී ඳත්න රදී. යභභ රැසවීම් වහ ආසඹහනු යටේ 11 ක නියඹෝජිත්යින් 
28 යදයනකු වබහගී විඹ. 

 

02. හර්ක් ාංවිධහනයේ කෘෂිකහර්මික ක්යේත්රඹට අදහර “කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ, ාංර්ධන වහ යගොවි 
ම්ඵන්ධීකයණ භහධය කණ්ඩහඹම් ජහත්යන්ත්ය රැසවීභ” ( Third Meeting of Intergovernmental 
Core Group on Agricultural Research Extension and Farmers Linkages) ඳුමගිඹ කහරඹ තුශ 
හර්ක් කරහඳයේ විවිධ යටර ාංවිධහනඹ කය ඇති අත්ය යභභ යර් එභ රැසවීම් 2015 ජුනි භ 
ශ්රී රාංකහයව් ඳත්න රදී. සඹළුභ හර්ක් යටේ නියඹෝජනඹ කයමින් නියඹෝජිත්යින් ඊට වබහගී 
විඹ. 

 

03. අප්රිකහනු - ආසඹහනු ග්රහමීඹ ාංර්ධන (AARDO) මරය වයඹෝගඹ භත් කෘෂිකර්භ ක්යේත්රඹට 
අදහශ නිරධහරීන් 19 යදයනකු විවිධ යටර පුහුණු ළඩටවන් / ළඩමුළු වහ වබහගී කයහ 
ඇත්. 

 

04. ඳුම අසනු වහනිඹ අභ කිරීයම් (Reduction of Post Harvest Losses in Horticultural Chain in 
SAARC Countries) යහඳෘතිඹක් FAO ආඹත්නඹ භ  ආයම්බ කයන රදී. එහි මලික පිඹය 
ලයඹන් යකයේ වහ යඵෝාංචි ගහන් වහ Base Line Survey සදු කයන රදී. යභහි 
පුහුණුකරුන් පුහුණු කයන රද්යද් ඳුම අසනු ත්හක්ණ ආඹත්නඹ භඟිනි. 

 

05. නිර්ත්න කරහපීඹ  ඳරතුරු වහ ව ජහත්යන්ත්ය ාංවිධහනයේ 6 න මුළු 2015 අයගෝසතු භ 
ශ්රී රාංකහයව් ඳත්න රදී. යම් වහ අප්රිකහනු වහ ආසඹහනු යටර නියඹෝජිත්යින් 21 ක් ඳභණ  
වබහගී විඹ. 

 

06. “කෘෂිකහර්මික නිසඳහදනර පරදහයිත්හඹ ර්ධනඹ කය ගළනීභ වහ අගඹ එකතු කිරිභ ඹන 
යත්භහ ඹටයත් ආසඹහනු පරදහයිත්හ ාංවිධහනයේ (APO) ජහත්යන්ත්ය ළඩමුළුක් 2015 
ළේත්ළම්ඵර් භහයේදී ාංවිධහනඹ යකොට ශ්රී රාංකහයව් ඳළළත්වීඹ. යම් වහ න න මවහණ්ඩු, 
ෆීජි, ඉයහනඹ, ඉන්දිඹහ, ඉන්දුනීසඹහ, යභොාංයගෝලිඹහ, ඳකිසථහනඹ ව පිලිපීනඹ ඇතුළු යටේ 
13ක ඉවශ භට්ටයම් නියඹෝජිත්යින් 24 යදයනකු වබහගී විඹ. 

 
 

07. ඊජිේතු භ  අයඵෝධත්හ ගිවිුමභක් යනොළම්ඵර් භහයේදී අත්න් කයන රදී. ඊට අදහශ කමිටු 
රැසවීභ (Joint Agriculture Cooperation Committee) ඳළළත්වීභට කටයුතු යඹොදහ ඇත්. ඒ 
ඹටයත් යදයට අත්ය අම, යදොඩම් වහ වී යබෝගරට අදහශ ජහන ම්ඳත්  හුභහරු කය ගළනීභට 
අලය මලික කටයුතු කය ඇත්. ඳරතුරු යබෝග රට අදහශ ඊජිේතු වියලේ යින් යදයදයනකු 
රාංකහට යගන්හ ගළනීභට කටයුතු සදු කය ඇත්.  
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08. ශ්රී රාංකහයන් න නඹට යකයේ අඳනඹනයේදී ලහක සසථහ අලයත්හඹන් පිළිඵ න නයේ 
ගුණහත්භක ුමඳරීක්ණඹ, විභර්ලණඹ ව නියයෝධහඹනඹන් පිළිඵ යඳොදු ඳරිඳහරන ආඹත්නඹ වහ 
ශ්රී රාංකහයව් කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ අත්ය ම්මුතිඹක් 2015 ජලි භ අත්න් කයන රදී. 

 

09. FAO, CIRDAP වහ AARDO ාංවිධහනඹ වහ 2015 ර්ඹට අදහශ හර්ෂික දහඹක මුදේ 
යගවීභට කටයුතු කය ඇත්. 

 

10. අළුතින් අත්න් කිරීභට යඹෝජිත් ශ්රි රාංකහ ඵාංගරහයද්ල නිදවස යශ ගිවිුමභ වහ BIMSTEC 
නිදවස යශ ගිවිුමභ වහ කෘෂිකර්භ ක්යේත්රඹට අදහශ යත්ොයතුරු හණිජ යදඳහර්ත්යම්න්තු 
යත් රඵහ දී ඇත්. 

 

 

3.6. අලුත් වේ  භාංගරඹ 

           ඈත් අතීත්යේ සටභ ශ්රි රහාංකීඹ ජනත්හයේ ප්රධහන ජියනෝඳහඹ වු කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ මුේ කය 

ගත්  වී යගොවිත්ළනින් රද වී අසනු ලින් අග්ර පරඹ ජඹ ශ්රි භවහ යඵෝධීන් වන්යේට පුජහ කිරීභ යගොවි 

ජනත්හ එදහ සටභ කයයගන ආ උතුම් කහර්ඹඹකි.  

             යම් උතුම් කහර්ඹඹ “අළුත් වේ භාංගරයඹ” නමින් ත්දුයටත් ඔේනාංමින් ජහතික 

උත්ඹක්  යර යජයේ පුර්ණ අනුග්රවඹ රඵමින් හර්ෂික ඳත්හයගන ඹහයම් ගකීභ යගොවිජන 

ාංර්ධන යදඳහර්ත්යම්න්තු රළබ  භවඟු යප්රහදඹක්  ඵ ඳනුයේ  ඉභවත් අභිභහනයඹනි. ඒ 

අනු ගරු කෘෂිකර්භ  අභහත්යතුභහ, නියඹෝජය අභහත්යතුභහ වහ යේකම්තුභහයේ උඳයදස ඳරිදි 

යගොවිජන ාංර්ධන යදඳහර්ත්යම්න්තු විසන් 2015 අයප්රේේ භහයේ 03 වහ 04 දිනඹන්හි  අලුත් වේ 

භාංගරයඹ 48 න යටත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහයේ ප්රධහනත්යඹන් යඵෞද්ධ ජනත්හයේ  

මුදුන්භේකඩ න  ශ්රි භවහ යඵෝධීන්වන්යේයේ අභිඹදී  උත්හකහයයඹන්  ඳත්න රදී. 

           ත්ය හවේකඩ කිරි ඉතියවීයම්  සට  අලුත් වේ යඳයවළය ශ්රි භවහ යඵෝධීන් වන්යේ 

අභිඹට ඳළමිණ  පජහ කිරීභ දක්හ කටයුතු  අභිභහනත් යර ඉටු කයන රදී.  මී ඳළණි පජහ වහ 

ගියත්ේ පජහ  ආදිහසී නහඹක ඌරුරියේ න්නිර  ඇත්ත්න්  ප්රමුඛ්  ආදිහසී කණ්ඩහඹභ විසන්  

ඳත්න රදී.  දියියන් සඹලුභ යගොවිජන යේහ භධයසථහන ලින් එක්රැස කය බහය දුන් වේ 

යභදින පජහ කයන රද අත්ය වේ ව මුදේ ආධහය දියින පුයහ පිහිටි යගොවි ාංවිධහන විසන් ඳඹන 

රදී. යභය අළුත් වේ භාංගරයඹ හර්ථක කය ගළනීභට කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ, යගොවිජන ාංර්ධන 

යදඳහර්ත්යම්න්තු වහ විවිධ අභහත්යහාංල, යදඳහර්ත්යම්න්තු, ාංසථහ, යසථහපිත් භණ්ඩර, උතුරු භළද 

ඳශහත් බහ වහ යඳෞද්ගලික  ආඹත්න ද  විලහර දහඹකත්ඹක්  රඵහ යදන රදී.  යභහි දී “ ජහතික  

අලුත් වේ  භාංගරයඹ”  නමින්  භරු කරහඳඹක් ද එළි දක්න රදී. 

 
 
 

 

        

 

ඌරු රියේ න්නිරෆ ඇත්ත්න් විසන්                          අතිගරු ජනහධිඳතිතුභන් විසන් භවහ 

 විශ වහ මී ඳළණි පිළිගළන්වීභ              ඳහත්රඹ වලින් පියවීභ 

 

ජහතික අලුත් වේ භාංගරයඹ වහ රු මි. 2 ක් අනුයහධපුයඹ දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ යත් රඵහ දී 

ඇති අත්ය ඉන් රු.මි. 1.99 ක විඹදභක් දයහ ඇත්. ඊට අභත්ය යගොවීන්යේ බහයකහය අයමුදලින් යභහි 

ප්රචහයණ කටයුතු වහ රු.මි. 3 ක් යන් කයන රදු එයින් රු.මි. 2.62 ක විඹදභක් දයහ ඇත්.  
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04. ලගොවින්ලේ බහයකහය අයමුදර 

 
යගොවීන්යේ බහයකහය අයමුදර 1994 භහර්තු භ 09 න දින යජඹ යනුයන් මුදේ අභහත්යහාංල 

යේකම්යඹහ වහ අයමුදර යනුයන් එකට කෘෂිකර්භ ාංර්ධන වහ ඳර්යේණ අභහත්යහාංලයේ 
යේකම්, එභ අභහත්යහාංලයේ යහජය යේකම්, කෘෂිකර්භ නිසඳහදන වහ අයරවි කටයුතු පිළිඵ 
අභහත්යහාංලයේ යේකම්, යගොවිජන යේහ යකොභහරිස ජනයහේ වහ බහණ්ඩහගහයයේ නියඹෝජය 
යේකම්යගන් භන්විත් භණ්ඩරඹක් අත්න් ත්ළබ බහයකහය ඔේපුක් භඟින් සථහඳනඹ කය ඇත්. 
 

 ලභලවය 

 

ුමළු යගොවීන්යේ කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ වහ ුමබ හධනඹ වහ අලය ඳුමබිභ කස කය 
ුමළු යගොවීන්යේ ක්රීඹ දහඹකත්ඹ තුළින් කෘෂිකහර්මික ලයඹන් සඹාංයඳෝෂිත් ශ්රී රාංකහක් 
යගොඩ නළගීභ. 

 

 අයමුදලේ ප්රධහන ආදහඹම් ප්රබඹ 
 

                                  අයමුදර වහ න ප්රධහන ආදහඹම් ප්රබඹ යගොවියත් යරොත්රැයියේ විකුණුම් 
ආදහඹයභන් ඹම් ප්රතිලත්ඹක් වහ අයමුදයේ අතිරික්ත් අයමුදේ ආයඹෝජනයඹන් රළයඵන යඳොී 
ආදහඹම් යව්. 

 

2015 ර්ලේදී මුදේ නිදවස කයන රද  ාංර්ධන හඳෘතීන්ට අදහශ ළඩටවන්ර 
මර වහ ලබෞතික ප්ර ගතිඹ 
 

4.1 කෘෂිකර්භ ලදඳහර්ත්ලම්න්තු 
 

ළඩටවන 
අනුභත් මුදර 

(රු) 
නිදවස කය 
ඇති මුදර (රු) 

මරය 
ප්රගතිඹ  
(%) 

යබෞතික 
ප්රගතිඹ 
(%) 

1.1 යඳොයවොය ඳරීක්ණ 

ළඩටවන 
500,000.00 500,000.00 100 100 

1.2 මී භළස නිසඳහදනඹ ඉවශ  

නළාංවීයම් යහඳෘතිඹ 
1,000,000.00 696,992.67 70 75 

 

 ලඳොලවොය ඳරීක්  ළඩටවන 
 

ශ්රී රාංකහට ආනඹනඹ කයන, නිර්යද්ල යනොකයන රද යඳොයවොය ර්ගඹන්හි යඹෝේ ඹත්හඹ 

ඳරික්ෂහ කිරීභ යභහි ප්රධහනත්භ අයමුණ න අත්ය, එභඟින් යගොවිඹහ යත් ඩහ ගුණහත්භක වහ ළඩි 

පරදහයීත්හඹකින් යුත් යඳොයවොය ර්ග වන්න්හ දීභ ද අයමුණු යකොට යගන යභභ ළඩටවන 

්රිඹහත්භක විඹ. 
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  විපත්හගහය ඳරීක්  සිදුකය ඇගයීම් අන් කය ඇති ලඳොලවොය ර්ග 

යඳොයවොය ර්ගයේ 
නභ 

ආඹත්නඹ / පුද්ගරඹහයේ ලිපිනඹ 

යක්ෂේත්ර ඳරීක්ණඹට 

ුමදුුමකම් රඵහ 

ඇත් නළත් 

1.  යක්රොේසේ 
(Cropsil) 

තුසත් කභරචන්ර භවත්හ, 104/7,ඳන්ර 
ඳහය, ගේකිස 

  
_ 
 

2.   ක්රසටර් ුමඳර්  
(Cluster Super) 

සී/ න් ඇයග්රෝ රයිෂස ඹන්ස භහගභ, 
 297  
A1/1, යුනිඹන් යඳයද, යකොශම 02 

   

3.   ක්රසටර්  G 
(Cluster G) 

_ 
 

  

  _ 4.   යොරුමික්ස 
(Sarumix) 

5.   යවේලිස බ්ලූසටහර් 
( Hayleys Blue 
Star) 

යවේලිස ඇයග්රෝ ෂහම්ස පුද්ගලික භහගභ, 
 25, යෂොසටර් ඳටුභ , 
 යකොශම 10 

  _ 

6.යවේලිස එක්සඳර්ට් 
ග්රින් ග්රළනුඅේ  
(Hayleys expert       
green       granul) 

  _ 

_ 
 
  7.  යවේලිස කළේසඹම් 

නයිට්යර්ට්  (Hayleys 
Calcium Nitrate) 

8.   වයිඵර්ග්රින් 
(Herbegreen) 

ස/ ඇයග්රෝ රාංකහ නගනික් 
යොලූයුන්ස පුද්ගලික භහගභ 
 191, කළසඵෆ ඳහය, යව්යවළය, 
යඵොයරළසගමු 

 
  

 
_ 

9.   භළයයොමික්ස 
(Maromix) 

කශභණහකරු  (නිත් ඹ), ස.අයි.ස 
යවෝේඩින්ේස පීඑේසී,ස.අයි.සී 
නි,අළුත් ඳහය,  Kew Rd.,යකොශම 02 

  -- 

10. විනර් යගෝේඩ් 
ව විනර් ෂහසට්  
(Winner Gold &    
Winner Fast) 

D. G. P. පුසඳකුභහය භවත්හ ,772/12, 
භහදින්නයගොඩ,යහජගිරිඹ 

  _ 

 

මී භළසි නිසඳහදනඹ ඉවශ  නළාංගිලම් හඳෘතිඹ 

     මී භළස ඳහරන ත්රුණ මිති පිහිටුවීභ තුළින් මී ඳළණි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ භඟින් ත්රුණ 
යහඹකත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ යද්ය ඹ මී ඳළණි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ  යභභ යහඳෘතියේ 
ප්රධහනත්භ අයමුණ යව්. 
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 4.2 ලගොවිජන ාංර්ධන ලදඳහර්ත්ලම්න්තු 

 
යඳොයවොය ගඵඩහ ඉදිකිරීභ 

 

හඳෘතිලේ නභ 
අනුභත් මුදර  

(රු.මි) 

නිදවස කය 

ඇති මුදර 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතිඹ (%) 

දිසත්රික් භට්ටමින් 
යඳොයවොය ගඵඩහ 
ඉදිකිරීභ 

10.00 0.87 8.75 

 

ග්රහමීඹ සුළු හිපභහර්ග පුනරුත්මහඳන ළඩටවන   (රු.මි. 21.3) 

ග්රහමීඹ භට්ටමින් යගොවි ජනත්හට ජර ඳවුමකම් රඵහ ගළනීභ වහ සථහඳනඹ කයන රද  ුමළු 
ඳරිභහණයේ ළව් අමුණු ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ වහ යභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක යව්. 

 

ළඩටවන 

ප්රහලද්ශීඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨහලඹ 

ප්රතිරහීනන් 

ාංඛහ 

ගහ කයන රද 

අක්කය ප්රභහ ඹ 

ලබෞතික ප්රගතිඹ 

(%) 

ව්නිඹහ වහ යභොණයහගර   

භහත්ය - 2013     

වම්ඵන්යත්ොට දිසත් රික්කයේ 
ුමළු හරිභහර්ග 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ - 
යගොන්යනොරු 

වම්ඵන්යත්ොට 42 142  75 

යදගම්යඳොත් ළ 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ - 
වම්ඵන්යත්ොට දිසත්රික්කඹ 

වීයකළටිඹ 85 110  100 

උදහන ළ ප්රතිාංසකයණඹ වම්ඵන්යත්ොට 67 70   

නහඔටුන්න ළ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

යදවිනුය 180 
100 

 
100 

යකෝයයශේ ඇර 
ප්රතිාංසකයණඹ 

ඉභද 52 36 100 

උඩුහුපිටිඹ සට විජඹගභ 
දක්හ ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ  

ඳසයගොඩ 35 40 100 

රඳරහ ඇර ඵළම්භ වහ 
යඳොතු කළටිඹ අමුණ ඉදිකිරීභ 

අතුයලිඹ 45 60 70 

භවඳන්විර දටගවයදනිඹ 
ඹහඹ යදේගව යගදය අමුණ 
ව ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ  

කඹුරුපිටිඹ 75 40 100 



51 
 

නීරහන යඳොතුකුරම් 

යකොන්ක්රීට් ඇර භහර්ගඹ 

ඉදිකිරීභ 

කේමුණ - 

යදභශ 
80 60 100 

යදභටමුේර ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

මුරටිඹන 10 8 100 

අයේමුේර ඳයගව දිගන ඇර 
භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 

ඳසයගොඩ 25 22 100 

වේරර ළයව් ඳන්ර අර 
ආයක්ෂිත් යේබිඹන් ඵළම්භ 
වහ ඳළයරඹ ඉදිකිරීභ 

ළලිපිටිඹ 76 60 100 

භවඳන්විර දටගවයදනිඹ 
ඹහඹ යදේගව යගදය අමුණ 
ව ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ  

කඹුරුපිටිඹ 75 40 100 

නීරහන යඳොතුකුරම් 

යකොන්ක්රීට් ඇර භහර්ගඹ 

ඉදිකිරීභ 

කේමුණ - 

යදභශ 
80 60 100 

යදභටමුේර ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

මුරටිඹන 10 8 100 

අයේමුේර ඳයගව දිගන ඇර 
භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 

ඳසයගොඩ 25 22 100 

වේරර ළයව් ඳන්ර අර 
ආයක්ෂිත් යේබිඹන් ඵළම්භ 
වහ ඳළයරඹ ඉදිකිරීභ 

ළලිපිටිඹ 76 60 100 

දික්නවිට අමුණ ඉදිකිරීභ ඳසයගොඩ 26 19 65 

කටුඉඹුේ ළ සට කියභ ආය 
දක්හ ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ 

මුරටිඹන 52 18 100 

ගන්දයහත්ත් ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

භහත්ය 125 140 100 

ඳයගව ශ  යඵෝක්කු සට 
ඳේයරයඳොත්ත්යදණිඹ දක්හ 
ඇර භහර්ගඹ වෆරීභ 

භහත්ය 10 6 100 

යකොකහයරඹහඹ උඩව 
ඉටිගවවිර කුඹුය සට ඳවශ 
මුරන කුඹුය ළ දක්හ ඇර 
භහර්ගඹ වෆරීභ 

භහත්ය 12 8 100 

යකෝාංගර ආය ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ 

තිවයගොඩ 150 180 100 



52 
 

පින්නයවේන ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

කිරින්ද 
පුහුරළේර 

10 10 100 

රකන්ද නළය නහිය 
වළන්යදණිඹ අමුණ ඉදිකිරීභ 

තිවයගොඩ 12 15 100 

කටුඉඹුේ ළ සට කියභ ආය 
දක්හ ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ 

මුරටිඹන 52 18 100 

ගන්දයහත්ත් ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

භහත්ය 125 140 100 

ඳයගව ශ  යඵෝක්කු සට 
ඳේයරයඳොත්ත්යදණිඹ දක්හ 
ඇර භහර්ගඹ වෆරීභ 

භහත්ය 10 6 100 

යකොකහයරඹහඹ උඩව 
ඉටිගවවිර කුඹුය සට ඳවශ 
මුරන කුඹුය ළ දක්හ ඇර 
භහර්ගඹ වෆරීභ 

භහත්ය 12 8 100 

හිත්ත්ළටිඹ භළද යත්ොටුඳර ඳහය 
හීන් ඇරඹ ට්රළක්ටර් 
ඳළන්නුභක් රඵහ දීභ 

භහත්ය 78 66 100 

කන්රුේඳඹහඹ ආයක්ෂිත් 
ඵළම්භ ඉදිකිරීභ 

දික්ළේර 20 30 100 

ඹවරවිර ඹහඹ ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ  

පිටඵළද්දය 20 18 100 

යඵෝධිගන්විර ඹහඹ ඇර 
භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 

පිටඵළද්දය 18 15 100 

නඹහ යදොශ ඳවර ඹහඹ ඇර 
භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 

පිටඵළද්දය 18 26 100 

හීන් ඉය ඹහඹ ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ  

පිටඵළද්දය 75 26 100 

ඳයත්ේයදණිඹ සට භදය 
සාංවත්ත් දක්හ ඇර 
භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 

මුරටිඹන 26 26 100 

යවේයේ යදණිඹඹහඹ කුඹුය 
ආයක්ෂිත් ඵළම්භ ඉදිකිරීභ 

කඹුරුපිටිඹ 56 40 70 

භරඳරහත්ත් අමුණ 
ප්රතිාංසකයණඹ 
 

කඹුරුපිටිඹ 98 80 70 

වරේරවරිඹ කුඹුය අමුණ 
ඉදිකිරීභ 

ළලිපිටිඹ 52 40 90 
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කෘෂි භහර්ග ඉදිකිරීභ 

යගොවීන්වට ත්භ ගහබිම් යත්ට ගහන් වහ අලය ඹන්ත්ර සූත්ර ව කෘෂිකහර්මික 
උඳකයණ යභරම් ඳවුමයන් යගන ඹහ වළකි න ඳරිදි වහ එහි පරදහ ඳවුමයන් යයශයඳොශ 
කයහ යගන ඹහභ වහ එභ කෘෂිකහර්මික බිම් ව ගම්භහන වයවහ කෘෂි භහර්ග ඉදිකිරීභ අත්යහලයඹ. 
කෘෂි භහර්ග ඉදිකය දීයභන් යගොවීන්යේ නිසඳහදන විඹදභ අඩු කිරීභ ව පරදහ ළඩි කිරීභ ද 
කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ ආකර්ණීඹ ෘත්තිඹක් කිරීයභන් ජහතික ආර්ථිකඹට ලක්තිඹක් ඇති කිරීභ 
යභභඟින් ඵරහයඳොයයොත්තු යව් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

කන්දයවේන 
කිරින්යදනිඹඹහඹ ඇර 
භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 

ඳසයගොඩ 26 23 70 

භළද යේඹහඹ ඇර භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

මුරටිඹන 98 100 100 

ඉවර ඹහඹ අමුණ ඉදි කිරීභ මුරටිඹන 79 46 70 

හඳෘතිලේ නභ 

ප්රහලද්ශීඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨහලඹ 

ප්රතිරහීනන් 

ාංඛහ 

ගහ කයන රද 

අක්කය ප්රභහ ඹ 

ඵටයවේන කෘෂි භහර්ගඹ  
ප්රතිාංසකයණඹ 

ඳසයගොඩ 160 150 

රයේඹහයේ කරිේජ යේට්ටු 
දක්හ කෘෂි භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

දික්ළේර 10 18 

ළවිරපිඹද්ද යරෝලුගව යකොයටු 
කෘෂි භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 

මුරටිඹන 42 35 

48 කුඹුරුඹහඹ ව යදන පිඹය 
ම්ඵන්ධ න කෘෂි භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ 

පිටඵළද්දය 86 35 

ලිදමුේරයවේන ඹහඹ කෘෂි භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ 

ඳසයගොඩ 96 55 

යබ්රුර යදමුේර කෘෂි භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ 

භහලිම්ඵඩ 184 86 

භළද්යදයේඹහඹ කෘෂි ඳහය 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

දික්ළේර 100 80 

පුයගොඩ ගිේභඹහඹ වයවහ ඳන්ර 
දක්හ කෘෂි භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ 

කඹුරුපිටිඹ 180 75 

ඵළයගම්මුේර මීගවත්ත් දක්හ 
කෘෂි භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 
කිරීභ 

කඹුරුපිටිඹ 70 50 

ඳළේඳත් ත්ත් සට ඳවර ත්ත් 
දක්හ කෘෂි භහර්ගඹ 
ප්රතිාංසකයණඹ (2 අදිඹය) 

කඹුරුපිටිඹ 40 60 
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ප්රහයද්ය ඹ යේකම් කහර්ඹහරඹ - ඳේරභ 
කෘෂි ළිාං ඉදිකිරීභ 

 
 

      
 
 

දිසත්රික් යේකම් කහර්ඹහර භඟින් සදුකයන රද ාංර්ධන ළඩටවන්  
දිසත්රික් යේකම් කහර්ඹහරඹ 
 

 දිසත්රික් යේකම් කහර්ඹහරඹ - වුනිඹහ - කෘෂි ළිාං ඉදිකිරීයම් ළඩටවන ව 
අයනකුත් ළඩටවන්   

ළඩටවන 
අනුභත් මුදර 

(රු.මි) 
නිදවස කය ඇති මුදර (රු.මි) 

කෘෂි ළිාං ඉදිකිරීභ වහ  0.99 0.77 

ළඩටවන 
දිසත්රික් ලේකම් 

කහර්ඹහරඹ 

අනුභත් මුදර 

(රු.මි) 

නිදවස කය ඇති 

මුදර (රු.මි) 
මර ප්රගතිඹ  (%) 

කෘෂි ළිාං 
ඉදිකිරීභ වහ 

භහත්යේ 1.85     0.30 16 

වුනිඹහ 4.0     3.97 99 

යරොකු ළූණු 
බීජ 
නිසඳහදනඹ 
ප්රර්ධන 
යහඳෘතිඹ  

භහත්යේ 33.80    5.37 15 

මුාං අසනු 
මිරදී ගළනීභ  

වම්ඵන්යත්ොට 
යභොණයහගර  
අනුයහධපුයඹ 

10.00   10.00 100 

යද්කාඹ 
ඳහයම්ඳරික වී 
මිරදී ගළනීභ 

අනුයහධපුයඹ 18.02   18.02 100 

හඳෘතිලේ 

නභ 

හඳෘතිලේ 

ටිනහකභ (රු.මි) 

 

ප්රහලද්ශීඹ 

ලේකම් 

ලකොට්ඨහලඹ 

ප්රතිරහීනන් 

ාංඛහ 

ගහ කයන රද 

ලබෝගඹ වහ අක්කය 

ප්රභහ ඹ 

කෘෂි ගහ ළිාං 
 

0.375 කින්නිඹහ 5 

 
අතියර්ක යබෝගඹ 
ඳරතුරු - අක්කය 
06 
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ළඩටවන 

හඳෘතිඹ ඹටලත් මිරදී 

ගන්නහ රද ලද්ශීඹ 

ලබෝගඹන් 

මිරදී ගන්නහ  රද 

ප්රභහ ඹ (කි.ග්රෆ.) 

ප්රතිරහීනන් 

ාංඛහ 

යද්ය ඹ ඳහයම්ඳරික වී මිරදී 
ගළනීභ - අනුයධපුය 

හම්ප්රදහයික වී (කුරුළු 
තුඩ, කවනු, ුමළේ, 
කළු හීනටි) 

251,693.5 320 

 

ඳශහත් බහ භඟින් කයන රද ළඩටවන්  
 

ළඩටවන 
ඳශහත් 

බහ 

අනුභත් මුදර 

(රු.මි) 

නිදවස කය ඇති 

මුදර (රු.මි) 

මර ප්රගතිඹ 

(% ) 

කෘෂි ළිාං ඉදිකිරීයම් 
ළඩටවන 

ඵයගමු 

2.5 1.75 70 

ඇන්තරිඹම් ගහ 

ළඩිදියුණු කිරීභ 
0.45 0.45 100 

කෘෂි ළිාං ඉදිකිරීයම් 
ළඩටවන  

නළයගනහිය 2.60 2.55 98 

දක්ෂිණ කෘෂි 

නයෝදඹ  
දකුණ 2.00 2.00 100 

දිසත්රික් කෘෂිකර්භ 
පුහුණු 
භධයසථහනඹ  

උතුය 3.50 2.75 78 

 
 
 
 

කෘෂි ගහ ළිාං 0.375 ඳදවිශ්රීපුය 5 
අතියර්ක යබෝගඹ 
එශළු වහ ඳරතුරු  

අක්කය 08 

කෘෂි ගහ ළිාං 0.375 මතුදහ  10 

අතියර්ක යබෝගඹ 
එශළු - අක්කය 
10 
 
 

කෘෂි ගහ  
 

ළිාං 
0.375 ත්මරගමු 5 

අතියර්ක  
යබෝගඹ එශළු - 
අක්කය 06 

කෘෂි ගහ ළිාං 0.375 
යගොභයන්කඩ
ර  

5 
අතියර්ක යබෝගඹ 
එශළු - අක්කය 
05 

කෘෂි ගහ ළිාං 0.375 යභොයළ 4 
අතියර්ක යබෝගඹ 
එශළු - අක්කය 
04 

එකතු 0.2250  34  
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ලගොවි ඵළාංකු වයවහ ්රිඹහත්භක  ඹ ළඩටවන් 

2015.12.31 දිනට යගොවි බහයකහය අයමුදයේ ආදහඹම් වහ විඹදම් හයහාංලඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හඳෘතිලේ නභ ප්රහලද්ශීඹ ලේකම් ලකොට්ඨහලඹ 
ප්රතිරහබ 

ාංඛහ 

ගහ කයන ලබෝගඹ 

වහ අක්කයප්රභහ ඹ 

ඇන්තරිඹම් ගහ 
ළඩිදියුණු කිරීභ  

නිවිතිගර 13 ඇන්තරිඹම් ගහ 

ගහ ළිාං යහඳෘතිඹ කේයත්ොට 17 ගහ ළිාං 17 කි 

යගොවි ඵළාංකු වයවහ ්රිඹහත්භක ණඹ ළඩ ටවන් 

ළඩටවන ආඹත්නඹ 
අනුභත්  ඹ 

මුදර (රු.මි) 

නිදවස කය 

ඇති මුදර 

(රු.මි) 

මර ප්රගතිඹ  

(%) 

යගොවි ඵළාංකු වහ 
අභත්ය ප්රහේධන මුදේ 
රඵහ දීභ යගොවිජන 

ාංර්ධන යදඳහ. 

30.20 30.00 99 

කහඵනික යයඩ්යේඩි 
ගහ වහ මුදේ 
රඵහ දීභ 

1.00 1.00 100 

කෘෂි යහඳහය නළාංවීභ 
වහ භගහමී 
ළඩටවන 

යකොශම විලස  
විදයහරඹ - කෘෂි 
ත්හක්ණික වහ 
ග්රහමීඹ විදයහ 
ආඹත්නඹ 

2.00 1.40 70 

යද්ය ඹ වේ අයරවි 
කිරීයම් ළඩටවන 

ජහතික ආවහය 
ප්රර්ධන 
භණ්ඩරඹ 

3.00 3.00 100 

ආදහඹම් සබහඹ ආදහඹභ (රු.මි ) 

ලගොවිලත් ලරොත්රැයි ආදහඹම් 412.47 

ලඳොළී ආදහඹම්   28.50 

ලනත් රළබීම්          0.018 

එකතු 440.99 

  විඹදම්  සබහඹ විඹදභ (රු.මි) 

ාංර්ධන 42.86 

අත්තිකහයම් 66.13 

 ඹ 295.93 

එකතු 404.92 
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05. මර ප්රගතිඹ  
5.1. අභහත්හාංලලේ මර ප්රගතිඹ 2015.01.01 - 2015.12.31  

 
 

ළඩටවන 01 - ලභලවයුම් ළඩටවන 

හඳෘතිඹ 01 - අභහත් කහර්ඹහරඹ 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු 

විඹදභ 

(රු.මි) 

% 

 පුනයහර්ත්න විඹදම් 66.48 54.2 82% 

පුද්ගර ඳඩි නඩි 31.23 24.3 78% 
ගභන් විඹදම්   5.0 3.8 77% 

ළඳයීම් 12.84 9.6 75% 

නඩත්තු විඹදම් 14.8 14.7 99% 
යකොන්ත්රහත් යේහ 2.5 1.6 65% 

 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු 

විඹදභ 

(රු.මි) 

% 

 ප්රහේධන  විඹදම් 18.23 7.3 40% 

පුනරුත්ත්හඳනඹ වහ ප්රහේධන  ත්කම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

17.7 6.9 39% 

ප්රහේධන ත්කම් අත්ඳත් කය ගළනීභ 0.45 0.408 91% 

මුළු  ප්රහේධන විඹදභ 84.71 61.6 73% 

 

ළඩටවන 01 - ලභලවයුම් ළඩටවන 

හඳෘතිඹ 02 - ආඹත්න ඳිපඳහරන ලේහ 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු 

විඹදභ  

(රු.මි) 

% 

 පුනයහර්ත්න විඹදම් 166.2 147.8 89% 

පුද්ගර ඳඩි නඩි 94.2 86.5 92% 

ගභන් විඹදම් 8.1 5.7 70% 
ළඳයිම් 8.9 8.1 90% 

නඩත්තු විඹදම් 15.3 14.3 94% 

යකොන්ත්රහත් යේහ 37.2 30.9 83% 
භහරු කිරීභ 2.3 2.1 92% 

 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 
ප්රතියලෝධිත් 

ඇසත්යම්න්තු 
(රු.මි) 

මුළු 
විඹදභ 
(රු.මි) 

% 

 ප්රහේධන විඹදම් 32.2 28.3 88% 

පුනරුත්ථහඳනඹ වහ ප්රහේධන ළඩිදියුණු 
කිරීභ 

22.5 18.7 83% 

ප්රහේධන ත්කම් අත්ඳත් කය ගළනීභ 6.5 6.5 100% 

වළකිඹහ ර්ධනඹ 3.2 3.0 95% 

මුළු යහඳෘතිර විඹදභ 198.4 176.1 89% 
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ළඩටවන 02 -  ලභලවයුම් ළඩටවන 

හඳෘතිඹ 02 -  යහජ අභහත් කහර්ඹහරඹ 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු විඹදභ 

(රු.මි) 
% 

 පුනයහර්ත්න විඹදම් 6.4 3.4 54% 

පුද්ගර ඳඩි නඩි 3.5 1.7 49% 

ගභන් විඹදම් 0.4 0.04 10% 

ළඳයීම් යේහ 1.3 0.7 54% 

නඩත්තු විඹදම් 0.65 0.6 93% 

යකොන්ත්රහත් යේහ 0.55 0.03 5.45% 

 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු 

විඹදභ(රු.මි) 
% 

 
 
 
 
 

ප්රහේධන  විඹදම් 0.95 0.67 71% 

පුනරුත්ථහඳනඹ වහ  ප්රහේධන ත්කම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

0.55 0.40 72.7 

ප්රහේධන  ත්කම් අත්ඳත් කය ගළනීභ 0.4 0.27 67.5% 

මුළු යහඳෘතිර විඹදභ 7.4 4.16 56.2% 

ළඩටවන 02 - ාංර්ධන කහර්ඹඹන් 

හඳෘතිඹ 03 - කෘෂිකර්භ ාංර්ධන ළඩටවන්  

අයිත්භඹ 

 
විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු (රු.මි) 

මුළු විඹදභ 

(රු.මි) 
% 

 පුනයහර්ත්න විඹදම් 587.2 537.98 93% 

පුද්ගර ඳඩි නඩි 492.0 478.99 97% 

ගභන් විඹදම් 9.0 5.10 57% 

ළඳයුම් 22.1 13.08  

නඩත්තු විඹදම් 12.0 5.44 45% 

යකොන්ත්රහත් යේහ 11.1 6.83 62% 

සථහන භහරු කිරීම් 32.0 28.52 89% 
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අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු විඹදභ(රු.මි) % 

 ප්රහේධන  විඹදම් 1,013.00 621.30 61% 

 පුනරුත්ත්හඳනඹ වහ 
ප්රහේධන ත්කම්  
ළඩිදියුණු කිරීභ 

1.0 0.593 59% 

ප්රහේධන  ත්කම් අත්ඳත් 
කය ගළනීභ 

2.5 2.1 87% 

වළකිඹහ ර්ධනඹ  0.5 0.492 98% 
යනත්  ප්රහේධන විඹදම්  1,009.6 618.00 61% 

යබෝග පුයයෝකථන 
ළඩටවන්  

3.2 2.4 78% 

ආවහය ුමයක්ෂිත්ත්හඹ 
වතික කිරීයම් වියලේ 
ළඩටවන්  

500.0 305.2 61% 

කහඵනික යඳොයවොය 
නිසඳහදන ළඩටවන   

300.0 245.5 82% 

විලසවිදයහර භ  එක් 
ජහතික කෘෂිකර්භ 
ඳර්යේණ ප්රතිඳත්ති 
ළරළසභ ්රිඹහත්භක 
කිරීභ පිළිඵ ළඩටවන 
( NARP) 

20.0 3.513 18% 

යරොකුළූණු බීජ 
නිසඳහදන ළඩටවන   

30.0 8.9 30% 

දළඹට කිරුශ ාංර්ධන 
ළඩටවන  

5.0 1.5 31% 

වේ අඳනඹන කරහඳ 
වත්යක් සථහඳනඹ කිරීභ  

71.34 31.5 44% 

කුරත්හ අාංල ාංර්ධන 
ළඩටවන II 

70.0 10.5 15% 

WASH  යහඳෘතිඹ 
(Water Sanitation & 
Health Project) 

5.96 4.9 83% 

ආසඹහනු , ආවහය වහ 
කෘෂිකර්භ වයඹෝගිත්හ 
මුරපිරුභ (AFACI) 

3.46 3.35 97% 

හර්ක් යටර උදයහන 
යබෝග දහභයේදී ඳුම 
අසනු වහනි අභ කිරීභ 

0.0 0.2 100% 

IFRI  යහඳෘතිඹ 0.519 0.239 46% 

මුළු  විඹදභ 1,591.7 1,159.33 73% 
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ළඩටවන 02 - ාංර්ධන කහර්ඹඹන් 

හඳෘතිඹ 04 - ලඳොලවොය ඳනත් ්රිඹහත්භක කිරීභ  

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු විඹදභ(රු.මි) % 

 පුනයහර්ත්න විඹදම් 50,349.9 49,434.00 99% 

 පුද්ගර ඳඩි නඩි 58.6 57.01 97% 

 ගභන් විඹදම් 0.7 0.58 84% 

 ළඳයීම් 1.3 0.84 64% 

 නඩත්තු විඹදම් 0.64 0.51 79% 

  යකොන්ත්රහත් යේහ 6.0 4.51 74% 

 මුදේ  භහරු කිරීම් 50,282.5 49,571.00 99% 

 
 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු විඹදභ(රු.මි) % 

 ප්රහේධන විඹදම් 0.950 0.34 36% 

 
පුනරුත්ථහඳනඹ වහ  ප්රහේධන 
ත්කම්  ළඩිදියුණු කිරීභ 

0.450 0.07 17% 

 ප්රහේධන ත්කම් අත්ඳත් කය 
ගළනීභ 

0.50 0.26 53% 

 මුළු  යහඳෘති විඹදම් 50,350.8 49,634.0 99% 

ළඩටවන 02 - ාංර්ධන කහර්ඹඹන් 

හඳෘතිඹ 05 - කෘෂිකහර්මික ාංර්ධන ආඹත්න  

අයිත්භඹ විසත්යඹ 

ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

මුළු විඹදභ(රු.මි) % 

 පුනයහර්ත්න විඹදම් 2,652 2,639 99.5% 

 මුදේ භහරු කිරීභ වහ 
වනහධහය 

   

 යවක්ටර් යකොබ්ඵෆකඩු 
යගොවි කටයුතු ඳර්යේණ වහ 
පුහුණු ආඹත්නඹ   

160.0 152.5 95% 

 ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරිඹ 59.1 58.7 99% 
 ඳලසචහත් අසළන්න පිළිඵ 

ත්හක්ණ ආඹත්නඹ 
88.5 85.1 96% 

 කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ 
ප්රතිඳත්ති බහ 
 

31.2 30.2 97% 

 ජහතික ආවහය ප්රර්ධන 
භණ්ඩරඹ 

37.5 37.2 99% 
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5.2 අභහත්හාංලලේ අබන්ත්ය විග න කටයුතු  

2015 ර්ලේ විග න හයහාංලඹ  

1.විගණන කශභනහකයණ කමිටු රැසවීම් ඳළළත්වීභ 

2015 ර්ඹ අහන න විට රැසවීම් 4ක් ඳත්හ අන් කයන රදී. 

2. විගණන ඳරීක්ණ ඳළළත්වීභ 

අබයන්ත්ය විගණන අාංලඹට යන් වී ඇති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ අයනකුත් ම්ඳත් යභන්භ 
කහර්ඹ භණ්ඩරයේ ඳශපුරුද්ද වහ පුහුණු ඹන සීභහන්ට ඹටත් අභහත්යහාංලඹ ඹටයත් ඇති වන්නහගත් 
අදහනම් හිත් යක්ෂේත්ර විගණනඹ වහ ප්රමුඛ් අධහනඹ යඹොමුකයන රදී. ඒ අනු 2015 ර්ඹ තුශ 
විගණන මීක්ණ 22 ක් සදුකය ඇති අත්ය විසත්යහත්භක යත්ොයතුරු ඳවත් වන් ඳරිදි යව්. 

ආඹත්න      විගණන /වියලේ ඳරික්න ාංඛ්යහ 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ      07 

කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු     04 

යගොවිජන ාංර්ධන යදඳහර්ත්යම්න්තු    05 

ඳලසචහත් අසළන්න පිළිඵ ත්හක්ණ ආඹත්නඹ   02 

ජහතික යඳොයවොය යේකම් කහර්ඹහරඹ    01 

සී/ රාංකහ යඳොයවොය භහගභ     01 

සී/ යකොශම යකොභර්ේ යඳොයවොය භහගභ   01 

එේඳහර යඳොසයේට් භහගභ     01 

එකතු        22 

 

භසත්ඹක් යර ාංර්ධන යහඳෘති පිළිඵ ඳුම විඳයම් ්රිඹහලිඹ පිළිඵ අධයනඹ කශ 
අත්ය කහර්ඹක්භ ඳුම විඳයම් ්රිඹහලිඹක් කස කිරීයම් අලයත්හඹ වහ ළදගත්කභ පිළිඵ විගණන 
කශභනහකයණ කමිටු වයවහ කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ සදුකයන රදී. 

 

 කෘෂි යක්ණ භණ්ඩරඹ 2,276.0 2,276.0 100% 

අයිත්භඹ විසත්යඹ 
ප්රතිලලෝධිත් 

ඇසත්ලම්න්තු(රු.මි) 
මුළු විඹදභ(රු) % 

 මර ධන විඹදම්  122.0 54.8 45% 

 යජයේ ආඹත්නරට භහරු 
කිරීභ 

   

 යවක්ටර් යකොබ්ඵෆකඩු 
යගොවි කටයුතු ඳර්යේණ වහ 
පුහුණු ආඹත්නඹ   

13.0 9.2 71 % 

 ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරිඹ 70.0 35.6 50.8% 
 කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ 

ප්රතිඳත්ති බහ 
30.0 0.98 

3.26 
% 

 ජහතික ආවහය ප්රර්ධන 
භණ්ඩරඹ 

5.0 5.0 100 % 

 කෘෂි යක්ණ භණ්ඩරඹ 4.0 4.0 100 % 

 මුළු විඹදම් 2,774.4 2,694.8 97 % 
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06. අභහත්හාංලඹ ඹටලත් ්රිඹහත්භක ආඹත්න ර ාංර්ධන 

ළඩටවන් වහ හඳෘති. 
 

 6.1 කෘෂිකර්භ ලදඳහර්ත්ලම්න්තු 

මුදහවිපන රද න ලඵෝග ප්රලේද 

කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු විසන් ර්ඹ තුශ මුදහවරින රද න යබෝග ප්රයේද ඳවත් ඳරිදිඹ.  

මිරිස – MI යදමුහුම් මිරිස 1 

  
 

යඳොේයකෝන් – MI යඳොේයකෝන් 

  
 
දරිඹන්- ගන්යනොරු සවීට් 

   
 

උගුරැස-ගන්යනොරු 
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යභොය - නියයෝධ 

 
 
භන් - ග්රීන් බිේ ව අයරගාංවිර 
 

   
 

කයරකළබිේර - යයඩ් ඵන්ච් 
 

   

 වියද්ය ඹ මිරිස යදමුහුම් 22 ක් අසළන්න, ඳලියඵෝධ ව යයෝග යකයයහි ඔයයොත්තු දීභ වහ 

ප්රතියයෝධී වීභ ම්ඵන්ධයඹන් ඇගයීභට රක් කයන රදු ඳලියඵෝධ ව යයෝග අඩුයන් හර්ත්හ 

කශ, ඉවශ අසනු යගන යදන „hot pepper‟ ආකහය (හභහනය අසළන්න යවක්ටඹහයඹට යටොන්  

15-20) ව „Jalapeno‟ ආකහය (හභහනය අසළන්න යවක්ටඹහයඹට යටොන්  06) යදමුහුම් 06 ක් 

හණිජ ගහ වහ වන්නහ ගන්නහ රදී. 

 යඳෞද්ගලික අාංලයඹන් රද වියද්ය ඹ ඵඩඉරිඟු යදමුහුම් 14කින්, යභ.යටො./යව. 06 - 07ක හභහනය 

අසළන්න යගන යදන SAPA 145, DK 6919, P 4472, P 4554, NMH 589, NMH 777 ව 

NMH 1603 ඹන යදමුහුම් යද්ය ඹ ත්ත්ත්ඹන් ඹටයත් ්රිඹහකහරී න ආකහයඹ ඳදනම් හභහනය 

ගහ වහ ආනඹනඹ කිරීභට අනුභළතිඹ රඵහදුනි. 

 ඵඩඉරිඟු ගහයව් යකොපු අාංගභහය යයෝගඹ, (Rhizoctoniasolani) යවේතුයන් ඇති න ඵයඳත්ර 

යයෝගඹක් න අත්ය යභභ යයෝගඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ කහර්ඹක්භ, සීඝ්ර ව වහනිදහඹක යනොන 

ප්රයේදීඹ ඳරීක්ණ ත්හක්ණ ක්රභඹක් යර යකොපු තුශට දි මය යකෝසඨ (Sclerotia) ඇතුේ 

කිරීයම් ඵ වදුනහගන්නහ රදී. 

 ඵඩඉරිඟු ගහයව් ර්ධනඹ ව අසළන්න යකයයහි න්යවම්ේ යකොශ යඳොයවොයක් යර යඹොදහ 

ගළනීයභන් ඇතින ඵරඳෆභ අධයඹනඹ කිරීභ වහ සදුකශ අත්වදහ ඵළ මයම්දී ඵඩඉරිඟු ඇට භ  

න්යවම්ේ ඇට පුයහ ඳළශ භතුවී ති තුනකට ඳුම න්යවම්ේ ඳළශ උදළු ගහ ගහ ඳට 

යඳොයවොය වීභට ළරළසවීයභන් ඵඩඉරිඟු ගහ වහ අලය යහඹනික යඳොයවොය (නයිට්රජන්, 

යෂොසෂයස ව යඳොටෆසඹම්) ප්රභහණඹ 25% කින් අඩු ව ඵ අනහයණඹ විඹ. 
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 කෘෂිකර්භ අධයහඳන කටයුතු වහ ඳවුමකම් ළරසීභ පිණි ඳළේයයවය කෘෂිකර්භ විදයහරයේ 

යන්හසකහගහයඹ, කහර්ඹහරඹ ව විදයහරයීඹ ාංකීර්ණයේ යනසකම් සදු කයන රදී. 

 

 
 
 

 ශ්රී රාංකහයව් යරොකු ළූණු ප්රයේදර බීජ ගුණනඹ කිරීභ ව ගහ කිරීයම් ත්හක්ණඹ ළඩිදියුණු 
කිරීයම් යහඳෘතිඹ ඹටයත් ළූණු බීජ නිසඳහදන ආදර්ලන ගම්භහන යර ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ 
දිසත්රික්ක තුනකින් ගම්භහන තුනක් යත්ෝයහ ගන්නහ රදී. 2015/16 භව කන්නයේදී බීජ නිසඳහදනඹ 
කිරීභ වහ න්තීකයණඹ කයන රද භවු ඵේඵ යටොන් 14 ක්   යගොවීන් අත්ය යඵදහ දුන් අත්ය 
යකොරිඹහයන් ආනඹනඹ කයන රද අමුරය යඹොදහගනිමින් ගම්භහන තුනක යවක්ටඹහර් 2 ක භූමි 
ප්රභහණඹක ළස ආයණ ඉදි යකරිණි. 
 

   
 

 එශළු ව ඳරතුරු බීජ ආනඹනඹ පිළිඵ ජහතික දත්ත් මුදහඹ කස කිරීයම් කටයුතු   
අඛ්ණ්ඩභ 2015 යර්දී සදු කයන රදී. නිකුත් කයන රද ආනඹන අනුභළතීන් පිළිඵ  ව යහඹ 
ව ගුන්යත්ොටුඳශ වයවහ ආනඹනඹ කයන රද ත්ය බීජ ප්රභහණඹන් පිළිඵ ළදගත් යත්ොයතුරු 
ව විසත්ය ඳවුමයන් නළත් රඵහ ගළනීභ වහ යභභ දත්ත් මුදහඹ ප්රයඹෝජනත් යව්. 
 

 අදහශ යහජය ආඹත්න ලින් රඵහගත් අදවස ව යඹෝජනහ ඇතුශත් කිරීයභන් ඳුම 1999 අාංක 35 
දයන ඳළශෆටි ආයක්ණ ඳනයත් යයගුරහස ව උඳයේඛ්ණ යකටුම්ඳත් සාංවර ව ඉාංග්රීස බහහ 
යදයකන්භ ම්පර්ණ කයන රදී. 

 2003 අාංක 22 දයන බීජ ඳනයත් යයගුරහස යකටුම්ඳත් කස කය ඉාංග්රීස ව යදභශ බහහට 
ඳරිර්ත්නඹ කිරීභට අලය කටයුතු කයන රදි.  

 රඳහහිනී හර්ත්හ ළඩටවන් යදකක් තිඳත්හ විකහලඹ කයන රදී. ඉරිදහ දිනඹන්හි ඳ..6.30 ට 
“යගොවිබිභට අරුණළු” ව සකුයහදහ දිනඹන්හි ඳ.. 6.15 ට “මිහිකත් දිනුයෝ” ඹන ළඩටවන් 
රඳහහිනී නහලිකහ ඔසයේ විකහලඹ යකරිණි. 

 

 

 න ලිපිනයඹහි කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු යබ් අඩවිඹ න (www.doa.gov.lk), Wiki 

ලගොවිඹහ යබ් අඩවිඹ (www.goviya.lk), Rice Knowledge Bank in Sri Lanka, කෘෂි රාංකහ 

http://www.agridept.gov.lk/
http://www.goviya.lk/
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ද්හයඹ (Krushi lanka Dwaraya) ව AFACI-ATIN Sri Lanka ඹන යබ් අඩවි කස කය 

ඹහත්කහ මන කිරීභ අඛ්ණ්ඩභ සදු යකරිණ. 

 න ප්රකහලන 20ක් ප්රකහලඹට ඳත් කශ අත්ය ඳළයඳොේ, ඳළියඵෝධ කශභනහකයණ නිර්යද්ල 
ව ක්ෂුර ජරම්ඳහදනඹ ඹන ඳළයණි ප්රකහලන ාංයලෝධනඹ කය ප්රකහලන ව  IMM 
ාංයුක්ත් ත්ළටි අයශවි කිරීයභන් මිලිඹන 2.43 ක ඳභණ මුදරක් උඳඹහ ගන්නහ රදී. 

 ඹහඹ 2 ළඩටවන ඹටයත් වළඩ රෆලි නගුේ 44 ක්, ඳළශ උදුයහ සටුන ඹන්ත්ර 27 ක් ව 

ඵරයව්ග ේ ඳළශ ඉත් කයන ඹන්ත්ර 66 ක් යගොවීන් අත්ය යඵදහ දුන් අත්ය චක්රීඹ අයමුදේ 8 

ක් සථහපිත් යකරිණි. 

 

 

2015 ලර් මර ප්රගතිඹ 

 2015 ලර්දී රද ප්රතිඳහදන දයන රද ව විඹදම් 

 

ළඹ ශීර්ඹ 
ප්රතිඳහදන 

 (රු.මි) 

විඹදභ 

(රු.මි) 

පුනයහර්ත්න 4,057.90 3,978,.35 

මරධන 
800.25 708.34 

කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තු ළඹ ය ර්ඹ ඹටයත් යහඳෘති 

1,280.09 1,095.98 

කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංල ළඹ කාර්ඹ ඹටයත් යහඳෘති 371.33 252.79 

එකතු 6,059.57 6,035.46 
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6.2 ලගොවිජන ාංර්ධන ලදඳහර්ත්ලම්න්තු 

ග්රහමීඹ ආර්ථිකඹ නාංහ මභට ලගොවිජන ාංර්ධන ලදඳහර්ත්ලම්න්තුලේ දහඹකත්ඹ 

 
යගොවිබ්ම් ආශ්රිත් ගහ කශ වළකි සඹළුභ ඉඩම් පරදහයී යර ගහන් වහ යඹොදහ ග්රහමීඹ  

යගොවි ජනත්හයේ  ආර්ථිකඹ න හ සටුවීභට වහ යට තුශ තියහය  ාංර්ධනඹක්  ඇති කිරීභ උයදහ  

යගොවිජන ාංර්ධන යදඳහර්ත්යම්න්තු 2015 ර්ඹ තුශ ඳවත් වන් ළඩටවන්  ්රිඹහත්භක  

කයනු රළබිණ. 

 

සුළු හිපභහර්ග ප්රතිාංසකය ඹ කිරීලම් ළඩටවන 

 
යගොවිජන ාංර්ධන  යදඳහර්ත්යම්න්තු විසන් සදු කයන රද ාංර්ධන ළඩටවන් අත්ය ුමළු 

හරිභහර්ග ප්රතිාංසකයණ ළඩටවන ප්රධහනත්භ ාංර්ධන ළඩටවන යව්. 2015 ර්යේ දී යම් 
වහ රු. මිලිඹන 1500 ක මුදරක් යන් කයන රදී. යභභ ප්රතිඳහදන භඟින් දිසත්රික්ක 19 ක් ආයණඹ 
න ඳරිදි යහඳෘති 1344 ්රිඹහත්භක කයනු රළඵ, ඉන් යහඳෘති 1328 ක ළඩ ම්පුර්ණයඹන් නිභ 
කයනු රළබිණි. යම් වහ දයන රද  විඹදභ  රු.මිලිඹන 1350 කි.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
පුයන්කුඹුරු අසළද්දීලම් ළඩටවන 
 

වේ අඳනඹන ආර්ථිකඹක් ඉරක්ක කය ගනිමින් දියින පුයහ ඳතින වී ගහ වහ 

යඹොදහ ගත් වළකි  සඹලුභ පුයන් ව කුඹුරු  ඉඩම් ඹලි අසළද්දීභ යභභඟින් අයේක්හ කයන අත්ය  

2015 ර්යේ දී යම් වහ රු. මිලිඹන 170 ක  මුදරක් යන් කයන රදී. යභභ ප්රතිඳහදන භඟින් 

දිසත්රික්ක 16ක් ආයණඹ න ඳරිදි යහඳෘති 224 ක් ්රිඹහත්භක කයනු රළඵ, ඉන් යහඳෘති 218 ක 

ළඩ ම්පුර්ණයඹන් නිභ කයනු රළබිණි. යම් වහ දයන රද  විඹදභ රු.මිලිඹන 148 කි.  
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ලගොවිජන ාංර්ධන ලදඳහර්ත්ලම්න්තු ප්රධහන කහර්ඹහරඹ වහ දිසත්රික් කහර්ඹහර 

අළුත්ළඩිඹහ 

2015  ර්යේ යගොවිජන ාංර්ධන යදඳහර්ත්යම්න්තු ප්රධහන කහර්ඹහරඹ වහ දිසත්රික් කහර්ඹහර 

අළුත්ළඩිඹහ වහ රු. මිලිඹන 30ක්  යන්කයන  රද අත්ය  ප්රධහන කහර්ඹහරඹ වහ දිසත්රික් 15 ක්  

ආයණඹ න ඳරිදි යහඳෘති 24 ක් (න යහඳෘති  22 ක් වහ අවිච්යේද 02ක්) ්රිඹහත්භක කර අත්ය 

ඉන් යහඳෘති 22 ක ළඩ ම්පුර්ණයඹන් නිභ කයනු රළබිණි. ඒ යනුයන් ළඹ කයන රද මුදර 

රු.මිලිඹන 24 කි . 

 
 
 

අළුත්ළඩිඹහ කයන රද භහත්යේ දිසත්රික් කහර්ඹහරඹ 
     
 
 

ලගොවිජන ලේහ භධසමහන අළුත්ළඩිඹහ 
 

යේහන් රඵහ ගළනීභට ඳළමියණන යගොවි ජනත්හ අභියප්රේයණඹ න ඳරිදි  නවීන ත්හක්ණික  

ගහ ක්රභ උඳයඹෝගී කයයගන ආදර්ල ගහන් හිත් න ළරළසභකට අනු යගොවිජන යේහ 

භධයසථහන අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ යභභඟින් අයේක්හ යකයර්. යම් වහ  2015 ර්යේ රු. මිලිඹන 

100 ක ප්රතිඳහදන යන් කයන රද අත්ය දිසත්රික් 25 ක් ආයණඹ න ඳරිදි යගොවිජන යේහ 

භධයසථහන අළුත්ළඩිඹහ කිරියම් යහඳෘති 127 ක් (න යහඳෘති 84 ක් වහ අවිච්යේද 43ක්) ්රිඹහත්භක 

කර අත්ය ඉන් යහඳෘති 125 ක ළඩ ම්පුර්ණයඹන් නිභ කයනු රළබිණි. ඒ යනුයන් ළඹ කයන රද 

මුදර රු.මිලිඹන 94 කි. 

 
අළුතින් ඉදිකයන රද කිළියනොච්චි අක්කයහඹන්කුරම් 
යගොවිජන යේහ භධයසථහනඹ 

 

 

 

යඳොයවොය ගඵඩහ ඉදිකිරිභ   

ගඵඩහ ධහරිත්හ  ඉවශ නළාංවීභ වහ  යඳොයවොය යඵදහවළරීභ ක්රභත් කිරීයම් අයමුණින් දියින පුයහ  

දිසත්රික් 21 ක් ආයණඹ න ඳරිදි  යඳොයවොය  ගඵඩහ 29 ක්   (න යහඳෘති  23 ක් වහ අවිච්යේද 06ක්) 

ඉදිකිරීභ වහ 2015 ර්යේ රු. මිලිඹන 45 ක්  යන් කයන රදී. යඳොයවොය ගඵඩහ 27 ක  ඉදිකිරීම් 

අන් කයන රද අත්ය ළඹ කයන රද මුදර රු. මිලිඹන 41 කි. 
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ඉදිකයන රද ගම්ඳව ේපිට            ඉදිකයන රද යදහිඅත්ත්කණ්ඩිඹ 
යඳොයවොය ගඵඩහ  යඳොයවොය ගඵඩහ 

 

ලගොවිජන ාංර්ධන ලදඳහර්ත්ලම්න්තුලේ ාංර්ධන හඳෘති ර ප්රගතිඹ 

 

ළඩටවන 

යන්කශ 

ප්රතිඳහදන  

(රු.මි) 

යහඳෘති 

ාංඛ්යහ 

ළඩ 

අන් 

කශ 

යහඳෘති 

ාංඛ්යහ 

්රිඹහත්භ

ක 

භට්ටයම් 

ඳතින 

යහඳෘති 

ාංඛ්යහ 

විඹදභ 
(රු.මි.) 

ුමළු හරිභහර්ග ප්රතිාංසකයණඹ 1500 1344 1328 16 1350 

පුයන් කුඹුරු අසළද්දීභ 170 224 218 6 148 

යඳොයවොය ගඵඩහ ඉදිකිරීභ 45 28 27 1 41 

යගොවිජන යේහ භධයසථහන  

අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ. 
100 126 125 1 94 

දිසත්රික් කහර්ඹහර වහ ප්රධහන       

කහර්ඹහර අළුත්ළඩිඹහ 
30 24 22 2 24 

යගොවිජන යේහ න 

භධයසථහන ඉදිකිරීභ. 
120 25 21 4 91 

කහඵනික යඳොයවොය නිසඳහදන 

ළඩටවන  (කෘෂිකර්භ 

අභහත්යහාංලයේ  ප්රතිඳහදන 

භඟින්)  

251.6 1 1 - 210 

එකතු 2216.6 1771 1741 30 1958 
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6.3.  ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහිපඹ  

6.3.1. ඳහාංු  ාංයක්  වහ දිඹලඵත්භ කශභනහකය ඹ  

ඳහාංු  ාංයක්  ආදර්ලන සමහපිත් කිරීභ 

ඳහාංශු ාංයක්ණ කටයුතු පිළිඵ යගොවි ප්රජහ දළනුත් කිරීයම් එක් ක්රයභෝඳහඹක් යර 

යහේති ඵර ප්රයද්ල තුශ යගොවි ප්රජහට නිරීක්ණඹ කශ වළකි යඳොදු සථහන වන්නහ ගනිමින් 

විදයහත්භක වහ ත්හක්ණික ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්රභ ආදර්ලනඹක් සථහපිත් කිරිභ යභභ යහඳෘතිඹ ඹටයත් 

සදු යකරිණි.  යභභ ආදර්ලනඹ සථහපිත් කිරීභ වහ ඉඩම් ඳරිවයණ ළරුමම්කයණ ත්හක්ණඹද 

ගශඳහ ගළනීභට කටයුතු කයන රදී.  

 

්රිඹහකහයකභ 

 

ඒකකඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ  

ප්රතිලත්ඹ මර 

(රු.මි) 

ලබෞතික මර 

(රු.මි) 

ලබෞතික 

ඳහාංශු ාංයක්ණ 
ආදර්ලන  
සථහපිත් කිරීභ 

 
ආදර්ලන 

 
2.10 

 
42 

 
1.152 

 
25 

 
 

60 % 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ඳහාංශු ාංයක්ණ ආදර්ලන සථහපිත්                   ඳහාංශු ාංයක්ණ ආදර්ලන  සථහපිත් 
              කිරීභට යඳය                                කිරීභට ඳුම 
 
 

“ලොඵහ සිසු නළ  ඳවුය” ඳහේ ඳහදක ඳිපය ාංයක්  ළඩටවන 

ඳහාංශු ාංයක්ණඹ, ඳරිය ාංයක්ණඹ වහ සබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ පිළිඵ දළනුභ, 

ආකේඳ, කුරත්හ සුමන් තුශ ර්ධනඹ කිරීයභන් ඳරිය ාංයක්ණඹ පිළිඵ ධනහත්භක ආකේඳ 

සුමන් තුශ ර්ධනඹ කිරීභ වහ සුමන් වහ ඔවුන්යේ යදභව්පිඹන් දළනුම්ත් කිරීභ අයමුණු කයයගන 

යභභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක කයන රදී.   යම් වහ සුමන් දළනුම්ත් කිරීයම් ළඩටවන් වහ ඳහර 

තුශ ඳහාංශු ාංයක්ණ ආදර්ලනඹක් සථහපිත් කයන  රදී.   
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්රිඹහකහයකභ 

 

ඒකකඹ 
ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

 

ප්රතිලත්ඹ මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

යොඵහ සුම නළණ 
ඳවුය ඳහළේ ඳරිය 
ළඩටවන  

ළඩටවන් 1.5 60 0.813 23 92 % 

සුමන්  7500  4782 64 % 

 

 

 

 

 

  
 

 

ජර මරහශ්ර වහ දිඹ කදුරු ාංයක් ඹ 

භධයභ කන්කයඹ වහ ඒ ආශ්රිත් ප්රයද්ල තුශ  වදබිභ ාංර්ධන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කයනු 

රඵන ප්රහයද්ය ඹ යේකම් යකොට්ඨහල භට්ටමින් වන්නහගත් ඳහරිරික ලයඹන් ඩහත් ාංයව්දී ජර 

මරහශ්ර වහ දිඹකදුරු ාංයක්ණඹ කිරීයම් ළඩටවනක් 2015 ර්යේදී ්රිඹහත්භක කයන රදී. 

වියලේයඹන් භහන ්රිඹහකහයකම් යවේතුයන් දෂිත් ත්ත්ත්ඹට ඳත් ජර මරහශ්ර ාංයක්ණඹ කිරීභ 

යභභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක කිරීයම් අයමුණ ව අත්ය එභ ජර මරහශ්ර ාංයක්ණඹ කිරීභට අලය 

නිර්මිත්ඹන් කස කයමින් අලය ලහක ගවනඹ ර්ධනඹ කිරීභට පිඹය ගනිමින් යභභ ාංයක්ණ 

කහර්ඹඹන් සදු කයන රදී.  

 

්රිඹහකහයකභ 
 

ඒකකඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 
ප්රතිලත්ඹ මරය 

(රු.මි) 
යබෞතික 

මරය 
(රු.මි) 

යබෞතික 

ජර මරහශ්ර දිඹ කදුරු 
ාංයක්ණඹ 

දිඹකදුරු 2.5 25 1.724 23 
92 % 

 

 

   

 

 

 

 

ජර මරහශ්ර වහ දිඹ කදුරු ාංයක්ණඹ    ජර මරහශ්ර වහ දිඹ කදුරු ාංයක්ණඹ 

         කිරිභට යඳය                                                  කිරිමෙන් පසු  
 

 ඳහාංශු ාංයක්ණ ආදර්ලන ඉදිකිරීයභන් ඳුම 

 

ඳහාංශු ාංයක්ණ පිළිඵ යද්ලනඹක්    
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ඳහාංු  ාංයක්  ුව සමහපිත් කිරීලම් ළඩටවන 

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ ප්රමුඛ්ත්භ කහර්ඹබහයඹ යර යභභ ාංයක්ණ ළඩටවන 

වන්නහයගන ඇති අත්ය ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරිඹ යත් හර්ෂික රළයඵන මරය ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹ 

භත් ාංයක්ණඹ වහ ළරුමම් කයන රද ඉඩම් යවක්ටඹහර් ප්රභහණඹ යනස නු රඵන අත්ය 2015 

ර්යේ ාංයක්ණඹ වහ ඉඩම් යවක්ටඹහර් ප්රභහණඹ 5750 කි.යභභ ඉඩම් තුශ ඳහාංශුඛ්හදන 

ත්ත්ත්ඹන් අභ කිරීයම් අයමුණ ඇති විධිභත් ඳහාංශු  ාංයක්ණ ක්රභ යඹදීභ වහ යගොවි ප්රජහ 

යභයවඹ න රද අත්ය ඳහාංශු ාංයක්ණ කටයුතු හර්ථක යර නිභ කයන රද යගොවීන් යත් 

ාංයක්ණ දීභනහ යර යවක්ටඹහර් 01 ක් වහ රු. 10,000/-  ක මුදරක් යගවීභට කටයුතු කයන රදී. 

 

 

 

 

 

 

  

           කුට්ටි කහණ                         ගේ ළටි                              ඳසළටි        
 
 

 ලගොගින් විඵර ගළන්ගිභ  

           

අධිකහරියේ ාංර්ධන ළඩටවන් සඹේරභ ්රිඹහත්භක න්යන් ප්රජහ වබහගීත් ාංර්ධන 

ක්රයභෝඳහඹ භගින්ඹ.  යම් වහ ප්රජහ විඵර ගළන්වීභ අත්යහලය කරුණකි.  ඒ වහ ඳවත් වන් 

යහඳෘතීන් ්රිඹහත්භක කයනු රළබීඹ. 

 
 ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ ාංර්ධන ළඩටවන වහ ඉරක්ක ගත් ගම්භහනඹක් වන්නහ ගත් ඳුම 

එභ ගම්භහනඹට අලය ාංයක්ණ ළරුමභ කස කය ගළනීභ වහ එභ ගම්භහනයේ යගොවි ප්රජහ 

භ  සදු කයන අවිධිභත් හකච්ඡහක් යර යභභ ළඩටවන පිළිඵ වළඳින්විඹ වළකිඹ. යභභ 

හකච්ඡහයව්දී එභ ගම්භහනයේ යබෞතික වහ භහන ම්ඳත් යර ගම්භහනයේ යද්ලගුණික වහ 

භුවිභත්හඹ ළනි ඳරිය කරුණු පිළිඵ ද අයඵෝධඹක් රඵහ ගනිමින් ප්රජහ වබහගීත් ාංර්ධන 

ප්රයව්ලයේ ක්රයභෝඳහඹන් ද උඳයඹෝගී කය ගනිමින් අදහශ ාංයක්ණ ළරළසභ වහ යහඳෘති 

්රිඹහකහයකම් පිළිඵ කහරයහමු ද කස කයනු රඵයි.  

යභඹ ප්රජහ විසන් ප්රජහ වහභ කස කයනු රඵන ාංර්ධන ළරළසභක් න ඵළවින් එහි 

අලයත්හඹද ඔවුන් වහ  ඵළවින් යභභ ළරළසභ ප්රහයඹෝගික ්රිඹහත්භක කිරීයම්දී ඩහ ඳවුම යව්.   

 

්රිඹහකහයකභ 

 

ඒකකඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ප්රතිලත්

ඹක් 

ලර 
මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

 
ඳහාංශු ාංයක්ණ ුව 
සථහපිත් කිරීයම් 
ළඩටවන  

 
යවක්ට
ඹහර් 

 
57.10 

 
5750 

 
17.27 

 
3113.2 

 
54 % 
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ප්රජහ නහඹකත් ාංර්ධන ළඩටවන 

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ ඉඩම් ාංයක්ණ වහ ාංර්ධන ළරළසභ ග්රහමීඹ භට්ටමින් ්රිඹහත්භක 

කිරීභ වහ ප්රජහයේ නහඹකත්ඹ රඵහ ගළනීයම් අයමුණින් යභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කයන රද 

අත්ය යභහිදී ග්රහමීඹ ාංයක්ණ ළරුමම්කයණ ක්යේත්ර ළඩටවන තුළින් ඩහත් නහඹකත් කුරත්හ 

ඇති පිරි වන්නහයගන එභ පිරි වහ නහඹකත් ාංර්ධනඹ පිළිඵ විධිභත් යන්හසක පුහුණුක් 

රඵහදීභට කටයුතු කයනු රඵන අත්ය ඳුම යභභ පිරි සයව්ච්ඡහ ඳදනභ භත් අධිකහරියේ ාංර්ධන 

ළරුමම් ග්රහමීඹ භට්ටමින් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන ඒකක කශභනහකරුන්යේ වඹ පිරික් යර 

කටයුතු කිරීභ වහ භහජ ගත් කයනු රඵයි.   

 

 

්රිඹහකහයකභ 

 

ඒකකඹ 
ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

ප්රතිලත්ඹ මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

ප්රජහ නහඹකත් 
ාංර්ධන 
ළඩටවන 

ළඩටවන් 0.100 10 0.0979 09 97 % 

ප්රජහ 
නහඹකයින් 

- 400 - 453 113 % 

 

 

්රිඹහකහයකභ 

 

ඒකකඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

ප්රතිලත්ඹ මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

 
මලික ාංයක්ණ 
ළරුමම්කයණඹ 

 
ළඩටවන් 

 
0.425 

 
85 

 
0.386 

 
80 

 
91 % 

 
යගොවීන් 

 
- 

 
12500 

 
- 

 
9800 

 
78 % 



73 
 

 

     ලගොවි ප්රජහ වහ වූ ඳහාංු  ාංයක් ඹ පිළිඵ ත්හක්ණික පුහුණු ළඩටවන 
 

 

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ ඳහාංශු ාංයක්ණ ළඩටවන වහ, වන්නහගනු රඵන යගොවි 

ප්රජහ වහ ඳහාංශු ාංයක්ණ යක්ෂේත්රයේ න ත්හක්ණික දළනුභ රැයගනඹහයම් අයමුණින් යක්ෂේත්ර 

භට්ටමින් යභභ පුහුණු ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. යභහිදි ඳහාංශු ාංයක්ණ කටයුතු  පිළිඵ 

නයහඹහත්භක වහ ප්රහයඹෝගික පුහුණුක් යගොවි ප්රජහ වහ ඔවුන්යේ යක්ෂේත්ර තුශදීභ ්රිඹහත්භක 

කිරීභට කටයුතු කයනු රඵයි.   

 

 

්රිඹහකහයකභ 
 

ඒකකඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ  

ප්රතිලත්ඹ මර 

(රු.මි) 

ලබෞතික මර 

(රු.මි) 

ලබෞතික 

යගොවි ප්රජහ වහ 
ව ඳහාංශු 
ාංයක්ණඹ 
පිළිඵ ත්හක්ණික 
පුහුණු ළඩටවන 

ළඩටවන් 0.425 85 0.319 83 98 % 

 
යගොවීන් 

  
12500 

  
7940 

 
64 % 

 

 

 
ළරසුම් වහ ප්රගති භහලරෝචනඹ 

 

 
 

ළරසුම් වහ ප්රගති භහලරෝචනඹ  

 
ප්රගති භහයරෝචනඹ 
 

 
ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ භසත් ාංර්ධන ළඩටවයනහි ්රිඹහකහයකම් පිළිඵ භහසක සඹළු 

ක්යේත්ර කශභණහකරුන්යේ වබහගීත්යඹන් අධිකහරියේ බහඳති නන්දයේන යවේයත් භවත්හයේ 

ප්රධහනත්යඹන් ප්රගති භහයරෝචන රැසවීම් 10 ක් ඳත්න රදී. 
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්රිඹහකහයකභ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ  

ප්රතිලත්ඹ මුර 

(රු.මි) 

ලබෞතික මුර 

(රු.මි) 

ලබෞතික 

 
ප්රගති භහයරෝචනඹ රැසවීම් 

 
0.150 

 
12 

 
0.128 

 
10 
 

 
75% 

 

 

ආඹත්නික භහන වහ ලබෞතික ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 

භහන ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ ක්යේත්ර කහර්ඹ භණ්ඩරයේ දළනුභ වහ කුරත්හ 

ර්ධනඹ වහ ද 2015 ර්යේ පුහුණු ළඩටවන් ාංවිධහනඹ කයන රද අත්ය ක්යේත්ර 

කශභණහකරුන් වහ විඹහනුඵද්ධ පුහුණු ළඩටවන් වහ කහර්ඹ භණ්ඩර නිරධහරීන් වහ 

කහර්ඹඵද්ධ පුහුණු ළඩටවන් යර යභභ පුහුණු ළඩටවන් ාංවිධහනඹ කයන රදී. 

්රිඹහකහයකභ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 
ප්රතිලත්

ඹ මර (රු.මි) ලබෞතික 
මර 

(රු.මි) 
ලබෞතික 

 
පුහුණු ළඩමුළු 

 
0.700 

 
06 

 
0.604 

 
06 

 
86 % 

 

ආඹත්නික ාංර්ධනඹ 

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ ප්රධහන කහර්ඹහරයේ යබෞතික ඹටිත්ර ඳවුමකම් ාංර්ධනඹ වහ 2015 
ර්ඹ තුශ අලය කටයුතු සදුකයන රදී.  

්රිඹහකහයකභ ඉරක්කඹ මර 

(රු.මි) 

ප්රගතිඹ මර 

(රු.මි) 

ප්රතිලත්ඹ 

යබෞතික ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 0.850 1.190 
 

140 % 
 

 

භහධ වහ ප්රචහය  ළඩටවන  

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරිඹ විසන් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන ාංර්ධන කහර්ඹබහයඹ පිළිඵ 

ජහතික ත්රඹ දළනුත් කිරීයම් අයමුණු ඇති විදුත් වහ මුද්රිත් භහධය ළඩටවන් 2015 ර්යේ ද 

්රිඹහත්භක කයන රද අත්ය එභ ළඩටවන් පිළිඵ ව කහර්ඹ හධනඹ ඳවත් වන් ඳරිදිඹ.  

 

්රිඹහකහයකභ ඉරක්කඹ මර 

(රු.මි) 

ප්රගතිඹ මර 

(රු.මි) 

භහධය වහ ප්රචහයණ ළඩටවන 1.5 0.202 
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කෘෂි නිසඳහදන අලරවි ප්රර්ධන ළඩටවන 

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරිඹ විසන් ඳහාංශු ාංයක්ණ කටයුතු නිභ කයමින් යබෝග ගහ ාංර්ධන 

කටයුතු කයනු රඵන වරිත් ගම්භහනර යගොවින්යේ කෘෂි නිසඳහදන අත්යභළදිඹන්යේ භළදිවත්වීභකින් 

යත්ොය හධහයණ මිරකට අයරවි කය ගළනීභ ම්ඵන්ධ ගළටළු, අධිකහරිඹ විසන් කහරඹක සට 

නිරික්ණඹ කයන රද කරුණකි.  යභභ ත්ත්ත්ඹ අභ කිරීභ වහ 2000 ර්යේ ශ්රී රාංකහ වදබිභ 

අධිකහරිඹ කෘෂි නිසඳහදන  අයරවි ප්රර්ධන ළඩටවන ග්රහමීඹ කෘෂි නිසඳහදන වහ ඉවශ මිශක් 

රඵහ දීභ, නහගරික ඳහරියබෝගිකඹහ වහ හධහයණ මිරකට කෘෂි නිසඳහදන ළඳයීභ, ඳුම අසනු 

වහනිඹ අභ කිරීභට කටයුතු කිරීභ, හම්ප්රදහයික ආවහය ඳරියබෝජනඹ ප්රචලිත් කිරීභත්, ග්රහමීඹ රැකිඹහ 

වියුක්තිඹ වහ පිළිඹම් යවීභත් ඹන ඳාංචවිධ අයමුණු ඉරක්ක කයමින් ්රිඹහත්භක න යභභ 

යහඳෘතිඹ විවිධ විකහලන අධි ඳුම කයමින් අද න විට ඉත්හ දියුණු භට්ටභක ඳතින අත්ය එභ 

ළඩටවන 2015 ර්ඹ තුශ රඵහගත් හර්ථකත්ඹ පිළිඵ  යත්ොයතුරු ඳවත් ඳරිදිඹ. 

කහය ඹ මිර (රු.මි) 

කෘෂි නිසඳහදන මිරට ගළනීභ රු.මි.100.44 

කෘෂි නිසඳහදන අයරවිඹ රු.මි.121.91 

පිහිටුහ ඇති යගොවි ාංවිධහන ාංඛ්යහ 13 
වදබිභ යගොවි බහයකහය අයමුදයේ ඇති මුදේ ප්රභහණඹ රු.මි.52 

 

 

ළරසුම්කය  වහ ප්රගති භහලරෝචනඹ 

ාංර්ධන ළරසුම්කය ඹ 

ශ්රී රාංකහ වදබිභ අධිකහරියේ ඉදිරි ර්ඹ වහ න ාංර්ධන ළරළසභ කස කිරීභ පිළිඵ ව 

ළඩමුළුක් ෆභ ර්ඹකභ ාංවිධහනඹ කයනු රඵන අත්ය 2016 ර්ඹ වහ න ාංර්ධන 

ළරළසභ කස කිරීභ වහ ව ළඩමුළු ක්යේත්රඹට අදහශ විඹහනුඵද්ධ විදයහ ඹන්, දිසත්රික් වහ 

ප්රහයද්ය ඹ යේකම්රුන්, ක්යේත්රඹට අදහශ ආඹත්න ප්රධහනීන්යේ වබහගීත්ඹ ඇති ඳුම ගිඹ 

යදළම්ඵර් භහයේදී හර්ථක යර ඳත්න රදී. 

 

 

 

 

 

 



76 
 

6.4 ලවක්ටර් ලකොබ්ඵෆකඩු ලගොවි කටයුතු ඳර්ලේ  වහ පුහුණු කිිපලම් 

ආඹත්නඹ 

6.4.1 මර වහ ලබෞතික ප්රගතිඹ 

 
2015 ර්ඹ වහ භවහ බහණ්ඩහගහයයඹන් රුපිඹේ මිලිඹන 209.26 ක ප්රතිඳහදන යන්යකොට 

තිබුණි. 2015 අහනඹ න විට ආඹත්නයේ මරය ප්රගතිඹ ගු අාංක 01 න් දළක්යව්.  

 

 

6.4.2 ඳර්ලේ  ළඩටවන්  
 

2015 ය වහ කලින් ළරුමම් කයනු රළබ අධයඹන ම්ඵන්ධයඹන් අභහත්යහාංලයඹහි 
ඉේ මභ භත් ර්ඹ මුරදී නළත් විභහ ඵළ මභක් කයනු රළබ අත්ය, ඩහත් ප්රමුඛ් ඹළයි වන්නහ ගළනුණු 
ගළටළු භත් ඳදනම් ්රිඹහකහරී ළරළසභ ාංයලෝධනඹ කයන රදී. ඒ අනු යභභ ර්ඹ තුශදී 
ඳර්යේණ 16 ක් වහ පුහුණු ළඩටවන් 84 ක් සදු කිරීභට ළරුමම් යකරිණි. එයවත් අභහත්යහාංලයඹහි 
ඉේ මභ භත් අලය ඹළයි වන්නහගත් ඳර්යේණ තුනක් ද ්රිඹහකහරී ළරළසභට ඇතුශත් කයනු රළබිණ. 
එභ අධයඹන අභහත්යහාංලයඹහි ාංර්ධන ළඩටවන් වහ අනුඵද්ධ ඒහඹ. යභභ සඹලු ඳර්යේණ වහ 
ම්ඵන්ධ යත්ොයතුරු රැස කිරීභ මුළුභනින්භ අන් කය ඇති අත්ය, යඵොයවොභඹක යත්ොයතුරු 
විලසයේණඹ කිරීභ වහ හර්ත්හ ළකසීභ ඹනහදී කටයුතු සදු යකයයමින් ඳතී. ්රිඹහකහරී ළරළසභ 
ාංයලෝධනඹ කිරීභට සදුවීභ යවේතුයන් මුළුභනින්භ අන් කිරීභට අඳවුම විඹ. එභ ඳර්යේණර 
භසත් ප්රගතිඹ ඳවත් වන් කය ඇත්.  

 
 

 
 
 
 

 

 

6.4.3  ඳර්ලේ  ප්රගතිඹ 

  

ඉරක්කගත් ප්රගතිලේ ප්රතිලත්ඹ 
ඳර්ලේ  හඳෘති ාංඛහ 

මර ප්රගතිඹ ලබෞතික ප්රගතිඹ 

80 ට ළඩි 12 01 

70-80 01 03 

60-70 - 07 

50-60 02 04 

50 ට අඩු 01 01 

 

 

 

 

 ප්රතිඳහදන (රු.මි) විඹදභ   (රු.මි) 

පුනයහර්ත්න 160 172.1 

ප්රහේධන 13.00 8.2 

ඳර්යේණ වහ පුහුණු  16.069 9.6 
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6.4.4. 2015 ර්ඹ තුශ ්රිඹහත්භක ඳර්ලේ  හඳෘති පිළිඵ ලත්ොයතුරු 
 

 හඳෘතිලේ නභ හඳෘතිලේ ලබෞතික ප්රගතිඹ වහ ප්රතිරහබ 

01 කුඹුරු ඉඩම් ආශ්රිත් දත්ත් විභත්හ නිර්ණඹ 
කිරීභ: ඳවත්යට යත්ත් කරහඳඹ තුශ 
්රිඹහත්භක නිඹමු යහඳෘතිඹ 

හර්ත්හ ළකයමින් ඳතින යභභ අධයඹනයේ 
කෘෂි ඉඩම් ආශ්රිත් දත්ත් ඳද්ධතීන් නිළයදි කිරීභ 
වහ ළදගත් න භ  යඳන්වීම් වහ යඹෝජනහ 
ඇතුශත් යව් 

02 ආනඹනික කිරිපිටිර යහඹනික රය 
වන්නහ ගළනීභ නිහ දිඹය කිරි ව කිරිපිටි 
වහ ඳහරියබෝගිකඹහයේ මිරදී ගළනීයම් 
්රිඹහලිඹ ව ඔවුන් ඒ වහ දක්න 
රුචිකත්ඹ පිළිඵ අධයඹනඹ 

හර්ත්හ ළකයමින් ඳතින යභහි යද්ය ඹ කිරි 
නිසඳහදනඹ දියුණු කිරීභ වහ දිරි ගළන්යන 
ප්රතිඳත්ති තීයණ ගළනීභට භ  ළරයන යත්ොයතුරු 
වහ නිර්යද්ල ඇතුශත්ඹ 

03 වම්ඵන්යත්ොට දිසත්රික්කයේ අහයයේ (භව 
කන්නඹ) යරොකු ළූණු ගහ යහඳෘතියේ 
ගළටළු වහ විබත්හ අධයඹනඹ 

අදහශ හර්ත්හ ළකයමින් ඳතී  

04 ර්හ යඳෝෂිත් (කන්න යඵෝග ගහ කයන) 
යගොවීන්ට නිඹාං ත්ත්ත්ඹන් භත් ඇතින 
ඵරඳෆභ ව එභ ත්ත්ත්ඹන්ට යගොදුරු 
වීයම් වළකිඹහ අභ කය ගළනීභ වහ න 
උඳහඹ භහර්ග 

යත්ොයතුරු විලසයේණඹ සදුයකයයමින් ඳතින යභහි 
යගොවීන්ට නිඹාං ත්ත්ත්ඹන්යගන් න වහනි අභ 
කය ගළනීභට අලය ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට අලය 
යත්ොයතුරු ම්ඳහදනඹ 

05 යඵෝග නිසඳහදනයේදී යදමුහුන් බීජ බහවිත්ඹ 
වහ යගොවීන්යේ යඳශී භ, යවේතු ව එහි 
ඵරඳෆභ 

යත්ොයතුරු විලසයේණඹ සදුයකයයමින් ඳතින යභහි 
යදමුහුන් බීජ බහවිත්ඹ ම්ඵන්ධයඹන් ඇති ගළටලු 
අභ කය ගළනීභට අලය නිර්යද්ල ඉදිරිඳත් කිරීභට 
නිඹමිත්ඹ 

06 භෘද්ධි යහඳෘතිඹ තුශ යහඹකයින් 
බිහිකය මයම් ළඩටවන ඇගයීභ: 
ක්රයභෝඳහඹන්, ප්රතිරහබ, ඵරඳෆම් වහ ත්ර්ජන 

යත්ොයතුරු රැසකිරීභ අන් කය ඇති යභභඟින් 
හර්ථක යහඹකයින් බිහිකය මභ වහ 
යහඳෘතිඹ යභයවඹවීභට අලය නිර්යද්ල ඉදිරිඳත් 
කිරීභට නිඹමිත්ඹ 

07 අහයයේ එශළු නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභ 
වහ කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ භඟින් 
්රිඹහත්භක අහයඹ අවයයි ළඩටවන 
ඇගයීභ 

හර්ත්හ ළකසීම් යකයයන යම් ඹටයත් අහයයේ 
එශළු නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ඩහත් 
ුමදුුම ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට අලය නිර්යද්ල ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ්රිඹහත්භක ළඩටවන ඇගයීභ තුළින් 
ඉදිරිඳත් යකයර් 

08 වී ගහයව් ඳළියඵෝධනහලක බහවිත්ඹ: 
ප්රණත්හ ව ගළටළු 

හර්ත්හ ළකසීම් යකයයන යම් ඹටයත් වී ගහයව් 
ඳළියඵෝධනහලක බහවිත්ඹ නිඹභහනුකුර කිරීභට 
අලය ප්රතිඳත්තිභඹ නිර්යද්ල රඵහ දීභ සදු යකයර්  

09  ශ්රී රාංකහයව් විවිධ වේ ර්ග බහවිත්ඹ වහ ඒ 

වහ ඇති ඳහරියබෝගික රුචිඹ පිළිඵ 

අධයඹනඹ 

යත්ොයතුරු විලසයේණඹ යකයයමින් ඳතින යම් 

ඹටයත් ඳහරියබෝගික රුචිඹ අනු බීජ වහ වේ 

නිසඳහදනඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ අලය යත්ොයතුරු 

ළඳයීභ සදු යකයර් 
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ඵදුේර ව නුයඑළිඹ දිසත්රික්කඹන්හි කුඩහ 
වහ භධය ඳරිභහණ භේ ගහයහි නියත් 
යහඹකයින්: ර්ත්භහන ත්ත්ත්ඹ, 
ගළටලු වහ ඒ වහ ඇති අනහගත් විබත්හ 
 

 
හර්ත්හ ළකසීම් භට්ටයම් ඳතින යම් ඹටයත් අදහශ 
ප්රයද්ලයේ ුමළු වහ භධය ඳරිභහණ භේ ගහකරුන් 
නගහ සටුවීභට අලය යත්ොයතුරු වහ ප්රතිඳත්ති 
නිර්යද්ල ඉදිරිඳත් යකයර් 

11 විඹළි කරහපීඹ ප්රධහන හරිභහර්ග 
යහඳෘතීන්හි ඹහන්ත්රීකයණයඹහි ඵරඳෆභ 
ජීන භහර්ග වහ නිසඳහදන පිරිළඹ යකයයහි 
ඵරඳහ ඇති ආකහයඹ 

යත්ොයතුරු විලසයේණඹ යකයයමින් ඳතින යම් 
ඹටයත් හරි යහඳහයඹන්හි ඹහන්ත්රීකයණඹ 
ජනත්හයේ ජීන භහර්ග යකයර් අඹවඳත් යර 
ඵරඳහ ඇත්නම් ප්රතිකර්භ ළරසීභ වහ පිඹය 
ගළනීභට අලය යත්ොයතුරු වහ නිර්යද්ල ඉදිරිඳත් 
යකයර් 

12 ශ්රී රාංකහයව් කුළුඵඩු කර්භහන්ත්යේ විබත්හ 
ව ගළටලු: ගම්මිරිස, කයදමුාංගු වහ 
කයහබුනළටි වහ ම්ඵන්ධ 

යත්ොයතුරු රැසකිරීභ අන් කය ඇති යම් ඹටයත් 
කුළුඵඩු නිසඳහදන කර්භහන්ත්යේ ප්රර්ධනඹ වහ 
ඇති ගළටලු වහ ඵහධක අභ කිරීභ වහ ්රිඹහභහර්ග 
ගළනීභට අලය ප්රතිඳත්තිභඹ නිර්යද්ල සදු යකයර් 

13 භඩකරපු දිසත්රික්කයඹහි යගොවි 
ජනත්හයේ ගෘව ආදහඹභ ර්ධනඹ වහ 
ඇති විබත්හ 
 

යත්ොයතුරු විලසයේණඹ යකයයමින් ඳතින යම් 
ඹටයත් අදහශ ජනත්හයේ ගෘව ආදහඹම් ර්ධනඹට 
අලය ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට අදහශ යත්ොයතුරු වහ 
නිර්යද්ල රඵහ යදයි 

14 ඹහඳන කරපු භඟින් රනු රඵන වජ 
විවිධත් යේහ ව එභඟින් ආන්න 
ප්රයද්ලයේ ජනත්හයේ ජීන භහර්ග 
උත්ඳහදනඹ වහ දක්න දහඹකත්ඹ  

මුේ යකටුම්ඳත් අන් කය ඇත්. යභභඟින් ජීන 
භහර්ග උත්ඳහදනඹ වහ ඹහඳන කරපු භඟින් 
ළරයන යේහ ළඩිදියුණු කිරීභට අලය පිඹය 
ගළනීභට අලය නිර්යද්ල ඉදිරිඳත් කය ඇත් 

15 හණිජ යගොවිඳශ ළඩටවන වහ ත්රුණ 
යහඹකත් ළඩටවන් ඇගයීභ 

යත්ොයතුරු විලසයේණඹ යකයයමින් ඳතින යම් 
ඹටයත් අදහශ ළඩටවන්ර ප්රතිපර ර්ධනඹ කය 
ගළනීභට අලය ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට අලය නිර්යද්ල 
යකයර් 

16 දුම්යකොශ  ගහ කයනු රඵන යගොවීන් 
ත්දුයටත් එභ ගහයව් නියත් වීභට ඵරඳහනු 
රඵන යවේතු හධක ව ඔවුන් ළඩි ආදහඹම් 
රළබිඹ වළකි යනත් විකේඳ කෘෂි 
යබෝගඹකට යවෝ යනත් ්රිඹහදහභඹන්ට 
යඹොමු කිරීභට ඇති ලකයත්හ පිළිඵ 
අධයඹනඹ 

ඳර්යේණ හර්ත්හ කහ අන් කය ඇත්. 
යභභඟින් ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදකයින්, යගොවීන් ව 
අයනකුත් අඹ දළනුම්ත් කිරීභට අලය යත්ොයතුරු 
ඉදිරිඳත් යකයර් 
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6.4.5 පුහුණු ළඩටවන් 
 
ළරුමම් කයනු රළබ පුහුණු ළඩටවන් ව ඒහයේ ප්රගතිඹ ඳවත් ගුයහි  වන් කය ඇත්. 
වන්නහගත් කුගඩු යයෝගඹ ඳත්නහ ප්රයද්ලඹන්හි යගොවි ජනත්හයේ යෞඛ්ය ත්ත්ත්ඹ භනහ 
ඳත්හ ගළනීභටත් ඳරිය ම්ඳත් ආයක්හ කය ගළනීභටත් අලය ඳරිදි ඔවුන් දළනුම්ත් කිරීභ වහ 
“නියයෝගී ඳයපුයක් වහ කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ" භළයඹන් න ළඩටවනක් ර්ඹ තුශ වියලේයඹන් 
ළරුමම් යකරුණ අත්ය ඒ ඹටයත් පුහුණු ළඩටවන් 39 ක් ්රිඹහත්භක යකරිණි. යභභ ළඩටවන 
ආශ්රිත් වීඩියඹෝ ඳටඹක් ද නිසඳහදනඹ කය ඇති අත්ය ඒ භඟින් ද අදහශ දළනුභ ළඩි පිරිකට රඵහ දීභට 
ඳදනභ දළමිණ. 

 
6.4.6. 2015 ර්ඹ තුශ ්රිඹහත්භක පුහුණු ළඩටවන් වහ අත්කයගත් ප්රතිරහබ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ළඩටවන ප්රගතිඹ වහ අත්කයගත් ප්රතිරහබ 

01 ග්රහමීඹ ප්රජහ ාංර්ධන යහඳෘතීන් ළරුමම් 
කිරීභ ව කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ 
වබහගීත් ක්රභයව්දඹ බහවිත්හ කිරීභ පිළිඵ 
පුහුණු ළඩටවන 

නුයඑළිඹ දිසත්රික්කයේ කෘෂිකර්භ වහ ළරුමම් 
නිරධහරීන් වහ එක් ළඩටවනක් ඳත්හ 35 
යදයනකු පුහුණු කිරීභ වහ යහඳෘති ළරුමභක් 
ළකසීභ 

02 
භහජ ජිවීකයණඹ පිළිඵ පුහුණු 
ළඩටවන 
 

යනොච්චිඹහගභ ප්රහයද්කාඹ යේකම් කහර්ඹහරයේ 
ආර්ථික ාංර්ධන නිරධහරීන් වහ 
ළඩටවනක් ඳත්හ  35 යදයනකු පුහුණු 
කිරීභ 

03 පුහුණු ක්රභයව්දඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන  
යභභ ළඩටවන වහ ඉේ මභක් සදු 
යනොයකරුණ ඵළවින් ්රිඹහත්භක යනොයකරිණි 

04 
අයරවිකයණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 
 

අයරවිකයණ යහේති ළරුමම් පිළිඵ කෘෂි 
යහේති නිරධහරීන්යේ දළනුභ වහ කුරත්හ 
ර්ධනඹ කිරීභ වහ උතුරු නළයගනහිය ප්රයද්ල 
ඳදනම් කයයගන ළඩටවන් කීඳඹක් ළරුමම් 
කශද ම්ඳත් දහඹකයින්යේ හි ඹ නිහ 
්රිඹහත්භක කිරීභට යනොවළකි විඹ 

05 
යගොවි ාංවිධහන විඵර ගළන්වීයම් පුහුණු 
ළඩටවන 
 

අාංක 07 ඹටයත් ඇති ළඩටවන වහ වියලේ 
අධහනඹ යඹොමු කිරීභ නිහ යම් ම්ඵන්ධ 
වියලේ ළඩටවනක් ්රිඹහත්භක යනොයකරිණි 

06 
නහඹකත් ව කුරත්හ ාංර්ධන පුහුණු 
ළඩටවන 
 

ම්ඳත්දහඹක හි ඹ නිහ යභභ ළඩටවන 
්රිඹහත්භක කිරීභට යනොවළකි විඹ 
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6.4.7. කෘෂිකහර්මික අලරවි ලත්ොයතුරු හඳෘතිඹ  
 
අයරවි, ආවහය ප්රතිඳත්ති වහ කෘෂි යහඳහය අාංලඹ භඟින් ්රිඹහත්භක වදනික ආවහය රයඹන්හි 

නිසඳහදන, යත්ොග වහ සේරය මිරට  අභත්ය ඒහයේ නිසඳහදන වහ ළඳයුම් ත්ත්ත්ඹන් පිළිඵ 

යත්ොයතුරු රැසකිරීභ වහ ඒහ ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදකයින් වහ යනත් අදහශ ඳහර්ලඹන් යත් රඵහ දීයම් 

කහර්ඹඹ ඉත්හ හර්ථක සදු යකයයමින් ඳතී. ආවහය ුමයක්ෂිත්ත්හඹ ම්ඵන්ධයඹන් පිහිටුනු රළබ 

න අභහත්යහාංලයේ තිඳත්හ රැසවීම් ර තීයණ ගළනීයම් කහර්ඹඹ වහත්, ජීන විඹදම් භහයරෝචනඹ 

පිළිඵ අභහත්යහාංලයේ අනු කමිටුයහි තීයණ ගළනීභ වහත්, එභ යත්ොයතුරු බහවිත්හ ව අත්ය 

ආඹත්නඹ භඟින් රඵහදුන් නිළයදි යත්ොයතුරු යවේතුයන් හි  ආවහය රය අලය අසථහයහි 

ආනඹනඹට පිඹය ගළනීයභන් වහ යද්ය ඹ ප්රභහණත් නිසඳහදන ඳළති අසථහන්හි ඵදු ඳළනවීයභන් 

ආනඹනඹ සීභහ කිරීයභන් ආවහය රයඹන්හි මිර ඳවශ භට්ටභක ඳත්හ ගළනීභට වළකි විඹ. 

අාංලයඹන් නිකුත් කයනු රඵන තිඳත්හ ආවහය රය විර්ණිකහත්, භහසක ආවහය යත්ොයතුරු 

විර්ණිකහත් බහහ තුයනන්භ යනොකඩහ නිකුත් කශ අත්ය 6666 යභොබියටේ දුයකථන යේහ 

ඔසයේ යත්ොයතුරු ප්රචහයණඹ කිරීභ ද හර්ථක සදුවිණි. ර්ඹ තුශ ග්රහවකයින් 120,000 ක් ඉන් 

ප්රයඹෝජන රඵහ තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 
නියයෝගීභත් ඳයපුයක් වහ  වියන් 
යත්ොය කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ උයදහ පුහුණු 
ළඩටවන් 50  

කුගඩු යයෝගඹට යගොදුරු වු ප්රයද්ලඹන්හි 
ඳරිය වහනියඹන් යත්ොය තියහය ගහකට 
අනුගත් වීභ වහ අලය දළනුභ රඵහදීභ (යම් 
ඹටයත් අනුයහධපුය වහ යඳොයරොන්නරු 
දිසත්රික්කඹන්හි ළඩටවන් 39 ක් නිභහ 
යගොවීන් 2991 ක් පුහුණු කය ඇත්)  

08 
කෘෂිකහර්මික වහ ග්රහමීඹ ාංර්ධනඹ වහ 
යත්ොයතුරු ත්හක්ණ ළඩටවන 

පුත්ත්රභ, භහත්යේ වහ නුය දිසත්රික්කඹන්හි 
ාංර්ධන නිරධහරීන්, කෘෂිකර්භ විදයහර 
කථිකහචහර්ඹරුන් වහ ළඩටවන් 4ක් 
සදුකය 107 ක් පුහුණු කයන රදී  

09 ම්භන්ත්රණ වහ ළඩමුළු 

ඒකහඵද්ධ ග්රහමීඹ ාංර්ධනඹ වහ ව ආසඹහ 
ඳළසෆික් කරහපීඹ භධයසථහනයේ අනුග්රවඹ 
ඇති කරහපීඹ ළඩමුළුක් ාංවිධහනඹ කිරීභ 
අයේක්හ කශද ඒ වහ එභ ආඹත්නයේ 
ප්රතිචහයඹක් යනොරළබීභ නිහ එභ ළඩමුළු 
්රිඹහත්භක යනොවීඹ 
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6.5. ජහතික ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 
  
ජහතික ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 2015 යර් දී යහඳෘති 8 ක් සදු කය ඇති අත්ය යභභ යහඳෘති ර 

ාංක්ෂිේත් විසත්ය ඳවත් දළක්යව්. 

 

6.5.1. ලඳෝණීඹ ආවහය වඳුන්හදී ලම් හඳෘතිඹ  

 

අඩුඵය ගර්බනී භව්රුන්වට භව්යඳෝ  වන්න්හදී භ, තුකයයේ වේ පිටි බහවිත් ප්රචලිත් 

කි රීයම් යහඳෘතිඹ, සුම යඳෝ ධහනයභඹ යහඳෘතිඹ වන්න්හදීභ  ආදී යහඳෘතීන් යභභ යර් විලහර 

ලයඹන් සදු යනොකර අත්ය යහජය ආඹත්න තුශ වහ අඳ ආඹත්නයේ ඳතින අයරවිළේ, ප්රදර්ලන  

කුටි වහ අලය ප්රභහණඹන් ඳභණක් නිසඳහදනඹ කයන රදී. 

 

 

6.5.2.බුත්ත්ර ලගොවිඳර ාංර්ධනඹ (අක්කය 10) 

2015 ර්ඹ වහ යභභ යගොවිඳර යනුයන් මුදේ යන් යනොකර අත්ය ඵහු හර්ෂික 
යඵෝගඹන් හි (අම ගහ) ආදහඹභක් රඵහ ගන්නහ රදී. 2015 ර්ඹ තුශ  අලි ළට   වහ 
ඵළන්ම්කයඹක් යර  රු.මි.0.333 ක මුදරක් ප්රහයද්ය ඹ යේකම් කහර්ඹහරඹට යගවීභට තිබු අත්ය 
කෘෂිකර්භ අභහත්යහාංලඹ භඟින් එභ මුදර යගන රදී. 

 

 

 

 

 

6.5.3.ත් භේවිර ලගොවිඳර ාංර්ධනඹ (අක්කය 16) 

2015 ර්ඹ වහ යභභ යගොවිඳර යනුයන් මුදේ යන් යනොකර අත්ය  ඳුමගිඹ 

යර් රු.මි. 0.142 ක් විඹදම් කය ගහ කයන රද ුමළේ වී  ගහයව් අසළන්න යර වී 

කියරෝ 3100 ක් විකිණීයභන්  රු.මි. 0.217 ක මුදරක් උඳඹහගන්නහ  රදී. යභභ යර්  යභභ 

යගොවිඳයේ අක්කය 07 ක් යගොවි ාංවිධහන වහ ඳහයම්ඳරික වේ ගහ කිරීභට  රඵහදුනි. 

යභයින් රු .මි 0.084 ආදහඹභක් රළබුනි. 
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6.5.4. ඳළර ත්හන - නහයහලවේන්පිට 

 නහගරික ළසඹන්ට අලය සඹළුභ යගතු ාංර්ධන ඳළර, යඳොයවොය, යභරම් ආදිඹ යභයින් රඵහ 

ගත් වළකි අත්ය යගතු ගහට අලය සඹළු උඳයදස  රඵහ ගත් වළක.  සඹළු එශලු, ඳරතුරු, භේ 

ර්ග  ර  ඵද්ධ  ඳළශ ද විකිණීභට ඇති අත්ය යභභ යර් රු.මි. 5.56 විඹදම් කය ඇති අත්ය රු.මි. 

7.81 මුදරක් ආදහඹභ යර රළබී ඇත්. 

6.5.5. ලදහිර අලරවිළර 

 යභහි  යද්ය ඹ ආවහය අයරවි කයන  අත්ය       යබෝජනහගහයඹක්  ද ඳත්හයගන ඹයි.වේ පිටි නිසඳහදන 

උදෆන ආවහය   යනුයන් කස  කයන අත්ය රු.මි. 39.51 ක මුදරක් විඹදම් කය ඇති අත්ය රු .මි 

44.44ක මුදරක් ආදහඹභ යර රළබී ඇත්. 

6.5.6. ඳළර ත්හන - ලදහිර  

නහගරික ළසඹන්ට අලය සඹළුභ යගතු ාංර්ධන ඳළශ, යඳොයවොය, යභරම් ආදිඹ යභයින් රඵහ 

ගත් වළකි අත්ය යභභ යර් රු.මි. 2.48  විඹදම් කය ඇති අත්ය රු.මි. 3.41 මුදරක් ආදහඹභ යර රළබී 

ඇත්. 

6.5.7. ලවේදි ෆුඩ් ලබෝජනහගහයඹ - නහයහලවේන්පිට 

 
යභහි විඹදභ රු.මි. 13.97ක් ව අත්ය ආදහඹභ රු.මි 14.94  කි. යභහිදී  යද්ය ඹ ආවහය  ,අර ර්ග, 

ඳහයම්ඳරික වේ,  විජලිත් ඳරතුරු, එශලු මිරදී ගත් වළක. 

 

බහණ්ඩහගහය ප්රතිඳහදන 

 2015 ප්රතිඳහදන (රු.මි) 2015.12.31 දිනට විඹදභ (රු.මි) 

පුනයහර්ත්න 46.18 42.48 

ප්රහේධන 5.0 5.15 

එකතු 51.17 47.62 
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6.6.  ඳලසචහත් අසළන්න පිළිඵ ත්හක්ෂ  ආඹත්නඹ   

6.6.1. භවහ බහණ්ඩහගහය ප්රතිඳහදන ඹටලත් ්රිඹහත්භක කයන රද ඳර්ලේ  හඳෘති 

පිළිඵ විසත්යඹ 

අනු 

අාංකඹ  
ඳර්ලේ  හඳෘතිඹ 

අනුභත් වු 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් කයන 

රද මුදේ 

(රු.මි) 

 2013- 2015 කහර සීභහ තුශ ්රිඹහත්භක 

ඳර්ලේ  හඳෘතිඹ 

  

1. එශලු/ ඳරතුරු ර ද්විතීයික නිසඳහදන 

ත්හක්ණඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඹටයත් 

අධිය ත්කයණඹ වහ විජරනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 

1.28 1.03 

2. වේ ආශ්රිත් එක්සටෘඩඩ් නිසඳහදන ළඩිදියුණු 

කිරීභ 

0.083 0.079 

 2014- 2015 කහර සීභහ තුශ ්රිඹහත්භක 

ඳර්ලේ  හඳෘතිඹ 

  

3. අම, ඳළයඳොේ ව අන්නහස ඳේඳ නිසහයණඹ 

වහ ඳලසචහත් අසළන්න පිළිඵ ත්හක්ණ 

ආඹත්නයේ ඳේඳ ඹන්ත්රඹ ඇගයීභ. 

0.13 0.10 

4. 1- මීත්යිේ යික්යරෝ යප්රොයේන් බහවිත්යඹන් 
ඇඹුේ යකයේ යගඩි ර ඳුම අසනු ජී කහරඹ 
දීර්ඝ කිරීභ 

0.36 0.26 

5. ප්රධහන යර වී නිසඳහදනඹ කයන ප්රයද්ල ර වී 
ගඵඩහකයණයේ ර්ත්භහන ත්ත්ත්ඹ ඇගයීභ 

0.15 0.12 

6. එක්සටෘඩඩ් ර්ගයේ යත්ේ නිසහයණ ඹන්ත්රඹ 
භඟින් මී ඇට, යටකජු ලින් යත්ේ නිසහයණඹ 
යොඹහ ඵළ මභ 

0.13 0.08 

 න ඳර්ලේ  හඳෘති- 2015    

7. යදහි ර ඳුම අසනු ජී කහරඹ දීර්ඝ කිරීභ ව 
අසනු ර ත්ත්ත්ඹ උස කිරීභ වහ පර් ඳුම 
අසනු ප්රතිකර්භ වහ ඒ ආශ්රිත් ඳරතුරු ර කහඹ 
විදයහත්භක ත්ත්ත්ඹ පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ  

0.83 0.66 

8. අසනු යනරහ ගළනීයභන් ඳුම යකටි කහරඹක් තුශ  
වී වහ විවිධ උසණත් ඳයහ ඹටයත් ප්රතිකහය 
කිරීයභන් ඳුම වේ නිසඳහදනයේ දී රළයඵන 
කළඩුණු වේ ප්රතිලත්ඹ පිළිඵ අධයනඹ කිරීභ 

0.15 0.029        ( 
රු. මි.1ක් 
ටිනහ වී 
වේ යභෝේ 
හිමිඹන් විසන් 
රඵහ දී ඇත්.) 

10. වේ නිසඳහදන කර්භහන්ත්ඹ වහ අයධෝයක්ත් 

කියණ බහවිත්හ කිරීභ  

0.75 0.77 

11. ශ්රී රාංකහයව් බී ළූණු ගහ ආශ්රිත් ළඩිදියුණු 

කයන රද ඳුම අසනු ත්හක්ණඹ වන්න්හදීභ 

0.12 0.015 

12. යටකජු බීජ ර ඇතුශත් සවිඹ ඉත් කිරීභ වහ 

ඹන්ත්රඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ 

0.15 0.023 

13. යද්ය ඹ එශලු කේ ත්ඵහගළනීභ වහ අධිය ත් 0.40 0.02 
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ත්ත්ත් ඹටයත් ාංයක්ණඹ කිරීභ පිළිඵ 

ත්හක්ණඹ වන්න්හ දීභ 

14. යද්ය ඹ මිදි බහවිත්හ කය යින් නිසඳහදනඹ කිරීභ 

පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ 

0.09 0.14 

15. භඤසයඤොක්කහ පිටි නිසඳහදනඹ කිරීභ ව ආවහය 

නිසඳහදන කර්භහන්ත් වහ භඤසයඤොක්කහ පිටි 

බහවිත්ඹ ප්රචලිත් කිරීභ 

0.20 0.82 

16. කෘෂියඵෝග ර අසනු පිරිසදු කිරීභ ව ගේ/ ළලි 

ඉත් කිරීභ වහ ුමදුුම ත්හක්ණඹ වන්න්හ දීභ 

0.10 0.02 

17. ජරහකර්ක රය බහවිත්හ කය වී විඹීයම් 

කහර්ඹක්භත්හඹ ළඩිදියුණු කිරීභ  

0.25 0.04 

 පුද්ගලික ආධහය භත් ලකලයන හඳෘති   

 2014 - 2015 කහර සීභහ තුශ ්රිඹහත්භක 

ඳර්ලේ  හඳෘති 

  

18. ත්ර බීජ ර යඳොතු වළරීයම් අඩු විඹදම් ඹන්ත්රඹක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ 

0.21 0.19 

 න ඳර්ලේ  හඳෘති- 2015   

19. කහඵනික ඳරතුරු ඉදවීභ ප්රචලිත් කිරීභ වහ 

යද්ය ඹ ලහකඳත්ර/ ඳරතුරු ර අතුරු නිසඳහදන 

අතුරුණුක්  යර බහවිත්හ කය ඳරතුරු ඉදවීයම් 

කහර්ඹක්ෂභත්හඹ ඉවශ නළාංවීභ   

0.01 0.01 

20 ඉඟුරු ආශ්රිත් නිසඳහදන වන්න්හ දීභ 0.09 0.06 

 

 

 

 

6.6.2 ාංර්ධන හඳෘති පිළිඵ විසත්යඹ - 2015 

අාං

කඹ 
හඳෘතිඹ 

ඉරක්කඹ අන් නිභවුභ / ප්ර තිපරඹ 

පුහුණු 

ළඩ

ටවන් 

ග න 

පුහුණුරහීනන් 

ග න 

සමහඳනඹ 

කිිපභට 

ඉරක්ක ගත්   

ඒකක ග න 

පුහුණු 

ළඩටවන් 

ග න 

පුහුණුරහීන

න් ග න 

සමහීන

ඹ 

ඒකක 

ග න 

01 වේ ර ත්ත්ත්ඹ 
උස කිරීභ වහ 
වේ යභෝේ 
නවීකයණඹ කිරීයම් 
යහඳෘතිඹ 

06 
වේ 
යභෝේ 

හිමිඹන් 155 

වේ යභෝේ 
හිමිඹන් 18 

 
2 

 
 
   125 

 
       

20 

02 කුළුඵඩු නිසඳහදනඹ 
කිරීභ පිළිඵ 
යහඳෘතිඹ 

18 506 
කුළුඵඩු 
යභෝේ 04 

28 
 

560 
 
08 
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03 යත්ේ නිසහයණඹ 

වන්න්හදීයම් 

යහඳෘතිඹ 

1 5 - - 

 
- 

 
- 

04 වේ පිටි යභෝේ 

නවීකයණඹ කිරීයම් 

යහඳෘතිඹ 

4 113 
වේ පිටි 
යභෝේ 20 

4 

 
100 

 
20 

05 කෘෂිකහර්මික යඵෝග 

ර ඳුම අසනු 

වහනිඹ අභ කිරීභ 

පිළිඵ යහඳෘතිඹ 

44 1232 -         68 

 
  2040 

  
- 

06 වී/ වේ/ ධහනය ව 

යනිර යඵෝග 

ළකසීභ ව අගඹ 

එකතු කර නිසඳහදන 

පිළිඵ යහඳෘතිඹ 

26 649 31 58 

 
 

1450 

 
 
61 

07 එශලු/ ඳරතුරු 

ආශ්රිත් අගඹ එකතු 

කර නිසඳහදන 

පිළිඵ යහඳෘතිඹ  

42 1131 08 58 

 
 

1160 

 
 
24 

08 වේ ව යනිර 

යඵෝග ආශ්රිත් අගඹ 

එකතු කර නිසඳහදන 

පිළිඵ යහඳෘතිඹ 

63 1612 09 50 

 
 

1250 

 
 
20 

09 ශ්රී රාංකහයව් ආවහය 

යටහ ව භනුය 

යඳෝණඹ පිළිඵ 

යහඳෘතිඹ 
24 745 - 40 

 
   2000 

 
- 

10 ුමදුුම ගඵඩහ ක්රභ 

ප්රචලිත් කිරීභ පිළිඵ 

යහඳෘතිඹ 

09 272 - 28 

 
840 

 
- 

 

 
 

6.6.3.  ආඹත්නලේ පුහුණු ඳහඨභහරහ- 2015 

 
ආඹත්නයේ කයයගන ඹනු රඵන යහඳෘති ර ප්රතිපර අයේක්ෂිත් පුහුණුරහීනන් වහ රඵහ දීභ යභභ 
පුහුණු ඳහඨභහරහ ඳළළත්වීයම් අයමුණ යව්. ත්ද, ඳුම අසනු වහනිඹ අභ කිරීයම් ්රිඹහදහභඹ පිළිඵ 
පුහුණුක් ද රඵහ යද්. 
 

පුහුණු ඳහඨභහරහ ලන්හසික ඵළවළය හප්ති 

පුහුණු ඳහඨභහරහ ගණන 54 14 259 

පුහුණුරහීනන් ගණන 2116 395 7505 
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6.6.4.  උඳලද්ලක ලේහ- 2015 

අ.අ. උඳලද්ලක ලේහ ර්ගඹ ප්රභහ ඹ 

1.  වේ ළකුමම් ඒකක සථහපිත් කිරීභ. 04 

2.  
දළනට ්රිඹහත්භක වේ ළකසීයම් ඒකක ඹහත්කහ මන (පුනරුත්ත්හඳනඹ 

කිරීභ) කිරීභ ව නවීකයණඹ කිරීභ. 
01 

3.  වේ ව යනත් පිටි ළකසීයම් ඒකක පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 24 

4.  කුළුඵඩු නිසඳහදන ඒකක පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 07 

5.  
මිරිස/ ඳරතුරු/ එශලු/ කුළුඵඩු/ ධහනය ව ෂධ විඹීභ පිළිඵ 

උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 
04 

6.  
ඳුම අසනු ක්යේත්රඹට අදහශ RPRDC/ IPHT ඹන්ත්ර ව උඳකයණ පිළිඵ 

උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 
05 

7.  එශලු/ ඳරතුරු ළකසීභ පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ.  02 

8.  නුඩ්ේස නිසඳහදනඹ පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 01 

9.  යත්ේ නිසහයණඹ පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 04 

10.  වී ත්ළම්බීභ ව වේ නිසඳහදනඹ පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 04 

11.  වේ ආශ්රිත් ආවහය නිසඳහදනඹ පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 02 

12.  
වේ නිසඳහදනඹ, ඇුමරුම්කයණඹ ව ඒ ආශ්රිත් ඹන්ත්ර පිළිඵ උඳයද්ලක 

යේහ ළඳයීභ. 
02 

13.  කෘෂියඵෝග ළකසීභ පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 06 

14.  අඳවන ජරඹ පිරිසදු කිරීභ පිළිඵ උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ. 01 

 15. 2015 ර්යේ භසත් උඳයද්ලක යේහ ළඳයීභ  67 

 

 

6.6.5.  ආඹත්නලේ ප්රකහලන නිකුත් කිරීභ 

2015 ර්යේ ආඹත්නයේ ප්රකහලන 9176 ක්  පුහුණුරහීනන් ව ඳුම අසනු දළනුභ අලය අඹ වහ 

නිකුත් කය ඇත්. යභභඟින් ආඹත්නයේ ළඩටවන් ව ඳුම අසනු ත්හක්ණඹ පිළිඵ න 

ත්හක්ණික දළනුභ පිළිඵ අයඵෝධඹක් රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත්. 

6.6.6. 2015 ර්ලේ මුර ප්රගතිඹ 

විඹදම් 
2015 ඇසත්ලම්න්තු 

(රු.මි) 

2015 ත් විඹදම් 

(රු.මි) 

පුනයහර්ත්න විඹදම් 

පුද්ගලික ඳඩිනඩි 67.38 68.73 

යනත් පුනයහර්ත්න විඹදම් 21.13 17.87 

පුනයහර්ත්න විඹදම් එකතු 88.52 86.61 

ප්රහේධන විඹදම් 

සථහය ත්කම් අත්ඳත් කය ගළනීභ - - 

ප්රහේධන විඹදම් එකතු - - 

ම්පුර්  එකතු 88.52 86.61 
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6.7. ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ ප්රතිඳත්ති බහ 

6.7.1.  2015 ලර්දී ආඹත්නලේ මුර ව ලබෞතික ප්රගතිඹ ඳවත් ඳිපදිඹ.  

 

ර්ත්භහනයේ දී ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ ප්රතිඳත්ති බහ, යජයේ කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ 

ඳර්යේණ ළරුමම් කිරීයම්, අධීක්ණඹ කිරීයම් ව අයමුදේ ළඳයීයම් දී මුලික කහර්ඹබහයඹක් ඉටු 

කයයි.  

2015 ජනහරි සට යදළම්ඵර් භහඹ දක්හ, මලික ඳර්යේණ කශභනහකයණ ළඩටවන්       13 හි 

මරය ප්රගතිඹ ඳවත් ඳරිදි යව්. 

 

 
 

ශ්රී රාංකහලේ ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ළරළසභ  
 
යභභ ළඩටවන ඹටයත් 2015 ර්යේදී ප්රතිඳහදන ළරසීභ  වහ අළුතින් ඳර්යේණ යහඳෘති 40 

ක් නිර්යද්ල කයන රදී. කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයන් ඉදිරිඳත් කයන රද යහඳෘති යඹෝජනහ 32 

කට ද, අඳනඹන කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයව් 03කට ද, යවක්ටර් යකොබ්ඵෆකඩු යගොවි කටයුතු 

ඳර්යේණ වහ පුහුණු ආඹත්නයේ 02 කට ද එයේ අනුභළතිඹ රඵහ යදන රදී. 2015 ර්යේදී ම්පුර්ණ 

යහඳෘති 57 ක් කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයන් ද 03 ක් අඳනඹන කෘෂිකර්භ යදඳහර්ත්යම්න්තුයන් ද 

05 ක් යවක්ටර් යකොබ්ඵෆකඩු යගොවි කටයුතු ඳර්යේණ වහ පුහුණු ආඹත්නයඹන් ද 31 ක් ජහතික 

විලසවිදයහර ලින්ද ්රිඹහත්භක යමින් තිබුණි. එයේභ 2015 ර්යේදී අන් කයන රද යහඳෘති 

ාංඛ්යහ 83කි. ඒහයේ ප්රතිපර දළනට නිකුත්වී ඇත්. 

 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ප්රතිඳත්ති ව ප්රමුඛත්හ  
 
යභභ ළඩටවන ඹටයත් 2015 ර්යේදී කෘෂිකහර්මික ඹන්ත්ර ුමත්ර, සබහවික ම්ඳත් 

කශභනහකයණඹ, ලහක ආයක්ණඹ ව කහඵනික කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ ඹන ක්යේත්රඹන්යේ ඳර්යේණ 

ප්රමුඛ්ත්හ ප්රකහලන නිභන රදී. 2017-2021 කහරඹ වහ භහජ-ආර්ථික, ත් ඳහරනඹ, ජරජීවී 

ගහ ව භත්ය ගහ ඹන ක්යේත්රඹන්හි ඳර්යේණ ප්රමුඛ්ත්හ පිළියඹශ යකයයමින් ඳළතුණි.  

 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ළඩටවන් ර කහර්ඹක්භත්හඹ ළඩිදියුණු කිරීභ  

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ ළරළසයම් යහඳෘතිර ඹභස ප්රගතිඹ එභ යහඳෘති අදහශ ජහතික 

කමිටු භඟින් ඇගයීභ සදුවිඹ.  
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ඳර්ලේ  ආඹත්න ව කහර්ඹඹ භණ්ඩර වහ නිර්ලද්ල  

 

යභභ ළඩටවන ඹටයත් ඳර්යේණ කශභනහකයණඹ වහ යත්ොයතුරු දත්ත් ගඵඩහ 2014 ය 

වහ පිළිලඹශ කයන රදී.  

 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ඳද්ධතිලේ ඳර්ලේ  ආඹත්න ර ඵහහිය විභර්ල ඹ 

 

යභභ ළඩටවන සදුකිරීභ වහ අලය ඹහන්ත්රඹක් කස කශත්  මරය ප්රතිඳහදන යනොභළති වීභ නිහ 

්රිඹහත්භක කිරීභට යනොවළකි විඹ. 

 

ආවහය ව කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ ශ්රී රහාංකීඹ ඟයහ  

යභභ ප්රකහලනඹ ඳනයත්හි අාංක 10(f) ව (i) හි වන් කහර්ඹබහයඹන් න කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ 

ර විකාසටත්ඹ  නාංහ මභ ව ජහතික / අන්ත්ර්ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ ආඹත්න අත්ය 

ම්ඵන්ධත්හ යගොඩනළාංවීයම් අයමුණින් සදු යකයර්. ඒ අනු 2015 ර්යේදී 1 යළුභ ව 2 යළුභ 

මුරණඹ කයන රදී. 

 

ඳර්ලේ  දීභනහ  

යභභ ළඩටවන ඹටයත් 2015 ර්යේදී, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ ඳද්ධතියේ සටින 

ඳර්යේකයින් 64 යදයනකුයේ ඳර්යේණ දීභනහ  වහ අනුභළතිඹ රඵහ යදන රදී.  

 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ඳද්ධතිඹ ව යජඹ අත්ය ාංහදඹක් ලගොඩනළාංගිභ 

යභභ ළඩටවන ඹටයත් කහ මන ඳර්යේණ අලයත්හ වන්නහ ගළනීයම් අයමුණින් 2015 යර් දී 

රැසවීම් 02ක් ඳත්න රදී.  

 

ඳර්ලේ  ආඹත්න අත්ය ඳර්ලේ  ළඩටවන් 

  

ජහතික විදයහ ව ත්හක්ණ යකොමිභ භ  භහන කහර්ඹබහයඹන් කිරීභ වහ අයඵෝධත්හ 
ළඩටවනක් ආයම්බ කයන රදී. NASFLOR 2015, යහජකීඹ උද්භිද උදයහනඹ ව භේ ගහ 
ඳර්යේණ පිලිඵ ජහතික කමිටුයව් වයඹෝගයඹන් ඳත්න රදී.  

 

ලත්ොයතුරු ම්ඳත් ඳිපශීරනඹ පිළිඵ දළනුම්ත් කිරීලම් ළඩටවන  

කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ පිලිඵ ජහතික ග්රන්ථ නහභහලිඹ ඹහත් කහ මන කයන රදී.  

 

ජහතික/අන්ත්ර් ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ආඹත්න අත්ය ම්ඵන්ධත්හ ලගොඩනළාංගිභ : 
යභභ ළඩටවන ඹටයත් 2015 ජුනි 22-24 දක්හ පුහුණු ළඩටවන් ආසඹහනු ආඳදහ යඳය ුමදහනම් 
කිරීයම් භධයසථහනඹ භග වයඹෝගීත්හයඹන් ඳත්න රදී.  

කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ ම්ඵන්ධ ළදගත් ව කහ මන ගළටළු රට පිළිඹම් ලඹදීභ  

යභභ ළඩටවන ඹටයත් 2015 යර්දී කහඵනික කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ නළාංවීභ වහ න 
ආණ්ඩුකහයරුන්යේ පුයයෝගහමී ළඩටවනට ම්ඵන්ධ න රදී. යභභ ළඩටවන කහඵනික 
කෘෂිකර්භහන්ත්ඹ නළාංවීභ වහ න ජහතික ළඩපිළියරක් ඇති කිරීයම් අයමුණින් ්රිඹහත්භක 
යකයර්. 
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ආඹත්නලේ ත්ත්ත්ඹ ාංර්ධනඹ  

යභභ ළඩටවන ඹටයත් යද්ලගුණික විඳර්ඹහ රදී සබහවික ඳරිය ඳද්ධතියේ ප්රත්යසතීකයණඹ 
යගොඩනළාංවීභට යද්ලගුණික යත්ොයතුරු බහවිත්ඹ පිණි ප්රතිඳත්තිභඹ භළදිවත්වීභ පිළිඵ ළඩමුළු 
2015 යර් ජුනි 25 දින ආසඹහනු ආඳදහ යඳය ුමදහනම් කිරීයම් භධයසථහනඹ භග 
වයඹෝගීත්හයඹන් ඳත්න රදී.  
 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ඳද්ධතිලේ කහර්ඹහධන විභසුභ  

යභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරීභට අලය කයන මලික යත්ොයතුරු, එනම් ඳර්යේණ නිරධහරීන්යේ 
කහර්ඹභණ්ඩර ත්ත්ත්ඹ ව ඔවුන්යේ පුහුණු අලයත්හ වන්නහ ගන්නහ රදී. නමුත් මරය ප්රතිඳහදන 
හි  නිහ ්රිඹහත්භක කිරීභට යනොවළකි විඹ.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. කෘෂිකහර්මික වහ ලගොවිජන යක්ෂ  භණ්ඩරඹ  

කෘෂිකහර්මික යක්ෂේත්රයේ යක්ෂණ යේහ ඳඹන දියියන් එකභ යහජය ආඹත්නඹ ලයඹන් 

කෘෂිකහර්මික වහ යගොවිජන යක්ෂණ භණ්ඩරඹ යත් ඳළරී ඇති ගකීභ උඳරිභ ආකහයයඹන් 

ඉටුකිරීභට 2015 ර්යේදී ද යඹෝජනහ ක්රභ දීඳයහේත් ්රිඹහත්භක කිරීභට භණ්ඩරඹ කටයුතු කයන 

රදී. එභඟින් 2015 ර්යේදී භණ්ඩරඹ උඳඹහ ඇති යක්ෂණ හරික ආදහඹභ රුපිඹේ මිලිඹන 1121.72 

ක් විඹ. 

ආසිඹහනු ආඳදහ ලඳය සුදහනම් කිරීලම් භධසමහනඹ භග 

වලඹෝගීත්හලඹන් ඳත්න රද පුහුණු ළඩටවන් 
ආචහර්ඹ සිිපේ විලේසුන්දය භඹහලේ 

ලේඹ ඇගයීභට භේගහ ඳර්ලේ  

පිලිඵ ජහතික කමිටුලන් ම්භහන 

පිිපනළම අසමහ 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්ලේ  ළරළසලම් හඳෘති ර 

ප්රගතිඹ ඉදිිපඳත් කිරීභ 
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එයේභ, 1999 අාංක 20 දයණ කෘෂිකහර්මික වහ යගොවිජන යක්ෂණ ඳනයත් 7 ගන්තියේ (ආ) 

ඹටයත් වන් විධිවිධහන ඹටයත්  කෘෂිකහර්මිකයින්යේ කෘෂි උඳකයණ, යභරම් වහ අයනකුත් 

චාංචර වහ නිසචර යද්ඳර ම්ඵන්ධයඹන් ව යක්ෂණ ක්රභඹක් ්රිඹහත්භක කිරීභට යභභ භණ්ඩරඹට 

ඳයහ ඇති ඵරඹ අනු, 2008/01/09 දින සට ්රිඹහත්භක කයන රද යයෝද 2 වහ යයෝද 04 ට්රළක්ටර් 

වහ පර්ණ වහ යත්න ඳහර්ලසවීඹ යක්ෂණහයණඹ රඵහ දීයම් යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභඹ පුළුේ කයමින් 

ඔවුන් තු ඳවත් වන් හවන වහ ද යත්න ඳහර්ලසවීඹ යක්ෂණහයණදීභ 2015 ර්යේදී 

ආයම්බ කයන රදි. 

1. ලභෝටර් යිකේ 

2. ත්රීලයෝද යම 

3. ලභෝටර් කහර් 

4. ද්ගිකහර්ඹ (Dual Purpose) හවන 

5. ලරොිප  

මීට අභත්ය වනහධහය යඳොයවොය රඵහ ගන්නහ යගොවීන් අනිහර්ඹ ගහ යක්ෂණඹට දහඹක 

කයගනු රඵන “යකත්ට අරුණ - යඳොයවොය වනහධහය යඹෝජනහ ක්රභඹ” ්රිඹහත්භක කිරීභ 2014/15 

භව කන්නයේ සට අඳ භණ්ඩරඹ යත් ඳයන රදී. ඒ අනු, 2015 ර්ඹ තුශදී ද 2015 ඹර 

කන්නයේ දී ව 2015/16 භව කන්නයේදී  යභභ යඹෝජනහ ක්රභඹ ඉත්හ හර්ථක ්රිඹහත්භක කයන 

රදී. එයේභ  භණ්ඩරඹ විසන් ්රිඹහත්භක කයගනු රඵන හභහනය ගහ යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභඹ ද 

එයරභ ්රිඹහත්භක යව්.  

 

එයේභ, කෘෂිකහර්මික යක්ෂේත්රඹට අදහශ ්රිඹහත්භක කයනු රඵන ඳශු ම්ඳත් යක්ෂණඹ, ගඵඩහ 

යක්ෂණඹ, ට්රළක්ටර් වහ කෘෂි උඳකයණ යක්ෂණඹ යභන්භ කෘෂිකහර්මිකඹහයේ ුමබහධනඹ ඉරක්ක 

කයගනිමින් ුමයත් යෞඛ්ය යක්ෂණඹ වහ  වදිස අනතුරු යක්ෂණඹ යභන්භ යගොවි විශ්රහභ ළටුේ 

යඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ධීය විශ්රහභ ළටුේ යඹෝජනහ ක්රභඹ ඹන භහජ ආයක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභ ද 

භණ්ඩරඹ විසන් 2015 ර්යේදී ද දීඳයහේත් ්රිඹහත්භක කයන රදී. 

 
 

හර්ෂික හිපක ආදහඹභ (2011 – 2015) දක්හ 

ලඹෝජනහ ක්රභඹ 2011 2012 2013 2014 2015* 

ගහ යක්ෂණ  119.1 99.90 82.16 97.22 89.80 

ඳශු ම්ඳත් යක්ෂණ  17.86 15.80 8.89 12.06 9.79 

කෘෂි උඳකයණ ව යත්න ඳහර්ලසවීඹ 

යක්ෂණ  
5.88 6.50 1.53 0.25 0.95 

ුමයත් වහ වදිස අනතුරු යක්ෂණ  14.23 2.50 0.74 7.74 14.88 

යකත්ට අරුණ යඳොයවොය වනහධහය යක්ෂණ  - - - - 1006.3 

එකතු (රු මිලිඹන) 157.0 124.7 93.3 117.3 1121.7 
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*ලකටුම්ඳත් කර අගඹන්  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යම් ආකහයයඹන් 2015 ර්ඹ තුශදී අඳ භණ්ඩරඹ වියලේ යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභ කිහිඳඹක්  ආයම්බ 

කය ඉත්හ හර්ථක අන්දමින්  ්රිඹහත්භක කයනු රළබ අත්ය, යම් තුළින් 2015 ර්ඹ තුශදී රඵහගත් 

යබෞතික වහ මරය ප්රගතිඹ ඳවත් ඳරිදි හයහාංල ගත් කය දළක්විඹ වළකිඹ. 

යක්ෂ  ලඹෝජනහ ක්රභඹ රඵහ ගත් ප්රගතිඹ 

වී ගහ යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභඹ 
ලබෞතික (අක්කය) 48,580 

මර (රු.මි) 65.41 

යකත්ට අරුණ යඳොයවොය වනහධහය යක්ෂණ යඹෝජනහ 
ක්රභඹ 

ලබෞතික (අක්කය) 2,236,000 

මර (රු.මි) 1,006.30 

 
අයනකුත් ගහ යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභ 

ලබෞතික (අක්කය) 
13,740 

මර (රු.මි) 
24.38 

කෘෂි උඳකයණ වහ ට්රළක්ටර් යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභ 

ලබෞතික 

(උඳකය ) 

34 

මර (රු.මි) 
0.13 

යත්න ඳහර්ලසවීඹ යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභඹ 
ලබෞතික(යමහවන) 

1,118 

මර (රු.මි) 0.82 

ඳශු යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභඹ 
ලබෞතික (තුන්) 

5,975 

මර (රු.මි) 9.78 
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ඉවත් වන් ආකහයයඹන් භණ්ඩරයේ යේක පුයේඳහඩු හිත් වුද, දළනට සටින සීමිත් යේක 

පිරි භ  එක් 2015 ර්ඹ තුශදී අඳ භණ්ඩරඹ කහර්ඹක්ෂභ අයුරින් දියියන් කෘෂි යක්ෂණඹ වහ 

ආයක්ෂණඹ ළරසීභ උයදහ ්රිඹහකහරී අන්දමින් කටයුතු කයනු රළබීඹ. 

 

6.9. ජහතික ලඳොලවොය ලේකම් කහර්ඹහරඹ  

 

6.9.1. 2015 ලර් ්රිඹහකහයකම් වහ ප්රගතිඹ   

ජහතික යඳොයවොය යේකම් කහර්ඹහරයේ ඒ ඒ අාංල වහ දිසත්රික් කහර්ඹහර විසන් ්රිඹහත්භක 

කයන රද ළඩටවන් වහ 2015. 12. 31 දිනට රඵහ ඇති ප්රගතිඹ ඳවත් දක්හ ඇත්. 

ත්ත්ත් විලසයේණඹ කයන රද යඳොයවොය ප්රභහණඹ (යභ.යටො) (2015. 12. 31 දිනට)  

 

ලඳොලවොය ර්ගඹ එකතු 

යරිඹහ 460,020.75 

මියුරියඹට් ඔෂස යඳොටෆස 217,738.39 

ත්රිත් ුමපිරි යඳොසයේට් 102,458.36 

ඇයභෝනිඹම් ේයේට් 83,164.00 

කීයයිට් 10,884.95 

සන්ක් ේයේට් 1,115.4 

ඩයි ඇයභෝනිඹම් යඳොසයේට් 6,329.44 

කළේසඹම් ඇයභෝනිඹම් නයියේට් 169.00 

එේම් යෝේට් 927.7 

කළේසඹම් නයියේට්  210.00 

ුමයත් වහ වදිස අනතුරු යක්ෂණ යඹෝජනහ ක්රභ 

ලබෞතික (ලගොගින්) 
16,362 

මර (රු.මි) 

14.87 

ර්ඹ 
අනුභත් ලේක 

ාංඛහ 

ලේලේ නියුතු ලේක 

ාංඛහ 

පුයප්ඳහඩු ලේක 

ාංඛහ 

2014 421 296 125 

2015 421 294 127 
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ඇන්වයියේට් භළේනීසඹම් ේයේට්  
- 

යඵෝයර්ට් 210.00 

ේඳර් යඵන්යටොනයිට් - 

භළේනීසඹම් නයියේට් - 

භළේනීසඹම් ේයේට් යභොයනොවයිඩ්යර්ට් 40.00 

මුහුදු ඳළශෆටි නිසහයණඹ (Seaweed)  2 

දිඹය යඳොයවොය ( මටර්) 357,936.9 

මිශ්ර යඳොයවොය  9,557.61 

 

2015/2016 භවකන්නඹ වහ වී ගහ කයන භූමි ප්රභහණඹ වහ යඳොයවොය නිර්යද්ල ඳදනම් කය  

ගනිමින් යඳොයවොය අලයත්හඹ යඵදහවළරීභ යම් න විට අන් කය ඇත්. 2015 ඹර කන්නඹ වහ 

වී ගහ කයන භූමි ප්රභහණඹ වහ යඳොයවොය නිර්යද්ල ඳදනම් කය ගනිමින් යඳොයවොය අලයත්හඹ 

ත්ක්යේරු කය යඵදහ වළරීභ අන් කය තියබ්. 

 

කහය ඹ 
භවහ හිප 

භහර්ග 
සුළු හිප භහර්ග ර්හ ලඳෝෂිත් එකතු 

ගහ ඉරක්ක (ලවක්.) 362,373.20 209,560.00 216,386.00 788,319.20 

 

කහය ඹ 
යිපඹහ     

(ලභ.ලටො) 

ටී.එස.පී     

(ලභ.ලටො) 

එම්.ඕ.පී 

(ලභ.ලටො) 

එකතු      

(ලභ.ලටො) 

ලඳොලවොය 

අලත්හඹ 147,924.83 36,820.05 45,509.95 230,254.82 

ලඳොලවොය ලඵදහ වළරීභ 115,005.69 29,360.45 34,570.35 178,936.49 

 

2015 ඹර කන්නඹ 

 

කහය ඹ භවහ හිප භහර්ග 
සුළු හිප 

භහර්ග 
ර්හලඳෝෂිත් එකතු 

ගහ ඉරක්ක (ලවක්.) 315,133.00 142,002.20 81,238.80 538,374.00 

 

 

 

 

 

 

 

2016 යදළම්ඵර් 31 දිනට යජයේ යගොවිඳශ වහ යහජය ආඹත්න තු කුඹුරු ඉඩම් ර වී ගහ වහ ද 

වනහධහය භත් යඳොයවොය ළඳයීභ ඳවත් ඳරිදි යව්. (යභභ යඳොයවොය ඇභන්ම් යඳොයවොය ලින් රඵහ දී 

ඇත්.) 

 

 

කහය ඹ 
යිපඹහ     

(ලභ.ලටො) 

ටී.එස.පී     

(ලභ.ලටො) 
එම්.ඕ.පී (ලභ.ලටො) 

එකතු      

(ලභ.ලටො) 

ලඳොලවොය 

අලත්හඹ 104,086.54 26,150.03 31,935.84 162,172.42 

ලඳොලවොය ලඵදහ වළරීභ 90,096.75 22,286.24 25,616.50 137,999.49 
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2015/2016 භව කන්නඹ 

ගහ ඉරක්කඹ 

(ලවක්.) 

යිපඹහ  

(ලභ.ලටො.) 

ටී.එස.පී 

(ලභ.ලටො.) 

එම්.ඕ.පී 

(ලභ.ලටො.) 

එකතු 

(ලභ.ලටො.) 

1,125.82 306.6 245.6 49.45 601.65 

  

2015 ඹර කන්නඹ 

 

ගහ ඉරක්කඹ 

(ලවක්.) 

යිපඹහ  

(ලභ.ලටො.) 

ටී.එස.පී 

(ලභ.ලටො.) 

එම්.ඕ.පී 

(ලභ.ලටො.) 

එකතු 

(ලභ.ලටො.) 

1,198.92 311.876 49,540 54.820 416.234 

 

ලඳොලවොය ආනඹනඹ වහ ලත්ොග ඳහරන අාංලඹ 
 

1988 අාංක 68 දයන යඳොයවොය විධිභත් කිරීයම් ඳනත් ාංයලෝධනඹට යඳොයවොය උඳයද්ලන 

බහට යඹොමු කය ඇත්. යඳොයවොය යහඹකත් කහර්ඹඹන් වහ න ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ  වහ 

ඳළයණි ඵරඳත්ර අලුත් කිරීභ භනහ ඳුම විඳයභක් ඹටයත් ්රිඹහත්භක ඇත්. 

 

ආනඹනඹ කස කිරීභ 

න ඵරඳත්ර අලුත් කිරීම් න ඵරඳත්ර අලුත් කිරීම් 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

- 18 73 61 - 02 22 20 

 

නිසඳහදන ලඵදහවළරීභ ව අලරවි කිරීභ 

න ඵරඳත්ර අලුත් කිරීම් න ඵරඳත්ර අලුත් කිරීම් 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

- 04 04 03 - 257 133 74 

 
න ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ භඟින් රුපිඹේ 575,000 ක් ව ඳළති ඵරඳත්ර අලුත්කිරීභ භඟින්  

රු. 1,650,000 ක් යර අඹකය යජයේ ගිණුභට ඵළය කය තියබ්.යඳොයවොය උඳයද්ලන කමිටු රැසවීභ 

ජනහරි, අයප්රේේ ව ජලි භහ ර ඳත්හ ඇත්. යහජය යඳොයවොය භහගම් තු වී යඳොයවොය යත්ොග 

ත්ත්ත්ඹ පිළිඵ යත්ොයතුරු ඳවත් දළක්යව්. 

කහය ඹ 
යිපඹහ     

(ලභ.ලටො) 

ටී.එස.පී     

(ලභ.ලටො) 
එම්.ඕ.පී (ලභ.ලටො) 

2015. 01.01 දිනට ඳළති 
යත්ොග ත්ත්ත්ඹ  
 32,082.81 7,736.23 5,746.61 

2015 යර් යදළම්ඵර් 
දක්හ ආනඹනඹ වහ 
අයනකුත් රළබීම් 214,401.81 67,232.12 88,704.75 
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ලඳෞද්ගලික ලඳොලවොය භහගම් තු ලත්ොග ත්ත්ත්ඹ පිළිඵ ලත්ොයතුරු ඳවත් දළක්ලේ. 

 

කහය ඹ 
යිපඹහ     

(ලභ.ලටො) 

ටී.එස.පී     

(ලභ.ලටො) 

එම්.ඕ.පී 

(ලභ.ලටො) 

2015. 01. 01 දිනට ඳළති යත්ොග 
ත්ත්ත්ඹ  
 13,234 106 4,276 

2015 යර් යදළම්ඵර් දක්හ 
ආනඹනඹ වහ අයනකුත් රළබීම් 
 211,693 40,236 119,255 

2015. 12. 31 දක්හ යඵදහවළරීම්      
(වී වහ අයනකුත් යඵෝග) 
 56,582 13,916 45,788 

2015. 12. 31 දිනට යත්ොග 
ත්ත්ත්ඹ 20,552 440 7038 

 

යඳොයවොය වනහධහය  ළඩටවන ඹටයත් යගවීම් විසත්ය ඳවත් දක්හ ඇත් 
 

කහය ඹ ලගන රද මුදර (රු.මි) 

2015. 12. 31 දිනට 

වී යඳොයවොය වනහධහයඹ වහ 39.78 

යනත් කෘෂි වහ ළවිලි යඵෝග වහ 9.78 

 
 
යඳොයවොය ප්රම්ඳහදනඹට අදහශ ඳවත් වන් කමිටු රැසවීභ ඳත්හ සඹ කහර්ඹබහයඹ ඉටු කය ඇත්. 

 

කමිටු රැසගිම් ග න 

අභහත්ය භණ්ඩරඹ ඳත් කශ සථහය ප්රම්ඳහදන ළරුමම් 
කමිටු 

- 

එක් එක් කහර්තු වහ යඳොයවොය හණිජ මිර තීයණඹ කිරීයම් 
කමිටු 

05 

 
 
 
 
 
2015. 12. 31 දින න විට  ආනඹනඹ කිරීභට ළරුමම් කයන රද යඳොයවොය  ඳාංගු (Quota) ඳවත් දළක්යව්. 

2015. 12. 31 දක්හ 
යඵදහවළරීම්      (වී වහ 
අයනකුත් යඵෝග) 
 241,672.14 56,932.55 68,639.79 

2015. 12. 31 දිනට යත්ොග 
ත්ත්ත්ඹ 4,812.48 18,035.80 25.811.57 
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ලඳොලවොය ර්ගඹ හර්ෂික ලඳොලවොය අලත්හඹ (ලභ.ලටො) 

යරිඹහ 426,750.0 

ටී.එස.පී 100,800.0 

එම්.න.පී 180,400.0 

 
2015 ර්ඹ වහ යඳොයවොය වනහධහයඹ යනුයන් ඇසත්යම්න්තු කයන රද මුදර රු. බිලිඹන 35 
කි. 

 

6.10.  සී/ රාංකහ ලඳොලවොය භහගභ 

2015 ර්ලේ මර වහ ලබෞතික ප්රගතිඹ ගි වනහධහය වහ අලනකුත් ලඵෝග වනහධහය ලඳොලවොය  

හඳෘතිඹ/ 

ළඩටවන 
ලඳොලවොය ආනඹනඹ වහ 

ලඵදහවළරීභ. 

ලඳොලවොය ආනඹනඹ, ලභයටින් මිර 

දී ගළීනභ වහ මිශ්ර/ අමිශ්ර ලර 

ලඳොලවොය ලඵදහවළරීභ. 

්රිඹහකහයකම් වනහධහය ගි ලඳොලවොය 

ලඵදහවළරීභ 

අලනකුත් ලඵෝග වහ වනහධහය 

ලඳොලවොය ලඵදහවළරීභ. 

්රිඹහත්භක ප්රලද්ල මුළු දියින පුයහ 

2015 ලන්කර 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 
15,575.00 6,832.00 

ඉරක්කඹ (T)/ 

ප්රගතිඹ  (P) (T) (P) (T) (P) 

ක
හර්
තු
භ
ඹ
 
ම
ර

 
(රු
.මි
.)
 

ඉ
ර
ක්
ක
ඹ
 
ව
හ 

ප්ර
ග
ති
ඹ
 

(
මු
ච්
චි
ත්
 අ
ග
ඹ
) 

1
 
ක
හර්
. 

1,780.00 1,359.620 1,298.00 1,352.19 

2
 
ක
හර්
. 

4,591.00 5,505.35 1,913.00 1,558.54 

3
 
ක
හර්
. 

2,227.00 208.46 1,503.00 1,791.17 

4
 
ක
හර්
. 

6,977.00 6,670.12 2,118.00 2,585.70 

 ක
හර්
තු
භ
ඹ
 ල
බ
ෞති
ක
 ඉ
ර
ක්
ක
ඹ
 

ව
හ 
ප්ර
ග
ති
ඹ
 (

මු
ච්
චි
ත්
 අ
ග
ඹ
) 

1
 
ක
හර්
. 

28,345,000 21,410,048 22,664,000 23,171,171 

2
 
ක
හර්
. 

71,964,000 86,754,485 33,410.000 26,411,891 

3
 
ක
හර්
. 

35,589,000 3,598,600 26,243,000 30,662,073 

4
 
ක
හර්
. 

109,348,000 115,144,830 36,980,000 44,439,800 

භසම 

ලබෞතික 

ඉරක්කඹ 

ලභ.ලටො. 

245,216 226,899 119,288 124,685 

ලනත්  
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6.11. සී/ ලකොශම ලකොභර්ේ ලඳොලවොය භහගභ 

2015 ර්ලේ ලඳොලවොය වනහධහය ළඩටවන ඹටලත් ලගොවි ජනත්හ ලත් ලඳොලවොය ලඵදහවළරීභ 

2015 ලදළම්ඵර් 31 දක්හ ප්රගතිඹ 

කියරෝ 50 ක යඳොයවොය  ඵෆගඹක් රු.350/-  ක වනහධහය මිර ඹටයත් වී ගහ වහ ද 

රු.1200/- ක මිර ඹටයත් අයනකුත් යඵෝග වහද අදහශ ර්ඹ තුශ ඳවත් දළක්යන ඳරිදි යඵදහවරින 

රදී. 

දිසත්රික්කඹ 2015 ජනහිප 01 සිට ලදළම්ඵර් 31 දක්හ 

යිපඹහ 

(ලභ.ලටො.) 

ටී.එස.පී. 

(ලභ.ලටො.) 

එම්.ඕ.පී. 

(ලභ.ලටො.) 

එකතු 

(ලභ.ලටො.) 

අම්ඳහය 10,535 2,428 2,617 15,580 

අනුයහධපුය 11,316 2,800 3,132 17,248 

ඵදුේර 3,050 747 854 4,651 

භඩකරපු 2,913 667 627 4,207 

යකොශම 302 155 332 789 

ගහේර 511 272 556 1,339 

ගම්ඳව 1,141 458 974 2,573 

වම්ඵන්යත්ොට 4,176 972 1,079 6,227 

කළුත්ය 782 419 869 2,071 

භවනුය 412 134 227 772 

කිලියනොච්චිඹ 1,766 420 475 2,661 

කුරුණෆගර 9,295 2,290 2,554 14,140 

භන්නහයභ 2,329 531 578 3,438 

භහත්යේ 1,618 403 436 2,457 

භහත්ය 817 324 694 1,836 

යභොණයහගර 4,021 921 1,072 6,015 

මුරතිව් 1,415 304 351 2,071 

නුයඑළිඹ 448 126 156 729 

යඳොයශොන්නරු 7,206 1,668 1,755 10,630 

පුත්ත්රභ 2,487 584 640 3,712 

යත්නපුය 1,232 351 489 2,072 

ත්රිකුණහභරඹ 5,822 1,366 1,500 8,687 

ව්නිඹහ 3,344 898 986 5,229 

එකතු 76,938 19,238 22,953 119,134 
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2015 ර්ලේ ලඳොලවොය වනහධහය ළඩටවන ඹටලත් ලගොවි ජනත්හ ලත් ලඳොලවොය ලඵදහවළරීභ 

2015 ලදළම්ඵර් 31 දක්හ ප්රගතිඹ 

 

දිසත්රික්කඹ  2015 ජනහිප 01 සිට ලදළම්ඵර් 31 දක්හ 

යිපඹහ 

(ලභ.ලටො.) 

ටී.එස.පී. 

(ලභ.ලටො.) 

එම්.ඕ.පී. 

(ලභ.ලටො.) 

ලනත් 

(ලභ.ලටො.) 

එකතු 

(ලභ.ලටො.) 

අම්ඳහය 3487 219 41 67 3814 

අනුයහධපුය 5552 1641 781 41 8015 

ඵදුේර 1612 295 232 20 2159 
භඩකරපු 1139 79 4 7 1229 

යකොශම 2320 797 816 187 4120 

ගහේර 44 111 138 5 297 

ගම්ඳව 3510 1598 2224 1017 8350 

වම්ඵන්යත්ොට 742 199 260 4 1205 

කළුත්ය 238 75 64 7 384 

භවනුය 208 27 25 5 265 
කුරුණෆගර 1800 608 964 37 3409 

භන්නහයභ    20 20 

භහත්යේ 2210 183 146 43 2582 
භහත්ය 169 38 52 1 259 

යභොණයහගර 1585 669 177 8 2439 

නුයඑළිඹ 218 94 72 10 394 
යඳොයශොන්නරු 239 11 5  254 

පුත්ත්රභ 1089 344 302 35 1767 

යත්නපුය 2534 810 529 180 4053 

ත්රිකුණහභරඹ 235 11 2 0 249 

ව්නිඹහ 68 5 3  75 

ඹහඳනඹ 2495 440 36 166 3137 
එකතු 31490 8254 6872 1860 48476 

 

2015 ර්ඹට අදහශ මුරය වහ යබෞතික ප්රගතිඹ 
 
විකුණුම් ආදහඹභ  රු.මි.1566 
යනත් ආදහඹභ   රු.මි.74 
යඳොයවොය ආනඹනඹ  රු.මි.7228 
ඵදු යඳය ශුද්ධ රහබඹ  රු.මි.43 
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6.12. සී/ රාංකහ ලඳොසලප්ට් භහගභ  
 

2015/01/01 සිට 2015/12/31 දින දක්හ ආඹත්නික ප්රගතිඹ ම්ඵන්ධ හයහාංිකක හර්ත්හ. 

 

මරභඹ ව ලබෞතික ත්ත්ත්ඹන් 
 

1. 2015.01.01 දින සිට 2015.12.31 දින දක්හ ආඹත්නලේ ERP ව  HERP ලඳොලවොය ර 

නිසඳහදනඹ, අලරවිඹ ව ආදහඹභ  ම්ඵන්ධ දත්ත් : 
 

ලඳොලවොය ර්ගඹ නිසඳහදන ප්රභහ ඹ 

(ලභට්රික් ලටොන්) 

අලරවිඹ ආදහඹම් 

(රු . මි.) 

ERP 44,868.25 48,228.60 431.78 

HERP 7,537.45 7,566.45 87.02 

එකතු 52,405.70 55,795.05 518.81 

 

2015/16 ගිණුම් ර්ඹ - 2015.10.31 දිනට  
         (රුපිඹේ මිලිඹන) 
 විකුණුම්   -   309.54 
 ඵදු යඳය රහබඹ   -     49.92 
 ඵදු ඳුම රහබඹ   -     37.88 
  
 රහබහාංල යගවීභ   -     30.00 
 යහජය බහගඹ ව ඵදු යගවීභ -   32.60 
 ආඹත්නඹ තු සථහය ත්ළන්ඳතු -           237.08 
 

2. ආඹත්නඹ භඟින් සිදුකයන රද ාංර්ධන කටයුතු  

 
I. නිසඳහදන කටයුතු ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 ඇමරුම් අාංලඹ වහ න කහර්ඹහර යගොඩනළගිේරක් ඉදිකිරීභ  - රු.මි. 8 ක්  

 ආඹත්නයේ නිසඳහදන කටයුතුර කහර්ඹක්භත්හ ළඩිකයගළනීභ වහ හවන මිරදී 

ගළනීභ . 

o වීේ යරෝඩර් යථඹක්  - රු. මි. 19.9  

o ඩම් ට්රක් යථඹක්   - රු. මි.   3.5 

 හරිඹයඳොර පිහිටි යඳොේ යඳොයවොය මිශ්රණහගහයයේ නිසඳහදන කටයුතු වහ 
ආඹත්නයේ ඹහන්ත්රික අාංලඹ භඟින් න මිශ්රණ ඹන්ත්රඹක් අළුතින් ඉදිකිරීභ -  
රු.රක් 8 

 
II. අබයන්ත්ය ඳහරන ක්රභ විධිභත් කිරීභ වහ 

 

 එේඳහර යහඳෘති කහර්ඹහරයේ CCTV කළභයහ ඳද්ධතිඹක් වි කිරීභ -    
       රු. මි. 2.8 
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3. දළනට සිදු ලකලයමින් ඳතින ාංර්ධන කටයුතු 
   
       I        නිසඳහදන කටයුතු කහර්ඹක්භත්හ ළඩිකිරීභ වහ 

 න මිේ ඹන්ත්රඹක් වි කිරීභ. 

 න ක්රර් ඹන්ත්රයේ අන් අදිඹයර් කටයුතු 

 නිසඳහදන කටයුතු වහ Forklift ඹන්ත්රඹක් මිරට ගළනීභ - අයේක්ෂිත් විඹදභ රු.මි 3.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්තූතියි 


