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අන්තර්ගතතඹ 
 පිටු 

ඳටුන i 

2022 ර්ඹ තුශ සිදුකයන රද ාංර්ධන ළඩටවන් වහ එහි මූර ප්රගතිඹ (හයහාංලඹ) ii-v 

2023 ර්යේ සිදු කිරීභට නිඹමිත ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර ලර්කකඹ (හයහාංලඹ) vi 

වළඳින්වීභ,දළක්භ,නභනවය,අයමුණු, කහර්ඹඹන් 1-8 
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 කෘෂිකර්භ අාංලඹ                                                            
9-59 

 නඳොනවොය  අාංලඹ                                                            
60-83 

 ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ                                                            
84-127 

 ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන අාංලඹ                                                     
128-139 

නකටි නඹදුම් - ඇමුණුභ 1 
140 
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141 
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2022  ය තුර සිදුකයන රද ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් වහ එහි ුලර ප්රගතිඹ - (2022.09.30 ද්කහ)  

කෘෂිකර්භ අාංලඹ  (යඳය ළඹ ශීර්ඹ 118) 

අ/අ ළඩටවන  
ක්රිඹහත්භක 
ආඹතනඹ 

නන්කශ මුදර 
(රු.මි) 

විඹදම් කශ 
මුදර (රු.මි) 

මුර ප්ර ියඹ 
% 

ඵළඳීම්වහ 
ඵළයකම්  
(රු.මි) 

1. භසත අඹළඹ  

MOA 

27,024.00 10,671.00 39%  

1.1 ප්රහග්ධනධන  22,049.00 6,590.00 30% - 

1.2 පුනයහර්තන  4,975.00 4,081.00 82% - 
 

1 
කෘෂිකහර්මික තරුණ හඹකත් 
ාංර්ධන ළඩටවන  

MOA 

         45.00  6.69 14% 8.08 

2 න තහක්ණඹ වඳුන්හ දීභ, 600.00 190.54 31.76 115.60 

3 
කෘෂිකර්භ ව ත්ත් නිසඳහදනඹ වහ 
තරුණ හඹකත් ළඩටවන  

50.00 - - - 

4. 
නේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ නාංහලීනම් 
ළඩටවන  

200.00 - - - 

උඳ එකතු - i 895.00 197.23 30% 123.68 

1 
නේලගුණික සුහුරු හරිකෘෂි හඳෘියඹ  
(CSIAP) නරෝක ඵළාංකු ණඹ   

MOA 

2,500.00 1,458.00 58% 0.00 

2 
කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඳහය වබහත්ත් 
ළඩටවන  (SAPP) - IFAD 

2,000.00 965.00 48% 0.00  

3 
කෘෂිකහර්මික අාංලඹ නවීකයණ හඳෘියඹ  
(ASMP) උඳහාං  t 2 - නරෝක ඵළාංකු ණඹ  

3,590.00 2,070.32 57%  320.00 

4. 
කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඳහය වහ ඇිය 
ඵහධක ඉත් කීරීනම් හඳෘියඹ (SARP) 

450.00 - - - 

5 
ඵඩල් භ න කිරි ළකසුම් කර්භහන්ත 
ලහරහක් සථහපිත කිරීනම් හඳෘියඹ - 
නඩන්භහර්ක් ආධහය  

215.00 72.81 33% 0.00 

6 
කුඩහ ඳරිභහණ කිරි නිසඳහදන මූඳකහය 
මිිය ාංර්ධනඹ කිරීනම් හඳෘියඹ (ප්රාංල 
ආධහය) 

760.00 155.04 20% 0.00 

7 
ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇිය කිරීභ වහ 
උඳකහය කිරීභ (යුනයෝඳහ ාං භඹ) 

65.00 - - - 

8 
ජහියක ලහක නිනයෝධහඹන නේඹ වහ 
උඳකයණ රඵහ දීභ (KOICA) 

75.00 0.06 0.08 - 

උඳ එකතු  -ii   9,655.00    4,721.23  48% 321 

1 
න ොවීන් වහ දහඹකත් යක්ණ  ක්රභඹක් 
වඳුන්හ දීභ  

AAIB 

600.00 600.00 100% 2900.00 

2 කෘෂිකහර්මික වහ කෘෂි යක්ණ භණ්ඩරඹ  10.00 0.00 0.00 0.00 

උඳ එකතු  - iii 610.00 725.00 98% 2910.00 

1 
නවක්ටර් නකොබ්ඵෆකඩු න ොවිකටයුතු 
ඳර්නේණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ  

HARTI 20.00 7.06 35% 0.00 

2 
විලස විදහර භ  ජහියක කෘෂිකර්භ 
ප්රියඳත්ියඹ කස කිරීභ  

CARP 20.00 6.27 31% 1.41 

3 වී අනශවි භණ්ඩරඹ  PMB 3,150.00 2,202.00 69% 35.52 

උඳ එකතු  -iv 
3,190.00 2,090.35 69% 36.93 

ුලළු එකතු  - (i+ii+iii+iv) 14,350.00 7,733.81 53% 3,392.00 
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යඳොයවොය අාංලඹ (යඳය ළඹ ශීර් අාංක 426) 

 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ වහ 

යන් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

2022.09.30 ද්කහ 

විඹදම් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

මූර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක 

යර 

1. භසත අඹළඹ  99,682.82 33,603.97 34% 

1.1 ප්රහග්ධනධන විඹදම්  617.5 227.81 36.89% 

1.2 පුනයහර්තන විඹදම්  99,065.32 33,376.16 33.69% 

පුනයහර්තන 

1. නඳොනවොය වනහධහය ළඩටවන 98,400 32,890.17 33% 

     

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ වහ 

යන් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

2022.09.30 ද්කහ 

විඹදම් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

මූර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක 

යර 

ප්රහග්ධනධන 

2. 

ජහියක නඳොනවොය නල්කම් 

කහර්ඹහරනේ දිසත්රික් කහර්ඹහර 

වහ   

20 5.1 25.5% 

3. 

රාංකහ නඳොනවොය භහ නම් 

නඳොනවොය ඳර්නේණහ හයඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ 

20 *  

4. ආවහය සුයක්ෂිතතහ ළඩටවන 500 462 92.4% 

5. 

ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 

(ශ්රී රාංකහ ජහියක හගිනි නිවීනම් 

හඳහය භණ්ඩරඹ) 

5 - - 

6. ඳසු අසනු තහක්ණ ආඹතනඹ 30 2 6.67% 

 එකතු 600 469.1 78.2% 

 රාංකහ නඳොනවොය භහ නම් නඳොනවොය ඳර්නේණහ හයඹ වහ යහඹනහ හය උඳකයණ මිර දී 

 ළනීභට රු.මි. 13.4ක ළඳයුම් වහ  නටන්ඩර් ප්රදහනඹ කය ඇත. 

**  නශ අභහතහාංලඹ නත ඳයහ ඇත. 
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ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන අාංලඹ (යඳය ළඹ ශීර් අාංකඹ  427) 

 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 2022 ර්ඹ වහ 

යන් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

2022.09.30 ද්කහ 

විඹදම් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

මූර ප්රගතිඹ 

% යර 

1. භසත අඹළඹ 728.654 334.53 46% 

1.1 ප්රහග්ධනධන  417.824 277.95 67% 

1.2 පුනයහර්තන  310.830 5656.58 18% 

01. 
දිඹය කිරි ඳරිනබෝජනඹ ප්රර්ධනඹ 

වහ  ප්රචලිතත කිරීභ 
25.0 0.99 3.96 

02. 
තුන් අභිජනනඹ කිරීනම් 

න ොවිනඳොශල් සථහඳනඹ කිරීභ 
25.0 2.309 9.24 

03. 
සුළු වහ භධ ඳරිභහණ ඳශු ම්ඳත් 

ාංර්ධන ළඩටවන් 
252.0 46.785 18.6 
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ග්රහමීය ඹ ්ර්කක යබෝගත ගතහ  ප්රර්ධන අාංලඹ (යඳය ළඹ ශීර් අාංකඹ 407)  

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 2022 ර්ඹ වහ 

යන් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

2022.09.30 ද්කහ 

විඹදම් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

මූර ප්රගතිඹ % 

යර 

1 ප්රහග්ධනධන  98.841 67.696 68% 

2 පුනයහර්තන  153.355 61.618 40% 

ාංර්ධන ළඩටවන් 

01 නබෝ   හ හඳෘියඹ 100.00 
24.561 24.484 100% 

75.439 16.626 22% 

උඳ එකතු 100.000 41.110 41% 

02 එළු ඳහරන හඳෘියඹ 40.00 
3.693 3.693 100% 

36.307 12.829 35% 

උඳ එකතු 40.000 16.522 41% 

ශ්රී රාංකහ වදම භ අකාකහරිඹ  100.00 23.79 23% 

මුළු එකතු 240.000 57.632 41% 
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2023 ර්යේ ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර ලර්කකඹ - (රු.මි 169,915.19)  

කෘෂිකර්භ අාංලඹ  

 

අ
/අ

 

විසතයඹ 
නන් කශ මුදර  

(රු.මි) 

1 
ප්රහග්ධනධන 50,835.00 

2 
පුනයහර්තන 60,867.00 

 භසථ අඹළඹ 111,702.00 

 

යඳොයවොය අාංලඹ  
 

අ/අ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන 
ඇසතයම්න්තු ුලදර 

(රු.මි.) 

1. ප්රහග්ධනධන විඹදම් 3,370.75 

2. පුනයහර්තන විඹදම් 52,740.75 

 භසථ අඹළඹ 56,111.50 

 

ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන අාංලඹ  
 

අ/අ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන 
ඇසතයම්න්තුගතත ුලදර 

(රු.මි) 

01. ප් යහග්ධනධන විඹදම් 511.575 

02. පුනයහර්තන විඹදම් 480.778 

 භසථ අඹළඹ 992.353 

 
ග්රහමීය ඹ ්ර්කක යබෝගත ගතහ වහ ප්රර්ධන අාංලඹ 
 

අ
/අ

 

විසතයඹ 
නන් කශ මුදර 

(රු.මි) 

1 
පුනයහර්තන 64.495 

2 
ප්රහග්ධනධන 1,044.850 

 
භසථ අඹළඹ 1,109.345 



1 
 

 

වළඳින්වීභ  

කෘෂිකර්භ ාංර්ධනඹ  

යනේ ජහියක ප්රියඳත්ියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ න අන්තර් කහලීන අඹළඹ තුශ 

කෘෂිකර්භහන්තඹ ඉවශ  නාංමින් ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇිය කිරීභ වහ කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ 

රු.මි 14,350.00  ක් ආනඹෝජනඹ කය ඇත. 

 නම් ඹටනත් 2022 ර්නේ කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් අතය 

කෘෂිකහර්මික තරුණ හඹකත් ාංර්ධන ළඩටවන වහ රු. මි.45 ක් ද , න තහක්ණික 

නඹදවුම් වහ රු.මි 600 ක්, කෘෂිකර්භ ත්ත් නිසඳහදනඹ වහ න තරුණ හඹකත් 

ළඩටවන වහ රු.මි 50.00 නන් කය ඇිය අතය  නභභ හඳෘියඹ යත්නපුය, ම්ඳව,කළුතය 

දිසත්රික්ක ර ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ  සුදුසු මිමිඹ වඳුනහ  ළනීභ ව හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීනම් 

මූිතක හකච්ඡහ ඳත්හ ඇත. 2022 අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ ඹටනත් නේශීඹ කිරි 

නිසඳහදනඹ නාංහලීනම් ළඩටවන වහ රු.මි 200  රඵහ දී ඇිය අතය නභඹ ප්රහනේශීඹ  ාංර්ධන 

ඵළාංකු භඟින්  ක්රිඹහත්භක ණඹ නඹෝජනහිතඹ වහ නඹදවීභට පිඹය න න ඇත. නම් අනු නභභ 

ාංර්ධන ළඩටවන් වහ රු.මි  895.00  රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත.  

ආවහය ළඳයුම් ජහරඹ ම  නනොළටී ඳත්හ  ළනීභ වහත්, අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ වහ 

රු.මි 849.57ක විඹදමින්  ඵඩහ ඳවසුකම් ඇිය කිරීනම් විනලේ හඳෘියඹ නරෝක ඵළාංකු ණඹ ආධහය 

ඹටනත් සිදුකය ඇිය අතය  ඵඩහ 66 ක් ඉදිකය ඇත. තද,  ඉන්ධන අර්බූදඹ වමුනේ ඹර ව භව 

කන්න ර  හ කටයුතු සිදු කයනු රඵන න ොවිජනතහ වහ ඉන්ධන රඵහ දීභ කශභනහකයණඹ 

කයමින් දිසත්රික් නල්කම් කහර්ඹහර වයවහ ඉන්ධන අලතහඹ පුයහ ලීභ වහ කෘෂිකර්භ 

අභහතහාංලඹ දහඹකත්ඹ රඵහ දී ඇත.  

   කෘෂිකර්භ අාංලඹ  නවීකයණඹ කිරීනම්  හඳෘියඹ (ASMP) ඹටනත් කෘෂිකහර්මික 

පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ, නශඳර ප්රනේලඹ ළඩි දියුණු කිරීභ ව කුඩහ කෘෂි හඳහයර අ ඹ 

එකතු කිරීභ ළඩි දියුණු කිරීභ ඹන ාංයචලක ඹටනත් හඳෘිය සිදුකිරීභ වහ රු.මි. 3590.00 රඵහ දී 

ඇත.  

නේලගුණික සුහුරු හරි කෘෂිහඳෘියඹ (CSIAP) භඟින් ශ්රී රාංකහනේ නඵෝ   හ ක්නේරනේ 

නේලගුණික ලනඹන් අදහනම් හිත ප්රනේලර හඹ කයන න ොවීන්නග්ධන නේලගුණික අනුර්ියක 

වළකිඹහ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ව  නතෝයහ ත් ප්රනේලර හරි ක්නේරනේ පරදහයීතහඹ ඉවශ 

නළාංවීභ වහ රු.මි  2500.00 රඵහ දී ඇත. 

කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂිහඳහය වබහත්ත් ළඩටවන (SAPP) භඟින්  ආදහඹම් වහ නඳෝණ 

භේටභ ර්ධනඹ කිරීභ තුළින් ශ්රී රාංකහනේ කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඹකිනන්නග්ධන දිළිදු ඵ  පිටු දළකීභ 

ව න ොවිඳර ආශ්රිත  නිසඳහදන වළකිඹහ ඉඳළයීභ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ියයහය ග්රහමීය ඹ මූර ඳවසුකම් 

ළරසීභ භඟින් අ ඹ එකතු කශ නශඳශ ක්රිඹහදහභඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ කුඩහ ඳරිභහණ 

කෘෂිහඹකිනන් දිරිභත් කිරීභ වහ රු.මි 2000 ක් රඵහ  දී ඇත.  එනභන්භ, නඩන්භහර්ක් යජනේ 

වනඹෝත්තහ භත ඳශු ම්ඳත් , න ොවිනඳොර ප්රර්ධන ව කිරි වහ ම ත්තය ආශ්රිත කර්භහන්ත යහජ 

අභහතහාංලඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක න ඵඩල් භ න කිරි ළකසුම් කර්භහන්ත ලහරහ භඟින් කිරි 

නිසඳහදන කටයුතු සිදුකිරීභ වහ රු.මි  215.00 ආනඹෝජනඹ කය ඇිය අතය , ප්රාංල යජනේ වහඹ 

ඇිය සිදුකයනු රඵන කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළඳයුම්  භධසථහන 06ක් ාංර්ධනඹ කිරීනම් කටයුතු 

සිදුකිරීභ වහ රු.මි 760.00 ආනඹෝජනඹ කය ඇත.   

ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇිය කිරීභ වහ උඳකහය කිරීභ (යුනයෝඳහ ාං භඹ) න හඳෘියඹ වහ රු.මි 

65.00 ද, කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඳහය වහ න ඵහධක ඉත් කිරීනම් හඳෘියඹ වහ රු.මි 450.00 

ක් නන් කය ඇත.  

ඒ අනු විනේල ණඹ ඹටනත් සිදු කයනු රඵන රු.මි.සිඹඹට ළඩි හඳෘිය වහ සිදුකය ඇිය 

භසත ආනඹෝජනඹ රු.මි 9,655.00 ක්නේ.   
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තද, කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ ඹටනත් ඇිය  ආඹතන අතය කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු 

භඟින් ඳරිඳහරන කටඹතු, ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන, කෘෂි හප්ිය වහ පුහුණු, බීජ වියක කිරීභ ව 

ඳළරෆටි ආයක්ණඹ ඹන ප්රධහන අාංල සිදුකයනු රඵන හඳෘිය වහ  රු.මි  6,896.66  රඵහ දී ඇත. 

එනභන්භ, න ොවිකටයුතු ඳර්නේණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ භඟින් සිදුකයනු රඵන    කෘෂිකහර්මික 

අාංලනේ භහජ ආර්කක ඳර්නේණ  වහ රු.මි 20.00 ක්ද,  විලස විදහර භඟ ජහියක කෘෂිකර්භ 

ප්රියඳත්ියඹ කස කිරීභ වහ රු.මි 20.00 ක් ද, වී අනශවි භණ්ඩරනේ වී මිරදී  ළනීම් කටයුතු වහ 

රු.මි 3,150.00 ක් ද,  කෘෂිකහර්මික වහ න ොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ භඟින් සිදුකයනු රඵන න ොවි 

ප්රජහනග්ධන භහජ ආයක්ණ කටයුතු වහ රු.මි. 735.00 ක් ද රඵහ දී ඇත.  

ගුණහත්භක නඳොනවොය රඵහ දීභ  

2022 භළින භ 27 න දින අාංක 2281/41 දයණ අිය විනලේ  ළේ ඳරඹ භඟින් කහඵනික 

නඳොනවොය නිසඳහදන ප්රර්ධන වහ ළඳයුම් නිඹහභන ව වී වහ ධහන, කහඵනික ආවහය, එශළු, 

ඳශතුරු, මිරිස, ළණු වහ අර්තහඳල්  හ ප්රර්ධනඹ, බීජ නිසඳහදන වහ උස තහක්ණ කෘෂිකර්භ යහජ 

අභහතහාංලඹ තු ඳළිය ආඹතන, කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ නඳොනවොය අාංලඹ ඹටතට ඇතුශත් කය 

ඇත. ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරඹ, සී/ රාංකහ නඳොනවොය භහ භ, සී/ නකොශම නකොභර්ල් 

නඳොනවොය භහ භ, ශ්රී රාංකහ ජහියක හගිනි නිවීනම් හඳහය භණ්ඩරඹ (ජහියක ආවහය ප්රර්ධන 

භණ්ඩරඹ), ජහියක ඳසු අසනු කශභණහකයණ ආඹතනඹ ව න ොවිජන ාංර්ධන නදඳහර්තනම්න්තු 

කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ නඳොනවොය අාංලඹ ඹටනත් ඇිය ආඹතන නේ.  

ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇිය කිරීනම් වහ ියයය කෘෂිකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීනම් විනලේ 

ළඩටවන ඹටනත් ඳරිය හිතකහමීය  ලහක නඳෝක වනහධහය ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කය ඇිය අතය 

එභඟින් වී වහ අල නඳෝක ද්ර න ොවිඹහට නනොමිනල් නඵදහ දීභ ව අනනකුත් නඵෝ  වහ 

අල නඳොනවොය වන මිරකට රඵහ දීභට ද කටයුතු කය ඇත.  

2022 ර්නේ කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ නඳොනවොය අාංලඹ වහ අඹළඹ භඟින් පුනයහර්තන 

විඹදම් වහ රු.මි.99,065.32 ද, ප්රහග්ධනධන විඹදම් (ාංර්ධන ළඩටවන්) වහ රු.මි600.00 ක් ද 

නන් කය ඇිය අතය 2022 ර්නේ තුන්න කහර්තු න විට පුනයහර්තන විඹදම් නර රු.මි 

33,376.16 ක් ද ප්රහග්ධනධන විඹදම් (ාංර්ධන ළඩටවන්) නර රු.මි.469.10  ක් ද විඹදම් කය ඇත.  

ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධනඹ,  

  ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ  උන්නියඹ උනදහ ප්රියඳත්ිය වහ ළරසුම් කස කිරීනභහිරහ සුවිනලේෂී 

කහර්ඹබහයඹක් ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ භඟින් ඉටු කයනු රඵින. නේශීඹ නළවුම් කිරි නිසඳහදනනඹන් 

සඹාංනඳෝෂිත වීනම් ඉරක්කඹ ප්රමුව නේශීඹ කිරි නිසඳහදකඹහ ලක්ියභත් කයමින් නේශීඹ කිරි 

කර්භහන්තඹ නළාංවීභ නභන්භ එළු‚ කුකුළු‚ සකය ඇතුළු අනනකුත් උඳ අාංල ාංර්ධනඹ කය 

තත්ත්නඹන් උස ගුණහත්භක ත්ත් නිසඳහදන ප්රර්ධනඹ වහ ඳරිය හිතකහමීය  නර ත්ත් 

ඳහරනනේ නඹදීභ දිරි ළන්වීභ උනදහ  විවිධ ළඩටවන් වහ හඳෘිය ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ භඟින් 

ක්රිඹහත්භක කයනු රඵින. 

කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ, ඳහරිනබෝගික ප්රජහ අතය නළවුම් කිරි ඳරිනබෝජනඹ ළඩි කිරීභ 

වහ ප්රචලිතත කිරීනම් අයමුණින් දීඳහප්ත ක්රිඹහත්භක දිඹය කිරි ඳරිනබෝජනඹ ප්රර්ධනඹ වහ ප්රචලිතත 

කිරීනම් ළඩටවන වහ රු.මි.25.00 ක ප්රියඳහදන රඵහ දී ඇත. ඳශු ම්ඳත් ක්නේරඹ දියුණු කිරීභ 

වහ උතුරු ඳශහනත් ඳියන විලහර විබඹ තුශ ඳශු වද කහර්ඹහර ව අනනකුක් ඹටිතර 

ඳවසුකම් සථහඳනඹ කිරීභ භඟින් ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ නේහ ළඳයුභ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳශු 

ම්ඳත් ාංර්ධන භධකහලීන ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කය ඇත. නම් වහ ආනඹෝත ත මුදර 

රු.මි.40.00කි. සුළු වහ භධ ඳරිභහණ කුකුළු න ොවිනඳොශ ාංර්ධන ළඩටවන තුළින් කුකුළු 

නිසඳහදනඹන්න න් යට සඹාංනඳෝෂිත  කිරීභ වහ කුකුළු න ොවිනඳොශ ඇිය කිරීභ වහ කුකුළු 
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නිසඳහදන ඳරිනබෝජනඹ ප්රචලිතත කිරීභ, අඳනඹන නනශනඳොශ ඉරක්ක කය  නිමින් න නිසඳහදන 

ම හි කිරීභ වහ න හඹකිනන් කුකුළු ඳහරන ක්නේරඹ වහ නඹොමු කිරීභ ඉරක්ක කය 

 නිමින් ක්රිඹහත්භක න නභභ ළඩටවන වහ ආනඹෝජනඹ කයන රද මුදර රු.මි.15.00 

කි.ඳහරිරික  ළටළු අභ කය සකය කර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ අල නඹදවුම් ළඳයීනම් 

අයමුණින් සකය කර්භහන්ත ාංර්ධන ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරිභ වහ රු.මි. 30.00ක මුදරක් 

නන් කය ඇත.  

ඳවත වන් ළඩටවන් වහ කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ ළඹ විඹ ඹටනත් ප්රියඳහදන නන් කයන 

රද අතය, ක්රිඹහත්භක කිරීභ ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ භඟින් සිදුනකනර්. ඵඩල් භ න කිරි ළකසුම් 

භධසථහනඹක් සථහඳනඹ කිරීනම් හඳෘියඹ භඟින්   ම්ඳව දිසත්රික්කනේ ඵඩල් භ සිරිාං ඳහත 

න ොවිනඳොශ තුශ කිරි ළකසුම් කර්භහන්ත ලහරහක් ඉදිකයනු රඵන අතය, වදනික දිඹය කිරි ලීටර් 

200,000ක ළකසීනම් ධහරිතහඹක් ඳතී. නම් වහ තහක්ණික ආධහය නඩන්භහර්ක් යජඹ විසින් 

ඳඹනු රඵින.  

ශ්රී රාංකහනේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීනම් අයමුණින් ක්රිඹහත්භක කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් 

භධසථහන සථහපිත කිරීනම් හඳෘියඹ  ම්ඳව, කළුතය, කුරුණෆ ර, පුත්තරභ, නඳොනශොන්නරු ව 

භවනුය ඹන දිසත්රික්කඹන්හි නතෝයහ  ත් කිරි නිසඳහදන මූඳකහය මිියර කුඩහ ඳරිභහණ කිරි 

ළකසුම් භධසථහන 06ක් සථහපිත නකනර්. නභභ හඳෘියනේ මූිතක අයමුණ නුනේ අ ඹ එකතු 

කයන රද කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රනේලරභ නිසඳහදනඹ කය කිරි ඳරිනබෝජනඹ ප්රචලිතත කිරීභ භඟින් 

ප්රජහනේ නඳෝණ භේටභ ඉවශ නළාංවීභඹ. ප්රාංල යජනේ මූර වහ තහක්ණික දහඹකත්ඹ නම් වහ 

රඵහ දී ඇත.  

ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන විඹ ඳථඹ ඹටනත් ඳියන ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු 

භඟින් ඉවශ නිසඳහදන පරදහයීතහඹක් හිත නීනයෝත්භත් ත්ත්  වනඹක් ඳත්හන න ඹහභ 

වහ කහර්ඹක්භ ත්ත් නෞව නේහක් නනුනන් තහක්ණික භ  නඳන්වීභ රඵහ නදනු රඵන 

අතය, ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු වහ දිිනන පුයහ විසිරී ඳියන ප්රහනේශීඹ 

ඳශු වද කහර්ඹහර වයවහ ක්නේර භේටනම් ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු 

රඵින. 2022 ර්ඹ නනුනන් නභභ නදඳහර්තනම්න්තු වහ  මීය ට අභතය, ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ 

ඹටනත් ක්රිඹහත්භක අනනකුත් ආඹතන න ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ, මිල්නකො 

(ප්රිනේ) ිතමිටඩ්, සී/ භවළිත ත්ත් හඳහරික භහ භ ව සී/ ශ්රී රාංකහ කුකුළු ඳහරන ාංර්ධන 

(පුේ ිතක) භහ භ ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ ප්ර භනඹ නනුනන් ඒකහඵේධ කටයුතු කයනු රඵින. 

ග්රහමීය ඹ ආර්කක ාංර්ධනඹ  

2022  ර්ඹ  වහ   ග්රහමීය ඹ ආර්කක  නබෝ   හ වහ ප්රර්ධන අාංලඹට ාංර්ධන ළඩටවන් 

ඹටනත් නබෝ   හ ප්රර්ධන වහ රු. මි. 100.00 ක් ව එළු ඳහරන හඳෘිය වහ රු.මි. 40.00 ක් ද 

ලනඹන් නන් ව මුළු  ප්රියඳහදන රු. මි. 140.00 කි. එභ ප්රියඳහදනිතන් දිිනනන් ග්රහමීය ඹ ප්රනේලර 

ජීත්න ජනතහනග්ධන ජීනනෝඳහඹ නඟහ සිටුවීභ වහ දිසත්රික් භේටමින් හඳෘිය ක්රිඹහත්භක නමින් 

ඳතී. 2022.09.30 න විට නබෝ   හ හඳෘියඹ ඹටනත් ළඹ කශ මුදර රු. මි. 41.19 ක් ද, එළු 

ඳහරන හඳෘියඹ ඹටනත් රු. මි. 16.52 ක් ද නේ. ඒ අනු නභභ අාංලඹට නන් ව ප්රියඳහදනිතන් රු. 

මි. 57.71 ක භසථ පිරිළඹක් නම් න විට දයහ ඇිය අතය භසථ මූර ප්ර ියඹ 41% කි.2022 ය 

අන් න විට නබෝ   හ හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුළින් ප්රියරහී  ඳවුල් 15,000 ක්   ව එළු 

ඳහරන හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුළින් ප්රියරහී  ඳවුල් 780 ක් ද  ආයණඹ න ඳරිදි නභභ 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනප්ක්හ නකනර්. 
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අභහතහාංලඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක කශ යුතු ියයහය ාංර්ධන අයමුණු වහ ඉරක්ක, 
 

 ළභට ආයක්ෂිත ව නඳෝදහයී ආවහය වහ ප්රනේලඹ, ියයහය ඳරිනබෝජන යටහ නත 

නඹොමු වීභ, නොඵහදවභ මූිතක කය ත් නිසඳහදන වහ ප්රමුවතහඹ රඵහ දීභ,  අදහනම්, ප්රකම්ඳන, 

ආතතීන් වහ අනුහුරුවීභ, ප්රජහ ඵර  ළන්වීභ, ඉවශ ජීන භේටභක් රඵහ දීභ වහ ළභට භහන 

රැකිඹහ රඵහ දීභ ඹන විනලේෂිත ක්නේර සසනේ ියයහය ාංර්ධන අයමුණ 2 - ියයහය කෘෂිකර්භහන්තඹ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ, අයමුණ 12 - ියයහය ඳරිනබෝජන යටහ ඇිය කිරීභ කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ භඟින් 

පුයහ ිතඹ යුතු ියයහය ාංර්ධන ඉරක්කඹන් නේ.  
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කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ  

දළ්කභ 

 ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ ජහියක භෘේකාඹ උනදහ කහර්ඹක්භ, පරදහයී වහ 

ලක්ියභත් කෘෂිකහර්මික අාංලඹක් ඇිය කිරීභ  

 

යභයවය 

 

 සබහවික ම්ඳත් ියයහය කශභනහකයණඹ තුළින් භහජීඹ ලනඹන් පිළි ත් 

වහ හණිජභඹ නළඹුරුකින් යුතු, න ෝලීඹ තයඟකහරී නිසඳහදනඹක් ම හි කයන 

හඹකත් කෘෂිකර්භහන්තඹක්  හක්හත් කය  ළනීභ. 

 

අයුලණු 

 

 නේශීඹ ලනඹන් නිසඳහදනඹ කශවළකි ආවහය ව අියනර්ක ආවහය ාංචිත 

විකාභත් කශභනහකයණඹ  භඟින්  සුයක්ෂිතතහඹ  ඇිය කිරීභ. 

 ආවහය නිසඳහදනනේදී යහඹනික නඳොනවොය වහ ඳළිනඵෝධනහලක බහ වි අභ 

කය, ඉතරන අඳද්ර කශභනහකයණඹ තුළින් විනන් නතොය, ඳරිය හිතකහමීය  ව 

නෞවහයක්ෂිත කෘෂි නිසඳහදන ජනතහ නත රඵහ දීභ. යහඹනික නඳොනවොය බහවිතඹ 

විකාභත් කිරීභ. 

 ඹහන්ත්රීකයණඹ න තහක්ණඹ, කහර්ඹක්භ ජර කශභනහකයණඹ, නබෝ  

විවිධහාංත්කයණඹ ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්රභ වඳුන්හදීභ භඟින් නඵෝ ර නිසඳහදන 

පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ ව නිසඳහදන පිරිළඹ අභ කිරීභ. 

 ඉවශ ගුණහත්භනඹන් යුත් සඹාං බීජ නිසඳහදනඹ, අ ඹ එකතු කශ නිසඳහදන 

ක්රභනේද න ොවීන් අතය ප්රචලිතත කිරීභ, ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළිනත්(GAP) ව ඹවඳත් 

නිසඳහදන පිළිනත් වඳුන්හදීභ භඟින් නේශීඹ ව විනේශීඹ නශදඳර වහ ප්රමිියනඹන් 

උස කෘෂි නිසඳහදන වහ නිසඳහදකඹන් නඹොමු කිරීභ. 

 සිඹළු කළඩී ම ඳී ගිඹ ළේ අමුණු ව ඇශභහර්  ප්රියාංසකයණඹ ව පුයන් කුඹුරු 

අසළේදීභ භඟින් වී නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ දහඹක වීභ. 
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කහර්ඹඹ වහ කර්තඹන්   

 යජඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන ජහියක ප්රියඳත්තීන් භත පිහිටහ කෘෂිකර්භ විඹට අදහර  

නදඳහර්තනම්න්තු වහ සථහපිත ආඹතන වහ යහජ ාංසථහන්හි විඹඹන්ට අදහශ ප්රියඳත්ිය, 

ළඩටවන් ව හඳෘිය ම්ඳහදනඹ කිරීභ, ක්රිඹහත්භක කිරීභ, ඳසුවිඳයම් කිරීභ වහ ඇ යීභ  

 අභහතහාංල විඹ ඳථඹට අඹත්න භවජන නේහහන් කහර්ඹක්භ වහ භවජන හිතකහමීය  

අයුරින් රඵහ දීභ  

 නහසියඹ වහ දණඹ පිටු දකිමින් අභහතහාංලනේ කහර්ඹබහයඹ ඉටු කිරීභ වියක කිරීභට 

ඉවල් න ආකහයඹට නවීන කශභනහකයණ ක්රභ වහ තහක්ණඹ නඹොදහ  නිමින්  සිඹුමභ 

ක්රභ ව විකා ප්රියාංසකයණඹ කිරීභ  

 ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ තවවුරු න ඳරිදි ආවහය නිසඳහදනඹ 

 නතො  ඳත්හ  ළනීභ වහ ළඳයුම් කටයුතු ක්රභත් නර ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ නවීන  

තහක්ණඹ නඹොදහ  ළනීභ  

 නබෝ  විවිධහාංත්කයණඹ භත ඳදනම් ව කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන  ඉවශ නළාංවීභ වහ අල 

පිඹය  ළනීභ  

 නේශීඹ කෘෂි නිසඳහදනර ගුණහත්භක අ ඹ ඳහරිනබෝගික ප්රජහ නත වියක කිරීභ වහ 

අල ක්රනභෝඳහඹන් කස කිරීභ  

 ම්ප්රදහිනක න ොවීන්, තරුණ ඳයපුය ව ිෂ ිෂහන් නවීන තහක්ණඹ  හිත කෘෂි 

අධහඳන අසථහ නත නඹොමු කිරීභ  

 තරුණ කෘෂිකහර්මික හඹකිනන් න ොඩනළත්භ දිරි ළන්වීභ  

 යහඹනික ඳළිනඵෝධ ව නනත් යහඹනික ාංනඹෝ  නිලසචිත ප්රමිියඹක් හිත නඹදීභ 

නිඹහභනඹ කිරීභ  

 කෘෂි කහර්මික කටයුතු ර නඹනදන්නන් වහ  හ යක්ණ ක්රභ වහ න ොවි වි්හභ 

ක්රභනේදඹන් පුළුල් කිරීභ  

 ෘජු නිසඳහදකඹන් ළකසුම් ආඹතන, නතො  නශ භහ ම් ව අඳනඹන භහ ම් අතය 

ළරසුම් ඵතහ ලක්ියභත් කිරීභ භඟින් න ොවීන්නග්ධන නිසඳහදන වහ ඉවශ මිරක් රඵහ දීභ  

 නේලගුණික නනසකම්, කහරගුණනේ වදනික නතොයතුරු, න ොවි ජනතහට න්නිනේදනඹ 

කිරීභ භඟින් සබහවික ආඳදහන් අභ කය  ළනීභ  

 ප්රමිියනඹන් යුතු බීජ වහ ඳළශළටි න ොවි ජනතහට රඵහ දීනම් ක්රභනේදන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ  

 ජර කශභනහකයණඹ වහ න ොවීන්නග්ධන  හ අලතහ අනු ජර ළඳයුභ කශභනහකයණඹ 

කිරීභ  

 කෘෂිකහර්මික ාංර්ධන කශහඳ, කෘෂි ම්භහන වහ ියයහය න තු  හ ාංර්ධන ළඩටවන් 

ප්රචලිතත කිරීභ  

 ශ්රී රාංකහ කෘෂිකර්භ නේනේ ඳරිඳහරනඹ ව පිරිස කශභනහකයණඹ  

 කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඳහය වහ ාංවිධහන නඟහ සිටු විභ වහ ප්රර්ධනඹ වහ ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ  

 කහඵනික නඳොනවොය බහවිතඹ ව   විනන් නතොය ආවහය නිසඳහදනඹ වහ ක්රභනඹන් 

නළඹුරු වීනම් ළඩටවන් පුළුල් කිරීභ වහ දිරි  ළන්වීභ  

 ගුණහත්භක තත්ත්නේ නඳොනවොය ආනඹනඹ කිරීභ වහ නඵදහ වළරීභ යජනේ වනහධහය 

ප්රියඳත්ියඹ තුශ කහර්ඹක්භ ක්රිඹහත්භක කිරීභ  

 නිඹමිත ප්රමිියනඹන් යුතු යහඹනික නඳොනවොය වහ ඳරිය හිතකහමීය  කහඵනික නඳොනවොය නිසි 

කරට නඵදහ වළරීභ වහ ක්රභනේද ළකසීභ  
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 නේශීඹ අමුද්ර බහවිතනඹන් අන්තර්ජහියක ප්රමිියඹකට අනු ත කහඵනික නඳොනවොය 

නිසඳහදනඹ දිරි  ළන්වීභ  

 නේශීඹ න ොවිඹහ ව ඳහරිනබෝගිකඹහ ෆහීභට ඳත්න ආකහයනේ හධහයණ මිශ ප්රියඳත්ියඹක් 

ව නඵෝ  විවිධහාංත්කයණ ළඩ පිළිනරක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ  

 න තු  හ කිරීනම් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ  

 අියරික්ත නිසඳහදනඹ  ඵඩහ කිරීභ වහ විකාභත් ළඩ පිළිනරක් කස කිරීභ  

 කෘෂිනිසඳහදන අ ඹ එකතු කය අඳනඹනඹ කිරීභ වහ ළඩ පිළිනරක් කස කිරීභ  

 ජහතන්තය භේටනම් ගුණහත්භක බීජ නිසඳහදනඹ වහ නේශීඹ බීජ ප්රියඳත්ියඹක්  වඳුන්හ 

දීභ  

 ගුණහත්භක බීජ වහ නයෝඳණ ද්ර නිසඳහදනඹ වහ නඳෞේ ිතක  අාංලඹ දිරිභත් කිරීභ. 

 යජනේ න ොවිඳශ වහ බීජ නිසඳහදන න ොවිඳර ාංර්ධනඹ  

 නේශීඹ නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ තුළින් ආවහය නබෝ  ආනඹනඹ අභ කිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් අාංලනේ නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ අල න ඳවසුකම් ළඳයීභ  

 ත්ත් සුඵහධනඹ වහ ඒ ම්ඵන්ධ කටයුතු  

 නවීන තහක්ණඹ නඹොදහ  නිමින් ඳශු ම්ඳත් ම්ඵන්ධ ඳර්නේණ අාංලඹ පුපල් කිරීභ   

 ඳශු කනේරනේ ත්ත්  වනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ විදහත්භක නඵෝ කිරීනම් ක්රභ ප්රචලිතත 

කිරීභ වහ  එභ තුන් නයෝ  ිතන් ආයක්හ කිරීභ වහ නිනයෝධහඹනඹ කටයුතු  

 විවිධ භූන ෝලීඹ අලතහඹන්ට   ළරනඳන ඳරිදි කුඩහ වහ භධ ඳරිභහණ න ොවිඳශ 

ාංර්ධනඹ දිරි  ළන්වීභ  

 ඳශු ම්ඳත් ආශ්රිත නිසඳහදන ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ අඳනඹනඹ වහ දිරි ළන්වීභ  

 භධභ වහ භවහ ඳරිභහණ   න ොවිඳරල් ඉදිකිරීභ වහ අල  ඉඩම් වහ ආනඹෝජන 

ඳවසුකම් ළඳයීභ 

 කුඩහ වහ භධභ ඳරිභහණ නිසඳඳහදකඹන් ප්රර්ධනඹ කිරීනභන් නේශීඹ නිසඳහදනඹ වහ 

ඳරිනබෝජන අසථහ  පුළුල් කිරීභ  

 ශ්රී රාංකහ ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නේනේ ඳරිඳහරනඹ ව පිරිස කශභනහකයණඹ 

 ආඹතනඹන්ට ඳළරී ඇිය අනනකුත් සිඹුමභ විඹනට අදහර කටයුතු  

 කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ ඹටනත් ඇිය සිඹුමභ ආඹතනඹන් අධීක්ණඹ කිරීභ  

 

කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ ඹටයත් ඇි යදඳහර්තයම්න්තු, සථහිතත ්ඹතන, වහ යහ් ාංසථහ   

 කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු 

 න ොවිජන නේහ නදඳහර්තනම්න්තු 

 ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු 

 කෘෂිකහර්මික වහ න ොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 

 වී අනරවි භණ්ඩරඹ 

 නවක්ටර් නකොබ්ඵෆකඩු න ොවි කටයුතු ඳර්නේණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ 

 ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ප්රියඳත්ිය බහ  (SLCARP) 

 ජහියක කෘෂිකහර්මික විවිධහාංත්කයණඹ වහ ජනහහ අකාකහරිඹ (වදම භ අකාකහරිඹ) 

 ජහියක ඳසු අසනු කශභනහකයණ ආඹතනඹ (NIPHM) 

 සීභහහිත රාංකහ නඳොසනප්ේ භහ භ 

 ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරඹ 

 සීභහහිත රාංකහ නඳොනවොය භහ භ 
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 නකොශම නකොභර්ල් නඳොනවොය භහ භ 

 ශ්රී රාංකහ  ජහියක හගිනි නිවීනම් හඳහය භණ්ඩරඹ (ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ) 

 ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ (NLDB) 

 මිල්නකෝ පුේ ිතක භහ භ (Milco) 

 සීභහහිත භවළිත රිනවිසනටොක් එන්ටර්ප්රිනස භහ භ 

 

ක්රිඹහත්භක කයන අණඳනත්  

 ශ්රී රාංකහ න ොවිජන යක්ණ ඳනත (199 අාංක 20 ) 

 න ොවිජන ාංර්ධන ඳනත (200 අාංක 46) 

 ග්රහනභෝදඹ භණ්ඩර ඳනත (1982 අාංක 28) 

  ස නවලීභ (ඳහරනඹ කිරීභ) ඳනත (1951 අාංක 9) 

 බීජ වී ඳනත (2003 අාංක 22) 

 ඳස ාංයක්ණ ඳනත (1996 අාංක 24) 

 වී අනශවි භණ්ඩර ඳනත (1971 අාංක 14) 

 න ොවි කටයුතු ඳර්නේණ වහ පුහුණු ආඹතන ඳනත (1972 අාංක 5) 

 කෘෂිකර්භ ඳර්නේණ ප්රියඳත්ියඹ  වහ න ශ්රී රාංකහ බහ ඳනත (1987 අාංක 47) 

 යහජ් ඹ කෘෂිකහර්මික නීිය ත ාංසථහ ඳනත (1972 අාංක11) 

 ඳළිනඵෝධ නහලක ඳහරනඹ කිරීනම් ඳනත (1980 අාංක 33) 

 ඳළශළටි ආයක්හ කිරීනම් ඳනත (1999 අාංක 35) 

 නඳොනවොය විකාභත් කිරීනම් ඳනත (1988 අාංක 68) 

 ශ්රී රාංකහ ජහියක හගිනි නිවීනම් හඳහය ඳනත (1973 අාංක 18) 

 ත්ත් නයෝ  ඳනත (1992 අාංක 59) 

 ත්ත් ආවහය ඳනත (1986 අාංක 15) 

 ත්ත් ඳනත (1958 අාංක 29) 

 ඳශු වද ෘත්ියක ඳනත(1956 අාංක 46) 

 නනත් අභහතයනඹක් ඹටතට නිලසචිත ඳයහ නනොභළිය විඹ ක්නේරඹට අදහර  අනනකුත් 

සිඹුම සථහන්  
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ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර වහ යබෞික ප්රගතිඹ  

 

 

කෘෂිකර්භ අාංලඹ 

යඳය ළඹ ශීර් අාංකඹ - 118 
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කෘෂිකර්භ අාංලඹ  ක්රිඹහත්භක කය ඇි වියලේ හඳෘි 

 
 

යකොවිඩ් 19 - වදිසි  තත්ත් භත ක්රිඹහත්භක ළඩටවන් ඹටයත් ගතඵඩහ ඳවසුකම් ඇි කිරීභ 

(Contingent Emergency Response Component (CERC) 

වළඳින්වීභ  

නරෝක ඵළාංකුනේ (CERC) ණඹ ඳවසුකභ ඹටනත් 2021 ර්නේ දී රු.මි. 1036.00 ක 
පිරිළඹක් දයහ COVID ාං තනඹන් අ ියඹට ඳත් කෘෂිකර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ වහ බීජ වහ 
ඳළශෆටි නඵදහ දීභත්, දිිනන පුයහ  ඵඩහ 66 ක් ඉදි කය ඇත.  

අයුලණ:-  

• අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ ව ළඩි නිඳළයුම් ප්රභහණඹක් නිඹමිත නරහට ඳහරිනබෝගිකඹහ 
නත රඵහ දීභට කටයුතු කිරීභ  

• ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇියකිරීභ වහ කෘෂි නිසඳහදන ආයක්හ කිරීභ  

උඳහාංගත 

 කුඩහ ඳරිභහණ න ොවීන් වහ  ඵඩහ ඳවසුකම් රඵහ දීභ  

ක්රභයදදඹ:- 

  ඵඩහ ඉදි කිරීභ, උඳකයණ මිරදී  ළනීභ ඇතුළු  ෆභ ක්රිඹහකහයකභක්භ නරෝක ඵළාංකු 
භහර්න ෝඳනේල අනු සිදු කිරීභ  

 භහසික ප්ර ියඹ ක්රභම්ඳහදන නදඳහර්තනම්න්තු නත ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 ඉදිකිරීම් නිභ වීනභන් අනතුරු න ොවීන්  භ  ඒකහඵේධ  ඵඩහ නිසිඳරිදි බහවිතහ කිරිභ 
නඩත්තු කිරීභ වහ ඳත්හ න න ඹහභ. ඒ වහ න ොවි ාංවිධහන නතෝයහ  ළනීභ  

  ඵඩහ ර නභනවයුම් වහ නඩත්තු විඹදම් අදහර න ොවි ාංවිධහනඹ  නවෝ ආඹතන භඟින් 
සිදුකිරීභ වහ ක්රභනේදඹක් කස කිරීභ  

 

 

 

හඳෘි කහරඹ  - 2020 ර්යේ සිට 2022 යදළම්ඵර් 30 ද්කහ 

 2020 ර්නේ ජනහරි භ  සිට ළඩ ආයම්බ කයන රද ගතඵඩහ ලදිකිරීභ වහ යන් කශ 

ුලදර (රු.මි) 

 

අ/අ ක්රිඹහකහයකම් 

නන්කශ මුදර(රු.මි) 

ඇ.එ.ජ.නඩො.මිිතඹන 
(US$ Mn) 

රු.මි 

1. ගතඵඩහ ඳවසුකම් රඵහ දීභ 2.305 849.57 

 

ගතඵඩහ ඳවසුකම් ළඳයීභ වහ 2022.12.30 ද්කහ යන් කශ ුලදර  

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

1.  ඵඩහ ඉදි කිරීභ වහ  - රු.මි  834.57 

849.57 
2.  ඵඩහ වහ න උඳහාං  වහ  - රු.මි  15 
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එ්ක එ්ක ්ඹතන භඟින් සිදුකයන රද ගතඵඩහ ලදිකිරීභර ප්රගතිඹ (2022.09.30) 

 

 
්කයේත්ර නිරී්කණ   
උතුරු ඳශහත  

1. අියර්ක ්වහය යඵෝගත වහ යභ.යටො.100 ගතඵඩහ 

ලදිකිරීභ,CERC/MOA/STORES/NP/04, - ුලරන්කහවිල්, 
පනහකහරී, කිලියනොච්චි 

 

 

 

 
 
දකුණු ඳරහත 

1. අියර්ක ්වහය යඵෝගත වහ යභ.යටො.150 ගතඵඩහ ලදිකිරීභ 
CERC/MOA/STORES/S/06   - වීයවිර, වම්ඵන්යතොට 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

අ/අ ඳශහත 
ඹහඳෘි 

ගතණන 
අන් ව 

හඳෘි  
යන් ව 

ුලදර  
විඹදම්  

ඹහඳෘි 

ගතණන 
අන් ව 

හඳෘි  
යන් ව 

ුලදර  
විඹදම්  

ඹහඳෘි 

ගතණන 
අන් ව 

හඳෘි  
යන් ව 

ුලදර  
විඹදම්  

ඹහඳෘි 

ගතණන 
අන් ව 

හඳෘි  
යන් ව 

ුලදර  
විඹදම්  

ඹහඳෘි 

ගතණන 
අන් ව 

හඳෘි  
යන් ව 

ුලදර  
විඹදම්  

1 භධභ  3 2 34.9 18.3 2 1 14.0 5.6 - - - - 1 1 12.1 11.3 6 4 61.1 35.2 

2 නළයගතනහිය 3 1 4.8 9.5 1 - 10.7 - 6 - 62.2 23.9 1 0 10.6 5.2 11 1 98.4 38.6 

3 උතුරු භළද 3 3 13.7 12.5 4 1 47.0 15.6 - - - - 4 2 53.2 33.4 11 6 13.9 61.5 

4 උතුය 1 - 5.2 1.3 1 - 13.9 6.4 6 6 53.4 43.1 - - - - 8 6 72.5 50.8 

5 ඌ 1 - 4.9 2.1 1 - 5.9 2.1 6 1 66.3 27.2 - - - - 9 1 77.2 31.4 

6 ඹම 1 1 4.8 3.8 3 - 15.7 8.8 4 4 27.5 12.24 - - - - 8 5 48.0 24.9 

7 දකුණ 1 1 4.5 3.5 - - - - 4 1 27.6 17.4 3 3 32.0 9.0 8 5 64.2 29.9 

8 ඵසනහහිය - - - - - - - - 5 5 25.6 23.3 - - - - 5 5 25.6 23.3 

  ුලළු එකතු  13 8 82.9 51.0 12 2 107.3 38.5 31 17 262.7 147.1 9 6 108.0 58.9 66 33 560.9 295.6 
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යගතොවීන් වහ ලන්ධන රඵහ දීභ වහ කටයුතු කිරීභ, 

 

 2022 ඹර කන්නනේ වී  හ ව ඵඩඉරිඟු  හ වහ අසනු නනරහ  ළනීභට ව 

2022/23 භව කන්නනේ ම ම් කස කිරීභ වහ ඉන්ධන අලතහඹ දිසත්රික් භේටනභන් රඵහ න න 

එභ අලතහ විදුිතඵර වහ ඵර ලක්ිය අභහතහාංලඹ නත රඵහ දී න ොවීන් වහ අල ඉන්ධන රඵහ 

දීභට කටයුතු කය ඇත.  
 

“්හික කෘෂිකහර්මික ප්රිඳත්ිඹ” කස කිරීභ  

“ජහියක කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ියඹ” වහ  2022 ර්නේ නන්කශ මුදර රු.327,360.00 ක් 

න අතය,  2022.09.30 දිනට මූර ප්ර ියඹ රු. 27,360.00 කි.ජහියක කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ියඹ 

ළකසීභ වහ ඳත් කයන රද විේත් කමිටු විසින් ජහියක කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ිය නකටුම්ඳත කස 

කය අනුභළියඹ වහ 2022.02.09 දින අභහත භණ්ඩරඹ නත ඉදිරිඳත් කයන රදු,  අභහතහාංල 

06ක්  භඟින් නිරීක්ණ වහ නිර්නේල රඵහදී ඇත.  

 ඊට අභතය නඹෝජනහ රඵහ ළනීභ වහ ජහියක කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ියනේ නකටුම්ඳත සිඹළු 

ඳහර්ිතනම්න්තු භන්ත්රීරුන් නත ව න ොවි ාංවිධහන නත නඹොමුකය ඇත.  ඒ අනු නම් නවිට  රු 

භන්ත්රීරු නදනදනනකු විසින්ද, හරිභහර්  අභහතහාංලඹ ඹටනත් ඇිය න ොවි ාංවිධහන 22 කින්ද, 

න ොවිජන ාංර්ධන නදඳහර්තනම්න්තු ඹටනත් ඇිය න ොවි ාංවිධහන 119කින්ද ව භවළිත අකාකහරිඹ 

ඹටනත් ඇිය න ොවි ාංවිධහන 15කින්ද ජහියක කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ිය නකටුම්ඳත වහ නඹෝජනහ වහ 

අදවස ඉදිරිඳත් කය ඇත. 2022.10.25 දින දක්හ නභභ නඹෝජනහ රඵහන න ඒහ විේත් 

කමිටු නත නඹොමු කය ඒ අනු කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ියනඹහි අහන නකටුම්ඳත කහ ඒ වහ  

අභහත භණ්ඩර අනුභළියඹ රඵහ ළනීභට නිඹමිත නේ.  

කෘෂිකර්භ ාංර්ධන ළඩටවන් 

අ/අ 
ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ 

වහ යන් 

කශ ුලදර 

(රු.මි) 

2022.09.30 

ද්කහ විඹදම් 

කශ ුලදර 

(රු.මි) 

ුලර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක යර 

01. යෞබහගතහ යගතතු ගතහ ාංර්ධන ළඩටවන -2022 

 

i.  තහන්කරුන් වහ පුහුණු ළඩටවන් 
ඳළළත්වීභ. 

175.00 

1.623650 

61.31% 

ii.න තු හකරුන් වහ පුහුණු ළඩටවන. 0.0 * 

iii. න තු ාංර්ධනඹ වහ ඊ - කෘෂිකහර්මික 
නඹදුවුම් වහ පුහුණු ළඩටවන. 

0.0 * 

iv. අත් ඳත්රිකහ වහ තහක්ණික භහර්න ෝඳනේල 
මුද්රණඹ කිරීභ,පුත්ඳත් දළන්වීම් වහ භහයම්බක 
උත්ඹ 

20.79050308 

v.න තු  හ තයඟ ඳළළත්වීභ. 0.0 * 

vi.බීජ වහ නයෝඳණ ද්ර වහ න වීම්. 84.8958 
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අ/අ 
ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ 

වහ යන් 

කශ ුලදර 

(රු.මි) 

2022.09.30 

ද්කහ විඹදම් 

කශ ුලදර 

(රු.මි) 

ුලර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක යර 

02. දිසත්රි්ක භටමටමින් වනයනෝඳහඹ ාංර්ධනඹ කිරීයම් ළඩටවන-2022  

 

i. දිසත්රික් තරුණ හඹකත් ාංර්ධන 
ළඩටවන 

35.98 1.485 0.036%* 

ii.ාංර්ධන නිරධහරීන් වහ පුහුණු ළඩටවන 
ඳළළත්වීභ 

5.4 0.409180 7.57% * 

 

iii.දිසත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටු ඳළළත්වීභ 2.0 1.5 75% 

iv. 2021 ර්යේ ඵළඳීම්  

       - කෘ.ඳ.නි. පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 2.35 2.35 

100%        - උඳු  හ-වම්ඵන්නතොට 2.02 2.02 

- ාංර්ධන නිරධහරීන් පුහුණු කිරීභ 
0.02 0.02 

03. කෘෂි ඳහදක තරුණ හඹකත් ාංර්ධන ළඩටවන - 2022 

 
i.’’වරිත කෘෂිකහර්මික” හඹකත් භහජ 

පිහිටුවීභ 
300.00 - 0% * 

     ii. තනි පුේ ර තරුණ කෘෂිකහර්මික හඹකත් ාංර්ධන හඳෘිය 

 -ජහියක ම ම්භල් නිසඳහදන ළඩටවන 100.0 0.02* 0.02%* 

 
-තරුණ හඹකිනන් දිරි ළන්වීභ වහ යජනේ 
ඉඩම් කළඵිත රක්ඹක් රඵහදීනම් හඳෘියඹ-2022 

40.0 0.0 * 

0% * 

 
    iii.නිසඳහදන ඳදනම් කය ත් විසුරුණු 
හඹකත්  ාංර්ධන ළඩටවන-2022  

100.0 0.0 * 

04. 

යහඹනික යනොන විකල්ඳ ල් භර්දන ක්රභ 

අනුගතභනඹ කයනු රඵන යගතොවීන් වහ ුලර අධහය 

රඵහදීභ 

4000.00 0.0 *  

05. අතයභළදි කන්නයේ ුලාං ගතහ කිරීයම් ළඩටවන - 

2022 
9.085920 2.21967 24.42% * 

06. ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික ිතළියත් (GAP) 

විකකයණඹ ම්ඵන්ධ හඳෘිඹ 2022 
15.469 15.469 100% 

යබෞික ප්රගතිඹ 

1.යෞබහගතහ යගතතු ගතහ ාංර්ධන ළඩටවන  

 වරිත දළඹක් ජහියක න තු  හ ාංග්රහභඹ 2022 ළඩටවන වහ රු.මි.175.0 ක ප්රියඳහදන 

නන් වී ඇත.ඉන් තහන්කරුන් 10,419ක් පුහුණු කිරීභ වහ රු.මි.1.62 ක් දිසත්රික් 

නල්කම්රුන් නත නිදවස කයන රදී. 

 එනභන්භ න තු හකරුන්ට  රඵහදීභට නඹෝත ත ම ජ ඇසුරුම් රක් 22ක්ද, තහක්ණික 

නතොයතුරු ඇතුරත් අත් ඳත්රිකහ රක් 44ක් ද, සිාංවර වහ නදභර භහධඹන්න න් නඳෝසටර් 

160,000 ක් නිදවස කයන රදී. න තු  හ ළඩටවන පිළිඵ භවජනතහ දළනුත් කිරීභ 
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පිණි ඉරුදින රාංකහදීඳ, සිළුමිණ වහ යභන්ජරි ඹන පුත්ඳත් ර පිටු බහ ඹක දළන්වීම් 

ඳශකිරීභ වහ ළරසිනන් ආඹතනඹ නත රු 468,730.80ක් නිදවස කයන රදී. 

 න තු  හ ාංග්රහභඹ ළඩටවන් ආයම්බඹ නිටුවන් කයමින් නවෝභහ භ ඳතී ජහියක 

භහයම්බක උනශර වහ රු.466,000.00ක් නකොශම දිසත්රික් නල්කම් නත නිදවස කයන 

රදී. ඳශමු අදිඹය ඹටනත් බීජ ඳළකේ 10,030,000 ක් නිසඳහදනඹ වහ රු.84,895,800ක් 

කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු නත නිදවස කයන රදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කිලියනොච්චිඹ දිසත්රි්කකයේ යගතතු ගතහකරුන් 

2.දිසත්රි්ක භටමටමින් වනයනෝඳහඹ ාංර්ධනඹ කිරීයම් ළඩටවන 

දිසත්රි්ක තරුණ හඹකත් ාංර්ධන ළඩටවන 

 දිසත්රික් තරුණ හඹකත් ළඩටවන වහ රු.මි.35.98ක ප්රියඳහදන නන් වී ඇත ඉන් 

රු.මි.25.64 කට අදහශ හඳෘිය 20ක් දිසත්රික් භේටමින් ක්රිඹහත්භක කිරීභට දී ියබූ අතය ඳශමු 

කහර්තු වහ රු.මි.1.48 ක ප්රියඳහදන දිසත්රික් නල්කම්රුන් නත නිදවස කයන රදී. නමුත් 

ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව 3/2022ට අනු නභභ හඳෘිය තහකහිතක අත්හිටුන රදී. 

ාංර්ධන නිරධහරීන් වහ පුහුණු ළඩටවන ඳළළත්වීභ 

 ාංර්ධන නිරධහරීන්නග්ධන පුහුණු අලතහ වහ එක් එක් දිසත්රික්කඹන් ිතන් විවිධ පුහුණු 

ළඩටවන් වහ ඇසතනම්න්තු නඹොමු කය ියබූ අතය 3/2022 අඹළඹ චලක්රනල්වඹ නිකුත් 

වීභට නඳය භහතය,ඹහඳනඹ,භඩකරපු,අම්ඳහය,යත්නපුය වහ කෆ ල්ර ඹන දිසත්රික් 06 නත රු. 

409,180.00ක ප්රියඳහදන නිදවස කය ඇත. 

දිසත්රි්ක කෘෂිකර්භ කමිටු ඳළළත්වීභ 

 දිසත්රික් කෘෂිකර්භ කමිටු ඳළළත්වීභ වහ 2022 ර්ඹට අදහශ රු.මි.2.0ක ප්රියඳහදන නන් 

වී ඇත.දිසත්රික් 25 වහ 3 න කහර්තු නතක් රු.මි.1.5ක ප්රියඳහදන එක් එක් දිසත්රික් නල්කම් 

රුන් නත නම් න විට නිදවස කය ඇත. 
 

3.කෘෂි ඳහදක තරුණ හඹකත් ළඩටවන  
 

්හික බිම්භල් නිසඳහදන ළඩටවන 

 එක්ත් ම ම්භල් නිසඳහදකිනන්නග්ධන ාං භඹ භඟින් නඹෝජනහ කයන රද හඹකිනන් 

රක්ඹක් ම හිකයන ම ම්භල්  හ පිළිඵ ජහියක ළඩපිළිනර ක්රිඹහට නළාංවීභ භඟින් 

නභභ හඳෘියඹ ක්රිඹහට නළාංවීභ ආයම්බවිඹ. එක් ප්රහනේශීඹ නල්කම් නකොේශහලඹකින් ම ම්භල් 



15 
 

 

 හ හඹකිනන් නදනදනනකු නතෝයහ නිමින් යජනේ දහඹකත්ඹ 50% න ඳරිදි එක්  හ 

 ෘවඹකින්  හභළු 3000ක් නඩත්තු කයමින් නිසඳහදනඹ කිරීභට අනප්ක්හ 

නකරිණි.රු.මි.100.00ක් ප්රියඳහදන නන් ව නභභ හඳෘියඹ වහ සිඹුමභ දිසත්රික් කෘෂිකර්භ 

අධක්රුන් දළනුත් කයන රදී. එහිදී ම ම්භල්  හකරුන්නග්ධන නහභනල්වනඹ වහ අදහශ 

නතොයතුරු නඹොමු කයන රද  ම්ඳව දිසත්රික්කඹ වහ ඳශමු කහර්තු වහ ඉල්ුමම්කය ියබූ 

රු.මි.0.02ක ප්රියඳහදන  ම්ඳව  දිසත්රික් නල්කම් නත නිදවස කයන රදී. 

 ඉන්ඳසු ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව 03/2022 ඹටනත් නභනභ හඳෘියඹ අත්හිටුවීභට සිදුවිඹ. යට 

තුශ උේ ත ඇිය නඳෝණ ඌනතහ තත්ත්ඹ භත නභභ හඳෘියඹ නළත ආයම්බ කිරීභ 

ම්ඵන්ධනඹන් රකහ ඵළලීභට තීයණඹ කය ඇත.   
 

4.යහඹනික යනොන විකල්ඳ ල් භර්දන ක්රභ අනුගතභනඹ කයනු රඵන යගතොවීන් වහ ුලර අධහය 

රඵහදීභ 
 

 වී  හ වහ යහඹනික නනොන විකල්ඳ ල් භර්දන ක්රභ බහවිතහ කයන න ොවීන් දිරිභත් 

කිරීභත්,ල්ඳළශෆටි නහලක දිඹය බහවිතඹ අභ කිරීභත්,ගුණහත්භක වී නශනඳොශ තුර සුරබ 

කිරීභත් වහ භවජනතහනග්ධන නෞව තත්ත්ඹ ඉවශ නළාංවීභත් අයමුණු කයන න ක්රිඹහත්භක 

කිරීභට නඹදුනද නභභ හඳෘියඹ යහජ අඹළඹ චලක්රනල්ව 03/2022ට අනු අත්හිටුහ ඇත. 
 

5.අතයභළදි කන්නයේ ුලාං ගතහ කිරීයම් ළඩටවන  
 

 නභභ ළඩටවන ඹටනත් ඹම ඳශහනත් අදහශ මුාං බීජ මිරදී  ළනීභ නනුනන් රු.මි. 2.21ක 

ප්රියඳහදන කෘෂිකර්භ අධක් ජනයහල් නත නිදවස කයන රදී. 

 එනභන්භ වම්ඵන්නතොට දිසත්රික්කඹ තුශ නභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අල 

න ොවි ිතඹහඳදිාංචි අඹදුම්ඳත ඇතුරත් නතොයතුරු වම්ඵන්නතොට දිසත්රික් නල්කම්තුභහ වහ දිසත්රික් 

කෘෂිකර්භ අධක් දළනුත් කයන රදී. 
 

 

6.ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික ිතළියත් (GAP) විකකයණඹ ම්ඵන්ධ හඳෘිඹ  

 ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළිනත් (GAP) වියකකයණ ම්ඵන්ධ හඳෘියඹ 2022 වහ 

ආයම්බනේදී රු.මි. 100.00 ක මුදරක් නන්කය දී ියබූ නමුත් ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව 

3/2022ට අනු හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ නතය කයන රදී. නමුත් 2022.05.31 දිනට න 

ඵළඳීම් කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු විසින් ඉල්රහ ියබූ ඵළවින් එභ මුදල් නිදවස කිරීභට 

කටයුතු කය ඇත. 

 ඒ අනු, රු.මි.15.46 ක් නභභ හඳෘියඹ නත නම් න නතක් නිදවස කය ඇත. ඳශහත් බහ 

නත රඵහදුන් ඵළදීම් මුදල් පිඹවීභ සිදුකශ  යුතු ඇත. 

 

7.විවිධ ඳහර්ලඹන්යග්ධන වයඹෝගතඹ ඇි න නිඳළයුම්කරුන් හර්ථක හඹකයින් ඵට 

ඵරගතළන්වීයම් හඳෘිඹ 

 විවිධ ඳහර්ලඹන්නග්ධන වනඹෝ ඹ ඇිය න නිඳළයුම්කරුන් හර්ථක හඹකිනන් ඵට 

ඵර ළන්වීනම් හඳෘියඹ වහ 2022 ර්නේ නන්කශ මුදර රු.මි.4.00 න අතය,   

2022.09.30 දිනට මූර ප්ර ියඹ  රු.මි.1.70 කි. 

 බහහරනඹන්  පුත්ඳත් දළන්වීම් ඳරකය  දිිනන පුයහ විසිරි සිටින කෘෂිකහර්මික න නිඳළයුම් 

සිදුකයන පුේ රිනන්න න් අඹදුම්ඳත් කළවු අතය, ඉදිරිඳත් ව අඹදුම්ඳත් 144කින් 121 

නදනනකුනග්ධන ම්මුව ඳරීක්ණ ඳත්හ ඉන් 109 නදනනකු නතෝයහ න න ඇත. නතෝයහ  න්නහ 

රද නිසඳහදන තදුයටත් ාංර්ධනඹ, ඳරීක්හ කිරීභ, තහක්ණික පුහුණු අසථහ රඵහදීභ වහ 

ආනඹෝජකඹන් නත වඳුන්හ දීභ තුළින් නභභ නනෝත්ඳහදන ළඩිදියුණු කිරිභට කටයුතු 

කයනු රළනබ්.  පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ වහ ආඹතනිතන් ඇසතනම්න්තු කළහ ඇිය 
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අතය, එක් පුහුණු ළඩටවනක් ඳත්හ ඇත. නනෝත්ඳහදන 09ක ඳරීක්ණ කටයුතු 

සිදුකිරීභ වහ ඇසතනම්න්තු කළහ ඇත. 

8. ාංර්ධන ළඩටවන් අධී්කණඹ ව යභයවයුම් කටයුතු සිදුකයනු රඵන ්කහයඹ 

න නිඳළයුම් අධී්කණඹ  

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. කෘෂිකහර්මික හඳෘි අධී්කණඹ වහ ඇගතයීභ ළඩටවන 

‘කෘෂිකහර්මික හඳෘිය අධීක්ණඹ වහ ඇ යීභ‘ ළඩටවන වහ  2022 ර්නේ නන්කශ මුදර 

රු.මි.2.45 ක් න අතය,  2022.09.30 දිනට මූර ප්ර ියඹ  රු.මි.0.82 කි. 

 න නිඳළයුම්කරුන් හර්ථක හඹකිනන්  ඵට ඵර ළන්වීනම් හඳෘියඹ ඹටනත් දිිනන  

පුයහ සිටින න නිඳළයුම්කරුන් 48කනග්ධන න නිඳළයුම් අධීක්ණ කය හර්තහ රඵහ ළනීභ. 
 

 දිසත්රික්ක 14ක විනේලහධහය හඳෘිය අධීක්ණඹ වහ අභහතහාංල  නිරධහරීන් ක්නේර  

චලහරිකහක නඹොදහ හර්තහ රහ ළනීභ. 
 

 2022.08.22 දිනනන් කහරඹ අන්ව ියයහය කෘෂිකර්භඹ පිළිඵද න විේත් කමිටු රැසවීම් 

02ක් ඳළළත්වීභ. 

අභහතහාංල නිරධහ්න් විසින් වියේලහධහය  භඟින් ක්රිඹහත්භක  SAPP වහ ASMP හඳෘි අක්්කණ 

කයන අයුරු 

 

 

 

 

  

 

 

නකොම්නඳෝසේ කළට කිරීභ ව දිඹය නඳොනවොය 
නිසඳහදනඹ අධීක්ණඹ, කුරුණෆ ර වහ 
භහකඳුය.  

බීජ සිටු වීනම් වහ නඳොනවොය නඹදීනම් ඵහුකහර්ඹ 

ඹන්රඹ අධීක්ණඹ කයන අයුරු (අම්ඳහය 

දිසත්රික්කඹ) 

(SAPP) හඳෘියඹ -කළුතය නත් ත්ත 
අධීක්ණඹ ,  

අනුයහධපුය  මිරිස  හක් අධීක්ණඹ (ASMP)  
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10.ඳහාංශු ඳ්්කණ කටමටර යඵදහ වළරීභ 

ගුණහත්භක ව ප්රභහනහත්භක නඳොනවොය බහවිතඹ වහ නඵෝ  ර් ඹ අනු අල නඳෝක ප්රභහණඹ 
නිර්නේල කිරීභ වහ නභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කය ඇත. නම්  වහ රු.මි 5 ක් නන් කය ඇිය 

අතය රු.මි 0.18 ක් විඹදම් කය ඇත. කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ භඟින් ඳහාංශු ඳරීක්ණ කේටර 362 ක් ද, 
ආවහය වහ කෘෂිකර්භ ාංවිධහනඹ භඟින් කේටර 100ක් වහ නේලගුණ සුහුරු හඳෘියඹ භඟින් ඳහාංශු 

ඳරීක්ණ කේටර 100 ක්  ද රඵහ දී ඇත. 
 

    යරෝක ්වහය වහ කෘෂිකර්භ ාංවිධහනයඹන් රඵහ දුන් 

ඳහාංශු ඳ්්කණ කටමටර 100  

යඵදහ දුන් ්කහයඹ 

 
කෘෂිකර්භ උඳනේලකරු 463 ක් වහ කෘෂිකර්භ ඳර්නේණ 

වහ නිසඳහදන වකහයරු 463 ක් ඳ ඳරීක්හ කිරීභ වහ 
ඳහාංශු හම්ඳර රඵහ  ළනීභ වහ පුහුණු කය ඇත. 
 
 

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකර්භ අභහතාංලඹ භඟින් 

මිරදීගතත් ඳහාංශු ඳරී්කණ කටමටර 

362 යඵදහ දුන් ්කහයඹ. 

    දිසත්රි්කකඹ  ඳහාංශු ඳරී්කණ 

කටමටර ගතණන 

යඳොයශොන්නරු 13 

අනුයහධපුයඹ  35 

පුත්තරභ 14 

කුරුණෆගතර 49 

ඵදුල්ර 31 

භහතය 22 

ගතහල්ර 33 

වම්ඵන්යතොට 14 

භහතයල් 23 

ඹහඳනඹ 15 

කිලියනොච්චිඹ 5 

ුලරිවු 5 

භන්නහයභ 12 

වුනිඹහ 8 

නුයඑළිඹ 22 

කෆගතල්ර 14 

යත්නපුයඹ 30 

කළුතය 17 

එකතු 362 

දිසත්රි්කකඹ ඳහාංශු ඳරී්කණ 

කටමටර ගතණන 

ත්රිකුණහභරඹ 17 

භඩකරපු 14 

අම්ඳහය 25 

භවනුය 26 

යභොනයහගතර        13 

්නතහ තු ාංර්ධන භණ්ඩරඹ            03                
 

ලි්  02 
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11.කෘෂිකර්භ යදඳහර්තයම්න්තු භගින් ක්රිඹහත්භක කයන රද  වියලේ හඳෘිර මූර වහ යබෞික  ප්රගතිඹ  

අනු 

අාංකඹ 

ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන 2022 ර්ඹ 

දවහ යන් කශ 

ුලදර (රු.මි.) 

2022.09.30 

ද්කහ විඹදම් 

කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

ුලර ප්රගතිඹ 

(ප්රිලතඹ්ක 

යර) 

1 

යතෝයහගතත් යගතොවිඳරර න තහ්කණඹ සථහඳනඹ 

කිරීභ ව ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ කිරීභ - 

2022 

182.283 74.07837 40.64% 

2 

යඵෝගත ාංසථහඳනඹ ව ල්ඳළශ කශභනහකයණඹ 

වහ උචිත කෘෂිකහර්මික ඹන්යත්රෝඳකයණ 

වඳුන්හදීභ 

4.073 2.00137 49.14% 

3 

ඳ්ය හිතකහමීය  ව්ත කෘෂිකහර්මික ඳේධි 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ යඵෝගත ප්රයදද බිහිකිරීභ ව 

යඹදවුම් කශභනහකයණ තහ්කණඹන් ්නනඹ කිරීභ 1.960241 1.10121 56.18% 

3.1 
වී  හ වහ  න  කෘෂිකහර්මික තහක්ණඹ 

වඳුන්හ දීභ  

3.2 
එශළු නඵෝ  ප්රනදද ම හිකිරීභ ව නේශීඹ බීජ 

නිසඳහදනඹ  
7.849504 3.19632 40.72% 

3.3 
ඵඩ ඉරිඟු, යනිර කුරඹට අඹත් නඵෝ , නතල් නඵෝ , 

මිරිස ව ළණු ර න ප්රමුව දර්ල ම හිකිරීභ 
15.9317 5.43945 34.14% 

3.4 
ඳරතුරු නඵෝ ර  වන ළඩි දියුණු කිරීභ ඇ යීභ 

ව නතෝයහ  ළනීභ 
8.199 5.45934 66.59% 

3.5 ගුණහත්භක මූිතක බීජ නිසඳහදනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ 0.81468 0.81468 100% 

3.6 නඵෝ  ප් යනදද ම හිකිරීභ ව නේශීඹ බීජ නිසඳහදනඹ 5.495 1.35580 24.67% 

3.7 

කෘෂි යහඹන අභ බහවිතඹ තුළින් ඳරිය හිතකහමීය  

ියයහය ලහක ආයක්ණඹ ව ආවහය නඵෝ ර 

නඳෝක කශභනහකයණ තහක්ණඹන් ජනනඹ කිරීභ 

14.398 3.27367 22.74% 

3.8 
කහඵනික නඳොනවොයර ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ 

නළාංවීභ ව වරිත කෘෂිකර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
7.97 3.65965 45.92% 

4 
ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික ිතළියත් (GAP) 

විකකයණඹ ම්ඵන්ධ හඳෘිඹ 
1.4868 1.05079 70.67% 

5 

යඹදවුම් බහවිතයේ කහර්ඹ්කභතහ ව ියහය 

යඵෝගත නිසඳහදනඹ වහ ඳ්ය හිතකහමීය  යඳොයවොය 

කශභනහකයණඹ  

14.768 1.04179 7.05% 

6 

ශ්රී රාංකහනේ නීඳහයක්ෂක ධහරිතහ ලක්ියභත් කිරීභ 

තුළින් ලහක වහ ලහක නිසඳහදන නේලසීභහ වයවහ 

නශහභට ඳවසුකම් ළරසීභ. 

22.8225 8.11495 35.56% 

7 

හප්තිි ්යණඹ ව ණාණහත්භකබහඹ ලවශ 

නළාංවීභ වහ භහ් ්හර ඳදනම් කයගතත් කෘෂිකර්භ 

හප්තිි ක්රභඹ්ක සථහිතත කිරීභ 

0.2878 0.287774 99.99% 

8 ඳ්ය හිතකහමීය  කෘෂිකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 29.156 7.37365 25.29% 

9 
‘ව්ත දළඹ්ක’ යෞබහගතහ ්හික යගතතු ගතහ 

ාංග්රහභඹ - 2022 
84.8958 70.06669 82.53% 

 එකතු  402.3909 188.3155 46.79% 
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01.යතෝයහගතත් යගතොවිඳරර න තහ්කණඹ සථහඳනඹ කිරීභ ව ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ කිරීභ  

නන් කශ ප්රියඳහදනඹ - රු.මි. 182.28 දිනට විඹදභ රු.මි. 74.07කි.   

 ප්රධහන බීජ වී නිසඳහදන න ොවිඳල් 5ක් න අළුත්තයභ, ඵටඅත, භවඉුමප්ඳල්රභ 

නඳොනශොන්නරු වහ භල්ත්ත ඹන න ොවිඳර ඹහන්ත්රීකයණඹ කිරීභ වහ ඒකහඵේධ අසනු 

නනරන ඹන්ර, නිඹය පිරිසිදු කිරීනම් ඹන්ර, විදුිත උත්ඳහදන  ඹන්නරෝඳකයණ නඩත්තු 

උඳකයණ ළනි ඹන්ර මිරදී න න ඇිය අතය කභත අුමත්ළඩිඹහ කිරීභ ඇතුළු භූමි ාංර්ධන 

කටයුතු සිදුකයමින් ඳතී.  

 සීතහඑළිඹ බීජ න ොවිඳර ඇතුළු අර්තහඳල් බීජ නිසඳහදන ඒකක 6ක් තුර ජර ම්ඳහදන 

ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභට අල ජර නඳොම්ඳ මිරදී  ළනීභ, G0 බීජ  ඵඩහ ධහරිතහඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳළශ දෘඩ කිරීනම් ඒකක පිහිටුවීභ, R0 (Reverse osmosis) ජර නඳයවන් 

ඳේධියඹක් සථහඳනඹ කිරීභ ආදී කටයුතු සිදුකයමින් ඳියන අතය සීතහඑළිඹ ශීතහ හයඹ ව 

බීජ  ඵඩ  අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ අන් කය ඇත.  

 නිනඹෝජ කෘෂිකර්භ අධක් කහර්ඹහර 16 ක, යජනේ බීජ නිසඳහදන න ොවිඳල් 29 ක, බීජ 

අනරවිළල් 33 ක ව බීජ වියක කිරීනම් නේඹ ඹටනත් ඇිය ඒකක ර ාංර්ධන කටයුතු 

සිදුකයමින් ඳතී.  නම් ඹටනත් POS (Point of Sales) ඳේධියඹක් වහ දත්ත කශභණහකයන 

ඳේධියඹක් වඳුන්හදීභ සිදුකයමින් ඳතී. පුහුණු වහ භහධ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ වහ 

අල නඳොත් පිාංචල ව අඹදුම්ඳත් ව බීජ වියක කිරීනම් ක්රිඹහිතඹ ලක්ියභත් කිරීභ වහ 

අල නල්ඵර ව සටිකය මුද්රණඹ කය අන් කය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. යඵෝගත ාංසථහඳනඹ ව ල්ඳළශ කශභනහකයණඹ වහ උචිත කෘෂිකහර්මික ඹන්යත්රෝඳකයණ 

වඳුන්හදීභ 
 
නභභ හඳෘියඹ වහ නන් කශ ප්රියඳහදනඹ - රු.මිිතඹන 4.073කි. 2022.09.30  දිනට විඹදභ 
රු.මිිතඹන 2.001 ක් නේ. නම් ඹටනත් කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුනේ නිරධහරීන් ව න ොවි 
භවතුන් වහ ඹන්නරෝඳකයණ පුහුණු (න ොවි පුහුණු 4ක් ව නිරධහරි පුහුණු 8ක්) ව 
ආදර්ලන අනුයහධපුය, අම්ඳහය, පුත්තරභ,  ම්ඳව, ව නකොශම දිසත්රික්කර ඳත්න රදී. 
තද නම් ඹටනත් පුහුණු ආඹතන 4ක්  වහ අල  ඹන්නරෝඳකයණ මිරදී  ළනීභට ඇනවුම් කය 
ඇත.  

 
 
 
 

ඵටඅත, යජනේ බීජ නිසඳහදන න ොවිඳනරහි කුඹුරු ඉඩම් ාංර්ධනඹ කිරීභ 

 

 



20 
 

 

03. ඳ්ය හිතකහමීය  ව්ත කෘෂිකහර්මික ඳේධි ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ යඵෝගත ප්රයදද බිහිකිරීභ ව 

යඹදවුම් කශභනහකයණ තහ්කණඹන් ්නනඹ කිරීභ  

 නභභ හඳෘියඹ වහ නන් කශ ප්රියඳහදන රු.මිිතඹන 62.61කි.  2022.09.30  දිනට 

විඹදභ රු.මිිතඹන 24.3 නභභ හඳෘියඹ කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු ඹටනත් ඇිය ආඹතන 6 ක් 

භඟින් උඳ හඳෘිය 8ක් ඹටනත් ක්රිඹහත්භක නේ.   
 

3.1 වී ගතහ වහ න කෘෂිකහර්මික තහ්කණඹ වඳුන්හ දීභ 

නම් ඹටනත් වී ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ භඟින් කීට විදහත්භක, හකා විදහත්භක 

ව ජී විදහත්භක, අජීවී ආතතීන්ට සනයොත්තුදීභ පිළිඵ ක්නේර අත්වදහ ඵළලීම් සිදු කයමින් ඳතී.  

ජහියක ම්ඵන්ධීකයණ වල් ප්රනදද අත්වදහ ඵළලීම් (NCRVT), ප්රනදද අනුර්තනඹ අත්වදහ ඵළලීම් 

250 ක් (VAT), න ොවි ක්නේර තුශ විලහර ඳරිභහනේ ප්රනදද අනුර්තනඹ අත්වදහ ඵළලීම් (LSVAT) 

සථහඳනඹ කය ඇත. ක්නේර ාංර්ධනඹ ඹටනත් නඵන්නතොට වී ඳර්නේණ සථහනනේ ක්නේර ළට 

(මීය ටර් 200) ව ඵතරන ොඩ වී ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනනේ බීජ  ඵඩහ අුමත්ළඩිඹහ කිරීභ 

අන් කය ඇත.  

3.2  එශළු යඵෝගත ප්රයදද බිහිකිරීභ ව යේශීඹ ීජ් නිසඳහදනඹ   

නම් ඹටනත්  න්නනෝරු උදහන නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ ව 

ඵණ්ඩහයනර, සීතහඑිතඹ, තබ්නඵෝ, ියබ්ඵටු මුල්ර වහ කල්පිටිඹ ඹන එහි උඳ ඒකක තුශ ක්රිඹහත්භක 

නේ. න එශළු ප්රනදද ාංර්ධන කටයුතු නවක්ටඹහය 0.7ක  ඳභණ භූමි ප්රභහණඹක සිදු කශ  අතය, 

ජහියක බීජ අලතහඹ ඳඹමින් ඉවශ පරදහිනතහඹක් ඇිය  ගුණහත්භක එශළු බීජ නිසඳහදනඹ 

වහ අල අභිජනන බීජ, නසටික බීජ  නදමුහුම් ප්රනදද ර භේපිඹ නඳරඳත් වහ නිසඳහදන කටයුතු 

නවක්ටඹහය  0.15 ක භූමි ප්රභහණඹ සිදු කය ඇත. 

න ප්රනදද ම හි කිරීනම් ඳර්නේණ අතය, ජහියක ර්  අත්වදහ ඵළලීනම් ඳර්නේණ (NCVT)  භේටනම් 

වහ ඳර්නේණ ආඹතනඹ තුර ඳර්නේණ භේටනභ (VAT)ඳියන න ප්රනදද අතය ඵණ්ඩක්කහ 

ප්රනදද  7, පිපිඤසඤහ ප්රනදද 02, ළටනකොුම ප්රනදද 04 ද, නඵෝාංචි ප්රනදද 03, ඵටු ප්රනදද 04 ද ඳතී. 

නයෝ  වහ ඳළිනඵෝධ (ව ජ  හධක) තත්ත්ඹන්ට සනයොත්තු නදන එශළු ප්රනදද පිළිඵ අධන 

කටයුතු සිදු කයන  අතය නඵෝාංචි  කවවීනම්  නයෝ ඹට සනයොත්තු නදන දර්ල 20 ක්  අධනඹ කයමින් 

ඳතී. කයවිර ප්රනදද 4,  ඵණ්ඩක්කහ ප්රනදද  4  , වහ ම්ඵටු  ර්  5 ක්,  තක්කහිත ර්  5 ක්ද  

ඳර්නේණ භේටනම් ඳිය.  න ඳනතෝර නඳරඳත් 3 ඳයහ නඹ කය හදන රදි .  

අභිජනන බීජ නිසඳහදන කටයුතු ඹතනත් කයවිර 

(ියන්නනිත සුදු ) බීජ  800g  වහ ඵණ්ඩක්කහ MI- 5 බීජ  

1.25 කි.ග්රෆම් ද MI-7  නසටික බීජ 400 ග්රෆම්  ද . 

ඳනතෝර TA -2 බීජ 750 ග්රෆම් ද නඵෝාංචි  (Black cora) 

18 කි.ග්රෆම් ද බීජ නිසඳහදනඹ කය ඇත.ප්රහර්තනහ භේ පිඹ 

නඳරඳත් ළදිභ ඹන බීජ නිලසඳහදන කටයුතු සිදුකය ඇත. 

 

 

 

 

3.3 ළූණු, යතල් යඵෝගත, යනිර යඵෝගත වහ ඵඩල්ණා ර න ප්රුල  දර්ල නිඳදවීභ  

කහර්ඹඹ - න ප්රනදද අභිජනනඹ කටයුතු සිදු කිරීභ 

සථහනඹ -  න්නනොරු උදහන නඵෝ  ඳර්නේණ වහ 
ාංර්ධන ආඹතනඹ  
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භවඉුමප්ඳල්රභ ක්නේර නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ ව කිතනනොච්චිඹ, 

අයර ාංවිර ව අගුණුනකොශඳළරළස පිහිටි එහි උඳ ඒකක භඟින් මුාං, උඳු, කේපි ව නතෝය ඳරිප්පු 

ඹන යනිර නඵෝ  ර න ප්රනදද නිඳදවීභ වහ අල ඳර්නේණ කටයුතු (අභිජනනඹ, ඳයම්ඳයහ 

ගුනනඹ, ර්  අත්වදහ ඵළලීනම් ඳර්නේණ වහ නදමුහුම් මිරිස වහ ඵඩඉරිගු ප්රනදද  නිඳදවීභ වහ 

භේපිඹ නඳරඳත් නතෝයහ ළනීභ) සිදු කයමින් ඳතී.  

යනිර නඵෝ   (මුාං, උඳු, කේපි ) නතල් නඵෝ  (යටකජු, නෝඹහ නඵෝාංචි) ළුණු ර අභිජන්න බීජ 

නිඳදවීභ, මිරිස වහ ඵඩඉරිගු ර නදමුහුම් ප්රනදද ර භවුපිඹ දර්ලර බීජ නිඳදවීභ  වහ අල 

ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ කිරීභ.   

ගුණහත්භක බීජ නිසඳහදනඹ වහ කශභණහකයණ  ඳළනක්ජඹක් ාංර්ධනඹ කිරීභට අදහර බීජ ර 

ගුණහත්භක බහඹ ළඩි කිරීභ වහ බීජ නඳරේ කිරීභට නඳරේ භළෂින් එකක් මිරදී  ළනීභ, 

යහඹනහ හය  ඵඩහ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ, නක්සරනේ ජරවනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ කහණු ඳේධිය 

කස කිරීභ ව අනිකුත් ඳර්නේණ අලතහ මිරදී  ළ නීභ සිදුකය ඇත. 

3.4 ඳරතුරු යඵෝගතර ගතවන ළඩි දියුණු කිරීභ ඇගතයීභ ව යතෝයහ ගතළනීභ 

නභභ හඳෘියඹ භඟින් ඳරතුරු ර්  නඹකට අදහර න ප්රනදද නිඳදවීනම් ඳර්නේණ 

ක්රිඹහකහයකම් දවතුනක්ද නිර්නේල කයන රද සිඹළුභ ඳරතුරු ප්රනදද ර භේ ලහක උදහන 6 ක් 

ඳරතුරු ඳර්නේණ ආඹතනඹට අනුඵේධ ඳර්නේණ භදසථහන 6 ක සථහඳනඹ කිරීභ. ඳළන් ඳෘේ 

නවොයණ න ෝල්ඩ් වහ නවොයණ නදමුහුම් ඳළනඳොල් ප්රනදදනේ භවු පිඹ නඳරඳත් ර අභිජනන බීජ 

නිඳදවීභ.නිභහිත නදළුම් ප්රනදදනේ ඳළශ නිඳදවීභ වහ නිර්නේිෂත නදල් ප්රනදදනේ ඳටත නයෝඳන ක්රභ 

ඳරීක්හ නකොට ඳළශ  නිඳදවීභ වහ ඳර්නේන ආඹතනනේ ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධන කටයුතු 

සිදුකයනු රළනබ්.  

ඳර්යේණ, ීජ් නිසඳහදන වහ භවු ලහක උදහන ඇිකිරීභ  

 

 

  

 

 

 

3.5 ණාණහත්භක මූලික ීජ් නිසඳහදනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ 

බීජ වහ නයෝඳණ ද්ර ාංර්ධන භධසථහනඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක කයන රද නභභ ාංර්ධන 

ළඩටවන ඹටනත්  ගුණහත්භක මූිතක බීජ නිසඳහදනඹට අල ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ සිදුකර 

අතය, මිේනදණිඹ න ොවිඳනශේ න නඳොම්ඳහ හයඹක් ඉදිකිරීභට අල ඉදිකිරීම් ද්ර මිරදී  ළනීභ වහ  

කුණ්ඩහර න ොවිඳනශේ ම ාංදු ජර ම්ඳහදන ඳේධියඹක් සථහඳනඹ කිරීභ සිදුකය ඇත.  

3.6 යඵෝගත ප්රයදද බිහිකිරීභ ව යේශීඹ ීජ් නිසඳහදනඹ 

 න්නනෝරු බීජ වියක කිරීනම් නේඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන නභභ ාංර්ධන 

ළඩටවන ඹටනත්  බීජ හම්ඳර 5000ක් ඳරීක්හ කිරීභ වහ අල ඳවසුකම් පුයහ  ළනීභ 

නකොස ඳරතුරු අනුර්ියතහ අත්වදහ ඵළලීභ, FRDI, 
නවොයණ 

නතෝයහ ත් යඹුටන් ප්රනේලඹන්, FRDI, 

නවොයණ 

නවොයණ භේ ලහක උදහනනේ ඳළර 
සථහඳනඹ කය ඇත.  
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සිදුකයන රද අතය බීජ ඳහරිශුේධතහඹ ඳරීක්හ කිරීනම් නම් 18 ක් ව විදහ හය උඳකයණ ව 

යහඹනද්ර මිශදී න න ඇත.   

3.7 කෘෂි යහඹන අභ බහවිතඹ තුළින් ඳ්ය හිතකහමීය  ියහය ලහක ්ය්කණඹ ව ්වහය 

යඵෝගතර යඳෝක කශභනහකයණ තහ්කණඹන් ්නනඹ කිරීභ 

නම් ාංර්ධන ළඩටවන  න්නනෝරු උදහන නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ, 

ලහක ආයක්ණ නේඹ, ක්නේර නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ, ඳරතුරු ඳර්නේණ වහ 

ාංර්ධන ආඹතනඹ වහ වී ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ භඟින් ක්රිඹහත්භක නේ.  

ශ්රී රාංකහනේ ආවහය නඵෝ ර ඳළිනඵෝධ, නයෝ  ඇිය කයන ජීවීන් කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ 

වජ ඳහරන කහයක (ඳයනඳෝෂිතඹන්, විනරෝපිකිනන් ව හකාජනක/වජ ඳළිනඵෝධනහලක) භවහ 

ඳරිභහණනඹන් නිසඳහදනඹ කිරීභ ව අනරවි කිරීභ වහ ඳවසුකම්/තහක්ෂණඹක් ාංර්ධනඹ කිරීභ 

සිදුකයමින් ඳතී. නම් ඹටනත් ට්රිනනකෝ නකොම්නඳෝසේ ඒකකඹක් හදහ නිභකයනරද අතය ට්රිනනකෝ 

නකොම්නඳෝසේ ඳර්නේණ භේටමින් නිසඳහදනඹ කය ඇිය අතය නනභනටෝඩහන් ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

නඹොදහ ළනීභ ම්ඵන්ධ ඳර්නේණ සිදුකයමින් ඳතී.   

අන්තයහඹකය කෘෂි යහඹන අභ බහවිතඹ තුළින් ියයහය ඒකහඵේධ නඵෝ  කශභනහකයණ (ICM) 

තහක්ණඹන් ජනනඹ  කිරීභට අදහර ඳර්නේණ කටයුතු සිදුකයමින් ඳතී.   

එශළු නඵෝ ර පරදහිනතහ ඉවශ නළාංවීභ වහ නිනට්රජන් ියය කිරීභ ව නඳොසඳයස ද්රහකයණඹ 

වහ සබහවික ක්ෂුද්ර ජීවීන් නඹොදහ  නිමින් වජ නඳොනවොය ෆදීභ වහ ක්ෂුද්රජීවී ාංනඹෝ  

ම හිකිරීභට අදහර ඳර්නේණ කටයුතු සිදුකයමින් ඳතී.   

වජ ඳළිනඵෝධනහලක විලසනල්ණඹ වහ ව එහි අනලේ විලසනල්ණඹ ව (ශ්රී රාංකහනේ වජ 

ඳළිනඵෝධනහලක භහර්න ෝඳනේල අනු) ආවහය දක වහ අනලේ විලසනල්ණ කටයුතු වහ  

යහඹනහ හය ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ සිදුකයමින් ඳියන අතය විලසනල්ණ කටයුතුද සිදුකයමින් ඳතී.  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික ිතළියත් (GAP) විකකයණඹ භඟින් ණාණහත්භක ව යෞ හය්කෂිත 

්වහය නිසඳහදනඹ  

ප්රිඳහදනඹ -  රු.මි 1.48 කි. 2022.09.30 දිනට විඹදභ - රු.මි 1.05කි.  

නභභ හඳෘියඹ ඳශහත් ඵරප්රනේල 9ක් තුශ ක්රිඹහත්භක කයන රදී. න ොවිනඳොශ වියකකයණ 

ළඩටවන ඹටනත් නම් දක්හ GAP න ොවිනඳොශ 710ක් කහ වියකකයණට වහ නඹොමු කය 

වජ ඳහරන විදහ හයඹ අුමත්ළඩිඹහ කිරීභ. 
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ඇිය අතය එිනන් න ොවිනඳොශ 515ක් වහ වියක රඵහ දී ඇත. නභභ න ොවිනඳොශ ිතන් එන එශළු 

වහ ඳරතුරු නිසඳහදනඹක් දළනට කහර්ගිල්ස ඇතුළු සුපිරි නශළල්,කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුනේ 

Agri fresh අනරවිල් වහ අඳනඹන නශනඳොර වහ අනරවි නකනර්.   

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

5.යඹදවුම් බහවිතයේ කහර්ඹ්කභතහ ව ියහය යඵෝගත නිසඳහදනඹ වහ ඳ්ය හිතකහමීය  

යඳොයවොය කශභනහකයණඹ 

ප්රියඳහදනඹ - රු.මි.14.76 , 2022.09.30  දිනට විඹදභ රු.මිිතඹන 1.04කි.  

නභභ ාංර්ධන ළඩටවන උදහන නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ භඟින් ඳහාංශු ඳරික්හ 

කය නඳොනවොය නඹදීභ භඟින් නඳොනවොය බහවිතනේ කහර්ඹක්භතහඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ ඳහාංශු 

ඳරීක්හ කිරීනම් ඳවසුකම් ළඩි දියුනු කිරීභට ක්රිඹහත්භක කයනු රළනබ්. 

නම් ඹටනත් කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුනේ අළුත් යහඹනහ හය 12ක් වහ ඳහාංශු වහ නකොම්නඳෝසේ 

විලසනල්ණඹ කිරීභ වහ අල යහඹනික ද්ර මිරදී  ළනීභ වහ ඇණවුම් අදහශ ආඹතන නත 

රඵහදී ඇිය අතය නම් නවිට ඳහාංශු හම්ඳර- 1137 නකොම්නඳෝසේ හම්ඳර-302, දිඹය නඳොනවොය 

හම්ඳර- 165 ප්රභහණඹන් විලසනල්ණඹ කය හර්තහ රඵහ දී ඇත.  

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුට අඹත් යහඹනහ හය ජහර ත කිරීභ වහ අල ඳවසුකම් සථහඳනඹ 

කිරීභට අල නතොයතුරු රැස  කය ඇත. නඳොසඳයස විලසනල්ණඹ වහ අදහශ තහක්ණඹ ම හිකය 

ඇිය අතය නඳොටෆසිඹම් විලසනල්ණඹ වහ  තහක්ණඹ ම හිකිරීභ සිදුකයමින් ඳතී.නම් වහ අල 

යහඹන ද්ර මිරදී  ළනීභට ඇණුම් නම් නවිට අදහශ ආඹතන නත රඵහදී ඇත.නම් නවිට 

නකොම්නඳොසේ විලසනල්ණඹ වහ කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුට අඹත් සිඹළු යහඹනහ හය ර 

GAP න ොවිනඳොශ - භඩකරපු 
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නිරධහරීන් 25 ක් ඳභණ පුහුණු කය ඇත.භධභ ඳහාංශු වහ නඳොනවොය විලසනල්ණහ හයනේ ප්රතීතන 

වියකඹ රඵහ ළනීනම් කටයුතු හර්ථක සිදුකයමින් ඳතී. 
 

06.ශ්රී රාංකහනේ ජහතන්තය නශහභ ව කෘෂිකර්භහන්තනේ ආයක්හ උනදහ ලහක නිනයෝධහඹන 

ක්රිඹහිතන් වහ ඳවසුකම් ළරසීභ.  

නන් කශ ප්රියඳහදනඹ -  රු.මි 22.82කි. 2022.09.30 දිනට විඹදභ - රු.මි 8.11ක් නේ.  

නම් ඹටනත් ලහක නිනයෝධහඹන නිරධහරීන් ව ඳහර්ලකරුන් පුහුණු කිරීභ ව දළනුත් කිරීභ වහ 

පුහුණු  ළඩටවන් නදකක් ඳත්න රදී. 

 

 

 

 

.  

 

 Xylella Fastidosia  ඵළක්ටීරිඹහ ශ්රී රාංකහනේ ඳළතීභ ම්ඵන්ධ දීඳ හප්ත මීය ක්ණඹන් ව 

අණුක විලසනල්ණඹන් සිදු කිරීභට හකානේදී අාංලඹ වහ යහඹන ද්ර මිර දී න න හම්ඳර 350ක් 

එකතු කය විලසනල්ණඹ කයන රදී.  ත ද ලහක නිනයෝධහඹන ඳිතනඵෝධකඹන් වඳුනහ  ළනීභ වහ 

කීට විදහ අාංලඹ භඟින් හම්ඳර 50ක් විලසනල්ණඹ කය ඇත. (Khapra Beetle) 

දීඳ හප්ත මීය ක්ණඹක් භගින් ශ්රී රාංකහනේ ඳරතුරු භළසන් විනලේ වඳුනහ  ළනීභ ව හසඳ තහඳ 

ප්රියකහයක ප්රමිතීන් වඳුනහ  ළනීභ ඹටනත් පිළිඹම් වහ තහක්ණ අාංලඹ භඟින් එකතු කයන රද ඳරතුරු 

භළසන් විනලේ ර්ධනඹ කය නඵෝ කය  ළනීභ ව ඒ ඹටනත් අම වහ තහඳ පිරිඹම් තහක්ණඹ සිදු 

කිරීභ ව උණුතුය ගිල්වීනම් ඳරීක්ණඹ සිදු කයන රදී.  

       ක්නේර වියක කිරීනම් ක්රිඹහිතඹ ව ඇසුරුම්  ෘව (Pack house) ඳරීක්හ කිරීනම් ක්රිඹහිතඹ 

ලක්ියභත් කිරීභ වහ නභනවයුම් අාංලඹ ඹටනත් ක්නේර චලහරිකහ 13ක් සිදු කයන රදී. එනේ භ 

ඵණ්ඩක්කහ, තක්කහිත, ඵටු ව ඳරහ ර්  අඳනඹනඹ ඉරක්ක කය ත්  හ වහ නඵෝ  

කශභනහකයණ ඳළනක්ජ ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඒකඵේධ ඳළිනඵෝධ කශභනහකයණ ඳළනක්ජ 04ක් 

ඇ යීභට රක්කය නල්වන කස කයන රදී. ලහක  ව ලහක නිසඳහදන ආනඹනඹ ව අඳනඹනඹ 

කිරීනම්දී නිනයෝධහඹන ල් ඳළශෆටි වඳුනහ  ළනීභ වහ ආයක්ෂිත ිෂල්පීඹ ක්රභ ාංර්ධනඹ කිරීභ 

ඹටනත් කර්භහන්ත ලහරහ ක්නේර චලහරිකහ 12ක් ඳත්හ ල්ඳළශෆටි හම්ඳර විලසනල්ණඹ කය ඳරීක්හ 

කය ඇත. එනේ භ නභභ ක්රිඹහකහයකභ ඹටනත් ල්ඳළශෆටි බීජ ඳරික්හ කිරීභ ම්ඵන්ධ ඳරීක්ණඹක් 

නප්යහනදණිඹ විලස විදහරඹ භඟ ද  සිදු කයමින් ඳතී. 

ලහක නිනයෝධහඹන ඒකකනේ ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ, ජර නර භහර් ඹ 

කස කිරීභ, කටුනහඹක ගුන්නතොටුඳනශහි ලහක නිනයෝධහඹන ඒකකනේ න න ොඩනළගිල්ර වහ 

ියයනයදි දළමීය භ ව භූ ත විදුිත ළඳයුම් නක්ඵරඹ වි කිරීභ, CCTV කළභයහ ඳේධියඹ වහ නේහ 

ගිවිසුම් කස කිරීභ ව DSLR කළභයහ නදකක් මිර දී  ළනීභ ව සසථතහ වියක 11,000ක් 

මුද්රණඹ කිරීභ ඹන ක්රිඹහකහයකම් සිදු කයන රදී. 

 

කහර්ඹඹ - ලහක නිනයෝධහඹනඹ පිළිඵ පුහුණු 

ළඩටවන් ඳළළත්වීභ  
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07. හප්තිි ්යණඹ ව ණාණහත්භකබහඹ ලවශ නළාංවීභ වහ භහ් ්හර ඳදනම් කයගතත් 

කෘෂිකර්භ හප්තිි ක්රභඹ්ක සථහිතත කිරීභ 

ප්රියඳහදනඹ - රු.මිිතඹන 0.287774, 2022.09.30  දිනට විඹදභ රු.මිිතඹන 0.287774  

නභභ ාංර්ධන ළඩටවන වහ 2022 ර්නේ ආයම්බනේදී රු මි. 15 ක් නන්කය ියබූ  

අතය එභ මුදල් බහවිත කය  සිදුකිරීභට අනප්ක්හ කයන රද ක්රිඹහකහයකම් 12 ක් ියණිණි. එිනන් නිඹමු 

 ම්භහන 30ක් නතෝයහ  ළනීභ, නිඹමු  ම්භහන තුළින් නිනඹෝත ත න ොවිඹන් වඳුනහ   ළනීභ ව  නතෝයහ 

 ත් නිඹමු  ම්භහන ර මූිතක මීය ක්ෂණ සිදු කිරීභ වහ ප්රලසනහිත කේටර මුද්රණඹ කය  ළනීභත් සිදු 

නකරිණි. හඳෘියඹට අදහර නතෝයහ  ත් නිඹමු ග්රහභ නිරධහරි නකොේශහ ආයණඹ කයමින් නක්ෂේර 

කටයුතු සිදු කයන නිරධහරින්ට ව නතෝයහ  ත් න ොවීන් වහ පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීනම් ඳශමු 

අදිඹය නර නඳොනරොන්නරු දිසත්රික් කෘෂිකර්භ පුහුණු භධසථහනනේ දී පුහුණු ළඩටවනක් 

ඳත්න රදී. 
  

08. ඳ්ය හිතකහමීය  කෘෂිකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

ප්රියඳහදනඹ - රු.මිිතඹන 29.15ක් නේ. 2022.09.30  දිනට විඹදභ රු.මිිතඹන 7.37 කි.  

 වරිත කෘෂිකර්භඹ වහ අල කහඵනික නඳොනවොය ර්  වහ ඳරිය හිතකහමීය  ඳළිනඵෝධනහලක ර්  

නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ දිරි ළන්වීභ ව න ොවීන්ට අල දළනුභ, කුරතහ වහ අත්දළකීම් රඵහදීභ 

වහ නභභ ාංර්ධන ළඩටවන ක්රිඹහත්භක නකනර්.නම් ඹටනත් කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිතඹ පිළිඵ න ොවි ක්නේර ර ආදර්ලන 1150 ඳත්හ, කහඵනික නඳොනවොය නභට්රික් නටොන් 

1150 නිඳදහ ඇත. කහඵනික දිඹය නඳොනවොය වහ ඳරිය හිතකහමීය  ඳළිනඵෝධනහලක නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිතඹ පිළිඵ ආදර්ලන 60 ව  ළඩවිිත නකොම්නඳෝසේ නිසඳහදනඹ ආදර්ල ඒකක 22 පිහිටුහ ඇත. 

නිනට්රජන් ඵහුර නකොශ නඳොනවොයක් නර න්නවම්ප්  න ොවි  ක්නේර ර  හ කය ඳට මි් කිරීභ 

වදුන්හදීභ වහ,  අල  න්නවම්ප්  බීජ  සඹාං බීජ නිසඳහදන ළඩටවනක් භඟින් නිඳදහ 

 ළනීභට න ොවීන් 200 ක් නඹොමු කය ඇත. නිනට්රජන් නඳෝකඹ ියයකයන වජ නඳොනවොයක් නර වී 

 හ වහ ඇනොල්රහ ලහකඹ වඳුන්හදීභට වහ බහවිතඹ ප්රචලිතත කිරීභ වහ  අල මූිතක 

ඇනොල්රහ හම්ඳර න ොවීන් 625 නත රඵහ දී මූිතක ඇනොල්රහ ලහක ගුණනඹ කිරීභ ආයම්බ  කය 

ඇත.නකොශ නඳොනවොය  හ වහ බහවිතඹ ප්රචලිතත කිරීනම් ආදර්ලන වහ නඳෝක ගුණනඹන් ඉවශ 

ල්සරිඹකහන්ත/ ග්ධනිතරිසීඩිඹහ ජී  ළටක් නර  හ කය නකොශ නඳොනවොය රඵහ  ළනීභට දිරිභත් 

කිරීභ න ොවීන් 160 භඟ ආයම්බ කය ඇත.හම්ප්රදහිනක/ ඳහයම්ඳරික නඵෝ  ප්රනදද න තු  හන් 

වහ නළත වඳුන්හ දීභට අල බීජ වහ නයෝඳණ ද්ර ගුණනඹ කිරීභ හරිඹනඳොර, කුණ්ඩහනල්, 

කයපිාංචල වහ ම ම ර කෘෂිකර්භ විදහර ර ආයම්බ කය ඇත. 

09. ‘ව්ත දළඹ්ක’ යෞබහගතහ ්හික යගතතු ගතහ ාංග්රහභඹ 

 

ප්රියඳහදනඹ - රු.මිිතඹන 84.8958,2022.09.30  දිනට විඹදභ රු.මිිතඹන 70.06669  (තහන් ීජ් 

කටමටර වහ යගතතු ගතහ කටමටර යනුයන් ප්රිඳහදන)නභභ හඳෘියඹ භඟින් දිිනන පුයහ නඵදහ 

වළරීභ වහ එශළු බීජ ඳළකේ 1,030,000ක් දිසත්රික් කෘෂිකර්භ අධක්රුන් නත රඵහ නදන රදී 

තද, භෘේකා ාංර්ධන අකාකහරිනේ දිසත්රික් අධක්රුන් වයවහ ඳවුල් 2,200,000ක් වහ තහන් 

එශළු බීජ ඳළකේ රඵහ නදන රදී. 
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කෘෂිකහර්මික අාංලඹ  නවීකයණ හඳෘිඹ (ASMP) 

වළඳින්වීභ 

නභභ හඳෘියඹ නරෝක ඵළාංකු භඟින් 2016 ජනි 29 දිනට අනුභළියඹ රඵහදී ඇිය අතය, ජහතන්තය 

ාංර්ධන ාං භඹ (IDA) විසින් මූර ප්රියඳහදන රඵහ නදනු ඇත. නභභ හඳෘියඹ ප්රදහන ලනඹන්   

ආර්කකනේ ුවහත්භක ඳරිර්තනඹක්  වහ වහඹ වීභ ව පීනනෝඳහඹ ළඩිදියුණු කිරීභ නකනයහි 

අධහනඹ නඹොමු කය ඇත. ඒ අතය,   

(අ) ග්රහමීය ඹ වහ නහ රික ප්රනේල අතය ම්ඵන්ධතහ ලක්ියභත් කිරීභට ව ශ්රී රාංකහනේ ආර්කක 

ාංර්ධනඹ ුවහත්භක ඳරිර්තනඹට ඳවසුකම් ළරසීභට කෘෂිකහර්මික පරදහයීතහ ව 

තයඟකහරිත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීභ, 

(ආ) ග්රහමීය ඹ ජීනනෝඳහඹ ාංර්ධනඹ වහ කෘෂිකර්භහන්තනේ රැකිඹහ අසථහ ව අ ඹදහභ ළඩිදියුණු 

කිරීභ භඟින්  දිළිදු ව  අදහනභට රක්විඹ වළකි ජනතහ වහ නශඳර ප්රනේලඹ, එභඟින් ඳසු හමීය  

ග්රහමීය ඹ ප්රනේලර ආදහඹම් භහර්  ව ජීනනෝඳහඹ සුයක්ෂිතබහඹ ළඩිදියුණු කිරීභ; වහ 

- (ඇ) නේලගුණික අදහනභට රක්න ප්රනේල ර ජනතහ වහ න  කෘෂිකහර්මික  ප්රනේලඹක් 

රඵහ දීභ භඟින්   ාංතුය ව නිඹඟ ළනි විඳත් කශභනහකයණඹට දහඹක වීභ. කෘෂිකහර්මික අාංලනේ 

විවිධහාංත්කයණඹ, අ ඹ එකතු කිරීභ ව තයඟකහරිත්ඹ ළඩි කිරීභ නභභ හඳෘියඹ භඟින් සිදු 

නකනර්.  

ශ්රී රාංකහ වහ කෘෂිකහර්මික අාංලඹ නවීකයණඹ කිරීනම් හඳෘියනේ ාංර්ධන අයමුණු න්නන් 

කෘෂිකහර්මික පරදහයීතහ ඉවශ නළාංවීභ, නශඳර ප්රනේලඹ ළඩිදියුණු කිරීභ ව හඳෘිය 

ප්රනේලඹන්හි කුඩහ හඳහය හිමිඹන්නග්ධන ව කෘෂි හඳහයර අ ඹ එකතු කිරීභ වහ වහඹ වීභින. 
 

මූර ඉරක්කඹ 2023 

 ාංර්ධන ළඩටවන ඇසතයම්න්තු ුලදර (රු.මි)  

WB EU GOSL 

1 ප්රහග්ධනධන විඹදම්  5000 44240 60 

2 පුනයහර්තන විඹදම් - - - 

මූර ප්ර ියඹ (2022.09.30) 

 ළඩටවන  2022-යන් කශ ුලදර  

(Rs.Mn) 

විඹදම් කශ ුලදර  

.2022.09.30 (රු.මි)  

මූර ප්රගතිඹ  % 

1 WB 1770 1350.33 76.28 

2 EU 1820 719.99 39.56 

යරෝක ඵළාංකු අයුලදලින් රළයඵන ප්රිඳහදන  (WB Fund)  

අ/අ ළඩටවන නන් කශ මුදර 2022 විඹදම් කශ මුදර 

(රු.මි) 

මුර ප්ර ියඹ  % 

2.1 යගතොවි පුහුණු වහ ධහ්තහ 

ාංර්ධනඹ  

45.00 42.42 94.3 

2.2 කෘෂිතහ්කණික උදහන  1339.68 978.13 75.8 

 කෘෂිකර්භ යදඳහර්තයම්න්තු  60.33 30.33 50 

2.3 නිසඳහදනඹ වහ යශදහභ -ඹටිතර 

ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ  

244.64 153.11 93 

2.4 ප්රිඳත්ි උඳයේලණඹ වහ 

විලසයල්ණඹ  

5.00 3.62 72 

3.0 හඳෘි යභයවඹවීභ වහ ඇගතයීභ  75.35 142.72 69.8 

 එකතු  1770.00 1350.33 76.3 
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යුයයෝඳහ ාංගතභයේ ප්රිඳහදන (EU Grant) 

අ/අ ළඩටවන  නන් කශ මුදර 

2022 

2022.09.30 විඹදභ  මුර ප්ර ියඹ  % 

2.1 න ොවි පුහුණු වහ ධහරිතහ 

ාංර්ධනඹ 

15.38 0 0 

2.2 කෘෂිතහක්ණික උදහන 1568.89 671.00 42.8 

2.3 නිසඳහදනඹ වහ නශදහභ -ඹටිතර 

ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ 

192.38 37.57 19.5 

2.4 ප්රියඳත්ිය උඳනේලණඹ වහ 

විලසනල්ණඹ 

3.20 2.00 62.5 

3.0 හඳෘිය නභනවඹවීභ වහ ඇ යීභ 40.15 6.50 16.2 

 එකතු  1820.00 719.99 39.6 
 

යබෞික ප්රගතිඹ  

2022 ර්ඹ නනුනන් නභභ හඳෘියඹ වහ නන් කශ මුදර රු.මි 3590 කි. තුන්න කහර්තු 

අහන න විට (2022.09.30) න විට විඹදම් කයන රද මුදර රු.මි 2070.32 ක්නේ. ඹහඳනඹ, 

මුරියේ, නභොණයහ ර, භඩකරපු, අනුයහධපුය, නඳොනශොන්නරු ව භහතනල් ඹන ප්රනේලර නඵෝ  

නිසඳහදන නඳොකුරු  ම්භහන  16ක් සථහපිත කය ඇිය අතය, වුනිඹහ, කිිතනනොච්චිඹ, අම්ඳහය, ඵදුල්ර 

ව භවනුය ඹන ප්රනේලර  ද නඳොකුරු  ම්භහන  15ක් සථහපිත කය ඇත.  නභභ නඳොකුරු  ම්භහන 

ආයණඹ න ඳරිදි න ොවි ාංවිධහන 8ක් න ොවි භහ ම්  ඵට ඳරිර්තනඹ කයමින්  භහ ම් 

නයත සට්රහර් ඳනත ඹටනත් රළිනසතු ත නනොකශ නඳොදු භහ භක් (PUC) නර ිතඹහඳදිාංචි වීභට අල 

කටයුතු සිදු කයින.  

 හරිභහර්  කස කිරීභ, න ොවිඳර ව නශඳර ඹටිතර ඳවසුකම් ව නිසඳහදන 
නශනඳොශට රඵහ දීනම්  ඳවසුකම් ඉදිකිරීභ ව ප්රියාංසකයණඹ කිරීභ අල ඵළවින් ඉවත වන් 
නඳොකුරු  ම්භහන න ොවීන්ට තභ  හන් ව අනරවිඹ සිදු කිරීභ වහ ඹටිතර ඳවසුකම් ඇිය කිරිනම් 
ක්රිඹහකහයකම් 27 ක්  සිදු කය ඇත. ක්නේර භේටනම් ක්රිඹහකහයකම් සිදු කිරීනම්දී ක්නේරනේ   ළටළු ව 

ඵහධක වඳුනහ  නිමින් ප්රියඳත්ිය භේටනම් ඳර්නේණ භහතෘකහ 10 ක් වඳුනහන න Terms of 

Reference  වහ නඹොමු කය ැළත.  
 

්කයේත්ර නිරී්කණඹ  

          
 
 

 

 රු කෘෂිකර්භ  අභහත තුභහ , කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ නල්කම් තුභහ   ASMP හඳෘිය අධක්, ඇතුළු 

නිරධහරීන් විසින් භහතනල් අම ව නරොකුළණු මි්  හ හිත නඳොකුරු  ම්භහනඹ නීරීක්ණඹ කිරීභ ව 

අනුයහධපුයඹ අම ව ම්ඵටු මි්  හ නිරීක්ණඹ වහ  නරෝක ඵළාංකු නිනඹෝත ත නිරධහරීන් භඟ  හඳෘිය 

නභනවයුම් ව ඇ යුම් නිරධහරී  නග්ධන වබහත්ත්ඹ 
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යේලණාණ සුහුරු හ් කෘෂි හඳෘිඹ (CSIAP) 

2023 ර්යේ මූර ලර්කකඹ 

අ/අ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන  ඇසතනම්න්තු මුදර (රු.මි) 

1. නේලගුණික සුහුරු හරිකෘෂි හඳෘියඹ  10,320 

 2022 ර්නේ තුන්න කහර්තු අහනඹ න විට ාංර්ධන ළඩටවන් ර ප්ර ියඹ, (2022.09.30) 

 

යබෞික ප්රගතිඹ  - භසත ළඩටවන් ර යබෞික ප්රගතියේ ාං්කෂිප්තිතඹ,   

නරෝක ඵළාංකුනේ මුර ඳවසුකම් ඹටනත් ක්රිඹහත්භක න නේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂිකර්භ හඳෘියඹ 

(CSIAP) ශ්රී රාංකහ තුර ඳශහත් 6ක ව දිසත්රික්ක 11ක ක්රිඹහත්භක නේ. 

1. උතුරු ඳශහත - මුරියේ ව කිිතනනොච්චි දිසත්රික්ක  

2. නළන නහිය ඳශහත - භඩකරපු, අම්ඳහය, ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්ක 

3. උතුරු භළද ඳශහත - නඳොනරොන්නරු ව අනුයහධපුය දිසත්රික්ක 

4. ඹම ඳශහත - කුරුණෆ ර ව පුත්තරභ දිසත්රික්ක 

5. ඌ ඳශහත - නභොණයහ ර දිසත්රික්කඹ 

6. දකුණු ඳශහත - වම්ඵන්නතොට දිසත්රික්කඹ 

මුළු හඳෘියඹ දවහ රුපිඹල් මිිතඹන 22,500 ක ප්රියඳහදන නන්කය ඇත. 2019 ර්නේ සිට 

2022 ළප්තළම්ඵර් 30 දින දක්හ මුළු විඹදම් රුපිඹල් මිිතඹන 6,513 කි. ප්රියලතඹක් නර 28.1% කි. 

 නබෞියක ප්ර ියඹ 31.5% කි.නේලගුණ විඳර්ඹහඹක් නිහ ඩහත් පිඩහට ඳත්න න ොවි ඳවුල් 

70,000ක් දවහ නේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂිකර්භ හඳෘියනඹන් වදුන්හනදමින් සවුන්නග්ධන ත න භේටභ 

ඉවශ  නාංහලීභ වහ ඒ භඟින් යනේ ාංර්ධනඹ දවහ සවුන්නග්ධන දහඹකත්ඹ ප්රලසථ භේටමින් 

රඵහ ළනීභ හඳෘියනේ මුිතක අයමුණ නේ.  

 ාං හ නද්රෝණි 14ක් තුශ එල්රාං හ ඳේධිය නර ඳියන ග්රහමීය ඹ ළේ 961ක් පුනුරුත්ථහඳනඹ 

කිරීභට ළරසුම් කය ඇිය අතය එභගින් ළේ 816ක මිනුම් අන් කය ඇසතනම්න්තු කස කය ඇත. 

ළේ 176ක ප්රම්ඳහදන කටයුතු සිදුනකනයමින් ඳතී. ළේ 241ක නකොන්රහත් පිරිනභහ ඉදිකිරීම් 

කටයුතු සිදුකයමින් ඳතී. ාංර්ධනඹ කයන මුළු කුඹුරු ඉඩම් ප්රභහණඹ නවක්ටඹහය 6250 න අතය 

නඵෝ   හ ක්රිඹහත්භක කයන න ොඩ ඉඩම් ප්රභහණඹ නවක්ටඹහය 40,000කි. නභභ සිඹුම ඉඩම් 

නේලගුණ සුහුරු ක්රභනේදඹන් අනු භනඹ කයමින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵින. නභභ සිඹුම ක්රිඹහකහයකම් 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ 

වහ නන් 

කශ මුදර 

(රු.මි) 

2022.09.30 දක්හ 

විඹදම් කශ මුදුර (රු.මි) 

මූර ප්ර ියඹ 

ප්රියලතඹක් නර 

1 
ාංයචලකඹ 1: කෘෂිකහර්මික නිසඳහදනඹ 

ව අනරවිකයණඹ 
975 753 77.2% 

2 
ාංයචලකඹ 2: කෘෂිකර්භහන්තඹට ජරඹ 1,212 468 38.6% 

3 
ාංයචලකඹ 3: හඳෘිය කශභනහකයණඹ 313 237 75.6% 

 භසතඹ 2,500 1,458 58.30% 
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න ොවිජන නේහ භධසථහන 47ක් නක්න්ද්ර කය නිමින් ක්රිඹහත්භක නේ. එනභන්භ න ොවීන්නග්ධන 

අලතහඹන් පුයහලීභ වහ නභභ භධසථහන තුශ ඹන්නරොඳකයණ ඒකක සථහපින කය ඇත. ඒ 

වහ ම්පුර්ණනඹන්භ හඳෘිය අයමුදල් බහවිතහ කයන රදී.  

නේලගුණ විඳර්ඹහඹන්ට අනු ත  හ කටයුතු කිරීභ පිණි නේලගුණ සුහුරු හරි කෘෂිකර්භ 

හඳෘියඹ පිිතඵ න ොවීන්ට පුහුණුක් රඵහ දීභ පිණි හඳෘියඹ භගින් පුහුණු ඳහරක් ආයම්බ කය 

ඇත. නභභ විඹ පිිතඵද ශ්රී රාංකහ තුශ පිහිටුහ ඇිය එකභ න ොවි පුහුණු ඳහර නභඹ න අතය එඹ 

අනුයහධපුය දිසරුක්කනේ ියයප්ඳනන් ප්රනේලනේ නභඹ සථහපිත කය ියනබ්. 

ඹර, භව ව අතයභළදි කන්න  හන් නනොකඩහ ක්රිඹහක්භක න න ොඩ ඉඩම් ර අියනර්ක 

නඵෝ   හන්ද සිඹුමභ ප්රියරහී න්නග්ධන න තුර නේලගුණ සුහුරු න තු හ ළඩටවනක් ද 

හඳෘියඹ භගින් ක්රිඹහත්භක නකනර්. ඒ දවහ අල බීජ රඵහ දීභ, ක්ෂුද්ර ජර ම්ඳහදන උඳකයණ 

රඵහදීභ,  හන් වහ අල නකොම්නඳෝසේ නිසඳහදනඹ,  හ ළිාං ඉදිකිරීභ, කෘෂි භහර්  

ප්රියාංසකයණඹ,  හම ම් ටහ අිත ළට ඉදිකිරිභ,  ඵඩහ ඉදිකිරීභ,  නතෝයහ ත් ළේ ප්රියාංසකයණඹ, 

නඳොකුරු  ම්භහන පිහිටු වීභ, න ොවීන්නග්ධන නිසඳහදන මිිය පිහිටුවීභ ව සවුන් නශනඳොශ වහ 

ම්ඵන්ධ කිරීභ, ළේ නඩත්තු වහ න ොවි මිිය ලක්ියභත් කිරීභ වහ නිසඳහදන වහ අ ඹ එකතු 

කිරීභ දිරිභත් කිරීභ ආදී ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵින.  

හඳෘියඹ 2019 ර්නේ ඳටන් ත් අතය 2022 ර්ඹ නවිට එහි ාංෂිප්ත ප්රියඳර ඳවත ඳරිදි 

දළක්වීභට වළක. 

අ/අ විසතයඹ 2019 2022 

1.  හ ප්රනේලඹ (නවක්ටඹහර්) 2,130.5 6,053.3 

2. ධහන නිසඳහදනඹ (නභ.නටොන්) 2,504.2 8,407.3 

3. ඳරතුරු වහ එශුම (නභ.නටොන්) 383.8 1,393.2 

4. කුළු ඵඩු (මිරිස) (නභ.නටොන්) 25.5 103.3 

5. නතල් නඵෝ  (තර  හ) (නභ.නටොන්) 43.8 114.2 

6. ආනඹන ආනේලක (USD) 6.8 Mn 15.3 Mn 
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ප්රධහන ක්රිඹහකහයකම්ර ප්රගතිඹ ඳවත ඳ්දි යද. 

ප්රධහන ක්රිඹහකහයකභ ප්රගතිඹ  

ාංයචකඹ 1: කෘෂිකහර්මික නිසඳහදනඹ ව අයරවිකයණඹ 

පුහුණුවීම් ව නියහයණ චලහරිකහ ඳළළත්වීභ 62% 

න ොවි නිසඳහදක මිිය පිහිටුවීභ 90% 

ආදර්ල  ම්භහන පිහිටුවීභ 30% 

කෘෂිකහර්මික න ොවිඳර ක්නේර ඳහර පිහිටුවීභ 60% 

 හ (ඹර, භව ව භළද කන්න) ළඩටවන 58% 

න තු  හ ළඩටවන 38% 

නකොම්නඳෝසේ නිසඳහදන ළඩටවන 75% 

න ොවිජන නේහ භධසථහන 47ක් නවීකයණඹ කිරීභ 95% 

කෘෂිකර්භ ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ 48% 

ාංයචකඹ 2: කෘෂිකර්භහන්තඹට ්රඹ 

ජර විදහත්භක වහ ජර භතුිතතතහ අධඹන ඳළළත්වීභ 100% 

ළේ ප්රියාංසකයණඹ කිරීභ 14% 

හරි ඳේධිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව නඩත්තු කිරීභ 12% 

ාංයචකඹ 3: හඳෘි කශභනහකයණඹ 

නතොයතුරු ව අධහඳන ළඩටවන් ඳළළත්වීභ, අධීක්ණ ව ඇ යීම් ව 

ආයක්ෂක ක්රිඹහකහයකම් 
65% 

ාංයචකඹ 4: වදිසි ප්රිචහය වහ ව ාංයචකඹ 

වදිසි ප්රියචලහය වහ මුදල් ළඳයීභ 100% 

භසත ප්රගතිඹ  31.50% 
 

්කයේත්ර නිරී්කණඹ, 

 

2020 ළප්තළම්ඵර් භ 22 න දින ඹම ඳශහත් හඳෘිය කෘෂි 

අනරවි නිරධහරී නයත්න භවතහ විසින් කුරුණෆ ර 

දිසත්රීක්කනේ  හ ළික් ඉදිකිරීභට නඳය නිරීක්ණඹ කයන 

අයුරු 

 

2020 ජුනි භ 02 න දින දකුණු ඳශහත් හඳෘිය 

නිරධහරී ඹසිත භවතහ භඟ කෘෂිකර්භ අභහතාංලනේ 

නිරධහරීන් වම්ඵන්නතොට දිසත්රීක්කනේ න ත්තක් 

ඳරීක්හ කයන අයුරු 
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කුඩහ ඳ්භහණ කෘෂි හඳහය වවුල්කහ්ත් ළඩටවන (SAPP) 

වඳුන්හදීභ : කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ වහ න අන්තර්ජහියක අයමුදර (IFAD) ව ශ්රී රාංකහ යජඹ 

ඒකහඵේධ කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඳහය වවුල්කහරිත් ළඩටවන (SAPP) වහ අයමුදල් ඳඹින. 

සිඹ ලකතහ ළඩිදියුණු කය ළනීභට වහ වියක කයන රද නශනඳොරක්  වහ හණිජභඹ 

වවුල්කහරිත් ව නශනඳොර ඵතහ නිර්භහණඹ කිරීභට ඳහර්ලසකරුන් (නඳෞේ ිතක භහ ම්, 

න ොවි ාංවිධහන ව කුඩහ ඳරිභහණ  න ොවීන්) නත වනහධහයඹට ඹටත් නඳොලී අනුඳහතඹක් භත ප්රදහන 

ව ණඹ රඵහදීනම් යහ් යඳෞේගතලික නිසඳහදන වවුල්කහ්ත්ඹ (Public Private Producer 

Partnership) යවත්  4P ප්රනේලඹ භගින් කෘෂිකහර්මික බහණ්ඩර නතෝයහ ත් අ ඹදහභ ලක්ියභත් 

කිරීභ වහ නභභ ළඩටවන භගින් වහඹ රඵහ නදින. 

තදුයටත්, පුහුණු ව තහක්ණික දළනුභ රඵහ නදමින් වහ හසිදහඹක ප්රියඳත්ියභඹ ඳරියඹක් වහ 

අනුඵර රඵහ නදමින් කෘෂිකර්භ භහත් ව අමුණු ළනි ඹටිතර ුව ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ භගින් 

සිඹ න ොවි ාංවිධහන ලක්ියභක් කිරීභට SAPP භගින් කුඩහ ඳරිභහණ න ොවීන් නත වහඹ රඵහ නේ. 

ලර්කකඹ : කුඩහ ඳරිභහණ න ොවීන්නග්ධන දරිද්රතහ වහ තයඟකහරිත්ඹ වහ දහඹකත්ඹ රඵහ දීභ 

අයුලණ : හණිජ ඳයභහර්ථනඹන් නිසඳහදන වහ අනරවි කටයුතුර නියත කුඩහ ඳරිභහණ න ොවින්නග්ධන 

( ෘවසථ ඒකක 57,000) ආදහඹභ (20%-30%කින්) ව ආවහය නේල්හි ගුණහත්භකඵ ියයය නර 

ඉවශ නළාංවීභ 

ලර්කක: 

1. නඳෞේ ිතක අාංලඹ වහ එක් කුඩහ ඳරිභහණ න ොවීන් ව සවුන්නග්ධන ාංවිධහන නශනඳොරට 

ප්රනේල වීභ ඉවශ නළාංවීභ. 

2. SAPP ඹටනත් කුඩහ ඳරිභහණ න ොවීන් වට ියයය නර ව දළරිඹ වළකි මිර  ණන්රට 

ග්රහමීය ඹ මූර නේහන් රඵහ ත වළකි ඵ ඉවශ නළාංවීභ. 

3. කුඩහ ඳරිභහණ න ොවීන් මූරහ් කය ත් භහන ව ියයය කෘෂි-හඳහය ාංර්ධනඹ 

නනුනන් ප්රියඳත්ියභඹ ඳරියඹ ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 

 

 
මූර ලර්කක 2023 

    

අ/අ ප්රහග්ධනධන ාංර්ධන ළඩටවන ඇසතයම්න්තු ුලදර (රු. මි.) 
   

1 ප්රහග්ධනධන විඹදම්  6,891 
   

2 පුනයහර්තන විඹදම් -  
   

      
2022 ර්යේ තුන්න කහර්තු අහනඹ න විට ාංර්ධන ළඩටවන් ර ප්රගතිඹ, (2022.09.30) 

      

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 
2022 ර්ඹ 

දවහ යන් කශ 
ුලදර (රු.මි) 

2022.09.30 ද්කහ 
විඹදම් කර ුලදර 

(රු.මි) 

ුලර ප්රගතිඹ ප්රිලතඹ්ක 

යර 

 1  SAPP ාංර්ධන ළඩටවන් 1,450  506 35%  

 2 
SAPP ක්ෂුද්ර ණඹ  

ළඩටවන්  
 550 459 83%  
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SAPP ළඩටවන මුළු දිිනනභ ආයණඹ න ඳරිදි  ළරපුම් ප්රදහන ව ණඹ වයවහ කුඩහ 

ඳරිභහණ කෘෂි ප්රියරහී න් 57,500ක් නත ශඟහ වීභට ඉරක්ක කය ඇත. 2022 ළප්තළම්ඵර් 30 න විට 

SAP ළඩටවන ඹටනත් ප්රියරහී න් 30,464 නදනනකු ප්රියරහබ රඵහ ඇත (4P, තරුණ ව ්දහඹම් 

උත්ඳහදන ණඹ ඹටයත් ප්රිරහීනන්). නභඹ ම්පුර්ණ ඉරක්කනඹන්  53% ක ප්රභහණඹකි. 

ළඩටවන භගින් 4P ආකෘියඹ ඹටනත් උඳ හඳෘිය 36ක් ක්රිඹහත්භක කය ඇිය අතය, නභභගින් දළනට  

ප්රියරහී න් 37,445ක් ඉරක්ක කය ඇිය අතය ඉන් 26,448 නදනනකුට ප්රියරහබ රඵහ දී  ඇත. නභභ උඳ 

හඳෘිය භගින් ප්රධහන කෘෂිකහර්මික අාංල න කිරි, නත්, කුළුඵඩු, ධහන, භල්  හ, ව එශළු  

ආයණඹ නකනර්. 

නම් දක්හ ණඹ ව ප්රදහන ඹන නදකභ ඇතුශත් මුළු ආනඹෝජනඹ රු. 6,697 ක් 4P ඹටනත් ළරසුම් 

කය ඇිය අතය, එිනන් රුපිඹල් 2,762.5ක් 4P ඹටනත් රඵහ දී ඇත. නභභ ළඩටවනට අභතය 

තරුණිනන්  2,500ක් ඉරක්ක කය  නිමින් තරුණ හඹකත් ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන අතය 

ඉන් 1,529ක් නත ශඟහ වී ඇිය අතය ඒ වහ රු. මිිතඹන 1,017.2 ක් ආනඹෝජනඹ කය ඇත. ආදහඹම් 

උත්ඳහදන ණඹ කහණ්ඩඹ ඹටනත් SAPP විසින් රු. 287.3 ක ණඹ, ප්රියරහී න් 2,487 නත රඵහ දී 

ඇත. තද ළඩටවන ඹටනත් න ොවිඳර ඵළවළය ාංර්දන ක්රිඹහකහයම් (ප්රනේල භහර් , හරි ඇර 

ප්රියාංසකයණඹ) භෆතකදී ආයම්බ කර අතය, එභගින් රුපිඹල් මිිතඹන 105 ක් විඹඳෘිය 21 ක් දවහ 

විඹදම් කිරීභට ළරසුම් කය ඇත. නම් න්විට ඉන් රුපිඹල් මිිතඹන 23.7 විඹදම් කය ඇත. 

2022 ර්නේ මුර ඉරක්කඹට (රු. මිිතඹන 2,000) හනප්ක් 2022 ළප්තළම්ඵර් 30 න විට 

48%ක් විඹදම් කය ඇිය අතය කහර්තුභඹ මූර ඉරක්කනඹන් 60% දක්හ ශඟහ වි ඇත . ළඩටවන් 

ළරසුම් අඹළඹට අනු (එනම් රුපිඹල් මිිතඹන 12,056), 2022 ළප්තළම්ඵර් 30 න විට  40.7% ක 

මුච්චිත මූර ප්ර ියඹක් රඵහ ඇත. 

කහණ්ඩඹ ඉරක්ක 

ගිවිසුම් ගතතව ප්රිරහීනන් 

ාං හ (ඹහත්කහලින 

කයන රද) 

ප්රිරහබ රළූ  ාං හ 

(ණඹ/ප්රදහනඹ) 
% 

4P  

 

නඳෞේිතක  24,500 19,328 9,817 40% 

NADEP ඹටනත්  5,500 5,536 5,479 100% 

FPO ඹටනත්  13,000 12,581 11,152 86% 

එකතු  4P 43,000 37,445 26,448 62% 

තරුණ හඹකඹන්  2,500 2,500 1,529 61% 

ණඹ  12,000 2,831 2,487 21% 

ුලළු එකතු  57,500 42,776 30,464 53% 

(යහ් යඳෞේගතලික නිසඳහදන වවුල්කහ්ත්ඹ (Public Private Producer Partnership) -  4P 

 

 

ාංර්ධන ළඩටවන් ර යබෞික ප්රගතිඹ - භසථ ළඩටවන්ර ාං්කෂිප්තිතඹ 
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්ය්කෂිත ගතහ ගතෘව නිරී්කණඹ කිරීභ 

 

 කවට සදිගිිතඹ මුඳකහය මිියඹ වහ එක් SDB ඵළාංකු භඟින් ඵඩඉරිගු න ෝවීන්ට ක්රිඹහත්භක 
කයනු රඵන ආදඹම් උත්ඳහදන නතො  ණඹ ළඩටවනන් ප්ර ියඹ වහ ඳසුවිඳයම් කටයුතු  

 

 
නිල් ර මිතුනයෝ කව  හ හඳෘියනේ අසනු නනලීම් කටයුතු අධීක්ණ වහ කණ්ඩහඹම් 

නහඹකිනන්ට සඹාං ඇ යීම් හර්තහ නඩත්තු කයවීභ පිළිඵ දළනුත් කිරීභ   
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කුඩහ ඳ්භහණ කි් නිසඳහදකයින්යග්ධන මූඳකහය මිි ාංර්ධනඹ කිරීයම් හඳෘිඹ 

ශ්රී රාංකහනේ කිරි කර්භහන්තඹ න හසිටුවීනම් අයමුණින් ප්රාංල ජනයජනේ වනඹෝගිතහඹ ඇිය 

කුඩහ ඳරිභහණ  කිරි නිසඳහදකිනන්නග්ධන මූඳකහය මිිය/ න ොවි මිිය 06 ක් ාංර්ධනඹ කිරීනම් 

හඳෘියනඹහි ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු ඳශු ම්ඳත්, න ොවිනඳොශ ප්රර්ධන ව කිරි වහ ම ත්තය ආශ්රිත 

කර්භහන්ත යහජ අභහතහාංලඹ භඟින් සිදු කයනු රඵින. ඒ වහ යනයෝ මිිතඹන 13.9 ක ණඹ මුදරක් 

රඵහ  ළනීනම් මූර එකඟතහ ගිවිසුභට (Financial Protocol) මුදල් අභහතහාංලඹ ප්රාංල ජනයජඹ භඟ 

2017/12/27 ව හඳෘියනේ මූර ගිවිසුභට (Financial Agreement) 2018/09/28 දින අත්න් තඵහ 

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

අත්න් තඵහ ඇත. ප්රාංල ජනයජනේ විනලේිිනන් භඟ එක් ාංර්ධනඹ කිරීභට අනප්ක්ෂිත ඳවත 

වන් කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධසථහන 06 ක් වඳුනහ න්නහ රදී.  
 

01. අත්තන ල්ර කිරි නිඳදන්නන්නග්ධන මූඳකහය මිියඹ 

02. කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ඳේටි ාංර්ධන මිියඹ, හරිඹනඳොශ 

03. සී/ නඳොනශොන්නරු දිසත් රික්  කිරි ළඳයුම්කරුන්නග්ධන මූඳකහය මිියඹ 

04. ක්සීඩ් ඉන්ටර්නළනල් (පුේ.) භහ භ, නන්නප්පු 

05. සී/ නහරපිටිඹ විවිධ නේහ මූඳකහය මිියඹ, නහරපිටිඹ 

06. නවරිනේජ් නවශ න ොවි ාංර්ධන මිියඹ, කළප්නඳටිනඳොශ 
 

හඳෘියඹහි අයුලණු 

නභභ හඳෘියනඹහි මූිතක අයමුණු නුනේ අ ඹ එකතු කශ කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රනේලරභ 

නිසඳහදනඹ කය කිරි ඳරිනබෝජනඹ ඉවශ දළමීය භ භඟින් ශමුන්නග්ධන ව ළඩිහිටිඹන්නග්ධන නඳෝණ භේටභ 

ඉවශ නළාංවීභත්, ජහියක කරි කර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභත් නේ. 
 

 

ඵඩල්ගතභ න කි් නිසඳහදනහගතහයඹ්ක සථහඳනඹ කිරීයම් හඳෘිඹ 

මිල්නකෝ (පුේ ිතක) භහ භ කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ විඹ ඳථඹට අඹත් පර්ණ යජඹ තු 

භහ භකි. නහයහනවේන්පිට, දි න, අනේනර ව නඳොනශොන්නරු ඹන ප්රනේලර කිරි ළකසුම් 

කර්භහන්තලහරහ වතයක් ඇිය නභභ යහජ හඹ, නේශීඹ දිඹය කිරි ප්රම්ඳහදනඹ, ළකසීභ ව 

“විනරන්ඩ්” නශනහභඹ ඹටනත් විවිධ කිරි නිසඳහදන අනශවිඹ වහ ම්ඵන්ධ න අතය එඹ 

ක්රිඹහත්භක ව දහ සිට කිරි ළකසුම් ක්නේනරඹහි ශ්රී රාංකහනේ ප්රමුවතභ න්නහභඹ ඵට ඳත් ඇත.  

මිල්නකෝ භහ භට අඹත් කිරි කර්භහන්ත ලහරහ වතනයහි ඳියන ඹන්නරෝඳකයණ ය 40 ට ඩහ 

ඳළයණි න අතය, නිසඳහදන කහර්ඹක්භතහඹට එඹ දිගු කරක සිට අහිතකය නර ඵරඳහ ියම ණි. 

නභභ  ළටළු නියහකයණඹ පිණි ව මිල්නකෝ ආඹතනනඹහි නහයහනවේන්පිට කර්භහන්තලහරහ පිහිටි 

භූමි බහ ඹ නහ රික ාංර්ධන අකාකහරිඹ වයවහ ක්රිඹහත්භක න ය ාංර්ධන හඳෘතීන් වහ නඹොදහ 

 ළනීභට යජඹ විසින් තීයණඹ කයන රද ඵළවින්, ඵඩල් භ පිහිටි ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන 

භණ්ඩරඹට අඹත් සිරිාං ඳහත න ොවිනඳොනශන් රඵහ  ත් භූමිඹක ඒ නනුනන් න කිරි ළකසුම් 

කර්භහන්ත ලහරහක් සථහඳනඹ කිරීභට තීයණඹ කයන රදී. 

හඳෘියඹහි අයුලණු 
 

නභභ කර්භහන්ත ලහරහ ඉදි කිරීභ භඟින් නළවුම් කිරි ලීටර් 200,000 බහවිතහ කයමින් ඳහසචලරීකෘත කිරි, 

අකාතහඳ ප්රියකහය කයන රද කිරි (UHT), නඹෝ ේ, මි් නඹෝ ේ, ඳහනීඹ නඹෝ ේ ව අිනස්රීම් 

වදනික ළකසීනම් වළකිඹහ ඳතී.       
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මූර ප්රගතිඹ (2022.09.30 ද්කහ) 
 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 
2022 ර්ඹ වහ 

යන් කශ ුලදර (රු.මි.) 

2022.09.30 ද්කහ 

විඹදම් කශ ුලදර 

(රු.මි.) 

මූර ප්රගතිඹ % 

යර 

වියේලහධහය හඳෘි 

04. 

ඵඩල් භ න කිරි ළකසුම් 

භධසථහනඹක් සථහපිත කිරීභ (ශ්රි 

රාංකහ/නඩන්භහර්ක්) 

200.0 (12) 

15.0(17) 

69.405(12) 

3.406(17) 

33.87 

05. 
කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් 

භධසථහන සථහපිත කිරීභ 

560.0(12) 

200.0(17) 

153.669(12) 

1.369(17) 
20.4 

 

යබෞික ප්රගතිඹ 

ඵඩල් භ න කිරි ළකසුම් භධසථහනඹක් සථහඳනඹ කිරීනම් හඳෘියඹ භඟින්   ම්ඳව 

දිසත්රික්කනේ ඵඩල් භ ප්රනේලනේ වදනික දිඹය කිරි ලීටර් 200,000ක ළකසීනම් ධහරිතහඹක් හිත 

කිරි ළකසුම් කර්භහන්ත ලහරහක් ඉදිකයනු රඵින. නම් වහ තහක්ණික ආධහය නඩන්භහර්ක් යජඹ 

විසින් ඳඹනු රඵින.හඳෘියනේ භසත නබෞියක ප්ර ියඹ 96%කි.  

ශ්රී රාංකහනේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීනම් අයමුණින් ක්රිඹහත්භක කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් 

භධසථහන සථහපිත කිරීනම් හඳෘියඹ  ම්ඳව, කළුතය, කුරුණෆ ර, පුත්තරභ, නඳොනශොන්නරු ව 

භවනුය ඹන දිසත්රික්කඹන්හි නතෝයහ  ත් කිරි නිසඳහදන මූඳකහය මිියර කුඩහ ඳරිභහණ කිරි 

ළකසුම් භධසථහන 06ක් සථහපිත නකනර්. ප්රාංල යජනේ මූර වහ තහක්ණික දහඹකත්ඹ නම් වහ 

රඵහ දී ඇත.  
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කෘෂිකර්භ යදඳහර්තයම්න්තු (DOA) 

ලදි් දළ්කභ 

ජහියක නෞබහ  උනදහ කෘෂිකහර්මික විිෂසශත්ඹ හක්හත් කය  ළනීභ. 

යභයවය 

න දියුණු කෘෂිකහර්මික තහක්ණඹ ජනනඹ කය හප්ත කිරීභ ව අදහර නේහන් න ොවීන් 

නත ළඩි අධහයණඹක් හිත සිඹළුභ ඳහර්ලකරුන් නත රඵහදීනභන් ජහියනේ ආවහය ව 

නඳෝණ සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ නඹෝ  ව ියයහය කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹක් 

අත්ඳත්කය  ළනීභ. 

අයුලණු 

 ආවහය නඵෝ   හනේ නිසඳහදන විබඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 ියයහය න ොවිතළන සුයක්ෂිත කයලීභ. 

 ්භ ව ඉඩම් කහර්ඹක්භතහ ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 කෘෂිකර්භහන්තනේ නිඹළිත සිඹළු ඳහර්ල ඵර ළන්වීභ. 

 කෘෂිකර්භහන්තඹ තුශ භහන ම්ඳනතහි ලකතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳහර්ලකරුන් වහ ගුණහත්භක තත්ත්නේ බීජ ව නයෝඳණ ද්රර සුරබතහඹ වියක 

කිරීභ. 

 ඉඩම් ව ජර ම්ඳත් ප්රලසත භේටනභන් බහවිත කිරීභ. 

 ළරසුම්, ප්රියඳත්ිය තීයණ ව ප්රියඳත්ිය භඟනඳන්වීම් ළඳයීභ. 

 බීජ ව නයෝඳණ ද්ර නභන්භ කෘෂි නිසඳහදනර ගුණහත්භක ප්රමිතීන් සුයක්ෂිත කයලීභ. 

 වහනිකය විනේශීඹ විනලේිතන් නේශීඹ ලහක විනලේ ආයක්හ කිරීභට කටයුතු කිරීභ. 

 කෘෂි නිසඳහදන තුිතන් විනේල විනිභඹ ළඩිකිරීභ වහ නීනයෝත් ලහක ව ලහක නිසඳහදන 

අඳනඹනඹ වහ ඳවසුකම් ළඳයීභ. 

 ඳළිනඵෝධනහලකර අඹවඳත් ඵරඳෆම්ිතන් භවජනඹහ ව ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභට කටයුතු 

කිරීභ. 

 ඳළශෆටි ජහන ම්ඳත් ියයහය නර බහවිතඹට  ළනීභ පිළිඵ වියකවීභ. 
 

  ප්රධහන කහර්ඹඹන් 

 ඳර්නේණ භඟින් උචිත න ප්රනදද වහ කෘෂි තහක්ණඹන් ජනනඹ කිරීභ. 

 න දියුණු කෘෂි තහක්ණඹ න ොවි ප්රජහ අතය හප්ත කිරීභ. 
 උස ගුණහත්භක බීජ වහ නයෝඳණ ද්ර නිසඳහදනඹ වහ නඵදහ වළරීභ. 

 ඳළශෆටි ජහන ම්ඳත් ාංයක්ණඹ කිරීභ. 

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

ඳනත ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 කෘෂිකහර්මික අධහඳනඹ තුිතන් කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ ජහියක ෘත්තීඹ පුහුණු (NVQ) 5 වහ 6 

භේටනම් ඩිප්නරෝභහ ඳහශභහරහ ඳත්හ න න ඹහභ, න ොවීන් ව නිරධහරීන්නග්ධන වළකිඹහ 

ර්ධනඹට අල පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ. 

කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුනේ මූර ප්ර ියඹ ව කෘෂිකර්භ අභහතහාංල ළඹ ශීර් (ජහියක ආවහය 

සුයක්ෂිතතහ ළඩටවන) ඹටනත් 2021 නර් විනලේ හඳෘියර ප්ර ියඹ පිළිඵ හයහාංලඹ ඳවත 

දළක්නේ. 
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2023 ර්යේ මූර ලර්කකඹ 

අ/අ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන ඇසතයම්න්තු ුලදර (රු.) 

1 ප්රහග්ධනධන විඹදභ 680,000,000 

2 පුනයහර්තන විඹදභ 6,392,012,000 

 

2022 ර්යේ තුන්න න කහර්තු අහනඹ න විට ාංර්ධන ළඩටවන් ර ප්රගතිඹ 

(2022.09.30 ද්කහ) 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 
2022 ර්ඹ වහ යන් 

කශ ුලදර (රු.මි.) 

2022.09.30 ද්කහ 

විඹදම් කශ ුලදර  

(රු. මි.) 

ුලර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක යර 

1 ඳරිඳහරන වහ ආඹතනික නේහ 624.80 407.90 94 

2 කෘෂිකර්භ ඳර්නේණ වහ 

ාංර්ධන 
2,058.86 1,418.98 69 

3 හප්ිය වහ පුහුණු 1,898.0 1,349.84 71 

4 බීජ වියක කිරීභ වහ ඳළශෆටි 

ාංයක්ණ 
2,315.0 1,395.46 60 

 එකතු 6,896.66 4,477.06 65 

 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන  
2022 ර්ඹ වහ යන් 

කශ ුලදර (රු.මි.)  

2022.09.30 

ද්කහ විඹදම් කශ 

ුලදුර (රු.මි.)  

මූර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක යර  

1 ප්රහග්ධනධන  විඹදම්  320.00 156.40 
49 

2 පුනයහර්තන විඹදම්  5,276.66 3,786.27 
72 

3 ාංර්ධන ළඩටවන්    
 

3.1 

කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු 

ළඹ ශීර් ඹටනත් ඇිය විනලේ  

හඳෘිය 

1,189.5 479.62 
40 

3.2 
ජහියක කෘෂිකර්භ ඳර්නේණ 

ළරළසභ ඹටනත් ව හඳෘිය 
50.0 21.63 

43 

3.3 
විනේල ආධහය ඹටනත්ක්රිඹහත්භක 

සුළු ඳරිභහණ හඳෘිය  
60.0 33.13 

55 

 
කෘෂිකර්භ යදඳහර්තයම්න්තුයද 

ප්රහග්ධනධන එකතු 
1,620.0 690.78 

43 

4 

කෘෂිකර්භ අභහතාංල 

ළඹ ශීර් ඹටනත් ඇිය විනලේ  

හඳෘිය  

415.41 190.56 
46 

5 

නනත් අභහතාංල 

ළඹ ශීර් ඹටනත් ඇිය විනලේ  

හඳෘිය 

5.36 1.95 
36 



38 
 

 

 

කෘෂිකර්භ යදඳහර්තයම්න්තු (285) ළඹ ශීර්ඹ ඹටයත් ඇි වියලේ හඳෘිර යබෞික ප්රගතිඹ - 

භසත ළඩටවන් ර ාං්කෂිප්තිතඹ 

ඳර්යේණ 

 කහඵනික නඳොනවොය ව යහඹනික නඳොනවොය නඹදීනභන් ඳහාංශු හයත් ඵ ව වී නිසඳහදනඹ 

වහ දිගුකහලීන ඵරඳෆභ නොඹහ ඵළලීනම් අත්වදහ ඵළලීම් 2000 දී ආයම්බ කයන රද අතය එභ 

ප්රියකහය භහරහභ ව Bg 358 ප්රනදදඹ භඟභ 2022 ඹර දක්හ අවණ්ඩ සිදු කයන රදී. 

 පරදහයී ක්ෂුද්ර ජීවීන් නඹොදහ  නිමින් වී  හ වහ පරදහයී නිනට්රජන් ව නඳොසඳයස වජ 

නඳොනවොය නිඳදවීභට ඳර්නේණ ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක නකනර්. න ොඹම් ඳළර ආශ්රිත පරදහයී 

ක්ෂුද්ර ජීවීන් නන්කය ළනීභ ව වඳුනහ  ළනීභ, වඳුනහ ත් ක්ෂුද්ර ජීවීන් ඵහුගුණනඹ සිදු කිරීභ 

වහ සුදුසු භහධ නිඳදවීභ ව විවිධ කෘෂි ඳහරිරික කරහඳ ඹටනත් නිඳදන රද වජ 

නඳොනවොයර කහර්ඹක්භතහඹ ඳරීක්හ කිරීභ සිදු නකනයමින් ඳතී. 

 වී  හනේ දුඹුරු ඳළර කීඩෆහට (BPH) එනයහි නතෝයහ ත් ලහක හයඹ ඇ යීනම්දී, ඳරීක්හ කයන 

රද ලහක හයඹ භධසථ භේටභක පරදහයී ඵ නොඹහ  න්නහ රදී. 

 වී  හනේ ප්රධහන ඳළිනඵෝධකඹන් (ඳළර භළක්කන්, දුඹුරු ඳළර කීඩෆන්, ක විදින්නන්, ඳර 

වකුශන්නන් ව වී භකුණන්) කශභනහකයණඹ වහ සිිතකන් ර කහර්ඹක්භතහඹ අත්වදහ 

ඵළලීභ වහ ක්නේර ඳරීක්ණ සිදු කයන රදී. ඳළිනඵෝධකඹන්ට එනයහි ප්රියනයෝධඹ ර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ලහකඹට අභතය ආධහයකඹක් නර සිිතකන් නඹදිඹ වළකි ඵ ප්රියපරිතන් 

තවවුරුන රදී. 

 නිනට්රජන් සුරබ  කයදවිනඹහ නිඳදවීනම් තහක්ණඹ වඳුන්හනදන රදි.  එභඟින් නිනට්රජන් 

බහවිතනේ කහර්ඹක්භතහ ඉවශ නළාංවිඹ වළකි න අතය වී ඳළශෆටිනේ යහඹනික නඳොනවොය 

අලතහ අඩුකිරීභට ද නඹොදහ  ත වළකිඹ. තහක්ණඹ තදුයටත් අත්වදහ ඵළනල්. 

 යකට ඳඳුයකින් කිනරෝ ග්රෆම් 4 ක නකොශ ඳළවළිය කයල්භඹ විබ අසළන්නක් රඵහ නදන 

ළඩිදියුණු කශ න නින මිරිස ප්රනදදඹක් නිඳදන රදි.  එහි න ොවි ක්නේරරට අනුර්තතහ 

ඇ නඹමින් ඳියින.  

 අනුර්තතහ ඳරීක්හ වහ ළඩිදියුණු කයන රද නරොකු ළණු ආයක් ව ළඩිදියුණු 

කශ නඳොකුරු ළණු ආය නදකක් නම් කයන රදී.  

 ඵඩ ඉරිඟු නුමුහුම් නඳශඳත් නිඳදවීනම් ළඩටවන වහ න ජහන ාංයුියඹක් හිත විචලර 

 වණඹක් න ොඩනළඟීභ වහ දළනට ඳියන භවුපිඹ නඳශඳත් නදකකින් නිඳදන රද නදමුහුම් 

ඵඩ ඉරිඟු බීජ බහවිතහ කය භවුපිඹ නඳශඳත් වතයකින් නිඳදන නදමුහුම් බීජ නිසඳහදනඹ කයන 

රදී. 

 විලහර බීජ හිත මුාං ආය ඳවක් අ ඹන රද අතය ජහියක ඒකහඵේධ ප්රනදද අත්වදහ ඵළලීම් වහ 

නතෝයහ  න්නහ රදි (NCVT). 

 භවහ ඳරිභහණ ප්රනදදභඹ අනුර්තතහ අත්වදහඵළලීම් (VAT) වහ ඵරහනඳොනයොත්තු තළම ඹ වළකි 

එක් කවුපි ආයක් නතෝයහ  ළණින.   

 ක්නේර ඳරීක්හ කිරීභ වහ ජම්නඵෝ යට කජු ආය නදකක්  (ANKGL2019-1, ANKGL2019-2) 

ව නකටි කහලීන යටකජු ආය  02ක්  (ANKGSR1, ANKGSR2) නතෝයහ  න්නහ රදී.  

 විනේශීඹ එඬරු නදමුහුම් ර් ඹක් (JX-6) අ ඹන රද අතය නේිෂඹ තත්ත් ඹටනත්  හ කිරීභට 

සුදුසු ඵ වඳුනහ  න්නහ රදි.  

 අනුර්තතහ අත්වදහ ඵළලීම් වහ සුදු ඳළවළිය බීජ හිත තර ආය නදකක් ද කළු ඳළවළිය බීජ හිත 

තර ආය 06 ක් ද නතෝයහ  න්නහ රදී. 
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 ජහියක ඒකහඵේධ ප්රනදද අත්වදහ ඵළලීභ (NCVT) ව ප්රනදද අනුර්තතහ අත්වදහ ඵළලීභ (VAT) 

වහ පිළිනිතන් නෝඹහ නඵෝාංචිර ඉවශ අසනු නදන ආය නදකක් ව ඵරහනඳොනයොත්තු තළම ඹ 

වළකි ආය තුනක් නතෝයහ  න්නහ රදි. 

 විඹළි කරහපිඹ තත්ත් ඹටනත්  හ කිරීභට සුදුසු අනුක්රමික වඳුනහ  ළනිභ වහ නතෝය ඳරිප්පු 

අනුක්රමික වතිතස ඳවක්  අ ඹන රදී. අසනු අත්වදහ ඵළලීම් වහ ආය දවඹක් නතෝයහ  ළණින.   

 අඵ වහ න ආයක් නිඳදන රද අතය ළඩිදුය අධඹන සිදු නකනයමින් ඳියින.  

 භවහ ඳරිභහණ VAT වහ උස තත්ත්නේ ව ඉවශ අසනු නදන නදමුහුම් තුම කයවිර ආයක් 

නතෝයහ  න්නහ රදී. 

 ඳර නිඳදවීභ  වහ මුරුාං හ ආය වතයක් ද කයල් නිසඳහදනඹ වහ ආය ඳවක් ද නතෝයහ  ළණින.  

  හ වහ නිර්නේල කිරීභට ක්නේර ජහන ඵළාංකුනන් දිවුල් අනුක්රමිකඹක් ද, නඵිත ඳරතුනයහි 

විිෂසට අනුක්රමික 2 ක් ද, අම ඳරතුනයහි විිෂසට අනුක්රමික 6 ක් ද, නදළුම් බීජ යහිත අනුක්රමිකඹක් 

ද,  විිෂසට තත්ත්නේ නේශීඹ නහයාං ආයක් ද නතෝයහ  න්නහ රදී.  

 නහයාං අනුක්රමික එනකොශවක් අ ඹන රද අතය ළඩිදුය ඳරීක්හ වහ එකතන් 2 ක් නතෝයහ 

 න්නහ රදී. 

 සිඹමරහ ව සීනි සිඹමරහ අනුක්රමික වළට ඳවක් නතෝයහ  න්නහ රද අතය ක්නේර ජහන ඵළාංකුක 

සථහඳනඹ කය ඳත්හන න ඹනු රළනබ්.  

 නේශීඹ ඩඹසනකොරිඹහ  ජනක ප්රහසභහ ඇ යීභ ව ගුණනඹ කිරීභ තුළින් විඹළි කරහපීඹ තත්ත් 

ඹටනත් ඉවශ අසනු නදන ඩඹසනකොරිඹහ අනුක්රමික විසක් වඳුනහ  න්නහ රදි.  

 සථහන ත ජර ාංයක්ණ පිළිනත් භඟ ාංයක්ණ කෘෂිකහර්මික පිළිනත් මුාං, නඵෝාංචි ව 

කේපි  හ කිරීභ වහ හම්ප්රදහිනක ම ම් ළකසීනම් ක්රභඹ භඟ ාංන්දනඹ කයන රද අතය 

නඵෝ  නදනක්භ ර්ධනඹට ව අසළන්න වහ නඳොිතියන් සුන් නඹදීභ ඩහ සුදුසු ඵ නොඹහ 

 න්නහ රදී. 

 නකනල් භඟ යනිර කුරඹට අඹත් නඵෝ  අතුරු නඵෝ   හක් නර  හ කිරීභ පිළිඵ 

ආර්කක විලසනල්ණඹක් සිදු කයන රද අතය එහි ප්රියපරිතන් නවළි වනේ නනෆභ යනිර නඵෝ ඹක් 

(මුාං, කේපි, යටකජු ව උඳු) විඹළි කරහඳනේ නකනල් භඟ හර්ථක අතුරු නඵෝ ඹක් නර 

 හ කශ වළකි ඵින. නකනල් සිටවු වහභ අතුරු නඵෝ   හ කශ යුතුඹ. 

 නකෝිතකුේටු නකනල් ර 'අග්රහ' ප්රනදදනේ අග්රසථ අාංකුය නනුට පුභහාංත් පුසඳ අාංකුය මූිතක 

ඳටකඹ (පර්ක) නර බහවිතහ කිරීභ භඟින් ප්රනදදනේ මූිතක රක්ණ ආයක්හ කය  නිමින් 

ඳටක නයෝපිත ඳළශ නිඳදවිඹ වළකි ඵ නොඹහ  න්නහ රදී. 

 තර ව නභනන්රි වහ ටළල්ක් කුඩු ඳදනම් කය ත් බීජ ආසතයණ ද්රඹක් නිඳදන රද අතය, 

ඹන්රහණුහයනඹන් බීජ සථහඳනඹ වහ බීජ අලතහඹ අභ කය  ළනීභටත් එභඟින් නභභ 

නබෝ  නදනකහි නිසඳහදන පිරිළඹ අඩු කිරීභටත් ආසතයණඹ කයන රද බීජ සුදුසු ඵ නොඹහ 

 න්නහ රදී. 

 යටකජු පිළිඵ සිදු කයන රද ඳර්නේණඹකින් නවළි වනේ විනනරොප්රිනමිාං තහක්ණඹ භඟින් අර්ධ 

ලනඹන් වහනි ව බීජර ප්රනයෝවණඹ, ලක්ියඹ ව අසළන්න ළඩි දියුණු කශ වළකි අතය විලහර 

බීජ හිත යටකජු ප්රනදදර අක්රිඹ තත්ත්ඹ භඟවයහ  ළනීභ වහ 'එතනෂෝන්' (Ethephon) 

මිිතඹනඹට නකොටස 75 ද්රහණඹක් බහවිතහ කශ වළකි ඵින. 

 MICP 2014-H02 ව MICP 2015-G03 කේපි ආය ක ඳහමුර කුණුවීභ වහ භධසථ 

ප්රියනයෝධීතහක් දක්න ඵ වඳුනහ න්නහ රද අතය උඳු 17-162 ආය කව ඳළවළිය විචිර වයඹ 

වහ ප්රියනයෝධීතහක් /භධසථ ප්රියනයෝධීතහක් දක්න ඵ වඳුනහන න ඇත. 

 ප්රභහණත් පරදහිනතහඹක් ඳත්හ  නිමින් දිගුකහලීන ඳහාංශු හයත් ඵ ළඩි කයන අතයභ 

කෘත්රිභ කෘෂි යහඹන ව අකහඵනික නඳොනවොය බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ ඳරිය හිතකහමීය  
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න ොවිතළන් තහක්ණඹන් දියුණු කිරීනම්දී  බහවිතහ කශ වළකි නවො අසළන්නක් වියක කශ වළකි 

වජ නඳොනවොය නදකක් නොඹහ  න්නහ රදී.  

 ත ප්ම් මූිතක නඳොනවොය (basal) නර නවක්ටඹහයඹට කිනරෝ ග්රෆම් 120 ක අනුඳහතනඹන් ව 

පුසපීකයණ අකානේ දී නවක්ටඹහයඹකට කිනරෝග්රෆම් 120 ඵළගින් නඹදීභ යතු දුඹුරු ඳනේදී (RBE) 

යටකජු බීජ පිරීභ ළඩි කිරීභට උඳකහරී න ඵ නොඹහ න්නහ රදී. 

 කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුනේ නිර්නේිෂත N, P, K ප්රභහණඹන් භඟ කය නකොශිතන් 10% ක් 

නඹදීභ භගින් මුාං අසළන්න ළරකිඹ යුතු නර ළඩි කශ වළකි අතය නිනට්රජන් 5% දක්හ ඉවශ 

නාංන රද වජ අඟුරු භඟින් ර්ධනඹ ළශකිඹ යුතු භේටභකින් ළඩි කශ වළකි ඵ 

නොඹහ න්නහ රදී. 

 එප්ඳහර නයොක් නඳොසනප්ේ (ERP)  ළඩවිිත නඳොනවොය භඟ බහවිතහ කිරීභ ඵඩ ඉරිඟු ර්ධන 

අකාඹ වහ නඳොසඳයස රඵහ  ළනීනම් වළකිඹහ ළඩි කනශේඹ. 

 ඵඩ ඉරිඟු නඵෝ ඹ වහ නබ් ඳහදක කහරගුණ අනහළකි භත න ොඩනඟන රද නඵෝ  උඳනේලන 

ඳේධියනේ ක්නේර තහඳනඹ වහ 2022 ඹර කන්නනේ ක්නේර තහඳන අත්වදහ ඵළලීම් 

වහ සඹාංයඹ ඳේධිය ඒකක වතයක් හදනු රළනබ්. 

 MICHHY 01 ව MICHHY 02 මිරිස නදමුහුන් සවුන්නග්ධන භහපිඹ ආය භඟ නන්කය වඳුනහ 

 ළනීභ වහ යර අනුක්රමික පුනයහර්තන (SSR) රකුණු බහවිතනඹන් කස කයන රද 

ක්රභනේදඹක් බීජ වියක කිරීනම් නේහනේ ක්නේර ඳරීක්හ භඟ ප්රලසත කය තවවුරු කයන 

රදී. 

 ආවහය නිසඳහදනර අ ඹ එකතු කිරීභ ඹටනත්, කහභය උසණත්නේ දී යටකජු ඵටර් 

නිසඳහදනනේදී නතල් නන්වීභ ඳහරනඹ කිරීභට ඉභල්සිෂඹර්, ළන්තන්  ම් ව ගුහර්  ම් නුසුදුසු 

ඵ නොඹහ  න්නහ රද අතය, නකොල්ුම අඩාංගු 'යම්' කළටඹක් නිඳදවීභට ක්රභනේදඹක් කස කයන 

රදී. උස තත්ත්නේ ව ඉවශ ප්රභහණනඹන්  කළු තර නතල් රඵහ  ළනීභට ප්රලසථ උසණත්ඹ 

ව කහර ාංනඹෝජනඹ නර පිළිනිතන්  180 0C විනහඩි 15 ක් වඳුනහ න්නහ රදී. 

 නවක්ටඹහයඹකට නටොන් 40 ක ඉවශ අසළන්නක්, භහ 5-6 ළනි නකටි කරක් තුශ අර ඵසින, 

වයස වහ විඹළි තත්ත්ඹන්ට සනයොත්තු දීනම් වළකිඹහ ඇිය න භඤසනඤොක්කහ ප්රනදදඹක් 

HORDI Red නමින් ම හි කයන රදී. එඹ මුල්ර ඉවශ විඹළි ද්ර අන්තර් තඹකින් ද නඳොත්ත 

නයෝ/යතු ඳළවළනඹන්ද භහාංර නකොටස  සුදු ඳළවළනඹන් ද යුත් නඹෝ  රක්ණිතන් භන්වික  

විඹ.  

 න ම ම්භල් ප්රනදදඹක් HORDI Curly (HOMu 3) නමින් නිදවස කයන රදී. 

 න එශඵටු ප්රනදද නදකක් (OPV) ප්රනදද නිදවස කිරීනම් කමිටු නත ඉදිරිඳත් කිරීභට 

නිඹමිතඹ. 

i. EB 01 ආය; විබ අසළන්න - නවක්ටඹහයඹකට නටොන් 22, ලහක අසළන්න - 

ඳළශඹකට 1.5 kg , විනලේ රක්ණ - ඳවසුනන් බීජ ඉත් කශ වළකි වීභ, නඳොත්ත 

හභහන ණණකභකින් යුක්ත විභ ව දිිතනන නඳනුභ. 

ii. EB 10 ආය; විබ අසළන්න - නවක්ටඹහයඹකට නටොන් 20, ලහක අසළන්න - 

ඳළශඹකට1.4 kg, විනලේ රක්ණ - බීජ ඉත් කිරීභ ඳවසුවීභ ව නඳොත්ත 

හභහන ණණකභකින් යුක්ත වීභ  

 භළදයට නතත් ව අතයභළදි කරහඳඹ වහ ඩහත් සුදුසු න නඵෝාංචි ප්රනදදඹක් „HORDI Bean 

03‟  නර නිකුත් කයන රදී. විබ අසළන්න නවක්ටඹහයඹකට නටොන් 28-30 ඳභණ නේ. 

 ඳළිනඵෝධ කශභනහකයණඹ වහ ඳරිය හිතකහමීය  ඳළිනඵෝධ කශභනහකයණ තහක්ණඹන් 

ජනනඹ කයන රදී. 

i. කුඩිත්තන් ඳහරනඹ වහ න වජ ඳහරන කහයක නදකක් වඳුනහ  න්නහ රදී. 
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කුඩිත්තන් ඳහරනඹ වහ ඳයනඳෝෂිතඹන්: ඳයනඳෝෂිතඹන් කුඩිත්තන් තුශ ම ත්තය 

දභින. කුඩිත්තන් භර්දනඹ කිරීභ වහ ආහදිත ක්නේරර එල්රහ තළබීභට 

ඳයනඳෝෂිතඹහනග්ධන අක්රිඹ පිශහ අකා බහවිතනඹන් කහඩ්ඳත් නිඳදන රදී. 

කුඩිත්තන් ඳහරනඹ වහ විනරෝපිකනඹක්; ළඩිහිටි කුරුමිණිඹහ ව කීටඹන් 

ක්නේරඹට මුදහ වරිනු රළනබ්. තද දිඹභන්ිය කළු රඵඹහ (Cotesia) කුඩිත්තන් 

ඳහරනඹ වහ බහවිතහ නකනර්. ක්නේර නඹදුභ වහ 'DBM Destructor' සටිකයඹ 

බහවිතහ කයින. 

ii. Helicoverpa armigera වජ ඳහරනඹ - NPV; Helicoverpa armigera (NPV) 

වඳුනහන න ඇිය අතය ඳරීක්ණහ හය තත්ත් ඹටනත් නයෝඳණ නඩත්තු කයන රදී. NPV 

ද්රහණඹ (NPV අශුේධ නිසහයඹ) තක්කහිත කයල් විදින්නහ කශභනහකයණඹ වහ ඉසිනු 

රළනබ්. 

 ඳළිනඵෝධනහලක අනලේ ඳරීක්හ කිරීනම් අත්වදහ ඵළලීම් වයවහ නතෝයහ ත් ඳළිනඵෝධනහලකර 

නඳය අසනු කහරඹ (PHIs) ව උඳරිභ අනලේ සීභහන් (MRLs) ඇ යීභ 

තක්කහිත, ඳරහ ර්  ව කයවිර අදහශ නිර්නේිෂත ඳළිනඵෝධනහලක වහ ඳරීක්හට රක් කයන 

රදී.  න්නනෝරු, ගියහඳුරුනකෝේනේ, හන ොල්ර ව කල්පිටිඹ ඹන ඳර්නේණ භධසථහනර 

ඳළිනඵෝධනහලක අඳද්ර ඳරීක්හ කිරීනම් අත්වදහ ඵළලීම් සිදු නකරිණ. ඳළිනඵෝධනහලක අඳද්ර 

විලසනල්ණඹ  න්නනෝරු උදහන නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනනේ භධභ 

විලසනල්ණ ඳරීක්ණහ හයනේදී සිදු කයන රදී. 

  හ හප්ත කිරීභ වහ ඳරියඹට ඩහත් අනුර්ියත නල් අනනෝදහ මූර ඳේධියඹ භත 

ඳරීක්ණහ හය තත්ත් ඹටනත් අනනෝදහ හර්ථක ඵේධ කශ වළක. 

 ඳළනඳොල් ආයක්, නදමුහුම් දරිඹන් ආය නදකක්, නදමුහුම් ඳළන් ෂෘේ ආය තුනක්, විනේශීඹ 

භළන්ඩරින් ප්රනදද නදකක්, ළඳියල්රහ ආයක්,  පීච් ආය නදකක් ව අනනෝදහ විකෘියඹක් ඇතුළු 

විනලේෂිත රක්ණ හික ඳරතුරු ප්රනදද නිර ලනඹන් නිදවස කිරීභට නඳය ළඩිදුය ඇ යීම් සිදු 

කයමින් ඳතී. 

 කහඵනික අන්නහසි නිසඳහදනඹ වහ හර්ථක නඳෝක කශභනහකයණ පිළිනත් වඳුනහන න 

ඇත. 

 නකනල් ිතන් නන් කය  න්නහ රද Colletotrichum gloeosporioides  ඳරීක්ණහ හය 

තත්ත්ඹ ඹටනත් කළල්සිඹම් ක්නරෝයිනඩ් 5% නඹදීනභන් ඳහරනඹ කශ වළක. ක්නේර ඳරීක්හ 

වහ නකනල් ඳළර සිටුහ ඇත. 

 ඒකහඵේධ ක්රනභෝඳහඹන් (ඳර ඉත් කිරීභ, දිලීය නහලක නඹදීභ, නඳොනවොය නඹදීභ) බහවිතහ කයමින් 

නකනල් ර „සි නටෝකහ‟ ඳර නයෝ ඹ කශභනහකයණඹ කිරීභ ක්නේරනේ ආයම්බ කය ඇත. 

 නකනල් ර ඳළනභහ නයෝ ඹට නවේතු කහයක න Fusarium oxysporum කුරුඳු ව කයහණිනළටි 

ඳරර හයඹ භගින් ඳරීක්ණහ හය තත්ත් ඹටනත් භර්දනඹ කයන රදී. ඳළනභහ නයෝ ඹ ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ නකොශ නඳොනවොය නඹදීභ නර අධඹනඹ අවණ්ඩ සිදු කය ඇත. 

 ඳශතුරු ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනනේ ක්නේර ජහන ඵළාංකුනේ ඇිය යඹුටන්  ස 114ක 

න ඩිර රක්ණ අධඹනඹ කශ අතය භල්හන, සිාංන න්ජන්, ජහහ, භරඹහනු යතු ව කව ඹන 

ර් ඹන්න න් නනස ව  ස 20ක් ඳභණ වඳුනහ  න්නහ රදී. ඳශතුනයහි රක්ණ භත ඳදනම්, 

අතයභළදි ව නතත් කරහඳර ඇ යීභ වහ විනලේෂිත රක්ණ හික ජනක ප්රහසභහ ඳවක් 

නතෝයහ  න්නහ රදී. 

 යඹුටන් පුසපීඹ විදහ ව අියන් ඳය ඳයහ ණඹ කිරීනම් ලකතහ පිළිඵ අධඹනනඹහි දි 

නළප්තිතක් ඇසිටික් අම්රඹ (NAA) මිිතඹනඹට නකොටස 10 - 20 ප්රභහණඹක් මුල් අකානේදී භල් 

නකමිඹට ඵහහිරින් නඹදීභ පිරිමි, භල් ඳරිර්තනඹ වීභට නවේතු ව ඵ නඳනී ගිනේ ඹ.  නභභ පිරිමි 

භල් ිතන් නිකුත් න ඳයහ  අන්වීක්ඹකින් නිරීක්ණඹ කයන රදී. නභභ නප්රේරිත පිරිමි භල් 
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ඳයහ  මුදහ නනොවරින නවෝ කරහතුයකින්  ඳයහ  නිකුත් කයන වර්භනරොඩිනේ භල් භඟ 

ඳයඳයහ ණඹ වහ බහවිතහ කශ වළක. 

 යඹුටන් පර ඳතනඹ ළශළක්වීභ වහ ඵහහිය නවෝනභෝන (NAA, Gibberellic අම්රඹ) ව 

යහඹනික ද්ර (Ca2NO3) නඹදීභ සිදු කයන රද අතය පර ඳතනඹ ළශළක්වීභ වහ ළරකිඹ යුතු 

ඵරඳෆභක් නනොනඳන්වී ඹ. ළඩිදුය ඇ ළයීභ සිදු නකනර්. 

 ජම්ණිර ප්රනදද අටක් වහ පුසපීඹ විදහ ව ඳයහ ණ චලර්ඹහ අධඹනඹ කයන රදී. 

පුසඳකහිනක විදහ, පුසපීකයණ විදහ, පර වට  ළනීනම් ාංසිේකාඹ, ඳයහ  ලකතහ ව 

ඳයහ ණ චලර්ඹහ අධඹනඹ කය ජම්ණි අභිජනන ළඩටවන් ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ාංකල්ඳ 

කස කයන රදී. 

 අම ජනක ප්රහසභ එක් රැසකිරීභ ව ඇ යීභ සිදු කයන රද අතය හණිජ  හ වහ ප්රනදද 

නිකුත් කිරීභ වහ විනලේෂිත රක්ණ හිත අනුක්රමික නතෝයහ  න්නහ රදී. 

 නකොස නඵෝ ඹ පිළිඵ අධඹනඹක් සිදුකශ අතය හණිජ  හ වහ ප්රනදද ම හි කිරීභට අල 

උස රක්ණ හිත අනුක්රමික නතෝයහ  න්නහ රදී. තද, අතු ඵළඳීනම්දී උඳරිභ හර්ථකත්ඹක් 

රඵහ ළනීභ වහ ියම ඹ යුතු අනුජනේ ඹස සීභහ වහ සුදුසු අනුක්රමික නතෝයහ  න්නහ රදී. 

 නිර්නේිෂත නකොස ව නදල් ර් ර පිටිර නබෞත-යහඹනික ව ක්රිඹහකහරී ගුණහාං  ඇ යීනම්දී 

'නකොත්භනල්' නකොස ප්රනදදඹ  උස ඵ වඳුනහ න්නහ රද  අතය අ ඹ එකතු කිරීභ වහ 

„Ulufiti‟ නදල් ප්රනදදනේ පිටි සුදුසු ඵ නොඹහ  න්නහ රදී. 

 පුසඳ අකාඹට නඳය ලහක ර්ධක නවෝර්නභෝන නඹදීභ (GA3 ව NAA) භඟින් දිගු වහ විචලර 

නිසකරාංක කහරඹ අඩු කිරීභට ව අනනෝදහ (Annona muricata) හි ඳරතුරු ඳරිණතබහඹ 

භමුහුර්ත කිරීභට වළකි ඵ නොඹහ  න්නහ රදී. 

 එල්-නිනනෝ දකුණු දි  නදෝරනඹ (ENSO) ව ඉන්දීඹ හ යනේ ේවීධ්රළ (IOD) ාංසිේධීන් ශ්රී 

රාංකහනේ ර්හඳතන යටහ භත දක්න ඒකහඵේධ ඵරඳෆභ නවීභ පිණි කයන රද 

අධඹනඹකින් ඳළවළදිිතභ අනහයණඹ වී ඇත්නත් ENSO සිදුවීම් ර්හඳතන කහර වතයකට 

ඳළවළදිිත ඵරඳෆභක් ඇිය කශත්, IOD සිදුවීම් ඵරඳහනු රඵන්නන් නිරිතදි  නභෝම් භඹ (SWM) 

ව නදන අන්තර් නභෝම් (SIM) භඹන් වහ ඳභණක් ඵින. SWM භඹ තුශ පිරිසිදු IOD 

සිදුවීම්ර අකහශීඹ ව කහලීන ඵරඳෆභ ාංවහනභඹ ලනඹන් විලසනල්ණඹ කයන රද අතය 

කෘෂිකහර්මික වහ ජර විදහත්භක ක්රිඹහකහයකම් භත නේලගුණඹ ආශ්රිත අදහනම් අභ කිරීභ වහ 

දිිනනනහි ෘතුභඹ ර්හඳතනඹ පිළිඵ පරදහයී නර බහවිතහ කශ වළකි ධනහත්භක ව 

ඍණහත්භක ඵරඳෆම් නන නනභ වඳුනහ  ළනීභට පුනයෝකථන නභරභක් නර සිියඹම් කස 

කයන රදී.  

 ජහතන්තය ඳයභහණුක ලක්ිය අකාකහරිනඹහි වහනඹන් නුයඑළිඹ, නකොශම ව 

නනොනයොච්නචලෝනල් හයුන ෝලීඹ නිනට්රජන් දණඹ තක්නේරු කයන රදී. ඉවශභ හයුන ෝලීඹ 

නිනට්රජන් දණඹ නකොශම නහ රික ඵර ප්රනේලනඹන් ද නදනු නනොනයොච්නචලෝනල් ද දක්නට 

රළනබ්. 

 ජහතන්තය ඳයභහණුක ලක්ිය අකාකහරිනඹහි වඹ ඇිය විවිධ ඉඩම් ඳරිවයණඹන්හි නඳොසඳයස 

තත්ත්ඹ නොඹහ ඵළලීභ වහ නුයඑළිඹ දිසත්රික්කනේ කනඳොර ප්රනේලනේ අධඹනඹක් සිදු 

කයන රදී. ප්රියපරිතන් අකා තහක්ණික එශළු  හනහි ඉඩම් ඳරිවයණනඹන් ව මිනිස 

ජනහහිතන් නඳොසඳයස දණනේ ඉවශභ දහඹකත්ඹ නඳන්නුම් නකරිණ. සහබහවික 

නහන්තයර ඉඩම් ඳරිවයණඹ ඳවශ ප්රනේලර නඳොසඳයස දණඹ වහ අඩු ප්රභහණඹකින් 

දහඹක විඹ. 

 ආසිඹහනේ ඳහාංශු සිියඹභ ව ජහියක ඳහාංශු නතොයතුරු ඳේධියඹ න ොඩනළනඟමින් ඳියින.  

 හරිභහර්  නිහ ඳහාංශු වහදනඹ අභ කයමින් වහ ඳියන සීමිත ජරඹ ඉියරි කය  නිමින්  හ කශ 

වළකි ප්රනේලඹ ළඩි කිරීභ වහ අකහර්ඹක්භ විෘත ඇශ හරිභහර්  ක්රභඹ නනුට 
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ගුරුත්හකර්ණ ඵරඹ හිත ාංෘත නර හරිභහර්  ක්රභඹ රඳනන් ප්රහනේශීඹ නල්කම් 

නකොේශහනේ න ොවීන් නත වඳුන්හ නදන රදී. 

  ළඹුය, ජරහඳවන ඳන්ියඹ, ඳහාංශු ර් ඹ ව ඳහාංශු හයත් ඵ තක්නේරු කිරීභ වහ 

නභොය වකන්ද විනලේෂිත කහඵනික කරහඳඹ, නහච්චලහද ඉඩම් ඒකහඵේධ කිරීනම් අඩවිඹ, අනේපුස 

න ොවිඳර ව කුණ්ඩහනල් න ොවිඳර තුශ ඳහාංශු මීය ක්ණඹක් සිදු කයන රද අතය දත්ත භත 

ඳදනම් එක් එක් සථහනඹ වහ නඵෝ  නඹෝ තහ සිියඹම් කස කයන රදී. 

 ඳහාංශු ාංයක්ණ ඳනනත් විකාවිධහන ඹටනත් ළරසුම් කය ඇිය ඳහාංශු ාංයක්ණ පිඹයඹන් භධභ, 

ඌ ව ඵය මු ඳශහත්ර ඳශහත් කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු භඟ එක් ක්රිඹහත්භක කයන 

රදී. 

 2021/22 භව ව 2022 ඹර කන්න ආයණඹ න ඳරිදි නඵෝ  පුනයෝකථන හර්තහ වඹක් 

ප්රකහලඹට ඳත් කයන රදී. මීය ට අභතය, ප්රනදද, අසනු නනළීභ ව අදහශ නතොයතුරු ඳේධියඹට 

කහළේදීනම්දී cracklook.net නබ් අඩවිඹ තදුයටත් ඹහත්කහලීන නකනර්. 

 

ීජ් නිසඳහදනඹ ව ණාණහත්භඹ ළඬි දියුණු කිරීභ 

 2021/22 භව කන්නඹ තුශ යජනේ බීජ න ොවිඳරර නිසඳහදනඹ කයන රද ප්රනදද 42 ක මූිතක 

බීජ වී (ඳදනම් ව ිතඹහඳදිාංචි ඳන්ිය) 2022.06.30 දක්හ ණිල් 59,387 ක් (ඉරක්ක ත 

නිසඳහදනනඹන් 51%) ව අතය 2022 ඹර  කන්නඹ තුශ මූිතක බීජ වී  හ කශ ම ම් ප්රභහණඹ 

නවක්ටඹහය 417 (ඉරක්ක ත ප්රභහණනඹන් 75.9%)ක් විඹ. 

 2021/22 භව කන්නඹ තුශ 2022.06.30  දින දක්හ (ඉරක්ක ත නිසඳහදනනඹන් 34%) යජනේ 

බීජ න ොවිඳරර අියනර්ක ආවහය නඵෝ ර ඳදනම් බීජ කිනරෝග්රෆම් 21,335.7ක් නිසඳහදනඹ 

කයන රදී. 2022 ඹර කන්නඹ තුශ 2020.06.30 දින දක්හ  හ ම ම් ප්රභහණඹ නවක්ටඹහර් 25.9 ක් 

(ඉරක්ක ත ප්රභහණනඹන් 46.7%) ඳභණක් විඹ.  

 2021/22 භව කන්නඹ තුශ යජනේ බීජ න ොවිඳශ 15 ක නිර්නේිෂත එශළු නඵෝ  ර්  17 ක 

මූිතක බීජ නිසඳහදනඹ 2022.06.30 දක්හ කිනරෝග්රෆම් 1,608.6 කි.  

 2021/22 භව කන්නඹ තුශ බීජ අර්තහඳල් නිසඳහදනඹ කිනරෝග්රෆම් 94,697 ක් ව අතය එඹ ඉරක්ක 

 ත ප්රභහණනඹන් 74.5% කි. ඹර කන්නනේ දී 2022.06.30 දක්හ නවක්ටඹහය 47.83 ක් ඳභණක් 

සථහපිත කය ඇත.  (ඉරක්ක ත ඳරිඹ නවක්ටඹහය 48.46කි). 

 තත්ත් වියක කශ බීජ වී නිසඳහදනඹ වහ යජනේ, නකොන්රහත් ව නඳෞේ ිතක අාංලනඹන් 

ිතඹහඳදිාංචි කය ඇිය මුළු භූමි ප්රභහණඹ නවක්ටඹහය 3,717 ක් ව අතය, භසතනඹන් 80% ක් 

නඳෞේ ිතක අාංලඹ තු නේ. බීජ වී නභට්රික් නටොන් 3,214ක නිඹළදි රඵහ  න්නහ රද අතය, ඉන් 

නභට්රික් නටොන් 2,714ක් කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු විසින් නිඹභ කය ඇිය ප්රමිතීන්ට අනුකර ඵ 

පිළින න ඇත. 

 අියනර්ක ආවහය නඵෝ  (OFC) ඹටනත් ිතඹහඳදිාංචි වී ඇිය මුළු ම ම් ප්රභහණඹ නවක්ටඹහය 773 ක් ව 

අතය, නකොන්රහත් න ොවීන් විසින් එිනන් 90% ක දහඹකත්ඹක් සිදු කයන රදී. ඵඩ ඉරිඟු, මුාං, 

නෝඹහ නඵෝාංචි, යටකජු, තර, කේපි, නභනන්රි, උඳු ව නකොල්ුම OFC බීජ නිසඳහදන 

ළඩටවනට ඇතුශත් විඹ. ම්පර්ණ OFC නිසඳහදනඹ නභට්රික් නටොන් 210ක් ව අතය ඉන් 95%ක් 

වියක කය ඇත. 

 තත්ත් වියකරත් එශළු බීජ නිසඳහදනඹ වහ නවක්ටඹහය 73ක් ිතඹහඳදිාංචි කය ඇිය අතය 

යජනේ ව නකොන්රහත් අාංලර දහඹකත්ඹ 90% කි. භසත එශළු බීජ නිසඳහදනඹ නභ.නටොන් 

10.8 කි. තක්කහිත, ඵණ්ඩක්කහ, මිරිස, යතු ළණු, නරොකු ළණු, ඳනතෝර, නඵෝාංචි, ඵටු, කයවිර, 

යහණි, ළටනකොළු, භහළු මිරිස, භෆ,පිපිඤසඤහ, ේටක්කහ, තම්ඳරහ, එශළු කේපි, දමර, නකොභඩු, 

ඳළන් ෂෘේ, ව ඳළනඳොල් (ඳශතුරු බීජ) බීජ නිසඳහදන ළඩටවනට ඇතුශත් කය ඇත. 
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 ිතඹහඳදිාංචි කශ බීජ අර ප්රභහණඹ නවක්ටඹහර් 60 ක් ව අතය, ජනප්රිඹ ග්රළනනෝරහ ප්රනදදනේ මුළු 

නටොන් 94 ක් වියක කය ඇත. නඳොිත  ෘව ඹටනත් කුඩහ ආකන්ද නිසඳහදනඹ ිතඹහඳදිාංචි කය ඇිය 

අතය කුඩහ ආකන්ද 1,739,907ක් වියක කය ඇත. 

 තත්ත් වියක රත් ඵේධ ඳශතුරු ඳළර නිසඳහදනඹ වහ තහන් 335ක් කෘෂිකර්භ 

නදඳහර්තනම්න්තුනේ ිතඹහඳදිාංචි කය ඇිය අතය ඵේධ ඳළර 201,152ක් ව භේ ලහව 139ක් වියක 

කය නල්ඵල් කය ියනබ්. 

 ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළිනත් (GAP) ඳටිඳහටිඹ ඹටනත් කෘෂිකහර්මික න ොවිඳරර තත්ත්ඹ 

වියක කිරීභ අවණ්ඩ සිදු නකනර්. න ොවිඳශල් 412ක් වි ණනඹ කයන රද අතය න ොවිඳශ 

285ක් වියක කය ියනබ්. 

 ආ න්තුක අන්තයහඹකහරී ඳළිනඵෝධකඹන් ශ්රී රාංකහට ඳළමිම භ ළශළක්වීභ භගින් ජහියක 

කෘෂිකර්භහන්තඹ ව ඒ ආශ්රිත කර්භහන්ත ාංර්ධනඹ වහ නෞව ම්ඳන්න ලහක වහ ලහක 

නිසඳහදන ජහත් ඹන්තය න නඹහභට ඳවසුකම් ළරසීභ වහ ලහක වහ ලහක නිසඳහදන ආනඹනඹ 

කිරීභ වහ ආනඹන ඵරඳර 2,829 ක් ව අඳනඹනඹ වහ ලහක නීඳහයක්ෂක වියක 69,327 

ක් ජහියක ලහක නිනයෝධහඹන නේඹ නිකුත් කයන රදී.  

 දිසත්රික්ක රැක න ොඹම්ර ප්රධහන ඳළිනඵෝධකඹන් වහත්, ඵඩ ඉරිඟු  හ කයන ප්රධහන ප්රනේල 

වඹක නේනහ දශඹුන් වහත්, භහතනල්, කුරුණෆ ර, පුත්තරභ, යත්නපුය, භවනුය ව 

අනුයහධපුයනේ නකොභඩු භළසන් ව ඳශතුරු භළසන් වහත් ඳළිනඵෝධ නිරීක්ණ ඳේධිය 

සථහපිත කයන රදී. 

 ජී විදහත්භක, ඳහරිරික වහ යහඹනික ද්රිතන් නතොය න තහක්ෂණඹන් නඹොදහ  නිමින් වී, 

එශළු, ඳරතුරු, අනනකුත් ක්නේර නඵෝ  ව න තුර ඒකහඵේධ ඳළිනඵෝධ කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ නිරධහරීන් ව න ොවීන් වහ ක්නේර ආදර්ලන ව පුහුණු ළඩටවන් ාංවිධහනඹ 

කයන රදී. 

 1999 අාංක 35 දයන ලහක ආයක්ණ ඳනත ජහියක භේටමින් ක්රිඹහත්භක කිරීභ ලක්ියභත් කිරීභ 

වහ පුහුණු ළඩටවන් ාංවිධහනඹ නකනයන අතය නඳොල් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ ඹටනත් න 

ඵරඹරත් නිරධහරීන් 91 නදනනකු ඳත් කිරීභට සදහනම් නකනයමින් ඳතී. 

 

හප්තිි ව පුහුණු 

 ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළිනත් හිත (GAP)  ම්භහන අටක් නශනඳොශට ම්ඵන්ධ කයන රදී. 

කුඩහ ඳරිභහණ එකතු කිරීනම් සථහන තුනක් ාංර්ධනඹ කය අල උඳකයණ රඵහ නදන රදී. 

GAP වියකඹ රත් ඳශතුරු තු නදකක් ාංර්ධනඹ කයන රදී. GAP ක්නේර අධීක්ණ ව 

යුනයෝඳහ ාං භනේ ක්නේර වියක කිරීනම් ළඩටවන් 420 ක් ඳත්න රද අතය න ොවීන් 15 

නදනනකු ළකසීභ ව නිසඳහදන වළසියවීභ පිළිඵ පුහුණු කයන රදී. 

 මීය  භළසි ඳහරනඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 10ක් ව ක්නේර ළඩටවන්/ ජාං භ ළඩටවන් 3ක් 

ඳත්න රදී. වබහගිවුනෝ 490 නදනනකු මීය  භළසි ආවහය  හනේ නියත න්නනෝ වව. 

 කහන්තහ හඹකිනන්නග්ධන ධහරිතහ ර්ධනඹ ව නිපුණතහ ාංර්ධනඹ වහ පුහුණු ව දළනුත් 

කිරීනම් ළඩටවන් 132ක් ඳත්න රදී. 

 ජහියක ෘත්තීඹ සුදුසුකම් (NVQ) 6 භේටභ, කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන තහක්ණඹ පිළිඵ උස 

ජහියක ඩිප්නරෝභහ (HNDAPT), ජහියක කෘෂිකර්භ නිසඳහදන තහක්ණ ඩිප්නරෝභහ (NDAPT) 

ඳහශභහරහ NVQ 5 භේටභ ඳත්හන න ඹනු රඵන කෘෂිකහර්මික විදහර වයවහ යනේ කෘෂිකර්භ 

අාංලඹට අල භධභ භේටනම් තහක්ණික භහන ම්ඳත් ම හි කිරීභ වහ පරදහයී වහ 

කහර්ඹක්භ කෘෂිකහර්මික අධහඳනඹට ඳවසුකම් රන රදී.  කෘෂිකර්භ නිසඳහදන ව 

තහක්ණ ඳහශභහරහ NVQ 5 ව 6 භේටනම් විබහ , කහර්ඹක්භතහ කඩඉම් විබහ  ව කෘෂිකර්භ 
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නදඳහර්තනම්න්තුනහි කනිසශ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ ඵහ  ළනීනම් විබහ  ඳළළත්වීභ සිදුකයන 

රදී. 

 කෘෂිකහර්මික හඹකිනන්, න ොවීන්, තරුණිනන් ව සිසුන් ඉරක්ක කය  නිමින් රඳහහිනී 

ළඩටවන් 110ක්, විනලේ වීඩිනඹෝ ළඩටවන් 61ක්, රඳහහිනී නකටි ඳණිවිඩ 10ක්, ය ටියුබ් 

උඩු ත කශ නකටි ඳණිවිඩ 215ක් ව ගුන් විදුිත ළඩටවන් 1,870ක් නිසඳහදනඹ කයන රදී. 

ඊට අභතය නඳොත් පිටඳත් 10,300ක් ව ඳත්රිකහ පිටඳත් 92,211ක් නිර්භහණඹ කය ප්රකහලඹට ඳත් 

කය ඇිය අතය පිටු 1,145ක් භහජ භහධ නත උඩු ත කයන රදී. 

 න ඳරිශීරක හිතකහමීය  කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු නබ් අඩවිඹක් (LK නඩොනම්න් නයත සට්රි විසින් 

ඳත්නු රඵන නවොභ නබ් තය ඹ වහ අඹදුම් කය ඇත) ව ASDA නබ් අඩවිඹ නිර්භහණඹ 

කය „කෘෂි රාංකහ‟ ේහයඹ ඳත්හන න ඹන රදී. කෘෂිකහර්මික කටයුතු වහ ජාං භ තහක්ණික 

මුරපිරීභ ක්රිඹහත්භක කයන රදී. - නඵෝ  අනහළකි, SL වී නඳොනවොය ව “කෘෂි උඳනේලක” ජාං භ 

නඹදුභ. 

 කෘෂිකර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ සථහපිත කය ඇිය  න්නනෝරු ව ඵටඅත කෘෂි උදහන 

නළයඹීභට නේශීඹ ාංචලහයකනඹෝ 41,000ක් (සිසුන් ව න ොවීන් ඇතුළු) ඳළමිණිඹ ව. 

 1920 න ොවි උඳනේලන නේහ භඟින් නඵෝ   හ පිළිඵ ිතඹහඳදිාංචි න ොවීන් කශ විභසුම් 

44,252කට පිළිතුරු ව නකටි ඳණිවුඩ 3,845 ක් ඹමින් එභ නේහ අවණ්ඩ ඳත්හන න ඹන 

රදී. 
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කෘෂිකහර්මික වහ යගතොවි්න ය්කණ භණ්ඩරඹ (AAIB) 

දළ්කභ  
 

නේශීඹ කෘෂිකර්භහන්තනේ අග්ර න රැකරහවීභ තුළින් දකුණු ආසිඹහනේ ඳයභහදර්ශී කෘෂි යක්ණ 

ආඹතනඹ වීභ. 
 

යභයවය  

කෘෂිකහර්මික යක්ණඹ වහ ආයක්ණඹ ළරසීභ වහ හමූහික ප්රඹත්නඹන් වහ අදහශ ආඹතන 

ම්ඵන්ධීකයණඹ තුළින් ජහතන්තය පිළි ත වළකි විිෂසශ නේහක් ළඳයීභ. 
 

අයුලණු 

 නේශීඹ කෘෂිකර්භහන්තනේ අදහනභ අභ කිරීභට ව ආඹතනනේ මූර සථහයත්ඹ  ඇිය 

කිරීභට ඳත්නහ යක්ණ නඹෝජනහ ක්රභ ඹහත්කහලීන කිරීභ ව න යක්ණ නඹෝජනහ ක්රභ 

වඳුන්හදීභ. 

 නේශීඹ කෘෂිකහර්මිකඹහට සථහයත්ඹක් රඵහදීභ වහ ඳියන භහජ ආයක්ණ නඹෝජනහ 

ක්රභ ඹහත්කහලීන කිරීභ ව න ආයක්ණ නඹෝජනහ ක්රභ වඳුන්හදීභ. 

 ආඹතනඹට අදහශ න නේශීඹ වහ ජහතන්තය තත්ත් වියක රඵහ ළනීභ. 

 අදහශ අනිකුත් ආඹතන භඟ භනහ ම්ඵන්ධීකයණඹක් ඳත්හ  ළනීභ. 

 තෘප්ියභත් ඳහරිනබෝගික කණ්ඩහඹභක් ඳත්හ  ළනීභ. 

 ආඹතනනේ භහන වහ නබෞියක ම්ඳත් ාංර්ධනඹ ව ඳරිඳහරනඹ ක්රභත් වහ විකාභත් 

ඳත්හන න ඹහභ. 
 

ඳනතට අනු ්ඹතනඹ ;- 
 

වදිසි ආඳදහ තත්ත්ඹන් වමුනේ නේශීඹ කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ කෘෂිකහර්මිකඹහ සුයක්ෂිත කිරීනභහිරහ 

යජඹ නත ඳළරී ඇිය  කීභ ඉටුකිරීභ වහ 1973 අාංක 27 දයණ කෘෂිකර්භ යක්ෂණ ඳනත භඟින් 

කෘෂිකහර්මික යක්ෂණඹ නනුනන්භ ව එකභ යහජ යක්ෂණ ආඹතනඹ ලනඹන් කෘෂිකර්භ යක්ෂණ 

භණ්ඩරඹ පිහිටුහ ඇත. 1999 අාංක 20 දයණ කෘෂිකහර්මික වහ න ොවිජන යක්ෂණ ඳනත භඟින් 

කෘෂිකර්භ යක්ෂණ භණ්ඩරඹ, කෘෂිකහර්මික වහ න ොවිජන යක්ෂණ භණ්ඩරඹ නර නළත සථහපිත 

කයන රදී. 

2023 ර්යේ ුලර වහ යබෞික ලර්කක 

මූර ලර්කක 

අ/අ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන  ඇසතනම්න්තු මුදර (රු.මි) 

1 ප්රහග්ධනධන  විඹදම් (118-02-03-049-2201) 10 

2 පුනයහර්තන විඹදම් (118-02-03-049-1509) 4958.64 

3 ාංර්ධන ළඩටවන් (118-02-03-043-2202) 4516 

 

යබොික ලර්කක  

එශනමන 2022/23 භව කන්නනේ සිට සිඹුමභ නබෝ  ර්  වහ ළඩින  හ පිරිළඹ ළරකිල්රට 

 නිමින් වහ 2022 අතුරු අඹළඹ භඟින් නඹෝජනහ කය ඇිය ඳරිදි, ඳියන කෘෂි යක්ණ ක්රභ සිඹල්රභ 

ඹහත්කහලීන නකොට න ොවීන්ට දළරිඹ වළකි වනදහින මිරකට රඵහ දීභට කටයුතු කස කයමින් ඳතී. 
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ත ද 2008 ර්නේ සිට ඵහ  ළනීම් අත්හිටහ ියණි න ොවි වි්හභ ළටුප් නඹෝජනහ ක්රභඹ නනුට, 

න ොවීන්නග්ධන ක්රඹ ලක්ියඹ අනු රඵහ  ත වළකි න න ොවි වි්හභ ළටුප් නඹෝජනහ ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභට 2022/23 භව කන්නනේ සිට කටයුතු කයමින් ඳතී. 

2022 ර්යේ තුන්න න කහර්තු අහනඹ න විට  ාංර්ධන ළඩටවන් ර ප්රගතිඹ,  (2022.09.30 ද්කහ) 

 මූර ප්රගතිඹ 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන  
2022 ර්ඹ වහ නන් 

කශ මුදර (රු.මි)  

2022.09.30 දක්හ විඹදම් 

කශ මුදර (රු.මි)  

මූර ප්ර ියඹ 

ප්රියලතඹක් නර  

1 ප්රහග්ධනධන  විඹදම්  10 රළබී නනොභළත - 

2 පුනයහර්තන විඹදම්  4220 3174 75.2% 

ාංර්ධන ළඩටවන් 

1 අනිහර්ඹ  හ යක්ණ 

නඹෝජනහ ක්රභඹ 

725 
*725 100% 

 

යබෞික ප්රගතිඹ  

2022 ර්ඹ වහ අනිහර්ඹ  හ යක්ණ නඹෝජනහ ක්රභඹ නනුනන් රු.මි.725ක මුදල් 

ප්රභහණඹක් භවහ බහණ්ඩහ හයනඹන් ඉල්ුමම් කය ඇිය අතය ඉන්  රු.මි.300 ක මුදරක් නම් න විට රළබී 

ඇත. එිනන්  2020/21 භවහ කන්නඹ, 2020 ඹර, වහ 2021 ඹර ඹන කන්නර න්දි න වීම් කටයුතු 

සිදු කය ඇිය අතය 2021/22 භව කන්නනේ න්දි න වීභට නිඹමිත ඇත. ඒ අනු නම් න විට 

න ොවීන් 35,820 ක් වහ අක්කය 55,753ක් දවහ රු.915,571,263ක න්දි මුදරක් රඵහ දීභට 

කටයුතු කයන රදී.  

*2020 ර්ඹ වහ අනිහර්ඹ  හ යක්ණ නඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටනත්  රු. මිිතඹන 1,950ක මුදරක් 

ඉල්ුමම් කය ඇත. පස නනුනන් 2021 ර්නේදී ද මිිතඹන 1000ක් ඳභණක් හර්ෂික අඹළඹ 

ප්රියඳහදන තුශ ඇතුරත් කය ඇත. නමුත් 2021 ර්ඹ දවහ, ඊට අභතය න්දි න වීභට රු. මිිතඹන 

1950ක් ඳභණ අල විඹ. පස අනු අභතය ප්රියඳහදන ලනඹන් රු. මිිතඹන 2900ක් 2022 ර්ඹ දවහ 

අල නේ.   

2022 ර්ඹ වහ න ොවි/ධීය භහජ ආයක්ණ නඹෝජනහ ක්රභඹ නනුනන් රු.මි.4220ක මුදල් 

ප්රභහණඹක් භවහ බහණ්ඩහ හයනඹන් ඉල්ුමම් කය ඇිය අතය ඉන් රු.මි.3174ක මුදරක් නම් න විට 

භණ්ඩරඹට රළබී ඇත. එඹ වි්හභ රහී න් 174,757ක් වහ  වි්හභ ළටුප් රඵහ දීභට නඹොදන රදී. 
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වී අයශවි භණ්ඩරඹ (PMB) 

2023 ර්නේ මූර ඉරක්කඹ 

අ/අ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන ඇසතනම්න්තු මුදර (රු.මි) 

1 ප්රහග්ධනධන විඹදම් 369 

2 පුනයහර්තන විඹදම් 214.5 

 

2022 ර්නේ තුන්න කහර්තු අහනඹ න විට ාංර්ධන ළඩටවන් ර ප්ර ියඹ, (2022.09.30 

දක්හ) 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 
2022 ර්ඹ වහ 

නන්කර මුදර (රු.මි) 

2022.09.30 දක්හ විඹදම් 

කර මුදර (රු.මි) 

මූර ප්ර ියඹ 

ප්රියලතඹක් නර 

01 
 ඵඩහ ප්රියාංසකයණඹ 

ව අුමත්ළඩිඹහ  
250 - - 

02 
වී මිරදී  ළනීනම් 

ළඩටවන  
6500 6500 100% 

* ප්රියඳහදන තභත් රළබී නනොභළත 

යබෞික ප්රගතිඹ 

  ඵඩහ ප්රියාංසකයණඹ ව අුමත් ළඩිඹහන් වහ අල ඇසතනම්න්තු ව අනනකුත් 

නතොයතුරු ප්රහනේශීඹ කශභනහකරුන් භඟින් න න්හන න ඇිය අතය ප්රියඳහදන රළණිණු ඳසු 

කටයුතු ආයම්බ කිරීභට සදහනම් ඳතී.  
 

 2021/22 භව කන්නඹ වහ අභහත භණ්ඩරඹ විසින් රඵහ දී ියණි තීයණඹ අනු වී නභ.නටො. 

රක් 03ක් මිරදී  ළනීභ වහ ළශසුම් කශ අතය වී මිරදී  ළනීභට අල ප්රියඳහදන අභහත 

භණ්ඩරඹ භඟින් භවහ බහණ්ඩහ හය ඇඳකය භත හණිජ ඵළාංකු වයවහ නඳොළි ඳදනභ භත ණඹ 

මුදරක් රඵහ දීභට අනුභත කය ියණිණි. ඒ අනු 2021/22 භව කන්නඹ වහ වී මිරදී  ළනීභට 

රාංකහ ඵළාංකු භඟින් රු.මි. 6,500ක මුදරක් වී මිරදී  ළනීනම් ප්ර ියඹ අනු අසථහ 11 කදි 

9.75% ක නඳොළි ප්රියලතඹක් ඹටනත් රඵහ දීභට කටයුතු කයනු රළබීඹ. විනලේනඹන් දිිනනන් 

ප්රධහන දිසත්රික්ක 19ක් ආයණඹ න ඳරිදි වී මිරදී  ළනීනම් කටයුතු ආයම්බ කශ අතය නභහිදී 

යජඹ විසින් තීයණඹ කයනු රළණි වියක මිර භත ඳදනම් ක්රභනේද කිහිඳඹක් සසනේ වී මිරදී 

 ළනීභ සිදු කයන රදී.  

 එනම් අසනු නනශන අසථහනේදි ඉවශ නතතභනඹක් හිත වී රළබීභ නිහ එභ නතත හිත 

වී මිරදී  ළනීභට සුළු වහ භධ ඳරිභහණ නභෝල් වයවහ ක්රභනේදඹක්ද කස කයන රදි. එනේභ 

ඒ ඒ ප්රනේල නත න ොවි ම ම් රට න ොස වී මිරදී  ළනීභ දවහ කටයුතු කයන රදී. තද 

නිනඹෝත තිනන් භහර් නඹන් වී මිරදී  ළනීනම් කටයුතු සිදු කයන රදි. නභභ සිඹළු ක්රභනේද 

භඟින් 2021/22 භව කන්නඹ තුර වී නභ.නටො. 72,000ක ප්රභහණඹක් මිරදී  න්නහ රදී. නභභ 

කන්නඹ තුර වී මිරදී  ළනීනම්දී වී අනශවි භණ්ඩර  ඵඩහ නත වී නතො  ප්රවනඹ කශ 

සිඹළුභ ඳහර්ලඹන් නත වී කිනරොකට රු.2ක් අියනර්ක මුදරක්ද රඵහදීභට කටයුතු කයන 

රදී.  
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 අනතුරු එරනඵන 2022 අනප්රේල් උත් භනේ ආයම්බඹත් භඟ නභභ වී වල් නකොට 

නශ නඳොශට නිකුත් කිරීභ වහ අභහත භණ්ඩරඹ විසින් උඳනදස රඵහදුන් අතය ඒ අනු 

නතො, මූඳකහය ව සිඹළු සුපිරි නශළල් වයවහ වන මිරට වල් රඵහදීනම් 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන රදි. එහිදී ඉවත සිඹළු ආඹතන වයවහ රු.140 මිරකට වල් 

කිනරෝක් රඵහදීභට කටයුතු කශ අතය වී අනරවි භණ්ඩරඹ නත අඹ විඹ යුතු ියණි අියනර්ක 

මුදර නශ අභහතහාංලඹ වයවහ රඵහදීභට කටයුතු කයනු රළබීඹ. ඉන්ඳසු උඳරිභ සිල්රය 

මිරට ඹටත් අනරවි කශවළකි න ඳරිදි සිඹළු වල් නතො  ඉවත වන් ආඹතන වයවහ රඵහ 

නදමින් ඳියන අතය 2022.09.30 න විට වී අනරවි භණ්ඩරඹ තු එභ භව කන්නනේ 

මිරදී  ත් වී නභ.නටොන් 7542ක ප්රභහණඹක් ඉියරි ඇත.  

 එනේභ 2022 ඹර කන්නඹ තුශ වී මිරදී  ළනීනම් කටයුතු 2022.08.15 දින රඵහ දී ියණි අභහත 

භණ්ඩර තීයණඹ අනු ආයම්බ කශ අතය ඒ වහ භව බහණ්ඩහ හය ඇර සුරැකුම් යහිත ණඹ 

රඵහදීභ හණිජ ඵළාංකු ප්රියක්නේඳ කයන රදි. එනේ වුද 2021/22 භව කන්නනේ මිරදී ත් වී 

වල් කිරීනභන් රද ආදහඹනභන් රු.මි. 871.00 ප්රභහණඹක් ළඹකය වී නභ.නටො.7,100ක 

ප්රභහණඹක් මිරදී  ළනීභට කටයුතු ඇත.  

 නම් වහ වියක මිර තීයණඹ කිරීභ අභහත භණ්ඩර තීයණඹ අනු කෘෂිකර්භ ව මුදල් 

අභහතහාංල නල්කම් භඟින් යුතු කමිටුක් වයවහ තීයණඹ කයනු රළබීඹ. නම් න විට වී අනරවි 

භණ්ඩරඹ 2021/22 භව කන්නනේ වහ 2022 ඹර කන්නනේ මිරදී  ත් වී නතො  

නභ.නටො.14,872ක් ඳියන අතය එභ වී නතො ඹ ඉදිරි භ 02ක තුශ වල් ඵට ඳත්කය 

නශඳශට නිකුත් කිරීභට ළශසුම් කය ඇත. 

 වී අනරවි භණ්ඩරඹ භඟින් වී මිරදී  ළනීභ වහ රඵහ  ත් රු.මි.6,500ක මුදර තුළීන් 

තදුයටත් රු.මි.1,598ක් න වීභට ඇිය අතය එභ මුදර ඉවත වල් නතො ඹ අනරවි කය 

රඵහදීභට ළශසුම් කය ඇත. ඒ අනු භසථඹක් නර නම් ය තුශ වී අනරවි භණ්ඩරඹ 

න ොවි ජනතහනග්ධන වී වහ හධහයණ මිරක් රඵහදීභට නභන්භ ඳහරිනබෝගික ජනතහට 

හධහයණ මිරකට වල් රඵහදීභට අල කටයුතු සිදු කය ඇත. 
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යව්කටර් යකොබ්ඵෆකඩු යගතොවි කටයුතු ඳර්යේණ වහ පුහුණු කිරීයම් ්ඹතනඹ 

(HARTI) 

වළඳින්වීභ 

නවක්ටර් නකොබ්ඵෆකඩු න ොවි කටයුතු ඳර්නේණ වහ පුහුණු කිරීනම් ආඹතනඹ  1972 අාංක 

05 දයන න ොවි කටයුතු ඳර්නේණ වහ පුහුණු කිරීනම් ආඹතන ඳනත ඹටනත් 1972 නර් සථහපිත 

කය ඇත. කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ ඹටනත් ඇිය සථහපිත ආඹතනඹක් නර එඹ ක්රිඹහත්භක නේ. 

ප්රියඳත්ිය නක්න්්රීඹ ඳර්නේණ දිරි  ළන්වීභ ව කෘෂිකහර්මික වහ ග්රහමීය ඹ ක්නේරඹන්හි පුහුණු 

අලතහ ළපිරීභ ආඹතනඹ පිහිටුවීනම් මූිතක අයමුණ නේ. කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ න ොවි කටයුතු 

ාංර්ධනඹට අදහර භහජ ආර්කක ඳර්නේණ සිදු කිරීභ ව එභ ඳර්නේණඹන්හි නොඹහ  ළනීම් 

ප්රියඳත්ිය තීයණ  ළනීභ වහ ප්රියඳත්ිය ම්ඳහදකිනන්ට නඹොමු කිරීභ එහි ප්රධහන කහර්ඹඹකි.   
 

දළ්කභ           
  ියයහය න ොවිජන වහ ග්රහමීය ඹ ාංර්ධනඹ වහ දළනුභ ජනනඹ කය නඵදහ වළරීනම් ප්රමුවඹහ වීභ. 

 

යභයවය     
ඳර්නේණ වහ පුහුණු කටයුතු ඇසුරින් න ොවිජන වහ ග්රහමීය ඹ ක්නේරඹ ලක්ියභත් කිරීභ.  

 
2023 ර්යේ මූර ලර්කක ;  

ළඹ ශීර්ඹ 2023  ර්යේ ලර්කක (රු.මි.) 
පුනයහර්තන  260.00 

ප්රහග්ධනධන  30.25 

 

මූර ප්රගතිඹ 
ළඹ ශීර්ඹ  2022 

ර්ඹට 

යන් කර 

ුලදර 

(රු.මි.)  

2022.09.30 

ද්කහ 

නිදවස කය 

ඇි ුලදර 

(රු.මි.)  

2022.09.30ට මූර ප්රගතිඹ  

(රු.මි.) 

මූර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක 

ලයඹන් %  ත 

විඹදභ 

ඵළඳීම්  අවිච්යේද  

පුනයහර්තන  
200 134.82 139.89 5.38 - 69.9 

ප්රහග්ධනධන  
20 7.05 

7.6 

(6.8+0.

8) 

- - 38 

ළඹ ශීර්ඹ වහ විනේල හඳෘිය (හඳෘිය ර් ඹ) : (විනේල ණඹ, විනේල ආධහය, ප්රියඳහර්ලවීඹ, නනත්) 
 

 ශ්රී රාංකහනේ විඹළි කරහඳනේ 
නේලගුණික අදහනම් කණ්ඩහඹම්ර 
නේලගුණික අනුහුරුතහ ව 
නේලගුණික අනුහුරු න ොවිතළන් 
පිළිනත් පිළිඵ අධඹනඹ (WVL) 

5.0 2.16 
1.92 0.551 - 49 

නේලගුණික කම්ඳනරට ශ්රි රාංකහනේ 
කෘෂිකහර්මික අාංලනේ අදහනභ අභ 
කිරීභ වහ ඒකහඵේධ  ඊ-හඳෘිය 
නේහන් බහවිතහ කිරීභ පිිතඵ 
අධඹනඹ (FAO) 

24.00 6.0 
- - - 25 
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ළඹ ශීර්ඹ 2022 

ර්ඹට 

යන් කර 

ුලදර 

(රු.මි.) 

2022.09.30 

ද්කහ 

නිදවස කය 

ඇි ුලදර 

(රු.මි.) 

2022.09.30ට මූර ප්රගතිඹ 

(රු.මි) 

මූර ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක 

ලයඹන් % ත 

විඹදභ 

ඵළඳීම් අවිච්යේද 

නශඳර  ක්රිඹහකහරීත් දර්ලකඹ 
කස කිරීභ (WFP) 

7.55 2.05 
0.791 - - 10 

කෘෂිකහර්මික හප්ිය ඳේධියනේ 
කහර්ඹක්භතහ ව පරදහිනතහඹ 
ළඩි කිරීභ ජහියක කෘෂිකහර්මික 
හප්ිය නේනේ කහර්ඹ භණ්ඩර 
ධහරිතහ ර්ධනඹ වහ න නදදින 
නන්හසික පුහුණු ළඩටවන (FAO) 

5.5 1.1 
0.67 - - 12 

 

ඳර්යේණ අධඹන  
 

අ/අ හඳෘිඹ මූර  (රු.මිලිඹන) නබෞියක (%) 

ඉරක්ක ප්ර ියඹ ඉරක්ක ප්ර ියඹ 

1 නඳොනවොය ව අනනකුත් කෘෂි යහඹන 
ම්ඵන්ධ භෆතකහලීන  ප්රියඳත්ිය විචලරතහ 
කෘෂිකහර්මික ක්නේරනේ නකනයහි ඵරඳහ 
ඇිය ආකහයඹ. 

3.39 2.5 50 45 

2 ආවහය ද්රර මිර ඉවශ ඹහභ,  ෘව 
ඒකක ර ආවහය සුයක්ෂිතතහ නකනයහි 
ඇිය කයන ඵරඳෆභ 

1.715 1.155 45 35 

3 ග්රහමීය ඹ ාංර්ධනඹ වහ ියයහය 
ජීනනෝඳහඹ භහර් ඹක් නර ආදහඹභ 
විවිධහාංත්කයණඹ: ප්රලසත තත්ඹන් 
වඳුනහ ළනීභ 

0.516 0.511 45 35 

4 භහන-නත්ත්  ළටුනම් සබහඹ ව 
න ොවිජන ප්රජහන්ට එිනන් සිදුන ඵරඳෆභ 
වඳුනහ  ළනීභ: මූිතක දත්ත රැස කිරීභ ව 
නතොයතුරු නඵදහ වළරීභ 

0.422 0.121 55 30 

2022 ර්ඹ වහ ලර්කකගතත පුහුණු ළඩටවන් 

 
අ/අ පුහුණු ළඩටවන් මූර  (රු.මිලිඹන) නබෞියක (%) 

ඉරක්ක ප්ර ියඹ ඉරක්ක ප්ර ියඹ 

1  ෘව ඒකකඹන්හි ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ 
ඳත්හන න ඹහභ වහ අනු භනඹ 
කශවළකි ක්රිඹහභහර්  ම්ඵන්ධනඹන් අර්ධ 
නහ රික ප්රනේලඹන්හි නනන ප්රජහ 
දළනුත් කිරීනම්  ළඩටවන 

0.74 0.445 50 30 

2 

කෘෂි හඹකිනන් නර න ොඩනළත්භ 
වහ ඳියන අසථහ ම්ඵන්ධනඹන් 
ග්රහමීය ඹ න ොවි කහන්තහ ව තරුණ ප්රජහ 
දළනුත් කිරීනම් ළඩටවන 

 

0.51 0.693 50 65 
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යබෞික ප්රගතිඹ  හයහාංලඹ 

ඳර්යේණ 

2022 ය තුශ ඒකහඵේධ අයමුදල් බහවිතනඹන් ප්රධහන ඳර්නේණ ක්නේරඹන් වතයක් 

ඹටනත් ඳර්නේණ දිඹත් නකරිණි.  නඳොනවොය ව කෘෂි යහඹන ම්ඵන්ධ භෆත කහලීන ප්රියඳත්ිය 

විචලරතහ කෘෂිකහර්මික ක්නේරඹ නකනයහි ඵරඳහ ඇිය ආකහයඹ අනු ඳර්නේණ වතයක් ඹටනත් 

ක්රිඹහත්භක ව අතය  2022 ළප්තළම්ඵර් අහනඹ න විට එහි නබෞියක ඉරක්කඹ 50% විඹ.  යට තුශ 

ඳළිය ඉන්ධන හිඟඹ නවේතුනන් දත්ත රැස කිරීම් ප් යභහද ව අතය 45% ක ප්ර ියඹක් හර්තහ කිරීභට 

වළකි විඹ.   

ආවහය ද්රර මිර ඉවශ ඹහභ  ෘව ඒකක ර ආවහය සුයක්ෂිතතහ නකනයහි ඇියකයන ඵරඳෆභ 

පිළිඵ අධඹනඹ, නහ රික, ග්රහමීය ඹ ව තු ඹන ක්නේරඹන් නිනඹෝජනඹ කයමින්  අනු හඳෘිය 

තුනක් නර ක්රිඹහත්භක නේ. 2022 ළප්තළම්ඵර් 30 න විට 35% ක නබෞියක ප්ර ියඹක් රඟහ 

තයන න ඇත.   

ග්රහමීය ඹ ාංර්ධනඹ වහ ියයහය ජීනනෝඳහඹ භහර් ඹක් නර ආදහඹභ විවිධහාංත්කයණඹ, ව  භහන 

- නත්ත්   ළටුමනේ  සබහඹ  ව  න ොවිජන  ප්රජහට  එහි  ඵරඳෆභ පිළිඵ අධඹනඹන් 

පිළිනළින් 35% ව 30% ප්ර ියඹක් රඵහ ඇත.  නභභ ඳර්නේණ සිඹල්ර 2022 නදළම්ඵර් 31 

අන් කිරීභට නිඹමිත ඹ.   

නශනඳොශ නතොයතුරු එක්රැස කිරීනම් වහ නඵදහවළරීනම් හඳෘියඹ ඹටනත් වදනික, ියඳතහ ව 

භහසික නතොයතුරු නඵදහවළරීම් අවණ්ඩ සිදු ව අතය එහි 100%ක නබෞියක ප්ර ියඹක් අදහර කහරඹ තුශ 

හර්තහ විඹ.  ියඳතහ ආවහය ද්ර වියණිකහ 39 (සිාංවර වහ ඉාංග්රීසි) භහසික නතොයතුරු වියණිකහ අටක් 

(ඉාංග්රීසි) ප්රකහලඹට ඳත් විඹ.   

පුහුණු ළඩටවන් 

ග්රහමීය ඹ  ව අර්ධ නහ රික ප්රජහන් නනුනන් පුහුණු ළඩටවන් 20ක් 2022 ළප්තළම්ඵර් 30 
න විට ඳත්හ  නිභ කශ අතය ඒ වහ පුේ රිනන් 799 නදනනකු වබහත් විඹ.  යහජ නිරධහරීන් 
වහ පුහුණු ළඩටවන් තුනක් ඳළළත්ව අතය ඒ වහ නිරධහරීන් 151 නදනනකු පුහුණුරහී න් නර 
ම්ඵන්ධ විඹ.   

ප්රකහලන  

2022 ය තුශ කහර්ඹ ඳත්රිකහ වඹක් ව කහලීන ප්රකහලන වඹක් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රදී.  

න ොවි කටයුතු අධඹන ඳර්නේණ ඟයහ ව Sri Lanka Journal of Agrarian Studies හි 2022 

ර්ඹට අදහර ඳශමු කරහඳඹන් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රදී.  න ොවිමිණ ජහියක පුත්ඳනතහි භහසික 

කරහඳ වඹක් ප්රකහලඹට ඳත් විඹ.   
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ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්යේණ ප්රිඳත්ි බහ (CARP) 

2023 ර්යේ මූර ලර්කකඹ 

අ/අ ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන ඇසතයම්න්තු ුලදර ( රු. මි.) 

1 ප්රහග්ධනධන විඹදම් 49.21 

2 පුනයහර්තන විඹදම් 74.74 

 

2022 ර්යේ තුන්න කහර්තු අහනඹ න විට ාංර්ධන ළඩටවන් ර ප්රගතිඹ ( 2022. 09.30 ද්කහ) 

අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ 

වහ 

යන්කශ 

ුලදර 

(රු. මි.) 

2022.09.30 

ද්කහ විඹදම් 

කශ ුලදර 

(රු. මි.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක 

(%) යර 

1 ඳර්යේණ කරභණහකයණඹ 6.87 4.091 59.5 

 1. ජහියක කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ළරළසභ (NARP) 

ඹටනත් 2023 ර්නේ දී අයමුදල් ළඳයීභ වහ ඳර්නේණ 

හඳෘිය නිර්නේල කිරීභ 

0.25 0.033 13.2 

 2. අන්තර් ආඹතනික ඵහු-විඹ ඳර්නේණ ප්රදහන නඹෝජනහ 

ක්රභඹ (IIMDRGS) ඹටනත් 2022 ර්ඹ වහ ඳර්නේණ 

හඳෘිය අයමුදල් ළඳයීභ. 

5.88 3.62 61.6 

 3. දළනට ක්රිඹහත්භක ඳර්නේණ හඳෘිය 

(NARP/IIMDRGS) අල කරභණහකයන ඳවසුකම් 

ළඳයීභ වහ දළනට ක්රිඹහත්භක ඳර්නේණ හඳෘිය 

අධීක්ණඹ වහ එහනේ  ප්ර ියඹ ඳසු විඳයම් කිරීභ වහ 

භහනරෝචලනඹ කිරීභ. 

0.34 0.098 28.8 

 

 4. අන් ඳර්නේණ හර්තහ එකතු කිරීභ ව ඇ යීභ 

(NARP/IIMDRGS) 

 5. 2022 නර්දී ජහියක කෘෂි ඳර්නේණ ඳේධියනේ 

ඳර්නේණ ආඹතනර ඳර්නේණ ක්රිඹහකහරී ළරසුම්හි 

අත්කය ත් ප්ර ියඹ අධීක්ෂණඹ 

 6. ජහියක කෘෂි ඳර්නේණ ඳේධියනේ ඳර්නේණ ආඹතනර 

ඳර්නේණ ක්රිඹහකහරී ළරසුම් එකතු කිරීභ වහ විලසනල්ණඹ 

කිරීභ  

- - - 

 7. කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ආඹතනඹන් හි ප්ර ියඹ ඵහහිය 

භහනරෝචලනඹ කිරීභ 
0.4 0.340 85 
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අ/අ ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ 

වහ 

යන්කශ 

ුලදර 

(රු. මි.) 

2022.09.30 

ද්කහ විඹදම් 

කශ ුලදර 

(රු. මි.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

ප්රිලතඹ්ක 

(%) යර 

2. කෘෂීකර්භ ඳර්යේණ ප්රිඳත්ි වහ ප්රුල තහ ළකීභ 0.15 0.007 4.7 

3 භහන ම්ඳත ාංර්ධනඹ වහ අභියප්රේයණඹ   

3.1 භහන ම්ඳත ාංර්ධනඹ වහ අභියප්රේයණඹ (ප්රහග්ධනධන විඹදම්)  4.6 0.516 11.2 

 1. නේශීඹ ඳලසචලහත් උඳහකා වහ ිෂත් රඵහ දීභ වහ 

කරභණහකයණඹ 
2.6 0.515 19.8 

 2. ජහියක වහ ජහතන්තය තරනේ ඳර්නේණ ආඹතන අතය 

ම්ඵන්ධතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
2.0 0.001 0.05 

3.2 භහන ම්ඳත ාංර්ධනඹ වහ අභියප්රේයණඹ (පුනයහර්තන විඹදම්) 

 1. විනේශීඹ ඳලසචලහත් උඳහකා වහ ිෂත් රඵහ දීභ වහ 

කරභණහකයණඹ (පුනයහර්තන විඹදම් ඹටනත්) 
140.58 66.3 47 

 2. ඳර්නේණ දීභනහ නිර්නේල කිරීභ (පුනයහර්තන විඹදම් 

ඹටනත්) 
   

4. යතොයතුරු කරභණහකයණඹ 0.2 0.071 35.5 

 1.NARS ආඹතනර මූර, නබෞියක, භහන වහ ඳර්නේණ 

නතොයතුරු ඇතුරත් INFORM නතොයතුරු ඳේධියඹ 
0.1 0.07 70 

 2. ශ්රී රාංකහ ආවහය වහ කෘෂිකර්භඹ වහ ව ජර්නරඹ 0.1 0.001 1 

 3. SLCARP පුත් ඟයහ - අදහර යනොයද - 

 

යබෞික ප්රගතිඹ 

ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ප්රියඳත්ිය බහ (SLCARP),1987 අාංක 47 දයන 

ඳහර්ිතනම්න්තු ඳනත ඹටනත් ජහියක කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ කශභනහකයණනේ විනලේ අයමුණු 

ඇිය පිහිටුනු රළබූ ආඹතනඹක් න අතය ජහියක කෘෂි ඳර්නේණඹන් පිළිඵ උඳනේලකත් 

භූමිකහ එඹ ට ඳළරී ඇිය ප්රධහන  කීභින. එඹට අභතය, ජහියක කෘෂි ඳර්නේණ වහ ඵළඳුන  

ජහියක කෘෂි ඳර්නේණඹන් වහ ආධහය කිරීභ, ප්ර්ධනඹ කිරීභ, ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ ව 

අධීක්ණඹ කිරීභ ඹන මිමිකහ ද ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ප්රියඳත්ිය බහ විසින් සිදු කයනු 

රඵින. ඒ වහ ඳනත භගින් අනිහර්ඹ කහර්ඹඹන් 13ක් වඳුන්හ දී ඇිය අතය ඒ ඹටනත් ජහියක 

කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ප්රියඳත්ියඹ වහ උඳහඹ භහර්   කස කිරීභ, ඳර්නේණ ප්රමුවතහ ක්නේර 

වඳුනහ  ළනීභ, ඳර්නේණ නඹෝජනහ නිර්නේල කිරීභ, කෘෂි ඳර්නේණ කශභනහකයණඹ, ප්ර ිය 

භහනරෝචලනඹ, අන් ප්ර ිය හර්තහ ඇ යීභ, අදහර විඹ ක්නේරර නතොයතුරු හුභහරු කය ළනීභ 

තුළින් ඳර්නේණරදී මුහුණ නදන  ළටළු නියහකයණඹ කිරීභ වහ කෘෂි විදහිිනන් දවහ ඳලසචලහත් 

උඳහකා අසථහ රඵහදීභ භගින් කෘෂි කහර්මික ඳර්නේණ අාංලනේ භහන ම්ඳත් ාංර්ධනඹ සිදු කිරීභ, 

කෘෂිඳර්නේණ ආඹතනර නබෞියක වහ භහන ම්ඳත් නතොයතුරු පිළිඵ අදහර අභහතහාංල 

දළනුත් කිරීභ වහ කෘෂි ඳර්නේකඹන් දිරිභත් කිරීභ ප්රධහන ක්රිඹහකහයකම් නේ. 
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ඳනත භඟින් වඳුන්හ දී ඇිය අනිහර්ඹ කහර්ඹඹන් 13 හක්හත් කය ළනීභ වහ ක්රිඹහකහයකම් 20 

ඳභණ ක්රිඹහත්භක න අතය ඉදිරිඳත් කිරීනම් ඳවසු වහ ප්රධහන ක්රිඹහකහයකම් 4 ක් (ඳර්නේණ 

කරභණහකයණඹ, කෘෂිකර්භ ඳර්නේණ ප්රියඳත්ිය වහ ප්රමුවතහ ළකසීභ, භහන ම්ඳත ාංර්ධනඹ 

වහ අභිනප්රේයණඹ  වහ නතොයතුරු කරභණහකයණඹ) ඹටනත් විසතය නකනර්.  

ඳර්යේණ කශභනහකයණඹ 

නම් ඹටනත් අනු ක්රිඹහිතන් 8ක්  ආයණඹ නකනර්. ඒහ නම්, 1. ජහියක කෘෂිකහර්මික 

ඳර්නේණ ළරළසභ (NARP) ඹටනත්  වහ අන්තර් ආඹතනික ඵහු-විඹ ඳර්නේණ ප්රදහන නඹෝජනහ 

ක්රභඹ (IIMDRGS)  ඹටනත් 2023 ර්නේ දී අයමුදල් ළඳයීභ වහ ඳර්නේණ හඳෘිය නිර්නේල 

කිරීභ. 2. IIMDRGS ඹටනත් 2022 ර්ඹ වහ ඳර්නේණ හඳෘිය අයමුදල් ළඳයීභ, 3. දළනට 

ක්රිඹහත්භක ඳර්නේණ හඳෘිය (NARP/IIMDRGS)  වහ අල කශභනහකයණ  ඳවසුකම් 

ළඳයීභ වහ එභ හඳෘිය අධීක්ණඹ වහ එහනේ  ප්ර ියඹ ඳසු විඳයම් කිරීභ වහ භහනරෝචලනඹ කිරීභ, 

4. අන් ඳර්නේණ හර්තහ එකතු කිරීභ ව ඇ යීභ (NARP/IIMDRGS), ජහියක කෘෂි ඳර්නේණ 

ඳේධියනේ ඳර්නේණ ආඹතනර ඳර්නේණ ක්රිඹහකහරී ළරසුම්හි අත්කය ත් ප්ර ියඹ අධීක්ෂණඹ, 

වහ කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ආඹතන ඵහහිය භහනරෝචලනඹ කිරීභ. නභභ ප්රධහන ක්රිඹහිතනේ 2022 

ළප්තළම්ඵර් භ 30 නනි දිනට නබෞියක ප්ර ියඹ 64% නේ. 

කෘෂිකර්භ ඳර්යේණ ප්රිඳත්ිඹ වහ ප්රුල තහ ළකීභ 

නම් ක්රිඹහකහයකභ ඹටනත් කෘෂිකර්භ ඳර්නේණ ප්රියඳත්ියඹ වහ ප්රමුවතහ ළකසීභ  සිදුනකනර්.  

ඳර්නේණ ප්රියඳත්ියඹ 2027 ර්ඹ දක්හ කසකය ඇිය ඵළවින් නභභ නර් දී ඳර්නේණ ප්රමුවතහ 

ළකසීභ සිදුකිරීභට ළරසුම් කය ඇත. නභභ ඳර්නේණ ප්රමුවතහ ළකසීභ කෘෂිකර්භහන්තඹ ඹටනත් 

එන ප්රධහන අාංල 6 න ආවහය නබෝ  අාංලඹ, ළවිිත නබෝ  අාංලඹ, භල්  හ අාංලඹ, න ම්ඳත් අාංලඹ, 

ඳශු ම්ඳත් වහ කුකුල් ඳහරන අාංලඹ, වහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් අාංලඹ  අදහර න නර සිදුනකනර්. 

නම් සිඹුම අාංල  වහ හකච්ජහ ට 2 ඵළගින් එභ අාංල රට අදහර ආාංිෂක කමිටු භඟින්  සිදුකය ඇිය 

අතය ඒ අනු ප්රමුවතහ රළිනසතු  ත නකනයමින් ඳිය. නභභ ප්රධහන ක්රිඹහිතනේ 2022 ළප්තළම්ඵර් 

භ 30 නනි දිනට නබෞියක ප්ර ියඹ 16%.  

භහන ම්ඳත ාංර්ධනඹ වහ අභියප්රේයණඹ 

නම් ඹටනත් නභභ ය තුර සිදු කිරීභට ළරසුම් කය ඇිය අනු ක්රිඹහකහයකම් නුනේ විනේශීඹ 

ඳලසචලහත් උඳහකා වහ ිෂත් රඵහ දීභ වහ කරභණහකයණඹ ( පුනයහර්තන විඹදම් ඹටනත්), නේශීඹ 

ඳලසචලහත් උඳහකා වහ ිෂත් රඵහ දීභ වහ කරභණහකයණඹ, ඳර්නේණ දීභනහ නිර්නේල කිරීභ 

(පුනයහර්තන විඹදම් ඹටනත්), වහ ජහියක වහ ජහතන්තය තරනේ ඳර්නේණ ආඹතන අතය 

ම්ඵන්ධතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභින. නභභ ප්රධහන ක්රිඹහිතනේ 2022 ළප්තළම්ඵර් භ 30 නනි දිනට 

නබෞියක ප්ර ියඹ 32% නේ. 

යතොයතුරු කරභණහකයණඹ 

නම් ඹටනත් නභභ ය තුර සිදු කිරීභට ළරසුම් කය ඇිය අනු ක්රිඹහකහයකම් නුනේ NARS 

ආඹතනර මූර, නබෞියක, භහන වහ ඳර්නේණ නතොයතුරු ඇතුරත් INFORM නතොයතුරු 

ඳේධියඹ, ශ්රී රාංකහ ආවහය වහ කෘෂිකර්භඹ වහ ව ජර්නරඹ, වහ SLCARP පුත් ඟයහ නේ. නභභ 

ප්රධහන ක්රිඹහිතනේ 2022 ළප්තළම්ඵර් භ 30 නනි දිනට නබෞියක ප්ර ියඹ 61.7% නේ. 
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යගතොවීන්යග්ධන බහයකහය අයුලදර (FTF) 

• ්යම්බඹ  

න ොවීන්නග්ධන බහයකහය අයමුදර 1994 භහර්තු භ 09 න දින යජඹ නනුනන් මුදල් අභහතහාංල 

නල්කම්යඹහ වහ අයමුදර නනුනන් එකට කෘෂිකර්භ ාංර්ධන වහ ඳර්නේණ අභහතහාංලනේ 

නල්කම්, එභ අභහතහාංලනේ යහජ නල්කම්, කෘෂිකර්භ නිසඳහදන වහ අනරවි කටයුතු පිළිඵ 

අභහතහාංලනේ නල්කම්, න ොවිජන නේහ නකොභහරිස වහ බහණ්ඩහ හයනේ නිනඹෝජ නල්කම්න න් 

භන්විත භණ්ඩරඹක් අත්න් තළබූ බහයකහය සප්පුක් භඟින් සථහඳනඹ කය ඇත. 

• යභයවය 

සුළු න ොවීන්නග්ධන කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ වහ සුබ හධනඹ වහ අල ඳසුම භ කස කය 

සුළු න ොවීන්නග්ධන ්රීඹ දහඹකත්ඹ තුළින් කෘෂිකහර්මික ලනඹන් සඹාංනඳෝෂිත ශ්රී රාංකහක් න ොඩ 

නළඟීභ. 

• අයුලණු 

1994 දී සථහපිත බහයකහය සප්පුනේ වන් න ආකහයඹට වහ 2002 ර්නේ දී අභහත 

භණ්ඩර ාංනේලඹක් භඟින් අයමුණු පුළුල් කිරීභ භඟින් න ොවීන්නග්ධන බහයකහය අයමුදර ඳවත අයමුණු 

නනුනන් ක්රිඹහත්භක නේ. 

 ශ්රී රාංකහනේ කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ වහ න ොවි ජනතහනග්ධන සුඵහධනඹ ළඩි දියුණු 

කිරීභ. 

 සුළු න ොවීන්ට නකටිකහලීන කෘෂිකහර්මික ණඹ ඳවසුකම් ළරසීභ. 

 සුළු න ොවීන්ට කෘෂිකහර්මික නඹදවුම් ම්ඳහදනඹ. 

 සුළු න ොවීන්නග්ධන මූර දුසකයතහඹන් භඟවයහ  ළනීභ වහ සුළු න ොවිඹහට 

නනශඳර ණඹ ඳවසුකම් ළඳයීභ. 

 සුළු න ොවීන්නග්ධන කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ වහ සුබහධනඹ වහ දළනුත් කිරීනම් 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 නඵෝ  වහ ත්ත් නිසඳහදන ක්රිඹහිතඹ නභන්භ නිසඳහදනඹ පිරිළකසුභ වහ සුළු 

න ොවීන්ට අල නනත් අනුග්රවඹන් රඵහ දීභ. 

 කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ වහ විනලේ කෘෂිකහර්මික 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

ක්රිඹහත්භක ක්රභයදදඹ 

එක් එක් ර්ඹ වහ සිඹුම ඳශහත් බහ වහ දිසත්රික් නල්කම්රුන්, කෘෂිකහර්මික කටයුතු 

වහ අදහශ න  යජනේ නදඳහර්තනම්න්තු වහ ආඹතන භඟින් ඉදිරිඳත් කයන ාංර්ධන නඹෝජනහ 

අධක් භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් කිරීභ සිදු කයන අතය, ඒ වහ අධක් භණ්ඩරඹ අදහශ හඳෘිය 

රකහ ඵරහ අනුභළියඹ රඵහ නදනු රළනබ්. එනේ අනුභළියඹ රඵහ නදන හඳෘිය න ොවීන්නග්ධන බහයකහය 

අයමුදල් අඹළඹ හර්තහට ඇතුශත් කයනු ඇත. 
 

අධ්ක භණ්ඩරඹ ාංයුිඹ 

බහඳිය  - කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ නල්කම් 

හභහත ක - න ොවිජන ාංර්ධන නකොභහරිස ජනයහල් 

හභහත ක - ප් යධහන  ණකහකාකහරි (කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ) 

හභහත ක - බහණ්ඩහ හය විනලේ නිනඹෝත ත 

අයුලදයල් ප්රධහන ්දහඹම් ප්රබඹ 

අයමුදර වහ න ප්රධහන ආදහඹම් ප්රබඹ න ොවිනත නරොතරැිනනේ විකුණුම් ආදහඹනභන්  

ඹම් ප්රියලතඹක් වහ අයමුදනල් අියරික්ත අයමුදල් ආනඹෝජනනඹන් රළනඵන නඳොළී ආදහඹම් නේ. 
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මූර ප්රගතිඹ  

අ/අ ප්රදහන 

අනුභත 

ඇසතයම්න්තු 

(රු.මි) 

විඹදභ 
(2022.09.30) 

(රු.මි) 

නලේඹ 
(රු.මි) 

1 ප්රදහන  
(ශ්රී රාංකහයද කෘෂිකහර්මික ාංර්ධනඹ වහ 

යගතොවි ්නතහයග්ධන සුඵහධනඹ ළඩි දියුණු 

කි්භ ඹටයත් ාංර්ධන හඳෘි 12 ්ක 

ක්රිඹහත්භක කය ඇත) 

 
400.00 

13.31 386.70 

2  
ණඹ  
(සුළු න ොවීන්ට කෘෂිකහර්මික නඹදවුම් 
ම්ඳහදනඹ ඹටනත් ණඹ මුදල් රඵහ දී ඇත) 

 
200.00 

 
38.60 161.50 

3  
අත්ියකහයම් 

 
172.59 

172.00 0.59 

4  
ඳරිඳහරන විඹදම් 

 
46.30 

1.79 44.51 

  

ුලළු ළඹ ඇසතයම්න්තු 

 

818.89 
225.70 593.30 

     ප්රධහන, අත්ිකහයම් වහ ණඹ ලයඹන් යභභ අයුලදයල් ළඩ ටවන් වහ හඳෘි ක්රිඹහත්භක යද. 

1. ප්රදහනඹන් ඹටයත් ක්රිඹහත්භක කයන හඳෘි 

1.1 ්හික අලුත් වල් භාංගතරඹ - 2022 

ශ්රී රාංකහනේ කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ ාංසකෘියඹ අතය තදඵර ඵළඳිඹහක් ඳියන අතය ඒ භත ඳදනම් ශ්රී 

රහාංකික වී න ොවිඹහ ාංසකෘියක උත් යහිෂඹක් ඳත්ින. ඉන් ප්රමුවතභ ාංසකෘියක උත්ඹ 

නුනේ අුමත් වල් භාං රඹින. නභභ ාංසකෘියක උත්ඹ ඳළළත්වීභ වහ න ොවිජන ාංර්ධන 

නදඳහර්තනම්න්තු නත ෆභ ර්ඹකභ නභභ අයමුදර භඟින් මූරභඹ ප්රදහනඹක් රඵහ නදන අතය  

ජහියක අුමත් වල් භාං රඹ - 2022 වහ රු. මිිතඹන 4.00 ක මුදරක් න ොවීන්නග්ධන බහයකහය අයමුදර 

භගින් රඵහ දී ඇත. 

1.2 යනත් කෘෂිකහර්මික හඳෘි  (යගතොවි්න ාංර්ධන යදඳහර්තයම්න්තු) 

හඳෘිඹ 
ඇසතයම්න්තු ගතත ුලදර 

(රු) 

ත ුලදර              

(රු) 
මූර  ප්රගතිඹ 

භල්රුහ ඇර ප්රියාංසකයණඹ 1,080,000.00 1,080,000.00 100% 

නේළල්නදණිඹ ඇර ප්රියාංසකයණඹ   698,000.00 698,000.00 100% 

ජඹවින්දහ භ මුරුත  ව ඳෆර අමුණ කස 
කිරිභ 

1,351,000.00 1,351,000.00 100% 

 නදහිනවි ප්රහනේශීඹ නල්කම් නකොේශහනේ ියඹිරිනඳොර ග්රහභ නිරධහරි නම් න ොවි ඳවුල් 15 ක 

නග්ධන කුඹුරු අක්කය 10 ක ප්රභහණඹක් වහ න ොඩ ඉඩම් අක්කය 20 ආන්න ප්රභහණඹක් භල් 

රුහ ඇර භගින් නඳෝණඹ නේ. 

 කෆ ල්ර දිසත්රික්කනේ කයපනඳන ග්රහභ නිරධහරි නම් න ොවි ඳවුල් 37 කනග්ධන කුඹුරු අක්කය 

27 ක් ඳභණ නේළල්නදණිඹ ඇර භගින් නඳෝණඹ නේ. 
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 ඹටිඹන්නතොට ප්රහනේශීඹ නල්කම් නකොේශහනේ ජඹවින්දහ භ ග්රහභ නිරධහරි නම් න ොවි 
ඳවුල් 25 කනග්ධන කුඹුරු අක්කය 11 ක් ඳභණ ජඹවින්දහ භ මුරුත  ව ඳෆර අමුණ භඟින් 
නඳෝණඹ නේ. 

2. අත්ිකහයම් ඹටයත් ක්රිඹහත්භක කයන ළඩටවන් 

2.1 බීජ නිසඳහදන හඳෘිය 

හඳෘිඹ 
ඇසතයම්න්තු ගතත ුලදර 

(රු) 

ත ුලදර              

(රු) 
මූර  ප්රගතිඹ 

ජහියක බීජ නිසඳහදන ළඩටවන 
(කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු) 

120,000,000.00 120,000,000.00 
නළත පිඹවීනම් 
වන කහර 
සීභහනේ ඳිය 

2022-23 භව කන්නනේ ම ත්තය වී මිරදී 
 ළනිනම් ළඩටවන 
(න ොවිජන ාංර්ධන නදඳහර්තනම්න්තු) 

  50,000,000.00    50,000,000.00 
නළත පිඹවීනම් 
වන කහර 
සීභහනේ ඳිය 

 

 කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු භගින් ක්රිඹහත්භක කයන ජහියක බීජ නිසඳහදන වහ බීජ මිරදි 

 ළනිනම් ළඩටවන භගින් න ොවීන්නග්ධන බීජ අලතහඹ පුයහ  ළනීභට කටයුතු කයනු 

රඵින. 2022 ර්ඹ වහ බීජ අලතහඹ නභ. නටො. 2,490 දක්හ ළඩි කර යුතු අතය එ 

වහ රු මි. 574.00 ක මුදල් ප්රියඳහදන අල ඇත. ඉන් රු. මිිතඹන 120.00 ක් න ොවීන්නග්ධන 

බහයකහය අයමුදර භගින් රඵහ දී ඇත. 
 

 2022-23 භව කන්නනේ ජහියක බීජ වී අලතහඹ පුයහ  ළනිභ වහ  රු. මිිතඹන 825.00 

ක ප්රියඳහදන අල  ඵ කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනභන්තු නඹෝජනහ නකොට ඇත. එභ ප්රියඳහදන 

නනත් මූර ප්රබඹකින් රඵහ  ළනීභට මූිතක පිඹය  න න ඇිය අතය, ඳෘියඹ කඩිනමින් 

ආයම්බ කිරීභට අල රු. මිිතඹන 50.00 ක ප්රියඳහදන න ොවීන්නග්ධන බහයකහය අයමුදර භගින් 

න ොවිජන ාංර්ධන නදඳහර්තනම්න්තු නත රඵහ දී ඇත. 

2.2 නනත් කෘෂිකහර්මික හඳෘිය 
 

 ම ඳුණුළ මීය  භළසි ාංර්ධන ඒකකඹ නත මීය  භළසි නඳේටි වහ උඳහාං  නිසඳහදනඹ කිරීභට  රු. 

2,000,000.00 ක් රඵහ නදන රදි. 

 කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තුනේ ම ඳුණුළ මීය  භළසි ාංර්ධන ඒකකඹ විසින් ක්රිඹහත්භක කයන 

මීය  භළසි නඳේටි වහ උඳහාං  නිසඳහදන හඳෘියඹ වහ හර්ෂික රඵහ නදන රු. 1,000,000.00 

ක අත්ියකහයම් මුදර නම් ර්නේදී රු. 2,000,000.00 ක් දක්හ ළඩිකය දීභට කටයුතු කයන 

රදි. 

 නභභ හඳෘියඹ භගින් මීය  භළසි නඳේටි 750 ක්, දුම් විසිරුම් ඹන්ර 500 ක් වහ මීය  භළසි නඳේටි 

වහ නග්ධනේටු තවඩු 5000 ක් ඳභණ නිසඳහදනඹ කය න ොවීන් නත අනරවි කිරීභට 

ඵරහනඳොනයොත්තු නේ. 
 

3. කෘෂිකහර්මික ණඹ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
 

3.1 යේශීඹ යදුලහුම් ඵඩ ල්ඟු ීජ් නිසඳහදන ණඹ ළඩටවන 

 ශ්රී රාංකහනේ හර්ෂික ඵඩ ඉරිඟු  හ වහ නදමුහුම් ඵඩ ඉරිඟු බීජ නභ.නටො 1350.00 ක් 

ඳභණ ආනඹනඹ කිරීභට සිදුනේ. නම් වහ විඹදභ දශ ලනඹන් රු. මි. 3780.00 කි. නම් න 

විට කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු භගින් නිසඳහදනඹ කය ඇිය නේිෂඹ නදමුහුම් ඵඩ ඉරිඟු 

ප්රනදදඹක් (MI Maize Hybrid 4 වහ 5)  2022/23 භව කන්නනේ බීජ අලතහඹ වහ 

නභභ බීජ නිසඳහදන ළඩටවන අයම්බකය ඇත. 

 යේශීඹ යදුලහුම් ඵඩ ල්ඟු ීජ් නිසඳහදනඹ වහ  රු. 9,373,000.00 ණඹ රඵහ දී ඇත. 
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නඳොනශොන්නරු ඵකමූණ න ොවිජන නේහ භධසථහනනේ  න ොවීන් 52 නදනකුනග්ධන අක්කය 50 ක් වහ 

රු.6,675,000.00 ක මුදරක් වහ නභොණයහ ර දිසත්රික්කනේ සක්කම් පිටිඹ න ොවිජන නේහ 

භධසථහනනේ  න ොවින් 15 නදනකුනග්ධන අක්කය 19 ක් වහ රු.2,700,000.00 ක ප්රහග්ධනධන මුදල් 

රඵහනදන නදන රදි. මින් අනප්ක්ෂිත අසළන්න නභ. නටො 40 ක් ඳභණ නේ.  
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ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර වහ යබෞික ප්රගතිඹ  

 

යඳොයවොය   අාංලඹ  

(යඳය ළඹ ශීර්ඹ 426) 
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යඳොයවොය අාංලඹ (යඳය ළඹ ශීර් 426) 

වළඳින්වීභ  

ය දවස  ණනක ඈත අතීතනේ සිට අඳනග්ධන මිතුන් මිත්තන් හම්ප්රදහිනක න ොවිතළන 

ඳත්හන න ඹනු රළණිනේ ඳරියඹ භඟ හිතකහමීය   නුනදනුක නඹනදමිනි.  සවුන් ඳරියනේ සිටින 

ජීවීන්ට අභ වහනිඹක් න ඳරිේනදන් එභ ජීවින් ද රැකන න මිනිසුන් ද ජීවිකහ රි කය න්නහ ක්රභ 

නේදඹක් අනු භනඹ කශව. 

අඳනග්ධන ඳළරැන්නන්   ඳළිනඵෝධකිනන්න න් නඵෝ  ආයක්හ කය ළනීභට සබහවික උඳක්රභ 

බහවිත කශ අතය කුඹුනර් සිඹුම අසනු න ට නනොන න 'කුරුළු ඳහළු' නමින් ව නකොටක් ඳක්ෂීන් 

නනුනන් නන් ද කනශේඹ. 

නමුත් 1960 වරිත විප්රඹ නරෝකඹට වඳුන්හදීභත් භඟ ම්ප්රදහිනක න ොවිතළන හණිජ 

න ොවිතළනක් ඵට ඳත්වුනු අතය නකටි කරකින් ළඩි අසළන්නක් රඵහ  ළනීභ එහි මුිතක අයමුණ 

ඵට ඳත්විඹ. සිඹුම නඵෝ  ඵහහිය හධක භත ළනඩන්නට ඉඩ ළරසීභ නභභ න ොවිතළන් ක්රභඹ තුශ 

දක්නට රළණිණු අතය නදමුහුන් බීජ වඳුන්හ දීභ, යහඹනික නඳොනවොය වඳුන්හ දීභ, කෘමි නහලක, ල් 

නහලක ව දිලීය නහලක වඳුන්හ දීභ නම් භඟභ ආයම්බ විඹ. ඒ අනු ඹමින් ශ්රී රාංකහනේ න ොවි ප්රජහ 

දලක  ණනහක් කුඹුරු න ොවිතළනත්, නත් නඳොල් යඵර් ආදී අනනකුත් න ොඩ නබෝ   හ ව එශුම 

ඳරතුරු  හත් යහඹනික නඳොනවොය බහවිතඹ භඟින් සිදු කිරීභට හුරු වි ඇත.  යහඹනික නඳොනවොය 

බහවිතනේදී ගුණහත්භක ඵවින් ඉවශ නඳොනවොය නිඹමිත ප්රභහණඹට නඹදීනභන් ඳරියඹට ව මිනිහට 

සිදුන වහනිඹ රක්හ  ත වළකි අතය ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ උනදහ ළඩින ජන වනඹට අනු 

නඵෝ  නිසඳහදනඹ ඉවශ  නාංහ ිතඹ වළකිනු ඇත.  

 
ඒ අනු, 2030 න විට අඳ විසින් පුයහ ත යුතු ියයහය ාංර්ධන ඉරක්ක න කුගින්න 

දුයලීභ, ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ඉවශ නඳෝණඹක් අත්ඳත් කය  ළනීභ ව ියයය කෘෂිකර්භහන්තඹක් 

ම හි කිරීභ, ියයය  ඳරිනබෝජන වහ නිසඳහදන යටහන් වියක කිරීභ ඹන ියයය ාංර්ධන අයමුණු 

ප්රමුව නකොට න න නඳොනවොය අාංලඹ  විසින් 2022 ර්ඹ තුශ ළඩටවන් දිඹත් කය ඇත. න ොවිජන 

ාංර්ධන නදඳහර්තනම්න්තු, ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරඹ, සී/ රාංකහ නඳොනවොය භහ භ, 

සී/ නකොශම නකොභර්ල් නඳොනවොය භහ භ, ශ්රී රාංකහ ජහියක හගිනි නිවීනම් හඳහය භණ්ඩරඹ 

(ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ) ව ජහියක ඳසු අසනු කශභණහකයණ ආඹතනඹ කෘෂිකර්භ 

අභහතහාංලනේ නඳොනවොය අාංලඹ ඹටනත් ඇිය ආඹතන නේ. නභභ සිඹළු ආඹතන විසින් ියයහය කෘෂි 

කර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ උනදහ පිඹය න න ඇත. තද, ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇිය කිරීනම් වහ 

ියයය කෘෂිකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීනම් විනලේ ළඩටවන ඹටනත් ඳරිය හිතකහමීය  ලහක නඳෝක 

වනහධහය ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කය ඇිය අතය එභගින් වී වහ අල නඳෝක ද්ර න ොවිඹහට 

නනොමිනල් නඵදහ දීභ ව අනනකුත් නඵෝ  වහ අල නඳොනවොය වන මිරකට රඵහ දීභට ද කටයුතු 

කය ඇත.  

ාංර්ධන ළඩටවන් ර යබෞික ප්රගතිඹ- යඳොයවොය අාංලඹ  

1. ්හික යඳොයවොය කශභණහකයණ යතොයතුරු ඳේධිඹ (රු.මි. 20) 

ඳේධියඹ ප්රධහන නභොඩියුර 04 න් භන්විත නේ. එනම්, නඳොනවොය ඉල්ුමභ, නඳොනවොය නිසඳහදනඹ 
ාංනඹෝ  කිරීභ නභන්භ ආනඹනඹ ව ගුණහත්භ  ඳහරනඹ, නඳොනවොය නඵදහවළරීභ, මූර ව 
අනනකුත් අදහශ කටයුතු ආදිඹින.  
ඳේධියඹ නිර්භහණඹ කයනු රඵන්නන් SLTMobitel ආඹතනඹින. නඳොනවොය නිසඳහදනඹ, ාංනඹෝ  
කිරීභ, මි් කිරීභ වහ නභන්භ ආනඹනකරුන් ිතඹහඳදිාංචි කිරීභ වහ ඵරඳර නිකුත් කිරීභ ඹන 
නභොඩියුර අන් කය ඇත. අනනකුත් නභොඩියුර ක්රභනල්වණඹ කිරීභ  සිදු නකනයමින් ඳිය.  ඳේධියඹ 
ාංර්ධනඹ වහ මුළු පිරිළඹ රු.මි. 17.68 කි. නම් න විට මුළු පිරිළනඹන් රු.මි. 5.1 (30%) න හ 
ඇත. 
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2. රාංකහ යඳොයවොය භහගතයම් යඳොයවොය ඳ්්කණහගතහයඹ ළඩි දියුණු කිරීභ (රු.මි. 20). 

කහඵනික නඳොනවොය ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඳියන ඉවශ ඉල්ුමභ පුයහලීභ දවහ නභභ හඳෘියඹ 

නඹෝජනහ කය ඇත. හඳෘියඹ වහ අධක් භණ්ඩරනේ ව අභහතහාංලනේ තහක්ණික කමිටුනේ 

අනුභළියඹ රළබී ඇත. ප්රම්ඳහදන කටයුතු සිදු කිරීභ වහ මූිතක ළරසුම් කස කය රාංසු කළහ 

යහඹනහ හය උඳකයණ මිර දී  ළනීභට රු.මි. 13.4ක ළඳයුම් වහ  නටන්ඩර් ප්රදහනඹ කය ඇත.  

3. ්වහය සුය්කෂිතතහඹ ිතළිඵ වියලේ ළඩිතළියර 

නභභ ළඩටවන වහ රු.මි. 500 ප්රියඳහදන නන් කය ඇත. එනේභ ඳසුගිඹ නර් දී ක්රිඹහත්භක කශ 

හඳෘියර අතළිය ම ල් න වීභ නනුනන් රු.මි. 462 නන් කශ අතය මුළු ප්රියඳහදනනඹන් රු.මි. 38 

දළනට ඉියරි වී ඳතී. එභ මුදර විඹදම් කිරීභ වහ හඳෘිය නඹෝජනහ කළහ ඇත. 

4. රාංකහ යඳොයවොය භහගතභ ව යකොශම යකොභර්ල් යඳොයවොය භහගතම් ඒකහඵේධ කිරීභ. 

අභහත භණ්ඩරනේ අනුභළියඹ අනු නල්කම්තුභහ විසින් නම් වහ මුදල් වහ කෘෂිකර්භ අභහතහාංල 

නිරධහරීන්න න් භන්විත කමිටුක් ඳත් කය ඇත. කමිටු රැසවීම් 03 ක් ඳත්හ ඇත. නභභ 

ආඹතනර සිඹළු නතොයතුරු එකතු කය විලසනල්ලන හර්තහ කස කය ඇත. භහ ම් ඒකහඵේධ 

කිරීනම් නඹෝජනහ කස කයමින් ඳතී. න ඒකහඵේධ භහ නම් හඳහය ඳරිඹ ළඩි කිරීභට 

තීයණඹ කය ඇිය අතය නභභ කටයුත්ත වහ ළඩිදුය උඳනදස රඵහ  ළනීභට මුදල් අභහතහාංලඹට 

අනුයුක්ත උස නිරධහරීන් නදනදනනකුනග්ධන වඹ රඵහ  ළනීභට අනප්ක්ෂිතඹ.  

ඉවශ, භධභ වහ ඳවශ කශභණහකරුන් දළනුත් කිරීනම් වහ අදවස රඵහ  ළනීනම් රැසවීභ 

නල්කම්තුභහනග්ධන ප්රධහනත්නඹන් 2022.09.15 දින හර්ථක ඳත්හ අන් කය ඇත. 

 

2022/09/30 ද්කහ ාංර්ධන ළඩටවන් ඇතුරත් මූර ලර්කකඹ වහ ප්රගතිඹ - පුනයහර්තන වහ 

ප්රහග්ධනධන විඹදම් ඇතුරත් විඹදම් හර්තහයද හයහාංලඹ 

අ/අ 

  

හඳෘිඹ 

  

යන්කර ප්රිඳහදනඹ 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

විඹදභ (රු.මි.) % 

  භසත අඹළඹ       

  පුනයහර්තන     99,065.32  33,376.15 
   
33.69  

  ප්රහග්ධනධන         617.50       227.81 
   
36.89  

  යහඡ් අභහත කහර්ඹහරඹ 426-1-1       

  පුනයහර්තන            35.50          10.17  
   
28.65  

  ප්රහග්ධනධන             2.50            1.09 
   
43.93  

  ඳ්ඳහරන ව ්ඹතනික යේහ 426-1-2       

  පුනයහර්තන          434.82       363.92 
   
83.69  

  ප්රහග්ධනධන           15.00            3.21 
   
21.41  
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අ/අ 

  

හඳෘිඹ 

  

යන්කර ප්රිඳහදනඹ 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

විඹදභ (රු.මි.) % 

  භසත අඹළඹ       

 

ාංර්ධන ළඞටවන-යඳොයවොය  -          

( 426-2-3)       

  පුනයහර්තන     98,400.00  32,890.17 
        
33  

  

ාංර්ධන ළඞටවන-අයනකුත්-  -          

( 426-2-3)       

  පුනයහර්තන          195.00       111.90 
   
57.38  

  ප්රහග්ධනධන         600.00       223.50 
   
37.25  

2023 ර්යේ යඹෝජිත ාංර්ධන ළඩටවන් ර යබෞික ව මූර ලර්කක (රුිතඹල්) 

නඳොනවොය අාංලඹ 

අ/අ ලර්කක ගතත ාංර්ධන ළඩටවන 
ලර්කකඹ 

යබෞික මූර (රු.මි) 

1. නඳොනවොය වනහධහය ළඩටවන 

2023 ඹර (නවක්ටඹහය 500,000) 
ව භව (නවක්ටඹහය 800,000) 
කන්න වහ එක් න ොවිනඹකුට 
නවක්. 1 ක් නනුනන් රු. 20,000 
ඵළගින් ඳරිය හිතකහමීය  නඳොනවොය 
රඵහ දීභට නන් කිරීභ. 

26,000.00 

2. 
රාංකහ නඳොනවොය භහ නම් නඳොනවොය 
ඳර්නේණහ හයඹ ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 

20.00 

3. 
ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරනේ 
කරභණහකයණ නතොයතුරු ඳේධියඹ 
කරභණහකයණඹ කිරීභ (Server Charges) 

9.00 

4. 
කහලීන ණඹ 
 

11,558.00 

5. 
නඳොටෆසිඹම් ක්නරෝයිනඩ් ආනඹන විඹදම් 
 

3,547.58 

6. 
කහඵනික නඳොනවොය ඳරීක්හ කිරීභ වහ 
කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු ඹටනත් ඇිය 
යහඹනහ හය ළඩිදියුණු කිරීභ (අදිඹය I) 

12.00 

7. ආවහය සුයක්ෂිතතහ ළඩටවන 500.00 

 එකතු 41,646.58 

 

යගතොවි්න ාංර්ධන යදඳහර්තයම්න්තු 

අ/අ ලර්කක ගතත ාංර්ධන ළඩටවන මූර ලර්කකඹ (රු.මි) 

1. 
ආදර්ල සුහුරු  ම්භහන ළඩටවන (Model 

Villages) 
2,000.00 

 එකතු 2,000.00 
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්හික යඳොයවොය යල්කම් කහර්ඹහරඹ 

අ/අ ලර්කක ගතත ාංර්ධන ළඩටවන 
ලර්කකඹ 

මූර (රු.මි) 

1. 
යහඹනික නඳොනවොය / කහඵනික නඳොනවොය නිඹළදි රඵහ  ළනීභ 
ව විලසනල්ණඹ කිරීනම් ක්රිඹහිතඹ 

2.00 

2. කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදන ළඩටවන් 0.25 

3. කහඵනික නඳොනවොය වහ QR නක්ත රඵහ දීභ 0.30 

4. නඳොනවොය නිඹදි රඵහ  ළනිභ 6 

5. 
නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරනේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ප්රියුව ත 
කිරීභ 

50 

 
එකතු 

 
58.55 

ීභහහිත රාංකහ යඳොයවොය භහගතභ 

අ/අ ලර්කක ගතත ාංර්ධන ළඩටවන 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

මූර (රු.මි) 

1. 
හුණුපිටිඹ  ඵඩහ ාංකීර්ණනේ නඳොනවොය මි්ණ ඹන්රඹක් 
සථහපිත කිරීභ 

750.00 

 එකතු 750.00 

 

්හික ඳසු අසනු කශභනහකයණ ්ඹතනඹ 

අ/අ ලර්කක ගතත ාංර්ධන ළඩටවන 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

මූර (රු.මි) 

1. 
ග්රහමීය ඹ  ෘවසථ භේටනම් වල් ළකසුම් කර්භහන්ත ඇිය 
කිරීභ 

5.92 

2. 
න ොවීන්නග්ධන අදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ වහ වල්, ඵඩඉරිඟු ව 
ධහන ර් ර න ොවිඳර  ඵඩහ ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ 

8.24 

3. 
නේශීඹ අර ර් , නකොස, ඵඩඉරිඟු වහ ේටක්කහ ළනි නඵෝ  
බහවිතනඹන් අ ඹ එක් කර නිසඳහදන ම හිකිරීභ වහ භධ 
ඳරිභහන එක්සටෘන් ඒකක පිහිටුවීභ වහ දිරි ළන්වීභ 

0.47 

4. 
ග්රහමීය ඹ භේටනම් කුළුඵඩු ළකසීනම් ක්ෂුද්ර හඹකිනන් 
වඳුන්හ දීභ 

2.32 

 එකතු 16.95 
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යගතොවි්න ාංර්ධන යදඳහර්තයම්න්තු 

වළඳින්වීභ 

ශ්රී රහාංකීඹ න ොවි ජනතහට අල ඳවසුකම් ළඳයීනම් අයමුණින් 1957 සක්නතෝම්ඵර් 01 න දින 

න ොවිජන නේහ නදඳහර්තනම්න්තු ආයම්බ කයන රේනේ එනතක් ඳළිය ආවහය නදඳහර්තනම්න්තු  

අනවෝසි කයමිනි. 1958 අාංක 01 දයණ කුඹුරු ඉඩම් ඳනියන් ඵර  න්න රද නභභ නදඳහර්තනම්න්තු 

නම් න විට 2000 අාංක 46 දයණ න ොවිජන ාංර්ධන ඳනත වහ එහි ාංනලෝධනඹන් අනු න ොවිජන 

ාංර්ධන නදඳහර්තනම්න්තු නමින් ක්රිඹහත්භක නේ.  

දළ්කභ 

ශ්රී රහාංකීඹ න ොවි ජන භහජනේ ව සිඹුම කෘෂිකහර්මික ඉඩම් ර ියයහය ාංර්ධනඹ 

යභයවය 

ශ්රී රහාංකීඹ න ොවි ජන භහජනේ ියයහය ාංර්ධනඹ ව සිඹුමභ කෘෂිකහර්මික ඉඩම් ිතන් ප්රලසථ 

පරදහිනතහ රඵහ  ත වළකි න ඳරිදි න ආඹතනික, වහඹක, වනියක වහ කශභනහකයණ 

නේහන් ළකසීභ වහ කහරහනුරඳ ඳත්හන න ඹහභ. 

අයුල                 ණු වහ කහර්ඹඹන් 

 යජනේ කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ිය රට අනුකර කෘෂිකහර්මික ඉඩම් නඹදවීභට අදහර විකා විධහන 

ළරළසවීභ.  

 කෘෂිකහර්මික ඉඩම් හිමිඹන්, කෘෂිකහර්මික ඉඩම් හිමි න ොවීන් ව මික්ියකරුන්ද /අ 

න ොවීන්නග්ධන  හ අිනියහසිකම් ආයක්හ කිරීභ වහ න විකා විධහන ක්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 න ොවි ාංවිධහන ිතඹහඳදිාංවි කිරීභ ව ඳත්හන න ඹහභ ම්ඵන්ධ නිනඹෝ  ෆදීභ ව එභ විකා 

විධහන ක්රිඹහත්භක වීභ තවවුරු කිරීභ.  

 න ොවිජන ාංර්ධන බහ සථහපිත කිරීභ ව ඒහනේ ඵරතර ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ භඟ 

නඳන්වීභ ව අධීක්ණඹ.  

 දිිනන පුයහ ඳත්නහ ෆභ න ොවිජන ාංර්ධන බහ ඵර ප්රනේලඹකභ අදහර කෘෂිකහර්මික 

ඉඩම් පිළිඵ නතොයතුරු ඇතුශත් කෘෂිකහර්මික ඉඩම් නහභ නල්වන පිළිනඹර කය ාංනලෝධනඹ 

වහ ප්රියනලෝධනඹ කය ඳත්හන න ඹහභ. 

 කෘෂිකහර්මික ඉඩම් රට අදහර අ න ොවි  ළටළු ව නනත් න ොවි ආයවුල් විඳීභ වහ 

කටයුතු කිරීභ.  

 සුළු හරි කර්භහන්ත ව ජර ප්රබඹන්නග්ධන පරදහයීතහඹ, ආයක්හ, ාංයක්ණඹ ව 

කශභනහකයණඹට අදහර න විකා විධහන ක්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 න ොවිජන ාංර්ධන ඳනත වහ යජනේ කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ිය උල්රාංණනඹ කයමින් 

ක්රිඹහත්භක න ඳහර්ලඹන්ට එනයහි වනියක ක්රිඹහභහර්   ළනීභ.  
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ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර වහ යබෞික ප්රගතිඹ 2022.09.30 ද්කහ 

ළඹ 

ශීර්ඹ 

ප්රධහන ළඩටවන 

/ හඳෘි 

යන්කශ 

ුලදර (රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

ුලදර 

(රු.මි.) 

යබෞික ප්රගතිඹ (විසතය හිත) ගතකීභ 

281-1-

1-0-

2001 

ප්රධහන කහර්ඹහරඹ 

වහ දිසත්රික් 

කහර්ඹහර 

අළුත්ළඩිඹහ 

20.00 8.38 හඳෘිය 10 කින් හඳෘිය 8 ක ළඩ 

අන් වී ඇිය අතය හඳෘිය 2 ක් 

ක්රිඹහත්භක නමින් ඳතී (3/2022 

චලක්රනල්වඹ අනු ඉියරි හඳෘිය 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ නතහ ඇත). 

නකොභහරිස 

(ාංර්ධන) 

281-1-

1-0-

2003 

හවන 

අළුත්ළඩිඹහ 

10.00 9.27 
ප්රධහන කහර්ඹහරනේ හවන අළුත්ළඩිඹහ 

කටයුතු 20 ක් සිදු කය ඇත. 

ඹහන්ත්රික අකාකහරී 

(ප්රහවන) 

281-1-

1-0-

2108 

හවන ලීසිාං හරික 

න වීභ 

41.50 30.47 ලීසිාං ණඹ  ඳවසුකම් භත මිරදී  ත් හවන 

21 හි තුන්න කහර්තු දක්හ ලීසිාං හරික 

න හ අන් කය ඇත. 

 ණකහකාකහරී 

(ප්රම්ඳහදන) 

281-1-

1-0-

2401 

පුහුණු වහ වළකිඹහ 

ර්ධනඹ 

3.00 2.03 
ඉරක්ක ත පුහුණු ළඩටවන් 15 කින් 

පුහුණු ළඩටවන් 8ක් අන් කය ඇත. 

නබෞියක ප්ර ියඹ 70% කි. 

අියනර්ක න ොවිජන 

ාංර්ධන 

නකොභහරිස 

ජනයහල් 

281-2-

2-0-

2001 

න ොවිජන නේහ 

භධසථහන වහ 

නඳොනවොය  ඵඩහ 

අළුත්ළඩිඹහ 

300.00 25.85 හඳෘිය  14 ක් (න හඳෘිය 11ක් වහ 

අවිච්නේද හඳෘිය 3ක්) ළඩ අන් වී 

ඇිය අතය හඳෘිය 4 ක් ක්රිඹහත්භක 

නමින් ඳතී. (3/2022 චලක්රනල්වඹ අනු 

ඉියරි හඳෘිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ නතහ 

ඇත) 

නකොභහරිස 

(ාංර්ධන) 

281-2-

2-0-

2002 

ඹන්ර 

අළුත්ළඩිඹහ 

14.00 5.20 
ඉරක්ක ත අළුත්ළඩිඹහ ිතන් 40% 

අන් කය ඇත. 

නකොභහරිස 

(ාංර්ධන) 

281-2-

2-0-

2003 

හවන 

අළුත්ළඩිඹහ 

15.00 1.15 
දිසත්රික් කහර්ඹහර හවන 6ක් අළුත්ළඩිඹහ 

කටයුතු සිදු කය ඇත. 

ඹහන්ත්රික අකාකහරී 

(ප්රහවන) 

281-2-

2-0-

2102 

 ෘවබහණ්ඩ වහ 

කහර්ඹහර උඳකයණ 

මිරදි  ළනිභ 

10.00 1.00 අලතහ අනු  ෘව බහණ්ඩ වහ කහර්ඹහර 

උඳකයණ මිරදී  ළනීභ. (3/2022 

චලක්රනල්වඹ අනු මිරදී  ළනීම් සිදු කිරීභ 

නතහ ඇත) 

 ණකහකාකහරී 

(ප්රම්ඳහදන) 

281-2-

2-0-

2103 

ඹන්ර අත්ඳත් කය 

 ළනීභ 

15.00 0.00 මිනි එක්සකළනේටර් 02 ක් මිරදී  ළනීභ 

වහ ප්රම්ඳහදන කටයුතු අන් කය 

ඇණවුම් කය ඇත. 

නකොභහරිස 

(ාංර්ධන) 

281-2-

2-8-

2104 

න නඳොනවොය 

 ඵඩහ ඉදිකිරීභ 

50.00 

(ාංනලෝකාත 

අඹළඹ 

අනු) 

43.18 

හඳෘිය 16 ක් ළඩ අන් කය ඇිය අතය 

හඳෘිය 3ක් ක්රිඹහත්භක නමින් ඳතී.  

නකොභහරිස 

(ාංර්ධන) 

281-2-

2-12-

2506 

පුයන් කුඹුරු 

අසළේදීභ 

735.00 

(ාංනලෝකාත 

අඹළඹ 

අනු) 

182.2 2021 ර්නේ අතළිය ම ල්ඳත් පිඹහ ඇත. 

2022 ර්නේ 

ඹර වහ භව කන්න රදී අක්කය 1,548.47 

ක් පුයන් කුමූරු  හ කය ඇිය අතය සුළු 

හරිභහර්  ප්රියාංසකයණඹ ඹටනත් එ ක් 

හඳෘියඹක් ප්රියාංසකයණඹ කය අන් 

අතය එක් හඳෘියඹක් ක්රිඹහත්භක 

භේටනම් ඳතී. 

Digital PLR Training ළඩටවන 

ඹටනත් පුහුණූ ළඩටවන් 5ක් ක්රිඹහත්භක 

කය ඇත. (3/2022 චලක්රනල්වඹ අනු ඉියරි 

හඳෘිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ නතහ ඇත) 

 

නකොභහරිස 

(ාංර්ධන) 

 එකතු 1,213.50 308.73   
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2022.09.30 ද්කහ පුනයහර්ථන වහ ප්රහග්ධනධන විඹදම් ඇතුරත් විඹදම් හර්තහයද හයහාංලඹ 

අ/අ හඳෘිඹ / ළඩටවන 

යන් කශ 

ුලදර 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

විඹදභ 

(රු.මි.) 
% 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 
% 

1 426-02-03-008-2509 භවනුය 

කුරුඳුත්ත න ොවිජන නේහ ඵර 

ප්රනේලනේ One Stop Shop 

ඉදිකිරීභ (2021 ර්නේ අතළිය 

ම ල්ඳත් පිඹවීභ) 

 

0.89 0.89 100 % 

2021 

ර්නේ 

අතළිය 

ම ල් 

පිඹවීභ 

වහ 

ප්රියඳහදන 

රඵහදී 

ඇත. 

100 % 

2 426-02-03-008-2509 ජීතුරු 

උදහන හඳෘියඹ (2021 ර්නේ 

අතළිය ම ල්ඳත් පිඹවීභ) 

 

0.025 0.025 100% 100% 

3 426-02-03-008-2509 ඳරිය 

හිතකහමීය  කහඵනික  හ වහ 

කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදන 

ඒකක පිහිටුවීනම් ළඩටවන 

 

32.16 1.12 100 % 100 % 

4 426-2-3-1-1504 2021/22 භව 

කන්නනේදී තභන් විසින්භ වී  හ 

වහ කහඵනික නඳොනවොය 

නිසඳහදනඹ කය බහවිතහ කයන 

න ොවීන්ට දිරි දීභනහ වහ 

ප්රියඳහදන නන්කිරීභ  

 

1,170.00 1,170.00 100% 

- 

100 % 
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්හික යඳොයවොය යල්කම් කහර්ඹහරඹ 

 වළඳින්වීභ 

 

1988 අාංක 68 දයණ නඳොනවොය විකාභත් කිරීනම් ඳනත ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ 1988 නදළම්ඵර් භ 23 

න දින ශ්රී රාංකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජනේ  ළේ ඳරඹ අනු ජහියක නඳොනවොය නල්කම් 

කහර්ඹහරඹ ආයම්බ කයනු රළබීඹ. 

දළ්කභ 

ශ්රී රාංකහනේ  හ කයන සිඹළු නඵෝ ර නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ අකහඵනික වහ 

කහඵනික නඳොනවොය නිඹමිත ප්රමිියනඹන් යුක්ත ම්ඳහදනඹ වහ බහවිතඹ තවවුරු කිරීභ. 

 යභයවය 

නඳොනවොය විකාභත් කිරීනම් ඳනනත් විකාවිධහන අනු අදහශ සිඹුම ඳහර්ලකරුන් ම්ඵන්ධ කය 

 නිමින් විදහනුකර නිර්නේලඹන් භත නඳොනවොය අලතහඹ තක්නේරු කිරීභ, නඳොනවොය ආනඹනඹ 

වහ නතො  ඳහරනඹ, නිසි ගුණත්නඹන් යුතු නඳොනවොය නඵදහවළරීභ වහ අනරවිඹ තවවුරු කිරීභ, 

කහඵනික වහ අකහඵනික නඳොනවොය බහවිතනේ දී ඳරිය හිතකහමීය  නර නඳොනවොය බහවිතඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභ, න ොවි ප්රජහනග්ධන ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීනම් අයමුණින් යුතු නඳොනවොය වනහධහය නඹෝජනහ ක්රභඹ 

නභනවඹවීභ වහ නඳොනවොය බහවිත ක්නේරනේ අක්රමිකතහඹන් ළශළක්වීභ වහ ක්රිඹහභහර්   ළනීභ.  

කහර්ඹබහයඹ 

 1988 අාංක 68 දයණ නඳොනවොය ඳනත විකාභත් ක්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 යජනේ නඳොනවොය භහ ම් භගින් (රක් නඳොනවොය, නකොශම නකොභර්ල් නඳොනවොය) නඳොනවොය 

ආනඹනඹ, මි් කිරීභ, නඵදහවළරීභ ව නශහනම් වහ සහයක්ක නඳොනවොය නතො  තත්ත්ඹන් 

ඳත්හන න ඹහභ. 

්හික යඳොයවොය යල්කම් කහර්ඹහරයේ 2022 ළප්තිතළම්ඵර් 30 ද්කහ ප්රගතිඹ  

01. කහඵනික යඳොයවොය ප්රර්ධන අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර 

ලර්කකඹ 

(රු.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 
යබෞික ප්රගතිඹ 

1 
  

2021 ඹර කන්නඹ වහ කහඵනික නඳොනවොය 
නිසඳහදකඹන් කහර්ඹක්භ කිරීභ 

                 
70,000.00  

              
67,287.00  

3 3 

2 
  

කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදනඹන් 
ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළාංවීභ 

    3 3 

3 
  

අඳනඹන ාංර්ධන භණ්ඩර භ  කහඵනික 
නිසඳහදකඹන් ප්රමුව ළඩටවන් 

    1 1 

4 
  

කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදකිනන් අඳනඹන  
(EDB), ිතඹහඳදිාංචි කිරීභ 

    50 3 

5 
  

SLS ප්රමිිය වියක රඵහ දිභ ළඩමුළු 
16,500.00  

16,500.00  2 2 

6 
  

Control union වහ පුහුණු ළඩමුළු     1 1 

7 
  

ණන කහඵනික නඳනවොය කළට ෆදීනම්  පුහුණු 
ළඩමුළු 

    1 1 

8 
  

නිසඳහදකිනන් වහ න ඹන්ත් ය රඵහදීනම් 
ළඩටවන්  

    4 2 

එකතු 86,500.00 83,787.00 65 16 
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02. යඳොයවොය ්නඹන අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර ලර්කකඹ 

(රු.) 

මූර ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

1 
  

යහඹනික නඳොනවොය ආනඹනඹට අදහර 
නල්වණ වහ හර්තහ ඳරීක්ණඹට ිතපින ොනු 
ළකසිභ 

නභභ කහර්ඹඹන් වහ ප්රියඳහදන 
අල නනොනේ  

800 800 

2 
  

ආනඹනනඹන් අනතුරු නර්ගු නිසකහලන 
කටයුතු වහ නිර්නේල කස කය ඉදිරිඳත් 
කිරීභ 

800 430 

3 
  

යහඹනහ හය හර්තහ ඳරීක්හනකොට නඳොනවොය 
ර් ඹන් වහ තීයණ රඵහ දීභට නිර්නේල 
ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

800 420 

4 
  

නඳොනවොය උඳනේලන කමිටු ඳළළත්වීභ 
ාංවිධහනඹ 

6 6 

එකතු - - 2,406  1,656  

03. යඳොයවොය යඵදහ වළරීයම් අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර 

ලර්කක

ඹ (රු.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

(යව්ක.) 

යබෞික 

ප්රගතිඹ (යව්ක.) 

1 

  

වී වහ නඳොනවොය නඵදහ වළරීනම් ළඩටවන 

2022 ඹර කන්නඹ නභභ කහර්ඹඹන් වහ 

ප්රියඳහදන අල 

නනොනේ 

607,823.24 443,225.52 

2 

  

නඳොනවොය නඵදහ වළරීනම් ළඩටවන 

2021/22 භව කන්නඹ 
832,353.37 789,882.83 

3 

  

අඳනඹන ාංර්ධන භණ්ඩරඹ භඟ 

කහඵනික නිසඳහදකිනන් ප්රමුව ළඩටවන් 

ICT අනුභළියඹ රඵහ 

 ළනීභ වහ ගිවිසුම් 

අත්න් කිරීභ - 

ළඩකටයුතු නිභ 

කිරීභට අල කටයුතු 

නඹොදහ ඇත 

    

එකතු - - 1,440,176.61  1,233,108.35  

04. විභර්ලන අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර 

ලර්කකඹ 

(රු.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

1 
  

ප්රමිියනඹන් නතොය කහඵනික නඳොනවොය 
ම්ඵන්ධ විභර්ලනඹ 

 නභභ කහර්ඹඹන් වහ 
ප්රියඳහදන අල නනොනේ 

  
16 

2 
  

නීිය විනයෝධී ඟහ ියබූ  නඳොනවොය නතො  
පිළිඵ  විභර්ලන   

4 

3 
  

නීිය විනයෝධී නඳොනවොය අනරවිඹ/නඵදහවළරීභ 
ම්ඵන්ධ විභර්ලන   

3 

4 
  

 නඳොනවොය වනහධහය  ළටළු ම්ඵන්ධ 
විභර්ලන   

29 

5 
  

නඳොනවොය නිසඳහදන හඳෘිය ම්ඵන්ධ විභර්ලන 
  

19 

6 
  

 හන් වහ නඳොනවොය නනොරළබීම් විභර්ලන 
  

6 

7 
  

නඳොනවොය නතො  අත්අඩාංගුට  ළනීභ 
ම්ඵන්ධ විභර්ලන   

3 

එකතු - - - 80 
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05. තහ්කණික අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර 

ලර්කකඹ 

(රු.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

1 
  

ආනඹනික යහඹනික නඳොනවොය ර තත්ත් 
ඳරික්හ දවහ නිඹළදි රඵහ  ළනීභ  -  - 

400 370 

2 
  

නේශීඹ ලනඹන් නිසඳහදිත ඳරිය හිතකහමීය  
නඳොනවොය නිඹළදි රඵහ  ළනීභ  -  - 

1300 1280 

එකතු - - - 1,650 

 

06. දත්ත කශභණහකයන අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර 

ලර්කකඹ 

(රු.) 

මූර ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

1 
  

ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරනේ සිඹළුභ අාංල 
ර දත්ත ව නතොයතුරු  අදහර අාංල නත නඹොමු 
කිරීභ. 

නභභ කහර්ඹඹන් වහ 
ප්රියඳහදන අල නනොනේ 

    

එකතු - - - - 

 

07.ගිණුම් අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර 

ලර්කකඹ 

(රු.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

1 
  

2022 ර්නේ වී වළය අනනකුත් නඵෝ  වහ 
ආනඹනඹ කශ යහඹනික නඳොනවොය වහ 
වනහධහය ළඩටවන් ක්රභනේදඹක් 
ක්රිඹහත්භක නනොනේ 

        

එකතු - - - - 

 

08. ප්රගති භහයරෝචන අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර 

ලර්කකඹ 

(රු.) 

මූර ප්රගතිඹ 

(රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

1 
  

ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරනේ දිසත්රික් 
වකහය අධක්රුන්නග්ධන ාංර්ධන 
ළඩටවන් ර ප්ර ියඹ කහර්තු ලනඹන් රඵහ 
 ළනිභ නභභ කහර්ඹඹන් වහ 

ප්රියඳහදන අල නනොනේ 

දිසත්රික් -25  

2 
  

ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරනේ ප්රධහන 
කහර්ඹහරනේ ඒ ඒ අාංල ර ප්ර ියඹ ඉදිරිඳත් 
කරීභ 

අාංල - 09  

එකතු - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

09. ඵරඳත්ර අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘිඹ 

මූර ලර්කකඹ 

(රු.) 
මූර ප්රගතිඹ (රු.) 

යබෞික 

ලර්කකඹ 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

1 
  

නිසඳහදන ඵරඳර අුමත්කිරීභ 
(Renewal) 

නභභ කහර්ඹඹන් 
වහ ප්රියඳහදන 
අල නනොනේ 

110,000.00  
ඵරඳර 
අළුත් 

කිරීභ ව 
න 

ඵරඳර 
රඵහදීභ 
ඉල්ලීභ 
භත 

ඳදනම් 
සිදු නේ. 

22 

2 
  

ආනඹනඹ ව කස කිරීභ  වහ 
න ඵරඳර රඵහ දීභ (Import and 
formulation new) 

2,025,000.00  81 

3 
  

ආනඹනඹ ව කස කිරීභ  වහ  
ඵරඳර අුමත්කිරීභ (Import and 
formulation renewal) 

120,000.00  60 

එකතු - 2,255,000.00  - 163 

 

්හික යඳොයවොය යල්කම් කහර්ඹහරඹ - මූර ප්රගතිඹ 

ළඹ ශීර්ඹ 
ළඩටවන / හඳෘියේ 

නභ 

ප්රිඳහදන යන් කිරීභ 

(රු) 

2022 ්නහ් සිට ළප්තිතළම්ඵර් 30 ද්කහ 

මූර ප්රගතිඹ (රු.) 

426-01-02-1409 

1.(i) කහඵනික නඳොනවොය 
න නිසඳහදකිනන්ට 
ඵරඳර රඵහ දීභ 

           18,430.00  

(ii)  කහඵනික නඳොනවොය 
ඳළයණි නිසඳහදකිනන්නග්ධන 
ඵරඳර අුමත් කිරීභ. 

           12,660.00  

(iii)නතො  තහඳනඹ වහ 
 ඵඩහ ඳරික්හ කටයුතු 

           61,600.00  

(iv) නඳොනවොය 
අනශවිළල් ිතඹහඳදිාංචිඹ 

                      -    

2. පුහුණු ළඩටවන් 

       625,000.00  

        192,957.00  

3 කනේර භේටමින් නිඹළදි 
ඳරික්හ වහ නඳොනවොය 
ර ගුණහත්භකබහඹ 
තවවුරු කිරීභ 

         32,867.00  

4. ප්ර ිය භහනරෝචලන 
රැසවීම් නඳොනවොය කමිටු 
රැසවීම් වහ ාංග්රව විඹදම් 

         86,210.00  

5. කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 
වහ ිතපි ද්ර 

        426,189.59  

426-01-02-1002 06. දින ළටුප්     1,186,902.00          517,744.00  

426-01-02-1101 07.  භන් විඹදම්            93,942.00  

426-01-02-1202 08. මුළු ඉන්ධන විඹදම්     1,858,000.00       1,493,948.40  

426-01-02-1301 09.හවන නඩත්තු විඹදම්           468,735.00  

426-01-02-1402 10.දුයකතන විඹදම්            56,050.00  

426-01-02-2102 

11. කහර්ඹහලීඹ ප්රහග්ධනධන 
ද්ර මිරදී  ළනීභ 

           30,000.00  

426-01-02-2003 12.අළුත්ළඩිඹහ        177,600.00  

එකතු 3,669,902.00  3,668,932.99  
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්හික යඳොයවොය යල්කම් කහර්ඹහරඹ යබෞික ප්රගතිඹ 

ළඹ ශීර්ඹ ළඩටවන / හඳෘියේ නභ  
ප්රිඳහදන යන් 

කිරීභ (රු)  

2022 ්නහ් සිට 

ළප්තිතළම්ඵර් 30 ද්කහ 

යබෞික ප්රගතිඹ  

426-01-02-1409 

1.(i) කහඵනික නඳොනවොය න 
නිසඳහදකිනන්ට ඵරඳර රඵහ දීභ 

             625  

(ii)  කහඵනික නඳොනවොය ඳළයණි 
නිසඳහදකිනන්නග්ධන ඵරඳර අුමත් කිරීභ. 

               72  

(iii)නතො  තහඳනඹ වහ  ඵඩහ 
ඳරික්හ කටයුතු 

             929  

(iv) නඳොනවොය අනශවිළල් ිතඹහඳදිාංචිඹ              118  

2. පුහුණු ළඩටවන් 

     625,000.00  

           215  

3 කනේර භේටමින් නිඹළදි ඳරික්හ වහ 
නඳොනවොය ර ගුණහත්භකබහඹ 
තවවුරු කිරීභ 

       1,504  

4. ප්ර ිය භහනරෝචලන රැසවීම්, 
නඳොනවොය කමිටු රැසවීම් වහ ාංග්රව 
විඹදම් 

           183  

5. කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ වහ ිතපි ද්ර                 -    

426-01-02-1002 06. දින ළටුප්   1,186,902.00               14  

426-01-02-1101 07.  භන් විඹදම්                  4  

426-01-02-1202 08. මුළු ඉන්ධන විඹදම්   1,858,000.00                  -    

426-01-02-1301 09.හවන නඩත්තු විඹදම්                  1  

426-01-02-1402 10.දුයකතන විඹදම්                   -    

426-01-02-2102 
11. කහර්ඹහලීඹ ප්රහග්ධනධන ද්ර මිරදී 
 ළනීභ 

    

426-01-02-2003 12. හවන අළුත්ළඩිඹහ     

එකතු 3,669,902.00 3,665 
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ීභහහිත රාංකහ යඳොයවොය භහගතභ 

ඳනතට අනු ්ඹතනඹ 

1957 අාංක 49 දයණ යජනේ කහර්මික නීිය ත ාංසථහ ඳනත ඹටනත් 1964 ජනහරි භ 29 න 

දින “රාංකහ නඳොනවොය ාංසථහ” පිහිටුන රදී. එභ ාංසථහ 1987 අාංක 23 දයන යහජ ාංසථහ ව 

යජඹට ඳයහ ත් ආඹතන සීමිත භහ ම් ඵට ඳත් කිරිනම් ඳනත අනු  1992 ළප්තළම්ඵර් භ 15 

ළනි දින සිට ඵර ඳළළත්නන ඳරිදි සීභහහිත රාංකහ නඳොනවොය භහ භ නමින් නළත සථහපිත විඹ. 

එඹ ර්තභහනනේ 2007 අාංක 07 දයණ න භහ ම් ඳනත ඹටනත් නළත ිතඹහඳදිාංචි වී ඇත. 

රාංකහ යඳොයවොය භහගතයම් “අයුලණ “ 

ශ්රී රහාංකික න ොවි ප්රජහ නත ඉවශ ප්රමිියනඹන් යුතු යහඹනික වහ කහඵනික නඳොනවොය ළඳයීභ 

භහ නම් මූිතක කහර්ඹබහයඹ නේ. 

දළ්කභ  

ශ්රී රහාංකික නඳොනවොය නශනඳොශ නිඹමුහ නර කෘෂි ක්නේරඹ  වහ ඒ ආශ්රිත න නිඳළයුම්, නේහ වහ 

නඹදවුම් ඳඹන විවිධහාංත්කයණඹ ව නනරොට  ළරනඳන ප්රමුවතභ ආඹතනඹ වීභ. 

යභයවය 

යහජ ප්රියඳත්ිය රට අනුකර රක් නඳොනවොය ඳවුනල් උඳරිභ දහඹකත්නඹන් ශ්රී රහාංකහනේ කෘෂිකර්භ 

වහ න ොවිජන නේහ ක්නේරනේ නිසඳහදන ආදහඹභ වහ රහබදහිනත්ඹ ළඩිකිරීභ වහ ඵහුවිධ 

නශඳශ ඉල්ුමභට රිරන නඳොනවොය නිසඳහදන වහ අනරවිඹ තුිතන් භහ නම් රහබදහයී ියයහය 

ඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ. 

රාංකහ යඳොයවොය භහගතයම් "අගතඹන්" 

ියයය ඵ ඳක් කයමින් අනහ ත ඳයපුනර් නෞව ම්ඳන්නබහඹ තවවුරු කයමින් ම ම් භේටනම් 

න ොවි ප්රජහ වහ ම්ඵන්ධ නමින් ඳරිය හිතකහමි අඳනග්ධන නිසඳහදන නශනඳොරට නිකුත් කිරීභ. 

අයුලණු :- 

 යජනඹන් නන්කයන රද වී වනහධහය නඳොනවොය (60%) න ොවිජන නේහ භධසථහන වයවහ 

න ොවීන් නත රඵහදීභ. 

 යහඹනික නඳොනවොය නළත ආනඹනඹ කය නවීන තහක්ණික ක්රභනේද අනු ළඩිදියුණු කය වී 

වළය අනනකුත් නබෝ  වහ මි්ණ නඳොනවොය කස කිරීභ. 

 දිිනන පුයහ පිහිටි ප්රහනේශීඹ  ඵඩහ ජහරඹ ඳත්හන න ඹමින් ළවිිතකරුන් නත අල 

නඳොනවොය අල විනටක අනරවි කිරීභ වහ නතො  රැසකය තඵහ  ළනීභ. 

 ඳරිය හිතකහමි වරිත කෘෂිකර්භහන්ත ප්රියඳත්ියඹ ඹටනත් කහඵනික නඳොනවොය මිශදී  ළනීභ වහ 

අනරවිඹ. 

 අඳ භහ භ විසින් නිසඳහදනඹ කයනු රඵන න තු  හ නඳොනවොය නිසඳහදන ජාං භ අනරවි යථ 

නඹොදහ  නිමින් නඵදහවළරීභ. 

කහර්ඹඹන්  

 උස ප්රමිියනඹන් යුතු නඳොනවොය ආනඹනඹ කිරීභ වහ නේශීඹ ලනඹන් මිරදී  ළනීභ. 

උදහ - නේශීඹ මිරදී ළනීම් - ඊ.ආර්.පී., එච්.ඊ.ආර්.පී. ව නඩොරභිනේ,  

   නකොම්නඳෝසේ ව දිඹය නඳොනවොය    

උදහ - ආනඹනික නඳොනවොය  - යරිඹහ, ටී.එස.පී., එම්.න.පී. ඹනහදි නඳොනවොය 

 උස ප්රමිියනඹන් යුතු නකොම්නඳෝසේ නඳොනවොය ව කහඵනික නිසඳහදන නේශීඹ ලනඹන් මිරදී 

 ළනීභ.  

 ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරඹ භඟින් රඵහනදන නිර්නේිෂත අනුඳහත රට අනුකර 

සිඹළුභ නඵෝ ඹන් වහ යහඹනික නඳොනවොය මි්ණ ළකසීභ. 
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 තත්නඹන් උස ෘජු වහ මි්ණ නඳොනවොය ප්රහනේශීඹ  ඵඩහ, අනරවි නිනඹෝත ත, නඵදහවළරීම් 

නිනඹෝත ත වයවහ රාංකහ පුයහ නඵදහවළරීභ වහ අනරවි කිරීභ. (කහඵනික වහ යහඹනික)     

 නඳොනවොය බහවිතඹ පිිතඵ න ොවි ජනතහ දළනුත් කිරීනම් ළඩටවන් ඳළළත්වීභ වහ 

කෘෂිකහර්මික ක්නේරනේ ඳළන නඟින  ළටළු විඳීභ. 

 අඳ ආඹතනනේ යහඹනහ හයඹ ළඩිදියුණු කය නඳොනවොය ඇසුරුම් ද්ර වහ නඳොනවොය හම්ඳර 

ඳරීක්හ කය වියක කිරීභ. 

ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් වහ එහි ප්රගතිඹ 

 

ළඹ ශීර් 426 ඹටනත් අඳ භහ නම් යහඹනහ හයඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ 2020 ර්නේදී 

රු.මි.20ක් නන්කය ඇත. එභ මුදිතන් නම් න විට රු.මි. 13.3ක් අල යහඹනහ හය උඳකයණ මිරදී 

 ළනීභට ළඹකය ඇත. එභ ළඹ ප්රියඳහදන ිතන් ඉියරි මුදිතන් අල බහණ්ඩ මිශදී  ළනීනම් 

ක්රිඹහිතඹ ආයම්බ කය ඇත. නභභ කහර්ඹඹට අදහශ මූර ප්ර ියඹ 66.5% ක් නර දළක්විඹ වළකිඹ. 

ියයය කෘෂි කර්භහන්තඹක් වහ ව යහජ ප්රියඳත්ියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීනම්දී ශ්රී රාංකහ යුධ වමුදහ, 

සිවිල් ආයක්ක නදඳහර්තනම්න්තු ව සුළු ඳරිභහණ කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදකිනන් භඟ 

ඒකහඵේධ වී 2021/2022  භව කන්නඹ වහ  නකොම්නඳෝසේ නභ.නටො. 8571 ප්රභහණඹක් මිරදී න න 

ඇිය අතය, නභ.නටො. 5336 ප්රභහණඹක් න ොවිජන නේහ භධසථහන භඟින් නනොමිරනේ න ොවීන් නත 

නඵදහවළය ඇත. 

රාංකහ නඳොනවොය භහ භ 2007 අාංක 07 දයණ භහ ම් ඳනත ඹටනත් හඳහරික කටයුතු සිදුකයන 

යහජ භහ භක් න අතය, භහ නම් මූර වහ නබෞියක ප්ර ියඹ වි ණනඹ කයන රද හර්ෂික 

හර්තහ භඟින් ඳහර්ිතනම්න්තු නත ඉදිරිඳත් කයනු රඵින. එනභන්භ හර්ෂික අඹළනඹන් නභභ 

භහ භ නත මුදල් නන්කිරීභක් සිදු නනොනේ. 

න හඳෘි 

 න යජනේ ප්රියඳත්ිය අනු 2022/23 භව කන්නනේ සිට උස ප්රමිියනඹන් යුත් යහඹනික 

නඳොනවොය ආනඹනඹ කිරීභ ව නේශීඹ නිසඳහදිත කහඵනික නඳොනවොය මිරදී  ළනීභ.  

 යජනේ ප්රියඳත්ිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ න ොවිජන නේහ භධසථහන වයවහ වී න ොවීන් නත 

70% යහඹනික නඳොනවොය ව 30% කහඵනික නඳොනවොය නඵදහවළරීභ. 

 අනනකුත් නබෝ  වහ අල මි්ණ නඳොනවොය නිසඳහදනඹ වහ නඵදහවළරීභ.  

 

ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර වහ යබෞික ප්රගතිඹ 2022.09.30 

ප්රධහන 

ළඩටවන 

ඳෘිඹ 

යන්කශ 

ුලදර 

(රු.මි.) 

විඹදභ 

(රු.මි.) 

යබෞික  

ප්රගතිඹ  
ගතකීම් දයණ නිරධහ්ඹහ 

යනත් 

 

යහඹනහ හයඹ  
ාංර්ධනඹ  කිරීභ 

20 13.4 67% කශභනහකරු යහඹනහ හය 

 
- 

2022/09/30 ද්කහ - පුනයහර්තන වහ ප්රහග්ධනධන විඹදම් ඇතුරත් විඹදම් හර්තහයද හයහාංලඹ 

අ /අ 
ඳෘිඹ/ 

ළඩටවන 

යන්කශ 

ුලදර 

(රු.මි.) 

විඹදභ 

(රු.මි.) 

යබෞික 

ප්රිලතඹ 

යනත් 

 

01 පුනයහර්තන 
විඹදභ 

නඳොනවොය ආනඹනඹ 
වහ නඵදහවළරීභ 

427.9 237.6 55.5% 
 
- 

02 ප්රහග්ධනධන 
විඹදම් 
 

නඳොනවොය ආනඹනඹ 
වහ නඵදහවළරීභ 

411.5 .5 .12% 
- 
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යකොශම යකොභර්ල් යඳොයවොය භහගතභ 

සී/ නකොශම නකොභර්ල් නඳොනවොය භහ භ ර් 150 ක දීර්ණ ඉියවහඹකට උරුභකම් කිඹන 

ආඹතනඹකි. නභභ ආඹතනඹ යුනයෝපීඹඹන් විසින් 1872 ආයම්බ නකොට ඇිය අතය දළනට 100% යජඹ 

තු භහ භක් ලනඹන් කෘෂිකර්භ අභහතහාංලනේ අකාක්ණඹ ඹටනත් අධක් භණ්ඩරඹක් භගින් 

ඳහරනඹ නේ.  

දළ්කභ 

කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ අල බහණ්ඩ වහ නේහ නනොඳභහ නිසඳහදනඹ නකොට නඵදහවළරීභ භගින් ශ්රී 

රහාංකීඹ කෘෂිකහර්මික නක්ෂේරඹට ධනහත්භක දහඹකත්ඹ ඳඹමින් යහජ අාංලඹ තු ආදර්ලභත් 

ආඹතනඹක් ලනඹන් ක්රිඹහ කිරීභ. 

යභයවය  

ශ්රී රාංකහනේ ප්රමුවතභ නඳොනවොය නිසඳහදකඹහ වහ නඵදහවරින්නහ ඵට ඳත්වීනභන් යජනේ 

කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ ව දළක්නම් හඩම්ඵය හිමිකරුනක් නමින් නිසඳහදන විවිධහාංත්කයණඹ, උස 

තත්ත්නේ නිසඳහදන එළිදළක්වීභ ව ආඹතනනේ ඳහර්ලකරුන්නග්ධන සිඹළු අලතහන්ට විෘත 

කටයුතු කයමින් සහධීන ආඹතනඹක් නර ක්රිඹහත්භක වීභට අසථහ උදහ කය ළනීභ.  

අයුලණු 

යජනේ කෘෂිකර්භ ප්රියඳත්ිය රට අනුකර ර්ඹ තුර යටට අල කයන නඳොනවොය ප්රභහණඹ 

කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ වහ  ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරඹ වහ එක් කහර්ඹක්භ ආනඹනඹ 

කිරීභ ව උස ප්රමිියනඹන් යුතු කහඵනික නඳොනවොය  නේශීඹ ලනඹන් මිරදී න න එඹ තදුයටත් 

ළඩිදියුණු කය  හන් වහ අල කහරඹ න විට හිඟඹකින් නතොය නිඹමිත කහරඹට, නිඹමිත 

ප්රභහණනඹන්, න ොවිජන නේහ  භධසථහන වයවහ න ොවීන් නත නඳොනවොය නඵදහ වළරීභ. 

යෞබහගතයේ දළ්කභ ්හික ප්රිඳත්ිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට අදහර 2022 ර්යේ ාංර්ධන 

ළඩටවන් ර ප්රගතිඹ (2022-09-30 දිනට) 

යහඹනික යඳොයවොය විකුණුම්  

භහඹ 
වී යඳොයවොය 

(යභ. යටො.) 

යනත් යබෝගත (යභ. යටො.) 

යත් යඳොල් 
යනත් 

යබෝගත 
එශළු ඳරතුරු එකතු 

ජනහරි                 -                 -              -                  -              -               -    -    

නඳඵයහරි                 -                 -    -                  -              -              -                   -    

භහර්තු                 -                 -               -                  -              -              -                   -    

අනප්රේල්                 -                 -             -     0.250             -               -            0.250  

භළින                 -               -             -         5.750          -              -             5.750  

ජුනි                 -                 -    -        25.350            -             -           25.350  

ජුිත   9,864.350               -              -          5.000  -             -     9,869.350  

අන ෝසතු   1,393.600   178.500     0.080       0.120    0.300    0.040  1,572.640  

ළප්තළම්ඵර්  99.500  1,305.200   0.144   7.082   6.454   0.064  1,418.444 

එකතු 11,357.450  1,483.700   0.224   43.552   6.754   0.104  12,891.784  
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කහඵනික යඳොයවොය විකුණුම් 

 

දිසත්රි්කකඹ 

යඳොයවොය අලතහඹ යඳොයවොය යඵදහවළරීභ 

ERP 

(MT) 

යකොම්යඳෝසටම 

(MT) 

කහඵනික 

දිඹය (L) 

ජ් දිඹය 

(L) 

ERP 

(MT) 

යකොම්යඳෝසටම 

(MT) 

කහඵනික 

දිඹය (L) 

ජ් දිඹය 

(L) 

 අනුයහධපුය  

               

4,560  

             

46,455  

           

1,189,467  

           

4,639,712  

                   

980  

             

20,112  

                    

612,206  

           

3,794,682  

 භඩකරපු  

               

1,146  

             

11,463  

               

229,250  

               

229,250  

                   

120  

               

7,200  

                    

109,091  

               

170,281  

 

වම්ඵන්නතොට  

                   

625  

               

6,268  

               

263,665  

               

125,356  

                     

60  

               

1,809  

                    

175,114  

                 

93,573  

 කුරුණෆ ර  

               

3,562  

             

38,036  

           

1,141,069  

               

267,941  

                   

367  

             

12,183  

                    

835,077  

               

194,924  

 භහතය  

                   

693  

               

7,750  

               

232,500  

               

155,000  

                     

30  

               

3,323  

                    

105,024  

               

103,438  

 නභොණයහ ර  

                   

992  

             

10,219  

               

305,102  

               

203,401  

                     

30  

               

7,753  

                    

179,164  

               

148,041  

 ත්රිකුණහභරඹ  

                   

999  

               

9,883  

               

199,863  

               

199,863  

                   

360  

               

4,434  

                    

195,141  

               

195,157  

 එකතු  

             

12,576  

           

130,074  

           

3,560,916  

           

5,820,524  

               

1,947  

             

56,812  

                

2,210,816  

           

4,700,096  
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ශ්රී රාංකහ ්හික හගිනි නිවීයම් හඳහය භණ්ඩරඹ (්හික ්වහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ) 

 

වළඳින්වීභ 
ශ්රී රාංකහ ජහියක හගිනි නිවීනම් හඳහය භණ්ඩරඹ නවත් ජහියක ආවහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 1973 වහ 
අාංක 15 දයණ ශ්රී රාංකහ ජහියක හගිනි නිවීනම් ඳනත අනු සථහපිත කය ඇත. 

දළ්කභ 
න ොවි ජනතහනග්ධන ව අඩු යප්රහද ඇිය ජනතහනග්ධන අභිභහනඹ නළතත් ඇිය කිරීභ වහ 
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ භගින් ආර්කක සහධීනත්ඹ ව සඹාං විලසහඹ ඇිය කිරීභ. 

 යභයවය 
ප්රියරහී න්නග්ධන  ආර්කක සහධීනත්ඹ ඇිය කිරීභටත් අනුන් භත ඹළපීනම්  ාංසකෘියඹ භ  වළයවීභ 
වහත් කෘෂිකර්භ, ඳශු ම්ඳත් ව නනත් නක්ෂේර ර නිපුණතහ ාංර්ධනඹ වහ වබහත්ත් 
ාංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ . 

අයුලණු  

 යජඹ විසින් කස කයන රද ාංර්ධන ළඩ පිළිනරට අනුකර හභහජීඹ වහ ආර්කක ාංර්ධනඹ 
වහ විනේශීඹ, නේශීඹ නිනඹෝජත්ර ආධහය රඵහ  ළනීභ 

 භවජනනෝඳකහය, හභහජීඹ වහ ආර්කක ාංර්ධන නඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භක කිරීනම්දී ආඹතනරට 
වහ නනත් භණ්ඩරරට වහඹ වීභ 

 කෘෂිකහර්මික වහ කහර්මික ාංර්ධනඹ නකනයහි නඹොමු ව නිලසචිත නඹෝජනහ ක්රභරට ආධහය කිරීභ 
එභ නඹෝජනහ ක්රභ දියුණු කිරීභ ව ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ 

 කෘෂිකහර්මික වහ කහර්මික නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ ව නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කිරීනභහිරහ 
ආණ්ඩුනේ නනොව නිනඹෝජත් උනන්දු කිරීභ 

 ජහතන්තය හගිනි නිවීනම් හඳහයඹ ව  නනත් ඒ වහ භහන පිටයට ආඹතන, ාං ම් නවෝ මිිය 
භ  වනඹෝත් වීභ 
 

ාංර්ධන ළඩටවන් ර ුලර  වහ යබෞික ප්රගතිඹ 2022.09.30 ද්කහ  

අ/අ ප්රධහන ළඩටවන/ හඳෘි 

යන් 

කශුලදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

ුලදර 

(රු.මි.) 

යබෞික ප්රගතිඹ 

(විසතය හිත) 

1.  ඳහයම්ඳරික වල් හඳෘියඹ  කරාංකුේටිඹ 6.95 2.43 34.96% 

2.  ණිත්තර න ොවිඳර ව නකොම්නඳොසේ හඳෘියඹ 18.3 2.31 12.62% 

3.  ඳළර තහන- නහයහනවේන්පිට 25.4 1.59 6.25% 

4.  ඳළර තහන-නදහිර 12.7 1.30 10.23% 

5.  තණභල්විර න ොවිඳර 8.4 0.80 9.52% 

6.  මුාං, උදු ඇතුළු බීජ නිසඳහදන හඳෘියඹ 250 - - 

7.  අ ඹ එකතු කර වල් පිටි නිසඳහදන හඳෘියඹ  
කරාංකුේටිඹ 

3.1 - - 

8.  NFPB ඇනග්රෝ නරස සුඳර් - දිිනන පුයහ 4.8 5.06 105.41% 

ටවන - යභභ ්ඹතනඹ භගින් ක්රිඹහත්භක න ාංර්ධන ළඩටවන් ස අයුලදල් ප්රබ භගින් 

ක්රිඹහත්භක කයනු රළයබ්. 
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2022/09/30 ද්කහ - පුනයහර්තන වහ ප්රහග්ධනධන විඹදම් ඇතුරත් විඹදම් හර්තහයද හයහාංලඹ 

අ/අ 
හඳෘිඹ/ 

ළඩටවන 

යන් කශ 

ුලදර 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

යනත් විඹදභ 

(රු.මි.) 
% 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 
% 

426/2/3/1503 බහණ්ඩහ හය 
පුනයහර්තන 
ප්රියඳහදන 

37.5 40.8 108% 40.8 108%  

 
426/2/3/2201 

බහණ්ඩහ හය 
ප්රහග්ධනධන ප්රියඳහදන 

5     ප්රියනලෝකාත 
අඹ ළඹ 
භගින් 
නළත 
රු.මි. 5 ක් 
නන් කය 
ඇත. 
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්හික ඳසු අසනු කශභනහකයණ ්ඹතනඹ 
 

වළඳින්වීභ 

 

ර් 1972 අාංක 11 දයණ යහජ කෘෂිකහර්මික සථහ ඳනනතහි ප්රියඳහදනඹන් ඹටනත් ශ්රී රාංකහ 

ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජනේ අාංක 1137/10 දයණ අිය විනලේ  ළේ නිනේදනඹ භඟින් 2000 

ර්නේ ජනි 19 ළනි දින ඳසු අසනු තහක්ණ ආඹතනඹ පිහිටුහ ඇත. 2018.10.27 න දින  

2093/26 ශ්රී රාංකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජනේ අාංක 1137/10 දයණ අියවිනලේ  ළේ 

නිනේදනඹ භඟින් ආඹතනනේ නභ ජහියක ඳසු අසනු කශභනහකයණ ආඹතනඹ (NIPHM) නර 

නනස නකොට ඇත. 

ආඹතනනේ ප්රධහන කහර්ඹබහයඹ නුනේ  කෘෂිකහර්මික නඵෝ ඹන්නග්ධන ඳසු අසනු කශභනහකයණඹට 

අදහර ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන  කටයුතු, පුහුණු, හඳෘිය, තහක්ණික උඳනේලක නේහ වහ 

යහඹනහ හය නේහ සිදු කිරීභින. 

 දළ්කභ 

ජහියක ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ියයහය ඳසු අසනු ාංර්ධනනේ විිෂසටතභ නක්න්ද්රසථහනඹ වීභ. 

යභයවය  

කහර්ඹක්භ වහ පරදහින ඳසු අසනු තහක්ණික භළදිවත්වීභ තුිතන් ජහියක ආවහය සුයක්ෂිතතහනඹහි 

ියයහය ාංර්ධනඹ ඇියකිරීභ වහ තයඟකහරී මිරක් ඹටනත් නේශීඹ වහ විනේශීඹ නශඳරට උස 

තත්ත්නඹන් යුත් සුයක්ෂිත ආවහය නිසඳහදන ළඳයීභ ට ළඳයුම් වහ අ ඹදහභඹන් ලක්ියභත් කිරීභ. 
 

අයුලණු 

ප්රධහන අයමුණු 03ක් සසනේ ආඹතනනේ සිඹළු කහර්ඹඹන් දිඹත් නකනයින. 

I. ය 2030 න විට කෘෂි නඵෝ  ර ඳසු අසනු වහනිඹ න න නඵෝ  ර 5% දක්හත් 

න නනොන නඵෝ  ර 25% දක්හත් අභ කිරීභ. 

II. කෘෂි ආශ්රිත කර්භහන්ත ාංර්ධනඹ කිරීභ. 

III. ආඹතනනේ ඹවඳහරනඹ විභත් කිරීභ. 

ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර වහ යබෞික ප්රගතිඹ 2022.09.30 ද්කහ 

ළඹ ශීර්ඹ ප්රධහන ළඩටවන/හඳෘි 

යන් කශ 

ුලදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

ුලදර (රු.මි.) 
ගතකීභ 

ප්රහග්ධනධන 

(426-02-03-

002-2201) 

ඳසු අසනු ක්නේරනේ  ළටළු නියහකයණඹ 

නනුනන් න තහක්ණඹන් 

වඳුනහ ළනීභ වහ ඳර්නේණ හඳෘිය - 

හඳෘියන් 17 

9.5936 2.4272 අධක්, ජහියක ඳසු 

අසනු 

කශභනහකයණ 

ආඹතනඹ 

ආඹතනනේ නබෞියක ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 

වහ න ආඹතනික ාංර්ධන 

හඳෘතීන් 

0.136 0.136 අධක්, ජහියක ඳසු 

අසනු 

කශභනහකයණ 

ආඹතනඹ 

 

 

 

ප්රහග්ධනධන (426-02-03-002-2201) ුලළු ුලදර  9.7296 2.5632  
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2022.09.30 ද්කහ පුනයහර්ථන වහ ප්රහග්ධනධන විඹදම් ඇතුරත් විඹදම් හර්තහයද හයහාංලඹ 

ප්රහග්ධනධන  

(426-02-03-

008-2509) 

නිළයදි ඳසු අසනු තහක්ණඹන් බහවිතඹ 

ප්රචලිතත කිරීභ වහ ාංර්ධන හඳෘිය - 

හඳෘියන් 06 

4.034 4.034 අධක්, ජහියක ඳසු 

අසනු 

කශභනහකයණ 

ආඹතනඹ 

පුනයහර්තන 

(426-02-03-

007-

1509/1503) 

පුහුණු වහ හප්ිය ළඩටවන්, 

හඹකඹන් වහ උඳනේලක නේහ, 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ ඇිය කයලීනභහිරහ 

අල ඉාංත නන්රු නේහ ව යහඹනහ හය 

නේහ ළඳයීභ ඇතුළු අනනකුත් 

පුනයහර්තන විඹදම් (ආඹතනනේ නේක 

ළටුප්ද ඇතුළු) 

149.825 95.12 අධක්, ජහියක ඳසු 

අසනු 

කශභනහකයණ 

ආඹතනඹ 

නබෞියක 

ප්ර ියඹ 

ඳසු අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ වහ ඳසු අසනු ක්නේරනේ  ළටළු නියහකයණඹ කිරීනම් අයමුණින් 

ආයම්බ කයන රද ඳර්නේණ හඳෘතීන් 17ක් නම් න විට සිදු කයමින් ඳතී. නම් ඹටනත් නතෝයහ ත් 

නඵෝ  ර්  18 ක ඳසු අසනු වහනිඹ නිර්ණඹ කිරීභත් ඳසු අසනු වහනිඹ අභ කිරීනම් අයමුණින් 

ක්රිඹහත්භක නකනයන අ ඹ එකතු කර නිසඳහදන ම හි කිරීභත්  ප්රධහන නේ. නම් වහ යන් කශ ුලදර 

රු. 9.7296 කි. විඹදම් කශ ුලදර  රු.2.5632කි. 2022 ර්නේදී ළඹ විඹ 426-02-03-008-2509 

ඹටනත් ාංර්ධන හඳෘතීන් 06 ක් ආයම්බ කශ නමුත් 02 න කහර්තු වහ  ප්රියඳහදන නනොරළබීභ 

නවේතුනන් එභ හඳෘතීන් නළළත්වීභට සිදු විඹ. ආයම්බනේදී අනුභත කශ මුදර රු. මි.72.9521කි. 

අඹළඹ චක්රයල් ඹ භත ්ඹතනඹ යත රළුණයණ් ඒ න විට විඹදම් ිූ  රු.මි. 4.034 ඳභණී. එභ 

හඳෘතීන් අතුරින් හඳෘතීන් 02 ක් ඳභණක් ආඹතනඹට පුනයහර්තන විඹදම් වහ රළණිණ  

ප්රියඳහදන තුළින් නම් න විට ක්රිඹහත්භක නේ.  

තද නිළයදි ඳසු අසනු තහක්ණඹන් ක්නේරඹට වඳුන්හ දීභ වහ දිිනනභ ආයණඹ න ඳරිදි 

පුහුණු ළඩටවන් 108 ක් ඳළළත්වු අතය ඒ වයවහ ඳසු අසනු ළඳයුම් දහභනේ ඳහර්ලකරුන් 1834 

ක් පුහුණු නකරිණි. නම් වයවහ කෘෂි ආශ්රිත කර්භහන්ත වහ න හඹකිනන් 35 ක් ම හි කිරීභට 

වළකිවිඹ. නභභ ළඩටවන් ර අධීක්ණ ව නභනවයුම් කටයුතු ආඹතනනේ ක්නේර භධසථහන 

වයවහ සිදු කයන අතය භහසික  ඳළළත්නන ප්ර ිය භහනරෝචලන ළඩටවනන් දී ඒ ඒ ළඩටවන්ර 

ප්ර ියඹ අදහශ ක්නේර භධසථහනඹ බහය නිශධහරී විසින් ඉදිරිඳත් කයනු රළනබ්. මීය ට අභතය නිළයදි 

ඳසු අසනු ක්රිඹහකහයකම් ජනතහට වඳුන්හ දීභ වහ භහර්  ත තහක්ණඹ සසනේ  „්වහය 

සුය්කෂිතතහ වහ ඳසු අසනු තහක්ණඹ‟ ඹන භළනඹන්  ළඩටවන් භහරහක් ියඳතහ ක්රිඹහත්භක 

න අතය එභ ළඩටවන් ය ටියුබ් නහිතකහ සසනේ ද නළයඹිඹ වළකිඹ. නම් න විට ළඩටවන් 10 ක් 

ඳත්හ ඇත. 

අ/අ හඳෘිඹ/ළඩටවන 

යන් කශ 

ුලදර (රු. 

මි) 

ප්රගතිඹ 

යනත් විඹදභ 

(රු.මි) 
% 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 
% 

1 ඳර්යේණ හඳෘතීන්  (ළඹ විඹ 426-02-03-007-2201) 

1.1 ඳර්යේණ හඳෘතීන් (2021 යර් සිට ක්රිඹහත්භක න) 

1.1.1 
 

නතෝයහ ත් නඵෝ  කිහිඳඹක 
ඳසු අසනු ක්රිඹහකහයකම් 
ර ර්තභහන තත්ත්ඹ 
අධඹනඹ වහ ඳසු අසනු 
වහනිඹ නිර්ණඹ කිරීභ 

2.054 1.221 59.4 නඵෝ  ර්  7ක 
ඳසු අසනු 
වහනිඹ නිර්ණඹ 
නකොට ඇත. 

67 වඳුන්හ දී ඇිය 
න ඳසු 
අසනු 
තහක්ණික 
ක්රභනේද 
තුිතන් ඳසු 
අසනු වහනිඹ 
අඩුවී ඇිය ඵ 
නිරීක්ණඹ 
නේ. 
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1.1.2 ආර්කකභඹ නර ළද ත් 
නතෝයහ ත් ධහන නඵෝ  
කිහිඳඹක විවිධ ඳසු අසනු 
අසථහන්හිදී  ආර්කක 
විලසනල්ණඹක් සිදු කිරීභ 
වහ   ඵඩහකයණඹ වහ 
න ොවීන්නග්ධන නළඹුරුතහ 
අධඹනඹ 
 

1.16 0.108 9.3 

ඳර්නේණඹ 
අවණ්ඩ සිදු 
නේ. 
 

55 වී වහ 
විලසනල්ණ 
කටයුතු නිභ 
නකොට ඇත. 

1.1.3 ඳුයන් වහ වුරන් 
විකර්ලක උඳකයණඹක් 
නිර්භහණඹ වහ ාංර්ධනඹ 
කිරීභ 1.55 0.024 1.5 

උඳකයණඹ 
හදහ නිභ 
නකොට ඇත. 
ඳර්නේණ 
කටයුතු 
අවණ්ඩ සිදු 
නේ. 
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1.1.4 ළඩිදියුණු කශ ඳසු අසනු 
තහක්ණඹන් බහවිතනඹන් 
යතුළණු ර ඳසු අසනු 
වහනිඹ අඩු කිරීභ 

0.12 0.119 99.2 

යතු ළනු ඳදම් 
කිරීභ වහ 
ප්රලසත ක්රභඹ 
නිර්ණඹ නකොට 
ඇත. 

75  ඵඩහකයණඹ 
පිළිඵ 
අවණ්ඩ 
අධඹනඹ සිදු 
නකනයමින් 
ඳිය. 

1.1.5 ආවහය නිසඳහදන වහ 
ියරිඟුපිටි නනුට නකොස 
වහ නදල් පිටි ආනේල කිරීනම් 
විබඹ වහ එභ ආවහය ර 
කෘතහත්භක වහ ාංනේදන 
රක්ණ අධඹනඹ කිරීභ 

0.03 0.026 86.7 

නකොස පිටි, 
නදල් පිටි වහ 
නකොස ඇට පිටි 
බහවිතනඹන් 
ආවහය ර්  
කිහිඳඹක් 
නිඳදහ ඇත. 

88 තහක්ණඹ 
ක්නේරඹට 
වඳුන්හ දීභ 
ඉදිරිනේදී සිදු 
නකනර්. 

1.1.6 ියරිඟු පිටි නනුට යහජ අර 
ආනේල කිරීනභන් 
කහනඵෝවිනනේට වහ ග්ධනුමටන් 
ාංයුියඹට සිදුන ඵරඳෆභ 
අධඹනඹ  

0.3 0.097 32.3 

යහජ අර පිටි 
කහ ගුණහාං  
විලසනල්ණඹ 
සිදු නකොට ඇත. 
නබ්කරි 
නිසඳහදන සිදු 
නකනයමින් 
ඳතී.  

77 තහක්ණඹ 
ක්නේර ඹට 
වඳුන්හ දීභ 
ඉදිරිනේදී සිදු 
නකනර්. 

1.1.7 වල් නභෝල් වහ අනනකුත් 
ආවහය ඇමරුම් නභෝල් 
පිළිඵ  අධඹනඹ 

0.2236 0.064 28.6 

දිසත්රික්ක 
කිහිඳඹක, 
විලසනල්ණ 
කටයුතු සිදු 
නකනයමින් 
ඳතී. 

53  

1.1.8 යටකජු නතල් නිසහයණඹ 
වහ නිසහයණ 
ක්රිඹහිතඹක් ළරසුම් කිරීභ 
ව ාංර්ධනඹ කිරීභ  

0.491 0.058 11.8 

යටකජු නතල් 
නිසහයණ 
ක්රිඹහිතඹ 
ළඩිදියුණු 
නකොට ඇත 

81  

1.1.9 අිතනප්ය ඳසු අසනු 
ඳරිවයණඹ වහ 
විදහත්භක ක්රභනේදඹක් 
ළකසීභ 

0.266 0.053 19.9 

ඳර්නේණඹ 
හර්ථක ප්රියපර 
භඟ අන් 
අදිඹනර් ඳතී. 

69 තහක්ණඹ 
ක්නේරඹට 
වඳුන්හ දීභ 
ඉදිරිනේදී සිදු 
නකනර්. 

 
ුලළු ුලදර 6.1946 1.77 28.6 

   

1.2 ඳර්යේණ හඳෘතීන් (2022 ්යම්බ කයන රද) 

1.2.1 අමර නළවුම් ඵ ආයක්හ 
කිරීභ වහ සබහවික 
ප්රිය-ක්ෂුද්රජීවිකහයක නඹොදහ 
 ළනීනම් විබතහඹ 

0.373 0.018 4.8 

ඳර්නේණ 
කටයුතු 
අවණ්ඩ සිදු 
නේ. 

30.7 යහඹන ද්ර 
රළබීභ 
ප්රභහදවීභ භත 
ඳර්නේණඹ 
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අධඹනඹ කිරීභ. ප්රභහද වී ඇත.  

1.2.2 ියරිඟු පිටි වහ බහවිතහ 
කශවළකි විකල්ඳ පිටි 
ර් ර ව ඒහනේ 
ාංනඹෝජනර ගුණහාං  
විලසනල්ණඹ ව ඒහ 
ඳළතළිත ඳහන්ර අඩාංගු 
ියරිඟු පිටි අර්ධ ලනඹන් 
නවෝ නඹොදහ  ළනීනම් 
වළකිඹහ අධඹනඹ කිරීභ. 

0.32 0.061 19.1 

නභභ 
අධඹනඹ සිදු 
නකනයමින් 
ඳතී. 

67.3  

1.2.3 භහාංලර නඵෝ  ප්රහවනඹ 
වහ හතහ්ඹ හිත 
නේරයඹක් නිර්භහණඹ 
කිරීභ ව එහි බහවිතනේ 
ලකතහ අධඹනඹ 
කිරීභ. 

0.685 0.258 37.7 

නේරයඹක් 
නිර්භහණඹ 
නකොට ඇත. 
අධඹන 
කටයුතු සිදු 
නකනර්. 

61  

1.2.4 අියරික්ත එශළු ව 
ඳශතුරු නිසඳහදනඹ නිසි 
නර බහවිතහ කිරීභ වහ 
විඳුභක් ලනඹන් අඩු 
උසණත්  ඵඩහකයණඹ 
බහවිත කිරීනම් පරත්ඹ 
ඳරීක්හ කිරීභ ව ඇ යීභ. 

0.432 0.102 23.6 

නඵෝ  ර්  4ක 
අධනඹ 
අන් කය 
ඇත. 

62.5  

1.2.5 භහාංලර නබෝ  විඹලීභ ව 
විජරනඹ කිරීභ වහ 
සර්ඹතහඳ විඹරනඹ. 
 

0.737 0.079 10.7 

සර්ඹතහඳ 
විඹරනඹ 
ඹන්රනේ 
නිසඳහදන 
කටයුතු අයම්බ 
කය ඇත 

63.3  

1.2.6 ශ්රී රාංකහනේ ආවහයනඵෝ  
 ඵඩහකයණඹ ආශ්රිත 
ඳිතනඵෝධ ර්  වඳුනහ 
 ළනීභ ව ප්රහසටික් 
ාංෘත  ඵඩහර 
ඳිතනඵෝධ ඳහරනඹ වහ 
ලහකභඹ යහඹන ද්ර 
නඹොදහ ළනීනම් විබඹ 
ඇ යීභ. 

0.193 0.036 18.7 

 ඵඩහශ්රිත 
ඳිතනඵෝධ ර්  
වඳුනහ  ළනීභ 
ව ලහක 
යහඹන 
බහවිතනඹන් 
ඳිතනඵෝධ 
ඳහරන 
වළකිඹහ 
අධඹනඹ 
නකනයමින් 
ඳතී. 

50  

1.2.7 නතෝයහ ත් එශළු, 
ඳරතුරු ව කළප භල් ර්  
කිහිඳඹක් හයුමීය කයණඹ 
කශ නශල්ර ව 
භහර්  නදඳ ඳියන 
නශල්ර අනශවි  
කිරීනම්දී සිදුන ඳසු 
අසනු වහනිඹ 
ප්රභහණහත්භක වහ 
ගුණහත්භක ළඳීභ. 

0.075 0.058 77.3 

නඵෝ ර්  
කිහිඳඹක ඳසු 
අසනු වහනිඹ 
ප්රභහණහත්භක 
වහ ගුණහත්භක 
නිර්ණඹ නකොට 
ඇත 

68.8 අල දත්ත 
රැස කයමින් 
ඳිය. 

1.2.8 මුහුදු භහර් නඹන් 
ප්රහවනඹ කිරීභ වහ 
නළවුම් භඤසනඤොක්කහ ර 
ආයු කහරඹ ළඩි කිරීභට 
විවිධ ඳසු අසනු 
ප්රියකහයකඹන්හි ඵරඳෆභ 
අධඹනඹ 

0.584 0.045 7.7 

 ඵඩහ කිරීභ 
වහ ඩහත් 
සුදුසු ජී ඉටි 
හන්ද්රණඹ ව 
ඇසුරුම් ද්ර 
නිර්ණඹ නකොට 
ඇත.   

48.6 ඳර්නේණඹ 
අවණ්ඩ 
සිදුනේ. 

 ුලළු ුලදර  3.399 0.657 19.3    

2 ාංර්ධන හඳෘි (ළඹ විඹ 426-02-03-008-2201) 
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1 කරහපීඹ ලනඹන් එශළු 
ඳරතුරු නඵදහ වළරීභ වහ  
විකාභත් ජහරඹක් සථහපිත 
කිරීභ 

0.20085   

නිඹමු 
හඳෘියඹක් 
නර සිදු 
නකනයමින් 
ඳතී 

  

2 නේශීඹ අර ර්  නකොස, 
ඵඩඉරිඟු, ේටක්කහ වහ 
නනත් ආවහය නඵෝ  
නඹොදහන න එක්සටෘන් 
තහක්ණනඹන්  අ ඹ 
එකතු කයන රද නිසඳහදන 
වහ භධ ඳරිභහන ඒකක 
සථහපිත කිරීභ 

0.2274 0.012 5 

එක්සටෘඩර් 
ඹන්රඹ මිශදී 
න න ඇත. 
න ආවහය 
නිසඳහදන 
කටයුතු සිදු 
නකනයමින් 
ඳතී. 

  

 ුලළු එකතු 0.42825 0.012     

 ාංර්ධන හඳෘි (ළඹ විඹ 426-02-03-008-2509) 

 කරහපීඹ ලනඹන් 
ක්රිඹහත්භක න එශළු 
ඳරතුරු නඵදහ වළරීනම් 
ජහරඹක් ාංර්ධනඹ 
කිරීභ (නිඹමු 
හඳෘියඹකි) 

0.057769 
0.05776

9 

   නභභ 
හඳෘතීන් 
වහ 
අනුභළියඹ හිමි 
වුද අඹළඹ 
චලක්රනල්වඹ 
2022/2 භත 
ඳදනම් 
ප්රියඳහදන 
නනොරළණිනි. ඒ 
දක්හ සිදු 
කයන රද 
ළඩටවන් 
රට අදහර 
විඹදභ නභහි 
දළක්නේ.ක 

 නේශීඹ අර ර්  ිතන් 
අ ඹ එක් කර නිසඳහදන 
ම හිකිරීභ වහ භධ 
ඳරිභහන එක්සටෘන් 
ඒකක පිහිටුවීභ 

3.942 3.942 

   

 ග්රහමීය ඹ  ෘවසථ භේටනම් 
වල් ළකසුම් කර්භහන්ත 
ඇිය කිරීභ 

0.026 0.026 
   

 න ොවීන්නග්ධන ආදහඹම් ඉවශ 
නළාංවීභ වහ වල් 
ඵඩඉරිඟු වහ ධහන ර්  
 ඵඩහ කිරීභට  ෘවසථ 
 ඵඩහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

0.014 0.014 

   

  4.034 4.034     



84 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර වහ යබෞික ප්රගතිඹ  

ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ  

(යඳය ළඹ ශීර්ඹ 427)  
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ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ 

 

දළ්කභ  
 

ියයය ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධනඹක් තුළින් සඹාංනඳෝෂිත දළඹක් 
 

යභයවය 
  

භනහ ම්ඳත් කශභනහකයණඹක් භගින් නේශීඹ ඉල්ුමභට රිරන ඳරිදි ඉවශ ගුණත්ඹකින් යුත් ඳශු 

ම්ඳත් නිසඳහදන ර්ධනඹ ව නේශීඹ නභන්භ අන්තර්ජහියක නනශනඳොර තුශ තයඟකහරීත්ඹට 

හර්ථක මුහුණ දිඹ වළකි ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ නිඹළනරන නේශීඹ හඹකිනන් ම හිකිරීභ 

අයුලණු 

 

 විවිධ භූන ෝලීඹ ප්රනේල රට  ළරනඳන ඳරිදි ඳශු ම්ඳත් වඳුන්හදීභ වහ ඳර්නේණ 
සිදුකිරීභ ව කුඩහ වහ භධ ඳරිභහණ න ොවිනඳොශ ාංර්ධනඹ දිරි ළන්වීභ 
 

 ඳශු ම්ඳත් ආශ්රිත නිසඳහදන ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ අඳනඹනඹ වහ දිරි ළන්වීභ 
 

 ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ වයවහ උස තත්ත්නේ තෘණ ර්  වඳුන්හදීභ 
 

 භධභ වහ භවහ ඳරිභහණ   න ොවිනඳොශල් ඉදිකිරීභ වහ අදහශ ආඹතන භඟ 
ම්ඵන්ධීකයණනඹන් අල ඉඩම් වහ ආනඹෝජන ඳවසුකම් ළඳයීභ 
 
 

 යජනේ ත්ත් න ොවිනඳොශල් උඳරිභ නර බහවිතහ කිරීනම් ළඩපිළිනරල් ක්රිඹහත්භක 
කිරීභ 
 

 කුකුප භස වහ ම ත්තය නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරිභ ව අඳනඹනඹ කිරීභට දිරිභත් කිරීභ 
 

 කුඩහ වහ භධභ ඳරිභහණ නිසඳහදකිනන් ප්රර්ධනඹ කිරීනභන් නේශීඹ නිසඳහදන වහ ඳරිනබෝජන 
අසථහ පුළුල් කිරීභ 
 

 ත්ත් න ොවිනඳොශල් ව නිසඳහදන ඳවසුකම් වහ ජහතන්තය ප්රමිතීන් ව පරදහින 
අධීක්ණ ඳේධිය වඳුන්හදීභ 
 

 ඳශු වද ඳවසුකම් පුපල් කිරීභ භගින් කුඩහ වහ භධභ ඳරිභහණ න ොවීන් වහ ඳවසුකම් 
ළරසීභ 

ඳශු ම්ඳත් අාංලඹ ඹටයත් ක්රිඹහත්භක න ්ඹතන යුවඹන් ඳවත ඳ්දි යද. 
 

1. ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු 

2. ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ 

3. මිල්නකෝ (ප්රිනේ) ිතමිටඩ් 

4. සී/ භවළිත ත්ත් හඳහරික භහ භ 

5. සී/ ශ්රී රාංකහ කුකුළු ඳහරන ාංර්ධන (පුේ ිතක) භහ භ (දළනට ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන 
භණ්ඩරඹ නත ඳයහ  ළනීභට කටයුතු කයමින් සිටී) 

 
ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන අාංලඹ භගින් භහයරෝචිත ර්යේදී ලටු කයන රද කහර්ඹබහයඹ       

(ළප්තිතළම්ඵර් 30 දිනට) 

 

වළඳින්වීභ 
 

 

ඩහත් නෞවහයක්ෂිත ව ගුණහත්භක ආකහයනඹන් ත්ත් නිසඳහදන නනශනඳොශට 

ඉදිරිඳත් කිරීභ භගින් ඉවශ ඹන නේශීඹ ඉල්ුමභ පුයහලීභ ව එභගින් ඳශු නිසඳහදන ආනඹනඹ වහ 

හර්ෂික ළඹන විනේල විනිභඹ සීභහ කිරීභ ඹන අයමුණු නඳයදළරි ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන අාංලඹ 

විසින් විවිධ ළඩටවන් ව හඳෘිය ළරසුම් කය ක්රිඹහත්භක කයනු රඵින. භහනරෝචිත ර්ඹ තුශදී 
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ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන අාංලඹ භගින් ක්රිඹහත්භක කයන රද ාංර්ධන ළඩටවන් ව හඳෘතීන් ඳවත 

ඳරිදි නේ.   
 

දිඹය කි් ඳ්යබෝ්නඹ ප්රර්ධනඹ වහ ප්රචලිත කිරීයම් ළඩටවන 
   

නේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ ව ඳහරිනබෝගික ප්රජහ අතය නළවුම් කිරි ඳරිනබෝජනඹ ළඩි 

කිරීභ වහ ප්ර චලිතත කිරීභ නභභ ළඩටවනන් ප්ර ධහන අයමුණින. භහනරෝචිත ර්ඹ වහ රු.මි. 25 ක 

ප්ර ියඳහදන නභභ ළඩටවන වහ රඵහ දී ඇත. නභභ ළඩටවන ඹටනත් ක්රිඹහත්භක න   

ක්රිඹහකහයකම් ඳවත ඳරිදි නේ. 

 ඳහළල් ශමුන් වහ  ර්බනී කහන්තහන් අතය දිඹය කිරි ඳරිනබෝජනඹ ප්ර චලිතත කිරීභ 

 දිඹය කිරි ඳරි නබෝජනනේ ළද ත්කභ ඇතුරත් නතොයතුරු ඳත්රිකහ ඳහළල් ශමුන් වහ  ර්බනී 

කහන්තහන් අතය නඵදහදීභ 

 කිරි එකතු කිරීභ වහ කිරි ළකසුම් වහ උඳකයණ රඵහදීභ  

 කිරි න ොවීන් අතය  කිරි ශීත කිරීනම් ටළාංකි නඵදහදීභ 

 දිඹය කිරි ඳරිනබෝජනඹ ප්රචලිතත කිරීනම් ළඩටවන් සිදුකිරීභ 
 

 

 භහනරෝචිත කහරසීභහ අන් නවිට 2021 ර්නේ ඇියකය ත් මූර ඵළඳීම් 

වහ රු.මි. 0.99 ක මුදරක් න හ ඇත.  
 

ත්ත් අභි්නනඹ ව යගතොවියඳොශ උඳ හඳෘිඹ ාංර්ධනඹ- 01 
 

නේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ අල උස ආයනේ කිරි නදනුන්නග්ධන හිඟකභ භ වයහ 

 ළනීභ වහ දීඳහප්ත අභිජනන න ොවිනඳොශ ාංර්ධනඹ කිරීභ ඉරක්ක කය  නිමින් ක්රිඹහත්භක 

නභභ හඳෘියඹ උඳ හඳෘතීන් 02 කින් භන්විත නේ. නභභ හඳෘියඹ වහ රු.මි. 25 ක ප්රියඳහදන 

රඵහ දී ියබූ අතය, හඳෘියනේ ක්රිඹහකහයකම් 2022 නදන කහර්තුනේ සිට ක්රිඹහත්භක කිරීභට ළරසුම් 

කය ියම ණ. 
 

යඳෞේගතලික අභි්නන යගතොවියඳොශ උඳ හඳෘිඹ ාංර්ධන - 02  
 

නම් ඹටනත් එක් දිසත්රික්කඹකට එක් න ොවිනඳොශක් ඵළගින් නඳෞේ ිතක අභිජනන න ොවිනඳොශ 25 ක් 

ාංර්ධනඹ කිරීභට ඉරක්ක කයන රදී. නම් වහ අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ රු.මි. 6.25 ක් විඹ. 

2022.04.26 දිනළිය යහජ විඹදම් ඳහරනඹ කිරීභ භළනඹන් නිකුත් කශ ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 

03/2022 අනු හඳෘිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ තහකහිතක අත්හිටව ඵළවින් ළරසුම් කශ ඳරිදි නභභ 

හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට නනොවළකිවිඹ. භහනරෝචිත කහරසීභහ අන් නවිට නබෞියක ප්ර ියඹ  

3% කි.  
 

ය්යේ අභි්නන යගතොවියඳොශ ාංර්ධන උඳ හඳෘිඹ 
 

නම් ඹටනත් ඳශහත් භේටමින් යජනේ අභිජනන න ොවිනඳොශ 09 ක් ාංර්ධනඹ කිරීභට ළරසුම් කයන 

රදී. නම් වහ අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ රු.මි. 15.9 ක් විඹ. 2022.04.26 දිනළිය යහජ විඹදම් ඳහරනඹ 

කිරීභ භළනඹන් නිකුත් කශ ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2022 අනු හඳෘිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

තහකහිතක අත්හිටව ඵළවින් ළරසුම් කශ ඳරිදි අභිජනන න ොවිනඳොශ 09 හි භ හඳෘිය කටයුතු 

සිදුකිරීභට නනොවළකි විඹ. භහනරෝචිත කහරසීභහ අන් නවිට නබෞියක ප්ර ියඹ 5% කි. 2021 

ර්නේ මූර ඵළඳීම් නනුනන් රු. මි. 2.3 ක් න හ ඇත. 
 
 

ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භධකහීනන ළඩටවන 
 

ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ ාංර්ධනඹ උනදහ උතුරු ඳශහනතහි ඳියන විලහර විබඹ තුශ ඳශු වද 

කහර්ඹහර වහ අනනකුත් ඹටිතර ඳවසුකම් සථහඳනඹ කිරීභ භගින් ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ නේහ 

ළඳයුභ ළඩිදියුණු කිරීභට කටයුතු කය ඇත. භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශ නභභ ළඩටවනට අදහශ 

ප්ර ියඹ ඳවත ඳරිදි නේ. 
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විසතයඹ ආනඹෝජනඹ කර මුදර (රු.මි.) 

නප්දුරුතුඩු ඳශු වද කහර්ඹහරඹ ඉදිකිරීම් කටයුතු 6.82 

ඹහඳනඹ (ියරුනනල්නේිත) ඵහුකහර්ඹ න ොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීම් 

කටයුතු  
6.89 

 

 

 

   

 

 

 
 

කුඩහ වහ භධ ඳ්භහණ කුකුළු යගතොවියඳොශ ාංර්ධනඹ 

කුකුළු නිසඳහදනඹන්න න් යට සඹාංනඳෝෂිත කිරීභ වහ කුකුළු න ොවිනඳොශ ඇියකිරීභ, කුකුළු 

නිසඳහදන ඳරිනබෝජනඹ ප්රචලිතත කිරීභ ව න හඹකිනන් කුකුළු ඳහරන ක්නේරඹ වහ 

නඹොමුකිරීභ නභභ ළඩටවනනහි අයමුණු නේ. නම් ඹටනත්, යජනේ කුකුළු න ොවිනඳොශ ම ත්තය 

යක්කනහ හය වහ කුඩහ ඳරිභහණ කුකුළු ආවහය මි්ණහ හය ාංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක නේ. නම් 

වහ අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ රු.මි.15 ක් විඹ. එනවත් ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2022 අනු 

නභභ හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ තහකහිතක අත්හිටුන රදී. නභභ හඳෘියඹට අදහශ 2021 

ර්නේ මුර ඵළදීම් නනුනන් රු.මි. 0.549 ක් න හ ඇත.  
 

සූකය කර්භහන්තඹ ාංර්ධන ළඩටවන 

ඳහරිරික  ළටළු අභ කය සකය කර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ අල නඹදවුම් ළඳයීනම් අයමුණින් 

නභභ හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට ළරසුම් කයන රදී. නම් ඹටනත් ඳරිය හිතකහමීය  සකය 

න ොවිනඳොශ 85ක් සථහඳනඹ කිරිභට වහ සකය අභිජනන න ොවිනඳොශ 2ක් ාංර්ධනඹ කිරීභට 

අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ රු.මි. 30ක් විඹ. නභභ ළඩටවන ඹටනත් භහනරෝචිත ර්නේ  ඳශමු 

කහර්තු තුශ ඵය මු ඳශහනතහි ජී හයු ඒකකඹක් ඉදිකිරීභ භඟින් ඳරිය හිතකහමීය  සකය 

න ොවිනඳොශක් ාංර්ධනඹ කය ඇිය අතය භධභ ඳශහනත් පුහුණු ළඩටවනක් වහ අල 

ප්රියඳහදන රඵහ දී ඇත. ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2022 හි උඳනදස ප්රකහය නභභ හඳෘියනේ 

ඉදිරි ක්රිඹහකහයකම් ක්රිඹහත්භක කිරීභ තහකහිතක අත්හිටුහ ඇත. 
 

පරදහයිතහ ළඩිදියුණු කිරීභ තුළින් භධභ වහ කුඩහ ඳ්භහණ කි් යගතොවියඳොශ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
 

කුඩහ වහ භධ ඳරිභහණ කිරි න ොවිනඳොශර පරදහිනතහ ඉවශ නළාංවීභ තුළින් නේශීඹ දිඹය කිරි 

නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ නභභ හඳෘියනඹහි ප්රධහන අයමුණ නේ. නම් ඹටනත් දිිනන පුයහ ඳශහත් 

භේටමින් ත්ත් නඳෝණ තත්ත්ඹ ව ත්ත් අභිජනන වළකිඹහ ඉවශ නළාංවීභ වහ ප්රධහන 

ළඩටවන් 02 ක්  ක්රිඹහත්භක කිරීභට නිඹමිත විඹ. නම් වහ අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ රු.මි. 120 කි. 

යප්තිදුරුතුඩු ඳශු ජද කහර්ඹහරඹ ලදිකිරීභ ලදිකීරීම් නිභ කශ ඹහඳනඹ (ිරුයනල්යදලි) ඵහුකහර්ඹ 

යගතොඩනළගිල්ර 
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ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2022 ප්රකහය නභභ හඳෘියඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ තහකහිතක 

අත්හිටන රදී. භහනරෝචිත කහර සීභහ අන් නවිට 2021 ර්නේ මූර ඵළඳීම් වහ රු.මි. 

3.49 ක මුදරක් න හ ඇත.  

එළු යඳොකුරු ගතම්භහන ාංර්ධන ළඩටවන 

එළු කිරි වහ එළු භස ඳරිනබෝජනඹ සුරබ කිරීනම් අයමුණින් නභභ හඳෘියඹ භධභ, උතුරු භළද, 

නළන නහිය ව උතුරු ඹන ඳශහත් නක්න්ද්ර කය  නිමින් ක්රිඹහත්භක කිරීභට නඹෝත ත ව අතය, 

අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ රු.මි. 15 ක් විඹ. අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2022 අනු නභභ හඳෘියඹද 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ තහකහිතක අත්හිටුන රදී. 
 

ඵඩල්ගතභ න කි් ළකසුම් භධසථහනඹ්ක සථහඳනඹ කිරීභ  
 

මිල්නකෝ භහ භට අඹත් නකොශම නහයහනවේන්පිට පිහිටි කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහ, ඵඩල් භ 

පිහිටි ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹත් සිරිාං ඳහත න ොවිනඳොනශහි සථහඳනඹ කිරීභට 

තීයණඹ කයන රදී. නභභ හඳෘියඹ නඩන්භහර්ක් යජනේ වනඹෝත්තහ භත ක්රිඹහත්භක න අතය එහි 

ඳශමු අදිඹය ඹටනත්, කර්භහන්තලහරහ ඉදිකිරීභ වහ 2016.05.18 දින මුල් ර තළබීභ සිදු කයන රදී. 

භහනරෝචිත කහර සීභහ අන් නවිට භසත නබෞියක ප්ර ියඹ සිඹඹට 95 ක් න අතය එක් එක් 

කහර්ඹඹන්හි ප්ර ියඹ ඳවත ඳරිදි නේ.  

කහර්ඹඹ 
නබෞියක 

ප්ර ියඹ (%) 
ආනඹෝජනඹ 

කිරි කර්භහන්තලහරහ න ොඩනළගිල්නල් ඉදිකිරීම් කටයුතු 99  

 

  

ඳරිඳහරන වහ කහර්ඹහර න ොඩනළගිල්ර 99 

ආඳන ලහරහ න ොඩනළගිල්ර, නේක ඳවසුකම් ඇියකිරීභ 99 

කහර්ඹ භණ්ඩර නිර නිහ ව ආයක්ක කුටි ඉදිකිරීභ 99 

විදුිත ජනන ඒකකඹ සථහපිත කිරීභ 100 

ඹහන්ත්රික ව විදුිත ආශ්රිත විකිරීම් කටයුතු 96 

ඹන්නරෝඳකයණ නකොටස ව ඉදිකිරීම් ද්ර ඵවහුමම් 55 ක් ආනඹනඹ කිරීභ යනයෝ මිිතඹන 69.405 

ආනඹනික ඹන්නරෝඳකයණ වහ නේශීඹ අයමුදිතන් ඵදු න වීභ  රු.මි. 3.406 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

කර්භහන්තලහරහ යගතොඩනළඟිල්ර ඳ්ඳහරන යගතොඩනළඟිල්ර 

කි් ළකීයම් ඹන්යත්රෝඳකයණ 
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කුඩහ ඳ්භහණ කි් නිසඳහදකයින්යග්ධන ුලඳකහය මිි ාංර්ධනඹ කි්භ 

ශ්රී රාංකහනේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීනම් අයමුණින් ක්රිඹහත්භක න නභභ හඳෘියනේ මූිතක 

අයමුණ නුනේ අ ඹ එකතු කයන රද කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රනේලරභ නිසඳහදනඹ කය කිරි 

ඳරිනබෝජනඹ ප්රචලිතත කිරීභ භගින් ප්රජහනේ නඳෝණ භේටභ ඉවශ නළාංවීභඹ. නම් ඹටනත් නතෝයහ ත් 

ප්රනේලර  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධසථහන 06 ක් සථහඳනඹ කය ාංර්ධනඹ කිරීභට 

ඵරහනඳොනයොත්තු න අතය, නම් වහ අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ  යුනයෝ මිිතඹන 13.9 කි.  

හඳෘියඹට අදහශ ළඳයුම් නකොන්රහත් ගිවිසුභ 2019.02.27 දින අත්න් තඵහ ඇත. ඒ අනු, 

නතෝයහ ත් ප්රියරහී  කිරි න ොවි මිිය 05 ක වදනික නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 5,000 ක් ඵළගින් න 

කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධසථහන 05 ක් සථහඳනඹ කය ඇත. භහනරෝචිත කහරසීභහ අන් 

නවිට නභභ කර්භහන්තලහරහන්හි පර් ඳරීක්හ කිරීම් කටයුතු (commissioning) ආයම්බ නකොට 

ඇිය අතය, 2022 නනොළම්ඵර් භදී හරිඹනඳොශ කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ඳේටි ාංර්ධන ඳදනභට අඹත් 

කර්භහන්තලහරහනහි නිසඳහදන කටයුතු ආයම්බ කිරීභට නිඹමිත ඹ. ඵණ්ඩහය භ පිහිටි නවරිනේජ් 

නවශ න ොවි ාංර්ධන මිියඹට අල ඹන්නරෝඳකයණ ආනඹනඹ කය වි කිරීම් කටයුතු ආයම්බ 

කය ඇත. නභභ හඳෘියනඹහි කහර්ඹඹන් ය 03කදී ම්පර්ණ කර යුතු අතය, නම් න විට 

අත්කයන න ඇිය නබෞියක ප්ර ියඹ ඳවත ඳරිදි නේ.  

කි් ළකසුම් භධසථහනඹ 
යබෞික 

ප්රගතිඹ (%) 
වියලේ කරුණු 

01 කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ඳේටි ාංර්ධන ඳදනභ, හරිඹනඳොශ 97 
පර් ඳරීක්හ කිරීම් කටයුතු ආයම්බ 

නකොට ඇත. 

02 අත්තන ල්ර කිරි නිඳදන්නන්නග්ධන මූඳකහය මිියඹ 96 

ඹන්නරෝඳකයණ විකිරීම් නම් න 

විට ම්පර්ණ කය ඇත 

03 
සී/ දිසත්රික් කිරි ළඳයුම්කරුන්නග්ධන මූඳකහය මිියඹ, 

නඳොනශොන්නරු 
95 

04 ක්සීඩ් ඉන්ටර්නළනල් (පුේ ිතක) භහ භ, නන්නප්පු 95 

05 සී/ නහරපිටිඹ විවිධ නේහ මූඳකහය මිියඹ 75 

06 නවරිනේජ් නවශ න ොවි ාංර්ධන මිියඹ, ඵණ්ඩහය භ 50 
ඹන්නරෝඳකයණ වි කිරීම් නම් න 

විට ආයම්බ කය ඇත 

හඳෘියඹට අදහශ ඹන්නරෝඳකයණ ආනඹනඹ නනුනන් විඹදභ යනයෝ මිිතඹන 12.56 
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නිද යව්යටමේ යඩ්රීස (පුේගතලික) භහගතභ 
ී/ නහරිතටිඹ විවිධ යේහ ුලඳකහය මිිඹ 

කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ඳේටි ාංර්ධන ඳදනභ, හරිඹනඳොශ 

 

්කීඩ් ලන්ටර්නළනල් (පුේ.) භහගතභ, යන්නප්තිපු 

 

 

අත්තනගතල්ර කි් නිඳදන්නන්යග්ධන මූඳකහය මිිඹ 

 

 
 

 

සී/ දිසත්රික් කිරි ළඳයුම්කරුන්නග්ධන මූඳකහය මිියඹ, 
නඳොනශොන්නරු 
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 2022 අඹළඹ යඹෝ්නහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
 

 කුඩහ වහ භධ ඳ්භහණ කි් යගතොවි හඹකඹන් ාංර්ධනඹ ව කි් යඳොකුරු 

ගතම්භහන ාංර්ධනඹ (කියයන් ිත් යට්ක ාංර්ධන ළඩටවන) 
 

2022 අඹළඹ නඹෝජනහ ඹටනත් නම් වහ රු. මි. 1,000.0 ක ප්රියඳහදන රඵහ දී ඇිය අතය,  දිිනන පුයහ 

ඳශු වද නකොේශහල 338 භ ආයණඹ න ඳරිදි ඳවත වන් ක්රිඹහකහයකම් සිදුකිරීභට ළරසුම් 

කයන රදී. ඳශමු කහර්තු වහ සිඹුමභ ඳශහත් ිතන් ප්රියරහී න් නතෝයහන න ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ ආයම්බ කයන රදී. භහනරෝචිත කහර සීභහ අන් නවිට ප්ර ියඹ ඳවත ඳරිදි නේ. 

  

අ

/

අ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයප්ති්කෂිත කහර්ඹඹන් යබෞික ප්රගතිඹ 

්යඹෝ්නඹ 

(2022.09.30 දිනට)  

(රු.මි.) 

1. කිරි රඵහ  තවළකි නදනුන් 5-10ක් දක්හ 

සිටින නවෝ වදනික කිරි ලීටය 30 කට 

ළඩිනඹන් රඵහ  න්නහ න ොවිනඳොශ වහ 

රු.100,000 ක ප්රියඳහදනඹක් ඹටනත් අල 

නඹදවුම් රඵහදීභ 

උතුරු, ඹම, නළන නහිය, ඵය මු, ඌ, 

භධභ ව උතුරු භළද ඳශහත් ආයණඹ න 

ඳරිදි  න ොවිනඳොශ 133ක් වහ අල 

නඹදවුම් ව ඳවසුකම් රඵහ දී ඇත 

12.761 

2. කිරි රඵහ  ත වළකි නදනුන් 11-25 ක් දක්හ 

සිටින නවෝ වදනික කිරි ලීටය 50 කට 

ළඩිනඹන් රඵහ  න්නහ න ොවිනඳොශ වහ රු. 

150,000 ක ප්රියඳහදනඹක් ඹටනත් අල 

නඹදවුම් රඵහදීභ 

උතුරු, ඹම, නළන නහිය, ඵය මු, ඌ, 

භධභ ව උතුරු භළද ඳශහත් ආයණඹ න 

ඳරිදි  න ොවිනඳොශ 53ක් වහ අල 

නඹදවුම් ව ඳවසුකම් රඵහ දී ඇත 

7.598 

3. කිරි නඳොකුරු  ම්භහන ාංර්ධනඹ ඹටනත් 

එක් කිරි නඳොකුරු  ම්භහනඹකට අල 

නඹදවුම් වහ  රු. 500,000 ක ප්රියඳහදනඹක් 

රඵහදීභ 

කිරි නඳොකුරු  ම්භහන 02ක් වහද  අල 

නඹදවුම් වහ ඳවසුකම් රඵහ දී ඇත 

0.709 

4. පුහුණු  ළඩටවන් වහ එක් 

ළඩටවනකට රු.25,000 ක ප්රියඳහදනඹක් 

රඵහ දී න ොවි හඹකිනන් පුහුණු කිරීභ 

පුහුණු  ළඩටවන් 60 ක් ඳත්හ ඇත 0.745 

5. කිරි  ිනන් (එශ ව මීය   ) අභිජනනඹ 

වහ න ජහියක ළඩටවන රු.මි. 91.5ක 

ප්රියඳහදන ඹටනත් ත්ත්  නිසඳහදන වහ 

නෞව නදඳහර්තනම්න්තු වයවහ සිදුකිරිභ 

කිරි  ිනන් (එශ ව මීය   ) අභිජනනඹ 

වහ න ජහියක ළඩටවන වහ ත්ත් 

නීසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු 

නත ප්රියඳහදන රඵහ දී ඇත 

5.341 

එකතු 27.154 

 

 

2022.04.26 දිනළිය යහජ විඹදම් ඳහරනඹ කිරීභ භළනඹන් නිකුත් කශ ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 
03/2022 අනු නභභ අඹළඹ නඹෝජනහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ අත්හිටුන රදී 
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ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන අාංලඹ භගින් 2023 ර්යේදී ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයප්ති්කෂිත ළඩටවන් වහ 

හඳෘි 

 
2022 නර්දී ක්රිඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2023 නර්දී ද ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනප්ක්හ 

කයනු රළනබ්. 

ඊට අභතය,  2023 ය වහ න ාංර්ධන හඳෘියඹක් නර කුකුළු ආවහය ශහකඹන්හි ඵඩ 

ඉරිඟු වහ ආනේලකඹක් නර භඤසනඤොක්කහ නඹොදහ  ළනීනම් හඳෘතීඹ  ක්රිඹහත්භක කිරීභට 

අනප්ක්ෂිතඹ. නභභ හඳෘියඹ ඇතුළු 2023 ය වහ ාංර්ධන හඳෘිය 08 ක් ක්රිඹහත්භක කිරීභට 

අනප්ක්ෂිත අතය, ඒහ පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි නේ. 

අ/අ හඳෘියඹ අයමුණු 
අනප්ක්ෂිත ආනඹෝජනඹ 

(රු.මි.) 

01 දිඹය කිරි ඳරිනබෝජනඹ 

ප්රර්ධනඹ වහ ප්රචලිතත කිරීනම් 

ළඩටවන 

ගුණහත්භක දිඹය කිරි  වහ කිරි ආශ්රිත නිසඳහදන 

ප්රර්ධනඹ ව ප්රචලිතත කිරීභ 

50.00 

02 ත්ත් අභිජනනඹ ව 

න ොවිනඳොශ ාංර්ධනඹ 

නේශීඹ දිඹය කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ 

වහ උස ආයනේ කිරි නදනුන් සුරබ කිරීභ 

50.00 

03 ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන 

භධකහලීන ළඩටවන 

උතුරු ඳශහනත් ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන 

ක්නේරනඹහි ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ 

50.00 

04 කුඩහ වහ භධ ඳරිභහණ කුකුළු 

න ොවිනඳොශ ාංර්ධන 

ළඩටවන 

කුකුළු භස ව ම ත්තය 

ආශ්රිත නිසඳහදනඹන්න න් යට සඹාංනඳෝෂිත 

කිරීභ 

60.00 

05 සකය කර්භහන්ත ාංර්ධන 

ළඩටවන 

සකය කර්භහන්තඹ වහ ආශ්රිත නිසඳහදන ිතන් 

යට සඹාංනඳෝෂිත කිරීභ 

40.00 

06 එළු නඳොකුරු  ම්භහන සථහපිත 

කිරීභ 

එළු න ොවිනඳොශ ාංර්ධනඹ තුළින් නේශීඹ එළු 

භස  වහ නිසඳහදන අනරවිඹ ප්රර්ධනඹ 

30.00 

07 පරදහිනතහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

තුළින් භධභ වහ කුඩහ ඳරිභහණ 

කිරි න ොවිනඳොශ ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ 

න ොවිනඳොශ කශභනහකයණඹ, නඳෝණඹ වහ 

අභිජනන කටයුතු ාංර්ධනඹ තුළින් නේශීඹ 

කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ 

70.00 

08 කුකුළු ආවහය ශහකඹන්හි ඵඩ 

ඉරිඟු වහ ආනේලකඹක් නර 

භඤසනඤොක්කහ නඹොදහ  ළනීභ 

ඵඩඉරිඟු වහ හර්ෂික ළඹන විනේල 

විනිභඹ 30 % ක් ඉියරි කය  ළනීභ  

60.00 

එකතු 410.00 
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ත්ත් නිසඳහදන වහ යෞ  යදඳහර්තයම්න්තු 

 

 වළඳින්වීභ 

1978 ර්නේදී සථහපිත කයනු රළබූ ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු ශ්රී රාංකහනේ ඳශු 

ම්ඳත් ාංර්ධනඹ පිළිඵ  කීභ දයණ ප්රධහන යජනේ ආඹතනඹින. එනභන්භ නභභ 

නදඳහර්තනම්න්තු යට තුශ ත්ත් නයෝ  ඳළියරීභ ශක්හලීභ, භළඩඳළළත්වීභ, ඳශු ම්ඳත් 

ක්නේරඹට අදහශ ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන කටයුතු, තහක්ණික නහඹකත්ඹ ළඳයීභ ව ත්ත් 

අභිජනන කටයුතු වහ විනලේි උඳනදස වහ වහඹ නේහන් ළඳයීභ ම්ඵන්ධ නීතහනුකර 

ඵරඹ ඳළරී ඇිය ජහියක ආඹතනඹද නේ. මුළු දිිනනභ ආයණඹ න ඳරිදි සිදුකයනු රඵන නනත් 

ප්රධහන කටයුතු අතය; ත්ත් ඳහරනඹ පිළිඵ පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීභ, එභ කර්භහන්තඹ 

නඟහසිටුවීභට අදහශ හඳෘිය ළකසීභ, ආර්කක ඇ යීම් ව විනලේ ාංර්ධන ළඩටවන්ද ඇතුශත් 

නේ. ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ ාංර්ධනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ වහ නභභ නදඳහර්තනම්න්තු විසින් 

අදහශ නීිය ම්ඳහදනඹ කය ක්රිඹහත්භක කයනු රළනබ්. ඳශහත් බහ පිහිටුවීභත් භඟ ත්ත් නිසඳහදන 

වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තුනේ ක්නේර භේටනම් කටයුතු ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව 

නදඳහර්තනම්න්තු නඹ (09) නතට ඳළරිණි. 

ජහියක ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු විසින් තහක්ණ නහඹකත්ඹ, විනලේි 

නේහ ව වහඹ නේහ, ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු නත රඵහදීනභන් ඳශු 

ම්ඳත් කර්භහන්තඹ නනුනන් විලහර නභනවඹක් ඉටුකයනු රඵින. ඳශු වද නිරධහරීන් විසින් 

නභනවඹනු රඵන ප්රහනේශීඹ ඳශු වද කහර්ඹහර, ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව 

නදඳහර්තනම්න්තුනේ ප්රධහන ක්රිඹහකහරී ඒකකඹන්ඹ. ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව 

නදඳහර්තනම්න්තු ඹටනත් ක්රිඹහත්භක න දිිනනන් ෆභ ප්රහනේශීඹ නල්කම් නකොේශහලඹකභ ඳහනවේ 

පිහිටුහ ියනඵන ප්රහනේශීඹ ඳශු වද කහර්ඹහර 338 භගින් ම ම් භේටනම් සිට සිඹළුභ ඳශු ම්ඳත් 

ාංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු රළනබ්. 

දළ්කභ 
 

ශ්රි රාංකහනේ භහජ ආර්කක ාංර්ධනඹ උනදහ ඳශු ම්ඳත් ක්නේරඹ නභනවඹන ප්රමුවතභ 

ආඹතනඹ වීභ 

යභයවය 
 

නිනයෝගිභත් ත්ත්  වනඹකින් වහ ඉවශ නිසඳහදන පරදහිනතහඹකින් යුක්ත ආවහය 

සුයක්ෂිතතහඹට දහඹකවීනභන් වහ ආවහයර නෞවහයක්ෂිතබහඹද තවවුරු කයමින් ඳශු ම්ඳත් 

ක්නේරනේ ියයහය ාංර්ධනඹක් අත්ඳත්කය  ළනීභ වහ තහක්ණික භ නඳන්වීභ වහ වහඹ 

රඵහදීභ 

ප්රධහන ්කයේත්ර 

 න ොවිනඳොශ තුන්නග්ධන පරදහිනතහ ඉවශ නළාංවීභ 

 ත්ත් නෞවඹ ව ඳශු භවජන නෞවඹ ඉවශ නළාංවීභ 

 අන්තර්ජහියක නනශහභ ව තත්ත් ආයක්ෂණඹ 

 ඳර්නේණ ව ාංර්ධන කටයුතු ළඩිදියුණු කිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ භනහ කශභනහකයණඹ 
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අයුලණු 

 ත්ත් නයෝ  රක්හරන ව භර්දනඹ කයන කහර්ඹක්භ ත්ත් නෞව නේහක්  

වියක කිරීභ 
 

 ත්ත් ජහන ම්ඳත් ප්රලසත භේටමින් ප්රනඹෝජනඹට  ළනීභ ප්රචලිතත කිරීභ 

 ගුණහත්භක ත්ත් ආවහය ව ආවහය ම්ඳත් ප්රනඹෝජනඹට  ළනීභ ප්රචලිතත කිරීභ 

 ත්ත් ආවහය කර්භහන්තනේ ර්ධනඹ ව ාංර්ධනඹ ප්රචලිතත කිරීභ 
 

 ියයහය ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධනඹක් උනදහ ඳර්නේණ ව ාංර්ධන කහර්ඹඹන් 

ඳත්හන න ඹහභ 
 

 තහක්ණික විඵර  ළන්ව භහන ම්ඳත් ාංර්ධනඹ  

 කහර්ඹක්භ වහ පරදහින නර නතොයතුරු නඵදහවළරීභ ව තහක්ණික නේහ ළඳයීභ 

තවවුරු කිරීභ 
 

 හඳෘිය වහ ළඩටවන් ළරසුම් කිරීභ, නභනවඹවීභ ව ඇ යීභ 

 ත්ත් නිසඳහදනර ආයක්ෂිතබහඹ තවවුරු කිරීභ 

 විකාභත් ත්ත් ඳහරන ක්රභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ඊට අදහශ ඳවසුකම් ළඳයීභ 

 තුන්නග්ධන සුබහධනඹ ව ඹවඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ 

 නදඳහර්තනම්න්තු කහර්ඹඹන් කහර්ඹක්භ කශභනහකයණඹ කිරීභ  
 

 කහර්ඹඹන්/යේහන් 

 ඉවශ නිසඳහදන වළකිඹහක් හිත උස ආයනේ   වහ එළු ශුක්ර නිසඳහදනඹ කිරීභ ඇතුළු 

ජහියක   කෘත් රිභ සිාංචලන ළඩටවන නභනවඹවීභ 

 අභිජනන කටයුතු වහ තුන්නග්ධන නඳශඳත වහ කහර්ඹහධන හර්තහකයණඹ 

 ත්ත් ජහන ම්ඳත් ආයක්ෂණඹ 

 එළුන්නග්ධන ආයඹ නළාංවීභ 

 ළසසි ඳළටවුන් ඇියදළඩි කිරීනම් ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

 නඳෝ තෘණ වහ ිනනල්ජ් නිසඳහදනඹ ව තෘණ අනරවිකයණඹ ප්රචලිතත කිරීභ 

 නයෝ  ළරළක්වීනම් එන්නත්කයණ ජහියක ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
 

 නේශීඹ එන්නත්හය (කුය වහ මුව, කහර හරහ,   යක්තහ්, රැනිකේ) ව අනනකුත් 

වජවීඹ ද්ර නිසඳහදනඹ කිරීභ 
 

 ණිරුළු ප්රදහවඹ ළරළක්වීභ, සු කිරීභ ව ණිරුළු නික්නේඳණ  නිසඳහදනඹ 

 ළල්නභොනනල්නරෝසිස වහ රැනිකේ නයෝ  ඳහරනඹ 

 අිය හකාජනක කුරුළු උණ නයෝ ඹට එනයහි කහර්ඹක්භ පර් අනතුරු ඇඟවීනම් 

ඳේධියඹක් ඇිය කිරීභ 
 

 ත්ත් නයෝ  වඳුනහ ළනීනම් වළකිඹහ ඉවශ නළාංවීභ වහ ඳශු විභර්ලණ භධසථහන 

ලක්ියභත් කිරීභ 

 කිරි න ොවිනඳොශර නෞව භේටභ ඉවශ නළාංවීභ 

 ඳරික්ෂණහ හය ඳවසුකම් ඉවශ නළාංවීභ ව අලතහඹන් ළපිරීභ 

 කිරි තහක්ණ ඳරික්ණහ හය ඳවසුකම් වහ ඹටිතර ඳවසුකම් ඉවශ නළාංවීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ක්නේරඹ වහ විලසනල්ණ ව උඳනේලන නේහ ළඳයීභ 

 ක්නේර භේටනම් තුන් වඳුනහ ළනීනම් කටයුතු සිදුකිරීභ 

 නේශීඹ න නශනඳොශ තුශ උස  තත්ත්නේ ත්ත් ආවහය සුරබ කිරීභ තවවුරු කිරීභ 

 ඳශු නිසඳහදන වහ වජවී ද්ර නිඹහභනඹ 

 කුකුළු ඳහරන ක්නේරඹට අදහශ නිඹහභන කටයුතු 

 ත්ත් නිනයෝධහඹන වහ ආනේක්ණ කටයුතු 
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 අන්තර්ජහියක නශහභ ඳවසුකයණඹ 

 නිනයෝධහඹන ඒකකර ඹටිතර ඳවසුකම් ඉවශ නළාංවීභ ව ඳරික්ණහ හය ඳවසුකම් ඉවශ 

නළාංවීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ඳර්නේණ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ඩිප්නරෝභහධහරීන් ම හිකිරීභ වහ කයන ොල්ර වහ සීප්පුකුරභ ත්ත් ඳහරන 

විදහර ඳත්හන න ඹහභ 

 ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තුනේ අවණ්ඩ අධහඳන ආඹතනනේ පුහුණු වහ 

අධහඳන ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

 ඉනරක්නට්රොනික්, මුරිත භහධ වහ ප්රදර්ලන භගින් නතොයතුරු නඵදහවළරීභ 

 ආදර්ල න ොවිනඳොශ ඒකක ප්රදර්ලන 

 ඳශු තහක්ණ උදහනනේ විවිධ න ොවිනඳොශ ඒකක ාංර්ධනඹ වහ නඩත්තු කිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ක්නේරනේ භහජ ආර්කක ඵරඳෆභ පිළිඵ අධඹනඹන් සිදුකිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ාංවහන ප්රකහලන ළකසීභ වහ නඵදහවළරීභ 

 ඳශු වද නේහ පුළුල් කිරීභ වහ ඳශු වද කහර්ඹහර සථහඳනඹ 
 

 

2022 ර්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් ව හඳෘතීන්හි ප්රගතිඹ (2022.09.30) 

 

ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධනඹ - කි් ගත ්කයේත්රඹ 
 

තුන්යග්ධන ්යඹ ළඩිදියුණු කිරීභ ව තුන් අභි්නනඹ 
 

 

 

යට තුශ කිරි නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභ උනදහ නේශීඹ එශ   ව මීය     වනඹ ගුණහත්භක ළඩිකය 

 ළනීභට උස ආයනේ   ශුක්ර බහවිතහ කය කෘත්රිභ සිාංචලන කටයුතු ක්රිඹහත්භක කිරීභ ප්රධහන ත්ත් 

අභිජනන ළඩටවන නේ. ශුක්ර නිසඳහදනඹ කය නඵදහවළරීභ, කෘත්රිභ සිාංචලන ිෂල්පීන් පුහුණු කිරීභ, 

තෘණ වහ නඳෝ තෘණ ර්  වඳුන්හදීභ වහ ාංර්ධනඹ ව තෘණ  හ පිළිඵ පුහුණු නභභ 

ළඩටවනන් ප්රධහන ක්රිඹහකහයකම් නේ.  

ත්ත් අභිජනන ළඩටවනන් ප්ර ියඹ 

කුණ්ඩහයල් ව යඳොයශොන්නරුයද කෘත්රිභ සිාංචන භධසථහන භගින් නිසඳහදිත 

ශුක්ර ඩි ප්රභහණඹ 

208,567 

ප්රහයේශීඹ ඳශු ජද කහර්ඹහර භගින් සිදුකශ කෘත්රිභ සිාංචන ාං හ 118,692 

කෘත්රිභ සිාංචනඹ කයන රද එශයදනුන් / ළසසිඹන් වහ ගතළබ් ඳරී්කහන් 

(්කයේත්රයේ ඳශු ජද නිරධහරීන් විසින්) 

43,318 

හර්තහ වී ඇි ඳළටද උඳත් ාං හ 41,672 

 

ළසසි ඳළටවුන් ඇිදළඩි කිරීයම් ළඩටවන 
 

 

කෘත්රිභ සිාංචලනනේ ළඵෆ ප්රියරහබ අත්කය  ළනීභට නභන්භ ජහියක කිරි නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභට කෘත්රිභ 

සිාංචලන නේඹ භගින් උඳත රළබූ ළසසි ඳළටවුන් නිඹමිත ඳරිදි රැකඵරහ  ළනීභ න ොවිනඳොශ භේටනම්දී 

ඵරඳහන ප්රධහන  ළටළුින. යට තුශ අභිජනනඹට සුදුසු ළසසිඹන්නග්ධන  වනඹ ළඩිකිරීභටද එභගින් 

නේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ නාංහලීභට තුඩු නදන ඳරිදි කෘත්රිභ සිාංචලනඹ භගින් උඳන් ළසසි ඳළටවුන් 

ිතඹහඳදිාංචි කය තහක්ණික උඳනදස, නේහන් ව අල නඹදවුම් වහ වනහධහය රඵහදීනම් 
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නඹෝජනහ ක්රභඹක් ක්රිඹහත්භක නේ. භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී ළසසි ඳළටවුන් 2,793 ක් ිතඹහඳදිාංචි 

කය ඇත. 

එළු ්කයේත්රඹ 
 

උස ආයනේ අභිජනන එළුන් වහ ඳියන ඉල්ුමභට රිරන නර ඉඹුරන්දණ්ඩ ව නතරවළය 

පිහිටි එළු අභිජනන න ොවිනඳොශල් නදඳහර්තනම්න්තු විසින් ඳත්හන න ඹනු රළනබ්. නභභ කහරඹ 

තුශදී නිසඳහදනඹ ව පරදහිනතහඹ ළඩිකය  ළනීභ උනදහ එළු ඳහරනනේ නියත න ොවීන්ට 

ජමුනහඳහරි එළුන් 37 නඵදහ දී ඇිය අතය, ඳශහත් භේටමින් ඳත්හන න ඹන එළු අභිජනන න ොවිඳශ 

වහ නඵෝඹර් එළුන් 13 ක් රඵහ දී ඇත. තද, එළු  වනඹ ළඩිකිරීභ උනදහ භහනරෝචිත කහර 

සීභහ අන් නවිට ක්නේර භේටමින් කෘත්රිභ සිාංචලනඹන් 2,371 ක්ද සිදුකය ියනබ්. 

කුකුළු ්කයේත්රඹ 

නභයට කුකුළු කර්භහන්තඹ තුශ නඳෞේ ිතක අාංලඹ සිදුකයනු රඵන කහර්ඹඹන් ඳවසුකයණඹ කිරීභ 

වහ ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු භගින් ප්රධහන ලනඹන් නීිය ව තත්ත් 

වියක කිරීභ සිදු කයනු රඵින. 

විනේල යටර කුරුළු උණ හප්තවීභ නවේතුනන් භේපිඹ ව මුතුන් මිත්තන්නග්ධන ඳයම්ඳයහරට අඹත් 

තුන් නභයටට ආනඹනඹ කිරීනම්දී සීභහන් ඳනහ එභ නයෝ  නභයටට ාංක්රභණඹ ළරළක්වීභට 

ගුන් නතොටුඳර වහ යහඹන්හි පිහිටුහ ඇිය ත්ත් නිනයෝධහඹන කහර්ඹහර භඟින් නයෝ  

රක්හලීනම් විනලේ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

නරොිනරර් භහපිඹ තුන්නග්ධන අලතහඹ නේශීඹ නිසඳහදනඹ වහ ආනඹනඹ භගින් පුයහ  ළනන්. 

ර්තභහනනේ නරොිනරර් භහපිඹ තුන්නග්ධන අලතහනඹන් සිඹඹට 94 ක් නභයට නරොිනරර් මුතුන් 

මිත්තන් ඇිය කයන න ොවිනඳොශ 03 ක් භඟින් නිඳදනු රඵින. 2022 අන ෝසතු භහඹ නවිට ප්ර ියඹ 

ඳවත ඳරිදි නේ. 

 

2022 අන ෝසතු භහඹ අන් නවිට අභිජනන න ොවිනඳොශ භගින් නරොිනරර් ඳළටවුන් 

මිිතඹන 109.33 ක් ද ම ත්තය දභන කිකිළි ඳළටවුන් මිිතඹන 3.29 ක් ද නිසඳහදනඹ කය ඇත. කුඩහ 

ඳරිභහණ කුකුළු ඳහරනනඹහි නියතන න ොවීන්වට නනොමිනල් නඵදහදීභ වහ ඳශු ඳර්නේණ 

ආඹතනඹ විසින් රැනිකේ නයෝ ඹ වහ එන්නත් නිසඳහදනඹ සිදු නකනර්. භහනරෝචිත කහර සීභහ 

අන් නවිට ප්රහථමික වහ ේවිතීිනක රැනිකේ එන්නත් හය ඩි පිළිනිතන් 3,772,200ක් වහ 

2,471,800ක් නිසඳහදනඹ කය ඇිය අතය, කුකුශන් 2,564,080  ක් වහ  රැනිකේ එන්නත රඵහදී ඇත. 

 

 

ක්රිඹහකහයකභ නිභවුභ 

නේශීඹ නිසඳහදනඹ - යරොයිරර් භහිතඹ ඳයම්ඳයහට අඹත් තුන් 798,430 

ආනඹනඹ  - යරොයිරර් ුලතුන් මිත්තන්යග්ධන ඳයම්ඳයහරට අඹත් තුන් 24,092 

-  යරොයිරර් භහිතඹ ඳයම්ඳයහට අඹත් තුන් 50,204 

-  යල්ඹර් භහිතඹ ඳයම්ඳයහට අඹත් තුන් 8,461 
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ත්ත් යෞ ඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 
 

තුන්යග්ධන යඵෝන යයෝගත භළඩීනභ 

නිසඳහදනඹ ව පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ වහ නෞව ම්ඳන්න ත්ත්  වනඹක් 

ඳත්හන න ඹහභට මුළු දිිනන පුයහ හර්ථක අයුරින් නයෝ  ළරළක්වීභ වහ භර්දනඹ කිරීභ පිණි 

ත්ත් නෞව නේහක් රඵහදීභ උඳරිභ ළද ත්කභකින් යුතු වකි. ශ්රි රාංකහනේ නඵෝන ත්ත් 

නයෝ  ඳළියරීභ ළරළක්වීභ වහ එන්නත් කිරීභ ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු, 

ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු භඟ එක්වී ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 
 

ප්රියලක්ියකයණ ළඩටවන වහ අල න යක්තහ්, කහර හරහ ව ඵෘනල්රහ එන්නත් ඳශු 

ඳර්නේණ ආඹතනඹ භගින් නිසඳහදනඹ කයන රදී. භහනරෝචිත කහර සීභහ අන් නවිට 

ප්රියලක්ියකයණ ළඩටවන ඹටනත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු විසින් 

නිසඳහදනඹ කයන රද එන්නත් ව ප්රියලක්ියකයණඹ රඵහ දුන් තුන්  ණන පිළිඵ විසතය ඳවත 

ඳරිදි නේ. 

 

එන්නත් ර් ඹ 

නිසඳහදනඹ කයන 

රද එන්නත් ඩි 

ප්රභහණඹ 

නඵදහවරින රද එන්නත් ඩි 

ප්රභහණඹ 

ප්රියලක්ියකයණඹ රඵහ දුන් තුන් 

 ණන 

ය්කතහශ්ර යයෝගත 74,250 183,744 131,026 

කහරගතහත්රහ 195,591 181,302 96,039 

කුය ව ුල  යයෝගත 247,260 195,560 252,201 

ඵෘයල්රහ 7,000 4,900 4,096 

 

 කුරුළු උණ යයෝගතඹ යභයටට ඇතුළුවීභ ළරළ්කවීභ 
 

ආසිඹහනේ යටල් කිහිඳඹක ආර්කකඹට ඵරඳෆ අියහකාජනක කුරුළු උණ නයෝ නඹන් නතොය යටක් 

නර ඳළතීභට ශ්රී රාංකහට නම් දක්හ වළකිඹහ රළබී ඇත. නභයටට කුරුළු උණ නයෝ ඹ  

ඇතුළුවුනවොත් එඹ භළඩඳත්හ තුයන් කිරීභට ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු 

විසින් විකාභත් ළරළසභක් සදහනම් කය ඇිය අතය, නම් ම්ඵන්ධනඹන් නයෝ  ආනේක්ණ වහ දළනුත් 

කිරීනම් ළඩටවන් ඳත්හ ඇත.  

ඳශු ඳර්නේණ ආඹතනඹ තු නයෝ  විනිලසචලඹ කිරීනම් ඳවසුකම් පුළුල් කයනු රළම ණ. ජහියක ව 

ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු නිරධහරීන්ට අියහකාජනක කුරුළු උණ 

නයෝ ඹ ළරළක්වීභ ව භළඩලීභ ම්ඵන්ධ පුහුණුවීම් රඵහ දී ඇත. 

නභභ අියහකාජනක කුරුළු උණ විභර්ලන ළඩටවන ඹටනත්, ක්නේරනඹන් රඵහ ත් හම්ඳර 

2,270 ක් ඳරික්හට බහජනඹ කයනු රළඵ ඇිය අතය, ඒහ නයෝ නඹන් නතොය ඵට තීයණඹ නකරිණි. 

ත්ත් නියයෝධහඹන ව ඳ්්කහ කිරීයම් යේහ ල්කිභත් කිරීභ 
 

නභයටට ඹම්කිසි ආ න්තුක (විනේශීඹ) ත්ත් නයෝ ඹක් ඇතුළුවීභට එනයහි ඇිය ඳශමු ඉදිරි 

ආයක්ක ක්රභඹ ත්ත් නිනයෝධහඹන නේහින. අභිජනන කුකුශන් ආනඹනඹ කිරීනභන් ඳසු 

නිනයෝධහඹනඹ කිරීභට වහ අඳනඹන නනශනඳොශ වහ න විසිතුරු භත් කර්භහන්තඹ 

නෞවහයක්ෂිත ගුණහත්භක ඵවින් න හසිටුවීනම් අයමුණින් යුතු නභභ හඳෘියඹ 2008 නර් දී 

ආයම්බ කයන රදී. 
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භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී නභභ ළඩටවන ඹටනත් ආනඹනඹ කශ දිනක් ඹළිය කුකුළු 

ඳළටවුන් කණ්ඩහඹම් 24 ක් නිනයෝධහඹන ඳරික්හට බහජනඹ කය ඇත. තද, භත් න ොවිනඳොශල් 

27 ක් ඳරීක්හට රක් කයන රදී. 

උස තත්ත්යේ ඳශු එන්නත්හය යේශීඹ නිසඳහදනඹ කිරීභ 
 

2018 නර්දී ආයම්බ කශ නභභ හඳෘියඹ භගින් උස තත්ත්නේ ඳශු එන්නත්හය නේශීඹ 

නිසඳහදනඹ තදුයටත් පුළුල් කිරීභ සිදු නකනර්. දළනට නිසඳහදනඹ කයන එන්නත්ර තත්ත්ඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභත්, න එන්නත් අළුනතන් නිසඳහදනඹත් අනප්ක්ෂහ නකනර්. ඒ අනු භහනරෝචිත 

ර්නේදීද, කුය වහ මුව, යක්තහ්, කහර හරහ, ඵෘනල්රහ ව රැනිකේ එන්නත් නේශීඹ නිඳදවීභට 

අල ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කය ඇත.   

ඳශු විභර්ලණ භධසථහනර කුකුළු වහ භත් යයෝගත වඳුනහගතළනීයම් වහ ්යද්ෂණ ඳවසුකම් 

ළඩිදියුණු කිරීභ 
 

නභභ හඳෘියඹ භගින් වඳුනහ ත් ඳශු විභර්ලන භධසථහනර කුකුළු වහ භත් නයෝ  

වඳුනහ ළනීනම් වහ ආනේක්ෂණ කටයුතු ප්රහනේශීඹ සිදුකිරීභ වහ ඳරීක්ණහ හය නවීකයණඹ කිරීභ 

සිදු නකනර්. නම් ඹටනත් භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී ඳරීක්ණහ හය කේේර ව යහඹනික ද්ර 

35% ක් ඳභණ ඳරීක්ණහ හය නත රඵහ දී ඇත. මීය ට අභතය PCR ව ELISA පුහුණු ඳරීක්ණ 

ළිතය, හරිඹනඳොශ ව වරහත ඳශු විභර්ලන භධසථහනර සිදු කය ඇත. 

භහන ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 
 
 

 වළකිඹහ ර්ධනඹ, අධහඳනඹ ව පුහුණු 
 
 

නදඳහර්තනම්න්තු විසින් නවීන ප්රහනඹෝගික ත්ත් ඳහරන කටයුතු ම්ඵන්ධනඹන් තහක්ණික 

නිරධහරීන් ව න ොවීන්ට වළකිඹහ ර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵින. භහනරෝචිත කහර 

සීභහ තුශදී පුහුණු ළඩටවන් 35 ක් ඳත්හ ඇත. කයන ොල්නල් පිහිටි ශ්රී රාංකහ ත්ත් ඳහරන 

විදහරඹ භඟින් නභනවඹන දෆ අවුරුදු ත්ත් ඳහරන ඩිප්නරෝභහ ඳහශභහරහ නම් න විට සිසුන් 89 

නදනකු විසින් වදහයනු රඵන අතය, සවුන් 2019-2022 ව 2022-2024 අධඹන ර් වහ 

ඇතුශත්ඹ. සීප්පුකුරනම් පිහිටි ශ්රී රාංකහ ත්ත් ඳහරන විදහරඹ තුශ 2022-2024 අධඹන ර් වහ 

සිසුන් 61 නදනනකු ඉවත ඳහශභහරහ වදහයනු රඵින. 

යතොයතුරු යඵදහවළරීභ 
 

දළනට ත්ත් ඳහරන කටයුතුර නියත සිටින කුඩහ වහ භධ ඳරිභහණ හඹකිනන්ට ව ත්ත් 

ඳහරන කටයුතුර නියතවීභට කළභිය ඳහල් සිසුන් වහ භවජනතහට න තහක්ණඹන් ම්ඵන්ධ 

දළනුභ වහ නතොයතුරු රඵහදීභ සිදුකයන අතය, භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී රඳහහිනී ළඩටවන් 

52ක් ව ගුන්විදුිත ප්රචලහයක ළඩටවන් 01 ක් ඉදිරිඳත් කිරීභට වළකි වී ඇත.  

නීිභඹ කටයුතු ව යේහන් 

කුකුළු යගතොවියඳොශ ලිඹහඳදිාංචි කිරීභ 
 

ප්රහනේශීඹ ඳශු වද කහර්ඹහර භගින් කුකුළු න ොවිනඳොශ ිතඹහඳදිාංචි කිරීභ භහනරෝචිත ර්නේදී ද 

ක්රිඹහත්භක න අතය කුකුළු න ොවිනඳොශල්  ිතඹහඳදිාංචි කිරීනම් ළඩටවන භගින් නඵෝන නයෝ  

භර්දනඹ කිරීභ, තහක්ණික වහඹ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ ව ත්ත් නිසඳහදනර 

ගුණහත්භකබහඹ ඳහරනඹ කිරීභ ඳවසුනන් කයන න ඹහභට වළකි නේ. ප්රහනේශීඹ ඳශු වද 

කහර්ඹහර භගින් 2022 අන ෝසතු භහඹ අහන න විට ප්රහනේශීඹ නිදළිත කුකුළු න ොවිනඳොශල් 
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112,537 ක් වහ හණිජ කුකුළු න ොවිනඳොශල් 28,996 ක් ිතඹහඳදිාංචි කය ඒ ම්ඵන්ධ විදුත් දත්ත 

මුදහඹක් සථහපිත කය ඇත. 

තුන් වඳුනහගතළනියම් ළඩටවන ව භධභ දත්ත ුලදහඹ්ක සථහිතත කිරීභ 
 

නභභ  හඳෘියඹ ඹටනත් ක්නේර හප්ිය නිරධහරීන් විසින් ිතඹහඳදිාංචි කශ න ොවිනඳොශ නිරීක්ණඹ 

කයනු රඵන අතය, ඒහනේ සිටින තුන්නග්ධන කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින. භහනරෝචිත කහර 

සීභහ තුශදී තුන් 48,366 නදනනකුනග්ධන කන් රකුණු විකය ඇත. ඉියරි ත්ත්  වනඹ ව 

සවුන්නග්ධන ඳළටවුන් ඉදිරි ර්රදී වඳුනහ  ළනන්. ත්ත්  වනඹ පිළිඵ නියද දත්ත ඳත්හ 

 ළනීභ, නීිය විනයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ණහතනඹ ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි නිසඳහදනඹ 

පුනයෝකථනඹ වහ පරදහින නනොන තුන් ඉත් කිරීභ ඹනහදිඹට නභභ ළඩටවන උඳකහරී නේ. 

 

ය්යේ ඳශු ජද කහර්ඹහර භගින් සිදු කයන යේහ ළඳයීයම් ක්රභයදදඹ ළඩි දියුණු කිරීභ 
 

ග්රහමීය ඹ ප්රනේලර ත්ත් ඳහරන අාංලනේ නියුතුවන්නග්ධන අලතහඹන් පුයහරන ක්නේර භේටනම් 

ප්රධහන ක්රිඹහකහරී ඒකකඹන් නුනේ යජනේ ඳශු වද කහර්ඹහරඹන්ඹ. ම ම් භේටමින් නේහන් 

ළඳයීනම් කහර්ඹක්භතහඹ නභකී කහර්ඹහරඹන් තු ඳියන ඳවසුකම් භත යහ ඳතී. ළරකිඹ යුතු 

ඳශු වද කහර්ඹහර ාංවහක නයෝ  විනිලසචලඹ කිරීභ, හප්ිය නේහන්, න්නිනේදනඹ ව 

ප්රහවනඹ ළනි ඳවසුකම් අභ භේටභකින් ඳළතීභ නිහ න ොවීන්වට නේහ ළඳයීනම් දී දුසකයතහ 

භතුවී ඇත.  ජහියක අඹළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2022 අනු ඳශු වද කහර්ඹහර ඉදිකිරීම් නම් න විට 

නත්හ ඇත. 2022 ය තුශ දී නභභ හඳෘියඹ ඹටනත්, නදඳහර්තනම්න්තුනේ නිර නබ් අඩවිඹ 

ඳරිශීරකඹන්නග්ධන ඳවසු මූිතක කය නිමින් න ආකහයඹකින් නළත කස කිරීනම් කටයුතු 

සිදුනකනයමින් ඳියන අතය, නම් න විට එහි ප්ර ියඹ 30% ක් ඳභණ නේ. 

ඳශු භව්න යෞ  යේහන්  

්වහය ්ය්කණඹ වහ අඳනඹන කටයුතු ඳවසුකයණඹ වහ ත්ත් ්වහය වහ ඳශු නිසඳහදනර 

ණාණහත්භකබහඹ වික කිරීභ 

2018 නර්දී ආයම්බ කශ නභභ හඳෘියඹ වයවහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු නිසඳහදනර 

ගුණහත්භකබහඹ වියක කිරීභ භගින් අඳනඹන ඳවසුකයණඹ ව ආවහය ආයක්ෂණඹ තවවුරු 

නකනර්. නභභ හඳෘියඹ ඹටනත් භහනරෝචිත කහරසීභහ තුශදී ත්ත් ආවහය වහ ත්ත් නිසඳහදන 

හම්ඳර 4,493 ක ගුණහත්භකබහඹ විලසනල්ණඹ කය ඇත. 

 2022 ර්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් ව හඳෘතීන්හි  ප්රගතිඹ (2022.09.30) 

අ/අ ළඩටවන / හඳෘිඹ 

2022 

අඹළඹ 

ප්රිඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(රු.මි.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(%) 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

(%) 

1. තුන්නග්ධන නඵෝන නයෝ  ළරළක්වීනම් 

ළඩටවන 

165.0 56.36 34.16 

54 

2. කුය වහ මුව නයෝ  එන්නත නේශීඹ 

නිසඳහදනඹ 
77 

3. ණිරුළු ප්රදහව ඳහරන ළඩටවන 13 

 



100 
 

 

 

අ/අ ළඩටවන / හඳෘිඹ 2022 

අඹළඹ 

ප්රිඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(රු.මි.) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

(%) 

යබෞික 

ප්රගතිඹ 

(%) 

4. උස තත්නේ ඳශු එන්නත්හය නේශීඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ 

   

72 

5. ඳශු විභර්ලන භධසථහනර කුකුළු වහ 

භත් නයෝ  වඳුනහ ළනීනම් වහ 

ආනේක්ෂණ ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ 

59 

6. ඳශු ම්ඳත් ඳර්නේණ ළඩටවන 40.0 23.62 59.04 83 

7. ත්ත් අභිජනන හඳෘියඹ 55.0 49.85 90.63 62 

8. ළසසි ඳළටවුන් ඇියදළඩි කිරීනම් හඳෘියඹ 30.0 13.12 43.72 38 

9. ඳශු වද කහර්ඹහරර නේහ ළඳයුම් 

ඳේධියඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 
40.0 6.47 16.16 30 

10. තුන් වඳුනහ ළනීනම් ළඩටවන 5.0 2.5 50.03 16 

11 ත්ත් නිනයෝධහඹන ඒකක පුළුල් කිරීභ 

වහ නවීකයණඹ 
4.0 2.98 74.4 

ප්රියඳහදන ප්රභහණත් 

නනොවීභ 

12. කුකුළු නෞව කශභනහකයණඹ භඟින් 

කුකුළු භස ව ම ත්තය අඳනඹනඹට 

ඳවසුකම් ළරසීභ 

10.0 5.3 53.06 64 

13. නජීවී නයෝ  ආනේක්ණ ළඩටවන 6.0 4.52 75.34 29 

14. ආවහය ආයක්ණඹ වහ අඳනඹන කටයුතු 

ඳවසුකයණඹ වහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු 

නිසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹ වියක 

කිරීභ 

30.0 18.96 63.19 92 

15. ත්ත් ඳහරන ඩිප්නරෝභහධහරීන් ම හි 

කිරීනම් වළකිඹහ ලක්ියභත් කිරීභ 
20.0 6.59 32.97 

ප්රියඳහදන ප්රභහණත් 

නනොවීභ 

16. තත්ත් ආයක්ණ ළඩටවන, භහජ  

ආර්කක ාංර්ධන ළඩටවන, ඳශු ම්ඳත 

ප්රචලිතත කිරීනම් ළඩටවන,නඳොත් වහ  

ප්රකහලන ළඩටවන 

5.0 2.69 53.82 64 

 එකතු 410.0 192.96   
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2023 ර්යේදී  ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයප්ති්කෂිත ළඩටවන් ව හඳෘි 
 

2022 නර්දී ක්රිඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2023 නර්දී ද ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනප්ක්හ 

කයනු රළනබ්. 

ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 

 

උස ්යයේ ළසසි ඳළටවුන් සුරබ කිරීයම් හඳෘිඹ 
 

නම් ඹටනත් 2023 නර්දී ළසසිඹන් 17,000 ක් ිතඹහඳදිාංචි කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු නේ. 

ත්ත් යෞ  ළඩිදියුණු කිරීභ 

තුන්යග්ධන යඵෝන යයෝගත භළඩීනභ 
 

ප්රියලක්ියකයණ ළඩටවන වහ අල න කුය වහ මුව, යක්තහ්, කහර හරහ ව ඵෘනල්රහ 

එන්නත් ඳශු ඳර්නේණ ආඹතනඹ භගින් නිසඳහදනඹ කයනු රඵින. 2023 කහර සීභහ තුශදී නභභ 

ළඩටවන ඹටනත් ත්ත් නිසඳහදන වහ නෞව නදඳහර්තනම්න්තු විසින් ප්රියලක්තීකයණඹ කිරීභට 

ඵරහනඳොනයොත්තු න තුන් ප්රභහණඹ ඳවත ඳරිදි නේ. 

 

එන්නත් ර් ඹ 
ප්රියලක්තීකයණඹ කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තුන තුන් 

ප්රභහණඹ 

කුය ව ුල  යයෝගත 600,000 

කහරගතහත්රහ  140,000 

ය්කතහශ්ර යයෝගත 160,000 
 
 

නවනවී යයෝගත ්යද්කණ ළඩටවන 

 

නජීවී නයෝ  ආනේක්ණඹ දීඳහප්ත පුළුල් කිරීභ වහ ම්ඵන්ධීකයණ ඒකකඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභ, ඳරීක්ණහ හය නවීකයණඹ ව නජීවී නයෝ  ආනේක්ණඹ පිළිඵ නිරධහරීන් වහ 

ඳහර්ලකරුන් වහ වළකිඹහ ාංර්ධනඹ නභභගින්  සිදුකයනු රළනබ්.  

 

නීිභඹ කටයුතු ව යේහන් 
 

තුන් වඳුනහගතළනීයම් ළඩටවන ව භධභ දත්ත ඳේධිඹ්ක සථහිතත කිරීභ  

තුන් වඳුනහ ළනීභ ව භධභ දත්ත මුදහඹක් සථහපිත කිරීභ උනදහ 2010 නර්දී ආයම්බ කශ 

නභභ ළඩටවන 2023 නර්දීද අවණ්ඩ ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනප්ක්හ නකනර්. නභභ හඳෘියඹ 

ඹටනත් ක්නේර හප්ිය නිරධහරීන් විසින් ිතඹහඳදිාංචි කශ න ොවිනඳොශ නිරීක්ණඹ කයනු රඵන අතය, 

ඒහනේ සිටින තුන්නග්ධන කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින. නභඹ ත්ත්  වනඹ පිළිඵ නියද 

දත්ත ඳත්හ  ළනීභ, නීිය විනයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ණහතනඹ ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි 

නිසඳහදනඹ පුනයෝකථනඹ ව පරදහයී නනොන තුන් ඉත් කිරීභ ඹනහදිඹට උඳකහරී නේ. 
 

 

ත්ත් ව කුකුළු යගතොවියඳොශ ලිඹහඳදිාංචි කිරීභ 

ත්ත් වහ කුකුළු න ොවිනඳොශ ිතඹහඳදිාංචි කිරීනම් ළඩටවන 2023 නර්දීද අවණ්ඩ ක්රිඹහත්භක 

නු ඇත. මීය ට අභතය, න ොවිනඳොශ ිතඹහඳදිාංචි කිරීනම් ළඩටවන වහ ප්රහනේශීඹ භේටනම් 

අන්තර්ජහර ඳහදක දත්ත මුදහඹක් නිර්භහණඹ නකනර්. 
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ඳශු භව්න යෞ  යේහන්  

ත්ත් ්වහය ර ණාණහත්භකබහඹ වික කිරීභ 

අඳනඹන කටයුතු ඳවසුකයණඹ දවහ යහඹනහ හය ඳරීක්ණ භගින් ආවහයර ගුණහත්භකබහඹ 

තවවුරු කිරීභ නභහි අයමුණ නේ.  ප්රමිිය ත විලසනල්ණ හර්තහ රඵහදීභ වහ විලසනල්ණඹන් 

සිදුකිරීභට අල ත්ත් නඳෝණ ඳරීක්ණහ හයඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳරීක්ණහ හය ඳවසුකම් 

ළඩිදියුණු කිරීභ නභභගින් අනප්ක්ෂහ කයින. 
 

ඊට අභතය, යනේ ඳියන ආර්කක තත්ත්ඹ ළශකිල්රට  නිමින් ග්රහමීය ඹ ජනතහනග්ධන ජීන 

තත්ත්ඹ ඉවශ නළාංවීභ ව නප්රෝටීන අලතහඹ පුයහලීභ වහ න හඳෘිය නඹෝජනහක් 

අභහතහාංලඹ නත නඹොමු කය ඇත. එභ හඳෘියඹ වහ 2023 අඹළඹ භගින් ප්රියඳහදන අනුභත 

වුනවොත් ක්රිඹහත්භක කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු නේ. 

 

අ/අ හඳෘියඹ 
කහර 

සීභහ 

ඇසතනම්න්තු ත 

මුදර (රු.මි.) 
අයමුණු 

1 ග්රහමීය ඹ නනන ශමුන්නග්ධන ව 

ශදරුන්නග්ධන නප්රෝටීන 

ඌණතහඹ නිහ වට  න්නහ  

භන්දනඳෝණඹ අභ කිරීභ ව 

ග්රහමීය ඹ ජනතහනග්ධන ජීන 

තත්ත්ඹ ඉවශ නළාංවීභ. 

අවු. 02 51.45 1. ග්රහමීය ඹ නනන ශමුන්නග්ධන ව 

ශදරුන්නග්ධන නප්රෝටීන 

අලතහඹ පුයහ ලීභ. 

2. ග්රහමීය ඹ ජනතහනග්ධන ආදහඹභ 

ඉවශ නළාංවීභ තුළින් සවුන්නග්ධන 

ආර්කකඹ ලක්ියභත් කිරීභ. 
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්හික ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ 

 
 

වළඳින්වීභ 

 

1972 අාංක 11 දයණ කෘෂිකහර්මික ාංසථහ ඳනත ඹට නත් ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ 

1973 ර් නේදී සථහපිත කයන රදී. එහි නක්ෂේර කටයුතු ආයම්බ කයන රේ   නේ 1974 ර් නේදීඹ. 
 

දළ්කභ 

ඳශු ම්ඳත් තුළින් ඉසුරුභත් දිවිනඳනතක් උනදහ ගුණහත්භක ත්ත් වහ කෘෂි නිසඳහදන දළඹට 

දහඹහද කයන නේලනේ ඳශු ම්ඳත් නිඳළයුම්කරු වීභ 

යභයවය 

ඳශු ම්ඳත් වහ කිරි ආශ්රිත නිසඳහදනනඹන් නේලඹ සඹාංනඳෝෂිත කයලීනම් ජහියක නභනවයට 

උයනදනු ස, නවීන තහක්ණ වහ නනෝත්ඳහදන ක්රභ තුළින් ගුණහත්භක ත්ත්, කෘෂිකහ ර්මික වහ 

කිරි ආශ්රීත නිසඳහදන ප්රලසත භේටමින් ඳත්හන න ඹහභට ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ 

කළඳවී සිටී 

 ප්රධහන ්කයේත්ර  

 ත්ත් ඳහරන හඳෘියඹ ඹටනත් න ොවිනඳොශ  ත්ත් විනලේඹන්හි නුමුහුම් ව නදමුහුන් 

කහණ්ඩ රට අදහශ අභිජනන ත්ත් කණ්ඩහඹම් න ොවිනඳොශ 32ක් තුශ ඳත්හන න ඹනු 

රඵන අතය ම හින ඳළටවුන් නේශීඹ න ොවීන් නත නිකුත් කිරීභ 
 

 න ොවිනඳොශර නිඳදනු රඵන ඳශු ම්ඳත් නිසඳහදන ව කසකශ ත්ත් ආවහය 

භණ්ඩරඹ තු අනරවි ළල් ජහරඹ වයවහ හධහයණ මිරකට භවජනතහ නත රඵහදීභ 
 

 නඳොල් වහ නඳොල් ආශ්රිත නිසඳහදන නේශීඹ  ළනුම්කරුන් ව ඳහරිනබෝගිකඹන් නත නිකුත් 

කිරීභ 
 

අයුලණු 

 නඳොල් මූරහශ්රිත කර්භහන්ත ිතන් රළනඵන අියරික්ත මුදල් උඳනඹෝත් කය නිමින් එහි 

ඳළළත්භ වහ න ොවිනඳොශර සිඹළු ක්රිඹහකහයකම් ප්රලසත භේටභකින් ඳත්හ  ළනීභ 
 

 නනශනඳොශ තයඟඹට හර්ථක මුහුණදීභ වහ පිරිළඹ අභ කිරීභට වහ නිසඳහදනඹ 

ඉවශ නළාංවීභ වහ උචිත කශභනහකයණ ප්රියඳත්ිය, න තහක්ණඹ, විනලේි දළනුභ ව 

ප්රහග්ධනධනඹ වඳුන්හදීභ 
 

 පුේ ිතක අාංලනේ වබහත්ත්නඹන් නභභ න ොවිනඳොශ ඒකක රහබදහයී හඳහය ඵට 

ඳත්කිරීභ වහ භනහ අනරවි උඳහඹ භහර්  භඟ න නනශනඳොශක් ඇිය කිරීනම් 

විබතහඹන් පිළිඵ අධහනඹ නඹොමු කිරීභ 

 ක්රිඹහකහයකම් 

 ඳශු ම්ඳත් අභිජනනඹ වහ ර්ධනඹ 

 නඵෝ කිරීභ වහ උස තත්ත්නේ තුන් හධහයණ මිරකට න ොවීන්ට නිකුත් කිරීභ 

 උඳරිභ රහබඹක් ඉඳයීභ වහ නඳොල්  හ ප්රලසත භේටමින් ඳත්හන න ඹහභ 

 විබතහඹක් හිත සථහනර ඳශු ම්ඳත් වහ නබෝ  ඒකහඵේධ න ොවිනඳොශල් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ 
 

 න ොවීන්, ඳහළල් සිසුන්, කෘෂි කර්භහන්තනේ නිඹළිත නිරධහරීන් ව විනලේනඹන් සුළු ඳරිභහණ 

භේටනභන්  තුන් ඇිය කයන්නන්වට පුහුණු ළඩටවන් වහ ප්රදර්ලන ඳළළත්වීභ 
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 ගුණහත්භක න ොවිනඳොශ නිසඳහදන හධහයණ මිරකට ළඳයීභ වහ අනරවිළල් සථහපිත 

කිරීභ ව ඳත්හන න ඹහභ 
 

 ඉවශ රහබහන්ියකඹක් රඵහ  ළනීභ වහ න ොවිනඳොශර නිසඳහදිත අමු ද්ර බහවිතහ කයමින්  

ටිනහකභ එකතු කයන රද බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ කිරීභ 
 

 ජනතහ අතය නළවුම් එශකිරි ඳරිනබෝජනඹ ප්රචලිතත කිරිභ වහ දීඳහප්ත අනරවිළල් 

ජහරඹක් ඳත්හන න ඹහභ 

 

ඳශු ම්ඳත් වහ කෘෂි නිසඳහදන ාංර්ධනඹ වහ ්හික ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන  භණ්ඩරයේ  

දහඹකත්ඹ 

 ්හික ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ තු යගතොවියඳොශ ව පුහුණු කිරීයම් භධසථහන 

ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ න ොවිනඳොශ 30 කින්, පුහුණු කිරීනම් භධසථහන 02 කින් ව 

කිරි නඵදහවළරීනම් වහ කස කිරීනම් භධසථහනඹකින් භන්විතඹ. භළණික්ඳහරභ, නඵෝඳත්තරහ, 

ඩඹ භ වහ නයොසිටහ උඩයට කරහඳඹට අඹත් න අතය, භවනබ්රිඹතළන්න, කයන ොල්ර වහ වහය භ 

භළදයට කරහඳඹට අඹත් න ොවිනඳොශල්නේ. තද, භයවිර, භළල්සිරිපුය, නඵිත භ, නඳොනශොන්තරහ, 

ආඬි භ,  ල්නඳොකුණ, නකොවුල්ළ, නහයාං ල්ර, නවොයකළනල්, භහටින්, රුක්අත්තන, සිරිාං ඳහත, 

භහයවිර, මිරිසත්ත වහ ශ්රි රාංකහ කුකුළු ාංර්ධන පුේ ිතක භහ භ ඹන න ොවිනඳොශල් නඳොල් 

ත්රිනකෝණඹට අඹත්ඹ. මීය ට අභතය, විඹිත කරහඳඹට අඹත් න ොවිනඳොශ 08 ක් ඳියන අතය, ඒහනම් 

නඳොනශොන්නරු, සඹහභඩු, ඳයන් සළ, ළිතකන්ද, නකොේටුකච්චිඹ, වීයවිර, රිදිඹ භ වහ 

නිකළයටිඹ නේ. කිරි නඵදහවළරීනම් වහ කස කිරීනම් භධසථහනඹ ළිතය පිහිටහ ඇත. 

භණ්ඩරඹ තු මුළු භූමි ප්රභහණඹ නවක්ටඹහර් 12,142 කි. ප්රධහන ලනඹන් නඳොල්  හ ඳියන 

න ොවිනඳොශ 13 ක් න අතය නඳොල්  හ සිදුකය ඇිය ම්පර්ණ භූමි ප්රභහණඹ නවක්ටඹහර් 4,200 කි. 

භයවිර, භළල්සිරිපුය, නඵිත භ, නඳොනරොන්තරහ, ආඬි භ,  ල්නඳොකුණ, නකොවුල්ළ, නහයාං ල්ර, 

නවොයකළනල්, භහටින්, රුක්අත්තන, සිරිාං ඳහත වහ ඳනරින නඳොල්  හ කය ඇිය න ොවිනඳොශල්නේ. 

නඵිත භ, ආඩි භ වහ නකොවුල් ළ න ොවිනඳොශර  යඵර්  හ  සිදු කය ඇිය භූමි ප්රභහණඹ 

නවක්ටඹහර් 56.46 කි. 

භළදයට ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භධසථහනඹ වහ  ල්නඳොකුණ ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ 

තු දළනට ක්රිඹහත්භක  න පුහුණු භධසථහන 02 නේ. 

්හික ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ විසින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන කි් අයරවි ළල් ව 

යගතොවියඳොශ අයරවි ළල් 

නළවුම් එශකිරි ව ගුණහත්භක ඵවින් පිරි කිරි ආශ්රිත නිසඳහදන වහ න ොවිනඳොශ නිසඳහදන ජනතහට 

රඵහදීභ වහ ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹ භගින් සථහපිත කය ඇිය න ොවිනඳොශ අනරවි 

ළල් ව කිරි අනරවි ළල් ඳවත ඳරිදි නේ. 

 

 

 

 

ක්රිඹහකහයකභ නිභවුභ  

යගතොවියඳොශ අයරවි ළල් 20 

කි් හඳෘිඹ ඹටයත් ළලිය යගතොවියඳොශ භගින් 

ක්රිඹහත්භක අයරවි ළල් 

33 

යගතොවියඳොශල් ඹටයත් ක්රිඹහත්භක කි් අයරවි ළල් 7 
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ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරයේ යගතොවියඳොශර ඳත්හයගතන ඹනු රඵන ත්ත් ඳහරන ව ගතහ හඳෘි 

අ/අ න ොවිනඳොශ ත්ත් විනලේඹ ර් ඹ නබෝ  

ර් ඹ 

01. භළණික්ඳහරභ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන්, ජර්සි වහ ප්රිෂිඹන්  

02. ඩඹ භ එශ  ජර්සි, ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන්  

03.  නඵෝඳත්තරහ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන්  

04. නයොසිටහ එශ  ප්රිෂිඹන්, ජර්සි, ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන්            

ඌයන් රහජ්ිනේ, රළන්ඩ් නර්ස ව තය කයන ඌයන් 

එළුන් හනන් 

වහවුන් නිේසීරන්ඩ් ිනේ, කළිත නෂෝනිඹහ ජඹන්ේ 

05. භයවිර එශ  හිහල් නදමුහුන් නඳොල් 

මීය    මූයහ නදමුහුන් 

06. නිකළයටිඹ එශ   හිහල්   

මීය    නිල්යහවි ව නිල්යහවි නදමුහුන් 

07. ආඬි භ එශ  හිහල්, හිහල් නදමුහුන්,ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන් නඳොල්,යඵර් 

ඵළටළුන් නදමුහුන් 

08.  ල්නඳොකුණ එශ  හිහල් නදමුහුන් නඳොල් 

 ම් කුකුශන්  

09. නකොවුල්ළ එශ   හිහල් නදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන් නඳොල්,යඵර් 

එළුන් හනන් 

10. රුක්අත්තන එශ   හිහල් නදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන් නඳොල් 

ඵළටළුන් ඹහඳන නේශීඹ ඵළටළුන් 

11. නහයාං ල්ර එශ   හිහල් නදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන් නඳොල් 

12. භව නබ්රිඹතළන්න එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන් නඳොල් 

ඌයන් ඩියුනයොක්, රහජ්ිනේ, රළන්ඩ් නර්ස    

හණිජ නරොිනරර් 

කුකුශන් 

නකොබ් 500 

13. නඳොනශොන්නරු  මීය    මූයහ නදමුහුන්  

14. සිරිාං ඳහත එශ  හිහල් නදමුහුන් නඳොල්  

15. සඹහභඩු එශ    හිහල් නදමුහුන්   

ඵළටළුන් නදමුහුන් 

16. භළල්සිරිපුය එශ  ජර්සි හිහල් නදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන් නඳොල් 

මීය    මුයහ, AFS නදමුහුන්, සර්ිය 

හණිජ ම ත්තය 

දභන කිකිළිඹන් 

නේර් රවුන් 

17. නඵිත භ එශ  ජර්සි හිහල් නදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන් නඳොල්,යඵර් 

18. ඳයන් සළ එශ  ළල්නජ් තුන්  

19. නඳොනරොන්තරහ එශ  හිහල් නදමුහුන් නඳොල් 

එළුන් ජම්නහඳහරි 

20 වහය භ හණිජ ම ත්තය 

දභන කිකිළිඹන් 

නේර් රවුන් නඳොල් 

ටු කුරුල්රන් ජඳන් ටුන් 

එළුන් නඵෝඹර්, නදමුහුන් නඵෝඹර් 

ඵළටළුන් නයඩ් භළඩ්යහස නදමුහුන් 
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අ/අ න ොවිනඳොශ ත්ත් විනලේඹ ර් ඹ නබෝ  

ර් ඹ 

21. භහටින්  ඌයන් ඩියුනයොක්, රහජ්ිනේ, රළන්ඩ් නර්ස     නඳොල් 

22. නකොේටුකච්චිඹ එළුන් ජම්නහඳහරි, ශ්රි රාංකන්  නඵෝඹර් නදමුහුන්, 

නකොේටුකච්චිඹ 

 

ඵළටළුන්  නදමුහුන් 

23. රිදිඹ භ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් නදමුහුන්, ජර්සි නඳොල් 

24. වීයවිර මීය    මුයහ නදමුහුන්  

හණිජ ම ත්තය 

දභන කිකිළිඹන් 

නේර් රවුන්  

25. ළිතකන්ද එශ  කිරහරි  

26. නවොයකළනල් ඌයන් ඩියුනයොක්, රහජ්ිනේ, රළන්ඩ් නර්ස    නඳොල් 

ඵළටළුන් නදමුහුන් 

27. මිරිසත්ත නරොිනරර් භේපිඹ 

තුන් 

නකොබ් 500 නඳොල් 

28. භහයවිර ම ත්තය දභන 

භේපිඹ තුන් 

නේර් රවුන්, HN White නඳොල් 

29. කයන ොල්ර නරොිනරර් භේපිඹ 

තුන් 

නකොබ් 500  

30 ශ්රි රාංකහ කුකුළු 

ාංර්ධන 

පුේ ිතක භහ භ 

නරොිනරර් භේපිඹ 

තුන් 

නකොබ් 500 නඳොල් 

ඵළටළුන්  නදමුහුන් 

 

2022 ර්යේ ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් වහ හඳෘතීන්හි ප්රගතිඹ (2022.09.30) 
 

යඹෝගතටම නිසඳහදන ඹන්ත්රඹ්ක මිර දී ගතළනීභ 
 

ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹත් කිරි නිසඳහදන ළකසුම් ඒකකඹ න ළිතය 

න ොවිනඳොශට ඹන්රහණුහයනඹන් නඹෝ ේ නිසඳහදනඹ කිරිභ වහ නඹෝ ේ නිසඳහදන ඹන්රඹක් 

නභභ නර්දි මිර දී  ත් අතය, නම් වහ ආනඹෝත ත මුදර රු.මි.3.4කි. නභහි නිසඳහදන ධහරිතහඹ 

ඳළඹට නඹෝ ේ නකොප්ඳ 1,800 ක් න අතය, නම් නවිට නභභ නිසඳහදන නශනඳොරට වදුන්හ දී 

ඇත.  
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යියල්ේ යබ්ල් කි්යම් හඳෘිඹ 
 

නඳොනශොන්නරු න ොවිනඳොනශහි අක්කය 500 ක නඳෝ තෘණ, ඵඩඉරිගු ව නෝ ම්  හ නකොට 

ඹන්රහනුහයනඹන් ිනනල්ජ් නබ්ල් ලනඹන් නිසඳහදනඹ කිරිනම් හඳෘියඹක් ආයම්බ කිරීභ වහ 

2021 අඹළඹ භගින් ප්රියඳහදන රඵහ නදන රදී. නභභ හඳෘියඹ ඹටනත් අක්කය 160 ක භූමි ප්රභහණඹක් 

ජර කශභණහකයණඹ ඹටනත්  හ කිරීභට ළරසුම් කය ඇිය අතය, නඹෝත ත ජර කශභණහකයන 

ඳේධියඹ ම්පුර්ණනඹන්භ සර්ඹ ඵරනඹන් ක්රිඹහ කයනු රළනබ්. ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරඹට 

අඹත් භවහ ඳරිභහණ කිරි න ොවිනඳොශර සිටින කිරි නදනුන්ට ත්ත් ආවහය වහ නබ්ල් කයන රද 

ිනනරජ් නඹොදහ  න්නහ අතය, ඉියරි ප්රභහණඹ නේශීඹ කිරි න ොවීන් නත  නිකුත් කිරිභට 

ඵරහනඳොනයොත්තු නේ.  

  

 

 

 

 

 

                යියල්ේ යබ්ල් කි්යම් ඹන්ත්ර ඹ 

 

 විඹළි කශහඳයේ යගතොවියඳොශර ලඩම් ඵහහිය ඳහර්ලඹන් වහ ඵදුදීභ 
 

සඹහභඩු, ඳයන් සළ ව වීයවිර, නිකළයටිඹ, භයවිර වහ නකොේටුකච්චිඹ ඹන න ොවිනඳොශරට අඹත් 

අක්කය 2,456 ක භූමි ප්රභහණඹක් ඵඩඉරිගු  හ කිරිභ දවහ විකාභත් ප්රම්ඳහදන ඳටිඳහටිඹකට අනු 

නකටි කහලීන ඵදු ඳදනභ භත නඳෞේ ිතක අාංලඹ නත රඵහදී ඇත.  

 

න ොවිනඳොශ ඵදු දී ඇිය ඉඩම් ප්රභහණඹ (අක්කය) 

සඹහභඩු 826 

ඳයන් සළ 980 

වීයවිර 150 

නිකළයටිඹ 250 

භයවිර 100 

නකොේටුකච්චිඹ 150 

එකතු 2,456 

 

ධහන ව ත්ත් ්වහය අුලද්ර්  ගතඵඩහ කි්යම් යියරෝ ඳේධි වදුන්හදීභ 

සඹහභඩු, නඳොනශොන්නරු, වීයවිර ව රිදිඹ භ ඹන න ොවිඳරල් වහ ත් ආවහය අමුද්ර  

 ඵඩහ කිරීභ දවහ න ිනනරෝ ඳේධිය වදුන්හදීභට කටයුතු කය ඇත. 

යබ්ල් කයන රද යියල්ේ 
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2022 ර්ඹ තුශ ක්රිඹහකහරී ළරළසභට අනු ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන්ර 

යබෞික ප්රගතිඹ 
 

ක්රිඹහකහයකභ ඒකකඹ 

2022.08.31 

දිනට 

ඉරක්කඹ 

2022.08.31 දිනට 

ත අ ඹ 

ශඟහකය ත් 

ප්රියලතඹ (%) 

එශකි් නිසඳහදනඹ මිිතඹන ලීටර් 8.35 4.64 56 

මීය  කි් නිසඳහදනඹ මිිතඹන ලීටර් 0.52 0.43 83 

එළුකි් නිසඳහදනඹ ලීටර් 10,643 9,775 92 

යඳොල් නිසඳහදනඹ න ඩි මිිතඹන 15.4 13.3 86 

යරොයිරර් කුකුළු 

ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ 

ාංවහ 

මිිතඹන 

2.8 1.58 56 

බිත්තය දභන කිකිළි 

ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ 

සංවහ 

     

0.56 0.21 37 

හණි්භඹ බිත්තය 

නිසඳහදනඹ 

ාංවහ 

     

2.37 1.92 81 

ගතම් කුකුළු බිත්තය  ාංඛ් ඹහ 125,850 55,467 44 

ටු බිත්තය ාංවහ 123,994 24,726 20 

යරොයිරර් කුකුළු භස 

නිසඳහදනඹ 

ාංවහ 64,667 26,588 49 

අභිජනනඹ වහ තුන් නිකුත් කිරීභ 

එශගත - ිත්මි ාංවහ 1,060 816 77 

එශගත - ගතළවළණු 804 150 19 

මීය  ගත - ගතළවළණු 203 340 167 

මීය  ගත - ිත්මි 51 256 502 

එළුන් 196 76 39 

ඵළටළුන් 1,559 1,488 95 

ඌරු ඳළටවුන් 3,674 1,886 51 

කිරි ආශ්රිත අ ඹ එකතු කශ නිසඳහදන 

යඹෝගතටම 
මිිත ලීටර් 80 935,198 399,039 43 

ලීටර් 1 4,962 1,618 33 

ුලදපු කි් වටමටි ලීටර් 1 492,465 236,458 48 

කි් යටොෆි ඳළකේ 339,165 144,646 43 

UHT කි් ඳළකටම ඳළකේ (ලීටර් 1) 353,893 249,795 71 

යඹෝගතටම ඳහනඹ මිිත ලීටර් 200 83,029 75,261 91 

අයිස ක්රිම් 
ලීටර් 1 14,543 7,203 50 

නකෝන් 67,150 61,041 91 

      

ඌරු භස කි.ග්රළම් 40,506 10,401 26 

යඳොල්යතල් ලීටර් 48,990 16,052 33 

යඵර් ෂිටම කි.ග්රළම් 14,079 7,702 55 

යගතොවි පුහුණු 

ළඩටවන් 
ාංවහ 31 32 103 
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්ඹතනයේ මූර ප්රගතිඹ 

ජහියක ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධන භණ්ඩරනේ විකුණුම් ආදහඹභ ව ශුේධ රහබඹ ඳවත ඳරිදිනේ. 
 
 
 

විසතයඹ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ජුනි 

විකුණුම් ්දහඹභ 
(රු.මි.) 

2,841.82 2,797.59 2,707.69 2,607.59 3,232.54 3,648.59 2,006.745 

ඵදු ඳසු ශුේධ රහබඹ 
(රු.මි.) 

(413.57) (293.05) (1,602.59) (454.86) (13.40) 145.91 (14.95) 

 
 

2023 ර්යේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයප්ති්කෂිත ළඩටවන් වහ හඳෘි  

 

 

ඉවත ාංර්ධන ළඩටවන්රට අභතය ඳවත වන් ඳෘියද රඵන නර් ක්රිඹහත්භක කිරිභට 

අනප්ක්හ නකනර්. 
 

1.නඳොල් ඹටි  හ 3.න හිහල්   එකකඹක් පිහිටුවීභ 5.පිරිමි මීය    ඳළටවුන් ඇිය කිරීභ 

2.ඵඩ ඉරිඟු  හ 4.න කිරහරි   ඒකකඹක් පිහිටුවීභ 6.පිරිමි එශ   ඳළටවුන් ඇිය කිරීභ 

අ/අ හඳෘියඹ අනප්ක්ෂිත අයමුණු දශ 
ඇසතනම්න්තු 
ත පිරිළඹ 
(රු.මි.) 

1. ාංෘත කුකුළු නිහ 02 ක් ඉදිකිරීභ දිනක් ඹළිය නරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් වහ 
ම ත්තය දභන කිකිළි ඳළටවුන්නග්ධන නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළාංවීභ 

60.0 

2. උඩයට න ොවිනඳොශර එශළු  හ කිරීභ බීජ අර්තහඳල්, අර්තහඳල් වහ උඩයට කරහඳනේ 
එශළු  හ කිරීභ තුළින් අියනර්ක අදහඹභක් 
රඵහ ළනීභ 

70.0 

3. මීය  භළසි ඳහරන හඳෘිය නඳොල්  ත්රිනකෝණඹට  
අඹත්  ෆභ න ොවිනඳොශකභ ආයම්බ කිරීභ 

ඳයහ නඹ තුළින් නඳොල් අසළන්න ළඩි කිරීභ 2.5 

4. මිරිදිඹ භත්  හ ආයම්බ කිරීභ අියනර්ක අදහඹභක් රඵහ ළනීභ 1.0 

5. හරි ජර ඳවසුකම් ක්රභඹ ඹටනත් නඳොල්  හ 
කිරීභ 

නඳොල් අසළන්න ළඩිකය  ළනීභ 10.0 

6. නකොස, දුරිඹන්, අිත ළට නප්ය, යඹුටන්, අන්නහසි, 
අස ව කුරුඳු  හන් ආයම්බ කිරීභ 

අියනර්ක නඵෝ   හ කිරීභ තුළින් අභතය 
රහබඹක් රඵහ  ළනීභ 

1.0 

7. කිරි විකුණුම් ඹන්රඹක් මිරදී  ළනීභ දිඹය කිරි අනරවිඹ පුළුල් කිරීභ 2.0 

8. නඳොල් ආශ්රිත අ ඹ එකතු කර නිසඳහදන පුළුල් 
කිරීභ 

නඳොල් කිරි, කළඵිත කයන රද නඳොල් නරිත, 
නකොහුඵත් ආදි අ ඹ එකතු කයන රද නිසඳහදන 
අනරවිඹ තුළින් අියනර්ක ආදහඹභක් රඵහ  ළනීභ 

5.0 

9. න ඵළටළු  හල් 03 ක් ඉදිකිරීභ ඵළටළු හඳෘියඹ පුළුල් කිරීභ 10.0 

10. භස  ඵඩහ කිරිභට න ිෂතහ හයඹක් ඉදිකිරීභ භස නිසඳහදනඹ වහ අනරවිඹ පුළුල් කිරීභ 2.5 

11. අකා ශීතහ හය ඳවසුකම් හිත ට්රක් යථ 04 ක් මිර දී 
 ළනීභ 

අිනස ක්රිම් වහ භස නඵදහ වළරීභ වහ අනරවිඹ 
පුළුල් කිරීභ 

20.0 

12. භිනටහන් ඳහරනඹ කයන විදහ හයඹක් පිහිටුවීභ භිනටහන් භර්දනඹ කිරිභට පිඹය  ළනීභ 2.0 

13. එළු වහ ඵළටළු භස ණහතකහ හයඹක් ඉදිකිරීභ එළු වහ ඵළටළු භස වහ ඒ අශ්රිත නිසඳහදන 
නශනඳොශට නිකුත් කිරීභ 

10.0 

එකතු 196.0 
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මිල්යකො (ප්රයිටම) ලිමිටඩ් 

 

 

දළ්කභ 
 

ශ්රී රාංකහනේ විිෂසටතභ නඳෝදහයී ආවහයඳහන ඳඹන භහ භ ඵට ඳත්වීභ 

 

යභයවය 
 

නේශීඹ කිරි න ොවිඹහ ලක්ියභත් කයමින් නළවුම් කිරි නිසඳහදනනේ ඉරක්ක ත ර්ධනඹ හක්හත් 

කය ළනීනභහිරහ ක්රිඹහකහරී ඳහර්ලකරුකු වීභ ව ඳහරිනබෝගිකඹන්වට දළරිඹ වළකි මිරකට 

නඳෝදහයී ආවහයඳහන ඳඹනු ස නවීන තහක්ණනඹන් නවම  අවණ්ඩ අභිෘේකා ප්රනේලඹන් 

අනු භනඹ කිරීභ 

ප්රධහන ්කයේත්ර 
 

ආඹතනඹ ප්රධහන ක්නේර 03 ක් සසනේ සිඹ නභනවයුම් ක්රිඹහිතඹ දිඹත් කයනු රඵින.  

 නේශීඹ කිරි න ොවීන්නග්ධන කිරි අසනු එකතු කිරීභ  

 කිරි ආශ්රිත නිසඳහදන සිදුකිරීභ  

 එකී නිසඳහදන “විනරන්ඩ්” නනශ නහභඹ ඹටනත් දිිනන පුයහ නඵදහවළරීභ 

අයුලණු 
 

 ඉවශ ගුණහත්භකබහනඹන් යුතු කිරි වහ ඒ ආශ්රිත ආවහයඳහන ළඳයීභ 

 නළවුම් කිරි ිතන් යට සඹාංනඳෝෂිත කිරීභ වහ දහඹකවීභ 

 නේශීඹ කිරි න ොවීන් ලක්ියභත් කිරීභ 

 නේශීඹ කිරි කර්භහන්තනේ ව ආඹතනනේ ඳළළත්භ වහ ර්ධනඹ වියක කිරීභ 

 නභනවයට දහඹකන්නන්නග්ධන තෘප්ියභත්බහඹ වියක කිරීභ 
 

්ඹතනඹ තු ඇි ප්රධහන විබඹන් 
 

 දීඳහප්ත සථහපිත කය ඇිය කිරි ශීත කිරීනම් භධසථහන 97ක්  

   ආවහය කර්භහන්ත ලහරහක්  

 කිරි නිසඳහදන කර්භහන්තලහරහ 04 ක් 

 නඵදහවළරීනම් භධසථහන 12 ක්  

 ්රීඹ නර ඳත්හන නඹන කිරි න ොවි භහජ ආයක්ණ අයමුදරක්  
 

කහර්ඹඹන් වහ යේහන් 
 

ආඹතනනේ ප්රධහන නභනවයුම් ක්නේර න කිරි එකතු කිරීභ, නිසඳහදනඹ වහ නඵදහවළරීභ ඹන 

ක්රිඹහලීන් මූිතක කය නිමින් ඳවත වන් ප්රධහන කහර්ඹඹන් වහ නේහන් ඉටුකයනු රඵින. 
 

 සඹාංඳහිතත කිරි න ොවි මිිය ාංකල්ඳඹ පිළිඵ තදුයටත් න ොවීන් දළනුත් කයමින් සවුන් 

ඵරමුළු  ළන්වීභ - නම් න විට දිිනන පුයහ සඹාංඳහිතත කිරි න ොවි මිිය 1,700 කට ආන්න 

ප්රභහණඹක් ක්රිඹහත්භක ඳියන අතය, න ොවීන් 28,000 කට ආන්න ප්රභහණඹක් නභභ මිිය 

වහ ම්ඵන්ධවී ඇත 
 

 ්රීඹ හප්ිය නේහක් වහ ඳවසුකම් ළඳයීභ භගින් කිරිඳේටි ාංර්ධන කටයුතු ඉටුකිරීභ 
 

 අමු කිරි වහ න ොවීන්වට ඉවශ වියක මිරක් රඵහදීභ භගින් නේශීඹ කිරි න ොවිඹහ ආයක්හ 

කය  ළනීභ  

 දීඳහප්ත කිරි රැසකිරීනම් ජහරඹ භගින් න ොවීන්නග්ධන කිරි අසනු ඳවසුනන් අනරවි කිරීභ 

වහ අවණ්ඩ ඳවසුකම් ළඳයීභ - ආඹතනඹට අඹත් කිරි ශීතකිරීනම් භධසථහන 97ක් 

දීඳහප්ත ඳතී 
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 න ොවීන්නග්ධන කිරි අසනු ශීත කිරීනම් භධසථහන නත නනොමිරනේ ප්රහවනඹ කයදීභ වහ 

භහසික රු.මි. 35 කට ආන්න පිරිළඹක් දළරීභ  
 

 මිල්නකො කිරි න ොවි භහජ ආයක්ණ අයමුදර භගින් වඳුනහ ත් ළද ත් අසථහන් 25ක් 

ඹටනත් න ොවීන් වහ සවුන්නග්ධන ඳවුල්ර හභහත කඹන්වට මූර ප්රියරහබ රඵහදීභ ව 

හිමිකම්රත් කිරි න ොවීන් නනුනන් වි්හභ ළටුප් රඵහදීභ - 2022 නයහි ළප්තළම්ඵර් 

අහනඹ නවිට ප්රියරහී න් 5,461 ක් වහ රු.මි. 34.69 ක මුදරක් ප්රියරහබ ලනඹන් රඵහදී 

ඇත 
 

 ආඹතනඹ තු ඇිය නකොශම, දි න, අනේනර වහ නඳොනශොන්නරු කර්භහන්තලහරහ භගින් 

ඩහත් නඳෝදහයී වහ නෞවහයක්ෂිත කිරි ආශ්රිත නිසඳහදන 11 ක් විවිධ ය, ර්  වහ ප්රභහණ 

ිතන් භන්විත න ඳරිදි නිසඳහදන ඒකක 58 ක් නිඳදවීභ 
 

 දිිනනන් නඵොනවෝ ප්රනේල ආයණඹ න ඳරිදි ඳත්නකොට ඇිය අනරවි නිනඹෝත තිනන් භගින් 

“විනරන්ඩ්” නනශ නහභඹ ඹටනත් නිසඳහදන ඳහරිනබෝගිකඹහ නත හධහයණ මිරකට 

ළඳයීභ. 
 

 2022 ර්යේ ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් වහ හඳෘතීන්හි ප්රගතිඹ (2022.09.30 දිනට   
 

 කි් එකතුකිරීභ  

කි් එකතුකිරීම්ර භහසික ප්රගතිඹ - 2021 වහ 2022 ාංන්දනහත්භක විග්රවඹ්ක 
 

භහඹ 
කි් එකතු (ීනටර්) කි් වහ යගතවීම් (රු.මි.) 

කි් ීනටයඹක හභහන 

මිර (රු.) 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ජනහරි 4,400,886   3,847,718  368  377  83.53 97.85 

නඳඵයහරි 4,294,744  3,239,427 367 318 85.49 98.18 

භහර්තු 4,961,057 3,898,112 430 422 86.66 108.28 

අනප්රේල් 5,006,733 4,142,527 429 452 85.62 109.09 

භළින 6,701,783 4,778,794 602 526 89.80 110.02 

ජනි 6,586,269 4,198,680 588 457 89.32 108.87 

ජිත 6,896,344 4,292,719 624 466 90.53 108.62 

අන ෝසතු 7,154,325 4,476,836  668 488 93.33 109.09 

ළප්තළම්ඵර් 6,826,561 4,278,060 638 469  93.48 109.58 

එකතු 52,828,704 37,152,874 4,714 3,975 88.64 106.99 

 

කි්ඳටමටි ාංර්ධනඹ 
භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශ කිරි ඳේටි ාංර්ධන ක්නේරඹට අදහශ ඉටුකය ඇිය ාංර්ධන 
කහර්ඹඹන් ඳවත දක්හ ඇත. 
 

 ුමණු ර ප්රනේලනේ න කිරි ශීතකිරීනම් භධසථහනඹක් ආයම්බ කය ඇත 
 

 වදනික කිරි නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 100 ක් ඵළගින් න න ොවිනඳොශ 2ක් කවට සදිගිිතඹ 
වහ නඳොනශොන්නරු ඹන ප්රනේලර ආයම්බ කය ඇත. 
 

 කිරි නදවීනභන් නතොය නිදළල්නල් සිටි නදනුන් අතරින් නතෝයහ ත් නදනුන්  හල්කය කිරි නදවීභ 
ආයම්බ කිරීභට න ොවීන් නඳශමවීභ. නම් ඹටනත් න ොවීන් 133 නදනනකු කටයුතු කය ඇත 
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 ජාං භ ඳශු වද හඹන 245 ක් ඳත්හ ඇත  
 

 තෘණ  හ කිරීභ දවහ න ොවීන් 1,300 කට ආන්න පිරිකට භඟනඳන්වීභ ව තහක්ණික 
වහඹ රඵහදී ඇත 

 

 වරිත තෘණ හඳෘියඹ ඹටනත් දිිනනන් ඳශහත් 9 භ ආයණඹ න ඳරිදි අක්කය 2,000 ක භූමි 
ප්රභහණඹක්  හ කිරීභ ආයම්බ කය ඇිය අතය, භහනරෝචිත කහර සීභහ අහන නවිට 
න ොවීන් 1,205 නදනනකු විසින් අක්කය 1,174 ක්  හකය ඇත. ඉන් මුල් කහර්තු නදක තුශ 
 හ කශ අක්කය 1,006 ක භූමි ප්රභහණනඹහි දින 90 න් ඳසු අසනු නනළීභ ආයම්බ කයන රද 
අතය, නභ.නටොන් 12,066 ක අසළන්නක් රඵහ  න්නහ රදී. 
 

 කෘෂිකර්භ ාංර්ධනඹ වහ ව ජහතන්තය අයමුදර (IFAD) භගින් ශ්රී රාංකහ තුශ 
ක්රිඹහත්භක කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඳහය වබහගිත් ළඩටවන (SAPP), මිල්නකො ආඹතනඹ 
වහ අනුඵේකාත කිරි න ොවීන් 3,000 කනග්ධන ාංර්ධනඹ අයමුණු කය නිමින් ඌ, භධභ, 
ඹම වහ උතුරු භළද ඳශහත් ආයණඹ න ඳරිදි ක්රිඹහත්භක නේ. නභහි අනු ළඩටවනක් න 
යහජ, පුේ ිතක, නිසඳහදන වබහගිත් ළඩටවන ඹටනත්, (4P Programme) න ොවිනඳොශ 
කශභනහකයණඹ වහ අල ඹටිතර ඳවසුකම් ාංර්ධනඹ උනදහ ද්රභඹ ආධහය, 
තහක්ණික දළනුභ ව පුහුණු රඵහදීභ සිදුනකනර්. නම් ඹටනත් කිරි න ොවීන් 2,410 ක් පුහුණු 
කිරීභ වහ රු. මි. 1.2 ක් ළඹකය ඇත 
 

 කිරි මිරදී  ළනීනම් කටයුතු ඩිත ටල්කයණඹ කිරීභ නනුනන් සිඹුමභ කිරි ශීත කිරීනම් 
භධසථහනර සකෆනර් ඹන්ර වි කය ඇත 
 

 නඳොල්න ොල්ර මූඳකහය ාංර්ධන පුහුණු ආඹතනනේදී සිඹුමභ ක්නේර නිශධහරීන් වහ 
නදදින අභිනප්රේයණ වහ පුහුණු ළඩමුළුක් ඳත්හ ඇත   
 

 සඹාංඳහිතත කිරි න ොවි මිියර ක්රිඹහත්භක ක්රභනේදඹ පිළිඵ එභ මිියර නිරධහරීන් 
854 නදනනකු එක් දින ළඩමුළු භගින් පුහුණු කය ඇත 
 

 න ොවිනඳොශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ කිරි න ොවීන් 2,156 කට එක් දින ළඩමුළු භගින් 
පුහුණුවීම් රඵහ දී ඇත 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
කි් ඳටමටි ාංර්ධන ්කයේත්රඹට අදහශ ලටුකය ඇි ාංර්ධන කහර්ඹඹන් කිහිඳඹ්ක..... 
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කි්ලින් විවිධ නිසඳහදන කස කිරීභ 

භහසික නිසඳහදන ප්රගතිඹ (්නහ්-ළප්තිතළම්ඵර්) 

නිසඳහදන 2021 2022 

ඳහලසචලරීකෘත කිරි (ලීටර්) 1,322,580  3,583,282    

UHT කිරි (ලීටර් ) 12,067,025 7,930,074 

ජීහනුවරිත කිරි (ලීටර් ) 1,351,718 541,196 

නඹෝ ේ (ලීටර් ) 6,651,461 6,150,626 

මුදපු කිරි (ලීටර්) 891,535 1,106,009 

අිනස ්රීම් (ලීටර්) 4,951,416 4,580,033 

ගිනතල් (කි.ග්රෆ.) 61,615  46,884 

චීස (කි. ග්රෆ.) 30,292 18,326 

ඵටර් (කි. ග්රෆ.) 538,184 250,412 

කිරි පිටි (කි. ග්රෆ.) 3,031,909 1,730,224 

උකු කිරි (කි. ග්රෆ.) 678,355 507,939 
 

2021 නර් ළප්තළම්ඵර් භ දක්හ සිදුකය ඇිය නිසඳහදනඹන්ට හනප්ක් භහනරෝචිත ර්නේ 

ළප්තළම්ඵර් භ දක්හ සිදුකය ඇිය නිසඳහදනඹන් අතුරින්, ඳහලසචලරීකෘත කිරි නිසඳහදනඹ 171% කින් 

වහ මුදපු කිරි නිසඳහදනඹ 24% කින් නර කළපීනඳනනන ර්ධනඹක් නඳන්නුම් කයින. 

ඵඩල්ගතභ න කි් ළකසුම් භධසථහනඹ්ක සථහඳනඹ කිරීභ 
 

ජනහකීර්ණ ප්රනේලඹක පිහිටි නහයහනවේන්පිට කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහනේ ඹන්ර සර ඉතහ ඳළයණි 

තත්ත්ඹක ඳියන ඵළවින් නවීන ඳවසුකම් හිත කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහක්  ම්ඳව ඵඩල් භ 

ප්රනේලනේ සථහපිත කිරීභට පිඹය න න ඇත. නභභ කර්භහන්තලහරහනහි වදනික නිසඳහදන 

ධහරිතහඹ මුල් අදිඹනර්දී කිරි ලීටර් 200,000 ක් ඳභණ න අතය, එඹ කිරි ලීටර් 400,000 දක්හ 

ර්ධනඹ කශවළකි න ඳරිදි ඉාංත නන්රුභඹ ළරසුම් කස කය ඇත. එනර ධහරිතහඹ ඉවශ 

නළාංවීනම් දී සිවිල් ඉාංත නන්රුභඹ කටයුතු වහ අභතය පිරිළඹක් දළරීභට සිදුනනොනේ. නභභ 

කර්භහන්තලහරහ වහ ඇසතනම්න්තු ත ආනඹෝජනඹ යනයෝ මිිතඹන 64 ක් න අතය, ඒ වහ 

භවබහණ්ඩහ හයනේ භළදිවත්වීභ භත අයමුදල් ම්ඳහදනඹ නකනර්. 2016.05.18 න දින කිරි ළකසුම් 

භධසථහනඹ වහ මුල් ර තඵන රද අතය, භහනරෝචිත කහර සීභහ අහනඹ නවිට එහි ඉදිකිරීම් 

කටයුතු 95% ක් ඳභණ අන්වී ඇත. නකොනයෝනහ ාං ත තත්ත්ඹ නවේතුනන් ඳසුගිඹ යර 

ඉදිකිරීම් කටයුතු ළරසුම් කශ ඳරිදි නිභ කිරීභට නනොවළකි ව අතය, නම් නවිට යනටහි විනේශීඹ ණඹ 

නළත න වීම් තහකහිතක නතහ ියබීභ නවේතුනන් හඳෘියනේ අන් අදිඹනයහි  කටයුතු 

තහකහිතක අත්හිටුවීභට සිදුවී ඇත. නකනේවුද, නභභ කර්භහන්තලහරහනේ නිසඳහදන කටයුතු 2023 

ර්නේ දී ආයම්බ කිරීභට අනප්ක්හ නකනර්. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඵඩල්ගතභ න කි් කර්භහන්තලහරහයද දර්ලන 
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්ඹතනයේ යයශ ිත්ළටුභ  

භහනරෝචිත කහරසීභහ තුර ආඹතනඹ විසින් හර්තහ කයන රද නනශ පිරිළටුභ පිළිඵ විසතය 

ඳවත වන් ගුනහි දක්හ ඇත. 
 
 

යයශ ිත්ළටුයභහි භහසික ප්රගතිඹ 

2021වහ 2022 ාංන්දනහත්භක විග්රවඹ 

භහඹ යයශ ිත්ළටුභ (රු.මි.) 

2021 2022 

ජනහරි 791 858  

නඳඵයහරි 830 718 

භහර්තු 966 758 

අනප්රේල් 896 818 

භළින 1,046 1,000 

ජනි 1,128 1,122 

ජිත 1,144 1,264  

අන ෝසතු 1,254  1,244 

ළප්තළම්ඵර් 1,204 1,414   

එකතු 9,259 9,196 

 

අයරවි ළල් ්හරයේ හප්තිිඹ 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශ න යරත් අනරවිළල් 56 ක් ආයම්බ කය ඇිය අතය, විනරන්ඩ් 

නිසඳහදන නඵදහවළරීභ දවහ ආයණඹ කයනු  රඵන ප්රනේල තදුයටත් හප්ත කයමින් ඳතී. 2023 

ර්නේදී ඩහත් පරදහයී න ක්රභනේදඹක් ඹටනත් අනරවි ප්රනේල නඵදහ නන්කය න අනරවි 

නිනඹෝත තිනන් ඳත්කය  ළනීභට අනප්ක්හ කයන අතය, සිල්රය වහ යරත් අනරවිළල් ජහරඹ හප්ත 

කිරීනම් කටයුතු ද අවණ්ඩ සිදුනකනයමින් ඳතී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2023 ර්යේදී ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයප්ති්කෂිත ළඩටවන් ව හඳෘි 

කි් එකතු කිරීභ  
 

ආඹතනඹ තු කර්භහන්තලහරහන්හි නිසඳහදන ඉරක්ක පුයහ ළනීභ වහ සඹාංඳහිතත කිරි න ොවි 

මිිය භගින් රැසකයනු රඵන වදනික හභහන කිරි එකතුට අභතය යජනේ වහ නඳෞේ ිතක 

න ොවිනඳොශ / ළඳයුම්කරුන් භගින් ෘජුභ කිරි මිරදී ළනීභට ද ඵරහනඳොනයොත්තු න අතය, 

2022 ජනි 28 දින ඵත්තයමුල්ර කෘෂිකර්භ අභහතහාංල ඳරි්නේ න විනරන්ඩ් අනරවිළර විෘත කිරීනම් අසථහ 
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ආඹතනඹ තු කිරි රැසකිරීනම් ජහරඹ භගින් ද වදනික හභහන කිරි එකතු 2023 ර්නේදී 

තදුයටත් ර්ධනඹ කය ළනීභට අනප්ක්ෂිතඹ.  
 

අයප්ති්කෂිත කි් එකතු - 2023 

භහඹ ජදනික කි් එකතු (ීනටර්) භහසික කි් එකතු (ීනටර්) 

ජනහරි 130,000  4,030,000   

නඳඵයහරි 135,000 3,780,000 

භහර්තු 152,000 4,712,000 

අනප්රේල් 169,000 5,070,000 

භළින 191,000 5,921,000 

ජනි 211,500 6,345,000 

ජිත 239,500 7,424,500 

අන ෝසතු 252,500 7,827,500 

ළප්තළම්ඵර් 265,500 7,965,000 

සක්නතෝඵර් 255,500 7,920,500 

නනොළම්ඵර් 243,500 7,305,000 

නදළම්ඵර් 233,500 7,238,500 

 

කි් ඳටිටි ාංර්ධන ළඩටවන් ව හප්තිි යේහ 
 

 

කිරි එකතුකිරීනම් ඉරක්කඹන් පුයහ ළනීභ ස විවිධ හප්ිය නේහ ව කිරි ඳේටි ාංර්ධන 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනප්ක්ෂිතඹ. ඉන් කිහිඳඹක් ඳවත දවන් ඳරිදි නේ. 
 

 ආඹතනනේ නිසඳහදන ධහරිතහඹන් පර්ණ උඳනඹෝජනඹකින් යුතු බහවිතහ කිරීභ දවහ 

වදනික අමු කිරි  අලතහනඹන් 50% ක් ඳභණ භහ භටභ අඹත් න ොවිනඳොශ ළනි 

විබඹකින් පුයහ ළනීනම් ළද ත්කභ වදුනහන න ඇිය අතය, එහි මුල් පිඹයක් ලනඹන් 

නිඹමු හඳෘියඹක් නර  භධභ ඳරිභහණනේ කිරි න ොවිනඳොශක් ආයම්බ කිරීභ 

 යට තුශ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීනම් ප්රමුව කහර්ඹඹක් ලනඹන් අභිජනන කටයුතු වහ 

පිරිමි තුන් 100 ක් සඹාං ඳහිතත කිරි න ොවි මිිය නත රඵහදීභ 

 කෘත්රිභ සිාංචලන කටයුතු වහ කෘත්රිභ සිාංචලන තහක්ණික නිශධහරීන් 100 ක් පුහුණු කය 

ක්නේරඹට නඹොමු කිරීභ වහ සවුන්ට අල කෘත්රිභ සිාංචලන උඳකයණ කේටර රඵහදීභ. 

නභභගින් අභ ලනඹන් භහසික සිදුකයන කෘත්රිභ සිාංචලන  ණන 4,000 ක් දක්හ ළඩි 

කිරීභට ඵරහනඳොනයොත්තු නේ 

 “පිම නදන කිරි න ොවිඹහ”  ළඩටවන ඹටනත් නිසි කශභනහකයණ විකා බහවිතඹ වයවහ කිරි 

කර්භහන්තඹ නාංහලීභ ව රඵහ ත් හර්ථකත්ඹ ඉදිරි ර් වහ දහඹක කිරීභ අයමුණු 

කය නිමින්, නතෝයහ ත් න ොවීන් 3,000 ක්, කිරි න ොවි මිිය 300 ක් ව ඵරභණ්ඩර 97ක් 

තුළින් නවොභ න ොවීන් 100 ක්, නවොභ මිිය 50 ක් ව නවොභ ඵරභණ්ඩර 20 ක් වහ 

මූර තහ  ප්රදහනඹ කිරීභ 
 

 කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි හඳහය වබහගිත් ළඩටවන මිල්නකො ආඹතනඹ වහ අනුඵේකාත 

ඌ, භධභ, ඹම වහ උතුරු භළද ඳශහත් ආයණඹ න ඳරිදි කිරි න ොවීන් 3,000 ක් 

ාංර්ධනඹ කිරීභ භගින් 2023 ර්නේදී වදනික කිරි එකතු ලීටර් 12,500 කින් ඉවශ 

නළාංවීභ 



116 
 

 

 

 අයනකුත් ාංර්ධන ළඩටවන් ව හඳෘි  
 

 නහසියඹ අභ කිරීභ වහ කහර්ඹක්භතහ ඉවශ නළාංවීභ. 

- විදුිත ඳරිනබෝජනඹ අභ කිරීනම් අයමුණින් නඳොනශොන්නරු වහ දි න කර්භහන්තලහරහන්හි 

සර්ඹ ඳළනර විකය විදුිත ඵරඹ රඵහ  ළනීනම් නිඹමු හඳෘියඹක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
 

- අනේනර කර්භහන්තලහරහනේ ඩීල් භගින් අවණ්ඩ ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන විදුිත ජනන 

ඹන්ර නනුට හභහන විදුිත ළඳයුභ භගින් විදුිතඹ රඵහ  ළනීභට කටයුතු කය, විදුිතඹ 

ම ළටීභකදී විදුිත ජනන ඹන්ර ක්රිඹහත්භක න නතක් විදුිත ඵරඹ අවණ්ඩ ළඳයීභ වහ 

UPS ඹන්රඹක් වි කිරීභ. නභභගින් භකට රුපිඹල් මිිතඹන 17ක ඳභණ ඉියරිඹක් සිදුන 

අතය ඩීල් වහ ළඹන විනේල විනිභඹ ප්රභහණඹක් ඉියරි කය ත වළක.  
 

- උඳුන් නතල් භගින් ක්රිඹහත්භක කයනු රඵන නඵොිනනල්රු නනුට නිඹමු හඳෘියඹක් 

ලනඹන් දි න කර්භහන්තලහරහනහි දය බහවිතනඹන් නඵොිනනල්රු ඹන්ර ක්රිඹහත්භක කිරීනම් 

ක්රභනේදඹක් සථහපිත කිරීභ.   

 

 දි න කර්භහන්තලහරහනේ අිනස්රීම් නිසඳහදනඹ වදනික ලීටර් 30,000 ක් දක්හ ඉවශ 

නළාංවීභ 
 

 නඳොනශොන්නරු කර්භහන්තලහරහනේ නඹෝ ේ නිසඳහදනඹ වදනික නකෝප්ඳ 200,000 ක් 

දක්හ ඉවශ නළාංවීභ 
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ී/ භවළලි ත්ත් හඳහ්ක භහගතභ 

දළ්කභ 

දිනක් ඹළිය උස තත්ත්නේ නරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ව නරොිනරර් කුකුළු භස නේශීඹ 

නනශනඳොනශේ හධහයණ මිරට ඳඹන ප්රමුව නිසඳහදකනඹකු වීභ 

යභයවය 

අන්තර්ජහියක තත්ත් ප්රමිතීන්ට අනුකර නවීන තහක්ණඹ බහවිතහ කය දිනක් ඹළිය නරොිනරර් 

කුකුළු ඳළටවුන් ව නරොිනරර් කුකුළු භස ගුණහත්භක තත්ත්නඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ 

අයුලණු 

 නනශනඳොශ මිර භතුිතතතහ ඳත්හන න ඹහභ අයමුණු කයන න මිනිස ඳරිනබෝජනඹ 

වහ අල කයන කුකුළු භස වහ ම ත්තය නිසඳහදනඹ කිරීභ ව දිනක් ඹළිය නරොිනරර් 

කුකුළු ඳළටවුන් අභිජනනඹ කිරීභ   
 

 භවළිත “එච්” කරහඳනේ න ොවීන් කෘෂිකහර්මික වහ ත්ත් ඳහරන කටයුතු වහ උනන්දු 

කයවීභ භගින් සවුන්නග්ධන ආදහඹම් ඉවශ නළාංවීභ, රැකිඹහ අසථහ ඇියකිරීභ ව සුබහධනඹ 

ඇියකිරීභ  
 

 ප්රධහන ්කයේත්ර 

උස තත්ත්නේ දිනක් ඹළිය නරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ ව නරොිනරර් කුකුළු භස 

නිසඳහදනඹ 

කහර්ඹඹන් 

 ආනඹනඹ කයන රද නවෝ නේශීඹ මිරදී  ත් තුන්න න් භන්විත භේ කුකුළු ඒකකඹක් 

ඳත්හන න ඹහභ 

 අර්ධ සඹාං්රීඹ ම ත්තය යක්කනහ හයඹක් ඳත්හන න ඹහභ 

 හණිජ නරොිනරර් ඒකකඹක් ඳත්හන න ඹහභ 

 භවළිත “එච්” කරහඳඹට අඹත් කුකුළු ඳහරනනේ නිඹළනරන න ොවීන් ම්ඵන්ධීකයණඹ වහ 

හප්ිය අාංලඹක් ඳත්හන න ඹහභ 

 නෞවහයක්ෂිත වහ ප්රමිිය ත කුකුළු භස නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අර්ධ සඹාං්රීඹ භස 

ළකසුම්වරක් ඳත්හන න ඹහභ 

 කුකුළු ආවහය නිසඳහදනඹ කිරීභ 

 භහ නම් නිසඳහදන අනරවි කිරීභ වහ අනරවි ළල් ඳත්හන න ඹහභ 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

2022 ර්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් වහ හඳෘතීන්හි ප්රගතිඹ (2022.09.30)           

භද ත්ත් ගතවනඹ ර්ධනඹ කිරීභ 

ළඩටවන නිභවුභ  

භේ තුන් ාංවහ (2022.01.01 දිනට) 13,511 

භහයරෝචිත ර්ඹ තුශදී එ්කකයන රද ාං හ 9,120 

භහයරෝචිත ර්ඹ තුශදී ගතවනයඹන් ලත් කයන රද භද තුන් ාං හ 8,986 

ර්ඹ තුශදී මිඹගිඹ භද තුන් ාං හ 1,135 

භේ තුන් ාංවහ (2022.09.30 දිනට) 10,330 

 

බිත්තය නිසඳහදනඹ 
 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශ භේ තුන්න න් රඵහ ත් ම ත්තය ාංවහ 728,067 කි.  

භහඹ ම ත්තය ාංවහ 

්නහ් 122,925 

යඳඵයහ් 89383 

භහර්තු 90047 

අයප්රේල් 74962 

භළයි 79435 

ජූනි 69774 

ජූලි 66554 

අයගතෝසතු 67559 

භහඹ ම ත්තය ාංවහ 

ළප්තිතළම්ඵර් 67428 

එකතු 728,067 

 

කුකුළු ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ 
 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශ අභිජනනඹ කශ දිනක් ඹළිය නරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ාංවහ 

544,075 කි. අභිජනනඹ කයන රද දිනක් ඹළිය නරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ාංවහ පිළිඵ භහසික 

ප්ර ියඹ ඳවියන් නඳන්නුම් කය ඇත. 
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කුකුළු ඳළටවුන් නිසඳහදනයේ ර්ධනඹ 

භහඹ න ොවිනඳොශ 

තුශ  

හභහත ක 

න ොවීන් 

ඵහහිය 

 ළනුම්කරුන් 

විනහලව 

ඳළටවුන්  

එකතු 

්නහ්  8,000  107,285 - 115,285 

යඳඵයහ් 10,800  71,630 - 82,430 

භහර්තු 11,060  66,290 - 77,350 

අයප්රේල් 3,035  56,655 - 59,690 

භළයි 2,330  47,825 - 50,155 

ජුනි 12,930 - 50,660 - 63,590 

ජූලි 13,060  37,825 - 50,935 

අයගතෝසතු 0  44,690 - 44,690 

එකතු 61,215  482,860 - 544,075 

 
යරොයිරර් කුකුළු භස නිසඳහදනඹ 

 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශ නිසඳහදනඹ කශ නරොිනරර් කුකුළු භස ප්රභහණඹ නභට්රික් නටොන් 

81,510.93 කි.  

යරොයිරර් කුකුළු භස නිසඳහදනඹ (යභ.යටො.) 
භහඹ න ොවිනඳොශ හණිජ නරොිනරර් ඒකකඹ හභහත ක න ොවීන් මුළු ශුේධ ඵය 

වන ඵය අඳද්ර් ඵය ශුේධ ඵය වන ඵය අඳද්ර් ඵය ශුේධ ඵය 

්නහ්  22,039.50 5,239.41 16,800.09 -  - -  16,800.09 

යඳඵයහ් 8,230.08 1,975.28 6,254.80 - -  - 6,254.80 

භහර්තු 22,328.08 4,856.68 17,471.40 - -  - 17,471.40 

අයප්රේල් 13,083.80 6,916.89 6,166.91 - -  - 6,166.91 

 

භහඹ න ොවිනඳොශ හණිජ නරොිනරර් ඒකකඹ හභහත ක න ොවීන් මුළු ශුේධ ඵය 

වන ඵය අඳද්ර් ඵය ශුේධ ඵය වන ඵය අඳද්ර් ඵය ශුේධ ඵය 

භළයි 9,178.70 2,055.10 7,123.60 - -  - 7,123.60 

ජුනි 9,642.73 2,361.22 7,281.51  - -  - 7,281.51 

ජූලි 4,965.03 1,297.43 3,667.60 - -  - 3,667.60 

අයගතෝසතු 22,236.70 5,491.68 16,745.02 -  -  - 16,745.02 

ළප්තිතළම්ඵර් - -   - - -  - 

එකතු 111,704.62 30,193.69 81,510.93 - - - 81,510.93 
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යරොයිරර් කුකුශන්  වන ඵයට අයරවි කිරීභ 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී ජී ඵයට නරොිනරර් කුකුශන්  අනරවි කය නළත. 

දින්ක ඹළි යරොයිරර් කුකුළු ඳළටවුන් අයරවිඹ 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී නිසඳහදිත නරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන්න න් රද ආදහඹභ ඳවත ඳරිදිනේ. 

භහඹ නරොිනරර් කුකුළු 

ඳළටවුන් 

අනරවි ආදහඹභ (රු.මි.) 

්නහ් 107,285 11.9 

යඳඵයහ් 71,630 10.26 

භහර්තු 66,290 11.26 

අයප්රේල් 56,655 2.70 

භළයි 47,825 3.20 

ජූනි 50,660 7.60 

ජූලි 37,825 4.20 

අයගතෝසතු 44,690 7.40 

ළප්තිතළම්ඵර් 55,385 11.90 

එකතු 538,245 70.42 

ගතහ කටයුතු වහ අයනකුත් නිසඳහදනඹන් 

අ/අ විසතයඹ ආනඹෝජනඹ 

(රු.) 

ආදහඹභ (රු.) 

1. අක්කය 1.5 ක රළ න් ඳෘේ  හ කය ඇත - 61,915.45 

2. සකය ඒකකඹ-තුන් 47ක් ජී ඵයට අනරවි කිරීභ 852,000 2,553,800.00 

3. අක්කය  05  ක  නඳොල්  හකය ඇත - 1,000,000 

2023 ර්යේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයප්ති්කෂිත ළඩටවන් ව හඳෘි  
 භේ ත්ත් ඳළටේ කහණ්ඩ 05ක් මිරට  ළනීභට කටයුතු කිරීභ 
 දළනට ක්රිඹහත්භක සකය   ඒකකනේ  අභිජනන අාංලඹ පුළුල් කිරීභ 
 2022/23 භව කන්නනේ අක්කය 03ක මිමි ප්රභහණඹක නෝඹහ   හක් ආයම්බ කිරීභ 
 අක්කය 05ක මිමි ප්රභහණඹක නටොම් නජ්සී අස  හක්  හ කිරීභ 
 අක්කය 03 ක මිමි ප්රභහණඹක භඤසනඤොක්කහ  හ කිරීභ 
 හම ජභඹ නරොිනරර් ඒකකනේ එක් කහණ්ඩඹකට නරොිනරර් තුන් 13,000 ක් නඩත්තු කිරීභ 
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ී/ ශ්රී රාංකහ කුකුළු ඳහරන ාංර්ධන (පුේගතලික) භහගතභ 

 දළ්කභ 
ශ්රී රාංකහ තුශ ප්රමුව කුකුළු ඳහරන ාංර්ධන ආඹතනඹක් නර ක්රිඹහත්භකවීභ තුළින් ග්රහමීය ඹ 

ජනතහනග්ධන භහජ ආර්කක තත්ත්ඹ න හසිටුවීභ 

යභයවය 
කුකුළු ම්ඳත ග්රහමීය ඹ හප්ත කයරමින් ියයහය ාංර්ධනඹක් උනදහ ඳත්නහ සීමිත ම්ඳත් 

උඳරිභ අයුරින් කශභනහකයණඹ වහ අල ක්රිඹහභහර්  අනු භනඹ කිරීභ 

 ප්රධහන ්කයේත්ර 
 ත්ත් ඳහරනනේ නිඹළලීභ 

 නඳොල්  හ කශභනහකයණඹ 

 අතුරු නබෝ   හ කිරීභ 

 අනරවිකයණඹ 

අයුලණු   
 කුකුළු ඳහරන කර්භහන්තනේ ාංර්ධනඹ වහ ආශ්රිත නනත් හඳෘිය වඳුනහ ළනීභ වහ ඒ 

වහ අල තහක්ණික දළනුභ නඹොදහ ළනීභ 
 

 කුකුළු ක්නේරනේ ාංර්ධනඹට අල ම්ඳත් දහඹකිනන් වහ අල මූරභඹ ප්රියඳහදන 

නේශීඹ වහ විනේශීඹ ලනඹන් රඵහ ළනීභ 
 

 කුකුළු ාංර්ධන කර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ නිසඳහදකිනන්, ඳහරිනබෝගිකඹන් වහ 

 ළණුම්කරුන් වඳුනහ ළනීභ ව එභ කර්භහන්තඹට අල කයන ආවහය, ෂධ ර්  ඇතුළු 

සිඹළුභ ආඹතනික ම්ඵන්ධීකයණඹන් සිදුකිරීභ 
 

 යජනේ අභිජනන කුකුළු න ොවිනඳොශල් භඟ වනඹෝ නඹන් කටයුතු කිරීභ 
 

 දිිනන පුයහ විසිරී සිටින කුකුළු ඳහරනඹට අදහශ ප්රජහ මූර ාංවිධහන ඒකයහශී කිරීභ වහ විඵර 

 ළන්වීභ 
 

 කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදනඹ 
 

 

කහර්ඹඹන්  
 පුේ ිතක අාංලනේ න ොවීන්, යජනේ ආඹතන වහ අදහශ අභහතහාංල අතය ම්ඵන්ධීකයණ 

ආඹතනඹක් නරට කටයුතු කිරීභ 
 

 කුකුළු ඳහරනඹ ම්ඵන්ධ සිඹළුභ අභිජනන කටයුතු ව නල්ඹර් වහ නරොිනරර් නිසඳහදන 
කටයුතු අවණ්ඩ ඳත්හන න ඹහභ 
 

 න ොවිනඳොශ සිඹළු නිසඳහදන, ආඹතනඹට අඹත් අනරවිළල් වයවහ හධහයණ මිර  ණන් 
ඹටනත් ඳහරිනබෝගිකඹන් නත රඵහදීභ 
 

 ආඹතනඹට අල කුකුළු ආවහය නිසඳහදන කටයුතු ව  ඵඩහ ඳවසුකම් න ොවිනඳොශ 
භූමිනඹහි ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
 

 ග්රහමීය ඹ ප්රජහනග්ධන නඳෝණ ර්ධනඹට දහඹක න ම ත්තය ව කුකුළු භස හධහයණ මිරට ප්රජහ 
නත නිකුත් කිරීභ 
 

 සුළු ඳරිභහණ කුකුළු න ොවිනඳොශල් රට අල කයන කුකුළු ඳළටවුන් න ොවීන් නත 
රඵහදීභ 
 

 න ොවිනඳොශ භූමිනඹහි ඇිය නඳොල්  හ නිසි නර නඩත්තු නකොට ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ ව 
කුකුළු ක්නේරනේ ාංර්ධනඹ වහ එභ අයමුදල් නඹොදහ  ළනීභ 
 

 න ොවිනඳොශ භූමිඹ තුශ ආදහඹම් නබෝ  වහ අතුරු නබෝ  හප්ත කිරීභ භඟින් උඳරිභ ආර්කක 
පරදහයීතහඹක් රඵහ  ළනීභට කටයුතු කිරීභ 
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 ප්රහථමික වහ ේවිතීඹ අධහඳනඹ වදහයන සිසු දරුන් ඇතුළු කුකුළු හඳහයඹ පිළිඵ 
උනන්දුක් දක්න ඳහර්ලඹන්ට න ොවිනඳොශ තුශදීභ ප්රහනඹෝගික වහ නහඹහත්භක පුහුණු 
රඵහදීභ 
 

 ආඹතනනේ නේකඹන්නග්ධන සුබහධනඹ වහ කටයුතු කිරීභ 
 
 

 

 

 

 

2022 ර්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් වහ හඳෘතීන්හි ප්රගතිඹ (2022.09.30) 

යරොයිරර් අභි්නන කටයුතු 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී නරොිනරර් අභිජනන  වනනේ ප්ර ියඹ ඳවියන් දක්හ ඇත. 

 

භහඹ තුන් ප්රභහණඹ ම ත්තය ප්රභහණඹ 

කුකුශන් කිකිළිඹන් අභි්නනඹ 

වහ  

අයරවිඹ 

වහ 

ුලළු 

ප්රභහණඹ 

්නහ් 638 6,276 65,561 4,482 70,043 

යඳඵයහ් 606 6,253 47,662 3,637 51,299 

භහර්තු 500 5,176 59,701 4,857 64,558 

අයප්රේල් 488 5,156 17,677 28,323 46,000 

භළයි 244 2,321 - 56,433 56,433 

ජුනි 235 2,287 18,226 9,826 28,052 

ජූලි 219 2,267 23,828 3,086 26,914 

අයගතෝසතු 210 2,222 18,264 1,922 20,186 

ළප්තිතළම්ඵර් 201 2,205 38,552 3,603 42,155 

එකතු   289,471 116,169 405,640 
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                                     නිසඳහදිත කුකුළු ඳළටවුන් ාං හ 

භහඹ 2018 2019 2020 2021 2022 

්නහ් 35,365 50,800 34,425 27,000 64,675 

යඳඵයහ් 30,170 42,025 34,675 24,000 46,200 

භහර්තු 34,605 45,100 59,160 24,375 38,975 

අයප්රේල් 38,040 73,450 21,775 13,450 44,175 

භළයි 33,925 49,500 4,690 17,500 10,200 

ජුනි 21,000 33,450 32,725 20,650 - 

ජූලි 37,300 44,325 42,500 14,275 - 

අයගතෝසතු 29,420 33,750 56,250 15,505 15,575 

ළප්තිතළම්ඵර් 29,185 32,500 38,775 11,150 10,400 

ඔ්කයතෝඵර් 60,665 24,875 36,575 13,095 - 

යනොළම්ඵර් 50,200 25,350 29,975 55,625 - 

යදළම්ඵර් 53,545 38,000 28,200 54,800 - 

එකතු 453,420 493,125 419,725 291,425 230,200 

 

 

යයෝභහන්කක ත්ත් ගතවනඹ 

ඵළටළු ගතවනඹ 

විසතයඹ 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

ළප්.30 

ඳ්ණත ිත්මි තුන් 3 6 6 7 5 5 

ඳ්ණත ගතළවළණු තුන් 44 63 69 99 101 119 

තරුණ ිත්මි තුන් 6 5 3 6 08 13 

තරුණ ගතළවළණු තුන් 17 36 51 34 50 70 

කුඩහ ිත්මි තුන් 25 32 25 48 43 52 

කුඩහ ගතළවළණු තුන් 19 27 40 78 71 49 

එකතු 114 169 194 272 278 308 
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මීය  ගත ගතවනඹ  

 
  

 

 
යඳොල් ව යකොප්තිඳයහ නිසඳහදනඹ 

 

 

යඳොල් නිසඳහදනඹ 
 
 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී නඳොල් නිසඳහදනනේ භහසික ප්ර ියඹ ඳවියන් නිරඳනඹ කය ඇත. 
 
 

භහඹ 2018 2019 2020 2021 2022 

්නහ් 759 18,532 36,927 22,936 21,736 

යඳඵයහ් 33,035 40,127 36,250 32,542 47,309 

භහර්තු 25,204 12,658 22,624 22,454 10,300 

අයප්රේල් 976 52,158 46,063 46,750 49,830 

භළයි 21,393 75,634 61,500 63,956 33,820 

ජුනි 3,325 2,045 37,228 6,063 21,373 

ජූලි 28,922 35,141 34,781 59,122 48,100 

අයගතෝසතු 13,960 61,496 28,871 30,707 30,875 

ළප්තිතළම්ඵර් 11,071 29,471 15,531 30,955 24,297 

 

විසතයඹ ාංවහ 
(2022 ළප්. 30) 

මීය  ගත සන් 1 

මීය  ගත ළසසිඹන් 3 

ිත්මි මීය  ගත සු ඳළටවුන් 1 

ගතළවළණු මීය  ගත සු ඳළටවුන් 2 

ගතර්බනී මීය  ගත යදනුන් 4 

කි් ගතන්නහ යදනුන් 1 

මීය  ගත නෆම්බිඹන් 4 

එකතු 16 
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භහඹ 2018 2019 2020 2021 2022 

ඔ්කයතෝඵර් 24,825 30,146 17,031 24,173 - 

යනොළම්ඵර් 22,669 33,090 28,233 11,841 - 

යදළම්ඵර් 20,254 33,558 32,113 29,287 - 

එකතු 206,393 424,056 397,152 380,786 287,640 

 
,  

යකොප්තිඳයහ නිසඳහදනඹ 

භහනරෝචිත කහර සීභහ තුශදී නකොප්ඳයහ නිසඳහදනනේ ප්ර ියඹ ඳවත ඳරිදිනේ. 

ර්ඹ නකොප්ඳයහ 

නිසඳහදනඹ(කි.ග්රෆ.) 

2018 1,755. 10 

2019 1,341.95 

2020 812.08 

2021  1,039.30 

2022 ළප්ති.30 1,118.30 

 

මීය  ගත හඳෘියේ කි් නිසඳහදනඹ  
 

ර්ඹ කිරි නිසඳහදනඹ (ලීටර්)  

2020 1,095.60 

2021 968.15 

2022 ළප්ති. 30 1,963.25 
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භහයරෝචිත කහර ීභහ තුශ ්ඹතනයේ මූර ප්රගතිඹ (රු.මි.) 
 

                                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 ර්යේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට අයප්ති්කෂිත  ළඩටවන් ව හඳෘි 
 

අ/අ හඳෘියඹ අයමුණු 

1. නරොිනරර් අභිජනන භේ තුන් කහණ්ඩ 03 ක් 

මිරදී   ළනීභ 

නරොිනරර් තුන් අභිජනනඹ කිරීභ තුළින් න ොවිනඳොශ 

ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ 

2. ඵළටළු හඳෘියනේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ ඵළටළු ව මීය     වනඹ ළඩි කිරීභ තුළින් න ොවිනඳොශ 

ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ 
3. මීය    හඳෘියනේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ 

4. න ොවිනඳොශ තු අක්කය 15 ඳභණ භූමිඹක 

අන්නහසි  හක් ආයම්බ කිරීභ 

 

න ොවිනඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ 

 
5. නකොස,නත්ක්ක,කජු ව තළඹිිත න  හන් 

ආයම්බකිරීභ 

6. නඳොල් ඳළර 750ක් සිටුවීභ 

7. සකය හඳෘියඹක් ආයම්බ කිරීභ 

8. න ොවිනඳොශ තු අනරවි ළනල් ධහරිතහඹ ළඩි 

කිරීභ 

අනරවි ළල් ආදහඹභ ඉවශ නළාංවීභ 

9. න ොවිනඳොශට විදුිතඹ ඳඹන ප්රධහන විදුිත 

ඳරිඳථඹ වහ විදුිත රැවළන් අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

ම ත්තය යක්කනහ හයනේ විදුිත ඳේධියඹ නිසි නර 

ඳත්හන න ඹහභ 

10. කුකුළු නකොටු අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ  

න ොවිනඳොනශේ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළාංවීභ 11. ම ජ යක්කනහ හයඹ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

 

විසතයඹ ජන. නඳඵ. භහර්තු අනප්රේ. භළින ජුනි ජිත අන ෝ. එකතු 

විකුණුම් 

ආදහඹභ 
9.9 8.3 11.6 3.0 10.9 1.1 5.4 3.6 54.1 

විකුණුම් 

පිරිළඹ 
5.5 4.7 5.9 6.8 11.6 4.9 5.8 5.6 53.8 

දශ රහබඹ/ 

අරහබඹ 

4.4 3.6 5.7 (3.8) (0.7) (3.8) (0.4) (2.0) 0.34 

නනත් 

ආදහඹම් 
0.047 0.001 0.08 0.03 - 0.04 0.03 0.08 0.29 

ඳරිඳහරන 

විඹදම් 
2.2 2.3 3.7 1.9 2.2 1.9 2.0 2.2 18.4 

ශුේධ රහබඹ/ 

අරහබඹ 

2.2 1.3 2.08 (5.6) (2.9) (5.7) (5.1) (4.1) (17.9) 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් ර මූර වහ යබෞික ප්රගතිඹ  

 

ග්රහමීය ඹ ්ර්කක යබෝගත ගතහ වහ ප්රර්ධන අාංලඹ  

(යඳය ළඹශීර්ඹ 407) 
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ග්රහමීය ඹ ්ර්කක යබෝගත ගතහ වහ ප්රර්ධන අාංලඹ (යඳය ළඹශීර්ඹ 407) 

වළඳින්වීභ 
 

 
 

 නභභ අාංලඹ, ර්තභහනනේ ග්රහමීය ඹ ආර්කක නබෝ   හ වහ ප්රර්ධන අාංලඹ නර ක්රිඹහත්භක න 

අතය අාංක 2277/53 දයණ 2022.04.28 දිනළිය අිය විනලේ  ළේ ඳරඹට අනු ග්රහමීය ඹ ආර්කක 

නබෝ   හ වහ ප්රර්ධන යහජ අභහතහාංලඹ නර කෘෂිකර්භ නර් අඹ අභහතහාංලඹ ඹටනත්  

පිහිටුන රද ආඹතනඹකි. 

 

 මීය ට නඳය අාංක 2196/27 දයණ 2020.10.06 දිනළිය අිය විනලේ  ළේ ඳරඹට අනු කෘෂිකර්භ 

නර් අඹ අභහතහාංලඹ ඹටනත්  ඳසු හමීය  ග්රහමීය ඹ ප්රනේල ාංර්ධන ව  ෘවහශ්රිත ත්ත් ඳහරන වහ 

සුළු ආර්කක නබෝ   හ ප්රර්ධන යහජ අභහතහාංලඹ නමින් ඳළියණ. නභභ අාංලඹ ඹටනත් න 

කහර්ඹඹන් වහ කර්තඹන් ඳවියන් දළක්නේ. 

 

 කහර්ඹඹන් වහ කර්තඹන්  

 
(1) කෘෂිකර්භ අභහතයඹහනග්ධන උඳනදස වහ භ  නඳන්වීභ භත “න තහක්ණික කෘෂි 

ජීනනෝඳහඹක්” ඇිය කිරීභ වහ අදහශ නීිය ව අණඳනත්රට අනුකර ග්රහමීය ඹ 

ආර්කක නබෝ   හ වහ ප්රර්ධන විඹඹට අදහශ ප්රියඳත්ිය ම්ඳහදනඹට වහඹ වීභ, 

ජහියක අඹළඹ, යහජ ආනඹෝජන වහ ජහියක ාංර්ධන ළඩපිළිනශ ඹටනත් ඇිය හඳෘිය 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව ඳවත දළක්නන නදඳහර්තනම්න්තු, යහජ ාංසථහ වහ සථහපිත 

ආඹතනඹන්හී විඹඹන් වහ කහර්ඹඹන් වහ ඊට අදහශ ළඩටවන් ව හඳෘිය ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ, ඳසු විඳයම් කිරීභ වහ ඇ යීභ. 

 

 සුවියලේෂී ප්රුල තහ 

 

(1) සුවිනලේෂිත භූන ෝලීඹ රක්ණඹන් හිත ප්රනේලඹන්හි  හ කශ වළකි කව, උඳු, ඉඟුරු, 

නේශීඹ අර ර්  ළනි සුළු නබෝ   ෘවහශ්රිත ඉඩම් ර  හකිරීනම් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ. 

 
(2) මූර ආඹතන, තහක්ණික නේහ ආඹතන, මූිතක උඳකයණ වහ අමුද්ර ළඳයුම්කරුන් 

වඳුනහ න න පභඟින් සුළු නබෝ  ආශ්රිත  ෘව නිසඳහදන පුළුල් කිරීභට අල ඳවසුකම් 

රඵහ දීභ ම්ඵන්ධීකයණඹ. 

 
(3) අදහශ ආඹතන ම්ඵන්ධීකයණඹ කයමින් උතුරු ව නළන නහිය ඳශහත්ර ඳසු හමීය  

 ම්ර ජීනනෝඳහඹ භහර්  වහ මූිතක අලතහ විඵර  ළන්වීභ වහ ක්ෂ්රද්ර මූර 

ඳවසුකම් ඇතුශත් පුනර්ජීන මූර ඳවසුකම් ක්රභනේදඹක් වඳුන්හ දීභ. 

 
(4) රසතහදී ක්රිඹහන්ට රක් ව ග්රහමීය ඹ ප්රනේලර භහර් , හරිභහර් , ඳහනීඹ ජර ඳවසුකම්, 

විදුිතඹ වහ ප්රහථමික ඳහල් ාංර්ධනඹ දවහ ක්රිඹහත්භක ළඩටවන්රට ප්රමුවත්ඹ 

රඵහ දීභ දවහ දිළිඳු ඵ පිටු දළකීභ වහ ආර්කක පුනර්ජීනඹ දවහ ක්රිඹහත්භක න 

ජනහකාඳිය කහර්ඹ හධක ඵරකහඹ භ  අල ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු සිදු කිරීභ. 
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ාංර්ධන වහ ළරසුම් කටයුතු 
 

 

2022 ර්ඹ වහ අනුභත ාංර්ධන ළටවන්  
 

 අඹළඹ ඇසතනම්න්තු ඹටනත් 2022 ර්ඹට ඳවියන් දළක්නන ඳරිදි  ග්රහමීය ඹ ආර්කක නබෝ  
 හ වහ ත්ත් ඳහරනව වහ ප්රියඳහදන රු. මි. 175.00 ක් නන් කය ියබූ අතය අනුභත 
ප්රියඳහදනඹ රු. මි. 140.00 කි. 

 
 

ළඩටවන නන් කශ ප්රියඳහදනඹ  (රු.මි.) අනුභත ප්රියඳහදන (රු.මි.) 

නබෝ   හ හඳෘියඹ   125.00 100.00 

එළු ඳහරන හඳෘියඹ    50.00 40.00 

එකතු 175.00 140.00 

 

 

ාංර්ධන ළඩටවන්ර ප්රගතිඹ - 2022.09.30 දිනට  
 

යබෝගත ගතහ හඳෘිඹ - කව, උඳු ව ුලාං යබෝගත 
 

 2022 නර් අනුභත ප්රියඳහදන රු.මි. 100.00 කි. යහජ බහණ්ඩහ හයනේ ප්රියඳහදන අවුයහ තළබීභ 
නිහ ඳශමු අදිඹය නර ක්රිඹහත්භක කශ ප්රියඳහදනඹ රු. මි. 50.00 කි. 2021 නර් අතළිය ම ල් 
වහ ළඹ කශ මුදර රු. 24,561,408.00 කි. 2022 යට ඉියරි ප්රියඳහදන රු. 25,438,592.00 
කි. එභ ප්රියඳහදන නඹොදහ ඳවත  හ සිදු කිරීභට කටයුතු කය ඇත. හඳෘිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ 
දිසත්රික් නල්කම්නග්ධන නභනවඹවීභ ඹටනත්  ප්රහනේශීඹ නල්කම් කහර්ඹහරර ම්ඵන්ධීකයණඹ 
තුළින්  දිසත්රික් කෘෂිකර්භ අධක් භගින් සිදු නකනර්.  

 

කව යබෝගත ගතහ -  

 

 අනුයහධපුය දිසත්රික්කඹට නන් කර මුදර රු. 869,772.50 කි. නම් ඹටනත් ප්රියරහී න් 474 ක් 
වහ බීජ 2,823 Kg ක ප්රභහණඹක්  ඉඩම් නවක්ටඹහර් 2.35 ක  හ කිරීභට අනුභළියඹ රඵහ දී 
ඇත. 

 

උදු නබෝ   හ -  
 

 ඹහඳනඹ, කිිතනනොච්චි, භන්නහයභ, මුරියේ, ේනිඹහ, ත්රිකුණහභරඹ, භඩකරපු  ව යත්නපුය 
ඹන දිසත්රික්ක වහ රු. 7,656,447.00ක්  නන් කය ඇත. නම් ඹටනත් ප්රියරහී න් 2,164ක් වහ  
බීජ  9,007 Kg ක ප්රභහණඹක්  ඉඩම් නවක්ටඹහර් 360 ක  හ කිරීභට අනුභළියඹ රඵහ දී ඇත. 

 
මුාං නබෝ   හ -  
 

 ඹහඳනඹ, කිිතනනොච්චි, භන්නහයභ, මුරියේ, කුරුණෆ ර, නඳොනශොන්නරු, ත්රිකුණහභරඹ, 
භඩකරපු, අම්ඳහය  ව යත්නපුය ඹන දිසත්රික්ක වහ රු.13,094,736.00 ක්  නන් කය ඇත. 
නම් ඹටනත් ප්රියරහී න් 2,942 ක්  වහ  බීජ  13,046 Kg  ක ප්රභහණඹක්  ඉඩම් නවක්ටඹහර් 
540 ක  හ කිරීභට අනුභළියඹ රඵහ දී ඇත. 

2022 නර් නබෝ   හ ප්රර්ධනඹ ඹටනත් නදන අදිඹය වහ රු.මි. 50.00ක ප්රියඳහදන 
කිිතනනොච්චි, භන්නහයභ, ේනිඹහ, නඳොනශොන්නරු, ත්රිකුණහභරඹ, අනුයහධපුයඹ,  අම්ඳහය 
ව නභොණයහ ර ඹන දිසත්රික්කරට උඳු ව මුාං නබෝ   හකිරීභ වහ  නන් කය අල 
ඉදිරි කටයුතු කයමින් ඳතී. 
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යබෝගත ගතහ  හඳෘිඹ - ප්රගතිඹ 2022.09.30 දිනට 

දිසත්රි්කකඹ යබෝගතඹ 

යන් කශ 

ප්රිඳහදන 

(රු.මි). 

2021 

අතළි 

බිල් ඳත් 

(රු.මි.) 

ප්රිරහීනන් 

ගතණන 

යඵදහ දුන් 

ීජ් 

ප්රභහණඹ 

(කි.ග්රෆ.) 

ගතහ කශ 

භූමි 

ප්රභහණඹ 

(අ්කකය) 

අයප්ති්කෂිත ලර්කකඹ 

විඹදභ 

(ීජ්) රු.මි 

ඳ්ඳහරන 

විඹදම් 

(රු.මි.) 

2022 

විඹදභ 

(රු.මි.) 

ුලළු විඹදභ 

2021 

අතළි 

බිල්ඳත් + 

2022 න 

හඳෘි 

(රු.මි.) 

ඹහඳනඹ  
උඳු  2.000 2.939 122 391 39.50 0.313 0.0267 0.9177 3.8567 

ුලාං 210 550 55.50 0.578 

එකතු   332       

  කිිතනනොච්චි  
උඳු  2.000 - 309 1,455 145.50 1.164 0.0582 1.9972 1.9972 

ුලාං 142 738 73.75 0.775 

එකතු   451       

භන්නහයභ  
උඳු  1.784 3.925 105 1,040 104.00 0.863 0.0521 1.7891 5.7141 

ුලාං 91 833 83.25 0.874 

එකතු   196       

මුරියේ  
උඳු  2.000 - 253 970 97.00 0.776 0.0512 1.7592 1.7592 

ුලාං 183 888 88.75 0.932 

එකතු   436       

වුනිඹහ උඳු  2.000 0.016 825 2337 233.75 1.940 0.0582 1.9982 2.0142 

 ුලාං   -       

එකතු   825       

කුරුණෆ ර 
උඳු  2.000  

- 

-    0.0582 1.9982 1.9982 

ුලාං 641 1847 231.00 1.940 

එකතු   641       

නඳොනශොන්නරු 
උඳු  2.000 3.209 -    0.0477 1.6387 4.8477 

ුලාං 304 1,515 151.50 1.591 

එකතු   304       

ත්රීකුණහභරඹ 
උඳු  2.000 3.866 225 858 85.75 0.797 0.0582 1.9972 5.8632 

ුලාං 283 1,087 108.75 1.142 

එකතු   508       

භඩකරපු 
උඳු  3.000  

- 

305 1,815 181.50 1.452 0.0873 2.9100 2.9100 

ුලාං 319 1,800 180.00 1.458 

එකතු   624       

අම්ඳහය 
උඳු  2.000 7.080 -    0.0560 1.9230 9.0030 

ුලාං 482 2,305 230.50 1.867 

එකතු   482       

නභොණයහ ර 
උඳු  2.000 2.426 - - - -   2.4260 

ුලාං - - - - 

එකතු   -       

යත්නපුය 
උඳු  1.784 - 20 141 14.00 0.128 0.0506 1.7370 1.7370 

ුලාං 287 1,484 148.50 1.558 

එකතු   307       

ඵදුල්ර  - 1.100 -     1.1000 1.1000 

අනුයහධපුයඹ කව 0.870 - 474 2823 5.88 0.859 0.0109 0.8700 0.8700 

එකතු 
උඳු    2,164 9,007 901.00 7.433 0.6044 20.7504 20.7504 

ුලාං 2,942 13,046 1,351.00 12.713 

කව   474 2,823 6.00 0.859 0.0109 0.8700 0.8700 

ුලළු එකතු  25.439 24.561 5,580 24,876 2258.00 21.005 0.6153 21.6204 46.1814 
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එළු ඳහරන හඳෘිඹ  
 

2022 නර් අනුභත ප්රියඳහදන රු.මි. 40.00 කි. 2021 නර් අතළිය ම ල් වහ ළඹ කශ මුදර        

රු. 3,693,097.25කි. 2022 යට ඉියරි ප්රියඳහදන රු. 36,306,902.75 කි. එභ ප්රියඳහදන භඩකරපු, 

ත්රිකුණහභරඹ, අම්ඳහය, නඳොනශොන්නරු, මුරියේ, ේනිඹහ, භන්නහයභ ව කළුතය ඹන 

දිසත්රික්කරට ඳවත ඳරිදි නන් කයන රදී.  
 

දිසත්රික්කඹ 
නන් කශ මුදර  

(රු. මි.) 
ප්රියරහී න්  ණන තුන්  ණන 

භඩකරපු 8.857 190 380 

ත්රීකුණහභරඹ 4.150 89 178 

අම්ඳහය 7.150 154 308 

දිසත්රික්කඹ නන් කශ මුදර 

(රු. මි.) 

ප්රියරහී න්  ණන තුන්  ණන 

නඳොනශොන්නරු 4.150 89 178 

මුරියේ 3.500 75 150 

ේනිඹහ 3.500 75 150 

භන්නහයභ 3.500 75 150 

කළුතය 1.500 32 64 

 එකතු 36.307 779 1,558 

 

හඳෘිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ දිසත්රික් නල්කම්නග්ධන අධීක්ණඹ ව දිසත්රික් ඳශු වද නිරධහරීන් 

ඹටනත් සිදු නකනර්. ප්රියරහී  ඳවුරකට එළුන් නදනදනනකු මිරදී  ළනීභ වහ රු. 35,000.00 ක 

මුදරක් නභභ ළඩටවනනන් නන් කය ියබූ අතය, නම් වහ ප්රම්ඳහදන කටයුතු සිදු කිරීනභන් 

අනතුරු  ර්තභහනනේ බහණ්ඩ වහ ප්රහවන ව අනනකුත් මිර  ණන් ඉවශ ඹහභ නිහ  එළුන් 

නදනදනනකු මිරදී  ළනීභ වහ රු. 35,000.00ක මුදරක් ප්රභහණත් නනොන ඵ අදහශ දිසත්රික් 

නල්කම්රුන් විසින් කයන රද ඉල්ලීභ අනු, මිර  ණන් ශකහ ඵළලීනභන් අනතුරු එභ මුදර  

රු. 45,000.00 දක්හ ළඩි කය හඳෘියනේ ඉදිරි කටයුතු සිදු නකනර්.  ඒ අනු නභභඟින් ප්රියරහී  

ඳවුල් 779 ක් වහ එළුන් 1,558 ක් නඵදහදීභට නිඹමිතඹ.  
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ලදි් ළඩටවන් ව ලර්කක 
 

2023 ර්යේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට යඹෝජිත ාංර්ධන ළඩටවන් 
 

ග්රහමීය ඹ ප්රනේලර ජීත්න අඩු ඳවසුකම් හිත ජනතහනග්ධන ජීනනෝඳහඹ ාංර්ධනඹ වහ ග්රහමීය ඹ 
ආර්කක නබෝ   හ ප්රර්ධන අාංලඹ ඹටනත් ඳවත හඳෘිය 2023 ර්නේ දී ක්රිඹහත්භක කිරීභට 
නඹෝත ත ඹ. 

 

යබෝගත ගතහ ප්රර්ධන ළඩටවන -  
 

දිිනනන් නතෝයහ ත් දිසත්රික්කර කව, ඉඟුරු, මුාං, උඳු , නේශීඹ අර, ඵඩඉරිඟු, යටකජු ව නදමුහුන් 
(Hybrid) ඳළර   හන්  ප්රර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනප්ක්ෂිත අතය ඒ වහ නඹෝත ත 
ප්රියඳහදනඹ රු.මි. 500.00 කි. නභභගින් ප්රියරහබ රඵන ඳවුල් ාංවහ 56,000 ක් ඳභණ නේ. 

 
 

ත්ත් ඳහරන ළඩටවන 

 

 දිිනනන් නතෝයහ ත් දිසත්රික්කර එළු ව කුකුල් ඳහරන  ළඩටවන් 
ක්රිඹහත්භක කිරීභට අනප්ක්ෂිත අතය ඒ වහ නඹෝත ත ප්රියඳහදනඹ රු.මි. 150.00 කි. නභභගින් 
ප්රියරහබ රඵන ඳවුල් ාංවහ 10,200 ක් ඳභණ නේ. 

 

 ලන්දිඹහනු ය්යේ ්ධහය ඹටයත් භඩකරපු දිසත්රි්කකඹ වහ අනුභත නීඳහය්කක ඒකක 

(ළසිකිළි) ලදිකිරීයම් ළඩටවන   
 

 නභභ ළඩටවනනහි ගිවිසුම්  ත කහරඹ 2021.07.18 දිනනන් අන් වී ඇත. 2022 ර්නේ 
දි නම් වහ අඹළඹ ඇසතනම්න්තු ඹටනත් ප්රියඳහදන නන් වී නනොභළත. ගිවිසුභ ාංනලෝධනඹ 
කය කටයුතු කිරීභට ඉන්දීඹහනු භව නකොභහරිස කහර්ඹහරඹ එකඟ වී ඇත.  ඒ අන 2023 
ර්ඹට අනප්ක්ෂිත ප්රියඳහදනඹ  ඉන්දීඹ ආධහය ඹටනත්  රු. මි. 300 ක් ව   නේශීඹ අයමුදල් 
රු. මි. 60 කි. 

 

 ඒ අනු 2023 ර්ඹට අනප්ක්ෂිත මුළු ප්රියඳහදනඹ නේශීඹ අයමුදල් රු. මි. 710.00 ක් ව 
විනේශීඹ අයමුදල් රු. මි. 300.00 කි. නභභ හඳෘිය ක්රිඹහත්භක කිරීභ භගින් ඍජුභ ව ක්ර 
ලනඹන් ප්රියරහී න් 200,000 කට ඳභණ ජීනනෝඳහඹ ාංර්ධනඹ වහ වඹ දළක්වීභට නම් 
ඹටනත් වළකිඹහ රළනඵනු ඇත. 
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ශ්රී රාංකහ වදබිභ අක්කහ්ඹ 
ළඹ ශීර්ඹ 2201 ඹටයත් 

2023 ර්යේ ුලර ලර්කකඹ  

    
 

අනු අාංකඹ ප්රහග්ධනධන ාංර්ධන ළඩටවන 
ඇසතනම්න්තු මුදර 

 (රු. මි) 

1 ප්රහග්ධනධන විඹදභ 520.00 

2 පුනයහර්තන විඹදභ 133.799 

 

2022 ර්යේ තුන්න කහර්තු අහනඹ න විට ාංර්ධන ළඩටවන් ර ප්රගතිඹ (2022.09.30 ද්කහ) 

     

අනු 
අාංකඹ 

ාංර්ධන ළඩටවන 

2022 ර්ඹ 
වහ නන් කශ 

මුදර  

2022.09.30 දක්හ 
විඹදම් කශ මුදර 

මුර ප්ර ියඹ ප්රියලතඹක් 
නර 

(රු. මි) (රු. මි) (%) 

1 
ඳහාංශු ාංයක්ණ ුව සථහපිත 

කිරීභ - 2021 ර්ඹ 
                    
4.125  

                    3.66  88.76 

2 
ඳහාංශු ාංයක්ණ ුව සථහපිත 

කිරීභ - 2022 ර්ඹ 
                      
6.75  

                    1.00  14.81 

3 
කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදනඹ 
වහ අල කෘෂි උඳකයණ 

කේටර රඵහ දීභ - 2021 ර්ඹ 

                    
3.255  

                    3.03  93.04 

4 
කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදනඹ 
වහ අල කෘෂි උඳකයණ 

කේටර රඵහ දීභ - 2022 ර්ඹ 

                      
16.4  

                    3.91  23.87 

5 

න තු  හ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
උනදහ න තු  හ බීජ, ඳරතුරු 
ඳළර ඇතුළු සකය නඵෝ  
කේටරඹක් න ොවීන් අතය නඵදහ 

දීභ (න තු  හ නඹදවුම් කේටර, 
නඳොල් ඳළර, නදහි ඳළර) 

                      
35.2  

                    0.86  2.43 

6 
ජර මුරහ් වහ දිඹ කඳුරු 
ාංයක්ණඹ කිරීභ 

                        
8.0  

 -  - 

7 
ජර මුරහ් ාංයක්ණඹ වහ 
ජරකහමීය  ඳළර ර්  ජර මුරහ් ර 
සිටුවීභ 

                      
0.80  

                    0.03  3.11 

8 
න ොවි ප්රජහ වහ තහක්ණික 
පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

                  
0.8475  

                    0.79  93.03 

9 
අර්ධ  ෘවහශ්රීත කුකුළු ඳහරනඹ 
ප්රචලිතත කිරීනම් ළඩටවන 

                      
9.45  

                    4.97  52.59 

10 
න ොවිඳර ාංර්ධනඹ - 
ඳල්නල්කළනල් න ොවිඳර 

                      
1.00  

                    0.92  91.85 
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අනු 
අාංකඹ 

ාංර්ධන ළඩටවන 
2022 ර්ඹ 
වහ නන් කශ 
මුදර  

2022.09.30 දක්හ 
විඹදම් කශ මුදර 

මුර ප්ර ියඹ  % 

11 
න ොවිඳර ාංර්ධනඹ - 
නකොත්භනල් න ොවිඳර 

                      
1.00  

                    0.31  30.80 

12 

හණිජ භේටනම් කෘෂිකර්භහන්තඹ 
දිරි  ළන්වීභ උනදහ නඹොවුන් 
හඹකිනන් වහ අල නවීන 
කෘෂි තහක්ණික දළනුභ වහ 
ඳවසුකම් ළඳයීභ 

                        
6.5  

 -  - 

13 
විදුත් වහ මුරිත භහධ ළඩටවන් 
ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

                      
1.20  

                    0.45  37.09 

14 
භහසික ප්ර ිය භහනරෝචලන රැසවීම් 
ඳළළත්වීභ 

                  
0.4698  

                    0.14  30.11 

15 
ආඹතනනේ භහන ම්ඳත් 
ාංර්ධනඹ 

                      
1.00  

                    0.20  19.92 

16 නබෞියක ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 
                      
4.00  

                    3.53  88.26 

එකතු 
                  
100.00  

                  23.79  23.79 

 

ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන් ියය ාංර්ධන ලර්කක වහ ගතළරපීභ 

 

    
අනු 
අාංකඹ 

ප්රධහන ාංර්ධන ළඩටවන 
ියයය 
ාංර්ධන 
අයමුණ 

ඉරක්ක 

1 
ඳහාංශු ාංයක්ණ ුව සථහපිත 
කිරීභ  

අයමුණ 15 නවක්ටඹහය 435 

2 
කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදනඹ 
වහ අල කෘෂි උඳකයණ 
කේටර රඵහ දීභ  

අයමුණ 01 ව 
අයමුණ 02 

කෘෂි උඳකයණ කේටර 3307 

3 

න තු  හ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
උනදහ න තු  හ බීජ, ඳරතුරු 
ඳළර ඇතුළු සකය නඵෝ  කේටරඹක් 
න ොවීන් අතය නඵදහ දීභ (න තු 
 හ නඹදවුම් කේටර, නඳොල් ඳළර, 
නදහි ඳළර) 

අයමුණ 01, 
අයමුණ 02 ව 
අයමුණ 12 

න තු  හ නඹදවුම් කේටර 5000, නඳොල් ඳළර 
3000 ව නදහි ඳළර 3000 

4 
ජර මුරහ් වහ දිඹ කඳුරු 
ාංයක්ණඹ කිරීභ 

අයමුණ 06 ව 
අයමුණ 15 

ජර මුරහ් 8 

5 
ජර මුරහ් ාංයක්ණඹ වහ 
ජරකහමීය  ඳළර ර්  ජර මුරහ් ර 
සිටුවීභ 

ඳළර 3884, අකා න්ේණිඹ 1217 

6 
අර්ධ  ෘවහශ්රීත කුකුළු ඳහරනඹ 
ප්රචලිතත කිරීනම් ළඩටවන 

අයමුණ 01, 
අයමුණ 02 ව 
අයමුණ 12 

කුකුළු ඳළටවුන් 18900 

7 

හණිජ භේටනම් කෘෂිකර්භහන්තඹ 
දිරි  ළන්වීභ උනදහ නඹොවුන් 
හඹකිනන් වහ අල නවීන 
කෘෂි තහක්ණික දළනුභ වහ 
ඳවසුකම් ළඳයීභ 

අයමුණ 02 හඹකිනන් 10 
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2022 ාංර්ධන ළඩටවන් ර  හයහාංල ප්රගති හර්තහ 

 

විඹ ඳථඹ 01: ලඩම් පරදහයිතහඹ උඳ්භ භටමටභකට යගතන ඒභ 

 

1.1 ඳහාංශු ාංය්කණ යුව සථහිතත කිරීභ 

අඹ ළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2021 අනු 2021 ර්නේ දි ඳහාංශු ාංයක්ණ ුව නවක්ටඹහය 146.46ක් 

සථහපිත කිරීභ නනුනන් මුදල් න වීභට නනොවළකි වු ප්රියරහී න් වහ 2022 ර්නේදී රු.මි.3.661ක 

න වීම් කටයුතු සිදු කය ඇත. 

ඳහාංශු වහදන තත්ඹ අභ කිරීභ උනදහ 2022 ර්නේ දී නවක්ටඹහය 270ක ඳහාංශු ාංයක්ණ ුව 

සථහපිත කිරීභට ළරසුම් කයන රද අතය ඒ වහ රු.මි. 6.75ක මුදරක් නන් කයන රදි. ඒ අනු 

නතන කහර්තු අහනනේදි නවක්ටඹහය 80.5ක ප්රභහණඹක ාංයක්ණ කටයුතු අන් කය ඇිය 

අතය එභ ාංයක්ණඹ කයන රද ප්රභහණනඹන් නවක්ටඹහය 40ක් වහ රු.මි. 1.00ක මුදරක් ළඹ 

කයමින් න විම් කටයුතු සිදු කය ඇත.  

1.2 කහඵනික යඳොයවොය නිසඳහදනඹ වහ අල කෘෂි උඳකයණ කටමටර රඵහ දීභ 

අඹ ළඹ චලක්රනල්ව අාංක 03/2021 අනු 2021 ර්නේ කෘෂි උඳකයණ රඵහදීභට නනොවළකි වු 

භවනුය දිසත්රික්කනේ න ොවීන් 651 ක් වහ කෘෂි උඳකයණ කේටර රු.මි. 3.028ක මුදරක් ළඹ 

කයමින් රඵහ දී ඇත.  

2022 ර්නේදි අම්ඳහය දිසත්රික්කනේ කහඵනික නඳොනවොය නිසඳහදනඹ සිදු කයන රද න ොවීන් 576ක් 

වහ රු.මි. 2.88ක් ළඹ කයමින් කෘෂි උඳකයණ කේටර රඵහ දීභට ළරසුම් කය ඇත. එනභන්භ 

නතෝයහ  න්නහ රද ප්රහනේිෂඹ නල්කම් නකොේශහලඹන්නග්ධන න ොවීන් 2080ක් වහ රු.මි.13.52 ළඹ 

කයමින් කෘෂි උඳකයණ කේටර රඵහ දීභට ළරසුම් කය ඇත.  

1.3 යගතතු ගතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ උයදහ යගතතු ගතහ ීජ්, ඳරතුරු ඳළර ඇතුළු සකය යඵෝගත 

කටමටරඹ්ක යගතොවීන් අතය යඵදහ දීභ. 

නතෝයහ ත් දිසත්රික්කඹන්නග්ධන න තු  හ ආදර්ලන 5000ක් වහ  බීජ කේටර, දිඹය නඳොනවොය,  කෘෂි 

නඹදවුම් ව ඵහුහර්ෂික නඵෝ  රඵහ දීභ වහ රු.මි. 35.2ක මුදරක් නන් කයන රද අතය නතන 

කහර්තු අහනනේදි එභ න තු වහ බීජ කේටර 4715ක් රඵහ දීභ අන් කය ඇත. එනභන්භ 

කෘෂි නඹදවුම් ව ඵහු හර්ෂික නඵෝ  රඵහ  ළනීභ වහ ප්රම්ඳහදන කටයුතු ආයම්බ කය ඇත. මීය ට 

අභතය නඳොල් ඳළර 1915ක් ව නදහි ඳළර 1200ක් ප්රියරහභින් නත රඵහ දී අන් කය ඇත. 

 

විඹ ඳථඹ 02:පර්ණ ම්ඵන්ක්ත දිඹයඵත්භ කශභනහකයණඹ 

2.1 ්ර මූරහශ්ර වහ දිඹ කඳුරු ාංය්කණඹ කිරීභ ව ්රකහමීය  ඳළර ර්ගත ්ර ුලරහශ්ර ර සිටුවීභ 

2022 ර්නේ දි ජර මුරහ් 8ක් රු.මි. 8.00ක් ළඹ කයමින් ාංයක්ණඹ කිරීභට ළරසුම් කය ඇත. ඒ 

අනු ජර මුරහ් 4ක ාංයක්ණ කටයුතු වහ ඇසතනම්න්තු ඉදිරිඳත් කය ඇිය අතය ජර මුරහ් ර 

නයෝඳණඹ වහ ජරකහමි ඳළර (අකා-න්ේණි) 50ක් රඵහ දි ඇත. 

 

විඹ ඳථඹ 03: තහ්කණික පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

3.1 යගතොවි ප්ර්හ වහ තහ්කණික පුහුණු ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

2022 ර්නේ දි නතෝයහ  ත් ප්රහනේිෂඹ නල්කම් නකොේශහලඹන්නග්ධන න ොවීන් 5650ක් වහ තහක්ණික 

පුහුණු ළඩටවන් රු.ම්.0.8475ක මුදරක් නන් කය ඇත. නතන කහර්තු අහනනේදි න ොවීන් 

5258ක් වහ තහක්ණික පුහුණු ළඩටවන් අන් කය ඇිය අතය රු.මි.0.788ක මුදරක් ඒ වහ 

ළඹ කය ඇත. 
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විඹ ඳථඹ 04: ග්රහමීය ඹ ප්ර්හයග්ධන යඳෝණ අලතහඹ පුයහීනභ ව ්දහඹම් උත්ඳහදනඹ 

4.1 අර්ධ ගතෘවහශ්රිත කුකුළු ඳහරනඹ ප්රචලිත කිරීයම් ළඩටවන 

ග්රහමීය ඹ ප්රජහනග්ධන නඳෝණ තත්ඹ ඉවශ නළාංවීභ ව අියනර්ක ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ වහ 

වම්ඵන්නතොට ව භවනුය දිසත්රික්කනේ න ොවි ඳවුල් 8900ක් වහ කුකුළු ඳළටවුන් 18900ක් රඵහ 

දීභට ළරසුම් කය ඇත. ඒ අනු නතන කහර්තු අහනනේ දි කුකුළු ඳළටවුන් 11320ක් වහ රු.මි. 

4.97ක මුදරක් ළඹ කයමින් න ොවි ඳවුල් 1132ක් වහ රඵහ දී ඇත. 

 

විඹ ඳථඹ 05: කෘෂි නිසඳහදන අයරවිකයණ ළඩටවන 

5.1 යගතොවිඳර ාංර්ධනඹ-ඳල්යල්කළයල් 

 ම් කුකුළු අභිජනන මුිතක නකොට  නිමින් ක්රිඹහත්භක න ඳල්නරකළනල් න ොවිඳර වහ 2022 

ර්නේදී රු.මි 1.00 ක මුදරක් නන් නකොට ඇිය ඇිය අතය නතන කහර්තු අහනනේදී රු.මි 

0.918ක් ළඹ කයමින් ාංර්ධන කටයුතු සිදු නකොට ඇත.  

 

5.2  යගතොවිඳර ාංර්ධනඹ-යකොත්භයල් 

ඳළර නිසඳහදනඹ මුිතක නකොට  නිමින් ක්රිඹහත්භක න නකොත්භනල් න ොවිඳර වහ 2022 ර්නේදී 

රු.මි 1.00 ක මුදරක් නන් නකොට ඇිය ඇිය අතය නතන කහර්තු අහනනේදී රු.මි 0.308ක් ළඹ 

කයමින් ාංර්ධන කටයුතු සිදු නකොට ඇත.  
 

 
 

නුයඑළිඹ දිසත්රික්කනේ නකොත්භනල් 

ප්රහ.නල්.නකොේශහලනේ නක්ෂේර ඳරික්හ 

නිනඹෝජ අධක් (ාංර්ධන) කනිසක කවනඳොශ භවතහ 

ව කෘෂිකර්භ ාංර්ධන නිරධහරි නිභල් ියරකයත්න 

භවතහ 

දිවුරපිටිඹ ප්රහනේශීඹ නල්කම් නකොේශහඹ ට අඹත් මිනු/ 

භහනිාං මු ප්රහථමික විදහරනේ න ත්ත ළරසුම් කිරීභ 

කරහඳ නිරධහරි එයන්ද අධීකහරි භවතහ 
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2023 ර්ඹ වහ ුලර වහ ලර්කක 

      

ක්රිඹහකහයකභ ඒකකඹ ලර්කකඹ 
ඒකක ිත්ළඹ ුලළු ිත්ළඹ 

(රු.මි) 
රු.           ලත 

1 

ඳහාංශු වහදනඹ වහ වහඹනඹ 
අභ කිරීභ උනදහ ඵෆවුම් 
හිත කෘෂිකහර්භක ඉඩම් 
ාංයක්ණඹ කිරීභ 

නවක්ටඹහය 2100          35,000.00  
           
73.50  

2 
ජර මූරහ් වහ දිඹ කඳුරු 
ාංයක්ණඹ කිරීභ. 

ජර මූරහ්  60     1,000,000.00  
           

60.00  

3 

ියයය න තු කශභනහකයණ 
උනදහ ගුණහත්භක බීජ වහ 
නයෝඳණ ද්ර ළඳයීභ තුිතන් 
ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඉවශ 
නළාංවීභට න ොවිඹහ විසින් 
කස කයන රද න තු වහ 
බීජ කේටර,සකය නඵෝ  රඵහ 
දීභ 

න තු  හ බීජ 
කේටර 

6000                500.00  
             

3.00  

නඳොල් ඳළර 12000                400.00  
             

4.80  

4 
මීය  භළසි ඳහරනඹ දිරිභත් 
කයමින්  ෘවඹන්හි අියනර්ක 
ආදහඹම් භහර්  ප්රර්ධනඹ. 

මීය  භළසි නඳේටි 3000 

         10,000.00  
             

6.00  
 මි භළසි ජනඳද 600 

5 

කහඵනික නඳොනවොය 
නිසඳහදනඹට අල මුිතක 
නඹදවුම් රඵහ දීභ වයවහ 
නිසඳහදකිනන් විඵර  ළන්වීභ 

 නඹදවුම් කේටර  6000             7,000.00  
           

42.00  

6 

න ොවි ප්රජහ වහ 
තහක්ණික පුහුණු 
ළඩටවන් වහ භහජ 
ජීවිකයණ ළඩටවන්  
ඳත්හ විඵර  ළන්වීභ වහ 
න ොවිතළනට නඹොමු කිරීභ 

පුහුණු ළඩටවන් 
(න ොවීන් 15000 

වහ ) 
180          30,000.00  

             
5.40  

භහජ ජීවිකයණ 
ළඩටවන් 

60          50,000.00  
             

3.00  

7 

කෘෂිකර්භහන්තනේ 
දියුණුනන් ආර්කක 
ාංර්ධනඹ වු න ොවි ප්රජහ 
ඇ යීභ 

ඇ යීනම් 
ළඩටවන් 

-  -  
             

2.00  

8 
ඳහල් ඳහදක ඳහරිරික 
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

ළඩටවන් 120        100,000.00  
           

12.00  

9 
යහජ නිරධහරීන්  
ම්ඵන්ධීනයණ ළඩටවන 

නිරධහරීන් 200             2,500.00  
             

0.50  

10 

ග්ධන යහමීය ඹ ජනතහනග්ධන නප්රෝටීන 
අලතහ පුයහලීභ වහ 
ම ත්තය ව කුකුල් භස 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ 
වහ න ොවීන් විඵර 
 ළන්වීභ  

කුකුළු ඳළටවුන්  25000                600.00  
           
15.00  
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ක්රිඹහකහයකභ ඒකකඹ ලර්කකඹ ඒකක ිත්ළඹ 
ුලළු ිත්ළඹ 

(රු.මි) 

11 

නකොත්භනල් න ොවිඳර තහන් 
ව පුහුණු ඒකකඹක් නර 
ාංර්ධනඹ කිරීභ 

න ොවිඳර -     5,000,000.00  
             

5.00  

ඳල්නල්කළනල් න ොවිඳර 
තහන් ව ත්ත් ඳහරන 
ඒකකඹක් නර ාංර්ධනඹ 
කිරීභ 

න ොවිඳර -     2,000,000.00  
             
2.00  

12 

නඹොවුන් කෘෂි භහ ම්/න ොවි 
මුඳකහය මිිය වහ ත්ත් 
වහ කෘෂි නිසඳහදන ඉවශ 
නළාංවීභ වහ අනරවිඹ වහ 
අල ඳවසුකම් ළරසීභ 

නඹොවුන් කෘෂි 
භහ ම් 

60     1,000,000.00  
           
60.00  

13 

නදමුහුම් මිරිස බීජ නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළාංවීභ වහ ආයක්ෂිත 
 ෘවඹක් ඉදිකිරීභ (Poly 
Tunnel) ව ම ාංදු ජර 
ම්ඳහදන ඳේධියඹ ඉදිකිරීභ 

ආයක්ෂිත  ෘව 
(Poly Tunnel) 

2     2,000,000.00  
             
4.00  

ම ාංදු ජර ඳේධියඹ 2     1,000,000.00  
             
2.00  

14 

නකොත්භනල් න ොවිඳනල් ඳළර 
නිසඳහදන ධහරිතහඹ ඉවශ 
නළාංවීභ වහ නන  ෘව 
ඉදිකිරීභ 

නන  ෘව 5     1,000,000.00  
             
5.00  

15 

තරුණ හඹකිනන් ම හි 
කිරීභ උනදහ “ වරිත උදහන” 
ළඩටවන ඹටනත් ආයක්ෂිත 
 ෘව රඵහ දීභ  

ආයක්ෂිත 
 ෘව(Poly 
Tunnel) 

60     2,000,000.00  
         

120.00  

16 

අඳනඹන නශදනඳොර ජඹ 
 ළනීභ උනදහ ආදර්ල ඳශතුරු 
 ම්භහන ාංර්ධන 
ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

ඳරතුරු  ම්භහන  6     1,000,000.00  
             

6.00  

17 
අියනර්ක ආවහය නඵෝ  
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවීභ 

නවක්ටඹහය 1000          30,000.00  
           

30.00  

18 
න ොවි ප්රජහ තුර කහඵනික 
දිඹය නඳොනවොය බහවිතඹ ඉවශ 
නළාංවීභ ව නිසඳහදනඹ 

දිඹය නඳොනවොය 6000                700.00  
             

4.20  

19 

ඳල්නල්කළනල් ව 
නකොත්භනල් කිරි නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළාංවීභ වහ න   
 හර ඉදි කිරීභ ව එශනදනුන් 
මිරදී  ළනීභ 

   හර 2     2,000,000.00  
             

4.00  

එශනදනුන් 10        200,000.00  
             

2.00  

20 
න ත් වහනිඹ රක්හ 
 ළනීභ උනදහ න ොවීන් නත 
ඹටිතර ඳවසුකම් ළඳයීභ  

න්ධකයණළඩ
ටවන්,විදුිත 

ළට,හයු යිනෂල්  
-                  12.50  

           
12.50  

21.0 

ඳල්නල්කළනල් න ොවිඳනල් 
කුකුල් ඳළටේ නිසඳහදන 
ධහරිතහඹ ඉවශ නළාංවීභ 
වහ ම ජු යක්කනඹක් මිරදී 
 ළනීභ 

ම ජු යක්කනඹ 1      2,000,000.00  
             

2.00  
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ක්රිඹහකහයකභ ඒකකඹ ලර්කකඹ ඒකක ිත්ළඹ 
ුලළු ිත්ළඹ 

(රු.මි) 

22.0 

අභිජනන ධහරිතහඹ ඉවශ 
නළාංවීභ වහ භේ තුන් 
නඩත්තු කිරීභ වහ භේ 
ත් නිහ ඉදි කිරීභ 

භේ ත් නිහ 2    2,500,000.00  
             

5.00  

23.0 භේ තුන් මිරදී  ළනීභ භේ තුන් 1000  -  
             

0.60  

24.0 
භේ තුන් වහ ත් ආවහය 
මිරදී  ළනීභ  

භේ ත් ආවහය 120000 kg  -  
             

5.00  

25.0 
ඵෘඩර් නිහ අුමත්ළඩිඹහ 
කිරීභ  

ඵෘඩර් නිහ 1  2,500,000.00  
             

2.50  

26 
දත්ත ඳේධිය නිර්භහණඹ ව 
ඹහත්කහලීන කිරීභ 

දත්ත ඳේධිය     
             

2.10  

27 
විදුත් වහ මුරිත භහධ 
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

- -  -  
             

6.00  

28 
භහසික ප්ර ිය භහනරෝචලන 
රැසවීම් ඳළළත්වීභ 

- -  -  
             

1.40  

29 
ආඹතනනේ භහන ම්ඳත් 
ාංර්ධනඹ 

- -  -  
             

5.00  

30 නබෞියක ම්ඳත් ාංර්ධනඹ - -  -  
             

6.50  

එකතු 
        

520.00  
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යකටි යඹදුම්  

 

MOA 
PPE 
DOA 
HORDI 
NRMC 
FCRDI 
ETC 
NPQS 
RRDI 
NAICC 

                                                                                                                 (ඇමුණූභ 1) 
 
කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ  
ප්රියඳත්ිය වහ හඳෘිය අ යුම් ඒකකඹ - කෘෂිකර්භ අභහතහාංලඹ  
කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු 
උදහන නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ  
සබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ භධසථහනඹ 
ක්නේර නඵෝ  ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ 
හප්ිය වහ පුහුණු ආඹතනඹ 
ජහියක ලහක නිනයෝධහඹන නේඹ 
වී ඳර්නේණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹ 
ජහියක කෘෂිකර්භ නතොයතුරු වහ න්නිනේදන භධසථහනඹ     

DOAD 
PDOA 
DS 
AI 
ARPAS 

න ොවිජන ාංර්ධන නදඳහර්තනම්න්තු 
ඳශහත් කෘෂිකර්භ නදඳහර්තනම්න්තු 
දිසත්රික් නල්කම් 
කෘෂි උඳනේලක 
කෘෂිකර්භ ඳර්නේණ නිසඳහදන වකහය  

AAIB කෘෂිකර්භ වහ න ොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 
PMB  වී අනරවි භණ්ඩරඹ 

CARP ශ්රී රාංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්නේණ ප්රියඳත්ිය බහ 

NIPHM ජහියක ඳසු අසනු කශභනහකයණ ආඹතනඹ 
CFC  
CCF 
LPL 

සී/.රාංකහ නඳොනවොය භහ භ  
නකොශම නකොභර්ල් නඳොනවොය භහ භ  
රාංකහ නඳෝසනප්ේ භහ භ  
 

HARTI නවක්ටර් නකොබ්ඵෆකඩු න ොවි කටයුතු ඳර්නේණ  වහ පුහුණු ආඹතනඹ 

NFS           ජහියක නඳොනවොය නල්කම් කහර්ඹහරඹ 
ASMP  කෘෂි නකයණ හඳෘියඹ 

CSIAP  නේලගුණික සුහුරු හරිකෘෂිකහර්මික  හඳෘියඹ 

SAPP කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂිහඳහය ාංර්ධන හඳෘියඹ 
FTF        න ොවීන්නග්ධන බහයකහය අයමුදර 
CERC වදිසි  තත්ත් භත ක් රිඹහත්භක ළඩටවන් ඹටනත්   ඵඩහ ඳවසුකම් ඇිය කිරීභ 
EU යුනයෝඳහනු ාං භඹ 
FAO එක්ත් ජහතීන්නග්ධන ආවහය වහ කෘෂිකර්භ ාංවිධහනඹ 
SSC දක්ෂිණ දක්ෂිණ වනඹෝගිතහ 
SDF දක්ෂිණ ාංර්ධන අයමුදර 
AARDO ආසිඹහනු අප්රිකහනු ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන ාංවිධහනඹ 
JICA ජඳහන අන්තර්  ජහියක වනඹෝගිතහ ඒකකඹ 
KOICA  නකොරිඹහ ජහතන්තය වනඹෝගිතහ නිනඹෝත ත ආඹතනඹ 
WFP  නරෝක ආවහය ළඩටවන 
KOPIA  ජහතන්තය කෘෂිකර්භඹ දවහ ව නකොරිඹහනු හඳෘිය 
AFASI ආසිඹහනු ආවහය වහ කෘෂිකර්භ වනඹෝත්තහ මුරපිරුභ 
WB  නරෝක ඵළාංකු 
GAP ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික කටයුතු  
UNDP  එක්ත් ජහතීන්නග්ධන ාංර්ධන ළඩටවන   
NARP/NUS       විලසවිදහර භඟ සිදුකයන ජහියක කෘෂිකහර්මික ප්රියඳත්ිය ළරළසභ පිළිඵ ඳර්නේණ  
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 ්ඹතනඹ ම්ඵන්ක්කයණඹ ව හර්තහ කස කිරීභ 

 

දුයකථනඹ /විදයුත් ලිිතනඹ 

 

යල්කභ 

එම් ීජ.්ර්.පුසඳකුභහය භවතහ 

011-2034340 

secretary@agrimin.gov.lk 

http://www.agrimin.gov.lk 

කෘෂිකර්භ අාංලඹ  

යඳය ළඹශීර්ඹ 118 

අධ්ක ්නයහල් ක්රභම්ඳහදන 

කභනි සූ්්යච්චි මිඹ  

011-2034315 

071-4445912 

pmeagri@gmail.com 

අධ්ක (ළරසුම්) (ළ.ඵ) 

එච්.එල්.ී.එන්.යදන්දි මිඹ 

011-2034322 

pmeagri@gmail.com 

(නිනඹෝජ අධක්) ( ළරසුම්) එච්.ඊ.පී.එම්.ියනේයහ භඹහ 011-2034300 

(නිනඹෝජ අධක්) ( ළරසුම්)එල්.ඒ.ඩබ්.ඩී.ිතඹනආයච්චි භඹහ  011-2034300 

හර්තහ කස කිරීභ  

අයි.එස.ඒ  යවේහඳියණ මිඹ  (ාංර්ධන නිරධහරී)  

011-2034300 

බහහ ඳ්ර්තනඹ  
සිාංවර /නදභශ - එම්.එල්.එම්.රිල්හන් භඹහ - ඩුඵහින තහනහඳිය 
කහර්ඹහරඹ 
ම්ඵන්කාකයණඹ -ෂර්හන් යහසික් භවතහ (ාංර්ධන නිරධහරී) 

–  
නිපුනතහ ාංර්ධන ෘත්තීඹ පුහුණු අභහතහාංලඹ  
සිාංවර /ඉාංග්රීසි - එම්.එම්.වීනම්දීන් භඹහ. 

 ශ්රී රාංකහ ඳහර්ලියම්න්තු   

 

077-3442667 

 

077-7874982 

 

071-4472424 

යඳොයවොය අාංලඹ 

යඳය ළඹශීර්ඹ 426 

 

අධ්ක ්නයහල් ක්රභම්ඳහදන 

අයි.භන්සූර් භඹහ  

 

071-8052213 

Stateministryfertilizerp@gmail.

com 

 

statemagri@gmail.com 

 

අධ්ක (ළරසුම්)(ළ.ඵ), සුදත් ්ඹසිාංව භඹහ  

නියඹෝ් අධ්ක ( ළරසුම්) දඹහන් යත් ඳයණභහන්න භඹහ  

 බි.වන.එන්.ලහභලි මිඹ (ාංර්ධන නිරධහරී) 

එම්.ඒ.එස.ඩි.භහයසිාංව යභඹ(ාංර්ධන නිරධහ්) 

බහහඳ්ර්තනඹ  - සිාංවර/යදභශ 

එම්.එල්.එම්.්ල්හන් භඹහ -ඩුඵහයි තහනහඳි කහර්ඹහරඹ  

 

බහහඳ්ර්තනඹ - සිාංවර /ලාංග්රීසි 

එම්.එම්.වීනම්දීන් භඹහ. ශ්රී රාංකහ ඳහර්ලියම්න්තු  

 

ඳශම්ඳත් අාංලඹ 

යඳය ළඹශීර්ඹ 427 

අධ්ක (ළරසුම්), නිල්මිණි අභයයේන කුභහයසිාංව මිඹ  011-2883868 

නියඹෝ් අධ්ක ළරසුම් , ය්ක.ඒ.්ර්.පී්ස භවත්මිඹ  011-2883856 

නියඹෝ් අධ්ක ළරසුම් ,  

ඹන්ි භයසිාංව මිඹ  

011-2883856 

Rashoma1969@gmail.com 

හර්තහ කස කිරීභ  

වන.එම්.ණාණිරක මිඹ - ාංර්ධන නිරධහරී 

011-2883856 

බහහඳ්ර්තනඹ  - සිාංවර/යදභශ 

්ර්.යකෝභරහ මිඹ (ම්ඵන්ක්කයණඹ) 

 

බහහඳ්ර්තනඹ - සිාංවර /ලාංග්රීසි 

ය.ය්ක.ඩී.ය්ක .දීිතකහ මිඹ  

011-22883789-206 

ග්රහමීය ඹ ්ර්කක යබෝගත 

ාංර්ධන අාංලඹ 

යඳය ළඹශීර්ඹ - 407 

 

අියර්ක යල්කම් (ාංර්ධන වහ ළරසුම්) 

්චහර්ඹ, එස. අභරනහදන් භඹහ 

011 2 346234 

samal25spm@yahoo.com 

අධ්ක (ාංර්ධන වහ ළරසුම්) 

ඒ.ඩී.එස. යෝභසි් භඹහ 

011 2 346237 

mps.planning@yahoo.com 

වකහය අධ්ක (ාංර්ධන වහ ළරසුම්) 

එන්.්ර්. යසමි මිඹ 

011 2 435963 

nraizarashmi@gmail.com 

වකහය අධ්ක (ාංර්ධන වහ ළරසුම්) 

එම්.්ර්.එෂස. ෂසයහ මිඹ 

011 2 472731 

saffrafathima@gmail.com 

බහහඳ්ර්තනඹ  - සිාංවර/යදභශ 

එම්.එච්.එම්. යමීය ස භඹහ - ශ්රී රාංකහ ඳහර්ලියම්න්තු 

071 4486847 

බහහඳ්ර්තනඹ - සිාංවර /ලාංග්රීසි 

වන.වී.එස. වියේසිාංව භඹහ - ශ්රී රාංකහ ඳහර්ලියම්න්තු (විශ්රහමික) 

071 8085722 

mailto:secretary@agrimin.gov.lk
http://www.agrimin.gov.lk/
mailto:pmeagri@gmail.com
mailto:pmeagri@gmail.com
mailto:Stateministryfertilizerp@gmail.com
mailto:Stateministryfertilizerp@gmail.com
mailto:statemagri@gmail.com
mailto:Rashoma1969@gmail.com
mailto:samal25spm@yahoo.com
mailto:mps.planning@yahoo.com
mailto:nraizarashmi@gmail.com
mailto:saffrafathima@gmail.com
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