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නකටි නඹදුම්  

 

MOA 
PPE 
DOA 
HORDI 
NRMC 
FCRDI 
ETC 
NPQS 
RRDI 
NAICC 

 
 
කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ  
ප්රතිඳත්ති වහ යහඳෘති අගයුම් ටකකඹ - කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ  
කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 
උදයහන ගඵෝග ඳ්ධගණණ වහ ාං්ධධන ආඹතනඹ  
සබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ භධයසථහනඹ 
ක්ගේත්ර ගඵෝග ඳ්ධගණණ වහ ාං්ධධන ආඹතනඹ 
යහප්තිති වහ පුහුණු ආඹතනඹ 
ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේඹ 
වී ඳ්ධගණණ වහ ාං්ධධන ආඹතනඹ 
ජහතික කෘෂික්ධභ ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන භධයසථහනඹ     

DOAD 
PDOA 
DS 
AI 
ARPAS 

ගගොවිජන ාං්ධධන ගදඳහ්ධතගම්න්තු 
ඳශහත් කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 
දිසත්රික් ගේකම් 
කෘෂි උඳගේලක 
කෘෂික්ධභ ඳ්ධගණණ නිසඳහදන වකහය  

AAIB කෘෂික්ධභ වහ ගගොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 

PMB  වී අගරවි භණ්ඩරඹ 

CARP  ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ප්රතිඳත්ති බහ 

IPHT  ජහතික ඳසු අසනු කශභනහකයණ ආඹතනඹ 

LPL  සී/.රාංකහ ගඳොගවොය භහගභ  

HARTI ගවක්න්ධ ගකොබ්ඵෆකඩු ගගොවි කනයුතු ඳ්ධගණණ  වහ පුහුණු ආඹතනඹ 

NFS           ජහතික ගඳොගවොය ගේකම් කහ්ධඹහරඹ 

ASMP  කෘෂි නයකයණ යහඳෘතිඹ 

CSIAP  ගේලගුණික සුහුරු හරිකෘෂිකහ්ධමික  යහඳෘතිඹ 

SAPP කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂියහඳහය ාං්ධධන යහඳෘතිඹ 

FTF        ගගොවීන්ගේ බහයකහය අයමුදර 
 

CERC වදිස  තත්ත් භත ක්රිඹහත්භක ළඩනවන් ඹනගත්  ගඵඩහ ඳවසුකම් ඇති ිරරීභ 

EU   යුගයෝඳහනු ාංගභඹ 
FAO   එක්ත් ජහතීන්ගේ ආවහය වහ කෘෂික්ධභ ාංවිධහනඹ 
SSC   දක්ෂිණ දක්ෂිණ වගඹෝගීතහ 
SDF   දක්ෂිණ ාං්ධධන අයමුදර 
AARDO  ආසඹනු අප්රිකහනු ග්රහමීඹ ාං්ධධන ාංවිධහනඹ 
JICA   ජඳහන අන්ත්ධ  ජහතික වගඹෝගිතහ ටකකඹ 
KOICA               ගකොරිඹහ ජහතයන්තය වගඹෝගිතහ නිගඹෝිතත ආඹතනඹ  - 
WFP   ගරෝක ආවහය ළඩනවන 
KOPIA               ජහතයන්තය කෘෂික්ධභඹ දවහ ව ගකොරිඹහනු යහඳෘති 
AFASI   ආසඹහනු ආවහය වහ කෘෂික්ධභ වගඹෝගීතහ මුරපිරුභ 
WB   ගරෝක ඵළාංකු 
GAP    ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික කනයුතු  
UNDP   එක්ත් ජහතීන්ගේ ාං්ධධන ළඩනවන   
NARP/NUS       විලසවිදයහර භඟ සකරකයන ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ප්රතිඳත්ති ළරළසභ පිිබඵ ඳ්ධගණණ  
 

 

 

 

 



iv 
 

ප්රධහන ංර්ධන ළඩටවන් ර ප්ර ියඹ - හයහංලඹ 

කෘෂිකර්භ අභහතංලනප ප්රධහන ංර්ධන ළඩටවන් ර මර ප්ර ියඹ - හයහංලඹ 

මර ප්ර ියඹ  

අ
/අ

 

විසතයඹ ගන් කශ මුදර  (රු.) 
විඹදභ 

(රු.) (%) 
1 

භසත අඹළඹ 16,786,821,469 11,924,226,832 71% 

1.1 
පුනයහර්තන 4,959,377,000 4,874,063,428 98% 

1.2 
ප්රහග්ධන 11,827,444,469 7,050,163,404 60% 

 

2021 ය තුර ුකදුකයනරද ප්රධහන ංර්ධන ළඩටවන් වහ හි  මුර ප්ර ියඹ  

අ/
අ 

ළඩනවන  
ක්රිඹහත්භක 
ආඹතනඹ 

ගන්කශ මුදර 
(රු.මි) 

විඹදම් කශ මුදර 
(රු.මි) 

මුරය 
ප්රගතිඹ 

% 

ඵළඳීම්වහ 
ඵළයකම්  

1 
කෘෂිකහ්ධමික තරුණ යහඹකත් 
ාං්ධධන ළඩනවන 

DOA           75.00  45.41 61% 1.18 

උඳ එකතු - i           75.00  45.41 61% 1.18 

1 
ගේලගුණික සුහුරු හරිකෘෂි යහඳෘතිඹ  
(CSIAP) ගරෝක ඵළාංකු ණඹ   

MOA 

3210.00 1388.66 43% 0.00 

2 
කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂියහඳහය වබහගීත් 
ළඩනවන  (SAPP) - IFAD 

2100.00 1637.93 78% 0.00  

3 
කෘෂිකහ්ධමික අාංලඹ නවීකයණ යහඳෘතිඹ  
(ASMP) උඳහාංග 2 - ගරෝක ඵළාංකු ණඹ  

2959.00 1146.07 39%  693.40 

4 
ඵඩේගභ න ිරරි ළකසුම් ක්ධභහන්ත 
ලහරහක් සථහපිත ිරරීගම් යහඳෘතිඹ - 
ගඩන්භහ්ධක් ආධහය  

313.00 62.98 20% 0.00 

5 
කුඩහ ඳරිභහණ ිරරි නිසඳහදන මඳකහය 
මිති ාං්ධධනඹ ිරරීගම් යහඳෘතිඹ (ප්රාංල 
ආධහය) 

1981.00 1710.91 86% 0.00 

උඳ එකතු  -ii   10,563.00    5,946.56  56% 693.40 

1 ඳ්ධගණණ වහ  ාං්ධධන  

DOA 

269.50 215.09 80% 24.55 

2 කෘෂි යහප්තිති වහ පුහුණු  363.00 235.02 65% 18.87 

3 බීජ වතික ිරරීභ ව ඳළරෆටි ආයක්ණ  1024.80 825.29 81% 81.42 

උඳ එකතු -iii     1,657.30  1,275.40  77% 124.84 

1 
ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේගණ 
උඳකයණ නඩත්තු  (JICA) 

DOA 

40.00 0.34 1% 38.74 

2 
ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේගණ 
විදයහගහය ඳවසුකම් ාං්ධධනඹ   

25.00 1.42 6% 0.00 

උඳ එකතු -iv 65.00 1.76 3% 38.74 
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අ/
අ 

ළඩනවන  
ක්රිඹහත්භක 
ආඹතනඹ 

ගන්කශ මුදර 
(රු.මි) 

විඹදම් කශ මුදර 
(රු.මි) 

මුරය 
ප්රගතිඹ 

% 

ඵළඳීම්වහ 
ඵළයකම්  

1 
ගගොවීන් වහ දහඹකත් යක්ණ  
ක්රභඹක් වඳුන්හ ීමභ  

AAIB 

1000.00 1000 100% 1950.00 

2 කෘෂිකහ්ධමික වහ කෘෂි යක්ණ භණ්ඩරඹ  40.00 20.00 50% 20.00 

3 
ගගොවීන් ව ධීයඹන් වහ විශ්රහභ ළටුප්ති 
ව භහජ ආයක්ණ ක්රභඹක් වඳුන්හ 
ීමභ  

4000.00 4000.00 100% 0.00 

උඳ හකතු  -v 5040.00 5020.00 100% 1970.00 

1 
ගවක්න්ධ ගකොබ්ඵෆකඩු ගගොවිකනයුතු 
ඳ්ධගණණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ  HARTI 35.00 8.70 25% 0.46 

2 
විලස විදයහර භග ජහතික කෘෂික්ධභ 
ප්රතිඳත්තිඹ කස ිරරීභ  CARP 40.00 26.05 65% 0.50 

3 
වී අගශවි භණ්ඩරඹ  

PMB 2671.00 2176.25 81%  

උඳ හකතු  -vi 
2746.00 2211.00 81% 0.96 

මුළු හකතු  - (i+ii+iii+iv+v+vi) 20,146.30 14,500.14 72% 2,829.12 

 

2.කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදන ප්රර්ධන වහ ළඳයුම් නිඹහභන ව වී වහ ධහන, 

කහඵනික ශවහය, හශළු, ඳශතුරු, මිි ස, ළණු වහ අර්තහඳල්  හ ප්රර්ධන, බීජ 

නිසඳහදන වහ උස තහක්ණ කෘෂිකර්භ යහජ අභහතහංලඹ (ළඹශීර් 425/426  

2.1 වී වහ ධහන, කහඵනික ශවහය, හශළු, ඳශතුරු, මිි ස, ළුණු වහ අර්තහඳල්  හ ප්රර්ධන, 

බීජ නිසඳහදන වහ උස තහක්ණඹ ප්රර්ධනඹ, (ළඹශීර් 425  

 

මර ප්ර ියඹ  

අ
/අ

 

විසතයඹ ගන් කශ මුදර  (රු.මි) 
විඹදභ 

(රු.මි) (%) 
1 භසත අඹළඹ 8720.56 5463.64 62.65 

1.1 පුනයහර්තන 217.56 179.30 82.41 

1.2 ප්රහග්ධන 8503.00 5264.34 62.14 

1.3 නඵෝ  13 51.259 21.903 42.7% 

 

 

 

 

 



vi 
 

නඵෝ  නිසඳහදනඹ වහ ප්රර්ධනඹ,  

 නඵෝ  ර්  ගන් කශ මුදර (රු.මි.) විඹදම් කශ මුදර(රු.මි.) 

1 වී 94.209 57.683 

2 මිරිස 596.695 305.989 

3 අ්ධතහඳේ 307.453 107.667 

4 ගරොකු ළණු  292.162 247.903 

5 යතු ළණු 231.39 233.248 

6 ඵඩ ඉරිඟු 244.254 180.030 

7 උඳු 89.410 76.173 

8 මුාං ඇන 211.444 170.880 

9 කේපි 53.835 39.066 

10 ගෝඹහ  31.564 22.280 

11 තර 20.526 19.797 

12 කුයක්කන් 7.096 4.056 

13 යනකජු 51.259 21.903 

 

 

ංර්ධන ළඩටවන් ර මර ප්ර ියඹ (හයහංලඹ  - 2021/12/31 දින නවිට 

අ/අ ළඹ ශීර්ඹ ශඹතනඹ 

අඹළඹ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි.  (1) 

අනුභත 

ළඩටවන් 

වහ ප්රියඳහදන 

(රු.මි.  (2) 

මුච්ඡිත 

විඹදභ (රු.මි.  

(3) 

(3)/(2) 

(%) 

1 425-2-03-004-2509 

ආවහය 
සුයක්ෂිතතහ 
වහ විගලේ 
ළඩනවන 

4,630.00 4,119.46 2,502.65 61 

  උඳ හකතු - i 4,630.00 4,119.46 2,502.65 61 

2 425-2-03-002-2201 

ජහතික ඳසු අසනු 
කශභනහකයණ 
ආඹතනඹ - 
ප්රහේධන විඹදම්    

34.00 9.85 4.38 45 

3 425-2-03-008-2506 
ආ්ධථික 
භධයසථහන      

300.00 250.00 35.34 14 

4 425-2-03-010-2202 

ඳරිය හිතකහමී 
කහඵනික ගහ 
ව කහඵනික 
ගඳොගවොය 
ප්ර්ධනඹ ිරරීගම් 
ජහතික ළඩනවන      

70.00 70.00 58.55 84 

  උඳ හකතු - ii 404.00 329.85 98.27 30 

5 
ළඹ ශී්ධ - 281 

ගගොවිජන 
ාං්ධධනඹ - 
ප්රහේධන විඹදම් 

1,984.00 1,984.00 1535.73 77 

  උඳ හකතු- iii 1,984.00 1,984.00 1535.73 77 

  මුළු හකතු- (i+ii+iii) 7,018.00 6,433.31 4,136.65 64 

 



vii 
 

2.කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදන ප්රර්ධන වහ ළඳයුම් නිඹහභන ව වී වහ ධහන, 

කහඵනික ශවහය, හශළු, ඳශතුරු, මිි ස,  ළණු වහ අර්තහඳල්  හ ප්රර්ධන, බීජ 
නිසඳහදන වහ උස තහක්ණ කෘෂිකර්භ යහජ අභහතහංලඹ (ළඹශීර් 425/426  
 

2.2 කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදන ප්රර්ධන වහ ළඳයුම් නිඹහභනඹ, (ළඹශිර් 426  

මර ප්ර ියඹ  

අ
/අ

 

විසතයඹ ගන් කශ මුදර  (රු.මි) 
විඹදභ 

(රු.මි) (%) 
1 භසත අඹළඹ 35,745.7 21,627.36 80.16 

1.1 පුනයහර්තන 35,539.5      21,587.33  60.74 

1.2 ප්රහග්ධන 206.2 40.033 19.41 
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අ/

අ 
විසතයඹ 

ක්රිඹහත්භක කයනු 

රඵන ආඹතනඹ 

ගන් 

කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදභ 

ගනත් කරුණු 

(රු.මි) (%) 

1 

ජහතික ගඳොගවොය 

කශභණහකයණ 

ගතොයතුරු ඳේධතිඹ 

(National Fertilizer 

Management 

Information System) 

යහජ් ඹ අභහතයහාංලඹ 

/ ජහතික ගඳොගවොය 

ගේකම් කහ්ධඹහරඹ 

30 0.132 0.44 

ගතොයතුරු ඳේධතිඹ 

ාං්ධධනඹ ිරරීභ ප්රම්ඳහදන 

කනයුතු ලින් ඳසු 

ගභොිතගනේ පුේගලික භහගභ 

ගත ඳයහ ඇත. 

2 

ජහතික ගඳොගවොය 

ගේකම් කහ්ධඹහරගණ 

දිසත්රික් කහ්ධඹහර 

ළඩිදියුණු ිරරීභ 

යහජය අභහතයහාංලඹ / 

ජහතික ගඳොගවොය 

ගේකම් කහ්ධඹහරඹ 

30 19.839 66.13 

දිසත්රික් කහ්ධඹහර ාං්ධධනඹ 

ිරරීභ වහ අලය සඹළු 

ඳරිගණක, න්නිගේදන වහ 

කහ්ධඹහර උඳකයණ මිර ීම 

ගළනීභ ම්පූ්ධණ කය ඇත. 

3 

රාංකහ ගඳොගවොය 

භහගගම් ගඳොගවොය 

ඳරීක්ණහගහයඹ 

ළඩිදියුණු ිරරීභ 

යහජය අභහතයහාංලඹ / 

රාංකහ ගඳොගවොය 

භහගභ 

19 3.383 17.8 

ගඳොගවොය ඳරීක්ණහගහයඹ 

ාං්ධධනඹ ිරරීභ වහ 

අලය විදයහගහය උඳකයණ 

මිර ීම ගළනීභ. 

  

 

 

 

 

 

 



viii 
 

3. ඳශු ම්ඳත්, න ොවිනඳොශ ප්රර්ධන ව ිරි  වහ ිතත්තය ශ්රිත කර්භහන්ත යහජ 

අභහතහංලඹ (ළඹශීර්ඹ - 427  

  

මර ප්ර ියඹ - හයහංලඹ 

අ/අ විසතයඹ 
නන් කශ මුදර 

(රු.මි.  

ළඹ කශ මුදර 

(රු.මි.  
% 

1. පුනයහ්ධතන විඹදම් 334.15 306.799 91.815 

2. ප්රහේධන විඹදම් 1,068.939 778.684 72.846 

 

ංර්ධන ළඩටවන් - හයහංලඹ ළඹ ශීර්ඹ (427   

අ/අ විසතයඹ 
ක්රිඹහත්භක කයනු 

රඵන ශඹතනඹ 

නන් කශ 

මුදර(රු.මි.  

විඹදභ 

(රු.මි.  % 

1. 
දිඹය ිරරි ඳරිගබෝජනඹ ප්ර්ධධනඹ 

වහ  ප්රචලිත ිරරීභ 

ඳශු ම්ඳත්, 

ගගොවිගඳොශ 

ප්ර්ධධන ව ිරරි 

වහ ිතත්තය ආ්රිත 

ක්ධභහන්ත යහජය 

අභහතයහාංලඹ 

136.0 92.169 67.77 

2. 
අභිජනන ගගොවිගඳොශේ 

සථහඳනඹ ිරරීභ 
100.0 81.839 81.84 

3. 
ඳශු ම්ඳත් ාං්ධධන භධයකහීනන 

ළඩනවන 
46.0 27.180 59 

4. 
කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ කුකුළු 

ගගොවිගඳොශ ාං්ධධනඹ 
45.0 44.532 98.96 

5. 
සකය ක්ධභහන්ත ාං්ධධන 

ළඩනවන 
15.0 13.071 87.14 

6. 

කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ 

ිරරි ගගොවිගඳොශ කශභනහකයණඹ 

තුිබන් පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ 

450.0 275.240 61.16 

7. 

ජහතික ඳශු ම්ඳත් ාං්ධධන 

භණ්ඩරඹන අඹත් ගඳොගශොන්නරු 

ගගොවිගඳොගශහි ගඳෝය තෘණලින් 

යිගේජ් නිඳදවීගම් යහඳෘතිඹ 

250.0 222.587 89.03 

 එකතු  1,042.0 756.618 72.62 

 

විනේල අයමුදල් භගින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන හඳෘිය (කෘෂිකර්භ අභහතංලනප ප්රියඳහදන -ළඹශීර් 118  

8. 
ඵඩේගභ න ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹක් 

සථහපිත ිරරීභ (ශ්රී රාංකහ /ගඩන්භහ්ධක්) 

ඳශු ම්ඳත්, 

ගගොවිගඳොශ 

ප්ර්ධධන ව ිරරි වහ 

ිතත්තය ආ්රිත 

ක්ධභහන්ත යහජය 

අභහතයහාංලඹ භඟින් 

ක්රිඹහත්භක කයනු 

රළගබ්.  

313.0 62.98 20.13 

9. 
කුඩහ ඳරිභහණ ිරරි ළකසුම් භධයසථහන සථහඳනඹ 

ිරරීභ  (ශ්රී රාංකහ /ප්රාංල) 1981.00 1710.91 86 

 එකතු 2,294 1773.89 77 

 



ix 
 

4.ඳසු හමී ග්රහමීඹ ප්රනේල ංර්ධන ව  ෘවහ්රිත ත්ත් ඳහරන වහ සුළු ශර්ථික නබෝ  

 හ  ප්රර්ධන යහජ අභහතහංලඹ 
 

මර ප්ර ියඹ - හයහංලඹ            
 
අ/අ විසතයඹ ගන් කශ මුදර (රු.මි.) ළඹ කශ මුදර (රු.මි.) % 

1. පුනයහ්ධතන විඹදම් 212,355,600.00 191,492,679.33 90.2 

2. ප්රහේධන විඹදම් 267,567,400.00 216,121,680.68 80.8 

ංර්ධන ළඩටවන් හයහංලඹ - ළඹශීර්ඹ (407   
 

අ
/අ

 

විසතයඹ 

ක්රි
ඹ
හත්
භ
ක
 

ක
ය
නු
 ර
ඵ
න
 

ආ
ඹ
ත
න
ඹ

 
ගන් 

කශ මුදර 
(රු.මි.) 

විඹදභ 
ගනත් කරුණු 

(රු.මි.) (%) 

1. 

උඳු ව මුං නබෝ   හ 

හඳෘියඹ (උතුරු 
නළගගනහිය ඳශහත්ර 
සඹලුභ දිසත්රික්කර) 

අධීක්ණඹ: දිසත්රික් 
ගේකම් කහ්ධඹහරඹ 
ක්රිඹහත්භක ිරරිභ: දිසත්රික් 
කෘෂික්ධභ අධයක් 
කහ්ධඹහර 

50.00 48.394 97 
(ප්රතිඳහදන -ළඹශී්ධ 
425) 

2. 
හළුන් ඇියිරරීනම් 

හඳෘියඹ 

අධීක්ණඹ: දිසත්රික් 
ගේකම් කහ්ධඹහරඹ 
ක්රිඹහත්භක ිරරිභ: දිසත්රික් 
ඳශු වදය නිරධහරී 
කහ්ධඹහර 

50.00 40.411 81 

අඹළඹ අධයක් 
ජනයහේගේ අාංක 

BD/RE/118/407/05/20

21 වහ 2021.06.11 
දිනළති ලිපිගඹන් රද 
ප්රතිඳහදන 

3. 
උඳු, මුං ව ඉඟුරු 

නබෝ   හ හඳෘියඹ 

අධීක්ණඹ: දිසත්රික් 
ගේකම් කහ්ධඹහරඹ 
ක්රිඹහත්භක ිරරිභ: දිසත්රික් 
කෘෂික්ධභ අධයක් 
කහ්ධඹහර 

100.00 87.813 87 

අඹළඹ අධයක් 
ජනයහේගේ අාංක 
BD/RE/118/407/01/20
20 දයණ 2021.03.29 
දිනළති ලිපිගඹන් රද 
ප්රතිඳහදන 

 
 එකතු 200.00    

විගේල අයමුදේ භගින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන යහඳෘති 

1. 

ඉන්දිඹහනු යජගණ 
ප්රදහනඹන් ඹනගත් නීඳහයක්ක ටකක 3,400 ක් 
ඉදිිරරීභ (භඩකරපු දිසත්රික්කඹ)ඉන්දිඹහනු භව 
ගකොභහරිස කහ්ධඹහරඹ ව ඳසුගහමී ප්රගේල ාං්ධධන 
අභහතයහාංලඹ 

200.00 
(ගේශීඹ 
100.00 
විගේශීඹ 
100.00 ) 

ගභභ අභහතයහාංලඹ 2020.10.06 දින යහජය 
අභහතයහාංලඹක් ලගඹන් සථහපිත 
ිරරීගභන් ඳසු 2021 ්ධගණ අභහතයහාංලඹ 
ඹනතන ගභභ යහඳහතිඹ ඳත් කය ඇත. මුේ 
අගඵෝධතහ ගිවිසුගම් කහරඹ අන් වි 
ඇති ඵළවින් ගිවිසුභ ාංගලෝධනඹ ිරරිභන 
නිඹමිතඹ. 
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කෘෂිකර්භ අභහතහංලඹ 
01  ඳි ච්නේදඹ - ශඹතනික ඳළියකඩ ක්රිඹහට නළංවීනම් හයහංලඹ  

1.1 දළක්භ 

 ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ ජහතික භෘේධිඹ උගදහ කහ්ධඹක්භ, පරදහයී වහ 

ලක්තිභත් කෘෂිකහ්ධමික අාංලඹක් 

1.2 නභනවය 

 සබහවික ම්ඳත් තියහය කශභනහකයණඹ තුිබන් භහජීඹ ලගඹන් පිිබගත් 

වහ හණිජභඹ නළඹුරුිරන් යුතු, ගගෝීනඹ තයඟකහරී නිසඳහදනඹක් ිතහි කයන 

යහකත් කෘෂික්ධභහන්තඹක්  හක්හත් කය ගළනීභ. 

 

1.3 අයමුණු 

 ගේශීඹ ලගඹන් නිසඳහදනඹ කශවළිර ආවහය ව අතිග්ධක ආවහය ාංචිත 

විධිභත් කශභනහකයණඹ  භඟින්  සුයක්ෂිතතහඹ  ඇති ිරරීභ. 

 ආවහය නිසඳහදනගණීම යහඹනික ගඳොගවොය වහ ඳිබගඵෝධනහලක බහ වි අභ 

කය, ඉතරන අඳද්රය කශභනහකයණඹ තුිබන් විගන් ගතොය, ඳරිය හිතකහමී ව 

ගෞඛ්යහයක්ෂිත කෘෂි නිසඳහදන ජනතහ ගත රඵහ ීමභ. යහඹනික ගඳොගවොය බහවිතඹ 

විධිභත් ිරරීභ. 

 ඹහන්ත්රීකයණඹ න තහක්ණඹ, කහ්ධඹක්භ ජර කශභනහකයණඹ, ගබෝග 

විවිධහාංගීකයණඹ ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්රභ වඳුන්හීමභ භඟින් ගඵෝගර නිසඳහදන 

පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ ව නිසඳහදන පිරිළඹ අභ ිරරීභ. 

 ඉවශ ගුණහත්භගඹන් යුත් සඹාං බීජ නිසඳහදනඹ, අගඹ එකතු කශ නිසඳහදන 

ක්රභගේද ගගොවීන් අතය ප්රචලිත ිරරීභ, ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත්(GAP) ව ඹවඳත් 

නිසඳහදන පිිබගත් වඳුන්හීමභ භඟින් ගේශීඹ ව විගේශීඹ ගශදඳර වහ ප්රමිතිගඹන් 

උස කෘෂි නිසඳහදන වහ නිසඳහදකඹන් ගඹොමු ිරරීභ. 

 සඹළු කළඩී ිතඳී ගිඹ ළේ අමුණු ව ඇශභහ්ධග ප්රතිාංසකයණඹ ව පුයන් 

කුඹුරු අසළේීමභ භඟින් වී නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ දහඹක වීභ. 

 
 

1.3 ප්රධහන කහර්ඹඹන් 

 කෘෂික්ධභ විඹන අදහර ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ 

 අදහර යහජය අභහතයහාංල ගත ප්රතිඳත්තිභඹ භග ගඳන්වීභ 

 ජහතික අඹළඹ, යහජය ආගඹෝජන වහ ජහතික ාං්ධධන ළඩපිිබේ ඹනගත් 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 

 අභහතයහාංලඹ ඹනගත් ඇති ආඹතනඹන්හි  විඹඹන් වහ කහ්ධඹඹන් වහ ඊන 

අදහර ප්රතිඳත්ති, ළඩනවන් ව යහඳෘති ම්ඳහදනඹ, ක්රිඹහත්භක ිරරීභ, ඳසු 

විඳයම් ිරරීභ වහ ඇගයීභ 
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1.4 නදඳහර්තනම්න්තු සථහිතත ශඹතන වහ යහජ ංසථහ 

ක්රිඹහත්භක කශ යුතු තී ස ව අණ ඳනත් 

1 කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 2003 අාංක 22  දයණ බීජ ඳනත 

1980 අාංක 33 දයණ ඳලිගඵෝධ 
නහලක ඳනත 

1951 අාංක 25 දයණ ඳ 
ාංයක්ණඹ පිිබඵ ඳනත 

1951 අාංක 9 දයණ ගස ගවීනගම් 
(ඳහරන) ඳනත 

 

2 කෘෂිකහ්ධමික වහ ගගොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 1999 අාංක 20 දයණ කෘෂිකහ්ධමික 
වහ ගගොවිජන යක්ණ  ඳනත 

 

3 ජනතහ තු ාං්ධධන භණ්ඩරඹ 1972 අාංක 11 දයණ යහජය 
කෘෂිකහ්ධමික වගඹෝගීතහ ඳනත 

 

4 සීභහ හිත රාංකහ ගඳොසගප්තිට් භහගභ 2007 අාංක 7 දයණ භහගම් ආඥහ 
ඳනත 

 

5 වී අගශවි භණ්ඩරඹ 1971 අාංක 14 දයණ වී අගශවි 
භණ්ඩර ඳනත 

 

6 ගවක්න්ධ ගකොබ්ඵෆකඩු ගගොවි කනයුතු ඳ්ධගණණ වහ 
පුහුණු ආඹතනඹ 

1972 අාංක 5 දයණ ගගොවි කනයුතු 
ආඥහ ඳනත 

 

7 ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ප්රතිඳත්ති බහ කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ප්රතිඳත්තිඹ 
වහ න ශ්රී රාංකහ  බහ ඳනත 
(1987 අාංක 47) 

 

8. ගගොවිබහයකහය අයමුදර   



3 
 

විනේල ශධහය භ් න් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන හඳෘිය  ර  මර ප්ර ියඹ 

 

 

2021.12.31  දක්හ මර ප්ර ියඹ (රු.මි.  

අ/අ 

හඳෘියඹ 

 

මුලු ශනඹෝජනඹ   (රු.මි.  මර ඉරක්ක වහ  ප්ර ියඹ 

 

නන් කශ 

මුදර  

(රු.මි  

ංනලෝධිත මුදර 

2021 වහ 

නන් කශ 

මුදර (රු.මි  

2021.12.31 දක්හ මුච්ඡිත  

විඹදභ ව මර ප්ර ියඹ % 

නර  

(රු.මි  

1 
කෘෂිකහර්මික අංලඹ 

නවීකයන හඳෘියඹ     
9374.37 

යුගයෝඳහ 
ාංගභගණ 

ප්රධහනඹක් ගර 
රළබුන එක්ත් 
ජනඳද ගඩොර්ධ 

මිලිඹන 28  
 

2,959 
1146.07 

ප්රගතිඹ 39% 

2 
නේලගුණික සුහුරු හි  

කෘෂි හඳෘියඹ   
25,200 22,500 3,210 

1388.66 
ප්රගතිඹ 43%  

3. 

කුඩහ ඳි භහණ කෘෂි 

හඳහය වබහත්ත් 

ළඩටවන  

17,171 -  2,100  
1,637.93 

ප්රගතිඹ 78% 

4. 

ඵඩල් භ න ිරි  

ළඳයුම් කර්භහන්ත 

ලහරහක් සථහිතත ිරරීභ    

11,783 -  313 
62.98 

ප්රගතිඹ 20% 

5. 

කුඩහ ඳි භහණ ිරි  

නිසඳහදන මඳකහය 

මිිය ංර්ධනඹ ිරරීනම් 

හඳෘියඹ  

4,086 - 1,981 
1710.91  

ප්රගතිඹ 86% 

6. 

ජහියක ලහක නිනයෝධහඹන 

නේනප උඳකයණ 

නඩත්තු ව 

ප්රම්ඳහදනඹ (JAICA) 

  40 
0.34 

ප්රගතිඹ 1% 

7. 

ලහක නිනයෝධහඹන 

භධසථහන ර විදහ හය 

ඳවසුකම් ළඩි දියුණු 

ිරරීභ  

  25 
1.42 

ප්රගතිඹ 6% 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 
 

1.6  ංවිධහන ටවන 

ව
ක
හ
ය
 න
ල්
ක
ම්

 
 
භ
හ
න

 

ම්
ඳ
ත්
 

ං

ර්
ධ
න

I
 
 
 

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
 
I
I
/
I
I
I
 

 
 
ශ
ර්
 
 

 
උ
ත්
ඳ
ර
හ
 
 

 
 

ගු
ණ
න

ේක
ය
 
 
මි
ඹ

 

  


ව
ක
හ
ය
 න
ල්
ක
ම්

 
 
භ
හ
න

 
ම්
ඳ
ත්
 


ං

ර්
ධ
න

I
I
 
  

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
 I

I
/
I
I
I
 

 
හ

ස 
 අ
න්
ඵ
ය
ුක
 න
භ
ඹ

 

 
 


ව
ක
හ
ය
 න
ල්
ක
ම්

 I
I
 

 
ඳ
හ
ර
න
 I
 
 

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
  

I
I
/
I
I
I
 

 
හ
ච්
 
න
ක්
 
න
 
 
 
න
ේ
වි
ක
හ
 

න
භ
ඹ

 
 

නජස  වකහය නල්කම්  
 භහන ම්ඳත් ංර්ධන  

  රං ඳ නේ   I 

  හච්  වදුන්නවේ මිඹ 

 
අියනර්ක නල්කම්  

 ඳහරන වහ භහන ම්ඳත් ංර්ධන  

  රං ඳ නේ  විනලේ 
හච් හන් හන්  ගුණනේකය මිඹ 

අියනර්ක නල්කම් 

( ංර්ධන I )  
  රං කෘ නේ  විනලේ    

නක්    කයවිට භවතහ  ළ ඵ   

අභහතහංල නල්කම් 
  හම් හල්  ඵ ඩහයනහඹක භවතහ 

  රං ඳ නේ  විනලේ    
 

 

නජස  වකහය නල්කම්  
 ඳහරන I  

  රං ඳ නේ   I 
හල් හස  හච්  නවේනග් මිඹ 

 
අියනර්ක නල්කම් 

  ප්රියඳත්ිය වහ හඳෘිය ඇ යුම්  

  රං ඳ නේ  විනලේ 
ශර් හම්   හස බී  යත්නහඹක භවතහ 

නජස  වකහය නල්කම්  
 ඳහරන II  

  රං ඳ නේ   I 
හම් නක්     තී මිඹ 

ඹ
හ
න්
 
ක
 ඉ
ං
 
න
න්
රු

 
 
 
ර
ං
 
ඉ
 
න

ේ 
 I

I
I
/
I
I
I
 

 
හ

ස 

 
 
න
භ
ො
න
ව
ො
භ
 
 

භ
ඹ
හ
 


ව
ක
හ
ය
 න
ල්
ක
ම්

  
  

(
ඳ
හ
ර
න
 I

I
)
 

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
  

I
I
/
I
I
I
 

දිස ක් කෘෂිකර්භ  
අධක්      

  රං කෘ නේ  I 

නජස  වකහය නල්කම්  
 ප්රම්ඳහදන  
  රං ඳ නේ   I 

  හස හස  වින යත්න භවතහ 


ව
ක
හ
ය
 න
ල්
ක
ම්

 
 
ප්ර

ම්
ඳ
හ
ද
න
 
 

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
  

I
I
/
I
I
I
  
 
 

  
  

අධක්  
(කෘෂි නඹදවුම් 

කශභනහකයණ) 

  රං කෘ නේ  I 
    වී  ලහභ  මිඹ  ළ ඵ   

 
නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 
ව
ක
හ
ය
 

අ
ධ

ක්


(
ක
ෘ
ෂි
 න
ඹ
ද
වු
ම්
 

ක
ශ
භ
න
හ
ක
ය
ණ

)
  
 

 
 
ර
ං
 
ක
ෘ
 
න

ේ 
 I
I
/
I
I
I
 

හ

ස 
 
 
හ

ස 
න
ක්
 
 න

ේන
හ
 
ය
 

භ
ව
ත
හ
 

 

 
ගිරිතගේ ාංචහයක ඵාංගරහ 

 
ඵාංගරහ බහයකරු 

ඵාංගරහ බහයකරු වඹක 

ාං්ධධන නිරධහරී  
ාං්ධධන වකහය 

කශභනහකයණ  ගේහ 
නිරධහරී 

කහ්ධඹහර කහ්ධඹ 
වඹක 

ඳරිඳහරන  නිරධහරී 

අධක්  
(ළරසුම්) 

  රං   නේ  I  

හච් හල්   හන්  න න්දි 

මිඹ  ළ ඵ  
   

 

 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්

  
 නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 

අ
ධ

ක්


 (

ළ
ර
සු
ම්

)
 

 
 
ර
ං
 
 
 
න

ේ 
 I

I
/
I
I
I
 

හ
ල්

 
ඩ
බ්

 
 

 
 

 
  
ඹ
න
හ
ය
ච්
 

 

භ
ව
ත
හ
 

 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්


 

(

ළ
ර
සු
ම්

)
 

 
 
ර
ං
 
 
 
න

ේ 
 I

I
/
I
I
I
 

හ
ච්

 
 

 
 
 
හ
ම්

 
ිය
න

ේය
හ
 භ
ඹ
හ
 

භහණ්ඩලික වකහය 
ාං්ධධන නිරධහරී  
ාං්ධධන වකහය 

කශභනහකයණ  ගේහ නිරධහරී 
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

ාං්ධධන නිරධහරී  
ාං්ධධන වකහය 
කශභනහකයණ වකහය 
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

අධක්  
(ඉං නන්රු) 

  රං ඉ නේ  I 

  ශර්    න ොඩමුන්න 

භවතහ 

ඉාංිතගන්රු වකහය   
තහක්ණ  ේපි        
කහ්ධමික නිරධහරී 

ගගොඩනළගිලි  ්ධසඹ්ධ 
තහක්ණ වඹක 
විකරලි  ේ  

ළරසුම්  ේ  
 

තී
ිය
 නි
ර
ධ
හ
රී

 
න
ද
ඳ
හ
ර්
ත
න
ම්
න්
තු
 
ත

 
 
 
හ
ල්
 
 
ය
ණ
ුක
ං
ව
 මි
ඹ

 

නීති වකහය 
ාං්ධධන නිරධහරී  
ාං්ධධන වකහය 
කශභනහකයණ 
වකහය 

කහ්ධඹහර කහ්ධඹ 
වඹක 

 
 


ං
 

හ
න
ල්
 
න
 

 

අධක්  
(ප්රියඳත්ිය වහ හඳෘිය ඇ යුම්) 

  රං ඳ නේ  I 

නක්   ශර් ධර්භනේන මිඹ 

  
 

 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්


 

(
ප්ර
ිය
ඳ
ත්
ිය
 ව
හ
 

හ
ඳ
ෘ
ිය
 

ඇ
 
යු
ම්

)
 

 
 
ර
ං
 
 
 
 
න

ේ 
 I

I
/
I
I
I
  

 
 
හ
න්
 
 අ
න
 
ිත
ටි
ඹ
 මි
ඹ

 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 
ව
ක
හ
ය
 

අ
ධ

ක්


 

(

ළ
ශ
සු
ම්

)
 

 
ඳ


හ
 
ත
 න

ේ
හ
 I
I
/
I
I
I
 

 

    ාං්ධධන නිරධහරී  
    ාං්ධධන වකහය 
කශභනහකයණ වකහය 
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

අධක්  
(ං හන) 

හච් හම්   හල්   

නක්  නවේයත් 

භඹහ යහ ශ  

 
ඉ
ං
 
න
න්
රු

 
 
 
ර
ං
 
ඉ
 
න

ේ I

I
I
 
I
I
  

 

 
අධක් ජනයහල්  
   භම්ඳහදන   

  රං   නේ  විනලේ 
නක්    සුි ශයච්  මිඹ                            

 

ඳරිඳහරන  
නිරධහරී 

බහහ 
ඳරි්ධතක 

භහණ්ඩලික වකහය 
ාං්ධධන නිරධහරී   
ාං්ධධන වකහය 

කශභනහකයණ  ගේහ 
නිරධහරී 

කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 
රිඹකරරු 

රිඹ වඹක 

ඳරිඳහරන  
නිරධහරී 

භහණ්ඩලික වකහය 
     ාං්ධධන නිරධහරී  
      ාං්ධධන වකහය 
කශභනහකයණ  ගේහ 

නිරධහරී             
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

ගතොයතුරු තහක්ණ 
නිරධහරී 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

  
 

ව
ක
හ
ය
 

අ
ධ

ක්


 (


හ
ඳ
ෘ
ිය

)
 

 
 
ර
ං
 
ක
ෘ
 
න

ේ 
 I

I
 
I
I
I
 

 
 
 

 
හ
න්

 
ජ
ඹ
න
න
ත්
ිය

 භ
ඹ
හ
 

 
 

අධක්  
 (කෘෂි තහක්ණ) 

  රං කෘ නේ   I 

අනුය විජඹතුං  භවතහ 
 ළ ඵ   

 

අියනර්ක නල්කම් 
(කෘෂි තහක්ණ) 

  රං කෘ නේ  විනලේ 
ශ හර්ඹ   හමි  භයුකංව භවතහ 

 
  

     ාං්ධධන නිරධහරී  
     ාං්ධධන වකහය 
උදයහන ඳහරක  කෘෂික්ධභ 

උඳගේලක  
කශභනහකයණ  ගේහ 

නිරධහරී                        
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

උදයහන කම්කරු 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්


 
 
 ර
ං
 
න
ත
ො
 
 ව
හ
 
 
ත
හ
 
 න

ේ 
  
 

I
I
I
 
I
I
  
 

අධක්  
 නතොයතුරු තහක්ණ   

  රං නතො වහ  
 තහ නේ  I  

   යත්නුකංව භවතහ 

     ාං්ධධන නිරධහරී  
     ාං්ධධන වකහය 
කශභනහකයණ  ගේහ 

නිරධහරී                        
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

ප්රධහන මර නිරධහරී 
  රං   නේ   විනලේ  

ඩබ්   හන්  අනබ්වි භ භවතහ  ළ ඵ   

  

ප්රධහන  ණකහධිකහරී 
  රං   නේ  I 
නක්     හන්  
ජඹුකංව මිඹ 

   

 
ණ
ක
හ
ධි
ක
හ
රී

 
 
 
ර
ං
 
 
 
න

ේ 
 I

I
 
I
I
I
 

 
මු
ද
ල්
 ව
හ
 
ත්
ක
ම්
 

ක
ශ
භ
න
හ
ක
ය
ණ
ඹ
  

 

 
හ
ම්
 
 
 
දි
ල්
ව
හ
නි
 මි
ඹ

 

 
ණ
ක
හ
ධි
ක
හ
රී

 
 
 
ර
ං
 
 
 
න

ේ 
 I

I
 
I
I
I
 

 
න
 
වී
ම්
  

  
 


 
 
හ
ල්
 
වි
න
 
සු
ි 
ඹ
 න
භ
ඹ

 

 
ණ
ක
හ
ධි
ක
හ
රී

 
 
 
ර
ං
 
 
 
න

ේ 
 I

I
 
I
I
I
  


හ
ඳ
ෘ
ිය
 

ව
හ
 ශ
ඹ
ත
නි
ක
 ම
ර

 

ක
ශ
භ
ණ
හ
ක
ය
ණ
ඹ
 
 

 
හ
ම්
 
න
ක්
 
හ
ම්
 
මි
ි 
ය
හ
නි

 

භහණ්ඩලික වකහය 
ාං්ධධන නිරධහරි   ාං්ධධන 

වකහය 
කශභනහකයණ  ගේහ 

නිරධහරී                   
 කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

ප්රධහන අබන්තය වි ණක 

  රං   නේ I  
  ඩබ්  නක්   ඹදර්ලන භවතහ 

  

අ
බ

න්
ත
ය
 වි
 
ණ
ක

 

 
 
ර
ං
 
 
 
න

ේ 
I
I
 
I
I
I
 

ාං්ධධන නිරධහරී  
ාං්ධධන වකහය  
කශභනහකයණ  ගේහ 

නිරධහරී                 
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 


ව
ක
හ
ය
 න
ල්
ක
ම්

  
  

(
ඳ
හ
ර
න
 I

)
 

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
  

I
I
/
I
I
I
 

 

අධක්(ප්රියඳත්ිය වහ 
හඳෘිය ඇ යුම්)  
  රං ඳ නේ  I  

ඩබ් හන් අංජ  ද නො හ 

මිඹ  ළ ඵ  
 

  

 

 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්


 

(
ප්ර
ිය
ඳ
ත්
ිය
 ව
හ
 

හ
ඳ
ෘ
ිය
 

ඇ
 
යු
ම්

)
 

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
I
I
/
I
I
I
 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්

 

(

ං

ර්
ධ
න

I
I
)
 

 
 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
I
I
/
I
I
I
 

  
නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්


 

(

ං

ර්
ධ
න

I
I
)
 

 
ඳ


හ
 
ත
 න

ේ
හ
I
I
/
I
I
I
 

 
 
හ
ම්
 
හ

ස 
 
ක
න
හ
ඹ
ක
 භ
ඹ
හ
 

 
 

අධක්  
( ංර්ධන II) 
  රං ඳ නේ  I                            

    හම්  ඳත්භජහ  

නභඹ 

ාං්ධධන නිරධහරී  
ාං්ධධන වකහය 
කශභනහකයණ  
ගේහ නිරධහරී               
කහ්ධඹහර කහ්ධඹ 

වඹක 

අියනර්ක නල්කම් 

(ංර්ධන II )  
  රං ඳ නේ  විනලේ 

ර සහ     ඹනනග් මිඹ 

භහණ්ඩලික වකහය 
පුසතකහරඹහධිඳති ාං්ධධන 

නිරධහරි   ාං්ධධන 
වකහය 

කශභනහකයණ  ගේහ 
නිරධහරී                             

කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 
පුසතකහර වඹක 

නි
න
ඹ
ෝ
ජ

 අ
ධ

ක්

 
 


ව
ක
හ
ය
 අ
ධ

ක්


 
(
ප්ර
ිය
ඳ
ත්
ිය
 ව
හ
 

හ
ඳ
ෘ
ිය
 

ඇ
 
යු
ම්

)
 

 
 
ර
ං
 
ඳ
 
න

ේ 
 I
I
/
I
I
I
 

 

     ාං්ධධන නිරධහරී  
කශභනහකයණ වකහය                  
 කහ්ධඹහර කහ්ධඹ වඹක 

ප්රහගේශීඹ  
ගේකම් 
 කහ්ධඹහර 
රන අනියුක්ත 
ාං්ධධන 
 නිරධහරීන් 
       

දිසත්රික් 
ගේකම් 
කහ්ධඹහර ර 
අනියුක්ත 
ාං්ධධන 
නිරධහරීන් 
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02  ඳි ච්නේදඹ - ප්ර ියඹ වහ ඉදිි  දළක්භ, විනලේ ජඹග්රවණ, අියනඹෝ  වහ ඉදිි  ඉරක්ක 

ංක්නේඳඹ වහ වළඳින්වීභ   

 ශ්රී රාංකහ ආ්ධථිකගණ ළදගත්භ අාංලඹ කෘෂික්ධභහන්තඹ වුත්  COVID-19 ාංගත 

තත්ත්ඹ කෘෂික්ධභහන්තඹන ව ආවහය ඳේධතිර සුයක්ෂිතතහඹ ඇති ිරරීභ ගකගයහි  ගඳය ගනොව 

විර ගර ඵහධහ කය ඇත. රාංකහගේ භසත දිිබකර ඡනතහගගන් 90% කන ඩහ ාංගක්න්ද්රණඹ වී 

ඇත්ගත් ග්රහමීඹ ගවෝ තු ප්රගේලරඹ .ශ්රී රාංකහගේ ගගොවිතළන ප්රධහන ජීගනෝඳහඹ කයගත් ග්රහමීඹ දිිබකර 

ජනතහන ගේහ නියුක්ති අසථහ ළඳයීභ වහ විගලේ කහ්ධඹබහයඹක් කෘෂි අාංලඹ භඟින් සකරකයනු 

රළගබ්.   

  ාංගත තත්ත්ඹක් ඳළතිගණ වුද  ඳසුගිඹ ය ිරහිඳඹ  දශ ගේශීඹ නිසඳහදිතඹන එහි 

දහඹකත්ඹ අඩු අගඹක් ගත්තද  එඹ ශ්රී රාංකහගේ ශ්රභ ඵරකහගඹන් ඵහුතයඹකන දළනුකර ළදගත් ැකිරඹහ 

මරහශ්රඹ ගර වඳුනහගත වළිරගේ. එඹ ය 2020 න වින භසත ජනගවනගඹන්  ආන්න 

ලගඹන් පුේගරයින් 2,169,679 ක් ගවෝ භසත ැකිරඹහ නියුක්ත ජනගවනගඹන් 27.1% ක් න 

ගහ ව ධීය ක්ධභහන්තඹ ඇතුළු කෘෂික්ධභහන්තගණ නිඹළීන සටිති.  ගේහ නියුක්ති ුවඹ තුර 

කෘෂිකහ්ධමික අාංලඹ 27.1%, කහ්ධමික අාංලඹ 26.9%, ගේහ අාංලඹ 46.0% , දහඹකත්ඹ ඳඹහ ඇත.  

2020 ්ධඹ දශ ගේශීඹ නිසඳහදිතඹන දක්න දහඹකත්ඹ කෘෂි (8.36%)කහ්ධමික, (26.25 %) 

ගේහ (59.67%)  ගේ.  ට අනු යහඹකත්ඹ නාංහීනභ තුලින් තරුණ තරුණිඹන්  ශ්රභ ඵරකහඹන 

අතුරත් වීභන දිරිභත් කශ වළිරඹ. සත්රී ශ්රභ ඵරකහගණ වබහගීත්ඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ තුලින් ආ්ධථික 

්ධධනඹන අහිතකය ගර ඵරඳෆ වළිර ජනගවන ාංයුතිගණ  ගනස වීම් ර ඵරඳෆභ අභ කර වළක. 

කෘෂිකහ්ධමික අාංලගණ ීම  සත්රී ඹන රඵහ දිඹ වළිර දහඹකත්ඹ විලහර ගේ.  

2020 ග්ධ ශ්රී රාංකහගේ ජන වහ ාංඛ්යහගේඛ්න  ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ ශ්රභ ඵරකහ මීක්ණ 

හ්ධතහ අනු කෘෂිකහ්ධමික අාංලගණ  ගේහ නියුක්තිඹ  27.1% ක් වහ  සත්රී / පුරු බහඹ අනු ශ්රභ 

ඵර වබහගීත්ඹ පුරු 71.9% ක් ව සත්රී 32.0% ක් න ඵන ගණනඹ කය ඇත.  එගභන්භ 

ආ්ධථික ාං්ධධනඹ වහ කෘෂික්ධභ ක්ගේත්රගණ විධිභත් ගර ැකිරඹහ ර නියත ප්රතිලඹ 41.9% න 

අතය කෘෂික්ධභ අාංලගණ අවිධිභත් ආකහයගණ  ැකිරඹහ ර නියත න්නන්ගේ ප්රතිලතඹ 58.1% ක් න 

ඵන ගණනඹ කය තිගබ්.   

 එගේභ ශ්රී රාංකහගේ  ශ්රභ ඵරකහගණ ප්රමුඛ් ගේහ ගඹෝජකඹහ කෘෂික්ධභ අාංලඹයි. ග්රහමීඹ 

අාංලගණ එහි දහඹකත්ඹ 51.3% ිර. ට අනු ග්රහමීඹ ජනතහ කෘෂි ක්ධභහන්තඹන නළඹුරු වීභක් -

ගඳන්න අතය යගට් කම්කරු පිරිගන් 27.1% ක් කෘෂික්ධභ අාංලගණ ගේගණ ගඹීම සටී. රාංකහගේ  

මිලිඹන 22 ක ජනගවනගඹන් යුත් යනක් න අතය ඉන් 74% ක්භ සඹ ජීගනෝඳහඹ රහ ගන්ගන් 

කෘෂිකහ්ධමික අාංලගණ ැකිරඹහර නියත වීගභනි. ගභහි ීම භූමිගඹන් 30% ළවිලි ගබෝග වහ ද ඉඩම් -

මිලිඹන 1.45% සුළු  ඉඩම් ලගඹන් ද ගඹොදහ ගන. කෘෂිකහ්ධමික අාංලගණ ්ධධනඹ කෘෂිඅාංලගණ 

ාං්ධධනඹන ඳභණක් ගනො කහ්ධමික අාංලගණ ාං්ධධනඹන ද ප්රධහන ලගඹන් ඵරඳහයි. කෘෂි 

නිසඳහදන ගක්න්ද්රගකොනගත් කහ්ධමික නිසඳහදන පුළුේ වීභ ගවේතුගන් කෘෂි අාංලගඹන් කහ්ධමික 

අාංලඹන දක්න දහඹකත්ඹ ද පුළුේ වී  ඇත. 

තද,  ආ්ධථික ලගඹන් ක්රීඹ ගනොන ජනගවනඹ 2019 හ්ධතහ ව  මිලිඹන 7.832 සන 

2020 ග්ධ මිලිඹන 8.273 ක් දක්හ ඉවශ ගගොස ඇත. ගකොවිඩ් 19 ාංගත තත්ත්ඹ ආ්ධථික 

ලගඹන්  ක්රීඹ ගනොන ජනගවනගණ ්ධධනඹ වහ ැකිරඹහ අහිමි ව පුේගරඹන්න ැකිරඹහක 

නියුතු - වීභන ඇති අසථහ වහ ැකිරඹහ අසථහ ක්රීඹ ලගඹන් ගවීභන ඇති අසථහ තහකහලික 

අහිමි වී ගිඹ අතය ාංගත තත්ත්ඹ ඳළතිරී ගිඹ සබහඹ අනු  ක්රීඹ ගර ආ්ධථික කනයුතු ර 

නියත වීභ තකරයනත්  භන්දගහමී කයන රීම. එගේ භන්දගහමි තත්ත්ඹක් ඳළතුනද ගකොවිඩ් 19 වදිස 

තත් ඹනගත් වුද කෘෂිකහ්ධමික කනයුතු ක්රීඹ ඳත්හ ගළනීභන යහජය ඹහන්ත්රණඹ ඉවශ 

දහඹකත්ඹක් රඵහ ීම  ඇත. (දත්ත මරහශ්රඹ- ජන වහ ාංඛ්යහ ගේඛ්න ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ දත්ත) 
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වළදින්වීභ  

කෘෂික්ධභහන්තඹ ය ද දවස ගණනහක ඳනන් භහන භහජගණ ප්රධහනතභ ජීගනෝඳහඹ 

භහ්ධගඹ ගර ගභන්භ එඹ භසත ගරෝකහසීන්ගේ ආ්ධථික ාංසකෘතිඹ ගර  වළඳින්විඹ වළිරඹ. 

කෘෂික්ධභඹ ඹනු භවගඳොගශොන ආදයඹ කයමින් සහබහ ධ්ධභඹ භඟ එකඟත්ඹක් හිත 

ආදයණීඹ කයනු රඵන ාංසකෘතිකභඹ ගඵදහවදහ ගළනීභ ගේ. ගාංගහ නිම්න  සනහචහයඹත් භඟ ිතහි 

ව කෘෂික්ධභඹ අද න වින විවිධ ඳළතිකඩඹන් ඔසගේ ඳළතිරී ඳතී. එඹ  ශ්රී රාංකහගේ ජනගවනගඹන් 

ළරිරඹ යුතු ගකොනකන, විගලේගඹන් ග්රහමීඹ ප්රගේලර ජනතහ වන ජීගනෝඳහඹ අසථහ 

උත්ඳහදනඹ කය  ීම ඇත. නමුත් ්ධතභහනඹ න වින මුහුණ ඳෆභන සකරවී ඇති  ගේලගුණික අභිගඹෝග 

ව කර්ධර ආදහඹභ වමුගේ, ගගොවි ප්රජහ තභ සුපුරුකර කෘෂික්ධභහන්තඹ අතවළය ගනත් ජීගනෝඳහඹ 

අසථහ වහ අතී්ධණ න ඵක් දක්නන රළගබ්.  ගභභ ගේලගුණික අභිගඹෝගඹන් අතය  නිඹඟඹ, 

අධික ්ධහ, අකේ ්ධහඳතනඹ, ෘතු භහරු ව ඳිබගඵෝධ නිහ ඇතින ගයෝග ව ්ධතභහනඹ 

න වින ගකොවිඩ් ළනි ගගෝීනඹ ාංගත තත්ත් ඹනගත් ආවහය ළඳයුම් ජහරඹ ිත ළටීභ 

කෘෂික්ධභහන්තගණ අභිගඹෝග ගර වඳුනහගගන ඇත.  
 

ළරසුම්ව ත කෘෂිකර්භඹ - (ජහියක කෘෂිකර්භ ප්රියඳත්ියඹ , 

ඉවත අභිගඹෝග අතය වුද, කෘෂික්ධභහන්තඹ, කහ්ධමික වහ අගනකුත් ගේහ අාංලඹන්න 

අලය කයන ඳදනභ කස කය ගදන අතයභ ඳරිය හිතකහමී චියසථහයි ාං්ධධනඹක් ඇති ිරරීභ 

වහ ළදගත්ගේ. ගරො ෆභ යනකභ ාං්ධධන ක්රිඹහලිගණ ීම  කෘෂික්ධභ අාංලඹන 

ප්රමුඛ්සථහනඹක් රඵහීම  ඇති අතය ගරෝකගණ ආ්ධථික, කහ්ධමික වහ තහක්ණික ඵරතුන් න 

ඇගභරිකහ , ජඳහනඹ ළනි යනර තිබ ළරසුම් වගත කෘෂික්ධභඹ  ජහතික ාං්ධධනඹන 

ඳදනම් වී ඇති ඵ අඳ සතන ගත යුතුඹ.  එභ යනර කෘෂිකහ්ධමික ප්රතිඳත්තිඹ ගකගයහි දළක්ව 

සුවිගලේෂි අධහනඹ, ැකිරඹහ ව ජහතික ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීගම් ගනස ගනොන  ප්රධහන 

ලක්තිභත් මරහශ්රඹ ඵන ඳත්කය ඇත. එගභන්භ ආසඹහනු, අප්රිකහනු ව රතින් අගභරිකහනු 

යනරද ළඩින ජනගවනඹන හගප්තික් ආවහය නිසඳහදනඹ ගේගත් ිරරීභ ව ආවහය 

සුයක්ෂිතතහඹ ඇති ිරරීභ ගකගයහි විගලේ අධහනඹක් ගඹොමු කය ඇත. එගභන්භ ශ්රී රාංකහද 

ළරසුම්වගත කෘෂික්ධභඹක් ව  යජගණ ප්රතිඳත්තිඹ න ගෞබහගයගණ දළක්භ ("Vistas of 

Prosperity and Splendor") අයමුණු හක්හත් කය ගළනීභ අතය   ජනතහ ගක්න්ද්ර ගකොනගත් 

ආ්ධථිකඹක් (People Centric Economic Development ) වහ  ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිඹ  

කස කය තිගබ්.  
 

 

(න ෝ ඹ උදහවයණ - තරුණ හඹකත්ඹ, (TEF- UNDP නවල් තරුණ හඹකත්ඹ  ළන , 

තද,ගගෝීනඹ උදහවයණ ගගන ඵළිබගම් දි එක්ත් ජහතීන්ගේ ාං්ධධන ළඩනවන (UNDP) 

ව Tony Elumelu ඳදනභ (TEF) (යහජය වහ ගඳෞේගලික අාංලගණ දහඹකත් ) අප්රිකහගේ ගවේ 

කරහඳඹ වහ තරුණ යහඹකත් ළඩනවනක් දිඹත් කය ඇත. දියුණු කයන රද භතහද 

ළරිරේරන ගගන ගභභ යහඹකත් ළඩනවන භඟින් තරුණ, තරුණිඹන් 100,000ක් පුහුණු 

ිරරීභ, උඳගේලකත්ඹ ව මරයභඹ ආධහය රඵහ ගදනු ඇත. ඉරක්කඹ න්ගන් අප්රිකහ පුයහ අභ 

ලගඹන් න ැකිරඹහ මිලිඹන 10 ක් ව න හ්ධෂික ආදහඹගභන් ගඩොර්ධ ිතලිඹන 10 ක් උත්ඳහදනඹ 

ිරරීගම් භසත ඉරක්කඹන දහඹක වීභයි. ගභළනි උදහවයණ  ඇතත්,  ශ්රී රාංකහගේ ද  විවිධ ඳළතිකඩ 

අනු තරුණ යහඹකත්ඹ, නගෝත්ඳහදන  ිතහිකයමින් තිගඵන අතය ශ්රී රාංකහගේ කෘෂික්ධභ 

ාං්ධධනඹ  වහ ද තරුණ ප්රජහ ආක්ධලනඹ කයමින්  කෘෂිකහ්ධමික තරුණ කෘෂියහඹකඹන් ව 

නගෝත්ඳහදන ිතහිිරරීභ  දිරිගන්හ ඇති අතය එඹ ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගණ ද වන් ප්රධහන 

ාං්ධධන ාංයචකඹක් කය ඇත.   

ඩි ටල්කයණඹ ව නේහ ඳ රමු  කය න්නහ ංර්ධනඹ (Shifting Gears: Digitization and 

Services-Led Development)  ව දි ද්රතහඹ , 

එගේභ, ඩිිතනේකයණඹ ව ගේහ ඳ රමුඛ් කයගන්නහ ාං්ධධනඹ (Shifting Gears: 

Digitization and Services-Led Development)  ඹනුගන් වළඳින්ගන නතභ දකුණු ආසඹහනු 

ආ්ධථික දළක්භ  භඟින් ගභභ කරහඳගණ ආ්ධථිකඹ 2021 ව 2022 ය රීම 7.1% ිරන් ්ධධනඹ 
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න ඵන පුගයෝකථනඹ කය ඇත. තද 2020-23 කහරඹ තුරීම දකුණු ආසඹහගේ හභහනය ආ්ධථික 

්ධධනඹ 3.4% ක් නු ඇතළයි අනහළිර ඳශ කය තිගබ්. ගභඹ ාංගතඹන ගඳය ඳළළති ය 4 ක 

තත්ත්ඹ වහ න වින 3% අඩු තත්ත්ඹිර.  ගකොවිඩ් 19 ාංගතඹ භඟින් කශහඳගණ ආ්ධථිකඹන 

ීම්ධඝකහීනන වහනි සකරවී ඇත. දිනකන ඇගභරිකහනු ගඩොර්ධ 3.20 න දරිද්රතහ ග්ධඛ්හ රකහ ඵළීනගම්ීම 

2021 ග්ධීම ල රී රාංකහගේ දරිද්රතහ 10.9% ක් ගර ඇසතගම්න්තු කය ඇති අතය ගභඹ 2019 ග්ධීම 

ඳළළති 9.2% න ඩහ ඳළවළදිලි ඉවශ අගඹිර. රුපිඹර අඳ රභහණඹ වීභ, ගරෝක ගශඳගේ මිර 

භට්නභ ඉවශඹහභ, ආවහය මිර ගණන් ඉවශඹහභ ව ළඳයුගම් හිඟකභ ආවහය සුයක්ෂිතබහඹන 

අහිතකය ගර ඵරඳහ ඇත.  යනේ නළත ඹථහ තත්ඹන ඳත්ගමින් සටින ඵළවින් අඳගේ   

ීම්ධඝකහීනන ාං්ධධන ආකෘතීන් පිිබඵ නළත සතහ ඵළීනභන අසථහ උදහවී තිගබ්. න ඩිිතනේ 

තහක්ණගණ ්ධධනඹත් භඟ දකුණු ආසඹහන හම්ඳ රදහයික නිසඳහදන ගඳයටු කයගත් ආ්ධථික 

ක රගභෝඳහඹඹන්ගගන් ගනස භඟක් ගනිමින් ගේහ අාංලඹ ්ධධනඹ ිරරීභන අසථහ උදහවී ඇත.ට 

අනු කෘෂි අාංලඹද ඩිිතනේ තහක්ණඹ භඟ විවිධ ගේහ ඳවසුකම් ාං්ධධනඹ ිරරීභ භඟින් 

ගරගඳොශ ඵතහ ලක්තිභත් කය ගත යුතුඹ. කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ විසන් දියුණු කයමින් ඳතින 

“E-agriculture” උඳහඹ භහ්ධගඹ, කෘෂිකහ්ධමික දත්ත කශභනහකයණ ඳේධතිඹ ගභභ කඩඉභ 

ජඹගළනීභ වහ වහඹ නු ඇතළයි අගප්තික්හ කයන අතය විගලේගඹන් ගශගඳොශ තියහය ගර 

වළසයවීභ වහ ඩිිතනේ තහක්ණඹ ද වහඹ නු ඇත.     

නේලගුණ විඳර්ඹහ, හගින්න වහ භන්ද නඳෝණඹ , 

තකරයනත්, ගරෝක ආවහය ව කෘෂික්ධභ ාංවිධහනඹන අනු ගරො භසත ජනගවනගඹන් 8% එනම් 

මිලිඹන 690 ක ඳභණ ජනතහක් භන්දගඳෝණගඹන් ගඳගශන ඵන ඇසතගම්න්තු කය ඇත. නමුත් 

කණගහටුන කරුණ න්ගන් ්ධතභහනගණ තීව්ර වී ඇති  ගේලගුණික විඳ්ධඹහඹන් ව ගකොවිඩ්-19 

ාංගත තත්ත්ඹ වමුගේ ගභභ ප්රභහණඹ ඉතහ ඉවශ අගඹක් දක්හ ්ධධනඹ වීභයි. ශ්රී රාංකහ තුර 

පුේගරඹන් මිලිඹන 1.7 ක් භන්දගඳෝණගඹන් ගඳගශන අතය එඹ  ජනගවනගඹන් දශ ලගඹන් 8% 

ක් ගර ළරිරඹ වළිරඹ. ශ්රී රාංකහ තුර ඹ අවුරුකර 5 න අඩු ශමුන් අතය භන්දගඳෝණඹ ඵහුර 

දක්නන රළගඵන අතය, එඹ ගගෝීනඹ ලගඹන් ගත් වින ද ශ්රී  රාංකහ ඉවශ අනුඳහතඹකන හිමිකම් 

ිරඹනු රඵයි. ගේශීඹ භේරුන් අතයද භන්දගඳෝණඹ ඵහුර දක්නන රළගඵන අතය එඹ තුකයගණ 

ඉතහ ඉවශඹ. භන්දගඳෝණ තත්ත්ඹන්න භගහමී කෘෂිකහ්ධමික, ධීය වහ ඳශු ම්ඳත් අාංල විසන් 

නිසඳහදනඹ කයනු රඵන ආවහය ලින් 30% ක් ඳභණ අකහ්ධඹක්භ නිසඳහදනඹ, ඳහරිගබෝගික 

නහසතිඹ ව ප්රහවන වහ ගඵදහ වළරීගම් ගළනළු ගවේතුගන් විනහලඹන ඳත්ගේ. ගේලගුණික විඳ්ධඹහ 

ව ්ධතභහනගණ COVID-19 ළනි අගනකුත් අ්ධබුදකහරී තත්ත්ඹන් ළරිරේරන ගනිමින්, ශ්රී 

රාංකහගේ ආවහය ඳේධතිගණ ක්රිඹහකහරිත්ඹ ව එහි ළඳයුම් දහභඹන් ව එඹන ගේලගුණික 

විඳ්ධඹහඹගගන් සකරන ඵරඳෆභ අභ කය ගළනීභන අඳ ගගව වී ඇත.  

නේලගුණික විඳර්ඹහ වමුන  ශවහය ප්රන ලඹ වියක ිරරීභ,  
 

ගේලගුණික විඳ්ධඹහ ව ආවහය අනහයක්ෂිත බහඹ ෘජුභ එිරගනකන ම්ඵන්ධ න 

අාංලඹන් ගේ. ගේලගුණික විඳ්ධඹහ ආ්රිත  උඳද්ර න ගාංතුය, සුිබ කුණහටු, නිඹඟ ව ගනත් 

අදහනම් ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ කර්ධර කශ වළිර උකරරු  න අතය කෘෂිකහ්ධමික කනයුතුරන 

ගභභඟින් දළඩි ගර ඵරඳෆම් ඇති කයයි. එහි ප්රතිපරඹ  ගර  ගභඹ ගශගඳොශ ප්රගේලඹ , 

ගශහභ, ආවහය ළඳයුභ, ආවහය මිර ඉවශ ඹහභ, ගගොවි ආදහඹභ අඩුවීභ ව ගේහ නියුක්තිඹ ඹන 

විවිධ විඹන් ගකගයහි දළඩි ඵරඳෆම් ඇති කයයි. ගභභ ගේලගුණික විඳ්ධඹහ භඟින් දරිද්රතහඹන භඟ 

ළරගන අතය එභඟින් ආවහය අනහයක්ෂිතතහඹ ව භන්දගඳෝණඹ ඉවශ ඹහභද සකරගේ. ට අනු ශ්රී 

රාංකහගේ ගඵෝග  ගහ ක්ගේත්රගණ ගේලගුණික ලගඹන් අදහනම් හිත ප්රගේලර හඹ කයන 

ගගොවීන්ගේ ගේලගුණික අනු්ධතික වළිරඹහ ළඩි දියුණු ිරරීභ ව ගතෝයහගත්  එඵඳු ප්රගේල ර හරි 

ක්ගේත්රගණ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභන කනයුතු කය ඇත.   
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ියයහය ංර්ධනඹ - ශවහය ඳේධිය සුයක්ෂිතතහඹ -“අඳට අල අනහ තඹ වහ ව ිතඹය 

න  ත් ිරරීභ,” 

රිගඹෝ  20+ මුළුගේ ප්රතිපරඹක් ගර ගගොඩනළගුණු තියහය 

ාං්ධධන ඉරක්කඹන් (SDGs)  වස්ර ාං්ධධන ඉරක්කඹන් ර ඉදිරි 

පිඹයක් න අතය 2015 ්ධගණ සන 2030 ්ධඹ දක්හ ඳළතිය ඳතින අතය 

තියහය ාං්ධධන ඉරක්කඹන් 17ක් අන්ත්ධගත ගේ. ගභභ ඉරක්ක ආ්ධථික 

භහජ වහ ඳහරිරික ඹන සඹළුභ අාංලඹන් ර තියහය ඵ ඇති ිරරීභ වහ  

ගගොඩනළගුණු ඳළවළදිලි අන්ත්ධජහතික ක්රිඹහදහභඹිර.තද,ජනතහ, 

ඳෘථිවිඹ,වවුේකනයුතු, හභඹ, ව ගෞබහගය ඳත්හ ගළනීභ වහ  

ිරසකුත් අත්ගනොවළය ඹන ය 2030 දක්හ දිගන ගභනක් රග ගභභ 

ඉරක්ක පුයහ ගළනීභ කස කය ඇත. තකරයනත් , තියහය ාං්ධධන 

ඉරක්ක ඹන් හී ාංකේඳ අතය භහන ්ධගඹහ දරිද්රතහගඹන් නිදවස කය ගළනිභ, හගින්න තුයන් 

ිරරීභ, කහන්තහන් විඵර ගළන්විභ, ගේලගුණික විඳ්ධඹහ ගකගයහි අනු්ධතනඹ වීභ, හභඹ, 

ආයක්හ ව ඹවඳහරනඹ  ළනි ඉතහ ළදගත් ඳළතිකඩඹන් අන්ත්ධගත ගේ.   

ගේලගුණික විඳ්ධඹහ, ආවහය සුයක්ෂිතතහ ව කෘෂික්ධභහන්තඹ ගත් වින එඹන ඵරඳහන මුලිකභ 

තියහය ාං්ධධන ඉරක්කඹන් න්ගන් ගදන, ගදොගශොසන, දවතුන්න, ඳවගශොසන  තියහය 

ාං්ධධන ඉරක්කඹන් ගේ.  

 එනම් ගදන තියහය ාං්ධධන ඉරක්කඹ (2. Zero Hunger) න්ගන් කුගින්න කරයීනභ, ආවහය 

සුයක්ෂිතතහ ව ඉවශ ගඳෝණඹක් අත්ඳත් කයගළනිභ ව තියහය කෘෂික්ධභහන්තඹක් ප්ර්ධධනඹ  

ිරරීභඹ. එඹන භගහමී දවතුන්න  තියහය ාං්ධධන ඉරක්කඹ (13. Climatic Action) න්ගන් 

ගේලගුණික ගනසවීම් වහ එහි ඵරඳෆම් ළශළක්වීභ වහ කඩිනම් පිඹය ගළනිභයි. තකරයනත් ගභහිීම 

ගදන තියහය ාං්ධධන ඉරක්කගණ අයමුණු  න්ගන් 2030 න වින කුඩහ ශදරුන්, දිිබඳු අයණ 

පුේගරඹන්, කහන්තහන් ඇතුළු සඹළුභ පිරිස වහ ආවහය ප්රගේලඹ  ළඳයීභ ව ඔවුන්ගේ දිිබඳුකභ 

පිටු දළිරභඹ. මීන අභතය ඉඩම්, ගඹදවුම් , දළනුභ, මුරය  ගේහන් ආදිඹ රඵහගදමින් කෘෂිකහ්ධමික 

අාංලඹන ප්රගේල  වීභ වහ ආයක්ෂිත භහ්ධගඹක් රමින් කෘෂිකහ්ධමික එරදහයිතහඹ 2030 න වින 

ගදගුණ ිරරීභඹ.  

ගභහි දවතුන්න තියහය ාං්ධධන ඉරක්කඹ භගින් තකරයනත් ිරඹගන්ගන් ජහතික ප්රතිඳත්ති  ව 

උඳහඹභහ්ධග ළශසුම් ිරරිගම්ීම ගේලගුණික ගනසවීම් වහ ඵරඳහන හධක ඇතුශත් ිරරීභඹ. මීන 

අභතය ගේලගුණික ව සබහවික විඳත් වහ භවජනඹහ සුදහනම් ිරරීභ ජහතික ප්රතිඳත්ති රන 

ඇතුරත් ිරරීභයි . එගභන්භ ඳවගශොසන  තියහය ාං්ධධන අයමුණු (15. Life on Land ) වජ 

ඳේධිත සුයක්ෂිතතහගණ ළදගත්කභ ඳළවළදිලි කය තිගඵන අතය ට අනු අඳ වජ විවිධත්ඹ ව  

ආවහය ඳේධති ආයක්හ කය ගනිමින් ඳහරිරික කෘෂික්ධභහන්තඹ ප්රචලිත කය ඇත.  

ියයහය ංර්ධනඹ වහ කෘෂි අංලනප දහඹකත්ඹ,  

ගම් අනු ශ්රී රාංකහගේ පිහිටුහ ඇති තියහය ාං්ධධන බහගේ උඳගදස අනු ය 2021 සන  

කෘෂික්ධභ අාංලඹ ප්රධහන ලගඹන් ගදන තියහය අයමුණු ව ගදගශොස  න තියහය ාං්ධධන 

අයමුණ එනම්,තියහය ඳරිගබෝජන යනහ ර ඳළළත්භ ඇති ිරරීභ ව එභ ඉරක්ක පුයහ ගළනීභ 

ගකගයහි අධහනඹ ගඹොමු කය ඇත.  

ශවහය ඳේධිය  සුයක්ෂිතතහඹ,  

COVID-19 ාංගත තත්ත්ගණ  අභිගඹෝගඹත් භඟභ ගරො පුයහ ආවහය නිසඳහදන ව  

ළඳයුම් ජහරඹ තහකහලික ිත ළටී  ගිඹද   ය 2030 න වින තියය ආවහය 

නිසඳහදන ඳේධති ඳළළත්භ තවවුරු ිරරීභ ව වජ ඳේධති ඳත්හ ගළනීභන උඳකහරී 

න ගේලගුණික සුහුරු කෘෂිකහ්ධමික බහවිතහන් ක්රිඹහන නළාංවිඹ   යුතු ඵ  , “අඳන 

අලය අනහගතඹ වහ ව පිඹය ගේගත් ිරරීභ” ඹන භළගඹන් එක්ත් ජහතීන්ගේ 

ාංවිධහනඹ භඟින් 2021.09.23 දින ප්රථභ තහන හකච්ඡහ කයන රද  ගරෝක ආවහය ඳේධති 

මුළු  භඟින් ගඳන්හ ීම ඇත.   ආවහය සුයක්ෂිතතහ ව ගේලගුණික ආඳදහ අදහනභ 
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කශභනහකයණඹ ගකගයහි තකරයනත් ජහතයන්තය භළදිවත්වීභ රඵහීමභ වහ ගභභ  ආවහය ඳේධති 

මුළු කළනු රළඵ ඇති අතය ගභභ මුළු භඟින් ය 2030 ීම අත්ඳත් කය ගත යුතු තියහය 

අයමුණු 17 අතය ආවහය ඳේධති ර සුයක්ෂිතඹ තවවුරු  කය  ගළනීභ වහ  විගලේෂිත ක්රිඹහඳථඹන්  

ඳවක්  (Action Tracks) ඹිබත් තහක් කළටි ගකොන ඉදිරිඳත් කය ඇත.  

 විගලේෂිත ක්ගේත්රඹ  01 - ළභන ආයක්ෂිත ව ගඳෝයදහයී ආවහය වහ ප්රගේලඹ 

වතික ිරරීභ 

 විගලේෂිත ක්ගේත්රඹ    02 - තියහය ඳරිගබෝජන යනහ ගත ගඹොමු වීභ 

 විගලේෂිත ක්ගේත්රඹ    03 - ගොඵහදවභ මලික කයගත් නිසඳහදන වහ 

ප්රමුඛ්තහඹ රඵහ ීමභ  

  විගලේෂිත ක්ගේත්රඹ   04 - අදහනම්, ප්රකම්ඳන, ආතතීන් වහ අනුහුරු වීභ  

 විගලේෂිත ක්ගේත්රඹ    05  - ප්රජහ ඵරගළන්වීභ, ඉවර ජීන භට්නභක් රඵහ ීමභ වහ ළභන 

භහන ැකිරඹහ 
 

ගභභ ක්රිඹහ ඳථඹන් භඟින් විගලේගඹන්භ ගරො පුයහ ආවහය ඳේධතිර විගලේතහ වඳුනහ ගනු රඵන 

අතය භහන හිමිකම්, මුරය නගෝත්ඳහදනඹ, කහන්තහන් ව තරුණ ප්රජහ විඵර ගළන්විභ ළනි 

කරුණු ගගේණඹ කයනු රඵයි.  විගලේගඹන්භ ගභහි දවන් ඳසන ක්රිඹහ ඳථඹ භගින් සබහවික 

විඳත් ඇතිවිඹ වළිර ප්රගේලර තියහය ආවහය ඳේධතිර අඛ්ණ්ඩ ක්රිඹහකහරිත්ඹ වතික ිරරීභ 

පිිබඵ විභනු රළගඵයි. ්ධතභහනගණ ාංගතගණ ඵරඳෆගභන් ආවහය ළඳයුම් ආයක්හ 

කයගළනීභ පිිබඵත් තකරයනත් ඳසන ක්රිඹහ ඳථඹ භගින් විභ යි. ගභභ ක්රිඹහ ඳථගණ 

මලිකභ අභිරහඹ න්ගන් ආවහය ඳේධතිඹක් තුශ සටින සඹළුභ පුේගරඹන්න ආවහය 

අසථහයබහඹන සුදහනම් වීභන ව අනුහුරු වීගම් ක්රිඹහලිඹ වතික ිරරීභයි. 

 ට අනු අඳ විසන් ආවහය ඳේධති සුයක්ෂිතතහඹ ඇති ිරරීභ වහ ඳවත පිඹය ගගන 

ඇත.  

විනන් නතොය ශවහය නිසඳහදනඹ වහ ළඳයීභ,  

ගයෝභගණ ඳළළත්ව එක්ත් ජහතීන්ගේ ආවහය ඳේධති මුළුගේ (UN Food Systems Summit) පූ්ධ 

මුළු  ළසගණ (Pre-summit)ීම  ශ්රී රාංකහ විගන්  ගතොය ආවහය ඳරිගබෝජනගණ ප්රගේලඹ 

වඳුන්හ ීම ඇත. කෘත්රිභ ගඳොගවොය, ඳිබගඵෝධ නහලක ව ේ නහලක ආනඹනඹ ිරරීභ තවනම් ිරරීභ 

භඟින් මිනිහ ඇතුළු ඳරිය ඳේධතිඹන හිතකහමි ගර ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇති ිරරීභන පිඹය 

ගගන ඇත. ප්රධහන ලගඹන් කුඩහ කණ්ඩහඹම් ලින් යුතු කෘෂියහඹකඹන් ිතහිිරරීභ, 

ගේලගුණික අනුහුරු බීජ නිසඳහදනඹ, කෘෂිඳහරිරික කශහඳ අනු ගහ කනයුතු සකර ිරරීභ, 

කුභන තත්ඹක් ඹනගත් වුද ළඳයුම් ජහරඹ අඛ්ණ්ඩ ඳත්හ ගළනීභ වහ දියින පුයහ 

ගඵඩහ ඳවසුකම් ඇති ිරරීභ, කහඵනික ගහ ව කහඵනික ගඳොගවොය ප්රචලිත ිරරීභ, වරිත 

කෘෂික්ධභඹ, ගගතු ගහ ාංග්රහභඹ, කෘෂිකහ්ධමික වජ විවිධත්ඹ ආයක්හ ිරරීභ, නිලසචිත 

කහරයහමුක් තුශ ගතෝයහගත් ගඵෝග වහ ආනඹන සීභහ ිරරීභ, බීජ වනහධහය රඵහ දිභ, 

කහරගුණික විඳ්ධඹහ වමුගේ ඔගයොත්තු ගදන බීජ ්ධග නිඳදවීභ  ළනි පිඹය යහ ඹක් 

සකරකය ඇත.   

එගභන්භ කෘෂික්ධභගඹන් ඈත් වී ඹන ග්රහමීඹ තරුණ ප්රජහ කෘෂික්ධභහන්තඹ ගත 

ඹිබත්  ආක්ධණඹ කය ගළනීභ වහ කෘෂිකහ්ධමික තරුණ යහඹකත් 

ළඩනවන දිඹත් කය ඇති අතය   තකරයනත් දශ ගේශීඹ නිසඳහදිතඹන කෘෂික්ධභගණ දහඹකත්ඹ 

ඉවශ නාංමින් ආ්ධථිකඹ ලක්තිභත් ිරරීභ වහ ගත් පිඹය ගභහි ඇතරත් කය ඇත.   
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අභහතහංලඹ  භ් න් ක්රිඹහත්භක කය ඇිය විනලේ හඳෘිය 
 

නකොවි  19 - වදිුක  තත්ත් භත ක්රිඹහත්භක ළඩටවන් ඹටනත්  ඹටනත්  ඵඩහ ඳවසුකම් ඇිය ිරරීභ 

(Contingent Emergency Response Component (CERC) 

වළඳින්වීභ  

ගරෝක ඵළාංකුගේ (CERC) ණඹ ඳවසුකභ ඹනගත් 2021 ්ධගණ ීම රු.මි. 1036ක පිරිළඹක් 
දයහ COVID ාංගතගඹන් අගතිඹන ඳත් කෘෂික්ධභහන්තඹ නඟහ සටුවීභ වහ බීජ වහ ඳළශෆටි ගඵදහ 
ීමභත්, දියින පුයහ ගඵඩහ 102 ක් ඉදි ිරරීභන නිඹමිතඹ. ගඵඩහ ඳවසුකම් ප්රධහන ගඵෝග කහණ්ඩ 3 ක් 
වහ රඵහ ගදන අතය  එභ ගඵඩහ, අ්ධතහඳේ ගඵඩහ 5ක් , ළණු ගඵඩහ 6ක් ,  අතිග්ධක ක්ගේත්ර ගඵෝග 
ගඵඩහ 91 ිරන් භන්විත ගේ.  එගේභ අ්ධතහඳේ වහ ශීතහගහය ඳවසුකම් හිත ගඵඩහ ඉදි ිරරීභන 
නිඹමිතඹ. කෘෂිකහ්ධමික ක්ගේත්රඹන ගකොවිඩ් 19 ාංගත තත්ත්ඹ ගවේතුගන් සකරවී ඇති ඵරඳෆභ 
ළරිරේරන ගගන ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වතික ිරරීභ වහ ගඵෝග අසනු වහ නිස මිරක් රඵහ 
ීමගම් ජහතික ළඩපිිබගර ඹනගත් ගගොවීන් වහ ගකටි කහීනන ගඵඩහ ඳවසුකම් රඵහ ීමගම් 
අලයතහඹ ඳදනම් කයගනිමින් ගභභ ළඩනවන ක්රිඹහත්භක කය ඇත.   

අයමුණ:-  

• අසනු වහනිඹ අභ ිරරීභ ව ළඩි නිඳළයුම් ප්රභහණඹක් නිඹමිත ගරහන ඳහරිගබෝගිකඹහ 
ගත රඵහ ීමභන කනයුතු ිරරීභ  

• ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇතිිරරීභ වහ කෘෂිනිසඳහදන ආයක්හ ිරරීභ  

උඳහං  

 කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් වහ ගඵඩහ ඳවසුකම් රඵහ ීමභ  

 භන දඹ:- 

 ගඵඩහ ඉදි ිරරීභ, උඳකයණ මිරීම ගළනීභ ඇතුළු  ෆභ ක්රිඹහකහයකභක්භ ගරෝක ඵළාංකු 
භහ්ධගගෝඳගේල අනු සකර ිරරීභ  

 භහසක ප්රගතිඹ ක්රභම්ඳහදන ගදඳහ්ධතගම්න්තු ගත ඉදිරිඳත් ිරරීභ 

 ඉදිිරරීම් නිභ වීගභන් අනතුරු ගගොවීන්  භග ටකහඵේධ ගඵඩහ නිසඳරිදි බහවිතහ ිරරිභ 
නඩත්තු ිරරීභ වහ ඳත්හ ගගන ඹහභ. ට වහ ගගොවි ාංවිධහන ගතෝයහ ගළනීභ  

 ගඵඩහ ර ගභගවයුම් වහ නඩත්තු විඹදම් අදහර ගගොවි ාංවිධහනඹ  ගවෝ ආඹතන භඟින් 
සකරිරරීභ වහ ක්රභගේදඹක් කස ිරරීභ  

 

හඳෘිය කහරඹ  

 2020 ්ධගණ ජනහරි භ  සන ළඩ ආයම්බ කයන රද  ඵඩහ ඉදිිරරීභ වහ නන් කශ 

මුදර (රු.මි  

 

අ/අ ක්රිඹහකහයකම් 

ගන්කශ මුදර(රු.මි) 

ඇ.එ.ජ.ගඩො.මිලිඹන 
(US$ Mn) 

රු.මි 

1.  ඵඩහ ඳවසුකම් රඵහ  භ 5.60 1,036 

 ඵඩහ ඳවසුකම් ළඳයීභ වහ 2021.12.31 දක්හ නන් කශ මුදර  

අ/අ ගන්කශ මුදර (රු.මි) මුළු එකතු  (රු.මි) 

1. ගඵඩහ ඉදි ිරරීභ වහ  - රු.මි  1,021 
1,036 

 2. ගඵඩහ වහ න උඳහාංග වහ  - රු.මි  15 
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එක් එක් ආඹතන භඟින් සකරකයන රද ගඵඩහ ඉදිිරරීභර ප්රගතිඹ  

 

 
ක්නේත්ර නිරීක්ණ  
අියනර්ක ශවහය නඵෝ  වහ නභ.නටො.50  ඵඩහ ඉදිිරරීභ (SP/01 /රබුදූ - හල්ර  (NP/5ිර නනොච් ඹ/ ල්ිතට -

 ම්ඳවWP/2  ව අම්ඳහය EP/2  

 
 
 

 

31.12.2021 දක්හ  ඵඩහ ඉදිිරරීම් ර මර වහ නබෞියක  ප්ර ියඹ  

 
උඳ හඳෘිය ර ඉදිිරරීම් තත්ඹ    

අ/අ ඳශහත  

ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ශඹතනඹ  

මුළු 

හඳෘිය  

ප්රියඳහදන  

(රු.මි   

Vat ඵදු 
භඟ ) 

කෘෂිකර්භ 

නදඳහර්තනම්න්තු  

න ොවිජන 
ංර්ධන 

නදඳහර්තනම්න්තු  

ඳශහත් කෘෂිකර්භ 

නදඳහර්තනම්න්තු  
දිස ක් නල්කම්  

හඳෘිය 

 ණන  

නන් 
කශ මුදර  

හඳෘිය 

 ණන  

නන්කශ 
මුදර  

හඳෘිය 

 ණන  

නන් කශ 
මුදර  

හඳෘිය 

 ණන  

නන් 
කශ 
මුදර  

1 භධයභ  3 34.93 2 14.03 0 0 1 12.13 6 61.09 

2 නළගගනහිය 4 19.77 0 0.00 6 62.23 1 10.63 11 92.63 

3 උතුරු භළද 3 13.68 4 47.01 0 0 5 65.78 12 126.47 

4 උතුය 1 5.18 1 13.91 10 99.33 0 0.00 12 118.42 

5 ඌ 1 4.94 1 5.91 8 77.12 0 0.00 10 87.97 

6 ඹම 1 4.75 3 15.73 7 58.36 0 0.00 11 78.84 

7 දකුණ 1 4.54 0 0.00 4 27.42 3 32.03 8 63.99 

8 ඵසනහහිය 0 0.00 0 0.00 5 25.61 0 0.00 5 25.61 

9 ඵයගමු 0 0.00 1 11.88 0 0 0 0.00 1 11.88 

 
මුළු හකතු  14 87.79 12 108.47 40 350.07 10 120.60 76 666.9 
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2.1.2             2021 ර්නප කෘෂිකර්භ ංර්ධන ළඩටවන් ර ප්ර ියඹ 
 

කෘෂිකහ්ධමික තරුණ  යහඹකත් ාං්ධධන ළඩනවන 

ළඹශීර්ඹ           118-02-03-062-2509 
 

වළඳින්වීභ 
 

 ඩහන ඳත්ගගොවි ජනතහ ගභන්භ දරිද්රතහගඹන් ගඳගරන ග්රහමීඹ ජනතහගේ ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ 

නළාංවීගම් ීම ව දරිද්රතහඹ අඩු ිරරීගම්ීම ශ්රී රාංකහ ඉවශ ප්රගතිඹක් රඵහ ඇති නමුත් ගකොවිඩ්-19 

අ්ධබුදඹ ජීගනෝඳහඹ භහ්ධග වහ ආදහඹම් ඉඳළයීභ අඩු වීභ ගකගයහි දළඩි ගර ඵරඳහ  තිගබ්.  එගභන්භ  

ඉවත නවගන් විසතය කශ ඳරිදි 2021 ග්ධ තියහය ාං්ධධනගණ  ගගෝීනඹ  අයමුණු  ර න 

භහනඹ න ගේලගුණඹ, ආවහය ඳේධති ව ආවහය සුයක්ෂිතතහ ඇති ිරරීභ වහ තරුණ 

වබහගීත්ඹ ඩහත් ඉවර අගඹිරන්  රඵහ ගළනීභ පිිබඵ අධහනඹ ගඹොමු කය ඇත. ැකිරඹහ වියුක්ත  

තයණ ප්රජහ ගභන්භ, හම්ප්රදහයික කෘෂික්ධභහන්තගඹන් ඈත් ගමින් භහජගණ හුදකරහ න විවිධ 

අධයහඳන භට්නම් ලින් යුත් තරුණ ප්රජහ ගත හණිජ  කෘෂි යහඳහය වහ ඇති අසථහ වඳුන්හ 

ීමභත්, ප්රහගේශීඹ භට්නමින් තරුණ යහඹකයින් කෘෂි ාං්ධධන ළඩනවන් වහ ම්ඵන්ධ කය 

ගළනීභ  භඟින් තකරයනත් දශ ගේශීඹ නිසඳහදිතඹන කෘෂිකහ්ධමික අාංලගණ දහඹකත්ඹ ඉවශ නළාංවීභ    

කෘෂිකහ්ධමික තරුණ යහඹකත් ළඩනවන ඹනගත් අධහනඹ ගඹොමු කය ඇත.    
 

ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන කහර  භහ:- 2021.01.01-2021.12.31 
 

  භ වහ ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන පුේ රඹන්/ශඹතන:- 
 

 කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ  

 දිසත්රික්  ගේකම් /දිසත්රික්  කෘෂික්ධභ අධයක්  

 කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 
 

කෘෂිකහර්මික තරුණ  හඹකත් ංර්ධන ළඩටවන ඹටනත් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන  

ළඩටවන්;  

 ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිඹ එිබදළක්වීභ  

 කෘෂිකහ්ධමික කශභනහකයණ ගතොයතුරු ඳේධතිඹ  සථහඳනඹ කය ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 

 ගගොවිජන ගේහ භධයසථහන වහ ඳස ඳරීක්ණ ඳවසුකම් සථහඳනඹ ිරරීභ 

 තරුණ කෘෂියහඹකඹන් ඵරගළන්වීගම් ළඩනවන  

 කෘෂි අඳනඹන ගම්භහන සථහපිත ිරරීභ 

 තරුණ යහඹකයින් වහ න කෘෂි තහක්ණික ගොඹහ ගළනීම් වහ ඳවසුකම්කයණඹ  

 ාං්ධධන ළඩනවන් වහ යහඳෘති ගභගවඹවීභ වහ අගයීභ  

 කෘෂික්ධභ අාංලගණ ක්ගේත්ර නිරධහරීන්ගේ භහන ම්ඳත් කුරතහ ඉවශ  නළාංවීභ 
 

 කෘෂිකහර්මික තරුණ  හඹකත් ංර්ධන ළඩටවන ඹටනත් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන  

ළඩටවන් ර මර වහ නබෞියක  ප්ර ියඹ  

 

උක්ත ළඩනවනන  රු.මි. 75.00 ක් ගන් කය ඇත. ළඩනවන වහ රු.මි 49.45  ක් විඹදම් වී 

ඇත.  මුරය ප්රගතිඹ 61% ක් න අතය  අතය ආගඹෝජන ඵළඳීම් රු.මි 1.18 ිර. ට ඹනගත් ඳවත ප්රධහන  

ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇත.  
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1.ජහියක කෘෂිකර්භ ප්රියඳත්ියඹ  කස ිරරීභ 

ජහියක කෘෂිකර්භ ප්රියඳත්ියඹ - විඹ ඳථඹ  

ගෞබහගයගණ දළක්භ යහජය ප්රතිඳත්ති ප්රකහලගණ අයමුණු රන අනුකර ඹළපුම් ආ්ධථිකඹ ගනුන  

නිසඳහදන ආ්ධථිකඹක් ඇති ිරරීභ වහ  කෘෂි අාංලගණ දහඹකත්ඹ ඉවර නළාංවීභ වහ ජහතික 

කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිඹ කස කය ඇත.  තද,  ආවහය ඳේධති  තියහය ගර  සුයක්ෂිත ිරරීභ, වරිත 

කෘෂික්ධභහන්තඹ ප්රචලිත ිරරීභ,යහඹනික ගඳොවහය බහවිතඹ අභ ිරරිභ, ගහ ව අසළන්න ආයක්හ 

කය ගළනිභ ප්රමුඛ්   ගේශීඹ සඹාං ගඳෝෂිත ගමින් අඳනඹනඹ ප්රමුඛ් කයගන්නහ කෘෂි යහඹකඹන්  

ගගොඩනළගීභ වහ තරුණ ප්රජහ කෘෂික්ධභගණ විවිධ අාංලඹන් ගත ආක්ධලණඹ කය ගළනීභ  

විගලේගඹන් අධහනඹන ගඹොමුකය ඇත.  ළරසුම් වගත  කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිඹක් භඟින් ගගොවි 

ජනතහගේ ජීගනෝඳහඹ ාං්ධධනඹ ිරරීභ අගප්තික්හ කය ඇති අතය සඹළු ඳහ්ධලකරුන්ගේ 

එකඟතහන් භත වහ නිරීක්ණඹන් ඔසගේ ඍජු ඇගයීභක් කශ වළිර ඳරිදි ජහතික කෘෂික්ධභ 

ප්රතිඳත්තිඹන  ඉරක්ක  දවතුනක්  (13) ඇතුරත් කය ඇත.  

ජහියක කෘෂිකර්භ ප්රියඳත්ියඹ භ් න් අධහනඹට නඹොමු න ප්රධහන අංල,  

ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගණ  අධහනඹ ප්රධහන ලගඹන් අාංල ගදකක් ගත ගඹොමු ගේ. එනම්,  

1. ආවහය වහ ත්ත් ආවහය ගඵෝග  

2. ගුණහත්භක ආවහය නිසඳහදන ඵළදි තියහය ආවහය සුයක්ෂිතතහ 

ශකහ ඵළ ඹ යුතු ප්රධහන ක්නේත්ර,  

ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිඹ ම්ඳහදනඹ ිරරීගම්ීම සකරගකරුණු පුළුේ කතිකහත තුිබන් ප්රතිඳත්ති 

ක්රිඹහභහ්ධග ගළනීභ අලය න, ඳවත දළක්ගන ප්රධහන ක්ගේත්ර අනක් (08 ) වඳුනහගගන තිගබ්. 

1.  ගබෝග නිසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහ ්ධධනඹ 

2.  ආවහය වහ ත්ත් ආවහය ගබෝග වහ න මලික අලයතහඹ ම්ඵන්ධගඹන් සහධීන 

වහ    සඹාංගඳෝෂිතහඹ රඟහ කයගළනීභ  

3.  ළරසුම් වගත ම්ඳත් ඳරිවයණඹ 

4.  ගගශ ගඳොශ තයඟකහරිත්ඹ ඇති ිරරීභ 

5.  ගේලගුණ අනු්ධතිත කෘෂික්ධභහන්තඹ  

6. සඹලු ආකහයගණ අදහනම් ව අවිනිලසචිතතහඹන් අභ ිරරීභ  

7. කෘෂික්ධභහන්තඹ වහ ළඩි ලගඹන් තරුණඹන් වහ කහන්තහන් අනුගත කය ගළනීභ 

8. භධයගත ආණ්ඩු වහ ඳශහත් අතය භනහ ම්ඵන්ධතහඹ ඳත්හ ගළනීභ වහ  අදහශ සඹළු  

ඳහ්ධලඹන්ගේ එකඟතහඹ තුිබන් නි්ධමිත ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගණ  දළක්භ වහ ගභගවය ඳවත 

දළක්ගේ. 

දළක්භ: 
 

ජහතික භෘේධිඹ හක්හත් කය ගළනීභ වහ තියහය ආවහය සුයක්ෂිතතහ 

නභනවය :  

ගගෝීනඹ තයඟකශ වළිර භට්නගම් කෘෂිකහ්ධමික නිසඳහදන, ළකසුම්කයණඹ  ව ගශගඳොශ 

ඹහන්ත්රණඹක්  තුලින් නිසඳහදකඹහ ව ඳහරිගබෝගිකඹහ තෘප්තිතිභත් න ඳරිදි  භහජයීඹ ලගඹන් 

පිිබගත වළිර තියහය, වහ ඳරිය හිතකහමී ආවහය ඳේධතිඹක් සථහපිත ිරරීභ  

ඉරක්ක 

 ය 2030 ීම හක්හත් කය ගළනීභන අගප්තික්ෂිත ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගණ ඉරක්ක  

 තියහය වහ ඳරිය හිතකහමී කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත් අනුගභනඹ ිරරීභ භඟින් ම්ඳත් 

පරදහයිතහ (2020  ඇසතගම්න්තුරන අනු) ගදගුණ කය ගළනීභ. 

 ගගොවීන්ගේ / කෘෂි නිසඳහදකයින්ගේ ආ්ධථික රහබදහයිත්ඹ ගදගුණ ිරරීභ(2020  

ඇසතගම්න්තුරන අනු ) 

 ජහතික ආ්ධථිකඹන කෘෂි ආවහය ඳේධතිගණ දහඹකත්ඹ  15% ිරන් ඉවශ නළාංවීභ. 
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 කෘෂි ආවහය අගඹදහභඹ වහ  ගේශීඹ දියුණු කයන රද තහක්ණඹ බහවිතහ ිරරීභ, ්ධතභහන 

තත්ත්ඹන හගප්තික් අභ ලගඹන්  50%  ිරන් ළඩි ිරරීභ. 

 ඉවර අසනු රඵහ ගදන ගේශීඹ  නිඳදන රද ගුණහත්භක බීජ වහ ගයෝඳණ ද්රය ර ගේශීඹ 

නිසඳහදන භට්නභ ජහතික අලයතහගඹන් 50% දක්හ ළඩි ිරරීභ. 

 ගබෝග නිසඳහදනගණීම ඳරිය හිතකහමී ගඹදවුම් බහවිතඹ වහ න අලයතහඹ 100% දක්හ 

ඉවශ නළාංවීභ. 

 යගට් ඳතින ආවහය/ ත් ආවහය  ඳහරන ගයගුරහසරන අනුකර සුයක්ෂිත ගභන්භ 

ගුණහත්භක ආවහය/ත්  ආවහය ළඳයීභ. 

 වතිකකයණඹ,  ප්රමිතිකයණඹ ව ගනත් ළඳයුම් දහභ  රන වහඹ න යජගණ 

නිඹහභනඹන ඹනත් ආවහය වහ ත් ඳහරන ඳේධතිඹක් සථහපිත ිරරීභ.  

 කහ්ධඹක්භ ගශ ඹහන්ත්රණඹක් භඟ ඵළකරණු  කෘෂි  යහඹකත් වළිරඹහ හිත ගගොවි/ 

කෘෂි  නිසඳහදක කණ්ඩහඹම් සථහපිත ිරරීභ. 

 තීයණ ගළනීගම් ක්රිඹහලිගණ ීම ගගොවීන්ගේ වහ කෘෂි  නිසඳහදකයින්ගේ  කහ්ධඹබහයඹ වහ 

අනිහ්ධඹ වබහගිත්ඹ වතික ිරරීභ. 

 ගේලගුණික වහ ගනත් ආඳදහ තත්ත්ඹන්න මුහුණ දිඹ වළිරන ඳරිදි  කෘෂි ආවහය 

ඳේධතිඹක් ශ්රී රාංකහගේ සථහපිත ිරරීභ. 

 තීයණ ගළනීභ වහ විනිවිදබහගඹන් යුතු ගවීභ වහ ගකීභ හිත වබහගිත් ඳහරන 

ක්රභගේදඹක් සථහපිත ිරරීභ. 
 

නත්භහ  ත   ක්නේත්ර 

 ඳහ්ධලකරුන්ගේ එකඟතහඹ රද ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹන්  දවඹක්(10) ව එභ ගත්භහ ගත 

ක්ගේත්ර ඹනගත් වඳුනහගත් ප්රතිඳත්ති ප්රකහලන ඳවගශොක්(15)  ඳවත දළක්ගේ. 

 (1). ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹ : ගබෝග නිසඳහදනඹ වහ පරදහයිතහඹ 

1.  කෘෂි ඳහි ි ක විබතහ ප්රනඹෝජනඹට  නිමින් ව ශවහය නිසඳහදන ඳේධිය ලක්ියභත් 

කයමින් ංවිධහනහත්භක කෘෂි නිසඳහදන ඳේධියඹක් සථහඳනඹ ිරරීභ භගින් ශවහය /ත් 

ශවහය නිසඳහදනඹ වහ පරදහ තහඹ ර්ධනඹ ිරරීභ. 

 (2). ගත්භහ ගත   ගක්සත්රඹ:  ගඹදවුම් කශභනහකයණඹ  

2. නබෞියක නඹදවුම් රඵහ  භ වහ කශභනහකයණඹ කහර්ඹක්භ ිරරීභ වහ හභ නඹදවුම් 

සුඳරීක්හකහරී ඳි නබෝජනඹ වහ අකහල ළර භ. 

3. න ොවි ප්රජහ වහ ඳහි ි ක සුයක්ෂිතබහඹ වියක කයමින් නඹදවුම් උඳි භ භට්ටනභන් 

ප්රනඹෝජනඹට නඹොදහ  ළතීභ ව භනහ කශභනහකයණඹක් තු න්  හ ිතම්ර පරදහ තහ වහ 

ියයහය ඳළළත්භ ළඩි දියුණු ිරරීභ. 

4.  හි  ජර ඳි වයණ කහර්ඹක්භතහ ළඩි දියුණු කයනු ස වබහත්ත් කශභනහකයණ 

ප්රන ලඹ වයවහ හි  ජරඹ  භත් ඳි වයණඹ ිරරීභ. 

 (3). ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹ : උස තහක්ණික ක්රභගේද 

5. කෘෂි නිසඳහදන ක්රිඹහදහභනප ියයහය ඵ වියක ිරරීභ  වහ නඳය/ ඳසු අසනු 

කශභනහකයණනප  නඹෝ   නකයණ ව තහක්ණඹ උඳනඹෝත් කය  ළතීභ වහ  හ ළඩි 

දියුණු කය  ළතීභ දිි භත් ිරරීභ. 

(4). ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹ : ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ගුණහත්භකඵ කශභනහකයණඹ  

6. භහන ව ත් නෞ  ශයක්හ ිරරීභ වහ ජහියක වහ අන්තර්ජහියක ප්රමි සන් භත 

ඳදනම් සුයක්ෂිත වුත්  ඉවශ ගුණහත්භනඹන් යුක්ත වත්  ශවහය වහ ත් ශවහය රඵහ 

 ළතීනම් වළිරඹහන් ර්ධනඹ ිරරීභ. 

(5). ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹ  :  ඳහරිරික  හිතකය ගභගවයුම් 
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7. ඳහි ි ක ඳේධියර සුයක්ෂිත ඵ වියක කයමින් සබහවික ම්ඳත් ංයක්ණඹ ිරරීභ ව 

ප්රනඹෝජනඹට නඹොදහ  ළතීභ ව හභ් න් කෘෂි ංර්ධනනප ියයහයඵ ලක්ියභත් ිරරීභ. 

(6). ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹ  : කෘෂි යහඹකත් වහ ගගශගඳොශ 

  8. අ ඹදහභ ක්රිඹහ නප  නභෝඳහ ක    වනඹෝත්තහ තුළින්, විනලේනඹන් නේශීඹ වහ 

අන්තර්ජහියක   නනශනඳොශ ඉරක්ක කය  නිමින් අ ඹ හකතු කයන රද නිසඳහදන 

දිි  ළන්වීභ. 

9. ජහියක වහ අන්තර්ජහියක ප්රමි සන්ට අනු ත නමින්  සුදුසු ළඳයුම් නේහ විධිභත්  උඳනඹෝත් 

කය  ළතීභ තුළින් නේශීඹ වහ විනේශීඹ නනශඳශ ප්රන ලඹන්  ඹථහත් ිරරීභ වහ  න ලණඹ 

ිරරීභ. 

(7). ගත්භහගත   ක්ගේත්රඹ   : නිසඳහදකඹහ ඵරගළන්වීභ  

10.  ග්රහමීඹ වහ න ොවි ප්රජහ විුකන් කෘෂිකහර්මික විනලේ තහ  හනඹ රඵහ  ළතීභ, ශර්ථිකභඹ 

සහ නත්ඹ රඟහ කය  ළතීභ වහ සුදුසු  සයණ රට හශළඹීනම් වළිරඹහන් ර්ධනඹ ිරරීභ 

වහ වබහගිත් වහ උඳනේලකත් ළඩටවන් ලක්ියභත් ිරි භ. 

11.  කෘෂි ඹහන් කයණඹ ට නඹොමු නකනයන්නහව වහ න තහක්ණඹන්ට ප්රන ලඹ රඵහ 

නදන්නහව පරදහ තහ ඳහදක දිි  ළන්වීම්  භන දඹක් භ් න් කෘෂිකහර්භහන්තනඹි  නිඹළනරන 

තරුණ වහ කහන්තහ ප්රජහ ඵර ළන්වීභ. 

(8). ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹ    :  ගේලගුණ අනු්ධතනඹ වහ අදහනම් කශභනහකයණඹ  

12. ශවහය නබෝ  ක්නේත්රඹන්ි  නේලගුණික නනසවීම් රට රනයොත්තු නම් වළිරඹහ ළඩි 

දියුණු නකනයන නඹෝ  අනුර්තන වහ ඵරඳෆම් අභ ිරරීනම් ක්රිඹහභහර්  අනු භනඹ ිරරීභ 

දිි  ළන්වීභ. 

13. නේලගුණික ඵරඳෆම් වහ නනත් ශකහයනප ශඳදහ තත්ත්ඹන්ට මුහුණ  භට වළිර න 

ඳි දි නහ ි ක වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ ම්ඵන්ධ කය  නිමින් ශවහය නිසඳහදන/ ළඳයුම් ඳේධිය 

ලක්ියභත් ිරරීභ. 

 (9). ගත්භහ ගත   ක්ගේත්රඹ  : දළනුභ කශභනහකයණඹ ව කෘෂි යහඳෘති ගේහ  

 14. ඳර්නපණ , ංර්ධන වහ හඳෘිය නේහ කශභනහකයණඹ ව කෘෂිකහර්මික අංලඹට 

ඵහ  ළතීම් ම්ඵන්ධනඹන් භධ ත ඳහරනඹක් ි ත නතොයතුරු ංර්ධන වහ ප්ර හයණ 

ඳේධියඹක් සථහිතත ිරරීභ. 

(10). ගත්භහ ගත ක්ගේත්රඹ:   ඳහරනඹ වහ ගභගවයුම් කශභනහකයණඹ 

     15. ියයහය කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹක් උනදහ හඳෘිය ක්රිඹහත්භක ිරරීභ, සුඳරීක්ණඹ 

ිරරීභ වහ ඇ යුම් හර්ථක ඉටුකය  ළතීභ වහ ජහියක වහ ඳශහත් ඳහරන භට්ටමින් න පුළුල් 

ඳහර්ලකහය වබහගිත්ඹත් ි ත ශඹතනික ම්ඵන් කයණ ඹහන්ත්රණඹන් ලක්ියභත් ිරරීභ. 
 

මුර ප්ර ියඹ  

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 
පුයහ ත යුතු 

ඉරක්කඹ 

විඹදම් කශ 

මුදර  
ඉරක්කඹ  

1. ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගණ ගකටුම්ඳත කස 

ිරරිභ ව න උඳගේලක කහයක බහ ැකසවීම්  
0.80 

1.33 

හ්ධතහ 01 

2. ඳහ්ධල කරුන්ගේ උඳගේලනඹ  0.41 
උඳගේලන 15 

3. දළන්වීම්  1.35 

4.ඳත්රිකහ වහ ගේඛ්න කස ිරරීභන අදහර ක්රිඹහකහයකම්  0.35 පුත්ඳත් දළන්වීම් 1 

5. ඳරිඳහරන විඹදම්  0.09 
මුගය ප්රගතිඹ 44% 

හකතු  3.00 
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අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

ගරු කෘෂික්ධභ අභතයතුභහගේ ප්රධහනත්ගඹන් ඳත්කයන රද විේත් කමිටුගේ මලිකත්ගඹන් කස 

කයන රද ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගඹහි ගකටුම්ඳත ප්රධහන ගත්භහ 10ක් ඹනගත් ප්රතිඳත්ති ප්රකහලන 

15ක් භගින් ප්රධහන ඉරක්ක 13 ක් පුයහ ගළනීභ වහ කහ ඇත.  

එභ කමිටු භඟින් ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගඹහි ගකටුම්ඳත කස ිරරීගභන් අනතුරු 

ත්රිබහහගන් කස කයන රද පුත්ඳත් දළන්වීභක් භඟින් භවජන අදවස වහ ගඹෝජනහ රඵහ ගළනීභන 

කනයුතු කය කයන රදි. 

අනතුරු  ගගොවි ාංවිධහන, පුේගලික අාංලඹ, විලස විදයහර ආචහ්ධඹරුන්, යජගණ නිරධහරීන් දළනුත් 

කය අදවස වහ ගඹෝජනහ රඵහ ගත් අතය එභ අදවස වහ ගඹෝජනහ සඹේර නළත භහගරෝචනඹ කය 

ගභභ ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ප්රතිඳත්තිගඹහි හ්ධතහ ත්රිබහහගන් කස කය අන් කයන රදි.  

ට අනු ඹළපුම් කෘෂික්ධභගඹන් මිීම ඉේලුභ භත ඳදනම් ව නිසඳහදන ආ්ධථිකඹක් කයහ ගභන් ිරරීභන 

ඳරිය හිතකහමී කෘෂිකහ්ධමික ඳේධතිඹක් සථහපිත ිරරීභ ව ට ඔසගේ  විගන් ගතොය ආවහය 

ගේරක් ගඳොකර ජනතහන රඵහීමභ ආනඹන ආගේල ව අඳනඹනහභිමුඛ් කෘෂියහඹකත්ඹක් 

ගගොඩනළඟිභ ව ට වහ දියිගන් තරුණ ප්රජහ කෘෂික්ධභගණ විවිධ අාංලඹන් ගත ආක්ධලණඹ කය 

ගළනීභ ගකගයහි විගලේ අධහනඹක් ගඹොමු කයමින්, ඉවත  දළක්ගන ප්රතිඳත්ති ඉරක්ක  දවතුන  13  

හක්හත් කය ගළනීභ පිනි ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගණ ගකටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කය ඇත.  
 

2.කෘෂිකහර්මික කශභනහකයණ නතොයතුරු ඳේධියඹ  සථහඳනඹ කය ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 
 

කෘෂික්ධභ ක්ගේත්රගණ සඹළුභ ඳහ්ධලකරුන්ගේ කහෂිකහ්ධමික ගතොයතුරු අලයතහඹ පුයහගත 

වළිර න ඳරිදි ගභභ ගතොයතුරු ඳේධතිඹ නි්ධභහණඹ කය ඇත. එගභන්භ ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදකඹන් වහ   

ාං්ධධන ළරසුම් කරුන්න වන අලය කහරහනුර   නිළයදි ඹහත්කහීනන දත්ත රඵහ ගළනීභන 

වළිරගේ. ගරඳර මිර තීයණඹ , ගහ වහනි තීයණඹ ිරරීභ, නිසඳහදන විඵතහඹන් භළන ඵළීනභ, 

ව ආ්ධථික භධයසථහන, ගඵඩහ ගභභ ජහරඹන ඇතුරත් ිරරීභ භඟින්  නිසඳහදන අතිරික්තඹ පිිබඵ 

නිළයදි ගතොයතුරු රඵහ දිඹ වළිර ගේ.  
 

ගබෞතික වහ මරය ප්රගතිඹ  
 

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් 

වන් ක්රිඹහකහයකම් 

පුයහ ත යුතු 

මර 

ඉරක්කඹ(රු.මි  

විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි  
ඉරක්කඹ  

අත්කය ත් නබෞියක 
ප්ර ියඹ 

1. දළනුත් ිරරීගම් ළඩමුළු 
ව ම්භන්ත්රණ ඳළළත්විභ 

1.91 

0.24 

දිසත්රික්ක 25 
ළඩමුළු ව ම්භන්ත්රණ 
වහ ප්රලසනහලිඹක් 
කස කය ඇත. මලික 
නිඹළදි ඳරීක්ණ සකරකය 
ඇත.නළබ් ඳරිගනක මිරදි 
ගළනීභ වහ 
අභහතයභණ්ඩර අනුභළතිඹ 
රළබී ඇත. කහෂික්ධභ 
ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ 
ගඡයසඨ නිරධහරීන් 06 
පුහුණු  ළඩමුළු ඳත්හ 
ඇත.  

2. ගතොයතුරු තහක්ණ 
අඳකයණ මිරදි ගළනීභ  

1.00 ඳරිගණක කට්නර 02  

3. ඳරිඳහරන විඹදම්  0.09  

හකතු  3.00 රඵහ ගත් මරය ප්රගතිඹ 8% 
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3.න ොවිජනනේහ භධසථහන භට්ටමින් ඳහංශු ඳි ක්ණ ඳවසුකම් සථහඳනඹ ිරරීභ 

වළඳින්වීභ 

තියහය ාං්ධධන අයමුණු (Zero Hunger -2) 2.1 හගින්න තුයන් ිරරීභ 2.3,  කෘෂිකහ්ධමික 

පරදහයීතහඹ ගදගුණ  ිරරීභ, 2.4, ආවහය නිසඳහදන ඳේධති ඳළළත්භ තවවුරු ිරරීභ ව    (Life on 

Land -15)15.9  ය 2020 නවින ජහතික වහ ප්රහගේ ඹ ළරසුම් රන, ාං්ධධන ක්රිඹහලිඹන. 

දරිද්රතහඹ පිටුදළකීගම් ක්රගභෝඳහඹන්න ව ගිනුම්රන ඳරිය ඳේධති ව ජී විවිධත්ගණ ටිනහකභ 

ටකහඵේධ ිරරීභ වහ ජී විවිධත්ඹන් ව ඳරිය ඳේධති ාංයක්ණඹ ව තියහය අන්දමින් බහවිතඹන 

ගළනීභ වහ තියහය ිතගනෝඳහඹ ඳත්හ ගළනීභ (15.a )  කරුණු රකහ ඵරමින් ඳහාංශු 

වජවිවිධත්ඹ ආයක්හ කය ගනිභන් නිසඳහදනඹ ගේගත් ිරරීභ වහ ගුණහත්භක ගඳොගවොය 

බහවිතඹන ගඹොමු විඹ යුත ඵ  අධහයණඹ කය ඇත. යහඹනික ගඳොගවොය බහවිතඹ නිහ ඳන ව ඳහාංශු 

ජරඹන න ඵරඳෆභත් මිනිහන න අඹවඳත් ඵරඳෆම් අභ ිරරීභනත් ්ධතභහන යජඹ භඟින් 

යහඹනික ගඳොගවොය බහවිතඹ අභ කය කහඵනික ගඳොගවොය  බහවිතඹ වහ ගඹොමු ිරරීභන අයමුණ 

කය ඇත.  

ඳහංශු ඳරීක්හ,  

ඉවත වන් කරුණු ගවේතුගකොන  ගගන ඳස ඳරීක්හ කය ගහ කයනු රඵන ගඵෝග ්ධගඹ අනු 

අලය ගඳෝක ප්රභහණඹ නි්ධගේල ිරරීගම් ළඩනවනක් ක්රිඹහත්භක කය ඇත.ගභභ ළඩනවන 

වහ ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්නර මිරීම ගළනීභ වහ ටහ  ගගොවිජන ගේහ භධයසථහන රන ගඵදහ ීමගම් 

කනයුතු ආයම්බ කය ඇත. ගම් ඹනගත් එක් ගගොවිජන භධයසථහනඹකන  එක ඵළඟින් ගගොවිජන 

භධයසථහන  562 ක වහ ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්නර රඵහ ීමභන තීයණඹ  කය ඇත. ගගොවි ජන ගේහ 

භධයසථහන ර ඳහාංශු ඳරීක්ණ ඳවසුකම් සථහඳනඹ ිරරීභ, (PH මීන්ධ, EC මීන්ධ, යහඹනික ද්රය 

රඵහ ීමභ, නිරධහරීන් වහ පුහුණු ළඩමුළු 20 ක් ඳළළත්වීභ, ඳහාංශු ඳරීක්ණ කහඩ්ඳත් 100,000 ක් 

ව ඵළන්ධ 03 ක් කස ිරරීභන ළරසුම් කය ඇත.  ගම් වහ ගන් කයන රද මුදර රු.මි 26.68 ිර. 
 

නබෞියක ප්ර ියඹ   

ක්රිඹහත්භක ළරසුම් අනු 

ක්රිඹහකහයකම් 

නන්කශ 

මුදර (රු.මි  

විඹදම්  කශ මුදර 
(රු.මි  

නබෞියක ප්ර ියනප ඉරක්ක 

ගගොවිජන භධයසථහන  562 ක වහ 
ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්නර රඵහ ීමභන 
තීයණඹ  කය ඇත. ගගොවි ජන ගේහ 
භධයසථහන ර ඳහාංශු ඳරීක්ණ 
ඳවසුකම් සථහඳනඹ ිරරීභ,(PH මීන්ධ, 
EC මීන්ධ, යහඹනික ද්රය රඵහ ීමභ, 

15.4 

23.12 

ගගොවිජන භධයසථහන  562 ක වහ 
ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්නර රඵහ ීමභ 

පුහුණු වහ දළනුත් ිරරීම්  1.0 පුහුණු ළඩනවන් 20 ඳළළත්වීභ  

ඳහාංශු ඳරීක්ණ කහඩ්ඳත් වහ ඵළන්ධ 
මුද්රණඹ  

9.5 කහඩ්ඳත් 1,000,000 වහ ඵළන්ධ 3  

ඳරිඳහරන විඹදම්   0.78 
  

හකතු  26.68 
  

 

මුර වහ නබෞියක ප්ර ියඹ 

 ගභභ යහඳෘතිඹ   වහ රු.මි.26.68 ගන් කය ඇත. රු.මි.23.12 ක් විඹදම් කය ඇත. මුරය 

ප්රගතිඹ  87%ිර.  
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ප්ර ියඹ -ප්රධහන ක්රිඹහකහයකම් අනු  
 

1. න ොවිජනනේහ භධසථහන 562 වහ ජං භ ඳහංශු ඳරීක්ණ කට්ටර රඵහ  භ 

 ආවහය වහ කෘෂික්ධභ ාංවිධහනඹ ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්නර 100 ක් රඵහ ීම ඇත. 

 කෘෂික්ධභ අභහතයාංලඹ භඟින් මිරීම ගන්නහ ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්නර 362 මිරීමගගන ඇත. 

 ගේලගුණ සුහුරු යහප්තිතිඹ භඟින් ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්නර 100 ක් මිරීමගගන ඇත. 

2. කෘෂිකර්භ උඳනේලකරු වහ කෘෂිකර්භ ඳර්නපණ වහ නිසඳහදන වකහයරුන් ඳහංශු ඳරීක්ණ 

කට්ටර බහවිතහ කය ඳස ඳරීක්හ ිරරීභ වහ පුහුණු ිරරීභ   

 ගම් නවින භවනුය. භහතගේ, ත්රිකුණහභරඹ, නුයඑලිඹ, ඵකරේර, ගභොනයහගර, භහතය, ගහේර, 

වම්ඵන්ගතොන, භඩකරපු, අම්ඳහය, අනුයහධපුයඹ, ගඳොගරොන්නරු ඹන දිසත්රික් ළඩනවන් 

ඳත්න රදි. 

 පුහණු  ළඩමුළු 40 ක් ඳත්හ ඇත. (435 AI /ARPAS) 

 නළගගනහිය ඳරහත තුශ 50% ඳභණ ඳහාංශු ඳරීක්න සකරකය ඇත. හම්ඳර 3400 ඳරීක්හ කය ඇති 
අතය 750,000 ඳහාංශු ඳරීක්ණ කහඩ් ඳත් මුද්රණඹ කය ගඵදහ ඇත.  
 

4. තරුණ කෘෂිහඹකඹන් ඵර ළන්වීනම් ළඩටවන 
 

වළඳින්වීභ  
 

වදිස ාංගත තත් ඹනත් අදහනම් කශභනහකයණඹ කය ගනිමින්  ය 2030 න වින ශඟහ කය 
ගළනීභන අගප්තික්ෂිත තියහය ාං්ධධන අයමුණ  2.3  අනු  කුඩහ ඳරිභහණ ආවහය නිසඳහදකඹන්ගේ, 
විගලේගඹන් කහන්තහන්ගේ, සගේ ක ජනඹහගේ, (ග්රහමිඹ ගගොවිජනතහ) ගගොවිඳවුේ ර  
කෘෂිකහ්ධමික පරදහයීතහඹ ව ආදහඹම් භහන ගර ඉවශ නළාංවීභ,  අගනකුත් නිසඳහදන ම්ඳත් වහ  
ප්රදහනඹන්, දළනුභ, මුරය ගේහ , ගශගඳොශ ව ටිනහකම් එකතු ිරරීභ, ගගොවිඳර වහ ගගොවිඳශ 
ගනොන අාංලගණ ැකිරඹහ අසථහන් රඵහ ීමභ භඟින් නිසඳහදනඹ ගදගුණ ිරරීභ අගප්තික්හ ගකග්ධ. 
ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්තිගණ ළරසුම් අනු ව  අලයතහ ඇති ප්රජහන්හි ග්රහමීඹ තරුණ 
තරුණිඹන්  ඉරක්ක කය ඔවුන්න ක්රීඹ ගර ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ වහ අතහිත ීමභන ගගන ඇති 
පිඹයක් ගර තරුණ කෘෂියහඹකඹන් ඵරගළන්වීගම් ළඩනවන සකරකය ඇත.  
 

ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ශඹතනඹ/අංලඹ, 

 කෘෂි ගඹදවුම් කශභනහකයණ අාංලඹ / කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ  
 දිසත්රික්  කෘෂික්ධභ අධයක් (භහතය/ගහේර/වම්ඵන්ගතොන/කළුතය) 

 
 

මර ප්ර ියඹ  

විසතයඹ 

 

නන් කශ මුදර (රු.මි  විඹදම් කශ මුදර (රු.මි  මර ප්ර ියඹ (%  

කෘෂිකහ්ධමික තරුණ 

යහඹකත් ාං්ධධන 

ළඩනවන 

 

6.5 

 

1.91 

29% ඵළඳිම් 0.15 (රු.මි  

 

 

 

දිස ක්ක අනු රඵහ  ත් ප්ර ියඹ ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 

 

 

 



19 
 

 හල්ර දිස ක්කඹ 
 

 

01) හඳෘියඹ - නදි  ව නදොඩම්  හ ප්ර  ත ිරරීභ -කයන්නදණිඹ  

වළඳින්වීභ  

ගහේර දිසත්රික්කගණ කයන්ගදණිඹ ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ ගතෝයහගන්නහ රද ඳරතුරු ආ්රිත 

කෘෂි  නිසඳහදකඹන් දිරි ගළන්වීභ ගභන්භ ළේ ගදොඩම්  ළනි ගඳෝණ ගුණගඹන් අනන එගවත් 

සුරබ බහවිතඹන ගනොගන්නහ ඳරතුරු ආ්රිත නිසඳහදන ප්ර්ධධනඹ ිරරීභ ගභභ යහඳෘතිඹ භඟින් 

අයමුණු කය ඇත. යහඳෘතිඹ වහ රු.මි 0.128 ගන් කය ඇති අතය එභ රු.මි. 0.128 විඹදම් කය 

100% මරය ප්රගතිඹක් රඵහ ඇත. ප්රගේලගණ කහන්තහ යහඹකඹන් ළඩි ලගඹන් ගභභ යහඳෘතිඹන  

දහඹක වී ඇත.  

ක්ගේත්ර නිරධහරීන් විසන් ගදහි ව ළේගදොඩම් ඳළර ගඵදහ ීමභ   ව දළනුම්ත් ිරරීභ සකරකයන  

ආකහයඹ ඳවත ක්ගේත්ර ඡහඹහරඳ භඟින් දක්හ ඇත.  

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ දිනඹ - 2021.12.13 - 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

සථහනඹ -  ට /හිඳන්කන්ද ප්රජහලහරහ 

ම්ඳත් දහඹකත්ඹ - කෘෂික්ධභ උඳගේලක බුේධික භකරයාංග (ඌයගසභාංවන්දිඹ) 

ම්ඵන්ධීකයණ  ාං්ධධන නිරධහරීන් -  අගඹෝභහ තිරකයත්න, නිරාංකහ ගවේභන්තභහරහ 
නබෞියක  ප්ර ියඹ   

ක්රිඹහකහයකම්  
(ක්රිඹහත්භක ළරළසභ අනු) 

ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

ගබෞතික 
ඉරක්කඹ 

ගබෞතික ප්රගතිඹ  

පුහුණු ළඩවනන් ඳළළත්වීභ 0.0094625 
පුහුණුන්නන් 

60 
මලික නගණ ගගොවීන් 90 ක් වහ පුහුණු 
ළඩනවන්  1 ඳත්හ ඇත.  

ගදහි ඳළර මිරීම ගළනීභ 0.065 ඳළර 300  
එක් ප්රතිරහභිගඹකුන ගදහි ඳළර 5 ඵළඟින්  ගදහි 
ඳළර 450 ක් රඵහ ීම ඇත.  

ළේ ගදොඩම් ඳළර මිරීම ගළනීභ 0.053 ඳළර 600 
එක් ප්රතිරහභිගඹකුන ළේගදොඩම් ඳළර 10 
ඵළඟින් ඳළර 900  ක් රඵහ ීම ඇත. 

ඳරිඳහරන විඹදම් (3%) 0.0012875 ක්රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ගබෞතික ඉරක්ක පුයහ ගගන ඇත.  

මුළු මුදර 0.12875 රු.මි 0.128 විඹදම් කය ඇත.  

 

02)  හඳෘියඹ - මී භළුක ඳහරන හඳෘියඹ - කඩත්තය  
 

වළඳින්වීභ 
 
 

ගහේර දිසත්රික්කගණ කඩත්තය  ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ මී භළස ඳහරනඹන රුචිකත්ඹක් 

දක්න අඩු ආදහඹම් රහභී ප්රතිරහභීන් 15 ගදගනක්  ගතෝයහ ගේශීඹ මී ඳළණි නිසඳහදනඹ ළඩි ිරරීභ වහ 

ගශගඳොශන ගුණහත්භගඹන් යුත මී ඳළණි රඵහ ීමභ  වහ මී ඳළණි නිසඳහදන යහඹකඹන් ිතහිිරරීභ 

ගභභ යහඳෘතිගණ ප්රධහන අයමුණ ගේ .  මී ඉටි ළනි අතුරු නිසඳහදන ළඩි දියුණු ිරරීභත්,  ඖධ 

නිසඳහදන වහ මී ඳළණි රඵහ ීමභත් භඟින්  ග්රහමීඹ යහඹකඹන්ගේ ආ්ධථිකඹ නගහ සටුවීභන 

උඳකහරී ගේ.  තද මීභළස ගහ ආ්රිත ආ්ධථික හසදහඹක භේ ගහද ප්රචලිත කශවළිර ගේ.  

ප්රහගේශීඹ කුඩහ ගගොවි ටකක භඟින් සකරකයන මීඳළණි නිසඳහදන ටකක ළඩි ිරරීභ භඟින් ඩහත් 



20 
 

ආ්ධථික ප්රතිරහබ රඵහ ගත වළිරනු ඇත.  යහඳෘතිඹ වහ රු.මි 0.112 ක් රඵහ දි ඇති අතය රු.මි 

0.112 විඹදම් කය 100 % මරය ප්රගතිඹක් රඵහ ගගන ඇති අතය  ගතෝයහගත් ප්රතිරහභීන් 15 ගේ පුහුණු 

අලයතහ පුයහගන්නහ ආකහයඹ ව අලය තහක්ණික ගඹදවුම් රඵහ ීම ඇති ආකහයඹ ඳවත දක්හ 

ඇත.  

 
 
 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ දිනඹ - 2021.11.19 

සථහනඹ - කෘෂික්ධභ පුහුණු භධයසථහනඹ, ගඳෝේදිර 

ම්ඳත් දහඹකත්ඹ - ගගොවිඳශ කශභනහකරු  

ාං්ධධන නිරධහරී -  එන්.එම්.ඩබ්. චන්ද්රකහන්ති 
 

 

නබෞියක ප්ර ියඹ  
 

ක්රිඹහකහයකම් 

(ක්රිඹහත්භක ළරසුම් අනු) 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

ගබෞතික ඉරක්කඹ ගබෞතික ප්රගතිඹ 

පුහුණු ළඩවනන්  0.00965 ප්රතිරහභීන් 15 ප්රතිරහභීන් 15 වහ පුහුණු  

ළඩනවන ඳත්හ ඇත. 

ඉරක්ක කයන රද මී භළස 

ගඳට්ටි 15, ජනඳද 15,  මුහුණු 

ආයණ  15, ව කරම් විසුරුන 

15  ගතෝයහගත් ප්රතිරහභීන් 15 

වහ රඵහ ීම ඇත.  

 

මීභළස ගඳට්ටි මිරීම ගළනීභ 0.0275 මී භළස ගඳට්ටි 15 

මීභළස ජනඳද මිරීම ගළනීභ 0.03375 මීභළස ජනඳද 15 

මුහුණු ආයණ මිරීම ගළනීභ 0.01125 මුහුණු ආයණ  15 

කරම් විසුරුන මිරීම ගළනීභ 0.03 කරම් විසුරුන 15 

ඳරිඳහරන විඹදම්  0.00335 ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් මරය වහ ගබෞතික 

ඉරක්කඹ 100% පුයහගගන ඇත.  මුළු මුදර 0.1155 

 
 

03) හඳෘියඹ - තුම කයවිර  හ හඳෘියඹ -  හල්ර 
 

වළඳින්වීභ  
 

ගහේර දිසත්රික්කගණ කඩත්තය  ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ ගතෝයහ ගන්නහ රද යහඹිරන්  
50 ගදගනකුගේ ඳතින භූමිඹ පරදහයී ගර බහවිතඹන ගනිමින් ගඳෝණ ගුණඹ හිත ඳහයම්ඳරික 
ආවහයඹක් න තුම ගහ සුරබ ිරරිභ අයමුණු කය ඇත. ගශ ගඳොගශහි තුම කයවිර මිර ඉතහ ඉවශ 
ඵළවින් ග්රහමීඹ තුම ගහ කරුන්ගේ ආ්ධථිකඹ ලක්තිභත් ිරරීභන වළිරනු ඇත. ගභභ යහඳෘතිඹ 
වහ ගන් කශ මුදර රු.මි 0.04325 ක් න අතය විඹදම් කශ මුදර රු.මි 0.04275 ක්ගේ.එගභන්භ 

2022 ග්ධ දි කඩත් තය ප්රගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලඹ තුශ තුම කයවිර ගහ වහ 
ගඹොමුන්නන්ගේ ප්රතිලතඹ 25% ිරන් ඉවශ  නළාංවීභද ඉරක්ක කය ඇත.කඩත් තය ප්රහගේශීඹ 
ගේකම් ගකොට්ඨහලඹ තුර තුම කයවිර ගහකරුන් වන ඳළර ගඵදහ ීමභ ව එභ ඳළර සටුහ ඇති 
ආකහයඹ පිිබඵ නිරීක්ණ ඳවත දක්හ ඇත.     
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2021.11.01 

සථහනඹ - ප්රහගේශීඹ ගේකම් කහ්ධඹහරඹ 
ම්ඳත් දහඹකත්ඹ - කෘෂික්ධභ උඳගේලක 
ම්ඵන්ධීකයණඹ -  ගක්.එච්. මිහිහණි (ාං්ධධන නිරධහරී) 
 

නබෞියක ප්ර ියඹ  
 

ක්රිඹහකහයකම් 
(ක්රිඹහත්භක ළරසුම් රන අනු) 

ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

ගබෞතික ඉරක්කඹ ගබෞතික ප්රගතිඹ 

පුහුණු ළඩවනන් ඳළළත්වීභ  0.01149 ප්රතිරහභීන් 50 

ප්රතිරහභීන් 50 ක්  වහ  පුහුණු 
ළඩනවන ඳත්හ රු.500.00 
මුදරක් නළත ප්රතිපූ්ධණඹ කය 
ඇත.  

ගයෝඳණ  ද්රය රඵහ ගළනීභ 0.0305 ඳළර 400 
එක් ප්රතිරහභිගඹතුන ඳළර 8 
ඵළඟින් ඳළර 400 රඵහ ීම ඇත. 

ඳරිඳහරන විඹදම්  0.00126 රුපිඹේ 500/= නළත ප්රතිපූ්ධණඹ කය ඇත.  

මුළු මුදර 0.04325 
 

 

 04) හඳෘියඹ - ිතම්භල්  හ - වඵයහදූ  
 

වළඳින්වීභ  
 

නි්ධභහාංලගඹන් වහ විගන් ගතොය ආවහය වහ ජනතහගේ උනන්කර ඇති වීභත් භඟ 
ගශදගඳොශ තුශ ිතම්භේ ආ්රිත නිසඳහදන වහ ඉවශ ඉේලුභක් නි්ධභහණඹ වී ඇත.   ිතම්භේ ගහ 
වහ ඉවශ විබඹක් ඳතින ගහේර දිසත්රික්කගණ වඵයහව   ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ හණිජ 
ිතම්භේ ගහ ප්රචලිත ිරරීභ තුලින් ගහ නිසඳහදනඹ ප්ර්ධධනඹ, ගඳෝණ අලයතහ  නළාංවීභ වහ 
සඹාං ැකිරඹහ ිතහිිරරීභ ගභන්භ ගෘවහ්රිත කහන්තහ යහඹකඹන් ඉවශ නළාංවීභ අගප්තික්හ කය ඇත. 
කෘමි ඳලිගඵෝධ වහනිලින් ගතොය ිතම්භේ නිසඳහදන ඹ භඟින් ගුණහත්භක ඵවින් ඉවශ නිසඳහදන 
ග්රහමීඹ ගශගඳොරන රඵහ ීමභන වළිර නු  ඇත. ගභභ යහඳෘතිඹ වහ රු.මි 0.106 ක් ගන් කයන 
රද අතය රු.මි 0.095 ක් විඹදම් කය ඇත.   
 
 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණඹ -2021.10.11 

සථහනඹ - ප්රහගේශීඹ ගේකම් කහ්ධඹහරඹ, වඵයහව  

ම්ඳත් දහඹකත්ඹ - කෘෂික්ධභ උඳගේලක  

ම්ඵන්ධීකයණඹ - ගක්.එස.අභහලි (ාං්ධධන නිරධහරී ) 
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ක්රිඹහකහයකභ 

(ක්රිඹහත්භක රසුම් අනු ) 
ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

ගබෞතික ඉරක්කඹ ගබෞතික ප්රගතිඹ 

දළනුත් ිරරීගම් ළඩවනන්  0.005 ළඩනවන් 1 
පුහණු ළඩනවන ඳත්හ 
ඇත  

කෘමි ප්රතිගයෝධී ඊශ්රහඹේ දළර රඵහ ීමභ 0.10185 
කෘමි ප්රතිගයෝධි දළේ 
21 

ප්රතිරහභීන් 17 ක් වහ ඊශ්රහඹර  
කෘමි  ප්රතිගයෝධී දළේ 18 ක්  
රඵහ ීම ඇත.  
රු.12,047 ප්රතිපූ්ධණඹ කය 
ඇත.  

ඳරිඳහරන විඹදම්  0.0013 
රුපිඹේ 0.012 ක් ප්රතිපු්ධණඹ කය ඇත.  

මුළු මුදර 0.10815 

 

05) හඳෘියඹ- ිතම්භල්  හන  පරදහයීතහ ඉවර නළංවීභට  හ  ෘව වහ සඹංක්රීඹ ජර විි දුම් 

කට්ටර රඵහ  භ  - ඹක්කරමුල්ර  
 

වළඳින්වීභ 

ගහේර දිසත්රික්කගණ ඹක්කරමුේර  ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ හ්ධථක ිතම්භේ ගහගේ නියත 
න යහඹකයින් 05 වහ ිතම්භේ ගහගේ පරදහයීතහ ඉවශ නළාංවීභන ගහ ගෘව වහ සඹාංක්රීඹ 
ජර විහිකරම් කට්නර රඵහ ීමභ භඟින් ප්රහථමික භට්නගම් සටින ිතම්භේ ගහකරුන් නගහ සටුවීභ, න 
කෘෂි යහඹකයින් දිරිභත් ිරරීභ, ිතම්භේ ගහන ඳතින ගයෝග වහ ඳිබගඵෝධ ඳහරනඹ ිරරීභ වහ 
අගඹ එකතු කශ නිසඳහදන කයන යහහඹකයින්න අමුද්රය ළඳයීභන අසථහක් රහ ීමභ ගභභ 
යඳෘතිගඹන් අයමුණු කය ඇත. ට වහ  ගන් කශ මුදර රු.මි 0.04 න අතය විඹදම් කශ මුදර 
රු.මි0.04 ක් ගේ.  

2021.10. 26 
සථහනඹ- ගශන්දහ භ - ගක්.ට. භහගනේ ග්ධණුකහ මිඹ 
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නබෞියක ප්ර ියඹ  
 

ක්රිඹහකහයකභ 
ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

ගබෞතික ඉරක්කඹ ගබෞතික ප්රගතිඹ 

සඹාංක්රීඹ ජර විහිකරම් කට්නර රඵහ ීමභ 
(50% ප්රතිරහභීදහඹකත්ඹ) 

0.0375 ජර විහිකරම් කට්නර 5 
ප්රතිරහභින් 3 ක් වහ 
සඹාංක්රීඹ ජර විහිකරම් 
කට්නර රඵහ ීම ඇත. 

ඳරිඳහරන විඹදම් (3%) 0.001125   

මුළු මුදර 0.038625   

 

වම්ඵන්නතොට  දිස ක්කඹ  
 

01)  විුකරුම් ජර ම්ඳහදනඹ ඹටනත් හශළු  හ ඵගිි ඹ - රු.මි. 0.9579  
 

වළඳින්වීභ  
 

වම්ඵන්ගතොන දිසත්රික්කගණ වම්ඵන්ගතොන වහ ලුණුගම්ගගවය ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහල රන 
අඹත් ඵගිරිඹ ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලගණ ඵගිරිඹ කෘෂික්ධභ උඳගේලක ගකොට්ඨහලඹ තුර 
හණිජ භට්නමින් එශළු ගහ කයන ගගොවීන් 15 ගදගනකු වහ ජර ගළනළු විඳීභ භඟින් ඹවඳත් 
කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත් (GAP) නි්ධගේල රන අනුගත කයවීගභන් ගඵෝග පරදහයීතහ ව නිසඳහදනඹ 
ප්රභහණහත්භක වහ ගුණහත්භක ඉවශ දළමීභත්  අඛ්ණ්ඩ එශළු නිසඳහදනඹ ිරරීභ තුලින් ආවහය 
සුයක්ෂිතතහඹ ඇති ිරරිභ ගභභ යහඳෘතිඹ භඟින් අයමුණු කය ඇත. ගන්කර මුදර (රු.මි) 0.95ක් 
න අතය විඹදම් කශ මුදර (රු. මිලි.) 0.07 ක් ගේ. ඵගිරිඹ කෘෂික්ධභ උඳගේලක විසන් සකරකයන රද 
ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ඇතුරත් ඡහඹහරඳ භඟින් එශළු ගහ කනයුතු සකරකයන ආකහයඹ ඳවත දක්හ ඇත.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

නබෞියක ප්ර ියඹ  
 

ක්රිඹහකහයකභ 
ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

ගබෞතික ඉරක්කඹ ගබෞතික ප්රගතිඹ 

අක්කය ½ ජර විසුරුම් ඳේධති මිරීම 
ගළනීභ 

0.675 
ජර විසුරුම් ඳේධති 

15 
ගඩොරයඹන හගප්තික් විසුරුම් 
ජර ඳේධති ර මිර ඉවර ඹහභ, 
නිඹමිත ළඳයුම් කරුගකු 
ගනොභළති වීභ, ගගොවීන්ගේ 
දහඹකත්ඹ ඳසුගහමී වීභ ළනි 
ගළනළු ගවේතුගන් ඉරක්ක කශ 
ආකහයගඹන් යහඳෘතිඹ සකර 
ිරරීභන ගනොවළිර වී ඇත.  

ඩීේ ජර ගඳොම්ඳ මිරීම ගළනීභ (අඟේ 3 
අලස ඵර 7) 

0.13 ජර ගඳොම්ඳ 2 

ඩීේ ජර ගඳොම්ඳ මිරීම ගළනීභ (අඟේ 2 
අලස ඵර 5) 

0.55 ජර ගඳොම්ඳ 1 

නළප්තිළක් දිඹය ඉසන ඹන්ත්ර මිරීම ගළනීභ 
(ීනනය 16) 

0.07 
නළප්තිළක් දිඹය ඉසන 

ඹන්ත්ර  7 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ  15 15 ඵගිරිඹ  

පුහුණු ළඩමුළු   1 
පුහුණු ඩමුළු ඳත්හ 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ සකරකය ඇත.  

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ  30  

ඳරිඳහරන විඹදම් (3%) 0.0279   

මුළු මුදර 0.9579   
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03  වම්ඵන්නතොට දිස ක්කඹ තුර උදු  හ වදුන්හ  භ ව නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ  
 

වළඳින්වීභ  

වම්ඵන්ගතොන අන්ත්ධ ඳරහත් ඵර ප්රගේලගණ ගඵයිබගවර, වීයවිර, ඵගිරිඹ, ූණණභ, අම්ඵරන්ගතොන 

ව භයුයපුය ඹන ගගොවිජන ගේහ ඵර ප්රගේලඹන් ර ගතෝයහගත් ගගොවීන් 25 ගදගනකු ගඹොදහ 

ගනිමින් 2021 ඹර කන්නඹ තුරීම ගවක්නඹහය 100 ක භූමි ප්ති යභහණඹක් වහ අලය උඳු බීජ ිර.ග්රෆ. 

3,000 ක් නිඳදහ ගළනීභ අගප්තික්හ කය ඇත.  ගභභ යහඳෘතිඹ වහ ගන්කර මුදර (රු. මිලි.) 

3.780000 ක් න අතය විඹදම් කශ මුදර (රු. මිලි.) 0.227868 ක් ගේ. ගඵයලිගවර කෘෂික්ධභ 

උඳගේලක විසන් සකරකයන රද ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ඳවත දක්හ ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ - ගඵයලිගවර කෘෂික්ධභ උඳගේලක විසන් සකරකයන රද ක්ගේත්ර නිරීක්ණ  

නබෞියක ප්ර ියඹ  
 
ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් දවන් ක්රිඹහකහයකම් 
 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ අත්කයගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ 

1. අක්කය ½ විසරුම් ඳේධති 25 25 - 

2. උකර බීජ 125kg 
 

125kg 
 

125kg නිසඳහදනඹ කය ඇත.  
 

3. උකර බීජ 2000kg ගහ කර ගගොවින්ගගන් මිරීම ගළනීභ 
 

2000kg - 

4. පුහුණු ළඩමුළු 07 0 7 01 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකර ප්රගේලඹ 
ගඵයලිගවර, වීයවිර, ඵදගිරිඹ, ලුණභ, අම්ඵරන්ගතොන, 

භයුයපුය, කේගතොන. 
 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ 24 

සකර කයන රද පුහුණු ළඩමුළු 
 

01 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ 50 

 

02)  ිතත්තය වී නිසඳහදනඹට ඹහන්ත්රීකයණඹ වඳුන්හ භ, වීයවිර කෘෂිකර්භ උඳනේලක නකොට් හලඹ -  
 

වම්ඵන්ගතොන දිසත්රික්කගණ ලුණුගම්ගගවය වහ තිසභවහයහභඹ ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහල රන 

අඹත් වියවිර කෘෂික්ධභ උඳගේලක ගකොට්ඨලඹ තුර වී ගහන් වහ ඹහඹ 2 ළඩනවන ඹනගත් 

ගුණහත්භක ිතත්තය වී නිසඳහදනඹන වහ ිතත්තය වී ර ඳහරිශුේධතහඹ ළඩි ිරරීභන ේ ඳළර භ්ධධනඹ 

අඛ්ණ්ඩ සකර ිරරීභන තණගකොශ කඳන ඹන්ත්ර රඵහ ීමභ. ගන්කර මුදර (රු. මිලි.) 0.72විඹදම් කර 

මුදර (රු. මිලි.) 0.61ිර.  
 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ව ගබෞතික ප්රගතිඹ ඳවත දක්හ ඇත.  

ක්ගේත්ර නිරීක්ණඹ - ලුනභ කෘෂික්ධභ උඳගේලක විසන් සකර කය ඇත.  
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නබෞියක ප්ර ියඹ  
 

ක්රිඹහකහයකභ 
ප්රියඳහදන 

(රු.මි.  

නබෞියක 

ඉරක්ක 
නබෞියක ප්ර ියඹ 

ිතත්තය වී නිසඳහදනඹ කයන ගගොවීන් වහ තණ 

ගකොශ කඳන ඹන්ත්ර මිරීම ගළනීභ වහ ගඵදහ වළරීභ 
0.70 

ගකොශ කඳන 

ඹන්ත්ර 70 

තණ ගකොශ කඳන ඹන්ත්ර 70 

ගගොවීන්න රඵහ ීම ඇත. 

ප්රතිරහභීන්  70 
ප්රතිරහභීන් 70 වහ ඹන්ත්ර 

රඵහ ීම ඇත. 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ  80 රු.මි 0.61ක් විඹදම් කය ඇති 

අතය මරය ප්රගතිඹ 84% 
ඳරිඳහරන විඹදම් 3% 0.021  

එකතු 0.721  

 

භහතය  දිස ක්කඹ  
 

01) හඳෘියඹ - මී භළුක ඳහරනඹ ප්ර  ත ිරරීභ - භහ ම්ඵඩ  

භහතය දිසත්රික්කගණ භහලිම්ඵඩ ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ ජීත් න ග්රහමීඹ ජනතහගේ 

ආ්ධථිකඹ ලක්තිභත් ිරරීභ, මී භළස ඳහරනඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ තුිබන් මී ඳළණි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ, 

ගකොට්ඨහලඹ තුශ  මී භළස ගම්භහනඹක් සථහපිත  ිරරීභ, මී භළස ජනඳද ගඵෝකය ගළනීභ පිිබඵ නිපුනතහ හිත 

යහඹකයින් ිතහිිරරීභ, අදහඹම් උත්ඳහදනඹ වහ තරුණ කෘෂි යහඹකත්ඹ දිරිගළන්වීභ අයමුණු කය 

ඇත. ගන්කශ මුදර (රු.මි) 0.173 ක් න අතය විඹදම් කශ මුදර, රු.මි 0.17 ක් ගේ.  

 

 

 

 

 

 

 

ක්නේත්ර නිරීක්ණඹ  
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2021.12.24 දින ගවොයගගොඩ ඵනහිය -   ගවොයගගොඩ ප්රගේලගණ  මී භළස යහඳෘතිඹ හ්ධථක සකරන ආකහයඹ 

ාං්ධධන නිරධහරී ිතභහීන උදඹාංගිකහ විසන් නිරීක්ණඹ කය ඇති ආකහයඹ ඳවත දක්හ ඇත 

අත්කය  ත් නබෞියක ප්ර ියඹ  

ක්රිඹහකහයකභ 
ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

ගබෞතික 
ඉරක්කඹ 

ගබෞතික ප්රගතිඹ 

ගතෝයහගත් ප්රතිරහභීන් වහ පුහුණු වහ 
දළනුත් ිරරීගම් ළඩවනන් 

0.00626 
ළඩනවන් 

2 
පුහුණු ළඩනවන් 2ක් ඳත්හ ඇත. 

මීභළස ඳහරනඹ වහ මීභළස ඳහරක 
උඳකයණ, මුහුණු ආයණ ව ධූභ 
ඹන්ත්ර මිරීම ගළනීභ ව ප්රහවනඹ 
ිරරීභ 

0.1625 
ගගොවීන් 30 
වහ 

ඉරක්ක කයන රද ප්රතිරහභින් 30 වහ 
මීභළස ඳහරක උඳකයණ, මුහුණු ආයණ ව 
ධූභ ඹන්ත්ර මිරීම ගගන  ප්රහවනඹ කය ඇත. 
යහඳෘතිඹ 70 % ගබෞතික ප්රගතිඹක් අත්ඳත් 
කයගගන ඇත. 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ   30  

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ  
 

02 

02 

පුහුණු ළඩමුළු ව ක්ගේත්ර නිරීක්ණ 
අන් කය ඇත. 

ඳරිඳහරන විඹදම්  0.0065925  විඹදම් කශ මුදර, රු.මි 0.17 ක් න අතය 

මරය ප්රගතිඹ 100% 

 

මුළු මුදර 0.1738228  

 

02)  මී භළුක ඳහරන හඳෘියඹ -  භහතය (නකොටනඳොශ   
 

භහතය දිසත්රික්කගණ ගකොනගඳොර ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහගණ ගඵලිඅත්ත කුඹුය ග්රහභ නිරධහරී 
භ තුශ  මී භළස ඳහරනඹ සකර කයනු රඵන තරුණ  ප්රතිරහභීන් 30 කෘෂිකහ්ධමික යහඹකත්ඹ 
වහ මී භළස ඳහරනඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ භඟින් එභ ග්රහමීඹ ජනතහගේ ආ්ධථිකඹ ලක්තිභත් 
ිරරීභ,ගකොට්ඨහඹ තුර මී ඳළණි ව ට ආ්රිත  නිසඳහදන  ඉවර නළාංවීභ ( මී ඳළණි, මී ඉටි, යහජ ජේලි) 
භඟින් මි ඳළණි නිසඳහදනගණ ගඹගදන ප්රජහගේ ආ්ධථිකඹ ලක්තිභත් ිරරීභ අයමුණු කය ඇත. ගභභ 
යහඳෘතිඹ වහ ගන් කශමුදර රු.මි 0.72ක් න විඹදම් කශ මුදර රු.මි 0.17 ිර.  
 

ක්නේත්ර නිරීක්ණඹ - 2021.12.03 දින  ගඵලිඅත්ත කුඹුය - තුයහ ප්රගේලගණ මී භළස ජනඳද පිහිටුහ 

ඇති ආකහයඹ  පිිබඵද ක්ගේත්ර  නිරීක්ණඹ  සකරකයන ආකහයඹ -  

 .යසකහ කුභහරී,ඩබ්. ගක් . නුන් ද්ධලන, චන්දන ගවට්ටිආයච්චි ඹන නිරධහරීන් ගභභ ක්ගේත්ර 

නිරීක්ණඹන් සකරකය ඇත.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නබෞියක ප්ර ියඹ 
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ක්රිඹහකහයකභ 
ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

ගබෞතික ඉරක්කඹ ගබෞතික ප්රගතිඹ 

ගතෝයහගත් ප්රතිරහභීන් වහ 
පුහුණු වහ දළනුත් ිරරීගම් 
ළඩවනන් 

0.01066 ළඩනවන් 1 
පුහුණ ළඩනවන 
හ්ධථක ඳත්හ 
ඇත.  

මී භළස ඳහරන ගඳට්ටි මිරීම ගළනීභ 
වහ ප්රහවනඹ 

0.1535 
මී භළස ඳහරන ගඳට්ටි 150 (එක් 

ගගොවිගඹක් දවහ 5) 

ප්රතිරහභීන් 32 ක් 
වහ මී භළස ගඳට්ටි  
170 ක් රඵහීමභ භඟින් 
යහඹකත්ඹ 
වහ  දිරිගළන්වීභ 

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ  
 

02 

08 

02 

08 

ඳරිඳහරන විඹදම් (3%) 0.0049248  විඹදම් කශමුදර  
(රු.මි 0.17ිර.) මුළු මුදර 0.1690848 

 

කළුතය දිස ක්කඹ 
 

01) කළුතය දිස ක්කඹ තුර අ ඹ හකතු කශ නිසඳහදන ප්රර්ධනඹ ිරරීභ තුළින් කුඩහ කෘෂි හඳහය 

දිි   ළන්වීභ  

 
ප්රහ.ගේ.ගකො : මිේරනිඹ (ග්රහ.නි.ම් : ඵළේරන්තුඩහ,  ඳයගසගතොන, ගකගේගමු) ඉාංගිරිඹ (ග්රහ.නි.භ : 

කළකුශගදොශ) ප්රහගේශීඹ අතිරික්ත නිසඳහදනඹ න කෘෂි නිසඳහදනඹ දවහ අගඹ එක් කර 

නිසඳහදනඹ ළකසීභ තුලින් කුඩහ යහඳහය දිරි ගළන්වීභ මලික අයමුණු කය ගගන කෘෂි නිසඳහදන 

අගශවිඹ ප්ර්ධධනඹ, සඹාං ැකිරඹහ ඇති ිරරීභ වහ කෘෂි නිසඳහදන ගෞඛ්යහයක්ෂිත ක්රභගේදඹන්න 

අනු ාංයක්ණඹ ිරරීභ ගන්කශ මුදර (රු.මි) 0.2678 විඹදම් කශ මුදර (රු.මි) 0.2678 

ක්නේත්ර නිරීක්ණඹ- 2021.11.17 / 2021.11.30 දින මිේරනිඹ - ගකගරසගමු ක්ගේත්ර අධීක්ණ 

කමි ටු /  විඹබහය නිරධහරී වහ ප්රහගේශීඹ ගේකම් කහ්ධඹහරගණ කෘෂි ාං්ධධන නිරධහරී  විසන් 

සකරකයන ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ඇතුරත් ඡහඹහරඳ ඳවත දක්හ ඇත.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021.11.17-භඤසගඤොක්කහ ගඳති කඳන 

ඹන්ත්රඹ, 

මිේරනිඹ - ගකගරසගමු  

2021.11.30  -තළම්බ වේ නිසඳහදනඹ වහ ව 

සටීභයඹ ව තළම්බ වේ නිසඳහදනඹ වහ වී 

ගඳඟවීගම් නළාංිරඹ 

 

ඉාංගිරිඹ-කළකුශගදොශ 
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නබෞියක ප්ර ියඹ  
 

 

02) කෘෂි අඳනඹන  ම්භහන සථහිතත ිරරීනම් ළඩටවන  - රු.මි. 25.0 
 

වළඳින්වීභ  
 

ගභභ ළඩනවන භඟින් ග්රහමීඹ තරුණ ප්රජහ ඇතුළු ගගොවි ජනතහ ටකයහ  කයමින් ජහතික වහ 

ජහතයන්තය ගශගඳොශ ඹන ගශ ඳශ ේවිත්ඹභ ඉරක්ක ගකොන නිසඳහදන සකර ිරරීභන 

අගප්තික්ෂිතඹ. ගභභ යහඳෘතිඹ වහ ගන් කශ මුදර රු. 10,238,400.00 ිර. විඹදම් කශ මුදර රු. 

7,581,008.00 ිර.  
 

අයමුණු  

 තරුණ යහඹකයින් වහ න කෘෂි තහක්ණික ගොඹහ ගළනීම් වහ ඳවසුකම්කයණඹ  
 

ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ශඹතනඹ/අංලඹ, 

 කෘෂි ගඹදවුම් කශභනහකයණ අාංලඹ / කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ  
 දිසත්රික්  කෘෂික්ධභ අධයක් (භහතය/ගහේර/වම්ඵන්ගතොන/කළුතය) 

 
 

නුයහළිඹ දිස ක්කඹ 
 

01) හඳෘියඹ -  න  හ තහක්ණඹ වහ ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික ිතළිනත් බහවිතනඹන් නඵෝ   හ 

ිරරීභ, වඟුයන්නකත   
වළඳින්වීභ 
 

භධයභ ඳශහගත් නුයඑිබඹ දිසත්රික්කගණ වඟුයන්ගකත වකහය කෘෂික්ධභ අධයක් කරහඳගණ 

හම්ප්රදහයික එශළු ගහ කයන ගගොවීන් වහ න කෘෂිකහ්ධමික තහක්ණික ක්රභ වහ ඹවඳත් 

කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත් වඳුන්හීමභ තුලින් ගේශීඹ වහ විගේශීඹ ගශදගඳොශ ගත ගුණහත්භක 

නිසඳහදනඹන් ඉදිරිඳත් ිරරීභ ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත් භගින් කෘෂි නිසඳහදන ර ගුණහත්භක 

තත්ත්ඹ ආයක්හ ිරරීභ, ජරඹ කහ්ධඹක්භ බහවිතහ ිරරීභ, න තහක්ණඹ වයවහ ගඵෝග 

නිසඳහදනඹ දවහ න පිරිළඹ අභ ිරරීභ, අඳනඹන ගශදගඳොර ඉරක්ක කයගත් ගහක් තුිබන් 

යනන විගේල පිරිළඹ රඵහ ගළනීභ වහ ගගොවීන්ගේ ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ ගන් කශ මුදර රු. මි.4.8 

විඹදම් කශ මුදර (රු.මි) රු. මිලිඹන 4.49ිර.  

 

ක්නේත්ර නිරීක්ණඹ 

වඟුයන්ගකත වකහය කෘෂික්ධභ අධයක් කරහඳඹ,ජඹරත් ඵණ්ඩහය භවතහ දිසත්රික් කෘෂික්ධභ 

අධයක් ව  ආ්ධ.එස.සරිචන්ද්ර, නිගඹෝජය කෘෂික්ධභ අධයක් විසන් 2022.01.27  දින සකරකයන රද 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණඹ.  

වඟුයන්ගකත වකහය කෘෂික්ධභ අධයක් කරහඳඹ -  මිරීම ගත් ිතාංකර ජරම්ඳහදන කට්නර ව ගඳොලිතීන් 

සුන් ගඹොදහ ඇති ආකහයඹ ඳවත දක්හ ඇත.  

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 
පුයහගත යුතු  ඉරක්කඹ අත්කයගත්  ගබෞතික ප්රගතිඹ 

ප්රතිරහභීන්  ගතෝයහගළනීභ ප්රතිරහභීන් 10 ප්රතිරහභීන් 04 

පුහුණු ළඩනවන් ඳළළත්වීභ පුහුණු ළඩමුළු 01 පුහුණු ළඩමුළු 01 

ප්රතිරහබ රඵහ ීමභ නිසඳහදන ටකක 10 නිසඳහදන ටකක 04 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ  04 

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ  

01 

08 (ප්රතිරහභීන්  ගතෝයහගළනීභ -04, ප්රතිරහබ රඵහ ීමගභන් ඳසු - 04) 
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නබෞියක ප්ර ියඹ - 

 

භවනුය දිස ක්කඹ 
 

01) හඳෘියඹ - උස තහක්ණඹ වඳුන්හ  භ තු න් භවනුය දිස ක්කනප හශළු ළඳයුම් දහභඹ 

ලක්ියභත් ිරරීභ  

වළඳින්වීභ  

 
උස තහක්ණඹ වහ ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත් වයවහ උස තත්ත්ගණ එශළු රඵහ ගළනීගම් 
වළිරඹහ ළඩි ිරරීභ භඟින් ගේශීඹ ඳහරිගබෝගිකයින් ආයක්හ ිරරීභ ව ගේශීඹ නිසඳහදකයින්න ගවො 
අඳනඹන ගශගඳොශක් ඇති ිරරීභ, උස තහක්ෂණඹ වඳුන්හීමභ තුිබන් භවනුය දිසත්රික්කගණ 

එශළු ළඳයුම් දහභඹ ලක්තිභත් ිරරීභ   වහ   ගන් කශ මුදර රු.මි 4.635 විඹදම් කශ මුදර රු.මි 2.029 
ක් ගේ.  
 
 
 
 
 
 
 

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

 

පුයහගත යුතු  ඉරක්කඹ  අත්කයගත්  ගබෞතික ප්රගතිඹ 

1.ප්රතිරහභීන් ගතෝයහගළනීභ ප්රතිරහභීන් 30 ප්රතිරහභීන් 30 

2.විකරලි ළන මිශීම ගළනීභ විකරලි ළන 30 විකරලි ළන 30 

3.ිතාංකර ජර ම්ඳහදන කට්නර වහ ගඳොලිතින් සුන් 

මිශීම ගළනීභ   

ිතාංකර ජර ම්ඳහදන කට්නර 30 

ගඳොලිතින් සුන් 60 

ිතාංකර ජර ම්ඳහදන කට්නර 30 

ගඳොලිතින් සුන් 60 

4.කහඵනික ගඳොගවොය  මිශීම ගළනීභ කහඵනික ගඳොගවොය 7200 

KG 

කහඵනික ගඳොගවොය 7200 KG 

5.කෘමි ප්රතිගයෝදක දළේ  මිශීම ගළනීභ කෘමි ප්රතිගයෝදක දළේ 30 කෘමි ප්රතිගයෝදක දළේ 30 

6.ඳරිඳහරන විඹදම් රු. 180000 - 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 

(දිසතික්කඹ/ග්රහභ නිරධහරී භ) 

නුයඑිබඹ දිසත්රික්කඹ - වඟුයන්ගකත වකහය කෘෂික්ධභ 

අධයක් කරහඳඹ 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ  30 යි 

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු 

ක්ගේත්ර නිරීක්න ාංඛ්යහ  

පුහුණු ළඩමුළු - 05 

ක්ගේත්ර නිරීක්න - 20 

ක්නේත්ර නිරීක්ණ  
 

දිනඹ- 2021.12.30 පූජහපිටිඹ ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ දළේ ගඵදහීමභ. එස. ජී. ජී. එස. ජඹසාංව - 

ාං්ධධන නිශධහරි,( පූජහපිටිඹ ප්රහගේශීඹ ගේකම් කහ්ධඹහරඹ) ව 2021.12.30 ඳහතගවේහවළන ප්රහගේශීඹ 

ගේකම් ගකොට්ඨහලගණ දළේ ගඵදහීමභ. හගරිකහ දිේවහනි - ප්රහගේශීඹ ගේකම්, මිහිය ඵණ්ඩහය ව  දිමුතු 

යත්නහඹක  ( ාං්ධධන නිශධහරි)  විසන් සකරකය ඇත.  
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නබෞියක ප්ර ියඹ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් ගන් කර 
මුදර (රු.මි) 

පුයහගත යුතු  ඉරක්කඹ අත්කයගත 
ගබෞතික ප්රගතිඹ 

1.විසුරුම් ජර ම්ඳහදන ඳේධති 14ක්  
ගඵදහීමභ. 

4.2 

14 4 

2.ආයක්ෂිත ගෘව 10ක් සථහපිත ිරරීභ. 10 - 

3.කෘෂි ළන (කම්ිත දළේ) 555ක් ගඵදහීමභ. 555 555 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 
(දිසත්රික්කඹ/ග්රහභ නිරධහරී භ) 

භවනුය දිසත්රික්ක 
භළදකරම්ඵය,  පූජහපිටිඹ,  ඳහතගවේහවළන,  ගඟඉවශ ගකෝයගශේ,  
ඳසබහගේ ගකෝයගශේ වහ වතයලිඹේද ප්රහගේශීඹ ගේකම් ගකොට්ඨහල 6 
වහ කෘෂි දළේ රඵහීම ඇත. 
භළදකරම්ඵය,  උඩඳශහත, වහරිසඳත්තු වහ අකුයණ ප්රහගේශීඹ ගේකම් 
ගකොට්ඨහල 4වහ විසුරුම් ජර ම්ඳහදන ඳේධති රඵහීම ඇත. 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ  108 + 4 = 112 

පුහුණු වහ ගතොයතුරු ළඳයීභ 
0.2 ප්රතිරහභීන් 40 

සුපිරි ගශළේ ව අඳනඹනකරුන් භඟ 
ැකසවීම්, ළඩමුළු ව හකච්ඡහ ාංවිධහනඹ 
ිරරීභ 

0.1 04 

ඳරිඳහරන විඹදම් 
0.135  

 
4.635 
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වම්ඵන්නතොට දිස ක්කඹ 

 

 හශළු නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවර නළංවිභ  - වම්ඵන්නතොට  

 

 
 
ක්ගේත්ර නිරීක්ණඹ - ලුණභ කෘෂික්ධභ 
උඳගේලක විසන් සකරකය ඇත.   

 

 
 

 

නබෞියක ප්ර ියඹ  

ාං්ධධන ළඩනවන එශළු ගහගේ පශදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ 

ගන්කර මුදර (රු. මි.) 0.803400 විඹදම් කර මුදර (රු. මි) 0.65131803 

අයමුණ එශළු ගහගේ පශදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ තුලින් නිසඳහදනඹ ඉවර නළාංවීභ 

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් දවන් ක්රිඹහකහයකම් පුයහ ත යුතු ඉරක්කඹ අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

1. ඇේකතින් ඵන 2"&200' (60m) ගයොේ 50 50 50 

2. 2" විකරලි ජර ගඳොම්ඳ 08 08 08 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකර ප්රගේලඹ 
ලුණභ 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ 50 

සකර කයන රද පුහුණු ළඩමුළු 01 

ාං්ධධන ළඩනවන එශළු ගහගේ පශදහයිතහඹ ඉවශ නළාංවීභ 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ 70 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ කයන රද නිරධහරි  

ක්ගේත්රගණ ඡහඹහරඳ 02 ක් 
කෘෂික්ධභ උඳගේලක, ලුණභ. 

  

හඹකත් කෘෂි අඳනඹන  ම්භහන ළඩටවන නදන අදිඹය අලුත් භ, නහරිතටිඹ. 

 ගන්කශ මුදර 
(රු.මි.) 9.34 

විඹදම් කශ මුදර 
(රු.මි.) 7.9026 

අයමුණ       

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් දවන් ක්රිඹහකහයකම් 

පුයහ ත යුතු 
ඉරක්කඹ         මර                  
නබෞියක 

අත්කය ත් ප්ර ියඹ                                

මර                                  

නබෞියක 

1. ිතාංකර ජර ම්ඳහදන කට්නර 60 ක්, ීනන්ධ 500 වහ 1500 
නළාංිර 60ක් 70% යජගණ දහඹකත්ඹ ඹනගත් රඵහ ීමභ. 

8.16                       
100% 

7.0416                                   
100% 

2. ඩිිතනේ තයහදි ගනොමිගේ රඵහීමභ. 
0.2                         
100% 

0.167                                     
100% 

3. විඹරන ඹන්ත්ර ගනොමිගේ රඵහ ීමභ. 
0.5                         
100% 

0.252                                     
100% 

4. පුහුණු ළඩනවන් / ක්ගේත්ර චහරිකහ වහ ගභගවයුම් ඇගයුම් 
සකර ිරරීභ. 

0.25                       
100% 

0.25                                       
100% 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ගප්රේලඹ                                  
(දිසත්රික්කඹ/ ග්රහභ නිරධහරී භ) 

භවනුය දිසත්රික්කගණ නහරපිටිඹ අලුත්ගභ. 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ ප්රතිරහභීන් 60 . ක්ර ප්රතිරහභීන් 600ක් ඳභණ. 

සකරකයන රද පුහුනු ළඩමුලු                                                         
ක්ගේත්ර නිරික්න ාංඛ්යහ පුහුණු ළඩනවන් 08 , ක්ගේත්ර නිරික්ණ 03 
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කෘෂිකර්භ අභහතහංල න ොඩනළගි  ඳි ශ්රනප  භූමි අරංකයණ හඳෘියනප ම්ර්ර්ණ නනොව කහර්ඹන් 

ඉටුිරරීභ 

ගන්කශ මුදර (රු.මි.) 1.09 විඹදම් කශ මුදර (රු.මි.) 1.0817 

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් දවන් ක්රිඹහකහයකම් පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ         
මරය                  ගබෞතික 

අත්කයගත් ප්රගතිඹ                                
මරය                                  
ගබෞතික 

1. ගඵෝග ගහ නඩත්තු දවහ කෘෂි යහඹන, ගඳොගවොය 
වහ අලය ද්රය මිරීම ගළනීභ. 

0.16                       100% 
0.1597                                   
100% 

2. ගවශ ගඵොජුන් වශ අර වහ රිඹකරරු විගේක සථහනගණ 
ඇලුමිනිඹම් පුටු, ඵාංකු වහ ගම් විිරරීභ. 

0.35                         100% 
0.349                                     
100% 

3. අලය සථහනඹන්හි ඳඩිගඳර වහ අඩිඳහයේ කස 
ිරරීභ. 

0.12                         100% 
0.116                                     
100% 

4. ිතත්ති නි්ධභහණ ගදකක් කස ිරරීභ. 
0.20                         100% 

0.199                                     
100% 

5. ගවශ ගඵොජුන් වශ පිවිසුගම් ආරුක්කුක් කස ිරරීභ. 
0.21                         100% 

0.208                                     
100% 

6. අලය ද්රය මිරීම ගළනීභ ( කම්ිත, ගඳොලිතීන්, ඹකඩ 
ඇණ, නර ඳේධතිඹන අලය ගකොනස) 0.05                          100% 

0.05                                        
100% 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ගප්රේලඹ                                  
(දිසත්රික්කඹ/ ග්රහභ නිරධහරී භ) 

කෘෂික්ධභ අභහතයහාංල භූමි ඳරිශ්රඹ 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ ප්රතිරහභීන් 2000ක් ඳභණ. 
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5.කෘෂිකර්භ අංලනප ක්නේත්ර නිරධහරීන්නග් භහන ම්ඳත් කුරතහ ඉවශ  නළංවීභ 

දිසත්රික් කෘෂික්ධභ අධයක් රු ඹටනත්  කෘෂික්ධභ අාංලගණ ක්ගේත්ර  නිරධහරීන්ගේ භහන ම්ඳත් 
කුරතහ ඉවශ නළාංවීභ ව කෘෂිතහක්ණඹ ග්රහමීඹ ප්රජහ ගත ප්රගේල ිරරීභ වහ පුහුණු කරුන් 
පුහුණු ිරරීගම් ළඩනවන ක්රිඹහත්භක කය ඇත.  
  

 
ගන්කශ මුදර (රු.) 12,000,000.00 විඹදම් කශ මුදර (රු.) 10,702,355.46 

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

- ක්ගේත්ර නිරධහරීන්ගේ කුරතහ ළඩිදියුණු ිරරීභ 

පුයහ  ත යුතු ඉරක්කඹ 

25 

අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

22 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 

(දිසත්රික්කඹ/ග්රහභ නිරධහරී භ) 

 

භඩකරපු, මුරතිේ වහ ගභොණයහගර ඹන  

දිසත්රික්කඹන් වළය ගසු දිසත්රික්ක ර ගභ 

ළඩනවන සකරකය ඇත.  

 
 

6.තරුණ යහඹකයින් වහ න කෘෂි තහක්ණික ගොඹහ ගළනීම් වහ 
ඳවසුකම්කයණඹ  

 

විවිධ ඳහර්ලඹන්නග් වනඹෝ ඹ ඇිය න නිඳළයුම්කරුන් හර්ථක හඹකඹන් ඵට 

ඵර ළන්වීනම් හඳෘියඹ 

 

කෘෂික්ධභහන්තඹ ගත න මුහුණුයිරන් ඵළීනගම් න්ධිසථහනඹක් ගර ගභභ යහඳෘතිඹ වළඳින්විඹ 

වළක.  එයින් කෘෂි ගළනලුරන කෘෂික්ධභහන්තඹ තුිබන්භ පිිබතුරු ගවීභන විකේඳ බහවිතඹක් ගර 

න නි්ධභහණ ගවෝ ඳතින තහක්ණඹන් හ්ධථක බහවිතඹ භඟින් නගෝත්ඳහදන වඳුන්හීමභ වහ එභ 

නි්ධභහණ තකරයනත් තහක්ණික න්නේධ කය අගරවිිරරීගම් භහ්ධග ඇති කයීනභ වහ විවිධ 

ආඹතන, විවිධ ඳහ්ධලඹන්ගේ වගඹෝගඹ ඇති ක්රිඹහත්භක කයන රද යහඳෘතිඹිර. 

වඹ රඵන විවිධ ඳහ්ධලඹන්  

 -  ශ්රී රාංකහ න නිඳළයුම්කරුන්ගේ ගකොමිභ  

- ශ්රී රාංකහ විලස විදයහරඹන් - ඳශු වදය ව ත්ත් විදයහ  ඨඹ, ගප්තියහගදණිඹ 

- ගගොවිගඳොර ඹන්ගත්රෝඳකයණ ඳ්ධගණණ භධයසථහනඹ 

- ජහතික ඳසු අසනු තහක්ණ ආඹතනඹ 

- කුරුඳු ඳ්ධගණණ ව පුහුණු භධයසථහනඹ 

- ශ්රී රාංකහ නළගනෝ තහක්ණ ආඹතනඹ 

- කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 

- ජහතික ඉාංිතගන්රු ඳ්ධගණණ භධයසථහනඹ 

- කහ්ධමික තහක්ණ ආඹතනඹ 

අයමුණ  

න නිඳළයුම්කරුහනද ගේශීඹ ගශඳරක් ඇති වී කෘෂි  ක්ගේත්රගණ තිගඵන ගළනළුරන න පිිබඹම් 

රඵහීමභ භඟින් ගදඳහ්ධලඹනභ හස වගත තත්ත්ඹක් ඇති කයන ප්රහගඹෝගික ප්රගේලඹක් නි්ධභහණඹ 

ිරරීභ.  

ළඹ ශී්ධඹ   - 118-02-03-062-2509 
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මර ප්ර ියඹ  

විසතයඹ 
නන් කශ 
මුදර (රු.මි.  

විඹදම් කශ මුදර(රු.මි.  

විවිධ ඳහ්ධලඹන්ගේ වගඹෝගඹ ඇති න නිඳළයුම්කරුන් 
හ්ධථක යහඹකඹන් ඵන ඵරගළන්වීගම් යහඳෘතිඹ 

රු.මි.9.00 රු.මි. 1.673633 

නබෞියක ප්ර ියඹ  

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 

පුයහ ත යුතු 
ඉරක්කඹ 

 
අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

1.  නිඳළයුම්කරුන් විසන් ඉදිරිඳත් 
කයන රද      අඹකරම්ඳත් ර මලික 
ඇගයීභ (I ව II) 

මලික ඇගයීභ 1 ප්රගතිඹ 100%          අඹකරම්ඳත් 220 ක් වහ 
කයන රද මලික ඇගයීභ ව නි්ධණහඹක 
ාං්ධධනඹ අන් කය ඇත 

2. කමිටු හභහිතක දළනුත් ිරරීගම්                 
ළඩනවන 
 

සඹලු ඳහ්ධලඹන් 
දළනුත් ිරරිභ 

ප්රගතිඹ 100%                    කමිටු හභහිතකඹන් 
සඹලු ගදනහ දළනුත් කය ඇත.  

3. අදහශ ක්ගේත්රර ගතෝයහගත් න             
නිඳළයුම්කරුන්ගේ අඹකරම්ඳත් පිිබඵ       
ම්මුඛ් ඳරීක්ණ 

න උත්ඳහදකයින් 

150ක් ගතෝයහ ගළනීභ 
වහ 

ප්රගතිඹ 100%                 ම්මුඛ් ඳරීක්ණඹ 

අන් කය ඇත. 

 4. න නිඳළයුම්කරුන් ගඳෞේගලික              
භහගම්රන වඳුන්හ ීමභ. 

ගතෝයහගත් 

නගෝත්ඳහදකයින් 125 
ගදගනකු ගඳෞේගලික 
වහ යහජය ආඹතන භඟ 
කහ්ධතුභඹ ාංද 2 
ඳළළත්වීභ 

ගතෝයහගත් නගෝත්ඳහදකයින් 45 ගදගනකු වහ 

ආගඹෝජකයින්ගේ ාංදඹ ගන්ගනෝරු, ලහක 
ජහන ම්ඳත් භධයසථහනගණීම ඳත්න රීම. එහිීම 
ඔවුන්ගේ න නිඳළයුම් එිබදළක්වීභ ව න 
නිඳළයුම්කරුන් දිරිගළන්වීභ වහ වතික ඳත් 
ප්රදහනඹ ිරරීභ 

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 

 

පුයහ ත යුතු 
ඉරක්කඹ 

 
අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

5. මරය ආධහය වහ ගතෝයහගත්                  
නගෝත්ඳහදකයින් පුේගලික අාංලඹන          
ගඹොමු ිරරීභ 

විේත් කමිටු නි්ධගේල 
භත ගතෝයහ ගන්නහ  
නගෝත්ඳහදකයින් 
ාං්ධධන කනයුතු 
වහ ආඹතන ගත 
ගඹොමු ිරරීභ 

ගතෝයහගත් නගෝත්ඳහදකයින් 45 ගදගනකු වහ 

ආගඹෝජකයින්ගේ ාංදඹ ගන්ගනෝරු, ලහක 
ජහන ම්ඳත් භධයසථහනගණීම ඳත්න රීම. එහිීම 
ඔවුන්ගේ න නිඳළයුම් එිබදළක්වීභ ව න 
නිඳළයුම්කරුන් දිරිගළන්වීභ වහ වතික ඳත් 
ප්රධහනඹ ිරරීභ 

6. මරය ආධහය වහ ගතෝයහගත්                  
නගෝත්ඳහදකයින් විගේශීඹ අයමුදේ          
හිත යහඳෘතිඹකන ගඹොමු ිරරීභ 

හ්ධථක 

නගෝත්ඳහදකයින් 20 
ප්රගතිඹ 80%                       
න නිඳළයුම්කරුන් 7 ගදගනකුගේ න නඳළයුම් 
11 ක් SAAPP ආඹතනඹ භඟින් මුරයහධහයරඵහ 
ගළනීභන ගඹොමු කය ඇත. 

7. විේත් කමිටුගේ නි්ධගේ ත ඳරිදි                
ගතෝයහගත් නගෝත්ඳහදකයින්                   
ාං්ධධනඹ ිරරීභ 

අදහශ ක්ගේත්ර 5න් 
හ්ධථක න 

නිඳළයුම්කරුන් 20ක් 
ඳභණ 

ප්රගතිඹ 100%                  
හ්ධථක නගෝත්ඳහදකඹන් 20 ගදගනකුගේ 

නිසඳහදන ාං්ධධනඹ ිරරීගම් කනයුතු වහ ඳවත 
වන් ආඹතන ගත ඉදිරිඳත් කය ඇත.             
 *  ගගොවිගඳොර                 ඹන්ගත්රෝඳකයණ  
ඳ්ධගණණ   භධයසථහන - 18                          
*කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්ත   - 03      ශ්රී රාංකහ 
නළගනෝ තහක්ණ     ආඹතනඹ - 01                                         
*ඳශු වදය ව ත් විදයහ  ඨඹ ගප්තියහගදණිඹ - 

01                                      * ජහතික ඳසු අසනු 
තහක්ණ ආඹතනඹ - 05                                             
*  කුරුඳු ඳ්ධගණණ ව පුහුණු භධයසථහනඹ - 01                                        
* න නිඳළයුම්කරුන්ගේ ගකොමිභ - 02                                                                                     
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ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් වන් 

ක් ි ඹහකහයකම් 

පුයහ ත යුතු 
ඉරක්කඹ 

අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

8.  ක්ගේත්ර ආද්ධලන ව පුහුණු 
ළඩනවන් 

ගතෝයහගත් 
නගෝත්ඳහදකයින් 

125ක් වහ පුහුණු 
ළඩනවන් ඳළළත්වීභ. 

ප්රගතිඹ 100% 
පුහුණු ළඩනවන්     -  22     කගේත්ර ආද්ධලන       
-  16         (Zoom) තහක්ණඹ ඔසගේ ඳළළත්විනි.) 

9. ගතෝයහගත් න 

නිඳළයුම්කරුන්ගේ        න නිඳළයුම් 
ගේශීඹ යහජය ආගඹෝජකඹන්න           
වඳුන්හීමභ වහ භහධය ළඩනවන්         
ඳළළත්වීභ 

කෘෂික්ධභ ආ්රිත ගළනළු 
වහ යහඹකයින් 

55 ගදගනකු භඟ 

නි්ධභහණ 125 ක කෘෂි 
ප්රද්ධලනඹ 

ප්රගතිඹ 
100%  ගප්තියහගදණිඹ, භවනුය, ගම්ඳව , 
භඩකරපු, අනුයහධපුය, ඵකරේර, යත්නපුය, 
භහරගේ, කළශණිඹ, කෆගේර, අම්ඳහය,  භහතගේ, 
ගහේර,  භහතය ඹන ප්රගේල ර නගෝත්ඳහදකයින් 
31 ගදගනකුගේ නගෝත්ඳහදන 42ක් වහ භහධය 
ආයණ ළඩනවන් 04ක් ඳත්න රදි. 

10. විේත් කමිටු භඟ                               
නගෝත්ඳහදකයින්ගේ ප්රගතිඹ                   
භහගරෝචනඹ 

අදහශ ක්ගේත්රඹන්හි 
විේත් කමිටු  
නිගඹෝිතතයින් 3 
ගදගනකු භඟ ප්රගති 
භහගේචන ඳළළත්වීභ 

ප්රගතිඹ 100% 
හ්ධෂික ප්රගති භහගරෝචන ැකසවීභ ගවක්න්ධ 
ගකොබ්ඵෆකඩු ගගොවි ඳ්ධගණණ ආඹතනගණීම 
ඳත්න රදි. 

11. අදහර විේත් කමිටු නි්ධගේලඹන් 
භඟ      නගෝත්ඳහදකඹන් ඳරික්හ 
ිරරීභ 

කමිටු විසන් නි්ධගේල 
කයනු රඵන ඳරීක්ණ 
ගණන 

ප්රගතිඹ 50% 
න නිඳළයුම්කරුන් 12 ගදගනකුගේ න 

නිඳළයුම් 31ක් ඳරීක්ණ වහ ITI ගත ගඹොමු 
කය ඇත.  න නිඳළයුම් 02ක් ආත්ධ සී ක්රහක් 
ආඹතනඹන ව 03ක් කෘෂික්ධභ 

ගදඳහ්ධතගම්න්තුන ගඹොමු කය ඇත. 
 

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් 
ක්රිඹහකහයකම් 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ 
 

අත්කයගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ 

ප්රගේලඹ (දිසත්රික්කඹ/ග්රහභ නිරධහරි 
භ) 

දියින පුයහ 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ 125 

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු 
ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ 

පුහුණු ළඩමුළු           -   22                                                            
 ක්ගේත්ර ආද්ධලන        -   16                                                                           

ක්නේත්ර නිරීක්ණ  

1) මුාං ඇනලින් කයන නිසඳහදන          

 

 

 

 

 

 
වබහගී වී ඇති නිරධහරිඹහ       - ගක්.ට.ආ්ධ.ධ්ධභගේන (අධයක්, (ප්රතිඳත්ති වහ යහඳෘති ඇගයුම්) 
නිරීක්ණ                                - මුාං ඇනලින් කයන නිසඳහදන          
ප්රගේලඹ                                   -  ගහේර ඇතිලිගගොඩ 
දිනඹ                                       - 2021.08.04 
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7.ංර්ධන ළඩටවන් වහ හඳෘිය නභනවඹවීභ වහ ඇ යීභ -  
ළඹශීර් - 118-02-03-062-2509 

 

අයමුණ - කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ාං්ධධන ළඩනවන් ඩහත් 

කහ්ධඹක්භ සකරකයන්ගන්ද ඹන්න නිරීක්ණඹ ව එභ ළඩනවන් කහ්ධඹක්භ ගභගවඹවීභ භඟින් 

ඉවශ පරදහයීතහඹක් අත් කය ගළනීභ  
 

මර ප්ර ියඹ  
 

 

විසතයඹ 

 

 

නන් කශ මුදර (රු.මි   
 

විඹදම් කශ මුදර (රු.මි   

කෘෂිකහ්ධමික යහඳෘති අධීක්ණඹ වහ 
ඇගයීභ 

 

4.00 

 

1.18 

 

නබෞියක ප්ර ියඹ  

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 
පුයහ ත යුතු ඉරක්කඹ අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

අභහතයහාංල නිරධහරින් විසන් දිසත්රික් 
භට්නමින් ක්ගේත්ර අධික්ණ ඳළළත්වීභ 

ක්ගේත්ර චහරිකහ 50 
ප්රගතිඹ 38%                                                          

ක්ගේත්ර චහරිකහ 19 සකර කය ඇත.  

දිසත්රික් ප්රගති භහගරෝචන ැකසවීම් 
ඳළළත්වීභ 

ප්රගති භහගරෝචන 
ැකසවීම් 

Covid 19 ාංගතඹ ගවේතුගන් ය තුශ 
ගභභ ක්රිඹහකහයකභ සකර ිරරීභන ගනොවළිර 
විඹ 

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් 
ක්රිඹහකහයකම් 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ 
අත්කයගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ 

 

දිසත්රික් කෘෂික්ධභ කමිටු ැකසවීභ 

භහසක දිසත්රික් 
කෘෂික්ධභ කමිටු ැකසවීම් 

25ක් ඳළළත්වීභ 

ප්රගතිඹ 37%                                                             
ැකසවීම් 113 ඳත්හ ඇත. Covid 19 
ාංගතඹ ගවේතුගන් ගඵොගවෝ දිසත්රික්කර 
DACs Zoom තහක්ණඹ වයවහ සකර කය ඇත.                           

දිසත්රික්කර කෘෂි ාං්ධධන නිරධහරී 
භඟින් කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධන යහඳෘති 
අධීක්ණඹ ිරරීභ 

දිසත්රික් භට්නමින් 
සකරකයන සඹළුභ යහඳෘති 

ප්රගතිඹ 70%                                                                  
විගේලහධහය යහඳෘති ඹනගත් කුඩහ ඳරිභහණ 
කෘෂි යහඳහය වබහගීත් ළඩ නවන 
භඟින්  අනුයහධපුයඹ, වම්ඵන්ගතොන , 

කුරුණෆගර, ඵකරේර, භහතය, ගම්ඳව, 

පුත්තරභ, ේනිඹහ, භවනුය, 

ගභොණයහගර, යත්නපුය ව කෆගේර 

දිසත්රික්කර ක්රිඹහත්භක යහඳෘති 30ක් 
අධීක්ණඹ කය අන් ඇත. 

තියහය කෘෂික්ධභහන්තඹක් වහ න 
විේත් කමිටු ැකසවීම් 

ැකසවීම් 04 
ප්රගතිඹ 75%                                                         

ැකසවීම් 03ක් ඳළළත්වීභ                   

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 
(දිසත්රික්කඹ/ග්රහභ නිරධහරි භ) 

දියින පුයහ 

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු ක්ගේත්ර 
නිරීක්ණ ාංඛ්යහ 

ක්ගේත්ර ආද්ධලන        -   19                                                                           

 

 

 

 



37 
 

විගේල ණඹ ආධහය භත ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන යහඳෘති 

 
කෘෂිකහර්මික අංලඹ  නවීකයණ හඳෘියඹ (ASMP) 

වළඳින්වීභ 

ගභභ යහඳෘතිඹ ගරෝක ඵළාංකු භඟින් 2016 ජනි 29 දිනන අනුභළතිඹ රඵහීම ඇති අතය, ජහතයන්තය 

ාං්ධධන ාංගභඹ (IDA) විසන් මරය ප්රතිඳහදන රඵහ ගදනු ඇත. ගභභ යහඳෘතිඹ ප්රදහන ලගඹන්   

ආ්ධථිකගණ ුවහත්භක ඳරි්ධතනඹක්  වහ වහඹ වීභ ව  ගනෝඳහඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ ගකගයහි 

අධහනඹ ගඹොමු කය ඇත. ට අතය   

(අ) ග්රහමීඹ වහ නහගරික ප්රගේල අතය ම්ඵන්ධතහ ලක්තිභත් ිරරීභන ව ශ්රී රාංකහගේ ආ්ධථික 

ාං්ධධනඹ ුවහත්භක ඳරි්ධතනඹන ඳවසුකම් ළරසීභන කෘෂිකහ්ධමික පරදහයීතහ ව 

තයඟකහරිත්ඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ, 

(ආ) ග්රහමීඹ ජීගනෝඳහඹ ාං්ධධනඹ වහ කෘෂික්ධභහන්තගණ ැකිරඹහ අසථහ ව අගඹදහභ ළඩිදියුණු 

ිරරීභ භඟින්  දිිබකර ව  අදහනභන රක්විඹ වළිර ජනතහ වහ ගශඳර ප්රගේලඹ, එභඟින් ඳසුගහමී 

ග්රහමීඹ ප්රගේලර ආදහඹම් භහ්ධග ව ජීගනෝඳහඹ සුයක්ෂිතබහඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ; වහ 

- (ඇ) ගේලගුණික අදහනභන රක්න ප්රගේල ර ජනතහ වහ නය  කෘෂිකහ්ධමික  ප්රගේලඹක් 

රඵහ ීමභ භඟින්  ගාංතුය ව නිඹඟ ළනි විඳත් කශභනහකයණඹන දහඹක වීභ. කෘෂිකහ්ධමික අාංලගණ 

විවිධහාංගීකයණඹ, අගඹ එකතු ිරරීභ ව තයඟකහරිත්ඹ ළඩි ිරරීභ ගභභ යහඳෘතිඹ භගින් සකර 

ගකග්ධ.  

ශ්රී රාංකහ වහ කෘෂිකහ්ධමික අාංලඹ නවීකයණඹ ිරරීගම් යහඳෘතිගණ ාං්ධධන අයමුණු න්ගන් 

කෘෂිකහ්ධමික පරදහයීතහ ඉවශ නළාංවීභ, ගශඳර ප්රගේලඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ ව යහඳෘති 

ප්රගේලඹන්හි කුඩහ යහඳහය හිමිඹන්ගේ ව කෘෂි යහඳහයර අගඹ එකතු ිරරීභ වහ වහඹ වීභයි. 
 

දළක්භ 

නවීකයණඹ තුිබන් ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ව ජහතික භෘේධිඹ වහ විචිත්රත්, ගතික ව පරදහයී 

කෘෂිකහ්ධමික අාංලඹක් 

නභනවය 

යහඳෘති ක්ගේත්රර සබහවික ම්ඳත් තියය කශභනහකයණඹ තුිබන්, භහජීඹ ලගඹන් පිිබගත 

වළිර, නය, ගශඳර-නළඹුරු ව නවීනතභ කෘෂික්ධභහන්තඹ තුිබන් ගගෝීනඹ ලගඹන් තයඟකහරී 

නිසඳහදන, ළකසුම් ව අගරවිකයණ යහඹන් හක්හත් කය ගළනීභ. 

අයමුණු 

1. නවීන තහක්ණික ක්රභ බහවිතහ කයමින් තයඟකහරී ව අගරවි කශ වළිර බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ිරරීභ 

(පරදහයිතහ ළඩි දියුණු ිරරීභ) 

2. ඩහ ගවො ගශඳර අසථහ රන ප්රතිචහය දළක්වීභ පිණි ඔවුන්ගේ වළිරඹහන් ළඩිදියුණු ිරරීභ 

(නිසඳහදන ව ගශඳර විවිධහාංගීකයණඹ) 

3. කෘෂිකහ්ධමික හණිජකයණඹ ගත ගභන් ිරරීභ (කෘෂික්ධභඹ යහඳහයඹක් ගර) 
 

හඳෘිය නතොයතුරු 
 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක වීභ ආයම්බක දිනඹ 2017.07.24 

අගප්තික්ෂිත කහ්ධඹ හධන දිනඹ 2021 ගදළ. 31 

ගභගවයුම් ආයම්බක දිනඹ 2017 භහ්ධතු 22 

නිඹහභනඹ ආයම්බක දිනඹ 2017 ජලි 

යහඳෘති දිගු 2023 ජුනි භ අහනඹ 

අයමුදේ ප්රබඹ 

කෘෂිකහ්ධමික අාංල නවීකයණ යහඳෘතිඹ 

(අන්ත්ධජහතික ාං්ධධන නිගඹෝිතත ආඹතනඹ) 

 යහඳෘති අාංකඹ: 5873-LK) 
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හඳෘිය නතොයතුරු 
 

කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ වහ පිරිළඹ 
ඇ.ගඩො. මිලිඹන 64.23, රුපිඹේ මිලිඹන 9374.37 (මුදේ ටකකඹ = ශ්රී 

රාංකහ රුපිඹේ (LKR) ඇ.ගඩො. 1 = රුපිඹේ 145.95) 

ප්රහගඹෝගික ක්ගේත්රඹ (මලික) කෘෂික්ධභහන්තඹ 

ගිරයුතු ආඹතනඹ  කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ 

ඉරක්කගත ප්රගේල 

ඳශහත් බහ 

උතුරු                    -   ඹහඳනඹ, මුරතිේ 

නළගගනහිය           -   භඩකරපු 

උතුරු භළද             -   අනුයහධපුය, ගඳොගශොන්නරු 

භධයභ                  -   භහතගේ 

ඌ                      -   ගභොණයහගර 

 

ප්රතිරහභීන් 

ගගොවි නිසඳහදන ාංවිධහන,  

කුඩහ ගගොවිඳේ කුටුම්බ ව අගනකුත් ගගොවිඳේ කුටුම්බ,  

කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ (MOA),  

අදහශ ඳශහත් කෘෂික්ධභ අභහතයහාංල 05 ක්. 

ක්ර : හණිජ ඵළාංකු 

 

ාංයචක ංය ක නහභඹ               විඹදභ  (ඇ.නඩො. මි ඹන   

 2. පරදහයිතහ ළඩි දියුණු ිරරීභ ව                       57.73  

     විවිධහාංගීකයණ ආද්ධලන                                                                                                  

3. යහඳෘති කශභනහකයණඹ                                     6.5  

    ගභගවඹවීභ ව ඇගයීභ 

ාංයචක 2 ඳවත උඳ-ාංයචක ව ක්රිඹහකහයකම් ලින් භන්විත ගේ. 

අ). 2.1: ගගොවි පුහුණු ව ධහරිතහ ්ධධනඹ                          -   (ඇ. ගඩො. මි. 3.20) 

ආ). 2.2: නය කෘෂික්ධභ තහක්ණික උදයහන                     -   (ඇ. ගඩො. මි. 38.39) 

ඇ). 2.3: නිසඳහදන ව අගරවි ඹටිතර ඳවසුකම්                 -   (ඇ. ගඩො. මි. 15.14) 

ඈ). 2.4: විලසගේණ ව ප්රතිඳත්ති උඳගේලන වහඹ          -   (ඇ. ගඩො. මි. 1.00) 

 

උඳංය ක අනු ප්ර ියඹ  

උඳ ංය ක 2.1 න ොවි පුහුණු ව ධහි තහ ර්ධනඹ 

 

2021 ීම ගන් කයන රද අයමුදර: රුපිඹේ 

මිලිඹන 21.53  

විඹදභ රු. මිලිඹන 13.38  

ක්රිඹහකහරී ළරළසනම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 
ඉරක්ක නබෞියක ජඹග්රවණ 

ජහතයන්තය ගේහ ඳඹන්නහ (ISP) විසන් 

නිඹමු යහඳෘති වහ කස කයන රද 

විඹභහරහ ාංගලෝධනඹ ිරරීභ 

ISP විසන් ාං්ධධනඹ කයන රද 

නිඹමු යහඳෘති විඹ භහරහ 

ාංගලෝධනඹ ිරරීභ 

ම්පූ්ධණ කය ඇත. නිඹමු යහඳෘති 

වහ කස කයන රද FBS විඹ 

භහරහභ රඵහ ගළනීභන ව නිඹමු 

යහඳෘති වහ කස කයන රද ඳශමු 

FPO විඹභහරහ තුන ගභභ ගකොනන 

එක් ිරරීභන තීයණඹ කයන රීම. 

ICT ගේදිකහගේ ප්රචහයණඹ - FBS පුහුණු 

තනි ගගොවීන්ගේ පුහුණු 

ම්ඵන්ධ පුහුණු රඵහ ීමභ 

වහ ICT ගේදිකහක් ෆීමභන 

ගේහ ඳඹන්ගනකු ඵහ 

ගළනීභ 

ToR ම්පූ්ධණ කය ගරෝක ඵළාංකු 

(WB) ගත ඹන රීම. 
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ක්රිඹහකහරී ළරළසගම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 
ඉරක්ක ගබෞතික ජඹග්රවණ 

න ව විලහරන යහඳෘතිර FBS 

පුහුණු 

න ව විලහරන යහඳෘති 

වහ FBS පුහුණු ම්පූ්ධණ 

ිරරීභ 

පුහුණු සකරගමින් ඳතින අතය 2022 

ගඳඵයහරි භහගණීම අන් ිරරීභන 

ළරසුම් කය ඇත. ප්රතිරහභීන් 853 

ගදගනකු පුහුණු කයන රීම. 

ගගොවි නියහයණ ාංචහයඹ ගගොවි නියහයණ ාංචහයඹ 
ගකොවිඩ් 19 ාංගතඹ ගවේතුගන් 

නත්න රීම. 

න ව විලහරන යහඳෘතිර FPO 

පුහුණු 

තියය ගගොවි ාංවිධහන වහ 

FPO පුහුණු 

ගතෝයහගත් ාංවිධහන පුහුණු කය ඇත, 

ගේහ ඳඹන්ගනකු ඵහ ගළනීභන 

ළරසුම් කය ඇති අතය, ගේහ 

ඳඹන්ගනකු ඵහ ගළනීභන ToR 

කස කය ගරෝක ඵළාංකුගේ (WB) 

අදවස රඵහ ගළනීභ පිණි ඹනු 

රළගබ්. 

නිඹමු යහඳෘති වහ FPOs පිහිටුවීභ ව 

ලිඹහඳදිාංචි ිරරීභ 

නිඹමු යහඳෘති ලින් FPOs 20 

ක් 

ගගොවි භහගම් ෆීමභන යහඳෘති 

ගතෝයහගගන ලිඹහඳදිාංචි කයන රීම. 

ගේහ ඳඹන්ගනකු ඵහ ගළනීභන 

ToR කස කය ගරෝක ඵළාංකුගේ 

(WB) අදවස රඵහ ගළනීභ පිණි ඹනු 

රළගබ්. 

 

උඳ ංය ක 2.2 නය කෘෂික්ධභ තහක්ණික උදයහන 

 

2021 ීම ගන් කයන රද අයමුදේ: රුපිඹේ 

මිලිඹන 1815.60 
විඹදභ රු. මිලිඹන 1,484.74  

ක්රිඹහකහරී ළරළසනම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 

 

ඉරක්ක නබෞියක ජඹග්රවණ 

ISP විසන් ගඳොකුරු ාං්ධධන ළරළසුම් 

(CDP) 09 ක් ඉදිරිඳත් ිරරීභ ව 

පිිබගළනීභ 

ගඳොකුරු ාං්ධධන ළරළසුම් 

(CDP) 09  

යහජහාංගනඹ CDP 09 න් ගකගේ 

ගඳොකුග්ධ CDP අනුභත කයන රද 

අතය, අනුයහධපුය මිරිස ගඳොකුග්ධ 

CDP භහගරෝචක කණ්ඩහඹභ ගත 

රළබී ඇත. ISP විසන් ාංගලෝධනඹ සකර 

කය ඇත. අනුයහධපුය ගප්තිය ගඳොකුග්ධ 

CDP ගකටුම්ඳත PD ගත ඉදිරිඳත් 

කයන රද අතය එඹ අදහශ යහඳෘති 

කහ්ධඹ භණ්ඩරගණ භහගරෝචනඹ 

ඹනගත් ඳතී. අගනකුත් CDP 06ක් 

ඉදිරිඳත් කශ යුතුඹ. 

ISP විසන් යහඳෘති දිසත්රික්ක 7ක ගඵෝග 

ගඳොකුරු 16ක් සථහපිත ිරරීභ 

ISP ගඳොකුරු 16 ක ගඵෝග 

පිහිටුවීභ 

ජහතයන්තය ගේහ ඳඹන්නහ (ISP) 

විසන් ක්රිඹහත්භක කය ඇති ගඳොකුරු 

16 ක ගඵෝග සටුවීභ ආයම්බ කය ඇති 

අතය, ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ ගඵොගවෝ 

කරයන අන් කය ඇත. ගඳොකුරු 

පිිබඵ ගතොයතුරු ඳවත වන් කය 

ඇත. 

නිඹමු යහඳෘති 13ක් අඛ්ණ්ඩ ක්රිඹහත්භක 

ිරරීභ 

පුහුණු ිරරීම් ව ගගොවීන්ගේ 

නියහයණ චහරිකහ 

ගකොවිඩ් 19 ාංගතඹ ගවේතුගන් 

ළඩනවන් ිරහිඳඹක් ඳළළත් ව අතය 

අගනක් ටහ ළරසුම් කශ ඳරිදි 

අන් කයන රීම. 
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ක්රිඹහකහරී ළරළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් ඉරක්ක ගබෞතික ජඹග්රවණ 

යහඳෘති දිසත්රික්ක 7ක න ව විලහරන 

යහඳෘති 12ක් අඛ්ණ්ඩ ඳත්හගගන ඹහභ 

ව ම්පූ්ධණ ිරරීභ 

පුහුණු ිරරීම් ව ගගොවීන්ගේ 

නියහයණ චහරිකහ. ගඹදවුම් 

ගඵදහ වළරීභ. 

ගකොවිඩ් 19 ාංගතඹ ගවේතුගන් 

ළඩනවන් ිරහිඳඹක් ඳළළත් ව අතය 

අගනක් ටහ ළරසුම් කශ ඳරිදි 

අන් කයන රීම. 

න දිසත්රික්ක 5 ක නිඹමු යහඳෘති 12 ක් 

ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 
නිඹමු යහඳෘති 12  ගඵොගවෝ කරයන අන් කය ඇත. 

නෞබහ හ ළඩටවන   

උඳ ංය ක 2.3 නිසඳහදන ව අනරවි ඹටිතර ඳවසුකම්  

2021 ීම ගන් කයන රද අයමුදේ: රුපිඹේ 

මිලිඹන 180.14  
විඹදභ රු. මිලිඹන 126.76   

ක්රිඹහකහයකම් ඉරක්ක නබෞියක ජඹග්රවණ 

කුඩහ ඳරිභහණ හරිභහ්ධග ඹටිතර ඳවසුකම් 

ව ඳතින ජර නළාංිර ව හරිභහ්ධග 

ඳේධති ප්රතිාංසකයණඹ ිරරීභ/ළඩි දියුණු 

ිරරීභ, නිසඳහදන වහ ගශගඳොශ ප්රගේල 

භහ්ධග ව න ක්ගේත්ර ප්රගේල භහ්ධග 

ඉදිිරරීභ, , විඹශන ගේදිකහ ව භඩු, ගඵෝග 

අඳද්රය ගකොම්ගඳෝසට් ිරරීගම් ඳවසුකම්, 

ගඵඩහ ඳවසුකම් ව අගනකුත් දෆ ඇතුරත් 

ගම් භට්නගම් ගඵඩහ ව නිසඳහදන 

වළසයවීගම් ඳවසුකම්. 

 

ප්රදහනඹ කයන රද ඹටිතර ඳවසුකම් 

ක්රිඹහකහයකම් 114 න් ක්රිඹහකහයකම් 14 

ක් සකරගමින් ඳතින අතය, අගනකුත් 

ක්රිඹහකහයකම් 100 ක් ම්පූ්ධණ කය 

ඇත (2018 සන 2021 දක්හ) 

 

 

 

 

උඳ ංය ක 2.4 විලසනල්ණ ව ප්රියඳත්ිය උඳනේලන වහඹ 

2021 ීම ගන් කයන රද අයමුදර: රුපිඹේ 

මිලිඹන 14.5  
විඹදභ රු. මිලිඹන 11.50  

ක්රිඹහකහයකම් ඉරක්ක නබෞියක ජඹග්රවණ 

ගතෝයහගත් ප්රගේලර ප්රතිඳත්ති 

ඳ්ධගණණ වහ ප්රදහනඹන් ව ඳවසුකම් 

ළරසීභ 

ඳ්ධගණණ 2 ක් අන් කශ 

යුතුඹ 

ප්රතිඳත්ති ඳ්ධගණණ 9 න් ඳ්ධගණණ 

8ක් අන් කය ඇති අතය අගනක් 

ඳ්ධගණණ අන් අදිඹග්ධ ඳතී. 

   

ංය ක 3. හඳෘිය කශභනහකයණඹ,  නභනවඹවීභ ව ඇ යීභ 

2021 ීම ගන් කයන රද අයමුදර: රුපිඹේ 

මිලිඹන 189.37 
විඹදභ රු. මිලිඹන 180.96  

මුළු ප්රියඳහදන 2021: රු. මි ඹන 

2221.14 

මුළු විඹදභ 2021: රුිතඹල් 

1,817.35 
 

යහඳෘති ප්රගේල (දිසත්රික්ක) 
ඹහඳනඹ, මුරතිේ, අනුයහධපුය, ගඳොගශොන්නරු, භඩකරපු, 

ගභොනයහගර, භහතගේ 

නිඹමු යහඳෘති(2018) පුළුේ කයන රද යහඳෘති , (2019-2020) ත කරයනත් පුළුේ කයන රද යහඳෘති (2021) සකර කය ඇති 

ප්රගේල  

ඳශහත, 

දිස ක්කඹ 
අංකඹ 

ප්රහනේශීඹ නල්කම් 

නකොට් හඹ 
හඳෘිය නහභඹ ග්රහභ නිරධහි  නකොට් හඹ 

භධයභ ඳශහත 
 
භහතගේ 

1 දඹුේර අම 
ෆර ළ 
ගරාංගගොේර 
නිකනන 

2 දඹුේර/ ිරඹිස ූණණු බීජ 
දිගම්ඳත 
සඹමරන්ගසළ, නහගරළ 
අවුඩාංගහ 

3 
ගගේගර, නහඋර, 
භහතගේ, දඹුේර 

එශළු (ගදමුහුන් 
මිරිස බීජ) 

ඳරහඳත්ගර, නිේකුර, ඉබ්ඵන්කටු, 
ඵමයගසළ, ගභොයගගොේර, තරිරරිඹහගභ 
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ඳශහත, 

දිස ක්කඹ 
අංකඹ 

ප්රහනේශීඹ නල්කම් 

නකොට් හඹ 
හඳෘිය නහභඹ ග්රහභ නිරධහි  නකොට් හඹ 

විලහරන 
යහඳෘති  

4 දඹුේර අම (TJC) 
ෆර ළ 
අයේර, හුමසගමු, ගරාංගගොේර 

5 
ගගේගර 
 

ඳළන් ෂෘට් 
ඵමයගසළ, ඳට්ටිගර, අලුත්ළ, 
ගකොසපින, දඬුගගොේර ගඵලිගමු 

භධයභ ඳශහත 
 
භහතගේ  
 
විලහරන 
යහඳෘති 2021 

6 දඹුේර/ ිරඹිස ූණණු බීජ 
දිගම්ඳත 
සඹමරන්ගසළ, නහගරළ 
අවුඩාංගහ 

7 
ගගේගර, නහඋර, 
භහතගේ, දඹුේර 

එශළු (ගදමුහුන් 
මිරිස බීජ) 

ඳරහඳත්ගර, නිේකුර, ඉබ්ඵන්කටු, 
ඵමයගසළ, ගභොයගගොේර, තරිරරිඹහගභ 

උතුරු ඳශහත 
 
ඹහඳනඹ 

8 චහහකච්ගච්රි අම 
මීහලි, ගකට්ගප්තිලි, භන්තුවිේ, 
ගකොඩිකහභන්, ලියුභේකර 

9 චහහකච්ගච්රි අමු මිරිස 
කයිතඩි උතුය 
මිරුසුයිේ, රගරයි, චන්ද්රපුයම් 

මුරතිේ 10 ඔඩ්ඩුසුඩහන් යන කජු 

මුතුවිනහඹගපුයම්, මුත්තයිඹන්කඩ්ඩුකුරම්, 
ඳණ්ඩයේනි, ගප්තියහරු, තේදඹභහලි, 
ගණපියුයම්, තණ්ඩුයන්, ඔඩ්ඩුසුඩහන්, 
කනකයත්නපුයම් 

විලහරන 
යහඳෘති 2019 
මුරතිේ 

11 ඔඩ්ඩුසුඩහන් යන කජු 
මුත්තයිඹන්කඩ්ඩුකුරම්, ඳණ්ඩයේනි, 
තේදඹභහලි, ගණපියුයම්, තණ්ඩුයන්, 
ඔඩ්ඩුසුඩහන්, තණ්ඩුන් 

12 
තුනුක්කහයි, 
භහන්ගතයි-
නළගගනහිය 

ඳළන් ෂෘට් 
ගතයන්කන්දේ, රනග්ධ, තිරුනග්ධ, 
භේරහවි, අම්ඵරපුයම්, න්නිවිරන්කුරම් 
(භහන්කුරම්) 

න යහඳෘති 
2021 
මුරතිේ 

  
විඹිබ මිරිස 
නිසඳහදනඹ 

 

  
විඹිබ මිරිස 
නිසඳහදනඹ 

 

ඌ ඳශහත 
 
ගභොණයහගර 

13 බුත්තර ඳළන් ෂෘට් 
භවගන්පුය 
ගුරුගර 
ඳළේත්ත, ගවොයගඵොක්ක, උඩහය 

14 භළදගභ අන්නහස 

භළදගභ 
ිරන්නයගඵෝ 
පිනගදණිඹ 
භේරහගභ, අලුත්ගර, ගභොනයහන 

15 සඹමරහණ්ඩු අම (TJC) 
භහකරගභ, ගකොඩඹහන, නුගගවිරගර, 
කයඵගගොඩ, ගුරුගවර, ිරවුගරඹහඹ 
භවකළුගගොේර, 

විලහරන 
යහඳෘති  
ගභොණයහගර 

16 බුත්තර ඳළන් ෂෘට් 

ගුරුගර, කකුයගභෝර, ගවොයගඵොක්ක, 
උඩඅයහ 
භවගන්පුය 
ඳළේත්ත, ගභොයටුගමු, ඹටිඹේරගතොන, 
ගඳට්නගම්ගර 

17 භළදගභ අන්නහස 
ඵණ්ඩිඹහ, ඹකුන්නහ, ගඳොතුඵන, 
ගකොනගඵෝ 

18 සඹමරහණ්ඩු අම භඩුගභ, ගකොඩඹහන, සරිඹතරහ, කළුඔබ්ඵ 

න යහඳෘති 19 ළේරහඹ මුරුාංගහ 
භව අයගභ, පුබුකරළ, සරිපුයගභ, 
අඩගරඹහඹ 
ගේයඹහඹ 

 20 

ඵඩේකුඹුය 
 
 
භළදගභ 

මී භළස ඳහරනඹ 

හිඟුරුකඩු 
ඵඩේකුඹුය 
ගේනහඳතිඹ 
ගඳොතුඵන 
අයිර 
ඵණ්ඩිඹහ 
ගකොනගඵෝ 
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ඳශහත, 
දිසත්රික්කඹ 

අාංකඹ ප්රහගේශීඹ ගේකම් 
ගකොට්ඨහඹ 

යහඳෘති නහභඹ ග්රහභ නිරධහරි ගකොට්ඨහඹ 

න යහඳෘති 
2021 

  
විඹිබ මිරිස 
නිසඳහදනඹ 

 

නළගගනහිය 
ඳශහත 
භඩකරපු 

21 
වහරි 
(ගකෝයරඳත්තු 
උතුය) 

එශළු 
නිසඳහදනඹ - 
ගකොශ පිපිඤසඤහ 

කතියහලි, වහරි උතුය ව භධයභ, ිරරිමිච්චි, 
භහ්ධන්ක්ධනි දකුණ ව භධයභ, ඳේච්චහනි, 
අම්ඳන්තනහගේලි, උරිඹන්කඩ්ඩු 

22 කතියගේලි යන කජු කතියගේලි, පුච්චක්ක්ධනි 

23 කළුතහරයි අමු මිරිස 
කළුතහගරයි 1,2,3,4 
කළුතහගරයි - භධය ව දකුණ - 
ලහන්තිපුයම් 

2021  කළුතහරයි විඹිබ මිරිස  

උතුරු භළද 
ඳශහත 
 
අනුයහධපුයඹ 
 

25 

NPC 
NPE 
යහජහාංගනඹ ආ්ධ-බී 
ගනොච්චිඹහගභ 
තරහ 
නහච්චහව  
ගගරන්ිතකරනළ 

කයවිර 

කරටුළ, වේමිේරකුරභ, කුරුන්දන්කුරභ, 
තුරුගර, භඩගරගභ, ඳහක්කුරභ, 
අේගර, ජනසරිගභ, ඹහඹ-06, යන්කරණුගභ, 
යන්ගකත්ගභ, භවකරතහ, කීරිකුරභ, 
කයකුරභ, මිහිරිපුය, භවභාංකඩගර, 
නහගඵොදළ, ඳවශත්තේළ 

26 

ඉඳගරෝගභ 
විරච්චිඹ 
තියප්තිඳගන්  
තරහ 
 

ගප්තිය 

ඉඳගරෝගභ 
ගගෝනඳතියහ, භහන, කඩිඹාංගේර, 
ාංගුතළ, භහලිඹ, තුත්පිටිඹ, 
ගරසතිභඩු, භහතළ, තේරභඩු7 

27 ඉඳගරෝගභ ිතම්භේ 
ඉඳගරෝගභ, කුච්චිකුරභ, ඉවශගභ, භහන, 
ගන්තිරිඹහගභ, කුඩහමීගසගභ, කඩිඹාංගේර 

28 

NPC 
NPE 
යහජහාංගනඹ ආ්ධ-බී 
විරච්චිඹ 
ගනොච්චිඹහගභ 
තරහ 
නහච්චහව  
තියප්තිඳගන් 

මිරිස 
 

කරටුළ, ගළනරහ, ගකොකහළ, තුරුගර, 
වේමිරන්කුරභ, ඔඹහභඩු, අේගර, 
ජනසරිගභ, අලුත්කරටුළ, කයක්කුරභ, 
භවකරතළ, ඹහඹ 6,7, ිරයරපිටිඹ, 
අත්දත්කේර, යන්ව , භනයම්වන්දිඹ, 
භවගරච්චිඹ, භහලිගභ, එයන්ගකත්ගභ, 
මිහිරිපුය, උළුක්කුරභ, ඉරන්දගව ළ, 
පුලිඹන්කුරභ, කුට්ටිකුරභ, කළනකළර, 
කයගසළ, භහතළ, නගඵොඩළ 

29 
නහච්චව  
යහජහාංගනඹ 

ිතම්භේ 
වළගදෝගභ, දිවුේහ, තුරුවිර, භවගනේඵෆ 
ඹහඹ 3,4, කළුආයච්චිගභ, අාංගමු 

න යහඳෘති - 
 
අනුයහධපුය 

30 
විරච්චිඹ 
NPC 
ගනොච්චිඹහගභ 

ගකෝභහරිකහ 
ඔඹහභඩු, කුකුේකටු, අන්දයළ, 
භහනිාංගමු 

31 
විරච්චිඹ 
NPC 
ගනොච්චිඹහගභ 

මුරුාංගහ 
ගප්තිභඩු, ඔඹහභඩු, ඇරඹඳතු, අන්දයළ, 
අත්දත්කේර, උළුක්කුරභ, ගවේභඩගසළ 

ගඳොගශොන්න
රු 

32 
ඇරවළය 
 

ගසරබු (අමු) 

ිරරිඔඹ 
එරවහය 
අතයගේරළ 
ධභනඹහඹ 
ඵකමණ 

33 

ඇරවළය 
භළදිරිගිරිඹ 
හිඟුයක්ගගොඩ 
තභන්කඩු 
රාංකහපුය 

මිරිස 
 

ඇරවළය, ඇගත්යගේරෆ, ගකෝට්නපිටිඹ 
දකුණ, දභනඹහඹ, බුබුර, නිකපිටිඹ, 
ඹටිගේගඳොත්ත, යජඇර, භවගන්ගභ, 
ගයොනළ, මීගසළ, දම්ගෝපුය, 
තරගකොශළ, භවඅමගසළ, කහලිාංගඇර, 
රක් සුආඹන, දභන ගළමුණුපුය, ගේතමයහ, 
ගේනහනහඹකපුය, ාංඝගඵෝධිගභ, භහින්දගභ 

 34 

තභන්කඩු 
දිඹුරහගර 
හිඟුයක්ගගොඩ 
භළදිරිගිරිඹ 
ඇරවළය 

කයවිර 

දභනඹහඹ, 
ිරරිඔඹ, නිකපිටිඹ, බුබුර, රුිතභ, ගේඔඹ, 
ගයොටුළ, භවගන්පුය, නගයපුය, විජඹපුය, 
ඳලුගසදභන, රක්උඹන, දභනගමුනුපුය, 
කහලිාංගඇර 
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ඳශහත, දිසත්රික්කඹ 
අාංකඹ 

ප්රහගේශීඹ ගේකම් 
ගකොට්ඨහඹ 

යහඳෘති නහභඹ ග්රහභ නිරධහරි ගකොට්ඨහඹ 

 35 
දිඹුරහගර 
 

ිතම්භේ 
ගේයගභ, සාංවපුය, භනම්පිටිඹ, 
ගගවයගභ නළගගනහිය, දළුකන්න 

න යහඳෘති - 
ගඳොගශොන්නරු 

36 
දිඹුරහගර 
ළලිකන්ද 

ගකෝභහරිකහ 
භවළ, ගගවයගභ, නමිේරහන, 
ගඵෝගසළ, නගවඇර 

විලහරන යහඳෘති - 
ගඳොගශොන්නරු 

37 ඇරවළය  ගසරබු (අමු) 
ිරරිඔඹ 
ඇශවය, අතයගේරළ, ධභනඹහඹ, 
ගකෝට්නපිටිඹ දකුණ, ගාංගේඹහඹ 

එකතු     

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ 6483 (ආයම්බගණ සන නිඹමු යහඳෘති ව ISP ගඳොකුරු) 

පුහුණු ළඩනවන් ව ක්ගේත්ර නිරීක්ණ 

ගණන 

පුහුණු ළස 395 ක් ඳත්හ ඇති අතය ඳළති ගකොවිඩ් ාංගත තත්ඹ 

ඹනගත් වුද  ක්ගේත්ර නිරීක්ණ නිඹමිත ඳරිදි සකර කය ඇත.   
 

කුඩහ නකනල් නිසඳහදන නඳොකුරු  ම්භහනඹ (සුළු ඳි භහණ හඳෘිය), අනුයහධපුයඹ 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණඹ වහ වහගින නිරධහරීන්: යහඳෘති අධයක්, ගරෝක ඵළාංකුගේ ගන්හසක කශභනහකරු 

ව ගන්හසක අධයක්, කෘෂික්ධභ විදයහඥ -  උතුරු භළද ඳශහත, 
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ජහතන්තය නේහ ඳඹන්නහ (ISP) විුකන් සථහිතත කය ඇිය නිසඳහදන නඳොකුරු ව 

ප්ර ියඹ 

දිස ක්කඹ නඳොකුරු නහභඹ නබෞියක ප්ර ියඹ 

 

ඹහඳනඹ 

අ්ධතහඳේ ව යතු ූණනු 

නිසඳහදනඹ 

මුරීම ප්රතිරහභීන් 100ක් භඟින් අක්කය 50 ක ආයම්බ කයන 

රීම. ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ අන් කය ඇති අතය, අ්ධතහඳේ 

සටුවීභ 2021 ගදළම්ඵ්ධ 19 න දින ආයම්බ කයන රද අතය, 

එඹ සකරගමින් ඳතී. 

කුඩහ ගකගේ නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගගොවීන් 50 ගදගනකු වහ ගදළම්ඵ්ධ  ඳශමුන තිගණීම 

ගඳය අසනු තහක්ණ ඳළගක්ජඹ වඳුන්හ ගදන රීම. එක් 

ගගොවිගඹකු වහ එක් අක්කයඹක ිතම් කළඵළේරක න 

ගහක් සථහපිත කයන රද අතය, එඹ ගගොවීන් 50 ගදගනකු 

භඟ අඛ්ණ්ඩ සකර ගකග්ධ. ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ අන් කය 

ඇති අතය, හරි ඳේධති ළඳයීභන නිඹමිතඹ. 

මුරතිේ 

විඹිබ මිරිස අතුරු ගඵෝග ගහ 

භග ගදළුම් නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගගොවීන් 50 ගදගනකු ගතෝයහ ගන්නහ රීම. “ ඵගහන්" නභළති 

න ප්රගදදඹක් භඟ එක් ආද්ධලන ිතම් ගකොනක් සථහපිත 

කයන රීම; එඹ ගගොවීන් 50 ගදගනකු භඟ දිගනභ කයගගන 

ඹනු ඇත. ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ අන් කයන රීම. මිරිස අතුරු 

ගඵෝග ගහ 2022 ජනහරි භහගණීම ආයම්බ ගකග්ධ. 

විඹිබ මිරිස අතුරු ගඵෝග ගහ 

භග ගකෝලිකුට්ටු ගකගේ 

නිසඳහදන ගඳොකුය 

අක්කය 50 හිත ගගොවීන් 100 ගදගනකු ගතෝයහ ගළනීභ, 

අන් කය ඇත. එක් ගගොවිගඹකු වහ අක්කය 1/2  ිතම් 

ගකොනක න ගහක් ආයම්බ කයන රද අතය, එඹ ගගොවීන් 

100 ගදගනකු භඟ අඛ්ණ්ඩ සකර ගකග්ධ. ගඹදවුම් 

ප්රම්ඳහදනඹ අන් කයන රීම. 

ගභොනයහගර 

විඹිබ මිරිස අතුරු ගඵෝග ගහ 

භග කළගන්ඩිස ගකගේ 

නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගගොවීන් 500 ක් ගතෝයහ ගළනීභ සකර ගමින් ඳතී. එක් ආද්ධලන 

ිතම් ගකොනක් සථහපිත කය ඇති අතය, ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ 

සකර ගමින් ඳතී. 

විඹිබ මිරිස අතුරු ගඵෝග ගහ 

භග අම නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගගොවීන් 200 ගදගනකු ගතෝයහ ගළනීභ සකර ගමින් ඳතී. එක් 

ආද්ධලන ිතම් ගකොනක් සථහපිත කය ඇති අතය, ගඹදවුම් 

ප්රම්ඳහදනඹ සකර ගමින් ඳතී. 

MD2 අන්නහස නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගවක්නඹහය 1ක නිඹළදි ිතම් ගකොනක් ළරසුම් කයන රද අතය, 

2022 ජනහරි භ මුරීම නිඹළදි මරහාංකුය (ගභොටි) 1000ක් 

රළගඵනු ඇත. 

භඩකරපු 
විඹිබ මිරිස අතුරු ගඵෝග ගහ 

භග ගදළුම් නිසඳහදන ගඳොකුය 

ප්රතිරහභීන් ගතෝයහ ගළනීභ අන් කය ඇති අතය, ඉඩම් කස 

ිරරීභ සකර ගමින් ඳතින අතය, අක්කය 4.5 ක ගයෝඳණඹ 

ිරරීභ අන් කයන රීම. 

 

අනුයහධපුයඹ කුඩහ ගකගේ නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ අන් කයන රීම. අක්කය 948 න් 

අක්කය 147 ක අඳනඹනඹ වහ ගුණහත්භක මිටි වහ ගඳය 

අසනු තහක්ණඹ වඳුන්හ ගදන රීම. ගඳොකුරු 41075ක 

තත්ත්ඹ ළඩි දියුණු ිරරීභ වහ ඳශතුරු ආයණඹ සකර කයන 

රීම. ළකසුම් භධයසථහනඹ වයවහ ිරගරෝ 22000ක් විකුණහ 

ඇත. ගකගේ තහන් 50ක් දළනනභත් පිහිටුහ ඇත. ිර.ග්රෆ. 

1ක් ඇ. ගඩො. 2.01 ක ඵළගින් ිර. ග්රෆ. 11068 ක් අඳනඹනඹ 

කයන රීම. 
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දිසත්රික්කඹ ගඳොකුරු නහභඹ ගබෞතික ප්රගතිඹ 

 

විඹිබ මිරිස නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ අන් කයන රීම. ඳශමු ගහ 

2021 භළයි භහගණීම අ්ධධ තහක්ණගඹන් යුත් ගගොවීන් 

100 ගදගනකු භඟ ආයම්බ කයන රද අතය, අසනු 

ගනීනභ සකර ගමින් ඳතී............................................                                    

අක්කය 150 ක ගගොවීන් 300ක් භඟින්  ගයෝඳණඹ 

ිරරීගම් කනයුතු 2022 ජනහරි භහගණ  සකර ගකග්ධ. ිතම් 

ළකසීභ සකර ගමින් ඳතී. 

ගප්තිය නිසඳහදන ගඳොකුය 

ඳශතුරු ආයණ භලු 82500ක් ගගොවීන් 45 ගදගනකු අතය 

ගඵදහ ගදන රීම. කශ භලු 1000ක් රඵහ ගන්නහ රීම. 

අක්කය ½ ආද්ධලන ිතම් ගකොනක් ආයම්බ කයන රද 

අතය, එඹ න ගගොවීන් 50 ගදගනකු භඟ අඛ්ණ්ඩ සකර 

කයනු ඇත. ප්රම්ඳහදනඹ සකරගමින් ඳතී. 

ගඳොගශොන්නරු විඹිබ මිරිස නිසඳහදන ගඳොකුය 

ප්රම්ඳහදනඹ අන් කයන රීම. ඳශමු ගහ 2021 භළයි 

භහගණීම ගගොවීන් 87 ගදගනකු භඟ අ්ධධ තහක්ෂණගඹන් 

ආයම්බ කයන රද අතය, අසනු ගනීනභ සකර ගමින් ඳතී. 

2022 ජනහරි භහගණීම ගගොවීන් 300ක් භඟ අක්කය 150 

ගහ ිරරීභ සකර කයනු රළගබ්. ිතම් ළකසීභ සකර ගමින් 

ඳතී. 

භහතගේ 

ගරොකු ූණනු අතුරු ගඵෝග ගහ 

භග අම නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගගොවීන් 65 ගදගනකු වහ ඳළර 18200ක් නිකුත් කය 

ඇති අතය, ගයෝඳණ කනයුතු සකර ගමින් ඳතී. 

 

ගප්තිය නිසඳහදන ගඳොකුය 

අක්කය 1/2 ආද්ධලන ිතම් ගකොනක් ආයම්බ කයන රද 

අතය, එඹ න ගගොවීන් 50 ගදගනකු භඟ අඛ්ණ්ඩ සකර 

කයනු ඇත. ගගොවීන් ගතෝයහ ගළනීභ සකර ගමින් ඳතී. 

 

MD2 අන්නහස නිසඳහදන ගඳොකුය 

ගවක්නඹහය 1ක නිඹළදි ිතම් ගකොනක් ළරසුම් කයන රද 

අතය, 2022 ජනහරි භ මුරීම නිඹළදි මරාංකුය (ගභොටි) 

1000ක් රළගඵනු ඇත. 
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නෞබහ හ ළඩටවනන් ප්ර ියඹ 

අ/අ නඵෝ ඹ 
ප්රියඳහදන 

රු. මි. 

මර ප්ර ියඹ නවෞියක ප්ර ියඹ 

(රු. මි. ) % විසතයඹ % 

1.   
මිරිස 
නිසඳහදනඹ  

1021.27 1021.27 100.00 

භහතගේ දිසත්රික්කගණ නිඹමු යහඳෘති ඹනගත් 
ඉදිකයන රද ඵහු උභාං භහ්ධග 10ක් ගන් 
කයනු රකර, 2 ළනි ගහ දළනනභත් ගදමුහුන් 
බීජ නිසඳහදනඹ ආයම්බ කය ඇත. ගම් දක්හ 
බීජ ිරගරෝග්රෆම් 150 ක් ගනරහගගන ඇත. 
න ඵහු උභාං 10ක් ඉදි ිරරීභ අන් කය 
ගගොවීන් ගත බහය ගදන රීම. න ඵහු 
උභාංර ගයෝඳණ කනයුතු අන් වීභන 
ආන්නඹ. ප්රතිරහභීන් 3500 ක් එක් අක්කය 
1600 ක මිරිස නිසඳහදනඹ ිරරීභන අලය 
කනයුතු ම්ඳහදනඹ කයන රද අතය, එයින් 
අක්කය 117 ක (ප්රතිරහභීන් 234ක්) ගහ 
අන් කය අසනු ගනරමින් ඳතී. තත් 
අක්කය 810 (ප්රතිරහභීන් 1682ක්) ගහ 
ිරරීභන ිතභ ළකසුම් සකර කයමින් ඳතී. 
න දිසත්රික්කර ගහ කයන රද අක්කය 450 
(ප්රතිරහභින් 900) ඉඩම්ර අසනු ගනීනභ 
2022 අගප්රේේ භහගණීම සකර කශ වළිරඹ. 
අක්කය 200 ක (ප්රතිරහභීන් 918 ක්) ඳශතුරු 
ගඵෝග ගහ ඹනගත් මිරිස අතුරු ගඵෝග 
ගහ ඉඩම් කස ිරරීභ සකර කයන රීම. විඹිබ 
මිරිස නිසඳහදනඹ ගභට්රික් ගනොන් 12800 ක් 
න අතය, හභහනය අසළන්න ිරගරෝග්රෆම් 
8000 ිර. නිසඳහදන ප්රභහණඹ ජහතික 
අලයතහගඹන් 21.2% ිර. ම්පූ්ධණ 
යහඳෘති දහඹකත්ඹ රු. මිලිඹන 1021.27 ිර. 
 

100 

2 

  

ඵඩඉරිඟු බීජ 

නිසඳහදනඹ 
33.91 34.49 101.71 

කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගන් මිරීම ගත් 

භේ බීජ බහවිතහ කය අක්කය 100 ක ගහ 

ිරරීභ ආයම්බ කයන රීම. බීජ ිරගරෝග්රෆම් 

40000ක් රඵහ ගළනීගභන් අසනු ගනීනභ 

අන් විඹ. ගගොවීන්ගගන් හම්ඳර 28ක් 

රඵහගත් අතය, හම්ඳර 3ක් සුකරසු ගර 

වඳුනහගන්නහ රීම. අගනකුත් හම්ඳරර 

ගතතභනඹ භට්නභ ඉවශඹ. ගගොවීන්ගගන් 

ගුණහත්භක නිඹළදිඹ මිරීම ගළනීභ වහ, 

කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගහි 

ගිවිසුම්ඳත්රඹක් ගනොභළති අතය, මිරීම ගළනීභ 

වහ ගඳෞේගලික අාංලඹ වඳුන්හ ීමභන ඔවුන් 

ගඳොගයොන්කර විඹ. 

100 

3
.   

යනකජු 
නිසඳහදනඹ 

20.18 3.74 18.53 

අක්කය 613 ක ගහ ිරරීභ ආයම්බ කය ඇත. 
ඳසුගිඹ භහ ිරහිඳඹ තුශ ඳළති අඹවඳත් 
කහරගුණික තත්ත්ඹ ගවේතුගන් ගහගේ 
ගකොනක් වහනිඹන ඳත් ව අතය, ඉතිරි 
අසනු ගනශහ ඇත. 
 

60 
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අ/අ නඵෝ ඹ 
ප්රියඳහදන 

රු. මි. 

මර ප්ර ියඹ නවෞියක ප්ර ියඹ 

(රු. මි. ) % විසතයඹ % 

4 
ගරොකු ූණනු 

නිසඳහදනඹ 
55.8 51.55 92.38 

නිඹමු යහඳෘති ඹනගත් ඉදිකයන රද ටකක 

15 ක් ගඹොදහ ගනිමින් තය බීජ නිසඳහදනඹ 

ආයම්බ කයන රීම. න ගඵඩහ 35 ක් ඉදිකය 

අන් කය, 26 ක් ගගොවීන් ගත බහය 

ගදන රීම. අගනක් 09 ගකොන්ත්රහත්කරු 

ගත අන් ගගවීභ සකර ිරරීගභන් ඳසු බහය 

දිඹ යුතුඹ. එක් ගඵඩහක ූණනු ඵේඵ ිරගරෝ 

ග්රෆම්  2500 ගඵඩහ කශ වළිරඹ. 
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5 
යතු ූණනු 

නිසඳහදනඹ 
0.75     

ඹහඳනඹ දිසත්රික්කගණ අ්ධතහඳේ නිසඳහදන 

ගඳොකුග්ධ සීරුභහරු ගඵෝගඹක් ගර 2022 

ඹර කන්නගණීම ගහ ආයම්බ ිරරීභන 

ප්රම්ඳහදන ළරසුම් කය ඇත. 

 

  

6 
අ්ධතහඳේ 

නිසඳහදනඹ  
105.13 38.8 36.91 

 

ඵකරේර දිසත්රික්කගණ ඳශමු අදිඹය ගර 

ප්රතිරහභීන් 40ක් (අක්කය 30) විසන් ගභ. 

ගනොන් 288 ක් නිසඳහදනඹ කයන රීම. 

ගදන අදිඹය ගර ප්රතිරහභීන් 20ක් 

(අක්කය 11.5) විසන් ගභ. ගනොන් 47.2 ක් 

නිසඳහදනඹ කයන රීම. 

ගතන අදිඹය ගර ප්රතිරහභීන් 120 

ගදගනකු වහ ගඹදවුම් ප්රම්ඳහදනඹ සකර 

ගකග්ධ. 

ඹහඳනගණ හණිජ ගහ වහ ප්රතිරහභීන් 

100 ක් (අකක්ය 50) වහ ගඹදවුම් 

ප්රම්ඳහදනඹ ගකග්ධ. 2021 ගදළම්ඵ්ධ 19 

න දින බීජ ගඵදහ වළරීභ ව ගයෝඳණ 

කනයුතු ආයම්බ කයන රීම.  
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  එකතු 1237.04 1149.85     92.952 
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නේලගුණ සුහුරු හි  කෘෂි හඳෘියඹ (CSIAP) 

වළදින්වීභ 

ශ්රී රාංකහ ගේලගුණඹ ආ්රිත සබහවික විඳත්රන ගගොකරරු න ඵළවින් එහි අහිතකය ඵරඳෆභ ආ්ධථිකඹන 

විලහර ලගඹන්  ඵරඳහනු රළගබ්. ීම්ධඝ කහීනන ගාංතුය, සුිබ කුණහටු ගවෝ අධික සුශාං, නිඹඟ ව නහඹඹෆම් 

නිහ හ්ධෂික නිහ, ඹටිතර ඳවසුකම් වහ කෘෂික්ධභහන්තඹන සකරන  වහනිඹ රුපිඹේ ිතලිඹන 50 (US$ 

මිලිඹන 327) ගර ගණන් ඵරහ ඇත. ගභඹ දශ ගේශීඹ නිසඳහදිතගඹන් සඹඹන 0.4 න ගවෝ ශ්රී රාංකහ යජගණ 

විඹදම් ලින් සඹඹන 2.1 කන භහන ගේ. යගට් ආ්ධථික ාං්ධධනඹ ඉවර ඹහභත් භඟ අගප්තික්හන් ඉවශ 

ඹහභන භගහමී ඉවශ ගේලගුණික විචරයතහ ඳතින ප්රගේලර අදහනභන රක්වී සටින ගගොවි ජනතහගේ 

ජීගනෝඳහඹ ාං්ධධනඹ වහ ගේලගුණික සුහුරු කෘෂිකහ්ධමික ක්රිඹහකහයකම් බහවිතගඹන්  ව ජර තහක්ෂණඹ 

ප්ර්ධධනඹ ිරරීභ භඟින් ජර පරදහයිතහ ළඩි ිරරීභනත්, ආවහය සුයක්ෂිතතහ තවවුරු ිරරීභනත් ව ගෘවසථ 

ආ්ධථිකඹ ලක්තිභත් ව ඔගයොත්තු ීමභන වළිරන ඳරිදි ලක්තිභත් ිරරීභ අලය ගේ.  

එඵළවින්, එේරාංගහ  ඳේධති තුශ ළඩිදියුණු කයන රද හරි ඳවසුකම් තුලින් කෘෂික්ධභ නිසඳහදයතහඹ ළඩි 

ිරරීභන ගේලගුණික සුහුරු  කෘෂිකහ්ධමික භළදිවත්වීම් තුලින් ගේලගුණික විඳ්ධඹහඹනන්න ඔගයොත්තු ීමගම් 

වළිරඹහ ළඩි දියුණු ිරරිභ යගට් කහීනන අලයතහඹිර. 

 එභනිහ, ශ්රී රාංකහගේ ගතෝයහගන්නහ රද ගේලගුණික අදහනම් රන රක්විඹ වළිර ප්රගේල ර ගගොවි 

ප්රජහන්ගේ ගේලගුණික විඳ්ධඹහඹන්න ඔගයොත්තු ීමගම් වළිරඹහ ව හරි කෘෂික්ධභගණ පරදහයිතහ 

ළඩිදියුණු ිරරීභ වහ කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ ව ගරෝක ඵළාංකු භඟ වගඹෝගගඹන් ගේලගුණ සුහුරු හරි 

කෘෂි යහඳෘතිඹ කසකය ඇභරිකහනු ගඩොර්ධ මිලිඹන 125 ක් ආගඹෝජනඹ ිරරීභන ක්රිඹහත්භක ගේ. 

ගේලගුණඹන ඔගයොත්තු ගදන කෘෂිකහ්ධමික ක්රභ බහවිතගඹන් ව තහක්ණඹ තුලින්, කෘෂිකහ්ධමික පරදහයිතහ 

ළඩිදියුණු ිරරීභ ව ඉරක්කගත කුඩහ ගගොවි නිසඳහදක ප්රජහන් වහ ගශඳර ප්රගේලඹ ළඩි දියුණු ිරරීභ 

තුිබන් ගභභ අයමුණ හක්හත් කයගනු ඇත. 

යහඳෘතිඹ භගින් දියිගන් උතුරු ඳශහත (ිරලිගනොච්චිඹ ව මුරතිේ), නළගගනහිය ඳශහත (භඩකශපු, අම්ඳහය 

ව ත්රිකුණහභරඹ), උතුරුභළද ඳශහත (අනුයහධපුය ව ගඳොගශොන්නරු), ඹම ඳශහත (කුරුණෆගර ව 

පුත්තරභ), දකුණු ඳශහත (වම්ඵන්ගතොන) ව ඌ ඳශහත (ගභොණයහගර)  ඹන ඳශහත් 6 ආයණඹ න ඳරිදි 

ඳරිඳහරන දිසත්රික්ක 11 ක ගේලගුණික විඳ්ධඹහඹන් හි ඵරඳෆභ නිහ අදහනභන රක්න ප්රගේල ආ්රිත කුඩහ 

ගගොවීන් 470,000 කන අධික ප්රභහණඹකන ව ගගොවි ඳවුේ 57,838 කන ෘජු ප්රතිරහබ රමින් ගවක්නඹහ්ධ 

375,000 ක ඳභණ ගහ ිතම් ප්රභහණඹක් ආයණඹ ිරරීභ වතික ගකග්ධ.  

ගරෝක ආවහය ළඩනවන (WFP), ජහතයන්තය ජර කශභනහකයණ ආඹතනඹ (IWMI) ව ගගොවිජන 

ාං්ධධන ගදඳහ්ධතගම්න්තු (DAD)  විසන් ටකහඵේධ සකර කයන රද වගඹෝගීතහ අබයහඹක් තුලින් රඵහ  

ගන්නහ රද ඩහත් විලසහදහඹක දත්ත ඳදනම් කයගත් ප්රගේලඹක් තුලින් ගේලගුණ විඳ්ධඹහඹන්හි තීව්ර 

විචරයඹන්න රක්න ප්රගේල අනු ගභභ දිසත්රික්ක ගතෝයහගගන ඇත. 

දළක්භ: ගේලගුණික සුහුරු හරි කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත් අනුගභනඹ ිරරීභ තුිබන් ව කහ්ධඹක්භ ජර 

පරදහයිතහ තුලින් විලසහදහඹක හරි ජර ළඳයුභ තවවුරු ිරරීභ භඟින් ජර නිසඳහදතහ ළඩි දියුණු 

ිරරීභ.  

නභනවය: ගේලගුණ විඳ්ධඹහඹන්හි අහිතකය ඵරඳෆභන රක්න ප්රගේලර කෘෂිකහ්ධමික නිසඳහදන වහ 

ඉවශ ගේලගුණික විචරයතහගණ ඵරඳෆභ අභ ිරරීභන එේරාංගහ ඳේධතිඹ ප්ති යතිාංසකයණඹ ිරරීභ ව 

ගේලගුණික සුහුරු කෘෂිකහ්ධමික බහවිතඹන් අනුගභනඹ ිරරීභ තුලින් කෘෂිකහ්ධමික නිසඳහදනඹ වහ හරි ජර 

ළඳයුභ වතික ිරරීභ.  
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අයමුණු: ගතෝයහගන්නහ රද ගේලගුණ විඳ්ධඹහඹන්හි ඵරඳෆභන රක්න ප්රගේල ර ගගොවි ජනතහගේ 

කෘෂික්ධභහන්තගණ පරදහයිතහ ව ගේලගුණික ඔගයොත්තු ීමගම් වළිරඹහ ළඩි දියුණු ිරරීභ. 

හඳෘියනප විසතය 

හඳෘියනප විසතය 

යහඳෘතිඹ ආයම්බක දිනඹ  2019 ජනි  

අගප්තික්ෂිත කහර සීභහ   ය 06(2019 ජුනි සන 2026 ජුනි දක්හ  

ගභගවයුම් ආයම්බ කශ දිනඹ  2019 ජුනි  

යහඳෘති දිගු  අදහර ගනොගේ  

මරය ළඳයුම් මරහශ්ර  IBRD/IDA - ගරෝක ඵළාංකු 

ශ්රී රාංකහ යජඹ ව ප්රතිරහභීන්  

ඵළාංකු මුරය ළඳයුභ, කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹන 

 

ගකොවිඩ් ම්ඵන්ධ CERC ක්රිඹහකහයකම් වහ ඇ. ගඩො. මි.  

15 ක් ගන් කයන රීම. 

අදහශ ක්ගේත්රඹ 

 

ගේලගුණික විඳ්ධඹහඹන්හි අහිතකය ඵරඳෆභන ඔගයොත්තු 

ීමගම් වළිරඹහ ව ජර පරදහයිතහ ළඩිදියුණු ිරරීභ 

ගිරයුතු ආඹතනඹ කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ විසන් ක්රිඹහත්භක කයනු රළගබ් 

ක්රිඹහත්භක ිරරීභ, ඳශහත් බහ (ඳශහත් කෘෂික්ධභ 

ගදඳහ්ධතගම්න්තු, ඳශහත් හරිභහ්ධග ගදඳහ්ධතගම්න්තු, 

ඳශහත් භහ්ධග ාං්ධධන ගදඳහ්ධතගම්න්තු), දිසත්රික්ක 11 

ක දිසත්රික් ගේකම්රුන් ව ප්රහගේශීඹ ගේකම්රුන් 

විසන් සකර කයනු රළගබ්. 

 

ාංයචක  

ප්රධහන ාංයචක  

1. කෘෂිකහ්ධමික නිසඳහදනඹ ව අගරවිකයණඹ 

2. කෘෂික්ධභහන්තඹ වහ ජරඹ 

3. යහඳෘති කශභනහකයණඹ 

4. වදිස ප්රතිචහය වහ ාංචිත 

ාංයචක අනු පිරිළඹ (ාංගලෝධිත) 

ඇ. ගඩොර්ධ මිලිඹන 31.3 

ඇ. ගඩොර්ධ මිලිඹන 73 ිර 

ඇ. ගඩොර්ධ මිලිඹන 5.7 

ඇ. ගඩොර්ධ මිලිඹන 15 
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ප්රධහන ංය කඹට අනු ප්ර ියඹ 

ංය ක-1: කෘෂිකහර්මික නිසඳහදනඹ ව අනරවිකයණඹ  

ගන් කශ ප්රතිඳහදන 

(රු. මිලිඹන) 

1144 විඹදභ (රු. මිලිඹන) 

 

551 (48.2%) 

අයමුණු: ගේලගුණික සුහුරු කෘෂිකහ්ධමික ක්රිඹහකහයකම්  අනුගභනඹ ිරරීභ ව ගගොවිඳර ජර කශභනහකයණඹ 

ළඩිදියුණු ිරරීභ තුිබන් කෘෂිකහ්ධමික පරදහයිතහ ළඩි දියුණු ිරරීභ ව විවිධහාංගීකයණඹ.  

ක්රිඹහකහරී ළරළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් හක්හත් කයගත 

යුතු ඉරක්ක 

රඵහගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ   

1. කෘෂිකහර්මික නිසඳහදනඹ ව අනරවිකයණඹ 

1.1 නේලගුණික සුහුරු කෘෂිකර්භ තහක්ණඹ, බහවිතඹන් 

ව ජර තහක්ණඹ 

- කෘෂි උඳගේලකරුන් වහ ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂි 

ක්ධභඹ ව කෘෂික්ධභ තහක්ණඹ පිිබඵ පුහුණු  

ඳළළත්වීභ 

-  යහඳෘති ප්රතිරහභීන් වහ ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂි 

ක්ධභඹ ව කෘෂික්ධභ තහක්ණඹ පිිබඵ පුහුණු  

ඳළළත්වීභ 

- යහඳෘති ප්රතිරහභීන් වහ තියප්තිඳගන් ගගොවිඳර පුහුණු 

ඳහගේ ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂික්ධභඹ පිිබඵ 

පුහුණු  ඳළළත්වීභ 

- ප්රතිරහභීන් වහ අත්දළකීම් රඵහ ගළනීගම් චහරිකහ 

- ආද්ධල ගම්භහන ව ආද්ධලන පිහිටුවීභ 

 

- ගඳොකුරු ගම්භහන පිහිටුවීභ 

- ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂික්ධභ ක්රභ බහවිතගඹන් ඹර 

ළඩනවන 

 

-ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂික්ධභඹ බහවිතඹන් භළද 

කන්නඹ  ළඩනවන 

 

- ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂික්ධභඹ ඹනගත් භව කන්න  

ළඩනවන 

 

 

 

 

 

කෘෂි  උඳගේලකරු 

1000 

 

ගගොවීන් 11335 

 

ළඩනවන් 39 

 

ළඩනවන් 49 

ආද්ධලන 94 

 

ගම්භහන 33 ගවක්. 

264 

 

ගවක්. 1857 

 

ගවක්. 1695 

 

වී ගගොවිතළන ගවක්. 

1298 

ගනත් ක්ගේත්ර 

ගඵෝග 

 

ගගොවීන් 3113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගගොවීන් 14,064 

 

ඳහගේ ඉදිිරරීම් කනයුතු 

අඛ්න්ඩ කයගගන ඹනු රළගබ්.  

 

ළඩනවන් 6. 

ආද්ධලන 15. 

 

ගවක්. 321 

 

ගවක්. 1194 
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- ගගතු ාං්ධධනඹ 

- ගකොම්ගඳෝසට් නිසඳහදන ළඩනවන 

1.2 නිසඳහදක කණ්ඩහඹම් (PG) පිහිටුවීභ භගින් ගේලගුණ 

සුහුරු හරි කෘෂික්ධභ ක්රිඹහකහයකම් බහවිතඹන් ඉවශ 

නළාංවීභන වහඹ වීභ 

1.2.1නිසඳහදක මිති පිහිටුවීභ 

1.2.2 නිසඳහදක ාංගම් පිහිටුවීභ 

ගවක්. 153.5 

ගගොවීන් 19392 

 

297 

47 

 

ගවක්. 721 

ගවක්. 5519 ක වී ව ගනත් 

ක්ගේත්ර ගඵෝග ගහ කය ඇත. 

535 ක් වකරනහගගන ඇත. 

ඝන ගඳොගවොය ගභ.ගනොන් 34.5 

ක් ව දිඹය ගඳොගවොය ීනන්ධ 

24787 ක් නිසඳහදනඹ කය ඇත. 

120ක් පිහිටුහ 65ක් ලිඹහඳදිාංචි 

කය ඇත. 

ගගොවීන් 262 ගදගනකුගගන් 

ආයම්බඹ කය ඇත. 

1.3 න ොවිජන නේහ භධසථහන ඵහු විධ  නේහ භධසථහන නර ංර්ධනඹ ිරි භ  

1.3.1 ඳතින ගගො.ගේ.භ. ගගොඩනළගිලි ාං්ධධනඹ ිරරිභ  33 

37 ක් ම්පූ්ධණ කය ඇත. 9 ක් 

ක්රිඹහත්භක ගමින් ඳතී. එක් 

ගකොන්ත්රහත්තුක් පිරිනළමිඹ 

යුතුඹ. 

1.3.2 ගගො.ගේ.භ. 47 ක් වහ ගගොවිඳර ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

ළඳයීභ  
ටකක 568 

බීජ ක්කයනඹන් 95 ක් 

ගගො. ගේ. භ. 47ක් අතය 

ගඵදහවරින රීම. 

1.3.3 ගගොවිජන ගේහ භධයසථහන වහ ඳහාංශු ඳරීක්ණ 

කට්නර රඵහ ීමභ 
කට්නර 100 

කෘෂික්ධභ උඳගේලකරුන්  

අතය කට්නර 100 ක් ගඵදහ ගදන 

රීම. 

1.3.4 කෘෂිකහ්ධමික භහ්ධග ප්රතිාංසකයණඹ ිරරීභ ිර.මී. 46 

භහ්ධග 82 ක් වහ ඇසතගම්න්තු 

කස  ඇත.  භහ්ධග 20 ක් වහ 

ප්රදහනඹ කය ඇත. භහ්ධග 14 ක  

ළඩ ආයම්බ කය ඇත. 

1.3.5 කුඩහ ඳරිභහණගණ ධහනය ගඵඩහ ඉදිිරරීභ 93 

130 ක් වඳුනහගගන ඇත.  22 ක්  

වහ ඇසතගම්න්තු අන් කය 

ගකොන්ත්රහත් ප්රදහනඹ කය ඇති 

අතය,  3ක ළඩ අන් කය ඇත. 

1.3.6 භධයභ ප්රභහණගණ ධහනය ගඵඩහ ඉදිිරරීභ 2 

උතුරු භළද ඳශහගත් එක් ධහනය 

ගඵඩහක් ඉදිිරරීභ ආයම්බ කය 

ඇති අතය 40% ක් ළඩ අන් 

කය ඇත. 

1.3.7 දළනන ඳතින කෘෂි ිබාං ප්රතිාංසකයණඹ ිරරීභ 184 

430 ක් වඳුනහගගන ඇත.  336 ක  

ළඩ ආයම්බ කය ඇත. 124 ක 

ළඩ අන්කය ඇත. 

 

 

 



52 
 

ංය කඹ - 2 : කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ ජරඹ 

 

ගන් කශ ප්රතිඳහදන  

(රු. මිලිඹන) 
1767.5 විඹදභ (රු. මිලිඹන) 553 (31.3%) 

අයමුණු:  

 ගේලගුණික සුහුරු හරි කෘෂිකහ්ධමික කනයුතු වහ ජර ව ගනත් ඹටිතර ඳවසුකම් ළරසුම් 
ිරරීභන උදේ ිරරීභ.  

 ළරසුම් කශ ඹටිතර ඳවසුකම් ඉදි ිරරීභන උදේ ිරරීභ.  
ඉදිකයන රද ඹටිතර ඳවසුකම් භධයභ වහ ඳශහත් ආණ්ඩු භඟ ඳශහගත් ජනතහ ටකසකහඵේධ නඩත්තු වහ ගභගවයුම් 

සකර ිරරීභන උදේ ිරරීභ. 

ක්රිඹහකහරී ළරළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

 

හක්හත් කයගත යුතු 

ඉරක්ක 

 

රඵහ ගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ   

 

 

2.1 හරිභහ්ධග ඳේධති පුනරුත්ථහඳනඹ ිරරීභ 

2.1.1 ගේලගුණ ාංගේීම ප්රගේල ර කෘෂික්ධභ ාං්ධධන 

ළරසුම් (HSAADP) ර ඉතිරි ළඩ කනයුතු නිභ ිරරීභ. 

  

2. 1.2 ජර විදයහත්භක අධයඹන (අදිඹය 1 ව ii) 

 

2.1.3 ඉාංිතගන්රු මීක්ණ අදිඹය i 

2.1.4 ඉාංිතගන්රු මීක්ණ අදිඹය ii 

 

2.2 ළේ ප්රතිාංසකයණඹ 

 

2.2.1 ළරසුම් ව ඇසතගම්න්තු කස ිරරීභ 

 

2.2.2 ගනන්ඩ්ධ ඳත්රිකහ කස ිරරීභ 

 

2.2.3 ගනන්ඩ්ධ කළවීභ 

 

2.2.4 පිරිනළමීභ 

 

2.2.5 ළේ ප්රතිාංසකයණඹ - සවිේ ළඩ 

 

 

 

2.2 හරිභහ්ධග ඳේධතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරරීභ ව නඩත්තු 

ිරරීභ 

 

 

ළරසුම් 47 ක් 

 

 

ගද්රෝණි 8 

 

ළේ 182 

ළේ 677 

 

ළේ 268 

 

ළේ 268 

 

 

ළේ 268 

 

ළේ 268 

 

ළේ 268 

 

 

ළේ 268 

 

 

100% ළඩ අන්.  

 

100% ළඩ අන්.  

100% ළඩ අන්.  

 

ළේ 779 ක් වහ ගකොන්ත්රහත් 

ප්රදහනඹ කය ඇති අතය ළේ 

619 ක ළඩ අන් කය ඇත.  

(74% ම්පූ්ධණ කය ඇත) 

 

ළේ 241ක් වහ ළරසුම් නිභ 

කය ඇති අතය ළේ 232ක් 

වහ ඇසතගම්න්තු නිභ කය 

ඇත. 

 

ළේ  96 ක් වහ ගනන්ඩ්ධ 

ඳත්රිකහ සදහනම් කය ඇත. 

ළේ 96ක් වහ ගනන්ඩ්ධ  

කළහ ඇත.  

 

ළේ 48 ක් වහ ගකොන්ත්රහත් 

ප්රදහනඹ කය ඇත. 

ළේ 48 ක ඉදිිරරීම් කනයුතු 

ආයම්බ කය ඇති අතය 24 ක 

ඉදිිරරීම් කනයුතු අන් කය 

ඇත. 

2.2.1 භහජ විගණන කමිටුක් පිහිටුවීභ ව ධහරිතහ 

ාං්ධධනඹ  
166 ිර. 

හභහිතකයින් 728ක් හිත 

කමිටු 102ක් පිහිටුහ ඇත. 

2.2.2  

ටේරාංගහ ඳේධති කශභනහකයණ කමිටු පිහිටුවීභ ව 

ඔවුන් පුහුණු ිරරීභ 27 ිර. 

හභහිතකයින් 288ක් හිත 

කමිටු 4ක් පිහිටුහ ඇත. 
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ංය කඹ -3 : හඳෘිය කශභනහකයණඹ  

ගන් කශ ප්රතිඳහදන 

(රු. මි.) 
298.5 විඹදභ (රු. මි.) 

ළටුප්ති පිරිළඹ, ගභගවයුම් පිරිළඹ, 

කහ්ධඹහර උඳකයණ මිරීම ගළනීභ 

ප්රම්ඳහදනඹ, හවන කුලිඹන ගළනීභ 

ව ගගොඩනළගිලි කුලිඹන ගළනීභ 

ප්රම්ඳහදනඹ ආීම විඹදම් වහ  

3.1 ගතොයතුරු අධයහඳනික න්නිගේදන (IEC) 

ළඩනවන්  ඳළළත්වීභ 

ළඩනවන් 300 ළඩනවන් 355 ක් ඳත්හ ඇති අතය  

පුේගරයින් 12654 ක්  වබහගි වී ඇත. 

 

3.2 ඳශහත් ව ජහතික හ්ධෂික ක්රිඹහකහරී ළරසුම් කස 

ිරරීභ ව ප්රගති හ්ධතහ පිිබගඹර ිරරීභ 

24 

ළරසුම් 24 ක් කස කය බහය ීම ඇත. 

3.3 කරක්ගළනවිලි පිිබඵ කනයුතු ිරරීගම් ඹහන්ත්රණඹක් 

සථහපිත ිරරීභ 
11 

ඹහන්ත්රණඹ සථහපිත කය රළබී ඇති 

ගළනළු නියහකයණඹ කය ඇත 

3.4 භධය කහීනන භහගරෝචනඹ වහ තක්ගේරු 

1 

උඳගේලක භහගභ  වකරනහගගන   

ගකොන්ත්රහත්තු ප්රදහනඹ කය 

ක්රිඹහත්භක ගමින් ඳතී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගඳොකුරු ගම්භහන ාං්ධධනඹ ළඩනවන ඹනගත් යනකජු බීජ නිසඳහදනඹ - අක්කයහඹන්, ිරලිගනොච්චි  

 

ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂිකහ්ධමික ක්රභ  

අනුගභනඹ කයමින් කව ගහ - ගනළුගර - 

ළේරහඹ 

ගේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂිකහ්ධමික ක්රභ  

අනුගභනඹ කයමින් අම ගහ - බුත්තර 
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කුඩහ ඳි භහණ කෘෂි හඳහය වවුල්කහි ත් ළඩටවන (SAPP) 

වඳුන්හ භ : කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹ වහ න අන්ත්ධජහතික අයමුදර (IFAD) ව ශ්රී රාංකහ යජඹ 

ටකහඵේධ කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි යහඳහය වවුේකහරිත් ළඩනවන (SAPP) වහ අයමුදේ ඳඹයි. 

සඹ ලකයතහ ළඩිදියුණු කයගළනීභන වහ වතික කයන රද ගශගඳොරක්  වහ හණිජභඹ 

වවුේකහරිත් ව ගශගඳොර ඵතහ නි්ධභහණඹ ිරරීභන ඳහ්ධලසකරුන් (ගඳෞේගලික භහගම්, 

ගගොවි ාංවිධහන ව කුඩහ ඳරිභහණ  ගගොවීන්) ගත වනහධහයඹන ඹනත් ගඳොීන අනුඳහතඹක් භත ප්රදහන 

ව ණඹ රඵහීමගම් යහජය ගඳෞේගලික නිසඳහදන වවුේකහරිත්ඹ (Public Private Producer 

Partnership) ගවත්  4P ප්රගේලඹ භගින් කෘෂිකහ්ධමික බහණ්ඩර ගතෝයහගත් අගඹදහභ ලක්තිභත් 

ිරරීභ වහ ගභභ ළඩනවන භගින් වහඹ රඵහ ගදයි. 

තකරයනත්, පුහුණු ව තහක්ණික දළනුභ රඵහ ගදමින් වහ හසදහඹක ප්රතිඳත්තිභඹ ඳරියඹක් වහ 

අනුඵර රඵහ ගදමින් කෘෂික්ධභ භහත් ව අමුණු ළනි ඹටිතර ුව ඳවසුකම් ළඩිදියුණු ිරරීභ භගින් 

සඹ ගගොවි ාංවිධහන ලක්තිභක් ිරරීභන SAPP භගින් කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් ගත වහඹ රඵහ ගේ. 

ඉරක්කඹ : කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන්ගේ දරිද්රතහ වහ තයඟකහරිත්ඹ වහ දහඹකත්ඹ රඵහ ීමභ 

අයමුණ : හණිජ ඳයභහ්ධථගඹන් නිසඳහදන වහ අගරවි කනයුතුර නියත කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවින්ගේ 

(ගෘවසථ ටකක 57,000) ආදහඹභ (20%-30%ිරන්) ව ආවහය ගේේහි ගුණහත්භකඵ තියය ගර 

ඉවශ නළාංවීභ 

ඉරක්ක: 

1. ගඳෞේගලික අාංලඹ වහ එක් කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් ව ඔවුන්ගේ ාංවිධහන ගශගඳොරන 

ප්රගේල වීභ ඉවශ නළාංවීභ. 

2. SAPP ඹනගත් කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් වන තියය ගර ව දළරිඹ වළිර මිර ගණන්රන 

ග්රහමීඹ මරය ගේහන් රඵහගත වළිර ඵ ඉවශ නළාංවීභ. 

3. කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් මරහශ්ර කයගත් භහන ව තියය කෘෂි-යහඳහය ාං්ධධනඹ 

ගනුගන් ප්රතිඳත්තිභඹ ඳරියඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ. 

හඳෘියනප විසතය 

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරරීගම් දිනඹ 2017 ජුනි 26 

අගප්තික්ෂිත යහඳෘති කහරසීභහ අවුරුකර 06 

ගභගවයුම් ආයම්බ කශ දිනඹ 2017 ජුනි 26 

යහඳෘති කහරසීභහ ීම්ධඝ ිරරීභ - 

මරයකයණ මරහශ්රඹ (විගේල අයමුදේ) කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹ වහ න ජහතයන්තය අයමුදර (IFAD) 

(ඇගභරිකහ එක්ත් ජනඳද ගඩොර්ධ මිලිඹන 54.4) 

මරයකයණ මරහශ්රඹ (ප්රතිඳහ්ධලසවීඹ 

අයමුදේ) 

භවහ බහණ්ඩහගහයඹ, ශ්රී 

රාංකහ යජඹ 

(ඇගභරිකහ එක්ත් 

ජනඳද ගඩොර්ධ මිලිඹන 

19.3)  

ටකහඵේධ අයමුදර (ඵකර ව ේවීතිඹක 

කහ්ධඹභණ්ඩර ළටුප්ති වහ) 

 

චක්රීඹ අයමුදර (ණඹ වහ) 

අදහර අාංලඹ කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹ 

ගිර යුතු ආඹතනඹ යහඳෘති කශභනහකයණ ටකකඹ - කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ ඹනගත් 

SAPP 

ංය ක 

ප්රධහන ාංයචක ාංයචකරන අනු යහඳෘති පිරිළඹ 

(ශ්රී රාංකහ රුපිඹේ මිලිඹන) 

ාංයචකරන අනු පිරිළඹ (ශ්රී රාංකහ 

රුපිඹේ මිලිඹන) 2021 

1.හණිජභඹ වවුේකහරිත්ඹ වහ ප්රගේලඹ 5,966 848.5 

2. ග්රහමීඹ මරය ඳවසුකම් වහ ප්රගේලඹ 5,086 1,100.0 

3. ළඩනවන් කශභනහකයණඹ ව ප්රතිඳත්ති 

පිිබඵ ාංහදඹ 
1,004 144.6 

මුළු ිති ළඹ (IFAD +   රංකහ යජඹ  

 
12,056 2100.0 
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ප්රධහන ංය කරට අනු ප්ර ියඹ  

ංය කඹ -  01. හණිජභඹ වවුේකහරිත්ඹ වහ ප්රගේලඹ 

ංය කඹ 01. හණිජභඹ වවුේකහරිත්ඹ වහ ප්රගේලඹ 

ගභභ ාංයචකඹ තත් උඳ ාංයචක ගදකිරන් භන්විත ගේ: (1.1) 4P සථහපිත ිරරීභ; ව (1.2) 

ආඹතනික ලගඹන් ලක්තිභත් ිරරීභ ව නිසඳහදන කණ්ඩහඹම්හි ධහරිතහ ාං්ධධනඹ ිරරීභ 

(ගශගඳොර අයමුණු කයගත් ආකෘතිඹක් තුර). ගභභ යහඳෘතිඹ අහනගණ ෘජුභ 4P  

ගඹෝජනහ ක්රභ වහ ආඹතනික ලක්තිභත් ිරරීම් නිහ ටකක 43,000ක් කයහ ශඟහ ිරරීභ වහ 

භළදිවත්වීභන අගප්තික්හ ගකග්ධ. 4P භගින් උත්ඳහදනඹ කයන නිසඳහදිත ගවෝ ගේහන් වහ 

ඳතින ඉේලුභන ප්රතිචහරී යහඹකයින් ඵන ඳත්වීභ උගදහ තත් තරුණ, තරුණිඹන් 

2,500ක් ගත වහඹ රඵහ ගදනු ඇත. 

නන්ිරරීම්  

(  රංකහ 

රුිතඹල් මි ඹන  

848.5 

විඹදභ (  රංකහ රුිතඹල් 

මි ඹන  523.3 

අයමුණ : ගඳෞේගලික අාංලඹ භඟ වවුේකහරිත්ගඹන් කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් වහ ඔවුන්ගේ ාංවිධහන ගශගඳොරන 

ප්රගේල වීභ ඉවශ නළාංවීභ 

ක්රිඹහකහයකභ  කකඹ ඉරක්කඹ ශඟහකය ත් ප්ර ියඹ 

ගගොවිගඳොර ාං්ධධනඹ වහ ප්රදහන වහ ආයම්බක 
අයමුදේ ගළර භ 

ප්රතිරහභීන් 

ගණන 

5,647 9,746 

1.1ගඳෞේගලික අාංලඹ භගින් ගභගවඹනු රඵන තනි 

පුේගරයින් විසන් මරය ඳවසුකම් ඳඹනු රඵන න 

යහජය-ගඳෞේගලික නිසඳහදක වවුේකහරිත්ඹන් (4P) 

වහ ප්රදහන ගළරපුම් රඵහ ීමභ. SAPP තු 

ගඳෞේගලික අාංලඹ භගින් ගභගවඹනු රඵන 4P 15ක් 

ඇත. 

 

2,926 2,086 

1.2 SAPP ළඩනවනන ගඳය IFAD අයමුදේ භඟින් 

ජහතික කෘෂි යහඳහය ාං්ධධන ළඩනවගන් 

ඳරිභහණඹ ඉවශ නාංන රද 4P වහ ප්රදහන ගළර ම් 

රඵහීමභ ක්රිඹහත්භක කයන රීම. එකී ළඩනවන භගින් 

ගඳෞේගලික අාංලඹ ගභගවඹනු රඵන 4P 17ක් පිහිටුහ 

ඇත. SAPP භගින් ඳරිභහණඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ 

එළනි වවුේකහරිත්ඹන් 4ක් ගතෝයහගගන ඇති අතය, 

ඉවත වන් ඳරිදි, භහගම් විසන් ගතෝයහගත් ගගොවීන් 

භඟ නළත මිරීමගළනීගම් තනි ගිවිසුම්රන අත්න් 

තඵහ ඇත.  

350 287 

1.3 ගගොවි ාංවිධහන ගත ආයම්බක අයමුදේ රඵහීමභ 

ගභභ කහ්ධඹඹ ඹනගත්, ගගොවි ාංවිධහන ප්ර්ධධකයින් 

ගර කනයුතු කයන අතය, ගගොවීන සගේ අසළන්න 

මිරීමගළනීභන ගගොවීන් භඟ ගිවිසුභක් අත්න් තළිතඹ 

යුතු න යහඳෘති කනයුතු ක්රිඹහත්භක ිරරීභ වහ 

භසත ගකීභ දයනු රඵයි. ඉන් අනතුරු, ගගොවි 

ාංවිධහන අගඹ එකතු ිරරීභ ගවෝ භසත අසළන්නභ 

ගඳෞේගලික අාංලගණ ගළණුම්කරුගකු ගත අගරවි 

ිරරීභ සකර කයනු රඵයි. ගගොවි ාංවිධහනර 

හභහිතකයින් එනම්, ප්රතිරහභීන් ගත  ගගොවි ාංවිධහන 

වයවහ ආදහඹම් හිමින අතය, සඹ මිඵන්ධීකයණඹ, 

ගභගවයුම් ව නඩත්තු ිරරීම් ගනුගන් ගගොවි 

ාංවිධහනරනද ආදහඹම් හිමි නු ඇත. දළනන, SAPP 

භගින් ගගොවි ාංවිධහන භඟ එළනි වවුේකහරිත්ඹන් 

15ක් ඳත්හගගන ඹයි. 

 

2,371 7,391 
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ක්රිඹහකහයකභ  කකඹ ඉරක්කඹ ශඟහකය ත් 

ගගොවිගඳොගරන් පිනත ඳවසුකම් ාං්ධධනඹ ිරරීභ 
ගගොවිගඳොර ාං්ධධන කනයුතු වහ කුඩහ ඳරිභහණ 

ගගොවීන් ගත වහඹ රඵහීමභ වළය, කෘෂි භහත්, 

කුඹුරුර ඇශ භහ්ධග අලුත්ළඩිඹහ ිරරීභ/ඉදි ිරරීභ වහ 

ග්රහමීඹ කෘෂික්ධභඹන අදහර ගනත් කනයුතු ළනි 

ගගොවිගඳොගරන් පිනත ාං්ධධන කනයුතු වහ SAPP 

භගින් වහඹ රඵහ ගදයි. 

යහඳෘති ගණන 28 දළනන සකර ගකගයන 16 

ගගොවි නිසඳහදක ාංවිධහන වහ ආයම්බක අයමුදේ 
වහඹ රඵහ ීමභ 

වහඹ රඵහ ීම 

ඇති ගගොවි 

නිසඳහදක 

ාංවිධහන 

ාංඛ්යහ 

11 1 

තරුණයින් වහ ආයම්ක අයමුදේ රඵහ ීමභ 
ගභභ කහ්ධඹඹ ඹන ගත්, යහඹකගඹකු ඵන ඳත්වීභ 

වහ තරුණයින් ගත SAPP භගින් ප්රදහන රඵහ ගදයි. 

ප්රතිරහභීන් 

ාංඛ්යහ 
550 476 

ංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇිය ක්නේත්රඹ 

භසත දියින (ඇගයීභක්/ගතෝයහගළනීගම් ක්රිඹහලිඹක් 

වයවහ අඩු ආදහඹම්රහභී ව කෘෂි නිසඳහදන වළිරඹහ ඉතහ 

ඉවශ දිසත්රික්ක ගකගයහි විගලේ අධහනඹක් වහ යණඹක් 

  ගඹොමු කය තිබුණද, ගභභ ළඩනවගන් ක්රිඹහකහයකම් 

දියින පුයහ යහප්තිත ඇත.) 

ප්රියරහීනන් ං හ - 10,222 (මුච්චිත ලගඹන් 21,541) 

ප්රතිරහභීන්ගේ ාංඛ්යහ භගින් යහඳෘතිඹන ම්ඵන්ධ න නිහ ටකක ගණන නිගඹෝජනඹ ගකග්ධ. නිහ 

ටකකඹිරන් එක් ප්රතිරහභිගඹකු ඳභණක්  ගභභ ළඩනවන වහ ගතෝයහ ගළගන්. ඹ අවුරුකර 40න අඩු තනි 

පුේගරගඹෝ තරුණ ප්රජහ නිගඹෝජනඹ කයති.  ගභභ යහඳෘති භගින් 4P වවුේකහරිත්ඹ ඹනගත් නිහ ටකක 

43,500කනද, තරුණ ප්රතිරහභීන් 2,500කනද ගේඹ රනු රළගබ්. ්ධතභහ නගණ සඹ ගගොවි ගඳොර කනයුතු ලක්තිභත් 

ිරරීභ වහ සථහපිත කය ඇති 4P යහඳෘති 34කන කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් 39,212ගදගනකු වවුේ වී ඇති අතය, ගම් 

දක්හ 47%ක මුච්චිත ප්රගතිඹ අත්කය ගනිමින්, භසත මුච්චිත නිහ ටකක 21,541ක් දක්හ ශඟහගමින් ගභභ 

්ධඹ තුර මුළු නිහ ටකක 10,222ක් ගත ප්රදහන හිමි වී ඇත.  

ඳත්න රද පුහුණු ළුක/ක්නේත්ර  හි කහ 

ං හ 

 

 යහඳහය ාං්ධධනඹ ව FOP/COOPහි ආඹතනික 
ලක්තිභත්බහඹ වහ තහක්ණික වහඹන් 02 

 තහක්ණික පුහුණු වහ උඳගේලක ගේහ ඹනගත් 219ගදගනකු 
පුහුණු කයන රීම 

 ප්රහගඹෝගික අත්දළකීම් රඵහ ගදන චහරිකහ 16ක් අන් කයන 
රීම 

 අගඹ දහභ ගතොයතුරු එක්ැකසකයන්නන්/යහඳෘති ගතොයතුරු 
එක්ැකසකයන්නන් වහ පුහුණු ළස 02 

 

නෂේත්ර නිරීක්ණ  
2021 රක්නතෝඵර් 23න දින රුන්ුකි  ිරි  හඳෘියනප ප්රියරහීනන් නත ිරි  

නිඳදවීනම් ඹන්ත්ර රඵහ භ 2021 රක්නතෝඵර් 23න දින ඳත්න ර    

අනුය භවතහ (BD විගලේඥ), ිතත් භවතහ (යහඳෘති නිරධහරි) ව අනිේ භවතහ -

(RPC) නිරධහරින් ගර නිගඹෝජනඹ 

කයන රීම.  
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ංය කඹ - 02. ග්රහමීඹ මරය වහ ප්රගේලඹ 

 

ංය කඹ  02.ග්රහමීඹ මරය වහ ප්රගේලඹ 

 

ගභභ ාංයචකඹ තත් උඳ ාංයචක ගදකිරන් භන්විතඹ: (2.1) 4P වහ මරය ඳවසුකම් 

ළරසීභ; ව (2.2) මරය ගේහ අාංලඹ වහ ආඹතනික ලක්තිභත්බහඹ. ගභභ ාංයචකඹ භගින් 

ාංයචක 1 ඹනගත් (4  ව තරුණ යහඹකයින්ගේ ණඹ අලයතහ පුයහීනභ) ඳළන නළගගන 

උඳහඹභහ්ධග, භළදිවත්වීගම් ක්රභ ව ආගඹෝජන අසථහ අනුගභනඹ කයන අතය, ගඵොගවෝ කරයන 

පුහුණු ව තහක්ණික වහඹ වයවහ තියය අයුරින් ග්රහමීඹ මරය ගේහ වහ ප්රගේලවීභන 

ඳවසුකම් රහීමභ අයමුණු ගකග්ධ. 

නන් ිරරීම් (  

රංකහ රුිතඹල් 

මි ඹන  

1,100 

විඹදභ (  රංකහ රුිතඹල් 

මි ඹන  1,018 

අයමුණ: SAPP ඹනගත් කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් වන තියය ගර ව දළරිඹ වළිර මිරගණන්රන ග්රහමීඹ මරය ගේහන් 

රඵහගත වළිර ඵ ඉවශ නළාංවීභ 

ක්රිඹහකහයකභ  කකඹ ඉරක්කඹ ශඟහකයන න ඇිය 

1. IFAD අයමුදේ භඟ ණඹ භහරහ බහවිත 

කයමින් 4P නිහ හිමිඹන් ව තරුණයින් 

ගත ණඹ රඵහ ීමභ 

ප්රතිරහභීන් 

ාංඛ්යහ 

2,415 2,284 

2. චක්රීඹ අයමුදේ භඟ ණඹ භහරහ 2,655 1,888 

ංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇිය ක්නේත්රඹ භසත දියින (ප්රධහන ලගඹන් කෘෂි නිසඳහදන වළිරඹහ 

ඉවශ භට්නභක ඇති අඩු ආදහඹම්රහභී දිසත්රික්ක) 

ප්රියරහීනන් ං හ 4,172 (මුච්චිත ලගඹන් 12,302) 

ප්රතිරහභීන්ගේ ාංඛ්යහ භගින් යහඳෘතිඹන ම්ඵන්ධ න නිහ ටකක ගණන නිගඹෝජනඹ ගකග්ධ. නිහ ටකකඹිරන් 

එක් ප්රතිරහභිගඹකු ඳභණක්  ගභභ ළඩනවන වහ ගතෝයහගළගන්. ඹ අවුරුකර 40න අඩු තනි පුේගරගඹෝ තරුණ ප්රජහ 

නිගඹෝජනඹ කයති. 

ගභභ ාංයචකඹ ඹනගත් කහණ්ඩ 03ක් භගින් ණඹ රඵහගදයි (එනම්, 4  ප්රතිරහභීන්, තරුණ වහ ආදහඹම් ජනනඹ කයන 

ණඹ). ගභභ ාංයචකඹ වහ භසත ඉරක්කඹ ප්රතිරහභීන් 39,213ිර. දළනන 31%ක මුච්චිත ප්රගතිඹක් ශඟහකයගගන 

ඇත. 4  ණඹ 9,535ක්, ආදහඹම් ජනනඹ කයන ණඹ 1,048ක් මුච්චිත රඵහ ීම ඇත. 

ඳත්න රද පුහුණු ළුක/ක්නේත්ර  හි කහ 

ං හ 

 

 CBSL/PFI ව ප්රතිරහභීන් ලක්තිභත් ිරරීභ (තහක්ණික 

වහඹ ව මරය හක්යතහ පිිබඵ පුහුණු) ඹනගත් 

2,500ගදගනකු පුහුණු කයන රීම. 
 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ 

"ගුරුළුන  ළමුණු ණ මිියඹ" ණඹ නඵදහ භ 2021 නදළම්ඵර් 

19න දින ඳත්න ර . ඵණ්ඩහය භවතහ (උඳගේලක MF) ව 

නිලහන්ත භවතහ (RPC) නිර නිගඹෝිතතගඹෝ වව. 
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ංය කඹ - 03. ළඩනවන් කශභනහකයණඹ ව ප්රතිඳත්ති පිිබඵ ාංහදඹ 

 

ංය කඹ 03. ළඩනවන් කශභනහකයණඹ ව ප්රතිඳත්ති පිිබඵ ාංහදඹ 

නන්ිරරීම් (  රංකහ රුිතඹල් 

මි ඹන  
144.6 

විඹදභ (  රංකහ 

රුිතඹල් මි ඹන  
96.8 

අයමුණ : කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන් මරහශ්ර කයගත් භහන ව තියය කෘෂි-යහඳහය ාං්ධධනඹ ගනුගන් ප්රතිඳත්තිභඹ 

ඳරියඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ 

ක්රිඹහකහයකභ  කකඹ ඉරක්කඹ ශඟහකය ත් 

1. අලුත් යඳහය, ාංගේීමකයණඹ පිිබඵ වහ අධයහඳනික ළඩමුළු 
ඳළළත්වීභ (ාංඛ්යහ) 

නළත 

 

1 1 

2. ඳහ්ධලසකරුන්ගේ හ්ධෂික ළරසුම් වහ භහගරෝචන ළඩමුළු 
ඳළළත්වීභ (ාංඛ්යහ) 

1 1 

3. හ්ධෂික යහඳහය ාංද (ාංඛ්යහ) 1  

4. ාංන්දනඹ ිරරීගම් හධක, හ්ධෂික ප්රතිපර වහ ඵරඳෆම් 
පිිබඵ මීක්ණ/ සීආ්ධ (ාංඛ්යහ) 

  

4.1 ාංන්දනඹ ිරරීගම් හධක පිිබඵ මීක්ණ 20 8 

4.2 ඉරක්ක ිරරීම් පිිබඵ මීක්ණ 10 10 

5. කෘෂික්ධභහන්තඹ ආ්රිත තහක්ණික අධයඹන ඳළළත්වීභ 1  

6. ගතොයතුරු වහ න්නිගේදනඹන අදහර භහධය 7 7 

7. පුහුණු ිරරීගම් අත සගඳොත්  3 1 

8. ඳහරිරික/ගේලගුණික ගනසකම් පිිබඵ අත සගඳොත් ළඩිදියුණු 
ිරරීභ 

1 1 

9. ඳහ්ධලසකරුන්ගේ ැකසවීම්  2 3 

10. ප්රතිඳත්තිභඹ ගළනලු පිිබඵ ඳ්ධගණණ අධයඹනඹන්  2 - 

**  එගේභ, කහ්ධඹභණ්ඩරඹ වහ ළටුප්ති ගගවීභ, උඳගේලක ගේහ විඹදම්, කහ්ධඹහරඹ නඩත්තු ිරරීභ ව ගභගවයුම් 

විඹදම් වහ  ගභභ ාංයචකඹ ගඹොදහගළගන්. 

ංර්ධන ළඩටවන් ඳත්න රද ක්නේත්රඹ   දි න පුයහ  

ඳත්න රද පුහුණු ළුක/ක්නේත්ර  හි කහ 

ං හ 

 

අ ඹ දහභ නතොයතුරු ඳඹන්නන් වහ අ ක්ණඹ වහ ඇ යීභ ව 

දත්ත හක්රැසිරරීභ ිතළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 02 

4P ප්රියරහීනන් වහ නඳෝණඹ ිතළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 07 

4P ප්රියරහීනන් වහ සත්රීපුරුබහඹ ිතළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 14  

 
ක්නේත්ර නිරීක්ණ   
 

සත්රී පුරුබහඹ, නඳෝණඹ වහ ඳි ය ංයක්ණඹ ිතළිඵ අනුයහධපුයනප  ඳත්න රද පුහුණු 

ළඩටවන 
 2021 ඔක්ගතෝඵ්ධ 20න දින ඳනිඹන්කඩර මිරිස යහඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක න ඳරිශ්රගණීම මුදලිගේ භවතහ (උ ඳ ගේලක - 
ගඳෝණඹ) වහ  ෆ්රෆන්ක් භවතහ (උඳගේලක   - ගේලගුණඹ) විසන් අතිහ්ධථක ගර ඳත්න රීම 
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හඳෘියනප (ංනලෝධිත  ප්රියරහීනන්නග් ඉරක්ක නඵදහවළරීභ ව මුච් ත හක්රැසිරරීම් 

කහ ඩඹ ඉරක්කඹ මුච් ත හක්රැසිරරීම් 

(ණඹ/ප්රදහන  

නඳෞේ  ක අංලඹ නභනවඹන රද 4P 

 

24,500 7,374 

ඳි භහණඹ ඉවශ නංන රද ජහියක කෘෂිකර්භ ංර්ධන 

ළඩටවන 

 

5,500 /5,392 

4P භගින් නභනවඹනු රඵන නකොටස නිකුත් ිරරීභ 13,000 9,548 

මුළු 4P 43,000 22,314 

තරුණ න් නත ශයම්බක අයමුදල් 2,500 1,048 

ශනඹෝජන ණඹ  12,000 1,698 

මුළු හකතු 57,500 25,060 

 

ප්රධහන ංය ක නදකක් රසනේ ප්රියරහීනන් නඵදහවළරීභ 

ංය කඹ ඉරක්ක මුච් ත අත්ඳත්කය ළතීම් 

හණිජභඹ වවුල්කහි ත්ඹ වහ ප්රන ලඹ 45,500 21,541 

ගඳෞේගලික භහගම් භගින් ගභගවඹනු රඵන න 4P 24,500 6,746 

ඳරිභහණඹ ඉවශ නාංන රද ජහතික කෘෂියහඳහය ාං්ධධන 

ළඩනවන 4P 
5,500 4,840 

4P භගින් ගභගවඹනු රඵන ගකොනස නිකුත් ිරරීභ 13,000 9,426 

තරුණයින් වහ ප්රදහන/අයමුදේ 2,500 529 

ග්රහමීඹ මර වහ ප්රන ලඹ 39,213 12,281 

4P 24,713 9,535 

ජහතික කෘෂියහඳහය ාං්ධධන ළඩනවන 4P /ආදහඹම් ජනනඹ 12,000 1,048 

තරුණ 2,500 1,698 

 

මර අත්ඳත්කය ළතීම් 2021 

 

ංය ක ංය කඹ 

හර්ෂික ළරසුම් ත 

ඉරක්කඹ 
හර්ෂික න වීම් 

(රු.මි ඹන  
ප්ර ියඹ 

(රු.මි ඹන  

ංය කඹ 1 
හණිජභඹ වවුල්කහි ත්ඹ 

වහ ප්රන ලඹ 
848.5 523.3 62% 

ංය කඹ 2 
ග්රහමීඹ මර වහ ප්රන ලඹ 

 
1,107.0 1018.1 92% 
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ංය ක ංය කඹ 
හර්ෂික ළරසුම් ත 

ඉරක්කඹ 

හර්ෂික න වීම් 

(රු.මි  
ප්ර ියඹ 

ංය කඹ 3 

ළඩටවන් 

කශභනහකයණඹ ව 

ප්රියඳත්ියභඹ වහඹ 

144.5 97.0 67% 

මුළු ප්රදහන මුළු 2,100.0 1,638.4 78% 

 

මුච් ත මර අත්ඳත්කය ළතීම් 

ංය ක ංය කඹ 
ළරසුම් ත ඉරක්කඹ මුච් ත න වීම්  

(රු. මි  
ප්ර ියඹ 

(රු.මි  

ංය කඹ 1 
හණිජභඹ වවුල්කහි ත්ඹ 

වහ ප්රන ලඹ 
5,966.0 990.2 17% 

ංය කඹ 2 
ග්රහමීඹ මර වහ ප්රන ලඹ 

 
5,086.0 2657.4 52% 

ංය කඹ 3 
ළඩටවන් කශභනහකයණඹ 

ව ප්රියඳත්ියභඹ වහඹ 
1,004.0 397.4 40% 

මුළු ප්රදහන   12,056.0 4,045.0 34% 

 

කුඩහ ඳි භහණ ිරි  නිසඳහදක න්නග් මඳකහය මිිය ංර්ධනඹ ිරරීනම් හඳෘියඹ 

ශ්රී රාංකහගේ ිරරි ක්ධභහන්තඹ නගහසටුවීගම් අයමුණින් ප්රාංල ජනයජගණ වගඹෝගිතහඹ ඇති කුඩහ 

ඳරිභහණ  ිරරි නිසඳහදකයින්ගේ මඳකහය මිති/ ගගොවි මිති 06 ක් ාං්ධධනඹ ිරරීගම් 

යහඳෘතිගඹහි ම්ඵන්ධීකයණ කනයුතු ඳශු ම්ඳත්, ගගොවිගඳොශ ප්ර්ධධන ව ිරරි වහ ිතත්තය ආ්රිත 

ක්ධභහන්ත යහජය අභහතයහාංලඹ භඟින් සකර කයනු රඵයි. ට වහ යගයෝ මිලිඹන 13.9 ක ණඹ මුදරක් 

රඵහ ගළනීගම් මරය එකඟතහ ගිවිසුභන (Financial Protocol) මුදේ අභහතයහාංලඹ ප්රාංල ජනයජඹ භඟ 

2017/12/27 ව යහඳෘතිගණ මරය ගිවිසුභන (Financial Agreement) 2018/09/28 දින අත්න් තඵහ 

ඇත. තද, යහඳෘතිඹන අදහශ ගකොන්ත්රහත් ගිවිසුභ (Contract/ Supply Agreement) 2019/02/27 දින 

අත්න් තඵහ ඇත. ප්රාංල ජනයජගණ විගලේඥයින් භඟ එක් ාං්ධධනඹ ිරරීභන අගප්තික්ෂිත ඳවත 

වන් කුඩහ ඳරිභහණ ිරරි ළකසුම් භධයසථහන 06 ක් වඳුනහගන්නහ රීම.  
 

01. අත්තනගේර ිරරි නිඳදන්නන්ගේ මඳකහය මිතිඹ 

02. කුඩහ ඳරිභහණ ිරරි ඳට්ටි ාං්ධධන මිතිඹ, හරිඹගඳොශ 

03. සී/ ගඳොගශොන්නරු දිසත්රික්  ිරරි ළඳයුම්කරුන්ගේ මඳකහය මිතිඹ 

04. ක්සීඩ් ඉන්න්ධනළනේ (පුේ.) භහගභ, ගන්නප්තිපු 

05. සී/ නහරපිටිඹ විවිධ ගේහ මඳකහය මිතිඹ, නහරපිටිඹ 

06. ගවරිගට්ජ් ගවශ ගගොවි ාං්ධධන මිතිඹ, කළප්තිගඳටිගඳොශ 

 

හඳෘියනඹි  අයමුණු 

ගභභ යහඳෘතිගඹහි මලික අයමුණු නුගණ අගඹ එකතු කශ ිරරි නිසඳහදන අදහශ ප්රගේලරභ 

නිසඳහදනඹ කය ිරරි ඳරිගබෝජනඹ ඉවශ දළමීභ භඟින් ශමුන්ගේ ව ළඩිහිටිඹන්ගේ ගඳෝණ භට්නභ 

ඉවශ නළාංවීභත්, ජහතික කරි ක්ධභහන්තඹ ප්ර්ධධනඹ ිරරීභත් ගේ. 

 
 

 



61 
 

හඳෘිය විසතය 
කුඩහ ඳි භහණ ිරි  නිසඳහදක න්නග් මුඳකහය මිිය 

ංර්ධනඹ ිරරීනම් හඳෘියඹ 

යඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරරීගම් ආයම්බක දිනඹ 2019.02.17 

අගප්තිකෂිත කහරඹ  ය 02  

ගභගවයුම් කනයුතු ආයම්බක දිනඹ 2019.02.17 

යහඳෘතිඹ ීම්ධඝ ිරරීභ  ීම්ධඝ කය නළත . 

මරය ළඳයුම් ප්රබඹ  ප්රාංල යජඹ - ශ්රී රාංකහ යජඹ  

අදහශ ක්ගේත්රඹ  දිඹය ිරරි නිසඳහදනඹ 

ගකීම් දයන ආඹතනඹ  

 

ඳශු ම්ඳත්, ගගොවිගඳොශ ප්ර්ධධන ිරරි වහ ිතත්තය ආ්රිත 

ක්ධභහන්ත යහජය අභහතයාංලඹ, ප්රාංලගණ BOCCARD SA 

ආඹතනඹ ව Foresight Engineering (Pvt) Ltd ආඹතනඹ. 

ංය ක (කුඩහ ඳි භහණ ිරි  ළකසුම් භධසථහන සථහිතත ිරරීනම් හඳෘියඹ  

ප්රධහන ංය ක ංය ක අනු ිති ළඹ 

01. ිරරි ළකසුම් ක්ධභහන්තලහරහරන අලය 
ඹන්ගත්රෝඳකයණ ආනඹනඹ.   

ගිවිසුගභහි ගභභ ාංයචක වහ ගන් ගන් ලගඹන් 

පිරිළඹ ගඵදහ ගන් ිරරීභක් සකර කය ගනොභළති අතය, 

යහඳෘතිගඹහි භසථ පිරිළඹ යගයෝ. 13,899,998.00 / රු. 

2,821,699,594.00 ගේ. 
02. අදහශ ඹන්ගත්රෝඳකයණ විිරරීම් කනයුතු සකර ිරරීභ 

ව නිසඳහදන කනයුතු ආයම්බ ිරරීභ. 

ප්රධහන ාංයචක  
ංය ක අනු ිති ළඹ  

03. ඹන්ගත්රෝඳකයණ ආනඹනඹන්න අදහශ ඵකර ගගවීම් 
කනයුතු  

  ගභභ ගගවීම් කනයුතු යහඳෘතිගඹහි ගේශීඹ ප්රතිඳහදන වයවහ 

සකර ගකගයන අතය, ශ්රී රාංකහ ග්ධගු විසන් ඉදිරිඳත් කයන 

රද ගණනඹ ිරරීම්රන අනු ඉදිරිගණීම ඵකර ගගවීම් සකර කර 

යුතුඹ.                                                                    

ංය කඹ 01 ිරරි ළකසුම් ක්ධභහන්තලහරහරන අලය ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

ආනඹනඹ.   

ක්රිඹහත්භක ළශළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

 

පුයහගත යුතු 

ඉරක්කඹ 
අත්කයගත් ගවෞතික ප්රගතිඹ 

1. ගන්නප්තිපු ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

අලය 

ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

දියිනන ආනඹනඹ 

ිරරීභ. 

 

ඹන්ගත්රෝඳකයණ දියිනන 

ආනඹනඹ කය ඇත. 

2. හරිඹගඳොශ ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

3. අත්තනගේර ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

4. ගඳොගශොන්නරු ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

5. නහරපිටිඹ ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

6. කළප්තිගඳටිගඳොශ ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

ඹන්ගත්රෝඳකයණ 2022 ජනහරි 

භීම දයිනන ආනඹනඹ ිරරීභන 

නිඹමිතඹ. 
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ක්රිඹහත්භක ළශළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

 

පුයහගත යුතු 

ඉරක්කඹ 
අත්කයගත් ගවෞතික ප්රගතිඹ 

ංය කඹ 02 
අදහශ ඹන්ගත්රෝඳකයණ විිරරීගම්  කනයුතු සකර ිරරීභ ව 
නිසඳහදන කනයුතු ආයම්බ ිරරීභ. 

1. ගන්නප්තිපු ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ අදහශ 

ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

විිරරීගම්  කනයුතු 

සකර ිරරීභ, ඹටිතර 

ඳවසුකම් ම්පූ්ධණ 

ිරරීභ ව නිසඳහදන 

කනයුතු ආයම්බ 

ිරරීභ. 

95% 

2. හරිඹගඳොශ ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 96% 

3. අත්තනගේර ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 96% 

4. ගඳොගශොන්නරු ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 95% 

5. නහරපිටිඹ ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

2022 ජනහරි භීම විිරරීම් 

කනයුතු ආයම්බ ිරරීභන නිඹමිතඹ. 6. කළප්තිගඳටිගඳොශ ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 

(දිසත්රික්කඹ/ ග්රහභ නිරධහරී භ)  

පුත්තරභ, කුරුණෆගර, ගම්ඳව, ගඳොගශොන්නරු, භවනුය 

ව කළුතය දිසත්රික්ක 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ ප්රතිරහභී ගගොවි ඳවුේ 10,000 

සකර කයන රද පුහුණු ළඩමුළු  ක්ගේත්ර නිරීක්ණ 

ාංඛ්යහ 
01 

 

2021 04.07 දින ක්ගේත්ර නිරීක්ණඹ  - ගන්නප්තිපු කුඩහ ඳරිභහණ ිරරි ළකසුම් භධයසථහනඹ ඉදි ිරරීභ ම්ඵන්ධ 

ප්රගතිඹ ව උේගත ඇති ගළනළු, අධයක්/ යහඳෘති කශභනහකයණ වහ ඇගළයුම් ගදඳහ්ධතගම්න්තු, මුදේ අභහතයහාංලඹ, 

යහඳෘති අධයක්/ Foresight Engineering (Pvt) Ltd PEREZ Jean-Laurent/ site manager, BOCCARD, ට.ට.එස. . 

අදිකහරි, ාං්ධධන නිරධහරී, ඳශු ම්ඳත් යහජය අභහතයහාංලඹ 
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ඵඩල් භ න ිරි  නිසඳහදනහ හයඹක් සථහඳනඹ ිරරීනම් හඳෘියඹ 

මිේගකෝ (පුේගලික) භහගභ කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලගණ විඹ ඳථඹන අඹත් පූ්ධණ යජඹ තු 

භහගභිර. නහයහගවේන්පින, දිගන, අගේගර ව ගඳොගශොන්නරු ඹන ප්රගේලර ිරරි ළකසුම් 

ක්ධභහන්තලහරහ වතයක් ඇති ගභභ යහජය යහඹ, ගේශීඹ දිඹය ිරරි ප්රම්ඳහදනඹ, ළකසීභ ව 

“වයිරන්ඩ්” ගශනහභඹ ඹනගත් විවිධ ිරරි නිසඳහදන අගශවිඹ වහ ම්ඵන්ධ න අතය එඹ 

ක්රිඹහත්භක ව දහ සන ිරරි ළකසුම් ක්ගේගත්රඹහි ශ්රී රාංකහගේ ප්රමුඛ්තභ න්නහභඹ ඵන ඳත් ඇත.  

මිේගකෝ භහගභන අඹත් ිරරි ක්ධභහන්ත ලහරහ වතගයහි ඳතින ඹන්ගත්රෝඳකයණ ය 40න අධික  

ඳළයණි න අතය, නිසඳහදන කහ්ධඹක්භතහඹන එඹ දිගු කරක සන අහිතකය ගර ඵරඳහ තිිතණි. 

ගභභ ගළනළු නියහකයණඹ පිණි ව මිේගකෝ ආඹතනගඹහි නහයහගවේන්පින ක්ධභහන්තලහරහ පිහිටි 

භූමි බහගඹ නහගරික ාං්ධධන අධිකහරිඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක නගය ාං්ධධන යහඳෘතීන් වහ ගඹොදහ 

ගළනීභන යජඹ විසන් තීයණඹ කයන රද ඵළවින්, ඵඩේගභ පිහිටි ජහතික ඳශු ම්ඳත් ාං්ධධන 

භණ්ඩරඹන අඹත් සරිාංගඳහත ගගොවිගඳොගශන් රඵහ ගත් භූමිඹක ට ගනුගන් න ිරරි ළකසුම් 

ක්ධභහන්ත ලහරහක් සථහඳනඹ ිරරීභන තීයණඹ කයන රීම. 

හඳෘියනඹි  අයමුණු 
 

ගභභ ක්ධභහන්ත ලහරහ ඉදි ිරරීභ භඟින් නළවුම් ිරරි ීනන්ධ 200,000 බහවිතහ කයමින් ඳහසචරීකෘත ිරරි, 

අධිතහඳ ප්රතිකහය කයන රද ිරරි (UHT), ගඹෝගට්, මිශ්ර ගඹෝගට්, ඳහනීඹ ගඹෝගට් ව අයිසක්රීම් 

වදනික ළකසීගම් වළිරඹහ ඳතී.       

 

හඳෘිය විසතය 
ඵඩල් භ ිරි  ළකසුම් භධඹසථහනඹක් ඉදිිරරීනම් 

හඳෘියඹ 

යඳෘතිඹ ක්රිඹහත්භක ිරරීගම් ආයම්බක දිනඹ 2016.05.10 

අගප්තික්ෂිත කහරඹ  ය 3 භහ 06  

ගභගවයුම් කනයුතු ආයම්බක දිනඹ 2016.05.10 

යහඳෘතිඹ ීම්ධඝ ිරරීභ  2019.11.10  –  2021.12.31 

මරය ළඳයුම් ප්රබඹ  

 
ගඩන්භහ්ධක් යජඹ, ශ්රී රාංකහ යජඹ HSBC Bank (LONDON) 

අදහශ ක්ගේත්රඹ  දිඹය ිරරි නිසඳහදන ක්ගේත්රඹ 

ගකීම් දයන ආඹතනඹ  

 

ඳශු ම්ඳත්, ගගොවිගඳොශ ප්ර්ධධන ිරරි වහ ිතත්තය ආ්රිත 

ක්ධභහන්ත යහජය අභහතයාංලඹ, මිේගකෝ (පුේ.) භහගභ, 

DESMI Contracting A/S ආඹතනඹ 

ංය ක (ඵඩල් භ හඳෘියඹ  

ප්රධහන ංය ක  ංය ක අනු ිති ළඹ  

01.ක්ධභහන්තලහරහ ගගොඩනළගිේර ව අගනකුත් 
ඉදිිරරීම් සකර ිරරීභ 

යුගයෝ 38,719,945.00 

02.යහඳෘතිඹන අදහශ ඹන්ගත්රෝඳකයණ ආනඹනඹ 
යුගයෝ 25,215,692.00 

03.ඹන්ගත්රෝඳකයණ ආනඹනඹන්න අදහශ ඵකර 
ගගවීම්  

රු. 902,155,553.66 
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ංය කඹ 01 ක්ධභහන්තලහරහ ගගොඩනළගිේර ව අගනකුත් ඉදි ිරරීම් 

ගන් කශ මුදර       -    යුගයෝ 38,719,945.00 විඹදම් කශ මුදශ     -            යුගයෝ 37,635,232.00 

අයමුණ ( යහඳෘතිගණ භසත අයමුණ) නළවුම් ිරරි ීනන්ධ 200,000 බහවිතහ කයමින් ඳහසචරීකෘත ිරරි, අධිතහඳ 

ප්රතිකහය කයන රද ිරරි (UHT), ගඹෝගට්, මිශ්ර ගඹෝගට්, ඳහනීඹ 

ගඹෝගට් වහ අයිසක්රීම් වදනික ළකසීභ. 

ක්රිඹහත්භක ළශළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ අත්කයගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ 

1.  1.ක්ධභහන්තලහරහ ගගොඩනළඟිේර ඉදි ිරරීභ 
2. ඳරිඳහරන ගගොඩනළඟිේර ඉදි ිරරීභ 
3. නිර නිහ, ආඳන ලහරහ ඇතුළු ඳවසුකම්  
ක්ධභහන්ත ලහරහ භූමිඹ ව ඹටිතර ඳවසුකම් 

100% 

100% 

100% 

100% 

98% 

99% 

98% 

99% 

ංය කඹ 02 යහඳෘතිඹන අදහශ ඹන්ගත්රෝඳකයණ ආනඹනඹ  

ගන් කශ මුදර - යුගයෝ 25,215,692.00 විඹදම් කශ මුදර යුගයෝ - 22,902,987.00 

ක්රිඹහත්භක ළශළසනම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

 
පුයහ ත යුතු ඉරක්කඹ අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

1. යහඳෘතිඹන අදහශ ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

ආනඹනඹ 

 

2. ඹහන්ත්රික ව විකරලි ආ්රිත විිරරීම්  

 

අලය සඹළු ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

ආනඹනඹ 

ඹන්ගත්රෝඳකයණ වි ිරරීම් 

අන් ිරරීභ 

89% 

87% 

ාං්ධධන ළඩ නවන  සකරකශ ප්රගේලඹ 

(දිසත්රික්කඹ /ග්රහභ නිරධහරී භ)  

ගම්ඳව,ඵඩේගභ  

ප්රතිරහභින් ාංඛ්යහ මිේගකෝ භහගභන ටකහඵේධ සඹාංඳහලිත ිරරි ගගොවි මිති 

හභහිතකයින් (භසත  දිඹය ිරරි නිසඳහදකයින්) 

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු ක්ගේත්ර නිරීක්න 

ාංඛ්යහ 

02 

 
 
 
ක්ගේත්ර නිරීක්ණඹ  
 
වබහගි ව නිරධහරීන් 

 

 

 .අයි. . ප්රනහන්කර භඹහ - හභහනයහධිකහරී/ මිේගකෝ  ආඹතනඹ 

එම්. යනබන් භඹහ - අගශවි කශභනහකරු/ මිේගකෝ  ආඹකනඹ 

 . තිරුගක්සයන් භඹහ - කශභනහකරු(මිරීමගළනීම්)/ මිේගකො ආඹතනඹ 

කරහන් චන්ගද්රසකය භඹහ - ඉාංිතගන්රු/ මිේගකෝ  ආඹතනඹ  
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ජහියක ලහක නිනයෝධහඹන නේහ (  රංකහන  ලහක නිනයෝධහඹන නේහ නවීකයණඹ) (KOICA) 

ි  ඳරීක්ණ ඳවසුකම් ළඩිදියුණු ිරරීභ 

 

ගන් ිරරීභ (රු. 

මිලිඹන) 
25 විඹදභ (රු. මි) 

කෘ.අ භගින් ෘජුභ ගගවීම් සකර 

ගකග්ධ 

අයමුණු ලහක නිගයෝධහඹන ධහරිතහ ළඩි දියුණු ිරරීභ භගින් ශ්රී රාංකහගේ කෘෂිකහ්ධමික 

නිසඳහදනර අඳනඹන තයඟකහරිත්ඹ ළඩි දියුණු ිරරීභ 

ක්රිඹහකහරී ළරළසනම් ක්රිඹහකහයකම් හක්හත් කය ත යුතු 

ඉරක්කඹ 

නබෞියක ප්ර ියඹ 

ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේහ ගගොඩනළගිේර 

ඉදිිරරීභන ගඳය භූ තහක්ණික විභ්ධලන, Seaport 

න ගගොඩනළගිේර 

භූ තහක්ණික 

හ්ධතහ 

ම්පූ්ධණ කයන රීම. 

ඳතින ගගොඩනළගිේර කඩහ දළමීභ 

න ගගොඩනළගිේරක් 

ඉදිිරරීභ වහ ඉඩභ 

දළනන ඳතින ගගොඩනළගිේර කඩහ 

ඉත් ිරරීගම් කනයුතු අන් කය 

ඇති අතය එහි පිරිළඹ UNOPS 

අඹළඹන ඇතුශත් ගකග්ධ. ගභභ 

ගගවීභ අලය ගනොගේ (වරිත 

ගගොඩනළගිලි වතික ිරරීභ වහ 

ළරළසභ ව තහක්ණික ගේඛ්න 

ඉදිරිඳත් ිරරීගම්ීම ඳශමු ළකසුම් 

ගහසතු ගගවිඹ යුතුඹ) 

නහගරික ාං්ධධන අධිකහරිගණ අනුභළතිඹ වහ 

ගගවීභ 

න ගගොඩනළගිේරක් 

ඉදිිරරීභ වහ 

නහගරික ාං්ධධන 

අධිකහරිගණ අනුභළතිඹ 

යහඹ ාංයක්ණ වහ ගයශ ම්ඳත් 

කශභනහකයණ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 

වහ ගගවීම් කයන රීම. වරිත 

වතිකඹ රළබුණි. 

නි්ධභහණ ගේහ වහ ළට් ඵේද 
න ගගොඩනළගිේරක් 

ළරසුම් ිරරීභ 

ගභභ ගගවීභ අලය ගනොගේ 

උඳකයණ මිරීම ගළනීභ වහ ළට් ඵේද 

ජහතික ලහක 

නිගයෝධහඹන ගේහ 

යහඹනහගහය වහ 

න උඳකයණ 

යගට් ඳතින තත්ත්ඹ ගවේතුගන් 

උඳකයණ මිරීම ගළනීභ ප්රභහද විඹ. 

උඳකයණ මිරීම ගළනීභ 2022 ීම 

අඛ්ණ්ඩ සකර ගකග්ධ 

ග්ධගු නිසකහලන ගගවීභ 

ජහතික ලහක 

නිගයෝධහඹන ගේහ 

යහඹනහගහය වහ 

න උඳකයණ 

ඉදිිරරීම් වහ ළට් ඵේද 

ජහතික ලහක 

නිගයෝධහඹන ගේහ 

යහඹ වහ න 

ගගොඩනළගිේර 

2022 ීම ඉදිිරරීම්  අඛ්ණ්ඩ සකර 

ගකග්ධ 

ක්රිඹහත්භක කශ ප්රගේලඹ (දිසත්රික්ක/ ග්රහ.ගේ 

ගකොට්ඨහලඹ) 
ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේඹ‚කටුනහඹක 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ 1500 
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ජහතික නිගයෝධහඹන ගේහගේ අළුත්ළඩිඹහ කනයුතු ව උඳකයණ මිරීම ගළනීභ (JICA) 

 

ගන් ිරරීභ (රු. 
මිලිඹන) 

40 විඹදභ (රු. මි) 
 කෘ.අ භඟින් ෘජුභ ගගවීම් සකර 
ගකග්ධ 

අයමුණු ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේගණ තහක්ණික ධහරිතහඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ. 

ක්රිඹහකහරී ළරළසනම් ක්රිඹහකහයකම් හක්හත් කය ත යුතු 

ඉරක්කඹ 

නබෞියක ප්ර ියඹ 

උඳකයණ 44ක් වහ පිරිළඹ ඇසතගම්න්තු කස 
ිරරීභ 

උඳකයණ 44 ක් මිරීම 
ගළනීභ 

ම්පූ්ධණ කයන රීම. 
 

තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු ඳත් ිරරීභ 

දළන්වීම් ඳශ ිරරීභ 

රාංසු ගේඛ්නඹ කස ිරරීභ 

පිරිවිතය කස ිරරීභ 

තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු ැකසවීම් 

තහක්ණික ඇගයීම් කමිටු විසන් ගනන්ඩ්ධ ගේඛ්නඹ 
අනුභත ිරරීභ 

ප්රචහයණඹ ව රාංසු විෘත ිරරීභ 
ගගවීම් වුචය කෘ.අ ගත ගඹොමු 
කයන රීම. 

රාංසු ඇගයීභ ම්පූ්ධණ කයන රීම. 
 

ගනන්ඩ්ධ පිරිනළමීභ 

ගගවීභ 
ගගවීම් වුචය 2022 ජනහරි 2 
න තිගණීම ඹනු රළගබ්. 

ක්රිඹහත්භක කශ ප්රගේලඹ (දිසත්රික්ක/ ග්රහ.ගේ 
ගකොට්ඨහලඹ) ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේඹ‚ කටුනහඹක 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ දියින පුයහ විසරී සටින සඹූණභ ලහක වහ ලහක නිසඳහදන 
ආනඹනකරුන් ව අඳනඹනකරුන් 
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නනත් ංර්ධන ළඩටවන් - කෘෂි තහක්ණික නඹදවුම් වහ ඵදු වන නිර්නේල රඵහ භ - 

(කෘෂිතහක්ණ අංලඹ  

 

1.කෘෂි තහක්ණික ගඹදවුම් වහ අදහර න ඳනත් ඹනගත් රඵහීම ඇති තීරු ඵකර, ළට්  ව ගස 

වන දවහ ඉේලුම් ිරරීගම්ීම නි්ධගේල රඵහීමභ  සකර ගකග්ධ.  

2021.12.31 න වින  එභ නි්ධගේල රඵහීමගම් තත්ඹ ඳවත ආකහය ගේ . 

 

i.  සරු ඵදු  නිර්නේල    - 264  

ii. ඵඩඉි ගු දවහ නිර්නේල   -  20 

iii. නස නිර්නේල    - 267 

iv. නඳොනවොය දවහ නිර්නේල  ිත  - 16 

v. ඳළිනඵෝධනහලක දවහ නිර්නේල  ිත - 04 

2.  ස නව නම් ඳහරන ඳනතට අදහර කටයුතු ිරරීභ.  

1951අංක 09 දයන   ස නව නම් ඳහරන ඳනත  

ආවහයභඹ ළදගත්කභක් හිත පර දයන ගකොස ගස, ගදේ ගස වහ ගළවළණ ්ධගගණ තේ ගස ආයක්හ 

කය ගළනීභ වහ 2000 අාංක 01 දයන ගස ගවළීම් ඳහරනඹ ිරරීගම් (ාංගලෝධන) ඳනත වහ 1951 අාංක 

09 දයන ගස ගවීනම් (ඳහරන) ඳනත ඹනගත් අගප්තික්ෂිත අයමුණ පර කය ගළනීභ වහ  ඳරිඳහරන 

විධිවිධහන ක්රිඹහත්භක ිරරීභන තීයණඹ කය ඇත. ගස ගවළීම් ඳහරන ඳනතන අදහර 2021 ය තුර 

කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ ගත ගඹොමු කයන රද අඹකරම්ඳත් වහ ලිපිගේඛ්න වහ අනුභළතිඹ රඵහ ීමභ.  

 ස නවළීම් ඳහරන ඳනතට අදහර 2021ය තුර කෘෂිකර්භ අභහතහංලඹ නත නඹොමු කයන 

අඹදුම්ඳත් වහ  ිතනල් න ම්ඵන්ධනඹන් ක්රිඹහිරරීභ 

 

 
අනු 

අංක

ඹ 

දිනඹ දිස ක්කඹ 

ප්රහනේශීඹ 

නල්කම් 

නකොට් හලඹ 

ඉල්ලුම් ිරරීභට නවේතු 
ඉල්ලුම් කය ඇිය අඹදුම්ඳත් වහ න න ඇිය 

ක්රිඹහභහර් ඹ 

01. 2021.04.05 
නුයඑලිඹ 

අමගමු 

ගඳොේපිටිඹ සන වම්ඵන්ගතොන දක්හ 

දිගන ද. ගෝ. 220 විකරලි ැකවළන් 

භහ්ධගඹන ඵහධහන ගර පිහිටීභ. 

ගකොස ගස 40 ක් ඉේලුම් කය ඇති අතය එභ ගස 

40 ගවීනභ වහ අනුභළතිඹ රඵහ ීම ඇත. 

02. 2021.11.22 කෆගේර අයණහඹක 

ගභොශගගොඩ සන ගළවිලිපිටිඹ දක්හ 

දිගන ද. ගෝ. 33 විකරලි ැකවළන් 

භහ්ධගඹන ඵහධහන ගර පිහිටීභ. 

ගකොස ගස 19 ක් ඉේලුම් කය ඇති අතය අදහශ 

අඹකරම්ඳත් කෘෂික්ධභ අධයක් ජනයහේ ගත 

ගඹොමු කය ඇත. 

03. 2021.11.22 භවනුය කුණ්ඩහගේ 
ඉඩම් කට්ටි ිරරීගම් යහඳෘතිඹ වහ 

ඵහධහක් ඳළතීභ 

ගකොස ගස 35 ක් ඉේලුම් කය ඇති අතය අදහශ 

අඹකරම්ඳත් කෘෂික්ධභ අධයක් ජනයහේ ගත 

ගඹොමු කය ඇත. 

 ස නව භ දවහ කෘෂිකර්භ අධක් ජනයහල්නග් අයඹ රඵහ ත යුතු ඵළවින් රළනඵන ඉල්ලුම්ඳත්ර කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුට නඹොමු කයනු 

රළනබ්.  
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කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු (DOA) 

ඉදිි  දළක්භ 

ජහතික ගෞබහගය උගදහ කෘෂිකහ්ධමික වි සඨත්ඹ හක්හත් කය ගළනීභ. 

නභනවය 

න දියුණු කෘෂිකහ්ධමික තහක්ණඹ ජනනඹ කය යහප්තිත ිරරීභ ව අදහර ගේහන් ගගොවීන් 

ගත ළඩි අධහයණඹක් හිත සඹළුභ ඳහ්ධලකරුන් ගත රඵහීමගභන් ජහතිගණ ආවහය ව 

ගඳෝණ සුයක්ෂිතතහ තවවුරු ිරරීභ වහ ගඹෝගය ව තියහය කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹක් 

අත්ඳත්කය ගළනීභ. 

අයමුණු 

 ආවහය ගඵෝග ගහගේ නිසඳහදන විබඹන් ළඩිදියුණු ිරරීභ. 

 තියහය ගගොවිතළන සුයක්ෂිත කයීනභ. 

 ශ්රභ ව ඉඩම් කහ්ධඹක්භතහ ළඩිදියුණු ිරරීභ. 

 කෘෂික්ධභහන්තගණ නිඹළලි සඹළු ඳහ්ධල ඵරගළන්වීභ. 

 කෘෂික්ධභහන්තඹ තුර භහන ම්ඳගතහි ලකයතහඹ ්ධධනඹ ිරරීභ. 

 ඳහ්ධලකරුන් වහ ගුණහත්භක තත්ත්ගණ බීජ ව ගයෝඳණ ද්රයර සුරබතහඹ වතික 

ිරරීභ. 

 ඉඩම් ව ජර ම්ඳත ප්රලසත භට්නගභන් බහවිත ිරරීභ. 

 ළරසුම්, ප්රතිඳත්ති තීයණ ව ප්රතිඳත්ති භඟගඳන්වීම් ළඳයීභ. 

 බීජ ව ගයෝඳණ ද්රය ගභන්භ කෘෂි නිසඳහදනර ගුණහත්භක ප්රමිතීන් සුයක්ෂිත කයීනභ. 

 වහනිකය විගේශීඹ විගලේලින් ගේශීඹ ලහක විගලේ ආයක්හ ිරරීභන කනයුතු ිරරීභ. 

 කෘෂි නිසඳහදන තුලින් විගේල විනිභඹ ළඩිිරරිභ වහ නීගයෝගී ලහක ව ලහක නිසඳහදන 

අඳනඹනඹ වහ ඳවසුකම් ළඳයීභ. 

 ඳිබගඵෝධනහලකර අඹවඳත් ඵරඳෆම්ලින් භවජනඹහ ව ඳරියඹ ආයක්හ ිරරීභන කනයුතු 

ිරරීභ. 

 ඳළශෆටි ජහන ම්ඳත් තියහය ගර බහවිතඹන ගළනීභ පිිබඵ වතිකවීභ. 
 

  ප්රධහන කහර්ඹඹන් 

 ඳ්ධගණණ භඟින් උචිත න ප්රගදද වහ කෘෂි තහක්ණඹන් ජනනඹ ිරරීභ. 

 න දියුණු කෘෂි තහක්ණඹ ගගොවි ප්රජහ අතය යහප්තිත ිරරීභ. 
 උස ගුණහත්භක බීජ වහ ගයෝඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ වහ ගඵදහ වළරීභ. 

 ඳළශෆටි ජහන ම්ඳත් ාංයක්ණඹ ිරරීභ. 

 බීජ ඳනත, ඳළශෆටි ාංයක්ණ ඳනත, ඳිබගඵෝධ නහලක ඳහරන ඳනත  ව ඳහාංශු ාංයක්ණ 

ඳනත ක්රිඹහත්භක ිරරීභ. 

 කෘෂිකහ්ධමික අධයහඳනඹ තුලින් කෘෂික්ධභඹ පිිබඵ ජහතික ෘත්තීඹ පුහුණු (NVQ) 5 වහ 6 

භට්නගම් ඩිප්තිගරෝභහ ඳහඨභහරහ ඳත්හ ගගන ඹහභ, ගගොවීන් ව නිරධහරීන්ගේ වළිරඹහ 

්ධධනඹන අලය පුහුණු ළඩනවන් ඳළළත්වීභ. 

කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ මරය ප්රගතිඹ ව කෘෂික්ධභ අභහතයහාංල ළඹ ශී්ධ (ජහතික ආවහය 

සුයක්ෂිතතහ ළඩනවන) ඹනගත් 2021 ග්ධ විගලේ යහඳෘතිර ප්රගතිඹ පිිබඵ හයහාංලඹ ඳවත 

දළක්ගේ. 
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1. මර ප්ර ියඹ 

ගු 1: 2021 ර්ඹ වහ කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු රද ප්රියඳහදන ව 2021 නදළම්ඵර් 31 

දක්හ විඹදම් 

හඳෘියඹ 

පුනයහර්තන මරධන 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි ඹන  

විඹදභ                       

(රු. මි ඹන  

ප්රියඳහදන 

(රු.මි ඹන  

විඹදභ                       

(රු. මි ඹන  

1. ඳරිඳහරන වහ ආඹතනික ගේහ 507.15 492.79 59.35 48.54 

2. කෘෂික්ධභ ඳ්ධගණණ වහ ාං්ධධන 1,817 1,618.9 337.05 270.16 

3. යහප්තිති වහ පුහුණු 1,434.05 1,317.56 418.1 284.87 

4. බීජ වතික ිරරීභ වහ ඳළශෆටි 

ාංයක්ණ 
1,315.49 1,257.56 1,185.6 949.21 

හකතු 5,073.69 4,686.81 2,000.1 1,552.78 

 

කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුන  ප්ර ියඹ ිතළිඵ හයහංලඹ 
 

1. කෘෂිකහර්මික ඳර්නපණ වහ ංර්ධනඹ 

 2021 ්ධගණීම න වී ප්රගදද තුනක් නිදවස කයන රීම. ටහයින් ගදකක් (At 313, Bg 314) භහ 

3 ඹස කහණ්ඩඹන අඹත් නහඩු ්ධග න අතය අගනක් ්ධගඹ භහ 3½ ඹස කහණ්ඩඹන අඹත් 

ම්ඵහ ප්රගදදඹිර (Bg 375).  

 වී ලහකගණ ප්රතිලක්ති උත්ගත්ජන සලිකන් නිසඳහදනඹක් ඳළර සථහපිත කය ති ගදගක් ීම බහවිතහ 

ිරරීගභන් ඳළර ගගොඹභන වහනි කයන ඳළර භළක්කහගේ වහනිඹ ළරිරඹ යුතු ගර අඩුකය ගත 

වළිර ඵ නිරීක්ණඹ කශ අතය ඳසු අසථහර ීම ඇතින කරඹුරු ඳළර කීඩෆ වහනිඹ, පුරුක් ඳණු 

වහනිඹ, ගකොශ වකුරන දශඹුහගේ වහනිඹ වහ ගගොඹම් භකුණහගේ වහනිඹද ළරිරඹ යුතු ගර අඩු 

කයගත වළිර ඵ නිරීක්ණඹ කයන රීම. ඳ්ධගණණ කනයුතු තකරයනත් ක්රිඹහත්භක ගේ.  

 ආසඹහතික ආවහය වහ කෘෂික්ධභ වගඹෝගිතහඹ ඹනගත් 2019, 2020 වහ 2021 ය ර 

ක්රිඹහත්භක කර රණතහඹන ඔගයොත්තු ගදන අභිජනන ගඳශඳත් ගත්රීගම් ළඩනවනින් 

ආසඹහතික යනේ 7ක් අතරින් කළ  ගඳගනන යන ගර හිමි න ම්භහනඹ 2021 ග්ධීම වී 

ඳ්ධගණණ වහ ාං්ධධන ආඹතනගණ අභිජනන අාංලගණ ආ්ධ.එම්.එන්.එච්. ගේනහනහඹක භවත්මිඹ 

විසන් දිනහ ගන්නහ රීම. 

 කේපි ව මුාං ගඵෝග ගහගේීම පිකරරු සුන් ගඹව  ව සුන් ගනොගඹව  අසථහරන හගප්තික් 

ගඳොලිතින් සුන් බහවිතහ ිරරීගභන් භනහ ්ධධනඹක් ව ඉවශ අසනු කහ්ධඹ හධනඹක් 

ගඳන්නුම් කයන රීම. 

 මුාං, කේපි, යනකජු ගවෝ උඳු ඹන යනිර ගඵෝග අතරින්  නෆභ ගඵෝගඹක් ශ්රී රාංකහගේ විඹිබ 

කරහඳගඹහි විගලේගඹන්භ ඳශමු කන්නඹ තුශීම ගකගේ භඟ අතයභළදි ගඵෝගඹක් ගර 

හ්ධථක ගහ කශ වළිර ඵ ඳ්ධගණණ භගින් අනහයණඹ විඹ. 

 “අග්රහ” නළභළති ගකෝලිකුට්ටු ගකගේ ප්රගදදගණ පුාංභඹ පුසඳ ගඹොදහ ගනිමින් නිඳදන රද 

නහරසථ පුන්ධජනනීඹ ඳළශර සුවිගලේ රක්ණ (පරගණ දළඩි කළටිතිභඹ සබහඹ ගනොභළති වීභ 

වහ යඹ) ගනස ගනොවිණි. 
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 අඩ ලගඹන් වහනිඹන ඳත් ව යනකජුර ඳළශ වීභ, ප්රහණත් ඵ වහ අසළන්න ඉවශ නළාංවීභ 

වහ වයිගරො - ප්රයිමීභ (Hydro - priming) තහක්ණික ක්රභගේදඹ පරදහයි ඵ වඳුනහ ගන්නහ 

රීම. 

 ඳ්ධගණණ ප්රතිපර තවවුරු කයමින් ඹර ව භව ඹන ගදකන්නගණීමභ ගගොවි ක්ගේත්රරීම 

කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ නි්ධගේ ත N, P ව K අනුඳහත වහ න කශ බීජ ආමුකරනඹ 

භඟ මලික ඛ්ණිජ N ගඳොගවොය (යුරිඹහ) අනුඳහතගඹන් 1/3ක් ව කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ 

නි්ධගේ ත P ව K ගඳොගවොය අනුඳහත ළඳයු වින 13%ක සන 25% දක්හ අසනු ළඩිවීභක් 

හ්ධතහ විඹ. 

 අඩු නිසඳහදන පිරිළඹක් හිත ත්ත් ආවහය නිසඳහදනඹ වහ HY1 වහ HY2 ඹන MI 

ගදමුහුම් ඵඩඉරිඟු ප්රගදද ගභන්භ MI සවීට් ගෝගම් ප්රගදදඹ ද උචිත ඵ ගොඹහ ගන්නහ රීම. 

 විගලේගඹන්භ භව කන්නඹ තුරීම කර්ධර ජරවන තත්ත්ඹ ඹනගත් බීජ ඳළශවිගම්ීම සකරන වහනි 

අභ කය ගළනීභන ඵහු අඹවික ආගේපිත ගෝඹහ ගඵෝාංචි බීජ පරදහයි ඵ වඳුනහ ගළණින. 

 තීරු ගදකක් අතය ඳයතයඹ 90cm නගේ 45cm x 30cm ප්රභහණගණ ගප්තිිබ 4 ඳහත්තිර ඵඩ ඉරිඟු 

ගහ ිරරීභ, අසනු වහනිඹක් ගනොභළති ගේනහ දශඹු ඳහරනඹ වහ යහඹනික ද්රය ගඹීමභ ව 

බීජ ළපිරීභ වහ ඳවසු න ගහ ඳයතයඹක් ඵ වඳුනහගන්නහ රීම. 

 ගකොම්ගඳෝසට් (10 t/ha) ගවෝ වජ අඟුරු (10 t/ha) භඟ ගකොම්ගඳෝසට් (10 t/ha) ආකහයගඹන් 

කහඵනික ද්රය ගඹීමභ ගරොකු ළණුර අසළන්න ඉවශ නළාංවීගම්ීම පරදහයි ඵ වඳුනහ ගළණින. 

ගරොකු ළණු අසළන්න තකරයනත් ළඩි ිරරිගභහිරහ පිකරරු  (5 t/ha) ගවෝ ඳයහ්ධතිත ගඳොලිතීන් 

සුන් අමුද්රය ගර ගඹොදහ ගළනීභ ගඵගවවින් එරදහයි විඹ. 

 විශ (Popcorn) ගහ වහ පරදහයි ලය විදයහත්භක කශභනහකයණ ඳළගක්ජඹක් ලගඹන් 

එක් රකන එක් ඳළශඹක් න ගේ 45cm x 30cm ඳයතයගණ ඳළශ සටුහ N-P-K මුර ද්රය 

පිිබගලින් 150-46-30 kg/ha ගඹීමභ වඳුනහ ගන්නහ රීම. 

 ගේනහ දශඹුහ නිහ සකරන අසනු වහනි පිඹවීභන ටකහඵේධ ඳිබගඵෝධ ඳහරන ප්රගේලඹක් 

ලගඹන් නයිට්රජන් ගඳොගවොය අධි භහත්රහිරන් (>200 kg/ha) ගඹොදහ ගළනිගභන් ගේනහ දශඹුහ 

ඳහරනඹන ඳිබගඵෝධනහලක ගඹොදහ ගළනීභ ප්රතිසථහඳනඹ කශ වළිර ඵ පිරිළඹ - ප්රතිරහබ ඇගයීභ 

වහ අසනු ළඩිවීම් ප්රතිලතඹ ඇගයීභ භඟින් ගඳන්නුම් ගකරිණ. 

 Trichoderma නිසඳහදනර ඝන අසථහ ගඹොදහගනිමින් ළණු කළු ඳළවළති දිලියඹ ඳහරනඹ 

ිරරීභ වහ ක්ගේත්ර ගඹදවුම් ගප්රොගනොගකෝරඹක් ගගොඩනගන රීම. 

 මිරිස ගඵෝගඹන ළශගදන ඇන්ත්රළක්ගනෝස ගයෝගඹ ඳහරනඹන ඇගොක්සගට්රොිතන් 60 වහ 

ක්ගරෝගයොතළගරොනිේ 500g/l SL පරදහයී ඵ ගොඹහ ගළණින. 

 යනකජු භරකඩ (Groundnut Rust) ගයෝගඹන පිිබඹම් ලගඹන් ේෂ්ධ 80 WDG උචිත ඵ ඹිබ 

තවවුරු කයන රීම. 

 ඵඩඉරිඟු ගහගේ ගේනහ දශඹුහ ඳහරනඹ ිරරීභ වහ 3G ද්රහණඹ ජරඹ භඟ 10% (v/v) 

අනුඳහතගඹන් ගඹීමභ පරදහයි විඹ. කීනඹක් වන ගන්නහ මුේ අධිගණහිීමභ ස කහරගණ ීම එභ 

ද්රහණඹ ගඹීමභ භනහ ප්රතිපර රඵහ කරන්ගන්ඹ. 

 කයේ වනගන්නහ අධිගණ ීම ඳත්රරන ඉසනඹක් ලගඹන් MLE 100% (මුරුාංගහ ඳත්ර 

නිසහයකඹ) ගඹීමභ මිරිසර උස තත්ත්ගණ කයේ භඟින් ඉවශ අසනු රඵහ ගදන පරදහයි 

ක්රභඹක් ඵ වඳුනහ ගළණින. 

 ශ්රී රාංකහගේ උතුරු ඳශහගත් යනකජුර (Arachis hypogea) ක කුණුවීගම් ගයෝගඹ වහ ම්ඵන්ධ 

දිීනයභඹ යහධිජනකඹන් ලගඹන්  Sclerotium විගලේ දව අනක් වඳුනහ ගළණින.       

 30 kg/h ක ගඹදවුම් ධහරිතහඹිරන් යුත් මිරිස බීජ නිසහයකඹක මරහකෘතිඹක් හ්ධථක අන්දමින් 

නවීකයණඹ කයන රීම. 

 හණිජභඹ ගහ වහ 16-20 t/ha ක හභහනය අමුමිරිස අසළන්නක් රඵහ ගදන විගේශීඹ මිරිස 

ගදමුහුම් තුනක් නි්ධගේල ගකරිණ. 
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 භව කන්නගණීම ළස තත්ත්ඹන් ඹනගත් ගේ ඹ නිසඳහදිත MIBO 1 ව දඹුේර යණඹ ප්රගදද 

භඟ ARES නභළති විගේ ඹ ගරොකු ළණු ප්රගදදඹ ාංන්දනහත්භක කහ්ධඹ හධනඹක් 

ගඳන්නුම් කගශේඹ. නමුත් රකහ ඵරන රද ගේ ඹ ප්රගදද භඟ ාංන්දනහත්භක ඵළීනගම්ීම 

ගඵඩහ ිරරීගම් වළිරඹහ අඩු ඵ හ්ධතහ විඹ. 

 ගචොකරට් ගඵෝර ක්ධභහන්තඹ වහ රිරන >2.5t/ha ක හභහනය අසළන්නක් රඵහ ගදන කුඩහ 

බීජ හිත යනකජු ප්රගදදඹ හභහනය ගහ වහ ANKGN4 ප්රගදදඹ නමින් නිදවස කයන රීම. 

 1 t/ha ක ඳභණ දශ අසළන්නක් රඵහ ගදන ක වහ මුේ කුණුවීගම් ගයෝගඹන භධයසථ ලගඹන් 

ඔගයොත්තු ගදන කළු ඳළවළති බීජ හිත තර ප්රගදදඹ ANKSE3 නමින් හභහනය ගහ වහ 

නිදවස කයන රීම. 

 20 - 22 t/ha ක දශ අසළන්නක් රඵහ ගදන ගඳොකුරු ළණු ප්රගදදඹ ANKCLO1 නමින් හභහනය 

ගහ වහ නිදවස ගකරිණ. 

 සම්ඳේ සීකුන්ස රි ට් (SSR) ශකුණු බහවිතගඹන් ගගොඩනාංන රද ගප්රොගනොගකෝරඹ ගග්රෝ 

අවුට් ගනසට් (GOT) වහ ළඳීගම්ීම ඩහ විලසනිඹ ගභන්භ කහ්ධඹක්භ ඵ වඳුනහ ගන්නහ රීම. 

ගභභ ක්රභගේදඹ MICH HY 1 වහ MICH HY 2 මිරිස ගදමුහුම්ර බීජ වතිකකයණ 

ක්රිඹහඳටිඳහටිගණීම ප්රගඹෝජනත් නු ඇත. තද ගභභ ගොඹහ ගළනීම් MICH HY 1 වහ MICH HY 

2 මිරිස ගදමුහුම් බීජ ගතොගර ගදමුහුම් ගනොන ආකහයගණ මිශ්ර වීම් වඳුනහ ගළනීභන 

අභිජනකඹන්න ගභන්භ ගහකරුන්නද ප්රගඹෝජනත් නු ඇත. 

 කළු තර ලින් ගතේ නිසහයණඹ ිරරීගම් ක්රිඹහලිගණ ීම වි සන තත්ත්ගණ ඉවශ ගතේ 

ප්රභහණඹක් රඵහ ගළනීගම් උචිතභ ක්රභගේදඹ 180 0C උසණත්ගණ මිනිත්තු 15ක් පිිබසසීභ ඵ 

ගොඹහ ගළණින. 

 ගෝඹහ ිරරි නිසඳහදනඹ වහ PM 13 වහ PM 25 ආය (ගඳශ) ඩහත් ගඹෝගය ඵ වඳුනහ ගන්නහ 

රීම. 

 කහඵනික ගගොවිතළගනහිදි ලහක ඳිබගඵෝධ ඳහරනඹ වහ වජ තහක්ණ ක්රභගේදඹක් ලගඹන් 

Trichoderma දිීනයඹ ගඹොදහ ගනිමින් වජ විදයහත්භක දිීනය නහලකඹක් නිසඳහදනඹ කයන රීම. 

 එශළු ගඵෝග කීනඹන් ව ගේනහ දශඹු කීනඹන් ඳහරනඹ වහ ිතත්තය ඳයගඳෝෂි Telenomus 

remus කෘමින් කෘත්රීභ ලගඹන් ඵහුගුණනඹ ගකොන ශ්රී රාංකහගේ කෘෂිකහ්ධමික ප්රගේලරන මුදහ 

වරින රීම. 

 එශළු ගඵෝගර දශඹුන් ඳහරනඹ වහ යහත්රී කහරගණ ීම විගලේ කව ආගරෝක ඵේඵ බහවිතඹ 

වඳුන්හ ගදන රීම.  

 කහඵනික එශළු ගහගේ ීම ගඳෝක කශභනහකයණ කහ්ධඹක්භතහ ඉවශ නළාංවීභ වහ 

ගඹෝගය ඳහාංශු ප්රතිකහය වඳුන්හ ගදන රීම. 

 අඩු කහඵනික ගඹදවුම් වහ සුකරසු එශළු ප්රගදද වඳුන්හ ගදන රීම. 

 ගකටි කහරඹක් තුශ ගකොම්ගඳෝසට් නිසඳහදනඹ වහ අලය තහක්ණඹ ාං්ධධනඹ ගකගයමින් 

ඳතියි. 

 ඉකුත් ය වහ න කශ ගම් ග්ධීම ඳහාංශු නිඹළදි විලසගේණඹ ිරරීගම් ආඹතනඹ තු 

ධහරිතහඹ සවු ගුණඹක් දක්හ ඉවශ නළාංවීභ පිණි විදයහගහය ඳවසුකම් ළඩි දියුණු කයන රීම. 

(නිඹළදි 163 සන 655 දක්හ) 

 පුසඳ වනගළනීභ ආයම්බක අධිගණ ීම ඳළශඹකන 15 kg ප්රභහණගඹන් ගඩොරභයිට් ඳන එක් 

ිරරීගභන් භළාංගුසටීන්ර කව යු අහභහනයතහ අඩු කශ වළිර ඵ ගොඹහ ගළණින. 

 ළඩිකරය ඇගයීභ වහ ඵරහගඳොගයොත්තු තළිතඹ වළිර අන්නහස ගදමුහුම් වඹක් (06) ගතෝයහ ගන්නහ 

රීම. 

 නරසථ තත්ත් ඹනගත් ීම „ගේ අගනෝදහ‟ මරසකන්ධඹන අගනෝදහ (Sour sop) හ්ධථක ගර 

ඵේධ කශ වළිර ඵ වඳුනහ ගළණින. 
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 හණිජභඹ ගහ වහ විකේඳ ප්රචහයණ අාංගඹක් ලගඹන් ඳත්ර ගඳොගවොය භඟ අන්නහස ිරරුශ 

බහවිතඹ හ්ධථක ඵ වඳුනහ ගන්නහ රද අතය පරගණ ප්රභහණඹ වහ ගුණහත්ඹ ගකගයහි ිරරුගශේ 

ප්රභහණඹ ඵර ගනොඳහන ඵද වඳුනහගන්නහ රීම. ගයෝඳණඹ ිරරීගභන් ති ගදකකන ඳසු ගදභක 

කහරඹක් දක්හ කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ නි්ධගේ ත ඳත්ර ගඳොගවොය ඉසීභ සකර කශ යුතුඹ. 

 අන්නහස ගප්තිිබ ගදකක් අතය කේපි ගහ කය දින 45ිරන් ඳශමු අසළන්න ගනළීගභන් ඳසු කේපි 

ඳළශ ඳ වහ මුසු ිරරීභ, තත්ත්ගඹන් උස අන්නහස පර රඵහ ගළනීගම් හ්ධථක ටකහඵේධ ලහක 

ගඳෝක කශභනහකයණ ක්රභගේදඹක් ඵ වඳුනහ ගළණින. 

 Annona muricata (අගනෝදහ) හි ඳහගතගනොපලිත පර වනගළනීභ උත්ගප්රේයණඹ වහ ගිඵයලික් 

අම්රඹ (GA 3) වහ නළප්තිතීනන් අම්රඹ (NAA) බහවිතහ කශ වළිර ඵ ඳ්ධගණණ භඟින් ගවිබ විඹ. 

 කෘෂි - කහරගුණ උඳගේලනගඹහි තත්ත්ඹ උස ිරරිගභහිරහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු තුශ වහ ඉන් 

පිනත විගලේඥ අදවස රඵහ ගළනීභන ළඩ පිිබගරක් ආයම්බ කයන රීම. 

 භවළලි - ර කරහඳගඹහි අක්කය 10 ඵළගින් ව ගගොවිඳර 5ක් වහ ක්ෂුද්ර ජර තහක්ණ 

ඳේධති ළරසුම් ිරරිභ වහ තහක්ණික වහඹ රහ කරනි. 

 භධයභ ඳශහත් කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු ඹනගත් ගගොවින් 60 ක් වහ ආයක්ෂිත ගෘව ව ජර 

ම්ඳහදන ඳේධති ළකසීභ වහ තහක්ණික වඹ ඳඹන රීම. 

 “ඳහාංශු වහ ජර ාංයක්ණ තහක්ණික ාංග්රවඹ” නභළති ග්රන්ථඹ ම්ඳහදනඹ ගකොන ඳශ කයන රීම. 

 “අනහගත ඳයපුයන ද බහවිතඹන ඉඩ රමින් ජර ම්ඳත ප්රලසථ ගර ඳරිගබෝජනඹ කයමු” 

නමින් තියහය ජර කශභනහකයණඹ ම්ඵන්ධ අත් ගඳොතක් ප්රකහලඹන ඳත්කයන රීම. 

 2021 ්ධඹ තුශ 2020/21 භව කන්නඹ වහ ගහ පිරිළඹ වහ ක්ගේත්ර දත්ත ැකස ිරරිභ අඩ 

ලගඹන් නිභ කයන රද අතය ගකොවිඩ් - 19 ාංගතඹ ගවේතුගන් ක්ගේත්ර ළඩනවන ප්රභහද විඹ. 

2021 ය වහ ගතෝයහගනු රළබු ආවහය ගඵෝග ගහ පිරිළගඹහි ඳශහත්ඵද ඇසතගම්න්තු කස 

කයන අතයභ 2021 ඹර කන්නඹ වහ ප්රහථමික දත්ත ැකස ිරරීභ ළරසුම් කයන රීම. 

 ඳලසචහත් 2020/21 භව, 2021 ඹර වහ පු්ධ 2021/22 භව කන්න ආයණඹ කයමින් 2021 ්ධඹ 

තුශ ගඵෝග පුගයෝකථනඹ හ්ධතහ 10ක් (කන්නඹනන ඳව ඵළගින්) කස කයන රීම. 

 ක්ගේත්ර භට්නගම් සන ජහතික භට්නභ දක්හ කහ්ධඹක්භ දත්ත ගරහඹභක් වතික කයමින් “ගඵෝග 

පුගයෝකථන ගතොයතුරු ඳේධතිඹ - Croplook net” භෘකරකහාංගඹ ළඩිදියුණු ිරරීම් සකර කයන රීම. 

 දත්ත ඇතුශත් කයන්නහ ව කහ්ධඹ භණ්ඩරඹ ඳරිඳහරනඹ ව නිඹහභනඹ වහ ඳහරන ඳේධති 

(ඳළනර) ඳවසුකභක් ගගොඩ නාංන රද අතය ප්රගදදභඹ ලගඹන් පශළු ගඵෝග නිසඳහදනඹ 

පිිබඵ හ්ධතහ ගගොඩනළාංවීභන ඳවසුකභක් ගඹොදන රීම. තද අතිග්ධක ආවහය ගඵෝග වහ 

දිසත්රික්කභඹ ලගඹන් ප්රගදීමඹ යහප්තිති හ්ධතහක් න අතිග්ධකඹක් ගර ඇතුශත් කයන රීම. 

 2020 ය වහ දත්ත අඩාංගු AgStat XVIII ගළුභ දත්ත ම්ඳහදනගඹහි අන් අදිඹගයහි 

ඳතින අතය භහ්ධගගත ක්රභඹ ඔසගේ නුකරග්ධ ීමභ රඵහ ගත වළිර නු ඇත. 

 ගඵෝග යහඹ අඹළඹ - 2020 නභළති වී, අතිග්ධක ආවහය ගඵෝග වහ එශළු වහ දත්ත අඩාංගු 

ප්රකහලන මුද්රණඹ ගකොන භහ්ධගගත ක්රභඹ ඔසගේ ප්රකහලඹන ඳත් කයන රීම. 

 

2. බීජ නිසඳහදනඹ වහ ගුණහත්භකබහඹ ළඩි දියුණු ිරරීභ 

 

 බීජ ඳනත ාංගලෝධනඹ කය කෘෂික්ධභ අධයක් ජනයහේ විසන් නම් කයන රද කමිටුක් 

භඟින් කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ ගත ගඹොමු කයන රීම. 

 GAP වතිකකයණඹන අදහශ සඹලුභ ISO17065 ජහතයන්තය ප්රමිතිඹ අනු වතිකකයණ        

ක්රභගේදඹ කස කයන රීම. 

 බීජ වී ගභට්රික් ගනොන් 12,397ක් වහ එශළු බීජ ගභට්රික් ගනොන් 84 ක් බීජ වතික ිරරීගම් 

ගේගණ ප්රමිතීන්න අනුකර ගර පිිබ ගන්නහ රීම. 
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 අතිග්ධක ආවහය ගඵෝග (ඵඩඉරිඟු, මුාංඇන, යනකජු, තර, කේපි, කුයක්කන්, උඳු, ගකොේලු වහ 

ගෝඹහ ගඵෝාංචි) ගභ. ගනො.  2,024 ක් නිඳදනු රළබ අතය මින් 87% ක ප්රභහණඹක් බීජ 

වතික ිරරීගම් ගේගණ ප්රමිතීන්න අනුකර ගර පිිබ ගන්නහ රීම. 

 ග්රළගනෝරහ ්ධගගණ බීජ අ්ධතහඳේ ගභ. ගනො. 1,159 ක් ප්රමිතීන්න අනුකර ගර වතික කය 

ඇත. ආයක්ෂිත ගෘවඹන් ඹනගත් ගහ කයන රද බීජ අ්ධතහඳේ ගභට්රික් ගනොන් 46 ක් වහ මලික 

ඳන්තිගණ කුඩහ සකන්ධ ආකන්ද 3,278,051 ක් බීජ වතික ිරරීගම් ගේඹ ප්රමිතීන්න අනුකර 

ගර පිිබ ගන්නහ රීම. 

 ඵේධ ඳරතුරු ඳළශ 1,212,320 ක් වහ ගුණහත්භඹ තවවුරු කය වතික ගේඵේ ගඹොදහ ඇත. 

එගභන්භ ඵේධ ඳරතුරු ඳළශ නිඳදවීභ වහ භේ ලහක 674 ක් ද වතික කය ඇත. 

 බීජ වතික ිරරීගම් ගේගණ ප්රමිතීන්න අනුකර වතික කයන රද බීජ, ආනඹනික බීජ වහ 

බීජ අ්ධතහඳේ වහ ගශගඳොර තුිබන් අවඹු ගර රඵහගත් බීජ නිඹළදි 1,303 ක් වහ ඳලසචහත් 

ඳහරන ක්ගේත්ර ඳරීක්හ සකරකය ගුණහත්භඹ තවවුරු කය ඇත.  

 අළුතින් ප්රගදද නිදවස ිරරීගම්ීම න ප්රගදදඹක් ගර තවවුරු ිරරීභ වහ සකර කයන 

විගලේත්ඹ, ටකහත්මිකතහ වහ සථහයිතහ (DUS) ඳරීක්හ, අගප්තික්ෂිත වී ප්රගදද 3ක්, 

එශළු ප්රගදද 27 ක්, අතිග්ධක ආවහය ගඵෝග ප්රගදද 8 ක් වහ ඳරතුරු ප්රගදද 65 ක් වහ 

සකරකයන රීම. 

 2003 අාංක 22 දයණ බීජ වහ ගයෝඳණ ද්රය ඳනත ඹනගත් බීජ වසුරුන්නන් 1,160 ක් 

ලිඹහඳදිාංචි කශ අතය 968 ක ලිඹහඳදිාංචිඹ අළුත් ිරරීභ ද සකරකයන රීම. 

 ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික පිිබගත් අනුගභනඹ කයන ගගොවිඳේර ගුණහත්භඹ තවවුරු ිරරීභ 

වහ ගගොවිඳේ 635 ක් විගණනඹන බහජනඹ කශ අතය ඉන් ගගොවිඳේ 561 ක් ඹවඳත් 

කෘෂිකහ්ධමික ගගොවිඳේ ගර වතික කයන රීම. 

 වී ගහගේ ප්රධහන ඳලිගඵෝධකයින් වහ ඳිබගඵෝධ ආගේක්ණ ළඩනවන් වී ගහ කයන 

ප්රධහන දිසත්රික්ක වතක නිඹමු යහඳෘතිඹක් ගර ආයම්බ කයන රීම.  

 ඵඩඉරිඟු ගහගේ ගේනහ දශඹු ඳහරනඹන කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු භඟින් වකරන්හ ීම ඇති 

ඳරිය හිතකහමී ඳහරන ක්රභගේදඹ ගගොවින් අතය ප්රචලිත කයන රීම. 

 ඩහත් කහ්ධඹක්භ ගේහක් වහ කටුනහඹක, ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය 

ගුන්ගතොටුගඳොගශේ ලහක නිගයෝධහඹන සථහනඹ වහ භධයභ යජගණ ආධහය ඹනගත් 

ගගොඩනළගිේරක් ඉදිකය පිවිසුම්ඳශ නිගයෝධහඹන කනයුතු ඩහත් පුළුේ අන්දමින් කයගගන 

ඹහභ වහ ඳවසුකම් ඇති කයන රීම. 

 ගකොශම යහඹ පිවිසුම්ඳශ නිගයෝධහඹන කනයුතු ඩහත් පුළුේ අන්දමින් ඉටුිරරීභ වහ 

නගගොඩනළඟිේරක් ගකොරිඹහනු ආධහය ඹනගත් ඉදිිරරීභන කනයුතු කයන රීම. 

 ලහක වහ ලහකභඹ ද්රය තළඳළේ භගින් හුභහරුවීගම්ීම ඇතිවිඹ වළිර ඳිබගඵෝධ අදහනභ අභ 

ිරරීභ වහ ගකොශම භධයභ තළඳළේ හුභහරුගහි ලහක නිගයෝධහඹන ටකකඹක් පිහිටුන 

රීම. 

 අම වහ අන්නහස ගබෝග වහ ගජෝ්ධදහන ලහක ආයක්ණ ාංවිධහනඹ භගින් ඳනහ තිබ ලහක 

නිගයෝධහඹන තවනභ ඉත් කය ගළනීභ වහ ව ේවිඳහ්ධලවික තහක්ණික ළඩනවන 

හ්ධථක ගර නිභ කය අම ව අන්නහස ගජෝ්ධදහනඹන අඳනඹනඹ වහ ගශ ඵහධක 

ඉත් ගකොන අන්ත්ධජහතික ගශහභ වහ ඳවසුකම් රන රීම. 

 යුගයෝඳහ ාංගභගණ යනේ 27 වහ නිගයෝධහඹන ේ ඹහධි ජනකගඹකු න Xylella fastidiosa 

හි ධහයක ලහක අඳනඹනඹ වහ ඳනහ තිබ ම්ඵහධක ඉත්කය ගළනීභන අදහශ ඳ්ධගණණ 

හ්ධතහ ඉදිරිඳත් කයන රීම. 

 අන්ත්ධජහතික ලහක ආයක්ක ාංවිධහනගණ මලිකත්ගඹන් ම්ඳහදනඹ කයනු රඵන 

අන්ත්ධජහතික ලහක සසථතහ ම්මුති අාංක 15 ඹනගත් ේෆියුයයිේ ෂසගරෝයයිඩ් (Sulfuryl 

fluoride) දළභඹ බහණ්ඩ අසුයන ද්රය ප්රතිකහය ිරරීභ වහ ගඹොදහ ගළනීභ පිිබඵ තහක්ණ 
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කමිටු හභහිතකත්ඹ වහ ජහතික ලහක නිගයෝධහඹන ගේගණ අතිග්ධක අධයක් ගත්රී 

ඳත්විඹ. 

 ශ්රී රාංකහගේ කහඵනික කෘෂික්ධභඹ වහ අතයලය ලහක ගඳෝක ආනඹනඹ  වහ ම්භත 

ලහක නිගයෝධහඹන නි්ධගේලඹන් ඉදිරිඳත් කයන රීම. 

 ලහක ආනඹනඹ වහ අඳනඹන කනයුතු කහ්ධඹක්භ වහ විනිවිදබහඹිරන් යුතු ඳත්හගගන 

ඹහභ වහ ශ්රී රාංකහ ග්ධගු විසන් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ASYCUDA ඳේධතිඹ භඟ 

ම්ඵන්ධ න රීම. 

 ඉගරක්ගට්රොනික ලහක සසථතහ වතිකඹ භගින් ආනඹන අඳනඹන කනයුතු යනේ 9ක් 

භඟ හ්ධථක සකර කය යුගයෝඳහ ාංගභගණ යනේ 27 ව දකුණු ගකොරිඹහ භඟ සකරකශ 

අත්වදහ ඵළීනභ හ්ධථක නිභ කයන රීම. 

 JICA යහඳෘතිඹ ඹනගත් ලහක නිගයෝධහඹන විදයහගහය වහ විදයහගහය උඳකයණ ්ධග 13 

කන අදහශ උඳකයණ 78 ක් රඵහ ගන්නහ රීම.  

 වජ ආයක්ණ යහඳෘතිඹ වයවහ වජ තහක්ණඹ පිිබඵ විලසගේණ වහ න 

යහඹනහගහය ආයම්බ කයන රීම (GMO and LMO) . 

 ක්ගේත්ර ගගේණ ගභගවයුම් භගින් ගඵෝග ජනක ප්තිරහසභ ව ටහගඹහි ේ ද්ධලඹන් 246ක 

භසත එකතුක් ැකස කයගන්නහ රද අතය ගඵෝග ප්රගදද 82ක් ඳ්ධගණණහඹතනලින් රඵහ 

ගන්නහ රීම. ඊන අභතය විගේශීඹ ගඵෝග ජනක ප්තිරහසභහ 271ක් කෘෂික්ධභ 

ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ නිරධහරින්ගගන් රඵහ ගන්නහ රීම. 

 2021 ්ධගණීම න එකතන් 244ක් ජහන ඵළාංකුගහි ාංයක්ණඹ කයන රීම. ඊන අභතය 

ලගඹන් ඵහුගුණනඹ කයන රද එකතන් 393ක් ාංයක්ණඹ ගකරිණ. ඳළශෆටි ජහන ම්ඳත් 

භධයසථහනගණ ජහන ඵළාංකුගහි ගම් න වින ගඵෝග ජනක ප්තිරහසභහ 16,497ක් ාංයක්ණඹ 

කයනු රළඵ ඇති අතය ඵතර, අ්ධතහඳේ, Dioscorea, ඉන්නර ව ගකගේ ඇතුළු නිඹළදි 

384ක් නරසථ ාංයක්ණඹන රක් ගකරිණ. 

 ජනක ප්තිරහසභ උඳගඹෝජනඹ වහ ඉේලුභ භත ගගොවීන්, ඳ්ධගණණ සථහන ගඳෞේගලික 

භහගම් ව විලසවිදයහර අතය විවිධ ගඵෝග විගලේර එකතන් 338ක් ගඵදහ වරින රීම. 

 ගඵෝග ජනක ප්තිරහසභ නිඹළදි 706ක් ඵහු ගුණනඹ ගකොන ාංයක්ණඹ වහ ඉදිරිඳත් කයන 

රීම. ාංයක්ණඹ කයන රද ඵණ්ඩක්කහ එකතන් 101ක්, භෆ එකතන් 77ක් වහ කළිරරි එකතන් 

33ක් රඳහණු විදයහත්භක රක්ණ බහවිතහ කයමින් ්ධගීකයණඹ කයන රීම. 

 ගතෝයහ ගනු රළබු කුරරන අඹත් ගඵෝග ේ ද්ධලර අණුකභඹ ්ධගීකයණඹ ද වඳුනහ 

ගනොගත් ජනක ප්තිරහසභර DNA ගක්තකයණඹද ම්පු්ධණ කයන රීම. නි්ධගේ ත ගදමුහුම් 

ප්රගදදර ජහනභඹ ඳවිත්රතහ ඳරීක්හ ිරරීභ වහ ගප්රොගනොගකෝරඹක් ගගොඩ නාංන රද 

අතය හීනටි වහ භහ වී ඹන හම්ප්රදහයික වී ප්රගදද අණුකභඹ වහ රඳහණුද්ධශීඹද, ගවොඬයහලු වී 

එකතන් 21ක් රඳහණුද්ධශීඹද ්ධගීකයණඹ කයන රීම. ගනත් ඳහයම්ඳරීක ප්රගදද 29ක් 

කරඹුරු ඳළශ කීඩෆහන ප්රතිගයෝධිතහක් දක්න එකතන් වඳුනහ ගළනීභන අණුකභඹ ලගඹන් 

්ධගීකයණඹ කයන රීම. 

 සඹදිවි වහනි කය ගළනීම් ළශළක්වීභ පිිබඵ ජහතික ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහකහරී ළරළසගභහි 2021 

අනහගත ප්රතිඳත්ති වහ විගලේ ම්භහනඹ ඳිබගඵෝධනහලක ලිඹහඳදිාංචි ිරරීගම් කහ්ධඹහරඹ 

විසන් දිනහ ගන්නහ රීම. 

 ලිඹහඳදිාංචි බීජ වී බුේ 150,013 ක් ඳභණ නිසඳහදනඹ කයන රීම. 

 වතික කශ බීජ වී බුේ 56,552ක් ඳභණ මිරීම ගන්නහ රීම. 

 භසතඹක් ගර බීජ වී බුේ 185,233ක් අගශවි කයන රීම. 

 අතිග්ධක ආවහය ගඵෝගර විවිධ බීජ කහණ්ඩඹන්හි බීජ ගනොන් 1,348 ක් ඳභණ නිසඳහදනඹ 

කයන රීම. 
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 ඵඩඉරිඟු බීජ ිර.ග්රෆ. 92,159ක්, යනකජු බීජ ිර.ග්රෆ.248,655ක්,  ගෝඹහ ගඵෝාංචි ිර.ග්රෆ 

115,314ක්, මුාං බීජ ිර.ග්රෆ 401,663ක්,  උඳු බීජ ිර.ග්රෆ 234,615ක් වහ කේපි බීජ ිර.ග්රෆ 

85,501ක් ඳභණ නිසඳහදනඹ කය අගශවි කයන රීම. 

 මලික එශළු බීජ ිර.ග්රෆ 1,560ක් ව ම්භත එශළු බීජ 19,300ක් ඳභණ නිසඳහදනඹ කයන 

රීම. 

 අ්ධතහඳේ මලික බීජ ව වතික කශ බීජ ගභ.ගනො. 1,079ක් වහ ග්රළගනෝරහ ්ධගගණ ක්ෂුද්ර 

ආකන්ද 2,477,800ක් ඳභණ නිසඳහදනඹ කය අගශවි කයන රීම. 

 ඳශතුරු ඳළර 1,170,397ක් ඳභණ (ඵේධ ඳළර 592,687ක් ඇතුළු) නිසඳහදනඹ කය අගශවි 

කයන රීම. 

 

3. කෘෂිකර්භ හ ියඹ ව න්නින දනඹ 

 “ගෞබහගයහ” ගඵෝග ාං්ධධන ළඩනවන ඹනගත්, 

o දියින පුයහ ගවක්නඹහය 328,332ක් ගනුගන් අතිග්ධක ආවහය ගඵෝගර බීජ වහ 

වනධහය ඳඹන රීම. 

o  ක්ගේත්රඹ තුශ ඵඩඉරිඟු ගහ ව නිසඳහදන ළඩනවන් හ්ධථක අන්දමින් ක්රිඹහත්භක කයන 

රද අතය යහප්තිති කවුරු, භහධය ළඩනවන් ව 2020/21 භව කන්නඹ තුශ ගෂයගභෝන් 

උගුේ භඟින් ගභගවයුම් ඹහන්ත්රණඹක් සථහඳනඹ ිරරීභ ඹනහීම ගර දියින පුයහ ළඩනවන් 

ක්රිඹහත්භක ිරරීභ භඟින් ගේනහ දශඹු වහනිඹ හ්ධථක ගර ඳහරනඹ කයන රීම. 

o විගලේගඹන්භ මිරිස, උඳු, කේපි, තර ඹනහීම අතිග්ධක ආවහය ගඵෝගර ගුණහත්භක නිසඳහදන 

වහ පරදහයිතහ ඉවශ නළාංවීභ වහ ළඩනවන් හ්ධථක ගර ක්රිඹහත්භක ිරරීගභන් ගගොවි 

ක්ගේත්ර වහ නහගඳොලින් 3126ක් ඳඹන රීම. 

o 2021 ග්ධීම ගගොවි ක්ගේත්රර පු්ධණ ලගඹන් ඹහන්ත්රීකයණඹ කයන රද ගඳොලි ගෘවර 

මිරිසර MICH HY 1 ප්රගදදගණ ගදමුහුම් බීජ නිසඳහදනඹ කයන රීම. 

o 2021 ්ධගණීම උතුරු ඳශහගත්ද ඵඩඉරිඟු ගදමුහුම් බීජ නිසඳහදනඹ සකර ගකරිණ. 

o විගලේගඹන්භ කේපි වහ උඳු ගඵෝග වහ ගගොවි ක්ගේත්රලින් න තුන් ඳශහ වළරීභන 

සු්ධඹ ඵරලක්තිගඹන් ක්රිඹහ කයන විකරලි උඳකයණඹක් වඳුන්හ ගදන රීම. 

o තුන්න කන්නඹ වහ මුාං හ්ධථක ගර ගහ කයන රද අතය ට ගවේතුගන් ග්ධ සවු න 

කහ්ධතුගේීම මුාං ඇන මිර ඳවත ළටිණි. 

  ගකොවිඩ් 19 ාංගතඹ තිිතඹීමත් 2021 ඹර ව 2020/2021 භව කන්නඹ තුශීම කෘෂි නිසඳහදන 

ප්ර්ධධන ළඩනවන් ගදකක් හ්ධථක ගර ඳත්න රීම. 

 හම්ප්රදහයික කෘෂි ක්ධභහන්තගණ සන කහඵනික කෘෂික්ධභහන්තඹ දක්හ ඳරි්ධතනඹ වහ 

ඳශහත්, අන්ත්ධ ඳශහත් ප්රගේල, භවළලි කරහඳ ගවෝ ගනත් ඳහ්ධලසකරුන් ඳශහත් අතය භනහ 

වගඹෝගීතහක් ඳත්හ ගළනීභන 2021 ඹර කන්නඹ ආයම්බ වීභන ගඳය ළඩනවන් වතයක් 

ඳත්න රීම. කහඵනික කෘෂික්ධභහන්තඹ වහ ඳශහත්, අන්ත්ධ ඳශහත් ව භවළලි නිරධහරීන් 

වහ පුහුණුකරුන් පුහුණු ිරරීගම් (TOT) ළඩනවන් දවඹක් ඳත්න රීම. 

 ඳළශ තහන් කශභනහකයණඹ, ිතම්භේ නිසඳහදනඹ, ඳළණි නිසඳහදනඹ ව ආවහය පිරිළකසුභ 

ම්ඵන්ධ කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි - යහඹකඹන්න අදහශ ඹටිතර ඳවසුකම් ාං්ධධන 

යහඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භක කයන රීම. 

 භහතගේ අලුවිවහග්ධ ව අනුයහධපුය ශ්රී භවහ ගඵෝධිඹ ඹන ආගමික සථහනර ගවශ ගඵොජුන් වේ 

ගදකක ඉදිිරරීම් කනයුතු අන් අදිඹයන ඳළමිණ තිගබ්. 

 කෘෂික්ධභ නිසඳහදනඹ තහක්ණඹ (NVQ 5) ජහතික ඩිප්තිගරෝභහ ඳහඨභහරහ වහ ඵහ ගළනීගම් 

විබහගඹ අනුයහධපුයඹ, ිතිතර, හරිඹගඳොශ, රබුව , ඳයන්තන් ව ඳහරමුගනයි ඹන කෘෂික්ධභ 

විදයහරර ඳත්න රීම. 
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 2021 ්ධගණීම NVQ 6 විදයහරර  යඹන් 787ක් කෘෂික්ධභ නිසඳහදන තහක්ණ උස ජහතික 

ඩිප්තිගරෝභහ ඳහඨභහරහද, NVQ 5 විදයහරර  යඹන් 258ක් කෘෂික්ධභ නිසඳහදන තහක්ණ 

ජහතික ඩිප්තිගරෝභහ ඳහඨභහරහද වදහයන රීම. 

 2021 ්ධගණීම  යඹන් 206ක් කෘෂික්ධභ නිසඳහදන තහක්ණ උස ජහතික ඩිප්තිගරෝභහ 

ඳහඨභහරහ (NVQ 6) ද,  යඹන් 114ක් කෘෂික්ධභ නිසඳහදන තහක්ණ ජහතික ඩිප්තිගරෝභහ 

ඳහඨභහරහ (NVQ 5) ද හ්ධථක නිභ කයන රීම. 

 GAP පිිබඵ භවජන දළනුම්ත් ිරරීම්, ගගොවි වහ නිරධහරි පුහුණු ිරරීම් ඇතුළු පුහුණු 

ළඩනවන් 80 ක් ඳත්න රද  අතය  SL - GAP ගගොවිඳරේ 545 ක් ්ධඹ තුශ ීම වතික 

කයන රීම. 

 GAP ගම්භහනර ඹටිතර ඳවසුකම් ළරළසභ වහ AFACI - GAP යහඳෘතිඹ හ්ධථක 

ක්රිඹහන නාංන රීම. 

 SAARC ාං්ධධන අයමුදගේ මුරය වහඹ රඵහගනිමින් “අගඹ දහභ ගකගයහි අධහනඹ ගඹොමු 

කයමින් කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි යහඳහය ඔසගේ SAARC කරහඳර කුඩහ ගගොවීන්ගේ ජීගනෝඳහඹ 

ඉවශ නළාංවීභ” පිිබඵ ළඩනවන තකරයනත් සකර කයගගන ඹන රීම. ගේශීඹ ආවහය ගඵෝග 

(ප්රගේලඹන විගලේෂිත වු) ළකසීභ වහ අනුයහධපුය වහ ගභොණයහගර ප්රගේලර පිරිළකසුම් 

භධයසථහනඹ ගදකක් සථහඳනඹ කයන රීම. 

 ගගොවි ප්රජහ වහ අදහශ ගනත් ඳහ්ධලසකරුන් ගත න කෘෂිකහ්ධමික තහක්ණඹ ගඵදහ වළරීභ 

වහ රඳහහිනි ළඩනවන් 161ක් ද විගලේ වීඩිගඹෝ ළඩනවන් 277ක් ද ගකටි විඩිගඹෝ 

ඳණිවුඩ 25ක් ද ය තුශීම විකහලඹ කයන රද අතය ය ටියුබ් ගකටි විඩීගඹෝ ඳන 256ක් 

අන්ත්ධජහරඹන ඇතුරත් කයන රීම. 

 කෘෂික්ධභහන්තඹ වහ ම්ඵන්ධ කරුණු ව ගළනළු පිිබඵ ගුන් විකරලි ළඩනවන් 1,676ක් ව 

ගකටි ඳණිවුඩ 480ක් ය තුශ ීම විකහලඹ ගකරිණි. 

 කෘෂික්ධභහන්තඹ ම්ඵන්ධගඹන් න ගඳොත් 70ක් (පිනඳත් 122,191) ද ඳත්රිකහ 45ක් (පිනඳත් 

1,826,128) ද ගඳෝසන්ධ පිනඳත් 51,430ක් ද නිභකය ගඵදහ වරින රීම. 

 න පිටු  346ක් භහජ භහධය ජහරරන එකතු කයන රීම. 

 කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තු වහ ඳරිශීරනඹන ඳවසු න ගබ් අඩවිඹක් නි්ධභහණඹ කයන රද 

අතය එහි පිටු 118ක් ඹහත්කහීනන කයන රීම. 

 රුපිඹේ මිලිඹන 4.25ක ආදහඹභක් හ්ධතහ කයමින් ගන්ගනෝරු වහ ඵනඅත කෘෂි උදයහනඹ නළයඹු 

පිරි 34,316ක් විඹ.  

 කෘෂිකහ්ධමික ප්රකහලන අගරවිගඹන් ඉඳළයු ආදහඹභ රුපිඹේ මිලිඹන 2.21ිර. 

 ඳහාංශු ඳරීක්ණ හ්ධතහ කශභනහකයණ ඳේධතිගඹහි I න අදිඹය, ඳිබගඵෝධනහලක ලිඹහඳදිාංචි 

ිරරීභ, බීජ ගශගඳොර ඳේධතිඹ ව ත්කම් කශභනහකයණ දත්ත ඳේධතිඹ ම්පූ්ධණ කයන 

රීම. මරය දත්ත ඳේධතිඹ, ඳළශෆටි ජහන ම්ඳත් MIS - I න අදිඹය, ඳහාංශු ඳරීක්ණ හ්ධතහ 

කශභනහකයණ ක්රභගේදගඹහි දත්ත ඳේධතිඹ ඹනහදිඹ ාං්ධධනඹ ිරරීගම් කනයුතු තකරයනත් සකර 

ගකගයමින් ඳතී. 

 කෘෂික්ධභහන්තඹ ආ්රිත ඳළන නළගුණු ගළ නළුලින් 73,718කන 1920 කෘෂි උඳගේලන ගේහ 

ඔසගේ පිිබතුරු ඳඹන රීම. 

 කහඵනික නිසඳහදනඹ පිිබඵ විගලේ භහධය ප්රචහයඹක් රඳහහිනි ළඩනවන් 32ක් ද රඳහහිනි 

ගකටි ඳණිවිඩ 5ක් ද ගශ දළන්වීභක්ද LED ඳළනේ වයවහ දිනඳතහ ගකටි ඳණිවුඩ මුදහ වරිමින් 

ගභන්භ සාංවර වහ ගදභශ ඹන බහහ ගදගකන්භ ඳත්රිකහ 1,212,000ද ගඳෝසනය 28,350ක් ද නිකුත් 

කයන රීම. තිඳතහ ගුන්විකරලි ළඩනවන් 35, කෘෂි ටිවී ය ටියුබ් ගකටි විඩිගඹෝ ඳන 34ක්, 

ගකොම්ගඳෝසට් නිසඳහදනඹ පිිබඵ ලිඹළවුණ ගඳොත්ර පිනඳත් 30,800ක්, පුත් ලිපි 46ක් ද ගම් 

ඹනගත් මුදහ වරින රද අතය දළනුම්ත්බහඹ ඉවශ නාංමින් ZOOM පුහුණු ළඩනවන් 8ක් 

ඳළළත්වීභද භහජ භහධය දළන්වීම් ව විඩිගඹෝ ඳන 148ක් මුදහ වළරිභ ද සකර ගකරිණ. 
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කෘෂිකහර්මික වහ න ොවිජන යක්ණ භ ඩරඹ (AAIB) 

 

දළක්භ  
 

ගේශීඹ කෘෂික්ධභහන්තගණ අග්රගනය ැකකරහවීභ තුලින් දකුණු ආසඹහගේ ඳයභහද්ධශී කෘෂි යක්ණ 

ආඹතනඹ වීභ. 
 

නභනවය  

කෘෂිකහ්ධමික යක්ණඹ වහ ආයක්ණඹ ළරසීභ වහ හමහික ප්රඹත්නඹන් වහ අදහශ ආඹතන 

ම්ඵන්ධීකයණඹ තුිබන් ජහතයන්තය පිිබගත වළිර වි සඨ ගේහක් ළඳයීභ. 
 

අයමුණු 

 ගේශීඹ කෘෂික්ධභහන්තගණ අදහනභ අභ ිරරීභන ව ආඹතනගණ මරය සථහයත්ඹ  ඇති 

ිරරීභන ඳත්නහ යක්ණ ගඹෝජනහ ක්රභ ඹහත්කහීනන ිරරීභ ව න යක්ණ ගඹෝජනහ ක්රභ 

වඳුන්හීමභ. 

 ගේශීඹ කෘෂිකහ්ධමිකඹහන සථහයත්ඹක් රඵහීමභ වහ ඳතින භහජ ආයක්ණ ගඹෝජනහ 

ක්රභ ඹහත්කහීනන ිරරීභ ව න ආයක්ණ ගඹෝජනහ ක්රභ වඳුන්හීමභ. 

 ආඹතනඹන අදහශ න ගේශීඹ වහ ජහතයන්තය තත්ත් වතික රඵහගළනීභ. 

 අදහශ අනිකුත් ආඹතන භඟ භනහ ම්ඵන්ධීකයණඹක් ඳත්හ ගළනීභ. 

 තෘප්තිතිභත් ඳහරිගබෝගික කණ්ඩහඹභක් ඳත්හ ගළනීභ. 

 ආඹතනගණ භහන වහ ගබෞතික ම්ඳත් ාං්ධධනඹ ව ඳරිඳහරනඹ ක්රභත් වහ විධිභත් 

ඳත්හගගන ඹහභ. 
 

ඳනතට අනු ශඹතනඹ ;- 
 

වදිස ආඳදහ තත්ත්ඹන් වමුගේ ගේශීඹ කෘෂික්ධභහන්තඹ වහ කෘෂිකහ්ධමිකඹහ සුයක්ෂිත ිරරීගභහිරහ 

යජඹ ගත ඳළරී ඇති ගකීභ ඉටුිරරීභ වහ 1973 අාංක 27 දයණ කෘෂික්ධභ යක්ෂණ ඳනත භඟින් 

කෘෂිකහ්ධමික යක්ෂණඹ ගනුගන්භ ව එකභ යහජය යක්ෂණ ආඹතනඹ ලගඹන් කෘෂික්ධභ යක්ෂණ 

භණ්ඩරඹ පිහිටුහ ඇත. 1999 අාංක 20 දයණ කෘෂිකහ්ධමික වහ ගගොවිජන යක්ෂණ ඳනත භඟින් 

කෘෂික්ධභ යක්ෂණ භණ්ඩරඹ, කෘෂිකහ්ධමික වහ ගගොවිජන යක්ෂණ භණ්ඩරඹ ගර නළත සථහපිත 

කයන රීම. 
 

කහර්ඹඹන්:- 
 

1. කෘෂිකහර්මික අදහනම් කශභනහකයණඹ 
 

අදහනම් කශභනහකයණ ක්රභගේදඹක් ලගඹන් ශ්රී රාංකහගේ කෘෂිකහ්ධමික ගක්ෂේත්රඹන ගඵෝග, ඳශු, වහ 

- හභහනය යක්ෂණ ඹන අාංල ඹනගත් කෘෂි යක්ණ ක්රභගේද වකරන්හ ීමභ භගින් කෘෂිකහ්ධමික අදහනම් 

කශභනහකයණ වහ දහඹක වීභ, වදිස ආඳදහකීම ගගොවි ජනතහන සකරන ආ්ධථික ිතළටීම් 

අභකය ගළනීභ වහ වඹ වීභ වහ කෘෂිකහ්ධමික ණඹ රඵහගදන මුරය ආඹතනරන සඹ මුරය 

සථහයත්ඹ ්ධධනඹ කය ගළනීභ වහ උඳකහරී වීභ 
 

 ගහ යක්ෂණ ගඹෝජනහ ක්රභ (වී වහ අගනකුත් ගඵෝග) 

 ඳශු ම්ඳත් යක්ෂණ ගඹෝජනහ ක්රභ 

 ජීවිත යක්ණ ගඹෝජනහ ක්රභ  

 සුගත ගෞඛ්ය යක්ෂණ ගඹෝජනහ ක්රභඹ 

 වදිස අනතුරු යක්ෂණ ගඹෝජනහ ක්රභඹ 

 කෘෂි උඳකයණ යක්ෂණ ගඹෝජනහ ක්රභඹ 

 ගඵඩහ යක්ෂණ ගඹෝජනහ ක්රභඹ 
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 ගයෝද 2, ගයෝද 4 ට්රළක්න්ධ ව අගනකුත් ගතන ඳහ්ධලවීඹ යක්ෂණ ගඹෝජනහ ක්රභ 

2. භහජ සුබහධනඹ 
 

භහජ ආයක්ණ ක්රභගේද වකරන්හ ීමභ භඟින්, ශ්රී රාංකහගේ කෘෂිකහ්ධමික ක්ගේත්රඹ වහ ම්ඵන්ධ 

සටින ගගොවීන්ගේ විශ්රහමික දිවිඹ සුයක්ෂිත ිරරීභන දහඹක වීභ. 

 ගගොවි විශ්රහභ ළටුප්ති ව භහජ ආයක්ණ ප්රතිරහබ ගඹෝජනහ ක්රභඹ 

 ධීය විශ්රහභ ළටුප්ති ව භහජ ආයක්ණ ප්රතිරහබ ගඹෝජනහ ක්රභඹ 

 

2021.12.31 දක්හ භසත  මුර ප්ර ියඹ  

විසතයඹ නන් කශ මුදර රු. (මි ඹන  විඹදම් කශ මුදර රු. (මි ඹන * 

පුනයහර්තන 4,000 4,000* 

ප්රහග්ධන 1,040 1,020 

 

2021.12.31 දක්හ මර වහ නබෞියක ප්ර ියඹ 

 

යක්ණ නඹෝජනහ  භඹන්ි  හි ක ශදහඹභ වහ න්දි න වීම්  - 2021 නදළම්ඵර් 31 දක්හ 

යක්ණ නඹෝජනහ  භඹ 2021 නදළම්ඵර් 31 දක්හ 

හි ක ශදහඹභ (රු.මි  න්දි න වීම්    (රු.මි  

අනිහ්ධඹ යක්ණඹ හරික ආදහඹභ 57.8 1,086.5 

 

න ොවි  / ය විශ්රහභ ළටු  වහ භහජ ශයෂණ නඹෝජනහ  භඹ හි ක ශදහඹභ වහ විශ්රහභ ළටු  

න වීම්- 2021 නදළම්ඵර් 31 දක්හ 

නඹෝජනහ  භඹ 

118-02-03-049-1509 

දහඹක 

ං හ 

ශදහඹභ   

(රු.මි  

විශ්රහභ රහීනන් 

ං හ 

විශ්රහභ ළටු  න වීම් (රු.මි  

ගගොවි විශ්රහභ ළටුප්ති 959,254 18.9 167,626 3,755.7 

ධීය විශ්රහභ ළටුප්ති 69,049 0.3 5,354 77.5 

 

*යහජය දහඹකත්ඹ - (ගගොවි වහ ධිය විශ්රහභ ළටුප්ති ගඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භක ිරරීභ වහ 

දළරීභන සකරන ගභගවයුම් වහ ඳරිඳහරන විඹදභ රු.මිලි.247ක මුදර ද ඇතුරත් ගේ) 

 

 2021 ර්නප ක්රිඹහත්භක න ංර්ධන ළඩටවන් ර නබෞියක ප්ර ියඹ   

1. දර්ලක භත ඳදනම් ව යෂණ  භඹක් වදුන්හ නම් හඳෘියඹ 

 ගභභ යහඳෘතිඹ දළනන වුනිඹහ, ිරලිගනොච්චි, අනුයහධපුයඹ, අම්ඳහය, වම්ඵන්ගතොන, කුරුණෆගර 

වහ ගම්ඳව ඹන දිසත්රික්කඹන්හි ක්රිඹහත්භක ගකග්ධ. වහනි තක්ගේරු ිරරීගම් ක්රිඹහලිඹ වහ 

අලය අසථහ රීම චන්්රිකහ ඡහඹහරඳ වහ ගරෝන තහක්ණඹ ගඹොදහ ගළනීභ සකර කයමින් ඳතී. 

 ගභභ ක්රභගේදඹ ඹනගත්, 2021 ඹර කන්නඹ  වහ අනුයහධපුය, වම්ඵන්ගතොන, වුනිඹහ, 

ගම්ඳව, ිරලිගනොච්චිඹ, අම්ඳහය වහ කුරුණෆගර ඹන දිසත්රික්කඹන්  වහ ගභභ ක්රභගේදඹ ඹනගත් 

න්දි ගණනඹ ිරරීම්, ක්ගේත්ර අධීක්ණ වහ ගහ වහනි හ්ධතහවීම් භඟ විලසගේණඹ ිරරීගම් 

කනයුතු සකර කයමින් ඳතී.  

 2021/2022 භව කන්නඹ වහ ද ගභභ න ක්රභගේදඹ අනුගත කය ගළනීභන ළරසුම් කය ඇත. 
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2. කශභනහකයණ දත්ත ඳේධියඹක් ි ත ඳි  ණක භෘදුකහං ඹක් (AIMS) න ොඩනළත්නම්  

ළඩටවන 

 කෘෂිකහ්ධමික වහ ගගොවිජන යක්ෂණ භණ්ඩරඹ විසන්, ජහතයන්තය මරය ාංසථහගේ තහක්ෂණික 

වඹ ඇති, ඳශමු අදිඹග්ධ ගබ් වහ ජාංගභ ගඹදවුභ කස ිරරීගම් කනයුතු අන් කය ඇත. 

 වම්ඵන්ගතොන දිසත්රික්කගණ කුඹුරු ඉඩම් සතිඹම්ගත ිරරීගම් කනයුතු ඹහඹ භට්නමින් 

ම්පු්ධණගඹන් අන් කය ඇත. එගභන්භ ගම්ඳව දිසත්රික්කගණ කුඹුරු ඉඩම් ගකොනක්ද, ඵකරේර 

දිසත්රික්කගණ අ්ධතහඳේ ගහ ිතම් ගඵොගවොභඹක්ද සතිඹම්ගත ගකොන අන් කය ඇති අතය, 

ගගොවීන් රක් 8කන අධික ප්රභහණඹක මලික ගතොයතුරු ගභභ දත්ත ඳේධතිඹන ඇතුශත් කය ඇත. 

ගභභ සඹළු දත්ත ශ්රී රාංකහ ගතොයතුරු වහ න්නිගේදන තහක්ෂණ නිගඹෝිතතහඹතනගඹහි (ICTA) 

දත්ත ගඵඩහ ිරරීගම් අකහලගඹහි (Lanka Government Cloud) ගඵඩහ කය ඇත. 

 ගභඹ ඉදිරිගණීම කහ්ධඹක්ෂභ ක්රිඹහත්භක ිරරීභ වහ ව ගභහි ළඹඵය අභ කයගළනීභ වහ 

කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ වහ ගතොයතුරු තහක්ෂණ අභහතයහාංලඹ එක් ටකහඵේධ යහඳෘතිඹක් 

ලගඹන් ඉදිරිගණීම ක්රිඹහත්භක ිරරීගම් ජහතික ළදගත්කභ හකච්ඡහ ගකොන ඇත. ගරු කෘෂික්ධභ 

අභහත් ඹතුභහගේ ඍජු භළදිවත්වීභ වහ කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලගණ ගභගවඹවීභ වහ ගතොයතුරු 

තහක්ණඹ පිිබඵ ජහතයන්තය භට්නගම් අත්දළකීම් රත් ශ්රී රහාංිරක භෘකරකහාංග ඉාංිතගන්රුන්ගේ 

උඳගේලනඹ ඹනගත් දළනන ගභභ යහඳෘතිඹ ඩහත් කඩිනම් ක්රිඹහත්භක කයමින් ඳතී. ගභභ 

ගඹදවුභ ඉදිරි භහ ිරහිඳඹ තුශ ක්ගේත්ර නිරධහරීන් වන වඳුන්හ ගදමින්, ක්ගේත්ර භට්නමින් 

ක්රිඹහත්භක ිරරීභන ළරසුම් කය ඇත. 

 ට වහ ඳවත දිසත්රික්ක ර නිරධහරී පුහුණු ිරරීම් ර මුලික අදිඹය අන් කයන රීම. ගභභ 

පුහුණු ළඩනවන් රන ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ 

ාං්ධධන නිරධහරීන් වබහගී කයගන්නහ රීම.     

 

දිනඹ විසතයඹ 
පුහුණු ළඩනවන 
ඳළළත්ව සථහනඹ 

වබහගී ව 
නිරධහරීන් 
ගණන 

03/11/2021 
ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ ප්රධහන 
කහ්ධඹහරගණ නිරධහරීන් වහ ඳළළති දළනුත් 
ිරරීගම් ළඩනවන 

Water‟s Edge, 
Battaramulla. 

61 

11/11/2021 
ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ දිසත්රික් 
ගකොභහරිසරුන් වහ ඳළළති දළනුත් ිරරීගම් 
ළඩනවන 

Hotel Grand Monarch, 
Thalawathugoda. 

75 

01/12/2021 
ගකොශම දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 
ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ ාං්ධධන 
නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික ළඩනවන 

Hotel Sapphire, 
Colombo 05.  

50 

01/12/2021 
ගම්ඳව දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 
ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ ාං්ධධන 
නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික ළඩනවන 

Senuri Reception Hall, 
Diyulapitiya. 

140 

01/12/2021 
කළුතය දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 
ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ ාං්ධධන 
නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික ළඩනවන 

Hotel Panorama, 
Kalutara 

125 

02/12/2021 

පුත්තරභ දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 

ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ ාං්ධධන 

නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික ළඩනවන 

Hotel Far Inn Beach, 

Chilaw  
110 

03/12/2021 

කුරුණෆගර දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ 

ගදඳහ්ධතගම්න්තු ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ 

ාං්ධධන නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික 

ළඩනවන 

Hotel Green Serenity, 

Kurunagala  
350 
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දිනඹ විසතයඹ 
පුහුණු ළඩනවන 

ඳළළත්ව සථහනඹ 

වබහගී ව 

නිරධහරීන් 

ගණන 

10/12/2021 

වම්ඵන්ගතොන දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ 

ගදඳහ්ධතගම්න්තු ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ 

ාං්ධධන නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික 

ළඩනවන 

Hotel Rain Tree, 

Hambantota 
125 

14/12/2021 

ගහේර  දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 

ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ ාං්ධධන 

නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික ළඩනවන 

Hotel Grand Palace, 

Galle 
200 

14/12/2021 

භහතය  දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 

ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ ාං්ධධන 

නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික ළඩනවන 

Hotel Balagala Tea 

Garden, Akuressa 
150 

24/12/2021 

යත්නපුය  දිසත්රික් ගගොවිජන ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු 

ගගොවිජන ාං්ධධන නිරධහරීන් වහ ාං්ධධන 

නිරධහරීන් දළනුත් ිරරීගම් මුලික ළඩනවන 

Hotel Kethumatee and 

Banquet, Rathnapura 
170 

 
2021.09.31 දක්හ අතුරු ම්භත ගිණුම් භත ාං්ධධන ළඩනවන් ඇතුරත් මරය ඉරක්කඹ වහ 
ප්රගතිඹ -පුනයහ්ධතන වහ ප්රහේධන විඹදම් ඇතුරත් විඹදම් හ්ධතහගේ හයහාංලඹ  
 

අ/ශ හඳෘියඹ /ළඩටවන 

2021 ර්ඹ 

වහ 

නන්කශ මුදර 

(රු.මි  

නදළම්ඵර් 31  විට මර 

ප්ර ියඹ 
නදළම්ඵර් 31 විට අඹළඹ 

ප්රියඳහදන රළබීම්        

(රු.මි  විඹදභ 

(රු.මි) 

% 

 

භසත අඹළඹ 

 
5,040.0 5,020.0 99.6 4,020.0 

 
පුනයහ්ධතන 

 
4,000.0 4,000.0 100 4,000.0 

 
ප්රහේධන 

 
1,040.0 1,020.0 98.1 - 

01. 

ගගොවි වහ ධිය විශ්රහභ ළටුප්ති 

ගගවීභ වහ 

(118-02-03-049-1509) 

 

4,000.0 4,000.0 100 4,000.0 

 
පුනයහ්ධතන 

 
4,000.0 4,000.0 100 4,000.0 

02. 

ප්රහේධන විඹදභ 

(118-02-03-049-2201) 

 

40.0 20.0 50.0 20 

 
ප්රහේධන 

 
40.0 20.0 50.0 20 

 

අ/ශ හඳෘියඹ /ළඩටවන 

2021 ර්ඹ 

වහ 

නන්කශ 

මුදර 

2021 නදළම්ඵර් න විට මර 

ප්ර ියඹ 
2021 නදළම්ඵර් න විට 

අඹළඹ ප්රියඳහදන රළබීම් 

(රු.මි  විඹදභ (රු.මි) % 

03. අනිහ්ධඹ යක්ෂණ  

118-02-03-43-2202 

 

1,000.0 1,000.0 100.0 - 

 ප්රහේධන 

 
1,000.0 1,000.0 100.0 - 
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2021 ්ධගණ ගදළම්ඵ්ධ 31 දිනන අඹළඹ ප්රතිඳහදන වහ දයහ ඇති විඹදභ 
 
ළඹ  ්ධඹ (vote) 2021 ්ධගණ ඉරක්ක 

(රු.මි) 
2021 ගදළම්ඵ්ධ  අඹළඹ 
ප්රතිඳහදන රළබීම් (රු.මි) 

2021 ගදළම්ඵ්ධ න වින 
දයහ ඇති විඹදම් (රු.මි) 

ගගොවි වහ ධීය විශ්රහභ 
ළටුප්ති ගගවීභ වහ   
(118-02-03-049-1509) 

4,000.0 4,000.0 4,000.0 

ප්රහේධන විඹදභ  
(118-02-03-049-2201) 

40.0 20.0 20.0 

අනිහ්ධඹ යක්ෂණ  
(118-02-03-43-2202)* 

1,000.0 - 1,000.0 

 

*2020 ්ධඹ වහ අනිහ්ධඹ ගඵෝග යක්ණ ගඹෝජනහ ක්රභඹ ඹනගත්  රු. මිලිඹන 1,950ක මුදරක් 

ඉේලුම් කය ඇත. පස ගනුගන් 2021 ්ධගණදි ද මිලිඹන 1000ක් ඳභණක් හ්ධෂික අඹළඹ 

ප්රතිඳහදන තුශ ඇතුරක් කය ඇත. නමුත් 2021 ්ධඹ දවහ න්දි ගගවීභන රු. මිලිඹන 1900ක් ඳභණ 

අලය ගේ. පස අනු අභතය ප්ති යතිඳහදන ලගඹන් රු. මිලිඹන 2850ක් 2021 ්ධඹ දවහ අලය ගේ. 

නෞබහ නප දළක්භ’’ ජහියක ප්රියඳත්ියඹ ක්රිඹහත්භක ිරරීභට අනුරඳ අභහතංලඹ /ශඹතනඹ විුකන් 

 නු රළබ ප්රියඳත්ියභඹ  සයණ  

“නෞබහ නප දළක්භ’’ ජහියක 

ප්රියඳත්ියඹ 
ප්රියඳත්ියභඹ  සයණ 

ගගොවි විශ්රහභ ළටුඳ නළත 

සථහඳනඹ ිරරීභ 

විශ්රහභ ළටුප්ති ගඹෝජනහ ක්රභඹ ප්රති ුවගත කයමින් ්ධතභහනඹන අලය කයන 

ගළර ම් සකර ිරරීභ ම්ඵන්ධ  ඉදිරිඳත් කයන රද අභහතය භණ්ඩර ඳත්රිකහ වහ 

රළබුණු තීයණ භත ඳදනම් න විශ්රහභ ළටුප්ති ගඹෝජනහ ක්රභඹක් කස ිරරීභ වහ 

එඹ ගගොවීන් ගත වඳුන්හීමගම් වහ ඵහගළනීම් ආයම්බ ිරරීගම් මලික කනයුතු 

අන් කය ඇති අතය නිර ලගඹන් ආයම්බ ිරරීභන දිනඹක් 

ඵරහගඳොගයොත්තුගන් සටී. 

ගහගේ අදහනභ ගගොවිඹහ 

අවධ්ධඹඹන ඳත් න ඵළවින් 

ඉවර ප්රතිරහබ හිමි න ගහ 

යක්ණ ක්රභඹක් වකරන්හ ගදනු 

රළගබ්. 

බහණ්ඩහගහයගණ පූ්ධණ  යක්ණ හරික දහඹකත්ඹ හිත වී, ඵඩඉරිඟු, අ්ධතහඳේ, 

ගරොකු ළුණු, මිරිස වහ ගෝඹහ ඹන ගඵෝග 6 වහ අනිහ්ධඹ ගහ යක්ණ 

ගඹෝජනහ ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක ිරරීභ. 

2021 ඹර කන්නඹ වහ, ගගොවීන් ගත පූ්ධණ ගහ යක්ණ ක්රභගේදඹක් 

ළකසීභ වහ, අභ හරිකඹක් ඹනගත් ගහ යක්ණහයණඹන් රඵහ ීමභන 

අභහතය භණ්ඩර ඳත්රිකහක් කස කය අභහතයහාංලඹ ගත ගඹොමු කය ඇත.  

ඳසුගිඹ කහරඹ තුර ගගොවිඹහ 

මුහුණ කරන් ගහ වහනි වහ 

ගගන න්දි භහ වඹක් ඇතුරත 

ගගහ නිභ ගකග්ධ  

ගහ වහනි ඉේලුම් ඳත්ර රළබී දින 90ක් ඇතුරත ගහ වහනි ඇසතගම්න්තු කය න්දි 

ගණනඹ කය ගගවීභ වහ සදහනම් කයනු රඵන අතය බහණ්ඩහගහයගඹන් මුදේ 

ප්රතිඳහදන රඵහ කරන් වහභ ගගවීම් කනයුතු සකර ිරරීභන කනයුතු ගකග්ධ. ගතොයතුරු 

කශභනහකයණ දත්ත ඳේධතිඹ කස ිරරීගභන් අනතුරු ගභභ න්දි කස 

ිරරීගම් කනයුත්ත කහ්ධඹක්භ සකර කර වළිර නු ඇති නමුත් භවහ 

බහණ්ඩහගහයගඹන් මුදේ රළබීභ ප්රභහද ගනොගේනම් කඩිනමින් ගගවීම් කශ වළිරඹ.  

ෆභ ගගොවිගඹකුගේභ කෘෂි 

ගහන් යක්ණඹ ිරරීගම් ඳවසු 

ක්රභගේදඹක් වහ ගනොඳභහ න්දි 

රඵහ ීමගම් න ක්රභගේදඹක් 

වකරන්හ ගදනු රළගබ්. 

කෘෂිකහ්ධමික ගතොයතුරු කශභණහකයණ ඳේධතිඹක් (AIMS)  වහ Index Base 

Insurance යක්ණ ගඹෝජනහ ක්රභඹ කමින් ඳතී. ගභභඟින් න යක්ණ 

ක්රභගේදඹන් වහ කහ්ධඹක්භ යක්ණ ක්රිඹහලිඹක් ගගොවීන් ගත වඳුන්හ ගදනු 

රළගබ්. 

ධිය ප්රජහ වහ පරදහයී 

යක්ණ ක්රභඹක් වකරන්හ ීමභන 

කනයුතු ගකග්ධ 

ධීය ප්රජහ වහ පරදහයී විශ්රහභ ළටුප්ති ගඹෝජනහ ක්රභඹක් වකරන්හීමභන පිඹය 

ගනිමින් ඇති අතය ධීය අභහතයාංලඹ භඟ හකච්ඡහන ිරහිඳඹක් ඳත්හ 

අන් කය ඇත. ධීය අභහතයාංලඹ විසන් අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ ඉදිරිඳත් 

කශ විග ක්රිඹහත්භක කශ වළිරඹ. 
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ජනතහ තුාං්ධධන භණ්ඩරඹ (JEDB) 

දළක්භ   : ප්රහගේශීඹ භට්නමින් ගවොදභ භළදයන ඳහයම්ඳරික ගත් නිසඳහදකඹහ වීභ භඟින් 

ඉවශභ ශුේධ අගරවි මිරක් රඵහ ගළනීගභන් රහබ රඵන වහ ලක්තිභත් යහජය ආඹතන අතරින් එකක් 

ඵන ඳත්වීභ. 

නභනවය   : උඳරිභ කළඳවීභිරන් ඳතින ම්ඳත් ප්රගඹෝජනඹන ගනිමින් පුේගර 

නිපුණතහඹන් ාං්ධධනඹන ළඩි ළරිරේරක් දක්මින් කණ්ඩහඹමි ක්රිඹහකහරීත්ඹ වයවහ අයමුණු 

කයහ රගහවීභ තුලින් ක්ධභහන්ත අභිෘ්ධධිගණ ප්රතිරහබ භසථ යනනභ හිමිකය ීමභ. 

මරයභඹ ප්රගතිඹ  - 2021 

විසතයඹ ඇසතගම්න්තු මුදර   (රු මි.) 
තය මුදර ( රු මි) 

 

ප්රහේධන විඹදම් 599.27 132.65 

පුනයහ්ධතන විඹදමි 1797.58 1614.26 (ගනොළමිඵ්ධ දක්හ 2021) 

ාං්ධධන යහඳෘතිර ගබෞතික ප්රගතිඹ: 

හයහාංලඹ 

කෘෂික්ධභහන්තඹ දවහ ව පරදහයී දහඹකත්ඹ මුේ ගකොන ගගන ප්රහේධන විඹදම් ගනුගන් ළඩිභ 
මුදරක් ගභභ ්ධගණදි ළඹ ගකොන ඇති අතය, ගත් නළත ගහ, නඩත්තු ඳහළු සටුවීභ ගත් ඳළර 
තහන් සථහපිත ිරරීභ, කහඵනික ගඳොගවොය නිසඳහදනඹ ිරරීභ ආීම  ක්රිඹහකහයකම් ගභභ ්ධගණීම 
ආයමිබ කය ඇත. තද, 2020 ්ධඹන හගප්තික් 2021 ගනොළම්ඵ්ධ භ න වින අමු ගත් දළු 
ිරගරෝ රක් 10 ඳභණ ළඩිපුය ගනරහ ගළනීභන වළිරවීභ අඳ ආඹතනඹ රද සුවිගලේෂි ජඹග්රවණඹිර. 

ාං්ධධන යහඳෘතිර ගබෞතික වහ මරයභඹ  ප්රගතිඹ : 

යහඳෘතිඹ 

මරයභඹ (රු මි) 
 
 

ගබෞතික 

ඇසතගම්න්තුගත 
මුදර  

තය 
විඹදභ 

ඇසතගම්න්තුගත 
මුදර 

තය විඹදභ  

නළත ගහ                  - ගත්  
                                         යඵ්ධ 

125.16 
47.03 

 

28.06 58.00 
55.79 14.51 Ha 

නඩත්තු/ිතමි ළකසීභ 
                               ගත් 
                              යඵ්ධ 

                                                          

 
47.16 
49.40 

 
11.75 
33.98 

 
24.00 

149.75 

 
10.50 ha 

147.75 ha 

ඳහළු සටුවීභ 57.47 9.58 27.10 8 ha 

න ගහ වහ නඩත්තු 10.19 5.38 56.5 
14 ha(ඳළර 49500) 

ගනත් ගබෝග වහ කහඵනික 
ගඳොගවොය 

74.88 17.99 110.80 (කහඵනික ගඳොගවොය ගභ 
ගනොන් 1173, ගම්මිරිස 3.5 
ගවක්,ගකෝපි ඳළර 8440) 

ගත් ක්ධභහන්තලහරහ 
අළුත්ළඩිඹහ 

64.22 8.02  ගවෝප්ති, ගරරන් වහ 
ූණේකකරය ගත් 

ක්ධභහන්තලහරහ 

1. ගත් ඳළර තහන් 27.61 17.46 1350000 ඳළර 509309 ඳළර 

2.  හවන           46.77 0.11   

3. කෘෂි ගභරම් 5.44 0.32   

4.  ගනත් 43.94 -   

               හකතු                     599.27 132.65   
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ප්රගති භහගරෝචනඹ–2021 ගනොළම්ඵ්ධ භ දක්හ (කශභනහකයන ගිණුම් රන අනු) 

විසතයඹ 2021 ්ධඹ 2020 ්ධඹ 
ළඩිවීභ අඩුවීගම් 

අගඹ 
% ගර 

ගත් නිසඳහදනඹ අමු ගත් 
දළු (තුඹහඹ) 

 
6,902,149.00 

 
 5,934,207.74 

 
867,941.26 

  
 16.31 % 

          කම්කරුන් ගත 
ඵකර දිගභන් රඵහ රන්නහ 
දළු 

136,374.00 69,311.00 67,063.00 96.76 % 
 

එකතු 7,038,523.00 6,003,518.74 1,035,004.26 17.24 % 

නත් නිසඳහදනඹ නිමි නත්    

ගත් නිසඳහදනඹ නිමි ගත් 
(තුඹහඹ) 

1,507,993.90 1,237,655.00 270,338.90 21.84 % 

          කම්කරුන් ගත 
ඵකර දිගභන් රඵහ රන්නහ 
නිමි ගත් 

 
 

29,329.00 

 
 

15,363.00 

 
 

13,966.00 

 
 

90.91 % 

එකතු 1,537,322.90 1,253,018.00 284,304.90 22.69 % 

ගත් පරදහ රඵහ ගන්නහ 
ඉඩම් ප්රභහණඹ (ගවක්) 
ගත් 
ගවක්නඹහයඹකන 
අසළන්න 

 
2,808.32 

 
 
 

537 

 
2,778.49 

 
 
 

445 

 
 
 
 

91. 

 
 
 
 

    20.55 % 

           ිරගරෝ එකකන 
විකුණුම් මිර 

 
429.55 

 
425.96 

   
3.60 

 
0.84 % 

       ිරගරෝ එකකන 
නිසඳහදන විඹදභ     

 
664.01 

 
692.78 

 
(28.77) 

 
(4.15) % 

යඵ්ධ නිසඳහදනඹ ිරගරෝ 370,665 410,890 (40,225.00) (9.79) % 

අසළන්න ගවක්නඹහයකන 
ිරගරෝ 
 

727 767 (40) (5.31) % 

       ිරගරෝ එකකන 
නිසඳහදන විඹදභ     

425.17 264.74 160.43 60.60 % 

යඵ්ධ නිසඳහදනඹ ිරගරෝ 322.75 277.06 45.70 16.49 % 

මුළු ආදහඹභ 1,403,707,937.00 1,068,485,051.12 335,222,886.08 31.37 % 

තුඹහඹ -ගත් 660,362,399.71 533,732,545.19 126,629,794.52 23.73 % 

                යඵ්ධ 157,594,900.08 108,779,883.97 48,815,016.11 44.88 % 

ඳහරිගබෝගික ගේඹ 331,756,098.87 295,949,367.00 35,806,731.87 12.10 % 

ප්රධහන කහ්ධඹහරඹ 108,848,163.11 66,187,453.26 42,660,709.85 64.45 % 

විවිධ ආදහඹම් 145,146,435.43 638,35,801.70 81,310,633.73 127.37 % 

මුළු විඹදභ 1,614,267,899.45 1,407,132,682.55 207,135,216.90 14.72 % 

තුඹහඹ -ගත් 1,020,804,955.06 868,065,503.15 152,739,451.91 17.60 % 

                
 යඵ්ධ 

 
119,633,595.62 

  
113,840,336.12 

  
 5,793,259.50 

 
5.09 % 

ඳහරිගබෝගික ගේඹ 272,992,801.99 240,530,521.85 32,462,280.14 13.50 % 

ප්රධහන කහ්ධඹහරඹ 200,836,546.78 184,696,321.43 16,140,225.35 8.74 % 

විවිධ ආදහඹම් -    

ශුේධ රහබඹ/අරහබඹ රු    

තුඹහඹ -ගත් (360,442,615.36) (334,332,957.96) (26,109,657.39) 7.81 % 

                යඵ්ධ  
37,961,304.46 

  
 (5,060,452.15) 

 
43,021,756.61 

 
(850.16) % 

ඳහරිගබෝගික ගේඹ 58,763,296.88 55,418,845.15 3,344,451.73 6.03 % 

ප්රධහන කහ්ධඹහරඹ (91,988,383.67) (118,505,868.17) 26,520,484.50 (22.37) % 

විවිධ ආදහඹම් 145,146,435.43 63,835,801.70 81,310,633.73 127.37 % 

මුළු වකතු  (රු.මි) (210,559,962.25) (338,647,631.43) 128,087,669.18 (37.82) % 

ඳසුගිඹ ර්ඹට හන ක් ඳහඩු රු මි 128.08 න් (37.82%  ප්රියලතඹිරන් අඩුවී ඇත. 
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රංකහ නඳොසනෂේට් භහ භ (LPC) 

භහ භ ිති ටුවීභ  ව නනියක ශකෘියඹ 

සී/ රාංකහ ගඳොසගප්තිට් ආඹතනඹ 1992 ජලි භ 10 න දින සීමිත ගකීභක් ඇති භහගභක් ලගඹන් 

1982 අාංක 17 දයණ භහගම් ඳනත ඹනගත් ාංසථහපිත කයන රේගේ යහජය කළනීම් වහ ඛ්ණිජ 

ාං්ධධන ාංසථහගේ එප්තිඳහර ගඳොසගප්තිට් යහඳෘතිඹ  , 1987   අාංක 23 දයණ   ගඳොකර ාංසථහ ගවෝ 

යජඹන අයිතිඹ ඳයහ ගන්නහ ගඳොකර භහගම් ලගඹන් ඳරි්ධතනඹ ිරරීගම් ඳනත ඹනගත්ඹ. ගකගේ 

නමුත්, 2007  අාංක 7  දයණ භහගම් අඥහ ඳනත ඹනගත් ගභකී භහගභ නළත ලිඹහ ඳදිාංචි කයනු රළඵ 

ඇත. 

අතන්ත භ  භහ භ 

භහගගභහි නිකුත් කයන රද ගකොනස, ශ්රී රාංකහ යජඹ ගනුගන් බහණ්ඩහගහය ගේකම්යඹහන 

ම්පූ්ධණගඹන්භ හිමි ගේ. 

දළක්භ 

 “එප්තිඳහර ගඳොසගප්තිට් නිධිඹ ප්රලසත ගර බහවිතහ කය ගනිමින් ගඳෝයදහයී ගඳොසඳයස භඟින් අඳගේ 

භහතෘභූමිඹ හයත් ඳිරන් හයත් ිරරීභ”. 

නභනවය 

 “ඳරිය හිතකහමී ව න ක්රභගේදඹන් වයවහ ගඳොසඳයස ලින් සඹාංගඳෝෂිත ගමින් ජහතික 

ගඳොසගප්තිට් අලයතහඹ ළපිරීභ”. 

භහ නම් කහර්ඹඹන් 

ම ක ක්රිඹහකහයකම් ව නභනවයුම් සබහඹ 

භහ නම් ම ක කටයුතු නර කෘෂි නබෝ  වහ නඳොසන ට් ඳහහණ කළතීම් ිරරීභ,  ළක භ ව 

අනරවිඹ ුකදු කය . 

අඳගේ ගභගවඹ 

 ඛ්නිජ ගගේණඹ 

 ගේරේ කළණීභ 

 ළකසීභ/ තළීනභ ව ඇමරීභ 

 අඹළඹ/ තත්ත් ඳහරනඹ/ විකුණුම් විලසගේණඹ 

 ගඵඞහ කනයුතු 

 ප්රහවනඹ / ඳළනවීභ 

 නඩත්තු කනයුතු 

 පුහුණු 

 මරය ගිණුම්කයණඹ 

 ඳ්ධගණණ වහ ාං්ධධන 

 අගරවිකයණඹ ව විකුණුම් 

 නිසඳහදන දළනුත් ිරරීගම් ළඩනවන් 

 ආඹතනික භහජ කනයුතු 

 ගේක සුඵහධනඹ 
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1.0 රහබදහ ත්ඹ 

 

විසතයඹ 

 

2020/21 

 

2019/20 

 

වි රතහ 

 

% 

පිරිළටුභ         - ප්රභහණඹ (ගභ.ගනො.) 

රු. (මිලිඹන) 

 

නිසඳහදනඹ       - ප්රභහණඹ (ගභ.ගනො.) 

64,392 

750.37 

 

61,487 

44,429 

510.00 

 

46,364 

19,963 

240.37 

 

15,123 

44.9% 

47.1% 

 

32.6% 

ගනත් ආදහඹභ – රු. (මිලිඹන) 29.52 36.32 (6.80) (18.7%) 

භසථ විඹදභ - ෘජු (මිලිඹන) 

- ක්ර (මිලිඹන) 

405.00 

241.32 

321.28 

213.87 

(83.72) 

(27.45) 

(26.0%) 

(12.8%) 

දශ රහබඹ / (අරහබඹ) 345.37 188.72 156.65 83% 

ගභගවයුම් රහබඹ / (අරහබඹ) 120.96 (22.84) 143.80  

ඵකර ගඳය රහබඹ /  

(අරහබඹ) 
150.58 13.48 137.10  

 

2.0 2021.03.31 දිනට මර තත්ත්ඹ 

 

විසතයඹ 

 

2020/21 

 

2019/20 

 

වි රතහ 

ජාංගභ ගනොන ත්කම් 343.93 380.36 (37.43) 

ජාංගභ ත්කම් 755.76 567.29 188.48 

මුළු ත්කම් 1,099.69 948.65 151.04 

    

දිගු කහීනන ගිරම් 78.22 78.30 (0.74) 

ජාංගභ ගකීම් 77.59 38.97 38.62 

මුළු   ම් 155.81 117.27 38.54 

    

භ නකොටස / නකොටස කරුන්නග් අයමුදර 943.87 831.34 112.49 

 

නබෞියක ප්ර ියඹ  
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අතළිය හඳෘිය 

 

හඳෘියඹ ප්ර ියඹ 
ම්ර්ර්ණ ිරරීභට 

අන ක්ෂිත දිනඹ 

න ඇමරුම් ඹන්ත්රඹ සථහඳනඹ ිරරීභ 
ඹහන්ත්රික කනයුතු ව ඉදිිරරීම් කනයුතු සකර 

ගමින් ඳතී 
2022 නඳඵයහි  

කුඩු ිරරීගම් ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

ප්රතිාංසකයණඹ ිරරීභ 

ඹහන්ත්රික කනයුතු ව ප්රම්ඳහදන කනයුතු සකර 

ගමින් ඳතී 
2022 අන ෝසතු 

ගඳොගවොය ඇසුරුම් ටකකඹ සථහඳනඹ 

ිරරීභ 

ඹහන්ත්රික කනයුතු ව ප්රම්ඳහදන කනයුතු සකර 

ගමින් ඳතී 
2022 අනප්රේල් 

ඵරලක්ති ගඵදහ වළරීගම් ඳේධතිඹ ව 

ගඳොගයොත්තු ජනක ඳේධතිඹ ළඩිදියුණු 

ිරරීභ 

යහඳෘති හ්ධතහ වහ අධයක් භණ්ඩරගණ 

අනුභළතිඹ අගප්තික්ෂිතඹ 
2022 අන ෝසතු 

එප්තිඳහර අමුද්රය ගඵඩහ ඉදිිරරීභ ප්රම්ඳහදන කනයුතු සකරගමින් ඳතී 2022 අන ෝසතු 
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වී අනශවි භ ඩරඹ (PMB) 

 

දළක්භ  -  “ වී ව වේ මිරන ගළනීභ, ගඵඩහ ිරරීභ, ළකසීභ වහ අගරවි ිරරීභ පිිබඵ 

ප්රමුඛ් යහජය භළදිවත්කරු ලගඹන් කනයුතු ිරරීභ ” 

 

ගභගවය   -  “ නිසඳහදකඹහ වහ ඳහරිගබෝගිකඹහ ඹන ගදඳ්ධලඹභ තෘප්තිතිභත් න අයුරින් වී 

ව වේ මිරන ගළනීගම්, ගඵඩහ ිරරීගම්, ළකසීගම් වහ අගරවි ිරරීගම් 

ක්රිඹහලිඹ දළනුගභන් වහ කුරතහගඹන් ඳරිපූ්ධණ ව කහ්ධඹ භණ්ඩරඹක් 

තුලින් හ්ධථක ඉටු ිරරීභ.” 

 

අයමුණු   - වී වහ ගශගඳොගශහි සථහය ඉවශ මිරක් රඵහ ීමභ 

 වේ ගකටීභ වහ ගඵඩහ ිරරීභ විධිභත් ිරරීභ  

 හධහයණ මිරකන වේ රඵහීමභ 

 ගඵඩහ ධහරිතහ ළඩි ිරරීභ වහ ආයක්ෂිත ගතොගඹ සුයක්ෂිත තළන්ඳත් ිරරීභන 

සුකරසු ගඵඩහ ඵන ඳත් ිරරීභ වහ  විදයහත්භක වී ගඵඩහ කර වළිර නවීන 

තහක්ණගඹන්  යුත් ගඵඩහ ඉදි කය ගළනීභ 

    

කහ්ධඹඹන්  - වී ගගොවීන්ගේ අගරවි මිර වතික ිරරීභ වහ වතික මිරන වී මිරීම ගළනීභ  

වී ව වේ ගගශගඳොශ මිර සථහය ඳත්හ ගළනීභ 

වී ගතොග වහ වේ ගතොග ඳත්හ ගළනීභ 

ශ්රී රහාංිරකඹන් වහ ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇති ිරරීභ 

මරය ප්රගතිඹ - 

විසතයඹ 
නන්කශ මුදර (රු. මි.  

(අනුභත  

විඹදම් කශ මුදර (රු. මි.  

(ත ලනඹන්  

ප්රහේධන  500.0         35.5    * 

පුනයහ්ධතන 150.0 140.6 

හිමිකම් දහඹකත්ඹ 2,171.0 2,176.3 

* ගභභ අනුභත ප්රහේධන විඹදම් ඹනගත් ළඹකර ඉවත ප්රතිඳහදන රඵහගදන ගර භවහ 

බහණ්ඩහගහයගඹන් 2021.10.21 දින ඉේලුම් කර ද වී අගශවි භණ්ඩරඹ ගත ගම් නගතක් එභ 

ප්රතිඳහදන රළබී නළත. 

 

විගලේෂිත ක්ගේත්රඹ 

ාං්ධධන ළඩනවන 1 

 

වී මිරීම ගළනීභ 

 

ගන්කශ මුදර රු. මි. 19,755 
විඹදම් කශ මුදර රු. මි. 2,898 

 

අයමුණු 

නිසඳහදකඹහ වහ ඳහරිගබෝගිකඹහ ඹන ගදඳ්ධලඹභ තෘප්තිතිභත් න 

අයුරින් වී ව වේ මිරන ගළනීගම්, ගඵඩහ ිරරීගම්, ළකසීගම් වහ 

අගරවි ිරරීභ 
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ාං්ධධන ළඩනවන 1 

 
වී මිරීම ගළනීභ 

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 

 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ 

 

 

අත්ඳත් කය ගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ 

 

1. 2020/21 භව කනන්ගණ වී මිරීම 

ගළනීභ 

 

2. ගභගවයුම් විඹදම් දළරීභ 

 

 

3. 2021 ඹර කන්නගණ වී මිරීම ගළනීභ 

4. ගභගවයුම් විඹදම් දළරීභ 

2020/21 භව කන්නගණ වී 

ගභ. ගනො. 300,000 ක් 

මිරීම ගළනීභ 

 

 

2021 ඹර කන්නගණ වී 

ගභ.ගනො. 100,000 ක් මිරීම 

ගළනීභ 

2020/21 භව කන්නගණීම නහඩු වී 

ගභ.ගනො. 44,249 ක්, ම්ඵහ වී ගභ.ගනො. 

527.0 ක් ගර මුලු වී ගභ. ගනො. 44,776 

ක් මිරීම ගගන ඇත.  

ගබෞතික ප්රගතිඹ 16% 

2021 ඹර කන්නගණීම නහඩු වී ගභ.ගනො. 

7,582 ක්, ම්ඵහ වී ගභ.ගනො. 136 ක් වහ 

ිරරී ම්ඵහ වී ගභ.ගනො. 10 ක් ගර මුලු 

වී ගභ. ගනො. 7,728 ක් මිරීම ගගන ඇත. 

ගබෞතික ප්රගතිඹ 13% 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 

(දිසත්රික්කඹ / ග්රහභ නිශධහරී භ) 

අම්ඳහය, අනුයහධපුයඹ,  ගඳොගශොන්නරු, කුරුණෆගර, භඩකරපු,  

පුත්තරභ, , ත්රිකුණහභරඹ, මුරතිේ, වුනිඹහ, ිරලිගනොච්චිඹ, භන්නහයභ, 

ඹහඳනඹ, භවනුය , ඵකරේර, ගම්ඳව, භහතගේ, වම්ඵන්ගතොන, 

ගභොණයහගර, යත්නපුය, භහතය ව ගහේර දිසත්රික්ක  

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ 
දියින පුයහ ගගොවීන් 

 

සකරකයන රද පුහුණු ළඩමුළු  

 

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ 

නළත. 

 

05 
 

 

 

 

ාං්ධධන ළඩනවන 2 
ප්රහේධන විඹදම් 

 

ගන්කශ මුදර රු. මි. 500 විඹදම් කශ මුදර රු. මි. 35.5 

 

අයමුණු වී මිරීම ගළනීභ වහ ගඵඩහ අලුත්ළඩිඹහ ිරරීභ  

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 

 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ 

 
අත්ඳත් කය ගත් ගබෞතික 

ප්රගතිඹ 

 

1. න ගඵඩහ 04 ක් ඉදි ිරරීභ 

2. ගඵඩහ 100 ක් වහ  ාංවන වී 

විඹීනගම් ඹන්ත්ර සථහපිත ිරරීභ 

3. ගඵඩහ අලුත්ළඩිඹහ ිරරීභ වහ 

නවීකයණඹ ිරරීභ ගභගවයුම් 

විඹදම් දළරීභ 

4. ිතම් යහක්ක 15,000 ක් මිරීම ගළනීභ 

5. පුහුණු වහ ාං්ධධනඹ 

 

 

වී මිරීම ගළනීභ වහ 

අතයහලයගඹන් අලුත්ළඩිඹහ 

කර යුතු ගඵඩහ 35 ක් යුධ 

වමුදහ භඟින් අලුත්ළඩිඹහ 

ිරරීභ 

 

30% 

භවහ බහණ්ඩගහයගඹන් ප්රහේධන 

ප්රතිඳහදන රඵහ ගනොීමභ භත 

අගනකුත් යහඳෘති ක්රිඹහත්භක 

කය ගනොභළත.  
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ාං්ධධන ළඩනවන 3 
හිමිකම් දහඹකත්ඹ 

 

ගන්කශ මුදර රු. මි.  2,171 විඹදම් කශ මුදර රු. මි. 2,176.3 

 

අයමුණු 2012 ්ධගණ සන 2019 ්ධඹ දක්හ වි මීරීම ගළනීභ වහ 

රාංකහ ඵළාංකු වහ භවජන ඵළාංකු භඟින් 

රඵහගත් ඳළයණි ණඹ කහීනන ණඹක් ගර හරික ලගඹන් 

ගගවීභ  

ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් ක්රිඹහකහයකම් 

 

1. රාංකහ ඵළාංකු ගත හරික ගගවීභ 

2. භවජන ඵළාංකු ගත හරික ගගවීභ 

 

 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ 

 

වී මිරීම ගළනීභ වහ රඵහගත් 

ඔඩඳණ ණඹ පිඹහ ගළනීභ 

අත්ඳත් කය ගත් 

ගබෞතික ප්රගතිඹ 

 

100% 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 

(දිසත්රික්කඹ / ග්රහභ නිශධහරී භ) 

- 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ දියින පුයහ ගගොවීන්  

 

 

රහබ / අරහබ පිිබඵ විසතය -       

   

්ධඹ 
රහබඹ/(අරහබඹ) රු. මි 

 

2017 (462.11) 

2018 (1,185.10) 

2019 (741.66) 

      

   

 

 

 

 

 

 

ාං්ධධන ළඩනවන සකරකශ ප්රගේලඹ 

(දිසත්රික්කඹ / ග්රහභ නිශධහරී භ) 

අම්ඳහය, අනුයහධපුයඹ, ගඳොගශොන්නරු,  කුරුණෆගර, 

භඩකරපු , පුත්තරභ, ත්රිකුණහභරඹ, මුරතිේ, වුනිඹහ, 

ඵකරේර, භහතගේ, යත්නපුය වහ දිසත්රික්ක ර 

ප්රතිරහභීන් ාංඛ්යහ දියින පුයහ ගගොවීන්  

ක්ගේත්ර නිරීක්ණ ාංඛ්යහ              05 
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නවකටර් නකොබ්ඵෆකඩු න ොවිකටයුතු ඳර්නපණ වහ පුහුණු ිරරීනම් ශඹතනඹ 

(HARTI) 

දළක්භ     

න ොවිජන වහ ග්රහමීඹ අංලනප ියයහය ංර්ධනඹ වහ න දළනුම් ජනනඹ කය නඵදහ    වළරීනම් 

ප්රමු ඹහ ඵට ඳත් වීභ 

නභනවය    

ඳර්නපණ වහ පුහුණු ක්රිඹහකහයකම් තුළින් න ොවිජන වහ ග්රහමීඹ අංලඹ ලක්ියභත් ිරරීභ 

ඉරක්ක  

01.  දළනුභ ජනනඹ වහ කහීනන ගඵදහ  වළරීභ තුිබන් ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ ඩහත් 

කහ්ධඹක්භ ිරරීභ 

02. පුහුණු ිරරීම් තුිබන් ග්රහමීඹ ාං්ධධනඹන ම්ඵන්ධ ඳහ්ධලකරුන්  ගේ වළිරඹහ ළඩි 

දියුණු ිරරීභ 

03. කහ්ධඹඵේධ ඳ්ධගණණ තුිබන් ග්රහමීඹ ාං්ධධන ළරසුම් නි්ධභහණඹ ිරරීභ 

04. ළඳයුම් දහභගඹහි සටින ඳහ්ධලසකරුන් වහ ග ශ ගඳොශ මිර ගතොයතුරු ළඩි දියුණු 

ිරරීභ 

05. ආඹතනගණ ම්ඳත් කශභනහකයණඹ ළඩි දියුණු ිරරීභ 

අයමුණු 

 ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදකයින්න, ගගොවීන්න ව ගශඳුන්න ගශගඳොශ ගතොයතුරු ගඵදහ වළරීභ 

 අගරවිකයණ ගළනලු පිිබඵ ඳ්ධගණණ සකර ිරරීභ 

 ඳහරිගබෝගික වළසරීභ පිිබඵ ඳ්ධගණණ සකර ිරරීභ 

 යජගණ ාං්ධධන ළඩනවන් ඇගයීභ 

 කෘෂිකහ්ධමික වහ ග්රහමීඹ ාං්ධධන යහඳෘති ව ළඩනවන්ර ඵරඳෆභ තක්ගේරු ිරරීභ 

 කෘෂිකහ්ධමික ප්රතිඳත්ති භහගරෝචනඹ ිරරීභ ව විලසගේණඹ ිරරීභ 

 ගඹෝිතත ාං්ධධන යහඳෘති පිිබඵ ලකයතහ අධයඹනඹන් සකර ිරරීභ 

 ජර ම්ඳත් කශභනහකයණඹ ව හරි කෘෂික්ධභඹ පිිබඵ ඳ්ධගණණ ඳළළත්වීභ 

 හරිභහ්ධග කනයුතුරන ම්ඵන්ධ ආඹතන ව ආඹතනික ප්රතිඳත්ති පිිබඵ ඳ්ධගණණ සකර 

ිරරීභ 

 ජහතික ප්රමුඛ්තහ භත ඳදනම් පුහුණු ළඩනවන්/ළඩමුළු/ම්භන්ත්රණ ාංවිධහනඹ ිරරීභ ව 

ඳළළත්වීභ 

 නිලසචිත විඹඹන් පිිබඵ පුහුණු ළඩනවන් සකර ිරරීභ භගින් ඵහහිය ඉේලුභ පුයහීනභ 

 ඵහහිය ආඹතන විසන් ාංවිධහනඹ කයනු රඵන පුහුණු ළඩනවන් වහ පුහුණු 

විගලේඥයින්ගේ ගේහන් ළඳයීභ 

 පුසතකහර ව ශ්රය දෘලය ම්ඳත් ළඩිදියුණු ිරරීභ 

 ඳ්ධගණණ ගොඹහගළනීම් ගඵදහ වළරීභ වහ ගතොයතුරු න්නිගේදන තහක්ණඹ බහවිතහ 

ිරරීභ 

 ඳහරිරික වහ සබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ ගළනලු අධයඹනඹ ිරරීභ 

 ගඹදවුම් ළඳයීභ ව උඳකහයක ගේහ පිිබඵ ඳ්ධගණණ සකර ිරරීභ 

 භහන ම්ඳත් නිපුණතහ ්ධධනඹ ිරරීභ 

 අලයතහ භත ඳදනම් න කහ්ධඹ භණ්ඩරඹ ඵහ ගළනීභ 
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මර ප්ර ියඹ 

ගු 01: ප්රහග්ධන වහ පුනයහර්තන විඹදම් හයහංලඹ 

විසතයඹ නන් ිරරීම්  (රු.මි  විඹදම් (රු.මි) 

ප්රහේධන 9.76 8.35 

පුනයහ්ධතන 200 188 

ගු 02: ප්රහේධන විඹදම් 

විසතයඹ නන් ිරරීම්  (රු.මි  විඹදම් (රු.මි  

ඳ්ධගණණ 4.258 4.13 

පුහුණු ිරරීම්  2.9 2.46 

දළනුභ හුභහරු කයගළනීභ ව 

ඳ්ධගණණ ගතොයතුරු යහප්තිතිඹ 
2.1 1.58 

Monitoring Research 0.5 0.183 

අන්ත්ධ ම්ඵන්ධිත ම්ඵන්ධතහ ව ාං්ධධන යහඳෘතිඹ (ICDP) ඹනගත් නවීකයණඹ ිරරීභන 

නිඹමිත විගලේෂිත ආ්ධථික භධයසථහන පිිබඵ පූ්ධ තත්ත් විලසගේණඹ ,  ගගොවීන්ගේ බහයකහය 

අයමුදර භඟින් ක්රිඹහත්භක „කෘෂි ලක්ති‟ ණඹ ගඹෝජනහ ක්රභඹ ඇගයීභ ව ආඹතනගණ ඳ්ධගණණ 

නයහඹ ඳත්රඹ ම්ඳහදනඹ ිරරීභ ඹන අධයඹන වහ ජහතික අඹළඹ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගන් අනුභළතිඹ 

රළබී නළත. 

නබෞියක  ප්ර ියඹ 

ගු 03: ඳ්ධගණණ 

විසතයඹ ඉරක්කඹ 
2021.12.31 දිනට නබෞියක 

ප්ර ියඹ 

ඳ්ධගණණ 75% 
75%(හ්ධතහ ගකටුම්ඳත ඵහය 

ීම ඇත) 
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ඳ්ධගණණ නි්ධගේල -   ඳ්ධගණණ 22 වහ නි්ධගේල රඵහ ීම ඇත.  

්ධ 2021 ක්රිඹහකහරී ළරළසභන අනු කෘෂිකහ්ධමික අගරවි ගතොයතුරු යහඳෘතිඹ ද ඇතුශත් භහජ - 

ආ්ධථික ඳ්ධගණණ යහඳෘති 21 ළරසුම් කශ ඳරිදි අන් කශ අතය යගට් ගගොවිජන ක්ගේත්රගණ 

ප්ර්ධධනඹ වහ එභ ඳ්ධගණණ ආ්රිත ප්රතිඳත්තිභඹ ඵරඳෆම් අදහශ ඳහ්ධලසඹන් ගත ගඹොමු ිරරීභන 

කනයුතු ම්ඳහදනඹ ගකග්ධ. ට වළරුණු ගකොන, අගනකුත් ආඹතන වහ අාංල ගත දහඹකත්ඹ රඵහීමභ 

දවහ කහීනන භහතෘකහ ඔසගේ හ්ධතහ ගණනහක් ම්ඳහදනඹ කයන රීම. ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්ති 

ගකටුම්ඳත භහගරෝචනඹ කය ඉදිරිඳත් ිරරීභ, „කහඵනික ගගොවිතළන ගත ගඹොමුවීභ: ඉදිරි ගභන 

වහ ගළනලු, අභිගඹෝග ව ගඹෝජනහ‟ ඹන භළගඹන් හ්ධතහක් කස කය ඉදිරිඳත් ිරරීභ, කහඵනික 

ගගොවිතළනන ගඹොමුවීභ උගදහ යජඹ ගත් තීයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් යහජය අභහතයයඹහ විසන් නගන 

රද ප්රලසන භහරහන විසතයහත්භක ප්රතිගඳෝණඹක් රඵහීමභ, කහඵනික කෘෂික්ධභහන්තඹන ගඹොමු වීභ 

ම්ඵන්ධගඹන් භහ්ධග සතිඹභක් කස කය ඉදිරිඳත් ිරරීභ, වජ සකන්ධ ඉන්ගන්ට්රිඹ කස ිරරීභ, 

ජහතික ඳහරිරික ප්රතිඳත්තිඹ  භහගරෝචනඹ ිරරීභ, ශ්රී රාංකහගේ න විනහල කයන සථහන පිිබඵ 

මලික ාංචහයඹක් භත ඳදනම් ව තීක්සණ බුේධි හ්ධතහ කස ිරරීභ. 

02. පුහුණු ිරරීම්  

පුළුේ විඹ ක්ගේත්ර ගණනහක් ආයණඹ ආකහයගණ පුහුණු ළඩනවන් 15ක් අධයහඳන වහ පුහුණු 

අාංලඹ විසන් අන් කය තිගබ්. 

ගු 05: පුහුණු ළඩනවන්ර ගබෞතික ප්රගතිඹ 

විසතයඹ 

2021.12.31 දිනන ගබෞතික ප්රගතිඹ 

ළඩනවන් ගණන වබහගී ව පිරි 

ග්රහභ ාං්ධධන ළඩනවන් ළරසුම් ිරරීභ 

ව කශභනහකයණඹ වහ ප්රජහ 

වබහගීත් ක්රභගේදඹන් බහවිතහ ිරරීභ 

පිිබඵ පුහුණු ළඩනවන 

03 

වකහය ළරසුම් අධයක්රුන් ව 

ාං්ධධන නිරධහරීන් 198 ක් ඇතුළු  

දිසත්රික් ක්රභ ම්ඳහදන අාංලගඹන් 

ඳත්න රද පුහුණු ළඩනවනන 

වබහගී විඹ 

භහජ ජීවීකයණඹ පිිබඵ පුහුණු 

ළඩනවන 
01 

ාං්ධධන නිරධහරීන් 35 ක් දිසත්රික් ක්රභ 

ම්ඳහදන අාංලගඹන් "ගෞබහගයභත් 

ගභක්" පුහුණු ළඩනවනඹ වබහගී විඹ 

ග්රහමීඹ ආ්ධථිකඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ ගගොවි 

කහන්තහ යහඹකයින් ලක්තිභත් ිරරීගම් 

එක් දින පුහුණු ළඩනවන 

10 
ගගොවි කහන්තහ යහඹකයින් 516 ක් 

පුහුණු ළඩනවනන  වබහගී විඹ 

කෘෂි යහඳහය ාංකේඳ බහවිතඹ  ව 

අගරවිකයණ යහප්තිතිඹ පිිබඵ ගන්හසක 

ළඩමුළු 

 

01 

ශ්රී රාංකහ ඹම විලසවිදයහරගණ 

කෘෂික්ධභ වහ ළවිලි කශභනහකයණ 

 ඨගණ කෘෂි යහඳහය කශභනහකයණඹ 

වදහයනු රඵන අන් ය  සසුන් 29 

ක් ළඩනවනන වබහගී වව. 
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03. දළනුභ හුභහරු කයගළනීභ ව ඳ්ධගණණ ගතොයතුරු යහප්තිතිඹ 

2021 ග්ධීම ආඹතනඹ රළබ තත් සුවිගලේෂී ජඹග්රවණඹක් නම්, ගකොවිඩ් 19 ත්ධජනඹ වමුගේ ගඳය 

යර ම්පූ්ධණ කශ යුතු තිබ නමුත් භග වළරුණු ඳ්ධගණණ හ්ධතහ 16ක් නිකුත් ිරරීභයි. ට 

වළරුණු ගකොන, අගනකුත් ආඹතන වහ අාංල ගත දහඹකත්ඹ රඵහීමභ දවහ කහීනන භහතෘකහ ඔසගේ 

හ්ධතහ ගණනහක් ම්ඳහදනඹ කයන රීම. ජහතික කෘෂික්ධභ ප්රතිඳත්ති ගකටුම්ඳත භහගරෝචනඹ කය 

ඉදිරිඳත් ිරරීභ, „කහඵනික ගගොවිතළන ගත ගඹොමුවීභ: ඉදිරි ගභන වහ ගළනලු, අභිගඹෝග ව 

ගඹෝජනහ‟ ඹන භළගඹන් හ්ධතහක් කස කය ඉදිරිඳත් ිරරීභ, කහඵනික ගගොවිතළනන ගඹොමුවීභ 

උගදහ යජඹ ගත් තීයණඹ ම්ඵන්ධගඹන් යහජය අභහතයයඹහ විසන් නගන රද ප්රලසන භහරහන 

විසතයහත්භක ප්රතිගඳෝණඹක් රඵහීමභ, කහඵනික කෘෂික්ධභහන්තඹන ගඹොමු වීභ ම්ඵන්ධගඹන් 

භහ්ධග සතිඹභක් කස කය ඉදිරිඳත් ිරරීභ, වජ සකන්ධ ඉන්ගන්ට්රිඹ කස ිරරීභ, ජහතික 

ඳහරිරික ප්රතිඳත්තිඹ  භහගරෝචනඹ ිරරීභ, ශ්රී රාංකහගේ න විනහල කයන සථහන පිිබඵ මලික 

ාංචහයඹක් භත ඳදනම් ව තීක්සණ බුේධි හ්ධතහ කස ිරරීභ. 

ආඹතනඹ විසන් න්නිගේදන ක්ගේත්රඹ තුර විලහර ගභගවඹක් ගතොයතුරු ව න්නිගේදන අාංලඹ 

ලක්තිභත් ිරරීභ තුිබන් ඉටු කයමින් සුවිගලේෂී ජඹග්රවණ අත්ඳත් කය ගන්නහ රීම. පුළුේ ගප්රේක්ක 

පිරික් ගත ශඟහවීභ වහ ප්රධහන කහ්ධඹබහයඹක් ඉටුිරරීගම් අයමුණින් ආඹතනඹ සඹ ගතොයතුරු වහ 

න්නිගේදන අාංලඹ ලක්තිභත් කශ අතය ප්රකහලන දිඹත් ිරරීගම් ඉවශ භට්නභක් නිටුවන් කගශේඹ.   

පුළුේ ග්රහවක පිරික් ගත ශගහවීභන වළිර ඳරිදි ගතොයතුරු ව න්නිගේදන අාංලඹ ලක්තිභත් කයනු 

රළබීඹ. ට අනු ඳ්ධගණණ හ්ධතහ 13ක්, කහ්ධඹ ඳත්රිකහ 03ක් ප්රකහලඹන ඳත් කයනු රළබ අතය එක් 

ඇගයීම් හ්ධතහක් කෘෂික්ධභ අභහතයාංලඹන ඉදිරිඳත් කයන රීම. ඊන අභතය ගගොවිමිණ නමින් 

ජහතික කෘෂිකහ්ධමික පුත්ඳතක් එිබ දළක්වීඹ. පිටු 24ිරන් භන්විත 'ගගොවිමිණ' ජහතික කෘෂිකහ්ධමික 

පුත්ඳත පිනඳත්  10,000ක් ගනොමිගේ ගගොවි ජනතහ අතන ඳත් ිරරීභ ගභන්භ එහි ගදන කරහඳඹ 

පිටු 32ිරන් භන්විත් න ඳරිදි කස කය පිනඳත් 20,000ක් ගනොමිගේ ගගොවි ජනතහ අතන ඳත් 

ිරරීභ න්නිගේදන ක්ගේත්රගණ රද සුවිගලේෂී ජඹග්රවණඹ ිර. 

ආඹතනගණ ගබ් අඩවිඹ ඹහත්කහීනන ිරරීභ, කෘෂිකහ්ධමික ගතොයතුරු හිත ජහතික ඳසුිතභක් ගර 
„ගගොවිමිණ‟ ගබ් අඩවිඹ වඳුන්හ ීමභ, කෘෂිකහ්ධමික  ගතොයතුරු මු්රිත  භහධය, විදුත් භහධය ව 
ගෂේසබුක්, ට්වින්ධ, ඉන්සනග්රෆම් ව යටියුබ් ළනි න භහධය ඔසගේ ගඵදහ වළරීභ ද 2021 ්ධඹ තුශ 
හ්ධථක සකර කයනු රළබීඹ. 
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  රංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්නපණ ප්රියඳත්ිය බහ (SLCARP) 

දළක්භ - ශ්රී රාංකහගේ භහජ-ආ්ධථික ාං්ධධනඹ වතික කයනු රඵන උේීමප්තිත ව තියහය 
කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ාං්ධධන ව නයකයණ ඳේධතිඹක් ඇති ිරරීභ 
 

නභනවය - ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹඳවසුකම් ළඳයීභ, ම්ඵන්ධීකයණඹ,අධීක්ණඹ, ව ඇගයීභ 
තුලින් කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ාං්ධධන ව නයකයණ ජහතික ාං්ධධන අභිභතහ්ධථ කයහ 
ගඹොමුිරරීභ වතික ිරරීභ. 
 
අයමුණු - 

1. කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ, ාං්ධධන ව නයකයණ වි සනත්ඹ හක්හත් කය ගළනීභ 

2. ජහතික ාං්ධධන ළඩනවන හක්හත් කය ගළනීභ උගදහ කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ව 

නයකයණඹ දිලහනත ිරරීභ 

3. ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ව නයකයණ ඳේධතිගඹහි (විදයහත්භක ව තහක්ණික) 

ධහරිතහඹ ්ධධනඹ ිරරීභ 

4. කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹන්න වහඹ දළක්වීභ වහ උස තත්ත්ගණ ඉේලුභ භත දිගන 

ඳ්ධගණණ ප්ර්ධධනඹ ිරරීභ. 

5. ගරෝක තත්ත්ගණ ඳ්ධගණණ, ාං්ධධන ව නයකයණඹ හක්හත් කය ගළනීභ වහ 

අන්ත්ධජහතික, කරහ ඹ ව ජහතික භට්නගම් වගඹෝගීත්ඹ ප්ර්ධධනඹ ිරරීභ 

6. ජහතික ඳ්ධගණණ, ාං්ධධන ව නයකයණ ළඩනවන්ර ව ආඹතනර ප්රගතිඹ 

අධීක්ණඹ ිරරීභ ව ඇගයීභ 

7. ජහතික ඳ්ධගණණ, ාං්ධධන ව නයකයණ ළඩනවන් යහප්තිත ිරරීභ ව දළනුත්බහඹ 

ඇති ිරරීභ ප්ර්ධධනඹ ිරරීභ 

8. ජහතික ාං්ධධන ළඩනවන හක්හත් කය ගළනීභ වහ ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ 

ප්රතිඳත්ති බහගේ ආඹතනික ධහරිතහඹ ලක්තිභත් ිරරීභ 

ප්රධහන කහර්ඹඹන්  

 කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ කශභනහකයණඹ 

 ඳ්ධගණණ ඳසුවිඳයභ වහ ඳ්ධගණණ ප්රගතිඹ ඇගයීභ 

 කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ ප්රතිඳත්තිඹ වහ ප්රමුඛ්තහ කස ිරරීභ 

 කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණකඹන් අභිගප්රේයණඹ ිරරීභ 

 කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ වහ මරය ප්රතිඳහදන ළඳයීභ 

 කෘෂිකහ්ධමික භහන ම්ඳත් ාං්ධධනඹ  

මර ප්ර ියඹ 

විසතයඹ නන්කශ මුදර (රු.මි.  විඹදම් කශ මුදර (රු.මි.  

ප්රහග්ධන  40.00 13.261 

ඳර්නපණ වහ  25.17 4.65 

පුනයහර්ථන 200.00 113.246 

 ආඹතනඹ ගත රළබුණු මුළු ප්රහේධන මුදර රු.මි. 13.261ිර. එභ මුළු මුදරභ විඹදම්කය ඇත 
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විනලේෂිත ක්නේත්රඹ 

ංර්ධන ළඩටවන  

නන්කශ මුදර (රු.මි.  25.17 විඹදම් කශ මුදර (රු.මි.  4.65 

ක්රිඹහත්භක ළරළසනම් වන් 

ක්රිඹහකහයකම් 
පුයහ ත යුතු ඉරක්කඹ අත්කය ත් නබෞියක ප්ර ියඹ 

1. ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ 
ප්රතිඳත්තිඹ වහ ප්රමුඛ්තහ ළකසීභ 

ජහතික කමිටු 6ක් සථහඳනඹ 

ිරරීභ 

ළවිිබ, ආවහය ගඵෝග, භේ ගහ, න ගහ, 

ධීය වහ ඳශු ම්ඳත් ඹන ක්ගේත්ර වහ 

ජහතික කමිටු 6ක් ඳත් කයන රීම. 

එභ කමිටු කරයසථ ක්රභඹ ඔසගේ  ැකසන 

රීම 

2. (I) ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ 
ළරළසභ (NARP) ඹනගත් ක්රිඹහත්භක 
කයගගන ඹනු රඵන ඳ්ධගණණ 
යහඳෘතිර ප්රගතිඹ භහගරෝචනඹ 
ිරරීභ 

 

ප්රගතිඹ භහගරෝචනඹ කශ 

යුතු යහඳෘති ාංඛ්යහ - 66 

 ප්රගතිඹ භහගරෝචනඹ කශ යහඳෘති 

ාංඛ්යහ - 38 

(II) ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ 

ළරළසභ ඹනගත් ජහතික විලසවිදයහර 

ඳේධතිඹ (NARP-NUS) තුශ 

සකරකයනු රඵන ඳ්ධගණණ යහඳෘති 

කශභනහකයණඹ - (ගභභ යහඳෘතිඹන 

අදහර මරය ප්රතිඳහදන කෘෂික්ධභ 

අභහතයහාංලඹ භගින් ඳඹනු රඵයි.) 

නි්ධගේල රඵහදිඹ යුතු 

ඳයගණණ යහඳෘති 

ාංඛ්යහ - 10 

 

 

ාංකේඳ ඳත්රිකහ වහ යහඳෘති ගඹෝජනහ 

විභ්ධණඹ තුිබන් 2021 ය  වහ 

නි්ධගේල රඵහකරන් ඳ්ධගණණ යහඳෘති 

ාංඛ්යහ - 9 

(ගප්තියහගදණිඹ වි.වි. – 2/ රුහුණ වි.වි - 4/ 

ගකොශම වි.වි -1/ 

(කළශණිඹ වි.වි - 1/ ඵයගමු වි.වි. -1) 

ගඳය යරීම ආයම්බ වී 2021 ග්ධ ීම 

ක්රිඹහත්භක ව යහඳෘති ාංඛ්යහ - 5  

(ගප්තියහගදණිඹ වි.වි. – 2/ කළශණිඹ වි.වි - 

1/ ඵයගමු වි.වි. -1/ යජයන වි.වි.-1) 

3. ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ 
ආඹතන (NARS) ර ඳ්ධගණණ 
ක්රිඹහකහරී ළරසුම් ර 2020 ය 
අහන ප්රගතිඹ භහගරෝචනඹ ිරරිභ 

 

ආඹතන 25ක ඳ්ධගණණ 

ළරළසගභහි ප්රගතිඹ 

ඇගයීම් 

ආඹතන 25ක ඳ්ධගණණ ළරළසගභහි 

ප්රගතිඹ ඇගයීම් කයන රීම 

4. NARS හි ඳ්ධගණණ ක්රිඹහත්භක 
ළරළසභ විලසගේණඹ 

එකතුකයගත යුතු 

ක්රිඹහත්භක ළරළසභ 

ාංඛ්යහ - 25 

එකතු කයගත් ක්රිඹහත්භක ළරළසභ 

ාංඛ්යහ - 25 
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ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් 
ක්රිඹහකහයකම් 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ අත්කයගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ 

5. අන්ත්ධ ආඹතනික ඳ්ධගණණ වහ 
අයමුදේ ම්ඳහදනඹ ිරරීභ තුිබන් 
ජහතික කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණර 
තත්ත්ඹ වහ ළදගත්කභ ළඩිදියුණු 
ිරරීභ  

 

 අනුභළතිඹ වහ ප්රතිඳහදන 
රඵහ දිඹයුතු යහඳෘති 
ගඹෝජනහ ාංඛ්යහ - 8 

කරභණහකයණඹ කර යුතු 
ක්රිඹහත්භකන යහඳෘති 
ාංඛ්යහ - 2 

  අනුභළතිඹ වහ ප්රතිඳහදන රඵහ කරන් න 
යහඳෘති ගඹෝජනහ ාංඛ්යහ-4 

ක්රිඹහත්භකන යහඳෘති ාංඛ්යහ - 2 

6. 2022 ග්ධීම අයමුදේ ළඳයීභන 
නි්ධගේල ිරරීභ වහ න ඳ්ධගණණ 
ාංකේඳ ගඹෝජනහ කළවීභ 

න ඳ්ධගණණ ාංකේඳ 
ගඹෝජනහ 100ක් කළවීභ වහ 
ඉන් 50ක් ගතෝයහගළනීභ 

න ඳ්ධගණණ ාංකේඳ ගඹෝජනහ 105ක් 
රළබුනු අතය ඉන් 50ක් ගතෝයහගන්නහ රීම 

7. ඳ්ධගණණ අන් හ්ධතහ (Terminal 
Reports) ඇගයීභ 

ඳ්ධගණණ අන් හ්ධතහ 
32ක් එකතු ිරරීභ 

ඳ්ධගණණ අන් හ්ධතහ 
22ක් ඇගයීභ 

ඳ්ධගණණ අන් හ්ධතහ 22ක් එකතු ිරරීභ 

ඳ්ධගණණ අන් හ්ධතහ 22ක් ඵහහිය 
ඇගයීභ වහ ගඹොමුකශ අතය ඉන් ඇගයීභ 
හ්ධතහ 13ක් රළබුණි 

8. ජහතයන්තය කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණණ 
ආඹතන අතය ම්ඵන්ධීකයණඹ 
සකරකයමින් ගකටිකහීනන පුහුණු වහ 
ඳලසචහත් උඳහධි අසථහ වහ ගේශීඹ 
කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධගණකඹන්න 
අසථහ රඵහ ීමභ  

 

අගඵෝධතහ ගිවිසුම් ඹනගත් 
ව ගකටි කහීනන විගේශීඹ 
පුහුණු ාංඛ්යහ - 4 

APAARI  

හභහිතක ගහසතු ගගවීම් වහ 
පුහුණු ිරරීම් 

ාංඛ්යහ - 4 

රඵහදිඹයුතු ඳලස හත් උඳහධි 

පුහුණු 

පුහුණු ාංඛ්යහ -78 

 

 අගඵෝධතහ ගිවිසුම් ඹනගත් රඵහකරන් ගකටි 
කහීනන විගේශීඹ පුහුණු ාංඛ්යහ - 4 

APAARI  

 පුහුණු ාංඛ්යහ - (භහ්ධගසථ ක්රභඹ ඹනගත් 
ඳළළත්ත ළඩ මුළු 4) 

ඵහකරන් ඳලස හත් උඳහධි පුහුණු 

පුහුණු ාංඛ්යහ -78 

 

පුහුණු නිභකර  ාංඛ්යහ-6  

 

9. NARS ආඹතන ඵහහිය විභ්ධලනඹ 

NARS ආඹතන ඵහහිය 
විභ්ධලන භහ්ධගගෝඳගේලඹ 
ළකසීභ 

SEPC වහ NRMC ආඹතන 
ඵහහිය විභ්ධලණඹ ිරරීභ 

 

ඳසුගිඹ යර ඵහහිය 
විභ්ධලණඹ කශ ආඹතන 
2ක් ඳසු විඳයම් ිරරීභ 

NARS ආඹතන ඵහහිය විභ්ධලන 
භහ්ධගගෝඳගේලඹ ළකසීභ අන් කයන 
රීම. 

SEPC වහ NRMC ආඹතන ඵහහිය 
විභ්ධලණඹ ිරරීභ වහ කමිටු ඳත්කය ඇත. 

එභ කමිටුර ප්රථභ  ැකසවීභ ඳත්හ 

 ඇත. SEPC වහ NRMC ආඹතනලින්, එභ 
ආඹතනගණ ස ඇගයීභ හ්ධතහ ඉේරහ ඇත. 
ගම්න වින SEPC ආඹතනඹ අදහර හ්ධතහ 
රඵහ ීම ඇත. 

ආඹතන 2ක් තභ විභ්ධණ නි්ධගේල 
ක්රිඹහත්භක ිරරීගම් ප්රගතිඹ ඉදිරිඳත් කයන 
රීම 
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ක්රිඹහත්භක ළරළසගම් වන් 
ක්රිඹහකහයකම් 

පුයහගත යුතු ඉරක්කඹ අත්කයගත් ගබෞතික ප්රගතිඹ 

10. ශ්රී රාංකහ ආවහය වහ කෘෂික්ධභඹ වහ 
ව ජ්ධනරඹ 

2021 ග්ධ ීම නිකුත් කශ 
යුතු ජ්ධනර ාංඛ්යහ - 2 ( 
ගළුභ 6 නිකුතු 2 ව ( 
ගළුභ 7 නිකුතු 1) 

ගළුභ 6 නිකුතු 2 ව  ගළුභ 7 නිකුතු 1 
ර විදුත් භහධයගණ  

 ප්රකහලඹන ඳත් කය ඇත. 

 

11. NARS ආඹතනර මරය, ගබෞතික, 
භහන වහ ඳ්ධගණණ ගතොයතුරු 
ඇතුරත් INFORM ගතොයතුරු 
ඳේධතිඹ 

 

ගතොයතුරු රඵහදිඹ යුතු 
NARS ආඹතන ාංඛ්යහ - 
31 

විලසගේණඹ කර යුතු දත්ත 
ගඵඩහ ාංඛ්යහ - 1 

මුද්රණඹ වහ ප්රකහලඹන ඳත් 
කශයුතු දත්ත විලසගේණ 
හ්ධතහ ාංඛ්යහ - 1 

ගතොයතුරු රඵහ ීම ඇති NARS ආඹතන 
ාංඛ්යහ - 26 

විලසගේණඹ කර දත්ත ගඵඩහ ාංඛ්යහ - 1 

මුද්රණඹ වහ ප්රකහලඹන ඳත් කශ දත්ත 
විලසගේණ හ්ධතහ ාංඛ්යහ - 1 

12. කෘෂිකහ්ධමික වි සඨතහ වහ ව 
SLCARP ම්භහන ප්රදහනඹ 

අගප්තික්ෂිත ඳ්ධගණණ 
ඳත්රිකහ/අඹකරම්ඳත් ාංඛ්යහ - 
20 

ඳළළත්විඹ යුතු ම්භහන 
ප්රධහගනෝත් ාංඛ්යහ - 1 

රළබුනු ඳ්ධගණණ ඳත්රිකහ/අඹකරම්ඳත් 
ාංඛ්යහ - 39 

ඳළළත්ව ම්භහන ප්රධහගනෝත් ාංඛ්යහ - 
0 (යනතුශ ඳළති අඹවඳත් ගෞඛ්ය තත්ත්ඹ 
ගවේතුගන් ගභභ උගශර කේදභන රීම) 

13. ධහි තහ ංර්ධන නේලන  තු න් 

ඳර්නපකඹන් උේ ඳනඹ ිරරීභ 

සකරකශ යුතු ගේලන ාංඛ්යහ 
- 3 

ගකටි කහීනන පුහුණු 
ාංඛ්යහ-3 

සකරකශ ගේලන ාංඛ්යහ - 2 

සකරකශ ගකටි කහීනන පුහුණු ාංඛ්යහ-1 

14. ධහි තහ ංර්ධන නේලන තු න් ගකටි 
කහීනන පුහුණු ිරරීභ 

ගකටි කහීනන පුහුණු 
ාංඛ්යහ-3 

ගකටි කහීනන පුහුණු ාංඛ්යහ-3 

 

15. කශභනහකයණ ගේහ 
ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ අාංක 2/2014 
චක්රගේඛ්ඹන අනුකර කෘෂිකහ්ධමික 
අාංලගණ ඳ්ධගණකයින් වහ 
ඳ්ධගණණ ීමභනහ අනුභත ිරරීභ 

අගප්තික්ෂිත අඹකරම්ඳත් 
ාංඛ්යහ 104 

අනුභළතිඹ රඵහකරන් අඹකරම්ඳත් ාංඛ්යහ - 100 

කර ාං 

16. කෘෂිකහ්ධමික අාංලගණ න ප්රමුඛ්තහ 
පිිබඵ දළනුත් ිරරීභ වහ 
ම්භන්ත්රණ ඳළළත්වීභ 

ාංවිධහනඹ කශ යුතු 
ම්භන්ත්රණ/ ළඩමුළු 
ාංඛ්යහ - 3 

ාංවිධහනඹ කශ ම්භන්ත්රණ/ ළඩමුළු 
ාංඛ්යහ - 1 (ජහතික භේගහ පිිබඵ 
ම්භන්ත්රණඹ) 

17. මිරීම ගළනීම් 
 

ංර්ධන ළඩටවන ුකදුකශ ප්රනේලඹ  ඳ හ ත 

ප්රියරහීනන් ං හ 
ඍජු  ප්රියරහීනන් 500 (ඳර්නපක න්   

  ප්රියරහීනන් - න ොවි ප්රජහ 

ුකදුකයන රද පුහුණු ළඩමුළු, ක්නේත්ර 

නිරීක්ණ ං හ 
10 ( භහර් සථ / නකොවි  19 නිහ  ක්නේත්ර නිරීක්ණ නනොකයන ර . 

ක්නේත්ර නිරීක්ණ ාහඹහරඳ නළත 

 

 



98 
 

ජහියක කෘෂිකර්භ ඳර්නපණ ළරළසභ - NARP /NUS ළඩටවන (මර ප්ර ියඹ   
 

අ/අ විලසවිදහරඹ 

 

ඳර්නපණ 

ං හ 

නන් කශ මුදර (රු.මි.  විඹදම් කශ මුදර  

(රු.මි.  

01 

ගප්තියහගදණිඹ විලස 

විදයහරඹ  

 

04 12.368 5.641 

02 
රුහුණ විලස විදයහරඹ  

 
04 5.353 3.44 

03 
ගකොශම විලස විදයහරඹ  

 
01 0.93 0 

04 
කළරණිඹ විලස විදයහරඹ  

 
02 0.965 0.785 

05 
ඵයගමු විලස විදයහරඹ  

 
02 2.75 2.2 

06 යජයන විලස විදයහරඹ 01 0.502 
0.502 
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න ොවීන්නග් බහයකහය අයමුදර 

 

• ශයම්බඹ  

ගගොවීන්ගේ බහයකහය අයමුදර 1994 භහ්ධතු භ 09 න දින යජඹ ගනුගන් මුදේ අභහතයහාංල 

ගේකම්යඹහ වහ අයමුදර ගනුගන් එකන කෘෂික්ධභ ාං්ධධන වහ ඳ්ධගණණ අභහතයහාංලගණ 

ගේකම්, එභ අභහතයහාංලගණ යහජය ගේකම්, කෘෂික්ධභ නිසඳහදන වහ අගරවි කනයුතු පිිබඵ 

අභහතයහාංලගණ ගේකම්, ගගොවිජන ගේහ ගකොභහරිස වහ බහණ්ඩහගහයගණ නිගඹෝජය ගේකම්ගගන් 

භන්විත භණ්ඩරඹක් අත්න් තළබ බහයකහය ඔප්තිපුක් භඟින් සථහඳනඹ කය ඇත. 

• නභනවය 

සුළු ගගොවීන්ගේ කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹ වහ සුබ හධනඹ වහ අලය ඳසුිතභ කස කය සුළු 

ගගොවීන්ගේ ක්රීඹ දහඹකත්ඹ තුලින් කෘෂිකහ්ධමික ලගඹන් සඹාංගඳෝෂිත ශ්රී රාංකහක් ගගොඩ 

නළඟීභ. 

• අයමුණු 

1994 ීම සථහපිත බහයකහය ඔප්තිපුගේ වන් න ආකහයඹන වහ 2002 ්ධගණ ීම අභහතය භණ්ඩර 

ාංගේලඹක් භඟින් අයමුණු පුළුේ ිරරීභ භඟින් ගගොවීන්ගේ බහයකහය අයමුදර ඳවත අයමුණු ගනුගන් 

ක්රිඹහත්භක ගේ. 

 ශ්රී රාංකහගේ කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹ වහ ගගොවි ජනතහගේ සුඵහධනඹ ළඩි දියුණු 

ිරරීභ. 

 සුළු ගගොවීන්න ගකටිකහීනන කෘෂිකහ්ධමික ණඹ ඳවසුකම් ළරසීභ. 

 සුළු ගගොවීන්න කෘෂිකහ්ධමික ගඹදවුම් ම්ඳහදනඹ. 

 සුළු ගගොවීන්ගේ මරය කරසකයතහඹන් භඟවයහ ගළනීභ වහ සුළු ගගොවිඹහන 

ගගශඳර ණඹ ඳවසුකම් ළඳයීභ. 

 සුළු ගගොවීන්ගේ කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹ වහ සුබහධනඹ වහ දළනුත් ිරරීගම් 

ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක ිරරීභ. 

 ගඵෝග වහ ත්ත් නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ ගභන්භ නිසඳහදනඹ පිරිළකසුභ වහ සුළු 

ගගොවීන්න අලය ගනත් අනුග්රවඹන් රඵහ ීමභ. 

 කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹන ඳවසුකම් ළරසීභ වහ විගලේ කෘෂිකහ්ධමික 

ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක ිරරීභ. 

ක්රිඹහත්භක  භන දඹ 

එක් එක් ්ධඹ වහ සඹලු ඳශහත් බහ වහ දිසත්රික් ගේකම්රුන්, කෘෂිකහ්ධමික කනයුතු වහ අදහශ 

න  යජගණ ගදඳහ්ධතගම්න්තු වහ ආඹතන භඟින් ඉදිරිඳත් කයන ාං්ධධන ගඹෝජනහ අධයක් 

භණ්ඩරඹන ඉදිරිඳත් ිරරීභ සකර කයන අතය, ට වහ අධයක් භණ්ඩරඹ අදහශ යහඳෘති රකහ ඵරහ 

අනුභළතිඹ රඵහ ගදනු රළගබ්. එගේ අනුභළතිඹ රඵහ ගදන යහඳෘති ගගොවීන්ගේ බහයකහය අයමුදේ 

අඹළඹ හ්ධතහන ඇතුශත් කයනු ඇත. 

 

අධක් භ ඩරඹ ංයුියඹ 

බහඳති  - කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලගණ ගේකම් 

හභහිතක - ගගොවිජන ාං්ධධන ගකොභහරිස ජනයහේ 

හභහිතක - ප්රධහන ගණකහධිකහරි (කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ) 

හභහිතක - බහණ්ඩහගහය විගලේ නිගඹෝිතත 

අයමුදනල් ප්රධහන ශදහඹම් ප්රබඹ 

අයමුදර වහ න ප්රධහන ආදහඹම් ප්රබඹ ගගොවිගත ගරොතැකයිගණ විකුණුම් ආදහඹගභන්  ඹම් 

ප්රතිලතඹක් වහ අයමුදගේ අතිරික්ත අයමුදේ ආගඹෝජනගඹන් රළගඵන ගඳොළී ආදහඹම් ගේ. 
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අනුභත මුදර 

(රු) 

ක්රිඹහත්භක 

දිසත්රික්කඹ 
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මරය ප්රගතිඹ 

ගවෞතික 

ප්රගතිඹ 

ඉළුප්තිඳහයිකුරම් වී ගේරන කභත 

ඉදිිරරීභ 
1,960,000 ේනිඹහ ගචන්ඩිකුරම් 1,960,000 100% 

පියප්තිපිගන්ඩිකුරම් ඇර භහ්ධගඹ 

අළුත්ළඩිඹහ ිරරීභ 
3,805,231 මුරතිේ පුකරකුඩුඉයප්තිපු 3,805,231 100% 

ඊරිඹගවකුඹුය ගේ ඹහගණ ප්රගේල 

භහ්ධගඹ අළුත්ළඩිඹහ 
1,524,000 ගකොශම ඳහකරක්ක 1,524,000 100% 

හීන්ඳන්විර ඹහඹ ඳළති ඵළම්භ 

ඉදිිරරීභ 
2,423,637 භහතය අකුැකස 2,423,637 100% 

දඩුඵළදිැකප්තිඳ ඇර ප්රතිාංසකයණඹ 1,224,927 භහතගේ ගගේර 1,224,927 100% 

ගවේහගදණිඹ කුඹුය අශ ඳළති ඵළම්භ 

ඉදිිරරීභ 
725,000 භහතය කඹුරුපිටිඹ 145,000 20% 

ගඵෝර කෘෂි භහ්ධගඹ 1,600,000 කුරුණෆගර අරේ 1,517,710 100% 

ජේගමු ගකත් ඹහගණ පිවිසුම් 

භහ්ධගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 
993,160 වම්ඵන්ගතොන වම්ඵන්ගතොන 198,632  

නහගවව  ඇර ප්රතිාංසකයණඹ 219,200 කළුතය වේකවිර 58,400 100% 

වමුදළේගඳොත අමුණ ප්රතිාංසකයණඹ 1,967,386 

භවනුය ගඟ ඉවශ 

1,929,912 100% 

ඹවත්ත අමුණ ප්රතිාංසකයණඹ 388,068 378,513 100% 

දයහඪ අමුණ ප්රතිාංසකයණඹ 3,616,058 723,812 50% 

ඉවශගදණිඹ වහ ඳවශගදණිඹ අමුණ 

ප්රතිාංසකයණඹ 
303,854 60,771 50% 

මී භළස ඳහරනඹ යහප්තිත ිරරීභ 151,760 

භහතය 

මුරටිඹන 85,760 100% 

මී භළස ඳහරන යහඳෘතිඹ 86,314 ගකොනගඳොර 59,400 100% 

මී ඳළණි නිසඳහදනඹ ප්ර්ධධනඹ 74,070 දික්ඇේර 42,570 100% 

අඩු ආදහඹම්රහභී ඳවුේ දවහ ිතම්භේ 

ගහ වකරන්හ ීමභ 
153,500 වම්ඵන්ගතොන කටුන 125,421 100% 

ගභොශගගොඩ අළේර අමුණ 

ප්රතිාංසකයණඹ 
625,000 

කෆගේර 

පින්නර 125,000 20% 

වපුගවගවේන අමුණ ප්රතිාංසකයණඹ 972,000 රුන්ළේර 194,400 35% 

උඳ එකතු  22613165  16583096  

 



101 
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අනුභත මුදර 

(රු) 

ක්රිඹහත්භක 

දිසත්රික්කඹ 

ප්රහ.ගේ.ගකො 2021.12.31  

මරය ප්රගතිඹ 

ගවෞතික 

ප්රගතිඹ 

යාංර භාංගහ අමුණ 

ප්රතිාංසකයණඹ 
 583,000  

 

කෆගේර   116,600  75% 

ගේළේගදණිඹ ඇර 

ප්රතිාංසකයණඹ 
 698,000   කෆගේර  139,600  20% 

ජඹවිේදහගභ මුරුතඳෆර අමුණ 

ප්රතිාංසකයණඹ 
 1,351,000   ඹටිඹන්ගතොන   270,200  20% 

පිනගර උඩ හරි ඇර 

ප්රතිාංසකයණඹ 
 1,007,000   උසහපිටිඹ   201,400  20% 

පිනගර භළද හරි ඇර 

ප්රතිාංසකයණඹ 
 520,000   උසහපිටිඹ   104,000  20% 

තම්මින ගඵෝ කුඹුය ඹහගණ ඇර 

භහ්ධගඹ ප්රතිාංසකයණඹ 
 947,000   උසහපිටිඹ   189,400  20% 

කේහමුේගේ කභත කභත වහ 

භහ්ධගඹ ගකොන්ක්රිට් ිරරීභ 
 460,000   උසහපිටිඹ   92,000  100% 

භේ රුහ ඇර ප්රතිාංසකයණඹ  1,080,000   ගදහි වින  216,000  20% 

නිකගගොඩ ඹහඹ ඇර 

ප්රතිාංසකයණඹ 
 1,430,000   යත්නපුය   අඹගභ   909,363  63% 

ගකොනභඩුකුරම් ඇර භහ්ධගඹ 

අළුත්ළඩිඹහ 
 3,000,000  මුරතිේ  ඔට්ඩුසුඩහන්   2,309,297  100% 

ගගොවි ඵළාංකු   ඉදිිරරීභ 

4,000,000  භවනුය   ගරගගදය   4,000,000  100% 

 4,000,000  ේනිඹහ  ගඳොම්ගප්තිභඩු  3,777,122  100% 

 4,000,000 කෆගේර පින්නර 2,300,000 57% 

 4,000,000 ගම්ඳව ඳේගේගර 2,300,000 57% 

උඳ එකතු  31216000 

 

14624982 46% 

මුළු හකතු  53829165 31208078 57% 

 

1.1 නනත් විනලේෂිත ළඩටවන් 

හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක ඵර 

ප්රනේලඹ 

ඇසතනම්න්තු  ත 

මුදර (රු  

ත මුදර              

(රු  

නබෞියක ප්ර ියඹ 

ගගොවි ජන භාංර ගඳොේගවගර  1,400,000.00 280,000.00 20% 

ගගොවි ජන භාංර ඉබ්ඵහගමු  1,400,000.00 280,000.00 20% 

ගගොවි ජන භාංර ඳඬුසනුය  1,400,000.00 280,000.00 20% 
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යහඳෘතිඹ 
ක්රිඹහත්භක ඵර 

ප්රගේලඹ 

ඇසතගම්න්තු ගත 

මුදර (රු) 

තය මුදර              

(රු) 
ගබෞතික ප්රගතිඹ 

ගගොවි ජන භාංර භහතගභ  1,400,000.00 280,000.00 20% 

හකතු 5,600,000.00 1,120,000.00 20% 

 

2. අත්ියකහයම් ඹටනත් ක්රිඹහත්භක කයන ළඩටවන් 

 

මී භළුක නඳට්ටි වහ උඳහං  නිසඳහදනඹ   -   කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු    රු. 1,500,000.00 

කෘෂික්ධභ ගදඳහ්ධතගම්න්තුගේ ිතඳුණුළ මී භළස ාං්ධධන ටකකඹ විසන් ක්රිඹහත්භක කයන 

ගුණහත්භක මී භළස ගඳට්ටි වහ උඳකයණ නිසඳහදන යහඳෘතිඹ දවහ  හ්ධෂික රඵහ ගදන රු. 

1,000,000.00 ක අත්තිකහයම් මුදර ගභභ ්ධගණ ීම රු. 1,500,000.00 දක්හ ළඩි කය රඵහීමභන 

කනයුතු කයන රීම.  

3. කෘෂිකහර්මික ණඹ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 

3.1 න ොවිජන ඵළංකු දවහ අභතය ප්රහග්ධනඹ රඵහ  භ 

ගම් ඹනගත් ගගොවිජන ඵළාංකු නිඹමු යහඳෘතිඹ ඹනගත් සුළු ඳරිභහණ  කෘෂිකහ්ධමික යහඳෘති ක්රිඹහත්භක 

ිරරීභ වහ  ණඹ මුදේ රඵහීමභන ගගොවිජන ාං්ධධන ගදඳහ්ධතගම්න්තු ගත රු.මි 10.00ක මුදරක් 

රඵහ ීම ඇත. 

3.2 “කෘෂි ලක්ිය” ණඹ නඹෝජනහ  භඹ දවහ ප්රියමර රඵහ  භ: 

ගගොවීන්ගේ බහයකහය අයමුදර ප්රහගේශීඹ ාං්ධධන ඵළාංකු භඟ ක්රිඹහත්භක කයන “කෘෂි ලක්ති” ණඹ 

ගඹෝජනහ ක්රභඹ ඹනගත්  2021 ්ධගණ ීම කෘෂිකහ්ධමික  යහඳෘති 290 ක් දවහ රු.284,789,257.00 

ක ණඹ මුදේ නිදවස කය ඇත.  

ගම් ඹනගත් ශ්රී රාංකහගේ සඹළු ඳශහත් ආයණඹ න ඳරිදි ගඵෝග නිසඳහදනඹ, ත්ත් නිසඳහදනඹ, 

කෘෂි ඹන්ගත්රෝඳකයණ මිශීම ගළනීභ, ආයක්ෂිත ගෘව තුර ගහ, කහඵනික ගඳොගවොය නිසඳහදනඹ, භේ 

ගහ ආීම ක්ගේත්ර ආයණඹ න ඳරිදි සුළු වහ භධය  ඳරිභහණ යහඹකඹන් ගත 6% වන ගඳොළී 

අනුඳහතඹන් ඹනගත් ණඹ මුදේ රඵහීමභන කනයුතු කයන රීම. 
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ඉදිි  දළක්භ, යජගණ ප්රතිඳත්ති ප්රකහලඹ න ගෞබහගයගණ දළක්භන අනු  “ ගෞබහගයහ ”ජහතික 

කෘෂික්ධභ ළඩනවන ක්රිඹහත්භක ිරරීභ .  

විනලේ ජඹග්රවණ,  

  ෘවසථ කෘෂි ශර්ථිකඹ ඉවශ නළංවිභ වහ ධහි තහ ංර්ධනඹ වහ පුහුණු ළඩමුළු ඳළළත්විභ, කුඩහ 

ප්රභහණනප නශදුන් ලක්ියභත් ිරි භ, ශර්ථික ංර්ධන භධසථහන ළඩිදියුණු  ිරරීභ, තහක්ණික 

ංර්ධනඹ ඇිය ිරරීභ, තරුණ කෘෂි හඹකඹන් ඩහත් පුළුල් නර වඳුනහ ළතීභ   

 ගකොවිඩ් -19 වදිස ප්රතිචහය ඹනගත් ගඵඩහ ඳවසුකම් ඉදි ිරරීභ 

අියනඹෝ    

 දශ ගේශී ඹ නිසඳහදිතඹන කෘෂි අාංලගණ දහඹකත්ඹ ඉවර නළාංවීගම් උඳහඹ භහ්ධග දිඹත් ිරරීභ  

 හම්ප්රදහයික කෘෂික්ධභහන්තඹ ආයක්හ කය ගනිමින් ඩහත් පරදහයි හනිජ කෘෂි ගහන් 

ප්රචලිත ිරරීභ වහ විධ ගහ ක්රභ අත්වදහ ඵළීනභ  

 ගේලගුණ විඳ්ධඹහ ර ඵරඳෆභ - ශ්රී රාංකහගේ කෘෂිකහ්ධමික අාංලඹ ද ගේලගුණික විඳ්ධඹහ 

ව සබහවික විඳත්ර ප්රතිවිඳහක අත්විඳිමින් සටින අතය ගගෝීනඹ ගේලගුණික අදහනම් 

ද්ධලකගණ 2 ළනි සථහනඹන ඳත් ඇත. එගේ වුත් එභ අභිගඹෝග  ජඹගළනීභන ගගන ඇති 

නිස ක්රඹහභහ්ධග ප්රභහදඹිරන් ගතොය අනුගභනඹ ිරරීභ  

 ගශගඳොශ ගතොයතුරු ජහර ගත ගනොවීභ ව ගරගඳොශ ගතොයතුරු හිඟ කභ , නිළයදි 

දත්ත ගනොභළති වීභ  

 ප්රතිඳත්තිභඹ අභිගඹෝග ජඹගළනීභන සුකරසු ළරසුම් ගනොතිබීභ  

ඉදිරි ඉරක්ක  

 ලක්තිභත් කෘෂි යහප්තිති ගේඹක් ව උඳගේලන  ගේඹක් ඇති ිරරීභ  

 ශ්රභ හිඟඹන පිිබඹභක් ගර තහක්ණඹ බහවිතඹන අනුහුරු වීභ භඟින් පරදහයීතහඹ ඉවශ 

නළාංවීභ 

 භූගගෝලිඹ පිහිටීභ අනු ගහ ිතභ ව ගශදගඳොශ ජහරඹ ම්ඵන්ධ ිරරීභ 

  අගඹ එකතු කශ නිසඳහදන ව ගගොවිඳශ ගනොන අාංලගණ ැකිරඹහ වඳුන්හ ීමභ  

 අසනු වහනිඹ අභ ිරරීභන විදයහත්භක ක්රභගේද බහවිතහ ිරරීභ , ආවහය අඳගත් ඹහභ 
ළරළක්වීභ  

 අදහනම් කශභනහකයණ ගභරම් වඳුන්හ ීමභ ව ගතොයතුරු තහක්ණ හක්යතහඹ ඉවර 
නළාංවීභ  

 ඳ්ධගණණ වහ විලස විදයහර ව ගනත් අධයඹන  ආඹතන ම්ඵන්ධ කය ගළනීභ එභ 
දළනුභ බහවිතඹ  ව එභ ආඹතන ර දළනුභ ිතම් භට්නභන රඵහ ගළනීභ  

 ගගොවිතළන ගනුන ගගොවිඹහ ඳදනම් කය ගත් ප්රතිඳත්ති කස ිරරිභ භඟින් ගගොවීන් ඵර 
ගළන්වීභ  

 ගගොවීන්, යහප්තිති ගේකයින්, ඳශු ම්ඳත් ඳහරකඹන් ව අගනකුත් අාංල අහන 

ඳරිශීරකයින්ගේ දළනුත්බහඹ, අධයහඳනඹ ව කුරතහ ළඩිදියුණු කශ යුතුඹ. 

 ඉේලුභ-ළඳයුම් ඳයතයඹ අඩු ිරරීභ, විදුත් කෘෂිකහ්ධමික ගශඳර සථහපිත ිරරීභ  ව 

කහ්ධඹක්භ ළඳයුම් වයවහ ශ්රී රහාංගක්ඹ නිසඳහදන ව ගේහන්හි යහප්තිතිඹ ව 

රහබදහයීත්ඹ ළඩි දියුණු ිරරීභ. ගභභ අාංලගණ ප්රතිපර  ශඟහ කය ගළනීභ වහ කෘෂිකහ්ධමික 

නිසඳහදන වහ යනපුයහ ඇති ඉේලුභ ව ළඳයුභ විලසගේණඹ ිරරීභ වහ ම්ඵන්ධ ිරරීභ 

වහ ගභරම් නි්ධභහණඹ ිරරීභ. ්ධතභහන තත්ත්ඹත් භඟ, 2030 න වින තියහය 

ාං්ධධන ඉරක්ක (SDGs) හක්හත් කය ගළනීභ, විගලේගඹන් කුගින්න ව දරිද්රතහඹ පිටු 

දළකීභ  ඩහත් කරසකය නු ඇත. අ්ධබුද ව කම්ඳනරන ඩහ ගවොඳින් ඔගයොත්තු දිඹ වළිර 

තියහය කෘෂිකහ්ධමික ආවහය ඳේධති ගගොඩනළගීභන ගන්නහ උත්හවඹ ගදගුණ ිරරීභ  
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2021.12.31 දිනට කෘෂිකර්භ අභහතහංලනප  මුර ප්ර ියනප  හයහංලඹ 

(රුිතඹල්  -11,924,226,832 (ළඹ ශී්ධ 118-01-01, 118-01-02, 118-02-03) 
3.මුර කහර්ඹහධනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අ/අ යහඳෘතිඹ / ළඩනවන ගන් කශ මුදර (රු) විඹදභ (රු) මරය ප්රගතිඹ % 

 භසත අඹළඹ 16,786,821,469 11,924,226,832 71% 

 පුනයහර්තන 4,959,377,000 4,874,063,428 98% 

 ප්රහග්ධන 11,827,444,469 7,050,163,404 60% 

01 අභහත කහර්ඹ භ ඩරඹ 

(118-01-01) 
40,700,000 32,758,536 80% 

 පුනයහර්තන 31,000,000 27,636,458 89% 

 ප්රහග්ධන 9,700,000 5,122,078 53% 

02 ඳි ඳහරන වහ ශඹතනික 

නේහ  

(118-01-02) 

1,002,200,000 876,811,811 87% 

 පුනයහර්තන 928,377,000 846,426,970 91% 

 ප්රග්ධන 73,823,000 30,384,841 41% 

03 කෘෂිකහර්මික ංර්ධන 

(118-02-03) 
15,743,921,469 11,014,656,485 70% 

 
පුනයහර්තන 4,000,000,000 4,000,000,000 100% 

 
ප්රග්ධන 11,743,921,469 7,014,656,485 60% 
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3.10 වි ණකහධිඳිය නිරීක්ණ ( අමුණුභක් නර  ිතටුඳ ිතටුන   වන් කය ඇත.   
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04) ඳරිච්ගේදඹ - කහ්ධඹ හධන ද්ධලක   

4.1 ආඹතනගණ කහ්ධඹ හධන ද්ධලක ( ක්රිඹහකහරී ළරළසභ භත ඳදනම් ) 

විගලේෂිත ද්ධලක  අගප්තික්ෂිත නිභළවුගම් ප්රතිලතඹක් (%) ගර තතය නිභළවුභ  

 100 % - 90% 75% - 89% 50% -74% 

1.ගඵෝගර පරදහයීතහඹ ළඩි 
දියුණු ිරරීගම් ඳ්ධගණණ 
ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක  ිරරීභ √ 

  

2. පුහුණු, කුරතහ ාං්ධධනඹ, කෘෂි 
තහක්ණික යහප්තිති ළඩනවන් 
ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 

√ 

  

3. ගුණහත්භගඹන් ඉවශ බීජ 
නිසඳහදනඹ වහ ප්රචලිත ිරරීගම් 
ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක  ිරරීභ 

√ 

  

4. ජහන ම්ඳත් ාංයක්ණ වහ 
උඳගඹෝජන ළඩනවන ක්රිඹහත්භක  
ිරරීභ 

√ 

  

 

05) ඳරිච්ගේදඹ - තියය ාං්ධධන අයමුණු (SDG) පුයහ ගළනීගම් කහ්ධඹ හධනඹ  
5.1 වඳුනහ ගන්නහ රද තියහය ාං්ධධන අයමුණු 
 

ඉරක්කඹ/ 

අයමුණ 
ළඩටවන 

ියයහය 
ංර්ධන 
ඉරක්ක 
අංකඹ 

ියයහය 
ංර්ධන 
දර්ලක 
අංකඹ 

ියයහය ංර්ධන  ය ියඹ  

0 - 49% 50 -74% 75 -100% 

අයමුණ 2: 

හගින්න 
කරයීනභ, ආවහය 
සුයක්ෂිතතහඹ 
ව ළඩිදියුණු 
ගඳෝණඹ 
හක්හත් 
කයගළනීභ,ව 
තියහය 
කෘෂික්ධභඹ 
ප්ර්ධධනඹ  

1. ගඵෝගර පරදහයීතහඹ 
ළඩි දියුණු ිරරීගම් 
ඳ්ධගණණ ළඩනවන් 
ක්රිඹහත්භක  ිරරීභ 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 
- - √ 

2. . පුහුණු, කුරතහ 

ාං්ධධනඹ, කෘෂි තහක්ණික 
යහප්තිති ළඩනවන් 
ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 

2.3 
2.3.1 

2.3.2 

- - √ 

3. ගුණහත්භගඹන් ඉවශ ිතජ 
නිසඳහදන වහ ප්රචලිත ිරරීගම් 
ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක 
ිරරීභ 

2.3 
2.3.1 

2.3.2 
- - √ 

4. ජහන ම්ඳත් ාංයක්ණ 
වහ උඳගඹෝජන ළඩනවන 
ක්රිඹහත්භක  ිරරීභ 

2.5 2.5.1 - - √ 
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 5.2 ියයහය ංර්ධන ඉරක්ක පුයහ  ළතීනම් ජඹග්රවණ වහ අියනඹෝ   

අියනඹෝ   

 ගශගඳොගේ මිර ටකහධිකහයඹක් ඳළතීභ. 

 දියුණු කෘෂිකහ්ධමික ාං්ධධනඹක් ඇති ාං්ධධිත යනරන හගප්තික් අධි තහක්ෂණික ම්ඳත් 

ගනොභළතිවීභ. 

 කුඩහ ඳරිභහණ ගගොවීන්න ජහතයන්තය ගශගඳොශර භඟ තයඟ ිරරීභන අඳවසු වීභ. 

 දශ ගේ ඹ නිසඳදනගඹන් කෘෂික්ධභඹන න දහඹකත්ඹ ඉවශ නළාංවීභ  

 ගේලගුණික විඳ්ධඹහඹන් වහ ඩහත් ඔගයොත්තු ගදන බීජ ර ආකහය ඵහුර ිරරීභ වහ 

ගේශීඹ බීජ  ාංයක්ණඹ  

 න න්නිගේදන තහක්ණඹ රඵහගළනිභන ඇති වළිරඹහ තකරයනත් ප්රලසත ගනොවීභ  

විඳුම්  

 ටකහඵේධ කෘෂිකහ්ධමික ඳේධති සථහපිත ිරරීභ. 

 උඳහඹභහ්ධගික ආවහය ාංචිත සථහපිත ිරරීභ. 

 භළදිවත්කරුගකු ගනොභළති ගගොවිඹහන නිස මිරක් රඵහ ීමභන කනයුතු ිරරීභ. 

 ආවහය නිසඳහදනඹ වහ දත්ත මුදහඹන් ඇති ිරරීභ. 

 හධහයණ ගශ ප්රගේලඹන් සථහපිත ිරරීභ. 

 ආවහය නිසඳහදනඹ ගඳෝණ අලයතහ භඟ ම්ඵන්ධ ිරරීභ. 

 

ශවහය ඳේධ සන් දවහ අනුහුරු විනම් වළිරඹහ ළඩි දියුණු ිරරීභ වහ  ඳියන අියනඹෝ  ව   

වහ ඇිය විඳුම් 
 

අභිගඹෝග 

 වනහධහය භත ඹළ ගම් ාංකේඳඹ  (ගඳොගවොය, බීජ ළනි ගේ) ගනුන නිසඳහදන ආ්ධථිකඹක් 

ඇති ිරරීභ.  

 ගගොවීන් ගේ දහකහීනන ණඹ ගළති ඵ ව මරය හක්යතහඹ ගනොභළති වීභ. 

 සහබහවික විඳත් රන මුහුණ ඳෆභන සකරවීභ.  

 ගගොවීන් අතය ඩිිතනේකයණඹ කශ දත්ත රන ප්රගේලඹ ගනොභළති වීභ. 

 න මරය ආකෘති වඳුන්හ ීමභ  

 විවිධ කෘෂි ගඹදවුම්(යහඹනික ගඳොගවොය, වහ විවිධ කෘමි, ඳලිගඵෝධ නහලක) ගවේතුගන් 

ඇතින ගෞඛ්ඹ ගළනළු භඟවයහ ගළනීභ  

විඳුම් 

 ගගොවීන් වහ තියහය මුරය ඹහන්ත්රණඹක් ක්රිඹහත්භක ිරරීභ  

 ගගොවි ප්රජහ ණඹ ගළතිබහගඹන් මුදහ ගළනිභ  

 ගඳෞේගලික අාංලගණ භළදිවත් වීභ ඉවශ නළාංවීභ. 

 කහන්තහන් ව තරුණ ප්රජහ තියහය නිසඳහදන වහ මරය කනයුතු ගකගයහි ඵර ගළන්වීභ. 
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අදහනභට රක්විඹ වළිර කෘෂිකහර්මික ප්රජහන්ට ව කුඩහ නිසඳහදන ක ඩහඹම් දවහ මර 

ප්රන ලඹ වහ  ඳියන අියනඹෝ  ව   වහ ඇිය විඳුම් 

අභිගඹෝග 

 කර්ධර මරය ඳේධති ව කශභනහකයණඹ ක්රභගේද ක්රිඹහත්භක වීභ. (විවිධ ආඹතන භගින් 

එකභ ළඩනවන වහ ද්රය ආධහය රඵහ ීමභ  

 යජඹන් ගවෝ විගේල ආධහය භඟින් රඵහ ගදන ණඹ මුදේ භඟින් සකරකයන ාං්ධධන 

ළඩනවන් ර ප්රතිරහබ භත එකී ණඹ ගනොපිඹවීභ නිහ යජඹ ණඹ ගළිර බහඹන ඳත්වීභ  

 ගෘවසථ මුදේ ප්ති යහවඹ කර්ධර වීභ වහ ගෘවසථ හිාංනඹ ඇතිවීභ  

 අවිධිභත් වහ ලිඹහඳදිාංචි ගනොකශ ආවහය නිසඳහදකයින්  ඵහුර වීභ. 

 ඉඩම් පිිබඵ ආයවුේ ව අඳළවළදිලි / තයඟකහරී ඉඩම් අයිතීන් ඳළතීභ. 

විඳුම් 

 අදහනභන රක්විඹ වළිර ප්රජහන්න අයමුදේ රඵහ ගළනීභ වහ යජඹ ප්රමුඛ් ක්රිඹහදහභඹන් ඇති 

ිරරීභ , ටහ නිස ඳරිදි ගභගවඹවීභ වහ භහ්ධගගෝඳගේලන් ඇති ිරරීභ ව ටහ ප්රචහයඹ ිරරීභ.  

 තරුණයින් ප්රජහ ගේ කහ්ධඹක්භ දහඹකත්ඹ රඵහ ගළනීභ  .  

 ළඩමුළු ව ධහරිතහ ්ධධන ළඩනවන් වහ ගගොවීන් ක්රීඹ වබහගී කයහ ගළනීභ. 

 අදහනම් කශභනහකයණඹ වහ භහජ ආයක්ණ ක්රභ ර විලසනීඹත්ඹ ව ක්රභත් ඵක් 

ඇති ිරරීභ  

 යහජය ව ගඳෞේගලික වවුේකහරිත්ඹ ළඩි දියුණු ිරරීභ. 
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6 ඳි ච්නේදඹ - භහන ම්ඳත් ඳළියකඩ 

 

6.1 නේක ං හ කශභනහකයණඹ 

අ/අ අනුභත ගේක ාංඛ්යහ ඳතින ගේක ාංඛ්යහාං ඇඵෆ්ධතු / (අතිරික්ත)  

ගජයසඨ 72 60 12 

තෘතීඹක 9 4 5 

ේවිතියික 1017 817 200 

ප්රහථමික 126 113 13 

එකතු  1227  230 

 

6.2  ආඹතනගණ කහ්ධඹ හධනඹ උගදහ භහන ම්ඳත් හිඟඹ ගවෝ අතිරික්තඹ ඵරඳහනු රඵන 
ආකහයඹ  

ගභභ අභහතයහාංලඹ වහ තනතුරු 1227 ක් අනුභත  ඳතින අතය ට අතුරින් තනතුරු 230 ක් භ 
පුයප්තිඳහඩු  ඳතී. භසථඹක් ගර එභ පුයප්තිඳහඩු ඳළතීභ ගභභ අභහතයහාංලගණ එදිගනදහ කහ්ධඹඹන් 
සකර කය ගගන ඹහභන ගභන්භ ගනත් විගලේ ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක ිරරීගම්ීම ද ඵහධහක් වී ඇත. 

I. ගභභ අභහතයහලඹ වහ අනුභත ගජයසඨ කහ්ධඹ භණ්ඩරඹ 72 ිර. එහි තථය ගේක ාංඛ්යහ 
60 න අතය ට අතුරින් නිරධහරීන් 06 ගදගනකුභ ළඩ ඵරන නිරධහරීන් ගේ. ට අනු 
ගජයසඨ භට්නගම් ඳතින පුයප්තිඳහඩු 12 ිර. එභ පුයප්තිඳහඩු 12 අතුරින් 06 ක් භ ්රි රාංකහ 
ඳරිඳහරන ගේගණ II/III ගශ්රේණිගණ පුයප්තිඳහඩු ගේ. එභ තනතුරු පුයප්තිඳහඩු වී තිබීභ ඳහරන I, 
ඳහරන II, ප්රම්ඳහදන ව ප්රතිඳත්ති වහ යහඳෘති ඇගයුම් ඹන අාංලර කහ්ධඹඹන් වහ විලහර 
ඵහධහක් වී ඇත. 
 

II. ගභභ අභහතයහාංලඹ වහ තෘතීඹක භට්නගම් තනතුරු 09 ක් අනුභත  ඳතින අතය එහි 
පූ්ධණකහීනන ගේඹ කයන නිරධහරීන් තිගදගනකු ව ළඩ ඵළීනගම් ඳදනභ භත එක් 
නිරධහරිගඹක් ගේඹ කයනු රඵයි. ට අනු තෘතීඹක භට්නගම් තනතුරු 05ක් පුයප්තිඳහඩු වී ඇති 
අතය එයින් ඳරිඳහරන නිරධහරී තනතුරු ව බහහ ඳරි්ධතක ගේගණ තනතුරු යහජකහරි 
ඵහුර තනතුරු න අතය එභ තනතුරු ළරිරඹ යුතු කහරඹක ඳනන් පුයප්තිඳහඩු වී ඳළතීභ 
භවත් ගළනළුකහරි තත්ත්ඹිර. 
 

III. ගභභ අභහතයහාංලඹ වහ අනුභත කහ්ධඹ භණ්ඩරගණ ේවීතියික භට්නගම් පුයප්තිඳහඩු 200 ක් 
ඳතින අතය සඹලුභ අාංලර ඳහගවේ ඳතින ගභභ ේවීතියික භට්ට්ගම් / විඹ නිරධහරීන්ගේ 
හිඟඹ එභ අදහශ කනයුතුර ප්රභහදඹන් ඇති වීභන ගවේතුක් වී ඇත.     
 

IV. එගභන්භ ප්රහථමික භට්නගම් තනතුරු අතුරින් කහ්ධඹහර ගේක ගේගණ ව ටකහඵේධ රිඹකරරු 
ගේගණ පුයප්තිඳහඩු වී ඳළතීභ අදහශ වගඹෝගි කහ්ධඹඹන් සකර ිරරීගම්ීම තකරයනත් ගළනළුකහරි 
තත්ත්ඹන් ඇති කයයි.   
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6.3 භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ  -  (6.3.1  නේශීඹ පුහුණු  

අංකඹ ළඩටවනන් නභ 

පුහුණු කයන 

රද නේක 

ං හ 

ළඩ ටවනන් කහර 

 භහ 

භසථ ශනඹෝජනඹ (රු.  

 

01 
උඳහධිධහරී අබයහරහභී පුහුණු 

ඳහඨභහරහ 
100 

2021.01.11 – 

2021.01.22 
330,000.00 

02 
කහ්ධඹහර ගේක ගේඹ වහ පුහුණු 

ඳහඨභහරහ 
20 

2021.02.17 – 

2021.02.18 
32,324.00 

03 රිඹකරයන් වහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 25 
2021.02.24 – 

2021.02.25 
35,000.00 

04 ළටුප්ති ගේඛ්නඹ ඳත්හගගන ඹහභ 02 

2021.07.12, 

2021.07.14 

2021.07.16 

10,000.00 

05 ගඳෞේගලික ලිපි ගගොනු නඩත්තු 30 
2021.08.05 – 

2021.08.06 
15,000.00 

06 
නිහඩු ව අතිකහර පිිබඵ පුහුණු 

ඳහඨභහරහ 
20 

2021.10.07 – 

2021.10.08 
12,200.00 

07 
වහනි ඳහඩු වහ මු.ගය. 104 ඹනගත් ව 

ඳරීක්ණඹ 
04 2021.11.02 20,000.00 

08 

ගඵඩහ කශභනහකයණඹ, ඉන්ගන්ට්රි 

ඳහරනඹ වහ ත්කම් අඳවයණඹ පිිබඵ 

ළඩමුළු 

04 
2021.11.11 – 

2021.11.23 
28,000.00 

09 
කහ්ධඹහර කශභනහකයණඹ වහ මරය 

ගයගුරහස 
04 

2021.11.11 – 

2021.11.12 
40,000.00 

10 හ්ධෂික බහණ්ඩ මීක්ණඹ 04 

2021.11.19, 

2021.11.26, 

2021.12.02 

60,000.00 

11 විශ්රහභ ළටුප්ති පිිබඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ 50 2021.11.23 33,700.00 

12 
යජගණ නිරධහරීන්ගේ අත්තිකහයම් B 

ගිණුභ පිිබගඹර ිරරීභ 
02 2021.11.24 7,500.00 

13 

යහජය නිරධහරීන් වහ අලය ආඹතන 

ාංග්රවගණ විධිවිධහන වහ ගිණුම් ක්රභ 

(මරය ගයගුරහස ආශ්රගඹන්) 

04 
2021.11.24 වහ 

2021.11.30 
8,000.00 
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6.3 භහන ම්ඳත් ාං්ධධනඹ  -  (6.3.2) විගේශීඹ පුහුණු  (භහ්ධගගත) 

 

විනේල පුහුණු වහ වබහගි වී ඇිය නිරධහරීන් - හයහංලඹ  
 
භහණ්ඩලික නිරධහරීන්                              55 

ාං්ධධන නිරධහරීන්                               35 

කශභනහකයණ ගේහ නිරධහරීන්                          01  

උඳහධිධහරී අබයහරහභී පුහුණු                              20 

වබහත් වි ඇිය භසත  නිරධහරීන්                     111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සත්රී පුරු බහඹ අනු පුහුණු රහීනන්  

 

පුරු      - 42 

කහන්තහ  - 69 

භසතඹ - 111 
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7  ඳි ච්නේදඹ - අනුකූරතහ හර්තහ  

අාංකඹ අදහර කයගත යුතු අලයතහ 

අනුකුරතහ 
තත්ත්ඹ 
( අනුකර 
ගේ/අනුකර 
ගනොගේ ) 

අනුකුර ගනගේ 
නම් ට වහ ගකටි 
ඳළවළදිලි ිරරීභ 

අනුකර ගනවීභ අනහගතගණ 
ීම  ශක්හ ගළනීභන 

ගඹෝජනහ කයන නියදය 
තීයණ ක්රිඹහභහ්ධග 

1 
ඳවත වන් මරය ප්රකහල/ ගිණුම් නිඹමිත දිනන ඉදිරිඳත් ගකොන තිගබ්. 
 

1.1 හ්ධෂික මරය ප්රකහල අනුකර ගේ   

1.2 
යහජය නිරධහරීන්ගේ අත්තිකහයම් 
ගිණුභ 

අනුකර ගේ  
 

1.3 
යහඳහය වහ නිසඳහදන අත්තිකහයම් 
ගිණුම් ( හණිජ අත්තිකහයම් 
ගිණුම්) 

අනුකර ගේ  
 

1.4 ගඵඩහ අත්තිකහයම් ගිණුම්  අනුකර ගේ   

1.5 විගලේ අත්තිකහයම් ගිණුම්  අනුකර ගේ   

1.6 ගනත්     

2. 
ගඳොත් ඳත් වහ ගේඛ්න නඩත්තු ිරරීභ ( මු.ගය.445) 

2 
ගඳොත් ඳත් වහ ගේඛ්න නඩත්තු 
ිරරීභ  
( මු.ගය.445) 

අනුකර ගේ  
 

2.1 

යහජය ඳරිඳහරන චක්රගේඛ් 
267/2018 අනු සථහය ත්කම් 
ගේඛ්නඹ ඹහත් කහීනනකය 
ඳත්හගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  

 

2.2 
පුේගර ඳඩිනඩි ගේඛ්ණ/ පුේගර 
ඳඩිනඩි කහඩ්ඳත් ත්කහීනනකය 
ඳත්හගගන ඹහභ 

අනුකර ගේ  
 

2.3 
විගණන විභසුම් ගේඛ්ණඹ ඹහත් 
කහීනන කය ඳත්හ ගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  
 

2.4 
අබයන්තය විගණන හ්ධතහ 
ගේඛ්නඹ ඹහත් කහීනන කය 
ඳත්හ ගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  
 

2.5  

සඹළුභ භහසක ගිණුම් හයහාංල 
(CIGAS) පිිබගඹර කය නිඹමිත 
දිනන භවහ බහණ්ඩහගහයඹන 
ඉදිරිඳත් ිරරීභ  

අනුකර ගේ  

 

2.6 
ගචක්ඳත් වහ මුදේ ඇණවුම් 
ගේඛ්නඹ ඹහත් කහීනන කය 
ඳත්හගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  
 

2.7 
ඉන්ගන්ට්රි ගේඛ්නඹ ඹහත් 
කහීනන කය ඳත්හ ගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  
 

2.8 
ගතොග ගේඛ්නඹ ඹහත්කහීනන 
කය ඳත්හගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  
 

2.9 
වහනි ඳහඩු ගේඛ්නඹ ඹහත්කහීනන 
කය ඳත්හගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  
 

2.10 ඵළයකම් ගේඛ්නඹ ඹහත් අනුකර ගේ   

2.11 
උඳ ඳත්රිකහ ගඳොත් ගේඛ්නඹ   
 (GAN 20) ඹහත්කහලින කය 
ඳත්හගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ  
 

3 
මුරය ඳහරනඹ වහ කහ්ධඹන් අභිනිගඹෝජනඹ ිරරිභ - ( මු.ගය 135) 
 

3.1 
ආඹතනඹ තුශ මුරය ඵරතර 
ඳයහ තිබීභ  
 

අනුකර ගේ  
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අාංකඹ  අදහර කයගත යුතු අලයතහ අනුකුරතහ 
තත්ත්ඹ  
( අනුකර 
ගේ/අනුකර 
ගනොගේ ) 

අනුකුර ගනගේ 
නම් ට වහ ගකටි 
ඳළවළදිලි ිරරීභ  

අනුකර ගනවීභ අනහගතගණ 
ීම  ශක්හ ගළනීභන 
ගඹෝජනහ කයන නියදය 
තීයණ ක්රිඹහභහ්ධග  

3.2 
මරය ඵරතර ඳයහ තිබීභ 
පිිබඵ ආඹතනඹ තුශ දළනුත් 
කය තිබීභ  

අනුකර ගේ   

3.3 

ෆභ ගනුගදනුක්භ නිරධහරීන් 
ගදගදගනකු ගවෝ ඊන ළඩි 
ාංඛ්යහක් වයවහ අනුභත න 
ඳරිදි ඵරතර ඳයහීම තිබීභ  

අනුකර ගේ   

3.4 

2014.05.11 දිනළති අාංක 
171/2004 දයණ යහජය ගිණුම් 
චක්රගේඛ්ඹ  අනු, යජගණ ඳඩිඳත් 
භෘකරකහාංග ඳළගක්ජඹ බහවිතහ 
ිරරීගම් ීම 
ගණකහධිකහරීයඹන්ගේ 
ඳහරනඹන ඹනත් කනයුතු ිරරීභ  

අනුකර ගේ   

4 
හ්ධෂික ළරසුම් කස ිරරීභ  
 

4.1 
හ්ධෂික ක්රිඹහකහරී ළරළසභ කස 
ිරරීභ  
 

අනුකර ගේ   

4.2 
හ්ධෂික ප්රම්ඳහදන ළරළසභ 
කස ිරරීභ  

අනුකර ගේ   

4.3 
හ්ධෂික අබයන්තය විගණන 
ළරළසභ කස ිරරීභ  

අනුකර ගේ   

4.4 

හ්ධෂික ඇසතගම්න්තු කස 
ගකොන ජහතික අඹළඹ 
ගදඳහ්ධතගම්න්තුන  (NBD) 
නිඹමිත දිනන ඉදිරිඳත් ිරරීභ  

අනුකර ගේ   

4.5 

හ්ධෂික මුදේ ප්රහව ප්රකහලඹ 
නිඹමිත දිනන බහණ්ඩහගහය 
ගභගවයුම් ගදඳහ්ධතගම්න්තුන 
ඉදිරිඳත් කය තිබීභ.  

අනුකර ගේ   

5 
විගණන විභසුභ  
 

5.1 

විගණකහධිඳතියඹහ විසන් නිඹභ 
ගකොන ඇති දිනන , සඹළුභ 
විගණන විභසුභ රන පිිබතුරු 
රඵහ ීම  තිබීභ  

අනුකර ගේ   

6 අබයන්තය විගණනඹ     

6.1  

මු.ගය (134) (2) DMA/1-2019 
අනු, ය ආයම්බගණ ීම 
විගණකහධිඳතියඹහ භඟ 
හකච්ඡහ ිරරීගභන් අනතුරු, 
අබයන්තය විගණන ළරළසභ 
කස ිරරීභ. 

අනුකර ගේ   

6.2 
ෆභ අබයන්තය විගණන 
හ්ධතහකනභ භහඹක කහරඹක් 
තුශ ීම  පිිබතුරු ඳඹහ තිබීභ  

අනුකර ගේ   

6.3 
2018 අාංක 19 දයණ ජහතික 
විගණන ඳනගත් 40(4)   උඳ 
ගන්තිඹ ප්රකහය,  

අනුකර ගේ   

6.4 

මුදේ ගයගුරහස 134(3) ප්රකහය , 
සඹළුභ අබයන්තය විගණන 
හ්ධතහ ර පිනඳත් 
විගණකහධිඳතියඹහන ඉදිරිඳත් 
කය තිබීභ.   

අනුකර ගේ   
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අාංකඹ  අදහර කයගත යුතු අලයතහ අනුකුරතහ 
තත්ත්ඹ  
( අනුකර 
ගේ/අනුකර 
ගනොගේ ) 

අනුකුර ගනගේ 
නම් ට වහ ගකටි 
ඳළවළදිලි ිරරීභ  

අනුකර ගනවීභ අනහගතගණ 
ීම  ශක්හ ගළනීභන 
ගඹෝජනහ කයන නියදය 
තීයණ ක්රිඹහභහ්ධග  

7 විගණන වහ කශභනහකයණ  කමිටු  

7.1  

DMA/1-2019 අනු, අභ 
ලගඹන් විගණන වහ 
කශභනහකයණ කමිටු 04 ක් ත්  
අදහශ  ්ධඹ තුශ ඳත්හගගන 
තිබීභ  
 

අනුකර ගේ   

8 
ත්කම් කශභනහකයණඹ  
 

8.1  

අාංක 01/2017 දයණ ත්කම් 
කශභනහකයණ චක්රගේඛ්ගණ  07 
න ඳරිච්ගේදඹ අනු, ත්කම් 
මිර ීම ගළනීම් වහ අඳවයණඹ ිරරීම් 
පිිබඵ ගතොයතුරු ගකොන්ගට්රෝර්ධ 
ජනයහේ කහ්ධඹහරඹ ගත 
ඉදිරිඳත් කය තිබීභ  
 
 

අනුකර ගේ   

8.2 

ඉවත වන් චක්රගේඛ්ගණ 13 
න ඳරිච්ගේදඹ ප්රකහය , එභ 
චක්රගේඛ්ගණ  විධි විධහන 
ක්රිඹහත්භක 
ිරරීභ.ම්ඵන්ධිකයණඹ වහ 
සුකරසු ම්ඵන්ධතහ නිරධහරිගඹකු 
ඳත්කය එභ නිරධහරිඹහ පිිබඵ 
ගතොයතුරු ගකොන්ගට්රෝර්ධ 
ජනයහේ කහ්ධඹහරඹන හ්ධතහකය 
තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

8.3 

යහජය මුදේ  චක්රගේඛ් අාංක 
05/2016 අනු, බහණ්ඩ 
මීක්ණ ඳත්හ අදහශ හ්ධතහ 
නිඹමිත දිනන විගණකහධිඳති 
යඹහ ගත ඉදිරිඳත් කය තිබීභ.  

අනුකර ගේ   

8.4 

හ්ධෂික බහණ්ඩ මීක්ණගඹන් 
අනහයණඹ ව අතිරික්ත , 
ඌණතහ වහ ගනත් නි්ධගේල 
චක්රගේඛ්ගණ  වන් කහරඹ තුශ 
සකරගකොන තිබීභ.  

අනුකර ගේ   

8.5 
ග්ධහිත බහණ්ඩ අඳවයණඹ ිරරීභ 
මු.ගය 772 අනු සකරිරරීභ. 

අනුකර ගේ   

9 හවන කශභනහකයණඹ  

9.1 

ාංචිත හවන වහ වදනික 
ධහන නවන් වහ භහසක හයහාංල 
හ්ධතහ කස ගකොන නිඹමිත 
දිනන විගණකහධිඳති ගත 
ඉදිරිඳත් ිරරීභ  

අනුකර ගේ   

9.2 
හවන ග්ධහිත වී භහ 06 කන 
ඩහ අඩු කහරඹක ීම අඳවයණඹ 
කය තිබීභ  

අනුකර ගේ   

9.3 
හවන ගරොේ ගඳොත් ඳත්හ 
ගනිමින් ටහ ඹහත්කහීනන කය 
ඳත්හ ගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ   

9.4 

ෆභ වන අනතුයක් 
ම්ඵන්ධගඹන්භ මු.ගය 
103,104,109 වහ 110 ප්රකහය 
කනයුතු ිරරීභ  

අනුකර ගේ   
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අාංකඹ  අදහර කයගත යුතු අලයතහ අනුකුරතහ 
තත්ත්ඹ  
( අනුකර 
ගේ/අනුකර 
ගනොගේ ) 

අනුකුර ගනගේ 
නම් ට වහ ගකටි 
ඳළවළදිලි ිරරීභ  

අනුකර ගනවීභ අනහගතගණ 
ීම  ශක්හ ගළනීභන 
ගඹෝජනහ කයන නියදය 
තීයණ ක්රිඹහභහ්ධග  

9.5 

2016.12.29. දිනළති අාංක 
2016/30 දයණ යහජය ඳරිඳහරන 
චක්රගේඛ්ගණ 3.1 ගේදගණ වන් 
විධි විධහන ප්රකහය , හවන ර 
ඉන්ධන දවනඹ වීභ නළත 
ඳරීක්හ ිරරීභ. 

අනුකර ගේ   

9.6 

කේඵකර කහර සීභහගන් අනතුරු 
, ඵකර හවන ගරොේ ගඳොත් ර 
ම්පූ්ධණ අයිතිඹ ඳයහ ගගන 
තිබීභ.  

අනුකර ගේ   

10 ඵළංකු ගිණූම් කශභනහකයණඹ  

10.1 

නිඹමිත දිනන ඵළාංකු ළඳුම් 
ප්රකහල පිිබගඹශ කය වතික කය 
ටහ  විගණනඹ වහ ඉදිරිඳත් 
කය තිබීභ  

අනුකර ගේ   

10.2 

භහගරෝචිත ්ධගණ ීම ගවෝ ඊන 
ගඳය ්ධ ර සන ඉදිරිඹන 
ැකගගන ආ අක්රිඹ ඵළාංකු ගිණුම් 
නියවුේ කය තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

10.3 

ඵළාංකු ළඳුම් ප්රකහල ලින් 
අනහයණඹ ව වහ ගළරපුම් කශ 
යුතු තිබ ගලේ ම්ඵන්ධගඹන් 
මුදේ ගයගුරහස ප්රකහය කනයුතු 
ගකොන එභ ගලේ භහඹක 
කහරඹක් ඇතුශත නියවුේ කය 
තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

11 ප්රියඳහදන උඳනඹෝජනඹ  

11.1 
රහ තිබ ප්රතිඳහදන ටහගණ 
සීභහ ඉක්භහ ගනොඹන ඳරිදි 
විඹදම් දළරීභ. 

අනුකර ගේ   

11.2 

මු.ගය 94(1) ප්රකහය, රන රද 
ප්රතිඳහදනගඹන් උඳගඹෝජනඹ 
කර ඳසු ්ධ අහනගණ ීම ඉතිරි 
ප්රතිඳහදන සීභහ ගනොඉක්භන 
ඳරිදි ඵළයකම්රන එරඹීභ 

අනුකර ගේ   

12 යජනප නිරධහරීන්නග් අත්ියකහයම් ගිණුම්  

12.1 සීභහන් රන අනුකර වීභ  අනුකර ගේ   

12.2 
හිඟහිටි ණඹ ගලේ පිිබඵ කහර 
විලසගේණඹක් සකරකය තිබීභ  

අනුකර ගේ   

12.3 
්ධඹකන ළඩි කහරඹක සන 
ඳළත එන හිඟහිටි ණඹ ගලේ 
නියවුේ කය තිබීභ  

අනුකර ගේ   

13 නඳොදු තළන්ඳත් ගිණුභ  

13.1 
කේ ඉකුත් වු තළන්ඳතු 
ම්ඵන්ධගඹන් මු.ගය 571 
ප්රකහය කනයුතු කය තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

13.2 
ගඳොකර තළන්ඳතු වහ න ඳහරන 
ගිණුභ ඹහත් කහීනන කය  
ඳත්හ ගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ   

14 අග්රිභ ගිණුභ   

14.1 

භහගරෝචිත ්ධඹ අහනගණ ීම 
මුදේ ගඳොගත් ගලේඹ බහණ්ඩහගහය 
ගභගවයුම් ගදඳහ්ධතගම්න්තුන  
ගප්රේණඹ කය තිබීභ. 

අනුකර ගේ   
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අාංකඹ  අදහර කයගත යුතු අලයතහ අනුකුරතහ 
තත්ත්ඹ  
( අනුකර 
ගේ/අනුකර 
ගනොගේ ) 

අනුකුර ගනගේ 
නම් ට වහ ගකටි 
ඳළවළදිලි ිරරීභ  

අනුකර ගනවීභ අනහගතගණ 
ීම  ශක්හ ගළනීභන 
ගඹෝජනහ කයන නියදය 
තීයණ ක්රිඹහභහ්ධග  

14.2 

මු.ගය 371 ප්රකහය නිකුත් කශ 
තත්කහ්ධඹ අතුරු අග්රිභ එභ 
කහ්ධඹඹ අන් වී භහඹක් 
ඇතුශත නියවුේ කය තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

14.3 
මු.ගය 371 ප්රකහය අනුභත සීභහ 
ඉක්භහ ගනොඹන ඳරිදි තත්කහ්ධඹ 
අතුරු අග්රිභ නිකුත් කය තිබීභ  

අනුකර ගේ   

14.4 
අග්රිභ ගිණුගම් ගලේඹ 
බහණ්ඩහගහයගණ ගඳොත් භඟ 
භහසක ළඳුම් ිරරීභ. 

අනුකර ගේ   

15 ශදහඹම් ගිණුභ  

15.1 
අදහශ ගයගුරහස රන අනුකර 
රුස කශ ආදහඹගභන් ආඳසු 
ගගවීභ සකර ගකොන තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

15.2 
ැකස කය තිබ ආදහඹම්, තළන්ඳතු 
ගිනුභන ඵළය ගනොගකොන ෘජුභ 
ආදහඹභන ඵළය කය තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

15.3 
මු.ගය 176 අනු හිඟ ආදහඹම් 
හ්ධතහ විගණකහධිඳතියඹහ ගත 
ඉදිරිඳත් කය තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

16 භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ  

16.1 
අනුභත කහ්ධඹ භණ්ඩර සීභහ 
තුශ කහ්ධඹ භණ්ඩරඹ 
ඳත්හගගන ඹහභ  

අනුකර ගේ   

16.2 
කහ්ධඹ භණ්ඩරගණ සඹළුභ 
හභහිතකඹන් ගත යහජකහරී 
රළයිසතු ලිඛිත රඵහ ීම තිබීභ  

අනුකර ගේ   

16.3 

20.09.2017 දිනළති MSD 
චක්රගේඛ් අාංක 04/2017 ප්රකහය 
සඹළුභ හ්ධතහ කශභනහකයණ 
ගේහ ගදඳහ්ධතගම්න්තු ගත 
ඉදිරිඳත් කය තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

17 භවජනඹහ නත නතොයතුරු රඵහ  භ   

17.1 

ගතොයතුරු දළන ගළනීගම් ඳනත වහ 
ගයගුරහස ප්රකහය ගතොයතුරු 
නිරධහරිගඹකු ඳත් ගකොන 
ගතොයතුරු රඵහ ීමගම් ගේඛ්නඹක් 
ඹහත්කහීනන කය ඳත්හගගන 
ඹහභ  

අනුකර ගේ   

17.2 

ආඹතනඹ පිිබඵ ගතොයතුරු එහි 
ගබ් අඩවිඹ වයවහ රඵහ ීම 
තිගඵන අතය ගබ් අඩවිඹ වයවහ 
ගවෝ විකේඳ භහ්ධග වයවහ 
ආඹතනඹ පිිබඵ භවජනඹහගේ 
ප්රලාංහ /ගචෝදනහ ඳර ිරරීභන 
ඳවසුකම් රහ තිබීභ  

අනුකර ගේ   

17.3 

ගතොයතුරු දළන ගළනීගම් ඳනගත් 
08 න වහ 10 න ගන්ති 
ප්රකහය යකන ගදතහක් ගවෝ 
යකන යක් හ්ධතහ ඉදිරිඳත් 
කය තිබීභ  

අනුකර ගේ   
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අාංකඹ  අදහර කයගත යුතු අලයතහ අනුකුරතහ 
තත්ත්ඹ  
( අනුකර 
ගේ/අනුකර 
ගනොගේ ) 

අනුකුර ගනගේ 
නම් ට වහ ගකටි 
ඳළවළදිලි ිරරීභ  

අනුකර ගනවීභ අනහගතගණ 
ීම  ශක්හ ගළනීභන 
ගඹෝජනහ කයන නියදය 
තීයණ ක්රිඹහභහ්ධග  

18 පුයළුක ප්ර  ියඹ ක්රිඹහත්භක ිරරීභ 

18.1 

අාංක 05/2008 වහ 05/2018 (1) 
දයණ යහජය ඳරිඳහරන වහ 
කශභනහකයණ අභහතයහාංල 
චක්රගේඛ් අනු පුයළස 
/ගේහරහභී ප්රඥප්තිතිඹක් 
ම්ඳහදනඹ ගකොන ක්රිඹහත්භක 
කය තිබීභ  

අනුකර ගේ   

18.2 

එභ චක්රගේඛ්ගණ 2.3 ගේදඹ  
ඳරිදි, පුයළස /ගේහරහභී 
ප්රඥප්තිතිඹ ම්ඳහදනඹ ිරරීභ වහ 
ක්රිඹහත්භක ිරරීගම් කනයුතු 
අධීක්ණඹ ිරරීභ වහ ඇගයීභ 
වහ ආඹතන විසන් 
ක්රභගේදඹක් කස ගකොන තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

19 භහන ම්ඳත් ළරළසභ ම්ඳහදනඹ ිරරීභ  

19.1 

2018.01.24 දිනළති  යහජය 
ඳරිඳහරන චක්රගේඛ් අාංක 
02/2018 ඇමුණුභ 02 ආකෘතිඹ 
ඳදනම් කයගගන භහන ම්ඳත් 
ළරළසභක් කස ගකොන තිබීභ  

අනුකර ගේ   

19.2 

කහ්ධඹ භණ්ඩරගණ ෆභ  
හභහිතකගඹකු වහභ ්ධඹකන 
අභ ලගඹන් ඳළඹ 12 කන 
ගනොඅඩු පුහුණු අසථහක් ඉවත 
දවන් භහන ම්ඳත් ළරළසභ 
තුශ තවවුරු ගකොන තිබීභ. 

අනුකර ගේ   

19.3 
ඉවත වන් චක්රගේඛ්ගණ 
ඇමුණුභ 01 හි දළක්ගන 
ආකෘතිඹ  

අනුකර ගේ   

19.4 

ඉවත චක්රගේඛ්ගණ (19.1 හි 
වන්)  6.5 ගේදඹ ප්රකහය 
භහන ම්ඳත් ාං්ධධන 
ළරළසභ පිිබගඹර ිරරීභ , ධහරිතහ 
ාං්ධධන ළඩනවන් 
ාං්ධධනඹ ිරරීභ, නිපුණතහ 
ාං්ධධන ළඩනවන් ක්රිඹහත්භක 
ිරරීභ පිිබඵ ගකීම් ඳයහ 
ගඡයසඨ නිරධහරිගඹකු ඳත්ගකොන 
තිබීභ.  

අනුකර ගේ   

20. වි ණන නේද රට ප්රිය හය දළක්වීභ  

20.1 

ඉකුත් ්ධ වහ විගණකහධිඳති 
විසන් නිකුත් කර විගණන ගේද 
භඟින් ගඳන්හ ීම ඇති අඩු ඳහඩු 
නිළයදි ගකොන තිබීභ . 

අනුකර ගේ   
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කහර්ඹහධන හර්තහ 2021 (කෘෂිකර්භ අභහතහංලඹ, ළඹශීර් 118  

ප්රකහලන කශභනහකයණඹ  

නල්කම් -කෘෂික්ධභ අභහතයහාංලඹ 

ඩී.එම්.එේ.ඵණ්ඩහයනහඹක  භවතහ  

අධක් ජනයහල්  – (ක්රභම්ඳහදන) කභනි සරිආයච්චි මිඹ 

ම්ඵන් කයණඹ 

එච්.එේ.සී.එන්.ගේන්දි මිඹ (අධක් ළරසුම්   

එච්.ඊ. .එම්.තිගේයහ භඹහ  (නිනඹෝජ අධක්  ( ළරසුම්  

එේ.ට.ඩබ්.ඩී.ලිඹනආයච්චි භඹහ (නිනඹෝජ අධක්  ( ළරසුම්  

නතොයතුරු රඵහ  භ ව ාහඹහරඳ 

යහජ අභහතහංල -ළරසුම් අංලඹ (අධක්  (ළරසුම්  

 කහඵනික ගඳොගවොය නිසඳහදන ප්ර්ධධන වහ ළඳයුම් නිඹහභන ව වී වහ ධහනය, කහඵනික 

ආවහය, එශළු, ඳශතුරු, මිරිස, ළුණු වහ අ්ධතහඳේ ගහ ප්ර්ධධන, බීජ නිසඳහදන වහ උස 

තහක්ණ කෘෂික්ධභ යහජය අභහතයහාංලඹ (ළඹශී්ධ 425/426) 

 ඳශු ම්ඳත්, ගගොවිගඳොශ ප්ර්ධධන ව ිරරි වහ ිතත්තය ආ්රිත ක්ධභහන්ත යහජය අභහතයහාංලඹ 

 ඳසු හමී ප්රනේල ංර්ධන ව  ෘවහ්රිත ත්ත් ඳහරන වහ සුළු ශර්ථික නබෝ   හ ප්රර්ධන 

යහජ අභහතහංලඹ 

 දිස ක් කෘෂිකර්භ අධක් රු  

 ං හනල් න ිතළිඵ නතොයතුරු-  අධක් (ං හන  /ං හ නල් න නිරධහරී , ජන වහ 

ං හනල් න නදඳහර්තනම්න්තු (කෘෂිකර්භ අභහතහංලඹ  

 කෘෂික්ධභ අභහතයාංලගණ අාංල ප්රධහනීන්, විඹබහය නිරධහරීන්  /කෘෂික්ධභ අභහතයාංලඹ  ඹනගත් 

ඇති  ආඹතන ර ආඹතන  ප්රධහනීන් ව විඹ බහය නිරධහරීන් 

හර්තහ කස ිරරීභ 

අ .හස. .නවේහඳියයණ මිඹ  (ංර්ධන නිරධහරී  - ළරසුම් අංලඹ 

බහහ ඳි ර්තනඹ (ුකංවර/නදභශ/ඉංග්රීුක   

සාංවර /ගදභශ - එම්.එේ.එම්.රිේහන් භඹහ - ඩුඵහ  තහනහඳිය කහර්ඹහරඹ 

ෂර්හන් යහුකක් භවතහ (ංර්ධන නිරධහරී  - ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරඹ  

සාංවර /ඉාංග්රීස - නගඹෝමි චතුරිකහ භයවීය මිඹ (අග්රහභහතය කහ්ධඹහරඹ) 

මුද්රණඹ වහ තහක්ණ වහඹ 

ප්රම්ඳහදන අංලඹ - කෘෂිකර්භ අභහතහංලඹ 

පිනකයඹ 

ශි රු නඳනර්යහ භඹහ 

ගරු කෘෂික්ධභ අභහතයතුභහ ඇතුළු නිරධහරීන්ගේ ක්ගේත්ර ඡහඹහරඳ 

භහධ නල්කම් - භහධ  කකඹ ව විනේල ශධහය රඵන හඳෘිය භ් න්  

ප්රකහලනඹ - ළරසුම් අාංලඹ,කෘෂික්ධභ අභහතයාංලඹ 

විදුත් ලිපිනඹ  – pmeagri@gmail.com 

ගබ් අඩවිඹ http://www.agrimin.gov.lk 

තියහය ාං්ධධනඹ වහ කෘෂික්ධභ ාං්ධධනඹන අදහර ගනත් ගතොයතුරු මරහශ්ර  - Webography – 

(අන්ත්ධජහර ඳරිශීරනඹ භඟින්) 
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