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ගතරු කෘෂික්ධභ අභහත්තුමභහශ  ඳිවවුසඹ ,  

ෘෂිර්ම අමළත්යලරයළ ලේය්  2018-2019 අයලෆය ප්රළය වඳශළ මම මේ  සුබ ණෆතුමතු පිිස මමි. 

ෘෂිර්ම අමළත්යලරයළ ලේය්  මම නි ණැලවීම ෆබ ්ෆ හ ත්ල ඇැලේැල ේටි රී. එේවේ 

වුල් 2015 බයහ ණැල ලැලම්  රජ්ය යහේැල අමළත්යලරේය  ලේය්  හයුතුම රමි්  සිටි  

බෆවි්  අණ රේට් වම අාංය  පිළිබඳල ම මම මේ  අලධාළ ය ේය මු ේෂමි. 

ත් ව ලවර තුම  ළය ෘෂිළර්මි අාංය තුමෂ අණහ මුහුණ දීමහ සිදු ව රුණු පිළිබඳල වළ 

බ  විහ ේව බළ්ශම විසි්  එ් ර  ් පීය ය ්ෆඩි ේව ෘෂිර්මළ් ත්යහ බණළ ඇිර බල 

ේණනීයයි. මීහ ් ේ්හ ණමණ ේණර ෘෂිර්මළ් ත්ේය්  අේේ රේට් ්ෂ ේද්ශීය නිහණළදිත්යහ 

ෆබුණු ්ළයැලලය 29% රී.   මුැල 2017 ලවර අලව්  ල  විහ එය 7.7% ් ලළ ණශෂ ලෆටීමහ ේශේතුම 

ණළ් ව රුණු අත්ර දිලයිේ්  දිවහත්රි  18   ණමණ ්   ණශ  ිරවහේවේ ්ෆඩි නියඟයහ ශසුල 

ේ විත්ෆ්  බැල ණළළු වීම, ත්ලැල දිවහත්රි  රීහිණයහ බණ ාං ලතුමර ශළ මශළ ලර්ළල නිවළ ලළල්  

සිය් වි ළ වීම ් ෆපී ේණේ් . ේ වි ජ් ත්ළල ආර ළ ර ෆනීමහ වශ ළධාළර බළදීම පිිවව  

රජ්යහ ලළර්ෂිල රු.මි.38,000   ලෆනි අිර ්ෆලෆ් ත් මු්  ලෆය රීමමහ සිදු විය. මළ ්්  ළ ණිසදි 

රජ්ය  ලේය්  බළදු්  ලෆඩිම වශ ළධාළර ප්රමළණය බළ දු් ේ්   ලැලම්  රජ්යයි. ලවර තුම හ 

ණසු 2018 ය ්  ය ේශ ඳි්  ලර්ළල ෆබීම නිවළ වළර්ථ වුල්, ේණ ේෂ ්  රුේව් වශ අතුණළර 

දිවහත්රි ල ඩෑය උලදුර ලයළේත් වීම ් වී නිහණළ් යහ අහිත්ර ේව බණළ ඇත්. 

ේේවේ වුල් මවිසි්  ශඳු් ලළ දු්  “ අපි ලලයි- අපි ් ේ් ” ඩි තු ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා  

ලෆයපිළිේල ඔවහේවේ ක්රියළැලම ෂ යුතුම ලයළණෘිර 18 හ අධි වාංයළල  ්ෆ හ ක්රියළැලමය. 

අ ළදිමැල ළය සිහ අපි අේේ රේට් ජ් ත්ළලහ අලය ෘෂිේබෝ අපි ම ලළ ර ණිසේභෝජ් ය 

ර  ජ්ළිරය   වීමු. එේශැල ආ ය ය මත් යෆපීමහ පුරුදු වීම නිවළ රේට් ේබ ේශෝ ේ්ේ   ලළ 

රීමේම්  බෆශෆර වී ිරබීම ේේ්නීය ත්ැලලයරී.  මුැල ලර්ත්මළ ේැ ේය රය ශමුේව් රුපිය 

අලප්රමළණය වීමහ ප්රධාළ  ේශේතුමල  තු, අේේ රේට් අණ ය ය ණශෂ ේ වහ ආ ය ය ර  ප්රමළණය 

ඉශෂ යළමයි. එම නිවළ ෘෂිළර්මි ද්රලය අණ ය ය ඉ  ර ැල ලෆයපිළිේල  නිර්මළණය 

රීමම මේ  අරමුණයි. 

එම අරමුණ ේණර්ෆිසල ලර්ත්මළ ේැදී ෘෂිර්ම අමළත්යළාංයහ අයැල සියලුම ආයත්  එ ල ේණෂ 

ෆසී හයුතුම රීමම මහ මශැල වතුමහරී. 2018 මශ ්  ේැ ලළ ඉ  වළර්ථ ේව්යෆයි මළ තුමෂ 

විහලළවය  ණලතී. එම නිවළ අණ සියලුේ් ළ තුමෂ ම වෆඟවී සිටි  “ ජ්ළ ත් ේ වියළ “ අලදි ර 

ෆනීේතු අලයත්ළලය මම ්රීමි. 

2018 - 2019 අයලෆය ේ් ය තුමළි්  අේේ ෂිත් ණරමළර්ථ මුදු්  ණැල ර ෆනීම වඳශළ ෘෂිර්ම 

අමළත්යළාංේය්  බළ දිය ශෆරී සියලු  ිරය බළේ්  බල ් ප්රළ රමි. 

 

මහි් ් අමරවීර 

ෘෂිර්ම අමළත්ය 
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ගතරු කෘෂික්ධභ නිශඹෝජ අභහත්තුමභහශ  ඳිවවුසඹ ,  

ඉකුැල ලර් රීහිණය තුමෂ සිදු ව ේද්ගුිව විණර්යළව, ෘෂිළර්මි ප්රිරණැලිරල ේල වහතු, වමළජ් 

ආර්ථි ණිසලර්ත්  වශ ේල ැල ලයෘශළැලම වමළජීය ේල වහතු ේශේතුමේල්  ෘෂිළර්මි අාංයහ 

අ ේේ ෂිත් අභිේයෝය් හ මුහුණ දීමහ සිදුවිය. එබෆවි්  ෘෂි අාංය ෂම ළරණය ශළ 

වාංලර්ධා ය රීමම අභිේයෝළැලම ළර්යය  වී ිරේේ. 

ජ්ළිර ශ්රම බළේය්  26    ණමණ ෘෂිර්මළ් ත්ය මත් යෆේණ  අත්ර රේට් වමවහත් භූමි 

ප්රමළණේය්  43  හ ලෆඩි ප්රමළණය  ෘෂිළර්මි ළර්යය්  වඳශළ ේය ්ළෆේ් .   අනුල  අණ රේට් 

ආර්ථිය ශළ වහලළධී ත්ළලය  ිරමැල ෂ ශෆරී මලි ණ් ම ෘෂිර්මළ් ත්ය දියුණු රීමමයි. 

එබෆවි්  රේට් ජ් ත්ළලේ  ආේයෝජ් ල නිසි ප්රිරළභ අණ විසි්  වවළ දිය යුතුමය ය්   මළේ  

ශෆඟීමයි. ම  නිවළ්යැල ණසුගිය ්ය තුමෂ රේට් ්ෂ ේද්ශීය නිහණළදිත්යහ ෘෂි අාංේැ ්ළයැලලේැ 

වෆරීය යුතුම ණසුබම  ්  හ ඇිර ේශයිනි. 

එේවේ වුල් අණ අමළත්යළාංේැ වශ එහි අධී ණය යහේැල ණලැල ළ ආයත් ල අප්රියවත්ධධාර්යේැ 

ප්රිරලය  ලේය්  ේණර ේ  ව විූ  ණිසදි රේට් ්ළමීය ප්රේද්ල දිළිඳු ණවු්ල ආර්ථිය  ිරමැල 

රීමමහ ශෆරී වීම අණහ ෆබුණු ේ කුම  ිරය වේැ අමළත්යළාංය ේලත් ණෆලරුණු ලඩෑතු වශ 

රළජ්ළම ඉටු රීමේමහිළ  ෆණවුණ ආයත්  ශළ ේවේල පිිසවහය. 

අණ ේ වී්  වමඟ බිතු මට්හේතු වබඳත්ළ ණලැලලළේ  ආ ේශයි්   ලයරණ ෘෂිළර්මි ්රම 

අනුම ය රීමමහ ඔවුහු උැලවළශ ්රමි්  සිටිිර. ඔවු් ේ  ශුභවළධා ය, සුර ෂිත්ත්ළලය ශළ ආර ළල 

වශිර රමි්  ේමම ණිසලර්ත් ය ත්ලදුරහැල ේව්ලැල රීමමහ ශෆරී  තු අණේ  ලඩෑතු ශළ 

ළර්යභළරය වපුරළලුලළයි අණ ශෆමහ ආයතුබර විය ශෆරීය. ේද්ගුණ විණර්යළවලහ අනුහුරු වීමහ ශළ 

ඔවු් ේ  ආේයෝජ්  වියේයහි මය වහථළයිත්ළල ණලැලලළ ෆනීමහ ශෆරී ල  ණිසදි ෘෂිළර්මි 

හයුතුම  වීරණය ර ෆනීම වඳශළ ඔවු හ විළ වශේයෝය  අලය වී ිරේේ. 

මම ේමම අමළත්යළාංේැ රළජ්ළම භළරේ  ත් ව මළව රීහිණය තුමෂ ේණ ද්ලිලම මළ අැලදුටු 

රුණ  ල් ේ්  අිරවිළ වතුණැල වශ ශෆරීයළල්  අමළත්යළාංය යහේැල ණලැල ළ ේමම ආයත්  

වතුමල ිරේබ  බලය.  එම ආයත්  විසි්  ්ෆ හමැල දියැල ර ඇිර මු පිරුතු ශළ වාංලර්ධා  ළර්යය්  

අේ යෝ ය වශේයෝය ඇිරල වළමුහි ප්රයැල ය  ශරශළ ඉදිිසයහ ේ  ය් ේ්   තු රහ මුහුණ ණළ 

සිටි  බරණත්  ෆහලු විව්ළලීම අණශසු ේ  ලනු ඇත්. 

ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ නිේයෝජ්ය අමළත්ය ත් තුමේරහි දිවුරුතු දු්  ්ළ සිහ ේතු ් ලළ මහ ණෆලරුණු 

ලඩෑතු  ශළ ළර්යභළරය ඉටු රීමේතුදි මළ ේලත් බළදු්  වශේයෝය ේලනුේල්  රු අමළත්ය මහි් ් 

අමරවීර  මෆිරතුමම් හ මේ  ශෘ්යළාංම  වහතූිරය පු් රීමමහ ේමය අලවහථළල  ර නිමි.  

උතුමරු  ෆේ හිර ණෂළැල ්ළමේයහි ෘෂි ළර්මි අාංය වාංලර්ධා ය රීමේමහිළ එතුමමළේ  

මඟේණ් වීම, උණේද්ැලලය ශළ මෆදිශැලවීම  මහ ඉමශැල  ිරය  විය. ත්ල් ෘෂිර්ම 

අමළත්යළාංේැ ශළ   යහේැල ණලැල ළ ආයත් ල නිධාළිස් ේ  වළමහි ෆණවීම තුමළි්  බළැල 

ප්රිරය ඉදිිසයහ ේ  යමි්  ේද්ේැ ේ වි ප්රජ්ළේව් වමෘද්ධිය වළ ළැල ර ෆනීමහ ශෆරීේව්ලළයි 

ප්රළර්ථ ළ රමි. 

 

අාංජ්්  රළම ළ්්   

නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අමළත්ය 
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ගතරු කෘෂික්ධභ යහජ අභහත්තුමභහශ  ඳිවවුසඹ , 

ලැලම්  රජ්ේැ ෘෂිර්ම රළජ්ය අමළත්යලරයළ ලේය්  2018-2019 අයලෆය ප්රළය ේලනුේල්  

මළේ  සුබ ණෆතුමතු එ ර් ේ්  ශ්පිිස වතුමේහනි. 

රහහ බත් වණය  ේ වියළ ේලනුේල්  වාංලර්ධා  ලයළණෘිර සකව  ක්රියළලහ  ෆාංවීමහ ශෆරීවීම පිළිබඳල 

මළ ලයළැල වතුමහහ ණැලල  අත්ර,   වඳශළ උරදු්  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ඇතුමළු ඊහ අනුබද්ධිත් 

ආයත්  විසි්  ඉටු ළර්යභළරය ේලේවසි්  අය ෂ යුතුමය. "අපි ලලයි - අපි ් ේ් " ේැලමළල 

ේණර්ෆිසල ඩි තු ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා  ලෆයපිළිේල යහේැල ලයළණෘිර සකව  ආරතුභ  අත්ර, 

 ලළ ේතු ල  විහ දිලයි  පුරළ වළර්ථල ක්රියළැලම ේලමි්  ණලතී. 

විේේේය්  "ලෆව් ්ශව  - තු ්ශව " ලෆයපිළිේල ශරශළ ලෆව් වාංලර්ධා ය රීමම ේම් ම එම 

ලෆව්ලහ අ්ළල ්ළමීය වාංලර්ධා ය උේ්වළ හයුතුම රීමම් ලැලම්  රජ්ය විසි්  ්  ළ ් ප්රවහත් 

ළර්යයරී. 

ේ  මිේ් ෘෂි ර ණළලරණය බළදීම, ේ වහ ණෆෂ ්ව  ය  සිටුවීම, ෘෂි ලයලවළයැලල 

තුමළ  ඇිර රීමම, අඹ වාංලර්ධා  ලළ ළණ පිහිටුවීම, වම ණළවහම ණතුමරු උ්යළ ය  

බළදීම, අණ ය  ඉ  රැල ෘෂි ේබෝ ලළ රීමම ආදී ලයළණෘිර සකව  ෘෂිර්ම 

අමළත්යළාංය විසි්  ක්රියළැලම ර ිරේේ. 

ඉ්  ේ   ෆලතුමණු ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය වී වඳශළ වශිර මි  බළදීමහ පියලර ෆනීම, PMB 

Rice ශඳු් ලළ දීම, ළබනි ලළලහ ළබනි ේණ ේශ ර වශ ළධාළරය බළදීම, ෘෂි ලයලවළයය්  

දිිසෆ් වීම වඳශළ වතුමළ  පිිස ෆමීම ඌණ භළවිත් ණෂතුමරු විේේ ලයළේත් රීමම, ලළ ශළනි වඳශළ 

ලළර්ත්ළත් අයුිස්  ල් දි පිිස ෆමීම ලෆනි හයුතුම් සිදු ේෂේය. ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය යහේැල 

ණලිර  ෘෂි  වීරණ ලයළණෘිරය මන්්  ේ ෂ පිපිඤහඤළ ලළල ලයළේත් රීමම, අණ ය ය වඳශළ 

TOM & Ejc අඹ ලළ රීමම, ලළ ළිාං ඇිර රීමම ලෆනි හයුතුම ආරතුභ ෂ අත්ර ේමහි විේේැලලය 

ල් ේ් , ෙවහත්ලළදී උලදුරුලහ  ව උතුමරු  ෆේ හිර ණෂළැලල ත්රුණ ත්රුිවය්  ඉ  

රනිමි්  වාංලර්ධා  ලයළණෘිර ක්රියළැලම රීමමයි. 

ේමම සියලු ර්ත්ලයය් හි අලවළ  ණරමළර්ථය ල් ේ් , වහලයාංේණෝෂිත් ෘෂි ආර්ථිය  තුමළි්  

ේ වි ප්රජ්ළල වවිබ ෆ් වීමයි.   වඳශළ ඉදිිසේැදී ් ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ස්ළ මි්  සිටි  බල 

ේමහිදී සිහිණැල ෂ යුතුමය. ේ වි ජ් ත්ළල ේලනුේල්  බළදිය ශෆරී සියලුම වශ  ේ  ණමළල 

බළේ්  බල් ේමහිදී විහලළවේය්  යුතුමල ප්රළ රමි. 

 

ලව් ත් අලුවිශළේර්  

ෘෂිර්ම රළජ්ය අමළත්ය 
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කෘෂික්ධභ අභහත්හවල ශ්කතු තුමභහශ  ඳිවවුසඹ , 

ඈත් අතීත්ේැ සිහ ශ්රී ළාංරී ජ් ත්ළලේ  ප්රධාළ  ජීලේ ෝණළය ෘෂිර්මළ් ත්ය ේව්. ශ්රී ළාංරී 

ජ් ත්ළලේ්  70   ණමණ ල  ්ළමීය ජ් ත්ළල වෘජුල ේශෝ ල්රල ෘෂිර්මළ් ත්ේැ නියෆේ් . 

එේවේම වමවහත් ේවේලළ නියු ිරේය්  30 % ණමණ ෘෂිළර්මි අාංේයහි ්ළයැලලය වණයනු ෆේේ.  

ළගුිව විණර්යළව ේශේතුමේල්  ණසුගිය ලවර රීහිණය ෘෂිර්මළ් ත්ය ්ෆඩි අභිේයෝයහ  ව 

අත්ර එම අභිේයෝ ජ්යෆනීම ේණර්ෆිසල 2018 ලර්ේැ ෘෂිර්මළ් ත්ේැ ිරරවළර වාංලර්ධා ය වඳශළ 

දියැල ෂ ලෆයවහශ්  තුම් ල  ළර්තුමල ල  විහ අැලරේ  ඇිර ප්රිරය වශ 2019 ලර්ේැ 

ක්රියළැලම රීමමහ ඉ  ර  ් ලෆයවහශ්  පිළිබඳ ේත් රතුමරු ඇතුමෂැල ේමම ප්රළයහ 

අමළත්යළාං ේ්තු ලරයළ ේව ණිවවුයය  එ  රනුේැ වතුමහ ේණර ්ෆිසලය . 

විේේේය්  2018 - 2020 ,  “ අපි ලලයි  - අපි ් ේ්  ” ඩි තු  ෘෂිළර්මි  වාංලර්ධා  

ලෆයපිලිේලෂ ක්රියළැලම රීමම ේම් ම වමවහත් ෘෂිර්ම  ේේෙය තුමෂම ණලිර  වාංලර්ධා ය විය 

යුතුම ප්රධාළ  විේේෂිත්  ේේෙ ල  අේවිරණය , ේද්ගුිව බණතු , ණසු අවහලනු ෂම ළරණය 

, ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම , වැලැලල ශළනි ර ණය , මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය 

ලෆඩිදියුණු රීමම ේේරහි අලධාළ ය ේය මු ර ඇත්.  

යශණැල ෘෂි පිළිේලැල (GAP) ක්රියළලහ  ෆාංවීම තුමළි්  ිරරවළර ණිසේභෝජ් ය ත්ශවුරු රීමම ශළ 

රවළයනි ේණ ේශ ර භළවිත්ය විධිමැල රීමමැල,  ළබනි ෘෂිර්මළ් ත්ය ඉශෂ  ෆාංවීමහැල 

වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ත්ලදුරහැල ක්රියළැලම ේේරනු ඇත්. එේම් ම ිරරවළර  ජ් ෂම ළරණය 

ේේරහි අලධාළ ය ේය මු රමි්  කුයළ ලෆව් ප්රිරවාංවහරණය ශළ එ්ාංළ ණද්ධාිර ලෆඩිදියුණු රීමමහ 

පියලර ේ  ඇත්.  

එේවේම,  ලවර 2030  ේෝලීය වාංලර්ධා  අභිමත්ළර්ථ ( ිරරවළර වාංලර්ධා  අරමුණු )  වළ ළැල ර 

ෆනීම වඳශළ ල   යළය ණෙය ක්රියළැලම රීමම වඳශළ ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ්ළය ේලමි්  සිටී. ශ්රී 

ාංළේව් ිරරවළර වාංලර්ධා  අරමුණු ජ්යෆනීම වඳශළ ේෝ ආශළර ශළ ෘෂිර්ම වාංවිධාළ ය 

ශඳු් ලළ දී  ඇිර ්ර් වශ ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ ම්  මඟ නිලෆරදිල ේමේශයවීමහ හයුතුම ර 

ඇත්. කුවගි්   දුරලීම , ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ඇිර රීමම ශළ ිරරවළර ෘෂිර්මළ් ත්ය ප්රලර්ධා ය,  

ළ් ත්ළ  ෘෂි ලයලවළයය්  බිහිරමි්  ළ් ත්ළල වවි බෆ් වීම, ිරරවළර ණිසේභෝජ්  රහළ 

ත්ශවුරු  රීමම, ේභ මි ණිසවර ණද්ධාිර ආර ළ ර ෆනීම, ේද්ගුණ විණර්යළව ේශේතුමේල්   

ෘෂිර්මළ් ත්යහ ල  බණම අලම රීමම, ිරරවළර ජ් ෂම ළරණය  වශ ෘෂිර්මළ් ත්ය ශළ 

වෘජුල ශළ ල්රල බෆේඳ  ිරරවළර වාංලර්ධා  අරමුණු 17 ක්රියළැලම රීමම මන්්  ේව භළයමැල 

ජිවිත්ය  උරුම ර දීමහ වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  දියැල ර ඇත් . 

එේවේම, ේමම සියලු හයුතුම ඉටු රෆනීම වඳශළ  ළයැලලය ශළ ්ළයැලලය  බළ ේ්  රු 

ෘෂිර්ම අමළත්යතුමම්  ළ,  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ශළ   යහේැල ඇිර ආයත්  ල ආයත්  

ප්රධාළනී්  , අාං ප්රධාළනී්   ශළ වමවහත් ළර්ය ම්ඩයේැ ේ  මසුරු  ්ළයැලලය ෘත්ේව්දී ල සිහිණැල 

රනුේැ ශ්රී ාංළේව් ිරරවළර ෘෂිර්මළ් ත්ය ප්රලර්ධා ය රීමමහ ්ළය වීේතු  අභිමළ ේයනි . 

 

 

බී.විජ්යරැල   

ේ්තු ,  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 
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2018 ව්ධධන ළසහව් රහ අදහර  ියයය ව්ධධන ඉරක්ක ගතළරපීභ 

** ියයහය ව්ධධනශේ පුළු් ක්ශේතුම ඳව ( විඹ ක්ශේත්  ඳව ) - ජනත්හ, ඳහථිවිඹ, ශෘෘබහගත ,හභඹ, වවු් කහයුතුම  

 

අනු 
අාංය 

ලෆයවහශ  /  ලයළණෘිරය ප්රමු ිරරවළර 
වාංලර්ධා  
අරමුණ 

ියයය 

ව්ධධන 

ඉරක්කඹ

් 

ියයය 

ව්ධධන 

ඉරක්කඹ

්/ 

ද්ධලකඹ් 

අදහශ ියයහය 

ව්ධධන 

ඉරක්ක අඹත් 

විඹ ක්ශේත්රඹ 

** 

ශනත් 

ියයහය 

ව්ධධන 

ඉරක්ක භඟ 

තුඵ්ධත්හ 

ප්රධහන ව්ධධන ළසහව්  

1 ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය පිළිබඳ විේේ ලෆයවහශ  
වශ ආශළර නිහණළ්  ජ්ළිර ලෆයවහශ   

2 2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.b 
2.c 

 

2.1.1 
2.1.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.3.1 
2.3.2 
2.4.1 
2.a.1 
2.b.1 
2.b.2 
2.c.1 

ජ් ත්ළල 
ණෘථිවිය  

ේව භළය 

1,3,5,8,12, 
13, 15 

2 ේබෝ නිහණළ්  ශළ පුේරෝථ  ලෆයවහශ  2 2.1 
2.4 

2.1.1 ජ් ත්ළල 12,13,5 

3 ජ්ළිර ළෂිළර්මි ණර්ේැවණ වෆෆවහම ක්රියළැලම 
රීමම (NARP) 

2 2.4 2.4.1 ජ් ත්ළල 1, 3, 13,5 

4 ජ්ය වනීණළර ළල වශ ේව ය පිළිබඳ නියළම  
ලයළණෘිරය  (WASH)  

2 2.2 
2.4 

2.4.1 ජ් ත්ළල 
ේවෘෘභළය 

1,3,5,13 

5 ෘෂිර්ම  ේේේෙැ  ලයරණ ලයළණෘිරය  
(ASMP) 

2 2.1 
2.3 

2.1.1 
2.3.2 

ජ් ත්ළල 
ණෘථිවිය  

ේව භළය 

1,3,5,8,12, 
13, 15,17 

6 කුයළලෆව් ශළ එ්ාංළ ණද්ධාිර පු රුැලථළණ ය 2 2.4 2.4.1 ජ් ත්ළල 
ණෘථිවිය  

ේව භළය 

1,2, 6,  13, 
15,  

7 ලළිවජ් මට්හේතු ේ්් නිහණළ්  ලයළණෘිරය  2 2.b 2.b.2 ණළථිවිය 
ේව භළය 

1,12 

8 ළ නිේරෝධාළය  ේවේලය  ිරමැල රීමම  
NPQS-(JICA) 

2 
2 

2.4 
2.5 

2.4.1 
 

ණෘථිවිය 
ේව භළය 

12 

2018 අඹළඹ විශලේ ශඹෝජනහ  

1 අනිලළර්ය ේබෝ ර ණය 2 2.4 2.4.1 ජ් ත්ළල 1,12,13 

2 කුයළ ලෆව් ප්රිරහාළණ ය ප්රිරවාංවහර ය ශළ 
ේර ් මය ඉලැල රීමම 

2 2.4 2.4.1 ජ් ත්ළල  
ණෘථිවිය 

1,2, 6,  13, 
15, 

3 අණ ය  ේලෂඳණහ ප්රේව්වීමහ උණළම වීම 
වඳශළ ණළිසවිස වශිරරණ ලෆයවහශ   ිරමැල 
රීමම  

2 2.b 2.b.2 ජ් ත්ළල 12 

4 ජ්ළිර ණෆටි නිේරෝ්ළය  ේවේලළේව් ණිස ණ 
ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

2 2.4 
2.5 
2.b 

2.4.1 
2.b.2 

ජ් ත්ළල 12 

5 ේේව් ශළ අ්  ළසි ල ඉශෂ අවහලනු බළ 
ේ්  ණහ ේරෝපිත් ණෆෆටි ප්රලර්ධා ය රීිසම 

2 2.4 
2.5 

2.4.1 ජ් ත්ළල 12 

ශනත් ව්ධධන ළසහව්  

1 වශ ළධාළර මිහ ේණ ේශ ර ේබ්ළශෆමේතු 
ලෆයවහශ  

2 2.3 2.3.1 
2.3.2 

ජ් ත්ළල 
ණෘථිලය 

12 

2 ේණ ේශ ර ණ ත් ක්රියළැලම රීමම 2. 2.4 2.4.1 ජ් ත්ළල 
ණෘථිලය 

12 

3 ්ළය මු්් ේවීම  2 2.3 
2.4 
2.5 
2.b 

2.3.1 
2.4.1 
2.b.2 

ජ් ත්ළල  
ණළථිවිය  

ශවු් හයුතුම  

6,3,1, 15,17 
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ියයහය කෘෂික්ධභහ්ත්ඹ ප්ර්ධධනඹ උශදහ කෘෂික්ධභ අභහත්හවලඹ වහ අත්ළ් 

ඵළදගතත් ආඹත්න 

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකර්ම 
අමළත්ළාංය 

කෘෂිකර්ම 
දෙඳළර්ත්දේන්තුල 

ද ොවිජන 
වාංලර්ධන 

දෙඳළර්ත්දේන්තුල  

කෘෂිකර්ම ශළ 
ද ොවිජන රක්ණ 

මණ්ඩය 

වී අදෂවි මණ්ඩය  

ජළතික ආශළර 
ප්රලර්ධන මණ්ඩය  

ඳහචළත් අවහලෆන්න 
පිළිබ ත්ළක්ණ 
ආයත්නය ශ්රී ාංකළ 

කෘෂිකළර්මික 
ඳර්දේණ 

ප්රතිඳත්ති වභළල 

දශක්ටර් 
දකොබ්බකඩුල 
ද ොවි කටයුතු 
ඳර්දේණ  ශළ 
පුහුණු ආයත්නය  

ශ්රී ාංකළ ශෙ බිම 
අධිකළරිය  

සීමළවහිත් ාංකළ 
දඳොදශොර වමළ ම 

සීමළවහිත් දකොෂඔ 
දකොමර්ල් 

දඳොදශොර වමළ ම 

සීමළවහිත් ාංකළ 
දඳොවහදසේට් 

දඳොදශොර වමළ ම 
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කෘෂික්ධභ අභහත්හවලඹ - දළක්භ , ශභශවය, අයමුණු වහ කහ්ධඹඹඹ් 

දළක්භ 

 ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ශළ ජ්ළිර වමෘද්ධිය උේ්වළ ළර්ය ම, ල්ළයි ශළ  ිරමැල 

ෘෂිළර්මි අාංය  

ශභශවය 

 වහලභළවි වතුණැල ිරරවළර ෂම ළරණය තුමළි්  වමළජීය ලේය්  පිළිැල ශළ 

ලළිවජ්මය       ෆඹුරුලරී්  යුතුමල, ේෝලීය ත්රඟළම නිහණළ් ය  බිහි ර  

ලයලවළැලල ෘෂිර්මළ් ත්ය   වළ ළැල ර ෆනීම 

අයමුණු 

 ේද්ශීය ලේය්  නිහණළ් ය ෂශෆරී ආශළර වශ අිරේර් ආශළර වාංචිත් විධිමැලල 

ෂම ළරණය  මන්්   සුර ෂිත්ත්ළලය  ඇිර රීමම. 

 ආශළර නිහණළ් ේැදී රවළයනි ේණේශ ර ශළ ණළිේබෝධා ළ භළ විව අලම ර, 

ඉලත්  අණද්රලය ෂම ළරණය තුමළි්  ලවවිේව්  ේත් ර, ණිසවර හිත්ළමී වශ 

ේව යළර ෂිත් ෘෂි නිහණළ්  ජ් ත්ළල ේලත් බළ දීම. රවළයනි ේණේශ ර භළවිත්ය 

විධිමැල රීමම. 

 යළ් ත්රීරණය  ල ත්ළ ණය , ළර්ය ම ජ් ෂම ළරණය,ේභෝ 

විවිධාළාංගීරණය ණළාංශු වාංර ණ ්රම ශඳු් ලළදීම මන්්  ේබෝල නිහණළ්  

ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම වශ නිහණළ්  පිිසලෆය අලම රීමම. 

 ඉශෂ ගුණළැලමේය්  යුැල වහලයාං බීජ් නිහණළ් ය ,අය එතුම ෂ නිහණළ්  ්රමේව්් 

ේ වී්  අත්ර ප්රචලලිත් රීමම, යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල(GAP) වශ යශණැල නිහණළ්  

පිළිේලැල ශඳු් ලළදීම මන්්  ේද්ශීය වශ විේද්ශීය ේලෂ්ණ වඳශළ ප්රමිිරේය්  උවවහ ෘෂි 

නිහණළ්  වඳශළ  නිහණළ්ය්  ේය මු රීමම. 

 සියළු ෆඩී බිඳී ගිය ලෆව් අමුණු වශ ඇෂමළර් ප්රිරවාංවහරණය වශ පුර්  කුඹුරු 

අවහලෆද්දීම මන්්  වී නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම ව්ශළ ්ළය වීම 

කහ්ධඹඹ් 

 ෘෂිළර්මි අාංේැ වාංලර්ධා  හයුතුම උේ්වළ ප්රිරණැලිර ,ලෆයවහශ්  වශ ලයළණෘිර 

වෆසීම ශළ ණශසුතු වෆසීම. 

 අමළත්යළාංය ශළ අමළත්යළාංය යහේැල ඇිර ආයත් ල ප්රිරණැලිරමය මඟේණ් වීම 

බළදීම ශළ ණිසණළ  හයුතුම, ළර්යවළධා ය අධී ණය රීමම 
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ව්ධධන ළසහව් ර මර ප්රගතියඹ  - හයහවලඹ  2018 . 09 .30 දක්හ ( බහණ්සහගතහය ශත්ොයතුමරු අනු) 

 
 ලයළණෘිර යහේැල ලයළණෘිර ලර්ය 1 විේද් ණය, 2 විේද් ආධාළර, 3  ප්රිරණළර්වීය,   4 ේල ැල  

 

මර ඉරක්ක  2019  

ළඹශී්ධඹ (Vote) 2019 ්ධශේ ඉරක්ක  
(රු.මි.) 

පුනයහ්ධත්න 40,016.34 

ප්රහ ධන 5,211.45 

එතුමල 45,227.79 

ලෆයශීර්ය (Vote) 2018 ලර්යහ 
ේල් ෂ මු් 

රු.මි. 

මය ප්රිරය 
 

ත් විඹදභ 
රු.මි. 

ඵළදීතු 
රු.මි. 

ප්රියලත්ඹක් 
ලශඹ් % 

පුනයහ්ධත්න 

118-2-4-1504 -  වනහධහය මිරහ ශඳොශවොය ශඵදහවළරීශතු 

ළසහවන 

118-2-3-1505 –  දහඹක මුද් ශගතවීභ 

 

27,933.95 
23,229.00 

35.00 

20,173.38 
16,931.66 

11.20 

 
6,297.343 
 

72% 
100% 
32% 

ප්රහ ධන    8,657.10 2,640.88 - 30.5% 
     

ළඹශී්ධඹ වහ කෘෂික්ධභ අභහත්හවල ප්රියඳහදන   ව්ධධන ළසහව් / ෘඳෘිය /  ඳ්ධශේ/ / ශනත් 
118-2-3-03-2509             ශඵෝගත නිසඳහදන වහ පුශයෝකථන ළසහවන 1.00 0 0 0 
118-2-3-20-2509             ජහියක ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හ ළසහවන 2,140.54 705.61 735.22 67% 

118-2-3-21-2509            කහඵනික ශඳොශවොය නිසඳහදන ළසහවන (අ.වි 

2017) 
6.65 1.1 5.55 100% 

118-2-3-26-2507             ජහියක කහෂිකහ්ධමික ඳ්ධශේ/ ළරළසභ 

රිඹහත්භක රීරීභ (NARP) 
10.77 3.21 4.42 71% 

118-2-3-31-2509            නිපුනත්හ ව්ධධන ළසහවන ( අ . වි 2017 ) 17. 89 17.20 0.70 100% 

118-2-3-37-2506             කුසහළව් වහ එ්රවගතහ ඳද්ධිය පුනරුත්ථහඳනඹ 500.00 54.11 228.71 57% 

118-2-3-40-2506             කුසහ ළව්  1500  ප්රියසාහඳනඹ වහ 

ප්රියවසකය/ඹ ,  ශයෝභස ඉත් රීරීභ  

2,280.94 
 

1,326.12 954.82 100% 

118-2-3-43-2202            අනිහ්ධඹ ශඵෝගත යක්/ඹ  
 

2,200.00 268.94 168.94 20% 

118-2-3-44-2509            අඳනඹන ශශඳරහ ප්රශව්ලවීභහ උඳකහරී 

වීභ වහ ඳහරිරික වියකකය/ ළසහවන ලක්ියභත් රීරීභ 

25.00 
 

1.23 1.67 12% 

118-2-3-45-2507           ශකශ් වහ අ්නහසි ර ඉවශ 

අසනු රඵහ ශදන ඳහක ශයෝපිත් ඳළරළටි ප්ර්ධධනඹ  
 

25.00 1.64 0.16 7% 

118-2-3-46-2509           ජහියක ඳළරෆටි නිශයෝදහඹන ශේහශව් 

ඳරික්/ ඳවසුකතු ළඩිදියුණු රීරීභ 

25.00 0.76 24.24 100% 

ළඹශී්ධඹ වහ විශද්ල හඳෘිය (හඳෘිය ්ධගතඹ) :-(විශද්ල /ඹ,  විශද්ල ආධහය,  ප්රියඳහ්ධලවීඹ, ශනත්) 

118-2-3-32-2507(13)     ජරඹ නීඳහයක්හ ව ශෞඛ් 

පිළිඵ නිඹහභන හඳෘියඹ  (WASH) 

26.50 0 0 0 

118-2-3-39-2507(12)     කෘෂික්ධභ ක්ශේශත්රේ නකය/ 

හඳෘියඹ  (ASMP) 

700.00 87.26 612.74 100% 

118-2-3-39-2507(17)     දහඹක මුද් ශගතවීභ (ASMP) 20.00 1.34 18.66 100% 

118-2-3-41-2507(16)     ජහියක ඳළරෆටි නිශයෝදහඹන ශේහශව් 

ඳරික්/ ඳවසුකතු ළඩිදියුණු රීරීභ  (3) 

259.83 0.14 259.60 100% 

118-2-3-42-2509(13)     හිවජ භට්හශතු ශද් නිසඳහදන 

හඳෘියඹ (2) 

2.70 0.23 2.47 100% 

මුළු එතුමල 8,241.82 2,468.87 3,017.85 67% 



xvi 
 

 

“ අපි රයි අපි ක්ශ් ” කඩිනතු  කෘෂික්ධභ ව්ධධන ළසපිළිශර  2019 

 

ළඹ ශී්ධඹ :-    118 – 2 - 3 – 20 - 2509 

ප්රියඳහදන ප්රභහ/ඹ :- රු.මි. 1139  (දශ අඹළඹ ඇසත්ශතු්තුමහ අනු) 

 ලෆය වහශ  ේල් ෂ 
ප්රිරණළ්  
(රු.මි.) 

ක්රියළැලම ආයත් ය වශය ආයත් ය අමළත්යළාංය මන්්  
වතුබ් ධීරණය 
රනු බ  අාංය 

1 ේ වහ ණෆ ්ව  ය  
ේරෝණ ය රීමම 

15 ශ්බිම අධිළිසය 
ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, 
ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

2  වරුපිිස ේලැලත්  50 , ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ශ්බිම අධිළිසය 
 

ෘෂි ේවේලළ අාංය 

3  ෘෂිළර්මි ෂළණ 
වහථළපිත් රීමම 

20 ශ්බිම අධිළිසය 
 

ශ්බිම අධිළිසය, 
ආශළර ප්රලර්ධා  
ම්ඩයය, 
අේ කුැල ආයත්  

වාංලර්ධා  අාංය 

4 ණෆිව ේ් යතු ලළ රීමම 5 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

5  මිදි ලළ රීමම 10 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

6 ඉඟුරු ශළ ශ ලළ රීමම 3 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

7 මුාං, ව්පි, බයඉිසගු, උඳු, 
ත්, කුර ් , බී ළුණු 
ලළ  රීමම 

68 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

8 බිඟු ජ් ණ් ශළ මීණෆිව 
නිණ්වීම 

3 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ෘෂි ේවේලළ අාංය 

9 බිතු ම් ලළ රීමම 5 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

වාංලර්ධා  අාංය 

10 ේණ ේශ ර නිහණළ් ය 
රීමේතු ජ්ළිර ක්රියළ් විත්ය 

- ාංළ ේණ වහේේට් 
වමළම 

 ජ්ළිර ේණ ේශ ර 
ේ්තු ළර්යළය 

11 ලව විව  ෆිර ේ විත්ෆ  5 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල , 
ේණ ේශ ර වමළතු 

ෘෂි ේවේලළ අාංය 

12 ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය/ණසු 
අවහලනු  ත්ළ ණය 

100 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  
,අේ කුැල ආයත්  

ෘෂි වාංලර්ධා  අාංය/ 
ෘෂි ත්ළ ණ අාංය 

13 බීජ් නිහණළ් ය 
(බයඉිසඟු,අර්ත්ළණ්,ේවෝයළ
, එෂලළු ශළ ේල ැල බීජ්) 

60 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

14 අණ ය  ෘෂිර්මය 
 ෆාංවීම (pack house/ 
sorting house) 

50 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

වාංලර්ධා  අාංය 

15  වැලල ශළනි ලෆෆ වීම 80 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  , 
අේ කුැල ආයත්  

වාංලර්ධා  අාංය 

16 ත්රු/ ඳයපුය ශගතොවිත්ළනහ   

ආක්ධ/ඹ 

රීරීභ/ ආයක්/ ගතෘව 

80 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

අේ කුැල ආයත්  වාංලර්ධා  අාංය 

17 ශද්ශීඹ ආවහය 

අශරවිළ් ජහරඹ 

30 ශ්බිම අධිළිසය 
ආශළර ප්රලර්ධා  
ම්ඩයය 

 වාංලර්ධා  අාංය 



xvii 
 

 

 

 

 
අශනකුත් ආඹත්න   /ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම වහ ශ් කය ඇිය ප්රියඳහදන - 9102 )දශ ඇසත්ශතු්තුමරී(  

අ/අ ළස හවන ේල් ෂ 
ප්රිරණළ්  
(රු.මි.) 

ක්රියළැලම ආයත් ය වශය ආයත් ය අමළත්යළාංය මන්්  
වතුබ් ධීරණය රනු 

බ  අාංය 

18 ජනහධිඳිය ශගතොවි තුභහන 

ළසහවන 

10 ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය අේ කුැල ආයත්  වාංලර්ධා  අාංය 

19 කෘෂි ළිව ප්රියවසකය/ඹ වහ 

ස්ධඹ ඵර ජර ශඳොතුඳ 

200 ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 ෘෂි ත්ළ ණ අාංය 

20 ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික 

පිළිශත් ළසහවන (GAP) 

5 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

21 කෘෂි හඹකත් ගතතුභහන 150 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ,  
ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල , 
ණහචලළැල අවහලෆ්   
පිළිබඳත්ළ ණ 
ආයත් ය,  ණෂළැල වභළ 

ේමේශයුතු ශළ ඇයුතු ේමේශයුතු ශළ ඇයුතු 

22 ඳරතුමරු ගතතුභහන ළසහවන 50 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල , 
ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 වාංලර්ධා  අාංය 

23 ප්රද්ධලන , භහධ කහයුතුම වහ 

විවිධ ළසහව් 

50 ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

අමළත්යළාංය යහේැල 
ඇිර සියළුම ආයත්  

ේය්වුතු ෂම ළරණ 
අාංය 

24 ඳශහත් බහ භඟ කයනු 

රඵන ළසහව් 

90 ණෂළැල වභළ වාංලර්ධා  අාංය වාංලර්ධා  අාංය 

 එකතුම 1139    

    

ආයත් ය ේල්  ප්රිරණළ්  (රු.මි.) 

1.  ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල (ලෆව් ්ශව  තු 

්ශව  ලෆයවහශ )        

1000.0 

2.  ේශ හර් ේ ේබඩුල ේ වි හයුතුම ණර්ේැණ ශළ පුහුණු රීමතු 

ආයත් ය 

34.0 

3.  ණසු අවහලනු ත්ළ ණ ආයත් ය 20.0 

3. ශ්රී ාංළ ෘෂිළර්මි ප්රිරණැලිර වභළල 35.0 

4. ජ්ළිර ආශළර ප්රලර්ධා  ම්ඩයය 8.0 

5. ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ම්ඩයය 

   * 118 ලෆය ශීර්ය යහේැල අයලෆය ේයෝජ් ළලලිේය්  ෆබුනු මු් 

4.5 

2500.0 

6.  ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය 125.0 

7.  වී අේවි ම්ඩයය 4207.0 

එතුමල 7933.5 



1 
 

1.ආවශික ූවඹ 

ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ  වාංයුිරය ණළ  ශළ මළ ල වතුණැල අාංය, මු්් අාංය, ෘෂි වාංලර්ධා  
අාංය, ෘෂි ත්ළ ණ අාංය, වෆසුතු, ේමේශයුතු ශළ ඇයුතු අාංය ශළ අභය් ත්ර විණ  අාංය 
ලේය්  ව ප්රධාළ  අාං ශය  යහේැල වාංවිධාළ  ත්ල සිය ළර්යය ශළ ර්ත්ලයය ඉටු රනු බයි. 

1.1ඳහරන අවලඹ වහ භහන තුඳත් අවලඹ 
1.1.1 ඳහරන අවලඹ 
අමළත්යළාංේැ ණළ  හයුතුම, ප්රලළශ  වතුබ් ධා සියළුම හයුතුම ශළ ණිසණ ණශසුතු වෆණයීම 
ශළ අ්ළෂ ළර්යය් ් ේමම අාංේැ ළර්යභළරයහ අයැල ේව්. ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ශළ 
අමළත්යළාංය අයැල අේ කුැල ආයත් ල ණිසණළ  හයුතුම් ේමම අාංය මන්්  ඉටු රනු බයි. 
ළර්යය්  

 අමළත්යළාංේැ ලළශ  අළුැලලෆඩියළ රීමම, ලළර ේවේලළ සිදු රීමම, ඉ් ධා  බළ දීම, ලළර්ෂි 
ර ණ වශිර වශ ආ්ළයතු බණෙ බළ දීමහ අ්ළෂ හයුතුම 

 ිසයදුරු මශැලලරු් ේ  අිරළ, ම්  විය්තු බළ දීමහ අ්ළෂ හයුතුම වශ ිසයදුරු පුහුණු  
 ප්රලළශ  වියහ අ්ළෂ විණ  විමසුතු වඳශළ පිළිතුමරු වෆණයීම 
 අමළත්යළාංය යහේැල ඇිර ආයත්  ශළ වතුබ් ධා හයුතුම, ේණ ේශ ර වමළතුල හයුතුම 
 ෘෂිර්ම ේවේලේැ නිධාළිස් ේ  ආයත්  හයුතුම 
 ෘෂිර්ම උණේද්ලරු් ේ  විවිධා හයුතුම 
 දිවහත්රි  ෘෂිර්ම අධාය ලරු් ේ  වශ වශළර ෘෂිර්ම අධාය ලරු් ේ  ේණ ද්ලි ලිපි 
ේ නු ශළ වතුබ් ධා හයුතුම, ලළශ  බළ දීම ශළ වතුබ් ධා හයුතුම 

 ඈලර ර  ් අේවි වාංලර්ධා  ආයත් ේැ විවිධා ළර්යය්  

 ජ් ළධිණිර ළර්යළය මන්්  ණලර  විවිධා ළර්යය්  සිදු රීමම 
 අමළත්යළාංය තුමෂ  විවිධා ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම 
 

1.1.2. භහන තුඳත් අවලඹ 

අමළත්යළාංේැ ණළ  ශළ මළ ල වතුණැල අාංයහ ආයත්  හයුතුම, නීිර හයුතුම, ත්ෆණ, 

පුවහත්ළය ශළ ේ් ළළරය අයැල ේව්. විේේේය්  අමළත්යළාංේැ වළමළ ය  ණිසණළ  හයුතුම 

ශළ ේ ය ෆගි්ේ්  යැලතුම හයුතුම ේමම අාංය මන්්  සිදු ේේර්.   අනුල, ණශත් වඳශ්  

ළර්යය්  ේමම අාංය විසි්  ඉටු රනු බයි. 

 අමළත්යළාං ළර්ය ම්ඩයේැ ශළ අමළත්ය ළර්යළේැ සියළුම ේණ ද්ලි ලිපි ේ නු 
වතුබ් ධා හයුතුම  

 අමළත්යළාංේැ ළර්ය ම්ඩයේැ ණෆමි, ම, පිහවීම, නිලළඩු, දුතුිසය බණෙ ශළ ලළර ප්රේව් 
ණෙ පිළිබඳ හයුතුම 

 අමළත්යළාං ළර්ය ම්ඩයේැ ශළ ඇමිර ළර්ය ම්ඩයේැ අිරළ, නිලළඩු දි  ලෆටුේ ශළ 
ම්  විය්තු වතුබ් ධා හයුතුම 

 අමළත්යළාංයීය ළර්ය ම්ඩය ේත් රතුමරු ශළ මු.ේර. 71 යහේැල ත් තුමරු අනුමත් ර ෆනීම 
වතුබ් ධා හයුතුම 

 සියළුම නිධාළම හ අ්ළ ත් තුමරු පුරේණළඩු පිරවීතු, බඳලළ ෆනීතු, ණැල රීමතු, උවවහ රීමතු 
ශළ වහථළ  මළරු රීමතු වතුබ් ධා හයුතුම 

 මළ්ඩයලි නිධාළම් ේ  ලැලතු ශළ බෆරතු බළ ෆනීම වතුබ් ධා හයුතුම / 
අමළත්යළාංේැ ළර්යවළධා  ලළර්ත්ළල ණළර්ලිේතු් තුමලහ ඉදිිසණැල රීමේතු හයුතුම  

 මළ ල වතුණැල ෂම ළරණය, ේද්ශීය ශළ විේද්ශීය පුහුණු ලෆයවහශ්  වතුබ් ධා හයුතුම  
 ඇේහෝර්නි බණෙ වතුබ් ධා රළජ්ළම හයුතුම 
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අමළත්යළාංේැ ඉයතු, ේ ය ෆගිලි, නිනිලළව ශළ වාංචලළර බාංළල වතුබ් ධා හයුතුම 
ඇතුමළු වළමළ යය ණිසණළ යහ අ්ළෂ හයුතුම ේමම අාංය මන්්  සිදු රනු බයි. 

 

1.1.3 ප්රතුඳහදන අවලඹ 
 

ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය වඳශළ අලය භළ්ඩය ේවේලළ ශළ ලෆය ප්රවතුණළ් ය රීමමහ අ්ළ ාංසු 
ෆඳවීේතු හයුතුම අමළත්යළාංේැ වශ අමළත්යළාංය යහේැල ඇිර ආයත් ල ප්රවතුණළ්  මිටු ශළ 

ත්ළ ණ ඇයීේතු මිටු ණැල රීමම, ප්රවතුණළ්  මළර්ේෝණේද් වාං්ශේැ 9:3:1(ආ) යහේැල 
අනුමෆිරය බළ ෆනීමහ අ්ළ හයුතුම ශළ 8:13:4 යහේැල අිරේර් අමත්ර ලෆය වඳශළ අනුමෆිරය 
බළ ෆනීේතු හයුතුම සිදු ේේර්. 
 

1.1.4 ශගතොවිජන ශේහ අවලඹ 
ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය යහේැල ඇිර ේමම අාංය මන්්  ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, 
ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ම්ඩයය වශ සී/ව ාංළ ේණ වහේේට් ආයත් යහ අ්ළ සියලු 
ආයත්නි ශළ ණළ  විය හයුතුම ණෆලම ඇත්. 
ත්ල්, අමළත්ය ම්ඩය වාංේද්, තීරු බදු රහිත් විණ  ආ ය  බණැල ර නිකුැල රීමම, ජ් ණිරහ 
රීය්   ලෆයවහශ  ක්රියළැලම රීමම, මශජ්  ළර වභළ ණළර්ලිේතු් තුම ප්රහ  වශ ේද්ණළ  
ණලි ෆනීතු ය ළදි විය්  ේමම අාංය මන්්  ඉටු රනු බයි. 
 

1.1.5 ඉවජිශ්රු අවලඹ 
ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේයහි 2017 ලර්ය තුමදී අලුිර්  පිහිටුල  ් අාංයරී. අාං ප්රධාළනී ේව 
අධාය  ඉාංජිේ් රු හයුතුම රයි. 
අාංය මන්්  ඉටු ර  ළර්යභළරය්  

 ෘෂිර්ම අමළත්යළාං ේ ය ෆගි් වශ අමළත්යළාං වතුම නි නිලළව, නිධාළම නිලළව වශ 
වාංචලළර බාංළල සියළු  යැලතුම හයුතුම සිදු රීමම. 

 අමළත්යළාංය වතුම සියළු උණරණ  යැලතුම රීමම 
 අමළත්යළාංය යහේැල ණලිර  සියළුම ආයත් ල සිවි් ඉාංජිේ් රු හයුතුම වඳශළ 
්ළයැලලය බළ දීම. 

 ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල වශ ේ විජ්  ේවේලළ ේ්ණළර්ැල තු් තුමේලහි සිවි් ඉාංජිේ් රුමය 
ළර්යය්  ලදී ්ළයැලලය බළ දීම. 

 ේ වි භළරළර අරමු් මන්්  ක්රියළැලම රනු බ  සිවි් ඉාංජිේ් රුමය ළර්යය්  
වඳශළ අලය හයුතුම ඉටු රීමම 

 
1.1.6 ඳරිගත/ක අවලඹ 

 

 ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ සියලුම ේත් රතුමරු ව් නිේව්්  ත්ළ ණ හයුතුම ේමේශයවීම, 

 අමළත්යළාංේැ නි ේලේ අයවිය ණලැලලළේ  යළම වශ යළලැලළලී  රීමම, 
 ෘෂිර්ම ්ැලත් ණද්ධාිරය වතුබ් ධා හයුතුම, 
 අමළත්යළාංේැ ණිසණ ජ්ළ ණද්ධාිර ණලැලලළේ  යළම, 
 ේත් රතුමරු ශළ ව් නිේව්්  ත්ළ ණ වතුබ් ධා සියලුම ත්ළ ිව උණේ්වහ බළදීම 
 ණිසණ ්ෘයළාං ශළ මෘදුළාං ප්රවතුණළ් ය වඳශළ ත්ළ ිව වශය බළ දීම 
 අමළත්යළාංය යහේැල ඇිර ආයත්  වඳශළ ත්ළ ිව උණේ්වහ බළ දීම මලි ළර්යය්  ේව් 

 

1.1.6 භහධ ඒකකඹ 

රු ෘෂිර්ම අමළත්යතුමමළේ  ප්රධාළ ැලලේය්  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය මන්්  රජ්ේැ වාංලර්ධා  
ේයෝජ් ළ ්රමය් හ අනුකූල ක්රියළැලම රනු බ  වාංලර්ධා  ලයළණෘිර පිළිබඳල ේ වි ජ් ත්ළලහ 
ලෆ්ැල ල  රුණු වතුබ් ධාේය්  මළධාය මන්්  ජ් ත්ළල ්ෆනුලැල රීමම. 
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කහ්ධඹබහයඹ 

 ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය මන්්  ක්රියළැලම රනු බ  ජ්ළිර ලෆ්ැල මරී්  යුතුම උැලවල 

වශ විේේ අලවහථළ පිළිබඳල ප්රලෘැලිර වශ ලෆයවහශ්  ේව වවහ ේ හ වි්යෘැල ශළ මුරිත් 

මළධාය මන්්  ප්රචලළරය රීමම ශළ මළධාය ආයත්  වතුබ් ධීරණය. 

 අමළත්යළාංය මන්්  ක්රියළැලම රනු බ  ලයළණෘිර ජ් ත්ළලහ වතුේප්රේණය රීමම උේ්වළ 

පුලැලණැල ්ෆ් වීතු, ේණෝවහහර්, බෆ ර් වශ අැලණත්රිළ ය  මළධායය්  භළවිත්ළ රීමම. 

 ෘෂිර්ම අමළත්යළාංයහ අයැල අනුබද්ධිත් ආයත්  ශරශළ ක්රියළැලම රනු බ  

ණර්ේැණ ්රම ශළ ප්රිරණැලිරමය ක්රියළ්ළමය්  ල්ළයී ේව ජ් ත්ළලහ ව් නිේව්් ය රීමම. 

 ජ් මළධායය් හි ණෂල  ේ වි ජ් ත්ළලහ වතුබ් ධා ෆහළු රු අමළත්යතුමමළ වශ ෘෂිර්ම 

අමළත්යළාංය ේ්තුතුමමළේ  අලධාළ යහ ේය මු රවීම. 

 

1.2 මුද් අවලඹ 

 විවර්ජ්  ණ ත් මන්්  ේල්  රනු බ  ප්රිරණළ්  උණේයෝගී රේ  රනු බ  ලෆය 
්ෆමතු ශළ රජ්ේැ නිධාළම් ේ  අැලිරළරතු ගිණුතු හයුතුම සිදුරීමම. 

 අමළත්යළාංේැ ලළර්ෂි විය්තු ශළ ආ්ළයතු ඇවහත්ේතු් තුම රීිසම ශළ   යහේැල ඇිර 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම හයුතුම වතුබ් ධීරණය රීිසම. 

 අමළත්යළාංය යහේැල ණලිර  ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල වශ අේ කුැල ආයත්  ේලත් 
උණේ්වහ ශළ මඟ ේණ් වීතු බළේ්මි්   ලළේැ මයමය අධී ණය්  සිදු රීමම. 

 අමළත්යළාංේැ වහථළලර ලැලතු ශළ ණළිසේභෝගි ද්රලය පිළිබඳ භළ්ඩය ලට්ේහෝරු ේ් , 
ණළිසේභෝගි ද්රලය ේ්  ණලැලලළේ  යළම, අධී ණය රීිසම ශළ බයළ ණිසණළ ය 
ණලැලලළේ  යළම. 

 ලළර්ෂි භළ්ඩය වමී ණ ණෆලෆැලවීම ශළ ණසුවිණරතු හයුතුම සිදු රීමම. 
 වාංලර්ධා  ලයළණෘිර ක්රියළැලම රීමේතුදී සියළුම ණෂළැල වභළ, දිවහත්රි  ේ්තුලරු ශළ 
අමළත්යළාං යහේැල ණලිර  සියළුම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම ශළ ලයලවහථළපිත් ම්ඩය ේලත් අලය 
ප්රිරණළ්  ේම් ම මු්් ේල් රදීම ශළ විය්තු ලළර්ත්ළ ේ් ලළේ   ලළ භළ්ඩයළළර 
ණිසණ ලළර්ත්ළ අනුල වෆවේඳේ් ය්   ණම ළ රීමම. 

 අමළත්යළාංය ශළ   යහේැල ඇිර ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම ශළ ආයත් ල ලයළණෘිර ලහ අ්ළල 
විණ  හයුතුමල වතුබ් ධීරණය  සිදු රීමම. 

 ණළර්ලිේතු් තුම රළජ්ය ගිණුතු ළර වභළ වශ ේණ දු ලයළණළර ළර වභළල විමසුතු ලහ 
පිළිතුමරු වෆණයීම ශළ  ලළේැ ණම ණ හයුතුමලහ වශභළගී වීම. 

 ේණ ේශ ර ලෆය විය ණළ ය ශළ   ශළ වතුබ් ධා බෆඳීතු ෂම ළරණය 

 ේණ ේශ ර මු්් වශ ළධාළර ේවීතු ශළ ගිණුතු ත් රීමම වතුබ් ධා හයුතුම  
 සියළුම ළර්ය ම්ඩය ල ලෆටුේ ේවීතු ශළ වතුබ් ධා හයුතුම. 
 අමළත්යළාංේැ මය හයුතුම ළර්ය මල ශළ ල්ළයී ේව ඉටුරීමම වඳශළ මු්් අාංය 
ප්රධාළ  ණළධිළමලරු ේ්ේ් කු ඇතුමළුල ණළධිළමලරු්  ිරේ්ේ කු යහේැල මය 
ෂම ළරණ, මු්් ශළ ලයළණෘිර, ේවීතු ශළ ගිණුතු ේව ආාංකවල වාංවිධාළ ය වී ඇත්. 
 

1.3 කෘෂි ව්ධධන අවලඹ  
1.3.1 ව්ධධන අවලඹ 
ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය, ේද්ශීය නිහණළ් ය තුමළි්  වපුරළ ෆනීමැල ආශළර ආ ය  විය්තු අලම 
රීමමැල අරමුණු රේ  ේද්ශීය ආශළර නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 
විසි්  ක්රියළැලම ර  ෘෂිර්ම වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  වාංලර්ධා  අාංය මන්්  වතුබ් ධීරණය 
ර ක්රියළැලම රීමම රනු බයි. ෘෂිර්ම වාංලර්ධා  හයුතුම ලහ අ්ළෂ ප්රිරණැලිර වතුණළ් ය 
වාංේෝධා ය වශ ක්රියළැලම රීමේතු හයුතුම් අමළත්යළාංය මන්්  දිලයි  පුරළ ක්රියළැලම රනු 
බ  වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ේමේශයවීම, අධී ණය වශ ණසු විණරතු හයුතුම සිදු ේේර්. 
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වාංලර්ධා   අාංේැ අරමුණු ණශත් ණිසදි ේව්, 
 ජ්ළිර මට්හමි්  ආශළර ශළ ේණෝණ සුර ෂිත්ත්ළලය වශිර රීමම වඳශළ රළජ්ය ශළ 
ේණ ද්ලි අාංල වශභළගීැලලේය්  වී, අිරේර් ආශළර ේබෝ, එෂලළු ණෂතුමරු වශ 
අේබෝ ප්රලර්ධා ය නිහණළ් ය ශළ ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම. 

 බීජ් අභිජ්  ය වශ බීජ් නිහණළ්  ලෆයවහශ්   ිරමැල රීමම 
  වී  ෘෂිළර්මි ්ෆනුම ත්රුණ ප්රජ්ළල ේලත් ේය මුර, ඔවු්  ෘෂිළර්මි  ේේෙයහ 
ේණෂඹවීම 

 ේෝලීය ලළිවජ් ප්රලණත්ළලය් හ මුහුණදීම වඳශළ ණර්ේැණ ශළ ත්ළ ිව ලෆයවහශ්  
තුමළි්   නිහණළ්  ළර්ය මත්ළලය වශ ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම 

 යෆපුතු ෘෂිර්මේය්  ලළිවජ් ෘෂිර්මයහ ේ වී්  ේය මු රීමම 
 

1.3.2 කෘෂි ශඹදවුතු කශභනහකය/ අවලඹ 
 

ිරරවළර ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා  අරමුණු  ඉටු රීමම පිිවව ේය්වුතු ශළ වතුබ් ධා ක්රියළළරතු තුමලි්  
අ්ළ ප්රිරණැලිර වතුණළ් ය රමි්  අේේ ෂිත් අරමුණු රළ ෂඟළවීමහ අලය ්ළයැලලය බළදීම 
වඳශළ ෘෂි ේය්වුතු ෂම ළරණ අාංය පිහිටුලළ ඇත්.  

 

කහ්ධඹබහයඹ 
 ළබනි ේණ ේශ ර ශළ ජීල ේණ ේශ ර නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම, සුභත්ළලය ඇිර රීමම ශළ 
භළවිත්ය ප්රචලලිත් රීමම තුමලි්  ේද්ශීය ආශළර නිහණළ්  ක්රියළලලිය දිිසෆ් වීේතු හයුතුම.  

 ළබනි ෘෂිළර්මි  ේේෙය ශළ අ්ළ ේ වි පුහුණු ණළාමළළල් , ළබනි ේණ ේශ ර 
නිහණළ්යි්  ලියළණදිාංචි රීමම ශළ වශිර රීමම පිිවව ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේලහි 
ළබනි ේණ ේශ ර වඳශළ ව විකවහාත්ළ ේ ් ද්රය ේලත් ේය මු රීමම ශළ වතුබ් ධා හයුතුම. 

 ජ්ළිර ලේය්  ලෆ්ැල ෘෂිළර්මි ප්ර්ර්  ණෆලෆැලවීම ශළ   තුමලි්   වී  කව්පීය 
ඥළ ය ජ් ත්ළල ේලත් සකේ  යළම 

 උණළාං ශළ ේමලතු ශඳු් ලළ දීමහ අලය වතුබ් ධීරණය සිදුරමි්  ෘෂිළර්මි 
යළ් ත්රීරණ අලයත්ළ ඉටු රීමම. 

 ෘෂිළර්මි ප්ර්ර්  යහේැල ජ්ළිර ේ වි විරය, අළුැල වශ් මාංයය ශළ විවිධා 
අමළත්යළාං යහේැල වාංවිධාළ ය රනු බ  ෘෂිළර්මි ප්ර්ර්  වඳශළ අලය වතුණැල 
්ළයැලලය බළදීම වඳශළ වතුබ් ධීරණ හයුතුම සිදු රීමම. 

 ේල ැල ෘෂිළර්මි ප්ර්ර්  උැලවල, වතුම් ෙණ, වමුළු ශළ ශ්රී ාංළ ගුල්  විදුලි වාංවහථළල 
මන්්  විළය රනු බ  සුභළරිර වජීවි ගුල්  විදුලි ලෆයවහශ  වතුබ් ධීරණය රීමම. 

 

 1.3.3 කෘෂි ශේහ අවලඹ 
 

ේමම අාංය මන්්  ේ විජ්  වාංලර්ධා  හයුතුම (සුළු ලළිසමළර්) වඳශළ වශ ේ විජ්  වාංලර්ධා  
දිවහත්රි  ළර්යළ/ ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  වඳශළ ඉයතු අැලණැල ර ෆනීේතු ක්රියළලලියහ අ්ළෂ 
අමළත්යළාංයීය වතුබ් ධීරණය, කුඹුරු ඉයතු ේල ැල ළර්යය් හ ේය්වීම වතුබ් ධා ඉ්ලීතු / 
ණෆමිිවලි වතුබ් ධාේය්  හයුතුම රීමම, අඳ ේ වි ෆහලු, සුළු ලළිසමළර්, ෘෂිළර්මි ඉයතු 
ේ් , ෘෂි ණළර ශළ පුර්  කුඹුරු අවහලෆද්දීම පිළිබඳ ෆහළු වතුබ් ධාේය්  හයුතුම රීමම, 2011 
අාං 46 ්රණ ේ විජ්  වාංලර්ධා  ( වාංේෝධා  ) ණ ිර්  වාංේෝධිත් 2000 වභළ පිහිටුවීම ආදී 
හයුතුම වතුබ් ධීරණය ේ වි වාංවිධාළ  ශළ ේ වී් ේ්  අමළත්යළාංයහ ෆේබ  විවිධා ෆහළු 
වතුබ් ධාේය්  හයුතුම රීමම, ේ වි ේවලණ හඳෘියඹහ අැලරැල ඉයතු අැලශෆමතු 
වතුබ් ධාේය්  හයුතුම රීමම සිදු ේේර්. එේවේම ේමම අාංයහ අ්ළෂ හයුතුම වතුබ් ධාේය්  
අමළත්ය ම්ඩය වාංේද් වෆසීම, විවිධා අමළත්යළාං මන්්  ඉදිිසණැල රනු බ  අමළත්ය ම්ඩය 
වාංේද් වඳශළ නිම ණ ඉදිිසණැල රීමම ශළ ණළර්ලිේතු් තුම ලළචි ප්රහ  වඳශළ පිළිතුමරු වෆණයීම ් සිදු 
ේේර්. 
 

 
අවලඹ භඟි් සිදුකයන ප්රධහන ව්ධධන ළසහව් 

 ේලතුම ලළ ප්රලර්ධා  ලෆයවහශ  
 මී මෆසි ණළ  ලයළණෘිරය 
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 ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල මන්්  ක්රියළැලම රනු බ  කුයළ ලෆව් 1500  
ේර ් මය ඉලැල රීමම, පු රුැලථළණ ය ශළ ප්රිරවාංවහරණ ලෆයවහශ  

 ළගුණ අනුහුරු ලළිස ෘෂිළර්මි ලයළණෘිරය වතුබ් ධීරණය 
 

1.4 කෘෂි ත්හක්/ අවලඹ 

1.4.1 කෘෂි ත්හක්/ අවලඹ 
 

දිලයි  පුරළ ෘෂි ත්ළ ිව  ේේෙය ශළ වහලළභළවි වතුණැල ෂම ළරණ  ේේෙයහ අ්ළ 
ණර්ේැණ ලයළණෘිර ක්රියළැලම රීමමහ අනු්ශය බළදීම ශළ ලහලළ වතුබ් ධීරණය රමි්  ප්රිරය 
අැලර ෆනීමහ ක්රියළ රීමමැල ෘෂිළර්මි අණ ණ ැල නියළම ය රමි්  ෘෂිර්මයහ අ්ළ 
නීිරමය රළමුල  ිරමැල රීමමැල ේමම අාංය මන්්  සිදුරනු ෆේේ.  

කහ්ධඹඹ්  

1. ආශළර ේබෝ ප්රේද් නිණ්වීම, ලෆඩිදියුණූ රීමම ශළ එ්ළයිත්ළල ඉශ ්ෆමීම වතුබ් ධා 
ණර්ේැණ ශළ ලයළණෘිර ේයෝජ් ළ බළ ෆනීම, ප්රිරණළ්  බළදීම, මය ණිසණළ ය, ප්රිර 
වමළේෝචල ය ශළ ණසු විණරම. 

a. -ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේලහි ලයෘණෘිර 06  වශ ජ්ළිර ෘෂිළර්මි 
ණර්ේැණ වෆෆවහේමහි    ණර්ේැණය 11   ේතු යහේැල සිදුේේර්. 

2. ෘෂිළර්මි  ේේෙයහ අ්ළ නීිරමය රළමුල  ිරමැල රීමමහ අ්ළ හයුතුම ඉටු රීමම.  
3. ආශළර ේබෝ ආශ්රිත් ආ ය  අණ ය  හයුතුම නියළම ය වඳශළ ළ නිේරෝධාළය  ේවේලය 
 ිරමැල රීමම වඳශළ උණේද් ළැලමල මෆදිශැලවීම.  

4. අණ ය  ශළ ආ ය  ක්රියළලලිේැදී විවිධා ණළර්ල මන්්  ේය මු ර  ලිපි වඳශළ  ේ්තු 
තුමමළේ  , අිරේර් ේ්තු තුමමළේ  පිලිතුමරු  ආයත්  ේලත් ේය මු රීමම . 

5. ණසු අවහලනු ත්ළ ිව ණර්ේැණ ශළ ලයළණෘිර ක්රියළැලම රීමමහ අ්ළ වශළය බළදීේතු 
හයුතුම ඉටු රීමම. ණර්ේැණ ශළ ලයළණෘිර 11  වඳශළ ණශසුරණය.  

6. වහලළභළවි වතුණැල ෂම ළරණ වශ ණිසවර වාංර ණ හයුතුම වතුබ් ධාේය්  ෘෂිර්ම 
අමළත්යළාංයහ ණෆලම ඇිර ලඩෑතු ඉටු රීමම  

a. -ිරරවළර ෘෂිර්ම ජ් ෂම ළරණ ලයළණෘිරේැ අදියර 1 ශළ අදියර 2 හ අ්ළල 
ේ වී් ේ්  අයවිය යුතුම ණය ලළිස මු්් අයර ෆනීම වශ එම මු්් 
අමළත්යළාංය ේලත් ේය මු රීමම. 

b. ිරරවළර ෘෂිර්ම ජ් ෂම ළරණ ලයළණෘිරේැ අදියර 1 ශළ අදියර 2 හ යහේැල 
 ේේෙ මට්හමි්  ේත් රතුමරු බළෆනීම ශළ අ්ළ ආයත්  (වමෘද්ධි, ේ විජ්  
වාංලර්ධා , ෘෂිර්ම ය  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම ශළ  for site engineering company) 
වතුබ් ධීරණය රීමම. 

7. ණළිේබෝධා ණළ ය ශළ ණළිේබෝධා  ළ වතුබ් ධා ණිසණළ  හයුතුම ඉටු රීමම වශ නීිර 
ප්රිරණළ්  බළදීමහ ක්රියළ රීමම.  

-1980 අාං 33 ්ර  ණලිේබෝධා  ළ ණළ  ණ ත්හ අ්ළල 2018 ලර්ේැදී ෆවට් ණෙ 
ේ්  මන්්  වාංේෝධා  ණරීමම . 

8. 1951අාං 09 ්ර  වහ ේශලීේතු ණළ  ණ ත්හ අනුල ක්රියළ රීමේම්  ේ වහ ේ්් ශළ ත්් 
වහ සක ෆනීමහ හයුතුම රීමම. 
 

9. ණළාංශු ේණෝණය ඉශ ්ෆමීමහ අ්ළ හයුතුම වශ ලහළබද්ධා ණෆටි ේණෝණ ණද්ධාිර ආශ්රිත් 
හයුතුම වඳශළ වශය වීම. 1996 අාං 24 ්රණ ණළාංශු වාංර ණ ණ ත්හ අ්ළල 
අමළත්යළාංේය්  2018 ලවේරහි රීසිල   සිදු ේ  වු ැල 2017 ලවේර්දී ණළාංශු වාංර ණ 
ම්ඩයය  ණැල ර  දී. 
-ණවහ ණම ණ හයුතුම වශ ේණ ේශ ර නිර්ේද් ළබළදීමහ අ්ළ ලයළණෘිර ක්රියළැලම 
රවීම. 

1951 බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය ලහ අ්ළල  බීජ් ණ ත්හ අ්ළ ළර්යය නියළම යහ අලය 
හයුතුම ඉටු රීමම.  

1952     සිහ ෘෂි ේය්වුතු ශළ ෘෂි ආතුණ්   ආ ය ේැදී  බදු වශ  නිර්ේද් බළදීම .  
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10. ෘෂිළර්මි ලළබිතු දුතුේ ෂ ලළේල්  නි්ශවහ ර ෆනීේතු ලයළණෘිරය . 
2018 ලවේර් ේ්ල  ළර්තුමේව් සිහ ලයණෘිර 03  ක්රියළැලමය - 2020 ල  විහ ෘෂි ලළ බිතු 

දුතුේ ෂ ලළේල්   නි්ශවහ රෆනීේතු රු.මි. 80.17  ලයළණෘිරය වතුබ් ධීරණ හයුතුම 
සිදුරයි. 
 
(02.)   කෘෂි ත්හක්ිවක ශඹදවුතු වහ ඵදු වන නි්ධශද්ල රඵහදීභ 
ෘෂි ත්ළ ිව ේය්වුතු වඳශළ අ්ළ ල  ණ ැල යහේැල බළ දී ඇිර තීරු බදු, ලෆට්  වශ ේවවහ වශ  
ව්ශළ ඉ්ලුතු රීමේතුදී නිර්ේද් බළ දීම  සිදු ේේර්.  
  2018.09.30 ල  විහ  එම නිර්ේද් බළදීේතු ත්ැලලය ණශත් ආළර ේව් . 

i. තීරු බදු  නිර්ේද්  -124  
ii. ලෆට් නිර්ේද්  -  12 

iii. ේවවහ නිර්ේද්  - 123 
   
  (03.)   ලහකභඹ ද්ර ආනඹන ඵරඳත්ර නිකුත් රීරීභහ අදහර නි්ධශද්ල ිපපි රඵහදීභ 
 

i. ශඳොප් ශකෝ් ( භහන ඳරිශබෝජනඹ වහ) 
2018.09.30  ල  විහ ේණ ේ ේෝ්  ආ ය ය වඳශළ නිර්ේද් ලිපි 17  නිකුැල ර 
ඇිර අත්ර   අනුල ේණ ේ ේෝ්  ේම.ේහ  595  ප්රමළණය   ආ ය ය රීමමහ 
අලවරය බළදී ඇත්. 

ii. ත්ත් ආවහය වහ ඵස ඉරිඟු ආනඹනඹ රීරීභහ අදහර කහයුතුම තුඵ්ධීකය/ඹ වහ 

නිඹහභනඹ. 

iii. බයඉිසඟු ේ වියළ සකෆනීම ේලනුේල්  වැලල ආශළර නිහණළ් ය වඳශළ බය ඉිසඟු 
ආ ය ය නියළම යහ ආයත්  වතුබ් ධීරණය. 

 

(04.) අදහර ඳනත් වහ තුඵ්ධ නනියක කහයුතුම මිඵ්ධීකය/ඹ රීරීභ  
ෘෂි ත්ළ ණ අාංය මන්්  ෘෂි  ේේෙයහ අ්ළ ණ ැල ශළ වතුබ් ධා ධ ිර හයුතුම 
වතුබ් ධීරණය සිදු රනු ෆේේ.  
 
අයමු/  

ඳිපශඵෝධ නහලක ඳරන ඳනත් (Pesticide Act) – 

 අාං 20179/37-2018 ජලි 11 ෆවට් ණෙය මන්්  වාංේෝධා  ඉදිිසණැල රීමම. 

 අාං 20179/38-2018 ජලි 11 ෆවට් ණෙය මන්්  වාංේෝධා  ඉදිිසණැල රීමම. 

 1980  අාං 33 ්ර  ණළිේබෝධා ළ ණළ ය රීමේතු ණ ේැල 9 ල  
ල් ිරය යහේැල 2018.09.13  

 දි  අාං 2088/57 ්ර  ෆවට් ණෙය ණර  දී. 
 

(05. )   2KR,  හඳෘියඹ  - 50% ක ශගතොවි දහඹකත්ඹ ඹහශත් ශයෝද 02 ට්රළක්හ්ධ ඹ්ත්ර රඵහදීභ 
2KR, 2010 ජ්ණ්  ආධාළර ලයළණෘිරය යහේැල ේ විජ්   වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල මන්්  
ේ වී්  ේත්ෝරළනු ෆබීේම්  අ තුමරුල 50   ේ වි ්ළයැලලය යහේැල ේරෝ් 02 
ට්රෆ හර් ය් ෙ බළදීම සිදුර ඇිර අත්ර ේතු ල  විහ ලළිස මු්් ේලළ අලව්  ව ේරෝ් 02 
ට්රෆ හර් ය් ෙ ල අයිිරය  ේ වී් හ ණලරළ දීම සිදුරනු බයි.   අනුල ේ්තු තුමමළ 
ේලනුේල්  අිරේර් ේ්තු ෘෂි ත්ළ ණ අැලවනි්  ට්රෆ හර් අ්ළ ේවී් හ ණලරළදීේතු  
ලිපි ෘෂි ත්ළ ණ අාංය මන්්  නිකුැලරනු ෆේේ. 
 

ප්රගතියඹ  
2018 ජ් ලළිස මළවේැ සිහ  2018.09.30 ් ලළ ේරෝ් 02 ට්රෆ හර් ය් ෙ 40  ේතු ල  විහ 
ණලරළ දී ඇත්. 

1951අාං 09 ්ර   වහ ේශලීේතු ණළ  ණ ත් - සිදු ර  ්  නියළම  හයුතුම දිවහත්රි  ලේය්  
් ලළ ඇත්.  
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කෘෂිකහ්ධමික ගතහබිතු දුතුශකොශ ගතහශ් නිදවස කය ගතළනීභ 

ලයළණෘිරය - ෘෂිළර්මි ලළබිතු දුතුේ ෂ ලළේල්  නි්ශවහ ර ෆනීම - ේණ ේ ්  රුල 
දිවහත්රි ය 
ප්රිරළභ  - අ ර 1059.5  ලළබිතු දුතුේ ෂ ලළේල්  නි්ශවහ ර ෆනීම ශළ ේ වී්  
1230   මු්ලළ ෆනීම. 
මුළු ප්රිරණළ්   - රු. මිලිය   34.15 
 
ේමම විය්තු වඳශළ ේතු ල විහ රු. 4,775,000.00  අැලිරළරතු මු්් බළ දී ඇත්. 
 

ගතස ශවළීතු ඳහරන ඳනත්හ අදහර 2018 ය තුමර කෘෂික්ධභ අභහත්හවලඹ ශත් ශඹොමු කයන අඹදුතුඳත් වහ 

ිපපිශ්ඛ්න තුඵ්ධශඹ් රිඹහරීරීභ   2018.09.30  න විහ ප්රගතියඹ 

අනු 
අාංය 

දිනඹ දිසත්රික්කඹ 

ප්රහශද්ශීඹ 

ශ්කතු 

ශකොට්ාහලඹ 

ඉ්ලුතු රීරීභහ ශවේතුම 

ඉ්ලුතු 

කය ඇිය 

ශකොස/  

ශද් ගතස   

වඛ්හ 

අනුභළියඹ 

රඵහ දු් 

ශකොස ගතස 

වඛ්හ 

සිටුහ ඇිය 

ශකොස/ 

ශද් ඳළර 

වඛ්හ 

01. 2018.01.11 බදු් බ්ඩයළරේල 

ේ  .යිසහ පුද්ලි  
ආයත් ේැ  අවුඩ් ලළල 
වඳශළ බළධාළළම ේව 
පිහිටීම. 

ේ වහ වහ 
23 

ේ වහ වහ 
23 

ේ වහ ණෆ  
50 

02. 2018.03.06 ් ්ෆරිවය 

ළ්  ලතුම වමළේමහි 
මිය විහ ලතුමයළේයහි 
ේ වහශ් ් ේ හේවහි 
පිහිටි රබර්  ල ලළල වඳශළ 
බළධාළළම ේව පිහිටීම. 

ේ වහ වහ 
72 

ේ වහ වහ 
72 

ේ වහ ණෆ  
153 

03. 2018.05.25 මළත්ේ් රැලේත් හ 
හුණු ලතුමයළේැ ජීවිත් ශළ 
ේද්ණ ලහ අ තුමරු්ළය 
ේව පිහිටීම 

ේ වහ වහ 
23 
ේ්් වහ  
02 

ේ වහ වහ 
23 
ේ්් වහ  
02 

ේ වහ ණෆ  
64 
 

04.  2018.06.11 ළුත්ර මතුමම 
ණ්ේේ ය ලතුමයළේැ 
ජීවිත් ශළ ේද්ණ ලහ 
අ තුමරු්ළය ේව පිහිටීම 

ේ වහ වහ 
82 
ේ්් වහ  
02 

ේ වහ වහ 
82 
ේ්් වහ  
02 

ේ වහ ණෆ  
192 

05. 2018.07.24 රැල පුර ඇශෆලියේ ය 
ව්ර්් ඩ් ලතුමයළේැ ජීවිත් 
ශළ ේද්ණ ලහ 
අ තුමරු්ළය ේව පිහිටීම 

ේ වහ වහ 
18 

ේ වහ ණෆ 
සිටුවීේතු 
ප්රිරය 
දුර්ල 
බෆවි්  
ේමේත්  
අනුමෆිරය 
බළ දී 
 ෆත්. 

    -  

06. 2018.07.24 රැල පුර කුරුවිහ 
ේශමි් ේසෝඩ් ලතුමයළේැ 
ජීවිත් ශළ ේද්ණ ලහ 
අ තුමරු්ළය ේව පිහිටීම 

ේ වහ වහ 
24 
ේ්් වහ  
05 

ේ වහ ණෆ 
සිටුවීේතු 
ප්රිරය 
දුර්ල 
බෆවි්  
ේමේත්  
අනුමෆිරය 
බළ දී 
 ෆත්. 

    -  

07. 2018.08.14 මශනුලර 
ණවහබළ 
ේෝරේ් 

ේබ ය ලතුමයළේැ ජීවිත් 
ශළ ේද්ණ ලහ 
අ තුමරු්ළය ේව පිහිටීම 

ේ වහ වහ 
20 
ේ්් වහ  
02 

ේ වහ වහ 
20 
ේ්් වහ  
02 

ේ වහ ණෆ  
40 
ේ්් ණෆ 
04 
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ලෆය විය අාංය:  011-2-6-6-2202 ( ජ් ළධිණිර ේ්තු ළර්යළේයහි “මිර්  නි්ශවහ රහ  
ලෆයවහශ  යහේැල ප්රිරණළ්  බළේ්නු බයි)  
 

 
1.4.2 හඳෘිය අවලඹ 
 
ෘෂි ත්ළ ණ අාංේැ උණ අාංය  ේව වහථළපිත් වී ඇිර ේමම අාංය ණශත් මලි ලඩෑතු ලලි්  
වම් විත් ේව්. 

 අමළත්යළාංය යහේැල ණලැල ළ විවිධා ආයත් ලලි්  ෆේබ  ලයළණෘිර ේයෝජ් ළ වාංලර්ධා ය 
ේ හ ආධාළර ේ්  ආයත්  ේලත් ේය මු රීමම ශළ  ලළ අනුමත් ව ණසු ක්රියළැලම රීමේතු 
ආයත්  ේලත් භළරදීම ශළ ක්රියළැලම ල  අලවහථළේව් ණසු විණරතු රීමම. 

 විේද්ශීය රහල් ශළ ජ්ළත්ය් ත්ර ආයත්  වමඟ වබඳත්ළ ේ ය ෆගීම, ේ්ණළර්ලයහ 
ලළසි්ළය ත්ැලලය්  ඇිර ල  ණිසදි විේද් වබඳත්ළ ණලැලලළ ෆනීම. 

 ජ්ළත්ය් ත්ර ේලෂ්ළමහ අ්ළෂල අ් ත්ර්ජ්ළිර ේලෂඳ ගිවිසුතුලහ අ්ළෂ ේත් රතුමරු වෆණයීම 
ශළ ෘෂිළර්මි  ේේෙයහ අ්ළෂල  ලළ වතුබ් ධීරණය රීමම. 

 රළජ්ය පුද්ලි ශවු්ළිසැලලය යහේැල ලයළණෘිර වාංලර්ධා ය රීමම ශළ  ලළේැ ක්රියළැලම 
වීම වතුබ් ධීරණය. 
 

මර රිඹහකහයකතු  
 එ වැල ජ්ළතී් ේ  ආශළර ශළ ෘෂිර්ම වාංවිධාළ ේැ (FAO) ක්රියළැලම ල  ලයළණෘිර (ශ්රී 
ාංළේව් ප්රමු ණෂතුමරු අය ්ළමේැ නිහණළ් ය ලෆඩිදියුණු රීමම ශළ ලළිවජ්රණයහ 

ආධාළර රීමේතු ලයළණෘිරය) වතුබ් ධීරණය ශළ FAO ආයත් ය වතුබ් ධීරණ හයුතුම  

 JICA ආයත් යහ ලයළණෘිර ේයෝජ් ළ ඉදිිසණැල ේ හ  ලළ ක්රියළැලම රීමම ශළ  ලළේැ 
වතුබ් ධීරණ හයුතුම 

 ආසියළනු ආශළර ශළ ෘෂිළර්මි වශේයෝගීත්ළ මු පිරුම (AFACI) ආයත් ේැ ශ්රී ාංළේව් 
ජ්ළිර වතුබ් ධීරණ  ය ේව හයුතුම රීමම ශළ ඊහ අ්ළෂ ලයළණෘිර 
වතුබ් ධීරණය, ඊහ අ්ළෂ අ් ත්ර්ජ්ළිර වමුළු/ ලෆයමුළු වාංවිධාළ ය රීමම 

 ජ්ළත්ය් ත්ර ෘෂිර්මය වඳශළ ව ේ ිසයළනු ලයළණෘිරය (KOPIA) ශ්රී ාංළේව් මධායවහථළ ය 
වමඟ වතුබ් ධීරණය . 

 ආසියළනු ල්ළයීත්ළ වාංවිධාළ ේැ (APO) ජ්ළත්ය් ත්ර ලෆයමුළු ේද්ශීය ලේය්  වාංවිධාළ ය 
රීමම ශළ ආයත් ේැ අේ කුැල වතුබ් ධීරණ හයුතුම 

 ආසියළනු අප්රිළනු ්ළමීය වාංලර්ධා  වාංවිධාළ ය (AARDO) වඳශළ ලයළණෘිර ේයෝජ් ළ ඉදිිසණැල 
රීමම, එම ලයළණෘිරය (ශ්රී ාංළේව් ලළිවජ්මය ේ්් වඳශළ ව වමළරතුභ ලයළණෘිරය) 
වතුබ් ධීරණය ේ හ ණෆලෆැලවීම. 

 රිඹහකහයකභ 2018.09.30 ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 මර ප්රගතියඹ 

1.  ේ කු  ළණු බීජ් 69< Kg   
වෆණයීම. 

බීජ් වෆණයීම අලව් . 
අ ර 4;7   ලළල ආරතුභ 
ර    ඇත් 

බීජ් වෆණයිම ව්ශළ රු 

609<30333633 

2.  රහජු බීජ් 6333 Kg   
වෆණයීම. 

බීජ් වෆණයීම අලව් . 
අ ර  ලළල ආරතුභ ර 

ඇත්:8  

බීජ් වෆණයිම ව්ශළ රු 

403730333633 

3.  බය ඉිසගු බීජ් 7333 Kg   
වෆණයීම. 

බීජ් වෆණයීම අලව් . 
අ ර   ලළල පිහිටුලළ 

ඇත්.;33  

බීජ් ව්ශළ මු්් ේවීමහ ඇත්. 

4.  ෘෂි ලිාං ඉදිරීිසම. ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර ඇත්.  

5.  සර්ය බ ජ් ේණ තුණ වෆණයීම.  ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු ර 
ඇත්. 

6.  ණිසණළ  විය්තු  78,333633 
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 අේ කුැල ජ්ළත්ය් ත්ර වාංවිධාළ  (CAPSA, APPPC, TFNET, WFP, CIRDAP) වමඟ 
අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුතු අැලව්  රීමමහ අලය හයුතුම සිදු රීමම,  අැලව්  රනු ෆබ 
අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුතුල ප්රිරය වමළේෝචල ය 

 විවිධා රහල් ශළ ජ්ළත්ය් ත්ර වාංවිධාළ  වමඟ අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුතු (MOU) අැලව්  රීමමහ 
අලය හයුතුම සිදු රීමම, අැලව්  රනු ෆබ අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුතුල ප්රිරය වමළේෝචල ය 

 ජ්ළත්ය් ත්ර ේලෂ්ළමහ අ්ළෂල රළජ්ළම හයුතුම ශළ ජ්ළත්ය් ත්ර ේලෂඳ ගිවිසුතු 
(SAPTA,PFTA, DFTA,CFTA) ලහ අ්ළෂ රළජ්ළම හයුතුම 

 රළජ්ය, ේණ ද්ලි ශවු්ළිසැලලය යහේැල ේේර  ලයළණෘිර වතුබ් ධීරණය. 
 

1.5 ළරසුතු, ශභශවයුතු වහ ඇගතයුතු අවලඹ 
1.5.1 ළරසුතු අවලඹ 
ජ්ළිර අලයත්ළලය්  වඳශළ  ළබද්ධා ප්රේව්ය්  ශඳු ළනිමි්  ෘෂි  ේේෙේැ වාංලර්ධා  
හයුතුම වෆසුතු  ේේර  අත්ර, එඩෑ වෆසුතු අමළත්යළාංයහ අනුබද්ධා ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම ශළ ආයත්  
ශරශළ දිලයි  පුරළ ක්රියළැලම රීමමහ  හයුතුම වෆසුතු රීමමැල, අලය මළර්ේෝණේද් ය බළ 
දීමැල, එම ළර්ය වඳශළ ේල්  ේේර  ප්රිරණළ්  අනුල මය ශළ ේභ ිර ප්රිරය වමළේෝචල ය 
රීමමැල වෆසුතු අාංය විසි්  සිදු රනු ෆේේ. එහිදී ණශත් වඳශ්  මලි ළර්යය්  ේමම අාංය 
මන්්  සිදු ේේර්. 
 

 වම ලර්යම අේෝවහතුම මව අලව්  වීමහ ප්රථම ඉදිිස ලර්ය වඳශළ අමළත්යළාංේැ සියළු 
ආයත්  මන්්   ල ලයළණෘිර ේයෝජ් ළ බළ ෆනීම ශළ  ලළේැ ජ්ළිර අයලෆය 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් නිර් ළයය් හ අනුකූල වවහ රීමම වශ   අනුල ලයළ ේයෝය  ල 
ේයෝජ් ළ ේ්තුතුමමළේ  අනුමෆිරය වහිත්ල ජ්ළිර ්රමවතුණළ්  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල වශ 
ජ්ළිර අයලෆය ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ේලත් ේය මු රීමම. 

 විේේ අයලෆය ේයෝජ් ළ ක්රියළැලම රීමම වතුබ් ධාල (ලළර්ෂිල ණළර්ලිේතු් තුමේව් ඉදිිසණැල 
ල  අයලෆය ත්ළල අනුල) අමළත්යළාං ේලත්     ලර්ය වඳශළ ේල්  ේේර  ප්රිරණළ්  ශළ 
ේයෝජිත් අයලෆය ේයෝජ් ළ පිළිබඳ අ්ළෂ ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම / ආයත්  ්ෆනුතුලැල ර බළ 
්  ළ ලයළණෘිර ලළර්ත්ළ වමළේෝචල යහ  ර, ජ්ළිර අයලෆය ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමලහ වශ 
ජ්ළිර ්රම වතුණළ්  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ේලත් ේය මු ර අ්ළෂ නිර්ේද් ශළ අනුමෆිරය බළ 
ෆනීම, ලෆය ප්රිරණළ්  ේල්  ර ෆනීම ශළ ඊහ අ්ළෂ සියළු හයුතුම වතුබ් ධීරණය. 

 අ්ළෂ ලර්ය වඳශළ භළ්ඩයළළරය විසි්  ලළර්ෂි අයලෆය ඇවහත්ේතු් තුම මන්්  ේල් රනු 
බ  ප්රිරණළ්  ශළ විේේ අයලෆය ේයෝජ් ළ වඳශළ ෆේබ  ප්රිරණළ්  ලහ අනුල වවහ  
ේල  ලළර්ෂි ක්රියළැලම වෆසුතු ේ්තුතුමමළේ  අනුමෆිරයහ ඉදිිසණැල රීමම, වාංේෝධා  
පිළිබඳ ්ෆනුලැල රීමම වශ ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය අනුමත් ලළර්ෂි වෆෆවහම ජ්ළිර 
්රමවතුණළ්  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල වශ ජ්ළිර අයලෆය ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ේලත් ේය මු රීමම 
වශ ඉශත් ක්රියළැලම වෆසුතු ක්රියළැලම රීමේතු ක්රියළලලියහ අ්ළෂ ආයත්  වමඟ 
වතුබ් ධීරණය. 

 ක්රියළැලම වෆෆවහමහ අනුකූල මළසි, ළර්තුමමය ශළ ලළර්ෂි ලේය්  ප්රිර ලළර්ත්ළ බළ 
ෆනීම වශ මළසිල වශ ළර්තුමමය ලේය්  වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ල ප්රිරය 
වමළේෝචල ය රීමම, ලළර්ෂි ක්රියළළම වෆෆවහේතු ළර්තුමමය මය ශළ ේභ ිර ඉ  
ලහ වළේේ ල වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ල ප්රිර වමළේෝචල  ආයත්  අනුල සිදු රීමම. 

 අමළත්යළාංේැ සියළුම ආයත්  ශළ අාංය්  ඇතුමැල රළජ්ය ආේයෝජ්  වෆෆවහම වවහ රීමම. 

 අමළත්යළාංය වශ ඊහ අනුබද්ධා ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම වශ ආයත් ල මළසි / ළර්තුමමය ප්රිරය 
ලයළණෘිර ෂම ළරණ ශළ අධී ණ  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ජ්ළිර ප්රිරණැලිර ශළ ආර්ීක 
හයුතුම අමළත්යළාංය, ෆබි ට් ම්ඩයය, ජ් ළධිණිර ළර්යළය ලෆනි ප්රිර අධී ණ අාං 
ේලත් ේය මු රීමම. 

 අමළත්යළාංේැ ලළර්ෂි අයලෆය ප්රළ ය භළළ තුමේ ්  වවහ ේ හ ණළර්ලිේතු් තුමේව්   
වභළත් රීිසමහ  හයුතුම රීමම වශ  ළර්යවළධා  ලළර්ත්ළල භළළ තුමේ ්  වවහ ේ හ අ්ළෂ 
අාං ේලත් ේය මු රීමම. 
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 ණළර්ලිේතු් තුම ළර වභළ / මිටු සකවහවීතු (රළජ්ය ගිණුතු ළර වභළල/ ආාංකව අධී ණ 
අණුමිටු සකවහවීතු) වඳශළ අලය ලළර්ත්ළ වවහ ර ඉදිිසණැල රීමම. 

 ප්රිරල ණළ් ේමේශයුතු ශළ ඇයුතු රළමුල වවහ රීමම වශ ළර්තුමමය ලේය්  ප්රිරය 
ලයළණෘිර අධී ණ ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ේලත් ලළර්ත්ළ රීමම. 

 රජ්ේැ ප්රලෘැලිර ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ශ්රී ාංළ මශ බෆාංකුල ශළ ේල ැල රළජ්ය ආයත්  ලලි්  
ේේර  ඉ්ලීතු ලහ අ්ළෂ ්ැලත් ශළ ේත් රතුමරු බළ දීම. 

 අමළත්යළාංේැ ්ෆ ම, ේමේශලර ශළ අරමුණු ෂඟළර ෆනීම වඳශළ සියළු වාංලර්ධා  
ලෆයවහශ්  ේමේශයවීම. 
 

1.5.2 ශභශවයුතු වහ ඇගතයුතු අවලඹ 

 ලයළණෘිර ේයෝජ් ළලහ අනුකූල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය මන්්  ක්රියළැලම ලයළණෘිර 
නිලෆරදි දිළනුත්ල ේමේශයවීම ේමම අාංේැ ප්රධාළ  අරමුණ ේව්. 
 

 කහ්ධඹබහයඹ, 

 ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ශළ ලයළණෘිර බිතු මට්මේතු ක්රියළැලම ල  ආළරය 
අධී ණය රීමම, ප්රිරය විමසීම ශළ ණසු විණරතු රීමම. 

 ප්රිර වමළේෝචල ය රීමම වඳශළ විරණත්ළ සකවහවීතු ශළ මළසි ළර්තුමමය ශළ දිසත්රික් භට්හශතු 

රැසවීතු ඳළළත්වීභ. 

 දිවහත්රි  ෘෂිළර්මි මිටුල හයුතුම අධී ණය රීමම 

 දිවහත්රි ල සිටි  ෘෂිර්ම අමළත්යළාං නිධාළම්  ේමේශයුතු ශළ ඇයුතු හයුතුමලහ 
ේය ්ලළ ෆනීම 

 ලයළණෘිරල අ්ළැලලය, ළර්ය මත්ළලය, වල්ළයීත්ළලය, බණම ශළ ිරරවළරභළලය 
පිළිබඳ ඇයීම 

 අමළත්යළාං ේ්තු විසි්  ණලර  ේල ැල රළජ්ළම ඉටු රීමම. 
 

1.5.3 වඛ්හ ශ්ඛ්න අවලඹ 

ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ ආරතුභ අලධිේැ සිහම වාංයළ ේ්  අාංය වහථළපිත්ල ිරබී ඇත්. 
ෘෂිළර්මි ේත් රතුමරු සකවහ රීමම, විහේ්ණය රීමම ශළ ලළර්ත්ළ වවහ රීමම ේමම අාංය මන්්  
සිදු රනු බ  අත්ර අමළත්යළාංයහ ශළ අේ කුැල ්ැලත් භළවිත්ළ ර්  ් හ අලය දිවහත්රි  10 
ේත් රතුමරු බළදීම සිදු රයි. ජ්ළිර ෘෂිළර්මි ප්රිරණැලිර ශළ වෆසුතු වවහ රීමම ශළ ක්රියළැලම 
රීමම වඳශළ අලය ළලී  ්ැලත් අමළත්යළාංයහ වෆණයීම ප්රධාළ  ලඩෑමරී. එේවේම අමළත්යළාංය 
මන්්  ක්රියළැලම රනු බ  විවිධා ලෆයවහශ්  වඳශළ ප්රළේයෝගිල වශළය ්ෆ වීම අාංය මන්්  සිදු 
රයි. 
වාංයළේ්  අාංය මන්්  ණශත් වඳශ්  ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම රයි. 

 ෘෂිේබෝ නිහණළ්  පුේරෝථ  ලෆයවහශ   

 ඉදිිස ලළ ලර් වඳශළ ඉ  ඇතුමෂැල ෘෂි නිහණළ්  වෆෆවහම වවහ රීමම, මුද්රණය රීමම 
වශ ේබ්ළ ශෆමම. ඉ ලහ අ්ළ ප්රිරය මළසිල වමළේෝචල ය ර  අත්ර ේ රිර 
වමළේෝචල  ලළර්ත්ළ වෆසීම , ලළර්ෂිල ය ්  ේැ ළණු ලළල පිළිබඳල  ේේෙ 
ණම ළර ප්රිරය ශළ නිහණළ්  පුේරෝථ  ඉදිිසණැල රීමම. 

 අමළත්යළාංය මන්්  ණලරනු බ  ේල ැල රළජ්ළම හයුතුම 
වාංයළේ්  අාංේැ ළර්ය ම්ඩයය ජ්  ේ්  ශළ වාංයළේ්  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් 
නිධාළම්  ලේය්  ේ හවහ ේ්රී්  යු ත් ේව්. ජ් ේ්  ශළ වාංයළේ්  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් නිධාළම්  වමී ණ, වාංණ  වශ වාංයළේ්  ලළර්ත්ළ වෆසීම වඳශළ 
අලය ත්ළ ිව ලඩෑතු ්රණ අත්ර ෘෂිර්ම අමළත්යළාංයහ අනුයු ත්ල ේවේලය රිර. 
 

1.6 අබ්ත්ය විගත/න අවලඹ 

අභය් ත්ර විණ ය යනු වාංවිධාළ ය අභය් ත්ර ණළ  ණද්ධාිරේැ ක්රියළළිසැලලය ණම ළ රීමම 

ශළ ඇයීම සිදු ර අලය නිර්ේද් බළදීම වඳශළ පිහිටුලළ ඇිර වහලළධී  ඇයීතු  යරී. මු.ේර. 



11 
 

133 යහේැල ් ලළ ඇිර රළජ්ළම, ලඩෑතු ශළ ළර්යය්  ඉටුරීමම උේ්වළ ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ 

ේ්තුතුමමළේ  වෘජු අධී ණය යහේැල ක්රියළැලම ල   ය  ේව ේමම අාංය පිහිටුලළ ඇත්. 
 

ළර්යභළරය, 

 අමළත්යළාංේැ හයුතුම වතුබ් ධාේය්  අභය් ත්ර ණළ ේැ ප්රමළණලැල බල ශළ විධිමැල බල 

පිළිබඳල අ්ඩයල වමී ණය වශ වහලළධී  ඇයීම  ර ේ්තුලරයළ ේලත් ලළර්ත්ළ 

රීමම. 

 අමළත්යළාංය ේලත් ණෆලම ඇිර වාංලර්ධා  ලයළණෘිර වශ ේයෝජ් ළ ්රම ක්රියළැලම රීමම 

 වෆසුතු ශළ ලෆයවහශ්  අේේ ෂිත් ණිසදි අමළත්යළාංේැ අරමුණු ඉටුල  ණිසදි ළර්ය මල 

ශළ ල්ළයීල ක්රියළැලම වීම වශ ප්රිරය පිළිබඳ වහලළධී  ඇයීම  ර ේ්තුලරයළ ේලැල 

ලළර්ත්ළ රීමම 

 

2018 ්ධශේ ශතු දක්හ රඵහ ඇිය ප්රගතියඹ 

විණ  ෂම ළරණ මිටු සකවහවීතු ණෆලෆැලවීම 

ේමම ලර්ය තුමෂ සකවහවීතු ලළර 4   ණෆලෆැලවීමහ ඉ  ර ඇිර අත්ර 2018 වෆේත්ෆතුබර් 30 ල  විහ 

සකවහවීතු 02   ණලැලලළ අලව්  ර  දී. 

විගත/න ඳරීක්/ ඳළළත්වීභ 
 

අභය් ත්ර විණ  අාංයහ ේල්  වී ඇිර ළර්ය ම්ඩයය ශළ අේ කුැල වතුණැල ේම් ම ළර්ය 
ම්ඩයේැ ණෂපුරුද්් ශළ පුහුණුල ය  සීමළල් හ යහැලල අමළත්යාංය යහේැල ඇිර ශඳු ළැල 
අල්ළ තු වහිත්  ේේෙ විණ ය වඳශළ ප්රමු අලධාළ ය ේය මු ර  දී.   අනුල 2018 ලර්ේැ 
වෆේත්ෆතුබර්  30 ් ලළ සිදුර ඇිර විණ  ණම ණල  ේත් රතුමරු ණශත් වඳශ්  ණිසදි ේව්. 
 

ආඹත්නඹ       විගත/න/විශලේ ඳරීක්/ වඛ්හ 

ෘෂිර්ම අමළත්යාංය        07 
ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල       01 
ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල      01 
ෘෂි ර ණ ම්ඩයය        02 
ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ප්රිරණැලිර වභළල     02 
ජ්ළිර ආශළර ප්රලර්ධා  ම්ඩයය      06 
ේශ හර් ේ ේබඩුල ේ විහයුතුම ණර්ේැණ ශළ පුහුණු ආයත් ය            03 
ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළය       02  
ේ වි භළරළර අරමු්        01 
ෘෂිළර්මි අාං  වීරණ ලයළණෘිරය      01 
ාංළ ේණ ේශ ර වමළම       01 
 
මීහ අමත්රල ෘෂිර්ම අමළත්යාංයහ අයැල ආයත්  ල   සී/ව ාංළ ේණ වහේේට් වමළේතු සී/ව ාංළ 
ේණ ේශ ර වමළම, ේ ෂඹ ේ මර්් ේණ ේශ ර වමළම වශ ණහචලළැල අවහලෆ්   පිළිබඳ 
ත්ළ ණ ආයත් ය වතුබ් ධා විණ  ලළර්ත්ළ වවහ රමි්  ණලිර.  
 

වමවහත්ය  ේව වාංලර්ධා  ලයළණෘිර පිළිබඳ ණසු විණරතු ක්රියළලලිය පිළිබඳල අධායය ය ෂ අත්ර 
ළර්ය ම ණසු විණරතු ක්රියළලලිය  වවහ රීමේතු අලයත්ළලය ශළ ලෆ්ැලම පිළිබඳල විණ  
ෂම ළරණ මිටුල ශරශළ රුණු ඉදිිසණැල රීමම සිදුර  දී. 
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ළඹ ශී්ධඹ  118 - ව්ධධන ළසහව් ර  මර ප්රගතියඹ හයහවලඹ - 

අභහත්වලශේ ප්රගතියඹ  නිරීක්/ අනු   (2018 . 09.30 දිනහ)  
 

                   

අ/අ ළඹ ශී්ධඹ ව්ධධන ළසහවන / හඳෘියඹ ශ් කශ 

ඳියඳහද

න 

( රු.මි.) 

විඹදභ 

අත්ළිය 

බි් 

භගත 

ප්රියලත්ඹ 

(%) 

ගතකීභ 

 ව්ධධන ළසහව්  (ප්රහ ධන )  

1 

118-02-3-20-2509 ආශළර  නිහණළ්  ජ්ළිර ලෆයවහශ   

1500 56.95  

ෘ.ේ් 

/ේ .ේවේ.ේ් / 

ණ.අ.ත්ළ.ආ. /  

දි.ෘ. අ.ළ  / 
ණෂළැල ෘ.අ.ළ  

2 
118-02-3-3-2509 ේබෝ නිහණළ්  ශළ පුේරෝථ  

ලෆයවහශ   
1 0  

වාංයළේ්  
අාංය  

3 
118-02-3-26-2507 ජ්ළිර  ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ 

වෆෆවහම ක්රියළැලම රීමම (NARP) 
10 1.037  ෘ.ණර්.ප්ර.වභළල  

4 
118-02-3-32-2507 ජ්ය වනීණළර ළල වශ ේව ය පිළිබඳ 

නියළම  ලයළණෘිරය  (WASH) 26.50 0  

ේ .වාං. ේ් ( ජ් 
ෂම ළරණ 
අාංය ) 

5 
118-02-3-39-2507 ෘෂිර්ම  ේේෙේැ   ලයරණ 

ලයළණෘිරය  (ASMP) 
720 188.78  

ෘ. ලයරණ 
.ලයළ   

6 

118-02-3-37-2506 කුයළලෆව් ශළ එ්ාංළ ණද්ධාිර 
පු රුැලථළණ ය 500 54.11 

(unsettled 

bills in 

2017) 

ේ .වාං.ේ්  

7 
118-02-3-42-

2509(13) 

ලළිවජ් මට්හේතු ේ්් නිහණළ්  
ලයළණෘිරය 

2.7 0.458  

ලයළණෘිර  අාංය  

8 
118-02-3-41-2506 ළ නිේරෝධාළය  ේවේලය  ිරමැල 

රීමම  NPQS - (JICA) 
259.83 0.1408  

උඳ එකතුම - i 3,020.03 301.48 10%  

අඹළඹ ශඹෝජනහ  (ප්ර ධන) 

1 
118-02-3-43-

2202 

අනිලළර්ය ේබෝ ර ණය 
2,200 2200  ෘ.ර.ශළ ේ .ර.ම 

2 
118-02-3-40-

2506 

කුයළ ලෆව් 1500   ප්රිරහාළණ ය ශළ 
ප්රිරවාංවහරණය ේර ් මය ඉලැල රීමම 1,000 26.24  ේ .වාං.ේ් 

3 

118-02-3-44-

2509 

අණ ය  ේලෂඳණහ ප්රේව්වීමහ 
උණළම වීම වඳශළ ණළිසවිස 
වශිරරණ ලෆයවහශ   ිරමැල 
රීමම 

25 1.259  

ෘ.ේ් 
4 

118-02-3-46-

2509 

ජ්ළිර ණෆටි නිේරෝ්ළය  ේවේලළේව් 
ණිස ණ ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 25 0.965  

5 
118-02-3-45-

2507 

ේේව් ශළ අ්  ළසි ල ඉශෂ අවහලනු 
බළ ේ්  ණහ ේරෝපිත් ණෆෆටි 
ප්රලර්ධා ය රීමම 

25 1.802  

උඳ එකතුම - ii 3,275 2,230.27 46%  

 ශනත් ව්ධධන ළසහව්  (පුනයහ්ධත්න)     

1 
118-02- 4-4054  ේණ ේශ ර වශ ළධාළර වඳශළ මු්් 

බළදීම  
32,500 16,931.70 53% NFS 

2 118-02-4-4451 ේණ ේශ ර ණ ත්  ක්රියළැලම රීමම  24 6.40   

3 118-02-3-4050 ්ළය මු්් ේවීම  35 11.785  Project Division 

උඳ එකතුම - iii 32,559.00 16,949.89 50%  

මුළු එකතුම  (i+ ii + iii )     
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ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හඹ ඇිය රීරීශතු විශලේ ළසහවන 

ආවහය නිසඳහදන ජහියක ළසහවන ( ජහියක ආවහය නිසඳහදන වග්රහභඹ ) 
 

1. තුම්ළනි ව වත්යළනි ක්නශේ මුව ව කවුපි ගතහශව් නිසඳහදන පරදහයීත්හඹ ඉවශ 

නළවවීභ - 2018 
ළඹ ශී්ධය :-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : - ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ: - අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු) , ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

ශඵෝගත තුඵ්ධීකහයක :- නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය , අ් ත්ර් ණෂළැල, ේම ණරළ 

ළසහවන / හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ: -  

ශ්රී ාංළේව්, විේේේය්  ්ළමීය ප්රේද්ල ආශළර ේව්ේහි ේප්රෝටී  අලයත්ළල වෆණයීේතු ප්රධාළ  

භූමිළල ඉටුර  ප්රධාළ  ධාළ ය ේබෝ ල් ේ්  මුාං ඇහ වශ ව්පි ේව්.  ේද්ශීය අලයත්ළලය 

වතුපර්ණ රීමමහ ආ ය ය රීමම වඳශළ පිළිේලළි්  ේම.ේහ  13,861   ශළ ේම.ේහ  6,055   

ේලනුේල්  රු. මිලිය  2,914  මු්් වතුභළරය  විේද්ය්  ේලත් ළ යයි. අේ   අත්හ, අඩු 

ණළාංශු ේත්ත්ම ය  යහේැල තුම් ල  ්  ේැ දී මුාං ඇහ ලළ රීමමහ ේ වී්  ේණෂඹවීේම්   භූමි 

ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ ය  අත්ර ේමම රනි ේබෝ මන්්   ලළේැ ජීල  චල්ර තුමෂදී ඇිරර  

 යිට්රිරණ ක්රියළ්ළමය තුමළි්  ණවහ  යිට්රජ්්  එතුම රීමම ඔවහේවේ ණළාංශු වළරලැලභළලය ලෆඩිදියුණු 

රනු ඇත්. එේම් ම විේේේය්  අලළරේැ දී ේ වි ණවුේ් ළ් ත්ළල් හ ේමය ආ්ළයතු මළර්ය  

ල් ේ්  අය එතුම ෂ ශළ පිිස වෆසුතු ේ  ෂ රනි වඳශළ ේලෂඳේණ ේෂේ ණලිර  ලයළ ලෆඩි මිෂ 

ේශේතුමේලනි.  
 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල / ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ : - මුාං ඇහ වශ ව්පි නිහණළ් ය වශ ල්ළයිත්ළල ඉශෂ  ෆාංවීම  

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

  ල ප්රේද්ල තුම් ලෆනි වශ ශත්රලෆනි ්  ය වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල මුාං බීජ් රී. 

්. 21,500   ේශ හයළර 860   වඳශළ බළ දීම  

   ල ප්රේද්ල තුම් ලෆනි වශ ශත්රලෆනි ්  ය වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ව්පි බීජ් 

රී. ්. 10,000   ේශ හයළර 40   වඳශළ බළ දීම  

 මුාං ලළේව් වශිර බීජ් නිහණළ් යහ 50  ්ළයැලලය යහේැල ලියළණදිාංචි බීජ් රී. ්. 5,000 

  ේශ හයළර 200   වඳශළ ේබ්ළ දීම   

  ල ත්ළ ණය ශඳු් ලළ දීම වඳශළ මුාං ලළේව් ආ්ර්  ේශ හයළර 100  පිහිටුවීම  

 බයළ ණශසුතු ලෆඩි රීමම වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ත්රිැලල වහථර මලු 16,140 බළ දීම  

 පුහුණු ලෆයවහශ්  160  සිදු රීමම  

 මුාං ශළ ව්පි ලළේව් දී භළවිත් ර  ය් ෙ වඳශළ ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ 

මධායවහථළ ය මන්්  උණේයෝගිත්ළ ණම ණ වශ ආ්ර්  ක්රියළැලම රීමම    (Seeder, 

Cowpea - thresher, Electro static sprayer) 
 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු/ ක්ර –  ශගතොවී් ව  ඳහරිශබෝගික ජනත්හ  

නිභළවුභ :- 

  ල ප්රේද් වඳශළ මුාං බීජ් ේශ හයළර 632.52 හ ේබ්ළ දී ඇත්. 
  ල ප්රේද් වඳශළ ව්පි බීජ් ේශ හයළර 20 හ ේබ්ළ දී ඇත්. 
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 ලියළණදිාංචි බීජ්  ේශ හයළර 16.4 හ ේබ්ළ දී ඇත් 
 ආ්ර්  100   සිදු ර ඇත්. 
 ත්රිැලල වහථර මලු 4,962  බළ දී ඇත්. 
 පුහුණු  49   සිදු ර ඇත්. 
  ේේෙ නිම ණ 1   සිදු ර ඇත්. 
 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 9   සිදු ර ඇත් 

 

ප්රියපර  :-    මුාං  නිහණළ් ය ේම.ේහ . 1,060 රී්  ඉශෂ  ෆාංවීම වශ මුාං ලළේව් ල්ළයිත්ළලය 

ේශ හයළරයහ ේම.ේහ . 0.75 සිහ 1.1 ් ලළ ඉශෂ  ෆාංවීම. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ: -  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 
 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- මුාං ඇහ ශළ ව්පි ලළ රනු බ  

ේශ හයළර ප්රමළණය වශ නිහණළ් ය ර  රීේෝ ්තු ප්රමළණය 

හඳෘිය කහරඹ :-  

 ආරතුභ ෂ දි ය : - 2018.02.22 

 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 

 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය: - 2018.12.31 

  

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල: -  ේම ණරළ, මළත්ේ්, කුරුණ, අනුරළධාපුරය, රීලිේ  ච්චිය, 

ශතුබ් ේත් හ, මුිරව්, ලව්නියළ, අතුණළර, ශව, ේණ ේ ්  රුල, ත්රිකුණළමය, රැල පුරය, 

පුැලත්ම, මශනුලර, ම්  ළරම, යළණ ය, මශලෆලි බ ප්රේද්  

2. මර ශත්ොයතුමරු   

අරමු්් ප්රභලය 

(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 

(රු.මි.) 
8.17 

 

3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ  - රු .මි. 0.24 

රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

1. 50  ්ළයැලලය යහේැල  ල ප්රේද්ල 

තුම් ලෆනි වශ ශත්රලෆනි ්  ය වඳශළ මුාං 

බීජ් බළ දීම - 860 ha/ 21,500 kg 

3.76 0.0647 මුාං බීජ් ේශ හයළර 632.52 හ 

ේබ්ළ දී ඇත්. 

2. 50  ්ළයැලලය යහේැල  ල ප්රේද්ල 

තුම් ලෆනි වශ ශත්රලෆනි ්  ය වඳශළ  

ව්පි  බීජ් බළ දීම - 40 ha/ 1,000 kg 

0.18  වුපි බීජ් ේශ හයළර 20 හ 

ේබ්ළ දී ඇත්. 

3. මුාං ලළේව් වශිර බීජ් නිහණළ් යහ 

50  ්ළයැලලය යහේැල ලියළණදිාංචි බීජ් 

ේබ්ළ දීම - 200 ha/ 5,000 kg 

3 

1 0.004 ලියළණදිාංචි බීජ්  ේශ හයළර 

16.4 හ ේබ්ළ දී ඇත්  

4.  මුාං ලළේව් ආ්ර්  පිහිටුවීම - 100 ha 0.53  ආ්ර්  100  සිදු ර ඇත්.  
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රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

5. 50  ්ළයැලලය යහේැල ත්රිැලල වහථර මලු 

බළ දීම - 16,140 

 

0.58  ත්රිැලල වහථර මලු 4,962  බළ දී 

ඇත්. 

6. මුාං ලළේව්  ේේෙ චලළිසළ සිදු රීමම - 5 0.5   ේේෙ චලළිසළ 1   සිදු ර 

ඇත්. 

7. පුහුණු ලෆයවහශ්  සිදු රීමම - 160 0.85  පුහුණු  49   සිදු ර ඇත්. 

8. ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ 

මධායවහථළ ය මන්්  උණේයෝගිත්ළ ණම ණ 

වශ ආ්ර්  ක්රියළැලම රීමම    (Seeder, 

Cowpea - thresher, Electro static 

sprayer) 

0.6 0.125 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 9   

සිදු ර ඇත් 

9. ණිසණළ  විය්තු 0.18 0.0494  

මුළු එකතුම 8.17 0.24  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-ෘෂි රවළයනි ද්රලය භළවිත්ය අලම රීමම තුමළි්  

ණිසවරයහ සිදුල  ශළනිය අලම ර ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  “සිதමු” කහ්ත්හ ශගතොවි වවිධහන විඵර ගතළ්වීභ - 2018 
 

2.1 හඳෘියඹ - ජනත්හශ  ශඳෝ/ ත්ත්ත්ඹ ළඩිදියුණු කයන අත්යභ කහ්ත්හ 

හඹකත්ඹ ඉවශ නළවවීභ (ශවශ ශඵොජු්) 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ  - : අේෂවිරණය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ:- ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය 

ගතකීභ :-අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු), වශළර ෘෂිර්ම අධාය  (වාංලර්ධා ) 

ළසහවන හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ලෆරදි ආශළර රහළල ේශේතුමේල්  ලර්ත්මළ ේැදී 
ජ් ශ ේය්  වෆරීය යුතුම වාංයළල  ේබෝ ේ  ල  ේරෝ ලලි්  ේණේෂිර. ේශෂ ේබ ජු්  
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මධායවහථළ  ඔවහේවේ ේද්ශීය ේව ය වතුණ්   ආශළර ණිසේභෝජ් ය ප්රලර්ධා ය අේේළ ර  අත්ර, 
එ යි්  ජ් ත්ළලේ  ේව ය ත්ැලැලලය ලෆඩිදියුණු රීමම ේම් ම ළ් ත්ළ විසකරීයළ ෆහළුලහ පිළියතු 
ේවවීමහැල ආ්ළයතු උැලණළ්  ක්රියළළරතු ශඳු් ලළ දීමහැල ඉ  ේේර්. එම පියව  යහදී 

ේ වි අලයත්ළ ඉටු ර ෆනීම වඳශළ “එම පියව ේ වි නිමෆවුතු” අේවිව් උණළම ේව්. 
එේවේම අත්රමෆදිය් ේ  මෆදිශැල වීමරී්  ේත් රල ේ වි නිහණළ්  වඳශළ ේලෂඳේණ ෂ ් එමන්්  

වෆණේැ. 
ඳහ්ධලකරු්  -: අඩු ආ්ළයතු වහිත් ේ වි ණවු් ල ළ් ත්ළල් , ේද්ශීය ආශළර ණිසේභ ජ්ය් , 
ේ වී්  

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/  :- 
 ළ් ත්ළල්  වවිබ ෆ් වීම ඔවහේවේ ේ වි ණවු් ල ආර්ථි ශළ වමළජීය ත්ැලැලලය 
ලෆඩිදියුණු රීමම 

 ේව ය වතුණ්   ආශළර රළ ේභෝජ්  රහළ ේල වහ රීමම 

 ේද්ශීය ආශළර ණිසේභෝජ් ය ප්රලර්ධා ය 

 ේද්ශීය ලේය්  වවහ ර  ් ආශළර ල සුභත්ළලය ලෆඩි රීමම 

 ළ් ත්ළල් ේ  ලයලවළයැලල වාංලර්ධා ය 

 ේ වි තුම්  අත්ර ේණෝණය පිළිබඳ ්ෆනුතුලැල භළලය ඇිර රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 ඉකුැල ලවේර් ඉදිරීමතු ආරතුභ  ේශෂ ේබ ජු්  මධායවහථළ  2 ඉදිරීමතු හයුතුම 
අ්ඩයල සිදු රේ  යළම  

 එම ේශෂ ේබ ජු්  මධායවහථළ  2හි උ්යළ ළාංරණ ක්රියළළරතු සිදුරීමම. 

 ්ෆ හ ණලිර  ේශෂ ේබ ජු්  මධායවහථළ  ල එම පියව ේ වි නිමෆවුතු අේවිව් 2 
  පිහිටුවීම 

 අලය උණරණ මිදී ෆනීම වශ  ළම පුලරු වෆණයීම  

 පුහුණු වශ ්ෆනුතුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  100   ණෆලෆැලවීම 

 ්ෆ හ ණලිර  ේශෂ ේබ ජු් ශ්  යැලතුම රීමම 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු - ළ් ත්ළ හඹකයි්   ක්ර - භවජනත්හ 

නිභළවුභ: -  

 ඉකුැල ලවේර් ේශ ේබ ජු්  මධායවහථළ  02  ඉදිරීමතු වතුපර්ණේය්  අලව්  ර 
ඇත්. 

 ේශ ේබ ජු්  මධායවහථළ  02  උ්යළ ළාංරණ හයුතුම 70  අලව්  ර ඇත්. 

 “එම පියව ේ වි නිමෆවුතු” අේවිව් වඳශළ ේහ් යර් ෆඳලළ ඇත්. 

 අලය උණරණ මිදී ෆනීමහ ශළ  ළමපුලරු වෆණයීමහ ප්රවතුණළ්  ළර්ය ණටිණළටිය 
ක්රියළැලම ේලමි්  ණලිරයි. 

 පුහුණු ශළ ්ෆනුතුලැල රීමතු ලෆයවහශ්  31 වතුපර්ණ ර ඇත්. 

 ණලිර  ේශෂ ේබ ජු්  මධායවහථළ  3  අළුැලලෆඩියළ ර ඇත්. 

ප්රියපර  :- ේ වි තුම්  වවිබ ් ල  අත්රතුමරම ජ් ත්ළලේ  ේණෝණ ත්ැලැලලය ඉශෂ  ෆාංවීම 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ  : - 2, 5 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක   :-  ත්නහ නිභ කයන රද ශවර ශඵොජු් 

භදසථහන වකහ 

හඳෘිය කහරඹ : -  ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.02.02  ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම: -  නළත් 
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රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල  :-  
ේශ ේබ ජු්  මධායවහථළ  ල ඉදිරීමතු හයුතුම - ශළලත් වශ ත්රිකුණළමය 
“එම පියව ේ වි නිමෆවුතු” අේවිව - පුලිය් කුම, බහඅත් 
පුහුණු රීමතු - දිලයි  පුරළ  

 

2. මර ශත්ොයතුමරු   

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

33 

 

3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ  

රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 
ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 
(රු .මි(  

මර 

ප්රගතියඹ 
(රු .මි(  

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස  /ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ  

ඉකුැල ලවේර්  ඉදිරීමතු අ්ඩයල 
රේ  යළම - ේශ ේබ ජු්  

මධායවහථළ  35  
7.5 2.87 

ශළලත්  - ලෆය අලව්  ර ඇත්.  
ත්රිකුණළමය - ලෆය  අලව්  ර ඇත්. 

ේශ ේබ ජු්  මධායවහථළ  35  
උ්යළ ළාංරණ හයුතුම  

2.0  
ශළලත්  - ක්රියළැලම ත්ැලැලලේැ ඇත්.  
ත්රිකුණළමය - ලෆය  අලව්  ර ඇත්. 

66 “එම පියව ේ වි නිමෆවුතු” 
අේවිව් 

19.0  
ඉාංජිේ් රු අාංය මන්්  ේහ් යර් 
ෆඳලළ ඇත්. 

4. අලය උණරණ මිදීෆනීමහ 
ශළ  ළමපුලරු වෆණයීම 

1.0  

ණෂතුමරු බීම වව ය වඳශළ 
ප්රවතුණළ්  මිටුල ේලත් ේහ් යර 
වහශ්  ඉදිිසණැල ර ඇත්.  ළම පුලරු 
වඳශළ ඇණවුතු ර ඇත්. 

5. පුහුණු ශළ ්ෆනුතුලැල රීමතු 
ලෆයවහශ්  

1.0 0.03 64   අලව්  

6. ණලිර  ේශෂ ේබ ජු්  
මධායවහථළ   යැලතුම රීමම 
 

2.0 1.46 

ේණ ේෂ ්  රුල - ේවලණ වඳශළ 
ලශය  වවි ර  දී.  
නුලරඑළිය - වීදුරු ලලි්  කුටීර ේබ්ළ 
ේල්  ර  දී.  
ලළේරයි - ඉිරිස ලෆය හයුතුම අලව්  
ර  දී.  

7. ලයළණෘිර ණිසණළ  පිිසලෆය 0.5 0.03  

එතුමල 33.0 4.4  

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- අහිත්කය ඵරඳළභක් නළත්  

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- හඳෘියඹ හ්ධථක 

ශර සිදු කයමි් ියශේ  
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2.2 හඳෘියඹ :- ශවශ ශඵොජු් - භහත්ශ් 
 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- 2017 ලර්ේැ ආරතුභ ෂ මළත්ේ් ේශෂ ේබ ජු්  ශේ් ණෆිර 

බෆතුම ශළ රථ ළ ලෆඩි දියුණු රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- මළත්ේ් ේශෂ ේබ ජු්  ශේ් ණෆිර බෆතුම ශළ ලෆඩි දියුණු ෂ රථ ළ  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ප්රළේද්ශීය ේ්තු ළර්යළය, මළත්ේ් 

ගතකීභ :- දිවහත්රි  ේ්තු ළර්යළය, මළත්ේ්  

වළඳි්වීභ :- ලෆයවහශ  /ලයළණෘිරය පිළිබඳ ේටි ශෆඳි් වීම :- ේද්ශීය අශළර ප්රචලලිත් රීමම මගි්  
ලැලම්  ආශළර රහළල ේල වහර ේණෝණ සුර ෂිත්ත්ළලය දියුණු රීමම මගි්  ේශෂේබ ජු්  
අේවිවෆ් ශරශළ ළ් ත්ළල්  වවිබ ෆ් වීම 
 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- අේෂවිරණය, ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය. ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය 

ව්ධධන ඉරක්කවහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  ල ේශෂ ේබ ජු්  ශ් වාංයළල, 
ළ් ත්ළ ලයයවළයය්  වාංයළල. 
 

ප්රියපර :- ණළිසේභෝගි ජ් ත්ළලහ ගුණළැලම ේද්ශීය ආශළර රහළල  හුරු රීමම 

නිභවුභ :- මළත්ේ් ේශෂ ේබ ජු්  ශේ් ණෆිර බෆතුම ශළ රථ ළ ලෆඩි දියුණු රීමම 

ණළර්ලරුල්  :- ෘෂිළර්මි  ේේෙේැ නිධාළිස්  ¸ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ¸ දිවහත්රි  ේ්තු 
ළර්යළය )මළත්ේ් ,( ප්රළ ේ් .ළ , . ලයලවළයයි්  
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ප්රියරහීන්වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - වෘජු - ලයලවළයයි්  / ණළිසේභෝගියි්  

හඳෘිය කහරඹ - ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2017.07.01 
                         අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ළය දිගුරීමේතු අලයත්ළලය  
 ෆත්. 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- මළත්ේ් 
 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

0.87 

 
3.  මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ  9109112101 දක්හ 

ක් රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු ඉරක්ක 
ගතත් ක් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 
ශ්කශ 

ප් යියඳහදන 

(රු.මි( 

ම් ඹ 
ප් යගතියඹ 

(රු.මි( 

ව් ඹහඳෘියඹ  / ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස   / ශේහ ව 

ශබෞියක ප් යගතියඹ 

1. මළත්ේ් ේශෂ ේබ ජු්  
අේවිවෆේ් මළයිතු ත්ළේණේැ ඉිරිස 
ලෆය නිම රීමම 

0.42 0.42 මළයිතු ත්ළේණේැ ලෆය 
අලව්  ර ඇත්. 

2. මළත්ේ් ේශෂ ේබ ජු්  ශේෂේ 
රථළ ලෆඩි දියුණු රීමම 

0.43 0.41 රථ ළ ලෆඩි දියුණු ර 
අලව්  ර ඇත්. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ව් ඹහඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රේ  ඇත්. 
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2.3 හඳෘියඹ : “සිதමු” කහ්ත්හ ශගතොවි වවිධහන විඵර ගතළ්වීභ 2018 

 

ළඹ ශී්ධඹ : 118-2-3-20-2509 
 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : අේෂවිරණය, ෘෂි ල්ළයීත්ළලය 
 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 

ගතකීභ :- සියළුම ේ විජ්  වාංලර්ධා    දිවහත්රි  ළර්යළ ශළ   යහේැල ඇිර සියළු ආයත්  
 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ආශළර නිහණළ්  ජ්ළිර ලෆයවහශ  2016-2018 
ය  වාං්ණය යහේැල ෘෂිර්මය ලයළණළරය  ේව ේ  ල ජීලේ ෝණළය  ේව වළ එයහ 
පිළියතු ලේය්  තුම්  අවුරුදු වෆෆවහේමහි ේ වී්  වවිබ ් ලළ එයි්  ඔවු් ේ  ජීල  ත්ැලැලලය 
උවවහ ේ හ ඔවු්  වමළජ් පිලිෆනීමහ ශළ ආැලමළභිමළ ය ලෆඩි පිිසව  බලහ ණැලරීමම. 
 
ඳහ්ධලකරු් :- ේ විජ්  වාංලර්ධා   දිවහත්රි  ළර්යළ / ලළිස මළර් ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ෘෂිර්මය ලයළණළරය  ේව ේ  ල ජීලේ ෝණළය  ේව 
වළ ේ වී්  වවිබ ් ලළ එයි්  ඔවු් ේ  ජීල  ත්ැලැලලය උවවහ ේ හ ඔවු්  වමළජ් 
පිලිෆනීමහ ශළ ආැලමළභිමළ ය ලෆඩි පිිසව  බලහ ණැලරීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් : - “සිதමු”   ෂුද්ර මය ලෆයවහශ , “සිதමු” ේ විජ්  වඟරළල, “සිதමු” ගුල්  
විදුලි ශළ ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ් , “සිதමු”  ේබ ජු්  ශ් ඉදිරීමම. 
 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු/ ක්ර : රක් 06 

 

නිභළවුභ :- පුහුණු ළසමුළු 13 ක් නිභ රීරීභ  
 

ප්රියපර :- 1. ප්රිරළී  ළ් ත්ළල් ේ  ආර්ථි මට්හම ඉශෂ යළම ශළ ජීල  ත්ැලැලලය ඉශෂ  ෆාංවීම.                                     
2. ළබනි (එෂලළු / ේබෝ) ලළල ප්රචලලිත් වීම. 
3. ලවවිේව්  ේත් ර ආශළර ණිසේභෝජ් ය වඳශළ මශජ් ත්ළල ේය මු වීම. 

 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - අාං 5,12,6 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 2, 2.3.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  සිත්මු ේ වි වාංවිධාළ  වාංයළල/ 
වශළභළගී ල  ේ වි ළ් ත්ළල්  වාංයළල. 

හඳෘිය කහරඹ :- 2016-2018 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිවහත්රි  25 තුම 

2.මර ශත්ොයතුමරු  
අරමු්් ප්රභලය 

(ේද්ශීය/විේද්ශීය) 
ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 

(රු.මි.) 
70 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ - රු. මි. 70 

රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

“සිதමු” ක්ෂුද්ර මර අත්ශඳොත්, 
ඳහසශඳොත්, බි් ශඳොත් මුද්ර/ඹ 

27.5  ේණ ැල මුද්රණය ව්ශළ 
ප්රවතුණළ්  අාංය ේලත් භළරදී 
ඇත් 
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රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

“සිதමු” ශඵොජු්ව් 13  ,, 
ශගතොවිජන ව්ධධන නිශධහරී් වහ 

පුහුණු ළසහව් 

1.447 13 ේතු ල විහ ේමම  පුහුණු 
ලෆයමුළු ණෆලෆැලේව් 

කෘ.ඳ.නි.. නිශධහරී් වහ පුහුණු 

ළසහව් 

0.484  2018.10.15 ල  දි  ණෆලෆැල 
වීමහ නියමිත්ය 

කෘ.ඳ.නි.. නිශධහරී් වහ එක් 

අවුරුදු පුහුණු ළසහව් 

0.331   

ප්රහශද්ශීඹ භට්හමි් කහ්ත්හ ශගතොවි 

වවිධහන හභහජිකඹ් දළනුත් 
රීරිශතු ළසහව් 

3.75  දිවහත්රී  ේලත් මු්් යෆවීමහ 
හයුත් ේය ්ළ ඇත්. 

දිසත්රික් භට්හමි් කහ්ත්හ ශගතොවි 

වවිධහන හභහජිකඹ් දළනුත්  
රීරීශතු  ළසහව් 

0.56   

කහ්ත්හ ශගතොවි වවිධහන ජහියක 

තුශතුරනඹ පිහිටුවිභ 

0.1   

දිසත්රික් භට්හමි් ශගතතුම ගතහ ත්යඟ 
ඳළළත්වීභ 

3.75   

ජහියක භට්හමි් ශගතතුම ගතහ ත්යඟ 
ඳළළත්වීභ 

1.5625   

කෘ.ඳ.නි.. 
භට්හමි් ශගතතුම ගතහ ත්යඟ ඳළළත්වීභ 

1   

භහසික  “ සිதමු” ශගතොවිජන ඟයහ 3  ේණ ැල මුද්රණයහ ප්රවතුණළ්  
අාංයහ බළදී ඇත්. 

“සිதමු” රඳහහිනී ළසහව් 7  ඉදිිස විරේැ සිහ විළය ේව්. 

“සිதමු” ගු් විදුිප ළසහව් 5  ්ෆ හ ක්රියළැලම ේව්. 

ඳරිඳහරන විඹදතු 1.5155 1.463  

මුළු එකතුම 70.00 14.463  

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ඳරියඹහ අහිත්කය ඵරඳෆභක් නළත්. 

 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අශප්ක්ෂිත් ඉරක්ක 

පුයහ ඇත්.  

 

3 . හඳෘියඹ :- නහගතරික කෘෂික්ධභඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ගතකීභ :- දිවහත්රි  ෘෂිර්ම අධාය  (තුණශ, ේ ෂඹ, ළුත්ර) 

වළඳි්වීභ :- නියමු ලයළණෘිරය  ශර නහගතරික වහ අ්ධධ නහගතරික ශගතතුම ව්ධධනඹ රීරීභ 
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ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-  ළිස ශළ අර්ධා  ළිස නිලළව ආශ්රිත්ල ේලතුම වාංලර්ධා ය 
රීමම 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ශත්ෝයහගතත් ප්රියරහීන් වහ ශඹදවුතු රඵහ දීභ 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-  ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  ළිස ශළ අර්ධා  ළිස ේලතුම 

ප්රියපර :-  ළිස ශළ අර්ධා  ළිස ේලතුම බිහි වීම මන්්  නිහණළ් ය ලෆෂෆ වීම 

නිභවුභ :- ිරරවහ ශළ ිරරවහ අලළ උණිසම අ් ්මි්  භළවිත්ළ ෂ  ළිස ශළ අර්ධා  ළිස ේලතුම 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, දිවහත්රි  ේ්තු ළර්යළ,  ළිස ශළ අර්ධා  ළිසල 
ේලේව  ේතු වතුබ් ධාල උ ් දුල  ් ල  නිලෆසිය්  
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - වෘජු ප්රිරළී ්  - ේලතුම 440 
හඳෘිය කහරඹ       :- ආයතුබ කශ දිනඹ :-  2018.07.01 
                                    අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

ව් යළණෘිර ළය දිගු ේ්  තු එම ළය දිගු රීමමහ ේශේතුම :- ළය දිගු රීමේතු අලහ යත්ළලය  
ේ  මෆත්. 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ේ ෂඹ, ළුත්ර, තුණශ දිවහත්රි  
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  
අරමු්් ප්රභලය 

)ේද්ශීය /විේද්ශීය(  
ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 

(රු.මි.) 
4.5 

 

3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ප්රිරළී ්  ශඳු ළෆනීම, 
පුහුණු ශළ ්ෆනුලැල රීමේතු 
ලෆයවහශ් , ේය්වුතු බළ 
දීම,  ේේෙ අධී ණය 

   

ේ ෂඹ 1.5 0.0286225 පුහුණු ලෆයවහශ්  02 

ළුත්ර 1.5 0.015723 ප්රිරළී ්  50   ශඳු ළේ  ඇත්. 
පුහුණු ලෆයවහශ්  03 

තුණශ 1.5 0.023 ප්රිරළී ්  225   ශඳු ළේ  ඇත්. 
ේය්වුතු බළදීම වඳශළ ේහ් යර් බළ 
දී ඇත්. 

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අශප්ක්ෂිත් අයමුණු 

හක්හත් ර ේ  ඇත් 
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4. හඳෘියඹ :- පර දයන විශ්රහභඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ගතකීභ :- දිවහත්රි  ෘෂිර්ම අධාය  (තුණශ, ළුත්ර)  

වළඳි්වීභ : - නියමු ලයළණෘිරය  ේව  විශ්රළමිය් ේ  ්ළයැලලය ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ ේය ්ළ 
ෆනීම 
 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ජීවිත්ේැ වෆ් වමය ත් ර  විශ්රළමිය් ේ  ළය 
ල්ළයීල ත් රමි්   ෘෂිර්මළ් ත්යහ ්ළයැලලය  බළ ෆනීම  

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ශත්ෝයහගතත් විශ්රහමිකඹ් වහ කෘෂි ශඹදවුතු රඵහදීභ 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-  ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- විශ්රළමි ප්රිරළී ්  වාංයළල 

ප්රියපර :- විශ්රළමිය් ේ  ේලතුම වාංලර්ධා ය වීම මන්්  ෘශවහථ ආර්ථියහ ්ළය වීම. 

නිභවුභ :- විශ්රළමිය්  ේලතුම ලළල වඳශළ ේය මු ව විශ්රළමිය්  වාංයළල.  

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, දිවහත්රි  ේ්තු  ළර්යළ, විශ්රළමිය් . 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - වෘජු ප්රිරළී ්  - ේලතුම 250 

හඳෘිය කහරඹ :-ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.07.01 
                         අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- කහරඹ දිගු රීරීශතු අලත්හඹක් 
ශනොභළත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ළුත්ර, තුණශ දිවහත්රි . 

2. මර ශත්ොයතුමරු  
අරමු්් ප්රභලය 

)ේද්ශීය /විේද්ශීය(  
ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 

(රු.මි.) 
5.0 

 

3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ප්රිරළී ්  ේත්ෝරළ ෆනීම, ්ෆනුලැල 
රීමම ශළ පුහුණු ලෆයවහශ් , ෘෂි 
ේය්වුතු බළදීම) 

   

තුණශ 3.5  ප්රිරළී ්  290   ශඳු ළේ  
පුහුණු ලෆයවහශ්  04   ණලැලලළ 
ඇත්. ෘෂි ේය්වුතු බළදීම වඳශළ 
ේහ් යර්  ප්ර්ළ ය ර ඇත්. 

ළුත්ර 1.5 0.015723 ප්රිරළී ්  50   ශඳු ළේ  ඇත්. 
පුහුණු ලෆයවහශ්  03 
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4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ 
 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රේ  ඇත්. 
  

 

5. හඳෘියඹ :- ඳහළ් වහ කෘෂි ශගතතුම 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ගතකීභ :- දිවහත්රි  ෘෂිර්ම අධාය  (අනුරළධාපුරය, ේණ ේෂ ්  රුල) 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- නියමු ලයළණෘිරය  ේව  ණළවෆ් ්රුල්  අත්ර 

 ල ෘෂි ත්ළ ණය ශඳු් ලළදීම වඳශළ මන්්   ල ෘෂිළර්මි ්ෆනුම ප්රචලලිත් රීමම 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-  ල ත්ළ ණේය්  යුැල ආර ෂිත් ෘශ වහථළණ ය රීමම මගි්  

ණළවෆ් ්රුල්  අත්ර  ල ෘෂි ත්ළ ණය ප්රචලලිත් රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ශත්ෝයහගතත් ඳහළ් තුමශ ආයක්ෂිත් ගතෘව සථහඳනඹ රීරීභ 

 විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-  ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  ල ෘෂි ත්ළ ණය බළ ැල සිසු්  

වාංයළල, ලෆයවහශ හ ්ළය ව ණළව් වාංයළල, ලෆයවහශ හ ්ළය ව ණළව් වාංයළල 

ප්රියපර :-  ල ෘෂි ත්ළ ණය ප්රචලලිත් රීමම මගි්  ශ්රී ාංළේව් ෘෂිර්මය ලෆඩි දියුණු රීමම 

නිභවුභ :- ආර ෂිත් ෘශ ණළවෆ් තුමෂ ඉඳි රීමම 

ඳහ්ධලකරු් :- කෘෂික්ධභ අභහත්හවලඹ, දිසත්රික් ශ්කතු කහ්ධඹහර,ඳහළ් සිසු්  

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - වෘජු ප්රිරළී ්  - ණළවෆ් 02  සිසු්  

හඳෘිය කහරඹ  : -ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2017.07.01 

                           අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- කහරඹ දිගු රීරීශතු අලත්හඹක් 

 ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- අනුරළධාපුර, ේණ ේෂ ්  රුල දිවහත්රි  

2.මර ශත්ොයතුමරු  
අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

 
ේද්ශීය 

මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

4.5 
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3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ 
ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 
(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 
රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ආයක්ෂිත් ගතෘවඹ ඉඳි රීරීභ වහ 

අල උඳකය/ සථහඳනඹ රීරීභ, 

පුහුණු ළසහව් 

   

අනුයහධපුය 2.49  ණළවෆ ශඳු ළේ  ඇත්. 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු රමි්  
ණලතී. 

ශඳොශශෝනරු 2.5 0.03 ආර ෂිත් ෘශ ඉඳිරීමම වඳශළ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු රමි්  
ණලතී.  

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ. 
 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රේ  ඇත්. 
 
 

6 ශඵෝගත පරදහයීත්හඹ ඉවශ නළවවීභ 

6.1  හඳෘියඹ  - වී ගතහශව් නිසඳහදන පරදහයිත්හඹ ඉවශ නළවවීභ 

 

ළඹ ශී්ධඹ :-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : -ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-ලයළේිර ශළ පුහුණූ අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 

ගතකීභ: - අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු), ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 ේබෝ වතුබ් ධීළර - අිරේර් අධාය  (ලයළේිර), ලයළේිර ශළ පුහුණු අාංය, 
ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

 
ළසහවන   /හඳෘියඹ පිළිඵ  ශකටි වළඳි්වීභ  :- ශ්රී ාංළේව් ේතු ල  විහ මිලිය  536;  ණමණ 

ජ් ශ ය  ජීලැල ේව් .ේමම ජ් ශණයහ ප්රමළණලැල ණිසදි වශ් වෆණයීම වඳශළ ලළර්ෂිල වී ේම .ේහ  .
මිලිය  766   නිණ්වීම සිදු ෂ යුතුමය .ලළර්ෂි   පුද් වශ් ණිසේභෝජ් ය රීේෝ්තු 448  ණමණ 

ේව් .එ  ලර්ය දී ේශ හයළර මිලිය  465 ණමණ බිතු ප්රමළණය  ය මශ ්   තුමෂදී ලළ ේේර් . 
විේේේය්  ;3 %   ණමණ  ල ලෆඩි දියුණු  වී ලළ ර  බෆවි්  ජ්ළිර වී නිහණළ් ේැ වළමළ ය 

අවහලෆ්   ේශ හයළරයහ ේම  .ේහ  766  ( අ රයහ බුව් <3 ) ණමණ ල  අත්ර ේ වි ණවු් අහ 

 ය  ණමණ ේමම නිහණළ් ය වඳශළ ්ළය ේව් .වළමළ ය නිහණළ් ය ේශ හයළරයහ ේම .ේහ  6   

ල  ේත්ැල ළපීය ප්රේද්ල වී රීේෝ්තු එ  නිණ්වීමහ රු  .53 – 5;   ණමණ ලෆයල   මුැල  

ේශ හයළරයහ ේම  .ේහ  :  ණමණ ඉශෂ අවහලෆ්    ලළර්ත්ළල  ඉයතුල වී රීේෝ්තු එ  

නිණ්වීමහ රු  .46 – 47 ණමණ ලෆයේව් යෆයි ණ්  බළ ඇත් .ේත්ැල ළපීය ප්රේද්ල කුඹුරු ේ විත්ෆ  
අයළ වීමහ ප්රධාළ  ේශේතුමල  ේව ශ්රම හිඟය ේණ් ලළ දිය ශෆරීය .වමශර වියළි ළපීය ප්රේද්ල ් 
ෘෂීළර්මි හයුතුම වඳශළ ප්රමළණලැල ණිසදි ශ්රමය බළ ෆනීමහ අණශසු ල  ත්ැලැලලය  මතුම ේලමි්  ණලතී .
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එේම් ම වී ලළ ේව් වමවහථ විය්මි්  75 %   ශ්රමය වඳශළ විය්තු ල  නිවළැල වී රීේෝ්තු එ නිහණළ්  

මි ඉශෂ යමහ ේශේතුමල  බලහ ණැල වී ඇත්.  
එබෆවි්  ේමම ලයළණෘිරය මගි්  වී ලළේව් නිහණළ්  ශළ ල්ළයීත්ළලය  ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ ණලැල ළ බළධා 
ජ්ය ෆනීම වඳශළ  ල ත්ළ ිව ්රම වශ යළ් ත්රීරණ ප්රචලලිත් ර ඇත්.  
 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  ල ත්ළ ණය ේය ්ළ ෆනීම මන්්  වී නිහණළ් ය ශළ 
ල්ළයීත්ළල ඉශෂ  ෆාංවීම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ්: -  

 ෘෂි ය් ෙ භළවිත්ය ණශසු වශ ළර්ය ම රීමම වඳශළ කුයළ ලියදි එතුම ර විළ ලියදි 
වෆසීම 

 බීජ් වී බයළර  ත්බළ ෆනීමහ ණශසුතු වෆසීම වඳශළ ේ  මිේ් ත්රිැලල වහථර මලු බළ දීම  
 ේටි ළලී  බීජ් වී ේ වී්  අත්ර සුභ රවීම වඳශළ ේ  මිේ් බිැලත්ර වී (මළව 2 1/2 වශ 

3) රී.  රෑ. 2 මලු බළ දීම 
 ල්  ළ භළවිත්ය අලම රවීම වඳශළ ණෆරෂුට් ත්ෆටි භළවිත්යහ හුරුරවීම වඳශළ 50% 
්ළයැලලය යහේැල ණෆරෂුට් ත්ෆටි බළ දීම  

 ්ළම නිධාළිස ලවතු මට්හමි්  ේණ ේශ ර නිර්ේද් වහිත් අැල ණත්රිළ ේබ්ළ දීම  
  පුහුණු ලෆයවහශ්  සිදු රීමම  
 වී ලළේව් දී භළවිත් ර  ය් ෙ වඳශළ ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ මධායවහථළ ය මන්්  

උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ  ක්රියළැලම රීමම (Laser leveler & Crawler tractor) 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :-   ෘජු - ශගතොවී් 
නිභළවුභ : -   

 ෘෂි ය් ෙ භළවිත්ය ණශසු වශ ළර්ය ම රීමම වඳශළ අ ර 50  කුයළ ලියදි එතුම ර 

විළ රීමම සිදු ර ඇත්. 

 ේටි ළලී  බිැලත්ර වී (මළව 2 1/2 වශ 3) රී. ්. 2 මලු 400   බළ දී ඇත්. 
 පුහුණු 59   වතුපර්ණ ර ඇත්. 

 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 6    වතුපර්ණ ර ඇත්.  

ප්රියපර  :-  ණිසවරයහ බණතු අලම රමි්  කුඹුරු නිහණළ් ේැ ල්ළයීත්ළල ඉශෂ  ෆාංවීම 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ:-  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක : - ේ වි ජ් ත්ළල ේලත් බළ දු්  ේය්වුතු  
ප්රමළණය්  

හඳෘිය කහරඹ :-  
 ආරතුභ  දි ය :- 2018.02.22 
 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 
 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත් 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-  වබරමුල, ලයඹ, බවහ ළහිර,  ෆේ හිර, උතුමර, මධායම, ඌල, 
අනුරළධාපුර ණෂළැල බ ප්රේද් වශ අ් ත්ර් ණෂළැල බ ප්රේද් තුමෂ 
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 2.මර ශත්ොයතුමරු -  
අරමු්් ප්රභලය 

(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 
ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 

(රු.මි.) 
22.7 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ - රු. මි. 1.199 

රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1 ෘෂි ය් ෙ භළවිත්ය ණශසු වශ ළර්ය ම 
රීමම වඳශළ වහලභළවි වතුණැල ෂම ළරණ 
මධායවහථළ ය ශළ එ ල කුයළ ලියඳි එතුම ර 
විළ රීමම -  400 Ac 

4  අ ර 50  කුයළ 
ලියඳි එතුම ර විළ 
රීමම සිදු ර ඇත්. 

2 ේ  මිේ් ත්රිැලල වහථර මලු බළ දීම - 30,600 3.06  ේහ් යරය පිිස මළ 
ඇත්. 

3.ේ  මිේ් ේටි ළලී  බිැලත්ර වී (මළව 2 1/2 
වශ 3) රී. ්. 2 මලු බළ දීම - 10,300 

3 

3.09  රී. ්. 2 මලු 400   
බළ දී ඇත්. 

4. 50  ්ළයැලලය යහේැල ණෆරෂුට් ත්ෆටි බළ 
දීම - 292,500 

 

5.85  ණෆරෂුට් ත්ෆටි 35,000   
බළ දී ඇත්. 

3. ්ළම නිධාළිස මට්හමි්  ේණ ේශ ර නිර්ේද් 
වහිත් අැල ණත්රිළ ේබ්ළ දීම - 100,000 

4 0.39 HORDI ආයත් ය 
මන්්  වවහ රමි්  
ණලිර. 

6.පුහුණු ලෆයවහශ්  සිදු රීමම - 500 1 0.0541 පුහුණු 59   වතුපර්ණ 
ර ඇත්.  

7.ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ මධායවහථළ ය 
මන්්  උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ  ක්රියළැලම රීමම 
(Laser leveler & Crawler tractor) 

0.9 0.271 උණේයෝගිත්ළ 
ණර්ේැණ 6    
වතුපර්ණ ර ඇත්. 

8. අවිච්ේේ් 0.186 0.173   

9. ණිසණළ  විය්තු 0.614 0.313  

මුළු එකතුම 22.7 1.199  

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ණළිසවිස ලේය්  ෘෂිර්මේය්  සිදු ල  

ශළනි අලමර ෆනීමහ බළේණ ේර ැලතුම ේව්. 
  
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්  
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6.2  හඳෘියඹ -  හතුප්රදහයික අර ශඵෝගත ගතහ වහ ජනප්රිඹ හතුප්රදහයික වී 

ප්රශදද ර ගු/හත්භක බීජ සුරබ රීරීභ වහ ප්රජහ බීජ ඵළවකු පිහිටුවීභ. 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ආණ්ළ ෂම ළරණය වශ ේද්ගුිව බණතු 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණෆෂටි ශළ ජ්ළ  වතුණැල මධායවහථළ ය, ් ේ  රුල 

ගතකීභ :- අධාය  (බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය වාංලර්ධා ය), (ලයළණෘිර වතුබ් ධීළර) 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :- වළතුප්ර්ළයි ්ෆනුම ශළ වාංයුිර විහේ්ණය මගි්  

ව ළථ ර  ් අඩු  යිසීමි ්ර්ය, නිජ් අ් ත්ර්ත්ය, විහමි්  අ් ත්ර්ත්ය ලෆනි වහලභළවි 

ඖධීය වශ ේණෝණ ගුණළාං නිවළ වළතුප්ර්ළයි වී ප්රේද් ජ් ප්රිය ේලමි්  ණලතී. එබෆවි්  වමශර 

වළතුප්ර්ළයි වී ප්රේද් වඳශළ ඉ්ලුම  නිර්මළණය වී ඇත්. ඇත්ෆතු ේ වි ්ඩයළයතු ලළිවජ්මය 

ලේය්  ළබනිල ලළ රීමමහ උ ් දුල  ් ල   මුැල ප්රමළණලැල ගුණළැලම වශිර ෂ බීජ් 

බළ ත් ේ  ශෆරී වී ඇත්. 2018 ජ්ළිර ආශළර නිහණළ්  ලෆයවහශ  යහේැල අණු ත්ළ ණ ්රම 

භළවිත්ළ රමි්  වළතුප්ර්ළයි වශ් ලර් 13   නිලෆරදිල ශඳු ළ ෆනීම ණෆටි ජ්ළ  වතුණැල 

මධායවහථළ ය මන්්  සිදු ර  ඇත්. වළතුප්ර්ළයි අ ේබෝ ලර් ් යශණැල ේණෝණ මළශ්ර ේව ශළ 

ේණෝ, ය ශළ ඖධීය ආශළර ේව ශඳු ළේ  ඇිර අත්ර ේතු වඳශළ විළ ඉ්ලුම  ණලතී. ේමම 

අලයත්ළල වපුරළලීම වඳශළ ප්රජ්ළ මට්හේම්   ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ය රීිසම ේමම අලයත්ළලය 

වපුරළලීම වඳශළ වශ ශ්රී ාංළේව් අ ේබෝ ලළල ප්රචලලිත් රීමම වඳශළ ල්ළයී ්රමය  ලනු ඇත්. 

ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් බීජ් ේ විණ ල ේතු වළ විළ ප්රමළණේැ ප්රේද් නිහණළ් ය 

රීමේතු ශෆරීයළල  ේ  මෆත්. ේතු නිවළ ේශ ඳම වි්ණය ල් ේ්  ප්රජ්ළ බීජ් බෆාංකු පිහිටුවීමයි. 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ගුණළැලම වතුප්ර්ළයි බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය බළ ෆනීම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 බීජ් / ේරෝණණ ද්රලය මුලිල ගුණ ය රීමම 

 වී ණර්ේැණ මධායවහථළ ය වමඟ සුවාංේයෝේය්   ෘෂි වාංවිධාළ  මගි්  ේත්ෝරළ ්  ළ ් 
ලර්ල බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය ගුණ ය රීමම 

 ගුණළැලම බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය නිණ්වීම පිළිබඳල ේ වී්  පුහුණු රීමම වශ පිහිටි 
වහථළ ේැම  බීජ් බෆාංකු ණලැලලළේ  යළම 

 බීජ් වශිර රීමේතු ේවේලය විසි්  බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය වශිර රීමම 

 ප්රජ්ළ  බීජ් බෆාංකු පිහිටුවීම 
 

ප්රියරහීන් වඛ්හ: - ශගතොවී්  

නිභවුභ :-  

 ලළ ්ර් ණශේෂ ල  වහථළපිත් ර ඇත්.  
 ණෆෂටි ශළ ජ්ළ  වතුණැල මධායවහථළ   ේේෙේැ අ ේභෝ ල මුලි ගුණ ය සිදු රමි්  
ණලතී  

 ේ වී්  40 ේ් කු වඳශළ වී ණර්ේැණ මධායවහථළ ය ශළ දී පුහුණු ලෆයවහශ   ණලැලල  

දී, ේ වි ්ඩයළයතු 2 අත්ර  වළතුණ්ළයි වී ලර් ේබ්ළ ේ්නු ෆබිිව  

 මිදී ැල සිේය යිට් බීඩ්වහ රී.්.250   ශළ බීජ් බයළ රීමේතු භළජ්  25   ේ වී්  අත්ර 

ේබ්ළ දීමහ නියමිත්යි . ේද්ශීය අ වළතුණ 160   ේබ්ළදීම වශ  ේේෙ  වාංවහථළණ ය ර  

දි.   ළම පුලරු 100   අරණළය ේ වී්  අත්ර ේබ්ළ ේ්  දී. 
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ප්රියපර :- ේත්ෝරළැල අ ේබෝ ලර්ල වළතුප්ර්ළයි වී ප්රේද් වශ ේරෝණණ ද්රලය බළ ෆනීම 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2.1/ 2.1.1, 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ප්රජ්ළ බීජ් බෆාංකු වඳශළ ගුණ ය ෂ ලළ 
්ර් ණ   

හඳෘිය කහරඹ :-              

ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.02.22 

ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දි ය: - 2018.01.01 

අ් රීරිභහ නිඹමිත් දිනඹ :-2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  නළත් 

රිඹහත්භක කයන ප්ර ශද්ල :- බ්ඩයළරම, ේ්හිඅැලත්්ඩඩිය, තුණශ, ේශෝමළම වශ අරණළය 
 
 

2. මය ේත් රතුමරු 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:-  
රිඹහත්භක ළරළසභහ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

බීජ්  /ේරෝණණ ද්රලය මුලිල ගුණ ය 
රීමම 

0.25 0.58 ලළ ්ර් 15   වහථළපිත් ර 
ඇත්  . ණෆෂටි ශළ ජ්ළ  වතුණැල 
මධායවහථළ   ේේෙේැ අ 
ේභෝ ල මුලි ගුණ ය සිදු 
රමි්  ණලතී 

වී ණර්ේැණ මධායවහථළ ය වමඟ 
සුවාංේයෝේය්   ෘෂි වාංවිධාළ  මගි්  
ේත්ෝරළ ්  ළ ් ලර්ල බීජ් ශළ 
ේරෝණණ ද්රලය ගුණ ය රීමම 

1.5  ේ වී්  40 ේ් කු වඳශළ  වී 
ණර්ේැණ මධායවහථළ ේැ දී 
පුහුණු ලෆයවහශ   ණලැලල  
දී, ේ වි ්ඩයළයතු 2 අත්ර   
වළතුප්ර්ළයි වී ලර් ේබ්ළ ේ්නු 
ෆබිනි. 

ගුණළැලම බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය නිණ්වීම 
පිළිබඳල ේ වී්  පුහුණු රීමම වශ පිහිටි 
වහථළ ේැම  බීජ් බෆාංකු ණලැලලළේ  යළම 

0.25  මිදී ැල සිේය යිට් බීඩ්වහ 
රී.් .250   ශළ බීජ් බයළ 
රීමේතු භළජ්  25   ේ වී්  
අත්ර ේබ්ළ දීමහ නියමිත්යි 

බීජ් වශිර රීමේතු ේවේලය විසි්  බීජ් ශළ 
ේරෝණණ ද්රලය වශිර රීමම 

0  - 

ප්රජ්ළ බීජ් බෆාංකු පිහිටුවීම 0  ේද්ශීය අ වළතුණ 160   
ේබ්ළදීම වශ ේ වි බිතු ල 
වහථළණ ය ර  දි.   ළම පුලරු 
100   අරණළය ේ වී්  අත්ර 
ේබ්ළ ේ්  දී .  

මුළු එකතුම 2 0.58  
 
4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  - සුභත්ළලය අඩු ණළරතුණිස වී ලර් වශ ේද්ශීය 
ලෆ් අ ලර් ප්රජ්ළ වාංර ණය තුමළි්  ණිසවරයහ යශණැල ප්රිරණ අැල ර ේද්. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්  

අයමුද් ප්රබඹ 

(ශද්ශීඹ /විශද්ශීඹ) 

ශද්ශීඹ මුළු ඇසත්ශතු්තුම මුදර (රු.මි.) 2 
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6.3 හඳෘියඹ ඵසඉරිඟු ගතහශව් නිසඳහදන පරදහයීත්හඹ ඉවශ නළවවීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළණෘිර ශළ පුහුණු), ලයළණෘිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  
ේබෝ වතුබ් ධීළර - ප්රධාළ  ෘෂි විේේඥ ( ේේෙ ේබෝ), ලයළණෘිර ශළ පුහුණු අාංය, 
ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  
 
ළසහවන / හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :-  

අිරේර් ආශළර ේබෝ අත්ිස්  බයඉිසඟු ලයළ ලෆ්ැල තීරණළැලම ේබෝය  ේව්. එය ේ්ල  
ප්රධාළ  ධාළ ය ේබෝය ල  අත්ර විේේේය්  වැලල ආශළර නිහණළ් ය වඳශළ ේය ්ළ නි. 2018 
ලර්ේැ දී ේශ හයළර 86,421   බයඉිසඟු ලළ ර ඇිර අත්ර ඉ්  ේම. ේහ . 304,599   
නිහණළ් ය ර ඇත්. වළමළ ය ලළර්ෂි ේද්ශීය අලයත්ළලය ේම.ේහ . 450,000   ණමණ ේව්. ේණර 
ලර්ල වළමළ ය ේද්ශීය ලළර්ෂි නිහණළ් ය ේම.ේහ . 280,000   ණමණ ල  අත්ර ේද්ශීය 
අලයත්ළලය වපුරළ ෆනීම වඳශළ ේම.ේහ . 100,000   ණමණ ආ ය ය රනු බයි. 2018 
ලර්ේැ දී ේම. ේහ . 90,000   ආ ය ය රීමම වඳශළ නිර්ේද් විය. 
ලළ රීමම වඳශළ 95   ම ේ්මුහුතු බයඉිසඟු ප්රේද් භළවිත් රයි. ේමමන්්  බයඉිසඟු 
නිහණළදිත්ත්ළලය ත්ශවුරු ේේර්. ේතු වඳශළ ලළර්ෂිල ේ්මුහුතු බයඉිසඟු බීජ් ේම.ේහ . 1200   ණමණ 
ආ ය ය රයි. බීජ් අලයත්ළලය වඳශළ ්ළයැලලය දීමහ ේමම ේද්ශීය ේ්මුහුතු බයඉිසඟු බීජ් 
නිහණළ්   ලයළණෘිරය අරමුණු රේ  ඇත්.  

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
ළසහවන/ ලයළණෘිරශේ අයමු/ :-  

බයඉිසඟු ල්ළයිත්ළලය ේශ හයළරයහ ේම. ේහ  3.7 සිහ 4 ් ලළ ලෆඩි රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 ණළාංශු වාංර ණ හයුතුම සිදු රීමම  

 ේ  මිේ් අභිජ්  බීජ් ශළ ෘෂි රවළයනි බළ දීම  

 ය් ේෙෝණරණ ේ  මිේ් බළ දීම (බීජ් ලේර - 2, අතුමරුයැල ේතු උණරණ - 4, ත්ෆටි 
 ඟු් - 2, බයඉිසඟු බීජ් ේල්  ර  ය් ෙ - 1, බීජ් ඇසුරුතු ය් ෙ - 2)  

 ේ්මුහුතු බීජ් නිහණළ් ය වඳශළ යුධා ශමු්ළ ඳවුරු තුමෂ ජ් වතුණළ්  හයුතුම ලෆඩි දියුණු 
රීමම වඳශළ  ෂුද්ර වතුණළ්  ණද්ධාිර වෆණයීම 

 මශ ්  ේැ දී ආ්ර්  ඇිර රීමම වඳශළ ේද්ශීය ේ්මුහුතු බීජ් වෆණයීම  
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 පුහුණු ලෆයවහශ්  සිදු රීමම   

 බයඉිසඟු ලළේව් දී භළවිත් ර  ය් ෙ වඳශළ ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ මධායවහථළ ය 
මන්්  උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ ක්රියළැලම රීමම(Thresher &4WT/ 2WT coupled seeder, 
Intercultivator) 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :-     ශගතොවී්  

නිභළවුභ :- 

 අභිජ්  බීජ් ශළ ෘෂි රවළයනි ේශ හයළර 16.6  ය ්  ේැ දී වතුපර්ණ ර ඇත්. 

 පුහුණු 8   වශ  ේේෙ නිම ණ 2   සිදුර ඇත්. 

 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 1   වශ ආ්ර්  1   සිදු ර ඇත්. 

ප්රියපර :- 2018 තුමෂදි බයඉිසඟු බීජ් රී. ්. 75,000  නිහණළ් ය රීමම 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 

 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලළ ර ඇිර ප්රමළණය (ේශ හයළර) වශ 

නිහණළ් ය (රී. 

ලයළණෘිර කහරඹ :-  

 ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.02.22 
 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය  :- 2018.01.01 
 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 
ලයළණෘිර කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-   ණෂළැල බ ප්රේද් (ේම ණරළ, අතුණළර, අනුරළධාපුර) 
අ් ත්ර් ණෂළැල බ ප්රේද් (ේම ණරළ, අතුණළර, අනුරළධාපුර) 
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

31.58 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:-  
රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ණළාංශු වාංර ණ හයුතුම සිදු රීමම - 
2000 ha 

20  ක්රියළැලම රීමම වඳශළ ප්රේද් 
ශඳු ළ ේ  අලව්  ර ඇත්. 

ේ  මිේ් අභිජ්   බීජ් ශළ ෘෂි 
රවළයනි බළ දීම - 40 ha 

1.5 0.413 ේශ හයළර 16.6  වතුපර්ණ 
ර ඇත්.  

ය් ේෙෝණරණ ේ  මිේ් බළ දීම 
(බීජ් ලේර - 2, අතුමරුයැල ේතු 
උණරණ - 4, ත්ෆටි  ඟු් - 2, 
බයඉිසඟු බීජ් ේල්  ර  ය් ෙ - 1, 
බීජ් ඇසුරුතු ය් ෙ - 2)  

2.5  - 

ේ්මුහුතු බීජ් නිහණළ් ය වඳශළ යුධා 
ශමු්ළ ඳවුරු තුමෂ ජ් වතුණළ්  
හයුතුම ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ 
 ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර  
වෆණයීම 

5.12 0.0458 ේහ් යර් ඇයීේතු හයුතුම සිදු 
ේව්. 
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

මශ ්  ේැ දී ආ්ර්  ඇිර රීමම 
වඳශළ ේද්ශීය ේ්මුහුතු බීජ් වෆණයීම - 
20 ha 

0.5  ක්රියළැලම රීමම වඳශළ ප්රේද් 
ශඳු ළ ේ  අලව්  ර ඇත්. 

පුහුණු ලෆයවහශ්  සිදු රීමම  - 79 0.5  පුහුණු 8   වශ  ේේෙ 
නිම ණ 2   සිදුර ඇත්. 

7.ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ 
මධායවහථළ ය මන්්  උණේයෝගිත්ළ 
ණර්ේැණ  ක්රියළැලම රීමම (Laser 
leveler & Crawler tractor) 

0.4 0.203 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 1   
වශ ආ්ර්  1   සිදු ර ඇත්.  

9. ණිසණළ  විය්තු 0.86 0.1125  

මුළු එතුමල 31.58 0.774  

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ෘෂි හයුතුම නිවළ ඇිරල  ණළිසවිස උලදුරු 
අලම රමි්   ලයළණෘිරය ක්රියළැලම රනු ෆේේ. 

  

 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත් 

 

 
  

6.4 හඳෘියඹ ශෝඹහ ශඵෝව  ගතහශව් නිසඳහදන පරදහයිත්හඹ ඉවශ 

නළවවීභ 
ළඹ ශී්ධඹ:-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ: - ෘෂිර්ම ල්ළයිත්ළලය   
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ලයළණෘිර ශළ පුහුණු අාංය 

ගතකීභ - අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු), ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
ේබෝ වතුබ් ධීළර - ෘෂි විේේඥ (මළාං ේබෝ ශළ ේත්් ේබෝ), ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, 
ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්විභ :-  ේේෙ ේබෝ අත්ිස්  ේවෝයළ ඉත්ළ ලෆ්ැල 
ේබෝය  ල  අත්ර මිනිවහ ආශළරයහ ේම් ම වැලැලල ආශළරය  ේව ් විළ ප්රමළණේය්  
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ආ ය ය රයි. අණේ  ජ්ළිර නිහණළ් ය ේම. ේහ  12,000   ල  අත්ර ේද්ශීය අලයත්ළලය 
2018 ලවේර් දී ේම.ේහ . 279,845   ණමණ ේව්. ශ්රී ාංළේව් ලළ බිතු ප්රමළණය ලෆඩි රීමම 
ලයළණෘිරේැ ඉ ය ල  අත්ර 2018 ලවේර් ණෆලිර අහිත්ර ළගුණ ත්ැලැලලය නිවළ ලළ 
ලණවිසය ය ්  ේැ දී ේශ හයළර 2000 හ සීමළ විය. එේම් ම නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීමහ 
රයිේවෝබියතු ආමුකු  ේ  මිේ් බළ දු්  අත්ර එමන්්  නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම අරමුණ විය.       

එේවේ වුල් ණලිර  නියාං ත්ැලැලලය ේශේතුමේල්  ආර්ථිමය ලේය්  පීයළලහ ණැලල සිටි  ේශයි්  
ේවෝයළ ලළ රීමම වඳශළ විය්තු ්ෆමේතු දී ේ වී් හ ්ෆඩි දුහරත්ළලය් හ මුහුණ දීමහ සිදු ේව්. 
ණලිර  ත්ැලැලල යහේැල ේශ හයළරයහ ලළ රීමම වඳශළ ල  (රු. 145,000.00) පිිසලෆය ්ෆමමහ 
ේ වී් හ අසිරු ේව්. එම නිවළ ලයළණෘිරය යහේැල ේ වි් හ 50  ්ළයැලලය  යහේැල බීජ් වෆණයීම 
මන්්  ේවෝයළ ලළල ප්රලර්ධා ය වඳශළ ්ළය වීමහ අේේ ළ ේේර්. 50  ්ළයැලලය යහේැල බීජ් 
බළ දීම මන්්  ේ වී් හ ේවෝයළ ේශ හයළරය  ලළ රීමම වඳශළ 7.25   වශ ය  බළ ත් 
ශෆරීය.  

ඳහ්ධලකරු්: -ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ශළ ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/: -  ේවෝයළ ේබෝාංචි ල්ළයිත්ළල ලර්ධා ය ශළ ේවෝයළ ලළ ර  බිතු 
ප්රමළණය ේශ හයළර් 2,500 රී්  ලෆඩි රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  
 ේ ් ෙළැල බීජ් නිහණළ්  ලෆයවහශ  වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල බීජ් වෆණයීම  
  ල ප්රේද් වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ේවෝයළ බීජ් වශ ආමුකූ  බළදීම 
 පුහුණු ලෆයවහශ්  සිදු රීමම 
 ේවෝයළ ලළේව් දී භළවිත් ර  ය් ෙ වඳශළ ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ මධායවහථළ ය 

මන්්  උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ  ක්රියළැලම රීමම (Seeder, Harvester ) 
 

 ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - ේ වී්  වශ මශජ් ත්ළල  

නිභළවුභ: - 
  ල ප්රේද් වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ේවෝයළ බීජ් ේශ හයළර 347.5 ේබ්ළ දී ඇත්. 
 ආමුකූ  ේශ හයළර 347.5 ේබ්ළ දී ඇත්. 
 පුහුණු 6   සිදුර ඇත්. 
 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 4   වශ ආ්ර්  4   සිදු ර ඇත්. 

 
ප්රියපර :- ේවෝයළ ල්ළයිත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම වශ ේවෝයළ ලළ ර  බිතු ප්රමළණය ේශ හයළර 

50833 රී්  ඉශෂ  ෆාංවීම 
 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලළ බිතු ප්රමළණය (ේශ හයළර) වශ 
නිහණළ් ය (රී. ්.) 

හඳෘිය කහරඹ: -  

 ආරතුභ  දි ය :- 2018.02.22 
 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 
 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම -  ෆත් 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල  - ේම ණරළ, අතුණළර, අනුරළධාපුරයණෂළැල වශ අ් ත්ර් ණෂළැල බ ප්රේද් 
තුමෂ. 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

18.528 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:-  
රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1ේ ් ෙළැල බීජ් නිහණළ්  
ලෆයවහශ  වඳශළ 50  ්ළයැලලය 
යහේැල බීජ් වෆණයීම - 500 ha/ 
25,000 kg 

3.1  - 

2.  ල ප්රේද් වඳශළ 50  
්ළයැලලය යහේැල ේවෝයළ බීජ් බළ 
දීම - 2000 ha/ 100,000 kg 

12 0.0473 බීජ් ේශ හයළර 347.5ේබ්ළ දී 
ඇත්. 

3.  ල ප්රේද් වඳශළ 50  
්ළයැලලය යහේැල ආමුකූ  බළ 
දීම - 2000 ha 

1.75  ආමුකූ  ේශ හයළර 
347.5ේබ්ළ දී ඇත්. 

4. පුහුණු ලෆයවහශ්  සිදු රීමම - 
500 

0.75  පුහුණු 6   සිදුර ඇත්. 

5.ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ 
මධායවහථළ ය මන්්  උණේයෝගිත්ළ 
ණර්ේැණ  ක්රියළැලම රීමම 
(Seeder, Harvester ) 

0.4 0.15 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 4   
වශ ආ්ර්  4   සිදු ර ඇත්. 

6. ණිසණළ  විය්තු 0.528 0.0045  

මුළු එකතුම 18.528 0.2  

 

4 හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ෘෂි හයුතුම නිවළ ඇිරල  ණළිසවිස උලදුරු 
අලම රමි්   ලයළණෘිරය ක්රියළැලම රනු ෆේේ. 
 

5 අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-නළත්. 
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6.5 යහකජු ගතහශව් නිසඳහදන පරදහයීත්හඹ ඉවශ නළවවීභ - 2018  

ළඹ ශී්ධඹ :-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 
 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
ගතකීභ :- අධාය  (ලයළණෘිර ශළ පුහුණු), ලයෘණෘිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

ේබෝ වතුබ් ධීළර  වශළර ෘෂිර්ම අධාය , ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :- රහජු යනු මශ ්  ේැ දී ලර්ළ ේණෝ 

ත්ැලැලල යහේැල උවහ බිතුල්, ය ්  ේැ වියළි වශ අ් ත්ර් ළණ තුමෂ වු කුඹුරු බිතුල ජ් 

වතුණළ් ය රමී්  ලළ රනු බ  ේබෝයරී. රහජු වතුබ් ධා ය වි්යළැලම 

විේේත්ළ ව  විහ, එය ේබෝ මළරුල වඳශළ භළවිත් ෂ ශෆරී ලෆ්ැල ලළිවජ් ේබෝයරී. නියාං 

ත්ැලැලලය් හ ඔේර ැලතුම ේ්  බෆවී්  වියළි ළෂගුිව ත්ැලැලලය්  යහේැල  ලළ ෂ ශෆරී 

ේබෝයරී. රනි ේබෝය  වීම ේශේතුමේල්  ලළයුේෝලීය  යිට්රජ්්  ිරරරීමම මන්්  ණළාංශු 

වළරලැලබල ණලැලලළ ත් ශෆරීය. ලළර්කව රහජු ේශ හයළර 13,600 හ ලයළ ලෆඩි භූමි ලණවිසය  

තුමෂ ලළ රනු බ  අත්ර ේම.ේහ .  24,000 හ ලයළ අවහලනු ප්රමළණය  බළ නි. එේශැල ජ්ළිර 

අලයත්ළලය පර්ණය රීමම වඳශළ ත්ලැල ේම. ේහ . 3,000   ආ ය ය රීමමහ සිදු ේව්.   

ඉශත් සියලු රුණු අනුල ප්රමුැලලය බළ දිය යුතුම ේම් ම ණලැල ළ ත්ැලැලලයහ ලයළ එ තු  

ේශ හයළරයහ ේම.ේහ . 1.7 සිහ 1.75 ් ලළ ල්ළයිත්ළලය ඉශෂ ්ෆමිය යුතුම ලෆ්ැල ේබෝය  

ේව රහජු ේබෝය ශෆඳි් විය ශෆරීය.  

ඳහ්ධලකරු්: -ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/: -  

රහජු නිහණළ් ය ේම.ේහ . 24,000 සිහ ේම. ේහ .  25,000 ් ලළ ඉශෂ  ෆාංවීම වශ ල්ළයීත්ළලය 

ේශ හයළරයහ ේම. ේහ . 1.7 සිහ 1.75 ් ලළ ඉශෂ  ෆාංවීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ්: -  

  ල ප්රේද් වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ේ වි වමිිර ේලත් රහජු බීජ් ේශ හයළර 200 

  වඳශළ බළ දීම  

 වශිර බීජ් නිහණළ් ය වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ලියළණදිාංචි බීජ් ේශ හයළර 100   

වඳශළ බළ දීම  

 බීජ් බයළ ණශසුතු වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ත්රිැලල වහථර මලු 10,000   බළ දීම  

 පුහුණු ශළ  ේේෙ නිම ණය සිදු රීමම 

 අභිජ්   බීජ් නිහණළ් ය දිිසමැල රීමම වඳශළ අඟුණේ ෂණෆෆවහව ණර්ේැණ 

මධායවහථළ යහ ය් ේෙෝණරණ බළ දීම (Slasher - 2, Ridger - 1, Digger Machine, 

Threshing Machine/ pod remover - 1, Pod Grading Machine, Dehusking Machine/ 

decorticator - 1) 



36 
 

 රහජු ලළේව් දී භළවිත් ර  ය් ෙ වඳශළ ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ මධායවහථළ ය 

මන්්  උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ  ක්රියළැලම රීමම (Seeder & Ridger, Harvester, Pod 

remover,  Decorticator) 

ප්රියරහීන් වඛ්හ - ේ වී්   

නිභළවුභ: - 

  ල ප්රේද් වඳශළ බීජ් ේශ හයළර 50 හ ේබ්ළ දී ඇත්. 

 වශිර බීජ් ේශ හයළර 50 හ ේබ්ළ දී ඇත් 

 බීජ් බයළ රීමම වඳශළ ත්රිැලල වහථර මලු 1,000   බළ දී ඇත්. 

 පුහුණු  10   සිදු ර ඇත්. 

 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 7   වශ ආ්ර්  3   සිදු ර ඇත්. 

ප්රියපර :- ේම. ේහ . 1,000  ආ ය ය අඩු රීමම  
 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 
 ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 

 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක: -   ලළ බිතු ප්රමළණය (ේශ හයළර) වශ 
රහජු නිහණළ් ය (රී. ්.) 
 
හඳෘිය කහරඹ :- ආරතුභ  දි ය :- 2018.02.22 
  ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය: - 2018.01.01 
  අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්  
 
 රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-  රීලිේ  ච්චිය, ම්  ළරම, ලව්නියළල, මුිරව්, මයපුල, කුරුණ, 

පුැලත්ම, අනුරළධාපුරය, ේණ ේෂ ්  රුල, මශලෆලි ප්රේද්, ේම ණරළේ 

 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

10.74 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:-  
රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.50  ්ළයැලලය යහේැල  ල 
ප්රේද් වඳශළ ේ වි වමිිර ේලත් බීජ් 
බළ දීම -  200 ha/ 200,000 kg 

 

3.6  බීජ් ේශ හයළර 50 හ ේබ්ළ දී 
ඇත්. 

2.50  ්ළයැලලය යහේැල  ල 
ප්රේද් වඳශළ වශිර බීජ් 
නිහණළ් යහ ලියළණදිාංචි බීජ් බළ දීම 
100 ha/ 100,000 kg 

 

 

1.8  වශිර බීජ් ේශ හයළර 50 හ 
ේබ්ළ දී ඇත් 
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

3.  ේේෙ නිම ණය සිදු රීමම - 
100 ha 

0.25  ඔ ේත්ෝබර් මවේැ සිහ 
ක්රියළැලම ේව්. 

4. ය් ේෙෝණරණ බළ දීම 
(Slasher - 2, Ridger - 1, Digger 
Machine, Threshing Machine/ 
pod remover - 1, Pod Grading 
Machine, Dehusking Machine/ 
decorticator - 1) 

3 0.11 Pod Grading Machine - 
ේහ් යරය විලෘත් රීමම 
2018.08.07 සිදු රයි 
අේ   ය් ෙ වඳශළ 
ේහ් යරය්  විලෘත් රීමම 
2018.08.06  සිදු රයි. 

5. 50  ්ළයැලලය යහේැල බීජ් 
බයළ රීමම වඳශළ ත්රිැලල වහථර මලු 
බළ දීම - 10,000 

 

0.5  ප්රිරණළ්  ණෂළැල 
අධාය ලරු්  ේලත් ේල්  
ර ඇත්. 

6. පුහුණු ශළ  ේේෙ නිම ණය සිදු 
රීමම 

0.5  පුහුණු  10   සිදු ර ඇත්. 

7.ේ විණ් යළ් ත්රි ණර්ේැණ 
මධායවහථළ ය මන්්  උණේයෝගිත්ළ 
ණර්ේැණ  ක්රියළැලම රීමම 
(Seeder &Ridger, Harvester, Pod 
remover,  Decorticator) 

0.8 0.0232 උණේයෝගිත්ළ ණර්ේැණ 7   
වශ ආ්ර්  3   සිදු ර ඇත්. 

8. ණිසණළ  විය්තු 0.29 0.0223  

මුළු එතුමල 10.74 0.298  
 

4. ලයළණෘිරය ේශේතුමේල්  ණිසවරයහ ල  බණම  : - ෘෂි හයුතුම නිවළ ඇිරල  ණළිසවිස උලදුරු අලම 
රමි්   ලයළණෘිරය ක්රියළැලම රනු ෆේේ. 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්  
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6.6 හඳෘියඹ  මිරිස ගතහශව් නිසඳහදන පරදහයීත්හඹ ඉවශ නළවවීභ - 2018 
ළඹ ශී්ධඹ :-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ලයෘණෘිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළණෘිර ශළ පුහුණු), ලයෘණෘිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  
ේබෝ වතුබ් ධීළර - ලෆයවහශ්  වශළර, ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  වියළි මිිසවහ ශළ අමු මිිසවහ ලළර්ෂි ජ්ළිර 

අලයත්ළලය පිළිේලළි්  ේම. ේහ . 60,000   ශළ ේම. ේහ . 63,000   ේව්. ශ්රී ාංළ රජ්ය 2016 දී 

වියළි මිිසවහ ේම.ේහ . 51,018   ආ ය ය ෂ අත්ර   වඳශළ ලෆය ෂ මුළු මු් රු. මි. 13,477   

ේව්. වමවහත් ලළ ලණවිසය ේශ හයළර 1500   ල  අත්ර අමු මිිසවහ අවහලෆ්   වළමළ ය  

ේශ හයළරයහ ේම. ේහ . 4.5 රී. ේ ෂ ේ යවීේතු ේරෝය, ජ් හිඟය ශළ අයශණැල ළෂගුණ 

ත්ැලැලල ේශේතුමේ හ ේ  ේ වීහු මිිසවහ ලළ රීමමහ මෆලි ේලිර. ේද්ශීය ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් ේය ්ළ 

නිමි්   මිිසවහ ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි ෂ ශෆරී අත්ර අමු මිිසවහ ේශ හයළරයහ ේම. ේහ . 30   බළ 

ත් ශෆරී ලනු ඇත්. ේමම ලයළණෘිරේැ දී, රජ්ේැ බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය අාංේැ ේම් ම ේ වි 

 ේේෙල ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීමහ වෆෂසුතු රයි. 50  ේ වි ්ළයැලලය 

යහේැල ේලතුම මට්හමි්  අමු මිිසවහ නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීමහ ේ වී් හ ේණ ලිතී්  බ  වෆණයීම 

ේමම ලයළණෘිරය මන්්  සිදු ේේර්. ේ ෂ ේ යවීේතු ේරෝය අඩු රීමමහ ආ්ර්  වහථළණ ය සිදු 

රයි. ේ වී් හ ේ්මුහුතු බීජ් ණශසුේල්  බළ ත් ශෆරී වීේතු අලවහථළල ලෆඩි රීමමහ ශළ ේ ෂ 

ේ යවීේතු ේරෝය අඩු රීමම මන්්  අමු මිිසවහ නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම අරමුණු රේ  

ලයළණෘිරය ක්රියළැලම රයි. 

 ඳහ්ධලකරු්: -ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/: -  
ේ්මුහු්  මිිසවහ බීජ් නිහණළ් ය, ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් භළවිත්ය වශ ෘශ උය්  මට්හේතු අමු  මිිසවහ ලළල 
දියුණු රීමම. 

 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-   

 ේද්ශීය ේ්මුහුතු බීජ් නිහණළ් ය  ිරමැල රීමමහ ේ විණල් වඳශළ 600 ල.මී. ේණ ලිතී්  
ෘශ බළ දීම 

 ේද්ශීය ේ්මුහුතු බීජ් නිහණළ් ය  ිරමැල රීමමහ ේ වි්  වඳශළ 250 ල.අඩි ේණ ලිතී්  ෘශ 
ඉදි ඩෑමම  

 ේලතුම මට්හමි්  අමු මිිසවහ ලළල ප්රචලලිත් රීමම වඳශළ ලළ මලු බළ දීම  
 ේද්ශීය ේ්මුහුතු බීජ්  ේ වී්  අත්ර ප්රචලලිත් රීමම වඳශළ ේ  මිේ් ්තු 10 ේ්මුහුතු මිිසවහ 
බීජ් ණෆට් බළ දීම  

 ේ ෂ ේ යවීේතු ේරෝය ණළ ය රීමම වඳශළ ආ්ර්  ණෆලෆැලවීම 
 පුහුණු ණෆලෆැලවීම  

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු/ ල්ර – මිිසවහ ලළ රුල්   

නිභළවුභ: - 
 600 ලර් මීහර් ේණ ලිතී්  ෘශ 2  ඉදි රීමතු සිදු ේලමි්  ණලතී. 

 250 ලර් අඩි  ේණ ලිතී්  ෘශ 6  ේ වී්  විසි්  ඉදි ඩෑමතු සිදු ර ඇත්. 

 ේණ ලිතී්  බෆ  107,100   ේබ්ළ දී ඇත්. 
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 ේ ෂ ේ යවීේතු ේරෝය ණළ ය ඩෑිසම වඳශළ ආ්ර්  2   සිදු ර ඇත්.  
 පුහුණු 20   වතුපර්ණ ර ඇත්.  

 

ප්රියපර: - ේද්ශීය ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් නිහණළ් ය වශ භළවිත්ය ඉශෂ  ෆාංවීම වශ ේලතුම මට්හමි්  

ේණ ලිතී්  බ  තුමෂ. අමු මිිසවහ නිහණළ් ය ේම. ේහ . 1,300 රී්  ඉශෂ  ෆාංවීම.  
 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- 

ේද්ශීය ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් නිහණළ් ය ර  ප්රමළණය/ ේලතුම මට්හමි්  ේණ ලිතී්  බ  තුමෂ අමු 

මිිසවහ ලළ ර  ශළ නිහණළ් ය ර  ප්රමළණය. 

හඳෘිය කහරඹ :-  

 ආරතුභ  දි ය - 2018.02.22 
 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය - 2018.01.01 
 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය - 2018.12.31 
  
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-   
රැල පුර, ්, කුරුණ, පුැලත්ම, අතුණළර, මයපුල, ත්රිකුණළමය, යළණ ය, ම්  ළරම, 
රීලිේ  ච්චිය, මුිරව්, ලව්නියළල, මශනුලර, මළත්ේ්, ේම ණරළ, බදු්, අනුරළධාපුරය වශ 
අ් ත්ර් ණෂළැල බ ප්රේද් තුමෂ. 
 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

24.08 

 

3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු. මි. 1.296 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

1. 600 ල.මී ේණ ලිතී්  ෘශ 3 
  ඉදි රීමතු 

11.5 0.9249 ේණ ලිතී්  ෘශ 2   ඉදි 
රීමතු සිදු රමි්  ණලිර. 

2. 250 ල. අඩි ේණ ලිතී්  ෘශ 
10  ඉදි ඩෑමතු (ේ  මිේ්) 

1.5  ේ වී්  විසි්   ේණ ලිතී්  
ෘශ 6  ඉදි  ඉදිරීමතු  සිදු 
රඇත්. 

3. ලළ මලු බළදීම - 863,000  
 

6.475 0.127 ලළ මලු 107,100   බළදී 
ඇත්. 

4. ේ  මිේ් ්තු10 ේ්මුහුතු 
මිිසවහ බීජ් ණෆට් බළ දීම - 
4,000  

3.0955  ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් රීේෝ 
්තු 15 ේබ්ළ ශෆමමහ 
නියමිත්යි. 

5. ේ ෂ ේ යවීේතු ේරෝය 
ණළ ය ඩෑිසම වඳශළ ආ්ර්  
50   ණෆලෆැලවීම. 

0.25  ආ්ර්  2   ණලැලලළ ඇත්. 
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

6. පුහුණු ණෆලෆැලවීම  0.35 0.002 පුහුණු 20   වතුපර්ණ ර 
ඇත්. 

7. අවිච්ේේ් 0.2045 0.18  
8. ණිසණළ  විය්තු 0.7 0.0618  

මුළු එතුමල 24.08 1.296  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- 
ණළිසවිස ලේය්  ෘෂිර්මේය්  සිදු ල  ශළනි අලමර ෆනීමහ බළේණ ේර ැලතුම ේව්.  

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත් 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.7 හඳෘියඹ අ්ධත්හඳ් නිසඳහදන වග්රහභඹ 
 

ළඹ ශී්ධඹ :-118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

ගතකීභ :- අධාය  (උ්යළ  ේභෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ) , උ්යළ  ේභෝ ණර්ේැණ ශළ  

වාංලර්ධා  ආයත් ය, ් ේ ෝරුල 

අධාය  (බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය වාංලර්ධා ), බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය 

ප්රධාළ  ඉාංජිේ් රු, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ -  

ශ්රී ාංළල තුමෂ ජ් ප්රිය ආශළරය  ේව වෆේ  අර්ත්ළණ් ේබෝය ප්රධාළ  ලේය්  බදු් ශළ 

නුලරඑළිය දිවහත්රි ල ලළර  අත්ර, ේමය එම ප්රේද්ල ේ වි ජ් ත්ළලහ ඉත්ළ ලෆ්ැල ල  
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ආර්ථි ේබෝයරී. 2014 ලර්ේැදී ශ්රි ාංළේව් ලළ ලණවිසය ේශ හයළර 4,929 ල  අත්ර, 

නිහණළ් ය ේම. ේහ . 81,661රී. එම ලවේර් ආ ය  ප්රමළණය ේම. ේහ .  118,220 රී. 

නිහණළ්  ්ැලත් අනුල, ේද්ශීය නිහණළ් ේය්  73.8   ණමණ බදු් දිවහත්රි ය තුමෂ නිහණළ් ය 

ල  අත්ර, නුලරඑළිය 24.78    ශළ යළණ ය ්පිටිය ලෆනි අේ කුැල ප්රේද්ල 1.48  

ප්රමළණය ්ළයැලලය  ් ලයි. ්ෆ හ අර්ත්ළණ් රී. ් එ  වඳශළ ල  නිහණළ්  විය්ම රු. 

50.00හ ආව්   ල  අත්ර, මි්  55 හ ආව්   ප්රමළණය  ලෆය ලනුේැ,  බීජ් අර්ත්ළණ් වඳශළ 

ේව්.  බීජ් අර්ත්ළණ් ේශ ් යර එ  ( 50 රී. ් ) රු. 10,000 – 13,000 අත්ර   මි වීම ේශේතුමේල්  

නිහණළ්  විය්ම ඉශෂ අය  නී. ත්ල් උවවහ ත්ැලලේැ බීජ් අර්ත්ළණ් ේ  මෆිර වීම, නියමිත් 

අලවහථළලදී බීජ් බළ ෆනීමහ අණශසු වීම ේශේතුමේල්  නිහණළ්  ල්ළයිත්ළල අඩුවී ජ්ළිර 

නිහණළ් ය අඩු අය  ්  ළ අත්ර ලළර්ෂිල ණිසේභෝජ් ය වඳශළ විළ ලේය්  අර්ත්ළණ් 

ආ ය ය රීමමහ සිදුල ඇත්. 
 
්ෆ හ ලළර්ෂිල අර්ත්ළණ් ලළල වඳශළ බීජ් ේම. ේහ .10000– 12500 හ ආව්   ප්රමළණය  

අලය ල  අත්ර ය වශ මළවහ ්   ේ්ේහිදීම බීජ් අලයත්ළලේය්  60  හ අධි ප්රමළණය  

වණයළ නු බ් ේ්  ේ වී්  විසි් ම වවහ ර ්  ළ බීජ් ලලිනි. මශ ්  ේැ බීජ් 

අලයළලේය්  25   ණමණ ආ ය ය රනු ෆේේ. රජ්ේැ ේ විණ ලළර්ෂිල 5   ණමණ බීජ් 

අලයත්ළලය  වපුරළ ේද්. මීහ අමත්රල කුයළ ශළ මධාය ණිසමළණ ේද්ශීය බීජ් වෆණයුතු රුල්  10  

ණමණ බීජ් අර්ත්ළණ් ප්රමළණය  වෆණයීම සිදු ේේර්. ේේවේ වුල් ගුණළැලම බීජ් අර්ත්ළණ් වණයළ 

ෆනීම අර්ත්ළණ් ලළ රුල් ේ  ප්රධාළ ත්ම ෆහළුල බලහ ණැල ල ඇත්. 
 
ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  2020 දී ගුණළැලම බීජ් අර්ත්ළණ් ේම. ේහ . 7,500   

නිහණළ් ය රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 G0 ේණ ලිතී්  ෘශ 3 හි  ශළ G1 ේණ ලිතී්  ෘශ 20 හි ජ්ලශ  ණද්ධාිර ඉදිරීමම 

 ේණ ලිතී්  ෘශ වාංඩෑර්ණේැ අභය් ත්ර විදුලි සකශෆ්  ඇදීම/ ලෆහි බවහ ළ  ෂ වෆසීම 

 ේණ ලිතී්  ෘශ වාංඩෑර්ණේැ ළණු ණද්ධාිරය වෆසීම 

 G1 ේණ ලිතී්  ෘශ වාංඩෑර්ණය තුමෂ ණළැලිර වෆසීම 

 ණෆෂ සිටුවීම වඳශළ සීරු මළරු ෂ ශෆරී ේතුව ඉදි රීමම 

 සීත්ළඑළිය ප්රළේද්ශීය ණර්ේැණ මධායවහථළ ේැ වි්යළළර ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - අර්ත්ළණ් ේ වී්  වශ ණළිසේභෝගි ජ් ත්ළල  

  

නිභළවුභ :-  

 G0 ේණ ලිතී්  ෘශ 2  ජ්ලශ  ණද්ධාිර ඉදිරීමම අලව්  ර ඇත්. 

 G1 ේණ ලිතී්  ෘශ 16  ජ්ලශ  ණද්ධාිර ඉදිර ඇත්. 

 ේණ ලිතී්  ෘශ වාංඩෑර්ණේැ අභය් ත්ර විදුලි සකශෆ්  ඇදීම/ ලෆහිබවහ ළ  ෂ වෆසීම 98  
  ණමණ අලව්  ර ඇත්. 

 ේණ ලිතී්  ෘශ 6  ජ්ලශ  ණද්ධාිර ඉදිර ඇත්. 

ප්රියපර :- ගුණළැලම බීජ් අර්ත්ළණ් නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම තුමළි්  ේශ හයළරයහ ේම.ේහ . 16 

සිහ 20 ් ලළ ල්ළයීත්ළලය ලෆඩිදියුණු රීමම   
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ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- මලි බීජ් අර්ත්ළණ් නිහණළ්  ප්රමළණය 

හඳෘිය කහරඹ :-  ආරතුභ  දි ය: - 2018.02.22 
   ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 
   අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය: - 2018.12.31 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල : - බීජ් අර්ත්ළණ් ේ විණෂ, සීත්ළඑළිය 
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

65.75 

 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 1.901 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

G0 ේණ ලිතී්  ෘශ 3 හි ජ්ලශ  ණද්ධාිර  
ඉදිරීමම 

1.75  ේණ ලිතී්  ෘශ 2  ජ්ලශ  
ණද්ධාිර ඉදිර ඇත්. 

G1 ේණ ලිතී්  ෘශ 20 හි ජ්ලශ  
ණද්ධාිර ඉදිරීමම 

4 1.344 ේණ ලිතී්  ෘශ 16  ජ්ලශ  
ණද්ධාිර ඉදිර ඇත්. 

ේණ ලිතී්  ෘශ වාංඩෑර්ණේැ  අභය් ත්ර 
විදුලි සකශෆ්  ඇදීම / ලෆහි බවහ ළ  ෂ 
වෆසීම 

49  98  ලෆය අලව්  ර ඇත්. 

ේණ ලිතී් ෘශවාංඩෑර්ණේැළණුවෆසීම 1.5 0.4997 ේණ ලිතී්  ෘශ 6  ජ්ලශ  
ණද්ධාිර ඉදිර ඇත්. 

G1 ේණ ලිතී්  ෘශ වාංඩෑර්ණේැ ණෆෂ 
වෆදීම වඳශළ ණළැලිර වෆසීම 

5  ණළැලිර වවහ රමි්  ණලිර. 

ණෆෂ සිටුවීම වඳශළ  සීරු මළරු  ෂ ශෆරී 
ේතුව  ඉදිරීමම  

3  පිිසවිත්ර වවහ රමි්  ණලිර. 

ණහ ේරෝණණ වි්යළළරය 
ලෆඩිදියුණුරීමම 

0.5 0.052 රවළයනි ද්රලය මිදි නිමි්  
ණලිර. 

ණිසණළ  විය්තු 1   

මුළු එකතුම 65.75 1.901  
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4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- 
 
ේබෝ ලළල ඉශෂ  ෆාංවීම අරමුණු ේ හ වෆසුතු ර ඇිර අත්ර ලළ හයුතුම ේේර  වම 
අලවහථළලදීම ණළිසවිස බණතු අලම ල  අයුිස්  වාංර ණ ්රම ේය ්ළ නිමි්  ඉටු රීමමහ 
හයුතුම ේේර්.  විළ ලේය්  ඉදිරීමතු ඉ  ේ හ ේ  මෆිර අත්ර,   ශිසත්ළළර වශ කුයළ 
ණිසමළණ බයළ ආදිය ණිසවරයහ ෆේණ  අයුිස්  නිර්මළණය ේේර්. 
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත් 

 

 

 

 

6.8 හඳෘියඹ   - උතුමරු ඳශහශත් ගු/හත්භක බීජ නිසඳහදනඹ ඉවශ 

නළවවීභ ව ඳය්ත්් බීජ ඳරීක්/ යහඹනහගතහයශේ බීජ 

ඳරීක්හ රීරීශතු ඳවසුකතු ළඩිදියුණු රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ආණ්ළ ෂම ළරණය වශ ේද්ගුිව බණතු 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- බීජ් වශිර රීමේතු වශ ණෆෂටි වාංර ණ ේවේලය, ් ේ  රුල 

ගතකීභ :- අධාය , බීජ් වශිර රීමේතු වශ ණෆෂටි වාංර ණ ේවේලය 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  

ලවර  තුමෂ නිණ්ල  වමවහත් වශිර ෂ බීජ් ප්රමළණය මුළු බීජ් අලයත්ළලේය්  15-20%   ණමණ 

ේව්. ේමයි්  80-85% ණමණ බීජ් භළවිත්ළ ර් ේ්    ලළේැ ත්ැලැලලය වෆරී්හ ේ  ේ ය. ශ්රී 

ාංළේව් ගුණළැලම බීජ් නිහණළ් ය වඳශළ රජ්ය වශ ේණ ද්ලි අාංය ය  ේ්ම ්ළය වුල් 

අලයත්ළලය ශළ ්ෆ හ ණලිර  ප්රමළණය අත්ර විළ ණරත්රය  ණලතී. ආ යනි බීජ් වඳශළ ඉශෂ 

ඉ්ලුම  ණලිර  බෆවි්  බීජ් ආ ය ය වඳශළ විළ ේව විේද් විනිමය ලෆයේව්. එබෆවි්  අඩු 

ගුණළැලමේය්  යුතුම බීජ් භළවිත්ය අඩු රීමේතු වශ ආ ය ය අඩු රීමේතු ප්රධාළ  වළධාය ේද්ශීය 

ගුණළැලම බීජ් නිහණළ් ය ලෆඩි රීමමයි. 
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උතුමරු ණෂළත් විළ ලළ බිතු  ප්රමළණයරී්  වම් විත් ල  අත්ර ප්රේද්ේැ ජ් ත්ළලේ  ප්රධාළ  

ජීලේ ෝණළය ෘෂිර්මළ් ත්යයි. විේේේය්  ම වී, එෂලළු ශළ අේ කුැල  ේේෙ ේබෝය් හි 

ගුණළැලම බීජ් නිහණළ් ය රීමමහ විළ ශෆරීයළල  ණලතී. ගුණළැලම බීජ් නිහණළ්  ලෆයවහශ  

ක්රියළැලම රීමේතු ප්රධාළ  බළධාළල්  ල් ේ්  බීජ් නිහණළ්  ත්ළ ණය්  පිළිබඳ ්ෆනුලැලභළලය, 

්ෆනුම ශළ කුවත්ළ ේ  මෆිරමයි. ඉශත් වඳශ්  මලි අඩුණළඩු නිවළ උවවහ නිහණළ්  ත්ළ ණය 

භළවිත්ළ ේ  ර  අත්ර ල්ළයිත්ළල අඩු අත්ර ආර්ථි ලේය්  ශළනි්ළයය. ේමම ප්රේද්ය් හි 

 ේේෙ ේබෝ වශ එෂලළු බීජ් නිහණළ් ය ේේරහි ලෆඩි ලේය්  ණලිර  සීමළල්  ශළ ප්රධාළ  

ෆහලුල ල් ේ්  දුර්ල ගුණළැලම බීජ් නිහණළ් ය රීමමයි. එබෆවි්  ගුණළැලම බීජ් නිහණළ්  

ත්ළ ණය ප්රලර්ධා ය රීමම අත්යළලයය. 

බීජ් නිහණළ් ය, වෆසීම ශළ ණම ණ ඇතුමළු උතුමරු ණෂළේැල බීජ් ලෆඩි දියුණු රීමේතු 

වතුබ් ධීරණ ලෆය වහශ   වෆසුතු රීමම ශළ ක්රියළැලම රීමම වඳශළ පුහුණු අධී ණය වශ 

ේ වි්  ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  අත්යළලය ේව්. බීජ් නිහණළ් ය, වනීණළර ළල වශ බීජ් 

වශිර රීමේතු ණශසුතු  නිර්ේද්කවත් ප්රේද්ල බීජ් වශිර රීමේතු ගුණළැලමභළලය පිළිබඳ 

්ෆනුම, ෘෂි ණළිසවිස ළණය් හ ෆේණ  ගුණළැලම බීජ් බළ ෆනීම අලය ේව්. 

 ේේෙ ණම ණේය්  ණසුල බීජ් වශිර රීමේතු ලෆය වහශ්  බීජ් වළතුණ වෆස, ඇසුරුතු ර  ් 

බීජ් ශළ බීජ් ේත්  ණම ළ රීමම වඳශළ බීජ් ණම ණ  වි්යළළරයහ යෆවිය යුතුමය. ශ්රී ාංළේව් ්ෆ හ 

ක්රියළැලම බීජ් ණම ණ රවළය ළළර 04   ඇත්. ලර්ත්මළ ේැ වමවහත් උතුමරු ණෂළේත්්  බළැල 

බීජ් නියෆදි යළණ ය, රීළිේ  ච්චිය, මුිරව්, ලව්නියළල වශ ම්  ළරම ය  දිවහත්රි  ල සිහ 

මශඉලුේණ්ම බීජ් ණර්ේැණ රවළය ළළරයහ යලනු ෆේේ. එබෆවි්  එය මු්් ශළ ළය  ළවහිර 

රීමමරී. ත්ල ්, අවහලෆ්   ේ ෂ  ළය තුමදී, ණම ළ ෂ බීජ් නියෆදි ල ප්රිරල ත්ලදුරහැල ප්රමළ් 

වීම් සිදු ේව්. එම නිවළ ේ වී්  ශහ නියමිත් ළය තුමෂ බීජ් වශිර ර ෆනීමහ ේ  ශෆරී වී ඇත්. 

ඉශත් ෆහළු අලම රීමම වඳශළ, ශ්රී ාංළ රජ්ය විසි්  ණර් ත්් හි බීජ් ණම ණ රවළය ළළරය  

ඉදිරීමම වඳශළ අරමු්් වණය  දී. ලවර 2016 දී ේමහි ඉදිරීමතු හයුතුම අලව්  ර ඇත්. 

ණර් ත්්  රවළය ළළරේැ බීජ් ණම ළ රීමම ක්රියළැලම රීමම වඳශළ බීජ් ණම ළ රීමේතු උණරණ 

ශළ රවළය  ද්රලය මිදී ෆනීම ශදිසි අලයත්ළල  ල ණලතී.  

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- උතුමරු ළණේැ ගුණළැලම බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය සුභත්ළලය 
ලෆඩි රීිසම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 විභල ප්රේද් ල බීජ් වශිර රීමේතු ලෆයවහශ  ක්රියළැලම රීමම 

 බීජ් ණම ණ වි්යළළර උණරණ මිදී ෆනීම 

 බීජ් ණම ළ රීමේතු රවළය  ද්රලය ශළ ලළර්ත්ළ මිදී ෆ  

 පුහුණු ලෆයවහශ්  

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ලළර්ෂිල ේ වී්  1500    
 
නිභවුභ - බීජ් ණම ණ වි්යළළර උණරණ මිදී ෆනීම වඳශළ ත්ළ ිව ඇෆයීම අලව්  ර 

ඇත්. ප්රේරෝශණ  ළමරය පිහිටුවීම වඳශළ ත්ළ ිව ඇයීම අලව්  ර ඇත්. 

ප්රියපර - ෘෂි ේභෝ ල ල්ළයීත්ළලය ලෆඩි රීමම 
 
ෂළ ර ෆනීමහ අේේ ෂිත් ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  ශළ ්ර්ය - 2.1/2.1.1, 2.1.2 
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ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක - වශිර ර  ් ගුණළැලම බීජ් 
ේරෝණණ ද්රලය ප්රමළණය  
ලයළණෘිර ළය - ආරතුභ ෂ දි ය - 2018.02.22 

ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය - 2018.01.01 
අලව්  රීිසමහ නියමිත් දි ය -2018.12.31 
 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරිභහ ශවේතුම -  ෆත් 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - ණර් ත්්  
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

20.5 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.විභල ප්රේද් ල බීජ් වශිර රීමේතු 
ලෆයවහශ  ක්රියළැලම රීමම 
•  ේේෙ ලියළණදිාංචිය 
•   ේේෙ ණම ණය 
• නියෆදී බළ ෆනිම 
• ේ්බ් රීමම 

0.5 0.23 - 

2.  බීජ් ණම ණ වි්යළළර උණරණ 
මිදී ෆනීම 

 ප්රේරෝශ 01 

  ලිණර් ය් ෙ 01 

 ණවිෙත්ළ ලගු 05 

 අල්  02 
බීජ් ඇඔරුතු ය් ෙ, ත්රළදි ,ප්රේරෝශණ 
ේණට්ටි, වීදුරු උණරණ 

14.5  බීජ් ණම ණ වි්යළළර 
උණරණ මිදී ෆනීම 
වඳශළ ත්ළ ිව 
ඇෆයීම අලව්  ර 
ඇත්. ප්රේරෝශණ ළමරය 
පිහිටුවීම වඳශළ 
ත්ළ ිව ඇයීම 
අලව්  ර ඇත්. 

3.   බීජ් ණම ළ රීමේතු රවළය  ද්රලය ශළ 
ලළර්ත්ළ මිදී ෆනීම 
ප්රේරෝශණ  ණත්රිළ, GA3, TTC, KNO3, 
A, B, C ණම ණ ලළර්ත්ළ 

5  ත්ළ ිව ඇයීම 
අලව්  ර ඇත්. 

4.  පුහුණු ළසහව් 0.5  නිධාළම්  ේ්ේ්ේ කු 
විසි්  පුහුණු  
ලෆයවහශ්  2   
ණලැලල  දී 

මුළු එකතුම 20.5 0.23  

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ - ජ්ළ  ේේ ෝමය ආර ළ රීමම. 
 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-   ෆත්  
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6.9  හඳෘියඹ  -  විශලේ කෘෂික්ධභ ප්ර්ධධන ළසහවන 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිළර්මි ල්ළයිත්ළල 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : - ලයළණෘිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය, ේේරළේ්ිවය 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළණෘිර ශළ පුහුණු), (ලයළණෘිර වතුබ් ධීළර) 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :-  

ණෆලිර ළෂගුිව ත්ැලලය ේශේතුමේල්  2016 ලවේර් ය ්  ේැ සිහ  ආශළර නිහණළ්  ජ්ළිර 

ලෆයවහශ හ  ශළ ජ්ළිර ආශළර නිහණළ් යහ ෆහලු රළකවය  ණෆ   ෆගිිව.    මුැල බළ දී ිරේබ  

ළෂගුණ අ ළලෆරී  වමඟ ෘෂිළර්මි හයුතුම වඳශළ  යශණැල ළෂගුිව ත්ැලැලලය  ණලිර  බල 

අ ළලරණය වි ඇිර බෆවි්  ජ්ළිර ආශළර නිහණළ්  ක්රියළලලිය ළර්ය ම  රීමම වඳශළ අිරරු 

ජ් ළධිණිරතුමමළ  විසි්  2018 ලවර “ ආශළර නිහණළ්  ලර්ය” ේව  තු ේිසිව. ෘෂිර්ම 

අමළත්යළාංය විසි්  එම වාං්ණය යථළර්ත්ය  බලහ ණැලරීමම වඳශළ “අපි ලලයි අපි ් ේ් ” 

ලෆයවහශ  ක්රියළලහ  ාංල  දි. ලළ ලණවිසය  ඉශෂ  ෆාංවීම ශළ නිහණළ්  ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ 

 ෆාංවීම ප්රධාළ  අරමුණ රැල  ේමම ලෆයවහශ  ්   ආරතුභයැල වමඟ ආරතුභ රීිසම වඳශළ 

2018 ය  ්  ේැදී ශළ මළවහ ්  ේැදී විේේ ෘෂිර්ම ප්රලර්ධා  විර  ක්රියළැලම රීමම ඉත්ළ 

ලෆ්ැල ල  අත්ර එම  විේේ ප්රලර්ධා  විර ක්රියළැලම රීමම ෘෂිර්ම ලයළේිරය වඳශළ ලඩෑම 

්රණ සියලු ආයත්  විසි්  ක්රියළලහ  ෆාංවීමහ අේේ ෂිත්ය. විේේ ෘෂිර්ම ප්රලර්ධා  විර ලහ 

වමළමීල ක්රියළැලම ලළ ලෆයවහශ්  වඳශළ ප්රිරණළ්  ේල් ර ෆනීමහ ේමම ලයළණෘිරය වවහ 

ර  දී. 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ගතහ ඳරිඹ වහ නිසඳහදකත්හඹ ඉවශ නළවවීභ. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  ය  ්  ේැදී ශළ මළවහ ්  ේැදී විේේ ෘෂිර්ම ප්රලර්ධා  විර  

ක්රියළැලම රීමම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ: - ේ වී් . 

නිභවුභ :- ය ්  ේැදී ලෆයවහශ්  746   ණලැලල  දී.මශ ්  ය වඳශළ ෘෂිර්ම ප්රලර්ධා  
විරය ක්රියළැලම රීමමහ නියමිත්යි. 
 
ප්රියපර :- ලළ ලණවිසය ඉශෂ  ෆාංවීම 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2.1/ 2.1.1, 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ණෆලෆැලව ලෆයවහශ්  ණ   

ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.03.16  ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.01.01 

අ් රීරිභහ නිඹමිත් දිනඹ :-2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරිභහ ශවේතුම :-  ෆත්  
 
රිඹහත්භක කයන ප්ර ශද්ල :- දිලයි  පුරළ 
 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 3.046 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

කෘෂිකහ්ධමික  ප්ර්ධධන ළසහව් 

ඳළළත්වීභ 

7 3.046 ය ්  ේැදී 
ලෆයවහශ්  746   
ණලැලල  දී. 

මුළු එකතුම 7 3.046  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  - ේබෝ ලළ ර ඇිර ලණවිසය ඉශෂ යයි 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත් 

6.10  හඳෘියඹ -  එශළු බීජ ර ගතඵසහ කහරඹ ඉවශ නළවවීභ වහ සුදුසු බීජ 
ආසත්ය/ඹක් ශගතොස නළගීභ 

 
ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509  
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ආණ්ළ ෂම ළරණය වශ ේද්ගුිව බණතු. 
  
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- බීජ් වශිර රීමම වශ ණෆටි වාංර ණ ේවේලය. 
 
ගතකීභ:- අධාය , බීජ් වශිර රීමම වශ ණෆටි වාංර ණ ේවේලය. 
 
 ළසහවන / හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- අවහලෆ්   ේ ලීේම්  ණසුල බීජ් ල 

ජීලයත්ළලේයහි අිර විළ ශළනිය  සිදු ේව්. උණිසම නිණළ් ය  බළ ෆනීම වඳශළ ේමම ශළනිය 

අලම ෂ යුතුමය. ණසු අවහලනු ශළනි වීතු  ේේෙ මට්හේතු දී ඉත්ළ ඉශෂ බෆවි්  එය ලෆෂෆ වීම වඳශළ 

්රමේව්්ය ් අලය ල් ේ්   ේේෙ මට්හේතුදීය. ේ ෂ මෆඩීම, ප්රලළශ ය වශ බයළ රීමේතු දී  

ේබ ේශ මය  ණසු අවහලනු ශළනි වීතු සිදු ේව්. අනුචිත් ේශෝ අහිත්ර ත්ැලලය්  යහේැල බීජ් බයළ 

රීමම මගි්  බීජ් ණිසශළනියහ ේශේතුම ල  අත්ර ජීලයත්ළලය   ෆිර වීම, බිජ් වක්රියත්ළලය අඩු වීම ශළ බීජ් 

ල ගුණළැලමභළලය ශළනි වීම හ   ේව්. මලි බීජ්,  ලළේැ වහලළර  ේත්  වශ ණසු 

ණරතුණරළල්  වඳශළ නිලෆරදි බයළ ත්ළ ිව ්රම ේය ්ළ ෆනීම බීජ් ර්මළ් ත්ය වඳශළ අනිලළර්ය 

ේව්.  

ේද්ගුිව විණර්යළවය වශ ේ්මුහු්  බීජ් ආ ය ය රීමේතු පිළිේලැල මත් ලර්ත්මළ ය තුමෂ බීජ් 

මන්්  ශහ ්  ළ ේරෝ ඇිර වීේතු ත්ර්ජ් ය ඉත්ළ ඉශෂ මට්හම ණලිර. ඉකුැල ්ය තුමෂ ශ්රී 

ාංළල තුමෂ ණෆිරර ගිය 

ලවාංත් ණ ළල  ලළර්ත්ළ වී 

ඇිර අත්ර බීජ් මන්්  

ණෆිරේර  ේරෝ ප්රධාළ  

ත්ෆ   හිමි ව අත්ර වෆරීය 

යුතුම ත්රතු අවහලනු ශළනි වීම  

් ප්රිරල විය.  ේේෙේැ 

ලෆපිමේම්  ණසු බීජ් ජීවී වශ 

අජීවී ණළිසවිස වළධාලහ 

නිරළලරණය ේව්. 

ෘෂිළර්මි ණේවේ විවිධා ව  

ලයළධිජ්    ෂුද්ර ජීවී්  
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සිටි  අත්ර ඔවු්  ණේවේ සිහව බීජ් ශළ බීජ් ප්රේරෝශ වමඟ අ් ත්ර් ක්රියළ සිදු ර එහි ක්රියළළමැලලයහ 

විවිධා බණතු ඇිර රයි. බීජ් කුනුවීම, බීජ් ප්රේරෝශ මෆම යළම ේශෝ මු් කුණුවීම ආදිය ේතු අත්ර 

ප්රධාළ  ෆහළු ේව්. ණේවහි සිටි  ළ භ  ෘමී්  විසි්  බීජ් ශළ ප්රේරෝශ ලහ ශළනි විය ශෆරී 

අත්ර බීජ් ප්රේරෝශ ය වෆරීය යුතුම ේව අඩු ේලයි. 

 

 බීජ්ල අඩු ේත්ත්ම  ප්රිරත්ය  ණෆලිරම, අඩු උහණැලලය ශළ අඩු වළේේ  ආර්ද්රත්ළලය යහේැල 

බයළ රීමම වශ බීජ් ප්රිරළර රීමම ආදිය බීජ් ණිසශළනියහ ණැල විේතු ක්රියළලලිය ප්රමළ් රීමමහ ේශේතුම 

ල  අත්ර එමගි්  බීජ් බයළ රීමේතු දී බීජ්ල දිගුළලී  ණෆලෆැලම ලෆඩි දියුණු වීම ් සිදු ේව්.ේමහිදී 

බීජ් බයළ රීමමහ ේණර ප්රිරළර රීමම, බීජ් ශළ බීජ් ණෆෂ ල ක්රියළළමැලලය ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ 

වි්ණ ක්රියළ මළර්යරී. බීජ් ප්රිරළර ළර්ය මත්ළල ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ බීජ් මතුමපිහ ආේ්ණ 

රීිසමහ නිර්ේද්කවත් බහුඅලයවි ආේ්ණ ය  භළවිත්ළ  රයි. ේමම ත්ළ ණය මන්්  විවිධා 

නිහණළ්  වශ බහු ආේ්ණ  ේයදීම වඳශළ ඉය බළ ේද්. එබෆවි්  ලර්ත්මළ  අධාය ේයහි අරමුණු 

ල් ේ්  බීජ් ආවහත්රණය ර  ් ෘමි ළ, දිලීර  ළ වමඟ ප්රිරළර ෂ එෂලළු බීජ් ල 

ණෆෂ වීේතු ශෆරීයළල තීරණය රීමම, ප්රිරළර එෂලළු බීජ් මත් දවිලි රඳලළ ත්බළ ෆනීම පිළිබඳ 

අධාය ය ශළ බීජ් ආවහත්රණය ෂ බීජ් ල ්ෆලට ද්රලය ල  රණ පිළිබඳ අධාය යයි. 

ඳහ්ධලරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- එෂලළු බීජ් බයළ රීමේතු ආයු ළය ලෆඩි රීමම වශ බීජ් මගි්  

ේබෝල  ේරෝළර බීජ් ණළ ය රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ්: 

 එෂලළු බීජ් වඳශළ සුදුසු බීජ් ආේ්ණ  ්රමේව්්ය   නිර්මළණය රීමම 

 රවළය ළළර ඇයීම 

  ආේ්පිත් බීජ් පිළිබඳ  ේේෙ ඇෆයීම 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- එශලු ේ වී්  වශ මශජ් ත්ළල  

නිභළවුභ : - 

  මළළු මිිසවහ බීජ් රී. ්. 5   බීජ් ආේ්ණ ර  ් අත්ර බීජ් වි්යළළර වඳශළ 110 L උඳු   

මිදී ්  ළ දී 

 රවළය ළළර ඇයීතු 2   වතුපර්ණ ර ඇත් 

   ේේෙේැ ක්රියළළමැලලය ණම ළ රීමම වඳශළ ් ේ ෝරුල වශ මශ ඉේණ්ම බීජ් 

වශිර රීමේතු ේවේලේයහි ණහචලළැල ණළ   ේේෙේැ බීජ් වහථළණ ය ර  ඇත්. ආේ්පිත් 

මළළු මිිසවහ  බීජ් විරීණුතු මධායවහථළ ේැ විකුණනු ෆබ අත්ර ෆනුතුරුල් ේ  ේත් රතුමරු 

වහශ්  ර ්  ළ දි.  ේේෙ පිහිටුවීේම්  ණසු  ේේෙේැ  ළර්යවළධා ය ණම ළ රීමමහ 

නියමිත්යි. 

ප්රියපර :- ගුණළැලම ආේ්පිත් එෂලළු බීජ් ල සුභත්ළලය ලෆඩි රීමම. 
 

ියයහය ව්ධධන ඉරක්කඹ් ව ද්ධලකඹ :- 2.1 / 2.1.1, 2.1.2 

 

ළසහවන / හඳෘිය වහ මිපක ශභශවයුතු ද්ධලකඹ : - ආේ්පිත් එෂලළු බීජ් ප්රමළණය. 

ලයළණෘිර ළය: -  ආරතුභ ර  ් දි ය: - 2018.02.22 

                            ආරතුභ දි ය :- 2018.01.01 

                            අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2012.08.12.31 

                            

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරිභහ ශවේතුම :- නළත් 

  
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ලඹ: - ් ේ ෝරුල 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. එෂලළු බීජ් වඳශළ සුදුසු බීජ් 
ආේ්ණ   ්රමේව්්ය  නිර්මළණය 
රීමම 
 

1 0.05 

 
මළළු මිිසවහ බීජ් රී.  ්. 5   බීජ් 
ආේ්ණ ර  ් අත්ර බීජ් 
වි්යළළරය වඳශළ 110L උඳු   
මිදී ්  ළ දී 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

2. යහඹනහගතහය ඇගතයීභ 0.5  
රවළය ළළර ඇයීතු 2   වතුපර්ණ 
ර ඇත් 

3. ආශ්පිත් බීජ පිළිඵ  ක්ශේත්ර 
අගතළයීභ  

 
0.5  

 ේේෙේැ ක්රියළළිසැලලය ණම ළ 
රීමම වඳශළ ් ේ ෝරුල වශ මශ 
ඉේණ්ම බීජ් වශිර රීිසේතු 
ේවේලේයහි ණහචලළැල ණළ  
 ේේෙේැ බීජ් වහථළණ ය ර  
ඇත්. ආේ්පිත් මළළු මිිසවහ  බීජ් 
විරීණුතු මධායවහථළ ේැ විකුණනු 
ෆබ අත්ර ෆනුතුරුල් ේ  
ේත් රතුමරු වහශ්  ර ්  ළ 
දි. ේේෙ පිහිටුවීේම්  ණසු  
 ේේෙේැ  ළර්යවළධා ය ණම ළ 
රීමමහ නියමිත්යි. 

එකතුම 2 0.05  
 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ධජ්ල විවිධාැලලය අර ළ වීම.  

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ේශේතුම :-  ෆත්.  

 

 
6.11 හඳෘියඹ  ඳරිය හිත්කහමී ඳිපශඵෝධ කශභනහකය/ඹ ප්ර්ධධනඹ රීරීභ 

 
ළඹ ශී්ධඹ:- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ආණ්ළ ෂම ළරණය වශ ේද්ගුිව බණතු. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ - ණෆෂටි වාංර ණ ේවේලය, ් ේ  රුල. 

ගතකීභ :- අධාය , ණෆෂටි වාංර ණ ේවේලය. 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 
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ආර්ථිමය ලේය්  වජිවී වල ණිසවර හිත්ළමි වශ ආර ෂිත් ණළිේබෝධා ණළ ය, ආ් තුම  

ආ්රමණශීලී ල් ණෆෂටි ණළ ය මන්්  ආශළර නිහණළ් ය වඳශළ ඇිර භූමිේයහි ත්ැලැලලය ඉශෂ 

 ෆාංවීේතු ශෆරීයළල වශ ෘෂිර්මළ් ත්ය වශ අේ කුැල මළ ල ක්රියළළරතු වඳශළ ජ්ේැ 

ගුණළැලමය ඉශෂ  ෆාංවීේතු ශෆරීයළල ය ළදී ණෆෂටි ආර ණ ේවේලළ ණශසුතු ඉශෂ  ෆාංවීමහ 

ලෆයවහශ  අලයත්ළල 2016-2019 ජ්ළිර ආශළර නිහණළ්  ලෆයවහශේ්  දී අලධාළරණය ේිසණ. 

ඳහ්ධලකරු්: - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/: - ණිසවර හිත්ළමී අඩු විය්තු ශළ ආර ෂිත් ණලිේබෝධා 

ෂම ළරණය ප්රලර්ධා ය රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

• වි ලළල වඳශළ  ළබද්ධා ණළිේබෝධා ණළ ය පිළිබඳ ලයළේිර නිධාළම්  පුහුණු රීමම. 

(ආ) එෂලළු, ණතුමරු, අේ කුැල ේභෝ ලළල්  වඳශළ  ළබද්ධා ණළිේබෝධා ණළ ය පිළිබඳ 

ලයළේිර නිධාළම්  පුහුණු රීමම.  

(ආ) ළ ණළිේබෝධා  ළ ෂම ළරණය.  

(ඇ) දිවහිර  මට්හමි්  ණෆටි වාංර ණ ණ ත් වශ ණෆටි වාංර ණ නිධාළම්   ිරමැල 

රීමම. 

• වහීකර ේභෝ වළය  ණෆලෆැලවීම වඳශළ ලයළේිර නිධාළම්  පුහුණු රීමම. 

• ශ්රි ාංළේව් ආ්රමණශීලී විේද්ශීය ළ විේේ ශඳු ළ ෆනීම වශ ණළ ය රීමම වඳශළ ලයළේිර 

නිධාළම්  පුහුණු රීමම. 

• ේණ ැල මුද්රණය වශ අැල ණත්රිළ මුද්රණය රීමම. 

 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ණළර්හලරුල්  850 

නිභවුභ :- වී ලළල වඳශළ පුහුණු රීමතු :- 7 

එෂලළු වඳශළ ල  පුහුණුවීතු පුහුණු රීමතු - 8 

ආ්රමණශීලී විේද්ශීය ළ විේේ ශඳු ළ ෆනීම වශ ණළ ය රීමම වඳශළ පුහුණු රීමම - 4 

 

ප්රියපර :- ණිසවර හිත්ළමී ණලිේබෝධා ෂම ළරණය. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 12.4/ 12.4.4 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  ළබද්ධා ණළිේබෝධා ණළ ය වඳශළ 

අනුත් ණළර්ලරුල්  (නිධාළම්  ශළ ේ වී් ) වාංයළල. 

හඳෘිය කහරඹ: -                  ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.02.22 

                    ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.01.01 

                    අ් රීරිභහ නිඹමිත් දිනඹ :-2018.12.31 
 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරිභහ ශවේතුම :- ළය දිගු ර  ෆත්.  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයි  පුරළ. 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

1.5 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

වී ලළල වඳශළ  ළබද්ධා ණළිේබෝධා 
ණළ ය පිළිබඳ ලයළේිර නිධාළම්  
පුහුණු රීමම 

0.3 0.162 

මහියාං ය, ේණ ේෂ ්  රුල, 
ේම ණරළ  
වශ අතුණළර ය  ප්රේද්ල 
ණළර්ලරුල්  218   වඳශළ 
පුහුණුවීතු 7   ණෆලෆැලවිය 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

(ආ) එෂලළු, ණතුමරු, අේ කුැල 
ේභෝ ලළල්  වඳශළ  ළබද්ධා 
ණළිේබෝධා ණළ ය පිළිබඳ ලයළේිර 
නිධාළම්  පුහුණු රීමම  
(ආ) ළ ණළිේබෝධා  ළ 
ෂම ළරණය  
(ඇ) දිවහිර  මට්හමි්  ණෆටි 
වාංර ණ ණ ත් වශ ණෆටි 
වාංර ණ නිධාළම්   ිරමැල 
රීමම 

0.5  

මහියාං ය, ෆරීරළල, 
ඇශෆලියේ ය, රැල පුර, 
 ළරතුම වශ ේම ණරළ 
ය  ප්රේද්ල ණළර්හලරුල්  
283   වඳශළ පුහුණුවීතු 8  
ණෆලෆැලවිය 

වහීකර ේභෝ වළය  ණෆලෆැලවීම වඳශළ 
ලයළේිර නිධාළම්  පුහුණු රීමම 

0.4  - 

ශ්රි ාංළේව් ආ්රමණශීලී විේද්ශීය 
ළ විේේ ශඳු ළ ෆනීම වශ 
ණළ ය රීමම වඳශළ ලයළේිර 
නිධාළම්  පුහුණු රීමම 

0.2  
ණළර්ලරුල්  168 වඳශළ 
පුහුණු ලෆයවහශ්  4  
ණෆලෆැලවිය 

ේණ ැල මුද්රණය වශ අැල ණත්රිළ 
මුද්රණය රීමම 

0.1  
ඇවහත්ේතු් තුම පිළිේය රමි්  
ණලිර. 

එතුමල  
1.5 0.162  
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4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ:- ශ්රී ාංළේව් ආ්රමණශීලී විේද්ශීය ළ විේේ 

ශඳු ළ ෆනීම තුමළි්  ණිසවර ණද්ධාිර ෂම ළරණය. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම:-ලයළණෘිරය වළර්ථල 
ක්රියළැලම ේේරමි්  ණලිර. 

 

 

 
6.12 හඳෘියඹ ගු/හත්භක ත්ත්ශේ බීජ වහ ශයෝඳ/ ද්ර ර සුරබත්හඹ ළඩි 

රීරීභ 
ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිළර්මි ල්ළයීත්ළල 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණෂතුමරු ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය ේශ රණ 

ගතකීභ :-   අධාය , ණෂතුමරු ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :- ණෆ්  සෘට් ණතුමර ප්රධාළ  ර්මළ් ත්මය 

ලේය්  ලෆ්ැල ල  ණතුමරු ේබෝයරී. ේද්ශීයල ේරෝණණ ද්රලය නිණ්ල   මුැල ගුණළැලම 

ත්ැලලේැ බීජ් වශිර රීමේතු මළශ්රය  ේ  මෆත්. නිර්ේද්කවත් ප්රේද්ල ගුණළැලම ත්ැලලේැ බීජ් 

ේ  මෆිර වීම නිවළ අඩු අවහලෆ්    වශ අඩු ල්ළයිත්ළලය  ්  හ ෆේේ. එබෆවි් , ේමම 

ේබෝේැ නිහණළ් ය ශළ ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි දියුණු රීිසම වඳශළ නිර්ේද්කවත් ගුණළැලම බීජ් 

නිහණළ් ය රීමම ලෆ්ැල ේව්. 

ශ ණෆ්  සෘට් ශ්රී ාංළේව් බහුල ලළ ේේර  ණෂතුමරරී.දිලයිේ්  වළමළ ය ලළර්ෂි නිහණළ් ය 

ේම. ේහ . 500   ණමණ ල  අත්ර නිහණළ්  ල්ළයීත්ළලය ේශ හයළරයහ ේම. ේහ . 3-4   ණමණ 

ඉත්ළ අඩු අය  නී. නිහණළ්  ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ ඇිර බළධා ේව ඉශෂ 

අවහලෆ්    බළ ේ්  උවවහ ත්ැලලේැ ේණණැල ේ  මෆිර වීම වශ ණළිේබෝධා වශ ේරෝ වඳශළ යතු 

මට්හම ප්රිරේරෝධීත්ළල  ් ල   උවවහ ත්ැලැලලේැ බීජ් බළ ෆනීේතු වශිර ෂ මළශ්රය  

ේ  මෆිර වීමයි. එබෆවි්  ේමම සීමළළම වළධා මඟශරලළ ෆනීම වඳශළප්රේව්නිඋවවහ රීමම  

අත්යළලය ේව්. ේමම ළර්යය වළ ළැල ර ෆනීම වඳශළ 2008 ලවේර්දී ණෂතුමරු ණර්ේැණ ශළ 

වාංලර්ධා  ආයත් ේැ ණෆ්  සෘට් ණෂතුමර ප්රලර්ධා  ලෆයවහශ  ආරතුභ ර  දී. ණසුගිය ලවර 

රීහිණය තුමදී ප්රේද් අභිජ්  ේය්  නිණ්ල  ් උවවහ ේ්මුහුතු තුම   වශ වාංයු ත් ලර්ේැ 

ප්රේද්ය  අභිජ්  ය ර ඇත්. ඉශෂ අවහලෆ්    (ේශ හයළරයහ ේහ ්  16.6) ශළ උවවහ 

ගුණේය්  යුැල වාංයු ත් ප්රේද් නිකුැල ර ඇිර අත්ර 2017 ලර්ේැදී ලළල වඳශළ නිර්ේද් ර  

දී. ගුණළැලම ණෆ්  සෘට් බීජ් වඳශළ ඉශෂ ඉ්ලුම අැල ර ෆනිම වඳශළ ේමම ප්රේද්ේැ බීජ් 

නිහණළ් ය අත්යළලය ේව්. 

ශ්රී ාංළේව් ප්රමු ේණේ් ණෂතුමරු ේබෝ අත්රහ ණෆේණ ් අ් ත්ර්ත් ේව්. සියළු ජ් ප්රිය ේ්මුහුතු ල 

වමවහත් බීජ් අලයත්ළල ආ ය ය රනු බ් ේ්  වුල් ශ්රී ාංළේව් ලළිවජ් ලළල් හි ලර්ධා ය 

ලෆ්ැල ම  ණෆේණ ් ණෂතුමරහ හිමිල ිරේේ. ේරඩ් ේ්ඩි, Tainung අාං 1 ශළ 2 ශළ „සි් ත්ළ‟  තු 

ජ් ප්රිය විේද්ශීය ණෆේණ ් ේ්මුහුතු වෆරීය යුතුම විේද් විනිමය ප්රමළණය  ලෆය ේ හ ආ ය ය 

රයි. ඉශෂ අවහලනු ශළ ලයළ ේශ ඳ ගුණළැලමේය්  යුතුම ේද්ශීය ණෆේණ ් අභිජ්  ය රීමේතු 

අලයත්ළල මි්  වි්යළමළ  ේව්. ේමම අභිමත්ළර්ථය ේණර්ෆිසල 2002 ලර්ය තුමෂ දී ණෂතුමරු ණර්ේැණ 

ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ේැදි ණෆේණ ් අභිජ්   ලෆයවහශ  අරඹ  ් අත්ර 2014 තුමෂ දී ශ්රී ාංළේව් 

ණෂමු ේ්මුහුතු ණෆේණ ් ලර්ය ල  ේශ රණ ණණළයළ ේ්මුහුතු - 1 නිර්ේද් ේ හ ලළල වඳශළ නිකුැල 

ර  දී. ලර්ත්මළ ේැදී ේමම ේ්මුහුතු ලර්යහ ලළිවජ් ලළල වඳශළ ේශ ඳ ඉ්ලුම  ණලිර  
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බෆවි්  ේ වි්  අත්ර ේමම ේ්මුහුතු ප්රේද්ය ජ් ප්රිය රීමමහ  තු බීජ් ණශසුේල්  බළ ත් ශෆරී වීම 

ලෆ්ැල ේව්. ේ්මුහුතු බීජ් නිණ්වීමහ ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් බීජ් ේ විණ ලහ ේම් ම 

මශලෆලි අධිළිසය බඳු ේල ැල රළජ්ය ආයත්  ේල ම ලයළණෘිර මන්්  නිණ්ලනු බ  ේ්මළපිය බීජ් 

ේබ්ළ ශිසනු ෆේේ. මළපිය බීජ් ලහ අමත්රල ලයළණෘිරය ේ්මුහුතු බීජ් යතු ප්රමළණය  ් නිහණළ් ය 

රයි. එබෆවි්  ේශ රණ ේ්මුහුතු ප්රේද්ේැ බීජ් නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ ේමම ලයළණෘිරය 

ලෆ්ැල ේව්. 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ණෂතුමරු ේබෝල ගුණළැලම ේරෝණණ ද්රලය සුභත්ළලය ලෆඩි 

රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ්  :-  
• ේශ රණ ණණළයළ ේ්මුහු්  ප්රේද්ේැ ේ්මළපිය ේණෂණැල  යැලතුම  රීමම, අභිජ්   බීජ් 

නිහණළ් ය ශළ ේ්මුහු්  බීජ් නිහණළ් ය.  

• ේශ රණ ේෝ්ඩ් ණෆ්  ණෂතුමරු ලළ පිහිටුවීම,  යැලතුම රීමම ශළ බීජ් නිහණළ් ය. 

• ඉශෂ අවහලෆ්    බළ ේ්  ණතුමරු ලළල මව් ළ වහථළපිත් රීමම ශළ  යැලතුම රීමම. 

• ඉශෂ අවහලෆ්    වහිත් ණතුමරු ේබෝ ල ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ය රීමම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ේ වී්  . 

නිභවුභ :-  

 මළපිය ේණෂණැල පිහිටුවීමවතුපර්ණ ර  දි. 
රැල  - 800g  
CP 13 - 450g 
ේ්මුහුතු බීජ්  - 750g   නිණ්ල  දි  

 ණෆ්  ණතුමරු ණෆ 250    ේේෙේැ වහථළණ ය ර ණලැලලළේ  යයි. 

 මව් ළ ණෂතුමරු උ්යළ ය ණලැලලළ ේ  යළම සිදු රයි. 

 ත්ලළ්   යැලතුම අමු ද්රලය මිෂ දි ෆනීම වඳශළ  ේහ් යර් ප්රධාළ ය ර ඇත් (කුකු් වශ ල 
ේණ ේශ ර). 

 අඹ, දිසය් , ේ වහ, රඹුහ්  ශළ මෆ් යිස්  ල ණෆෂ ත්ලළ  වහථළණ ය ර  දී 

 මෆ් යිස්  වශ දිසය්  හි  ල මව් ළ උ්යළ ය (0.25 ha) පිහිටුල  දි. 

 ඇවහත්ේතු් තුමත් වශ බඳු්  ළ  අලුැලලෆඩියළ රීමම, වඳශළ ේහ් යර් ෆඳලළ ඇත්. 

 රවළයනි ේණ ේශ ර මිෂ දි ෆනීම වඳශළ  ෆලත් ේහ් යර් ෆඳල  දි. 
 

ප්රියපර :- ණෂතුමරු නිහණළ්  ල්ළයිත්ළල ලෆඩි රීමම. 

ශගතහකයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2.1/ 2.1.1, 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- නිහණළ් ය ර  ් ේරෝණණ ද්රලය 
ප්රමළණය. 

හඳෘිය කහරඹ: - ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.02.22 

   ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 
   අලව්  රීිසමහ නියමිත් දි ය :-2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරිභහ ශවේතුම :-  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්ර ශද්ල :- ේශ රණ. 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

4.3 

 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

1. ශවොය/ ඳඳහඹහ ප්රශදදශේ 

භහපිඹ ශඳශඳත් ඳත්හශගතන ඹහභ 

ව අභිජනන බීජ ව ශදමුහුතු බීජ 

නිසඳහදනඹ රීරීභ 

1.5 1.43 මළපිය ේණෂණැල පිහිටුවීම වතුපර්ණ ර  
දි. 
රැල  - 800g  
CP 13 - 450g 
ේ්මුහුතු බීජ්  - 750g   නිණ්ල  දි 

2. ශවොය/ ශගතෝ්ඩ් ඳළ් 

ඳරතුමරු ප්රශදදඹ සථහඳනඹ රීරීභ, 

ප්රශදදශේ බීජ නිසඳහදනඹ ව 

නසත්තුම රීරීභ  

0.8  ණෆ්  ණතුමරු ණෆ 250    ේේෙේැ 
වහථළණ ය ර ණලැලලළේ  යයි. 

3.ඉවශ අසළ්ශන් යුත් 

ඳරතුමරු ගතහ්ශ  භව් ලහක 

සථහපිත් රීරීභ ව නසත්තුම රීරීභ 

 

1  මව් ළ ණෂතුමරු උ්යළ ය ණලැලලළ ේ  
යළම සිදු රයි. 
ත්ලළ්   යැලතුම අමු ද්රලය මිෂ දි ෆනීම 
වඳශළ  ේහ් යර් ප්ර්ළ ය ර ඇත් (කුකු් 
වශ ල ේණ ේශ ර) 
අඹ, දිසය් , ේ වහ, රඹුහ්  ශළ 
මෆ් යිස්  ල ණෆෂ ත්ලළ  වහථළණ ය 
ර  දී 
මෆ් යිස්  වශ දිසය්  හි  ල මව් ළ 
උ්යළ ය (0.25 ha) පිහිටුල  දි 
ඇවහත්ේතු් තුමත් වශ බඳු්  ළ  
අලුැලලෆඩියළ රීමම, වඳශළ ේහ් යරය 
ෆඳලළ ඇත්. 
රවළයනි ේණ ේශ ර මිෂ දි ෆනීම වඳශළ 
එම ේහ් යර්    ෆලත් ෆඳල  දී 

4.ඉවශ අසළ්ශන් යුත් 

ඳරතුමරු ප්ර ශදද ර ශයෝඳ/ ද්ර 

නිසඳහදනඹ රීරීභ 

1  ත්ලළ්  ල ණතුමරු ප්රේද් 15  ණතුමරු 
ණෆ 4000   නිණ්ලළ ඇත්. 

එකතුම 4.3 1.43  

 
 

4.හඳෘියඹශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- නිේරෝගී ජ් ත්ළලහ අලය ේණෝණ අලයත්ළ 

වෆපීමම. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරීවශේ නතුඑඹහ ශවේතුම :-   ෆත්.  
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6.13 කෘෂි ශඵෝගතඹ්ශ  සිදුන ඳසු අසනු වහනිඹ අභ රීරීභ වහත් ආවහය වහ 

අගතඹ එකතුම  රීරීභ වහත් ප්රජහශ  ශඳෝ/ඹ වහ ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හ ඇිය රීරීභ 
වහත් නමු ත්හක්/ඹ් වඳුනහගතළනීභහ ඳ්ධශේ/ හඳෘන්් - ඳලසචහත් 

අසළ්න පිළිඵ ත්හක්/ ආඹත්නඹ 
 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණහචලළැල අවහලෆ්   පිළිබඳ ත්ළ ණ ආයත් ය 

ගතකීභ :- අධාය , ණහචලළැල අවහලෆ්   පිළිබඳ ත්ළ ණ ආයත් ය 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ශ්රී ාංළේව් ලළ ේේර  ෘෂි ේබෝය් ේ  
සිදුල  ණසු අවහලනු ශළනිය ඉශ අය  නී. ේමය ් ත්බළ ත් ශෆරී ේබෝ වඳශළ 10-15  ශළ 
එෂලළු ශළ ණතුමරු ලෆනි ් ත්බළ ත් ේ  ශෆරී ේබෝ වඳශළ  30-40     ණමණ ේව්.  
ප්රමළණළැලමල සිදුල  ේමම ශළනියහ අමත්රල ගුණළැලම ල සිදුල  ශළනිය් ජ්ළිර ආශළර 
සුර ෂිත්ත්ළල ේේරහි වෘජුලම බණළයි.  එබෆවි්  ෘෂි ේබෝය් ේ   ණසු අවහලනු ශළනිය අලම ර 
නිමි්  ගුණළැලමභළලය ආර ළ ර ෆනීම වඳශළ  ල ත්ළ ණය්  ශඳු ළෆනීමහ ණර්ේැණ 

ලයළණෘතී්  දියැල ේේර්. 2018 ලවර තුම ක්රියළැලම ල  ණර්ේැණ ලයළණෘතී්  ණ  12 රී. 

ඳහ්ධලකරු් :- ශ්රී රවකහශව් ගතහ ශකශයන සිඹළුභ ෘෂි ේබෝය් ේ  වෆණයුතු්ළම ශළ 
අය්ළමය් හි ක්රියළළරතුල නියෆලි සියළු ණළර්හලය් . 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  

 ෘෂි ේබෝය් ේ  ණසු අවහලනු ශළනිය අලම රීමම. 
 ණසු අවහලනු ජීල ළය ඉශ  ෆාංවිම. 
 අවහලෆ්   වඳශළ  අය එතුම රීමම තුමලි්   ල නිහණළ්  බිහි රීමම. 

 ජ්ළිර ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල ඇිර රීමම.  

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 ේත් රතුමරු විහේ්ණය රීමම. 
 ණර්ේැණ හයුතුම වඳශළ අලය ය් ෙ සෙ ශළ රවළය  ද්රලය  මිෂදී ෆනීම. 
  ණර්ේැණේයහි ේයදීම ශළ  ල ත්ළ ණය්  නිණ්වීම. 

 ශඳු ළැල  ල ත්ළ ණය්  ප්රචලලිත් රීමම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු/ ක්ර  - ශ්රී ාංළේව් ලළ ේේර  සියළුම ෘෂි ේබෝය් ේ  
වෆණයුතු්ළම ශළ අය්ළමය් හි ක්රියළළරතුල නියෆලි සියළු ණළර්හලය්   වෘජු ශළ ල්ර ේව 
ප්රිරළභ අැල ර නී. 

නිභළවුභ :-  
 ෘෂි ේබෝය් ේ  ගුණළැලමභළලය සුර ෂිත් රමි්  ්ත්බළ ්  ළ ළය දීර්ක වීම. 

 ෘෂිේබෝය් ේ  ණසු අවහලනු ශළනිය අඩු වීම. 

ප්රියපර: - ණර්ේැණ හයුතුම සිදු ේේරමි්  ණලතී. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 2 වශ 12 

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 2.1,2.4 වශ 12.1, 12.4   
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ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- 
 ණර්ේැණය් හ අ්ළල  පිළිේය ෂ වමළේෝචල  ණත්රිළ ප්රමළණය. 
 ේ ය ාංල  ්  ල ණිසර ණ ්රම බයළ ්රම  ශළ  ණසු අවහලනු ශළනිය අලම රීමම වඳශළ 
වි්යළැලම ්රමේව්්ය් .   

හඳෘිය කහරඹ :-  
ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.01.01     
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2019.06.30 

 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ළ දිගුල  බළ ේ  ේ  මෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ණර්ේැණ හයුතුම  ණහචලළැල අවහලෆ්   පිළිබඳ ත්ළ ණ ආයත් ය තුම 
සිදු ර  අත්ර ප්රිරල වමවහත් වෆණයුතු ශළ අය ්ළමය්   තුම ආේද් ේේරනු ඇත්. 
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

10.3827 

 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

 ෆවුතු ණෂතුමරු ්ත්බළෆනීම වඳශළ 
ශීත් වියලීම වශ ිස ත් ඇසුරුතු 
ත්ළ ණේයහි ල්ළයීත්ළල ඇයීම 
(ේේර, අ්  ළසි, වහබු) 

3.698 3.307 විජ් ය ෂ ණතුමරුල 
ගණළැලමය ඉශ  ෆාංවීම වඳශළ 
සුදුසු ත්ළ ණය  
ශඳු ළෆනීම/පර්ල ප්රිරළර 
ශඳු ළේ  ඇත්. ණර්ේැණ 
වමළේෝචල  ණත්රිළල  පිළිේය 
ේ හ ඇත්. ණර්ේැණ හයුතුම 
අ් යල සිදුේව්. 

 
අඹ ල ණසු අවහලනු ේරෝ ණළ ය 
රීමම වඳශළ ධජ්ල ණලිේබෝධාය්  
ේය ්ළෆනීම 

1.23 0.61 අඹ ණසු අවහලනු ේරෝ ණළ යහ 
 ලමු ්රමේව්්ය  ශඳු ළෆනීම / 
ේරෝ ළරය්  ශඳු ළේ  
ඇත්. වි්යළළර ත්ැලැලල යහේැල 
ේරෝ ණළ  ශෆරීයළල 
නිම ණය ේේරමි්  ණලතී 

ශ්රීාංළේව් ණළරතුණිස වශ් ලර්ල 
ණලිර  ආශළර ත්් තුම වශ ප්රිරේරෝධී 
පිහාය් ේ  ප්රී . බේයෝටි විභලය වශ 
ආශළර ර්මළ් ත්ය වඳශළ එහි භළවිත්ය 

1.05 0.524 ණළරතුණිස වශ්ලර් භළවිත්ේය්  
ේව යළර ෂිත් ශළ ේණෝණේය්  
ඉශ ආශළරය  නිහණළ් ය/ පර්ල 
ප්රිරළර ශඳු ළේ  ඇත්. 
ණර්ේැණ හයුතුම අ් යල 
සිදුේව්. 

 
අඹ ේබෝේැ ණසු අවහලනු ගුණැලලය ශළ 
බයළ ළය දීර්කරීමම වඳශළ පර්ල 
ප්රිරළර ල බණම අධායය ය රීමම 

0.564 0.373 අඹ ණසු අවහලනු ජීලළය 
ඉශ ෆාංවීම වඳශළ  ලමු 
්රමේව්්ය  ශඳු ළෆනීම/ පර්ල 
ප්රිරළර ල බණම වි්යළළර 
ත්ැලැලල යහේැල විහේ්ණය 
ේේරමි්  ණලතී 
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

කුරුඳු වශ වළදි ළ ේත්් නිවහවළර 
භළවිත්ළ රමි් ආශළර ්ත්බළ ෆනීම 
වඳශළ සුදුසු ආශළර ආ ය  
නිණ්වීම 

0.57 0.338 ේව යළර ෂිත් ේව ආශළර ් 
ත්බළෆනීේතු ්රමය  ේව  ලමු 
අශළර ආ ය  නිණ්වීම/ 
මලි ණම ණ හයුතුම 
සිදුේේරමි් ණලතී 

 ෆවුතු අඹ සිසි ය වඳශළ ශීත් ෂ 
ලළයුල ළය  උණරණය  
නිර්මළණය රීමම ශළ ේ ය ෆඟීම 

0.53 0.203  ේේෙ ත්ළණය ඉලැලර අඹ පර්ල 
සිසි ය වඳශළ  ලමු උණළාංය  
නිර්මළණය රීමම/ මලි ණම ණ 
හයුතුම සිදුේේරමි්  ණලතී 

රනි ේබෝ ණ් තුර, 
ප්රිරඔ සිළර ගුණය ලෆඩිදියුණු ෂ 
ශළ අය එතුමෂ ්ෆේ ෝළබළර් 
(ධාළ යමය ආශළරය) වෆසීම  

0.6725 0.485 මුාං ේබෝේැ ේණෝ ගණළාං 
විහේ්ණය වි්යළළර ත්ැලැලල 
තුම ේණෝ, ය 
ලට්ේහෝරුේ ය ෆගීම ශළ 
්ෆේ ෝළබළර් (ධාළ යමයආශළරය) 
වෆසීම/ මුාං ේබෝේැ ේණෝ 
ගණළාං විහේ්ණය නිමේ හ 
ඇත් ේණෝ, ය ලට්ේහෝරු ආශ්රිත් 
ණම ණ සිදු ේේරමි්  ණලතී 

එෂලළුල අධිශීත් ණිසර ත්ළ 
ක්රියළලලිය ලෆඩිදියුණු රීමම (ෆරට්, 
ේබෝාංචි, බීට්රෑට්) 

0.5252 0.28 සුදුසු පර්ල ප්රිරර්ම 
ශදු ළෆනීම/2018 අේප්රේ් මව දී 
ේමම ලයළණෘිරය ඇරඹඅ අත්ර 
ණර්ේැණ වමළේෝචල  
ණත්රිළල  වෆසීම සිදු රඇත් 

''අඹ වෆණයුතු ්ළමේැ විහලළවනීයැලලය 
ලෆඩිදියුණු රීමම වඳශළ භූවි්යළැලම 
උණරණ භළවිත්ළ රීමේතු යත්ළ 
විහේ්ණය'' ඕමළරේ ් අඹ 
එතුමර්  ්  ඇසුිස්  සිද්ධි 
අධාය ය  

0.423 0.074 ණර්ේැණ වමළේෝචල  
ණත්රිළල  වෆසීම, 
ජ්ාංමයත්ළ අධාය ය වඳශළ 
අලය ්ැලත් 
බළෆනීම/ණර්ේැණ 
වමළේෝචල  ණත්රිළල  වවළ 
ඇත්, ්ැලත් බළෆනීේතු හයුතුම 
සිදු ේේරමි්  ණලතී 

ේ ළුතු ම්ල ගුණළැලමභළලය ශළ 
ණසු අවහලනු ආයුළය ලෆඩිදියුණු රීමම 
වඳශළ ්රමේව්්ය්  ශඳු ළෆනීම වශ 
වාංලර්ධා ය රීමම 

0.451 0.149 නිලෆරදි ේතුරුතු ්ර් අවහලනු 
ේ ලිය යුතුම ළය ශළ ණසු අවහලනු 
ජීලළය ලෆඩිරීමම වඳශළ 
ප්රිරර්ම ශඳු ළ ෆනීම 

ණෂතුමරු ල නියමිත් ණිසණත් අලවහථළ 
ශඳු ළෆනීම වඳශළ අලම පිිසලෆය  
වහිත් උණරණය  වෆසුතු රීමම ශළ 
නිර්මළණයරීමම 

0.474 0.32 අඹ ප්රේද් 2 ේතුරුතු ්ැලත් 
බළෆනීම ශළ අඹල ේතුරුතු 
්ර් නිර්ණය රීමම වඳශළ 
ේභ ිර ශළ රවළය  ්ැලත් භළවිත්ළ 
ේ හ වාංයළ  අෘිරය  
නිර්මළණයරීමම/ ේතුරුතු ්ැලත් 
බළෆනීේතු හයුතුම නිමවී ඇත්. 
වාංයළ  ආෘිරය වවමි්  
ණලතී. 

බයළෂ බයඉිසඟුල ෘමි ශළනිය ශළ 
ගුණැලලය ේේරහි ණෆන්ිසණෙ ජ්ලීය 
යුේැ බණම 

0.195 0.045 බයඉිසඟු ල ෘමිශළනිය අලම 
රීමම ව්ශළ  ලමු ්රමේව්්ය  
ශදු ළෆනීම/ මලි ණම ණ 
සිදුේේරමි් ණලතී 

මුළු එකතුම 10.3827 6.708  
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4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-  
ණසු අවහලනු ශළනිය අඩුවීම මන්්  ණිසවරයහ මු්ළශිස  අණද්රලය ප්රමළණය අඩුල  අත්ර එමන්්  ණිසවර දණය 
අඩුවීම, අහිත්ර රවළය ද්රලය වඳශළ වි්ණ ්රම ශඳු ළ ෆනීම තුමලි්  රවළය ද්රලය ණිසවරයහ  තුමවීම අලම 
වීම.  
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්.  
 
2019 ්ධශේ ඉරක්ක -  
ණර්ේැණ හයුතුම  අලව්  රීමම ශළ ශඳු ළැල ත්ළ ණය්  ණළර්හලරුල්  ේලත් බළ දීමැල  ල 

ලයළණෘතී්  13  ඇරමතමැල අේේ ළ ේේර්.  

 
 

හඳෘියඹ -  ඳරතුමරු ව අශනකුත් ශඵෝගතඹ්ශ  ළඳයුතු වහ අගතඹ දහභ 

කරභනහකය/ රිඹහකහයකතු ළඩිදියුණු රීරීශතු හඳෘන්් 
 
ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ශළ අේවිරණය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ ඳලසචහත් අසළ්න පිළිඵ ත්හක්/ ආඹත්නඹ 

ගතකීභ :- අධක් ඳලසචහත් අසළ්න පිළිඵ ත්හක්/ ආඹත්නඹ 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  

ශ්රී ාංළේව් ආර්ථිය තුම ෘෂිර්මළ් ත්ය ලෆ්ැල වහථළ ය  ේශ බලයි.  මුැල ේමම නිහණළ්  

ල සිදු ල  ණසු අවහලනු ශළනිය, අඩු ප්රමිිරය වශ ේව යළර ෂිත් බවි්  න   වීම නිවළ ණසු අවහලනු 

 ේේෙය ආශ්රිත් ර්මළ් ත්ය්  අඩු ළභ්ළයී ලයළණළර බලහ ණැලල ඇත්. ලැලම්  වෆණයුතු ශළ 

අය්ළමය්  හි ේබ ේශෝ දුර්ලත්ළ ්  හ ෆේබ  අත්ර ඩි තු විවඳුතු අත්යලය වළධාය්  බලහ 

ණැලල ඇත්. ේමම ත්ැලැලලය තුම  ලළ ේේර  ෘෂි ේබෝය් ේ  සිදුල  ණසු අවහලනු ශළනිය ඉශ 

අය  ්  ළ අත්ර  ේමය ් ත්බළ ත් ශෆරී ේබෝ වඳශළ 10-15  ශළ එෂලළු ශළ ණතුමරු ලෆනි 

් ත්බළ ත් ේ  ශෆරී ේබෝ වඳශළ  30-40     ණමණ ේව්.  ේතු නිවළ ලවරදී රහහ අහිමි ල  

ආ්ළයම රු.බි. 17.5රී.  

එබෆවි්  ෘෂි ේබෝය් ේ  වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ම ළරණ ක්රියළළරතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

තුමලි්  ණසු අවහලනු ශළනිය අලම ර ත් ශෆරී අත්ර   ශරශළ වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ම ළරණ 

ක්රියළළරතු හි නියෆලි ණළර්හලය් ේ  ආ්ළයම ඉශෂ  ෆාංවිය ශෆරීය. එේවේම ේව යළර ෂිත් ආශළර 

නිහණළ්  ේලෂඳණ සුබ රීමම්   තුමලි්  සිදුේව්.  බෆවි්  ණතුමරු වශ අේ කුැල ේබෝය් ේ  

වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ෂම ළරණ ක්රියළළරතු ලෆඩිදියුණු රීමේතු ලයළණෘතී්  ශරශළ ණසු අවහලනු 

 ේේෙේැ වාංලර්ධා ය අේේ ළ ේේර්.  

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිේබෝය් ේ  වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ක්රියළළරතුහි නියෆලි සියළු 

ණළර්හලය් .  

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  

 ෘෂි ේබෝය් ේ  වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ලෆඩිදියුණු රීමම.  
 ෘෂි ේබෝය් ේ  ණසු අවහලනු ශළනිය අලම රීමම ශළ ගුණළැලමය ඉශෂ  ෆාංවීම. 
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ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ම ළරණ ක්රියළළරතුහි නියෆලි ණළර්හලය් ේ  ්ෆනුම ශළ 
කුවත්ළ වාංලර්ධා ය.  

 පුහුණු ණළාමළළ ණෆලෆැලවීම. 
  ලෆඩිදියුණු ෂ ණිසශරණ ශළ වෆසුතු   පිහිටුවීම (ේතු යහේැල අඹ වෆසුතු   
44 ් ේේව් වෆසුතු   60  ් ණෆේණ ් වෆසුතු   50 ් ේේර වෆසුතු 
  20 ්  පිහිටුලයි.). 

  වී වශ අේ කුැල ේබෝය් ේ  වෆණයුතු්ළම විධිමැල රීමම. 
 

 ප්රියරහීන් වඛ්හ :-    ෘජු/ ක්ර -ෘජු-176   

 ක්ර- වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ක්රියළළරතුහි නියෆලි සියළු ණළර්හලය්  ල්රේව ප්රිරළභ  හිමිරනු ඇත්. 

නිභළවුභ :- අඹ, ේේව් , ණෆේණ ්, ේේර ේබෝය් ේ  වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ලෆඩිදියුණු රීමම 

තුමලි්  එම ේබෝය් ේ  ණසු අවහලනු ශළනිය අලම වීම.  

                වී වශ අේ කුැල ේබෝය් ේ  වෆණයුතු්ළම විධිමැල වීම. 

 ප්රියපර: - අඹ වෆසුතු   39   දිලයි  පුරළ පිහිටුලළ ඇත්. 2017 ලවේර් පිහිටුවීමහ අේේ ළ 

  මුැල මෆිරලරණය නිවළ පිහිටුවීමහ ේ  ශෆරීව ේේව් වෆසුතු   12   ණෆේණ ් 

වෆසුතු   12  ශළ ේේර වෆසුතු   27 අනුරළධාපුර දිවහත්රි ය තුම වහථළපිත් ේ හ ඇත්. 

ේේව් වෆසුතු   60  ් ණෆේණ ් වෆසුතු   50 ් ේේර වෆසුතු   20 ්  

පිහිටුවීමහ අලය සියළු හයුතුම නිම ේ හ ඇත්. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 2 වශ 12 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 2.1  2.4  වශ 12.1 12.4 

 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලෆඩිදියුණු ෂ ණිසශරණ ශළ වෆසුතු 

  ණ  ශළ විධිමැලෂ වෆණයුතු්ළම.  

හඳෘිය කහරඹ :-  ආරතුභ ෂ දි ය :- 01.01.2018 
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය:- 31.12.2018 

 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ළ දිගුල  බළ ේ  ේ  මෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයි  පුරළ. 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

41.495 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

අඹ ේබෝේැ වෆණයුතු ශළ අය 
්ළම ෂම ළරණ  
ක්රියළළරතු ලෆඩිදියුණු රීමම    

4.33 0.864 
අඹ වෆසුතු   44   පිහිටුවීම/ අඹ 
වෆසුතු   39   දිලයි  පුරළ පිහිටුලළ 
ඇත්.  
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

ේේව් ේබෝේැ වෆණයුතු ශළ 
අය ්ළම ෂම ළරණ  
ක්රියළළරතු ලෆඩිදියුණු රීමම  

20.5 15.699 

ේේව් වෆසුතු   60   පිහිටුවීම/ 
2017 ලවේර් පිහිටුවීමහ අේේ ළ   මුැල 
මෆිරලරණය නිවළ පිහිටුවීමහ ේ  ශෆරීව 
ේේව් වෆසුතු   12 අනුරළධාපුර 
දිවහත්රි ය තුම වහථළපිත් ේ හ ඇත්. 
අේ කුැල දිවහත්රි ය් හි ප්රිරළී ්  වඳශළ 
පුහුණු ණළාමළළ ණලැලලළ ඇත් 

ණෆේණ ් ේබෝේැ වෆණයුතු ශළ 
අය ්ළම ෂම ළරණ  
ක්රියළළරතු ලෆඩිදියුණු රීමම  

19.5 14.225 

ණෆේණ ් වෆසුතු   50   පිහිටුවීම/ 
2017 ලවේර් පිහිටුවීමහ අේේ ළ   මුැල 
මෆිරලරණය නිවළ පිහිටුවීමහ ේ  ශෆරීව 
ණෆේණ ් වෆසුතු   12 අනුරළධාපුර 
දිවහත්රි ය තුම වහථළපිත් ේ හ ඇත්. 
අේ කුැල දිවහත්රි ය් හි ප්රිරළී ්  වඳශළ 
පුහුණු ණළාමළළ ණලැලලළ ඇත්  

ේේර ේබෝේැ වෆණයුතු ශළ 
අය ්ළම ෂම ළරණ  
ක්රියළළරතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

8.32 3.187 

ේේර වෆසුතු   20   පිහිටුවීම/ 2017 
ලවේර් පිහිටුවීමහ අේේ ළ   මුැල 
මෆිරලරණය නිවළ පිහිටුවීමහ ේ  ශෆරීව ේේර 
වෆසුතු   27 අනුරළධාපුර දිවහත්රි ය 
තුම වහථළපිත් ේ හ ඇත්. අේ කුැල 
දිවහත්රි ය් හි ප්රිරළී ්  වඳශළ පුහුණු 
ණළාමළළ ණලැලලළ ඇත් 

ෘෂි ේබෝය් ේ  වෆණයුතු්ළම 
ෂම ළරණය රීමම 

 
2.06 0.343 

අනුරළධාපුර නුලරඑළිය ශළ කුරුණ 
දිවහත්රි ය් හි ලතුබටු  ලී වහ, ෆරට් 
ේේව්, ණෆේණ ් ශළ රවි 
වෆණයුතු්ළම ෂම ළරණය රීමම 
/අ්ළ දිවහත්රි ය් හි ේ වි වාංවිධාළ  
පිහිටුවීේතු හයුතුම සිදුේේරමි්  ණලතී 

වී ේබෝේැ වෆණයුතු්ළම 
විධිමැල රීමම-නියමු ලයළණෘිරය 

 
1.505 0.083 

ේ වි වාංවිධාළ  වශ් ේමෝ් හිමිය්  වශ 
වී වෆණයුතු ්ළමේැ අේ කුැල ණළර්හලය්  
වඳශළ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  
ණලැලලළ ඇත්   

ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල වඳශළ ලෆඩි 
දියුණු ෂ ණසු අවහලනු 
ත්ළ ණය්  ේය ්ළ්  ළ 
අ් ්ම පිිවබඳල මශජ්  
ේව ය ණම  ලරු්  
්ෆනුලැලරීමම 

03 - 

පුහුණු ණළාමළළ 25  ශරශළ  මශජ්  
ේව ය ණම ලරු්  1500  ්ෆනුලැල 
රීමම/ 2018 වෆේත්ෆතුබර් මව ආරතුභ 
ර  දී 

වි්යළළර ණශසුතු ලෆඩිදියුණු 
රීමම ශරශළ වෆණයුතු්ළමේැ 
ණළර්හලරුල්  ේලත් සුර ෂිත් 
ආශළර පිළිබඳල ලයළැල ේශ ඳ 
ේවේලය  බළදීම ශළ  තුමලි්  
ජ්ළිර ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල 
ඇිර රීමම 

26 - 
ණසු අවහලනු ත්ළ ණ ආයත් ේැ 

වි්යළළර ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම/ 
2018 වෆේත්ෆතුබර් මව ආරතුභ ර  දී 

එකතුම 85.215 34.401  
 
4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ණසු අවහලනු ශළනිය අඩුවීම මන්්  ණිසවරයහ මු්ළශිස  
අණද්රලය ප්රමළණය අඩුල  අත්ර එමන්්  ණිසවර දණය අඩුවීම. අහිත්ර රවළය  ද්රලය වඳශළ වි්ණ ්රම 
ශඳු් ලළ දීම තුමලි්  වශ නිලෆරදි ඉ්වීේතු ්රම භළවිත්ය ශරශළ  රවළය  ද්රලය ණිසවරයහ එතුමවීම අලම වීම.  
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5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත්.  
 

2019 ්ධශේ ඉරක්ක - ේත්ෝරළැල ෘෂි ේබෝය් ේ  වෆණයුතු ශළ අය ්ළම ෂම ළරණ 
ක්රියළළරතු ලෆඩිදියුණු රීමම වඳශළ  ල ලයළණෘතී්  04  ඇරමතමහ  අේේ ළ ේේර්.  
මය ඉ ය-රු මි 142.00 

 

6.14   හඳෘියඹ -  දිසත්රික්ක 6 ක දුඹුරු ඳළශ කීසෆ වගතත්  ත්ත්ත්ඹ කඩිනමි් 

භ්ධධනඹ රීරීභ 
 
ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ  -: ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ  -: ලයළේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ගතකීභ:  -   
අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු), ලයෘේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
ලයළණෘිර වතුබ් ධීළර - අිරේර් අධාය  (ලයළේිර), ලයළේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

 

ළසහවන හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 

 ළගුිව ලේය්  ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ බණ අහිත්ර ත්ැලල  ම්  අලම රමි්  ණසුගිය 

2018 ය ්  ේැ දී ඇ්ශෆලුණු ලර්ළලැල වමඟ විේේේය්  මශළ ලළිසමළර් ප්රේද් ල  වී ලළල 

ආරතුභ ේිසිව.  ්   මෆ් දී විටි්  විහ ලර්ළල  ෆබුණු  බෆවි්   විවිධා ළලදී  ේේෙ 

වහථළණ ය රීමම ේශේතුමේල්  විවිධා ලයවහ මට්හේතු  ේේෙ ලළ යළය්  තුමෂ ්  හ ෆබුිව.   

ේශේතුමේල්  ය ්  ය අලව්  ළ ලලළනුල තුමෂ ශ්රී ාංළේව් වියළි ෂළණල  විේේේය්  

අතුණළර, ේණ ේෂ ්  රුල ප්රේද්ල ශළ ලයඹ ණෂළේැල වමශර ප්රේද්ය ල දුඹුරු ණෆෂ ඩෑය ශළනි 

ත්ැලැලලය ඉත්ළ උ් මට්හමහ ණැලවිය. ේබ ේශෝ ේ වී් ේ   ේේෙ ල ඩෑය පිළිවහසුතු ්  හ 

ෆබුණු අත්ර එලෆනි  ේේෙ, ඩෑයල්  ජ්  ය ල   ේේෙ ේව ශඳු ළ ෆිවනි. බත්ේ ය 

වී ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආත්ය ය ශළ ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් ලයළේිර අාංය බළ දී ිරබ 

නිර්ේද් අනුල,  දුඹුරු ණෆෂ ඩෑය ශළනිය  ඉත්ළ උ්ල ඇිර ේ වී්  විසි්  එම ශළනිය ණළ ය රීමමහ 

හයුතුම රීමමහ අේණ ේශ වැල ල   ේේෙ ලහ  රවළයනි ද්රලය ආ්ර්  මට්හමි්  ේයදීමහ ශළ 

ශළනිය ණෆිරර ිරබ ප්රේද් ල ේ වී්  ඉත්ළ ඩි මි්  ්ෆනුලැල ර ශළනි අලම රීමමහ හයුතුම රීමම 

වඳශළ ප්රිරණළ්  ේල්  ර ෆනීමහ ේමම ලයළණෘිරය වවහ ේිසිව.  

ඳහ්ධලකරු්  -: ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  නිර්ේද්කවත් ෘෂි රවළයනි ද්රලය ශළ භළවිත් ර දුඹුරු ණෆෂ ඩෑය 

ශළනිය ණළ ය රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ්  -:  

 නිර්ේද්කවත් ෘෂි රවළයනි ද්රලය ශළ භළවිත්ර ේශ හයළර 800 දුඹුරු ණෆෂ ඩෑය ශළනිය 
ණළ ය රීමම.  

 පුහුණු ලෆයවහශ්  500   ණෆලෆැලවීම. 

 ්ෆ් වීතු, බෆ ර්, අැලණත්රිළ, ජ් මළධාය ලෆයවහශ්  ශළ ණැලත්ර ්ෆ් වීතු මන්්  ්ෆනුලැල 
රීමම. 
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නිභවුභ :-  

 නිර්ේද්කවත් ෘෂි රවළයනි ද්රලය ශළ භළවිත්ර ේශ හයළර 380.8 දුඹුරුණෆෂ ඩෑය ශළනිය 
ණළ ය ර ඇත්.  

 පුහුණු ලෆයවහශ්  496   ණලැලලළ ඇත්. 

 ්ෆ් වීතු, බෆ ර්, අැලණත්රිළ, ජ් මළධාය ලෆයවහශ්  ශළ ණැලත්ර ්ෆ් වීතු මන්්  ්ෆනුලැල ර 
ඇත්. 

 

 ප්රියපර :- උචිත් ්රේමෝණළය්  භළවිත් ර දුඹුරුණෆෂ ඩෑය ශළනිය වළර්ථල ණළ ය රීමම. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2     ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 1.1.1 වශ 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- නිර්ේද්කවත් ෘෂි රවළයනි ද්රලය ශළ 
භළවිත්ර දුඹුරුණෆෂ ඩෑය ශළනිය ණළ ය  ලළ බිතු ප්රමළණය. 

හඳෘිය කහරඹ :- 

 ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.07.16 

 ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.07.16      අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්.  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- අතුණළර, ේම ණරළ, ේණ ේෂ ්  රුල, අනුරළධාපුරය, ශතුබ් ේත් හ, 
අ් ත්ර් ණෂළැල ශව. 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. නිර්ේද්කවත් ෘෂි රවළයනි ද්රලය 
ශළ භළවිත්ර දුඹුරුණෆෂ ඩෑය ශළනිය 
ණළ ය රීිසම - ේශ හයළර 800  

6.68  ේශ හයළර 380.8 අලව්  ර 
ඇත්. 

2. පුහුණු ලෆයවහශ්  500   
ණෆලෆැලවීම 

0.5  පුහුණු ලෆයවහශ්  496   
ණලැලලළ ඇත්. 

3. ්ෆ් වීතු, බෆ ර්, අැලණත්රිළ, 
ජ් මළධාය ලෆයවහශ්  ශළ ණැලත්ර 
්ෆ් වීතු මන්්  ්ෆනුලැල රීමම 

5.45  ්ෆනුලැල රීමතු අලව්  ර ඇත්. 

4. ණිසණළ  විය්තු 0.37 0.0833  

එකතුම 13 0.0833  

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- ණළිසවිස ලේය්  ෘෂිර්මේය්  සිදු ල  
ශළනි අලමර ෆනීමහ බළේණ ේර ැලතුම ේව්.  

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ලයළණෘිරය 
වළර්ථල ක්රියළැලම ේලමි්  ණලතී. 

 



63 
 

7. හඳෘියඹ - ශඳෝ තුම ආශ්රිත් අතුමරු ශඵෝගත ගතහ 

ළඹ ශී්ධඹ: - 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිළර්මි ල්ළයීත්ළල. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය, ේේරළේ්ිවය. 

ගතකීභ :- අධාය , බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය. 

හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :- 

ේණ ් ශළ වමළමීල ත්ලැල ේබෝ ලළල්  සිදු රීමම වඳශළ ශ්රී ාංළේව් ේණ ් ලළ ර  වම 
ප්රේද්යම පුළු් සුභත්ළල  ඇත්. විවිධා වශ ළධාළර ේයෝජ් ළ ්රම ශඳු් ලළ දීම මගි්  1973 
ලර්ේැ සිහ ශ්රී ාංළ රජ්ය විසි්  ේමම ළර්ය දිිස ් ල  දී. ශ්රී ාංළේව් ප්රධාළ  ලේය්  ේණ ් 
ලෆේල  ප්රේද් ල් ේ්  ණශත්රහ ේත්ැල ශළ අ් ත්ර් ේමෝවතු ලර්ළණත්  ළණය් ය.වියළි 
ළණේැ ජ් වතුණළ්  ණශසුතු ණලිර  ඕ ම වහථළ ය ් එය ත්රම  දුරහ ලයළේත්ල ඇත්.  
 ේණ ් වහ ල ලර්ධා  රහළලැල ළයි වි්යළලැල එහි විවිධා ලර්ධා  අලධි යහේැල විවිධා ේබෝ සකවහ 
ලර්ධා ය වීමහ ඉය වවයි. විවිධා භූ වි්යළැලම වශ ණිසවර ේද්ගුිව ළණ ල ේණ ් වම 
අනුකූ ල  ලළර්ෂි ේම් ම බහු ලළර්ෂි ේබෝ විළ වාංයළල  ලළ ේේර්. ශ්රී ාංළල තුමෂ ත්ළ 
ලර්ේැ ළ කණැලලය ේශ හයළරයහ වහ 160   ල  අත්ර ේලරෂ බය තීරය තුමෂ එය 
වාංව් ් ළැලමල ඉශෂ අය  ්  ළ අත්ර එය එය ේශ හයළරයහ වහ 210   ණමණ ේව්. 
විවිධා ලයවහ ළ්ඩයය් ේ්  යුතුම බීජ් ලලි්  ේණ ් ලළල තුමෂ ණව වශ සර්ය බය ය  මලි 
වතුණැල භළවිත් රීිසේතු රහළේව් ඇයීම ණළ් ේ හ ේ  අඩු ලයසි්  යුතුම වුල් ඉත්ළ ේශ ඳි්  ලෆඩී 
ිරබු ් අතුමරු ේබෝ ලළල ඉත්ළ ණශසු ේව සිදු ෂ ශෆරී බල ේතු ල  විහ පිළිේ  ඇත්. ේණ ් 
ේවහි ලර්ධා  පුරුදු වශ ූ ණ වි්යළල අනුල විවිධා ේල වහ ලර්ධා  අලධිල දී ේල ැල ේබෝ ් ේණ ් 
ලළල වමම ේශෝ ඊහ යහැලල ලළ රීමමහ ශෆරීය. විවිධා භූේෝලීය ශළ ණළිසවිස ේද්ගුිව 
ළණල   ලළර්ෂි ශළ බහු ලළර්ෂි ේබෝ ් විළ වාංයළල  ේණ ් ලළල යහේැල ලළ රීමමහ 
ශෆරීය. ත්ළ ලර්ේැ වහ ල ලයවහ ළ්ඩය පිළිබඳ ව අ්ශවහ අනුල ශ්රී ාංළේව් 70 -80  අත්ර ව 
ේණ ් ලළල තුමෂ අතුමරු ේබෝ ලළල සිදු ෂ ශෆරී බල ඇවහත්ේතු් තුම ර ඇත්. 
 
ඳහ්ධලකරු්: - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 
ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ේණ ් ඉයතුල ඉයතු ල්ළයිත්ළල ලෆඩි රීමම. 

ආ්ර් අණ ය  අණ ය ය ර  ේබෝ නිහණළ්  ප්රේද් 
වාංලර්ධා ය රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 ේණ ් ඉයතුල අ්  ළසි ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ශළ  ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර වෆණයීම 
(ේ වී් ේ  ්ළයැලලේය්  50%). 

 ේණ ් ඉයතු ආශ්රිත් ලෆ් ේ් යතු ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය වශ ලළේ්  ලයර් වෆණයීම 
(ේ වී් ේ  ්ළයැලලය 50 ). 

 ේණ ් ඉයතුල ේේව් ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය වෆණයීම (ේ වී් ේ  ්ළයැලලේය්  
50%). 

 ලයව අවුරුදු 50 හ ලෆඩි ණෆරිව ේණ ් ඉයතුල ේ් යතු ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය වෆණයීම 
(ේ වී් ේ  ්ළයැලලේය්  50%). 

 ේණ ් ඉයතු ල රීිස අ ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය වෆණයීම (ේ වී් ේ  ්ළයැලලය 50%). 

 ේණ ් ඉයතුල මයිේය  ළ  ේශ හයළර 40 ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය බළ දීම. (ේ  මිේ්). 

 ේණ ් ඉයතුල ේද්ශීය අ ලළල වඳශළ ේශ හයළර් 10  වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය බළ දීම. 
(ේ වී් ේ  ්ළයැලලය 50%).  

  ේේෙ චලළිසළ, පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ේ වී්  775.  



64 
 

නිභවුභ :-  

 ේ වී්  අත්ර ේබ්ළ දු්  අ්  ළසි ණෆෂ ණ  224,000 රී. 

 ලළිසයේණ  ශළ මෆ්ම ය  ේ විණල් ලෆ් ේ් යතු ණෆෂ නිහණළ් ය ර ඇත්. ලයඹ 

ේ වී් හ බළ දීමහ නියමිත්යි. 

 කුරුණ දිවහත්රි ේැ ේේව් ණෆෂ 3000    ේෙේැ පිහිටුල  දී 

 කුරුණ  දිවහෙ ේැ ේ වී්  125 අත්ර ේ් යතු ණෆෂ 1675   වහථළපිත් ර ඇත්.  

 කුරුණ දිවහත්රි ේැ ේ වී්  40   අත්ර රීිස අ ණෆෂ 33,750   ේබ්ළ ශිසමි්  ණලතී. 

 කුරුණ මඤහේඤ  ළ ණෆෂ 1000  සිටුලළ අලව්  ර ඇත්. 

 තුණශ දිවහත්රි ේැ ේ වී්  8   අත්ර ේද්ශීය අ රී.්. 226   ේබ්ළ ේ්  දී. 

 කුරුණ වශ පුැලත්ම පුහුණු ලෆයමුළු 2   ණලැලල  දී. 

 

ප්රියපර :- ේණ ් ඉයතු ේශ . 310   අතුමරු ේබෝ ලළල. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ - 2.1/ 2.1.1, 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක - වළර්ථල ලළ ර  ් ේණ ් ඉයතු 

ප්රමළණය. 

හඳෘිය කහරඹ -  

ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.02.22 

ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 

අලව්  රීිසමහ නියමිත් දි ය :-2018.12.31 

 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරිභහ ශවේතුම :-  ෆත්. 

 රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ලයඹ ණෂළත්, බවහ ළහිර ණෂළත්, ්කුණු ණෂළත්. 

 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

30 

 
 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ේණ ් ඉයතුල අ්  ළසි ලළල වඳශළ 
ේරෝණණ ද්රලය ශළ  ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  
ණද්ධාිර වෆණයීම (ේ වී් ේ  
්ළයැලලේය්  50 ) 

 

24.25 0.05 

ේත්ෝරළැල ප්රිරළී ්  
තුණශ - 21 
ළුත්ර - 12 
කුරුණ - 100 
පුැලත්ම - 85 
ලයඹ ණෂළේැල  ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  
ණද්ධාිර වඳශළ ේහ් යර් ෆඳලනු 
ෆබීය. 
 
ේ වී්  අත්ර වශ ේබ්ළ දු්  
අ්  ළසි ණෆෂ ණ  224,000 රී 



65 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ේණ ් ඉයතු ආකවත් ලෆ් ේ් යතු ලළල 
වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය වශ ලළේ්  ලයර් 
වෆණයීම (ේ වී් ේ  ්ළයැලලය 50 ) 

1.375  

ේත්ෝරළැල ප්රිරළී ්  
කුරුණ - 120 
පුැලත්ම - 101 
ලළිසයේණ  ශළ මෆ්ම ය  
ේ විණල් ලෆ් ේ් යතු ණෆෂ 
නිහණළ් ය ර ඇත්. ලයඹ 
ේ වී් හ බළ දීමහ නියමිත්යි. 

ේණ ් ඉයතුල ේේව් ලළල වඳශළ 
ේරෝණණ ද්රලය වෆණයීම (ේ වී් ේ  
්ළයැලලේය්  50 ) 

1.25  

ේත්ෝරළැල ප්රිරළී ්  
තුණශ - 18 
ළුත්ර - 50 
කුරුණ - 200 
 
කුරුණ දිවහත්රි ේැ 
ේේව් ණෆෂ 3000    ේෙේැ 
පිහිටුල  දී 

ලයව අවුරුදු 50 හ ලෆඩි ණෆරිව ේණ ් 
ඉයතුල ේ් යතු ලළල වඳශළ ේරෝණණ 
ද්රලය වෆණයීම (ේ වී් ේ  
්ළයැලලේය්  50 ) 

0.9  

 
කුරුණ  ේ් යතු ණෆෂ 1675   
වහථළපිත් ර ඇත්.(125 ේ වී් )  
පුැලත්ම - ේත්ෝරළැල ප්රිරළී ්  
වාංයළල 65 රී 
බිබි ේ විණේ්  පුැලත්ම 
වඳශළ මිදී ෆනීමහ ස්ළ තු ල  
ණෆ ණ  5000 රී 

ේණ ් ඉයතු ල රීිස අ ලළල වඳශළ 
ේරෝණණ ද්රලය වෆණයීම (ේ වී් ේ  
්ළයැලලය 50 ) 

0.75  

ේත්ෝරළැල ප්රිරළී ්  
 තුණශ -  32 
ළුත්ර -  20 
පුැලත්ම දිවහත්රි ේැ ේ වී්  8 
  වඳශළ රීිස අ ණෆෂ 11,250   
මිදී ේ  ේබ්ළ ශිස  දී 
කුරුණ දිවහත්රි ේැ ේ වී්  
40   අත්ර රීිස අ ණෆෂ 33,750 
  ේබ්ළ ශිසමි්  ණලතී 

ේණ ් ඉයතුල 
මයිේය  ළ  ේශ හයළර 40 ලළල 
වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය බළ දීම. 
(ේ  මිේ්) 

0.6  

ේත්ෝරළැල ප්රිරළී ්  
(කුරුණ - 27) 
කුරුණ මයිේය  ළ ණෆෂ 
1000  සිටුලළ අලව්  ර ඇත්. 

ේණ ් ඉයතුල ේද්ශීය අ ලළල වඳශළ 
ේශ හයළර් 10  වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය 
බළ දීම. (ේ වී් ේ  ්ළයැලලය 
50 ) 

0.5  

තුණශ දිවහත්රි ේැ ේ වී්  8   
අත්ර ේද්ශීය අ රී.්.226   
ේබ්ළ ේ්  දී. 
ේත්ෝරළැල ප්රිරළී ්  
ළුත්ර - 6 
කුරුණ - 10 
තුණශ - 8 

 ේේෙ චලළිසළ, පුහුණු ලෆයවහශ්  
ණෆලෆැලවීම 

0.375  
කුරුණ වශ පුැලත්ම පුහුණු 
ලෆයමුළු 2   ණලැලල  දී 

එකතුම 30 0.05  
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4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ:-  
ේද්ගුිව සුහුරු ෘෂිළර්මි ත්ළ ණය  ේේෙේැ භළවිත්ළ ල  අත්ර නිහණළ්  ණශසුතුල 

ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල වඳශළ අලය පියලර මගි්  ලයළණෘිර ණිසවරේැ ේභ ිර, ධජ්ල වි්යළැලම 
ත්ැලැලලය ේේරහි රීසිදු අහිත්ර බණතු සිදු ේ  රනු ඇත්. එබෆවි්  ණිසවරය, වමළජ්ය වශ 
ජ්ළිර ආර්ථිය වඳශළ ේමම ලයළණෘිරය විළ ්ළයැලලය  බළ ේ්නු ඇත්. 
 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත්.  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

8. හිවජ කෘෂික්ධභඹ 

8.1 හඳෘියඹ  -   ත්රු/ ශගතොවි හඹකයි් විඵර ගතළ්වීභ 

ළඹ ශි්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය 

ගතකීභ :- ප්රධාළ  ෘෂි වි්යළඥ/ අිරේර් අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු) 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  

ආශළර නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීමැල එ යි්  රේහහි ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල වශිර රලීමැල පිිවව 

දිලයි  පුරළ සියලු ත්රුණය් ේ  කුවත්ළ, ්ෆනුම ශළ නිපුණත්ළ ල ල්ළයි භළවිත්ය 

ෘෂිර්මළ් ත්ේැ වාංලර්ධා ය වඳශළ ේබේශවි්  ලෆ්ැල ේව්. ත්රුණය්  ෘෂිර්මළ් ත්ේය්  ඈැල 

වීම ේතු වතුබ් ධාේය්  ණලිර  එ  අලළසියරී. එය විවිධා වමළජ් - ආර්ථි රුණුල ප්රිරලය  

ේව්.  

ත්රුණය්  ආර්ණය ර්  ළ වු ලළිවජ්මය ෘෂි - ලයළණළර හයුතුම ශඳු් ලළ දීම ඔවු්  ේමම 

අාංේයහි වහථළලර රීමේතු මළර්ය  ලේය්  ශඳු ළනු ෆබ ඇත්. නිසි ත්ළ ණය ශඳු් ලළදීමැල, 

ආශ්රිත් වමළජ්යීය ශළ මයමය ෆහළු විවඳීමහ වශළය වෆණයීමැල මගි්  ේමඩෑ ඌ  උණේයෝජිත් 

ත්ළරුණයය එ්ළයි ලළිවජ්මය ෘෂි ලයළණළරල නියුතුම ආර්ථිමය ලේය්  ිරරවළර ලයලවළයය්  

බලහ ණිසලර්ත් ය රීමම ේමම ලයළණෘිරේැ ප්රධාළ  අරමුණ ේව්. 

ලයව අවුරුදු 45හ අඩු ත්රුණය්  ලයළණෘිරේැ ඉ  ත් ප්රිරළී හු ලේය්  ේයෝජ් ළ ේිසිව. 

පුලැලණැල ්ෆ් වීම  ණ රීිසේම්  අ තුමරුල   වඳශළ සුදුසු ත්රුණය් ේ්  අයදුතුණැල ෆඳවීමහ 

අේේ ළ ේේර්.  ේේෙ ණම ළල  වශ ලයළණෘිර ේයෝජ් ළ ඇයීම  සිදු ේ හ  ඉදිිසණැල ර  

් ලයළණෘිර වමළේෝචල ය රීමේම්  අ තුමරුල ත්රුණය්  ේත්ෝරළෆනීම ෂ යුතුම ේව්. ේත්ෝරළ නු 

ෆබ ප්රිරළී ්  ශහ, එ  අේයකුහ රු. 500 000/- උණිසමයහ යහැලල ලයළණෘිර වඳශළ රජ්ේය්  

50  මයධාළර වෆණයීමහ අේේ ළ ේේර්. 
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ේම ණරළ, ශව, අතුණළර වශ ශතුබ් ේත් හ අ් ත්ර් ණෂළැල ප්රේද්ල ේ විණ ලයළණළර ණළව් 

ලෆයවහශ  ආරතුභ රීමමහ වෆසුතු රනු ෆබ ඇිර අත්ර එම ලෆයවහශ  ශ්ළරළ  ල ලයළණෘිර 

ආරතුභ ර ේත්ෝරළ නු ෆබු කුයළ ණිසමළණ ත්රුණ ලයලවළයය්  ශහ 50  මයමය වශළය 

වෆණයීමහ අේේ ෂිත්ය. 

ඳහ්ධලසකරු් :- ත්රුණ ෘෂි - ලයලවළයය් . 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/: -  

 ත්රුණය්  වඳශළ ආර්, ය ෘෂි - ලයළණළර ශඳු් ලළදීම. 

 ත්රුණ ෘෂි ලයලවළයය්  වවිබ ෆ් වීම. 

 ත්රුණය්  ෘෂිර්මේය්  ඇැලවීම ලෆෂෆ වීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 ලළිවජ්මය මට්හේතු ත්රුණ ලයයවළයය්  වඳශළ මයමය වශළය බළදීම (රු. 500 000/-
 උණිසමය  ් ලළ 50  ්ළයැලලය). 

 පුහුණු උණරණ ඇතුමළුල ේ විණ ලයළණළර ණළව් පුහුණු වශ ලයලවළයැලල වාංලර්ධා  
පුහුණු ලෆයවහශ් . 

 ේ විණ ලයළණළර ණළව් ලෆයවහශ  ශ්ළරළ ඇිර ශඳු ළ ැල කුයළ ණිසමළණ ත්රුණ 
ලයලවළයය්  වඳශළ මයමය වශළය වෆණයීම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු - 47  ල්ර  

නිභවුභ :- 

 මයමය වශළය වෆණයීම වඳශළ ලළිවජ්මය මට්හේතු ත්රුණ ලයලවළයය්  22   ේත්ෝරළ 

ේ  ඇත්. 

 ේ විණ ලයළණළර ණළව් පුහුණු - 3 

 ලයලවළයැලල වාංලර්ධා  පුහුණු ලෆයවහශ්  - 1 

ප්රියපර : - මධායම මට්හේතු ත්රුණ ෘෂිර්ම ලයලවළයය් , නිහණළ්  ධාළිසත්ළල ශළ ේ විණ 

ආ්ළයම ඉශෂ යම. 

ශඟහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2, 2.1, 1.1.1, 2.1.2, 

8.5.2,8.2.1 

ළසහවනහ/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ෘෂි - ලයළණළර වඳශළ ්ළය රනු 

බ  ත්රුණය්  වාංයළල, ක්රියළැලම රනු බ  පුහුණු ලෆයවහශ්  වාංයළල. 

හඳෘිය කහරඹ :- ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.02.22 

ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.01.01 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ : - 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්.  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ලඹ - දිලයි  පුරළ. 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

16.5 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ලළිවජ්මය මට්හේතු ත්රුණ 
ලයලවළයය්  වඳශළ මයමය 
වශළය වෆණයීම (50  ්ළයැලලය 
යහේැල උණිසමය රු. 500,000) 

14 0.285 අයදුතුරුල්  22   ේත්ෝරළ 
්  ළ දී. ඉාංජිේ් රු අාංය 
මන්්  ේණ ලිතී්  ෘශ ඉදිරීමම 
වඳශළ ඇවහත්ේතු් තුම වවහ 
රමි්  ණලිර  අත්ර ය් ෙ 
සෙ වඳශළ පිිසවිත්ර ශළ මි 
ණ්  ණම ළ රමි්  ණලතී. 

ේ විණ ලයළණළර ණළව් පුහුණු වශ 
ලයයවළයැලල වාංලර්ධා  පුහුණු 
ලෆයවහශ්  

0.4 0.008 ලයලවළයැලල වාංලර්ධා  
පුහුණු ලෆයවහශ  නිම ර  
දී. ේ විණ ලයළණළර ණළව් 
පුහුණු ලෆයවහශ්  මළළ 4  
ක්රියළැලම මට්හේතු ඇත්. 

ේ විණ ලයළණළර ණළව් 
ලෆයවහශ  ශෆ්රු ශඳු ළැල  ල 
කුයළ ණිසමළණ ලයලවළයය්  වඳශළ 
මයමය වශළය වෆණයීම (50  
්ළයැලල) 

1.8  ප්රිරළී ්  ේත්ෝරළ ෆනීම වඳශළ 
FBS පුහුණු මළළේල්  ේ වි 
්ඩයළයතු 4  නිර්මළණය 
ර  දී 

ණිසණළ  ළවහතුම  0.3   

අවිච්ේේ්    

මුළු එකතුම 16.5 0.293  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- ත්රු/ කෘෂි හඹකඹ් බිහි රීරීභ භඟි් 

විරැරීඹහහ පිළිඹතු ශඹදීභ වහ ආ්ධථික ලක්ියඹ ඉවර නළවවිභ. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 

 

 
8.2 බිතුභ් ගතහ ප්රචිපත් කයන අත්ය කහ්ත්හ හඹකත්ඹ ඉවශ නළවවීභ 
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ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය , අේවිරණය , ෘෂිල්ළයිත්ළලය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු),  වශළර ෘෂිර්ම අධාය  (වාංලර්ධා ) 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ් ත්ළ ලයලවළයැලලය ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ 

බිතුම් ලළල ම ළ ප්රභලයරී. ගුණළැලම බීජ්ල සුභත්ළල, ගුණළැලම බිතුම් ලළ ෘශ වශ 

බිතුම් නිහණළ් ය වඳශළ අලයල   ල ත්ළ ණය භළවිත්ය බිතුම් ලළිවජ්මය මට්හේම්  ලළ 

රීමම වඳශළ ණලිර  ප්රධාළ  අලයත්ළ ේව්. ේමම ලයළණෘිරය මන්්  ලළිවජ්මය මට්හේතු බිතුම් ලළල 

ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ ළ් ත්ළ ලයලවළයයි් ශහ උවවහ ත්ැලැලලේැ ශළ ණිසවර හිත්ළමි බිතුම් 

ෘශ ශඳු් ලළ දීම, ගුණළැලම බිතුම් බීජ් නිහණළ් ය ශළ  ල ත්ළ ණය ශඳු් ලළ දීම ඉ  ර 

ඇත්. 

ඳහ්ධලසකරු් :- බිතුම් ලළරුල් , ණිසේභෝගිය් . 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ලළිවජ්මය මට්හේතු බිතුම් ලළල වඳශළ ේ විණ තුම්  

වවිබ ෆ් වීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 බිජ් නිහණළ්  මධායවහථළ ය  වහථළණ ය. 

 බිතුම් ලළ ෘශ ඉදිරීමම (එ  අේයකුහ රු. 50,000/- වශ ළධාළරය  ේ්නු ෆේේ). 

 50  ේ වි ්ළයැලලය යහේැල බිතුම් ලළරුල් හ ය් ේෙෝණරණ බළදීම (මළධාය මිශ්ර 

රීමේතු ය් ෙ, පිරවීේතු ය් ෙ,  ජීලළනුශරණ ය් ෙ ශළ මිහිදුතු ආළර විසිරුතු ජ් ණද්ධාිර). 

  ල බිජ් ප්රේද් ශඳු ළෆනීම වශ ශඳු් ලළදීම වඳශළ ණශසුතු වෆණයීම. 

 පුහුණු රීමේතු වශ ්ෆනුලැල රීිසේතු ලෆයවහශ් .  
 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු - 50   

නිභවුභ :- 

 බිතුම් වඳශළ ම ළ ේව වහථළපිත් බීජ් නිහණළ්  මධායවහථළ ය  පිහිටුවීම - අලය 
උණරණ මිදී ෆනීම වඳශළ ේහ් යර් ෆඳලළ ඇත්. 

 ම ළ ේව වහථළණ ය රනු ෆබ උවවහ ත්ැලැලලේැ ණිසවර හිත්ළමී බිතුම් ෘශ 50 
ඉඳිරීමම - ඉදිරීමතු හයුතුම අරඹළ ඇත්. 

 ය් ේෙෝණරණ වෆණයීම ඔවහේවේ බිතුම් ලළරුල්  වවිබ ෆ් වීම - ප්රවතුණළ්  හයුතුම 
සිදුරමි්  ණලතී. 

 බිතුම් ලළරුල්  අත්ර  ල බිතුම් ්ර් ප්රචලලිත් රීිසම - බීජ් නිහණළ්  අමුද්රලය මිදී 
ේ  ඇත්. 

ප්රියපර:- ේ විණ තුම්  වවිබ ෆ් වීම තුමළි්  ලළිවජ්මය බිතුම් ලළල දිිසෆ් වීම ශළ 
ණළිසේභෝගිය්  වඳශළ ත්ැලැලලේය්  උවවහ බිතුම් බළෆනීේතු ශෆරීයළල ඉශෂ  ෆාංවිම. 

ශඟහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරකක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2,2.1,2.1.1,2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහශ ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලළිවජ් මට්හේතු  බිතුතු් ලළල වඳශළ 

වවිබ ් ල  ් ළ් ත්ළ ප්රිරළභි්   වාංයළල ලෆඩි රීමම. 

 

හඳෘිය කහරඹ  :-  ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.02.22 
ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය: - 2018.01.01 



70 
 

අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ලඹ :- දිලයි  පුරළ 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

6.65 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

බීජ් නිහණළ්  මධායවහථළ ය  
වහථළණ ය 

1.5  අලය උණරණ මිරදී ෆනීම වඳශළ 
ේහ් යර් ෆඳලළ ඇත් 

බිතුම් ලළ ෘශ 50   ඉදිරීමම 
(එ  අේයකුහ රු. 50,000) 

2.5  ප්රිරළී හු ේත්ෝරළ නු ෆබ ඇත්. ඔවුහු 
ඉදිරීමතු හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

බිතුම් ලළරුල් හ 50  
්ළයැලලය යහේැල 
ය් ේෙෝණරණ වෆණයිම. (මළධාය 
මිශ්ර රීමේතු ය් ෙ, පිරවීේතු ය් ෙ,  
ජීලළනුශරණ ය් ෙ ශළ මිහිදුතු 
ආළර විසිරුතු ජ් ණද්ධාිර)  

1.5 0.149 මළධාය මිශ්ර රීමේතු, පිරවීේතු වශ 
ජීලළනුශරණ ය් ෙ වඳශළ ේහ් යර් ඇයීතු 
සිදු ේේර්. මිහිදුතු ආළර විසිරුතු ජ් 
ණද්ධාිර වඳශළ ඇණවුතු භළරේ්  දී. 

 ල ්ර් ශඳු ළ ෆනීම වශ 
ශඳු් ලළදීම 

0.5  බීජ් නිහණළ් ය වඳශළ අමුද්රලය මිදී ේ  
ඇත් 

පුහුණු රීමේතු වශ ්ෆනුලැල රීිසේතු 
ලෆයවහශ  

0.5  ේම ණරළ, අතුණළර වශ අනුරළධාපුර 
අ් ත්ර් ණෂළැල ප්රේද් 3 ේ වී්  වශ 
නිධාළම්  වඳශළ ණර්ේැණ ලයළේිර 
වළච්ඡළ ණෆලෆැලවීමහ වාංවිධාළ ය ර ඇත් 

ලයළණෘිර ණිසණළ  පිිසලෆය 0.15   

මුළු එකතුම 6.65 0.149  
 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ - ණිසවර හිත්ළමී බිතුම් ෘශ ශඳු් ලළදීම. 
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5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම -   ෆත්  

 

 

8.3 හඳෘියඹ -  මී භළසි ඳහරන ව්ධධනඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- අේෂවිරණය. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ලයළණෘිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය. 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු), වශළර ෘෂිර්ම අධාය  (වාංලර්ධා ).  
 
ළසහවන / හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 
මී මෆසි ේණට්ටිය  තුමෂ මී මෆවහව්  ඇිර රීමම මී ණෆිව නිහණළ් ේයහි ිරරවළර ්රමේව්්යයි. එම නිවළ 
දිලයිේ හි මී ණෆිව නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම පිිවව ේමම ත්ළ ණය අනුම ය රීමම වඳශළ ්ළමීය 
ේ වි ජ් ත්ළල දිිස ෆ් විය යුතුමය. ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල පුහුණු රීමම ශළ ත්ළ ිව 
වාංලර්ධා ය ඔවහේවේ මී මෆසි ණළ ය වාංලර්ධා ය රීමේමහි නියෆලි සිටියි. මී මෆසි ණළ  උණරණ 
නිහණළ් ය වශ මී මෆසි ජ් ණ් වහථළණ ය  රීමම ් ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල මන්්  සිදු ේේර්. 
ේලෂඳණහ මී ණෆිව අ්ඩයල වෆණයීම වඳශළ මී මෆසි ණළ ය ලළිවජ්රණය ෂ යුතුම අත්ර මී මෆසි 
ණළය් ේ  ආ්ළයම වශිර රලීම වඳශළ නිසි අ ේෂවිරණ මළර්ය  වාංවිධාළ  ෂ යුතුමයි. 
 
ඳහ්ධලකරු් :- මී මෆසි ණළයි් , ණළිසේභෝගියි් . 
 
ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- 

 අ්ඩයල මී ණෆිව වෆණයීම ත්ශවුරු රීමම වඳශළ ලළිවජ්මය මී මෆසි ණළයි් ේ  වාංයළල 
ඉශෂ  ෆාංවීම. 

 මී මෆසි එතුම රීමේතු ශළ අේවිරණ ණද්ධාිරය  වාංවිධාළ ය රීමම. 

 උවවහ මී මෆසි ණළ  ත්ළ ිව ්රම භළවිත්යහ ශෆය ෆසීම වඳශළ ්ළමීය මී මෆසි ණළය්  
ේණෂඹවීම. 

 ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් මී මෆසි   ශරශළ උවවහ මී මෆසි ණළ  ත්ළ ණය 
වාංලර්ධා ය 

 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 මී මෆසි ේ විණල් 25  වහථළණ ය රීමම වශ මී ණෆිව එතුම රීමේතු ්රමේව්්ය  

වහථළණ ය. 

  ේේෙ චලළිසළ වශ  ේේෙ දි  මගි්  මී මෆසි තුමළ  වළමළජිය්  වශ නිධාළම්  වඳශළ 

පුහුණු වශ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම. 

 මී මෆසි සකජිිවය්   ේබෝ රීමේතු ලෆයවහශ  වඳශළ ණශසුතු වෆණයීම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ - වෘජු - 25    

නිභවුභ :-  

  ම ළ ේව වහථළපිත් ලළිවජ්මය ේ විණ 25  වහථළණ ය - ේ විණ 25  ේත්ෝරළේ  

ඇත්. මී මෆසි ණළ  උණරණ වඳශළ ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු රමි්  ණලතී 

 බිඳුණුලෆල මී මෆසි වාංලර්ධා   ේැ මී මෆසි සකජිිවය්  ඇිර රීමේතු ලෆයවහශ  වඳශළ 

ණශසුතු වෆසීම - ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු රමි්  ණලතී 

ප්රියපර:- ලළිවජ්මය ර්මළ් ත්ය  ලේය්  මී මෆසි ණළ ය වාංලර්ධා ය රීමම. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ - 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2 
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ළසහවනහ / හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලකඹ :- වහථළණ ය ර  ් ලළිවජ්මය මී 

මෆසි ජ් ණ් වාංයළල වශ ලෆඩි ව නිහණළ්  මී ණෆිව ප්රමළණය. 

හඳෘිය කහරඹ :-  
ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.02.22 
ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 

  
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-   ෆත්  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයි  පුරළ 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

4 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ලළිවජ්මය මී මෆසි ේ විණ   25   
වහථළණ ය වශ මී මෆසි එතුම රීමේතු 
්රමේව්්ය  ඇිර රීමම 

   

1.1 50   වශ ළධාළර යහේැල එ  මී 
මෆසි ේ විණ  වඳශළ මී මෆසි 
ේණට්ටි  40   බෆගි්  මී මෆසි ේණට්ටි 
1,000   වෆණයීම 

1 0.282 බිඳුණුලෆල මී මෆසි  ේැ මී 
මෆසි ේණට්ටි 200  වවහ 
ේේරමි්  ණලිර  අත්ර එයි්  
මී මෆසි ේණට්ටි 300   
්ෆ හමැල වවහ ර අලව් ය . 
බළහිර ණළර්ලය් ේ්  ේණට්ටි  
500  මිදී ෆනීම වඳශළ මි 
ණ්  ප්රවතුණළ්  මිටුලහ 
ඉදිිසණැල ර ඇත්. 

1.2 මී මෆසි ේ විණ වඳශළ 
ආර ෂිත් ලෆසුතු  25  වෆණයීම. 

0.125 0.12 මි ණ්  ප්රවතුණළ්  
මිටුලහ ඉදිිසණැල ර ඇත්. 

1.3 මී මෆසි ණළ  වාංවිධාළ ය  
වඳශළ ේල ැල ේය්වුතු බළ දීම 

1  දුතු විසිරණ -  මිහ ්  ළ දී.  
 
ේ වී්  අත්ර ේබ්ළදීමහ හයුතුම 
රමි්  ණලතී 
 
නිවහළරය්  - ේහ් යර් 
ඇයීතු සිදු ේේර්. 

1.4 ේත්ෝරළ ෆනීේතු නිර්ණළය වශ 
නියළම  ලෆයවහශ  ක්රියළැලම 
රීමම 

0.2  ේත්ෝරළැල ේ විණ  22  
නිම ණය ර  දී . 

2 පුහුණු රීමම   / එළිමශ්  චලළිසළ / 
 ේේෙ දි  ණෆලෆැලවීම 

0.755   

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 
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ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

3. මී මෆසි සකජිිවය්   ඇිර රීමේතු 
ලෆයවහශ  වඳශළ ණශසුතු වෆණයීම 

   

3.1 ෘත්රිම සිාංචල  උණරණ 0.45  ේහ් යර් ෆඳලළ ඇත් 
3.2 මී ල් වාංවහථළණ  ය් ෙ 0.1   

4. ණිසණළ  පිිසලෆය 0.1 0.058  

අවිච්ේේ් 0.27 0.113  
මුළු එතුමල 4 0.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- මී මෆවහව්  මන්්  ම් ණරළණය රීමම ඔවහේවේ 

ෘෂිළර්මි ේබෝල අවහලෆ්   ලෆඩිදියුණු වීම.  

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම: -   ෆත් 

 

 
8.4 ඳරතුමරු නිසඳහදන ශඳොකුරු හඹකත් ආද්ධල හඳෘියඹ 

ළඹ ශි්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- අේෂවිරණය 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණතුමරු ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය 
ගතකීභ :- අධාය  )ණතුමරු ණර්ේයණ ශළ වාංලර්ධා (, )වශළර ෘෂිර්ම අධාය ) 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  
ශ්රී ාංළේව් ණතුමරු ලළල වඳශළ ල  වමවහත් භූමි ප්රමළණය ේශ . 150,000 ේව ඇවහත්ේතු් තුම ර 
ඇත්. ේේවේ වුල් ේමයි්  ේබ ේශ මය  ේලතුම ලළ ත්ැලැලලේැ ණලතී. එය 90   ණමණ 
ප්රිරත්යරී. එබෆවි්  ණතුමරු නිහණළ් ය වශ එහි ගුණළැලම ත්ැලලය ණශ මට්හම ණලතී. ශ්රී 
ාංළේව් ණලිර  ේද්ගුිව වහලභළලය ණතුමරු නිහණළ් ය වඳශළ ලයළැල හිත්රය. එබෆවි්  
ණලැල ළ යටිත් ණශසුතු ලළිවජ්මය ණතුමරු ලළල වඳශළ යශණැල ේව උණළමේව්. එමන්්  
ලයලවළයය්  ශහ ළභ උණයළත් ශෆරී අත්රම, අණ ය  ලර්ධා ය ර ආ ය  අඩු රීමම තුමලි්  
ශ්රී ාංළලහ ආර්ථිමය ලළසි අැලණැල ර ත් ශෆ. 

ඳහ්ධලකරු් :- ලළරුල් , ණළිසේභෝගියි්  වශ රජ්ය 
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ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  
 ලළිවජ්මය මට්හේතු ණතුමරු ලළල ප්රචලලිත් රීමම වශ ලළිවජ්මය මට්හේතු ණතුමරු 
නිහණළ් ය ලෆඩිදියුණු රීමම. 

 ණතුමරු අණ ය ේැ ගුණළැලම ත්ැලලය ලෆඩිරීමම වශ විේද් විනිමය උණයළ ෆනීම. 

 ණතුමරු ණළ් ර්මළ් ත් වහථළපිත් රීමම වශ ශ්රී ාංළල තුම සකරීයළ අලවහථළ ලර්ධා ය 
රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 
i. ලළිවජ්මය ණතුමරු ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය වශ උණරණ බළදීම.  

 ේශ . 60 ේේව් ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් බළදීම. 

 ේශ . 60 ේේව් ලළල වඳශළ 25  ්ළයැලලය යහේැල ජ් වතුණළ්  ට්හ 
බළදීම  

 ේශ . 100 අඹ ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් බළදීම. 

 ේශ . 100 අඹ ලළල වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ේවටියර් බළදීම. 

 ේශ . 20 ේ් යතු ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් බළදීම. 

 ේශ . 20 ේ් යතු ලළල වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ේවටියර් බළදීම. 

 ේශ . 20 දිසය්  ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් බළදීම. 

 ේශ . 20 ලෆ් ේ් යතු ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් බළදීම. 

 ේශ . 20 ලෆ් ේ් යතු ලළල වඳශළ GI බහ වශ ෆ්ල යිවහ තුබි ේ  මිේ් බළදීම 

 ේශ . 20 ලෆ් ේ් යතු ලළල වඳශළ 50  ්ළයැලලය යහේැල ේවටියර් බළදීම. 

ii. ේරෝණණ ද්රලය ප්රලළශ ය 
iii. පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම. 
 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ණතුමරු අණ ය යරුල් /ලළනිජ්මය ණතුමරු ලළරුල් .     
 

නිභවුභ :- 
 ලළිවජ්මය ණතුමරු ලළල ලෆඩිදියුණු රීමම වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේව ේේව් ණෆ 

27,500  , අඹ ණෆ 8,000   ශළ ේ් යතු ණෆ 9,375   බළදීම.  
 පුහුණු ලෆයවහශ්  6   වතුපර්ණ ර ඇත්. 

ප්රියපර :- ේශ . 220  ලළිවජ්මය මට්හේතු ණතුමරු ලළ ඇිර රීමම. 

ශඟහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2, 2.1, 1.1.1, 2.1.2 

ළසහවනහ/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලළ ර  ් භූමි ප්රමළණය. 

හඳෘිය කහරඹ :- 
ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.03.16 
ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.01.01 
අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්.  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ලඹ :- තුණශ, මළත්ේ්, ශතුබ් ේත් හ, කුරුණ, පුැලත්ම, අතුණළර, 
ේම ණරළ, මයෂපුල, මළත්ේ්, අනුරළධාපුර, ්. 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

48.36 

 
 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ලළිවජ්මය ණතුමරු ලළල 
වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය වශ 
උණරණ බළදීම.  

   

ේශ . 60 ේේව් ලළල 
වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් 
බළදීම. 

10  ශතුබ් ේත් හ ේශ . 20 - ණෆ 
27,500  සිටුලළ ඇත්. 
කුරුණ, පුැලත්ම - බිතු 
වෆසීම අරඹළ ඇත්. 
ණෆ 75,000  වඳශළ මි ණ්  
ෆඳලළ ඇත්. 

 ේශ . 60 ේේව් ලළල 
වඳශළ 25  ්ළයැලලය 
යහේැල ජ් වතුණළ්  ට්හ 
බළදීම  

13.5  මි ණ්  ෆඳලළ ඇත්. 

 ේශ . 100 අඹ ලළල වඳශළ 
ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් 
බළදීම. 

6  මයෂපුල, අනුරළධාපුර - ණෆ 
සිටුවීම අලව්  ර ඇත්. 
පුැලත්ම, ේම ණරළ, මළත්ේ් 
- ණෆ සිටුවීම අරඹළ ඇත්. 

 ේශ . 100 අඹ ලළල වඳශළ 
50  ්ළයැලලය යහේැල 
ේවටියර් බළදීම. 

0.3  මි ණ්  ෆඳලළ ඇත්. 

 ේශ . 20 ේ් යතු ලළල 
වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් 
බළදීම. 

2.5  ේශ . 15 ණෆ සිටුලළ ඇත් 

 ේශ . 20 ේ් යතු ලළල 
වඳශළ 50  ්ළයැලලය 
යහේැල ේවටියර් බළදීම. 

0.06  මි ණ්  ෆඳලළ ඇත්. 

 ේශ . 20 දිසය්  ලළල 
වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් 
බළදීම. 

2  බිතු වෆසීම අරඹළ ඇත්. ණෆ 
වඳශළ ඇණවුතු භළරදී ඇත්. 

 ේශ . 20 ලෆ් ේ් යතු ලළල 
වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය ේ  මිේ් 
බළදීම. 

1  බිතු වෆසීම අරඹළ ඇත්. 

ේශ . 20 ලෆ් ේ් යතු ලළල 
වඳශළ GI බහ වශ ෆ්ල යිවහ 
තුබි ේ  මිේ් බළදීම. 
 

10.5  මි ණ්  ෆඳලළ ඇත්. 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 
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(රු.මි) 

ේශ . 20 ලෆ් ේ් යතු ලළල 
වඳශළ 50  ්ළයැලලය 
යහේැල ේවටියර් බළදීම. 

0.06  මි ණ්  ෆඳලළ ඇත්. 

ේරෝණණ ද්රලය ප්රලළශ ය 0.64   

පුහුණු ලෆයවහශ්  0.3  ලෆයවහශ්  6   ණලැලලළ ඇත්. 
ණිසණළ  ළවහතුම  1.1175 0.096  

      අවිච්ේේ් 0.3825   

මුළු එකතුම 48.36 0.096  

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ : -  
ේමම ලයළණෘිරය මන්්  ේත්ෝරළේ  ඇිර සියළු ණතුමරු ේබෝ බහු ලළර්ෂි ළේව්. එම නිවළ 
එම ළ ළබ්  අලේෝණ ක්රියළලලියහ වශ ලළත්ය ණවිෙ රීමමහ ්ළයේව්. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත්. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

9. ආගතමික සථහනර කෘෂික්ධභඹ 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය. 

ගතකීභ :- දිවහත්රි  ෘෂිර්ම අධාය  (අනුරළධාපුර, ේණ ේෂ ්  රුල). 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- නිඹමු හඳෘියඹක් ශර  ්ධ ආගතමික 

සථහනර ඳියන ඌන බහවිත් ඉසතු ගතහහ ශඹොමු කය ගතළනීභ. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අරමුණ :- ආමි වහථළ ල ඌ  භළවිත් ඉයතු නිහණළ්  ක්රියළලලිය 

වඳශළ ්ළය ර ෆනීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ්ධ ආගතමික සථහන වහ ඳළර වහ අශනකුත් ශඹදවුතු රඵහදීභ වහ ක්ශේත්රශේ 

සථහඳනඹ රීරීභ. 
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විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-  ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය.  

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- (උ්ළ 2 , 2.1, 2.1.1) 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ඌ  භළවිත් ඉයතු නිහණළ්  

ක්රියළලලියහ ්ළය රේ  ඇිර ආමි වහථළ  ණ . 

ප්රියපර :-ඌ  භළවිත් ඉයතු වාංලර්ධා ය වීම ශළ ජ්ළිර ණෂතුමරු නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම. 

නිභවුභ :- ආමි වහථළ ල ණතුමරු ණෆ වහථළණ ය. 

ඳහ්ධලකරු් :- ආගතමික සථහන. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - වෘජු ප්රිරළී ්  - ආමි වහථළ  524. 

හඳෘිය කහරඹ  :-ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.07.01 

                          අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31                            

 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ළය දිගු රීමේතු අලයත්ළලය  

 ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- අනුරළධාපුර, ේණ ේෂ ්  රුල දිවහත්රි . 
 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

5.0 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ආමි වහථළ  ශඳු ළ ෆනීම, ණෆ 
ශළ අේ කුැල ේය්වුතු බළ දීම 

   

අනුරළධාපුර 3.0  ණෆෂ වශ ේය්වුතු බළදීම වඳශළ 
අලය ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු 
ර ඇත්. 

ේණ ේෂ ්  රුල 2.0 0.03 ආමි වහථළ  211   
ශඳු ළේ  ඇත්. 

 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ. 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රේ  ඇත්. 

10. ශද්ලගුිවක විඳ්ධඹහ වහ  සුහුරු කෘෂික්ධභඹ 

10.1 හඳෘියඹ -  ත්රු/ හඹකඹ් භගත ඉවශ ටිනහකභක් හිත් එශළු 

නිසඳහදනඹ ළඩිදියුණු රීරීභ වහ කුලී ඳවසුකභ ඹහශත් සඹවරිඹ ආයක්ෂිත් ගතෘව 

ඉදිරීරීභ. 
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ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ආණ්ළ ෂම ළරණ වශ ළගුිව බණතු. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළේිර වශ පුහුණු), ලයළේිර වශ පුහුණු මධායවහථළ ය, ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, වතුබ් ධීරණය වශළර අධාය , ෘෂිර්ම, ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය, 

ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 

විලෘත්  ේේෙේැ එෂලළු ලළ රීමේතුදී ්ෆඩි ලර්ළල, ්ෆඩි නියාං ත්ැලල වශ සුෂඟ ආදී ව ේද්ගුිව 

විණර්යළව ේශේතුමේල්  නිර් ත්රේය්  අයශණැල බණතුලහ  ේව්. එේම් ම, ෘමි/ 

ණළිේබෝධාය් ේ  ්ශණේය්  අවහලෆ් ේ ්  වෆරීය යුතුම ප්රමළණය  ශළනියහ ණැලේව්. ේේවේ 

වුල්, ශ්රී ාංළේව් ේ වී්  විසි්  අනුම ය රනු බ  වළමළ ය ්  මය ලළ ්රම ේශේතුමේල්  

අලළරේැ එෂලළු වෆණයුම අලම මට්හම ණලතී. එේම් ම, ලළල් හි ණලැල ළ  ණළරතුණිස ්රම 

ේශේතුමේල්  ශ්රී ාංළේව් ත්රුණ ණරතුණිස ්රම ේශේතුමේල්  ශ්රී ාංළේව් ත්රුණ ණරතුණරළේව් ලෆඩි 

පිිසව  එෂලළු ලළල වඳශළ ේය මු ේ  ේව්. අර්ධා වහලයාංක්රීය ආර ෂිත් ෘශ යහේැල අණ ය  වශ 

ේද්ශීය ේලෂඳණ වඳශළ ඉශෂ ලටි ළමරී්  යුැල එෂලළු නිහණළ්  ලෆඩිදියුණු රීමම ේමම 

ලයළණෘිරේය්  අරමුණු ේේර්. 

ඳහ්ධලකරු්: - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ඕ ම ේද්ගුිව ත්ැලැලලය්  යහේැල ඉශෂ ලටි ළම  වහිත් 

එෂලළු නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 ජ් ේණ තුණ, ේණ ේශ ර මිශ්රිත් ජ් වතුණළ්   , ඌහණැලල ණළ  ණද්ධාිර ( ලර් 
අඩි 2000 බෆගි් ) වහිත්  ෂුද්ර ලළිස ණද්ධාිර ඇතුමළුල අර්ථ වහලයාංක්රිය ආර ෂිත් ෘශ 30  
වහථළපිත් රීමම. 

 ලළ මළු 24,000  බළදීම. 

 ත්ලළ්  බඳු්  450  බළදීම. 

 ෘෂි ළිාං 02  වහථළපිත් රීමම වශ සුර්ය බේය්  යුැල ජ් ේණ තුණ මිදී ෆනීම. 

 ේත්ළ විදුලිය වශ විදුලි සකශෆ්  ණද්ධාිරය  බළදීම. 

 වහලයාංක්රිය ක්රියළළම මුධාර්ම පිළිබඳ අ්ළෂ නිධාළිස්  වම ේ වී් / අේයෝජ්ය්  
පුහුණු රීමම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ලයලවළයය්  30  ලළර්ෂිල ප්රිරළභ බයි. 

 

නිභළවුභ :-  

 ආර ෂිත් ෘශ වාංඩෑර්ණය (30) ඉදි රීමම වඳශළ මශඉලුේණම  ේේෙ ේබෝ 
ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය ශළ බහ අත් රජ්ේැ ේ විණ ේත්ෝරළේ  ඇිර අත්ර 
ේතු ල  විහ ේ ් ෙළැලතුමල පිිස මළ ඇත්. 
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  ලළ මළු වඳශළ ඇවහත්ේතු් තුම වවහර ඇත්. 

 ත්ලළ්  බඳු්  වඳශළ ඇවහත්ේතු් තුම වවහර ඇත්. 

 ආර ෂිත් ෘශ වඳශළ විදුලි බය බළෆනීමහ විදුලිබ ම්ඩයය වම වළච්ඡළ ර 
ඇත්. 

ප්රියපර :-  

ඕ ම ේද්ගුිව ත්ැලැලලය්  යහේැල ඉශ ලටි ළම  වහිත් එෂලළු ලවර පුරළම නිහණළ් ය 

රීමම වඳශළ අලය ණශසුතු ණෆලතීම. ආර ෂිත් ේරෝණණය පිළිබඳ  වී  ෘෂි ත්ළ ිව 

භළවිත්ළල්  බළ ෆනීම වඳශළ ේ වී් / ආේයෝජ්ය්  වඳශළ ල  ණශසුතු සුභ විම. 

ශඟහකය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1.1,2.1,8.2,13.1,13.3 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්   - 1.1.1,2.1,8.2,13.1.1,13.3.1 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලයලවළයයි්  වාංයළල. 

හඳෘිය කහරඹ :-   ආයතුබ කර දිනඹ :- 22.02.2018 

                  ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දි ය :- 2018.01.01  

                  අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත්.  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ණතුමරු ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය, මශඉලුේණ්ම, 

බහඅත් ේ විණ.  

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

79.96 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ජ් ේණ තුණ, ේණ ේශ ර මිශ්රිත් ජ් 
වතුණළ්   , ඌහණැලල 
ණළ  ණද්ධාිර (ලර් අඩි 2000 
බෆගි් ) වහිත්  ෂුද්ර ලළිස ණද්ධාිර 
ඇතුමළුල අර්ධා වහලයාංක්රීය ආර ෂිත් 
ෘශ 30  වහථළපිත් රීමම. 

60 0.138 ලයළණෘිරය අලවළ ේැදී ෘෂි 

ලයලවළයය්  වඳශළ කුලී ණ් ම 

යහේැල බළදීම වඳශළ අර්ධා වහලයාංක්රිය 

ආර ෂිත් ෘශ 30  ේ ය නු ඇත්. 

වහලාංයක්රිය ආර ෂිත් ෘශ වහථළපිත් 
රීමම වඳශළ ේහ් යරය බළේ්  දී. 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 
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ේය්වුතු වෆණයීම - මළු 24,000 1.8  ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර  දී. 

ත්ලළ්  බඳු්  450  වෆණයීම 
(ලර් අඩි 2000 ෘශ වඳශළ 
ත්ලළ්  බඳු්  15) 

0.058  ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර  දී. 

සුර්ය බේය්  ක්රියළර  ජ් 
ේණ තුණ වහිත් ෘෂි ළිාං 02  
වහථළපිත් රීමම 

13.2  වහථළ ය ේත්ෝරළ ්  ළ දී. 

ේත්ළ විදුලිය වශ විදුලි සකශෆ්  
ණද්ධාිරය  වහථළපිත් රීමම 

2.5  ක්රියළ ණටිණළටිය විදුලි බම්ඩයය 
වම වළච්ජ්ළ ර  දී. 

වහලයාංක්රීය ක්රියළළම මුධාර්ම 
පිළිබ් ේ වී් / ආේයෝජ්ය් , 
අ්ළෂ නිධාළම්  වම පුහුණු 
රීමම 

1.4  ලයලවළයය්  ේත්ෝරළ ෆනීේම්  
අ තුමරුල ක්රියළැලම රනු ෆේේ. 

ණිසණළ  ළවහතුම 1 0.0345  

එකතුම 79.96 0.1725  

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- විලෘත්  ේේෙය ශළ වළේේ  ආර ෂිත් ෘශ 

තුම අලම ෘමි වශ ේරෝ ත්ැලැලල ණෆලතීම ේශේතුමේල්  ආර ෂිත් ේරෝණණේැදී ණළිේබෝධා ළ 

භළවිත්ය අලම  ශෆ. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 

 

 

10.2 හඳෘියඹ -  කහඵනික ශඳොශවොය ව කහඵනික නිසඳහදනර ත්ත් 

වියකකය/ඹ වහ භනහ ශර ළඩි දියුණු කශ භධසථහනඹක් සථහපිත් රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 
 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයිත්ළලය. 
 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 

ගතකීභ :-  අධාය  (ලයළණෘිර ශළ පුහුණු), ලයළණෘිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය, ෘෂිර්ම   

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, වතුබ් ධීළර - වශළර ෘෂිර්ම අධාය  (වාංලර්ධා ) ,    ළබනි 
ේ විත්ෆ  වඳශළ ව විකවහාත්ළ ේ ් ද්රය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  

ළබනි ෘෂි නිහණළ්  වඳශළ ේද්ශීය ශළ අ් ත්ර්ජ්ළිර ේලෂඳේණ ේ් ණලිර  ඉශෂ ඉ්ලුම 
ේශේතුමේල්  ේ වී්  ශළ නිහණළ්යි්  විළ වාංයළල  වහලඩෑය ේ විණ නිසි වශිරරණයරී්  
යුැල ළබනි ේ විණ  බලහ ණැලර ෆනීමහ ශළ විළ ප්රමළණේය්  ේ තුේණෝවහට් ේණ ේශ ර 
නිහණළ් ය රීමමහ ප්රයැල  ්රිර. ළබනි ේ විත්ෆ  වඳශළ ව ජ්ළිර මධායවහථළ ය ලේය්  ේමම 
ලයළණෘිරය තුමළි්  ේ වී් , ලයළේිර නිෂධාළම් , ේ තුේණෝවහට් නිහණළ්යි්  ශළ අේ කුැල අ්ළ 
ණළර්ලරුල්  වඳශළ පුහුණු ශළ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  ණලැලලනු බයි. එේම් ම, ළබනි 
ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ ත්ළ ණය ලෆඩි දියුණු රීමමහ ණර්ේැණ හයුතුම සිදු ර  අත්ර ළබනි 
ේණ ේශ ර නිහණළ්යි් , ළබනි ේබෝ ලළරුල්  වශ ඔවු් ේ  නිහණළ්  උේ්වළ 
වශිරරණ ක්රියළලලිය  ක්රියළැලම ේේර්. 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
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ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  

ිරරවළර ේබෝ ලළල වඳශළ ව ළබනි ේණ ේශ රල ත්ැලැලල වශිරරණය ශළ දිලයි  තුමෂ 
ළබනි ෘෂිර්මළ් ත්ය ප්රලර්ධා ය රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 ළබනි ෘෂිර්මළ් ත්ය උේ්වළ ත්ළ ණය පිළිබඳ ණර්ේැණ හයුතුම සිදු රීමම. 

 ේ වී් , ලයළේිර නිෂධාළම් , ේ තුේණෝවහට් නිහණළ්යි්  ශළ අේ කුැල ණළර්ලරුල්  
වඳශළ පුහුණු ශළ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම.  

 ේ තුේණෝවහට් නිහණළ් ය රීමම,   වඳශළ ආ්ර්  ණෆලෆැලවීම ශළ ළබනි ේය්වුතු 
නිහණළ්  ත්ළ ණය ව්ශළ ආ්ර්  ණෆලෆැලවීම.  

 ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ්යි්  වඳශළ වශිරර  ක්රියළලලිය. 

 වි්යළළර ේ ය ෆගි් වහථළපිත් රීමම. 

 මළඳුර ළබනි ේ විත්ෆ  වඳශළ ව විකවහාත්ළ ේ ් ද්රය ිරරවළර වාංලර්ධා ය වඳශළ ව 
මධායවහථළ ය  ේව වාංලර්ධා ය රීමම වඳශළ රවළය ළළර ණශසුතු ඇතුමළුල යටිත් 
ණශසුතු වාංලර්ධා ය රීමම. 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ශකොතුශඳෝසට් නිසඳහදකඹ්.  

නිභළවුභ :-  
 ළබනි ෘෂිර්ම ත්ළ ණය වඳශළ ණර්ේැණ හයුතුම වඳශළ ණම ණ 07   සිදු 
රමි්  ණලිර  අත්ර ේ තුේණෝවහට් වළතුණ විහේ්ණය රමි්  ණලතී. 

 ල. මී. 592  ්ෆ් ෘශය  ඉදි ර ඇත්. 

 ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  06   ණලැලලළ ඇත්. පුහුණු ලෆයවහශ්  වඳශළ අලය උණරණ 
මිෂ දී ේ  ඇත්. ේ තුේණෝවහට්  ේම.ේහ  125 ශළ ධජ්ල අඟුරු ේහ ්  12 නිහණළ් ය ර 
ඇත්.  

 ේ තුේණෝවහට් වෆසීේතු  ය  -  ඉදි රීමතු හයුතුම සිදු රමි්  ණලතී, ේ තුේණෝවහට් 
වෆසීම වඳශළ අාං ය  ඉදි රීමම - අලව්  ර ඇත්, ණණු ේණ ේශ ර නිහණළ්   ය - 
අලව්  ර ඇත්,  ේ තුේණෝවහට් ේැල නිහණළ්   ය, ධජ්ල අඟුරු නිහණළ්   ය - 
90  ලෆය අලව්  ර ඇත්. 

 වශිරරණ ් ේ තුේණෝවහට්  නිහණළ්යි්  වාංයළල - 27. 

 වි්යළළර ේ ය ෆගි් ඉදිරීමම අලව්  ර ඇත්. 

 මළඳුර ළබනි ේ විත්ෆ  වඳශළ ව විකවහාත්ළ ේ ් ද්රය ිරරවළර වාංලර්ධා  
මධායවහථළ ය  ේව ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ අ . ½   ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර 
වහථළණ ය ර ඇත්, ෆේල් ඩිහ ේේව්, ම ශළ අ ලර් ලළ රීමම වඳශළ අ . 02  

බිතු වවහ ර ඇත්. ණර්ේැණ හයුතුම වඳශළ අ . 1 ½  භූමි ප්රමළණය  වාංලර්ධා ය ර 
ඇත්, ණතුමරු - අ . 2  ශළ එෂලළු - අ . 2 ලළ ර ඇත්. ේරෝ් 02  වහිත් ට්රෆ හරය 
අළුැලලෆඩියළ ර ඇත්, ේණ ් ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය මිෂදි ෆනීම වඳශළ ේහ් යරය 
පිිස මළ ඇත්, අ . 07  ළබනි ලළල  වහිත් ේලැලත්  ණලැලලළේ  යයි.  
 

ප්රියපර :- දිලයි  තුමෂ ආර ෂිත් ේබෝ නිහණළ් ය ලර්ධා ය ර ඇත්. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 11.1, 2.1, 12.4 
 ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්ය - 1.1.1, 2.1.2, 12.4.1 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  ලෆඩි දියුණු ෂ ත්ළ ණය්  වාංයළල, 

ලයළේත් රීමතු ශළ ළබනි ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ නිකුැල ෂ වශිර වාංයළල. 

හඳෘිය කහරඹ :-  

 ආරතුභ  දි ය :- 22.02.2018 
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 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 01.01.2018 

 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 31.12.2018 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයි  පුරළ.  

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

17.64 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ළබනි ෘෂිර්මළ් ත්ේැ 
ත්ළ ණය ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ 
ණර්ේැණ හයුතුම සිදු රීමම 
 

0.8 0.2951 

ණම ණ 02 – සිදු රමි්  ණලතී  

(බ්ඩය ළ වශ මළල මිිසවහ ) 

ණම ණ 02 –  සිදු රමි්  ණලතී 

(අ්  ළසි, ේේර) 

ණම ණ 02 –  මළළු මිිසවහ/ ත් ළලි 

වඳශළ ණම ණ සිදු රමි්  ණලතී  

ේ තුේණෝවහට්ල ගුණළැලමය ලෆඩි 

රීමම වඳශළ වළතුණ විහේ්ණ 

හයුතුම සිදු රමි්  ණලතී -  ළබද්ධා 

ළ ේණෝණ ෂම ළරණය 

වඳශළ ණර්ේැණ හයුතුම  ේේේෙැ 

වහථළණ ය ර ඇත් 

2. ේ වී් , ලයළේිර 
නිෂධාළම් ,ේ තුේණෝවහට් නිහණළ්යි්  
ශළ අේ කුැල අ්ළ පුද්යි්  වඳශළ 
පුහුණු ශළ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  
ණෆලෆැලවීම  

1 0.5741 

්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  03   
(පුහුණුළී ්  3215 වඳශළ) ණලැලලළ 
ඇත්.  
පුහුණු ලෆයවහශ්  වඳශළ අලය 
උණරණ මිෂදි ේ  ඇත්.  
ණළව් ෂමු්  වඳශළ ලෆයවහශ්  03 
  ණලැලලළ ඇත්. 

3. ේ තුේණෝවහට් නිහණළ් ය ශළ 
ළබනි ේය්වුතු නිහණළ්  ත්ළ ණය 
ව්ශළ ආ්ර්  ණෆලෆැලවීම 
 

1.65 0.321 

ේ තුේණෝවහට් ේහ ්  125 ශළ ධජ්ල 
අඟුරු ේහ ්  12 නිහණළ් ය ර ඇත්  
ේ තුේණෝවහට් වෆසීේතු  ය  -  
ඉදි රීමතු හයුතුම සිදු රමි්  ණලතී, 
ේ තුේණෝවහට් වෆසීම වඳශළ 
අාං ය  ඉදි රීමම - අලව්  ර 
ඇත්. ණණු ේණ ේශ ර නිහණළ්  
 ය - අලව්  ර ඇත්,  
ේ තුේණෝවහට් ේැල නිහණළ්  
 ය, ධජ්ල අඟුරු නිහණළ්  
 ය - 90  ලෆය අලව්  ර ඇත්. 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

4. ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ්යි්  
වඳශළ වශිරරණ ක්රියළලලිය 

0.8 0.166 
නිහණළ්යි්  27   වශිරර  
දී 
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130 ේ්ේ කු වඳශළ වශිරරණ 
ක්රියළලලිය සිදු රමි්  ණලතී.  
රවළය  ද්රලය ශළ වීදුරු භළ්ඩය මිදී 
ේ  ඇත් 

5. වි්යළළර ේ ය ෆගි් ඉදිරීමම 6.8 4.353 

අලව්  ර ඇත් 
 
 
 

6.  මළඳුර ළබනි ේ විත්ෆ  වඳශළ 
ව විකවහාත්ළ ේ ් ද්රය ිරරවළර වාංලර්ධා  
මධායවහථළ ය  ේව ලෆඩි දියුණු රීමම 

6.29 0.169 

අ . ½   ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර 
වහථළණ ය ර ඇත්, ෆේල් ඩිහ 
ේේව්, අ ේබෝ ලළ රීමම වඳශළ 
අ . 02  බිතු වවහ ර ඇත්. 
ණර්ේැණ හයුතුම වඳශළ අ . 1 ½  
භූමි ප්රමළණය  වාංලර්ධා ය ර ඇත්, 
ණතුමරු - අ . 2  ශළ එෂලළු - අ . 
2 ලළ ර ඇත්. ේරෝ් 02  වහිත් 
ට්රෆ හරය අළුැලලෆඩියළ ර ඇත්, 
ේණ ් ලළල වඳශළ ේරෝණණ ද්රලය මිෂදි 
ෆනීම වඳශළ ේහ් යරය පිිස මළ ඇත්, 
අ . 07  ළබනි ලළල  වහිත් 
ේලැලත්  ණලැලලළේ  යයි.  
 

මුළු එකතුම 17.64 6.0484 
 
 

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- 

 අණද්රලය වශ ේ  මිේ් බළත් ශෆරී ද්රලය ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ් යහ භළවිත්ළ ෂ 

ශෆරී වීම. 

 නිලෆරදි අණද්රලය ෂම ළරණ පිෂේලැල අනුම ය රමි්  ණිසවර දණය අලම රීමම. 

 අළබනි ේණ ේශ ර ශළ රවළයනි ද්රලය භළවිත්ය අලම ෂ ශෆරී වීම. 

  ළබද්ධා ළ ේණෝණ ණද්ධාිර ත්ළ ණය ක්රියළැලම රීමම මගි්  ණළාංශු ශළ ජ් දණය 

අලම රීමම . 

 ණළාංශු ශළය ය අලම රීමම. 

 දීර්ක ළළී  ණළාංශු වළරලැල බල ලෆඩි දියුණු රීමම. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්  
 

 

 

 

 

10.3 

ශද්ලගු/ ශනස වීතු රහ ඔශයොත්තුම ශදන ළව් ගතතුභහන ශගතොවිත්ළ් ඳද්ධිය 

ආකෘියඹ 
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ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ආණ්ළ ෂම ළරණ වශ ේද්ගුිව බණතු. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ගතකීභ :- අධාය  ( ේේෙ ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ),  ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

වතුබ් ධීළර - (නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය ), ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  
යළණ ය අර්ධාද්වීණය ශෆරුණුේ හ දිලයිේ හි වියළි ප්රේද් ල කුයළ ලෆව් 30000   ණමණ විසිම 
ණලිරයි. එබෆවි්  වියළි ෂළණේයහි වම භූමිය ම ණළේශේ කුයළ ලෆව් ල ේණෝ ප්රේද් ලහ අයැල 
ේව්. කුයළ ලෆව් පිළිවර රීමමහ අතීත්ේැදී යතු උැලවළශය  ්රළ ිරබුණ් එේවේ වාංලර්ධා ය වඳශළ 
ේත්ෝරළනු ෆබ ඇැලේැල ලෆලැල, ලළ  ශෆරී ප්රේද්යැල ණමණ  ල  අත්ර, වාංලර්ධා  
ලෆයවහශ  යහේැල ේණෝ ප්රේද්ය ලෆඩිදුයුණු රීමම වතුබ් ධාේය්  වළ බළ ේ  මෆත්. 
වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ිරබියදීැල ණද්ධාිර ශළය ය අ්ඩයල සිදු විය. එබෆවි්  ේමම ප්රයැල ය වමවහත් 
කුයළ ලෆව් ණද්ධාිරය පිළිවර ේ හ ිරරවළරැලලය වශිර රලීම පිිවවය. නියමු ණිසමළණේය්  
ේත්ෝරළනු ෆබ කුයළ ලෆව් ණද්ධාිර පිළිවර රීමම ආ්ර්ය  වණයනු ඇිර අත්ර, එය වියළි 
ළණේැ අේ කුැල ණද්ධාිර වාංලර්ධා ය උැලේප්රේරණය රනු ඇත්. 
    
ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  ේද්ගුිව බණම නිේේධාළැලම රීමමහ කුයළ ලෆව් ණද්ධාිර 

ලෆඩිදියුණු රීමම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 ේත්ෝරළනු ෆබ ලෆව් තුමළ  ේ විත්ෆ්  ණද්ධාිරය 

යහේැල ේබෝ, ණව, ජ්ය, ජ් වි්යළැලම ේබෝ 

ෂම ළරණය යහේැල වහථළනීය ළ ණය සිදු 

රීමම. 

  ේශ්මළු වෆසීම, ණළාංශු වශ ේත්ත්ම ය වාංර ණ 

ක්රියළමළර් වශ ත්ලදුරහැල ේර ් මය ත්ෆ් ණැල විම 

අලහිර රීිසම මන්්  උවහ බිතු වාංලර්ධා ය. 

  ේේෙ ණශසුතු වාංලර්ධා ය වශ ජ් වතුණළ්  

උණරණ වෆණයීම. 

 ේද්ගුිව ිරරවර වහථළ  විේේ ලළිසමළර් 

ත්ළ ණ ශඳු් ලළ දීම, ළර්ය ම ජ්ළණලළශ ය 

මගි්  ේ විණේ් ශළ පිහත් ළර්ය ම ජ් 

ෂම ළරණය, සුදුසු ය වි්යළැලම 

ෂම ළරණ ්රම ශළ උචිත් ේබෝ ප්රේද් 

ශඳු් ලළදීම. 

 ත්ළ ිව නිධාළම්  වශ ේ වී්  වඳශළ ්ෆනුතුලැල 

රීමේතු ශළ පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම. 

 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු    ශගතොවි ජනත්හ   ක්ර - ඳරියඹ  

 නිභළවුභ :-  



85 
 

 ේත්ෝරළනු ෆබ තුමළ  යහේැල ේබෝ, ණව, ජ්ය, ජ් වි්යළැලම ේබෝ 

ම ළරණය පිළිබඳ වහථළනීය ළ ණය වඳශළ ප්රේද් මළයිතු සිිරයම ශළ ණළාංශු 

ළ නීරණ සිිරයම වවහ ර ඇත්.  

 ේශ්මළු වෆසීම, ණළාංශු වශ ේත්ත්ම ය වාංර ණ ක්රියළමළර් වශ ත්ලදුරහැල ේර ්  මය 

ත්ෆ් ණැල වීම අලහිර රීමම මන්්  උවහ බිතු වාංලර්ධා ය රීමම වඳශළ වව  ් ප්රේද් 

මළයිතු සිිරයම ශළ ණළාංශු ළ නීරණ සිිරයමහ අනුල සිදු රීමමහ වෆසුතු ර ඇත්. 

 ේත්ෝරළනු ෆබ වහථළ  ල  ේේෙ ණශසුතු වශ ජ් වතුණළ්  ණශසුතු වාංලර්ධා ය රීිසම 
වඳශළ සර්ය  බ ේණ තුණ වඳශළ මිෂ ණ්  ෆඳලළ ඇත් 

 විවිධා ය වි්යළැලම ෂම ළරණ ්රම වඳශළ වෆසුතු වවහ ර ඇත්. ණශැල බිතුල 

ලළිස ඇ මළර් වවහ රීමම වඳශළ ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල වම වළච්ඡළ 

ර ඇත්. 

   ේේෙ නිම ණ ශළ ේ වි සකවහවීතු 02  ණලැලලළ ඇත්. 
 
ප්රියපර :- ේ වි ප්රජ්ළලේ  ජීල  ත්ැලැලලය උවවහ රීමම ශළ ේත්ෝරළනු ෆබ වහථළ  ල ණළිසවිස 

ේව ය ලෆඩිදියුණු රීමම. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1.1, 2.1, 13.1, 13.4 

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්ය - 1.1.1, 2.1.2, 13.1.1, 13.4.1 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ම ළ ේවේ වාංලර්ධිත් ේද්ගුණයහ 

ඔේර ැලතුම ේ්  ආ්ර් තුමළ ය . 

හඳෘිය කහරඹ :- 

 ආයතුබ කර දිනඹ :- 22.02.2018 
 ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 01.01.2018 
 අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 31.12.2018 
  
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- අනුරළධාපුරය, ිරරේණේ් . 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

17 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.   ේත්ෝරළනු ෆබ ලෆව් තුමළ  
ේ විත්ෆ්  ණද්ධාිරය යහේැල ේබෝ, 
ණව, ජ්ය, ජ් වි්යළැලම ේබෝ 
ෂම ළරණය යහේැල වහථළනීය 
ළ ණය සිදු රීමම 

0.1 0.04 ප්රේද් මළයිතු සිිරයම ශළ ණළාංශු 
ළ නීරණ සිිරයම වවහ 
ර ඇත්  

2   ේශ්මළු වෆසීම, ණළාංශු වශ 
ේත්ත්ම ය වාංර ණ ක්රියළමළර් 

5.0  ප්රේද් මළයිතු සිිරයම ශළ ණළාංශු 
ළ නීරණ සිිරයම මත් භූමි 
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

වශ ත්ලදුරහැල ේර ් මය ත්ෆ් ණැල 
වීම අලහිර රීිසම මන්්  උවහ බිතු 
වාංලර්ධා ය 

වාංලර්ධා ය වෆසුතු ර ඇත් 

3.  ේේෙ ණශසුතු වාංලර්ධා ය වශ 
ජ් වතුණළ්  උණරණ වෆණයීම 

9.0  සර්ය බ ේණ තුණ වඳශළ මිෂ 
ණ්  ෆඳලළ ඇත් 

 
4. ේද්ගුිව ිරරවර වහථළ  විේේ 
ලළිසමළර් ත්ළ ණ ශඳු් ලළ දීම, 
ළර්ය ම ජ් ෂම ළරණය, 
සුදුසු ය වි්යළැලම 
ෂම ළරණ ්රම ශළ උචිත් ේබෝ 
ප්රේද් ශඳු් ලළදීම. 

2.7  විවිධා ය වි්යළැලම 
ෂම ළරණ ්රම වඳශළ 
වෆසුතු වවහ ර ඇත්. ණශැල  
බිතුල ලළිස ඇ මළර් වවහ 
රීමම වඳශළ ේ විජ්  
වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
වම වළච්ඡළ ර ඇත්. 

5. ත්ළ ිව නිධාළම්  වශ 
ේ වී්  වඳශළ ්ෆනුතුලැල රීමේතු ශළ 
පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම 

0.2   ේේෙ නිම ණ ශළ ේ වි 
සකවහවීතු 02  ණලැලලළ ඇත්  

මුළු එකතුම 17 0.04  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-   
ලයළණෘිරයහ ඇතුමැල ල  ක්රියළළරතු තුමෂ ණළාංශු වශ ේත්ත්ම ය වාංර ණය, විකවහා 
ෂමණළර  භළවිත්ළල්  තුමලි්  ණළාංශු ළ් ය අලම රීමම වශ ේත්ෝරළනු ෆබ ලෆව් ණද්ධාිරේයහි 
ණළාංශු ශළය ය ලෆෆ වීම අ් ත්ර්ත් ේව්. එය වමවහථ  ෂුද්ර ලෆව් ණද්ධාිරය පිළිවර රීමමහ වශ 
ිරරවළර බල වශිර රලීමහ ම ේණ් ලනු ඇත්. 

 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 

 

 

 

10.4 ශඵෝගත ගතහ වහ අලත්හඹ භත් ශඳොශවොය ශඹදීභ. 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ගතකීභ :- අධාය  (උ්යළ  ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ), ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  
ේබෝ වඳශළ ්ෆ හ ණලිර  ේණ ේශ ර නිර්ේද් මලි ලේය්  ේණ දු නිර්ේද්ය්  ල  අත්ර වත්ය 

ලේය් ම ණළාංශු ේශෝ ළ ත්ැලැලල ලහ විස  ේවේ ්රමළාං ය ර  ෆත්. ආර්ද්රල ේද්ගුිව 

ත්ැලල ේශේතුමේල්  ණේවේ ණලිර  අිරිස ත් ළ ේණෝ නිත්රම ඇ මළර් ඔවහේවේ ජ්ළ රළ  

 ෂීරණය ේලයි. අලය ප්රමළණයහ ේණ ේශ ර ේයදීම මගි්  ප්රවහත් ේබෝ ලර්ධා ය  වශිර  

ේේර  අත්ර ේ වී් හ ආර්ථිමය ලේය්  ළභ්ළයී අවහලෆ්    බළේ්යි. ඊහ අමත්රල, 

ප්රවහත් ේණ ේශ ර භළවිත්ේැදී ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ආවළ්  අලම ල  ේශයි්  ෘෂි රවළයනි ද්රලය 

අ ලය ේව භළවිත්ය ලෂරී  අත්ර එමගි්  අ ලය රවළයනි අලේේ ෘෂි නිහණළ් ල  
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ත්ෆ් ණැලවීම අලම රයි. ප්රළේද්ශීය / වහථළ  විේේෂිත් නිර්ේද් අනුල ප්රවහත් මට්හමි්  ේණ ේශ ර 

භළවිත්ළ රීිසම මගි්  අධි ේව ේණ ේශ ර භළවිත්ය අලම ලනු ඇත්.  

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ - ේ විත්ෆ  සිදු ර  විවිධා ප්රේද්ල  අඩු විය්තු ශළ ණිසවර 
හිත්ළමී ණෆෂටි ේණෝ ෂම ළරණ වෆෆවහම  වවහ රීමම. 

 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 නිසි ණළාංශු ණම ණ වශ ්රමළාං  ත්ළ ණය්  ලෆඩි දියුණු රීමම. 

 ේත් රතුමරු ලයළේත් රීමම ශළ අේ කුැල ලයළේිර හයුතුම සිදු රීමම. 
 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු/ ක්ර 
 

නිභළවුභ :- 

 නිසි ණළාංශු ණම ණ වශ ්රමළාං  ත්ළ ණය්  ලෆඩි දියුණු රීමම –  

ේ වි  ේේෙ 10   ේත්ෝරළේ  ඇිර අත්ර ණම ණ හයුතුම වහථළපිත් ර ඇත්. 

 ේත් රතුමරු ලයළේත් රීමම ශළ අේ කුැල ලයළේිර හයුතුම සිදු රීමම –  

වී ලළේව් ්ළම නිෂධාළම ලවතු අනුල ේණ ේශ ර නිර්ේද් වඳශළ ේණ ැල වවහ රීමම සිදු රමි්  

ණලතී.  

“අධි ේණ ේශ ර භළවිත්ය නිවළ ණේවේ ේණ වහණරවහ එ සකවහවීම” පිළිබඳල ලෆයමුළුල  23/07/2018 

දි  ණලැලලළ ඇත්.  

ණවහ ණම ළ ර ේණ ේශ ර නිර්ේද් බළදීම”පිළිබඳ ගුල්  විදුලි ලෆයවහශ්  02   16/07/2018 

ශළ 20/07/2018 දි  විළ ය ර  දී.  
 

  ප්රියපර :-නිහණළ්  පිිසලෆය අලම රීමම, ේණ ේශ ර ආ ය ය වඳශළ අලය මු්් ඉිරිස රීමම, 

ණිසවර සුර ෂිත්ත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම, ්ෆයහ අලය ේව යළර ෂිත් ආශළර වෆණයීම.  

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1.1, 2.1, 12.4 

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  ශළ ්ර්ය - 1.1.1, 2.1.2, 12.4.1 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ණළාංශු ණම ණ වාංයළල. 

හඳෘිය කහරඹ :-  
 ආරතුභ  දි ය - 22.02.2018 
 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය - 01.01.2018 
 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය - 31.12.2018 
  
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම - නළත්. 

 

 රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයි  පුරළ. 
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

10 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

නිසි ණළාංශු ණම ණ වශ 
්රමළාං  ත්ළ ණය්  ලෆඩි 
දියුණු රීමම 

6.2 0.0112 ේ වි  ේේෙ 10   ේත්ෝරළේ  
ඇිර අත්ර ණම ණ හයුතුම 
වහථළපිත් ර ඇත් 

(මශනුලර - 05, මළත්ේ් - 05)           
 

ේත් රතුමරු ලයළේත් රීමම ශළ 
අේ කුැල ලයළේිර හයුතුම සිදු 
රීමම 

3.5 0.0795 වී ලළේව් ්ළම නිෂධාළම ලවතු 
අනුල ේණ ේශ ර නිර්ේද් වඳශළ 
ේණ ැල වවහ රීමම ආරතුභ ර 
ඇත්. 

“ අධි ේණ ේශ ර භළවිත්ය නිවළ 

ණේවේ ේණ වහණරවහ එ සකවහවීම” 
පිළිබඳල ලෆයමුළුල  23/07/2018 
දි  ණිසවරය ශළ ෘෂිර්මය 
වතුබ් ධා රළජ්ය ශළ ේණ ද්ලි 
නිෂධාළම්  වඳශළ ණලැලල  දී.  
ණවහ ණම ළ ර ේණ ේශ ර 
නිර්ේද් බළදීම”පිළිබඳ ගුල්  

විදුලි ලෆයවහශ්  02   

16/07/2018 ශළ 20/07/2018 දි  
විළ ය ර  දී.  
 

ණිසණළ  විය්තු 0.3 0.1716  

මුළු එකතුම 10 0.262  

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- 
ේණ ේශ රල අධි භළවිත්ය  ේ  මෆිර ේශයි්  ලයළණෘිරය නිසි ේව ක්රියළැලම රීමේම්  වමවහත් 
ණළිසවිස සුර ෂිත්ත්ළලය ලෆඩි ේේර්. ේණ ේශ ර අධි භළවිත්ය අඩු රීමේම්  ණේවහි ේණෝ 
ේ ය ෆගීම, ජ්ළ ලහ වශ ජ්ය ඇිර වහථළ  ලහ  ේණෝ ළයළම වශ ල්ර ේව ණලිේබෝධා 
වශ ේරෝ ආවළ්  අඩු රීමම ේම් ම ෘෂි රවළයනි ද්රලයල අ ලය භළවිත්ය් අඩු ේේර්. 
 

 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 
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10.5 උදහන ශඵෝගතර ප්රධහන නජ - ඒකහඵද්ධ ඳිපශඵෝධ ව ශයෝගත 

කශභනහකය/ඹ ව්ධධනඹ රීරීභ. 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 
 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයිත්ළලය. 
 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 

ගතකීභ :- 

අධාය  (උ්යළ  ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ), උ්යළ  ේබෝ ණර්ේැණ ශළ  වාංලර්ධා  

ආයත් ය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, වතුබ් ධීළර - වශළර ෘෂිර්ම අධාය  

(ණර්ේැණ), උ්යළ  ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  

ේ ල පුරළ ෘෂිළර්මි ශළ උ්යළ  ේබෝ නිහණළ් යහ ණලිර  ප්රධාළ  බළධාය ල් ේ්  ණළිේබෝධා 

ශළ ේරෝ ආවළ් ය් ය. ෘත්රිම  රවළය  ණලිේබෝධා ළ මත් ණළිේබෝධා  ශළ ේරෝ ණළ ය 

ලර්ත්මළ ේැදී ්ෆඩිලම රඳළ ණලිරයි. ේබෝ අවහලෆ්   ණලැලලළේ  යළම වඳශළ තීරණළැලම 

වළධාය  වී ිරේබ  ෘත්රිම ණළිේබෝධා ළ අහිත්ර ේව භළවිත්ය ණිසවරයහ ේම් ම මළ ල 

ේව ය ය  අාං ලහ ශළනිර ප්රභලය  විය ශෆරීයි. 

 ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණ (IPM) ලෆයවහශ්  වාංලර්ධා ය ඔවහේවේ ණළිේබෝධා ශළ 

ේරෝ ණළ ය රීමම ලෆඩි දියුණු ෂ ශළ ිරරවළර ්රමේව්්යයි.  

(i) වළතුප්ර්ළයි රවළය  ණලිේබෝධා ළ භළවිත්ය අලම රීමම.  

(ii) ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ණළ ේැදී මිනිවළ වශ ණිසවරය මත් සිදුල  අහිත්ර බණම අලම 

රීමම.  

(iii) ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ණළ ය පිලිත් ශෆරී මට්හමහ සිදු ර  විහදී ම් ලේය්  විවිධා 

ණළ  ක්රියළමළර් වහිත් විවිධා ප්රේව්ය් ේ්  යුැල ්රමේව්්යරී.  ළබද්ධා ණලිේබෝධා 

වශ ේරෝ ෂම ළරණ ේමලමහ ත්ළනුිර වශ ේභ ිර ණළ ය, ණලිේබෝධා ශළ 

ේරෝ ලහ ඔේර ැලතුම ේ්  ේබෝ ප්රේද්, ෘමි්   ලෆෂෆ වීේතු ෘමි ේසරේමෝ , 

වහලභළවි වතුමර්  මන්්  ධජ්ල වි්යළැලම ණළ ය, ධජ්ල ණලිේබෝධා ළ වශ 

රවළයනි ණළිේබෝධා අ් ත්ර්ත් ේව්. 

ණිසවර වි්යළැලම ශළ ණළිසවිස වළ බෆලීම මත් ණ් තු ව ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ණළ ය රීමේතු 

ලයළැල උචිත් ්රමේව්්ය ධජ්ල වි්යළැලම ණළ යයි. ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ණළ ය වාංලර්ධා යහ ශළ 

ක්රියළලහ  ෆාංවීමහ ශ්රීාංළල තුමෂ එෂලළු නිහණළ් ය වඳශළ ්රමේව්්ළැලම ලෆයවහශ   ේ  මෆත්. 

එබෆවි් , ශ්රී ාංළේව් එෂලළු නිහණළ් ේැදී  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණ 

ණෆේ ජ්ය , ධජ්ල වි්යළැලම ණළ ේැ ප්රධාළ  වාංරචලය  ලේය්  ේ ය ෆගීේතු අලයත්ළල  

මතුම වී ඇත්.   

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  

ධජ්ල ළර, ධජ්ල ණළිේබෝධා ළ වශ රවළයනි ේ  ල  ්රම ශඳු් ලළදීේම්  රවළයනි 

ණළිේබෝධා ළ අධි ේව භළවිත්ළ රීමම අලම රීමමහ ත්ළ ිව ්රම වාංලර්ධා ය රීමම. 
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ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 මෆටිිර ේ මේහෝයළ ණළ ය වඳශළ ධජ්ල වි්යළැලම වශ ණිසවර වි්යළැලම අධායය  මත් 
ණ් තු ව ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණ ලෆයවහශ්  වාංලර්ධා ය 
රීමම. 

 ශ්රී ාංළේව් උ්යළ  ේබෝල ණළාංශු ේරෝ වඳශළ ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ 
ෂම ළරණය.  

 ශ්රී ාංළේව් කුබිහළසිේැ කුේැ ේබෝ ලහ ශළනි සිදු රනු බ  ඉ් මෆවහවළ 

ශඳු ළෆනීම වශ ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණය (ඩිේේහරළ : 

ේහසහිසහයිේඩ්). 

 ප්රධාළ  බෆ ේහ වරළ විේේය පිලිබඳ ප්රේද්ය පුරළ ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ 
ෂම ළරණ ලෆයවහශ  වළර්ථල ක්රියළලහ  ෆාංවීම වඳශළ  ල ණළ  ්රමේව්් 
ශඳු ළෆනීම.  

 රීයැල ණනුලළේ  ඇ ේර ටිවහ විේේය ණළ ය වඳශළ නියු ලිේයෝ ේණ ලිශයිේර  ධලරවය 
මත් ණ් තු ව ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණය.  

 

ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර 
 

නිභළවුභ :-  

 මෆටිිර ේ මේහෝයළ ණළ ය වඳශළ ධජ්ල වි්යළැලම වශ ණිසවර වි්යළැලම අධායය  

මත් ණ් තු ව ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණ ලෆයවහශ්  

වාංලර්ධා ය රීමම - ණර්ේැණ හයුතුම ක්රියළැලම ේලමි්  ණලතී. 

 ශ්රී ාංළේව් උ්යළ  ේබෝල ණළාංශු ේරෝ වඳශළ ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ 

ෂම ළරණය - ණර්ේැණ හයුතුම ක්රියළැලම ේලමි්  ණලතී.  

 ශ්රී ාංළේව් කුබිහළසිේැ කුේැ ේබෝ ලහ ශළනි සිදු රනු බ  ඉ් මෆවහවළ 

ශඳු ළෆනීම වශ ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණය  

     (ඩිේේහරළ : ේහසහිසහයිේඩ්) - ණර්ේැණ හයුතුම ක්රියළැලම ේලමි්  ණලතී. 

 ප්රධාළ  බෆ ේහ වරළ විේේය පිලිබඳ ප්රේද්ය පුරළ ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ 

ෂම ළරණ ලෆයවහශ  වළර්ථල ක්රියළලහ  ෆාංවීම වඳශළ  ල ණළ  ්රමේව්් 

ශඳු ළෆනීම - ණර්ේැණ හයුතුම ක්රියළැලම ේලමි්  ණලතී. 

 රීයැල ණණුලළේ  ඇ ේර ටිවහ විේේය ණළ ය වඳශළ නියු ලිේයෝ ේණ ලිශයිේර  ධලරවය 

මත් ණ් තු ව ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ ෂම ළරණය -     ණර්ේැණ 

හයුතුම ක්රියළැලම ේලමි්  ණලතී. 

 
ප්රියපර :- ප්රධාළ  එෂලළු ණලිේබෝධායි්  වඳශළ ණළිසවිස ලේය්  ආර ෂිත් ණිසවර වි්යළැලම              

ණළිේබෝධා ණළ ය වාංලර්ධා ය. 
 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1.1, 2.1, 12.4 
 ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්ය - 1.1.1, 2.1.2, 12.4.1 

 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- රවළයනි ණළිේබෝධා ළ භළවිත්ය 

අලම රීමම වඳශළ වාංලර්ධා ය ෂ ජීලය ත්ළ ණ වාංයළල. 
 

හඳෘිය කහරඹ :-  ආරතුභ  දි ය :- 22.02.2018    
ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 01.01.2018      
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 31.12.2018 
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හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත්. 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- මශනුලර, මළත්ේ්, නුලරඑළිය. 
  

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

4 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. මෆටිිර ේ මේහෝයළ 
ණළ ය වඳශළ ධජ්ල 
වි්යළැලම වශ ණිසවර 
වි්යළැලම අධායය  මත් 
ණ් තු ව ධජ්ල -  ළබද්ධා 
ණලිේබෝධා වශ ේරෝ 
ෂම ළරණ ලෆයවහශ්  
වාංලර්ධා ය රීමම 

2.55 0.827 මු ෆටිිර ලහ ණණුල්  වඳශළ 
ප්රිරේරෝධි ප්රේද් ශඳු ළ ්  ළ දී. 
උ්යළ  ේබෝ ණර්. ශළ වාං. 
මධායවහථළ  භූමිය තුමෂදී ම ෆටිිර 
බෆ ටීිසයළ වඳශළ ප්රිරේරෝධී ත් ළලි 
ප්රේද්ල බීජ් නිහණළ් ය අ ළත් 
අභිජ්   ලෆයවහශ්  වඳශළ 
ප්රේයෝජ් යහ ෆනීම වඳශළ ආරතුභ 
ර  දී.  
 

ඩෑහ වි්යළළරය ේබ්ළ ේල්  රීමම 
අලව්  ර  දී.  

2. ශ්රී ාංළේව් උ්යළ  
ේබෝල ණළාංශු ේරෝ වඳශළ 
ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා 
වශ ේරෝ ෂම ළරණය  

0.4  ණළාංශු ේරෝරයි්  ණළ යහ 
ේය ්ළ ත් ශෆරී ළ   ෂුද්ර ජීවි්  
සිව් ේ්ේ කු වෆසීම මන්්  
ණර්ේැණළළර ශළ  ණෆෂටි ෘශ 
ත්ැලැලල යහේැල ේරෝණණය රීමම කුඩු 
ලේය්  ණලිර  වාංේයෝය  වවහ 
ර ණම ණළළර ත්ැලල යහේැල 
ණම ළ ර  දී. 

3. ශ්රී ාංළේව් කුබිහළසිේැ 
කුේැ ේබෝ ලහ ශළනි සිදු 
රනු බ  ඉ් මෆවහවළ 
ශඳු ළෆනීම වශ ධජ්ල - 
 ළබද්ධා ණලිේබෝධා වශ ේරෝ 
ෂම ළරණය  

0.4 0.0717 ේප්රෝටී  ඇම වඳශළ ආරෂිත් ශළ 
වල්ළයී ෘමි ළ ේත්ෝරළෆනීම 
වඳශළ ණම ණ හයුතුම සිදු රමි්  
ණලතී. 
 

4.  ප්රධාළ  බෆ ේහ වරළ 
විේේය පිලිබඳ ප්රේද්ය පුරළ 
ධජ්ල -  ළබද්ධා ණලිේබෝධා 
වශ ේරෝ ෂම ළරණ 
ලෆයවහශ  වළර්ථල ක්රියළලහ 
 ෆාංවීම වඳශළ  ල ණළ  
්රමේව්් ශඳු ළෆනීම  

0.4 0.0215 ේප්රෝටී  ඇම වඳශළ ආරෂිත් 
ෘමි ළ ේත්ෝරළෆනීම වඳශළ 
ණම ණ හයුතුම සිදු රමි්  ණලතී. 
ේ විබිතු ල සිටි   සුහුඹු් ණතුමරු  
මෆවහව්   මශළ ණිසමළණේය්  ශසු 
රෆනීම ප්රේද්ය පුරළ ණෆිරරුණු  
 ළබද්ධා ණළිේබෝධා වශ ේරෝ 
ෂම ළරණේැ  ල ත්ළ ිව 
්රමය  ේව ක්රියළලහ  ාංල  දී.  
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

5.  රීයැල ණණුලළේ  
ඇ ේර ටිවහ විේේය ණළ ය 
වඳශළ නියු ලිේයෝ 
ේණ ලිශයිේර  ධලරවය මත් 
ණ් තු ව ධජ්ල -  ළබද්ධා 
ණලිේබෝධා වශ ේරෝ 
ෂම ළරණය 

0.25 0.167 වි්යළළර ත්ැලැලල යහේැල දී රීයැල 
ණණුල්  මශළ ණිසමළණේය්  ඇිර 
රීමම ආරතුභ  ර  දී.  
ධලරවහ ආවළදිත් රීයැල ණණුල්   
 ේේෙය්   ශඳු ළ්  ළ ් අත්ර 
වි්යළළරය තුමෂදී ගුණ ය ආරතුභ 
ර  දී.  
ණම ණ හයුතුම ේ්ල  ලර සිදු 
රමි්  ණලතී 

මුළු එකතුම 4 1.087  

 

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- 
 

 රවළයනි ණළිේබෝධා ළ භළවිත්ය අලම රයි. 

 ධජ්ල ශළ ෘෂි රවළයනි ද්රලය නිහණළ් ය ශළ භළවිත්ය පිළිබඳ මශජ් ත්ළලේ  ශළ 
ේ වී් ේ  උ ් දුල වශ ශෆරීයළල ප්රලර්ධා ය රීමම මන්්  ෘමි ළ භළවිත්ය නිවළ 
සිදුල  ණිසවර දණය අලම රත් ශෆ. 

 මිනිවහ ේව යයහ ශළ ණිසවර ණද්ධාිරයහ ඇිර අලධාළ ම අලම රීමම වශ ණළිසවිස 
වමතුමලිත්ත්ළල ආර ළ රීමම. 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 

 

 

10.6 වී, යහකජු ව ශඳෝ ඉසතුර අතුමරු ගතහ වහ  

භහධ ළසහව් ඳළළත්වීභ. 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 
 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 

ගතකීභ :- අධාය  (ජ්ළිර ෘෂිළර්මි ේත් රතුමරු ශළ ව් නිේව්් ), වතුබ් ධීළර - වශළර 

ෘෂිර්ම අධාය   (වාංලර්ධා ), ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  
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දිලයිේ්  ආශළර ේබෝ  ේේෙය වාංලර්ධා ය රීමම උේ්වළ බය ණලර  ් ආයත් ය ලනුේැ 

ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමලයි. ආශළර ේබෝ   ේේෙේැ  වාංලර්ධා ය උේ්වළ ෘෂි ත්ළ ණය්  

උැලණළ් ය, වාංලර්ධා ය වශ ප්රචලළරණය රීමම වතුබ් ධාේය්  ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ලඩෑම 

්රයි. ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් ේත් රතුමරු වශ ව් නිේව්්  මධායවහථළ ය ේ වි ප්රජ්ළල ශළ 

මශජ් යළේ  ආ්ණ ේල වහ රීමම වශ ෘෂි ්ෆනුම ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ මුරිත් මළධාය, ගුල්  

විදුලිය, වීඩිේයෝ වශ ේත් රතුමරු ත්ළ ණය ලෆනි මළධාය ශරශළ ළේය්  ළයහ  ල ෘෂි 

ේත් රතුමරු ප්රචලළරණය රීමේමහි ළ නිරත්ල සිටියි. ේමම ලයළණෘිරය ශරශළ ේ විත්ෆනි්  ජ්යැල 

ේ වී්  පිලිබඳප්රචලලිත් රීමම වඳශළ ේත් රතුමරු ශළ ව් නිේව්්  මධායවහථළ ය මන්්  විරණත්ළ ජ්ළිර 

ූ ණලළහිනිය මගි්  ශගතොවිබිභහ අරු/ළු වශ මිහිකත් දිනුශෝ ලෆනි ලෆයවහශ්  විළය රයි. 

ේමලෆනි ලෆයවහශ්  ත්රුණ ණරතුණරළල ෘෂිර්මළ් ත්ය ේලත් ඇ් ෆනීමහ වමැල ලනු ඇත්.  

 ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමලයි. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/: - ජ් මළධාය ශරශළ අ්ළ ලයළණෘිර පිළිබඳ ්ෆනුලැල රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 වී ලළේව් ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි දියුණු රීමම (ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  10). 

 රහජු ලළේව් ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි දියුණු රීමම (ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  03). 

 ේණ ් ඉයතුල අතුමරු ලළල (ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  03). 
 

ප්රියරහීන් වඛ්හ: - ෘජු - ශගතොවී්, මශජ් ත්ළල,ණළව් ෂමු් .  
 

නිභළවුභ :-  

 වී ලළේව් ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි දියුණු රීමම - ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  06   විළය ර ඇත්. 

රහජු ලළේව් ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි දියුණු රීමම - ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  02   විළය ර 
ඇත්. 

 ේණ ් ඉයතුල අතුමරු ලළල - ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  03   විළය ර ඇත්. 
 

ප්රියපර :- ජ්  ව් නිේව්් ය තුමලි්  ේ වි ප්රජ්ළල ෘෂිර්මළ් ත්ය ේලත්  ෆඹුරු රීමම.  

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 
  ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1.1, 2.1, 8.2 
  ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්ය - 1.1.1, 2.1.2, 8.2.1 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- විළය ව ූ ණලළහිනි ලෆයවහශ් . 

 වාංයළලහඳෘිය කහරඹ :-  
                      ආරතුභ  දි ය :- 22.02.2018 
                      ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 01.01.2018 
  අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 31.12.2018 
  
 හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම  :- නළත් 

 රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයි  පුරළ 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. වී ලළේව් ල්ළයීත්ළලය ලෆඩි 
දියුණු රීමම  

1 0.5438 "ේ විබිමහ අරුණළු" 

ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  06   
විළය විය 13.05.2018  - වී 
ලළේව් ලහණණු ශළනිය 
ණළ ය රමු                         
20.05.2018 - වළර්ථ වී 
ලළල  වඳශළ ේශ ඳි්  බිතු 
වවමු                        

03.06.2018  - ණෆෂ මෆ ළේ  
ශළනිය ණළ ය රමු  
10.06.2018 - නිලරදිල වී 
ලළේව් ල් මර්ධා ය රමු  

05.07.2018- අශවහ දිය ජ්ය 
නිමු 

30.09.2018 - දුඹුරු ණෆ ඩෑයළ 
ශළනිේය්  ආර ළ වීම 

2.  රහජු ලළේව් ල්ළයීත්ළලය 
ලෆඩි දියුණු රීමම 

0.5 0.17595 "මිහිත් දිනුේලෝ " ූ ණලළහිනී 
ලෆයවහශ්  02   විළය විය 
18.05.2018 - බීජ් රහජු ශ්  
ේෝමළිස ේ විේයෝ  
31.08.2018 - අත්මිහ වරු 
රැල මුාං, රහජු 
නිහණළ්ේයෝ  

3.  ේණ ් ඉයතුල අතුමරු ලළල 0.5 0.3493 ූ ණලළහිනී ලෆයවහශ්  03   
විළය විය                   

15.06.2018 අතුමරු ේබෝ 
ලළේල්  අත්මිහ වරු ර 
නිමු                         

18.07.2018  - අමිිරිස 
ආ්ර්මැල වේමෝධාළනිත් 
ේ විණෂ 
03.08.2018 අතුමරු ේබෝ 
ලළේල්  ජීවිත්ය ජ්යැල 
මිනිසු්  

මුළු එතුමල 2 1.069  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- 

ිරරවළර ේම් ම ණිසවර හිත්ළමී ෘෂිර්මළ් ත්ය ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ  ල ෘෂි ත්ළ ණය වශ 

ේත් රතුමරු සිය්් හම ප්රේයෝජ් ලැල ේව්. ලයළැල හිත්ළමී ණිසවරය  ේ ය ෆගීමහ යශණැල 

ෘෂිළර්මි පිළිේලැල ඉලශ් ලනු ඇත්. ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  මගි්  ේ වී් ේ  වශ 

වමළජ්ේැ ජීල  ත්ැලලය්  ලර්ධා ය ර රේට් වළර්ථැලලය උ්ළර නු ඇත්. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 
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10.7 හඳෘියඹ  -  දළනහ ඇිය ගතහ ළිව  භඟි් ශඵෝගත පරදහයිත්හ ප්ර්ධධනඹ වහ 

කහරගුිවක ියයහය කෘෂික්ධභඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ආණ්ළ ෂමණළර ය ශළ ේද්ගුිව බණම. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු), ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය, ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. වමළේයෝජ් - වශළර ෘෂිර්ම අධාය , ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය, 

ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  

විලෘත්  ේේෙල ලළ ර  එෂලළු වම විහම නියාං ත්ැලැලල ේශේතුමේල්  බණමහ  ේව්. 

එබෆවි්  විවිධා රළජ්ය අධිළම් , වාංලර්ධා  ලයළණෘිර, ේල ැල වාංවිධාළ  ශළ වමශර ේ වීහු පුද්ලිල 

විළ ප්රමළණය ලළ ළිාං දිලයි  පුරළ ඉදිර ඇත්. එේශැල අනුචිත් ජ් වාංර ණ ශළ උණේයෝජ්යත්ළ 

්රේමෝණළය ේශේතුමේල්  ලළ ළිාං ලලි්  යතු වාංයළල   අේේ ෂිත් ණිසදි ල්ළයී වී ේ  මෆත්. ේමම 

ලයළණෘිරය මගි්  ලළ ළිාං ල ල්ළයිත්ළල ඉශෂ  ෆාංවීමහ ත්ළ ණේව්් ට්හය  වෆණයීමහ 

අේේ ළ රයි. ෂුද්ර ලළිස ජ් වතුණළ් ය  මන්්  ජ් වතුණළ් ය  මන්්  ජ් භළවිත්ළ 

ළර්ය මත්ළල  ඉශෂ  ෆාංවීේතු මළර් ේමම ට්හයහ අ් ත්ර්ත්ය. 

 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ලළ ළිාං ල ල්ළයිත්ළලහ උණළම වීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 50  ේ වි ්ළයැලලය වහිත්ල ජ් භළවිත්ළ ළර්ය මත්ළල  ඉශෂ  ෆාංවීමහ ේය්වුතු 

බළදීම.    (ට්හය  ේව සර්ය බ ණද්ධාිරය ශළ එයි්  ක්රියළ ර  ජ් ේණ තුණය  ශළ 

අ . 0.5 වඳශළ විසුරුතු ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිරය  බළදීම). 

 ේ වී් හ ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් ේ  මිේ් බළදීම. 

  ල ත්ළ ණේව්් පිළිබඳල ේ වි ශළ නිධාළම පුහුණු ණෆලෆැලවීම.   

 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු - ේ වී්   ශළ ණිසවරය.  

නිභළවුභ :-  

 සර්ය බේය්  ක්රියළ ර  ජ් ේණ තුණ 64  ශළ සර්ය බ ණද්ධාිර වඳශළ ේහ් යරය පිිස මළ 

ඇත්. 

 ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් බළදීම වඳශළ අනුරළධාපුර දිවහත්රි ේය්  ප්රිරළී ්  32   ශඳු ළේ  

ඇත්. 
 
ප්රියපර :-   ජ් භළවිත්ළ ළර්ය මත්ළල ණශසු රීමම තුමලි්  ලෆඩි දියුණු ව ලළ ළිාං ල්ළයීත්ළල   

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1.1, 2.1, 6.4, 13.1, 13.3 
 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  ශළ ්ර්ය - 1.1.1, 2.1.2, 6.4.1, 13.1.1, 13.3.1 
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ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලෆඩිදියුණු ෂ ලළබිතු ණළ් ලළබිතු 

වාංයළල. 

හඳෘිය කහරඹ :-   
 ආරතුභ  දි ය :- 22.02.2018 

 ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 01.01.2018 
 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 31.12.2018 
  
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම - නළත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- අනුරළධාපුර. 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ජ් භළවිත්ළ ළර්ය මත්ළල 
වඳශළ ේය්වුතු වෆණයීම (සර්ය බ 
ණද්ධාිරය වහිත් සර්ය බේය්  ක්රියළ 
ර  ජ් ේණ තුණය  ශළ අ . 0.5 
විසුරුතු ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිරය  
ඇතුමළු ට්හය)  - 50  ේ වි 
්ළයැලලය 

32  සර්ය බේය්  ක්රියළ ර  ජ් 
ේණ තුණ 64  ශළ සර්ය බ 
ණද්ධාිර වඳශළ ේහ් යරය 
පිිස මළ ඇත්. 
 

2. ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් 
ේ්මුහුතු මිිසවහ බීජ් ේ  මිේ් 
බළදීම. 

0.2  අනුරළධාපුර දිවහත්රි ේය්  
ප්රිරළී ්  32   ේත්ෝරළ්  ළ 
දී.   

3.  ල ත්ළ ණේව්්ය වඳශළ ේ වි/ 
නිධාළිස පුහුණු 

1.8   

4. ණිසණළ  විය්ම 1.0 0.075  

මුළු එකතුම 35 0.075  

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ඉශෂ ය  ජ් භළවිත්ය ේශේතුමේල්  ජ්  ළවහිරය 
අඩු ලනු ඇිර අත්ර ජ් හිඟය ඇිර ත්ැලැලල යහේැල අවුරුද්් පුරළ එෂලළු ලළල්  ඇිර රීිසමහ 
ණශසුතු වෆණයීම. 
 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 
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11 හඳෘියඹ : කෘෂිකහ්ධමික ප්රද්ධලන 

ප්රියඳහදනඹ :- රු.මි. 50.0 

ළඹ ශී්ධඹ  :- 118-02-03-20-2509(2018/19) 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ජ්ළිර ලේය්  ලෆ්ැල ෘෂිර්මය පිළිබඳල 

මශජ් ත්ළල ්ෆනුලැල රීමේතු අරමුිව්  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ශළ ේල ැල අමළත්යළාං මන්්  

වාංවිධාළ ය රනු බ  ෘෂි ළර්මි ප්ර්ර් , උැලවල, ගුල්  විදුලි ලෆයවහශ් , වමුළු, ලෆයමුළු 

තුමලි්  ෘෂි ත්ළ ිව ්ෆනුම පිළිබඳල අලේබෝධාය  ඇිර රීමම. 

ළසහවන/හඳෘියශේ අයමුණ :- ජ්ළිර ලේය්  ලෆ්ැල ෘෂිළර්මි උැලවල ශළ ප්ර්ර් ය්  

වළර්ථ අ් ්මි්  ණෆලෆැලවීමහ හයුතුම රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ජ්ළිර ේ වි විරය, ෘෂිළර්මි ප්ර්ර් , ෘෂිළර්මි උැලවල, ේද්ශීය වමුළු, 

සුභළරතී වජීවි ගුල්  විදුලි ලෆයවහශ් , ේය වු්  පුරය ආදිය වතුබ් ධිරණය රීමම. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂි ේය්වුතු ෂම ළරණ අාංය. 

ගතකීභ :- අිරේර් ේ්තු (වාංලර්ධා ), / අධාය  (වාංලර්ධා ), /අධාය  (ෘෂි ේය්වුතු 

ෂම ළරණ) / අධාය  (ෘෂි ත්ළ ණ), අධාය  (ෘෂි ේවේලළ ශළ ේ වි ජ්  ේවේලළ) ෘෂිර්ම 

අමළත්යළාංය යහේැල ක්රියළැලම ආයත් ල ප්රධාළනී් . 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය / ෘෂිළර්මි ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 

ළසහවන / හඳෘියහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ණලැලල  ් ප්ර්ර්  වාංයළල - 01, 

වශභළගී වු  වශ ණශසුතු වණය  ් ලෆයවහශ්  වාංයළල - 07 මළධාය ලෆයවහශ්  වාංයළල - 27 

(සුභළරිර වජීවි ගුල්  විදුලි ලෆයවහශ් ). 

ප්රියපර :- ආ්ණ ලර්ධා ය. 
 
නිභවුභ :-  වී  ත්ළ ිව ්ෆනුම ේණ දු මශ ජ් ත්ළලහ ේම් ම ේ වි ජ් ත්ළල ේලත් සකේ  යම. 
 
ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ශළ අනුබද්ධා ආයත්  / ශ්රී ාංළ ගුල්  විදුලි වාංවහථළල / 
විවිධා අමළත්යළාං. 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු/ල්ර - ේණ දු මශ ජ් ත්ළල / ණළව් ෂමු්  / ේ වී් . 
 
හඳෘිය කහරඹ -  ආයතුබ රීරීභහ ශඹෝජිත් දිනඹ: - 2017.12.28 

ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.01.01 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුමල :-  ෆත්. 
  
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල : - (ජ්ළිර ත්ේැ ප්ර්ර්  ශළ උැලවල) - මළත්ේ්, ේම ණරළ, 
අනුරළධාපුරය, ේ ෂඹ. 
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  
 
අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

50.0 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. මශලෆලි වාංලර්ධා  ලෆයවහශ  
ආරතුභ ර 40 ල  වාංලැලවරය 
වෆමමම ශළ ේම රශ් ් ජ්ළේැ 
ෆ, තු හයුතුම අලව්  ර රජ්යහ 
භළරදීම නිමිිර ේ හ ේ  ණලැලල  
් රළජ්ය උැලවලය වඳශළ ප්රිරණළ්  
නි්ශවහ රීමම 2018.01.04 
(ේ .ව.ේද්) 

50.0 2.67 උැලවල හයුතුම වළර්ථල නිම 
ර ඇත්. 

2. ෘෂි ය් ෙ ආ්ර්   ශළ ප්ර්ර්  
 ේේෙ දි ය ශළ ේ වි ශමුල 
2018.03.19 මශඉලුේණ්ම - 
(ෘ.ේ්) 

 0.29 වළර්ථල නිම ර ඇත්. 

3. සුභළරතී වජීවි ගුල්  විදුලි 
ලෆයවහශ  2018 ජ් ලළිස සිහ මළර්තුම 
් ලළ විළය රීමම ේලනුේල්  
අ්ළ ේවීම සිදු රීමම. 

 3.1 විළය ර  ් ලෆයවහශ්  
27 ්  18   වඳශළ මු්් ේලළ 
ඇත්. 2018 ජ් ලළිස සිහ මෆයි 
් ලළ විළය ර ඇත්. 

4. අළුැල වශ් මාංයය  - 2018 
අිර්  විය්තු ව මු්් ප්රිරපුරණය ර 
ෆනීම (ේ වී්  වඳශළ ප්රලළශ  ශළ 
වාං්ශ විය්තු) 2018.04.07 ශළ 08 
අනුරළධාපුරය (ේ .ව.ේද්) 

 0.006 අ්ළ ප්රලළශ  ණශසුතු වණය  
දී. 

5. 2018.08.10 V. 2025 
Enterprises Sri Lanka ේම ණරළ 
ප්ර්ර් ය ශළ වතුබ් ධා වාංවිධාළ  
හයුතුම ේලනුේල්  ප්රිරණළ්  
බළදීම 2018 . 08 . 28 ,29, 30, 31 
– (ෘ.ේ්) 

 2.21 ප්ර්ර්  හයුතුම වළර්ථල සිදු 
ර  දී. 

6. ෘෂිළර්මි  ලයරණය 
පිළිබඳ ප්ර්ර් ය ශළ ේ වි උණශළර 
උේෂ බ්ඩයළර ළය ජ්ළත්ය් ත්ර 
වතුම් ෙණ ළළ භූමිේැදි - 
2018.12.11 සිහ 16 ් ලළ - ේ්ල  
සකවහවීතු ලළරය වඳශළ වාං්ශ විය්තු 
2018.08.09 ශළ 2018.09.12 - 
ෘෂිළර්මි අමළත්යළාංය 

 0.015 අ්ළ 3 ල  සකවහවීතු ලළරය 
ණලැලල  දී. 

7. ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්ය 
ම්ඩය සකවහවීම 2018.05.18 දි  
වශ 20 දි  ් ලළ - (ෘ.ේ්) 

 0.521 වළර්ථල සකවහවීතු හයුතුම නිම 
ර ඇත්. 

මුළු එකතුම 50.0 8.812  

 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵණම :- ිරරවළර ෘෂිර්මළ් ත්ය ප්රලර්ධා ය වඳශළ 

ආ්ණ ලර්ධා ය. 
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5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කය ගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- 2019 ලවේර් 

ඉ  - ජ්ළිර ේ වි විරය, ෘෂිළර්මි ප්ර්ර් , ෘෂිළර්මි උැලවල, ේද්ශීය වමුළු, මළධාය 

ලෆයවහශ් , වජීවී ගුල්  විදුලි ලෆයවහශ් , ේය වු්  පුරය උැලවල, ේද්ශීය වමුළු, සුභළරතී වජීවි 

ගුල්  විදුලි ලෆයවහශ් , ේය වු්  පුරය ආදිය වතුබ් ධීරණය රීමම. 

 

 

 

 

 

 

 

12  කෘෂික්ධභ ව්ධධන හඳහන්්හි ශභශවයුතු  වහ ඇගතයුතු කහයුතුම  

ශබෞියක ප්රගතියඹ වහ මර ප්රගතියඹ - ශභශවයුතු වහ ඇගතයුතු කහයුතුම 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

 ේේෙ අධී ණ දි ය්  ණෆලෆැලවීම 

 

1.6 0.2  ේේෙ අධී ණ දි  08   
ණෆලෆැලවීම 

ළර්තුමමය ප්රිර වමළේෝචල  සකවහවීතු 
ණෆලෆැලවීම 

1.5  - 

මළසිල ප්රිර වමළේෝචල  සකවහවීතු 
ණෆලෆැලවීම 

0.5  - 

දිවහත්රි  ෘෂිර්ම මිටු රුවහවීතු 
ණෆලෆැලවීම 

2 1.5 දිවහත්රි  25 තුමෂ මවහ එ  මිටු 
සකවහවීම  බෆගි්  ණෆලෆැලවීම 

්ෆනුලැල රීමේතු හයුතුම වඳශළ මළධාය 
ප්රචලළර ය 

1.5  - 

උණරණ වශ භළ්ඩය මිදී ෆනීම 

 

1 0.5 GIS  මෆනුතු උණරණ 2   මිදී 
ෆනීම 

ෘෂි ලයලවළයැලල වාංලර්ධා  
ආ්ර් තුමළ ය- ේමේශයුතු 
හයුතුම 

0.9 0.3 ෘෂි ලයලවළයැලල වාංලර්ධාණ 
තුමළ ේැ  ේේෙ අධී  හයුතුම 

විවිධා විය්තු 

 

1 0.24 ෘෂි ලයලවළයැලල වාංලර්ධා  
තුමළ ේැ අධී  හයුතුම සිදුරීමේතු 
දී  ලළත්ෆ්  වඳශළ ්රණ ් විය්තු 

මුළු එතුමල 10 

 

2.74 - 
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13  කෘෂිකහ්ධමික දත්ත් ඳද්ධියඹ කස රීරීභ ව ඹහත් කහලීන රීරීභ  

(ඊ - කෘෂික්ධභඹ ) 
ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 
ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 
ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- මුළු ාංළලම ආලරණය ල  ණිසදි ේ වී් ේ  
ේත් රතුමරු ඇතුමැල  ්ැලත් ණද්ධාිරය  වෆසීම 
 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- නිලෆරදි ශළ යළලැලළලී  ෘෂිළර්මි ේත් රතුමරු බළ ෆනීම 
වඳශළ ජ්ළිර ෘෂිළර්මි ්ැලත් ණද්ධාිරය   වවහ රීිසම.  

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- දළනහ ඳියන ෘෂිළර්මි ්ැලත් ණද්ධාිරය ණලැලලළ ේ  යළම ශළ ලෆඩි දියුණු 
රීමම. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-  ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  
ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- (2 , 2.1, 2.1.1) 
ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  ෘෂි ලළ බිතු 

ප්රියපර :- නිලෆරදි ශළ යළලැලළලී  ෘෂිළර්මි ේත් රතුමරු බළ ෆනීම. 
නිභවුභ :- ජ්ළිර ෘෂිළර්මි ්ැලත් ණද්ධාිරය 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ශළ   යහේැල ඇිර සියලු ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම ආයත්  ශළ 
ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම, ේ ෂඹ විහල වි්යළය 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - ේ වී්  ශළ ෘෂිර්ම  ේේෙයහ වතුබ් ධා සියළු ණළර්ල 

හඳෘිය කහරඹ :-   ආයතුබ කශ දිනඹ :-  2018.01.01 
අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ළය දිගු රීමේතු අලයත්ළලය  
ේ  මෆත්  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයි  පුරළ 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

10 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

්ැලත් ණද්ධාිරය ලෆඩි දියුණු රීමම ශළ  
ණලැලලළ ේ  යළම 

1.0 0.8 ලෆඩි දියුණු ර  ් ්ැලත් 
ණද්ධාිරය ේලත් ්ැලත් ඇතුමැල 
රීමම වඳශළ නියමු ලයළණෘිරය  

 ්ඩුලළල ේ .ේවේ.ම. සිදු 
රමි්  ණලතී. 

වයිබර් අලළය 2.7 1.3363 ේහලිේ තු වර්ලරය තුමෂ ්ැලත් 
ණද්ධාිරය ණලැලලළේ  යනු 

බයි. 
අ් ත්ර්ජ්ළ ණශසුතු 5.0 -  

්ෆනුලැල රීමතු ශළ පුහුණු ලෆයවහශ්  1.25 -  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අශප්ක්ෂිත් අයමුණු 

හක්හත් ර ශගතන ඇත්. 

 

14 . විශලේ හඳෘිය 
14.1 ශෝඹහ ආශ්රිත් ආවහය නිසඳහදන ළසහවන 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ජ්ළිර ආශළර ප්ර ලර්ධා  ම්ඩයය 

ගතකීභ :- වශළර අධාය  ( වාංලර්ධා ) 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 
ේවෝයළ ේබෝාංචි වළේේ ල ළභ්ළය ේප්ර ටී්  ේතු්, විහමි්  වශ ිවජ් ලණ වපිිස ඉත්ළ ගුණ්ළය 

ආශළරයරී. ේවෝයළ ේප්ර ටී  LDL ේ ේවහහේරෝ් අඩු ර  අත්ර දියලෆඩියළල ව්ශළ ් ඉත්ළ සුදුසු 

ආශළරයරී. ේමම ේවෝයළ ේබෝාංචි ිවජ් ලණ වහිත් කුර ්  වම මිශ්ර ර  ල ත්ළ ණය අනුල 

ආශළර ලර් නිණ් වීේම්  ේණෝණේය්  අන  ව ජ් ත්ළල  බිහි  ශෆ. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- 

අත්යලය ඇමයිේ ෝ අතු, අත්යලය ේතු් අතු, විහමි් , ත්් තුම, ණජ් ලණ වශ 

ප්ර ිරඔ සිළර ලලි්  වපිිස ේවෝයළ විවහේෝතුම, නඩ්්වහ වශ බීම ණර්ේැණ ර වාංලර්ධා ය රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ේවෝයළ ේබෝාංචි වි්යළනුකූල වවහ ර එහි දුර්් ධාය  ෆිර ේ හ රවලැල 

ේණෝය්ළයී නිණයුතු ර රළජ්ය ශළ ේණ ද්ලි ලයලවළයැලලය යහේැල වමළජ්ත් රීමම. 
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විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : - ආශළර ණර්ේැණ වශ වාංලර්ධා   ේේෙ ය 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-නිහණළ් ය , ේම.ේහ   

ප්රියපර :- 

 වළමළ ය ේවෝයළ විවහේෝතුම ණෆට් 1 000. 

 ත්් තුම බහු ේවෝයළ විවහේෝතුම ණෆට් 1 000. 

 ේවෝයළ බීම ේබෝත්් 500. 

 නිභවුභ :- 

 අය එතුම  ේණෝය්ළය ේවෝයළ නිහණළ්  

ඳහ්ධලකරු් :- 

 ේේරළේ්ිවය විහල වි්යළය 

 ් ේ ෝරුල ආශළර ණර්ේැණ  ය 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :-  නියමු ලයළණෘිරයරී/මශජ් ත්ළල 

හඳෘිය කහරඹ       :-               

               ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:-2018.01.01 

               අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

               අ් කශ දිනඹ:- රිඹහත්භක ශමි් ඳන් 

 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත් 

 රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ේේරළේ්ිවය 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

 
1.5 

 
 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ේවෝයළ වශ අේ කුැල ේද්ශීය 
ධාළ ය උණේයෝගී ර නිමි්  
ේණෝණේය්  බහු විවහේෝතුම, 
නඩ්්වහ වශ බීම නිහණළ් ය  

1.5 0.58 නිහණළදිත් ද්ර  ලය  රළජ්ය ශළ 
ේණ ද්ලි ලයලවළයැලලය 
යහේැල වමළජ්ත් රීමම. 
 

2. අවිච්ේේ්  ෆත්   

මුළු එතුමල 1.5 0.58  
 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-  ෆත් 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත් 
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14.2 ශද්ශීඹ ශරොකු ළණු නිසඳහදනඹ ඉවශ නළවවීභ 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ගතකීභ :- මධායම ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ේ කු ළණු ලළේල්  ඈැලවී සිටි  ේ වී්  

 ෆලත්  රළශී ේ හ ේ කු ළණු ලළලහ ේය මු රීමම මන්්  ේ කු ළණු ලළ ලණවිසය ඉශෂ 

 ෆාංවීම 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ේ කු ළණු ේ වියළ ලළේල්  ඉලැලවීම ලෆෂෆ වීම ශළ ේද්ශීය 
ළණු බීජ් නිහණළ්යළ ආර ළ ර ෆනීම 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ශඳු ළැල ේ වී්  වඳශළ 50  ්රමේව්්ය මත් ලළල වහථළපිත් ර විර 
ේ්රී්  අ තුමරුල අ ර 01   වඳශළ ේද්ශීය බීජ් ේය ්ළේ  ලළ ර  ේ වී්  වඳශළ       
රු.9, 000  මු්  බළ දීම 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-  ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  
 
ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- (1, 2, 2.1.2) 
 
ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ේ කු ළණු නිහණළ් ය 20  ්  ලෆඩි 
රීමම 

ප්රියපර :-  ේ කු ළණු ේම.ේහ . 15, 000   නිහණළ් ය 
 
නිභවුභ :- ේශ හයළර 1,000   ලළල 
 
ඳහ්ධලකරු් :- ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු  - ේ වී්  2,200 
 
හඳෘිය කහරඹ       :- ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.08.06 

ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- - 2018.08.06 අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ළය දිගු රීමේතු අලයත්ළලය  

 ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- මළත්ේ් දිවහත්රි ය, අනුරළධාපුරය වශ ේණ ේෂ ්  රුල දිවහත්රි ල 

ණෂළැල ශළ අ් ත්ර් ණෂළැල බ ප්රේද් ශළ මශලෆලි බ ප්රේද්. 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

22.76 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ේශ හයළර 100  ලළලහ 
ේද්ශීය බීජ් ව්ශළ 50  
රජ්ේැ ්ළයැලලය ්ෆමම  

22.76   බීජ් නිහණළ්යි්  මන්්  ේ වී්  ේලත් 
බීජ් බළ දීමහ පියලර ේ  
ඇත් .වළර්ථල ණෆල  බීජ් වඳශළ 
ණමණ  අ  මු්් නි්ශවහ ේේර්.  
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4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රේ  ඇත්. 
 
 
 

14. 3 හඳෘියඹ  :  කෘෂි ගතතුභහන හඹකත් ව්ධධන ළසහවන 

ළඹ ශී්ධඹ      : 118-2-3-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ    : ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය    

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ   : ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ගතකීභ     : ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය/ ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/  

ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ දිවහත්රි  ේ්තු ළර්යළය/ 

ප්රළේද්ශීය ේ්තු ළර්යළය 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්විභ:  

"2017-2020 ජ්ළිර ආශළර නිහණළ්  වාං්ළමය ලෆයවහශ " යහේැල ෘෂි නිහණළ්  ශළ ල්ළයීත්ළල 
ඉශෂ  ෆාංවීම තුමළි්  ේ වි ජ් ත්ළලේ  ජීල  ත්ැලැලලය ඉශෂ  ෆාංවීේතු මලි අරමුණ ේණර්ෆිසල 
ඌල ණෂළේැල බදු් දිවහත්රි ේැ ශපුත්ේ් ප්රළේද්ශීය ේ්තු ේ ට්ාළවේැ ශැලේැලේල 
්ළමේැ ේ වි ජ් ත්ළලේ  විවිධා ේ වි ෆහළුලහ ප්රවහත් විවඳුතු බළදීමහැල, ේභ ිර ශළ මය 
දිිසෆ් වීතු තුමළි්  ප්රේද්ේැ සකරීයළ විරහිත් ත්රුණ ප්රජ්ළල ෘෂිර්මළ් ත්යහ ආර්ණය 
රෆනීමහැල, ල  වැලැලල ශළනි, ණසුඅවහලනු ශළනි, අවහලනු අේවි ෆහළු, ජ් වතුණළ්  ෆහළු, 
අවහලනු ්ත්බළෆනීේතු ශළ වෆසීේතු ෆහළු ආදියහ විවඳතු බළදීමහැල සියලු ෘෂිළර්මි 
වාංලර්ධා  ලයළණෘිර එ  තුමළ ය  මලි රේ  ක්රියළැලම රීමම තුමළි්  අැලර ත්ශෆරී 
දියුණුල පිළිබඳල ේව යළබෆලීම වඳශළැල නියමු ලයළණෘිරය  ලේය්  උ ත් ලෆයවහශ  ක්රියළැලම 
ේේර්.   

ඳහ්ධලකරු්  : ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය / ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/  
ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/දිවහත්රි  ේ්තු ළර්යළය/ 
ේද්ශීය ේ්තු ළර්යළය / ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය 
 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :  
ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය මන්්  ක්රියළැලම රනු බ  ෘෂි තුමළ  ලයලවළයැලල වාංලර්ධා  
ලෆයවහශ  යහේැල ්ළමීය ෘෂිළර්මි නිහණළ් ය  ශළ ල්ළයීත්ළලය ලෆඩිේ හ ේ වී් ේ  
ආ්ළයම ලෆඩිරීමම තුමළි්  ේ වි ජ් ත්ළලේ  ජීල  ත්ැලැලලය ඉශෂ  ෆාංවීම අේේ ළ රමි්  ේමම 
ලෆයවහශ  දියැල ේේර්. ේමහිදී ේෝලීය ්ෆනුම ශළ  ල ත්ළ ණය ශඳු් ලළ ේ්මි්  ේලෂඳණ 
උච්ඡළලචල ය් හ මුහුණ දිය ශෆරී ේ වි ජ් ත්ළල  බිහි රීමම ශළ ේ වි ආර්ථිය ඉශෂ  ෆාංවීම 

වඳශළ ණශසුතු වෆසීම ේමම ලයළණෘිර අයමුණු ශව්. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :   

 ෘෂි ලයලවළය වාංලර්ධා  පුහුණු ලෆයමුළු  

 ේ වි වාංවිධාළ   ිරමැල රීිසම ශළ ලෆඩි දියුණුරීමම  

 ආමි සිද්ධාවහථළ ලහ ෘෂි බිම  

 ඇෂ/අමුණු ප්රිරවාංවහරණය රීමම 

 ෘෂි මළර් පිළිවර රීමම   

 ෘෂි ය් ේෙෝණරණ බළදීම   

 ආර ෂිත් ෘශ බළදීම 
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 ලළිවජ් ණෂතුමරු තුමළ ය  ඇිරරීමම වඳශළ ණෆ බළදීම 

 ේ විබිම ආර ළ රීමම වඳශළ විදුලි ලෆහ ඉදිරීමම 

 අර්ත්ළණ් ලළල වඳශළ බීජ් අර්ත්ළණ් බළදීම 

 මී මෆසි ණළ  තුමළ ය  ඇිරරීමම වඳශළ අලය උණරණ බළදීම 

 ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ්    ඇිරරීමම 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර 
 

ඍජු ප්රිරළී ්  
- ශැලේැලේල ේ වි ජ් ත්ළල 
- ශපුත්ේ් ජ් ත්ළල 
- ේ වි වමිිර ශළ වාංවිධාළ , සිත්මු ේ වි ළ් ත්ළ වමිිර වළමළජියි්  
- සකරීයළ විරහිත් ත්රුණ පිිසව 
ල්ර ප්රිරළී ්  
- එලළු ශළ ෘෂි නිහණළ්  ණළිසේභෝගියි්  
- අමුද්රලය ශළ උණරණ වණය්  ්  
- ප්රලළශ රුල්  
- ෘෂි නිහණළ්  ේලෂඳු්  ශළ අත්රමෆදිය්  
-  ේේෙ නිධාළම්  

 

නිභළවුභ -  
 ෘෂි ලයලවළයයි්  බිහිරීමම  
 ආර ෂිත් ෘශ 68   ඉදිරීමම 
 ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ්    03 ඉදිරීමම 
 ලළිවජ් ණෂතුමරු තුමළ ය  ඇිරරීමම  
 ෘෂි මළර්ය  පිළිවර රීමම   
 අමුණ  වශ ඇ මළර්ය   ප්රිරවාංවහත්රණය රීමම 
 මී ණෆිව නිහණළ් ය ලෆඩිරීමම වඳශළ මී මෆසි ේණට්ටි 360   වශ දුතු විවරණ ය් ෙ 60  , 
ජ් ණ් 6  , ණෆිව නිවහවළර 8  , ආර ෂිත් ඇඳුතු 7   බළදීම 

 ල  වැලැලල ශළනිලලි්  ලළ ඉයතු ආර ළ රීමම වඳශළ විදුලි ලෆහ ඉදිරීමමහ වි්යෘැල ණිසණථ 
35   බළ දීම 

 

ප්රියපර -  
 ත්රුණ ණරපුර ළෂිර්මළ් ත්ය ේේරහි ේය මුවීම 
 ආර ෂිත් ෘශ යහේැල ලළරීමම තුමළි්  ේද්ගුිව විණර්යළව ශළ ණළිේභෝධා ශළනි 
ේශේතුමේල්  සිදුල  ලළ ශළනි අලම වීම, ඉයතු ය ශළ ශ්රම හිඟත්ළලයහ විවඳුම  ෆබීම 

 යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල අනුම ය රමි්  ලළ හයුතුම සිදුර  බෆවි්  ණතුමරු 
ේබෝ නිහණළ් ය ලෆඩිවීම 

 අර්ත්ළණ් නිහණළ් ය ලෆඩිවීම  
 ල  වැලැලල ශළනි අලම රීමම තුමළි්  ශැලේැලේල ්ළම නිධාළම ේ ට්ාළවේැ ලළ ශළනි 
අලම වීම  

 මී ණෆිව නිහණළ් ය ලෆඩිවීම 
 ෘෂි නිහණළ්  ප්රලළශ ය වඳශළ ණශසුතු ලෆඩි දියුණුවීම 
 ෘෂි නිහණළ් ය් හි ගුණළැලමභළලය ශළ ල්ළයීත්ළලය ඉශෂයළම 

 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 2, 2.1, 2.1.1 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් -  

 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක - 
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  බිහි කශ කෘෂි හඹකයි් ගත/න 
      ලෆඩි ව ලළ ලණවිසය  

ආර ළ ර  ් ඉයතු ප්රමළණය 
  අවහලෆ්   ලෆඩිවිම (ණතුමරු ේබෝ/අර්ත්ළණ්) 

ලළ ශළනි ව අලම ව ප්රමළණය 
ලෆඩි ව මී ණෆිව නිහණළ් ය  

 
හඳෘිය කහරඹ - 2018 - 2020 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම  
 ආර ෂිත් ෘශ ඉදිරීමම නියමිත් ළ සීමළල තුමෂ ඉටු ේ  වීම ශළ   මත් ලෆසි ළයහ මුහුණ 
දීේම්  ඉදිරීමම ප්රමළ් වීම 

 නිසි ේව්ළලහ ප්රිරණළ්  ේ  ෆබීම 
 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල -  
     බදු් දිවහත්රි ේැ ශපුත්ේ් ප්රළේද්ශීය ේ්තු ේ ට්ාළවේැ ශැලේැලේල තුමළ ය 
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම 
මු් (රු.මි.) 

මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 

 

ලර්ය (රු.මි.) 
2018 53 

2019 20 

2020 2  

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 
්ධඹහ 
ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

)රු.මි(  

මර ප්රගතියඹ 
)රු.මි(  

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 
අශප්ක්ෂිත් ළස  /ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ  

යහ ඇ ප්රිරවාංවහරණය වශ 
සිිසම්ලැලත් අමුණ                      
ප්රිරවාංවහරණය 

)44; -35-6-6:-5839  (ේ විජ්  

වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  ,කුයළ 
ලෆව් ශළ එ්ාංළ ණද්ධාිර 
පු රුැලත්ළණ ය  ලෆයවහශ  යහේැල 

- අත්ෆිර බි් රු.මි .833 යහේැල  සිදු 

ර ඇත් ). 

76439 66;5; 

 
100% (සිිසම්ලැලත් යළය අමුණ 
ප්රිරවාංවහරණය අලව්  ර ඇත්.) 
100% (යහ යළය ඇ ප්රිරවාංවහත්රණය 
අලව්  ර ඇත්.) 
 

ෘෂි ය් ේෙෝණරණ බළදීම   669<8 46:;; 

65% (ලතුමර හෆාංරී 68, Power Spray 2, 
ලතුමර ේණ තුණ  (Sub merge) 1  , අැල 
ට්රෆ හර් (කුයළ) 3, ූ ණලළහිනී ය් ෙය , 
බිතුම් ්ෆ් 1  බළ දී ඇත්.) 

ේ වී්  වශ සියළු 
ණළර්ලරුල්  ්ෆනුලැල රීමම ශළ 
පුහුණු  රීමම වශ  ප්රචලළර   
ලෆයවහශ්  

46:33 1.20 

534;63;654 දි  ප්රථම ෘෂි 

ලයලවළයැලල ආ ්ර් තුමළ ය   ේව 
වාංලර්ධා   රීමේතු වමළරතුභ උැලවලය 
ේලනුේල්  ප්රචලළරණ ලෆයවහශ්  වශ 
ේ වී්  ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  

ණෆලෆැලවීම. 
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 
්ධඹහ 
ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

)රු.මි(  

මර ප්රගතියඹ 
)රු.මි(  

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 
අශප්ක්ෂිත් ළස  /ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ  

ආර ෂිත් ෘශ බළදීම 676673 364995 
6 3)  ආර ෂිත් ෘශ ඉදිරීමතු හයුතුම 

ආරතුභ ර ඇත්(. 

ේ වි වාංවිධාළ   ිරමැල රීිසම 
ශළ ලෆඩි දියුණු රීමම 

36777 365: 

<3   ජ් ත්ළ ේ වි වාංවිධාළ ය -

ශැලේැලේල බිහිර අලය  ළර්යළලීය 
උණරණ බළ දී  අලව්  
 

ෘෂි ලයලවළය වාංලර්ධා  පුහුණු 
ලෆයමුළු 

36868 

 

3649; 
 

;8  ණශත් වඳශ්   ේේෙ වඳශළ පුහුණු 

වෆසි 9   ණලැලලළ අලව්  .  
මී මෆසි ණළ ය 
ලළිවජ් ණෂතුමරු ලළල 
බීජ් අර්ත්ළණ් නිහණළ් ය  
GIS/GPS ත්ළ ණය  
ආර ෂිත් ෘශ තුමෂ ලළල 

ේ විබිම ආර ළ රීමම වඳශළ 
විදුලි ලෆහ ඉදිරීමම 

46<6: 
3688 
)අත්ෆිර බි්(  

73)  වි්යෘැල ණිසණථ 58   බළ දී ඇත්(.  

ආමි සිද්ධාවහථළ ලහ ෘෂි 
බිම  - ශ්රී වාංකරළජ් පිිසේල්  
ණිසශ්රය  

56846 - 

83)  ශැලේැලේල වාංකරළජ් 

පිිසේලේ හි ෘෂි බිේමහි මලි බිතු 
වෆසීම සිදු ර ඇත් - ෘෂි භූමිේයහි 

ණළාංශු වාංර ණය රීමම වඳශළ වේමෝච්ඡ 

ලෆටි, වේමෝච්ඡ ේර්ළ අනුල වකුණු ර 
අලව්  ර ඇත්). 

ලළිවජ් ණෂතුමරු තුමළ ය  
ඇිරරීමම වඳශළ ණෆ බළ දීම 

36<3< 0.2993 

 ළරාං ණෆෂ 933  , ේේව් )ඇ තුබු්  (
ණෆෂ 8:3 , ේ් යතු ණෆෂ 40433   වශ 

වහේට්රෝේබිස ණෆ 50533   බළ දී 

 ේේෙේැ සිටුලළ අලව්  

අර්ත්ළණ් ලළල වඳශළ බීජ් 
අර්ත්ළණ් බළ දීම 

4666:8 - 
433)  ප්රිරළී ්  වඳශළ අර්ත්ළණ් ේණට්ටි 

43<   බළ දී ඇත්(  

මී මෆසි ණළ  තුමළ ය  
ඇිරරීමම වඳශළ අලය උණරණ 
බළ දීම 

36:74 

 
367527 

3636 
) අත්ෆිර බි්( 

 

:3)  මී මෆසි ේණට්ටි 5:7   ,ජ් ණ් 9   ,
දුතු විවරණ ය් ෙ 8   ණෆිව නිවහවළර ; 

  බළ දී ඇත්  (.  

ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ්  
  ඇිර රීමම 

36:63 
3636 

) අත්ෆිර බි්( 

68)  මළඳුර විකවහහත්ළ ේ ් ද්රේය්  

ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ්   ය 
පිහිටුවීමහ අ්ළෂ ලෆය හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්(. 

මුළු එතුමල 
 

52.9875 
 

;.7855  

 
(ේල ැල ප්රිරණළ් ) ෘෂි මළර්ය 
පිළිවර රීමම  )දි - මීහර් 115) 

9675 -  

83   උඩුතුමේර් සිහ අරළල ් ලළ ෘෂි 

මළර්ය )දි - මීහර් <6   බෆතුම වළ්ළ 

නිම ර ඇත්  .  

ේ වහ ණෆෂ ලෆයවහශ  - - 

බද්ධා ණෆෂ 833    ආමි 

සිද්ධාවහථළ ලහ බළ දී ඇිර අත්ර බීජ් 

ේ වහ ණෆෂ 60333   දියත්ළල යුධා ශමු්ළ 

ඳවුරු භූමිේැ සිටුලළ ඇත්.  
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4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-  
ේමම ලයළණෘිරය මගි්  විේේේය් ම ළබනි ලළල්  වශ ළබනි ේණ ේශ ර භළවිත්ය 

දිිසෆ් වීම සිදු රයි. එමගි්  ණිසවරයහ සිදුල  ශළනිය ඉත්ළ අලම ල  අත්ර, ණළිසේභෝගියි් හ 

ේව යළර ෂිත් ආශළර බළ දිම  ් සිදු ේව්.  

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අශප්ක්ෂිත් අයමුණු 

කයහ ශඟහශමි් ඳන්. 

 

 

15 – 2017 ්ධශේ අවිච්ශේද 
15.1 2017 ්ධශේ ඳරිගත/ක උඳහවගත මිරදී ගතළනීභ  - ශගතොවිජන ව්ධධන 
ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම ( රු.මි 30 ක් ශ් කය ඇත් )  

 
15.2 ඳලසචහත් අසළ්න පිළිඵ ත්හක්/ ආඹත්නශේ ඳ්ධශේ/ වහ ව්ධධන 

හඳෘිය  - 2017  ( රු.මි. 11 ක් ශ් කය ඇත්. ) 

 
16 . කඩිනතු කෘෂික්ධභ ව්ධධන හඳෘියඹ - “අපි රයි අපි 

ක්ශ් ” 
16.1 ඹම ඳරහත් - ඹම ඳශහශත් ත්රු/ ප්රජහ අත්ය කෘෂි ක්ධභහ්ත්ඹ ප්ර්ධධනඹ 

රීරීශතු අයමුිව් න කෘෂි ත්හක්/ඹ වඳු්හ දීශතු හඳෘියඹ. 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ලයඹ ණළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, ලයඹ ණළැල ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :-  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- “අපි ලලයි අපි ් ේ් ” ජ්ළිර ෘෂිර්ම 

ලෆයවහශ  යහේැල ලයඹ ණෂළේැල ත්රුණ ප්රජ්ළල අත්ර ෘෂි ර්මළ් ත්ය ප්රලර්ධා ය රීමේතු 

අරමුිව්   ල ෘෂි ත්ළ ණය ශදු් ලළ දීම. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- තුමළ  20   ල ෘෂි ලයළලවළයයි්  400   බිහි රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ලෆසි ආලරණ ෘශ ඉඳිරීමම, ලළ ළිාං වඳශළ ජ් වතුණළ්  ේණ තුණ බළ දීම, 

විදුලිේය්  ඩීව් ලලි්  ක්රියළ ර  සර්ය බ ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර දීම, ෘමි ප්රිරේරෝධී ්ෆ් බළ 

දීම, අතුමරු යැල ේතු ය් ෙ බළ දීම ශළ සර්ය බ ආර ෂිත් ලෆහල් ඉඳිරීමම ය  ක්රියළළරතු 

50  ේ වි ්ළයැලල යහේැල ක්රියළැලම රීමම 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය , ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 
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ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1,12 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ල ත්ළ ණය භළවිත්ළ ර  ෘෂි 

ලයළලවළයයි්  වාංයළල. 

ප්රියපර :- ල ෘෂි ත්ළ ණය ේ වී්  අත්ර ප්රචලලිත් වී ිරබීම 

නිභවුභ :- ෘෂි ර්මළ් ත්ය ප්රලර්ධා ය 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ලයඹ ණළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ලයඹ ණළැල 

ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර- ඍජු ප්රිරළී ්  400, ල්ර ප්රිරළී ්  1000 

හඳෘිය කහරඹ       :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018 ජලි 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- ක්රියළැලම රමි්  ණලතී (2018.12.31) 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- කුරුණ ශළ  පුැලත්ම දිවහත්රි  

 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

12.75 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

1 කුරුණ 8.31 ප්රවතුණළ්  හයුතුම 
සිදු රීමේම්  ණසුල 
අ  මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ හයුතුම 
ේේර් 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ 
ර ඇත් 

2 පුැලත්ම 4.44 

මුළු එතුමල 12.75 

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශදු ළ ත් ේ  ශෆ 
 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 
වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී  
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16.2 කෘෂික්ධභ ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම  

16.2.1  අිප ළහ සථහඳනඹ රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ  :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ණළිේබෝධා ශළනි ශළ ර ණය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :- අධාය  ( ේේෙ ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ), ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

වතුබ් ධීළර - වශළර ෘෂිර්ම අධාය ,  ප්රළේද්ශීය ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  

මධායවහථළ ය, අරාංවි 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :-  අලි්  ශළ මුල්  අතුමළු ල  වතුම් ේ්  ල  ශළනි 

අරාංවි ප්රළේද්ශීය ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  මධායවහථළ යහ ඇිර ප්රධාළ  බළධාළල  ේව්. 

එබෆවි් , ණර්ේැණ ආයත් ය වඳශළ විදුලි ලෆහ  ඉදි රීමම එහි ණලිර  ේබෝ ශළ අේ කුැල ේද්ණ 

ආර ළ රීමම වඳශළ ඉලශ් ේව්.   

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ල  අලි් ේ්  ේබෝ ලළල ආර ළ රෆනීම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  ණර්ේැණ ආයත් ේැ ආර ෂිත් ලෆහ ඔවහේවේ විදුලි ලෆහ  වහථළණ ය රීමම 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු/ ල්ර - ෆමි ජ් ත්ළල  

නිභළවුභ :-  ඇවහත්ේතු් තුම ශළ වෆසුතු වවහ ර ඇත්. 2018.10.03. දි  පුලැලණැල ්ෆ් වීම ණ 

රීමමහ නියමිත්ය.  

ප්රියපර :- ණර්ේැණ හයුැල ශළ ේබෝ ලළල් ල ආර ළල ත්ශවුරු රීමම 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2, 2.1  

  

 ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලෆහ මන්්  ආර ළ ල  භූමි ප්රමළණය 

හඳෘිය කහරඹ :-  

 ආයතුබ කර දිනඹ :- 2018.08.09 

 අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.12.31  
  
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- නළත්  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - ණර්ේැණ ආයත් ේැ භූමිය තුමෂ  

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

3.5 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ණර්ේැණ ආයත් ේැ ආර ෂිත් 
ලෆහ ඔවහේවේ විදුලි ලෆහ  වහථළණ ය 
රීමම. 

3.5 ඇවහත්ේතු් තුම ශළ වෆසුතු වවහ ර ඇත්. 
2018.10 .03  දි  පුලැලණැල ්ෆ් වීම ණ රීමමහ 
නියමිත්ය.  

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ගතහ ආයක්හ කයගතළනීභ භගි් ආ්ධථික 

ඉරක්ක පුයහ ගතළනීභ,  මිනිස ත් ගතළටුතු අභ රීරීභ  
 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. හ්ධථක 

රිඹහත්භක ශව්.  

 

16.2.2 ස්ධඹ ඵර වීදි රහතුපු වි රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ණළිේබෝධා ශළනි ශළ ර ණය 

 රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :- අධාය  ( ේේෙ ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ), ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

වතුබ් ධීළර - වශළර ෘෂිර්ම අධාය ,  ප්රළේද්ශීය ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  

මධායවහථළ ය, අරාංවි 

 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්වීභ :-  

අරාංවි ප්රළේද්ශීය ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  මධායවහථළ ේැ අභය් ත්ර මළර් 

ණද්ධාිරේැ වමශර වහථළ ල වීදි ළතුපු වවි ර ේ  මෆත්.  විදුලි බේය්  ක්රියළැලම ල  වීදි ළතුපු 

වවි රීමේතුදි ලයිස්  රීමම ශළ  යැලතුමල වඳශළ අමත්ර විය්ම  ්ෆමමහ සිදුේව්.  එමනිවළ , ේමම 

අලයත්ළලය වඳශළ සර්ය බ වීදි ළතුපු ලයළැල ණශසු ේව්.  

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  රළත්රී මුර ේවේලේැ ේයදී සිටි  මුරරුල් හ ලයළ ණශසු 

ණිසවරය  වවහ රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  ණර්ේැණ ආයත්  භූමිය තුමෂ සර්ය බ වීදි ළතුපු 30   වවි රීමම 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු - ේ වී් /රළත්රි ේවේලළ මුරරුල්  

නිභළවුභ :-  ඇවහත්ේතු් තුම ශළ වෆසුතු වවහ ර ඇත්. 2018.10.03 දි  පුලැලණැල ්ෆ් වීම ණ 

රීමමහ නියමිත්ය.  

ප්රියපර :-  

 රළත්රී මුර ේවේලේැ ේයදී සිටි  මුරරුල් හ ලයළ ණශසු ණිසවරය  වවහ රීමම 

 ණර්ේැණ ආයත්  භූමිය තුමෂ සර්ය බ වීදි ළතුපු 30   වවි රීමම 
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ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 

  ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  2       ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්ය 2.1  

 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- වවිෂ සර්ය බ වීදි ළතුපු වාංයළල 

හඳෘිය කහරඹ :-  

 ආයතුබ කර දිනඹ :- 09.08.2018 

 අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 31.12.2018 

 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ණර්ේැණ ආයත්  භූමිය 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2.5 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ණර්ේැණ ආයත්  භූමිය තුමෂ 
සර්යබ වීදි ළතුපු 30   වවි රීමම 
 

2.5 ඇවහත්ේතු් තුම ශළ වෆසුතු වවහ ර ඇත්. 
03.10.2018 දි  පුලැලණැල ්ෆ් වීම ණ රීමමහ 
නියමිත්ය.  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-ශේශේ ශඹදී සිටි්න්ශ  ජීවිත් ආයක්හ වහ 

අහ ඳරියශේ තුම්ශ  ආයක්හ. 
 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-නළත්. 
 
 

 

 

 

16. 2 . 3 කෘමි ශනොන තුම්ශගත් සිදුන ගතහ වහනි ිප් ආයක්හ කයගතළනීභ 

වහ විදුිප ළහ වඳු්හදීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ණලිේබෝධා ශළනි ශළ ර ණය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු), ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය, ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

වතුබධීළර - ප්රධාළ  ෘෂි විේේඥ, ලයළේිර ශළ පුහුණු  මධායවහථළ ය, ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
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ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  

ලර්ත්මළ ේැදි ශ්රී ාංළේව් ෘෂිර්මළ් ත්යහ ෘමි ේ  ල  වතුම් ේ්  (ල් ඌර් , ශළවු් , 

මුල් , ේෝනු් , ඉැලත්ල් ) ්ෆඩි ත්ර්ජ් ය  එ් ල  බල ණෆශෆදිලිය. ේමම ත්ැලලය නිවළ 

අවහලෆ්   අඩුවීම ශළ ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලේැ අඩුවීම  ඇිරේව්. ේමලෆනි වතුම් ේ්  ලළල් හ  

සිදුල  ශළනි ලලි්  ආර ළ රෆනීම වඳශළ විදුලි ලෆහ  ඉදි රීමම ඉත්ළ ේශ ඳ විවඳුමරී. ේමලෆනි 

වතුම්  ලළ බිතු ලහ ඇතුමළුවීම වඳශළ බළධාය  ේව ේමම විදුලි ලෆහ ක්රියළ රයි. ේශ හයළර 01 

 (අ . 2.5) භූමි ප්රමළණය  ආලරණය රීමම වඳශළ එ  විදුලි ලෆහ  ප්රමළණලැල ේව්. එහි සර්ය 

ේෝ ණෆ ය  ශළ විදුලි ණිසණථය  අ් ත්ර්ත් ල  අත්ර එමගි්  මෘදු විදුලි තුණ ය  ඇිර 

රයි. ේමම විදුලි තුණ ය මන්්  ශළනියරී්  ේත් රල ඔවු්  ලළ බිතු ලහ ඇතුමලවීම ලෂයි.   

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ෘෂිළර්මි ල්ළයිත්ළලය ආර ළ රෆනීම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 50  ්ළයැලලය යහේැල විදුලි ලෆහ   100   ේ වී්  100   වඳශළ බළදීම 

 ේ වි පුහුණු 10   ණෆලෆැලවීම 

 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු - ේ වී්   

නිභළවුභ :- ඉාංජිේ් රු අාංය මගි්  ඇවහත්ේතු් තුම වශ වෆෆවහම වවහ රමි්  ණලතී 

ප්රියපර :- ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය වශිර රීමම 
 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-  

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  2 

 ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්ය 2.1  
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ලෆහ මන්්  ආර ළ ල  භූමි ප්රමළණය 

(ේශ හයළර)  

හඳෘිය කහරඹ :-  

 ආරතුභ  දි ය: - 2018.08.09  

 අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31  
  

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත්  

 රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- අ් ත්ර් ණෂළැල 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

1.365 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. 50% දහඹකත්ඹ ඹහශත් විදුිප 

ළහ ඒකක 100 ක් ශගතොවී් 100 ක් 

වහ රඵහදීභ. 

(ප්රහවනඹ භගත) 

1.225  ඉාංජිේ් රු අාංය මගි්  
ඇවහත්ේතු් තුම වශ වෆෆවහම 
වවහ රමි්  ණලතී. 

03.10.2018 දි  පුලැලණැල 
්ෆ් වීතු ණෂරීමමහ නියමිත්යි. 

2. ේ වි පුහුණු 0.1   

මුළු එකතුම 1.365   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ලළල් , මිනිවළ වශ වතුම් ේ  ආර ළල. 
 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-හඳෘියඹ රිඹහත්භක 

ශමි් ඳන්. ශභහි ඵරඳෆභ ඉදිරිශේදී ත්ක්ශේරු රීරීභහ නිඹමිත්ඹ. 
 

 

  

ඵයගතමු ඳරහත් 

16.3 .1 ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික පිිපශත් වඳු්හ දීභ වහ ප්රචිපත් රීරීභ. (GAP) 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- වබරමුල ණළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, මධායම රජ්ය ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  “අපි ලලයි අපි ් ේ් ” ජ්ළිර ෘෂිර්ම 

ලෆයවහශ  යහේැල යශණැල ෘෂි පිළිේලැල  ශඳු් ලළදීම මන්්  වශිරරණයහ  රීමම යහේැල 

නිණ්ලනු බ  එෂලළු වඳශළ ලවර පුරළ ඉශ මි  බළ ත් ශෆ. ේමහිදී ේත්ල  ණළර්ලය ේව 

ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල මෆදිශැල වී එම ලළසි්ළය ත්ැලලය වබරමුල ණළේැල ේ වී් හ 

බළදීමහ හයුතුම සිදුරයි.   වඳශළ Good Agricultural Practices –GAP ආර  ශළ ත්ැලැලල 

ප්රමිතී්  ශඳු් ලළ දීම ශළ එමන්්  SL-GAP වශිරරණයහ ේ වී්  ේය මු  යුතුමය. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ේ විණ පිහිටුලළ එමන්්  SL-GAP වශිරරණයහ අ්ළ 

නිර්ණළය වපුරළ ෆනීමහ ේ වී හ ම ේණ් වීම, ේද්ශීය ශළ විේද්ශීය ේලෂඳණ අලවහථළල්  

වබරමුල ණෂළේැල ේ වී් හ බළ දීම මන්්  ඔවු් ේ  ආ්ළයතු මට්හම ඉශ  ෆාංවීම, 

ණළිසේභෝගියි්  වඳශළ ආර ෂිත් ශළ ඉශ ගුණළැලමේය්  යුැල එෂලළු ශළ ණතුමරු වෆණයීම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- යශණැල ෘෂි පිළිේලැල ශඳු් ලළදීම ශළ යශණැල ෘෂි පිලිේලැල අනුම ය  ල 

ේ විණ 75  පිහිටුවීමහ අලය ේය්වුතු 50  ේ වි ්ළයැලලය යහේැල බළ දීම 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය , අේෂවිරණය  
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ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්කවහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1, 12 . 

ලෆයවහශ හ /ලයළණෘිරයහ අ්ළ ප්රධාළ  ේමේශයුතු ්ර් :-ප්රිරළභ බ  ේ වී්  වාංයළල 

ප්රියපර :-ේ වී් ේ  ආ්ළයතු මට්හම ඉශ යළම ශළ ගුණළැලම ෘෂි නිහණළ්  ේලෂඳණ තුමෂ 

බහු වීම 

නිභවුභ :- ආර ෂිත්ල ශළ ගුණළැලමල නිම රණ ් ෘෂි නිහණළ් ය්  වාංයළල . 

ඳහ්ධලකරු් :- වබරමුල ණළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, මධායම රජ්ය ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ේ වී්  ශළ ෆනුතුරුල් . 

ප්රියරහීන්වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - SL-GAP ප්රමිිරයහ අනුල එෂලඑ නිහණළ් ය ර  ේ වි 

මශතුම් , SL-GAP ප්රමිිරේැ එෂලළු මිදී ්  ළ ආයත්  ශළ විේද්ශීය ේල්ණ වඳශළ ේය මු ල  

අණ ය රුල්  

හඳෘිය කහරඹ  :- 

         ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018 අශගතෝසතුම 

 අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- කෆගත්ර වහ යත්නපුය දිසත්රික්ක 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2.765 

 
 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ 

අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

් 1.785  
ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  මු්් 
නි්ශවහ රීමමහ හයුතුම 

ේේර් 

 
ේරෝණ  ද්රලය ශළ භළ් ය මිදී 
ෆනීමහ අලය ප්රවතුණළ්  
සිදුර ඇත්. 

රැල පුර 0.98 
 
මුළු එතුමල 

 
2.765 

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශදු ළ ත් ේ  ශෆ 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී 
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16.3.2  ශඵෝගත ගතහ් න තුම්ශගත් රැක ගතළනීභ 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-  නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය-්, නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම 

අධාය  ළර්යළය-රැල පුර 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- වබරමුල ණෂළත් තුම ල  වතුම් ේ්  ල  

ශළනිය ඉත්ළ උ් ේව ණලිර  බෆවි්  ේ වී්  ලළේල්  ඉලැල ේලමි්  ණලතී. එය ලළ ලීම 

උේ්වළ ලෆහ ආර ෂිත් උණරණ බළ දී ේ වී්  දිිස ෆ් වීම. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-ල  වතුම් ේ්  ේබෝ ලළල්  සක ෆනීම තුමලි්  ලළ 

ලණවිසය වශ නිහණළ් ය ඉශ  ෆාංවීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ලෆහ ආර ෂිත් ්ෆ් ශළ සර්ය බ  ිරේය්  ක්රියළැලම විදුලි ලෆහ 50  ේ වි 

්ළයැලලය යහේැල බළ දීම. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-වැලල ශළනි ශළ ර ණය. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- (උදහ 2 , 2.1, 2.1.1) 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-ලළ ර  බිතු ප්රමළණය ශළ බළැල 

අවහලනු ප්රමළණය.  

ප්රියපර :-ේබෝ ලළ ලණවිසය ලෆඩිවීම, ගුණළැලම අවහලෆ්   ලෆඩිවීම ශළ අ ලළල වඳශළ ලෆඩි 

ේ වි්  පිිසව  ේය මු වීම. 

නිභවුභ :- ගුණළැලම අවහලෆ්   ලෆඩිවීම  (ේම.ේහ  ) 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, වබරමුල ණළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, වබරමුල 

ණළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල,අ ලළ ර  ේ වී් . 

ප්රියරහීන්වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - වබරමුල ණළේැල සියලුම ප්රළේද්ශීය ේ්තු ේ ට්ාළ ලලි්  

ේත්ෝරළැල ේ වි මශතුම් . 

හඳෘිය කහරඹ :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018 අේෝවහතුම 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ් ශළ රැල පුර දිවහත්රි  

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

7.235 
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3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

රැල පුර 3.978 ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ රීමමහ 
හයුතුම ේේර් 

 
විදුලි ලෆහ ණද්ධාිර,්ෆ් ේරෝ් 
මිදී ෆනීම අලය ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදුර ඇත් 

් 3.257 

මුළු එතුමල 7.235 

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශදු ළ ත් ේ  ශෆ 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී 

 

16.4 ශ්රී රවකහ වදබිභ අධිකහරිඹ 

හඳෘියඹ කෘෂි ආ්ධථික කරහඳ ව්ධධනඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 2018/23/5/1 

රිඹහත්භක ආඹත්න :- ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය. 

ගතකීභ :- ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය. 

වළඳි්වීභ 

ශ්රී ාංළේව් බහුත්රය  නිරත් යෆපුතු ෘෂිර්මළ ේය්   ලළිවජ් ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ ේය මු 

රීමමළලී ව අලයත්ළලයරී. ේතු වඳශළ ෘෂිර්මළ් ත්ය ළභ්ළයි ලයළණළරය  බලහ ණැල  

යුතුමල ඇත්. ේතු ව්ශළ  ල ත්ළ ිව ෘෂිර්මළ් ත්ය ණළ ත් යුතුම අත්රම ලයළැල සුදුසු ේබෝ 

ලයළැල සුදුසු ප්රේද් තුම ලළ 

 යුතුම ඇිර අත්ර එම 

නිහණළ්  වඳශළ සුදුසු 

ේලෂ්ණ  ශදු් ලළ දිම ් 

 යුතුමල ඇත්.ේමම සියලුම 

ත්ැලැලලය්  ණළ නිමි්  

ෘෂි ආර්ථි ළණ 

වාංලර්ධා ය රීමම ේමම 

ලයළණෘිරේැ අේේ ළල වී 

ඇත්. 

හඳෘියශේ අයමුණු :- එ  

ප්රේද්ය  තුමෂ එ  

ේබෝය  ලළ රීමම, ලළ 

ේ   ඉයතු ලළ හයුතුම 

වඳශළ ේය මු රීමම, ෘෂි 

ආේයෝජ්ය්  ේ වී්  ශළ 
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ලයලවළයරී්  වඳශළ ණශසුතු වෆසීම ,ෘෂි නිහණළ්  වඳශළ ේද්ශීය ශළ විේද්ශීය ේලඳේණ  

ශඳු් ලළ දීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ෘෂි ආර්ථි ළණ වහථළපිත් රීමම. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය 

රගතහ කය ගතළනිභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය වයධන ඉරක්ක වහ ද්ධලක :- 2,2.1,2.1,1  

ළසහවනහ අදහර ශභශවයුතු ද්ධලක :- වහථළපිත් ර  ් ෘෂි ආර්ථි ළණ  ශළ ලළ ර  ් 

ඉයතු ේශ හයළර් ප්රමළණය 

ප්රියපර: - ආව්   ේව ඉයතු ේශ හයළර 2500 ලළ ේ   ඉයතු ලළ රීමමහ ශෆරී විම. 

ප්රියරහබ :- ජ්ළිර ෘෂි ආර්ථි ප්රලර්ධා ය ශළ ජ්ළිර ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ත්ශවුරු රීමම. 

ප්රියරහභි් :- වෘජු ප්රිරළී ්   1000    ල්ර ප්රිරළී ්   5000 

 
ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යාංය/ ශ්රී  ාංළ ශ්බිම අධිළිසය 
 
හඳෘිය කහරඹ :-         

 ආරතුභ  දි ය  2018.07.11    අලව්   දි ය  2019 .12.31 

 

රිඹහත්භක ප්රශද්ල - ශතුබ් ේත් හ , අනුරළධාපුරය , ම්  ළරම , ත්රිකුණළමය , පුැලත්ම ය  

දිවහත්රි ් . 
 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම 
මු් (රු.මි.) 

වාංේවෝධිත් මුළුඇවහත්ේතු් තුම මු් 
 2018     2019      2020 
     20.6       30          40 

 
 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ෘෂි ආර්ථි ළණ ශදු ළ ෆනිම 0.250 - ෘෂි ආර්ථි ළණ 8  
ශඳු ළේ  ඇත් 

දිවහත්රි  මට්හේතු මලි සකවහවීතු  
වාංවිධාළ ය 

0.250 0.050 දිවහත්රි  මට්හමි්  සකවහවීතු 6  
වාංවිධාළ ය ර ඇත් 

ෘෂි ආර්ථි ළණ මිනුතු හයුතුම 5.00 - - 
ඉයතු ණලරළ ෆනිේතු හයුතුම 0.250 - ඉයතු ණලරළ ෆනීම ආරතුභ ර 

ඇත් 
ෘෂි ආර්ථි ළණ වෆෂසුමි රීිසම ශළ 
සිිරයතු ත් රීමම 

0.500 - ළණ 6  සිිරයතු ත් ර ඇත් 

ත්ළ ිව උණේද්  ේවේලළ බළ ෆනීම 0.500 - - 

ේයෝජීත් යටිත් ණශසුතු බළ ෆනීම 0.500 - යටිත් ණශසුතු වෆෂසුතු රීමම 

ඉයතු ණෆලමේතු හයුතුම 0.250 - - 

යටිත් ණශසුතු වාංලර්ධා ය 6.06 - ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු ර ඇත් 

ආේයෝජ්යි්  වඳශළ මලි ෘෂි ේය්වුතු 
ණශසුතු වෆෂසීම 

605 - - 

ණිසණළ  විය්තු 6.60 - - 
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04. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ : - ලළ ේ  ර  ් ඉයතු ලළ හයුකු වඳශළ 

ේය ්ළ ෆනීම තුමෂ ශිසත් ආලරණය වහථළපිත් වීම මගි්  එම ප්රේද්ේැ ණළිසවිස වමතුමලිත්ත්ළලය 

ආර ළ වීම ශළ ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ත්ශවුරු වීම. 

 

 

ශකොස ඳළර ද රක්ඹක් ශයෝඳ/ඹ රීරීභ 
 

ළඹ ශී්ධඹ :- 2018/23/5/2 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය 

ගතකීභ:- ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය 
 
හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 

ඉත්ළ අතීත්ේැ ණහ්  ේ වහ ව ජ් ත්ළල අත්ර ඉත්ළ ජ් ප්රිය ළයරී. ආශළරමය ලටි ළම ේම් ම 

්ෆලමය ලටි ළම අිර්  ඉත්ළ ඉශෂ වහථළ ය  ේ වහ වහ හිමි ේව්. ලර්ත්මළ ය ල  විහ ේ වහ 

ව විළ ේව වි ළ වීේතු ත්ර්ජ් යහ භළජ් ය වී ඇත්. සීඝ්ර  ළමරණය ශළ ෆ වි ළය 

ේමම ත්ැලැලලයහ මලි ේශේතුමල වී ඇත්. බහු විධා ප්රේයෝජ්  වහිත් ේමම ළය ආර ළ ර ෆනීම 

වඳශළ ෘෂිර්ම අමළත්යාංය විසි්  ේ වහ ණෆ ්ව  ය  ේරෝණණය රීමේතු ලෆයවහශ   

ආරතුභ ර එම ලෆයවහශ  ේමේශය වීේතු ළර්යභළරය ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය ේලත් ණලරළ ඇත්. 
 
හඳෘියශේ අයමුණු :- ේ වහ ළේැ නිහණළ් ය ල්ළයීත්ළල ඉශ  ෆාංවීම , ණසු අවහලනු ශළනිය 

තුම අය ලෆඩි  නිහණළ්  වඳශළ ේය මු වීම, ලළ ේ  ෂ ඉයතු තුම ශිසත් ආලරණය ඇිර රීමම 

ආශළර සුර ෂිත්භළලයහ හයුතුම රීමම.  

ප්රධහන කහ්ධඹ්:- ආශළර සුබත්ළලය ඇිර රීමම. 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය. 

ළසහවනහ/ ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලකඹ: - ේරෝණණය ර  ් ේ වහ ණෆ ප්රමළණය 

ප්රියඳර:- ේ වහ ණෆ ්ව  ය  ේරෝණණය රීමම 

නිභවුභ :- ක  ආලරණ වහථළපිත් වීම ශළ ජ්ළිර ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ත්ශවුරු වීම. 

 

ඳහ්ධලකරු් :-  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :-  වෘජු ප්රිරළී ්   50,000 ,   ල්ර ප්රිරළී ්    50,000 
 

හඳෘිය කහරඹ :-   
ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018 - 09 -11 
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය: - 2019 -12- 31  

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම 
මු් (රු.මි.) 

මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු්   - 30.06 

වාංේෝධිත් මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් අවුරුදු  
අනුල ේල්  ේල්  ලේය්  

  2018  2019 
  30.00  50.00 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

මලි වාංවිධාළ  හයුතුම 0.050  ේ වහ ලළල පිළිබඳ ප්රජ්ළල 
්ෆනුලැල රීමම ශළ මලි 
හයුතුම 
 

ණෆ බළ දීම 28.00 2.71 ේ වහ ණෆ බළ දිම 

 4.00 1.93 ලෆයවහශ  පිළිබඳ ජ්ළිර 
ත්ය ්ෆනුලැල රීමම 

ේ වහ ආශ්රිත් නිහණළ්  ්ෆනුලැල 
රීමම 

1.00  ේ වහ ආශ්රිත් නිහණළ්  වවහ 
රීමම 

ප්රලළශ  විය්තු  1.500  ේ වහ ණෆ ප්රලළශ  හයුතුම 

ණිසණළ  විය්තු 1.05   

 36.05   

 

04. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- ේමම ලයළණෘිරය තුමළි්  වි ළ වී ඇිර ක  

ආලරණය  ෆලත් වහථළපිත් රීිසමහ හයුතුම ර  රනු බ  අත්ර එමන්්  ණළරවිස 

වමතුමලිත්ත්ළලය ආර ළ රීිසමහ ඉලශ් ලනු ඇත්. එේව ක  ආලරණය ලර්ධා ය වීම තුමෂ 

ලළයුේෝලීය උහණැලලය ණළ ය ලනු ඇත්. 

 

 

16.5 උතුමරු භළද ඳශහත් - 
16. 5.1 ඹවඳත් කෘෂි කහ්ධමික පිළිශත් බහවිත්හ කයමි් ආයක්ෂිත් ගතෘව තුමර ශඵෝගත 

ගතහ සිදුරීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ප්රළේද්ශීය ේ්තු ේ ට්ාළය, ෘෂිර්ම උණේද් ේ ට්ාළය, ්ළම 

නිෂධාළම ලවම 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල  (GAP) යහේැල 

ලළ රීමම මන්්  ේලෂඳණ වඳශළ අලය වශිර ැල එෂලළු ණතුමරු නිහණළ් ය තුමලි්  

ේ වියළේ  ආර්ථි ත්ැලැලලය ේම් ම ණළිසේභෝගියළේ  ේව යය ත්ැලැලලය ශළ ජීල  ත්ැලැලලය 

ඉශෂ  යළමැල වමඟම ේමලෆනි නිහණළ් ය් හ වමළජීය  මයත්ළලය  හිමි ලනු ඇත්. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- වී  ත්ළ ණය උතුමරු මෆ් ණළේැල ේ වී්  තුමෂ ප්රචලලිත් 

රීමම, ලවර පුරළ සිදුල  අ්ඩය නිහණළ් ය මන්්  ගුණළැලම ආශළර සුභ රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ආර ෂිත් ෘශ තුම ේබෝ ලළල සිදුරීමම - ය  ක්රියළළරම 50  ේ වි 

්ළයැලලය යහේැල ක්රියළැලම රීමම. 
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විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-ප්රිරළභ බ  ේ වී්  

ප්රියපර :- ේ වියළේ  ආර්ථි ත්ැලැලලය ඉශ යළම 

නිභවුභ :- ආර ෂිත් ශළ ගුණළැලම ෘෂි නිහණළ් ය්  ප්රමළණය. 

ඳහ්ධලකරු් :-ේ වී්  වශ ණළිසේබෝගියි්  

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - ලළිවජ් ලළල්  වඳශළ ේය මුර ත් ශෆරී ේ වී්  14 

හඳෘිය කහරඹ :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.08.14 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:-2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-අනුරළධාපුර දිවහත්රි ය. 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

7.00 

 
 
 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1  එෂලළු ලළල වඳශළ ආර ෂිත් 
ෘශ ඉදිරීමම  

5.00 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  
ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ 
හයුතුම 
ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්. 

2  බීජ් නිහණළ් ය වඳශළ ආර ෂිත් 
ෘශ ඉදිරීමම 

2.00   

මුළු එතුමල 7.00   

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළ ත් ේ  ශෆ. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී. 
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16. 5. 2  කහරගුිවක විඳ්ධඹහඹ්හ අනුහුරුවීභ වහ ක්ෂුද්ර ජර තුඳහදන ඳද්ධිය 

බහවිත්ඹ ඉවර නළවවීශතු හඳෘියඹ. 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 
 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ප්රළේද්ශීය ේ්තු ේ ට්ාළය , ෘෂිර්ම උණේද් ේ ට්ාළය , ්ළම 

නිෂධාළම ලවම. 
 
ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය. 
 
ළසහවන / හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- උතුමරු මෆ් ණෂළත් තුම ේ වී්  ය මශ ්   

ේ් ණ් තු රැල ලළ රහළලහ හුරුවී සිටි  පිිසව  නිවළ ළගුිව විණර්යළවය් හ 

අනුහුරුවීම වඳශළ  ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර භළවිත්ය ඉශ  ෆාංවීම ලෆ්ැල ේව්. 
 
ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ළර්ය ම ජ් භළවිත් ්රම වඳශළ ේ වී්  ේය මු රීමම 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- විසිරුතු ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර ශඳු් ලළ දීම - ය  ක්රියළළරම 50  ේ වි 

්ළයැලලය යහේැල ක්රියළැලම රීමම. 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 
 
ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධ  ලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 
 
ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-ප්රිරළභ බ  ේ වී් . 
 
ප්රියපර :- ජ්ය අඩුේල්  භළවිත්ළ ර ලෆඩි භුමි ප්රමළණය  ලළ රීමම. 
 
නිභවුභ :- ගුණළැලම අවහලනු ප්රමළණය ලෆඩි වීම. 
 
ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය,  උතුමරු මෆ් ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යෘාංය. 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු  - එෂලළු ශළ මිිසවහ ලළල සිදු ර  ේ වී්  35. 
 
හඳෘිය කහරඹ :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.08.14 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-අනුයහධපුය දිසත්රික්කඹ. 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

1.5 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ 

අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.විසිරුතු ජ් වතුණළ්  
ණද්ධාිර        වහථළණ ය 

1.456 ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ රීමමහ 
හයුතුම ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්. 

2 ණිසණළ  විය්තු 0.044 

මුළු එතුමල 1.5   
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4.  හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශදු ළ ත් ේ  ශෆ 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී. 

 

 

16.5.3 කහරගුිවක විඳ්ධඹහඹ්හ අනුහුරුවීභ වහ  

ඳහවශු වයක්/ ක්රභ ප්රචිපත් රීරීභ. 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ප්රළේද්ශීය ේ්තු ේ ට්ාළය, ෘෂිර්ම උණේද් ේ ට්ාළය - ත්ළල, 
ණලුවහ ලෆල, ්ළම නිෂධාළම ලවම - හිගුරුලෆල, ේවේ ළදිිසයළම. 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය. 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- උතුමරු මෆ් ණළේැල විධිමැල ේ  ල  බිතු වෆසීම 
නිවළ ජ්ළිර නිහණළ් යහ ෘෂිර්මළ් ත්ේය්  සිදු ල  ්ළයැලලය අඩු මට්හම ණලිර  බෆවි්  
ළගුිව විණර්යළවය් හ අනුහුරුවීම වඳශළ ණළාංශු වාංර ණ ්රම ප්රචලලිත් රීමම ලෆ්ැල ේව්. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ලළ ඉයතුල ණළාංශු ළ් ය ලෆෆ වීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ේ වී්  ්ෆනුලැල රීමම ශළ පුහුණු රීමම, ලෆටි කුණු රීමේතු  ේේෙ 
ලෆයවහශ්  රීමම. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයිත්ළලය 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- (උදහ 2 , 2.1, 2.1.1,13,15) 

ළසහවනහ / හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ණළාංශු වාංර ණය ර ්භූමි 
ප්රමළණය. 

ප්රියපර :- ලළ ඉයතුල ණළාංශු ළ් ය වශ ණළාංශු ශළය ය. 

නිභවුභ :- ලළ භුමි ල ල්ළයිත්ළලය ඉශ  ෆාංවීම. 

ඳහ්ධලකරු් :-ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යාංය (උතුමරු මෆ් ණෂළත්). 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - බවුතු වහිත් ඉයතු ල ලළල්  සිදු ර  ේ වී්  50. 

හඳෘිය කහරඹ :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.08.14 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- අනුරළධාපුර දිවහත්රි ය. 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

1.5 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ේ වී්  ්ෆනුලැල රීමම ශළ පුහුණු 
රීමම 

0.015 ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ රීමමහ 
හයුතුම ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ 
ර ඇත්. 

2 ලෆටි කුණු රීමේතු  ේේෙ 
ලෆයවහශ්  රීමම 

0.038 

3. ණළාංශු ලෆටි ේයදීම 1.35 
4.  ේේෙ දි  වඳශළ 0.015 
5. ්ෆ් වීතු පුලරු වඳශළ 0.015 
6. ණිසණළ  විය්තු 0.045 
මුළු එතුමල 1.5   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශදු ළත් ේ  ශෆ. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර   නිමි්  ණලතී. 

 

 

16.6 භධභ ඳශහත් 

16.6.1. කෘෂි ආතුඳ්න රඵහ දීශතු  හඳෘියඹ 
 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය  
ළර්යළය  

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /ව් ඹහඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  ල ත්ළ ණය භළවිත්ළ ේ  රීමම ේශේතුමේල්  
ෘෂිර්මළ් ත්යහ විළ හ රම ්ළයැලලය  අලහ ය ල  අත්ර ලෆඩි පිිසලෆය  ්ෆමමහ සිදුේව්. ත්ල් 
ලර්ත්මළ ේැ ත්රුණ ණරපුර ර්මළ් ත්ේය්  ඉලැලල  බල  ්  හ ෆේේ.  ල ත්ළ ණය 
ේ වී්  ේලත් බළ දීම මගි්  ත්රුණ ණරපුර ෘෂිර්මය ේලත් ආර්ණය ර ෆනීම ශළ 
ෘෂිර්මළ් ත්ය ළභ්ළයි ර්මළ් ත්ය  බලහ ණැල රීමම ලෆ්ැල ේව්. 

ළසහවන / ව් ඹහඳෘියශේ අයමු/ :- මධ් යම ණෂළත් තුමෂ ජීලැලල  ත්රුණ ත්රුිවය්  විළ 
ේ රමළණයේ  සකරීයළ ෆහළු ලහ පිළිතුමරු බළ ේ්මි්  ඔවු් ේ  ආ්ළයම ලෆඩි රීමම ශළ   
තුමළි්  ඔවු් ේ  ජීල  මට්හම ඉශෂ  ෆාංවීම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ප්රිරළී ්  ශදු ළ ෆනීම, ඔවු් ේ  අලයත්ළ ශදු ළ ෆනීම, ද්රලය මිදී ෆනීම 
ශළ ේබ්ළ ශෆමම (ප්රිරළී  ්ළයැලලය 50 ) 

 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 

 



125 
 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 
 
ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-ප්රිරළභ බ  ේ වී්  වාංයළල 
 
ප්රියපර :-සකරීයළ ෆහළුලහ විවදුතු ෆබීම ශළ ආ්ළයම ලෆඩිවීේම්  ජීල  මට්හම ඉශෂ  ෆාංවීම 
 
නිභවුභ :- ල ත්ළ ණය භළවිත්ේය්  ත්රුණ ණරපුර ෘෂිර්මයහ  ෆඹුරු ර ෆනීම 
 
ඳහ්ධලකරු් :-ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය 
ෘෂිර්ම  
 
අධාය  ළර්යළය, අ්ළ ප්රේද්ේැ ේ වි ජ් ත්ළල 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු ප්රියරහීන් මශනුලර, මළත්ේ්, නුලරඑළිය දිවහත්රි  ල ේත්ෝරළැල 
ේ වී්  
 
හඳෘිය කහරඹ       - 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.08.29 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:-2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-මශනුලර, මළත්ේ් , නුලර එළිය දිවහත්රි . 
 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2.5 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.ලතුමර ේණ තුණ 0.877 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  මු්් 
නි්ශවහ රීමමහ හයුතුම 

ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළේ  
ඇිර අත්ර ේය්වුතු මිදී 
ෆනීමහ ප්රවතුණළ්  
හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

2.විදුලි ලෆහ 0.520   
3.ෘෂි ලෆහ ආලරණ 0.236   

4.ජ් ඉසි ය 0.30   

5.ත්ණේ ෂ ණ  ය් ෙය 0.495   

ණිසණළ  විය්ම 0.072   

මුළු එකතුම 2.5   

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ:- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 
වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී. 
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16.6.2 ශද්ශීඹ ආවහය ප්ර්ධධනඹ 
 

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 
 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය  
ළර්යළය 
 
ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 
 
ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ශ්රී ළාංරී ජ් ත්ළල ේබෝේ  ල  ේරෝ ලහ 

ේ දුරු වීම අඩු රීමමහ  තු ඔවු්  ණළ්  පිටි භළවිත්ේය්  ඈැල ේ හ ේද්ශීය ආශළර ණිසේභෝජ් යහ 

හුරු රවීම ළලී  අලයත්ළලයරී.   අනුල ේලේෂ් ේණ ේහි ේද්ශීය ආශළර සුභ රීමම වඳශළ 

ේද්ශීය ආශළර අේෂවිවෆ් ඇිර රීමම ලයළ ලෆ්ැල ේව්. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-ේද්ශීය ආශළර ණිසේභෝජ් යහ ජ් ත්ළල  ෆඹුරු රීමම මන්්  
නිේරෝගීමැල ජ් ත්ළල  බිහි රීමම වෘජු ශළ ල්ර සකරීයළ උ්ළ රීමේම්   ණවුේ් ආර්ථි ලර්ධා ය රීමම 
තුමළි්  වමළජ්ය වවිබ ෆ් වීම 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-වහථළ  ේත්ෝරළ ෆනීම, ේ ය ෆගිලි ඉදි රීමම, උණරණ මිදි ෆනීම ශළ  
ලයලවළයය්  ේත්ෝරළ ෆනීම 
(රළජ්ය ්ළයැලලය 100 ) 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-අේවිරණය 
 
ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 12 
 
ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ේද්ශීය ආශළර ණිසේභෝජ් යහ ේය මු 
ල  ප්රමළණය 
 

ප්රියපර :-ේද්ශීය ආශළර ණිසේභෝජ් යහ ජ් ත්ළල  ෆඹුරු රීමම මන්්  නිේරෝගිමැල ජ් ත්ළල  බිහි 
රීමම 
 

නිභවුභ :-ේද්ශීය ආශළර නිහණළ් ය  
 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය,ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය 
ෘෂිර්ම අධාය  ,ළර්යළය, අ්ළ ප්රේද්ේැ ේ විජ් ත්ළල 
 
ප්රියරහීන්වඛ්හ :- ප්රශද්ලශේ ජනත්හ වහ ශද්ශීඹ වහ විශද්ශීඹ වචහයකඹ් 
 
හඳෘිය කහරඹ : - 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.08.29 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- නුලරඑළිය දිවහත්රි ය. 

 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

4.0 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

වහථළ  ේත්ෝරළ ෆනීම ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදුර ේ ය ෆගිලි ඉදි 
රීමම 

3.6 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  
ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ 
හයුතුම 
ේේර්. 

 
 
ප්රිරළී ්  ශදු ළේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත් 

ේතුව 10 0.08 
 

පුටු 60 0.18 
 ළම පුලරු 0.05 

ණිසණළ  විය්තු 0.09 

මුළු එකතුම 4.0 

 

 4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ණළිසවිස බණම අලම ල  ණිසදි ලයළණෘිරය 
ක්රියළැලම රීමමහ අේේ ෂිත්ය. 

 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රනිමි්  ණලතී. 
2019 ලර්ේැ ඉ  -  

 
 

 

                       16.6.3  ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික පිළිශත් වදු්හ දීශතු හඳෘියඹ 
 
 

ළඹ ශී්ධඹ :-118-2-3-20-2509 
 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 
ගතකීභ :-ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 
 
ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ශ්රී ාංළල තුමෂ නිහණළ් ය ර  ේබෝය් හි 
ගුණළැලමභළලය ඉශෂ  ාංලළ ෆනීම තුමළි්  අණ ය  ේලේෂ්ණ ේලත් පිවිව විේද් විනිමය රහ 
තුමෂහ ේ   ේතු අලයත්ළලය ඉවහමතුම වී ඇත්. එේවේම අවිධිමැල ෘෂි රවළය  භළවිත්ේය්  ේත් රල 
එෂලළු ශළ ණතුමරු ලළර අණ ය ය ඉශෂ  ෆාංවීමහැල ණළිසේභෝගියළහ ශළ ණිසවරයහ ල  ශළනිය 
අලම රීමමහැල ේමම ලයළණෘිරය මන්්  හයුතුම ේේර්. 
 
ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-ලව විේව්  ේත් ර ආශළර නිහණළ් යහ ේ වි්  ේණෂඹවීම වශ 
එමන්්  ලව විේව්  ේත් ර ආශළර ේලෂ්ණහ ඉදිිසණැල රීමම ශළ අණ ය ය රීමම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ඇසුරුතු කූය, ඇ්බට් ේණ ේශ ර, ප්රිරේරෝධී ්ෆ්, ේණළදු ට්හ, ෆේ 
වහටිර්,චලතුමර ේණ තුණ ෆනීම (ප්රිරළී  ්ළයැලලය 50 ). 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය, අේෂවිරණය.  
 
ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්කවහ ද්ධලකඹ :- 12 
 
ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-ප්රිරළභ බ  ේ වී්  වාංයළල. 

 

ප්රියපර :- ලව විේව්  ේත් ර ආශළර ණිසේභෝජ් ය රීමේතු ශෆරීයළල  

 

නිභවුභ :- ේබෝ ලළේව් ගුණළැලමය ඉශෂ  ෆාංවීම 
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ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය  
ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, අ්ළ ප්රේද්ේැ ේ විජ් ත්ළල. 

 

ප්රියරහීන්වඛ්හ :- ෘජු ප්රියරහීන්-මශනුලර, මළත්ේ්,නුලරඑළිය දිවහත්රි  ල ේත්ෝරළැල 
ෘෂිර්ම උණේද් ේ හවහල ේ වී් . 
 

හඳෘිය කහරඹ       - 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.08.29 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:-2018.12.31 

 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-මශනුලර, මළත්ේ් , නුලර එළිය දිවහත්රි . 
 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

1.0 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ඇසුරුතු කූයළ 0.460 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ රීමමහ 
හයුතුම ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී 
ෆනීමහ ප්රවතුණළ්  
හයුතුම ආරතුභ ර ඇත් 

2. ඇ්බට් ේණ ේශ ර (රී.්) 0.079 

3. ප්රිරේරෝධි ්ෆ් 0.218 

4. ේණළදු ට්හ 0.024 
5.ෆේ වහටිර් 0.004 

6.ලතුමර ේණ තුණ 0.186 

ණිසණළ  විය්තු 0.030 

මුළු එකතුම 1.0 
 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ශදු ළත් ේ  ශෆ. 
 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රනිමි්  ණලතී. 

 
 

16.6.4  න තුම්ශගත් ගතහ් ආයක්හ කය ගතළනීශතු හඳෘියඹ 
 
ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 
 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල.  
 
ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  මධායම ණෂළත් ශ්රී ාංළේව් ෘෂිර්මළ් ත්යහ 
ඉශෂ ්ළයැලලය  බළ ේ්නු ෆේේ . ජ් ශ  ලර්ධා යැල වම ජ් ළලළව ලෆඩිවීම නිවළ ලළ 
ර  බිතු ප්රමළණය අඩු බල  ්  හ ෆේේ. ල ළ් ත්ර අඩුවීම නිවළ ල  වතුම්  ලළ භූමි 
ආ්රමණය රීමම බහුල ්ෆරීය ශෆරීය. ේමහිදී එ  විවදුම  ේව ණළිසවිස ශළනියරී්  ේත් රල 
විදුලි ලෆහ ශළ ලෆහ ආලරණය 50  ේ වි ්ළයැලලය යහේැල බළ දීම තුමළි්  ඉදිිසයහ ේමම 
ත්ළ ණය්  භළවිත්ළ රීිසමහ ේ වී්  ේණෂඹවීම ්ෆ විය ශෆරීය. 
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ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ල  වතුම් ේ්  ලළලහ සිදුල  ශළනි අලම රීමම මන්්  
නිහණළ්  ප්රමළණය ශළ ගුණළැලමය ඉශෂ  ෆාංවීම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ආර ෂිත් විදුලි ලෆහ, ෘෂි ලෆහ ආලරණය බළ දීම (ප්රිරළී  ්ළයැලලය 50 ). 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම. 
 
ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1. 
 
ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ප්රිරළභ බ  ේ වී්  වාංයළල. 
 
ප්රියපර :- ේබෝ ලළල ල  වතුම් ේ්  ආර ළ ර ෆනීම. 
 
නිභවුභ :- මධායම ණෂළේැල නිහණළ් ය රනු බ  එෂලළු ශළ ණෂතුමරු ලහ , ල  වතුම් ේ්  
සිදුල  ශළනිය අලම ර නිමි්  නිහණළ් ය ලෆඩිර ෆනීම ශළ නිහණළ් ේැ ගුණළැලමය ඉශෂ 
 ෆාංවීම. 
 
ඳහ්ධලකරු් :-ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය 
ෘෂිර්මඅධාය  ළර්යළය, අ්ළ ප්රේද්ේැ ේ විජ් ත්ළල. 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු -  වෘජු ප්රිරළී ්  487 

 

හඳෘිය කහරඹ :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.08.29 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- භවනුය, භහත්ශ් , නුයඑළිඹ දිසත්රික්ක.   

 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2.5 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ආර ෂිත් විදුලි ලෆහ බළ දිම 1.870 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ රීමමහ 
හයුතුම ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළේ  ඇිර 
අත්රආර ෂිත් විදුලි ලෆහ බළ 
දිම, ෘෂිලෆහ ආලරණය බළ 
දීම ය ළදිේැ ප්රවතුණළ්  
හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

2. ෘෂිලෆහ ආලරණය බළ දීම 0.555 

3. ණිසණළ  විය්ම 0.075 

මුළු එකතුම 2.5   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ශදු ළත් ේ  ශෆ. 
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අරමුණ වළ ළැල 
ර නිමි්  ණලතී. 
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16.6.5 හඳෘියඹ - ියශඳොර ( ජහියක ආවහය ප්ර්ධධන භණ්සරඹ )  
– Food Pro Market 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ජ්ළිර ආශළර ප්ර ලර්ධා  ම්ඩයය 

ගතකීභ :- වශළර අධාය  ( වාංලර්ධා ) 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ : ශ්රී ාංළේව් පුරලෆසිය්  වඳශළ ඉශෂ ආ්ළයම  වශ 

යශණැල ජීල  ත්ැලලය  ෂළ රීමම වඳශළ Food Pro Market - විරේණ  ණෆලෆැලේව්. ේතු තුමළි්  

ේ ෂඔ අලහ ජ් ත්ළලහ ණළරතුණිස ශළ ේද්ශීය ආශළර සකව රව බෆලීමහ අඩු ආ්යතු ළී  

ළ් ත්ළල්  වවිබ ෆ් වීම සිදු ේේර්. එේවේම ණළව් ෂමු් හ, ලෆඩිහිටිය් හ, සකරීයළ ල නියුතුම 

ළර්ය  බහු ජ් ත්ළලහ අඩු මිහ ආශළර ද්රලය වෆණයීම ශරශළ ේමම විරේණ  මගි්  මශගු ේවේලය  

ඉටුලනු ඇත්.  

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ේ ෂඹ අලහ  ළිස ජ් ත්ළලහ ලව විේව්  ේත් ර ේද්ශීය ශළ 

ණළරතුණිස ආශළර ලර් ණිසේභෝජ් යහ අලවහථළල වෆසීම, අඩු ආ්ළයතු ළී  ළ් ත්ළල්  වවි බ 

ෆ් වීම, ේබෝ ේ  ල  ේරෝ ණළිසේභෝගියළ අත්ර ලයළේිරය අලම රීමමැල අරමුණ ේව්.    

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ශ්රී ාංළ ගුල්  විදුලි ණිසශ්රය උණේයෝගි රේ  අඩු ආ්ළයතු ළී  ළ් ත්ළල්  

වශභළගී ේ හ ේ  ප්ර්ර්  කුටි 20රී්  යුතුමල වම විර අ් ත්යම ණලැලලනු ෆේේ.  

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : -ලව විේව්  ේත් ර ේද්ශීය ශළ ණළරතුණිස ආශළර ජ් ත්ළල අත්ර ප්රලර්ධා ය 

රීමම. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1, 12  

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ( වතුපර්ණ  යුතුමල ඇත්). 

ප්රියපර :- ේමම ලයළණෘිරය මගි්  ේද්ශීය ශළ ණළරතුණිස ණෆරිව ආශළර  ෆලත්ැල ජ් ත්ළලහ 

ණිසේභෝජ් යහ අලවහථළල උ්ළර ේ්  අත්ර සුළු නිහණළ්ය් ශහ ේමම ප්ර්ර් ය ශරශළ සිය 

නිහණළ්  අේවි රීමමහ අලවහථළල  බළ දීේම්  ඔවු් ේ  ජීල  ත්ැලලය ඉශ  ෆාංවීමහ ේශේතුමලනු 

ඇත්.  

නිභවුභ :- ප්ර්ර්  කුටි 20   වම විරණත්ළ ණෆලෆැලේල  ේද්ශීය ශළ ණළරතුණිස ආශළර ප්රලර්ධා ය 

රීමේතු Food Pro Market - විරේණ   

ඳහ්ධලකරු් :-ශ්රී ාංළ ගුල්  විදුලි වාංවහථළල , ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :-  ේ ෂඹ ශළ අලහ  ළිස ජ් ත්ළ 

හඳෘිය කහරඹ      : -              

ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.09.01 

ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:-2018.11.03 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

අ් කශ දිනඹ:- රිඹහත්භක ශමි් ඳන් 
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හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ේ ෂඹ 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2.5 

 
3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.  ශ්රී ාංළ ගුල්  විදුලි ණිසශ්රය 
උණේයෝගි රේ  අඩු ආ්ළයතු 
ළී  ළ් ත්ළල්  වශභළගි ේ හ 
ේ  ප්ර්ර්  කුටි 20   වම විර 
අ් ත්යම වවහ රීමම. 
 

1.5  මලි හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්. 

2. අවිච්ශේද නළත් 

මුළු එතුමල 1.5   

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ෘෂි ආර්ථිය ඉශෂ  ෆාංවීම. 
 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත් 
 

 

 

16.7 රුපිරි ශගතත්ත්ක් 

“රු පිරි ශගතත්ත්ක්” ශගතතුම ගතහ ජහියක හඳෘියඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-20-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිළර්මි ල්ළයීත්ළල 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ලයළේිර ශළ පුහුණු අාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ේේරළේ්ිවය 

ගතකීභ :- අධාය  (ලයළේිර ශළ පුහුණු) , (ලයළණෘිර වතුබ් ධීළර) 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- වම ේලැලත් ම ණලිර  වතුණැල අනුල ලළ 

රීමම තුමළි්  ණවුේ් ආශළර ශළ ේණෝණ සුර ෂිත්ත්ළලය වපුරළ ෆනිමහ ශෆරී ල  අත්ර එය 

අලවළ ේැ රේට් වමවහත් නිහණළ් ය ලර්ධා ය ර ෆනීමහ ් ්ළය ේව්. ේලැලේැල ණලිර  ිරරවහ 

ශළ සිරවහ ඉය ප්රමළණය්  භළවිත්ළ රීමේම්  භූමිේැ ල්ළයීත්ළලය ලෆඩි ර ත් ශෆරීය. ලළිවජ් එෂලළු 

නිහණළ් ය අඩු ල  අලළරේැදී එෂලළු මිෂ ඉශෂ ය  බෆවි්  ණවුේ් එෂලළු ශළ ණළ අලයත්ළ 
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ේලැලේැල නිහණළ් ය ර ෆනීේම්  ආශළර වඳශළ ය  විය්ම අලම ර ෆනීමහ ශෆරී වීමැල ෘෂි 

රවළය  අලම භළවිත්ේය්  ණිසවර හිත්ළමී ෘෂිර්මළ් ත්ය්  ප්රලර්ධා ය වීම් සිදු ේව්. ත්ල ්  ෆවුතු 

එෂලළු ශළ ණෂතුමරු ේණෝණය ශළනි ේ  ල  අයුිස්  ණිසේභෝජ් ය වඳශළ අලවහත්ළල ෆේබ  ේශයි්  

නිලෆරදි ආශළර ණිසේභෝජ්  රහළ ලහ ේය මු විම ්   තුමලි්  ණවුේ් නිේරෝගී බල ආර ළ ර 

ෆනීමහ ් ේලතුම ලෆයවහශ  උණළම ේව්. 

ණළර්ලරුල්  :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ේලතුම ලළ නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම මන්්  ජ්ළිර ආශළර 

සුර ෂිත්ත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- 

 ේ විජ්  ේවේලළ ෂළණ මට්හමි්  ප්රිරළී ්  ්ෆනුලැල රීමම වශ ත්ළ ිව 

්ළයැලලය බළ දීම වඳශළ ලෆයවහශ්  878   ණෆලෆැලවිම. 

 එ  ප්රිරළභිේයකු වඳශළ රු. 500   ලටි ළ බීජ් වළ ණෆෂ ට්හය  බෆගි්  ට්හ  

65,850  ේ  මිේ් බළ දීම මගි්  එ  ේ විජ්  ේවේලළ ළණයහ 150 බෆන්්  

ේලතුම 65, 850   ඇිර රීමම. 

 අැල ණත්රිළ වශ ත්ළ ිව ප්රචලළරණ ්රමේව්් ේබ්ළ ශෆමම 

ප්රිරළී ්  වාංයළල :- 65,850 

නිභවුභ :- ක්රියළැලම රීමම වඳශළ ණෂළැල අධාය ලරු් හ  උණේ්වහ බළ දීම වඳශළ ේ්  වවහ 

රමි්  ණලතී 

ප්රියපර :- ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම ශළ ආශළර ද්රලය වඳශළ ආ ය  විය්තු අඩු ර 

ෆනීම. 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2.1/ 2.1.1, 2.1.2 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- වහථළපිත් ර  ් ේලතුම වාංයළල  

හඳෘිය කහරඹ: -   

ආයතුබ කශ දිනඹ:- 2018.08.31 

ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ :- 2018.01.01 

අ් රීරිභහ නිඹමිත් දිනඹ :-2018.12.31 
 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශශේ නතු එභ කහරඹ දිගු රීරිභහ ශවේතුම :-  නළත්. 
 

රිඹහත්භක කයන ප්ර ශද්ල :- දිලයි  පුරළ වම ේ විජ්  ේවේලළ බ ප්රේද්ය ම ආලරණය ල  ණිසදි 
 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

42.393 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1 . ේ විජ්  ේවේලළ ෂළණ මට්හමි්  
ප්රිරළී ්  ්ෆනුලැල රීමම වශ 
ත්ළ ිව ්ළයැලලය බළ දීම 
වඳශළ ලෆයවහශ්  878   ණෆලෆැලවිම 

5.268 - ක්රියළැලම රීමම වඳශළ ණෂළැල 
අධාය ලරු් හ  උණේ්වහ බළ 
දීම වඳශළ ේ්  වවහ 
රමි්  ණලතී 

2 . එ  ප්රිරළභිේයකු වඳශළ රු. 500 
  ලටි ළ බීජ් වළ ණෆෂ හහය  
බෆගි්  ට්හ  65,850  ේ  මිේ් 
බළ දීම 

32.925   

3 . අැල ණත්රිළ වශ ත්ළ ිව 
ප්රචලළර  ්රමේව්් ේබ්ළ ශෆමම 

3   

4 . ණිසණළ  විය්තු 1.2   

මුළු එතුමල 42.393   

 
4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- ලයළණෘිරය ක්රියළැලම රීිසම මගි්  ආශළර 

සුර ෂිත්ත්ළලය වශ ජ් ත්ළලේ  ේණෝණ මට්හම ඉශෂ  ෆාංවීම සිදු ේව්. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කය ගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අයමුණු හක්හත් 

කය ගතළනීභහ කහයුතුම ශඹොදහ ඇත්. 

 

16.8 ඌ ඳශහත් 

16. 8.1 ආයක්ෂිත් කෘෂිකහ්ධමික ත්හක්/ඹ බහවිත්ඹ භගි් උසයහ එශළු ගතහශව් 

නිසඳහදනඹ වහ පරදහයිත්හඹ ළඩි රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ඌල ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-  ආර ෂිත් ෘෂිළර්මි ත්ළ ණය භළවිත්ය 

මගි්  උයරහ එෂලළු ලළේව් නිහණළ් ය ශළ ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි රීමම මගි්  ඌල ණෂළේැල 

ේ වී් ේ  ආ්ළයතු මට්හම ඉශ  ෆාංවීම 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ඉශෂ ළර්ය ම ෂම ළරණයරී්  උවවහ ත්ළ ණේය්  
යුැල ඉශෂ ළර්ය ම ේබෝ ලළ රීමේම්  ඉශෂ ල්ළයීත්ළලය  බළ ෆනීම 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-ආර ෂිත් ෘශ වෆණයීම, එෂලළු බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය බළ දීම, ේරෝණ  මළධායය 

ශළ ේණ ේශ ර බළ දීම, ණසු අවහලනු ශළනිය අලම රීමම ශළ යශණැල ෘෂිළර්මි පිලිේලැල ශදු් ලළ 

දීම- ය  ක්රියළළරතු 50  ේ වි ්ළයැලලය යහේැල ක්රියළැලම රීමම. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 
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ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්කවහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-ප්රිරළභ බ  ේ වී් . 

ප්රියපර :- ේ වියළේ  ආර්ථි ත්ැලලය ඉශෂ යළම 

නිභවුභ :- නිහණළ් ය්  ලෆඩිවීම (ේම.ේහ ) බළදී ඇිර ආරක්ෂිත් ෘශ ප්රමළණය, බළදු්  බිතු ශළ 
ේරෝණණ ද්රලය ප්රමළණය. 

ඳහ්ධලකරු් :-ේත්ෝරළ ැල ප්රේද් ල ේ වී් . 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු  ේ වී්   

හඳෘිය කහරඹ:-ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.09.03 

                අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:-2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-බදු් , බ්ඩයළරේල , ලෆලිමය 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

10 

 
3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1 ආර ෂිත් ෘශ වෆණයීම 
(50  ේ වී් ේ  
්ළයැලලය) 

7.5 ප්රවතුණළ්  හයුතුම 
සිදු රීමේම්  ණසුල 
අ  මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ හයුතුම 
ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්. 2 එෂලළු බීජ් ශළ ේරෝණණ 

ද්රලය බළ දීම 
0.65 

3  ේරෝණණ මළධායය ශළ 
ේණ ේශ ර බළ දීම 

0.9 

4 ණසු අවහලනු ශළනිය අලම 
රීමමහ ඇසුරුතු බළ දීම 

0.05 

5. යශණැල ෘෂිළර්මි 
පිලිේලැල ශදු් ලළ දීම 

0.2 

6. ේ වි වමළතු පිහිටුවීම 0.2 

7. ධාළිසත්ළ වාංලර්ධා  ලෆය 
වහශ්  රීමම 

0.2 

8. ණිසණළ  විය්තු 0.3 
මුළු එතුමල 10   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශදු ළ ත් ේ  ශෆ 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී 
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16.9  ඵසනහහිය  ඳශහත් 

16.9.1 ශගතතුම ගතහ සථහඳනඹ රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- බවහ ළහිර ණළත් තුම සීඝ්ර ජ් ශ  ලර්ධා යැල 

වමඟ එෂලළු/ණතුමරු අලයත්ළලය් ඉශෂ යමි්  ණලිර  නිවළ ේලතුම ලළ ප්රලර්ධා ය වඳශළ ලළලහ 

අලය ද්රලය බළ දීම මන්්  ේලතුම ලළරුල්  ත්ල ත්ලැල උ ් දු  ශෆ. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ිරරවර ේලතුම ලළල්  ඇිර ඇිර රීමම තුමළි්  ආශළර 

සුර ෂිත්ත්ළලය ත්ශවුරු රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ප්රිරළී ්  ේත්ෝරළ ෆනීම, ්ෆනුලැල රීමම, පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම, 

ේය්වුතු බළදීම (ප්රිරළී  ්ළයැලලය 79  රී). 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2, 5,12   

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- එෂලළු නිහණළ්  ධාළිසත්ළලය 

(ේම.ේහ /රී.්තු). 

නිභවුභ :- බවහ ළහිර ණළත් තුම ේලතුම ලළ 448 වහථළණ ය රීමම. 

ප්රියපර :- ණවු ලළර්ෂි එෂලළු ණිසේභ ජ් ය වඳශළ ලෆය ල  පිිසලෆය අඩු වීම 

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය 

ෘෂිර්මඅධාය  ළර්යළය, අ්ළ ප්රේද්ේැ ේ වි ජ් ත්ළල 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - ල්ර ප්රිරළී ්  2000, ෘජු:-ශගතතුම හිමිඹ්. 

හඳෘිය කහරඹ:- ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.09.07 

         අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ළුත්ර, තුණශ, ේ ෂඹ. 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

0.53 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ප්රිරළී ්  ේත්ෝරළ ෆනීම 
්ෆනුලැල රීමම 
පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම 
ේය්වුතු බළදීම 
ේලතුම ලළ වහථළණ ය 
 

 

0.53 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල 
අ  මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ හයුතුම 
ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළේ  ඇිර අත්ර 
ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ ප්රවතුණළ්  
හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

මුළු එතුමල 0.53   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-ණළිසවිස බණම අලම ල  ණිසදි ලයළණෘිරය 

ක්රියළැලම රීමමහ අේේ ෂිත්ය. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී 

 

16.9 ඵසනහහිය  ඳශහත්  

16.9.2 කෘෂි ඹ්ශත්රෝඳකය/ වහ කෘෂිකහ්ධමික නවීන ත්හක්/ඹ වදු්හ දීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-ේ වී්  වඳශළ ආ්ර් මට්හමි්   ෂුද්ර ජ් 

වතුණළ්  ණද්ධාිර බළදීේම්   ල ත්ළ ණේය්  ජ් ම ළරණය ය  ත්ැලැලල යහේැල 

ේ වී් ේ්   ේශ ඳ නිහණළ්  ත්ැලැලලය්  අේේ ළ ේේර් 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ෘෂි ය් ේෙෝණර  ශළ ෘෂිළර්මි  වී  ත්ළ ණය 

ේ වී්  අත්ර ප්රචලලිත් රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-ප්රිරළී ්  ේත්ෝරළ ෆනීම, ්ෆනුලැල රීිසතු ශළ පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවිම, ජ් 

වතුණළ්  ණද්ධාිරය  වහථළණ ය රීමම,  ේේෙ ආ්ර්  ණෆලෆැලවීම (ප්රිරළී  ්ළයැලලය 52  රී) 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයිත්ළලය 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්කවහ ද්ධලකඹ :- 2, 2.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-නිහණළ්  පිිසලෆය අඩු වීම,තුරු 

ශ්රමය අලම වීම 

ප්රියපර :- ෘෂි ල්ළයීත්ළලය ඉශ යම 
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නිභවුභ :-  ෂුද්ර ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර 2   ේේෙේැ පිහිටුලළ ිරබීම 

ඳහ්ධලකරු් :-ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ණෂළැල ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, නිේයෝජ්ය 

ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, අ්ළ ප්රේද්ේැ ේ වි ජ් ත්ළල 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර  - ල්ර ප්රිරළී ්  50 

හඳෘිය කහරඹ  :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.09.07 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31  

            

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-තුණශ දිවහත්රි ය 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

0.5 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ප්රිරළී ්  ේත්ෝරළ ෆනිම 0.5 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  මු්් 
නි්ශවහ රීමමහ හයුතුම 
ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත් 

්ෆනුලැල රීිසතු ශළ පුහුණු 
ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවිම 

 

ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිරය  
වහථළණ ය රීමම 

 

 ේේෙ ආ්ර්  
ණෆලෆැලවීම 

 

මුළු එකතුම 0.5   

 
4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-ණළිසවිස බණම අලම ල  ණිසදි ලයළණෘිරය 

ක්රියළැලම රීමමහ අේේ ෂිත්ය. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-අශප්ක්ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී. 
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16. 10 දකුණු ඳශහත්   

16.10. 1 නවීන කෘෂි ත්හක්/ඹ ප්රචිපත් රීරීභ ඹහශත් න ආයක්ෂිත් ගතෘව ඉදිරීරීභ  

ළඹශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, මළත්ර 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන / හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :-නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම ඉ  ර ේමම ලර්ය 

තුමෂ ලළ ලණවිසය ලෆඩි රීමම   

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ඉශෂ ලටි ළමරී්  යුැල එෂලල නිහණළ් ය ඉශෂ  ාංලළ 

අ්ඩය නිහණළ් ය  ණලැලලළේ  යළම මන්්  ේලෂඳේණ ෂ විධිමැල ර ේ වී් ේ  ආ්ළයම ඉශෂ 

 ෆාංවීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-ේ වී්  ශදු ළ ෆනීම ශළ පුහුණු රීමම, ලයළණෘිර ේය්වුතු බළ දීම                                                                                    

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ප්රිරළභ බ  ේ වී්  

ප්රියපර :- ඉශ ලටි ළමරී්  යුැල එෂලල නිහණළ් ය.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

නිභවුභ :- අ්ඩය අවහලෆ්    බළ දීම. 

ඳහ්ධලකරු් :- ප්රධාළ  ේ්තු, ේ්තු ්.ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යාංය, ්.ණෂළැල ෘෂිර්ම 

අධාය -මළත්ර, වශළර ෘෂිර්ම අධාය , විය භළර නිෂධාළම් , වහථළ  භළර ෘෂිර්ම 

උණේද්, ෘෂිර්ම උණේද්,ෘෂි ේමේශයුතු නිෂධාළම් , වාංලර්ධා  නිෂධාළම, ලෆයවහශ්  

වශළර නිෂධාළම් , ේ වී් , ේ විජ්  ේවේලළ ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ෘ.ණ.නි.ව.නිෂධාළම් , ආර ෂිත් 

ෘශ තුමෂ ේබෝ ලළ ර් ් ේ  වාංමය,රුහුණු රවළරළ අේෂවිවෆ 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ත්ර - ෘජු ප්රියරහීන් ේ වී්  30  ණමණ, ක්ර ප්රියරහීන් ේ වී්  

50  ණමණ 

හඳෘිය කහරඹ - 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.09.11 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-ේ හේණ , ණවහේ ය, අතුමරලිය, අකුසකවහව 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

3.135 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.ල.අ.510 ආර ෂිත් ෘශ ඉදිරීිසම 0.675 ප්රවතුණළ්  හයුතුම 
සිදු රීමේම්  ණසුල 
අ  මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ හයුතුම 
ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  
ඇිර අත්ර ේය්වුතු මිදී 
ෆනීමහ ප්රවතුණළ්  
හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

2. ල.අ.1000ආර.ෘශ ඉදිරීමම 0.892 

3 pH මිහර් බළ දීම 0.260 

4. EC මීහර් බළ දීම 0.328 

5.මිවහහර්වහ බළ දීම 0.225 
6.ල.අ.1000 ආර.ෘශ 10  
ප්රිරවාංවහරණය 

0.750 

7.පුහුණු ලෆයමුල ණෆලෆැලවීම 0.005 

මුළු එකතුම 3.135   

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ේ  මෆත් 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අශප්ක්ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල රනිමි්  ණලතී 

 

16.10. 2  දකුණු ඳශහත්  - ශගතොවී් වහ ද්වි ශයෝද ට්රළක්හ්ධ රඵහ දීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :-118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-්කුණු ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ගතකීභ :-ෘෂිර්ම අමළත්යාංය. 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ේ විත්ෆ හ අ්ළෂ ව ළර්ය්  විළ ප්රමළණය  

ඉටුර ත් ශෆරී වීම ශළ එතුමලි්  ෘෂි නිහණළ්  ල ප්රමළණය, එේම් ම ල්ළයීත්ළලය් ේ වී් ේ  

ආ්ළයම් ඉශෂ යමහ විළ පිටුලශ  වීම.  

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-විවිධා ේබෝ ලළල් හි නිරත් ල  ේ වි ජ් ත්ළලේ  නිහණළ් ය 

ඉශෂ  ෆාංවීම ශළ නිහණළ්  විය්ම අලම රීමම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ේ වී්  ශඳු ළ ෆනීම, සුදුසු ේ වී්  ේත්ෝරළ ෆනීම. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්ර:- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- (උදහ 2 , 2.1, 2.1.1) 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-ප්රිරළභ බ  ේ වී් . 

ප්රියපර :- ේ විත්ෆ හ අ්ළෂ ව ළර්යය්  විළ ප්රමළණය  ඉටුර ත් ශෆරී වීම.  

නිභවුභ :- නිර්ේද්කවත් පිළිේලහ අනුකූ ෘෂි  උණරණ භළවිත්යහ ේ වි ජ් ත්ළල ේණෂඹ වීම 

මන්්  ේ වි ජ් ත්ළලේ  නිහණළ්  විය්ම අලම රීමම ශළ එමන්්  ඹවු් ේ  ආ්ළයතු මට්හම ඉශෂ 

 ෆාංවීම ශළ රේට් වමවහථ ආශළර නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම. 
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ඳහ්ධලකරු් :-ේ වී් . 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු ප්රියරහීන්- ළ්,මළත්ර,ශතුබ් ේත් හ දිවහෙළ  තුමේ්  ණදිාංචි ේ වී්  
8 , 

ක්ර  ප්රියරහීන්-ේවේලළ වෆණයුතු ෂ විහ විළ ේ වි පිිසව  අයිිර ේව්.  

හඳෘිය කහරඹ -  

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.09.11 

              අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-ළ්, මළත්ර, ශතුබ් ේත් හ දිවහත්රි . 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2,000 

 
3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. 50%  වශ ළධාළර අනුණළත්ය මත් 
ේරෝ් ේ්ේ  ට්රෆ හර් වෆණයීම 

2.000 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල 
අ  මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ හයුතුම 
ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  
ඇිර අත්ර ේය්වුතු මිදී 
ෆනීමහ ප්රවතුණළ්  
හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ේ  මෆත් 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අශප්ක්ෂිත් අරමුණ 

වළ ළැල රනිමි්  ණලතී 

 

16. 10.3  දකුණු ඳශහත්  - භළහි ශඵෝගත ගතහශව් ඹවඳත් කෘෂිකහ්ධමික පිළිශත් 

බහවිත්ඹ දිරිගතළ්වීතු තුමළි් ගු/හත්භඹ ළඩි දියුණු රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ්කුණු ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල - ශතුබ් ේත් හ.  

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය. 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ : යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල භළවිත්ය මන්්  

නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-ෘෂි රවළයනි භළවිත්ය අලම රීමම, ජ් ළර්ය මත්ළල ඉශෂ 
 ෆාංවීම,ගුණළැලම එෂලල ණිසේභෝජ් ය ශළ ජීල  ත්ැලලය ඉශෂ  ෆාංවීම. 
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ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  විසුරුතු ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර, අඟ් 02 ලතුමර ේමෝහර් 50  ්ළයැලලය යහේැල 

ෘෂි ප්රිරේරෝධී ්ෆ්,  ඉ් මෆසි ණළ  උගු්,  පුහුණු ලෆයමුල, ණිසණළ  විය්ම.                                                                                                                                       

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ප්රිරළභ බ  ේ වී් . 

ප්රියපර :- ගුණළැලම නිහණළ්  ණළිසේභෝගි ජ් ත්ළල ේලත් බළ දීම.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

නිභවුභ :-නිහණළ්  විය්ම ඉශෂ  ෆාංවීම ශළ ආ්ළයම ඉශෂ යළම. 

ඳහ්ධලකරු් :-්කුණු ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, එෂලල ණිසේභෝජ් ය ර  
ණළිසේභෝගියි්  

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - ෘජු ප්රියරහීන් 10, ක්ර ප්රියරහීන් එෂලල ණිසේභෝජ් ය ර  
ණළිසේභෝගියි්  

හඳෘිය කහරඹ  :- 

ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.09.11 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-ත්ාං් 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

0.6870 

 
 
3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.විසුරුතු ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර  0.06 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  
ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ 
හයුතුම 
ේේර්. 

 
ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්. 

2.අඟ් 02 ලතුමර ේමෝහර් 50  0.24 

3.ෘෂි ප්රිරේරෝධී ්ෆ් 0.35 

4. ඉ් මෆසි ණළ  උගු් 0.0045 
5.පුහුණු ලෆයමුල 0.01 

6.ණිසණළ  විය්ම 0.02 

මුළු එතුමල 0.68   

 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ේ  මෆත් 
 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-අේේ ෂිත් අරමුණ 
වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී 
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16.10. 4 දකුණු ඳශහත්  - “ිපඹ විඹ” අශරවි ළර ඉදි රීරීභ 

ලෆය ශීර්ය :- 118-2-3-20-2509  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-දකුණු ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 
 
ගතකීභ :-ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය. 
 
ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ : ේව ය වතුණ්   ආශළර ණිසේභෝජ් ය ලෆඩි රීමම.  
 
ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-ේද්ශීය ේබෝ ලර් ේය ්ළ වෆස නිමි නිහණළ්  ණිසේභෝජ් ය 
ප්රචලලිත් රීමම ශළ එමන්්  ළ් ත්ළ නිහණළ්  වඳශළ ිරරවළර ේලෂඳණෂ  වහථළපිත් රීමම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- අේවි වෆ ඉදි රීමම                                                                                                                                                  
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 
 
ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ප්රිරළභ බ  ේ වී්  
 
ප්රියපර :-වළර්ථ ළ් ත්ළ ෘෂි ලයලවළයයි්  බිහි රීමම, ේබෝ ේ  ල  ේරෝ වඳශළ විවදුම  
ේව,ේද්ශීය ආේයෝජ්  ශළ සුසකකුතු ලෆඩි වීම, සකරීයළ අලවහථළ බිහිවීම, ණළිසේබෝගි ත්ෘේිරය ඉශෂ 
යළම, ෘෂිර්මය පිළිබ්ල ජ් ත්ළල තුමෂ සුභලළදි ආ්ණ ඇිර වීම ශළ   තුමළි්  ේව යමැල ප්රීිරමැල 
ජීල  රහළල  ේ ය  ෆාංවීම.  

නිභළවුභ : ේව ය වතුණ්   ආශළර ණිසේභෝජ් ය.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ඳහ්ධලකරු් :-්කුණු ණෂළැලෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ප්රියරහීන්වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - ෘජු ප්රියරහීන් 10 ක්ර ප්රියරහීන් 1500 

හඳෘිය කහරඹ       -ආරතුභ ෂ දි ය :-2018.09.11  
                               අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය:- 2018.12.31 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-මළලිතුබය - රීිසමෆටිමු් ෘෂිර්ම ණිසශ්රය 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

3.00 

 
 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ 

අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.“ලිය වවිය” අේවිවෆ 
ඉදිරීමම 

3.00 ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  මු්් 
නි්ශවහ රීමමහ හයුතුම 

ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්. 

මුළු එතුමල 3.00   
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4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ේ  මෆත්. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-අේේ ෂිත් අරමුණ 

ඉටු ර නිමි්  ණලතී. 

 

16.10.5 දකුණු ඳශහත් - භහත්ය දිසත්රික්කශේ කුඹුරු ශ්්ධ  

ශරිප් ත්හක්/ඹ ඔසශේ ව්ධධනඹ 
 
ළඹ ශී්ධඹ :-118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- නිේයෝජ්ය ෘෂිර්ම අධාය  ළර්යළය, මළත්ර 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :  ළළම භූ විමත්ළලය ඇිර රීමම වඳශළ මළත්ර 

දිවහත්රි ේැ ේත්ෝරළ ැල කුඹුරු එම මට්හමහ ේ   මහ ේමම ලයළණෘිරය වවහ ර  දි.  

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ේ වී්  ශදු ළ ෆනීම ශළ ්ෆනුලැල රීමම, මලිබිතු වවහ රීමම, ේ්වර් 

ේලලි්  ය් ෙය ේය ්ළ කුඹුරු වමත්ළ රීමම, ේ්ල  බිතු වවහ රීමම ශළ ලෆණමම,  ණසු විණරතු 

රීමම ශළ අධී ණය ශළ  ේේෙ දි ය්  ණෆලෆැලවීම                                                                                                                                             

විශලේෂිත් ක්ශේත්ර:- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ප්රිරළභ බ  ේ වී් . 

ප්රියපර :-නියර ප්රමළණය අලම විළ ලියදි වහිත් කුඹුරු නිර්මළණය වීම නිවළ ලළ ලණවිසය ඉශෂ 

යළම ශළ ය් ෙ භළවිත්ේැ ළර්ය මත්ළල ඉශෂ යළම, ජ් ෂම ළරණය ණශසුවීම, ජ්ළිර වී 

නිහණළ් යහ ලළර්ෂිල ්ෂ ලේය්  4 (ේම.ේහ  )  එතුම වීම. 

නිභවුභ :- මළත්ර දිවහෙ ේැ කුඹුරු අ .20   ේ්වර් ේලලි්  ත්ළ ණය ේය ්ළ ේ  මට්හතු 

රීමම. 

ඳහ්ධලකරු් :- ්කුණු ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල වශ ඊහ අ්ළෂ ේ වී් . 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර - වෘජු ප්රිරළී ්  ේ වි ණවු් 20 

හඳෘිය කහරඹ - ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2018.09.11 

ආයතුබ රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-මළත්ර දිවහත්රි ේැ ේත්ෝරළ ැලකුඹුරු අ .20  
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2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

0.999 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. වශ  මිහ ේ්වර් ේලලි්  
ය් ෙය  මිහ ෆනීම 

0.750 ප්රවතුණළ්  
හයුතුම සිදු 
රීමේම්  
ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ 
හයුතුම 
ේේර්. 

 
ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර අත්ර 
ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ ප්රවතුණළ්  
හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

2. අ .8 කුඹුරු බිතු වවහ රීමම 0.200   
3  ේේෙ දි  3  ණෆලෆැල වීම 0.009   
4. වතුණැල ්ළය දීම ළ 0.012   
5. ණිසණළ  විය්තු 0.028   
මුළු එකතුම 0.999   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ේ  මෆත්. 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ වළ ළැල 
ර නිමි්  ණලතී. 

 

 

16.10.11 දකුණු ඳශහත්  - වකුරුශර උසහන හරිභහ්ධගත හඳෘියඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :-118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-්කුණු ණෂළැල ෘෂිර්ම, ේ විජ්  වාංලර්ධා , ලළිසමළර්, ජ්වතුණළ්  ශළ 

ජ්ළණලළශ , ආශළර වෆණයුතු ශළ ේබ්ළශෆමතු, ේලෂඳ ශළ වමණළර වාංලර්ධා  අමළත්යාංය 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ : ේ ය ඉයතු වාංලර්ධා ය රීමම 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :-1.1.5 රී.මී.  දුිස්  පිහිටි ළිේද් සිහ  අ ර 65 භූමි ප්රමළණය 

ජ්ය වතුණළ් ය ර ලළ  ශෆරී බිතු බලහ ණැල රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ප්රිරළී ්  ්ෆනුලැලරීමම ශළ වළච්ඡළ රීමම,ේත්ළ විදුලිය  මීහර 100  දුර බළ 

ෆනීම,   ණද්ධාිරය එලීම ශළ බහ ඇණවුතු රීමම, ජ්ය ර්ලළ ්  ළ  ය වදීම, ජ් ේණ තුණය 

ඇණවුතු රීමම ශළ වහථළණ ය රීමම.                                                                                                                                                
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විශලේෂිත් ක්ශේත්ර :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2 , 2.1, 2.1.1, 6  

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක : ප්රිරළභ බ  ේ වී්  

ප්රියපර :- ඉයතු වාංලර්ධා ය ර අවු.5  ඇතුමෂත් ේලෂඳණ ේලත් ණෂතුමරු නිහණළ් ය බළ දීම, 

ලවර 2  තුමෂ  අිරේර් ේබෝ නිහණළ්  ල උණිසම මට්හමහ ෂළ වීම.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

නිභවුභ :- නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම. 

ඳහ්ධලකරු් :- ේ වී්  

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු / ක්ර- ෘජු ප්රියරහීන් ණවු් 65, ක්ර ප්රියරහීන් ණවු් 200 

හඳෘිය කහරඹ       -ආයතුබ කශ දිනඹ :-2018.09.13 

අ් රීරීභහ නිඹමිත් දිනඹ:- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-උයයළ ෘෂිර්ම උණේද් ේ ට්ාළේැ ශකුරුේල ්ළම නිෂධාළම 

ලවම 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

4.474 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1 ජ් ප්රභලය ලෆඩි දියුණු 
රීමම 

0.954466 ප්රවතුණළ්  හයුතුම සිදු 
රීමේම්  ණසුල අ  
මු්් නි්ශවහ රීමමහ 
හයුතුම ේේර්. 

ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත්. 

2  ජ්ය බයළ රීමේතු 
 ය වදීම 

0.818125 

3 හෆාංරී ශළ ජ්ළණලශ  ලෆය 
හයුතුම රීමම  

2.702408 

මුළු එතුමල 4.474999   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-අහිත්ර බණම  ේ  මෆත් 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණ 
වළ ළැල ර නිමි්  ණලතී. 
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16 .11  නළශගතනහිය ඳශහත් බහ 

16.11 හඳෘියඹ - ඹවඳත් කෘෂිපිළිශත් ශගතොවිජනත්හ අත්ය ප්රචිපත් රීරීභ වහ ඒ 

දවහ ආද්ධලන පිහිටුවීභ. 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-20-2509 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :-  ෆේ හිර ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය,  ෆේ හිර ණෂළැල ෘෂිර්ම 

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- “අපි ලලයි අපි ් ේ් ” ජ්ළිර ෘෂිර්ම 

ලෆයවහශ  යහේැල යශණැල ෘෂි පිළිේලැල ේ වි ජ් ත්ළල අත්ර ප්රචලලිත් රීමම වඳශළ ආ්ර්  

පිහිටුවීම. 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- යශණැල ෘෂි පිළිේලැල ේ වි ජ් ත්ළල අත්ර ප්රචලලිත් රීමම ශළ   

වඳශළ ආ්ර්  පිහිටුවීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල ශඳු් ලළදීම වශ ත්රිකුණළමය මයපුල ශළ 

අතුණළර දිවහත්රි ය් හි ේත්ෝරළැල ේ වී් හ ණ් ්තු උණරණ, ේණරේමෝ  උගු්, විසිිස 

ජ්වතුණළ්  ණද්ධාිර ෘමි ආර ෂිත් ්ෆ්, වේමෝධාළනි ණලිේබෝධා ණළ  ්රම 50  ේ වි 

්ළයැලලය යහේැල බළදීම. 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :-  ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල ප්රලර්ධා ය  

ශඟහකය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 12  

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  වෘජු ප්රිරළී ්  500 

ප්රියපර :- ේ වී් ේ  ආ්ළයතු මට්හම ඉශෂ යළම ශළ යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල තුමලි්  බිහිල  

ගුණළැලම ෘෂි නිහණළ්  ේලෂඳණ තුමෂ බහු වීම තුමලි්  ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ඉශෂ ්ෆමීම. 

නිභවුභ :- ආර ෂිත්ල ශළ ගුණළැලමල ෘෂි නිහණළ් ය්  බිහි රීමම 

 ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය,  ෆේ හිර ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, 

 ෆේ හිර ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ප්රියරහීන්වඛ්හ :- වෘජු / ල්ර - වෘජු ප්රිරළී ්  500 

හඳෘිය කහරඹ       - 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ලයළණෘිර ළය දිගු ර  ෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :-  අතුණළර, මයපුල ශළ ත්රිකුණළමය දිවහත්රි . 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

4.00 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් 

ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

ේත්ෝරළැල ේ වී් ේ   ේේෙ 
තුම යශණැල ෘෂි ආ්ර්ණ 
පිහිටුවීම (ේණරේමෝ  උගු් 
ණ් ්තු විසිිස ජ්වතුණළ්  
ණද්ධාිර ෘමි ප්රිරේරෝධී ්ෆ් ධජ්ල 
ලෆහල්) 

2.5  
ප්රවතුණළ්  හයුතුම 
සිදු රීමේම්  ණසුල 
අ  මු්් නි්ශවහ 
රීමමහ හයුතුම 
ේේර් 

 
 
ප්රිරළී ්  ශදු ළ ේ  ඇිර 
අත්ර ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ 
ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ 
ර ඇත් 

දිවහත්රි  පුහුණු මධායවහථළ  තුම 
යශණැල ෘෂි ආ්ර්  පිහිටුවීම 

1.0 

ේ වි පුහුණු ණාංිර 0.5 

එතුමල 4.0   

 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම  ශඳු ළත් ේ  ශෆ 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අරමුණු වළ ළැල ර 
නිමි්  ණලතී 
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අශනකුත් ප්රධහන ව්ධධන ළසහව් 

2 . ශඵෝගත නිසඳහදන වහ පුශයෝකථන ළසහවන - රු.මි. 1 ක් ශ් කය ඇත් . 

ඉදිරිශේදී රිඹහත්භක රීරීභහ නිඹමිත්ඹ.  

 

3 . ජහියක කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධශේ/ ළරළසභ (NARP) රිඹහත්භක රීරීභ.  

9108 ්ධඹ කෘෂි ත්හක්/ අවලඹ භඟි් තුඵ්ධීකය/ඹ කයනු රඵන ජහියක කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධශේ/ ළරළසශභහි 

ඳ්ධශේ/ඹ 11 

( අනුභත් මුදර රු .මි -  10) ළඹ විලඹ 118-02-03-20-2509  

ක්රියළැලම ර  
ආයත් ය 

ඳ්ධශේ/ඹ 
ඇසත්ශතු්තුම 

ගතත්  මුදර 

).මි .රු(  

2018.09.30 

ම් ඹ 
ප් යගතියඹ 
(රු.මි.) 

2018.09.30 

ව් ඹහඳෘිය   /

ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස   /

ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ශප්යහශදිවඹ විලස 

විදහරඹ 

1. ධාළර ණරේණෝෂිත් ශළ ම ණරේණෝෂිත් අත්ර  
යළ් ෙණය අධාය ය ශළ ඉ්  වව  ්  
ධාළර  ශ්රී ාංළේව් ප්රචලලිත් රීමම. 

1.38 0.78 
 

60% 

2. ශ්රී ාංළේව් ජ් ප්රිය ලෆඩිදියුණු රණ ් වී ප්ර 
ේද්ල බීජ්  දිිසය ණම ළ රීමේතු 
්රමේව්්ය්  ලෆඩි දියුණු රීමම ශළ   ලළ  
බයළරණේැදී දිිසය ණලැලලළ ෆනීම . 

0.61 
 

0.48 
 
 

3. ජ් ධාළරළ මට්හේතු  ළබ්  වශ ණළාංශු 
ේණ වහණරවහ ප්රමළණය   විවහත්ර වෆසීම  

0.34 0.23 
 

100% 
4. ශිසත්ළළර තුම එෂලළු නිහණළ් ේැදී ේය්වුතු 

භළවිත් ළර්ය මත්ළල ලෆඩිදියුණු රීමම වශ  
ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය වඳශළ ත්ළ ණ 
වාංලර්ධා ය. 

0.53 
 

0.31 

 
 

100% 

ඳලසචහත් අධහඳන 

උඳහධි ආඹත්නඹ 
5. ෘෂිර්මළ් ත්ේැ ණළිේභෝධා ණළ ය වඳශළ 

ආ්රමිව  ශළ ආ් තුම ළ ේය ්ළ ෆනීම   
1.35 0.0 

 
 
20  

ඵයගතමු විලස 

විදහරඹ 

6. ශ්රී ාංළේව්  ළිස  ප්රේද් ල ළබනි 
ආශළර මිදී ෆනීේතුදී ණළිසේභෝගි ශෆසිමතු 
ේේරහි බණළ  වළධා  විහේ්ණය රීමම. 

0.235 0.23 
 

100% 

ඹම විලස 

විදහරඹ 

7. ශ්රී ාංළේව් වී ලළේව්දී ණළිේබෝධා  ළ 
භළවිත් රහළල ශළ ණළිසවරය ේ වී් ේ  ේව ය 
ේේරහි ඇිරර  බණම ඇයීම. 

0.93 0.035 
 
 

50% 

ඌ ශ්රස 

විලස විදහරඹ 
 

8. ලෆලිමය ශළ ේබ රවහ ප්රේද්ය් ේ  ේබ ාංචි 
ඉශ අවහලනු  ශළ සුෂාං ප්රිරේරෝධී බල ව්ශළ  
ලෆඩිදියුනු රීිසේතුදී  වශභළගිැලල අභිජ්   
්රමේව්් ේය ්ළෆනීම. 

0.93 0.19 
 

60% 

9. ේශෝර්හ්  ත්ෆ්   ජ්ළිර උ්යළ ේැ ල  
වි ළය ඇවහත්ේතු් තුම රීිසම ශළ පු ර්ලර්ධා  
විභලය නිමළ ය රීමම . 

0.63 0.29 
 

80% 

ශකොශම විලස 

විදහරඹ 
10. ලෆඩි දියුණු ෂ  ේස වහණරවහ ේණෝණය වඳශළ 

ධජ්ල  ේණ ේශ ර ලෆඩි දියුණු රීමම 
0.46 0.24 

 
100% 

යජයහ විලස 

විදහරඹ 
11.  බයළ නිහණළ්  ල ෘමී්  ේේරහි අඩු 

අල්ළ තු - ෘමි ළ ල බණම  
2.52 0.77 

 
60% 

 
 
එකතුම  

9.90 3.58  
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4  ජරඹ, නීඳහයක්හ වහ ලහරීරික ශෞඛ් (WASH)  පිළිඵ 

හඳෘියඹ 
(ශගතොවිජන ව්ධධන ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම) 

 
 

1. ඳසුබිභ 
 
ශ්රී ාංළ රජ්ය විසි්  ක්රියළැලම රනු බ  ජ්ය, වනීණළර ළල ශළ ළිසිස ේව ය පිළිබඳල 
ලයළණෘිරය (WASH) වළර්  වාංලර්ධා  අරමු් මන්්  2014 ේ්වෆතුබර් 17 දි  අනුමෆිරය බළ දී 
ඇිර ලයළණෘිරයරී. 
 

හඳෘියඹ රිඹහත්භක රීරීභ 

ආයතුබ කර දිනඹ 
2014-ේ්වෆතුබර්-17 

ශඹෝජිත් (අ්) ක්රීඹ දින 2017ේ්වෆතුබර්16 

වශෝධිත් ක්රීඹ (අ්) දින 2018 ේ්වෆතුබර්16 

ළසහව් ආයතුබ කර දිනඹ 2015 වෆේත්ෆතුබර් 15 

අයමුද් ප්රබඹ වළර්  වාංලර්ධා  අරමු් 

තුප්ධ/ හඳෘිය ටිනහකභ ඇ.ේය ර් මිලිය  0.94, (රු.මි.136.37 )  

මර ප්රබඹ 

ප්රබඹ    අයමුදර (Million US$.) 
ආධාළර බ්  ළ    0.02 
වළර්  වාංලර්ධා  අරමු් (SDF) 0.92 

එකතුම     0.94 

හ්ධක් ව්ධධන අයමුදශ්  

මුලු දහඹකත්ඹ 

ඇ.ේය ර් මිලිය  0.92 (රු.මි. 133.40)  

(මු්්  ය = ශ්රී ාංළ රුපිය් (LKR) රු. 145 = ඇ.ේය . 1) 

කෘෂික්ධභ අභහත්හවල පිරිළඹ - 

ශඹෝජිත් මර විඹදතු දළරීභ 
 ය    2015 2016 2017 2018  
 ලළර්ෂි විය්ම   4.92 41.88 46.00 26.50  
 වතුපර්ණ විය්ම  4.92 46.80 92.80 119.30 

ප්රධහන ක්ශේත්රඹ ෘෂිර්මය 

උඳ ක්ශේත්රඹ    
 

ජ්ය 
වනීණළර ළල 
ේව ය 

ගතකීභ දය/ ආඹත්නඹ  
ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  
ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ඉරක්ක ගතත්  
ඵර ප්රශද්ලඹ 

ේම ණරළ ශළ මයපුල දිවහත්රි ය 

ප්රියරහභි් 
ේ වි වාංවිධාළ  

කුයළ ණිසමළණ ේ වි ණවු් වහිත් ලෆව් තුමළ  07 

 



150 
 

 
2. ඳයභහ්ධථ  

ේම ණරළ ශළ මයපුල දිවහත්රි  ල ශඳු ළැල සුලුලළිසමළර් 07   යහේැල ජීලැල ල  වහත්රී, 

පුරු ශළ ෂමළ වළමළජිය්  3500  ේ  ජ් ප්රහ  (ජ්ය ේ  මෆිර බල, ජ්ය මදි බල, 

අවිහලළව්ළය වෆණයුම,ජ්ය ලෆඩි වීම ශළ දුර්ල ජ් ප්රමිිරය),ේව ය ශළ වනීණළර  ෆහළු අලම 

රලීම වඳශළ ල   ල අැලශ්ළ බෆලීතු ක්රියළැලම රීමම. 

3. නිභළවුතු /ප්රියරහබ 

 ලවර 3 ළයදී ේම ණරළ ශළ මයපුල දිවහත්රි  ල පිහිහළ ඇිර බහු ක්රියළළිස 
්ළමීය ලළිසමළර් 07 ජ් ළර්ය මත්ළලය ඉශ  ෆාංවීම. 

 ලවර  3  ළය  තුම මයපුල  ශළ ේම ණරළ දිවහත්රි  ල පිහිටි පිළිේලලි්   ෂුද්ර 
ජ් ේණෝ 4  ශළ 5  ජ් ේණෝ ෂම ළරණය  ිරමැල රීමම.   

 තුමළ  07  ජ්ේැ ප්රමිිරය ඉශ  ෆාංවීම තුමළි්  ප්රිරළී ්  2800   වඳශළ වශ  
වෆසීම. 

 

4. ප්රියපරඹ 

ශ්රී ාංළේව් ජ්ය ශළ ණිසවර ණද්ධාිර අලයත්ළ වඳශළ ්ළමීය ලළිසමළර් මත් යෆේණ  ්ළමීය ජ්  
වමළජ්ේැ ජීල  ත්ැලලය චිරවහථළයි ේව ඉශ  ෆාංවීම. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධහන ළස 

ශකොහස 

අයිත්ම මු් 

(ඇ.ේය .මිලිය ) 

ක්රියළැලම 
ර  

ආයත් ය 

1.ජ්ය 0.64 ේ .වාං.ේ්. 

2.වනීණළර ළල 0.04 ේ .වාං.ේ්.,ේ 

ෂඹ වි.වි. 
3.ළමිස ේව යය 0.01 ේ .වාං.ේ්.,ේ 

ෂඹ වි.වි. 
හඳෘියඹ ඹහශත් 

න 

ප්රියරහීන් 

  ේම  රළ ශළ මයපුල දිවහත්රි  ල සුලුලළිසමළර් ආශ්රීත්ල දිවිේල  
ේ වි ණවු් 700 හ අලය ණළනීය ජ්ය, ධ්නි ජ් අලයත්ළලය ශළ 
ෘෂිළර්මි ජීලේ ෝණළය ත්ශවුරු රීමම. 

          



151 
 

5. කෘෂික්ධභ අවලඹ නවීකය/ඹ රීරීශතු හඳෘියඹ - කෘෂික්ධභ 

අභහත්හවලඹ 

1. ඳසුබිභ 
 

ශ්රී ාංළ රජ්ය විසි්  ශ්රී ාංළේව් ෘෂිළර්මි අාංය  වීරණ ලයළණෘිරය වවහ රනු ෆබ ඇත්. ේමම 
ලයළණෘිරය ේෝ බෆාංකුල මගි්  2016 ජුනි 29 දි ෆිරල අනුමත් රනු ෆබ ඇිර අත්ර,  අ් ත්ර්ජ්ළිර 
වාංලර්ධා  වාංමය (IDA) විසි්  මය ප්රිරණළ්  බළ ේ්නු ඇත්.  

 

හඳෘියඹ රිඹහත්භක 

වීභ ආයතුබක දිනඹ 
2016 ඔ ේත්ෝබර් 15 දි  

අශප්ක්ෂිත් කහ්ධඹ 

හධන දිනඹ 
2021 ේ්වෆතුබර් 31 දි  

ශභශවයුතු ආයතුබක 

දිනඹ 
2017 මළර්තුම 22 දි  

අයමුද් ප්රබඹ 

ෘෂිර්ම අාංය  වීරණ රීමේතු ලයළණෘිරය  

(අ් ත්ර්ජ්ළිර වාංලර්ධා  නිේයෝජිත් ආයත් ය) 

 ලයළණෘිර අාංය: 5873-LK) 

කෘෂික්ධභ අභහත්හවලඹ 

වහ පිරිළඹ 
ඇ.ේය . මිලිය  64.23, රුපිය් මිලිය  9374.37 (1US$= රුපිය් 145.95) 

ප්රහශඹෝගික ක්ශේත්රඹ 

(මිපක) 
ෘෂිර්මය 

ගතරීයුතුම ආඹත්නඹ  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය  

ඉරක්කගතත් ප්රශද්ල 

ණෂළැල වභළ 

උතුමරු                    -   යළණ ය, මුිරව් 

 ෆේ හිර           -   මයපුල 

උතුමරු මෆ්             -   අනුරළධාපුර, ේණ ේෂ ්  රුල 

මධායම                  -   මළත්ේ් 

ඌල                      -   ේම ණරළ 

 

ප්රියරහීන් 

ේ වි නිහණළ්  වාංවිධාළ ,  

කුයළ ේ විණ් කුටුතුභ වශ අේ කුැල ේ විණ් කුටුතුභ,  

ප්රළථමි ර්මළ් ත් අමළත්යළාංය (MOPI),  

ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය (MOA),  

අ්ළෂ ණෂළැල ෘෂිර්ම අමළත්යළාං 05  . 

ල්ර : ලළිවජ් බෆාංකු 

 

වයචක 

වයචක නහභඹ                විඹදභ  (ඇ.ශසො. මිිපඹන)  

2. ල්ළයිත්ළල ලෆඩිදියුණු රීමම වශ              58.63  
    විවිධාළාංගීරණ ආ්ර්                                                                                                   

 3. ව් යළණෘිර ෂම ළරණය               5.6 

  ේමේශයවීම වශ ඇයීම 
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වයචකඹ උඳ වයචකඹ 

ප්රියඳහදන 

රු.මි. 

2018 

මුළු 

ඇසත්ශභ්තුම 

ගතත්මුදර  

රු.මි. 

විඹදභ 

රු.මි. මර 

ප්රගතියඹ 

(2018.09.

30) 

ශබෞියක ඉරක්ක  2018 
ශබෞියක ප්රගතියඹ 

2018.09.30 

2. 

පරදහයිත්හ

ඹ ඉවශ 

දළමීභ ව 

විවිධහවගීකය

/ඹ  

 2.1ේ වි 
පුහුණු වශ 
ධාළිසත්ළ 
ලර්ධා ය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
720 

26.70 3.01 

1. නියමු ලයළණෘිර වඳශළ ේ වි 
නිහණළ්  වමළතු 19 පිහිටුවීම    
2. ්ෆ හමැල ණලිර  ේ වි 
වාංවිධාළ  ඇයීම,  ිරමැල 
රීමම,  ෆලත් වාංවිධාළ ය රීමම 
ශළ  ල ේ වි නිහණළ්  
වාංවිධාළ  පිහිටුවීම 
3. ේ වි නිණළ්  වමළතුල 
ණහුණු රීමතු වඳශළ පුහුණ 
අලයත්ළ ඇයුතු ලළර්ත්ළල 
පිළිේය රීමම ශළ 
විවහත්රළැලම වීය මළළ 1000 
මුද්රණය රීමම  
4. ේ වි නිහණළ්  වමළතුල 
පුහුණු රීමතු වඳශළ පුහුණු 
අැලේ ැල ේම ඩුයු වවහ 
රීමම ේණ ැල 

1. ප්රිරළභි්  ේැලමම 
අලව් . ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල යහේැල 
ේ වි නිහණළ්  වමිිර 26 
ලියළණදිාංචි ර ඇත්. 
2. අ්ළ ක්රියළලලී්  සිදු 
ත්රමි්  ණලතී. අලව්  
ලළර්ත්ළල ේ  ලෆතුබර් මව 
බළ දීමහ නියමිත්ය 
3. පුහුණු අලයත්ළ පිළිබඳ 
ඇයීම අලව්  ේම ඩුයු 
වාංලර්ධා ය රමි්  ණලතී. 
ේතු වඳශළ බළ දු්  ළය 
මළව 11/2 රී්  දීර්ක ර  
දි.  
4. පුහුනු අැලේණ ැල 
වෆසීම අලව් . මුදුණය 
රීමමහ බළ දීමහ 
නියමිත්ය.                                                        
 ේ වි ලයළණළර ණළව් 
පුහුණු වඳශළ ේද්ශීය  
උණේද්ලරයකු  
ෆඳවීමහ අ්ළ විය 
 ේේෙය ේෝ  බෆාංකුල 
ේලත් යලළ තීරණය  
වතුබ් ධාේය්  පිලිතුමරු 
බළේණ  ේර ැලතුමේල්  සිටී. 

2.2.  ලය 
ෘෂිර්ම 
ත්ළ ිව 
ආ්ර්  
උ්යළ  

352.51 
 
11.11 

1. ණශසුළරය්  වඳශළ 
වීඩිේයෝ ණහ 01 
2. ත්ළ ිව වතුම් ෙණ 01 
3.ෘත්ළ.උ.වඳශළ 
උණේද්ලරයකු ේැලමම  
4. උතුමරු මෆ් ණෂළත් - නියමු 
ලයළණෘිර 08 
5. ඌල ණෂළත් - නියමු ලයළණෘිර 
03, 
6. උතුමරු ණෂළත් - නියමු 
ලයළණෘිර 03 
7.මධායම ණෂළත් - නියමු 
ලයළණෘිර 03  
8.  ෆේ හිර ණෂළත් -නියමු   
ලයළණෘිර 03 

 1. වතුපුර්ණ ර ඇත්.  
2. වහථළ ය  ේත්ෝරළ 
වෆසුතු ර ඇත්. 
3. ඉ්ලීතු ේයෝජ් ළ 05   
ෆබී ඇත්. ඇයීම සිදු 
රමි්  ණලතී. 2018 
ඔ ේත්ෝතුබර් මව මෆ් 
ේ ් ෙළැලතුමල බළ දීමහ 
බළ ේණ ේර ැලතුම ේව්.  
4. ලයළණෘිර ප්රේද්ල 
නියමු ලයළණෘිර දියැල 
රමි්  ණලතී. ේ වි්  වශ 
ණශසුළරයි්  ්ෆනුලැල 
ර අලව් . ප්රවතුණළ්  
ක්රියළලලී්  සිදු රමි්  
ණලතී. 

 
 
 
 
 
2.3. 
නිහණළ්  වශ 
අේවි 
යටිත් 
ණශසුතු   

 
 
 
 
 
 
 
80 

      
 
 
 
 
                                                         
 
0 

1. ලළිස හෆාංරී ශළ ලයෘශ 42 

පු රුැලත්ළණ ය  

2.  ලළිස වෆණයුතු ඇෂල් වශ 

ණද්ධාිර 36 පු රුැලථළණ ය  

3. ලළළිාං වශ ේමෝහර් ණද්ධාිර 

32  පු රුැලථළණ ය  

4. ේලෂඳේණ ෂ පිවිසුතු මළර් 16 

පු රුැලථළණ ය 

5. ේලෂඳේණ ෂ පිවිසුතු මළර් 5 

පු රුැලථළණ ය 

6. ආර ණ ණශසුතු 4 

1. මි ණ්  ෆඳවීේතු 
ක්රියළලලිේැ ඇත්. 
2. ලෆය 03  ආරතුභ ර 
ඇත්. අනිකුැල  ලළ මි 
ණ්  ෆඳවීේතු 
ක්රියළලලිය යහේැල. 
3 මි ණ්  ෆඳවීේතු 
ක්රියළලලිය යහේැල. 
4. ත්ළ ිව ඇයීේතු 04 
ඇත් මි ණ්  ෆඳවීේතු 
ක්රියළලලිය යහේැල. 
5. මි ණ්  ෆඳවීේතු 
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ප්රියඳහදන 

රු.මි. 

2018 

මුළු 

ඇසත්ශභ්තුම 

ගතත්මුදර  

රු.මි. 

විඹදභ 

රු.මි. මර 

ප්රගතියඹ 

(2018.09.

30) 

ශබෞියක ඉරක්ක  2018 
ශබෞියක ප්රගතියඹ 

2018.09.30 

ක්රියළලලිය යහේැල. 
6. මි ණ්  ෆඳවීේතු 
ක්රියළලලිය යහේැල 01 ඇත්. 
ඉිරිස  ලළ ඇවහත්ේතු් තුම 
රමි්  ණලතී. 

2.4. 
විහේ්ණ 
වශ ප්රිරණැලිර 
උණේද්  
වශළය 

42.35   0.91 

1.  ප්රිරණැලිරමය ණර්ේැණ 10 
වඳ ප්රමළණය වශ ණශසුළර 
වෆණයීම  
2. 01 ලළර්ෂි ප්රිරණැලිර වමුළු 
  
3. ජ්ළිර ෘෂිර්ම ේත් රතුමරු 
ණද්ධාිරය  
4.නියමු ලයළණෘිර 01 
ජ්ළ.ෘ.ේත් .ණ.  
5. නියමු   අධායය ය වඳශළ 
ලෆයවහශ්  02 

1. ශඳු ළැල ණර්ේැණ 
ේැලමළල්  10 වඳශළ 
අභිරුචිය ණ1ළරීිසතු 78 
ෆබී ඇත්.අභිරුචිය ප්රළ 
රීමතු ඇයීතු ර අලව් . 
අභිරුචිය ප්රළ රීමතු 18 
ඉලැල විය.  7 ඇයීමහ 
සුදුසුතු බ  දි.  
විවහත්රළැලම ේයෝජ් ළ 
බළ ෆනීමහ 
ණර්ේැය්  53 ේත්ෝරළ 
්  ළ ් අත්ර ේැලමළල්  
08  වඳශළ 48හ 
ේයෝජ් ළ බළ ේ්  ේව 
ඉ්ලුතු ර  දී. 
ේැලමළල්  02  යහේැල 
ේයෝජ් ළ 5 ඉ්ලුතු ර  
දි.  
2. ප්ර්ළ ය ප්රමළ් වීම 
ේශේතුමේල්  ් ්ෆමීමහ සිදු 
ේව්. ෘෂීර්ම ප්ර්ර් ය 
වමඟ ේණ රමහ 
ණෆලෆැලවීමහ තීරණය ර  
් 
3. අලව්  ේටුතුණත් වමඟ 
විය  ේේෙය ෆබී ඇත්. 
4.  ප්රවතුණළ්  ේවේලළ 
වෆණයීමහ ේවේලළ්ළයයකු 
ේලත් ප්ර්ළ ය ර ඇත්. 
නියමු ලයළණෘිරය සිදු 
රීමමහ අනුරළධාපුර 
දිවහත්රි ය ේත්ෝරළ ේ  
ඇත්. 

3. හඳෘිය 

කශභනහකය

/ඹ, 

ශභශවඹවීභ  

ව ඇගතයීභ 

3.1 ලයළණෘිර 
ෂම ළර
ණය 

184.5 116.92 

1. ේවේලය්  80  
2. අධායනි වාංචලළර 02 
3. ේටි ළලී  උණේද්  10 
4. ලර්ධා ය ල  පිිසලෆය  
5. ේවේල පුහුණු 10 

1. ේවේලයි්  47 ණැලර 

ඇත්. ප්රවතුණළ්  

විේේඥය්  ණැලර 

ඇත්. ළර්යළ ළර්ය 

වශළය 02 ෆනීමහ 

වමමු ණම ණ 

වෆසුතු ර ඇත්. 

2. ඊශ්රළ යය වඳශළ 

අධායය  චලළිසළල 

වතුපුර්ණ ර  දී. 

නිධාළම්  22 වශභළගී 

ල  දි.  

3. ප්රවතුණළ්  උණේද් 

01 ත්ළ ිව 

උණේද්ලරයකු ්ෆ හ 

ේවේලේැ ේය ්ලළ ඇත්.  
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ප්රියඳහදන 

රු.මි. 

2018 

මුළු 

ඇසත්ශභ්තුම 

ගතත්මුදර  

රු.මි. 

විඹදභ 

රු.මි. මර 

ප්රගතියඹ 

(2018.09.

30) 

ශබෞියක ඉරක්ක  2018 
ශබෞියක ප්රගතියඹ 

2018.09.30 

4. ණෂළැල ළර්යළ වඳශළ 

ලළශ  05 කුලියහ 

ේ  ඇත්. ලළශ  

මිදී ෆනීම 

සිදුේලමි්  ණලතී. 

5. 02 ප්රවතුණළ්  , 2 පුහුණු 

වමළජ් ආර ණ , 01 

පුහුණු උවවහ ත්ළ   

පුහුණු  

3.2. 

ේමේශයවීම  

වශ ඇයීම 

14.00 0.88 

1. දිවහත්රි  11  ලළ ණෆිරය 
ශඳු ළ ෆනීම 
 
2. ලයළණෘිර ේමේශයවීම වඳශළ 
ේත් රතුමරු ණද්ධාිරය  
වෆසුතුර වාංලර්ධා ය ර 
වහථළපිත්  රීමම. 

1. 2013 වාංයළ  
ේත් රතුමරු මත් ප්රේද්ශීය 
ේ්තු ේ ට්ාළව 
මට්හමි්  වතුපුර්ණ ර  
දි. 2018 අේෝවහතුම මව 
ේෝ බෆාංකු ආධාළර 
්ඩයළයම ේලත් ලළර්ත්ළල 
ඉදිිසණැල ර  දී.   
2.අත්ෆතු ත්ළ ිව 
ේයෝජ් ළ ඇයීම අලව්  
ර ඇිර අත්ර මය 
ේයෝජ් ළ විලෘත්  යුතුමල 
ඇත්. වෆේත්ෆතුබර් මව මෆ් 
ප්ර්ළ ය  රීමමහ වෆසුතු 
ර ඇත්.  

  720 700.06  132.85   

 

 

6. කුසහ ළව් වහ එ්රවගතහ ඳද්ධිය පුනරුත්ථහඳනඹ  ( අවිච්ශේද - ශගතොවිජන 

ව්ධධන ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම ශත් රු.මි. 500 ශ් කය ඇත්.) 

 

7. ශ්රී රවකහශව් හිවජභඹ ශද් නිසඳහදනඹ වහ ව භහයතුබක හඳෘියඹ 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-42-2509(13) 

අයමුද් :- ආසියළනු අප්රිළනු ්ළමීය වාංලර්ධා  වාංවිධාළ ය (AARDO) 

අයමු/ :- ේණෝණ ගුණේය්  අන  ඌ  භළවිත් ආශළර ප්රලර්ධා ය ශළ අය ්ළම එතුම රීමම  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ / ගතකීභ :- ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම/අේෂවිරණය 

ේ වී් ේ  ්ිසද්රත්ළලය අලව්  රීමම, ආශළර නිහණළ් ය වඳශළ ළ් ත්ළ ්ළයැලලය බළ ෆනීම 

වඳශළ  ශ්රී ාංළේව් ේ්් ලළල ත්ලදුරහැල ලයළේත් රීමම ශළ අය එතුම රීමේතු ්රමේව්්ය්  තුමළි්  
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ේ්් ලළල ලළිවජ්මය ලේය්  පුළු් රීමේතු අරමුණු ඇිරල ේමම ලයළණෘිරය ආරතුභ ර ඇත්. 

2017 වශ 2018 ලර්ල ක්රියළැලම ේමම ලයළණෘිරය ආසියළනු අප්රිළනු ්ළමීය වාංලර්ධා  

වාංවිධාළ ේැ (AARDO) රු.මි. 6  ආධාළර යහේැල ක්රියළැලම ේව්.  

ේ්් නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම ශළ ේලෂඳණ විභලය ලෆඩි රීමම ේ්් වඳශළ ේද්ශීය ශළ විේද්ශීය 

ලේය්  ේලෂඳණ නිර්මළණය රීමම ශළ ඊහ අනුබද්ධාල අය එතුම රීමේතු නිහණළ්  ශඳු් ලළ දීම 

ශළ ලෆඩිදියුණු රීමම, ේලතුම ලළල  ේව ත්ලදුරහැල ප්රචලලි රීමම, ලයළැල උවවහ ගුණැලලේය්  යුතුම 

විේද් ප්රේද් ශඳු් ලළ දීම, ේ්් ලළලහ ඇිර ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ළර පිළිබඳ අධායය ය, ත්ලළ්  

ෂම ළරණය ශළ ලයළේත් ්රම දියුණු රීමම, උවවහ ගුණේය්  යුතුම ේද්ශීය ප්රේද් ේව්ණය ර 

ශඳු ළ ෆනීම ේතු යහේැල සිදු ේේර්. 2018 විය්තු රීමමහ අේේ ෂිත්  මු් රු.මි. 3 ේව්. 

ප්රගතියඹ 

ප්රේද්  15 ශඳු ළේ  එ සකවහර ේරෝණණය ර ඇත්. ේබෝය ලයළේත් රීමමහ වවහ ර  ් 

ණෆ 1000   ේලතුම වඳශළ බළදී ඇත්. අණ ය ය ප්රලර්ධා ය වඳශළ ප්ර්ර්  මන්්  ්ෆනුලැල 

රීමමහැල අය එතුම රීමේතු නිහණළ්  4  ලෆඩිදියුණු රීමමැල ඉ  ර ඇත්. ේතු ් ලළ විය්තු 

ර ඇිර මු් රු.මි.0458 රී. 

 

 

8. ලහක නිශයෝධහඹන ශේඹ ලක්ියභත් රීරීභ  - ත්හක්ිවක උඳකය/ 

අළුත්ළඩිඹහ වහ ප්රියසථහඳනඹ 

ළඹශී්ධඹ - 118-2-3-41-2507 (16) 

අයමුද් - ජ්ණ්  අ් ත්ර්ජ්ළිර වශේයෝගිත්ළ  ජ්් සිය (JICA) 

අයමු/ - අණ ය  ෘෂිළර්මි නිහණළ්  ජ්ළත්ය් ත්ර ප්රමිතී් හ අනුකූල ණලැලලළ ෆනීම. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ/ගතකීභ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම. 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් ලහ අනුල ේ වී් ේ  ්ිසද්රත්ළලය අලව්  රීමේතු (ිරරවළර නිේරෝගී 

ජ් ත්ළල  බිහි රීමම) උණළය මළර්ය   ේව අණ ය  ෘෂිළර්මි නිහණළ්  ජ්ළත්ය් ත්ර 

ප්රමිතී් හ අනුකූල ණලැලලළ ෆනීම, ශ්රී ාංළේල්  අණ ය  ර  ණෆටි ශළ නිහණළ්  වඳශළ 

ත්රඟළම මි  බළ දීම, ආ යනි රහ ල ජ්ළත්ය් ත්ර ේලෂඳණහ අලතීර්ණ වීම වඳශළ 

ආ යනි රහලලි්  ත්ශ තු ේශෝ අනුමෆිරය ේ  මෆිර ණෆ ේශෝ ණෆ නිහණළ්  ආ ය ය රීමම 

ලෆෆ වීම වශිර ර ෆනීම ය  ණරමළර්ථ ඉටු රෆනීමහ ළ නිේරෝධාළය  ේවේලයහ  ල 

ත්ළ ණය ේය ්ළ ෆනීේතු අරමුිව්  ළ නිේරෝධාළය  ේවේලයහ භළවිත්ළ ර  ත්ළ ිව 

උණරණ අළුැලලෆඩියළල ශළ ප්රිරවහථළණ ය වඳශළ රු.මි. 259.83 ලෆයර උණරණ වහථළපිත් රීමමහ 

2017 ලර්ේැ  ආ ය ය රීමමහ හයුතුම ර ඇිර මුැල එම උණරණ ේමරහහ ප්රලළශ යර 

ෆනීමහ ේ  ශෆරී ව අත්ර , 2018 ලර්ේැ ප්රිරණළ්  බළ ෆනීමහ හයුතුම ර ඇත්. ේතු වඳශළ 

JICA ආයත් ේය්  ආධාළර බළදී ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතුනුතුමේව් ළ නිේරෝධාළය  ේවේලය මන්්  

ලයළණෘිරය ක්රියළැලම ේේර්. ේතු ල  විහැල උණරණ ආ ය ය ර ෆනීමහ ශෆරීවී  ෆිර අත්ර, 

ඩි මි්  එම හයුතුම අලව්  ර  ේව එම ආයත්  ේලත් උණේ්වහ දී ඇිර අත්ර, ේමම ලර්ය 

තුම අලව්  ෂ ශෆරී බල ්් ලළ ඇත්. 
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2018 විශලේ අඹළඹ ශඹෝජනහ 
 

1. හඳෘියඹ : අනිහ්ධඹ ශඵෝගත යක්/ඹ 
ළඹශී්ධඹ :- 118-02-03-43-2202 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ම්ඩයය 

ගතකීභ :- ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ම්ඩයය 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂි ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම 

වළඳි්වීභ :-  2017 අයලෆය ේයෝජ් ළල් හ අනුල අනිලළර්ය ේබෝ ර ණය යනුේල්  2017/ 18  මශ 
්  ය වඳශළ වී, බයඉිසඟු, ේවෝයළ, ේ කු ලනු, අර්ත්ළණ් වශ මිිසවහ ලෆනි ප්රධාළ  ේබෝ ශය  
වඳශළ වු ආණ්ළ ෂම ළරණ විය්ම අඩු රීමේතු ණරමළර්ථේය්  අ රයහ රු 40,000  ර ණ 
ආලරණය  බළ දීමහ ේයෝජ් ළ විය .ේමහිදී ේ වියළ විසි්  අ රයහ රු . 675 ලළිස මු්  
ේවිය යුතුම ල  අත්ර ඉිරිස ලළිස ප්රමළණය රජ්ේැ විසි්  ්ෆමමහ ේයෝජ් ළ විය. ේමම අනිලළර්ය 
ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය මගි්  මලිල නියඟ, ාංලතුමර ශළ ල  අලි ශළනි වඳශළ ර ණ ආලරණය 
වණයනු බ  අත්ර ජ්ළිර ේණ ේශ ර වශ ළධාළර ලෆයවහශ හ වමළමීල ේමම ර ණ ආලරණය 
බළ ේ්නු ෆබීය අාං 18/0624/728/021 ය  අමළත්ය ම්ඩය වාංේද් තීරණ ලහ අනුල 2018 
ය ්  ේැ සිහ ප්රධාළ  ේබෝ ශය වඳශළ ේ  මිේ් ර ණ ආලරණය බළ දීමහ වෆසුතු ර 
ඇත්. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- නියඟ, ාංලතුමර ශළ ල  අලි ශළනි මන්්  ශළනියහ ණැල ව ේ වි්  වඳශළ ල් දි 
ේවීම 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- ිරරවළර වාංලර්ධා  අරමුණ 2. 
කුවගි් ේ ්  ණසුවීම අලව්  රීමම, ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල ශළ ඉශ ේණෝණය  අැලණැල රෆනීම 
වශ ිරරවළර ෘෂිර්මය ප්රලර්ධා ය රීමම 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- 

 2017/18 මශ ්   වඳශළ රු. 675  ලළිස මු්  ේලළ ර ණය වු ේ වී්  වාංයළල 
 ජ්ළිර ේණ ේශ ර වශ ළධාළර බළ ැල ේ වි්  වාංයළල  
 ල් දි ඉ්ලුතු ණෙ වාංයළල 

 

ප්රියපර :- ෘෂි අල්ළ තු ෂම ළරණය ශළ ශළනියහ ණැල ේ වි් ේ  ලළ ශළනිය ප්රිරපර්ණය 
රීමම 

නිභවුභ :-  -ේ වී්  87,391 හ ල් දි බළ දී ඇත්.  අ ර 138,483.57 රු.මි. 1,378.52  

ඳහ්ධලකරු් :- ෘෂිර්ම අමළත්යාංය, ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල,  මශලෆලි අධිළිසය , ල ජීවී අමළත්යාංය, ජ්ළිර ර ණ භළරළර අරමු් 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු ේ වී්  87,391 

හඳෘිය කහරඹ      :-       ආයතුබ කශ දිනඹ :- 2017/18 මශ ්  ය වඳශළ (2017/12/13 දි  
චල්රේ්  අාං 07/2017) 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  නළත්  

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- සියළුම දිවහත්රි ය් හි 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  
 
අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

2,200 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 437.9 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

2017/18  මශ ්  ය වඳශළ ව 
අනිලළර්යය ේබෝ ර ණය 

2,200 437.9 1000 

 
4. ව් ඹහඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ  භහජඹහන ඵරඳෆභ  :- ේ වී්  වඳශළ ල  වමළජ් ආර ණ 
්රමය  වෆසීම. 
 
5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත් 
 
2019 ්ධශේ ඉරක්ක 
 
2017/18 මශ ්  ේැ සිහ වී, බයඉිසඟු, ේවෝයළ, ේ කු ලනු, අර්ත්ළණ් වශ මිමවහ ලෆනි ණ රධාළ  

ේබෝ ශය  වඳශළ වු ආණ්ළ ෂම ළරණ විය්ම අඩු රීමේතු ණරමළර්ථේය්  අ රයහ රු 

40,000  ර ණ ආලරණය  බළ දීමහ ේයෝජ් ළ වීය. ේමම අනිලළර්ය ර ණ ේයෝජ් ළ  රමය 

මගි්  නියඟ ාංලතුමර ශළ ල් අලි ණ රශළර එ් රීමම වඳශළ ර ණ ආලරණය මලිල වණයනු බ  

අත්ර ජ්ළිර ේණ ේශ ර වශ ළධාළර ලෆයවහශ හ වමළමීල ේමම ර ණ ආලරණය වෆණයීමහ 

අේේ ළ ේේර්. ේමම ර ණළලරණය 2018 ය ්  ේැ සිහ ේ  මිේ් ක්රියළැලම ල  අත්ර 

2018/19 මශ ්  ේැ සිහ අනිලළර්ය ේබෝ ශයහ අමත්රල රතුම ළණු ශළ උඳු ේබෝ වඳශළ් 

ක්රියළැලම රීමමහ බළේණ ේර ැලතුම ේව්. 

 

2. හඳෘියඹ : කුසහ ළව් 1500  ශයෝභස ඉත් රීරීභ ප්රියසථහඳනඹ වහ 
ප්රියවසකය/ඹ , ( රු.මි. 1000) 

 

ගතකීභ :- ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-2-3-40-2506 
 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂි ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම /ේද්ගුණ විණර්යළව 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළදි්විභ :- ේතු වඳශළ ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය විසි්  රුපිය් 
මිලිය  1000   ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ේලත් බළදී ඇත්. එමන්්  දිවහත්රි  25 
ආලරණය ල  ණිසදි ලයළණෘිර 635   ක්රියළැලම රීමමහ ශඳු ළේ  ඇත්. 
 

ඳහ්ධලකරු්  :- ේ විජ්  වාංලර්ධා   දිවහත්රි  ළර්යළ / ලළිස මළර් ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :- ලෆව් ල ජ්ය රඳලළ ෆනීම ශළ ජ් ධාළිසත්ළලය ඉශ  ෆාංවීම 
මන්්  ලර්ය පුරළ වී ලළල වඳශළ අලය ජ්ය අ්ඩයල වෆණයීම ශළ ිරරවළර ෘෂිර්මළ් ත්ය  
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උේ්වළ වශ් අණ ය  ආර්ථිය  ඉ  ර නිමි්  දිලයි  පුරළ ණලිර  වී ලළල ව්ශළ 
ේය ්ලළ ත් ශෆරී සියලුම පුර් වු කුඹුරු ඉයතු යලි අවහලෆද්දිම. 
 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ලෆව් ෆඹුරු රීමම/ ේර ්  මය ඉලැල රීමම, අැලශෆර ්ම  ් ලෆව් 
ප්රිරවාංවහරණය, ලෆව් අළුැලලෆඩියළල, යටිාං වාංලර්ධා ය 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ෘජු - ේ වී්  /වමවහත් ජ් ත්ළල  
 
නිභළවුභ :- ලෆව් ෆඹුරු රීමම 82, අැලශෆර ්ම  ් ලෆව් ප්රිරවාංවහරණය 149, ලෆව් ප්රිරවාංවහරණය 
283, යටිාං වාංලර්ධා ය 121 
 
ප්රියපර :-  1. පුර්  කුඹුරු 5  රී්  අලම රීමම. 
  2. වී අවහලෆ්   10  ඉශ  ෆාංවීම.  
                    3. ෘෂිර්ම  ේේේෙැ යටිත් ණශසුතු වාංලර්ධා ය වීම. 
 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 2,6,13 වශ 15 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් -  2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1,  

13.1.1, 13.1.2 වශ 15.1.2 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ේර ්  මය ඉලැල ර  ් ලෆව් වාංයළල 

 ල ප්රිරවහථළණ ය ර  ් ලෆව් ප්රමළණය 
 
හඳෘිය කහරඹ :- 2018 ජ් ලළිස 01 දි  සිහ 2018 ේ්වෆතුබර් 31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  ෆත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිවහත්රි  20 තුම 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු 

අරමු්් ප්රභලය -  
ේද්ශීය 

(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 
ේද්ශීය 

මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) 
2018.09.30 දි  ල  විහ ලයළණෘිර 

249   ව්ශළ .මි. 672 

 
1000 

 

 

 
 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30  දක්හ  
 
රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 
 
 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

)රු.මි( 

මර 

ප්රගතියඹ 

)රු.මි( 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස  /ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

ළව් ගතළඹුරු රීරීභ /ශයෝ භස 

ඉත් රීරීභ 

244.60 26.24 ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර ඇිර ලයළණෘිර 
වාංයළල 161. ක්රියළැලම මට්හේතු 
ලයළණෘිර වාංයළල 87. ලෆය අලව්   
ලයළණෘිර වාංයළල 1 

අත්වළය දභන රද ළව් 

ප්රියවසකය/ඹ 

230.00   

ළව් අළුත්ළඩිඹහ 450.60   

ඹටිගතව ව්ධධනඹ 74.80   

මුළු එකතුම 1000.00 26.24  
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4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ලෆව් ෆඹුරු රීිසම ශළ ඇෂ මළර් පිළිවර රීිසම 
තුමලි්  ාංලතුමර ණළ ය ශළ ාංලතුමර ශළනි අලම රීමම. 

 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම  :-  ෆත්  
 

 

3 හඳෘියඹ : අඳනඹන ශශඳරහ ප්රශව්ලවීභහ උඳකහරී වීභ වහ ඳහරිරික 
වියකකය/ ළසහවන ලක්ියභත් රීරීභ (යුශයෝපීඹ වගතභශේ අඳනඹන ත්ත් 

භඟ අනුකර න ත්ත්ශේ කෘෂිකහ්ධමික නිසඳහදන) 
 

ළඹ ශී්ධඹ :- 118-02-03-44-2509 

විශලේෂිත් ක්ශේත්ර - :  ෘෂි ල්ළයීත්ළලය /අේෂවිරණය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ  - : ජ්ළිර ණෆෂටි නිේරෝධාළය  ේවේලය - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ : - අධාය   (බීජ් වශිර රීමම වශ ණෆෂටි වාංර ණ), නි. ෘෂි. අධාය  - ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ෘෂිත්ළ ණ අාංය , ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- යුේරෝපීය වාංමය ශළ ේල ැල රහල් 

ේබ ේශ මය  ඇතුමළුල ආ ය  රහල් ල වහලවහථත්ළ ශළ ළ වහලවහථත්ළ අලයත්ළලහ ෆේණ  

ෘෂිළර්මි නිහණළ්  වශිර රීමම සිදුේේර  ෘෂිළර්මි අණ ය  අාංය බෆ් වීේතු 

ලෆ්ැලම 2017 රළජ්ය ප්රිරණැලිරලලි්  අලධාළරණය ේේර  අත්ර ේමය ආශළරල ගුණළැලම බල 

සුර ෂිත්ත්ළල පිළිබඳල ප්රධාළ  ලේය්  වෆෂරීලිමැල ල  ේද්ශීය ේලෂඳණ  ේ ය   අත්රතුමර 

අණ ය  ේලෂඳණහ උණළමවීම ඉත්ළ ලෆ්ැලේව්. 

යතු රහදී ණලිේබෝධා ෆයිවහතුමල  බළත් ශෆරීවීම තුමළි්  ණළිේබෝධා ණළ  යළ් ෙණේැ 

ළර්ය මත්ළල ලයළ  ිරමැල ේව්. එේම් ම එය ෘෂිළර්මි අය ්ළම තුමළි්  ණලිේබෝධා ලලි්  

ේත් ර ෘෂිළර්මි නිහණළ්  වෆණයීේතු ්රේමෝණළය නිර්මළණයහ් උණළම ේව්. නිහණළ්  ල ළ 

වහලවහථත්ළ ත්ැලැලල ත්ශවුරු රීමම වඳශළ වමීණ වමළේයෝජ්  ණශසුතු වෆණයීම මන්්  උවවහ ත්ැලලේැ 

නිහණළ්  අණ ය  ේලෂඳණහ එ  රීමේතු අලවහථළල ෆබීේම්  ේ වීහු ේද්ශීය ආශළර 

සුර ෂිත්ත්ළලයහ ්ළය ේලයි. ළ වහලවහථත්ළ ෆහළු ලලි්  සීමළ වීම වශ උවවහ අණ ය  විභල වහිත් 

 ල ෘෂි නිහණළ්  ප්රලර්ධා ය ේේරහි දුර බෆශෆර ේ වී් ේ  අලධාළ ය ේය මු රීමමහ 

නිේරෝධාළය  ේවේලළල්  විමධායත් රීමේම්  ශෆරී ේව් 
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ඳහ්ධලකරු් - : ේ වී් , අණ ය රුල් , අණ ය  ආයත් ,  ලළහ ේවේලළ වණය්  ් , 
වළමළ ය ජ් ත්ළල 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-   

 ආ ය  රහල වහලවහථත්ළ ශළ ළ වහලවහථත්ළ අලයත්ළ වෆපිමමහ ණිසවර හිත්ළමී ණලිේබෝධා 
ෂම ළරණ භළවිත්ළ වහිත් ලෆඩි ඉ්ලුම  වහිත් ේබෝ ලර් (4 ) වඳශළ වශිරරණ 
්රමය  වහථළණ ය 

 උණ   වහථළණ ය රීමම මන්්  දුර බෆශෆර ෘෂිළර්මි ප්රේද්ලහ ණෆෂටි නිේරෝධාළය  
ේවේලළ විමධායත් රීමම 

 ේත්ෝරළැල ේබෝ (ත්ෘණ, ආේෙ ේණෝයළල්  ශළ ේල ැල අ්ළ ේබෝල  ෂුද්ර ජීවීමය ණලිේබෝධා 
ශළ ප්රළ කුරුමිිවයළ් ඇතුමළුල) ලහ අ්ළ පර්ණ ණලිේබෝධා විමර්  එතුමල  ශළ  ලළ 
ඩී.එ් . . බළර්ේ ත් පුවහත්ළය  ේ ය ෆගීම 

 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ්  :-  

 ේත්ෝරළැල ෘෂිළර්මි ප්රේද්ල ණලිේබෝධා ත්ැලල විමර් යහ  ේේෙ චලළිසළ ණෆලෆැලවීම - 
ඉ  ේබෝ - ේ ටුේ ෂ, ත්තුණළ, බටු, බ්ඩය ළ 

 ණලිේබෝධා ශළ  ලළේැ ණළිසවිස ත්ැලල නියළම යහ ශළ ශඳු ළෆනීමහ අේැල ේ යළ ශෆරී 
රවළය ළළර ශළ  ේේෙ සුණම ණ උණරණ මිදී ෆනීම. 

 ණලිේබෝධා  ළ අලේේ මට්හතු විහේ්ණයහ රවළය  ද්රලය/ ණළිසේභෝජ්  ද්රලය ශළ නියෆදි 
ෆනීේතු උණරණ මිදී ෆනීම. 

 ණලිේබෝධා ශඳු ළෆනීේතු ේවේලළ බළහිරල බළෆනීම. 

 ගුණළැලම විහේ්ණ (MRL මට්හතු) වඳශළ විහේ්ණ ේවේලළ බළහිරල බළෆනීම. 

 ගුණළැලම ෘෂිළර්මි නිහණළ්  අණ ය ය ණශසු ේේර  ණිසදි දුර බෆශෆර ෘෂිළර්මි 
ප්රේද්ලහ ණෆෂටි නිේරෝධාළය  ේවේලළ විමධායත් රීමම (රීලිේ  ච්චිය ශළ සීත්ළඑළිය ය  
වහථළ ල උණ   වහථළණ ය ශළ ් ේ ෝරුල ශළ මැලත් යළලැලලී  රීමම) 

 

නිභවුභ :-  

i. අණ ය  ේලෂඳණ වඳශළ ඉශෂ ඉ්ලුම  වහිත් ේබෝ ලර් 4  වඳශළ ණළිසවිස වශිර 
රීමතු වෆණයීම -  ල නිර්ේද් වහිත්ල ේ විණ 15   පිහිටුලළ ඇත් 

ii. ජ්ළිර ආේව් ණ ්ඩයළයම  පිහිටුවීම මන්්  ේත්ෝරළැල ේබෝ ලහ අ්ළ සියළු 
ණලිේබෝධා ශඳු ළෆනීේතු ත්ළ ිව ධාළිසත්ළල ලෆඩි රීමම - ආේව් ණ හයුතුම ආරතුභ ර 
ඇත් 

iii. දිලයිේ්  විවිධා ණෂළැල 4  උණ  / ණර්ේැණ වහථළ  4    ිරමැල රීමම මන්්  ජ්ළිර 
ණෆෂටි නිේරෝධාළය  ේවේලේැ ක්රියළළරතු විමධායත් රීමම - මැලත් උණ  ය වඳශළ 
අලය ද්රලය මිදී ෆනීමහ ප්රවතුණළ්  හයුතුම අරඹළ ඇත් 

 

ප්රියපර: - ේමම ලයළණෘිරය යහේැල විමර් යහ   ෂ අ්ළ ණළිේබෝධා නිේරෝධාළය ය පිළිබඳ 
්ැලත් සිිරයම වතුපර්ණ රීමම. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ: - 2, 2.4.1 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක: - 

 වශිර  ේ විණ ණ  

 ඉ  ේබෝ වඳශළ වශිරරණ ්රමය අලව්  රීමම 

 ඉ  ේබෝල අණ ය  ධාළිසත්ළල 

 

හඳෘිය කහරඹ   ආරතුභ ෂ දි ය: - 2018.03.02 
          ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය: - 2018.01.01 
           අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 
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හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ළ දිගුල  බළ ේ  මෆත්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- පුැලත්ම, කුරුණ, තුණශ, රීලිේ  ච්චි, සීත්ළඑළිය, ් ේ ෝරුල ශළ 
මැලත් 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

25 

 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 1.259 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ේත්ෝරළැල ෘෂිළර්මි ප්රේද්ල 
ණලිේබෝධා ත්ැලල විමර් යහ  ේේෙ 
චලළිසළ ණෆලෆැලවීම 

2 1.259 ආේව් ණ හයුතුම ආරතුභ 
ර ඇත්. ණලිේබෝධා සකවහ රීමම 
ශළ ලළර්ත්ළ රීමම දිහම සිදු 
ර  දී.   

2. ණළිේබෝධා ශළ  ලළේැ ණළිසවිස 
ත්ැලැලල නියළම යහ ශළ ශඳු ළෆනීමහ 
අේැල ේ යළ ශෆරී රවළය ළළර ශළ 
 ේේෙ සුණම ණ උණරණ මිදී 
ෆනීම 

2  ෘෂිර්ම අධාය  ජ් රළ්ේ  
ප්රවතුණළ්  මිටුලහ ේය මු ර 
ඇත් 

3. ණළිේබෝධා  ළ අලේේ මට්හතු 
විහේ්ණයහ රවළය  ද්රලය/ 
ණළිසේභෝජ්  ද්රලය ශළ නියෆදි ෆනීේතු 
උණරණ මිදී ෆනීම. 

4  
ේහ් යර් ඇයීතු සිදු ේේර්. 

4. ණළිේබෝධා ශඳු ළෆනීේතු ේවේලළ 
බළහිරල බළෆනීම 

4  
ේහ් යර් ඇයීතු සිදු ේේර්. 

5. ගුණළැලම විහේ්ණ (MRL 
මට්හතු) වඳශළ විහේ්ණ ේවේලළ බළහිරල 
බළෆනීම 

5  විහේ්ණය වඳශළ බළහිර 
ේවේලළල  ේත්ෝරළේ  ඇත්  

6. ේ විණෂ වඳශළ වශිරරණ 
්රමය  පිහිටුවීම. ඉ  ේබෝ - 
ේ ටුේ ෂ, ත්තුණළ, බටු, බ්ඩය ළ 

2   ල නිර්ේද් වහිත්ල ේ විණ 
15   පිහිටුලළ ඇත් 

7. ගුණළැලම ෘෂිළර්මි නිහණළ්  
අණ ය ය ණශසු ේේර  ණිසදි දුර 
බෆශෆර ෘෂිළර්මි ප්රේද්ලහ ණෆෂටි 
නිේරෝධාළය  ේවේලළ විමධායත් රීමම 

6  මැලත් උණ  ය වඳශළ 
අලය ද්රලය මිදී ෆනීමහ 
ෘෂිර්ම අධාය  ජ් රළ්ේ  
ප්රවතුණළ්  මිටුලහ ේය මු ර 
ඇත් 

එකතුම 25 1.259  



162 
 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- ළ වහලවහථත්ළලය ත්ශවුරු රීමම මන්්   උ්ළ 
ේව ධජ්ල විවිධාැලලය සිදු ේ  වීම ශළ ේරෝ උලදුරු ලලි්  ආර ළ වීම, ේණ ් කුරුමිිව ේරෝය 
ශෆසිමම මන්් . 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත් 

 

 

4. හඳෘියඹ :  ජහියක ඳළරෆටි නිශයෝධහඹන ශේහශව් ඳරීක්/  
ඳවසුකතු ළඩිදියුණු රීරීභ 

 
ළඹ ශී්ධඹ  :- 118-02-03-46-2507 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ     :- 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ  :- ජ්ළිර ණෆටි නිේරෝධාළය  ේවේලය 

ගතකීභ     :- අධාය  ( බීජ් වශිරරණ වශ ණෆටි වාංර ණ මධායවහථළ ය),     නිේයෝජ්ය 

අධාය  

ළස හවන / හඳෘියඹ පිළීඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 2017 රජ්ේැ ප්රිරණැලිර තුමලි්  ෘෂි අණ ය  

 ේේෙය බ ෆ් වීේතු ලෆ්ැලම අලධාළරණය ර  දි.   ල ේලෂඳණ ශඳු් ලළ දීේම්  

අණ ය  ඉණෆයුතු ලෆඩිදියුණු රමි්  වශ ලර්ධා ය රීමම තුමලි්  වාංලර්ධිත් ජ්ළිරය  වඳශළ ල  ්ෆ ම 

වළ ළැල රත් ශෆ. ජ්ළත්ය් ත්ර ප්රමිතී් හ අනුකූල  ලය ත්ළ ණය වශ ණශසුතු ේ  මෆිර 

වීම ේමහිළ ප්රධාළ ත්ම ෆහළුලරී. ලැලම්  ෘෂි අණ ය  ණද්ධාිරය ලෆඩිදියුණු රමි්  වශ  ලය 

ත්ළ ණය ශඳු් ලළ දීේම්  ේමම හි්ෆව වතුපර්ණ රීමමහ ේමම ලයළණෘිරය ඉලශ් ලනු ඇත්. 

ඳහ්ධලකරු් :- ේ වී් , අණ ය රුල් / ආ ය රුල් , අණ ය  හයුතුම වඳශළ ේවේලළ 

වණය්  ් , මශජ් යළ 

ළසහවන/හඳෘියශේ අයමු/ :-  

I. යටිත් ණශසුතු වශ ත්ළ ිව ණිස ණ ණශසුතු  ිරමැල රමි්  ජ්ළත්ය් ත්රල 

පිළිැල ප්රමිතී් හ අනුකූල, අණ ය / ආ ය  ර්මළ් ත් වඳශළ ේවේලළ වණයනු ලවහ 

ජ්ළිර ණෆටි නිේරෝධාළය  ේවේලේැ ත්ළ ිව හයුතුම ල ගුණළැලම ත්ැලලය 

ලෆඩිදියුණු රීමම. 

II. ඉශෂ ගුණළැලම ත්ැලලයරී්  යුතුම වශිරරණ ක්රියළණටිණළටිය  වඳශළ ජ්ළිර ණෆෂටි 

නිේරෝධාළය  ේවේලේැ යත්ළලය ලෆඩිදියුණු රීමම 

III. අණ ය  වහථළනි රහල් විසි්  ශ්රී ාංළේව් නිහණළ් ය්  ේලත් ණ ලනු බ  ශිසත් 

වහලවහථත්ළ අ නුකූත්ළ අලම රීමම 

IV.  ල ළ වශ ළ නිහණළ්  වඳශළ ජ්ළත්ය් ත්ර ේලෂඳේණ ේ් පිළිෆනීම ත්ශවුරු රීිසම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ්:-  

i. අණ ය  වශ ආ ය  වඳශළ සර්ය බය තුමලි්  විදුලිය වණයමි්  ණශසුතු වෆණයීම (නි්: 

ණම ණළළර, ශීත්ළළර, ආදිය)  

ii. ේරෝ නිහචලය රීමේතු වශ ේවේලළ ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- වෘජු - ආ ය රුල් , අණ ය රුල් , ේ වී් , ආශළර වෆණයුතුරුල්  
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නිභවුභ :- 

I. අණ ය  වශ ආ ය  වඳශළ ණශසුතු වකුණු ලවහ සුර්ය බය ආධාළරේය්  විදුලිය වෆණයීම 

- ේහ් යර් ඇයීතු සිදු ේේර්. 

II. ේරෝ විනිහචලය ණශසුතු වශ ේවේලළ ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම - ෆේේහ ේ, ණිසණ, මුද්රණ 

ය් ෙ, පුටු වශ ේ නු රළ  මිහ ්  ළ දී. 

ප්රියපර :- අණ ය /ආ ය  ර්මළ් ත් ේලත් ළර්ය ම ේවේලළල  බළදීම 

ශඟහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ:- 2, 2.4.1 

ළසහවනහ / හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :-  

සර්ය ත්ළණය උණේයෝගී රනිමි්  විදුලිය බළදිම වඳශළ විදුලි ළවහතුම අලම රෆනීම 

ජ්ළත්ය් ත්රල පිළිැල ප්රමිතී් හ අනුකූල අණ ය /ආ ය  ර්මළ් ත් ේලත් වණය  ේවේලළ 

ලෆඩිදියුණු රීමම 

හඳෘිය කහරඹ :-  

ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.03.02 
ආරතුභ රීමමහ  යමිත් දි ය :-  2018.01.01 
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ්නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ළය දිගු ර  ෆත්.  

දී්ධඝ කහලීන විධිභත් ලහක නිශයෝධහඹන ශේඹ ලක්ියභත් රීරීභ අත්යලය ේව්. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ජ්ළිර ණෆටි නිේරෝධාළය  ේවේලය, ටු ළය 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

25 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 0.966 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. අණ ය  වශ ආ ය  වඳශළ 
ණශසුතු වකුණු ලවහ සුර්ය බය 
ආධාළරේය්  විදුලිය වෆණයීම 

13.5  ේහ් යර් ඇයීතු සිදු ේේර්. 

2. ේරෝ විනිහචලය ණශසුතු වශ 
ේවේලළ ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

   

2.1 ලයළධිේව්් රවළය ළළර, ධජ්ල 
ත්ළ ණ රවළය ළළර, ත්ෘණ වි්යළ 
රවළය ළළර ඩෑහ වි්යළ රවළය ළළර 
වඳශළ රවළ ළළර උණරණ වශ 
රවළය  ද්රලය මිදී ෆනීම 

7.25  ශීත්රණ වශ ඩිජිහ් ෆමරළල 
වඳශළ ඇණවුම භළරේ්  දී. 
අේ කුැල උණරණ වඳශළ 
ේහ් යර් ඇයීතු සිදු ේේර්. 

2.2 ගුල්  ේත් ටුේණ ෂ වශ 
ේමේශයුතු අාංේැ සුණම ණ 
හයුතුම වශ නියෆදිරණය වඳශළ 
අලය උණරණ මිදී ෆනීම. 

0.2  ශීත්රණ වශ ඩිජිහ් ෆමරළල 
වඳශළ ඇණවුම භළරේ්  දී. 
අේ කුැල උණරණ වඳශළ 
ේහ් යර් ඇයීතු සිදු ේේර්. 
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රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

2.3 ප්රේව්ණෙ අාංය වඳශළ බයළ 
උණරණ මිදී ෆනීම 

0.05  ඇණවුතු භළරේ්  දී. 

2.4 ධජ්ල ත්ළ ණ රවළය ළළර 
වශ ප්රිරළර රවළය ළළරය වඳශළ 
ෆේේහ ේ, ණිසණ වශ මුද්රණ 
ය් ෙ මිදී ෆනීම 

0.5  මිහ ්  ළ දී. 

2.5 සියළු අ වඳශළ පුටු වශ ේ නු 
රළ  මිදී ෆනීම (ආයිත්ම 10 ) 

0.5  මිහ ්  ළ දී. 

2.6 අධාය  ජ් රළ්, අධාය  වශ 
අිරේර් අධාය ලරු් ේ  
අධී ණයහ ේය මු රීමම වඳශළ 
ජ්ළිර ණෆෂටි නිේරෝධාළය  ේවේලළ 
මධායවහථළ ල “සිසීටිවී” වවිරීමම. 
(ේමේශයුතු ළණ/ රවළය ළළර 
තුම) 

3  ජ්ළිර ණෆෂටි නිේරෝධාළය  
ේවේලය, ලරළය - ඇණවුතු 
භළරේ්  දී. ජ්ළිර ණෆෂටි 
නිේරෝධාළය  ේවේලය, 
ටු ළය - ේහ් යර් ඇයීතු 
සිදු ේේර්. 

මුළු එතුමල 25   

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ :- නිේරෝධාළය  ණළිේබෝධාය්  වශ ආ්රමිව 
විේේ ේමරහහ ඇතුමළුවීේම්  ලෆෂෆ වීම. 
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- ප්රධාළ  අරමුණු වපුරළ 
ෆනීමහ ලයළණෘිරය  ේමේශයලළ ඇත්.දිගුළලී ල  ිරමැල රීමම අනිලළර්ය ේව්. 

 

 

5. හඳෘියඹ : ශකශ් වහ අ්නහසිර ඉවර අසනු රඵහ ශදන ඳහක ශයෝපිත් 

ඳළශෆටි ව්ධධනඹ රීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ : - 118-02-03-45-2507 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- ෘෂි ල්ළයීත්ළලය /අේෂවිරණය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ණතුමරු ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය  

ගතකීභ :- අධාය  (ණතුමරු ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ) , අිරේර් අධාය - ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ෘෂිත්ළ ණ අාංය - ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

ළසහවන හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 

ණහ ේරෝපිත් ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ය වඳශළ ඉශ අවහලනු බළේ්  නිර්ේද්කවත් ප්රේද්ල 

ගුණළැලම මව් ළ බළ ෆනීමහ ේ  ශෆරී වීේතු ෆහළුලහ පුද්ලි අාංේැ වාංවිධාළ ල වමශර 

මධායම ණිසමළණ රවළය ළළර මුහුණ දී ඇත්. කුයළ ණිසමළණ රවළය ළළර ත්ම්  මුහුණ ේ්  

ත්ළ ිව ෆහළු ශළ මව් ළ ණශසුේල්  බළත් ේ  ශෆරී වීම ේශේතුමේල්  ේේව්/අ්  ළසි 

ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ේය්  බෆශෆරල ලයළ ණශසුේල්  නිණ්විය ශෆරී ඕරීඩ් ේරෝණණ ද්රලය 

නිහණළ් යහ ේය මුල සිටිිර. එේශයි් , රළජ්ය ණර්ේැණ රවළය ළළර ලදි අ්ඩයල ේරෝණණ ද්රලය 

නිහණළ් ය ආරතුභ ර, නිහණළ්  රවළය ළළර වාංලර්ධා ය ර, ආර ෂිත් මව් ළ උය්  පිහිටුලළ 

  තුමළි්  ේණ ද්ලි ශළ රළජ්ය රවළය ළළරලහ ආරතුභ ේරෝණණ ද්රලය වෆණයීමහ ශළ කුයළ 
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ණිසමළණ වි්යළළර ලහ ේ  යලළ ත්ළ ණේව්දීය වශළය බළ දීමහ ේමම ලයළණෘිරය මන්්  

අේේ ළ ේේර්.  

ඳහ්ධලකරු් :- ේබෝ ලළ රුල්  වශ ණළිසේභෝගිය්  

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ :-  

 ේේව් වශ අ්  ළසිල ණහ ේරෝපිත් ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ය 

 ේේව් වශ අ්  ළසිල ආර ෂිත් මව් ළ උය්  වහථළපිත් රීමම 

 කුයළ ණිසමළණ නිහණළ්  විද් යළළර වඳශළ ත්ළ ිව වශළය බළ දීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :-  

 ේේව් වශ අ්  ළසි වඳශළ ආර ෂිත් මව් ළ උය්  වහථළණ ය ේ හ ණලැලලළ ෆනීම 

 වි්යළළර ණශසුතු යළලැලළලී  රීමම 

 මව් ේරෝණණ ආරතුභ රීමම ශළ ණහ ේරෝපිත් ණෆෂෆටි නිහණළ් ය 

 ්ෆඩි රීමම වඳශළ ණශසුතු වාංලර්ධා ය ශළ ණහ ේරෝපිත් ණෆෂෆටි ්ෆඩි රීමම 

 ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ශළ ේණ ද්ලි අාංේැ ණහ ේරෝණණ වි්යළළර 
ලෆඩිදියුණු රීිසම වඳශළ උණේද්  ේවේලළල 

නිභවුභ: -  

 ේේව් ශළ අ්  ළසි මව් ළ උය්  වහථළණ ය ශළ ණලැලලළ ෆනීම - බිම වෆසීම 
අලව්  ර මව් ළ ලරණය සිදු ර  දී. සිටුවීම වඳශළ ණෆෂටි 600  නිණ්ල  දී. 

 වි්යළළර ණශසුතු යළලැලළලී  රීමම - වි්යළළර ඉදිරීමතු හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්, 
උණරණ මිදී ෆනීම වඳශළ ේහ් යර් හයුතුම සිදු ේේර්. 

 ණහ ේරෝපිත් ේේව් ණෆෂටි 1800  නිණල  දී. 

 ්ෆඩිරීමම වඳශළ ණශසුතු වාංලර්ධා ය - බීජ් ේ විණෂල ඉදිරීමතු හයුතුම වශ අලය 
උණරණ මිදී ෆනීම වඳශළ ේහ් යර් හයුතුම සිදු ේේර්. 

ප්රියපර :- ලළල වඳශළ ේේව් ශළ අ්  ළසි ේරෝණණ ද්රලය ණශසුේල්  බළත් ශෆරී වීම. 

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 2,  2.1, 2.4.1  

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක: - 

 ණහ ේරෝණණ ණෆෂටි නිහණළ් ය ේලනුේල්  ක්රියළැලම ල  වි්යළළර වාංයළල. 

 මව් ළ උය්  වාංයළල 

 නිණ්ල  ් ණෆෂටි වාංයළල 

හඳෘිය කහරඹ  :- 
ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.03.02 
ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය: - 2018.01.01 

අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 
  

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම  :- කහරඹ දිගු කය ශනොභළත් . 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- ේශ රණ, මළඳුර, අගුණේ ණෆෂවහව, ල්පිහ, මිද්ේ්ිවය, අේේපුවහව 
ශළ කු්ඩයවළේ් 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

25 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 1.802 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ේේව් ශළ අ්  ළසි මව් ළ 
උය්  වහථළණ ය ශළ ණලැලලළ 
ෆනීම 

9.2  

ේශ රණ ශළ කු්ඩයවළේ් - ෘමි 
ප්රිරේරෝධී ්ෆ් ්ෆ් මිදී ්  ළ 
දී. බිම වෆසීම අලව්  ර  
් අත්ර ණෆෂ සිටුවීමහ ලල් 
වවහ ර  දී. මව් ළ 
ලරණය සිදු ර  දී. 
අඟුණේ ණෆවහව - ආර ෂිත් 
ප්රේද්ය ඉදිරීමමහ ේහ් යර් 
ෆඳල  දී. සිටුවීම වඳශළ 
ණෆෂටි 600  නිණ්ල  දී. 

2. වි්යළළර ණශසුතු 
යළලැලළලී  රීමම 

10.5  

වි්යළළර ඉදිරීමතු හයුතුම 
ආරතුභ ර ඇත්. පීය ත්ළණය 
වඳශළ ඇණවුතු ර  දී. 
ේල ැල උණරණ වඳශළ 
ේහ් යර් ඇයීතු සිදු ේේර්. 

3. මව් ේරෝණණ ආරතුභ රීමම ශළ 
ණහ ේරෝපිත් ණෆෂටි නිණ්වීම 

3.3  

සියළු වි්යළළර වඳශළ ේත්  
ේව රවළය  ද්රලය මිදී ්  ළ 
දී. ණහ ේරෝපිත් ේේව් 
ණෆෂටි 1800  නිණ්ල  දී. 

4. ්ෆඩිරීමම වඳශළ ණශසුතු 
වාංලර්ධා ය ශළ ණහ ේරෝපිත් 
ණෆෂටි ්ෆඩි රීමම 

1.5  

බීජ් ේ විණෂ මගි්  ඉදිරීමතු 
හයුතුම වශ අලය උණරණ 
මිදී ෆනීම වඳශළ ේහ් යර් 
හයුතුම සිදු ේේර් 

5. ණෂළැල ෘෂිර්ම 
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුම ශළ පුද්ලි 
අාංේැ ණහ ේරෝණණ වි්යළළර 
ලෆඩි දියුණු රීමම වඳශළ 
උණේද්  ේවේලළල 

0.5  
ලයළේිර නිධාළම්  වඳශළ පුහුණු 
ලෆයවහශ්  6  ණලැලල  දී. 

එකතුම 25 
 

 

1.802  
 

4.හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ: - ේද්ශීය ජ්ළ  වතුණැල සුර ෂිත් රීමම. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළ ළැල රෆනීමහ හයුතුම ේය ්ළ ඇත්. 
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ශනත් ව්ධධන ළසහව් - (පුනයහ්ධථන) 

1.1 වනහධහය මිරහ ශඳොශවොය ශඵදහවළරීශතු ළසහවන 

ළඹශී්ධඹ :-118-2-4- 1504 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- අධාය  , ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළය 

ගතකීභ :- අධාය  , ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළය, ේ්තු - ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය, 

ප්රධාළ   ළධිළම, වභළණිර -ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- 2018 ය ශළ 2018/19 මශ ්  ේැ වී ශළ 
අේ කුැල ේබෝ ලළ ර  ේ වී්  වඳශළ වශ ළධාළර මිහ ේණ ේශ ර ේබ්ළශෆමේතු ලෆයවහශ . 
2018.04.06 දි  ් ලළ ක්රියළැලම ර  ද්ේද් වී ශළ අිරේර් ේබෝ ලළ ර  ේ වී් හ 
ේණ ේශ ර මිදී ෆනීම වඳශළ මු්් ප්ර්ළ ය්  බළදීමයි.  
 
ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- වී ඇතුමළු අේ කුැල ේබෝ ල ල්ළයීත්ළලය ඉශ  ෆාංවීම 

වඳශළ  ලළ ලළ ර  ේ වී් හ වශ ළධාළර ්රමයහ ේණ ේශ ර මිදී ෆනීමහ වෆෂෆවහවීම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- වී ලළල වඳශළ ේ වී්  ශළ ඉයතු ප්රමළණ ශඳු ළෆනීම, අනුරුපී වශ ළධාළර 

ේණ ේශ ර ප්රමළණ ශඳු ළෆනීම ශළ අ්ළෂ ේණ ේශ ර ප්රමළණය වශ ළධාළර මිහ බළදීම 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- අේෂවිර ය, ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය  

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :-13.  

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ේබ්  ් මු්් ප්රමළණය,ේ වී්  

ප්රමළණය ශළ ලළ ෂ කුඹුරු ඉයතු ප්රමළණය, ේ වී්  ේලත් බළ දු්  

ප්රියපර :- ේණ ේශ ර භළවිත්ළ රීමම ේශේතුමේල්  වරු ව ඉයතු ප්රමළණය ශළ ේබෝ ල අවහලෆ් ේ්  

ල්ළයීත්ළලය  

නිභවුභ :- වී ශළ අේ කුැල ේබෝ ලළබිතු වඳශළ නිර්ේද්කවත් ප්රමළණලලි්  ේණ ේශ ර භළවිත්ළ ර  ් 

ේණ ේශ ර ප්රමළණය 

ඳහ්ධලකරු් :-ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, රළජ්ය ශළ පුද්ලි ේණ ේශ ර වමළතු 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ේ වී්  (වී ශළ අේ කුැල ේබෝ ලළර ), වමවහථ වශ් ණළිසේභෝගියි්  

හඳෘිය කහරඹ       -ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.01.01 
                             ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය:- 2018.01.01 
                             අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය:- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹදිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  රජ්ේැ ප්රිරවාංවහරණය බෆවි්  

ඉදිිසයහ ් ක්රියළැලම රීමමහ නියමිත්ය. 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දිලයිේ්  සියළුම දිවහත්රි  

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

32,000 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 16,931.66 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1.වී ලළ ර  ් ේ වී්  ේලනුේල්  
ේණ ේශ ර වඳශළ මු්් ප්ර්ළ  - 2017/18 
මශ ්  ය 

 
 
 
 
 
 

32,000 

1,356.32 
 

ේ වී්  186, 236 ේශ  .
110,928.86 

2අිරේර් ේබෝ ලළ ර  ් ේ වී්  
ේලනුේල්  ේණ ේශ ර වඳශළ මු්් ප්ර්ළ  

- 2017  

624.84 
 

ේ වී්  45,332 ේශ . 
31,838.83 

3 මශජ්  බෆාංකු ණය ලළිස ේවීතු -  
වශ ළධාළර ලෆයවහශ  -2015 හ ේණර 

11,438.9 
 

 

4. පුද්ලි ේණ ේශ ර වමළතු ේලත් 
ේවීතු -  වශ ළධාළර ලෆයවහශ  -2015  

660.04 
 

 

5. පුද්ලි වමළතු ේලත් ේවීතු - 
2017/18 මශ ්  ේැ වී ලළලහ යිසයළ 
ේබ්ළශෆමතු ේලනුේල්  

181.8 
 

යිසයළ ේම.ේහ . 10,723   වඳශළ 
ේවීතු 

6.  ල වශ ළධාළර ලෆයවහශ  - වී ශළ 
අේ කුැල ේබෝ වඳශළ 2018 ය ශළ 
2017/18 මශ ්   
 

2,669.76 2018 ය ්  ේැ වී ලළල 
ේලනුේල්  යිසයළ ේණ ේශ ර 
ේම.ේහ . 108,000   ශළ එතු.ඕ.පී. 
ේණ ේශ ර  ේම.ේහ . 6,000   
වඳශළ වශ ළධාළර ේවීතු 

මුළු එකතුම 32,000 16,931.66  

 

 

ශඳොශවොය වනහධහය මුද් ප්රධහන ළසහවන - 2017/18 භව ක්නඹ - වී ගතහ 
 
අනු 

අවකඹ 

දිසත්රික්කඹ ශගතොවී් වඛ්හ භූමි 

ප්රභහ/ඹ(ශවක්.) 

වනහධහය මුදර  

(රු. මි ) 

1 ේ ෂඹ 7,051.00 2,690.67 34.46 

2 තුණශ 6,137.00 2,081.80 28.01 

3 ළුත්ර -  - 

4 මශනුලර 31.00 9.10 0.11 

5 මළත්ේ් 13,312.00 7,354.27 93.07. 

6 නුලරඑළිය 6,882.00 2,775.05 35.12. 

7 ළ් 394.00 159.55 2.01 

8 මළත්ර 157.00 64.90 0.85 

9 ශතුබ් ේත් හ 9,866.00 8,545.81 106.83 

10 යළණ ය - - - 

11 ම්  ළරම - - - 

12 ලව්නියළල 200.00 177.30 2.21. 

13 මුිරව්    

14 රීළිේ  ච්චිය - - - 

15 මයෂපුල 198.00 185.60 2.32. 

16 අතුණළර 1,735.00 1,861.10 31.47. 

17 ත්රිකුණළමෂය 387.00 350.30 4.37. 
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අනු 

අවකඹ 

දිසත්රික්කඹ ශගතොවී් වඛ්හ භූමි 

ප්රභහ/ඹ(ශවක්.) 

වනහධහය මුදර 

(රු. මි ) 
18 කුරුණ 2,875.00 1,195.27 15.04 

19 පුැලත්ම 1,122.00 1,009.41 12.72 

20 අනුරළධාපුරය 19,875.00 15,374.60 192.18 

21 ේණ ේෂ ්  රුල 795.00 737.00 9.21 

22 බදු් - - - 

23 ේම  රළ 1,813.00 1,137.98 14.22 

24 රැල පුර 3,320.00 2,269.11 28.39 

25 ් 481.00 132.72  

 එකතුම 76,631.00 48,111.54 612.67 

 

 

ශඳොශවොය වනහධහය මුද් ප්රධහන ළසහවන - 2017 - අියශ්ධක ආවහය ශඵෝගත ගතහ 
 
අනු 

අවකඹ 

දිසත්රික්කඹ ශගතොවී් වඛ්හ භූමි ප්රභහ/ඹ වනහධහය මුදර 

(රු. මි )) 

1 අතුණළර 5,175.00 4,410.80 44.85 

2 කුරුණ 1,613.00 915.45 9.15 

3 පුැලත්ම 2,553.00 1,602.00 16.02 

4 රැල පුර 178.00 62.50 0.625 

 එකතුම 9,519.00 6,990.75 70.645 

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- රවළයනි ේණ ේශ ර (යිසයළ),ත්රිැලල වපිිස 
ේණ වහේේට්(ටී.එවහ.පී.),මියුිසේැට් ඔසහ ේණ හහ (එතු.ඕ.පී.) ශළ ව්ේේට් ඔසහ ේණ හහ (එවහ. .) ය  
මලි ේණ ේශ ර වී ඇතුමළු අේ කුැල ේබෝ වඳශළ ණවහ එතුම ර  බෆවි්  ණේවේ  යිට්රජ්් , 
ේණ වහසරවහ ශළ ේණ හසියතු (N.P,K) වළ් ද්රණය ේල වහ ේව්. ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළය 
විසි්  ේමම ආ යනි රවළයනි ේණ ේශ රල ගුණළැලමය ත්ශවුරු රමි්  රහතුමහ ේ් ල  
බෆවි් , බයියුේර්හ ශළ බෆරේෝශ රහිත් නියමිත් ප්රමිිරේය්  යුැල ේණ ේශ ර භළවිත්ය රීමමහ හයුතුම 
ේය ්ළ ඇත්. 
  

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත්  
 
 
2019 ්ධශේ ඉරක්ක - වී ශළ අේ කුැල ේබෝ වඳශළ 2019 ය ශළ 2018/19 මශ ්   වඳශළ 

වශ ළධාළර ේණ ේශ ර ේබ්ළශෆමේතු ලෆයවහශ  ේලනුේල්   ඉ  ප්රිරණළ්  - රු.මිලි. 34,261 

 

1.2 ශඳොශවොය විධිභත් රීරිශතු ඳනත් 

ළඹ ශී්ධඹ :-118-2-4- 1409 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළය 

ගතකීභ :-ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළය 

ළසහවන /හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ :- ේණ ේශ ර ේබ්ළශෆමේතු  විධිමැල රීිසේතු ණ ත් 

යහේැල ේණ ේශ ර ආ ය ය, නිහණළ් ය, වවහරීමම ශළ ත්ැලලේය්  උවවහ ප්රමිිරේය්  යුැල 

ේණ ේශ ර ේබ්ළශෆමම පිළිබඳල නිර් ත්රේය්  අධී ණය රීමම. 



170 
 

ළසහවන / හඳෘියශේ අයමු/ :- ේණ ේශ ර ආ ය ය, ත්ැලලේය්  උවවහ නිහණළ් ය, 

වවහරීමම ශළ ේබ්ළශෆමම විධිමැල රීමම වශ ඊහ වතුබ් ධා අනුළාංගි ළරණළ වඳශළ විධිවිධාළ  

වෆෆවහවීමයි. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් :- ආ යනි, නිහණළ් ය ර , වවහර  ශළ ේබ්ළ ශිස   ේණ ේශ ර ල 

ගුණළැලමය ත්ශවුරු රීමම 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- අේෂවිරණය  

ශඟහ කයගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ :- 13. 

ළසහවනහ /හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක :- ආ ය ය ර  ගුණළැලමේය්  ඉශ 

ශළ ප්රමිිරේය්  අනණ ේණ ේශ ර ලර් ශළ ප්රමළණය්  

ප්රියපර :- ගුණළැලමේය්  ඉශ ශළ ප්රමිිරේය්  අනණ ේණ ේශ ර ේ වියළහ බළදීම මන්්  ණළිසවිස 

ේව ය යශණත්ම ත්ශවුරු රීමම 

නිභවුභ :- ආ ය ය ර  ් ගුණළැලම ේණ ේශ ර ප්රමළණය ේම.ේහ , ේබ්ළශිස  ් ේම.ේහ  

ඳහ්ධලකරු් :- ේණ ේශ ර ආ යනි රළජ්ය ශළ පුද්ලි ේණ ේශ ර වමළතු 

ප්රියරහීන් වඛ්හ :- ේණ ේශ ර භළවිත් ර  වමවහත් ේ වී්  

හඳෘිය කහරඹ       - ආරතුභ ෂ දි ය :- 2018.01.01 
ආරතුභ රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.01.01 
අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය :- 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :- ්ළ හ අ්ඩයල ක්රියළරීමමහ 

නියමිත්ය. 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල :- දියිශ් සිඹළුභ දිසත්රික්ක 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

24.0 

  

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 6.4 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1. ේණ ේශ ර ල ගුණළැලමය ත්ශවුරු 
රීමම වඳශළ ණම ළ රීමම - ේණ ේශ ර 

නියෆදි 2,333 

 
 
 
 

24.0 

6.4 ේණ ේශ ර නියෆදි -345 

2. ේණ ේශ ර භළවිත්ය පිළිබඳල පුහුණු ශළ 
්ෆනුලැල රීමතු - ලෆයවහශ්  -300 

 ලෆයවහශ් - 120 
 

3. ේත්  වත්යළණ  ශළ බයළ ණම ළල 

- ේත්  වත්යළණ  40733 

 ේත්  වත්යළණ  -760 

4. ණර්ේැණ ශළ අධායය  - 45 6.4 ේයෝජ් ළ -11  

 5. ප්රිර වමළේෝචල  සකවහවීතු  12  සකවහවීතු  -5 

මුළු එතුමල 24.0   
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4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-ේණ ේශ ර ආ ය ය, නිහණළ් ය, වවහරීමම 

ශළ ේබ්ළශෆමම විධිමැල රීමම තුමලි්  ඉශ ගුණළැලමේය්  යුැල ේණ ේශ ර රහතුම ේබ්ළශෆමේතු 

ලඩෑම ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළේැ ලඩෑම බෆවි් , ජීවී් හ ේශෝ ණිසවරයහ අහිත්ර 

ේව බණතු ඇිර ේ  ර  බලහ ත්ශවුරු ර ඇත්. 

5.අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- ේණ ේශ ර ණ ත් 

විධිමැල රීමමහ හයුතුම ේය ්ළ ඇත්. 

2019 ්ධශේ ඉරක්ක - ේණ ේශ ර ආ ය ය, නිහණළ් ය, වවහරීමම ශළ ේබ්ළශෆමම විධිමැල 

රීමම වශ ඊහ වතුබ් ධා අනුළාංගි ළරණළ ක්රියළැලම රීමම වඳශළ - රු.මිලි. 24.0 

 

 

2. දහඹක මුද් ශගතවීභ වහ අ්ත්්ධ ජහියක ඵත්හ - ( Subscription / 

Contribution fees and International Relations) 
 

 විේද් ආධාළර මත් ක්රියළැලම ලයළණෘිර වතුබ් ධීරණය 

 

 

 

1. ශ්රී රවකහශව් ප්රමුඛ් ඳශතුමරු අගතඹ දහභශේ නිසඳහදනඹ ළඩිදියුණු රීරීභ වහ අම, 

අ්නහසි ව ඳළශඳෝ ගතහ ළඩිදියුණු රීරීභ වහ කශභනහකය/ඹ 

අයමුද් - එ වැල ජ්ළතී් ේ  ආශළර ශළ ෘෂිර්ම වාංවිධාළ ය (FAO) 

අයමු/ - ශ්රී ාංළේව් ප්රමු ණෂතුමරු අය ්ළමේැ නිහණළ් ය ලෆඩිදියුණු රීමම ශළ ලළිවජ්රණයහ 

ආධාළර රීමම. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ / ගතකීභ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම / අේෂවිරණය 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්ය  - 2,3,12 

අඹ, අ්  ළසි වශ ණෆේණ ් ලළල ලෆඩිදියුණු රීමමහ (FAO) ආයත් ය ශළ එ ල වවහ ර  ් 

US$ 1,140,074.00 ල  ලයළණෘිර ේයෝජ් ළල වඳශළ න   රජ්ේැ ආධාළර ඇිරල ලයණෘිරය ක්රියළැලම 

රයි. 

ප්රගතියඹ 

ගිවිසුතු අැලව්  රීමමහ අමළත්ය ම්ඩය අනුමෆිරය බළේ  ේරෝම ත්ළ ළණිර ළර්යළය ේලත් 

්ෆනුතු දී ඇිර අත්ර, ශ්රී ාංළල ේලනුේල්  ගිවිසුතු අැලව්  රීමමහ ේරෝම ත්ළ ළණිර ලරයළහ බය 

ණලරළ ්ෆනුතු දී ඇත්. 
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2. ලහක නිශයෝධහඹන ශේඹ ලක්ියභත් රීරීභ  ව  ශ්රී රවකහශව් හිවජභඹ ශද් 

නිසඳහදනඹ වහ ව භහයතුබක හඳෘියඹ ප්රධහන ළසහව් ඹහශත් දව් කය 

ඇත් . 

 

3. අගතඹදහභ ව්ධධනඹ තුමිප් කරහපීඹ යහර සුළු ඳරිභහ/ ශගතොවී්ශ  ජීන 

ත්ත්ඹ ඉවශ නළවවීශතු හඳෘියඹ 

අයමුද් - වළ  වාංලර්ධා  අරමු් 

ෘෂි ලයළණළර ප්රලර්ධා ය තුමලි්  සකරීයළ අලවහථළ ඇිර රීමේම්  ්ළමීය ළ් ත්ළල්  බ ෆ් වීම වශ 

ප්රධාළ  ප්රලළශේැ ණලිර  ේද්ශීය ෘෂි නිහණළ් ල අය්ළම වාංලර්ධා ය රීමම.  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ / ගතකීභ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම/අේෂවිරණය 

්ළමීය වාංලර්ධා ේැදීැල, ්ළමය සකරීයළ උැලණළ් ේැදීැල ෘෂි වෆසුතු ක්රියළළරතු ප්රධාළ  

වාංකහය  බල වළ  ළපීය සකවහවීේතුදී ැල තීරණය  මත් අය ්ළම වාංලර්ධා ය තුමලි්  ළපීය 

රහල සුළු ණිසමළණ ේ වී් ේ  ජීල  ත්ැලලය ඉශෂ  ෆාංවීේතු ලයළණෘිරය වළ  රහල් 8  

ක්රියළැලම ර  බහු ණළර්වීය ලයළණෘිරය  ේව  2018 ලර්ේැ ශ්රී ාංළල තුම ් ආරතුභ රීමමහ 

අලවහථළල ෆබී ඇත්.   වඳශළ අමළත්ය ම්ඩය අනුමෆිරය බළ ෆනීමහ ේය මු ර ඇත්. ේමම 

ලයළණෘිරය වඳශළ වළ  වාංලර්ධා  අරමු්ලි්  2018 ලර්ය වඳශළ රු.මි.20.388 වශ 2019 ලර්ය වඳශළ 

රු.මි. 8.241 ෆබීමහ නියමිත්ල ඇත්. ශ්රී ාංළ රජ්ේැ ඊහ ්ළය මු් 2018 ලර්ය වඳශළ රු.මි. 

2.139 වශ 2019 ලර්ය වඳශළ රු.මි. 2.139 ේව්. 

 

4. ඳරතුමරු වහ ඳසු අසනු කශභනහකය/ඹ ව අගතඹ එකතුම රීරීශතු හඳෘියඹ 

අයමුද් - ේද්ශීය /විේද්ශීය- වළ  වාංලර්ධා  අරමු් (SDF)  

අයමු/ -ඉ මනි්   ර ල  ණතුමරුල ණසු අවහලනු ශළනිය අඩු රීමම. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ /ගතකීභ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම/අේෂවිරණය 

දිගු ළය  ් ත්බළ ත් ේ  ශෆරී ණතුමරුල ණසු අවහලනු ශළනිය අඩු රීමම වශ වළ  වාංලර්ධා  

අරමු් (SDF) යහේැල ඇමිස්  ේය ර් 35,000  ආධාළර මත් ණතුමරු වශළ ණසු අවහලනු 

ෂමණළරණය වශ අය එතුම රීමේතු ලයළණෘිරය ක්රියළැලම ේව්. ේමම ලයළණෘිරය 2015 ලර්ේැ 

සිහ ආරතුභ ඇිර අත්ර, 2018 ලර්ේැ අලව්  වීමහ නියමිත්ල ඇත්.  

ප්රගතියඹ - ලයළණෘිරේැ  ේේෙ හයුතුම ආරතුභ රීමම වශ ණතුමරු /එෂලළු ඇසුරුතු මධායවහථළ  05   

වශ වෆසීේතු මධායවහථළ  05   මළත්ේ්, මුිරව්, නුලරඑළිය, තුණශ, අනුරළධාපුරය, ේේරළේ්ිවය 

ය  ප්රේද් මු් රේ  වහථළපිත් රීමමහ වෆසුතුර එම හයුතුම මුිරව් වශ ඔඩ්ඩුසුඩ්යළ් , 

්ඹු්, නුලරඑළිය 100  ්, යටිනුලර වශ එ්දුලෆල ,යහලැලත් වශ ලළේල, දිවු්ලෆල වශ 

මර්ශමු, ත්ඹුැලේැලම ය  වහථළ ල 90  ්, ලෆය නිම ර ඇත්. විය්තු වී ඇිර මු් 

රු.මි.90.53 ේව්. 
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5. ජඳහනශේ දියුණු කෘෂිකහ්ධමික ත්හක්/ඹ රවකහහ රඵහගතළනීශතු අයමුිව් ්පිහ 

ශගතොවිඳශරහි අධිත්හක්/ කෘෂිකහ්ධමික පුහුණු භධසථහනඹක් සථහපිත් රීරීභ. 
 
අයමුද් - ජ්ණ්  ාංළ ඇ ිස්චලර් ිසවර්ච් ඇ් ඩ් ේට්රනි්  වමළම (Japan and Sri Lanka 

Agricultural Research from company) 

අයමු/ - ෘෂිර්ම  ේේෙේැ විේද්ශීය වෘජු ආේයෝජ්  ඇිර රීමම 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ /ගතකීභ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල වශ ජ්ණ්  ාංළ ඇ ිස්චලර් 

ඉ් යවහට්රිය් ිසවර්ච් ඇ් ඩ් ේරේනි්  වමළම 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ- ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම / අේෂවිරණය 

ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ජ්ණ්  ාංළ  ඇග්රි්චලර් ඉ් යවහට්රිය් ිසවර්ච් ඇ් ඩ් ේරේනි්  

ේව් හර් වමළම එ ල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමලහ අයැල ල්පිහ ේ විණ තුම ශ්රී ාංළේව් 

ෘෂිර්ම ණර්ේැණ පුහුණු මධායවහථළ ය  පිහිටු වීමහ හයුතුම ර ඇත්. ේතු වඳශළ ජ්ණ්  ාංළ 

ඇග්රි්චලර් ඉ් යවහට්රිය් ිසවර්ච් ඇ් ඩ් ේරේනි්  ේව් හර් වමළම ආේයෝජ් ය රීමමහ 

බළේණ ේර ැලතුම ල  මු් ඇ.ේය .මි 01 ේව්. ේමමන්්  ශ්රී ාංළලහ ලළසි්ළය ත්ැලලය්  ලේය්  

වෘජු ආේයෝජ්  ෆබීම  ල සකරීයළ අලවහථළ ඇිර වීම, ත්රුණ ප්රජ්ළල වඳශළ ඉශෂ ත්ැලලය පුහුණු 

මධායවහථළ ය  ඇිර රීමම, ේ වී්  වඳශළ ඉශෂ ත්ළ ිව යළ් ේෙෝණරණ ලලි්  යුතුම 

මධායවහථළ ය  ඇිර රීමම, අ ළත්ේැදී දියුණු රහල සකරීයළ අලවහථළ ඇිර වීම, පුහුණුල වඳශළ 

සිසු්  ඇතුමැල රීමේතුදී ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමලහ 50   ේෝහළල  හිමි වීම වශ ජ්ණළ  

ත්ළ ණයහ අනුල ක්රියළැලම ල  ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ් ළළර, විළ ේ විණ ජ්ළ, 

ළබනි නිහණළ්  අණ ය ය ර  ආයත් , ඉශෂ ත්ළ ණ බයළ ණශසුතු, ෘෂි පුහුණු 

ආයත් , යළ් ේෙෝණරණ නිණ්ල  වමළතු ආදී අාං ලහ ජ්ණළ ේැ වමළතු වමඟ වෘජු 

වතුබ් ධාත්ළ ේ ය ළ ෆනීමහ ඇිර අලවහථළ ් උ්ළ ලනු ඇත්. 

ප්රගතියඹ - ේමම ේ විණ ල්පිහ රජ්ේැ ේ විණ තුම වහථළපිත් රීමමහ අමළත්ය ම්ඩය අනුමෆිරය 

බළේ    අනුල ණ්  ාංළ ඇ ිස්චලර් ඉ් යවහට්රිය් ිසවර්ච් ඇ් ඩ් ේරේනි්  ේව් හර් 

ේණ ද්ලි) වමළම වමඟ අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුම අැලව්  ර ඇත්. ල්පිහ ේ විණ තුම ේතු වඳශළ 

අ ර 06  භූමිය  ේල් ර ලෆය හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. එඩෑ භූමිය තුම ජ්ළිර ජ් වතුණළ්  

ශළ ජ්ළණලළශ  ම්ඩයේැ ලඩෑේම්  ලළ ඇිර ජ්  ණද්ධාිරය  ඇිර බෆවි්  ඉදිිස හයුතුම 

වඳශළ එම ණද්ධාිරය ඉලැල රේ්  ේව ජ්ණ්  ාංළ ඇග්රි්චලර් ඉ් යවහට්රිය් ිසවර්ච් ඇ් ඩ් 

ේරේනි්  ේව් හර් (ේණ ද්ලි) වමළම ඉ්ලීතු ර ඇත්. 

 

6. ප්රහශද්ශීඹ බහ /නගතය බහිප් එකතුම න කුණු කර භගි් කහඵනික ශඳොශවොය 

නිසඳහදනඹ, විදුිපඵරඹ නිසඳහදනඹ වහ ශීත්හගතහය ඳද්ධියඹක් සථහපිත් රීරීභ වහ 

භවනුය - ශගතොවහශගතොස කර කශභනහකය/ හඳෘියඹ 
 
අයමුද් - විේද්ශීය - ජ්ර්මනිේැ ේව ්ේල් චලර් වමළම  

අයමු/ - මශනුලර ආශ්රිත්ල එතුමල  ෆලිව ඉලැල රීමම වඳශළ ිරරවළර විවඳුම  බළදීම ශළ 

ඉ්  නිණ්ේල  ළබනි ේණ ේශ ර ේබෝ නිහණළ් ය වඳශළ ේය ්ළ ෆනීම. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ / ගතකීභ  - ජ්ර්මනිේැ ේව ්ේල් චලර් වමළම  වමඟ  ළබද්ධාල, මශනුලර 

මශ  ර වභළල, ාංළ ේණ ේශ ර වමළම. 
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විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම 

ප්රළේද්ශීය වභළ /  ර වභළලලි්  එතුම ල  කුණු ව මන්්  ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ් ය, 

විදුලිබය නිහණළ් ය ශළ ශීත්ළළර ණද්ධාිරය  වහථළපිත් රීමම වඳශළ මශනුලර - ේ ශළේ ය නියමු 

ලයළණෘිරය  ේව ජ්ර්මනිේැ ේව ්ේල් චලර් වමළම  වමඟ  ළබද්ධාල වහථළපිත් රීමම. ේතු ල  විහ 

අමළත්ය ම්ඩය අනුමෆිරය බළ ෆනීම, අ්ළ ගිවිසුතු වවහ රීමම, ණළිසවිස ලළර්ත්ළ බළෆනීේතු 

හයුතුම අලව්  වී ඇත් ඇ.ේය .මි 83   ේමම ලයළණෘිරය වඳශළ ඇවහත්ේතු් තුම ර ඇත්.  

 

7. ජහත්්ත්ය කෘෂික්ධභඹ වහ ව ශකොරිඹහනු හඳෘිය (KOPIA) 

අයමු/ - ජ්ළත්ය් ත්ර ආයත්  ල මය ශළ ත්ළ ිව උණළර මත් ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ 

හයුතුම ත්ලදුරහැල ඉශෂ  ෆාංවීම. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ / ගතකීභ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිර්ම ල්ළයීත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම 

ශතුම නිහණළ්  ේ වී් ේ  ආ්ළයම ලෆඩි රීමමහ නිහණළ් ය වශ උණේයෝගීත්ළලය වාංලර්ධා ය රීමේතු 

ලයළණෘිරය (Development of Production & Utilization technology for income increase of 

mushroom farmers) 
 
 ේමම ලයළණෘිරය ශ්රී ාංළල තුම ආශළර වඳශළ ල  ශතුම නිහණළ් ය ලෆඩිර ේ වී් ේ  ආ්ළයම 

ලෆඩිරීමමැල, ත්ැලලේය්  උවවහ ශතුම නිහණළ්  ේලෂඳණ තුම සුභ රීමඹැල අරමුණු ර ඇිර අත්ර, 

ේමමන්්  ශතුම නිහණළ්  ේ වී්  800   පුහුණූ රීමමැල,  ල ප්රේද් ලළර  ේ විණල් 175   

ඇිර රීමමැල අය එතුම රීමේතු නිහණළ්  ඇිර රීමමැල ප්රධාළ  ලේය්  ඉ  ර ඇත්.ේමම 

ලයළණෘිරය 2017 සිහ 2019 ් ලළ ක්රියළැලම ල  අත්ර, ේතු වඳශළ KOPIA අරමු්් යහේැල ලවර 3 

හ ඇ.ේය  195,000 ්, ේද්ශීය අරමු්් ඇ.ේය  68,000 ් ඇතුමළුල ේල් ර  ප්රිරණළ්  ප්රමළණය 

ඇ.ේය  263,000   ේව්. 

 

I. 2018 ලර්ය වඳශළ KOPIA අරමු්් යහේැල  ළිස ෘෂිර්මය, ණතුමරු වශ ේවෝයළ 

ේබෝාංචි වඳශළ ලයෘණෘිර ේයෝජ් ළ ඉදිිසණැල ර ඇත්.  

II. ලණු බීජ් නිහණළ් ලයළණෘිරය - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල මන්්  ක්රියළැලම ර ඇත්. 

III. ේවෝයළ ේබෝාංචි ලළ ලයළණෘිරය - අලුැල ප්රේද් ශඳු් ලළ දීම ශළ අඩු ශ්රම බය  යහේැල ලළ 

රීමමහ  ල ත්ළ ණ ්රම ශඳු් ලළ දීමහ ේතු යහේැල ප්රමුැලලය බළ දී ඇත්. 

 

8. “ආසිඹහනු ආවහය වහ කෘෂික්ධභ වශඹෝගිත්හ මුර පිරුභ” (AFACI) වවිධහනශේ 

ආධහය භත් ශතු න විහ හඳෘිය 10 රිඹහත්භක කය ඇත් 
 
අයමුද් - විේද්ශීය - ේ ිසයළේව් ්ළමීය වාංලර්ධා  ණිසණළ  ආයත් ය. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ / ගතකීභ - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

i. ෘෂිළර්මි ත්ළ ණය ශඳු් ලළ දීම වඳශළ ආසියළනු ජ්ළරණය (Agricultural 

Technologies Introduction Network in Asia-ATIN) 

ii. ිරරවළර ළබනි ේ විත්ෆ්  ත්ළ ණය ශඳු් ලළ දීම වඳශළ ආසියළනු ජ්ළරණය (Asian 

Network of Sustainable Organic Farming Technology – ANSOFT) 
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iii. ණෆටි ජ්ළ  වතුණැල  ළබද්ධා ෂම ළරණය ලයළණෘිරය (Integrated Management of 

Plant Genetic Resources –IMPGR) 

iv. වාං්රමි ේරෝ ශළ ණලිේබෝධා ලවාංත් ේත් රතුමරු  ළබද්ධා ණළ  ්රම යහේැල 

ෂම ළරණය (Construction of epidemiology Information Interchanges System for 

Migratory Disease & Insect Pests in Asia – IPM)  

v. ණසු අවහලනු නිහණළ්  ්රම පිළිබඳ අැලේණ ත් (Production of post-harvest manuals 

application of manuals) 

vi. ජ්ළිර ලේය්  ලෆ්ැලල  ආශළර ේබෝල ත්ැලැලලේය්  උවවහ බීජ්ශළ ෘෂි ත්ළ ණ 

්රම ප්රචලළරණය වඳශළ ආ්ර්  ලයළණෘිර. (Demonstration project to Distribute National 

Superior seeds of food crops and Transfer Agricultural Technology) 

vii. ධලරවහ ලලි්  ේත් ර බීජ් අර්ත්ළණ් ලයළේත් රීමම පිළිබ් ත්ළ ණය (Technology 

dissemination food crops and Transfer Agricultural Technology) 

viii. ජ්ලීය මළධාය තුම ේබෝ නිහණළ්  ක්රියළලලිය  ( Technology dissemination of virus free 

seed potato Production using hydroponic system) 

 

 

9. ජහත්්ත්ය වවිධහන /ආඹත්න තුඵ්ධීකය/ඹ 

 

10. අ්ත්්ධජහියක ළසමුළු/ තුභ්ත්ර/ වවිධහනඹ වහ වබහගීවීභ. 

 

අයමු/ - ෘෂිළර්මි  ේේෙයහ අ්ළ ්ෆනුම ශළ ණපුරුද්් අ් ත්ර් ජ්ළිර ලේය්  හුලමළරු ර 

ෆනීම. 
 
ෘෂිළර්මි ල්ළයීත්ළලය ලෆඩිර ෆනීම වඳශළ ආසියළිර රහල ේතු ල  විහ භළවිත්ළ ර  

ෘෂිළර්මි ්රම පිළිබඳල ්ෆනුම හුලමළරු ර ෆනීම මු් රේ  ණලැලලනු බ  වතුම් ෙණ 

වඳශළ ්ළයැලලය බළදීම. 

a. “ෘෂිළර්මි ජ් ල්ළයීත්ළලය ලෆඩි රීමම වඳශළ  ල නිණෆයුතු ත්ළ ණේැ ේය්වීතු” පිළිබඳල 

ආසියළනු ල්ළයීත්ළ වාංවිධාළ ේැ (APO) ලෆයමුළුල 

“ෘෂිළර්මි ජ් ල්ළයීත්ළලය ලෆඩි රීමම වඳශළ  ල නිණෆයුතු ත්ළ ණේැ ේය්වීතු”ණ් ම ර 

ආසියළිර රහල ෘෂිර්මයහ අ්ළෂල     ණළර්ලය්  ල ෘෂිළර්මි ්ෆනුම යළලැලළලී  ර 

ෆනීම ශළ හුලමළරු ර ෆනීම වඳශළ ආසියළනු ල්ළයිත්ළ වාංවිධාළ ය (APO) වමඟ දි  5  

(2018.07.23-27) ලෆයමුළුල  ණෆලෆැලවිය. ෘෂිළර්මි ජ් ල්ළයිත්ළලය ලෆඩි ර ෘෂි නිහණළ්  

ලෆඩිර ෆනීම වඳශළ ආසියළිර රහල ෘෂි  ේේෙේැ නිධාළම්  වතුම අැල්ෆඩෑතු ශළ ්ෆනුම අණේ  

ෘෂි  ේේෙේැ නිධාළම් හ ්ශණය ර ෆනීම තුමළි්  ලයළැල සුදුසු ශළ ල්ළයී ෘෂිළර්මි 

ලෆයවහශ්  දියැල රීමමහ ශෆරීයළල බළ ෆනීම ේමහි ප්රධාළ  ප්රිරළභය  ේව්. ේමම ලෆයමුළුල වඳශළ 

ෘෂි  ේේෙයහ  අ්ළ ආසියළනු රහල් 13  නිේයෝජිත්ය්  28   වශභළගි විය.   වඳශළ ේල්  ර 

ඇිර මු් රු.මි.3.5   ව අත්ර, විය්තු වී ඇිර මු් රු.මි. 2.83 ේව්. 

b. ආර්, ය ෘෂිර්ම ලයළේිර ආ්ර්  පිළිබඳ (APO) ලෆයමුළුල 

ේතු යහේැල ෘෂි ලයළණිර ේවේලළේව් ළර්යභළරය ්ළමීය ජ් ත්ළලහ උණළම ල  අ් ්ම අධායය ය 

රීමම, විේේේය්  අඩු ලරප්රවළ්  වහිත් ලෆඩිහිටි, ළ් ත්ළ වශ කුයළ ්රුල්  ේ විණ ශළ ේ විණ 
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ේ  ල  ක්රියළළරතු ේලත් ල්ළයී ේව වතුබ් ධා රලළ ෆනීම, ෘෂිළර්මි නිහණළ් ය්  

වඳශළ ේත් රතුමරු ත්ළ ණය ශළ වාංයළ ත්ළ ණේැ භළවිත්ය පිළිබඳ දිිසෆ් වීතු, ආර්, ය 

ෘෂිළර්මි ලයළේිර ආ්ර්  පිළිබඳ අධායය ය රීමම, වළමළජි රහල ේණර අැල්ෆඩෑතු අනුල එඩෑ 

වළර්ථ ්රමේව්්ය්  පිළිබඳ අධායය ය ේතු මන්්  අේේ ළ ේේර්. ේතු වඳශළ ආසියළිර ශළ 

ළ් ිරර ළණේැ රහල නිේයෝජිත්ය්  24   වශභළගී ව අත්ර, 2018 වෆේත්ෆතුබර් මව 17 සිහ 

21 ් ලළ ණලැලලනු ෆබීය.   වඳශළ ේල්  ර ඇිර මු් (CF) රු.මි.3.5   ේව් 

ශ්රී ාංළේව් ෘෂිළර්මි ලයළණෘිර වඳශළ ආධාළර බළ ෆනීම ශළ ඊහ අ්ළෂ ආයත්  /වාංවිධාළ  වමඟ 

වතුබ් ධීරණය වඳශළ ලළර්ෂි ්ළය මු්් ේවීමහ හයුතුම රීමම. 

ආඹත්නඹ /වවිධහනඹ 
2018 ්ධඹ තුමශ ශගතවීභහ 

කහයුතුමකය ඇිය දහඹක මුදර 

එ වැල ජ්ළිර් ේ  ආශළර ශළ ෘෂිර්ම වාංවිධාළ ය   
US $ 83,916.85 
EUR 58,345.57 

අප්රිළනු ආසියළනු වශේයෝගීත්ළ වාංමය  
 

US $ 28.900 

ආසියළ ළ් ිරර ළණේැ ළ වාංර ණ ේ මිවම US $ 834.00 

CIRDAP  - ආසියළ ළ් ිරර ළණේැ  ළබද්ධා ්ළමීය 
වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය  

US $ 17,122 

   

 

 

 

 

 

දහඹක මුද් ශගතවීභ ඇසත්ශතු්තුම මුදර (රු.මි) 

- එ වැල ජ්ළතී් ේ  ආශළර ශළ ෘෂිර්ම වාංවිධාළ ය  25.4 

  අප්රිළනු ආසියළනු වශේයෝගීත්ළ වාංමය 5.0 

- ආසියළ ළ් ිරර ළණේැ ළ වාංර ණ ේ මිවම  0.2 

CIRDAP  - ආසියළ ළ් ිරර ළණේැ  ළබද්ධා ්ළමීය 
වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය  

3.0 

CAPSA 5.0 

ITPGRFA 0.4 

උණ එතුමල 39 

ජ්ළත්ය් ත්ර ලෆයමුළු ශළ වතුම් ෙණ 7.0 

එකතුම 46.0 
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කෘෂික්ධභ අභහත්හවලඹ ඹහශත් ඇිය ආඹත්න වහ එහි ප්රගතියඹ 

 

 1 . කෘෂික්ධභ ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දළක්භ      : ජ්ළිර ේව භළය උේ්වළ ෘෂිළර්මි විකවහාැලලය වළ ළැල ර ෆනීම. 

ශභශවය :  ල දියුණු ෘෂිළර්මි ත්ළ ණය ජ්  ය ර ලයළේත් රීමම වශ අ්ළ ේවේලළල්  

ේ වී්  ේලත් ලෆඩි අලධාළරණය  වහිත්ල සියළුම ණළර්ලරුල්  ේලත් බළදීේම්  

ජ්ළිරේැ ආශළර වශ ේණෝණ සුර ෂිත්ත්ළල ත්ශවුරු රීමම වඳශළ ේයෝය වශ ිරරවළර 

ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය  අැලර ෆනීම. 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් : (* ආලරණය ේේර  ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ .) 

 ණර්ේැණ මන්්  දිලයිේ්  විවිධා ෘෂි ණළිසවිස ළණ ලහ උචිත් ෘෂි ත්ළ ණය ජ්  ය 

රීමම. ( ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  1,2,12) 

  ල දියුණු ෘෂි ත්ළ ණය ේ වි ප්රජ්ළල අත්ර ලයළේත් රීමම. (ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  1,2,4) 

 උවවහ ගුණළැලම බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ය ේ හ ේබ්ළ ශෆමම. (ිරරවළර වාංලර්ධා  

ඉ  1,2,3,12,13) 

 ණෆෂටි වාංර ණ ණ ත්, ණළිේබෝධා  ළ ණළ  ණ ත්, ණළාංශු වාංර ණ ණ ත් වශ බීජ් ණ ත් 

ක්රියළැලම රීමම. (ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  1,2,3,12,13,15) 

 ෘෂිර්මය පිළිබඳ ජ්ළිර ලෘැලිරය සුදුසුතු 3,4 ශළ 5,6 මට්හතු ල ණළාමළළල්  ණලැලලළ 

ේ  යළම, ේ වී් හ වශ නිධාළම් හ අලය පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම (ිරරවළර වාංලර්ධා  

ඉ  1,2,4) 

 ආශළර ේබෝ නිහණළ් යහ අ්ළ වමළජ් ආර්ථි වමී ණ ණෆලෆැලවීම. (ිරරවළර වාංලර්ධා  

ඉ  1,2,4) 
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ගු අවක 1: 2018 ය වහ කෘෂික්ධභ ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම හඳෘිය අනු රද ප්රියඳහදන ව 2018 

ළප්ත්ළතුඵ්ධ 30 දින දක්හ විඹදභ 

හඳෘියඹ 

පුනයහ්ධත්න මරධන 

ප්රියඳහදන 

(රු.මිිපඹන) 

විඹදභ                       

(රු. මිිපඹන) 

ප්රියඳහදන 

(රු.මිිපඹන) 

විඹදභ                       

(රු. මිිපඹන) 

1. ණිසණළ  ශළ ආයත්නි ේවේලළ 558.74 311.83 101.51 25.52 

2. ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  1,741.22 1,098.18 555.68 171.27 

3. ලයළේිර ශළ පුහුණු 1,543.60 890.49 634.83 156.45 

4. බීජ් වශිර රීමම ශළ ණෆෂටි 
වාංර ණ 

1,484.37 880.90 841.04 339.53 

එකතුම 5,327.93 3,181.40 2,133.05 692.78 

 

ගු අවක 2: 2018 ය වහ කෘෂික්ධභ ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම රද ප්රියඳහදන ව 2018 ළප්ත්ළතුඵ්ධ 30 

දින දක්හ විඹදභ 

අවකඹ හඳෘියඹ ළඹ ශී්ධඹ ආඹත්නඹ 
ප්රියඳහදන 

(රු.මිිපඹන) 

විඹදභ                       

(රු. මිිපඹන) 

 පු රළලර්ත්     285 DOA 5,327.93 3,181.40 

 මධා  285 DOA 931.66 101.11 

 
කෘෂික්ධභ ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම ළඹ ශී්ධ ඹහශත් 

විශලේ හඳෘිය 
    

 ේද්ශීය අරමු්්   1,201.39 591.67 

 විේද්ශීය අරමු්්    81.06 40.395 

1.  කෘෂිකහ්ධමික පරදහයිත්හ 

1.1 
මිිසවහ, බයඉිසඟු, ළණු, එෂලළු ශළ ණතුමරු 
ල  ල ේ්මුහුතු ශළ විලෘත්ල ණරළගිත් ප්රේද් 
වාංලර්ධා ය ශළ බීජ් නිහණළ් ය 

285-02-02-8-
2507 

FCRDI 
HORDI 
FRDI 

80 24.69 

1.2 ණතුමරු තුමළ  පිහිටුවීම 
285-02-02-9-

2507 
FRDI 15 7.50 

1.3 
ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල ත්ශවුරු රමි්  ආශළර 
ේබෝ නිහණළ් ය වඳශළ ේද්ගුණයහ 
 මයශීලී ශිසත් ත්ළ ණේව්් ප්රලර්ධා ය 

285-02-02-
13-2507 

RRDI 
HORDI 
FRDI 

80 10.32 

1.4 ණළාංශු වාංර ණ ණ ත් ක්රියළැලම රීමම 
285-02-02-7-

2507 
NRMC 5.0 2.31 

1.5 
කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - 
ආසියළේව් වී අවහලනු ණරත්රය පියවීම 

285-2-2-4-
2507 

RRDI 3.0 1.86 

1.6 
කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - උවවහ 
ගුණැලලය ශළ ල්ළයිත්ළල වඳශළ ශ්රී ාංළේව් 
ආ්ර් වී ලළ තුමළ  පිහිටුවීම 

285-2-2-4-
2507 

RRDI 7.659 5.163 

1.7 
කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - ශ්රී 
ාංළේව් ළණු ප්රේද් වඳශළ බීජ් ගුණ  ශළ 
ලළ රීමේතු ත්ළ ණේව්් වාංලර්ධා ය 

285-2-2-4-
2507 

FCRDI 14.723 4.027 

1.8 
කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - 
ශ්රී ාංළේව් ේවෝයළ ේබෝාංචි ල්ළයිත්ළල ඉශෂ 
 ෆාංවීමහ ත්ළ ණේව්්ය ලෆඩි දියුණු රීමම 

285-2-2-4-
2507 

FCRDI 5.355 3.303 
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අවකඹ හඳෘියඹ ළඹ ශී්ධඹ ආඹත්නඹ 
ප්රියඳහදන 

(රු.මිිපඹන) 

විඹදභ                       

(රු. 

මිිපඹන) 

1.9 

කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - 
ජ්ම ළර්  ල ගුණැලලය ශළ ල්ළයිත්ළල 
ඉශෂ  ෆාංවීම මගි්  ශ්රී ාංඩෑය ේ වි අ්ළයම 
ඉශෂ  ෆාංවීම 

285-2-2-4-
2507 

FRDI 5.355 2.469 

1.10 

කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - බිතුම් 
ේ වියළේ  ආ්ළයම ඉශෂ  ෆාංවීමහ 
නිහණළ්  ශළ ප්රේයෝජ්යත්ළ ත්ළ ණේව්් 
වාංලර්ධා ය 

285-2-2-4-
2507 

RARDC, මළඳුර 
ARDC, සීත්ළඑළිය 

HORDI 
FRU 

ARS, ේත්ලිජ්ජ්වි 

8.510 4.9 

1.11 
කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - ිරරවළර 
ළබනි ලළල වඳශළ ල  ආසියළනු ජ්ළය 

285-2-2-4-
2507 

HORDI 1.516 1.156 

1.12 

කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - ජ්ජ් 
ේරෝණණ නිහණළ්  ්රම ේය ්ළ නිමි්  
ධලරවහ ලලි්  ේත් ර බීජ් අර්ත්ළණ් 
නිහණළ්  ත්ළ ණය ප්රචලළරණය රීමම 

285-2-2-4-
2507 

HORDI 0.788 0.788 

1.13 
කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - ණසු 
අවහලනු අැල ේණ ැල ශළ  ලළ භළවිත්ළ රීමම 

285-2-2-4-
2507 

HORDI 3.08 2.61 

1.14 
කුයළ ණිසමළණ ණර්ේැණ ලයළණෘිර - ණෆෂටි 
ජ්ළ  වතුණැලල වේමෝධාළනි 
ෂම ළරණය 

285-2-2-4-
2507 

HORDI 5.4 0.271 

1.15 

NARP - ේ වි වශභළගිැලල ප්රේව්ය  
තුමළි්  ණශත්රහ ේත්ැල ළණේයහි 
ලණත්ළේල්  ශළනි වු, ාංලතුමර උලදුරුලහ 
 ෆඹුරු ණළාංශු ත්ැලැලල වඳශළ වී ප්රේද් ලරණය 

285-2-2-5-
2507 

RRS,  
බුදල 

0.184 0.087 

1.16 

NARP - ශ්රී ාංළේව් ලණත්ළේල්  ශළනි වු 
ප්රේද්ල වී නිහණළ් ය ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ 
ලණත්ළලහ ඔේර ැලතුම ේ්   ල වී ආර 
වාංලර්ධා ය 

285-2-2-5-
2507 

RRDI 1.792 1.43 

1.17 
NARP - දුඹුරු ණෆ ඩෑයලළ (BPH) මර්් ය 
වඳශළ ණිසවර හිත්ළමී ප්රේව්ය  ේව BPH 
ප්රිරේරෝධී  ල වී ප්රේද් වාංලර්ධා ය 

285-2-2-5-
2507 

RRDI 1.609 1.26 

1.18 

NARP - ණරතුණරළ ඉදිිසයහ ේ  යළම වඳශළ 
 ල වියු ත් ශ  වාංලර්ධා යහ ශ්රී ාංළේව් 
ප්රධාළ  වී ප්රේද්ල උහණැලලයහ ඔේර ැලතුම 
දීේතු ජ්ළ  හුලමළරුල 

285-2-2-5-
2507 

RRDI 2.408 0.997 

1.19 

NARP - ශ්රී ාංළේව් Xanthomonas oryzae 
බෆ ටිමයළ ේ ෂ අාංමළරය 
ලයළධිජ් යළේ  ලයළධි ආළර විවිධාැලලය 
ණම ළ රීමම 

285-2-2-5-
2507 

RRDI 0.8929 0.515 

1.20 

NARP - ධජ්ල වි්යළල, ණිසවර වි්යළල ශළ 
චලර්යළල ණ් තු රනිමි්  කුඹුරුල මීය්  
වඳශළ වේමෝධාළනි ණළ  ්රමේව්්ය  
ේ ය ෆගීම 

285-2-2-5-
2507 

RRDI 1.248 0.756 

1.21 

NARP -  Leptocorisa oratorius ේ යතු 
මකුණළේ  ප්රජ්  ණිසණත්භළලයහ අ්ළෂ, වී 
ල ඇිර ඇලීේෝ රවළයනිේයහි 
ළර්යභළරය 

285-2-2-5-
2507 

RRRDC, ේබෝඹුල 0.1825 0.054 
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1.22 

NARP -  ල් ණෆෂටි  ළ මත් යෆපීම අඩු 
රීමම වශ ල් ණෆෂටි ේශේතුමේ හ ේ  
ශතුබ් ේත් හ දිවත්රි ේැ අවහලනු ශළනිවීම 
අඩු රීමමහ වෘජු ලෆපුරුතු බීජ් වී ල (DSR) 
වේමෝධාළනි ල් ණෆෂටි ෂම ළරණ 
ප්රේව්ය 

285-2-2-5-
2507 

RRS, 
අතුබ් ේත් හ 

0.5548 0.248 

1.23 

NARP -  ශ්රී ාංළේව් ලෆඩිදියුණු ෂ වශ 
වළතුප්ර්ළයි වී ප්රේද්ල වශජිලවහථ 
 යිසිමී  ්ර්ය (GI) වශ  වහථ - 
 යිසිමී  ්ර්ය ශළ ේල ැල ධාළ ය 
වාංයුිර වමඟ ් ල  වබඳත්ළල ශළ  ලළේයහි 
ආේව්ිවය පිළිබඳ ත් ේවේරුල 

285-2-2-5-
2507 

RRS, 
අතුබ් ේත් හ 

0.909 0.459 

1.24 
NARP -  යය (Fe) විවීම ඔේර ැලතුම දීම 
වඳශළ විහලවනීය ණම ණ ්රමේව්්ය  
ශඳු් ලළදීම 

285-2-2-5-
2507 

RRRDC, ේබෝඹුල 0.095 0.04 

1.25 
වමමුහුර්ත් ණිසශළනිය වමඟ (මුාං ශ ණෆශෆිර 
විචිෙ, පිටිපුවහ, ගු්් ) වශ නියඟයහ 
ඔේර ැලතුම දීේතු මුාං ප්රේද් වාංලර්ධා ය 

285-2-2-5-
2507 

FCRDI 0.7609 1.096 

1.26 
NARP -  ලුණු ල ළු ණ වාංඩෑර්ණය 
ශඳු ළ ෆනීම වශ Trichoderma spp. 
භළවිත්ේය්  එහි ධජ්ල වි්යළැලම ණළ ය 

285-2-2-5-
2507 

FCRDI 0.7851 0.472 

1.27 
NARP -  වියළි ශළ අ් ත්ර්මධාය ළණලලි්  
දිවු් ජ් ේළවහමළ සකවහරීමම, වහථළණ ය ශළ 
ඇයීම 

285-2-2-5-
2507 

FCRDI 
GLORDC 

1.7050 1.06 

1.28 

NARP - ශ්රී ාංළේව් වියළි ළණේැ ලෆසි - 
ේණෝෂිත් ේ විණ ණද්ධාිරල සුළු ධාළ යල 
ිරරවළරැලලය වඳශළ ත්ළ ිව ණෆේ ජ් 
ශඳු් ලළදීම. 

285-2-2-5-
2507 

FCRDI 
GLORDC 

0.2352 0.193 

1.29 

NARP - ්කුණු වියලි ළණේැ පිපිඤහඤළ, 
රනි වශ මිිසවහල ධලරවහ වශ ධලරවහ 
ලෆ්  ේරෝ ශඳු ළෆනීම ශළ  ලළ ණළ යහ 
්රමේව්් ශඳු ළෆනීම 

285-2-2-5-
2507 

FCRDI 
GLORDC 

0.4 0.23 

1.30 
NARP - වත්ය බීජ් ශළ බ්බ ඉශෂ 
නිහණළ් ය වමඟ ේණ කුරු ළණු ප්රේද්ය  / 
ප්රේද් වාංලර්ධා ය - II ල  අදියර 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
රීලිේ  ච්චි 

3.177 1.883 

1.31 

NARP - ධජ්ල වි්යළැලම ේමලතු 
භළවිත්ේය්  ආර්ථිමය ලේය්  ලෆ්ැල 
 ණ ඇතුමැල රමි්  රවි ප්රේද් 
ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-2-2-5-
2507 

HORDI 0.576 0.371 

1.32 

NARP - ශ්රී ාංළේව් ේව ේ් සිේැ කුේැ 
එෂලළු ේබෝල බෆ ටීිසයළ මෆවීමහ 
ේශේතුමල  Ralstonia solanacearum විේේ 
වාංඩෑර්ණේැ විවිධාැලලය 

285-2-2-5-
2507 

HORDI 0.36 0.249 
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1.33 

NARP - වළතුප්ර්ළයි ශළ අණුමය අභිජ්   
ත්ළ ිව ්රම භළවිත්ේය්  ඉශෂ ලළිවජ්මය 
අයරී්  යුතුම ේද්ශීය ජ්ර්ේබරළ ප්රේද් 
වාංලර්ධා ය 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
බ්ඩයළරේල 

0.752 0.362 

1.34 
NARP - ේරෝව, ෆපුතු ම් ප්රමළණළැලමල 
ශළ ගුණළැලමල ලෆඩිදියුණු රීමම වඳශළ ය 
වි්යළැලම භළවිත්ළල ණිසපුර්ණැලලය 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
බ්ඩයළරේල 

0.5868 0.023 

1.35 
NARP - බදු් දිවහත්රි ේැ ේබෝාංචි ශ 
ණෆශෆ වීම වඳශළ ේශේතුමල  ලයළධිජ්  
ළ ිවරණය ශළ ෂම ළරණය 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
බ්ඩයළරේල 

0.4291 0.42 

1.36 

NARP - ලතුබටු ඳ වශ ර් විදි්  ් හ 
ප්රිරේරෝධී / ඔේර ැලතුම ේ්  ලතුබටු 
ජ් ේළවහමළල ූ ණ වි්යළැලම ශළ 
ධජ්ලරවළයනි ණරළමිතී්  පිළිබඳ 
අධායය ය 

285-2-2-5-
2507 

HORDI 0.468 0.3 

1.37 
NARP - ේභ ිර විෘිර ජ්  ය මගි්  
 ලත්ම ලළමය ම් විේේ/ ප්රේද් 
ශඳු් ලළදීම. 

285-2-2-5-
2507 

HORDI 0.3341 0.218 

1.38 

NARP - ශ්රී ාංළේව් ේත්ෝරළැල එෂලළු 
වතුබ් ධාේය්  මු ෆටිිර ේ මේහෝයළ 
(Meloidogyne spp.) ණළ ය රීමම වඳශළ 
ල්ළයී ේම් ම ළර්ය ම ප්රිරේරෝධි 
බෆ ටිිසයළ ේල් ේ හ ෆනීම වශ ණෘථු 
ේරෝණණය සිදු රීමම. 

285-2-2-5-
2507 

HORDI 0.4463 0.4463 

1.39 

NARP - එෂලළු වඳශළ ල්ළයි ෘමි ණළ  
ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම රීිසේමහිළ එෂලළු 
වතුබ් ධාේය්  ල  ප්රධාළ  ණළිේබෝධා 
වතුබ් ධාේය්  ෘමි ප්රිරේරෝධි ත්ැලැලල 
අධී ණය රීමම 

285-2-2-5-
2507 

HORDI 0.7367 0.378 

1.40 
NARP - ධජ්ල ත්ළ ණ අභිජ්   
්රේමෝණළය්  ේය ්නිමි්  ේබ් ේණණර් 
වතුබ් ධාේය්  වශජ්ළත් ආර ේබෝ රීමම 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
බ්ඩයළරේල 

0.388 0.388 

1.41 
NARP - වළතුප්ර්ළයි වශ අණු අභිජ්   
්රේමෝණළය්  මගි්  මය ේරෝයහ 
ප්රිරේරෝධි ේබෝාංචි ප්රේද් ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
බ්ඩයළරේල 

0.70 0.70 

1.42 

NARP - ත් ළලි අධි උහණැලලයහ වශ 
නියාං ත්ැලැලලයහ ඔේර ැලතුම දීමහ ශෆරීල  
අයුිස්   ල වශ ේව්ලැල වි්ණ ්රම 
ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
බ්ඩයළරේල 

0.49 0.336 

1.43 

NARP - ආර ළළම ේම් ම ආර්ථමය 
ලේය්  ළභ්ළයී ේබෝ නිහණළ් ය වඳශළ 
බදු් දිවහත්රි ේැ ේ වී ේ  
ෘෂිරවළය  භළවිත් රීමේතු ්රමේව්්ය 
ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, 
බ්ඩයළරේල 

0.1406 0.1406 

1.44 
NARP - තුමය අවහලෆ්    වහිත්, ශ 
 ළරටි ධලරවහ ේරෝයහ ඔේර ැලතුම ේ්  
බ්ඩය ළ අභිජ්   ආර ලෆඩිදියුණු රීමම. 

285-2-2-5-
2507 

RARDC, මළඳුර 0.3515 0.2146 
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(රු. 

මිිපඹන) 

1.46 

NARP - ශ්රී ාංළේව් ණළිේබෝධා ණළ ය 
වතුබ් ධාේය්  ිරරවළර ෘෂි වාංලර්ධා ය; 
ණෆටි වළර වශ වහලභළවි ධජ්ල නිවහවළර 
වතුමිශ්රණ ේය ්ළ ෆනීම 

285-2-2-5-
2507 

MOA 
HORDI 

3.521 0 

1.47 

NARP - ේබලි (Aegle marmelos), ජ්තුබු 
(Syzygium samarangense), ේලරළු 
(Elaeocarpus serratus), ටු අේ ෝ්ළ 
වතුබ් ධාේය්   ලළේැ ම් පිදීේතු ශෆසිමතු 
රහළල වශ පුහණ ජීල වි්යළල ළ , රණය 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 0.7672 0.5502 

1.48 
NARP - ේ්මුහුතුරණය තුමලි්  ජ්ම ළරාං 
වතුබ් ධාේය්  ජ්ළ මය ලෆඩිදියුණු රීමම වශ 
ප්රේදදීය ලර්ධා ය 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 1.045 0.798 

1.49 
NARP - ඉශ අවහලනු වහිත් ගුණළැලම 
ත්ැලැලලේැ ප්රේද් ේත්ෝරළ ෆනීම වඳශළ 
අලිේේර ජ්ළ  බෆාංකුල  වහථළපිත් රීමම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 0.5604 0.2752 

1.50 

NARP - ශ්රී ාංළේල්  ේව යළ ්  ළ ් 
ආශළරයහ සුදුසු අේ ෝ්ළ එතූ්  ල 
(Annona muricata L.) ධජ්ල ක්රියළළිස 
වාංකහ විවිධාත්ළලය වතුබ් ධාේය්  
අධායය ය රීමම වශ ල ශහෆනීම වශ ණසු 
අවහලනු නියළම ය රීමම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 1.04 1.04 

1.51 
NARP - ඉශෂ අවහලනු වහිත් ගුණළැලම 
ත්ැලැලලේය්  යුැල ප්රේදදීය අ්  ළසි ේ්මුහුතු 
ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 0.9226 0.9226 

1.52 

NARP - ේත්ෝරළැල ඌ භළවිත් ණතුමරු 
ේබෝ වතුබ් ධාේය්  ( මි ාං, ේලරළු, 
ළමරාංළ, ේබලි, දිවු්, රෆ්  සෘට්, ළවුළු, 
ේ්ළුතු, උගුසකවහව) ධජ්ල ක්රියළළම වාංකහ 
ශඳු ළ ෆනීම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 0.2585 0.2585 

1.53 

NARP - ශ්රී ාංළේව් ප්රධාළ  ලේය්  ේලරළු 
ලෆේල  ප්රේද්ල ේේර (Psidium guajava) 
වතුබ් ධාේය්  ම ෆටිිර ේ  මේහෝයළ 
(Meloidogyne spp.) ෂම ළරණය වශ 
එහි ජීල වි්යළල පිළිබඳ අධායය ය 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 0.3402 0.1626 

1.54 
NARP - ධජ්ල වි්යළැලම ණළ  ළර 
මගි්  ේේර මෆවීේතු ේරෝය 
ෂම ළරණය රීමම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 0.517 0.242 

1.55 
NARP -  වහථ විෘත් ේප්රේරණය තුමලි්  
වළර්ථ ල ්ර  ේ්ළුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 
PVIC 

0.3424 0.232 

1.56 

NARP - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේල්  
නිර්ේද්කවත් „අ්ළ‟ ේේව් ප්රේද්ය වඳශළ 
 ෂුද්ර ණරළ  ේප්ර ේහ ේෝය  ේත්ෝරළ 
ෆනීම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 
PVIC 

0.296 0.222 
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1.57 

NARP - ේත්ෝරළැල ණතුමරු ේබෝ වඳශළ 
(ණෆේණ ්, ේ් යතු වශ අ්  ළසි විේේ 
ප්රේද්) ණරළ  ්රේමෝණළය්  තුමලි්  ධලරවහ 
ලලි්  ේත් රල ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ය 
වඳශළ ත්ළ ිව ්රම ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 
PVIC 

2.42 0.429 

1.58 

NARP - අඹ වශ දිසය්  ල ඳ විදි්  ළ 
ණළ ය රීමම වඳශළ වේමෝධාළනි ණළිේබෝධා 
ෂම ළරණ ලෆයවහශේ්  එ  අාංය  
ලේය්  ණළිේබෝධා ළ ඳ නි ේේණණ 
ේප්ර ේහ ේෝය  නිර්මළණය රීමම 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 
PVIC 

0.4 0.176 

1.59 

NARP - Fusarium oxysporum ේශේතුමේල් , 
ේේව්ලහ ලෆෂේ්  ණෆ මළ ේරෝය 
වළර්ථල ණළ ය රීමම වඳශළ ප්රිරේරෝධී 
බෆ ටීර්යළල විභල භළවිත්ය 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 
PVIC 

1.116 0.529 

1.60 
NARP - ණෆේණ ්, මිිසවහ වශ රවි ල 
ධලරවහ ේරෝ ණළ යහ ප්රිර - ධලරවහ 
මධාර්මල (AVP) විභල භළවිත්ය 

285-2-2-5-
2507 

FRDI 
PVIC 

1.4425 0.276 

2.  අශරවිකය/ඹ     

2.1 

කුයළ ණිසමළණ ලයළණෘිර - ශ්රී ාංළේව් GAP 
ලෆයවහශ  වශ ෘෂිළර්මි නිහණළ්  
ආ ණ ේත් රතුමරු ණද්ධාිරය වාංලර්ධා ය වශ 
ේද්ශීය ලේය්  අ්ළ ර ෆනීම 

285-2-2-4-
2507 

ETC 3.817 0.99 

2.2 
කුයළ ණිසමළණ ලයළණෘිර - ෘෂි ත්ළ ණ 
ේත් රතුමරු ජ්ළය (ATIN) 

285-2-2-4-
2507 

NAICC 5 1.462 

2.3 
කුයළ ණිසමළණ ලයළණෘිර - ණතුමරුල ණසු 
අවහලනු ෂම ළරණය වශ අය එතුම 
රීමම 

285-2-2-12-
2507 

HORDI 11.45 7.327 

3.  භහන තුඳත් ව්ධධනඹ     

3.1 ෘෂිර්ම වි්යළ ලෆඩිදියුණු රීමම 
285-02-03-8-

2509 
ETC 77 38.62 

3.2 
ෘෂිර්ම වි්යළ ේ විණල් (භූමිය වශ 
භූමි වාංලර්ධා ය) 

285-02-03-2-
2105 

ETC 
NAICC 

50 24.98 

3.3 
 ෆවුතු ණතුමරු ශළ එෂලළු වඳශළ ම ළ 
ෘෂිළර්මි පිළිේලැල  ිරමැල රීමම ශළ 
ක්රියළලහ  ෆාංවීම 

285-02-03-9-
2507 

ETC 
ROP 

NPQS 
SCS 

139 20.0 

3.4 මළධාය ලෆයවහශ්  
285-02-03-4-

2509 

FBS 
NAICC 

PU 
41 31.50 

3.5 

NARP - ශ්රී ාංළේව් රහජු ලළල 
වතුබ් ධාේය්  නිර්ේද්කවත් ය වි්යළැලම 
භළවිත්ළල්  වශ ේ වි් ේ  රුචිැලලය 
උණේයෝජ් ය 

285-2-2-5-
2507 

SEPC 
GLORDC 

0.3496 0.3496 

3.6 ෘෂි ත්ළ ණ උ්යළ  
285-02-03-7-

2507 
NAICC 5 3.91 

3.7 
ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමේව් ලළර්ෂි 
වතුම් ෙණය 

285-02-03-6-
2401 

ETC 4 3.85 

4.  
ආඳදහ කශභනහකය/ඹ ව ශද්ලගුිවක 

ඵරඳෆතු 
    

4.1 
ජ්ළිර බීජ් නිහණළ්  වශ මිදී ෆනීේතු  
ලෆයවහශ  

285-02-04-1-
2509 

SPMDC 300 223.16 
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(රු. 

මිිපඹන) 

4.2 
බීජ් ේ විණල් වාංලර්ධා ය රීමේතු 
ඩි තු ලෆයවහශ  

285-02-04-5-
2506 

SPMDC 150 81.49 

4.3 ේද්ශීය බීජ් අර්ත්ළණ් නිහණළ්  ප්රලර්ධා ය 
285-02-04-9-

2507 
SPMDC 70 27.64 

4.4 
බිජ් ණ ත් ක්රියළැලම රීමම තුමළි්  බීජ් ශළ 
ේරෝණණ ද්රලයල ත්ැලැලල වශිරරණය 

285-02-04-4-
2507 

SCPPC 17 14.61 

4.5 
ෘෂි රවළයනි ද්රලය භළවිත්ේය්  මිනිසු් ේ  
ේව යය ශළ ණිසවරය ේේරහි එ්විය 
ශෆරී අහිත්ර බණතු අලම රීමම 

285-02-04-8-
2507 

ROP 5 1.43 

4.6 
් ේ ෝරුේව් පිහිටි ලැලම්  ළ ජ්ළ  
බෆාංකුල අලුැලලෆඩියළ රීමම 

285-02-04-
10-2507 

PGRC 60 0.25 

4.7 

ආ ය  ශළ අණ ය  ක්රියළලලිේැදී දියුණු 
ආළරේැ ළ වහලවහථත්ළ ආර ණය වඳශළ 
ණශසුතු වෆසීමහ අ් ත්ර්ජ්ළිර ප්රමිතී්  
වශිර රීමේමහිළ ගුල්  ේත් ටුණෂල 
නිේරෝධාළය  ප්රේව් වහථළ ල ණශසුතු 
ලෆඩිදියුණු රීමම 

285-02-04-
11-2507 

NPQS 53 44.99 

4.8 

කුයළ ණිසමළණ ලයණෘිර - ආසියළිර 
ළණේැ වාං්රමිව ේරෝ වශ ෘමි 
ණලිේබෝධාය්  වඳශළ ලවාංත් ේරෝ වි්යළ 
ේත් රතුමරු හුලමළරු ණද්ධාිරය  ේ ය ෆගීම 

285-2-2-4-
2507 

SCPPC 1.516 0.468 

4.9 

කුයළ ණිසමළණ ලයළණෘිර - ආ යනි 
ේත් ල ණලිර  නිේරෝධාළය / ආ්රමිව 
ල් ණෆෂටි ඩි මි්  ශඳු ළෆනීම වඳශළ 
ළ නිේරෝධාළය  නිධාළිස් ේ  ශෆරීයළ 
ලර්ධා ය 

285-2-2-4-
2507 

SCPPC 2.577 2.948 

4.10 

කුයළ ණිසමළණ ලයළණෘිර - ආශළර ේබෝල 
ජ්ළිර විකවහහ බීජ් ේබ්ළශෆමම වශ ෘෂිර්ම 
ත්ළ ණය හුලමළරුල වඳශළ ආ්ර්  
ලයණෘිරය 

285-2-2-4-
2507 

SPMDC 1.307 0.831 

4.11 
NARP - දීර්ක ළලී  වාංර ණය වශ 
ේරෝණණ ද්රලය නිහණළ් ය වඳශළ ේමලම  
ලේය්  Dioscorea  ෂුද්ර ආ් දීරණය 

285-2-2-5-
2507 

PGRC 0.744 0.744 

4.12 

ණළිේබෝධා ණළ ය වඳශළ ෘෂිළර්මි 
ණළිසේභෝගි භළ්ඩය (ධාළ ය, ආශළර, එෂලළු, 
ණතුමරු, ේඳි, විසිතුමරු ණෆෂ), ් ේට් ර, 
වාංර ණළළර, පුවහත්ළ ේ් , බඳු්  
වශ බයළ නිේරෝධාළය  ශළ නිේරෝධාළය  
ේ  ල  ධූමරණය වඳශළ VAPORMATE 
(ළබ් යේය  වයිඩ් 83.7  තුමෂ එිර් 
ේසෝේතුට් 16.3 ) වශ ද්රල ේස වහින්  වඳශළ 
ප්රමිිර්  ේ ය ෆාංවීම 

285-2-2-5-
2507 

NPQS 0.5936 0.499 

4.13 
NARP - විවිධා ෘෂි - ණළිසවිස ළණල 
අේවිෂ ශෆරී අවහලනුලහ අ්ළෂල ණලිර  
ේණ ේශ ර මිශ්රණ ඇයීම 

285-2-2-5-
2507 

SCS 0.22 0.22 

 එකතුම   1,282.45 632.06 
 

 

ARDC - ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය 

ARS - ෘෂිර්ම ණර්ේැණ වහථළ ය 

DOA - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ETC- ලයළේිර ශළ පුහුණු මධායවහථළ ය 

FBS- ේ වි ගුල් විදුලි ේවේලළල 
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FCRDI -  ේේෙ ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය 

FRDI - ණතුමරු ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය 

FRU - ආශළර ණර්ේැණ  ය 

GLORDC - ේත්් ශළ මළ ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය 

HORDI  - උ්යළ  ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය 

MOA - ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 

NAICC  - ජ්ළිර ෘෂිර්ම ේත් රතුමරු ශළ ව් නිේව්්  මධායවහථළ ය 

NARP - ජ්ළිර ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ලයළණෘිර 

NPQS- ජ්ළිර ළ නිේරෝධාළය  ේවේලය 

NRMC  - වහලභළවි වතුණැල ෂම ළරණ මධායවහථළ ය 

PGRC- ණෆටි ජ්ළ  වතුණැල මධායවහථළ ය 

PU- ෘෂිර්ම ප්රළ   ය 

PVIC- ණෆටි ධලරවහ ශඳු ළෆනීේතු මධායවහථළ ය 

RARDC - ප්රළේද්ශීය ෘෂිර්ම ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය 

ROP- ණලිේබෝධා ළ ේරජිවහට්රළර් ළර්යළය 

RRDI - වී ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  ආයත් ය 

RRRDC - ප්රළේද්ශීය වී ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය 

RRS - වී ණර්ේැණ වහථළ ය 

SCPPC- බීජ් වශිර රීමේතු ශළ ණෆටි වාංර ණ මධායවහථළ ය 

SCS- බීජ් වශිර රීමේතු ේවේලය 

SEPC - වමළජ් ආර්ථි ශළ වෆසුතු මධායවහථළ ය 

SPMDC - බීජ් ශළ ේරෝණණ ද්රලය වාංලර්ධා  මධායවහථළ ය 

 

 

2018 ්ධශේදී කෘෂික්ධභ ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම හඳෘිය ර ප්රගතියඹ 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - කෘෂිකහ්ධමික පරදහයිත්හ 

වී 

 ණශත්රහ ේත්ැල ළණේැ ලණත්ළේව් බණමහ  තුම ව ාංලතුමර අල්ළ ම වහිත් ණළාංශු ත්ැලැලල 
වඳශළ උචිත් වී ප්රේද් වාංලර්ධා ය වඳශළ වී ආර 30  ලරණය ර  දී. 

 ේද්ගුිවල  මයකවලි ප්රේද් වාංලර්ධා ය රීමමහ, විවිධා ළෂි ණළිසවිස ළණ ලදී වී ප්රේද් 
ල ළගුිව ලේය්  උචිත් බල ශළ ප්රේදදීය අනුලර්ත්යත්ළල ඇයීමහ අැලශ්ළ බෆලීතු වශය  
වහථළණ ය ර  දී. 

 ේද්ගුිව ේල වහතු ේශේතුමේල්  ඇිරල  අහිත්ර අධජ්ල ත්ැලැලල යහේැල වී ලළල වඳශළ 
 ළබද්ධා ේබෝ ෂම ළරණ ණෆේ ජ්ය  ේ ය ෆගීම වඳශළ අැලශ්ළ බෆලීතු වහථළණ ය 
ර  දුල  ේේෙ ණම ණ සිදු ේේරමි්  ණලිර  අත්ර, ්ැලත් එ සකවහ රීමම සිදු ේේරමි්  
ණලතී. 

 උවවහ ගුණැලලය ශළ ල්ළයිත්ළල වඳශළ ආ්ර් වී ලළ රීමේතු තුමළ  පිහිටුවීේතු ලයළණෘිරය 
යහේැල රළජ්ළාං ය යළය 9 ප්රේද්ේැ වී වෆසුතු  ය  වඳශළ ේ ය ෆගි්  ඉදි ර  
දී.  

 ජ්ළිර ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ලෆයවහශ  (NARP) යහේැල ේ යතු මකුණළහ, දුඹුරු ණෆෂ 
ඩෑයලළහ, බෆ ටීිසයළ, ණෙ අාංමළරයහ ශළ ලණත්ළල, ාංලතුමර ශළ යය වි වීම ේශේතුම ේ හ 
ේ  ඇිර ල  අහිත්ර ත්ැලැලලලහ ප්රතීේරෝධී වී ප්රේද් වාංර්ධා ය රීමේතු ශළ ධාළ ය 
ගුණැලලය ලෆඩිදියුණු රීමේතු ණර්ේැණ සිදුර  දී. 
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ශනත් ක්ශේත්ර ශඵෝගත (අියශ්ධක ආවහය  ශඵෝගත) 

  ල ේ්මුහුතු ශළ අිරේර් ආශළර ේබෝ ල විලෘත්ල ණරළගිත් ප්රේද් (මිිසවහ, බයඉිසඟු, ේ කු 
ළණු ශළ රතුම ළණු) වාංලර්ධා ය රීමම සිදුේේරමි්  ණලතී  අත්ර වශභිජ්ළත් ආර වාංලර්ධා ය 
වඳශළ මිිසවහ ප්රජ්නිත් 44  උවවහ ේේරමි්  ණලතී. විේද්ශීය ේ්මුහුතු ණශ  ඇයීමහ   
ේේරමි්  ණලතී. 

 ප්රේදදීය අනුලර්ත්යත්ළ අැලශ්ළ බෆලීතු (VAT) වඳශළ බළේණ ේර ැලතුම ත්ෆබිය ශෆරී නියඟයහ 
ඔේර ැලතුම ේ්  බයඉිසඟු ේ්මුහුතු ශළ බළේණ ේර ැලතුම ත්ෆබිය ශෆරී ේටි ළලී  ේණ කුරු ළණු 
4  ලරණය ර  ් අත්ර  ල ලෆඩිදියුණු ෂ ප්රේද් බිහි රීමමහ රතුම ළණු ආර ණශ 
ණයිරුවි  අතු (ටු බල) අ් ත්ර්ත් විහේ්ණ වතුපුර්ණ ර  දී. 

 ළණු ප්රේද් වාංලර්ධා ය වඳශළ බීජ් ගුණ  ශළ ලළ රීමේතු ත්ළ ණය වාංලර්ධා ය වඳශළ 
අැලශ්ළ බෆලීතු සිදු ේේරමි්  ණලතී. 

 බහුවිධා ේරෝ වඳශළ ප්රිරේරෝධිත්ළල (මුාං ශ විචිෙ, පිටි පුවහ), ගු්් හ ප්රිරේරෝධිත්ළල ශළ 
වමළලි ණිසණිරය වහිත්ල නියඟයහ ඔේර ැලතුම දීම වහිත් මුාං ප්රේද් වාංලර්ධා ය වඳශළ 
බළේණ ේර ැලතුම ත්ෆබිය ශෆරී ආර ශඳු ළ ්  ළ දී. 

 ණර්ේැණ  ේේෙල භූමි වාංලර්ධා  හයුතුම වතුපුර්ණ ර  ් අත්ර,  ේේෙ ේබෝ 
ණර්ේැණ වඳශළ ව යටිත් ණශසුතු වාංලර්ධා ය රීමේතු හයුතුම යහේැල ලළිසමළර් ණශසුතු 
වාංලර්ධා ය, අඟුණේ ෂණෆෆවහව ේත්් ශළ මළ ේබෝ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  
මධායවහථළ ේැ ආර ෂිත් ෘශ ශළ ලෆසි ආලරණ ලෆඩිදියුණු රීමම වශ රීලිේ  ච්චි ප්රළේද්ශීය ෘෂි 
ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  මධායවහථළ ේැ වාංලර්ධා  හයුතුම සිදුේලමි්  ණලතී. 

 

උදහන ශඵෝගත 

 ේ  මුහුතු/ F1 ේ්මුහුතු ප්රේද් වාංලර්ධා ය රීමම වඳශළ වළතුප්ර්ළයි වශ අණු ත්ළ ණය 
ේය ්ළනිමි්  ේබෝ 12  වතුබ් ධාේය්  (ලතුබටු, ත් ළලි, මළළුමිිසවහ, ේබෝාංචි, ම, 
ලෆහේ ළු, බ්ඩය ළ, පිපිඤහඤළ, රවි, අළු ේේව්, ලට්හ ළ වශ එෂබටු) අවහලනු වශ 
ත්ැලැලල ඇයීතු හයුතුම සිදුේලමි්  ණලිර  අත්ර ළබනි ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ ේයෝය ල  
ප්රේද් ලරණය ර ෆනීම වඳශළ අලම ේය්වුතු ත්ැලැලල යහේැල ප්රේද් 7  (ම 5  වශ 
ත් ළලි) ඇේයමි්  ණලතී.  

 විවිධා ව ෘෂි ණළිසවිස ළණ ශළ ෆේණ  අයුිස්  ඉශ අවහලනු බළේ්  එේම් ම උවවහ 
ත්ැලැලලේැ අඹ ප්රේද් නිහණළ් ය රීමම වඳශළ එතූ්  3  ේත්ෝරළනු ෆබ, ේත්ෝරළැල ලළ 
ේබෝ ලලි්  බද්ධා ෂ ණෆ 100  නිහණළ් ය ර  දී. 

 ේරෝණණ ද්රලය (ණෆිව ේ් යතු - 10,000, ේ්ළුතු - 6,000, Tom EJC – 6,000, ර්ත්ේ ේ තුබ්  

- 500) මිදී ්  ළ ් අත්ර ත්රිකුණළමය යුධා ශමු්ළ භහ ළර්ය වතුණළ්  වි්යළය, මශනුලර 

(දුිසය් ) වශ අනුරළධාපුර (ණෆිව ේ් යතු, ේ්හි වශ අඹ-Tom EJC) ය  ප්රේද්ල ණතුමරු 

තුමළ  වහථළපිත් ර  දී. 

 අ්  ළසි වඳශළ ශිසත් ත්ළ ණය වහිත් ණළාංශු වළරලැලබල ෂම ළරණය රීමේතු ණෆේ ජ්ය  

වෆසීම වඳශළ ේම් ම ේද්ගුිව විණර්යළවලලි්  ණෆේණ ් ේබෝය වඳශළ ල  බෆණම අලම 

රීමම වඳශළ එහි තීරණළැලම ණෙ  යිට්රජ්්  මට්හම ශඳු ළ ෆනීම වඳශළැල  ේේෙ ණම ණ 

සිදුේලමි්  ණලතී. 

 ේල් ර්  ළ ් ප්රිරදීේත් Pseudomonas වඳශළ රවළය ළළර වශ ණෆ ෘශ තුම ධජ්ල 

ණම ණ වතුපුර්ණ ර  දී. ශ්රී ාංළේව් ේත්ෝරළැල එෂලළු ේබෝ මත් වු ප්රධාළ ත්ම මු 

ෆටිිර ේ  මේහෝයළ (Meloidogyne spp.) ණළ ය රීමම වඳශළ ල්ළයි, ළර්ය ම ප්රිරලළදි 

බෆ ටිිසයළ ේල් ර ෆනීමහැල, බහු ේරෝණණ හයුතුම වඳශළැල රවළය ළළර රවළය  ද්රලය මිදී 

ෆනීමහ ඇණවුතු ර  දී. 

 ණසු අවහලනු ෂම ළරණ වශ ණතුමරු වඳශළ අය එතුම රීමම වඳශළ ව යටිත් ණශසුතු 

වාංලර්ධා ය රීමම යහේැල, ශීත් ළමර වශ ඇසුරුතු ෘශ ණශ  ේ ය   ් අත්ර, ඇසුරුතු 
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ශළ වෆසුතු මධායවහථළ  වඳශළ ජ් වෆණයුතු හයුතුම වතුපුර්ණ ේේරමි්  ණලිර  අත්ර (80 ), 

ේත්ළ විදුලිය වෆණයීේතු හයුතුම් සිදුේේරමි්  ණලතී. 

 බිතුම් ලළරුල් ේ  ආ්ළයම ඉශෂ  ෆාංවීම වඳශළ වු නිහණළ්  ප්රලර්ධා ය වශ ත්ළ ණ 

උණේයෝජ් ය යහේැල ප්රේදදීය අනුලර්ත්යත්ළ ණම ණය (VAT) වඳශළ සීත්ළ එළිය ප්රේද්ේය්  

බළ්  ළ ් ඔයිවහහර් බිතුම් ප්රේද්ය  නිර්ේද් ර  දී. 

 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - අශරවිකය/ඹ 

 ප්රළ  ේ්  වාංවහරණය ර ප්රළ   ය ේලත් භළරේ්  දී. ේද්ශීය ලේය්  

ේයෝය වු යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල (GAP) ලෆඩිදියුණු රීමම වඳශළ GAP වශිරරණ 

්ැලත් ණද්ධාිරය වවහ රීමම ශළ ජ්  මළධාය ප්රළ  යහේැල GAP නිහණළ්  ඇසුරුතු වඳශළ GAP 

වහටිර් 20,000  මුද්රණය ර  දි. 

 වළතුප්ර්ළයි ේ විණල් GAP ේ විණ බලහ ණැල රීමම වඳශළ . (50   ේ වී් ේ  

්ළයැලල ණ් ම යහේැල විේේෂිත් ප්රේද්ල ේ වී්  වඳශළ ේණ ලි ෘශ බළ දීම, 

ණළිේබෝධා ළ වශ ේණ ේශ ර බයළ වඳශළ වශළය බළදීම ය ළදි ලේය් ) වශළය බළදිම 

පිිවව ේය්වුතු මිදී ෆනීමහ ේහ් යර් ෆඳලනු ෆබිණ.  

 ෘමි ළ පිළිබඳ ඩි තු ධජ්ල ණම ළේලහි එ  ේ හව  ප්රළයහ ණැල ර  දී. 

ේ ෝේෝ් වඳශළ එ  දිලීර  ළය  අැලශ්ළ බ  ් අත්ර යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල 

(GAP) ලෆයවහශ  ේද්ශීයල ේය ්ළ ෆනීම වශ ශ්රී ාංළේව් ෘෂිළර්මි නිහණළ්  ආර ණ 

ේත් රතුමරු ණද්ධාිරය වාංලර්ධා ය යහේැල ේල ැල එෂලළු ේබෝ වඳශළ ණළිේබෝධා ළ 

(ෘමි ළ ශළ ණළිේබෝධා ළ) වඳශළ ඩි තු ධජ්ල ණම ළල  ේ ය ෆගීම අැලශ්ළ 

බෆේමි්  ඇත්. 

 

විශලේෂිත් ක්ශේත් යඹ - භහන තුඳත් ව්ධධනඹ 

 ෘෂිර්ම වි්යළ වාංලර්ධා ය යහේැල අඟුණේ ණෆවහව, අනුරළධාපුර, බදුල, ලළිසයේණ ෂ, 

රපිාංචල, ණර් ත්් , ණළමුේ යි ෘෂිර්ම වි්යළ වශ බිබි උ්යළ  ේබෝ පුහුණු ශළ වාංලර්ධා  

ආයත් ය ය  වහථළ ල ශ්රලණළළරය , ේ් ලළසිළළරය , ලෆසිරීලි ඉදිරීමම වශ අධායය  

උණරණ මිදී ෆනීම සිදු ේරමි්  ණලතී. 

 ෘෂිළර්මි අධායළණ ය  ිරම  රීමමහ ෘෂිර්ම වි්යළල ේ විණ වාංලර්ධා ය යහේැල 

කු්ඩයවළේ්, අඟුණේ ෂණෆවහව, රපිාංචල, ලළිසයේණ ෂ, ණෆ්ේලේශර, අනුරළධාපුර, ලවුනියළල, 

ණළමුේ යි, ණර් ත්් , බුදල ෘෂිර්ම වි්යළ, ් ේ  රුල, ශාංවයළණළම, 

අඟුණේ ෂණෆවහව වශ අතුණළර ේවේලළ වාංවහරණ අභයළව ආයත්  ශළ අනුරළධාපුර, ශව, 

ේම ණරළ, ශතුබ් ේත් හ අ් ත්ර් ණෂළැල ලයළේිර ළර්යළල ආර ෂිත් ලෆහ ඉදිරීමම, 

අණලශ  ණද්ධාිරය ලෆඩිදියුණු රීමම, ේය්වුතු මිදී ෆනීම, ේණ ලි ෘශ, ජ් වතුණළ්  ණද්ධාිර ශළ 

අභය් ත්ර මළර් අලුැලලෆඩියළ රීමම සිදුර  දී. 

 ෘෂිර්මළ් ත්ේැ ප්රලර්ධා යහ මළධාය ලෆයවහශ්  යහේැල ගුල් විදුලි ලෆයවහශ්  670  

විළය රීමම, ේණ ැල 63,697  වශ අැල ණත්රිළ 201,100  මුද්රණය රීමම සිදු ර  දී. 

 මධායම ණෂළේැල ෘෂිර්ම උණේද්ලරු 40 ේ්ේ   ණමණ ළබනි වශිරරණය වශ 

ළබනි ේ විණරණ ත්ළ ණය පිළිබඳල ්, ේ වීහු වශ සිසුහු 10 ේ්ේ   ේ තුේණෝවහට් 

නිහණළ් ය පිළිබඳල ් පුහුණු ර  ්ශ. ිරරවළර ළබනි ේ විත්ෆ  වඳශළ ල  ආසියළිර 

ජ්ළය යහේැල ේ වි  ේේෙල ේණෝ ෂම ළරණය වශ ේරෝ ශළ ණළිේබෝධා ණළ ය 

වඳශළ ්රමළාං  අධායය ය ේලනුේල්   ේේෙ අැලශ්ළ බෆලීතු සිදු ේේරමි්  ණලතී. 
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 ෘෂිර්ම ත්ළ ණ ේත් රතුමරු ජ්ළය (ATIN) යහේැල මී මෆසි ණළ ය පිළිබඳ වශ රළු ධාළ ය 

ලට්ේහෝරු පිළිබඳ ්් ථ ප්රළයහ ණැල ර ඇිර අත්ර ලළිවජ්මය උය් ලතුම ෂම ළරණය 

වශ මු් වශ ආ් ් ේබෝ පිළිබඳ ේණ ැල වවහ ේේරමි්  ණලතී. 

 ේවෝයළ ේබෝාංචි බීජ් නිහණළ් ය වඳශළ ේ ් ෙළැල ලළරුල් හ ේණ ලිතී්  වශ ේණ ලිවෆ  බ  

වණය  දී. ආශළර ේබෝල ජ්ළිර ලේය්  ඉවහත්රතු බීජ් වශ ෘෂිළර්මි ත්ළ ණය්  

ේබ්ළ ශෆමම පිළිබඳ ආ්ර්  ලයළණෘිරය වඳශළ ේණ ලිිර්  බ  3,257  වශ ේණ ලිවෆ  බ  

2,000  මිදී ේ  ඇත්. 

 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ආඳදහ කශභනහකය/ඹ ව ශද්ලගුිවක ඵරඳෆතු 

 ේ ් ෙළැල බීජ් නිහණළ් ය ශළ මිදී ෆනීේතු ලෆයවහශ  යහේැල වශිර ෂ බීජ් වී බුව් 

40,308 , ලියළණදිාංචි ෂ ශළ වශිර ෂ අිරේර් ආශළර ේබෝ බීජ් ේම. ේහ  358.5  වශ 

වතුමත් එෂලළු බීජ් රීේෝ ්තු 2,562  මිදී ්  ළ දී. 

 ඩි තු බීජ් ේ විණ වාංලර්ධා  ලෆයවහශ  යහේැල ් ත්ේ් ේ විණ වඳශළ බීජ් වෆසුතු 

ය් ෙය  මිදී ෆනීමහ, අේේපුවහව ශළ කු්ඩයවළේ් ේ විණ වඳශළ ලළිසමළර් ණද්ධාිර 

වාංලර්ධා යහ ශළ බහ අත්, එළුල් කුම, අලුැලත්රම ශළ නිලෆරටිය ේ විණල බයළ 

ඉදිරීමමහ ේහ් යර් ප්ර්ළ ය ර  දී. 

 ේද්ශීය බීජ් අර්ත්ළණ් නිහණළ් ය ප්රලර්ධා යහ ේරෝණණ මළධාය වෆසුතු  ය  ේ ය ෆගීමහ 

(ලර් මීහර් 4*11.92), බයළ ණශසුතු වාංලර්ධා ය, G1 ෘශ ප්රේද්ේයහි ේ ් ක්රීට් මළලත්  

ඉදි රීමමහ වශ සීත්ළ එළිය බීජ් ේ විණේ් බඳු්  ෘශය  වීරණයහ (ලර් මීහර් 12.35 * 

6.45) ේහ් යර් ප්ර්ළ ය ර  දී. 

 ණළාංශු වාංර ණ ණ ත් යහේැල වබරමු ණළේැල ණළාංශු වාංර ණ ල්ළයිත්ළ ලර්ධා  ආ්ර්  භූමි 

ේ් , මාං ේ්ණව ්ෆනුලැල රීමේතු පුලර් 3  (ෘෂිත්ළ ණ උ්යළ ය - ් ේ  රුල, ණශෂ 

ඩු්  ළල ශළ ේ්ර) ඉදි ර  ් අත්ර මධායම ශළ ඌල ණළැලල ණළාංශු වාංර ණ 

ආ්ර්  ඉදි ේේරමි්  ණලතී. 

 බීජ් ණ ත් ක්රියළැලම රීමම යහේැල බීජ් ශසුරුල්  ්  1,480 ේ්ේ කුහ (ළ්, ්, 

නුලරඑළිය, ේ වහම, බුැලම, ගිරළඳුරුේෝට්ේට්, කුරුණ, ේ ෂඹ, මළත්ේ් ශළ 

ේලතුේබ ය) පුහුණු ලෆයවහශ්  19  ණලැලල  ් අත්ර ළ්, නිලෆරටිය, බිබිේ්, 

හිඟුර ේ ය ශළ සීත්ළ එළිේැ බීජ් නිණ්ල  ේ වී්  වඳශළ පුහුණු ලෆයවහශ්  13  ණලැලල  

දී. 

 මළ ල ේව යය ශළ ණිසවර ේත්ේරහි ෘෂිරවළය  ල අභිත්ර බණතු අලම රීමේතු 

ලෆයවහශ  යහේැල ණළිේබෝධා ළ පිළිබඳල ෘෂිර්ම අේවි ශළ ත්ළ ණ වශළර (ASTA) 

ලරු්  වශ ේ වී්  පුහුණු රීමම වඳශළ බය ණෆලමතු ශළ ේවේලළ ගිවිසුතු වතුපර්ණ ර  ් අත්ර 

පුහුණු ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම සිදු ේේරමි්  ණලතී. 

 

2019 ය වහ ළසහවන 

ගු අවක 3: 2019 ය වහ මරභඹ ඉරක්ක 

ළඹ ශී්ධඹ 2019 ය වහ ඉරක්ක (රු.මිිපඹන) 

පුනයහ්ධත්න 4,930.69 

ප්රහ ධන 2,042.22 

එතුමල 6,972.91 
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2019 ය වහ ළරසුතු කයන රද ළසහව් රීහිඳඹක් ඳවත් දළක්ශව්. 

1. කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධශේ/ ව ව්ධධන ළසහවන 

වී  

 ඉශෂ අවහලෆ්    වශ අභිත්ර ණළිසවිස ත්ැලැලලලහ අනුලර්ත් ය විය ශෆරී වී ප්රේද් 
වාංලර්ධා ය 

 ේණ ේශ ර භළවිත්ේැ ළර්ය මත්ළල, ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ණළ ය පිළිබඳ ණර්ේැණ 
ණෆලෆැලවීම. 

 වී නිහණළ් ය ශළ වතුබ් ධා  ල ත්ළ ණය ලයළේ රීමේතු ආ්ර්  ණෆලෆැලවීම. 

 බීජ් නිහණළ්  ලෆයවහශ  වඳශළ නිර්ේද්කවත් වී ප්රේද්ල අහිජ්   බීජ් නිහණළ් ය 
 

අියශ්ධක ආවහය ශඵෝගත 

 ධජ්වීය ශළ අධජ්වීය ආත්ිර් හ අනුලර්ත් ය විය ශෆරී ඉශෂ අවහලෆ්    ේ්  ලෆඩිදියුණු ෂ 
ප්රේද් වාංලර්ධා ය. 

 භූමිේැ නිහණළ් ත්ළල ඉශෂ  ාංල  අත්රම නිහණළ්  පිිසලෆය අඩු රීමම වඳශළ ල්ළයි ය 
වි්යළැලම භළවිත්ළල්  වාංලර්ධා ය ශළ ලයළේිරය. 

 ේ වී් ේ  ත්ැලැලලය් හ විස  අ් ්මි්  ලෆඩිදියුණු ර  ් ණළාංශු ශළ ජ් වාංර ණය ්රම 
ලයළේත් රීමම. 

 ණළිේබෝධාය්  ේශේතුම ේ හ ේ  සිදුල  ේබෝ ශළනිය අඩු රීමමහ වේමෝධාළනි ණළිේබෝධා 
ෂම ළරණ භළවිත්ළල්  වාංලර්ධා ය වශ නිසි හ නිසි මළෙළේල්  නිර්ේද්කවත් 
ණළිේබෝධා ළ (දිලීර  ළ වශ ෘමි ළ) ේයදීම ප්රලර්ධා ය. 

 නිර්ේද්කවත් ප්රේද්ලලි්  අභිජ්   බීජ් නිහණළ් ය. 
 

උදහන ශඵෝගත 

 ණතුමරු ශළ එෂලළු ප්රේද්ල  ල ේ්මුහුතු ආළර  වශ විලෘත් ණරළගිත් ප්රේද් ශඳු් ලළදීම 

 ේත්ෝරළනු ෆබු ඌ  උණේයෝජිත් ණතුමරු ේබෝල ධජ්ල ක්රියළළිස වාංේයෝ ශඳු ළෆනීම. 

 ණතුමරු ේබෝල ණළිේබෝධා ශළ ේරෝ ණළ ය 
 

2. හප්ිය වහ පුහුණු ළසහවන 

 ේද්ශීය ේම් ම විේද්ශීය ේලෂඳේණ  වඳශළ ආර ෂිත් වශ ගුණළැලම ෘෂිළර්මි නිහණළ්  
වශිර රලීම වඳශළ යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල (GAP) ක්රියළලහ  ෆාංවීම. 

 ෘෂිළර්මි අධායළණ ය ලර්ධා ය රීමම වඳශළ ෘෂිර්ම වි්යළල යටිත් ණශසුතු 
වාංලර්ධා ය. 

 

3. බීජ වහ ශයෝඳ/ ද්ර නිසඳහදනඹ, වියකකය/ඹ ව ලහක ආයක්/ ළසහවන 

 රජ්ේැ ේ විණලලි්  වශ ේ ් ෙළැල ලළරුල් ේ  ලෆයවහශ්  තුමලි්  වී, අිරේර් ආශළර 
ේබෝ වශ එෂලළු බීජ් නිහණළ් ය ශළ මිදී ෆනීම. 

 බීජ් ණ ත්, ළ ආර ණ ණ ත් වශ ණළාංශු වාංර ණ ණ ත් ක්රියළැලම රීමම. 

 ේද්ශීය බීජ් අර්ත්ළණ් නිහණළ් ය ප්රලර්ධා ය. 

 ණළිේබෝධා ළ ණළ  ණ ත් යහේැල  ෆලත් ලියළණදිාංචි රීමම වඳශළ ණළිේබෝධා ළ 

ලියළණදිාංචි රීමම වශ ණළිේබෝධා ළ ඇයීම. 

 ේබෝ ජ්ළ  වතුණැල ේව්ණය, එ සකවහරීමම වශ වාංර ණය.  
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2. ශගතොවිජන ව්ධධන  ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම  

 

 
දළක්භ 

 
ශ්රී ළාංඩෑය ේ වි ජ්  වමළජ්ේැ වශ සියලු ෘෂිළර්මි ඉයතු ල ිරරවළර වාංලර්ධා ය 
 

ශභශවය 
 
ශ්රී ළාංඩෑය ේ වි ජ්  වමළජ්ේැ ිරරවළර වාංලර්ධා ය වශ සියලුම ෘෂිළර්මි ඉයතු ලලි්  ප්රවහත් 
ල්ළයිත්ළල බළ ත් ශෆරී ල  ණිසදි ල  ආයත්නි, වශළය, ධ ිර ශළ ෂම ළරණ 
ේවේලළල්  වෆසීම ශළ ළළනුූ ණල ණලැලලළේ  යළම. 

 

වළඳි්වීභ 
ශ්රී ළාංඩෑය ේ විජ් ත්ළලහ අලය ණශසුතු වෆණයීේතු අරමුිව්  1957 ඔ ේත්ෝතුබර් 01 ල  දි  
ේ විජ්  ේවේලළ ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ආරතුභ ර  ද්ේද් එේත්  ණෆලිර ආශළර ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
අේශෝසි රමිනි. 1958 අාං 01 ්රණ කුඹුරු ඉයතු ණ ිර්  බ ් ල  ් ේමම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
ේතු ල  විහ 2000 අාං 46 ්රණ ේ විජ්  වාංලර්ධා  ණ ත් ශළ එහි වාංේෝධා ය්  අනුල ේ විජ්  
වාංලර්ධා  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  මි්  ක්රියළැලම ේව්.  
 

අයමු                 ණු වහ කහ්ධඹඹ් 
 රජ්ේැ ෘෂිළර්මි ප්රිරණැලිර ලහ අනුකූල ෘෂිළර්මි ඉයතු ේය්වීමහ අ්ළ විධි 
විධාළ  වෆෆවහවීම.  

 ෘෂිළර්මි ඉයතු හිමිය් , ෘෂිළර්මි ඉයතු හිමි ේ වී්  වශ භු ිරරුල් ් /අඳ 
ේ වී් ේ  ලළ අයිිරලළසිතු ආර ළ රීමම වඳශළ ල  විධි විධාළ  ක්රියළැලම රීමම.  

 ේ වි වාංවිධාළ  ලියළ ණදිාංවි රීමම වශ ණලැලලළේ  යළම වතුබ් ධා නිේයෝ වදීම වශ එම 
විධි විධාළ  ක්රියළැලම වීම ත්ශවුරු රීමම.  

 ේ විජ්  වාංලර්ධා  වභළ වහථළපිත් රීමම වශ  ලළේැ බත් ක්රියළැලම රීමම වඳශළ මඟ 
ේණ් වීම වශ අධී ණය.  
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 දිලයි  පුරළ ණලැල ළ වම ේ විජ්  වාංලර්ධා  වභළ බ ප්රේද්යහම අ්ළල ෘෂිළර්මි 
ඉයතු පිළිබඳ ේත් රතුමරු ඇතුමෂැල ෘෂිළර්මි ඉයතු  ළම ේ්  පිළිේය ර 
වාංේෝධා ය ශළ ප්රිරේෝධා ය ර ණලැලලළේ  යළම. 

 ෘෂිළර්මි ඉයතු ලහ අ්ළ අඳ ේ වි ෆහළු වශ ේල ැල ේ වි ආරවු් විවඳීම වඳශළ 
හයුතුම රීමම.  

 සුළු ලළිස ර්මළ් ත් වශ ජ් ප්රභලය් ේ  ල්ළයීත්ළලය, ආර ළල, වාංර ණය වශ 
ෂම ළරණයහ අ්ළ ල  විධි විධාළ  ක්රියළැලම රීමම.  

 ේ විජ්  වාංලර්ධා  ණ ත් ශළ රජ්ේැ ෘෂිළර්මි ප්රිරණැලිර උ්ාංකණය රමි්  
ක්රියළැලම ල  ණළර්ලය් හ එේරහිල ධ ිර ක්රියළමළර් ෆනීම.  

 
 

2018 ්ධශේ ශගතොවිජන ව්ධධන ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම ශත් ශ් කයන රද 

පුනයහ්ධත්න ප්රියඳහදන වහ 2018.09.30 දිනහ ප්රගතියඹ 
 

ලෆය ශීර්ය ප්රිරණළ්  
(රු.මි) 

2018.09.30 දි හ 
නි්ශවහ  
මු්(රු.මි) 

2018.09.30 දි හ 
විය්ම (රු.මි) 

මය 
ප්රිරත්ය   

281-1-1-0-1001 266.2 222.75 171.15 77% 

281-1-1-0-1002 4.9 4.8 4.62 96% 

281-1-1-0-1003 118.8 108.4 73.12 67% 
281-1-1-0-1101 2 2 1.34 67% 

281-1-1-0-1102 2 2 1.52 76% 

281-1-1-0-1201 3 2.8 2.41 86% 

281-1-1-0-1202 10 10 7.9 79% 

281-1-1-0-1203 1.5 0.9 0.78 87% 

281-1-1-0-1301 6 6 4.82 80% 

281-1-1-0-1302 1.5 1.5 1.49 99% 
281-1-1-0-1303 0.4 0.4 0.12 30% 

281-1-1-0-1401 0.6 0.6 0.65 108% 

281-1-1-0-1402 3 3 2.62 87% 
281-1-1-0-1403 7 7 5.88 84% 

281-1-1-0-1404 0.9 0.8 0.58 73% 

281-1-1-0-1408 40 40 0 0% 
281-1-1-0-1409 7.5 7.5 8.33 111% 

281-1-1-0-1506 3.3 3.3 2.66 81% 

281-1-1-0-1703 0.8 1.25 0.97 78% 

එකතුම 479.4 425 290.96  68% 

          
281-2-2-0-1001 4227.9 3703 2816.83 76% 

281-2-2-0-1002 8.5 8.5 8.27 97% 

281-2-2-0-1003 1792.1 1792.1 1668.4 93% 
281-2-2-0-1101 95 53.6 42.26 79% 

281-2-2-0-1102 1.3 1.3 1.21 93% 

281-2-2-0-1201 18 14.9 9.17 62% 
281-2-2-0-1202 16 16 15.02 94% 

281-2-2-0-1301 12 12 11.45 95% 

281-2-2-0-1302 3.7 3.7 1.91 52% 

281-2-2-0-1303 0.55 0.55 0.54 98% 
281-2-2-0-1402 10.5 9.9 7.29 74% 
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ළඹ ශී්ධඹ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

2018.09.30 දිනහ 

නිදවස කර 

මුදර(රු.මි) 

2018.09.30 දිනහ 

විඹදභ (රු.මි) 

මර 

ප්රියලත්ඹ % 

281-2-2-0-1403 6.8 6.6 4.4 67% 

281-2-2-0-1404 0.85 0.4 0.4 100% 

281-2-2-0-1409 80 41.1 25.25 61% 
281-2-2-0-1506 65 56.7 36.45 64% 

281-2-2-0-1703 10 10 6.35 64% 

එකතුම 6348.2 5730.35 4655.2  81% 

 

 

2018 ්ධශේ ශගතොවිජන ව්ධධන ශදඳහ්ධත්ශතු්තුම ශත් ශ් කයන රද 

ප්රහ ධන ප්රියඳහදන වහ 2018.09.30 දිනහ ප්රගතියඹ 
 

ළඹ ශී්ධඹ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

2018.09.30 දිනහ 

නිදවස කර 

මුදර(රු.මි) 

2018.09.30 දිනහ 

විඹදභ (රු.මි) 

මර ප්රියලත්ඹ 

% 

281-1-1-0-2001 60 21.9 5.6 26% 

281-1-1-0-2003 18 18 17.71 98% 
281-1-1-0-2102 4.5 2 0.35 18% 

281-1-1-0-2401 2.5 2.5 1.24 50% 

281-2-2-0-2001 180 79.4 15.42 19% 
281-2-2-0-2002 10 8.8 7.69 87% 

281-2-2-0-2003 8 7.4 3.02 41% 

281-2-2-0-2102 20 19.5 11.4 58% 
281-2-2-0-2103 3.5 0.01 0.01 100% 

281-2-2-0-2104 20 14.3 2.85 20% 

281-2-2-10-2507 50 28.1 3.93 14% 
281-2-2-12-2506 1500 1227 42.6 3% 

281-2-2-13-2506 300 130.7 3.46 3% 

එකතුම 2176.5 1559.61 115.28 7% 
 

 

 

ළඹ ශී්ධඹ ප්රියඳහදන(රු.මි) 2018.09.30 දිනහ 

නිදවස කර මුදර) 

(රු.මි) 

2018.09.30 

දිනහ විඹදභ 

(රු.මි) 

මර ප්රියලත්ඹ 

% 

පු රළලර් ත් 6827.60 6155.35 4946.16 80% 

ප්රළ ධා  2176.50 1559.61 115.28 7.39% 

එකතුම 9004.10 7714.96 5061.44 65.6% 

ළඹ ශී්ධඹ ප්රියඳහදන (රු.මි) 2018.09.30 දිනහ 

නිදවස කර මුදර 

(රු.මි) 

2018.09.30 

දිනහ විඹදභ 

(රු.මි) 

මර 

ප්රියලත්ඹ % 

118-2-3-40-2506 1000.00 841.5 26.24 3.1% 

     

එකතුම 1000.00 841.5 26.24 3.1% 
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මර ඉරක්ක 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. හඳෘියඹ : සුළු හරිභහ්ධගත ප්රියවසකය/ වහ පුය්කුඹුරු අසළද්දිශතු ළසහවන 

(රු.මි. 1500) 
 
ළඹ ශී්ධඹ : 281-2-2-12-2506 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : කෘෂි පරදහයිත්හඹ/ශද්ලගුිවක ශනසවීතු වහ ආඳදහ කරභනහකය/ඹ. 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල. 

ගතකීභ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ - 2018 ලර්ේැ දී සුළු ලළිස මළර් ප්රිරවාංවහරණය 

ශළ පුර්  කුඹුරු අවහලෆද්දීම වඳශළ රු. මිලිය  1500  මු්  ේල්  ර  දි. දිවහත්රි  25ම 

ආලරණය ල  ණිසදි ේමම ප්රිරණළ්  මගි්  ක්රියළැලම රීමමහ ශඳු ළේ  ඇිර ලයළණෘිර වාංයළල 

1053 රී. 

ඳහ්ධලකරු් - : ේ විජ්  වාංලර්ධා   දිවහත්රි  ළර්යළ / ලළිස මළර් ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ - ලෆව් ල ජ්ය රඳලළ ෆනීම ශළ ධාළිසත්ළලය ඉශ  ෆාංවීම මන්්  වී 
ලළල ශළ අේ කුැල ේභෝ වඳශළ අලය ජ්ය අ්ඩයල වෆණයීම ශළ වී ලළල ව්ශළ ේය ්ලළ ත් 
ශෆරී සියලුම පුර්  ව කුඹුරු ඉයතු යලි අවහලෆද්දීම වඳශළ අලය යටිත් ණශසුතු වාංලර්ධා ය රීමම 
ේමම ලයළණෘිරය මන්්  අේේ ළ ේේර්. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් - අමුණු ප්රිරවාංවහරණය, ඇෂ මළර් ප්රිරවාංවහරණය, ෘෂි මළර් 
ප්රිරවාංවහරණය, ලෆව් ප්රිරවාංවහරණය 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර - වියලි ළණය, ේත්ැල ළණය ශළ අ් ත්ර් ළණ ය  සියලුම 
ළණ ල ෘෂිර්මළ් ත්ේැ නියෆේ  ේ වි ණවු් 177,238   ණමණ. 
 
නිභළවුභ - අමුණු 329   ප්රිරවාංවහරණය , ඇෂ මළර් 548   ප්රිරවාංවහරණය , ෘෂි මළර් 35   
ප්රිරවාංවහරණය , ලෆව් 141   ප්රිරවාංවහරණය. 
 
ප්රියපර -  1. පුර්  කුඹුරු 10  රී්  අලම රීමම. 
  2. වී අවහලෆ්   ඉශ  ෆාංවීම.  
                    3. ෘෂිර්ම  ේේෙේැ යටිත් ණශසුතු වාංලර්ධා ය. 
 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ   -  6.3, 6.4, 6.5 වශ 6.6 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්  -  6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2 වශ 6.6.1 

 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක -  

හඳෘිය කහරඹ - 2018 ජ් ලළිස 01 දි  සිහ 2018 ේ්වෆතුබර් 31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම : නළත් 
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - දිවහත්රි  25 තුම 
 
 

ළඹ ශී්ධඹ  2019 ්ධශේ ඉරක්ක  රු.මි  

පුනයහ්ධථන 7038.18 

ප්රහ ධන 6433.00 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය 
මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) 
2018.09.30 දි  ල  විහ ලයළණෘිර 

690   ව්ශළ 

 
917 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- (ශ්කශ ප්රියඳහදන රු. මි. 1500) 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

අමුණු ප්රිරවාංවහරණය 325.05 

42.6 

ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර ඇිර 
ලයළණෘිර වාංයළල 447 
ක්රියළැලම මට්හේතු ලයළණෘිර 
වාංයළල 222 
ලෆය අලව්   ලයළණෘිර වාංයළල 
21 

ඇෂ මළර් ප්රිරවාංවහරණය 451.00  

ෘෂි මළර් ප්රිරවාංවහරණය 30.00  
ලෆව් ප්රිරවාංවහරණය 399.95  

ප්රධාළ  ළර්යළය (ශදිසි ආණ්ළ) 100.00  

2017 බෆඳිතු 194.00  

මුළු එකතුම 1500.00 42.6  
 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- 
ලෆව් ල ජ් ධාළිසත්ළලය ඉශ  ෆාංවීම මන්්  නියඟේය්  ල  බණම අලම රීමම. 
ලෆව් ෆඹුරු රීමම ශළ ඇ මළර් පිළිවර රීමම තුමලි්  ාංලතුමර ණළ ය ශළ ාංලතුමර ශළනි අලම 
රීමම. 
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- ේද්ගුිව 
විණර්යළව ලහ ඔේර ැලතුම දීම ව්ශළ අේේ ෂිත් අරමුණු වළර්ථ රෆනීමහ අලය හයුතුම විදිමැලල 
ේය ්ළ ඇත් 
 
2019 ්ධශේ ඉරක්ක -රු.මි.3984 

 

 

 

2. හඳෘියඹ :  ඳ්ධශේ/ වහ ව්ධධන 
 
ළඹ ශී්ධඹ : 281- 2- 2- 10- 2506 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : ෘෂි ල්ළයිත්ළලය/ේද්ගුිව ේල වහවීතු ශළ ආණ්ළ ම ළරණය/මළ ල 
වතුණැල වාංලර්ධා ය 
 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ගතකීභ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ - 2018 ලර්ේැ දී ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  වඳශළ 
රු. මි. 50  මු්  ේල්  ර  දි. දිවහත්රි  25ම ආලරණය ල  ණිසදි ේමම ප්රිරණළ්  මගි්  සුළු 
ලළිස ල ජ් ගුණැලලය ණම ළල, ණළාංශු ේව ය ළඩ්ණැල, ලර්ළණත්  ්ැලත් එතුම රීමම, භූත් ජ් 
ණම ළල, ාංලතුමර අල්ළ තු අලම රීමම වඳශළ අ තුමරු ඇඟවීේතු ්රමේව්්ය ක්රියළැලම රීමමහ 
ශඳු ළේ  ඇත්. 
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ඳහ්ධලකරු් - : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ - සුළු ලළිස ල ජ් ගුණැලලය අධී ණය ශළ ලෆඩිදියුණු රීමම, 
කුඹුරු ල ණළාංශු ේව ය ත්ැලැලලය අධී ණය ශළ ලෆඩිදියුණු රීමම,  ාංලතුමර අල්ළ තු ත්ැලැලලය 
පිළිබඳ ්ෆනුලැල වීේතු ්රමේව්්ය ඇිරරීමම, ෘෂිළර්මි තීරණ ෆනීම වඳශළ ්ැලත් එතුම රීමම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් - සුළු ලළිස ල ජ් ගුණැලලය ණම ළල, ණළාංශු ේව ය ළඩ්ණැල, ලර්ළණත්  ්ැලත් 
එතුම රීමම, භූත් ජ් ණම ළල, ාංලතුමර අල්ළ තු අලම රීමම වඳශළ අ තුමරු ඇඟවීේතු ්රමේව්්ය 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර : ේ වි ණවු් 855,128 
 
නිභළවුභ -  දිවහත්රි  4  ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  ල ණම ණළළර පිහිටුවීම, ණළාංශු ළඩ්ණැල 
100000   නිකුැල රීමම, ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  500  ධ්නි ලර්ළණත්  ්ැලත් සකවහ රීමම, 

ශදු ළනු ෆබ දිවහත්රි  6  භූත් ජ් අධාය ය, ජ් වළතුණ 7000   ලෆව් ල ණම ළ රීමම. 

 

ප්රියපර -  1. ්ළමීය ලෆව් ල ජ් ගුණළැලමභළලය වශිර රීමම.                    
2. කුඹුරු ල ණළාංශු ේව ය වශිර රීමම. 
3. ළගුණ විණර්යළව වඳශළ ෘෂිළර්මි වෆෆවහම   
4. භූත් ජ්ය ආර ළ රීමම ශළ ලෆඩිදියුණු රීමම. 
5. ාංලතුමර අල්ළ තු අලම රීමම වඳශළ අ තුමරු ඇඟවීේතු ්රමේව්්ය. 

 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ   -           අාං 2.3, 6.3, 6.4, 6.5, 13.1, 13.2, 15.1  ශළ 15.3  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්  -  2.3.1, 2.3.2, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2,  

13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 15.1.2  ශළ 15.3.1 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක - පුහුණු ශළ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයමුළු 
වාංයළල, ණළාංශු වළතුණ වාංයළල 
 
හඳෘිය කහරඹ - 2018 ජ් ලළිස 01 දි  සිහ 2018 ේ්වෆතුබර් 31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම : නළත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - දිවහත්රි  25 තුම 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 
(රු.මි.) 

50.0 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 3.93 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

සුළු ලළිස ල ජ් ගුණැලලය ණම ළල 20.00 3.93   ාංලතුමර අලධාළ තු ත්ැලැලලය 
පිළිබඳ ්ෆනුලැල රීමම  

ණළාංශු ේව ය ළඩ්ණැල 10.00  

ලර්ළණත්  ්ැලත් එතුම රීමම 9.50  

භූත් ජ් ණම ළල 8.50  
ාංලතුමර අල්ළ තු අලම රීමම වඳශළ 
අ තුමරු ඇඟවීේතු ්රමේව්්ය 

2.00 
 

   

මුළු එකතුම 50.0 3.93  
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4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-   ෆත් 
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත්  
 
 
 

3. හඳෘියඹ : ග්රහමීඹ ළව් එ්රවගතහ ඳද්ධිය ව්ධධනඹ 
 
ළඹ ශී්ධඹ : 281-2-2-13-2506 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : ්ළමීය ලෆව් එ්ාංළ ණද්ධාිර ලෆඩිදියුණු රීමේතු ලෆයවහශ  
 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ගතකීභ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ - ේමම ලෆයවහශ  යහේැල ්ළමීය ලෆව් එ්ාංළ 
ණද්ධාිර 21   ශළ   යහේැල ඇිර ්ළමීය ලෆව් 258   ශළ ඊහ බෆදුණු ණළිසවිස අාං ලෆඩිදියුණු රීමම 
වඳශළ අලය රු.මි.2000  මු්් ප්රිරණළ්  ලවර 5  ළය  තුම ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ේලත් බළේද්. 2018 ලර්ේැ ේම ණරළ, ශතුබ් ේත් හ, ලව්නියළල ය  දිවහත්රි  
3හි ේමම ලෆයවහශ  ක්රියළැලම ේේර්. 
 
ඳහ්ධලකරු් - : ේ විජ්  වාංලර්ධා   දිවහත්රි  ළර්යළ, ේ වි වාංවිධාළ , ශ්රී ාංළ යුධා ශමු්ළල 
 
ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ - ේද්ගුිව විණර්යළව නිවළ නිර් ත්රේය්  අැල්ෆඩෑමහ සිදුවී ඇිර 
නියඟය ශළ ාංලතුමර ල  ශළනි මඟශරලළ ෆනීම ශළ එ්ාංළ ලෆව් ණද්ධාිරය යහේැල ඇිර ලළ බිතු 
වඳශළ අලය ලළිස ජ්ය ප්රමළණලැල ේව වෆණයීම මන්්  ්ළමීය ජ් ළලළව ල ිරරවළර ණෆලෆැලම 
ත්ශවුරු රීමම  
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් - එ්ාංළ ණද්ධාිර 3   ප්රිරවාංවහරණය රීමම. ේමම එ්ාංළ ණද්ධාතී්  ශළ 
බෆදුණු ණළිසවිස අාං ලෆඩිදියුණු රීමම.  
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර : ශගතොවි ඳවු් 10,000 ක් ඳභ/ 
 
නිභළවුභ - ලළිස ර්මළ් ත් (ලෆව්) 40   ප්රිරවාංවහරණය වීම 

 

ප්රියපර - ලයළණෘිර ෂම ළරණ  ය  ඇිර රීමම. 
        ්ළමීය ජ් ත්ළලේ  ජීල  ත්ැලලය ඉශ  ෆාංවීම.  
 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ   -  1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 13.1,  
13.2, 13.3, 15.1, 15.3, 15.9                                            

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්  -  1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.3, 2.3.1,  
 2.3.2, 2.4.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 
6.6.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 
15.1.2, 15.3.1, 15.9.1  

 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක - වාංලර්ධා ය ේේර  ලෆව් ණද්ධාිර 
වාංයළල. 
හඳෘිය කහරඹ - අවුරුදු 5 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම : නළත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - ේම ණරළ, ශතුබ් ේත් හ, ලව්නියළල ය  දිවහත්රි  

 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය 
මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් 

(රු.මි.) 
300 
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3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:-  

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ේම ණරළ 136 

3.46 

 
ශතුබ් ේත් හ 44  

ලව්නියළල 120 
ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර ඇිර ලයළණෘිර 
වාංයළල 12 

මුළු එකතුම 300.00 3.46  
 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- ලෆව් ෆඹුරු රීමම ශළ ඇෂ මළර් පිළිවර රීමම 
තුමලි්  ාංලතුමර ණළ ය ශළ ාංලතුමර ශළනි අලම රීමම. 
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්. 
 
2019 ලර්ේැ ඉ  - රු.මි. 400 

 
 

4. හඳෘියඹ : ශගතොවිජන ව්ධධන ප්රධහන කහ්ධඹහරඹ වහ දිසත්රික් කහ්ධඹහර 

අළුත්ළඩිඹහ 
ළඹ ශී්ධඹ : 281-1-1-0-2001 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ - 2018 ලර්ේැ ේමම ලෆයවහශ  වඳශළ 
ේල් ර  ් මුළු මු් රු.මිලිය  60 රී. ේතු යහේැල ක්රියළැලම රීමමහ ශඳු ළේ  ඇිර 
ලයළණෘිර වාංයළල 18 රී. 

ඳහ්ධලකරු් - : ේ විජ්  වාංලර්ධා   දිවහත්රි  ළර්යළ  

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ - ේවේලළල්  බළ ෆනීමහ ණෆමිේණ  ේ වි ජ් ත්ළල අභිේප්රේරණය 
ල  ණිසදි ඔවු් හ අලය ේවේලළල්  වෆණයීම වඳශළ හිත්ර ළර්යළ ණද්ධාිරය  ශළ අලය යටිත් 
ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම වඳශළ ේ විජ්  ේවේලළ ප්රධාළ  ළර්යළය ශළ දිවහත්රි  ළර්යළ 
අළුැලලෆඩියළ රීමම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් - ප්රධාළ  ළර්යළය ශළ දිවහත්රි  ළර්යළ, වාංචලළර නිලළව, රළජ් අළුැලලෆඩියළල 

ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර  

නිභළවුභ - ප්රධහන කහ්ධඹහරඹ වහ දිසත්රික් කහ්ධඹහර 15 ක් , වචහයක නිහ 02 ක් අළුත්ළඩිඹහ 

ප්රියපර  - අලය ණශසුතු ලෆඩි දියුණු රීමම තුමලි්  ේවේලළ වෆණයීතු ශළ ළර්ය මත්ළල ඉශ  
 ෆාංවීම. 

 
ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1   ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් -   
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක - ේය ්ල  ් මු්්. 

හඳෘිය කහරඹ - 2018 ජ් ලළිස 01 දි  සිහ 2018 ේ්වෆතුබර් 31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම : නළත් 
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රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - ප්රධාළ  ළර්යළය ශළ දිවහත්රි  15   තුම 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) 
2018.09.30 දි  ල  විහ ලයළණෘිර 

14   ව්ශළ 

 
60 

 

3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු. මි. 60 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ප්රධාළ  ළර්යළය ශළ දිවහත්රි  
ළර්යළ 15  අළුැලලෆඩියළ 
රීමම 

60 5.6 

ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර ඇිර 
ලයළණෘිර වාංයළල 4 
ක්රියළැලම මට්හේතු ලයළණෘිර 
වාංයළල 6 
ලෆය අලව්   ලයළණෘිර වාංයළල 4 

මුළු එකතුම 60 5.6  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම   ෆත්  
 
5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :- නළත්  
 
2019 ්ධශේ ඉරක්ක - රු.මි.136.5 
 
 
 

 

5. හඳෘියඹ : ශගතොවිජන ව්ධධන භධසථහන අළුත්ළඩිඹහ 
 
ළඹ ශී්ධඹ : 281-2-2-0-2001 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ගතකීභ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ - 2018 ලර්ේැ ේතු වඳශළ ේල් ර  ් මුළු 
ප්රිරණළ්  මු් රු.මි. 180 රී. ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  අළුැල ලෆඩියළල යහේැල ක්රියළැලම 
රීමමහ ශඳු ළැල ලයළණෘිර වාංයළල 129 රී. 
 
ඳහ්ධලකරු් - : ේ විජ්  වාංලර්ධා   දිවහත්රි  ළර්යළ  
 
ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ - ේවේලළල්  බළ ෆනීමහ ණෆමිේණ  ේ වි ජ් ත්ළල අභිේප්රේරණය 
ල  ණිසදි  ල වෆෆවහමහ අනුල ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  අළුැලලෆඩියළ රීමම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් - ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ , ට්රෆ හර් රළජ්, ලශ, ලෆහ, ේ ට්ටු, ලෆසිරීලි 
ණද්ධාිර ශළ ේණ ේශ ර බයළ අළුැලලෆඩියළල.  
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර : සියළු ළර්ය ම්ඩය ශළ ේවේලළ බළෆනීමහ ණෆමිේණ  ජ් ත්ළල 
 
නිභළවුභ - අළුත්ළඩිඹහ කයන රද ශගතොවිජන ශේහ භධසථහන 129 යි. 
 
ප්රියපර - ේවේල අභිේප්රේරණය ඉශෂ  ෆාංවීම තුමලි්  ේවේලළ වෆණයීේතු ළර්ය මත්ළල ඉශෂ  ෆාංවීම. 
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ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ - මධායවහථළ  වාංයළල, 
ේය ්ල  ් මු් 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් -   
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක -  2  

හඳෘිය කහරඹ - 2018 ජ් ලළිස 01 දි  සිහ 2018 ේ්වෆතුබර් 31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :  ෆත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - දිවහත්රි  25 තුම 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) 
2018.09.30 දි  ල  විහ ලයළණෘිර 

74   ව්ශළ 
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3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 180 

රිඹහත්භක ළරළසභ 

අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ේ විජ්  ේවේලළ 
මධායවහථළ 129  
අළුැලලෆඩියළ හයුතුම  
ර නිම රීමම 

180 15.42 ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර ඇිර ලයළණෘිර 
වාංයළල 19 
ක්රියළැලම මට්හේතු ලයළණෘිර වාංයළල 32 
ලෆය අලව්   ලයළණෘිර වාංයළල 23 

මුළු එකතුම 180 15.42  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම   ශදු ළේ   ෆත්  

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත් 

2019 ්ධශේ ඉරක්ක-රු.මි. 695 
 
 
 
 

6. හඳෘියඹ : ශගතොවිජන ව්ධධන භධසථහන න ඉදිරීරිතු 
 

ළඹ ශී්ධඹ : 281-2-2-0-2104 
 
විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ : මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය/ ෘෂිර්ම ල්ළයිත්ළලය 
 
රිඹහත්භක ආඹත්නඹ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ගතකීභ : ේ විජ්  වාංලර්ධා   ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ - 2018 ලර්ේැ ේතු වඳශළ ේල් ර  ් මුළු 
ප්රිරණළ්  මු් රු.මි 20 රී. ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ   ල ඉදිමතු යහේැල ක්රියළැලම රීමමහ 
ශඳු ළැල ලයළණෘිර වාංයළල 6 රී. 
 
ඳහ්ධලකරු් - : ේ විජ්  වාංලර්ධා   දිවහත්රි  ළර්යළ  
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ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ - භළවිත්යහ නුසුදුසු ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  ඉලැලේ හ 
ණශසුතු වහිත් ළර්යළ ණිසශ්රය  ඇිර රීමම. 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් -  ල වෆෆවහමහ අනුල ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  ඉදිමම. 
 
ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර : සියළු ළර්ය ම්ඩය ශළ ේවේලළ බළෆනීමහ ණෆමිේණ  ජ් ත්ළල 
 
නිභළවුභ - ශගතොවිජන ශේහ භධසථහනඹක් ව  දිසත්රික් කහ්ධඹහර 5 ක් ඉදිරීරීභ 
 
ප්රියපර -   ල වෆෆවහමහ අනුල ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ  ශළ  දිවහත්රි  ළර්යළ  

අළුැලලෆඩියළ රීමම. 
 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 

 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක -  

හඳෘිය කහරඹ - 2018 ජ් ලළිස 01 දි  සිහ 2018 ේ්වෆතුබර් 31 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම : නළත් 

 
2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) 
2018.09.30 දි  ල  විහ ලයළණෘිර 4 

  ව්ශළ 

 
13.56 

 
3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 20 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතත් රිඹහකහයකතු 

2018 ්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් 

රඵහදීභහ අශප්ක්ෂිත් ළස / 

ශේහ ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ේ විජ්  ේවේලළ මධායවහථළ ය  වශ 
 දිවහත්රි  ළර්යළ 5   ඉදිරීමම  

20 2.85 ඇවහත්ේතු් තුම වවහ ර ඇිර 
ලයළණෘිර වාංයළල 2 
ලෆය අලව්   ලයළණෘිර වාංයළල 

2 

මුළු එකතුම 20 2.85  

 
 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- අහිත්ර බණම   ෆත්. 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත්. 

 
  2019 ්ධශේ ඉරක්ක-රු.මි. 345 
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3. වී අශශවි භණ්සරඹ 

දළක්භ :-   "වී වශ වශ් මිහ ෆනීම, බයළ රීමම, වෆසීම ශළ අේවි රීමම පිළිබඳ 

ප්රමු රළජ්ය මෆදිශැලරු ලේය්  හයුතුම රීමම" 

ශභශවය   :  "නිහණළ්යළ ශළ ණළිසේභෝගියළ ය  ේ්ණර්ලයම ත්ෘේිරමැල ල  අයුිස්  වී 

වශ වශ් මිහ ෆනීේතු, බයළ රීමේතු, වෆසීේතු ශළ අේවි රීමේතු 

ක්රියළලලිය ්ෆනුේම්  ශළ කුවත්ළලේය්  ණිසපර්ණ ව ළර්ය ම්ඩයය  

තුමලි්  වළර්ථල ඉටු රීමම." 

භසත් වළදි්වීභ ශකටිශඹ් : වශිර මිහ වී මිදී ෆනීම, වී මිදී ෆනීම වඳශළ ශළ මිදී ැල වී 

ේත්  සුර ෂිත්ල සකවහර ත්බළ ෆනීම වඳශළ අලය බයළ ඉය 

ණශසුතු ඇිර ර ෆනීම. 

විධිනිශඹෝගත අනු කහ්ධඹඹ් :-  

 වී ේ වී් ේ  අේවි මි වශිර රීමම වඳශළ වශිර මිහ වී 

මිදී ෆනීම  

 වී වශ වශ් ේලේෂඳේණ ෂ මි වහථළලරල ණලැලලළ ෆනීම 

 ශ්රී ළාංරීය්  වඳශළ ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ඇිර රීමම 

 වී ේත්  ශළ වශ් ේත්  ණලැලලළ ෆනීම 

 

අයමුණු :- ඉශත් ේමේශලර වපුරළ ෆනීම වඳශළ වී අේවි ම්ඩයය ප්රධාළ  ඉ  

තුම   ක්රියළැලම රයි. ණෂමු ඉ ය ේ වී් හ හිමි ප්රිරළභ ශළ අ්ළෂ 

ල  අත්ර ේ්ල  ඉ ය ණළිසේභෝගි ප්රිරළභය වඳශළය. 

 වී වඳශළ ේලෂඳේණ ේෂහි වහථළලර ඉශෂ මි  

 වළධාළරණ මිහ වශ් බළදීම 

 වශ් ේටීම ශළ බයළ රීමම විධිමැල රීමම 



202 
 

අඹළඹ 

මර ප්රගතියඹ 2018.09.30 දිනහ 
 
ළඹ ශි්ධඹ (Vote) 2018 

්ධඹහ 

ශ් කශ 

මුදර (රු.මි.) 

2018.09.30 

දක්හ නිදවස 

කය ඇිය 

මුදර (රු. මි) 

2018.09.30 හ මර ප්රගතියඹ 
(රු. මි) 

මර ප්රගතියඹ 

ප්රියලත්ඹක් 

ලශඹ් % 

ත් 

විඹදභ 
ඵළඳීතු අවිච්ශේද  

පු රළලර්ත්  
154-01-2-2-1503 

150.0 89.5 149.1 - - 95  

ප්රළ ධා  * හවන 01 
154-01-2-2-2201 

207.0 * 145.0 140.5 130.8 - 70  

වී මිදී ෆනීම 
154-01-2-1-1409 

500.0 250.0 252.5 - - 51  

ලෆය ශීර්ය ශළ ෘෂිර්ම අමළත්යළාං ප්රිරණළ්  වාංලර්ධා  ලෆයවහශ් /ලයළණෘිර/ණර්ේැණ/ේල ැල 

 ෆත් 

ලෆය ශීර්ය ශළ භළ්ඩයළළරේැ වෘජු ප්රිරණළ්  / ආයත් ේැ වෘජු ප්රිරණළ්  / ේල ැල ප්රිරණළ්  යහේැල සිදු ර  
ලයළණෘිර  - 154-01-2-2-2201 

* හවන 01       

1. බයළ අලුැලලෆඩියළ 
රීමම 

55.5  
 
 
 
 

* 145.0 

8.3 - - 15  

2. බයළ 16   වඳශළ 
මැල ඉදි රීමම 

16.5 - - - 0  

3. ලී බඩු ශළ ළර්යළ 
උණරණ මිදී 
ෆනීම 

4.0 1.0 - - 25  

4. ණිසණ ජ්ළත් 
රීමම 

2.0 2.3 - - 100  

5. ේත්  වත්යළණ ය 
ශළ භළ්ඩය 
වමී ණය 

2.0 1.7 - - 90  

6. ධාළිසත්ළලය ලර්ධා ය 2.0 2.2 - - 100  

ලෆය ශීර්ය ශළ විේද් ලයළණෘිර (ලයළණෘිර ලර්ය) :- (විේද් ණය, විේද් ආධාළර, ප්රිරණළර්වීය,ේල ැල) 

මුළු එකතුම 857.0 484.5 542.1 130.8 -  
 

*   2018 ප්රළ ධා  විය්තු වඳශළ මශළ භළ්ඩයළළරේය්  ් රු. මිලිය  125.0  මු්  2017 
ලර්ේැ නිරවු් රීමමහ ණෆලිර බි්ණැල ේලනුේල්  ේලළ ඇත්.  

  
                               
2017 ්ධශේ හඳෘිය ශනුශ් 2018 ්ධශේදී ශගතවීතු            රු. මිිපඹන 
 ල බයළ ශළ ේ ය ෆගිලි ඉදි රීමම වඳශළ ේවීතු     28.8 
බයළ ශළ ේ ය ෆගිලි අලුැලලෆඩියළ රීමම වඳශළ ේවීතු     40.2 
මිදී ැල වහථළලර ලැලතු වඳශළ ේවීතු       51.5 
ේවීමහ ඇිර සක්වුතු මු්්          4.5 
                    125.0 
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2017 ්ධශේ හඳෘිය ශනුශ් 2018 ්ධශේදී ත්දුයහත් ශගතවීභහ ඇිය මුදර 
2017 ලර්යහ අ්ළල ෆබී ඇිර බි්ණැල වඳශළ ේවීමහ ඇිර මු්   73.3 
2017 ලර්යහ අ්ළල ෆබිය යුතුම බි්ණැල වඳශළ ේවීමහ ඇිර මු්   57.5 
                    130.8 
 
 ේමම බි්ණැල ේවීම වඳශළ ජ්ළිර අයලෆය ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල මගි්  අිරේර් ප්රිරණළ්  ලිපි 

අාං 389 යහේැල රු. මිලිය  121.2  ප්රිරණළ් ය  2018.07.20 දි  අනුමත් ර ඇත්ැල, ේතු 
ල ේත්  මශළ භළ්ඩයළළරය මගි්  එම ප්රිරණළ් ය වී අේවි ම්ඩයය ේලත් බළ දී  ෆත්. 

 

 

හඳෘියඹ :- වී මිරදී ගතළනීභ, න ගතඵසහ ඉදි රීරීභ, ගතඵසහ ප්රියවසකය/ඹ රීරීභ වහ 

අශනකුත් ප්රහ ධන හඳෘිය 

ළඹ ශී්ධඹ :- 154-01-2-2-1503 / 154-01-2-2-2201 / 154-01-2-1-1409 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ :- වී වශ වශ් වඳශළ ේලේෂඳේණ ෂ මි වහථළලරල ත්බළ ෆනීම 

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ :- වී අේවි ම්ඩයය 

ගතකීභ :- රේට් වී ේ වියළ ආර ළ ර නිමි්  නිහණළ් යහ ඉශෂ මි  බළදීම වඳශළ රජ්ේැ 
වශිර මි අනුල වී මිදී ෆනීමහ හයුතුම රීමම ශළ රජ්ේැ අලයත්ළලය ණිසදි ආශළර 
සුර ෂිත්ත්ළලය ත්ශවුසක රීමම වඳශළ ආර ණ ේත් ය  ණලැලලළ ෆනීම 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ -  

 වශිර මිහ වී මිදී ෆනීම 

 වී මිදී ෆනීම වඳශළ ශළ මිදී ැල වී ේත්  සුර ෂිත්ල සකවහ ර ත්බළ ෆනීම වඳශළ අලය 
බයළ ඉය ණශසුතු ඇිර ර ෆනීම 

 වී මිදී ෆනීම වඳශළ අලය මැල ඉදි රීමම 

 මිදී ැල වී ේත්  වශ්ර ේලේෂඳේණ ෂහ නිකුැල රීමම 
 

ඳහ්ධලකරු් - ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල/ ණෂළැල ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල  

 
ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ -  

 බයළ ධාළිසත්ළල ලෆඩි රීමම 

 භළවිත්ළ ේ  ර  ් බයළ  ෆලත් ප්රිරවාංවහරණය රීමම  

 වි්යළැලමල වී බයළ  ශෆරී  වී  ත්ළ ණේය්   යුැල බයළ ඉදි ර ෆනීම 

 ආර ෂිත් ේත් ය සුර ෂිත්ල ත්ෆ් ණැල රීමමහ සුදුසු බයළ බලහ ණැල රීමම 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ් -  

 වී ේ වී් ේ  අේවි මි වශිර රීමම  

 ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ත්ශවුරු රීමම ශළ ණළිසේභෝගි මි ණ්  වහථළලර රීමම වඳශළ වී ශළ 
වශ් ේත්  ණලැලලළ ෆනීම  

 
ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර  :-  

වෘජු :- දිලයිේ්  වී නිහණළ් ය ර  ේ වි මශතුම්    
ල්ර :- වශ් ණළrsේභෝගියළ  
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 නිභළවුභ -  

(i) වී මිරදී ගතළනීභ 

   

්  ය  ළඩු ේම.ේහ . වතුබළ 
ේම.ේහ . 

මුලු එතුමල 
ේම.ේහ . 

ලටි ළම  
රු. මිලිය  

2017/18 භව ක්නඹ 4,605 - 4,605 174.99 

2018 ඹර ක්ඹ 2,033 05 2,038 77.46 

එතුමල 6,638 05 6,643 252.45 
    
*  ළඩු වී රී. ්. 1   රු. 38 බෆගි්  ශළ වතුබළ වී රී. ්. 1   රු. 41 බෆගි්  මිදී ේ  ඇත්. 

  

(ii) න ගතඵසහ ඉදි රීරීභ - 2018 ලර්ේැ අනුමත් රු. මිලිය  207  ප්රළ ධා  ප්රිරණළ්  ලලි්  
2017 ලර්ේැ ේවීමහ ිරබ ප්රළ ධා  ලයළණෘිර ලහ අ්ළල 
ේවීමහ ිරබ බි්ණැල ේලනුේල්  රු. මිලිය  125.0  මු්  
ේලළ ඇිර බෆවි්  ඉිරිස රු. මිලිය  82.0  ප්රිරණළ්  ලලි්    ල 
බයළ ඉදි රීමම වඳශළ ප්රිරණළ්  ේල්  ර ේ  මෆත්.  

 

(iii) ගතඵසහ ප්රියවසකය/ඹ රීරීභ - බයළ 17   අලුැලලෆඩියළ රීමම, ප්රළේද්ශීය ළර්යළ 02   
අලුැලලෆඩියළ රීමම, ඉදිිස ලවේර්දී ආරතුභ රීමමහ නියමිත් 
 ල බය 02  ප්රළරතුභ ලෆය සිදුරීමම, වාංචලළර බාංළ 
03   අලුැලලෆඩියළ රීමම ශළ බයළ වඳශළ ළර්යළ ළමර 
03   ඉදි රීමම, බයළ 16   වඳශළ  ල මැල ඉදි රීමම 

(iv) සථහය ත්කතු මිරදී ගතළනීභ - ලී බඩු ශළ ළර්යළ උණරණ මිදී ෆනීම, ණිසණ 
ජ්ළත් රීමම, ේත්  වත්යළණ ය ශළ භළ්ඩය වමී ණය, 
ධාළිසත්ළලය ලර්ධා ය  

ප්රියපර - වී මිදී ෆනීම ශළ ආර ණ ේත් ය  ණලැලලළ ෆනීම වඳශළ බයළ ධාළිසත්ළලය ලෆඩි ර 
ෆනීම  

 ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  
ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 1 වශ 2 
ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර්   - 1.1.1 වශ 2.1.2 

 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක -  

හඳෘිය   කහරඹ - අවුරුදු 01 

හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම :-  

බයළල වී ේත්  ණෆලතීම මත් ශළ ඇවහත්ේතු් තුම වාංේධාෝ ය වීම මත් ලයළණෘිර ආරතුභ 
රීමමහ ප්රමළ් වීම. 

 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල -  ත්රිකුණළමය දිවහත්රි ය, මයපුල දිවහත්රි ය, අතුණළර දිවහත්රි ය, 

බදු් දිවහත්රි ය, කුරුණ දිවහත්රි ය, පුැලත්ම දිවහත්රි ය, 
මළත්ේ් දිවහත්රි ය, ේණ ේෂ ්  රුල දිවහත්රි ය, රීලිේ  ච්චිය 
දිවහත්රි ය, ම්  ළරම දිවහත්රි ය, මුිරව් දිවහත්රි ය, 
ශතුබ් ේත් හ දිවහත්රි ය, ේම ණරළ දිවහත්රි ය, රැල පුර 
දිවහත්රි ය, අනුරළධාපුර දිවහත්රි ය 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  
 
අයමුද් ප්රබඹ 

(ශද්ශීඹ /විශද්ශීඹ) 

ශද්ශීඹ මුළු ඇසත්ශතු්තුම මුදර (රු.මි.) 

වී මිරදී ගතළනීභ 

ප්රහ ධන විඹදතු  

පුනයහ්ධත්න විඹදතු  

 

රු. මිලිය  
4,000.0 

207.0 

150.0 
4,357.0 

ලයළණෘිර ලර්ය (විේද් 
ණය/විේද් ආධාළර/ 
ප්රිරණළර්වීය) 

ේද්ශීය වාංේෝධිත් මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) (අවුරුදු අනුල 
ේල්  ලේය් )  

රු. මිිපඹන 

2018                                     
වී මිදී ෆනීම                                         500.0       
ප්රළ ධා  විය්තු                                          82.0                       
පු රළලර්ත්  විය්තු                                 150.0 

                                                               732.0 
2018 ලර්ේැ අනුමත් රු. මිලිය  207  ප්රළ ධා  
ප්රිරණළ්  ලලි්  2017 ලර්ේැ ේවීමහ ිරබ ප්රළ ධා  
ලයළණෘිර ලහ අ්ළල ේවීමහ ිරබ බි්ණැල ේලනුේල්  
රු. මිලිය  125.0  මු්  ේලළ ඇිර බෆවි්  ේමම 
ලර්ේැ ප්රළ ධා  ප්රිරණළ්  වඳශළ ඉිරිස මු්  රු. මිලිය  
82.0 රී. 
 

2019                                    
වී මිදී ෆනීම                                       4,000.0       
ප්රළ ධා  විය්තු                                         200.0                       
පු රළලර්ත්  විය්තු                                  147.0 

                                                             4,347.0 

 

3.මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ - රු. මි.  
 

රිඹහත්භක 

ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ  

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව  

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

1) වී මිදී ෆනීම 500.0 252.5 

2017/18 මශ ්  ේැදී  ළඩු වී ේම. ේහ . 4,605   මිදී ේ  
ඇිර අත්ර, අතුණළර, ශතුබ් ේත් හ, ේම ණරළ, රැල පුර ශළ 
මයපුල දිවහත්රි  ලලි්  ෆබී ඇත්. 
2018 ය ්  ේැදී  ළඩු වී ේම.ේහ . 2,033   ශළ වතුබළ වී 
ේම.ේහ . 05   ේව මුලු වී ේම. ේහ .  2,038   මිදී ේ  
ඇත්. එම වී අතුණළර, ශතුබ් ේත් හ, ේම ණරළ, රැල පුර, 
මළත්ර, මුිරව් ශළ මයපුල දිවත්රි  ලලි්  ෆබි ඇත්. 
(  ළඩු වී රී. ්. 1   රු. 38 බෆගි්  ශළ වතුබළ වී රී. ්. 1       
රු. 41 බෆගි්  මිදී ේ  ඇත්.) 

2) බයළ ශළ 
ේ ය ෆගිලි 
 වීරණය 
රීමම 

55.5 8.3 

2018 ලර්ය වඳශළ අනුමත් රු. මි 207.0 ප්රළ ධා  ප්රිරණළ්  
ලලි්  ් රු. මි 125.0  මු්  2017 ලර්ේැ ේවීමහ ඇිර 
ප්රළ ධා  බෆඳීතු ේලනුේල්  ලෆය රීමමහ සිදු වී ඇිර බෆවි්  2018 
ලර්ේැ ප්රළ ධා  ලයළණෘිර වඳශළ ලෆය රීමමහ ඉිරිස වී ඇිර 
ප්රිරණළ් ය ල් ේ්  රු. මි 82.0 රී. ේමම ඉිරිස ප්රළ ධා  
ප්රිරණළ් ය මගි්  ඉටු ර ෆනීමහ අේේ ෂිත් ලයළණෘිර ලහ 
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රිඹහත්භක 

ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ  

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව  

ශබෞියක ප්රගතියඹ 

අ්ළල වවහ ර  ් වාංේෝධිත් ක්රියළළම වෆෆවහම ශළ 
ප්රවතුණළ්  වෆෆවහම වඳශළ අධාය  ම්ඩයේැ අනුමෆිරය බළ 
ේ  ඇිර අත්ර, ේමම ඉිරිස  ප්රිරණළ් ේය්  රු. මි 20.0  
මු්   මශළ භළ්ඩයළළරය මගි්  අේෝවහතුම මව මෆ් භළේැදී 
බළ දී ඇත්. 
බයළ ශළ ේ ය ෆගිලි  වීරණය රීමතු හයුතුම අ්ළ 
දිවහත්රි   ේශෝ ප්රළේද්ශීය ේ්තු ළර්යළ මගි්  සිදු ර නු 
බයි. එම දිවහත්රි  ේශෝ ප්රළේද්ශීය ළර්යළ මගි්  බළදී ඇිර 
ඇවහත්ේතු් තුම අනුමත් රීමම ශළ අැලිරළරතු මු්් ේවීම 
අේෝවහතුම මව අලවළ ේැදී සිදු ර ඇත්. 

3) බයළ 16   
වඳශළ මැල 
ඉදි රීමම 

16.5 - 

බයළ 16   වඳශළ මැල ඉදි රීමමහ අ්ළ ඇවහත්ේතු් තුම 
පිළිේය රීමම, අධී ණය රීමම ශළ අේ කුැල උණේද්  
ේවේලළ වඳශළ ඉාංජිේ් රු ළර්යය්  පිළිබඳ මධායම උණේද් 
ළර්ෘයළාංේැ වශළය බළ ෆනීම වඳශළ  වවහ  අමළත්ය 
ම්ඩය ණත්රිළල උණේද් ඉාංජිේ් රු මගි්  ෘෂිර්ම 
අමළත්යළාං ේ්තුේ  අනුමෆිරයහ  ේලත් ේය මුර ඇිර අත්ර, 
  වඳශළ අනුමෆිරය ෆබී ඇත්. ේතු ල විහ අමළත්ය ම්ඩය 
ණත්රිළල රු අමළත්යතුමමළ ේලත් ඉදිිසණැල රීරමහ අ්ළ අාංය 
ේලත් ේය මු ර ඇත්. ේතු වඳශළ ප්රිරණළ්  මශළ 
භළ්ඩයළළරේය්  ේතු ල ේත්  බළදී ේ  මෆත්. 

4) ලී බඩු ශළ 
ළර්යළ 
උණරණ 
මිදී ෆනීම 

 
4.0 

 
1.0 

මශළ භළ්ඩයළළරය මගි්  අේෝවහතුම මව මෆ් භළේැදී              
රු. මිලිය  20.0  මු්  බළ දී ඇිර බෆවි් , මිදී ෆනීතු  
ලහ අ්ළ ප්රවතුණළ්  හයුතුම ආරතුභ ර ඇත්. 

5) ණිසණ 
ජ්ළත් රීමම 
රීමම 

 
2.0 

 
2.3 

ණිසණ ජ්ළත් රීමම අලව්  වී ඇිර අත්ර, බි්ණැල වඳශළ 
ේවීතු ර ඇත්. 

6) ේත්  
වත්යළණ ය ශළ 
භළ්ඩය 
වමී ණය 

 
2.0 

 
1.7 

ේත්  වත්යළණ ය හයුතුම අලව්  වී  ඇිර අත්ර, භළ්ඩය 
වමී ණ හයුතුම ආරතුභ රීමමහ ඇත්. 

7) ධාළිසත්ළලය 
ලර්ධා ය 

2.0 2.2 
වි්යළැලම බයළරණය පිළිබඳ පුහුණු ලෆයමුලුල  ශළ වී ේත්  
වශ් රීමේතු ක්රියළලලිය පිළිබඳ පුහුණු ලෆයමුලුල  ණලැලලළ ඇත්. 

මුළු එකතුම 582.0 268.0  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :-  ෆත්. 
 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  

2018 ලර්ය වඳශළ අනුමත් ප්රළ ධා  ප්රිරණළ්  ලලි්  ් මු්් 2017 ලර්ේැ ේවීමහ ඇිර 
ප්රළ ධා  බෆඳීතු ේලනුේල්  ලෆය රීමමහ සිදු වීම.  

2018 ලර්ේැ ඉිරිස ප්රිරණළ්  මු්්් මශළ භළ්ඩයළළරය මගි්  බළේ  දීම මත් අේේ ෂිත් 
ලයළණෘිර ආරතුභ රීමම ප්රමළ් වීම. 
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2019 ්ධශේ ඉරක්ක -  

 රු. මිිපඹන රු. මිිපඹන 

1) වී මිරදී ගතළනීභ  
මශ ්  ේැ වී ේම. ේහ . 100,000   ශළ  
ය ්  ේැ වී ේම. ේහ . 100,000    මිදී ෆනීම  4,000.0 
 

2) ප්රහ ධන විඹදතු 
 ල බයළ ඉදි රීමම - 02 x රු. මි. 40.0 80.0 
මැල ඉදි රීමම බයළ 20 x රු. මි. 1.0 20.0 

බයළ ශළ ේ ය ෆගිලි ප්රිරවාංවහරණය රීමම 90.0 

අේ කුැල ලයළණෘිර - වහථළලර ලැලතු මිදී ෆනීම 10.0    200.0 

  
3) පුනයහ්ධත්න විඹදතු 
පුද් ණඩි ඩි 139.0 

ම්  විය්තු    2.0 

වෆණයුතු     6.0      147.0 

  4,347.0         
 
 
 

මර ඉරක්ක 2019 

ළඹ ශි්ධඹ )Vote) 2019 ්ධශේ ඉරක්ක 
)රු.මි(.  

පුනයහ්ධත්න 147.0 

ප්රහ ධන 200.0 
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4. කෘෂිකහ්ධමික වහ ශගතොවිජන යක්/ භණ්සරඹ 

වළදි්වීභ  

ශදිසි ආණ්ළ ත්ැලැලලය්  ශමුේව් ේද්ශීය ෘෂිර්මළ් ත්ය ශළ ෘෂිළර්මියළ සුර ෂිත් රීමේමහිළ 

රජ්ය ේලත් ණෆලම ඇිර ලඩෑම ඉටුරීමම වඳශළ 1973 අාං 27 ්රණ ෘෂිළර්මි ර ණ ණ ත් 

මන්්  ෘෂිළර්මි ර ණය ේලනුේල් ම ව එම රළජ්ය ර ණ ආයත් ය ලේය්  

ෘෂිළර්මි ර ණ ම්ඩයය පිහිටුලළ ඇත්. 1999 අාං 20 ්රණ ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  

ර ණ ණ ත් මන්්  ෘෂිළර්මි ර ණ ම්ඩයය, ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ 

ම්ඩයය ේව  ෆලත් වහථළපිත් ර  දී.  

කෘෂිකහ්ධමික යක්/ භණ්සරශේ දළක්භ, ශභශවය ව අයමුණු 

දළක්භ  

ේද්ශීය ෘෂිර්මළ් ත්ේැ අ් ය සකලළවීම තුමලි්  ්කුණු ආසියළේව් ණරමළ්ර්ශී ෘෂි ර ණ 

ආයත් ය වීම. 

ශභශවය  

ෘෂිළර්මි ර ණය ශළ ආර ණය වෆසීම වඳශළ වළමහි ප්රයැල ය්  ශළ අ්ළෂ ආයත්  

වතුබ් ධීරණය තුමළි්  ජ්ළත්ය් ත්රල පිළිත් ශෆරී විකවහා ේවේලළල  වෆණයීම. 
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අයමුණු 

1. ේද්ශීය ෘෂිර්මළ් ත්ේැ අල්ළ ම අලම රීමමහ වශ ආයත් ේැ මය වහථළලරැලලය  ඇිර 

රීමමහ ණලැල ළ ර ණ ේයෝජ් ළ ්රම යළලැලළලී  රීමම වශ  ල ර ණ ේයෝජ් ළ ්රම 

ශඳු් ලළදීම. 

2. ේද්ශීය ෘෂිළර්මියළහ වහථළලරැලලය  බළදීම වඳශළ ණලිර  වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ 

්රම යළලැලළලී  රීමම වශ  ල ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රම ශඳු් ලළදීම. 

3. ආයත් යහ අ්ළෂ ල  ේද්ශීය ශළ ජ්ළත්ය් ත්ර ත්ැලැලල වශිර බළෆනීම. 

4. අ්ළෂ අනිකුැල ආයත්  වමඟ ම ළ වතුබ් ධීරණය  ණලැලලළ ෆනීම. 

5. ත්ෘේිරමැල ණළිසේභෝගි ්ඩයළයම  ණලැලලළ ෆනීම. 

ආයත් ේැ මළ ල ශළ ේභ ිර වතුණැල වාංලර්ධා ය වශ ණිසණළ ය ්රමලැලල ශළ විධිමැලල 

ලැලලළේ  යළම. 

ත්ල් ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ම්ඩයය විසි්  සිදු රනු බ  ේමේශලර ෘෂිළර්මි 

අල්ළ තු ෂම ළරණය ශළ වමළජ් සුබවළධා ය ේව ප්රධාළ  ේ හවහ ේ්හ ලර්ගීරණය ර 

්ෆ විය ශෆ. 

 

මර ඉරක්ක 2019 

ළඹ ශි්ධඹ )Vote) 2019 ්ධශේ 
ඉරක්ක )රු.මි(.  

පු රළලර්ත්  3586.42 

ප්රළ ධා  35 

 

ලෆය කවර්ය (vote) 

2018 
ලර්යහ 
ේල්  
මු් 

2018.09.
30 දි  
් ලළ 
නි්ශවහ 
ර ඇිර 
මු් 

2018.09.30 හ මය ප්රිරය   

මය ප්රිරය 
ප්රිරත්ය  
ලේය්    

 

වත්ය 
විය්ම 

බෆදීතු අවිච්ේජ්් 

 පු රළලර්ත්  2,835 2,115 2,115     74.6%  
 ප්රළ ධා  4.5 - 

 
      

               
 ලෆය කවර්ය ශළ ෘෂිර්ම අමළත්යළාං ප්රිරණළ්  වාංලර්ධා  ලෆයවහශ් /ලයළණෘිර 

/ණර්ේැණ/ේල ැල 
 1.118-02-03-43-

2202 2,200  437.9 437.9     19.9%  
  

*ළෂගුිව ්ර් මත් ණ් තු ව ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය ව්ශළ ලළර්ෂිල මු්් ේල්  ේ  ර 
ඇිර අත්ර මුළු ලයළණෘිරය ව්ශළ ඇ.ේය .1,430,000   ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ 
ම්ඩයය ශළ ජ්ළත්ය් ත්ර මය අරමු් විසි්  ්රනු බයි. 
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කෘෂිකහ්ධමික වහ ශගතොවිජන යක්/ භණ්සරඹ විසි් රිඹහත්භක කයන රද යක්/ 

ශඹෝජනහ ක්රභ 
 ලළ ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

වී ලළ, බයඉිසඟු, අිරේර් ේබෝ ලළ (මුාං, රහජු, ේවෝයළ, උඳු), ේ කු ලනු , උ , 

අණ ය  ේබෝ, ලෆවිලි ේබෝ (ේැල), ේණ ්, ම්, ඉඟුරු, මිිසවහ, එලළු, ේේව්, ණතුමරු 

 ණශු ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

            එළු, ල, ලෆවහසි ණෆහව් 

 වළමළ ය ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

1. බයළ ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

2. ෘෂි උණරණ ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

3. ශදිසි අ තුමරු ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

4. සුලේවත් ේව ය ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

5. ේරෝ් 2, ේරෝ් 4 ට්රෆ හර් වශ අේ කුැල ේත්ල  ණළර්වීය ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

 ේ වි විශ්රළම ලෆටුේ ශළ වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

 ධීලර විශ්රළම ලෆටුේ ශළ වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

2018 ්ධඹ තුමශ රිඹහත්භක කයනු රඵන ව්ධධන ළසහව් 

ියයහය ව්ධධන අයමු/ 
 
  1. දරිද්රත්හඹ එහි ෆභ ආකහයඹරී්භ ෆභ ත්ළනි්භ අ් රීරීභ 
 

 විශ්රළම ලෆටුේ ශළ වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය  
ජ්ළිර ආර්ථිය  ළ සිටුවීමහ මශඟු ්ළයැලලය  වණය  ේ වි ශළ ධිලර ප්රජ්ළල ලයව අවු 60 

ඉ ම ව ණසුල ේ වියළහ ශළ ේ වි ණවුහ ආර්ථි  ිරය  බළදීමහ ේමහි ප්රධාළ  අරමුණ ේව් . 

1987 අාං 12 ්රණ ේ වි විශ්රළම ලෆටුේ වශ වමළජ් ආර ණ ප්රිරළභ ේයෝජ් ළ ්රම ණ ේැල 

නිේයෝ 2014  මළර්තුම මව 14 දි ෆිර 1855/49 අිර විේේ ෆවට් ණෙය මන්්  ේ වි විශ්රළම ලෆටුේ 

ේයෝජ් ළ ්රමය ප්රිරවාංවිධාළ ය ර 2014 ජ් ලළිස 01 දි  සිහ  ල ේයෝජ් ළ ්රමය ක්රියළැලම ර  

දී.  2014 ජ් ලළිස 01 සිහ ක්රියළැලම ේ වි විශ්රළම ලෆටුේ ේවීතු ණශත් ණිසදි ේව්. 

ලයව (අවුරුදු)   මළසි විශ්රළම ලෆටුණ (රු: ) 

60 - 63    1000/- 
64 - 70    1250/- 
71 - 77    2000/- 
78 ශළ ඊහ ලෆඩි   5000/- 

2018 ලර්ය ල  විහ ේ වී්  වාංයළල 959,254   ේ වි විශ්රළම ලෆටුේ ශළ වමළජ් ආර ණ 

ේයෝජ් ළ ්රමේයහි ්ළයැලලය බළ ඇත්.  

 ධීලර විශ්රළම ලෆටුේ ශළ වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය 

ධීලරයි් ේ  විශ්රළම දිවිය ර ණය රීමේතු ශළ ධිලර ර්මළ් ත්ය ලෘැලිරය  ේව ත්ශවුරු රීමේතු 

අරමුිව්  ධීලර ශළ ජ්ජ් වතුණැල අමළත්යාංය ශළ වතුබ් ධාල 1990 අාං 23 ්රණ ණ ත් මගි්  ධීලර 

විශ්රළම ලෆටුේ ශළ වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය ශඳු් ලළ ේ්  දී. 2018 වෆේත්ෆතුබර්  30 ල  විහ 

ධීලරයි්   69,046   ධීලර විශ්රළම ලෆටුේ ශළ වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රමයහි ්ළයැලලය බළ  

ඇත්.  
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ියයහය ව්ධධන අයමු/  

2. දයහගතත් වළරී, අ්ත්්ධග්රවණීඹ ව ියයහය ආ්ධථික ්ධධනඹක් තුප්ධ/ වහ පරදහයී රැරීඹහක් වහ 

ළභහ ශගතෞයණීඹ ෘත්ියඹක් රළබීභ 

 ෘෂිළර්මිය්  වඳශළ ේත්ල  ණළර්ල ර ණය ශදු් ලළදීම 

ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ණ ත් මන්්  ෘෂි ර ණ ම්ඩයය ේලත් ෆබී ඇිර බත් 

අනුල ෘෂිළර්මිය් ේ  නිහචල ශළ චලාංචල ේද්ණ ර ණය රීමේතු වතුපර්ණ අයිිරය 

ම්ඩයයහ බළදී ඇිර අත්ර ්ෆ හ ක්රියළැලම ල  වමළජ් ආර ණ ේයෝජ් ළ ්රම ලහ අමත්රල 

ෘෂිළර්මිය් ේ  ේමෝහර් රථ වඳශළ ේත්ල  ණළර්ල ර ණය ශඳු් ලළදීම ශළ ක්රීයළැලම රීමම 

සිදුරනු ෆේේ. ේමම ේත්ල  ණළර්ල ර ණය ශදු් ලළදීම වඳශළ නිේයෝජිත් ජ්ළය වහථළපිත් 

රීිසේතුදී ්ළමීය විසකරීයළ අනුණළත්ය අලම රීමමහ අණ ආයත් යහ ශෆරී වී ඇත්. 

ියයහය ව්ධධන අයමු/  

3. කුගි්ශන් ඳසුවීභ අ් රීරීභ, ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හ වහ ඉවර ශඳෝ/ඹක් අත්ඳත් 

කයගතළනීභ ව ියයහය කෘෂික්ධභඹ ප්ර්ධධනඹ රීරීභ 

 ේණ ේශ ර වශ ළධාළර ේයෝජ් ළ ්රමය අනුබද්ධිත් ර ණ ්රමය 

ේමම ේයෝජ් ළ ්රමය  ක්රියළැලම රීමම 2014/15 මශ ්  ේැ සිහ අණ ම්ඩයය ේලත් ණලර  

දි.   අනුල, 2016 ලර්ය තුමදී ් 2016 ය ්  ේැ දී වශ 2016/17 මශ ්  ේැදී  ේමම 

ේයෝජ් ළ ්රමය ඉත්ළ වළර්ථල ක්රියළැලම ර  දී.  ේමහිදී විේේේය්  ේණ ේශ ර වශ ළධාළරය 

පිළිබඳල රජ්ේැ  ල ප්රිරණැලිර ලහ අනුකූල 2016 ය ්  ේැ දී වශ 2016/17 මශ ්  ේැදී 

ලළිස මු්් අය රීමමරී්  ේත් රල ලළ ශළනි වඳශළ ල් දි මු්් ේවීම සිදු රීමමහ පියලර ේ  

ඇත්. 

 2017 අයලෆය ේයෝජ් ළ අනුල අනිලළයූ ේබෝ ර ණය (අයලෆය ේයෝජ් ළ යේහේැල 
විවහත්රළැලමල ් ලළ ඇත්) 

2017/18 මශ ්  ය වඳශළ වී, බයඉිසඟු, ේවෝයළ, ේ කු ලනු, අර්ත්ළණ් වශ මිිසවහ ලෆනි ප්රධාළ  

ේබෝ ශය  වඳශළ වු ආණ්ළ ෂම ළරණ විය්ම අඩු රීමේතු ණරමළර්ථේය්  අ රයහ රුපිය් 

40,000  ර ණ ආලරණය  බළ දීමහ ේයෝජ් ළ වීය. ේමහිදී ේ වියළ විසි්  අ රයහ රු. 

675 ලළිසය මු්  ේවිය යුතුම ල  අත්ර ඉිරිස ලළිස ප්රමළණය රජ්ය විසි්  ්ෆමමහ ේයෝජ් ළ 

විය. ේමම අනිලළර්ය ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය මගි්  මලිල නියඟ, ාංලතුමර ශළ ල  අලි ශළනි වඳශළ 

ර ණ ආලරණය වණයනු බ  අත්ර ජ්ළිර ේණ ේශ ර වශ ළධාළර ලෆයවහශ හ වමඟළමීල ේමම 

ර ණ ආලරණය බළ ේ්නු ෆබීය.  

 2018 ය ්  ේැ සිහ ප්රධාළ  ේබෝ ශය  වඳශළ ේ  මිේ් ර ණ ආලරණය බළ දීම 

 අාං 18/0624/728/021 ය  අමළත්ය ම්ඩය වාංේද් තීරණ ලහ අනුල වී, බයඉිසඟු, ේවෝයළ, 

ේ කු ලනු, අර්ත්ළණ් වශ මිිසවහ ලෆනි ප්රධාළ  ේබෝ ශය  වඳශළ ව ේ වියළ විසි්  ේල  ් 

අ රයහ රු. 675  ව ලළිස මු්් රජ්ය විසි්  ්ෆමමහ තීරණය විය.   අනුල, 2018 ය 

්  ේැ සිහ ේ වියළ විසි්  ේවිය යුතුම ර ණ ලළිස මු් රජ්ය මගි්  ේවීමහ යහැලල වී 

ලළල අ ර 05  ශළ අනිකුැල ේබෝ ලළල්  ව්ශළ අ ර 2.5   ව්ශළ ාංලතුමර ,නියය ල  අලි 

ශළනි ේලනුේල්  අ රයහ උණිසම රු. 40,000/=  ර ණ ආලරණය  ේ  මිේ් බළ දීමහ 

වෆසුතු ර ඇත්. 
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ියයහය ව්ධධන අයමු/  

4. ශද්ලගුිවක ශනස වීතු  වහ එහි ඵරඳෆභ ළරළක්වීභ දවහ කඩිනතු පිඹය ගතළනීභ 

 ්ර් මත් ණ් තු ව ර ණ ්රමය (ලයළණෘිර අාං 600663) 

ේෝ බෆාංකුල ශළ අනුබද්ධා ජ්ළත්ය් ත්ර මය වමළේතු (IFC) ත්ළ ිව වශළය ඇිරල, ්ර් මත් 

ණ් තු ව ර ණ ්රමය  ශඳු් ලළ දීේතු ලයළණෘිරය (ලයළණෘිර අාං 600663) ක්රියළැලම රමි්  

සිටී. ේමම ලයළණෘිරේැ ප්රධාළ  ණරමළර්ථය ල් ේ්  ෘෂිළර්මි ර ණේැ ල්ළයීත්ළලය ලෆඩිදියුණු 

රීමම වශ එමන්්  ශ්රී ාංළේව් ෘෂි ර ණය, ර ණ ේලෂඳේණ ෂ තුමෂ ලයළේත් රීමමයි.  

ළගුණ මධායවහථළ , ්ැලත් බළ ෆනීේතු ශෆරීයළල, ේ වි ජ් ශ ය වශ ෘෂිළර්මි ලයළේිරය 

ය  වළධාය්  ණ් තු රනිමි්  අනුරළධාපුර, ේණ ේ ්  රුල, කුරුණ, ලවුනියළල වශ 

අතුණළර ය  දිවහත්රි  5 නියමු ලයළණෘිරය වඳශළ ේත්ෝරළ ්  ළ දී. ්ෆ හ වී ලළල වඳශළ  ල 

ර ණ ්රමය වාංලර්ධා ය ර ඇත්. නියමු ලයළණෘිරය වඳශළ ේත්ෝරළ ්  ළ ් දිවහත්රි  ළර්යළල 

ළර්ය ම්ඩය වළමළජියි්  ශළ ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ේ විජ්  වාංලර්ධා  

ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ය  ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ඉශත් දිවහත්රි ය් හි අ්ළෂ වියභළර නිධාළම්  

වශභළගී රලළ නිමි්  ේත් රතුමරු හුලමළරු ර ෆනීම ශළ ්ර් මත් ණ් තු ව ර ණ ්රමය 

පිළිබඳල ්ෆනුම ලෆඩිරීමම වඳශළ ලෆයමුළු වශ පුහුණු වෆසි රීහිණය ම ණෆලෆැලවීය. ේමම නියමු 

ලයළණෘිරේැ ණෂමු අදියර 2017/18 මශ ්  ය තුමෂ ලව්නියළල දිවහත්රි ය මලි ර නිමි්  

ණර්ේැණ මට්හමි්  ක්රියළැලම ව අත්ර එහි ල් දි ණ ය රීමතු, ණලිර  ්රමේව්්ය යහේැල ල් දි 

ණ ය රීමතු වමඟ වාංව් ් ය රීමේතු හයුතුම සිදු රීමමහ නියමිත්ල ඇත්.  

2018 ය ්  ය වඳශළ ේමම  ල ්රමේව්්ය ලවුනියළල ශළ අනුරළධාපුර මශලෆලි H ළණය වඳශළ 

ක්රියළැලම රීමමහ අේේ ළ ේේර්. 

ප්රියයක්/ (Re-Insurance) රිඹහිපඹ  

අනිලළර්ය ර ණ ේයෝජ් ළ ්රමය යහේැල ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ම්ඩයයහ ඉත්ළ 

විළ ලඩෑම  (Liability) ්ෆමමහ සිදුල  අත්ර අයරනු බ  රක්ෂණ ලළිස මු්ලි්  එම ලඩෑම 

්ෆමමහ ේ  ශෆරී ල  බෆවි් , ප්රිරර ණ ක්රියළලලියහ ඇතුමැල ල  දී.   අනුල 2018-03-31 දි  

සිහ 2019-03-31 ් ලළ ව ප්රිරර ණ ලර්ය වඳශළ ේවීතු සිදු ර ඇත්. 

ඳරිඳහරන විඹදතු ඳඹහ ගතළනීභ  

1973 ලර්ේැ ම්ඩයය පිහිටුවීේතු සිහ 2017 ් ලළ භළ්ඩයළළරය විසි්  ම්ඩයේැ ණිසණළ  

විය්තු වඳශළ මය ප්රිරණළ්  බළ ේ්නු ෆබ  මුැල 2018 ලර්ේැ සිහ එම ප්රිරණළ්  බළ දීම 

අැලහිටුල  දී.   අනුල 2018 ලර්ේැ සිහ ම්ඩයය වහලයාං මය ණ් ම මත් පිහිහළ ක්රියළැලම 

ල  අත්ර රජ්යහ බර  ේ  වී ම්ඩයේැ අරමු්් ලලි්  ණිසණළ  විය්තු වණයළ ෆනීම සිදු රනු 

බයි. 
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2015/2016/2017 වහ 2018 ළප්ත්ළතුඵ්ධ  30 දක්හ හරික ආදහඹභ වහ ්දි ශගතවීතු  

 
 

යක්/ ශඹෝජනහ 

ක්රභඹ 

2015 2016 2017 2018 ළප්ත්ළතුඵ්ධ  

30 දක්හ 

හරික 

ආදහඹභ 

(රු.මි) 

්දි 

ශගතවීතු 

(රු.මි) 

හරික 

ආදහඹභ 

(රු.මි) 

්දි 

ශගතවීතු 

(රු.මි) 

හරික 

ආදහඹභ 

(රු.මි) 

්දි 

ශගතවීතු 

(රු.මි) 

හරික 

ආදහඹභ 

(රු.මි) 

්දි 

ශගතවීතු 

(රු.මි) 

අනිහ්ධඹ 

යක්/ඹ    

-  -  -  -  3.61 - 105.39 1,058.99 

ශකත්හ අරු/ 

DIA 

-  -  -  -  5,233.36 5,233.36 -  -  

ශකත්හ අරු/ 

DIA යක්ෂ/ 

හරික ආදහඹභ 

-  -  -  -  693.12 - - 
 

-  

ශකත්හ අරු/ වී 

ගතහ යක්/ඹ 

1,006.39 913.24 602.80 163.35 - 30.71 - 444.47 

වී ගතහ යක්/ඹ 

(හිවජ)  

79.87 139.39 64.75 182.8 52.4 126.03 12.67 52.10 

අශනකුත් ශබෝගත 

යක්/  

24.72 43.59 30.93 41.59 22.4 60.74 14.71 37.17 

ඳශු යක්/  9.01 7.56 10.57 6.00 11.55 5.16 8.21 3.88 

සුශත් /වදිසි 

අනතුමරු යක්/  

16.43 0.42 15.61 0.8 3.11 0.27 1.85 0.12 

කෘෂි උඳකය// 

ගතඵසහ යක්/ඹ  

0.09 -  0.02 -  0.21 - -  -  

ශත්න ඳහ්ධලවීඹ 

යක්/ඹ  

1.00 -  7.78 -  44.31 - 94.41 -  

එකතුම  1,137.51 1,104.2 732.46 394.54 6,064.07 5,456.27 237.24 1,596.73 

 

2018 ශගතොවි / ධීය විශ්රහභ ළටුප් වහ භහජ ආයක්ෂ/ ශඹෝජනහ ක්රභඹ (2018 ළප්ත්ළතුඵ්ධ  30 දක්හ) 

ශඹෝජනහ ක්රභඹ දහඹක වඛ්හ ආදහඹභ (රු.මි) විශ්රහභ රහීන් 

වඛ්හ 

විශ්රහභ ළටුප් 

ශගතවීතු (රු.මි) 

ශගතොවි විශ්රහභ ළටුප්  959,254  16.61*  154,302 2,084.49  

2,035#  

ධීය විශ්රහභ ළටුප්  69,046  0.19 4,335 46.49  

*ලළිස ආ්ළයම  #රළජ්ය ්ළයැලලය  

 

2018 අඹළඹ ප්රියඳහදන ශ් රීරීතු 

ළඹ ශි්ධඹ (vote) 2019 ්ධශේ ඉරක්ක (රු.මි) විඹදභ (රු.මි) 

පුනයහ්ධත්න (1503) 
2,835 2,115 

ප්රහ ධන(2201) 
4.5 - 
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2019 ව්ධධන ළසහව් 

2017/18 මශ ්  ේැ සිහ වී, බයඉිසඟු, ේවෝයළ, ේ කු ලනු, අර්ත්ළණ් වශ මීමවහ ලෆනි ණ රධාළ  

ේබෝ ශය  වඳශළ ව ආණ්ළ ෂම ළරණ විය්ම අඩු රීමේතු ණරමළර්ථේය්  අ රයහ රු. 

40,000  ර ණ ආලරණය  බළ දීමහ ේයෝජ් ළ වීය. ේමම අනිලළර්ය ර ණ ේයෝජ් ළ  රමය 

මගි්  නියඟ ාංලතුමර ශළ ල් අලි ණ රශළර එ් රීමම වඳශළ ර ණ ආලරණය මලිල වණයනු බ  

අත්ර ජ්ළිර ේණ ේශ ර වශ ළධාළර ලෆයවහශ හ වමළමීල ේමම ර ණ ආලරණය වෆණයීමහ 

අේේ ළ ේේර්. ේමම ර ණළලරණය 2018 ය ්  ේැ සිහ ේ  මිේ් ක්රියළැලම ල  අත්ර 

2018/19 මශ ්  ේැ සිහ අනිලළර්ය ේබෝ ශයහ අමත්රල රතුම ළණු ශළ උඳු ේබෝ වඳශළ් 

ක්රියළැලම රීමමහ බළේණ ේර ැලතුම ේව්. 

රළජ්ය ශළ ේණ ද්ලි බෆාංකු මගි්  බළ ේ්  ලළ ණය ශළ ණශු ර ණ ණය වඳශළ ර ණළලරණ 

බළ දීමහ  හයුතුම රීමමහැල, රළජ්ය අනු්ශය යහේැල ේ වි මශතුම්  වඳශළ ලළ ණය බළදීේතුදී 

අ්ළෂ ර ණ හයුතුම ේමම ම්ඩයය ශරශළ සිදු රීමමහ ශළ ්ෆ හ රළජ්ය බෆාංකු වමඟ ණලැල ළ 

අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුතු යළලැලළලි  රමි්  අේ කුැල ේණ ද්ලි බෆාංකු, මය ආයත්  වශ 

අණ ය  ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, කුයළ ේැලලතුම වාංලර්ධා  අධිළිසය, ේණ ් ලළ රීමේතු 

ම්ඩයය, වැලල නිහණළ්  ශළ ේව ය ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල, ධීලර වාංවහථළල, වී අේවි ම්ඩයය ලෆනි 

රළජ්ය ආයත්  වමඟ  ල අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුතු ඇිර ර ෆනීමහැල අේේ ළ ේේර්. 

්ෆ හ ක්රියළැලම රනු බ  ්ර් මත් ණ් තු ව ර ණ ්රමය (ලයළණෘිර අාං 600663) ශ්රී 

ාංළේව් අේ කුැල දිවහත්රි  ් ලළ් ඩි මි්  ලයළේත් රීමමහ හයුතුම වාංවිධාළ ය ර ඇත්. ත්ල් 

ේමම ම්ඩයය විසි්  ක්රියළැලම රනු බ  අේ කුැල සියලු ේබෝය් ේ  ල් දි ණ ය රීමම 

වඳශළ් ේමම  ල ත්ළ ිව ්රමය භළවිත්යහ අේේ ළ ේේර්.  

ෘෂිළර්මි ශළ ේ විජ්  ර ණ ම්ඩයය විසි්  ක්රියළැලම රනු බ  ර ණ ්රමේව්්ය්  

ේ වි්  අත්ර ලයළේත් රීමේතු අරමුිව්  වහථළණ ය ර ඇිර  ේ වි නිේයෝජිත් ජ්ළය පිහිටුවීම ශළ 

්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  වම ෘෂිළර්මි  දිවහත්රි ය්  ඉ  රනිමි්  ත්ලදුරහැල 

ලයළේත් රීමමහ අේේ ළ ේේර්.  ල නිේයෝජිත්ය්  බඳලළ නිමි්  , නිර් ත්ර පුහුණු වෆසි 

ණලැලලමි්  ඔවු් ේ  ්ෆනුම යළලැලළලි  රීමමහැල, ඔවු්  ේලත්  ල ත්ළ ිව ්රමේව්්ය්  

ශදු් ලළේ්මි්  ම්ඩයේැ ක්රියළලලිය ලයළැල ළර්ය ම රීමමහ වෆසුතු වවහ ේේර්.  

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

5. ජහියක ආවහය ප්ර ්ධධන භණ්සරඹ 

දළක්භ : 
ප්රිරළී ් ේ  ආර්ථි වහලළධී ැලලය ඇිර රීමමහැල අනු්  මත් යෆපීේතු වාංවහෘිරය 
මශෆරවීම ව්ශළැල ෘෂිර්ම ,ණශු වතුණැල වශ ේල ැල  ේේෙල නිපුණත්ළ වාංලර්ධා ය 
ව්ශළ වශභළගීැලල වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම රීමම. 
 

ශභශවය : 

ප්රිරළභි් ේ  ආර්ථි වහලළධී ැලලය ඇිර රීමමහැල ,අනු්  මත් යෆපීේතු වාංවහෘිරය ම 
ශෆරවීම වඳශළැල ,ෘෂිර්මල නිපුණත්ළ ණශු වතුණැල වශ ේල ැල  ේේෙ වාංලර්ධා  ව්ශළ 
වශභළගීැලල වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම රීමම. 
 

වළදි්වීභ : 
ජ්ළිර ආශළර ප්රලර්ධා  ම්ඩයය  4<:6 ලවේර් ශ්රී ාංළ ජ්ළිර වළගිනි නිවීේතු ලයළණළර 
ම්ඩයය ේව ණළර්ලිේතු් තුම ණ ත්  මගි්  වහථළපිත්  ආයත් යරී .ේණර  ළමය  
48.38. 533<  දි  ණෆලිර ෆබි ට් ම්ඩය සකවහවීේතුදි ජ්ළිර ආශළර ප්රලර්ධා  ම්ඩයය 
ේව ේල වහ රීමමහ ිරරණය විය .1973 ලවේර්දි ේමම ම්ඩයය පිහිටුවීමහ එ වැල  
ජ්ළතී් ේ  වාංමය වශ ආශළර වශ ෘෂිර්ම වාංවිධාළ ය   ( Food and Agriculture 

Organization - FAO ) ් වශළය ෆබිණ .ේමම ආයත් ය ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය යහේැල 
ක්රියළැලම ල  ලයළණෘිර වතුබ් ධීළරේය  ේව ක්රියළ ේ්ය .1978 සිහ ම්ඩයය 
විවිධා වමළජ් වාංලර්ධා  ලයළණෘිර ත්ම්  විසි් ම ආරතුභ  අත්ර ේමහි අරමුණ වේැ ශ්රී 
ාංළේව් ලයළැල පීඩිත් ජ් ත්ළලහ ේවේලය රීමමයි . 
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විධි නිශඹෝගත අනු කහ්ධඹඹ් 

1) ලව විේව්  ේත් ර ේද්ශීය ශළ ණළරතුණිස ආශළර ප්රලර්ධා ය මන්්  ජ් ත්ළල අත්ර  ලළ 
සුභ රීමම 

2) අය එතුම  ේද්ශීය ආශළර නිහණළ් ය රීමම වශ  ලළ නිහණළ් ය ර 
ේලෂ්ේණ හ ඉදිිසණැල රීමම වඳශළ අලය ණශසුතු වෆණයීම 

3) රජ්ේැ නිේයෝ ණිසදි අලය අලවහථළල  තු ර  ් ධාළ ය ලර් මිදි ෆනීම වශ 
ආ ය ය රීමම 

 

අයමුණු 

 රජ්ය විසි්  වවහ ර  ් වාංලර්ධා  ලෆය පිලිේලහ අනුකූල වළමළජීය ශළ 
ආර්ථි වාංලර්ධා ය ව්ශළ විේද්ශීය ,ේද්ශීය නිේයෝජ් ය් හි ආධාළර බළ ෆනීම 

 මශජ්ේ ෝණළර වළමළජීය ශළ ආර්ථි වාංලර්ධා  ේයෝජ් ළ ්ර ම ක්රියළැලම රීමේතුදි 
ආයත් ලහ ශළ ේල ැල ම්ඩය ලහ වශළය වීම 

 ෘෂිළර්මි ශළ ළර්මි වාංලර්ධා ය ේරහි ේය මු  ව නිහචිත් ේයෝජ් ළ  රමලහ 
ආධාළර රීමම ,එම ේයෝජ් ළ ්රම දියුණු රීමම වශ වතුබ් ධීරණය රීමම 

 ෘෂිළර්මි ශළ ළර්මි නිහණළ් ය ලෆඩි රීමම ව්ශළ ව ේයෝජ් ළ ක්රියළැලම 
රීිසේමහිළ ආ්ඩඩුේව් ේ  වු නිේයෝජ්  උ ් දු රීමම 

 ජ්ළත්ය් ත්ර වළගිනි නිවීේතු ව්යළණළරය වශ ේල ැල   ශළ වමළ  විේද්ශීය ආයත්  ,
වාංතු ේශෝ වමිිර වම වශේයෝගීල හයුතුම රීමම. 

 

විශලේ හඳෘිය් 

 ශ්රි ළාංඩෑය ේද්ශීය ශළ ණළරතුණිස ආශළර ජ් ත්ළල අත්ර ප්රචලලිත් රීමමැල, ගුණළැලම 
භළලේය්  යුතුම අය එතුම  ආශළර ලර් ඇතුමළුල සියලු ආශළර ලර් 
ණළිසේභෝගිය් හ බළදීම ව්ශළැල අරමුණු ේ හ ේ වී් ේ  ශළ සුළු ලයලවළයය් ේ  
නිහණළ්  අේවි රීමම ව්ශළැල විරේණ  ලෆය වහශ   “Food Pro Market” විරේණ  
 මි්   වම මවම ේව සුරළ්ළ වශ ඉිස්ළ දි  ේණ.ල  4 0. 33 සිහ රළත්රී   3< . 33 ් ලළ 
නි්ශවහ චලතුමරශ්රය අව Archade Independence හි  ශ්රී ාංළ ගුල්  විදුලි වාංවහථළලහ 
අයැල භූමිේැ ණෆලෆැලවීම වඳශළ හයුතුම ේය ්ළ ඇත් . 

 
 ශ්රී ළාංඩෑය ේද්ශීය ශළ ණළරතුණිස ආශළර ේමරහ ජ් ත්ළල අත්ර  ේම් ම විේද්ශීය 
වාංචලළරය්  අත්ර ප්රචලලිත් රීමම, වළතුප්ර්ළයි ආශළර ශළ ආශළර ලට්ේහෝරු  ණළව් ්රු 
්ෆිසය්  වඳශළ ශඳු් ලළ දීම, ේ ෂඹ  රේැ ශළ ේ ෂඹහ ණෆමිේණ  ජ් ත්ළල වඳශළ 
විේ ෝ්ය  ේ  දීම, රජ්ේැ ෘෂිර්ම  ේේෙේැ වාංලර්ධා ය ජ් ත්ළල අත්ර ප්රචලලිත් 
රීමම ය  අරමුණු ේණර්ෆිස ේ හ ේ  ආශළර ප්ර්ර් ය  ේ්වෆතුබර් මව  3: ,3;,3<  
ය  ේත්දි  පුරළ ේ ෂඹ Green Path හිදී ණෆලෆැලවීමහ හයුතුම ේය ්ළ ඇත්. 

 
  ේෝ ආශළර ලෆයවහශේ්  අනු් ශය යහේැල ේව ය අමළත්යළාංේැ වශ අධායළණ  
අමළත්යාංේැ ්ළයැලලය වහිත්ල යය වශ ේසෝලි  අතුය මගි්  වබරණය ර  
් වශ් උණේයෝගි ර නිමි්   අනුරළධාපුර දිවහත්රි ේැ ත්ඹුැලේැලම අධායළණ  
ළණය තුම දිලළ ආශළරය ක්රියළැලම ල  ණළව් වඳශළ දිලළ ආශළරය  534; 
ේ  ලෆතුබර් මව සිහ ලවර  ් ලළ බළ දීමහ නියමිත්ය. 
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ව්ධධන ළසහව් ර මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ  9109 .12.01 

රිඹහකහයකතු 

 මර ප්රගතියඹ 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 
 

ලළර්ෂි 
විය්ම (රු. 
මි) 

ලළර්ෂි ආ්ළයම 
(රු.මි) 

ණෆ ත්ලළ  - 
 ළරළේශේ් පිහ 

ඉ ය 10.69 12 
 ළිස ලෆසිය් හ අලය සියළුම 

ේලතුම වාංලර්ධා ය ව්ශළ ණෆ, 
ේණ ේශ ර, ේමලතු ආදිය ේමයි්  බළ 
ත් ශෆ. 

ප්රිරය 6.9 8.9 

ණෆ ත්ලළ  - 
ේ්හිල 

ඉ ය 4.3 4.72 
 ළිස ලෆසිය් හ ේලතුම වාංලර්ධා ය 
ව්ශළ අලය සියළුම ේද් ණශසු මිහ බළ 
දීම ව්ශළ ේමම අේවිවෆ ආරතුභ ර  
දි. 

ප්රිරය 4.2 4.9 

ේ්හිල 
අේවිවෆ 

ඉ ය 50 51 ණළිසේභෝගිය් හ ණළරතුණිස ශළ ේද්ශීය 
ආශළර බළ දීමහ ක්රියළ ර ඇත්. 

ප්රිරය 30.9 31 

සුලේණෝ 
ලයළණෘිරය 

ඉ ය 1.48 1.65 200 g x 1110 ණෆට් නිහණළ් ය ර 
ඇත්. 

ප්රිරය 3.5 0.07 

මව්ේණෝ 
ලයළණෘිරය 

ඉ ය 2.35 3.3 1 Kg x 665, 40 Kg x 150 ණෆට් 
නිහණළ් ය ර ඇත්. 

ප්රිරය 0.85 1.15 

ණළරතුණිස වශ් 
ලයළණෘිරය - 
ාංකුට්ටිය 

ඉ ය 21.96 26.88 
1 Kg x 1484 ණෆට් නිහණළ් ය ර ඇත්. 

ප්රිරය 1.1 0.29 

වශ් පිටි 
ලයළණෘිරය 

ඉ ය 3.48 3.8 වශ් පිටි 750 g x 1776, ේත්ෝව පිටි 400 
g x 2080  ණෆට් නිහණළ් ය ර ඇත්. ප්රිරය 0.6 0.3 

ේවෝයළ ආශ්රිත් 
නිහණළ්  
වෆසීම 

ඉ ය 1.5 
නියළම 
ව් යළණෘිරය 

ේවෝයළ ආශ්රිත් බිවහට්  වශ බීම, රළජ්ය ශළ 
ේණ ද්ලි ලයලවළයැලලය යහේැල 
නිහණළ් ය වශ ේබ්ළ ශෆමම ව්ශළ 
අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුම අැලව්  රීමමහ 
නියමිත්ය. (අමළත්යාං ප්රිරණළ්  මන්්  
මු්් බළ දී ඇත්) 

ප්රිරය 0.58248 0.8 

වීදි ආශළර දිිස 
ෆ් වීේතු 
ලයළණෘිරය 

ඉ ය 15.88 ේවේලළ ව් යළණෘිරය රැලත් 47  ේබ්ළ දීමහ ප්රළේද්ශීය 
වාංලර්ධා  බෆාංකුල මගි්   ළම ේ්  
එලළ ඇත්. ඉදිිස හයුතුම සිදු රමි්  ණලතී. ප්රිරය * * 

ඌ  භළවිත් 
ණෂතුමරු මගි්  
බීම නිහණළ් ය 

ඉ ය 0.645 0.26 අේ ෝ්ළ - 633, ේලරළු - 3323  බීම 
ේබෝත්් නිහණළ් ය ර ඇත්. රළජ්ය ශළ 
ේණ ද්ලි ලයලවළයැලලය යහේැල 
නිහණළ් ය වශ ේබ්ළ ශෆමම ව්ශළ 
අලේබෝධාත්ළ ගිවිසුම අැලව්  රීමමහ 
නියමිත්ය.  

ප්රිරය 0.4 0.24 

ත්ණම්වි ඉ ය 1.77 1.05 ප්රේද්ේැ දිළිඳු ණවු් වතුබ් ධා ේ හ 
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රිඹහකහයකතු 

 මර ප්රගතියඹ 

ශබෞියක ප්රගතියඹ 
 

ලළර්ෂි 
විය්ම (රු. 
මි) 

ලළර්ෂි ආ්ළයම 
(රු.මි) 

ේ විණ  
ප්රිරය 0.35 0.02 කුඹුරු අ ර 8  ලළ ර ඇත්. 

බුැලත් ේ විණ 
ඉ ය 8.44 4.2 ේ තුේණෝවහට් ේණ ේශ ර ේම.ේහ  115.4 

බදු්  ේණ ේශ ර ේම.ේහ  71.0. 
නිහණළ් ය ර ඇත්. ප්රිරය 0.5 0.002 

බය ඉිසඟු 
ලයළණෘිරය 
අනුරළධාපුර ශළ 
ේම ණරළ 
දිවහත්රි  වඳශළ 

ඉ ය 101.8 104 අනුරළධාපුර දිවහත්රි ේැ ේම.ේහ . 5.517 
් ේම ණරළ දිවහත්රි ේැ ේම.ේහ . 

14.546 ් මිදි ේ  ඇත්.  ඉ්  ේම.ේහ . 
39.9   අේවිර රු. මිලිය  2.125  
අ්ළයම  උණයළ ඇත්. 

ප්රිරය 2.4 2.125 

බය ඉිසගු 
ආ ය ය 
රීමේතු ලයළණෘිරය  

ඉ ය 8544.61 8697.61 බය ඉිසගු ේත්  ඔ ේත්ෝතුබර් මව සිහ 
ේ් ලළ නිකුැල රීමම සිදු රනු බයි. 

ප්රිරය * * 
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6. ඳලසචහත් අසළ්න පිළිඵ ත්හක්/ ආඹත්නඹ 
 

 

 

 

දළක්භ -  

ජ්ළිර ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල වඳශළ ිරරවළර ණසු අවහලනු වාංලර්ධා ේැ විකවහහත්ම ේ ් ද්රවහථළ ය වීම. 

 

ශභශවය -  

ළර්ය ම ශළ ල්ළයී ණසු අවහලනු ත්ළ ිව මෆදිශැලවීම තුමලි්  ජ්ළිර ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලේයහි 

ිරරවළර වාංලර්ධා ය ඇිරරීමම වඳශළ ත්රඟළම මි  යහේැල ේද්ශීය ශළ විේද්ශීය ේලෂඳණහ උවවහ 

ත්ැලැලලේය්  යුැල සුර ෂිත් ආශළර නිහණළ්  වෆණයීම හ වෆණයුතු ශළ අය්ළමය්   ිරමැල රීමම. 

 
 
 
භසත් වළඳි්වීභ ශකටිශඹ් -  

ලර් 1972 අාං 11 ්රණ රළජ්ය ෘෂිළර්මි ලයලවහථළ ණ ේත්හි ප්රිරණළ් ය්  යහේැල ශ්රී ාංළ 

ප්රජ්ළත්ළ් ත්රි වමළජ්ලළදී ජ් රජ්ේැ අාං 1137/10 ්රණ අිරවිේේ ෆවට් නිේව්් ය මන්්  2000 

ලර්ේැ ජනි 19 ලෆනි දි  ේමම ආයත් ය පිහිටුලළ ඇත්. 
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අඹළඹ - මර ප්රගතියඹ 2018.09.30 හ 

ළඹශී්ධඹ (Vote) 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

මුදර 
රු. මි. 

2018.09.30 

දක්හ නිදවස 

කය ඇිය මුදර 
රු. මි. 

2018.09.30 හ මර ප්රගතියඹ 

රු. මි. මර ප්රගතියඹ 
ප්රියලත්ඹක් 

ලශඹ් % වත්ය 
විය්ම 

බෆදීතු අවිච්ේේ් 

පු රළලර්ත්  
(118-02-05-03-1503) 

115 85 85 - - 100 

ප්රළ ධා  (118-02-05-03-
2201ශළ  

118-02-03-20-2509) 
115.5977 14.447 7.93 50.208  50.3 

 

ලෆයශීර්ය: 118-02-03-20-2509 ෘෂිර්ම අමළත්යළාං ප්රිරණළ්   වාංලර්ධා  ලයෘණෘිර / ණර්ේැණ / 

1. වාංලර්ධා  ලයෘණෘිර 85.215 1.25 46457 6665::  7366 

2. ණර්ේැණ 10.3827 1.947 36547 967;<  9768 

ලෆය ශීර්ය :  භළ්ඩයළළරේැ වෘජු ප්රිරණළ්  යහේැල සිදුර  ලයළණෘිර(118-02-05-03-2201) 

1. ණර්ේැණ 
ආයත්නි වාංලර්ධා  
ශළ ේවේල වාංලර්ධා  
හයුතුම 

20.0 11.25 6.6 10.44  82.34 

ලෆයශීර්ය ශළ විේද් ලයළණෘිර (ලයළණෘිර ලර්ය) :-(විේද් ණය,  විේද් ආධාළර,  ප්රිරණළර්වීය, ේල ැල) 

මුළු එකතුම 230.5977 99.447 92.93 50.208  62.07 

 

මර ඉරක්ක  2019  

ළඹශී්ධඹ  
(Vote) 

2019 ්ධශේ ඉරක්ක  
(රු.මි.) 

පු රළලර්ත් (118-02-05-03-1503)  161.05 

ප්රළ ධා (118-02-05-03-2201ශළ 118-02-03-20-
2509) 

219.494 

 

වීධි නිශඹෝගත අනු කහ්ධඹඹ් - ණසු අවහලනු ත්ළ ණයහ අ්ළ ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  හයුතුම 

අයමුණු -  

 ශ්රී ාංළේව් ණහචලළැල අවහලෆ්   පිළිබඳ ත්ළ ණය ලෆඩිදියුණු රීමමහ අලය ල  ණර්ේැණ 

ශදු ළේ  ප්රමුත්ළ වවහ ර  ලළ දියැල රීමම.   යහේැල වී, වශ් අේ කුැල ධාළ ය ලර් 

එෂලළු ශළ ණෂතුමරු , ේේෙ ේබෝ , කුළුබඩු ේබෝ , ශළ ෆප ම් ල අවහලනු ේ ලීම, 

ණිසශරණය ශළ ප්රලළශ ය , බයළ රීමම වශ ්ත්බළ ෆනීම , ප්රළථමි වශ ද්විතීයි 

වෆසුතු ්රම , අතුමරුල භළවිත්ය , ත්ැලල වශිරරණය ආදියහ අ්ළ ත්ළ ණය්  ශඳු ළ 

ෆනීම ශළ ප්රචලළරණය 

 ෘෂි ේබෝය් හි ප්රළථමි වශ ද්විතීයි වෆසුතු පිිසලෆය අඩු රීමම වඳශළ ණසු අවහලනු 

ත්ළ ිව ්රම යළ් ත්රීරණය රීමම වශ විධිමැල ණසු අවහලනු ත්ළ ිව ්රමේව්්ය්  
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ශරශළ ෘෂිළර්මි ේබෝය් ේ  ේණෝ, ය ත්ැලලය ඉශෂ  ෆාංවීම ශළ   තුමළි්  ජ් ත්ළලේ  

ේණෝ, ය මට්හම ත්ඟළ සිටුවීම 

 ේ වී් ේ  ආ්ළයතු වශ සකරීයළ අලවහථළ   ලෆඩිරීමම වශ ජීලේ ෝණළය මළර් ලෆඩිදියුණු රීමම 

වඳශළ ්ළමීය මට්හමි්  ිරරවළර ෘෂි ආශ්රිත් ර්මළ් ත් වාංලර්ධා ය රීමම ශළ ලයළේත් රීමම  

 නිහණළ්  අේවිේැ ගුණළැලමභළලය , ණසු අවහලනු ත්ළ ණය පිළිබ්  ල ශී්පීය ්රම 

භළවිත්ය ශළ භළ්ඩය අේවි ණශසුතු ලෆඩි දියුණු රීමම ඇතුමළුල ණසු අවහලනු ත්ළ ණ 

 ේේෙේැ  ලෆඩිදියුණු ෂ කව්පීය ්රම පිළිබඳ ල්ළයී ත්ළ ණ හුලමළරුල ශළ  ලළ ේ වී්  

, ේ වි වාංවිධාළ  ශළ අේ කුැල ණළර්ලරුල්  ශළ ේල ැල අ්ළ ඉ  ්ඩයළයතු අත්ර 

ප්රචලලිත් රීමම.  

 

ආඹත්නඹ විසි් හක්හත් කයගතත් යුතුම ියයහය ව්ධධන ද්ධලක ව ඉරක්ක ආයත් ය විසි්  

වළ ළැල රත් යුතුම ිරරවළර වාංලර්ධා  අභිමත්ළර්ථ 2රී. 

 අභිමත්ළර්ථ අාං 2 - වෆමහ ආශළර සුභ රීමම ශළ ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල ඇිර රීමම 

 අභිමත්ළර්ථ අාං 12 - ිරරවළර ණළිසේභෝජ් ය ශළ නිහණළ්  රහළල්  ත්ශවුරු රීමම 

  යහේැල ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් වශ ඉ  2. 2.1 ශළ  2.2.4 ැල  12.1ශළ  12.4 ැල ආයත් ය විසි්  වපුරළ 

ත් යුතුමල ඇත්. 

 

හඳෘියඹ : ශ්රී රවකහශව් ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හ ඇියරීරීභ වහ ඳසු අසනු ත්හක්ිවක 

රිඹහකහයකතු ප්ර්ධධනඹ රීරීභ උශදහ ඳලසචහත් අසළ්න පිළීඵ ත්හක්/ 

ආඹත්නශේ ව්ධධන කහයුතුම සිදුරීරීභ 

ළඹ ශී්ධඹ 118-02-05-03-2201 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිර්ම ළු්ළයීත්ළලය අේවිරණය ශළ මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ - ණහචලළැල අවහලෆ්   පිළිබඳ ත්ළ ණ ආයත් ය 

ගතකීභ - අධාය  , ණහචලළැල අවහලෆ්   පිළිබඳ ත්ළ ණ ආයත් ය 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ -  

ණළර්ලරුල්  - ණෂළැල ඉාංජිේ් රු ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල , මළර් වාංලර්ධා  අධිළිසය 

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ -  

 ශ්රී ාංළේව් ආශළර සුර ෂිත්ත්ළල ඇිරරීමම වඳශළ ණසු අවහලනු ත්ළ ිව ක්රියළළරතු 

ප්රලර්ධා ය රීමම 

 ආයත් ය වඳශළ වහලයාං ආ්ළයතු උැලණළ් ය 
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ප්රධහන කහ්ධඹඹ් - 

 ණර්ේැණ-ආර්ථි ලේය්  ලෆ්ැල ේද්ශීයල බළත් ශෆරී එෂලළු ේබෝ වඳශළ ේයෝය 

අඩු උහණැලල බයළරණ ත්ැලලය්  පිළිබඳ ඇයීම 

 ණසු අවහලනු ත්ළ ණය පිළිබඳ  පුහුණු ලෆයවහශ්  ශළ උණේද් ේවේලළ 

 ජ්ළත්ය් ත්ර ප්රමිිරරණය් හ අනුල වි්යළළර ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

 ලයළ ේයෝය ේවේලළල්  බළදීම  වඳශළ ණසු අවහලනු ත්ළ ණ ආයත් ය තුම ේභ ිර 

වතුණැල ලෆඩි දියුණු රීමම 

 ණසු අවහලනු ත්ළ ණ  ආයත් ය වඳශළ නිසි ේත් රතුමරු ණද්ධාිරය  ඇිරරීමම 

 ේවේල අභිේප්රේරණය ශළ ලෘැලතීය වාංලර්ධා ය වඳශළ ණශසුතු වෆසීම 

 ණසු අවහලනු ත්ළ ණ ආයත් ේැ ේවේලය්  වඳශළ ලයළැල ේයෝය රළජ්ළම ණිසවරය  

වෆණයීම 

ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු / ක්ර 

වෘජු-4000  ණමණ (ලවරහ)  ල්ර  200  ණමණ 
 
නිභළවුභ - ළඩි දියුණු කශ ශ්හසිකහගතහය විදහගතහය වහ කහ්ධඹහරයීඹ ඳවසුකතු 

ප්රියපර - ණසු අවහලනු ත්ළ ණය පිළිබඳල පුහුණු ලෆයවහශ්  35  ණලැලලළ පුද්යි්  1280  

පුහුණු ේ හ ඇත්. පුද්යි්  3190 හ ේ් ලළසිළළර ශළ වතුම් ෙණ ණශසුතු බළ දී රු.මි. 

7 ් ණසු අවහලනු ත්ළ ණය පිළිබඳල උණේද් ේවේලළ තුමලි්  රු.මි. 3  ් ව ආ්ළයම  උණයළ ඇත්. 

ේවේල අභිේප්රේරණය ශළ ලෘැලතීය වාංලර්ධා ය වඳශළ පුහුණු ලෆයවහශ්  4  ණලැලලළ ඇත් 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 2වශ 12 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් - 2.1 2.4 වශ 12.1  12.4 
 
ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක - ලෆඩිදියුණු ෂ ේ් ලළසිළළර , 

වි්යළළර ශළ ළර්යළයීය ණශසුතු ශරශළ ේවේලය බළ ැල ප්රිරළී ්  වාංයළල ශළ උැලණළ් ය ෂ 

ආ්ළයම 

හඳෘිය කහරඹ -  

ආරතුභ ෂ දි ය :- 01.01.2018 

අලව්  රීමමහ නියමිත් දි ය:- 31.12.2018 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම - කහර දිගුක් රඵහශගතන ශනොභළත් 

රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල -ඳලසචහත් අසළ්න පිළීඵ ත්හක්/ ආඹත්නඹ 

2. මර ශත්ොයතුමරු  

අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) 
2018.09.30 දි  ල  විහ ලයළණෘිර 

4   ව්ශළ 

 
20 
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3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු. මි. 13.039 
 

රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

හඳෘියඹ /ළසහවන 

ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ 

ව ශබෞියක ප්රගතියඹ 

ආර්ථි ලේය්  ලෆ්ැල ේද්ශීයල බළත් ශෆරී 
එෂලළු ේබෝ වඳශළ ේයෝය අඩු උහණැලල 
බයළරණ ත්ැලලය්  පිළිබඳ ඇයීම 

0.115 0.095  ල ත්ළ ණය  
නිණ්වීම/ ණර්ේැණය සිදු 
ේේරමි්  ණලතී 

ජ්ළත්ය් ත්ර ප්රමිිරරණය් හ අනුල වි්යළළර 
ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 

4.12 4.06 ජ්ළත්ය් ත්ර 
ප්රමිිරරණය් හ අ්ළ 
විහේ්ණ ණශසුතු ඇිර 
රීමම/ අ්ළ රවළය  ද්රලය 
ශළ උණරණ මිෂදී ෆනීම 
සිදුේව් 

ලයළ ේයෝය ේවේලළල්  බළදීම වඳශළ ණසුඅවහලනු 
ත්ළ ණ ආයත් ේැ ේභ ිර වතුණැල ලෆඩිදියුණු 
රීමම 

9.4 7.62 ේ් ලළසිළළර ශළ 
අේ කුැල ේභ ිර වතුණැල 
ලෆඩි ්දියුණු රීමම/ අ්ළ 
හයුතුම සිදු ේලමි්  ණලතී 

ණසු අවහලනු ත්ළ ණ 
ආයත් යවඳශළනිසිේත් රතුමරුණද්ධාිරය ඇිරරීමම 

1.1 0.63 ේත් රතුමරු ත්ළ ිව 
ණශසුතු ඇිරරීමම/ 
හයුතුම අරඹළ ඇත් 

ලෘැලතීය වාංලර්ධා ය වඳශළ ණශසුතු වෆසීම 0.6 0.034 ලෘැලතීය යුහුණු 
ලෆයවහශ්  ණෆලෆැලවීම/ 
ලෆයවහශ්  04  ණලැලලළ 
ඇත් 

ණසු අවහලනු ත්ළ ණ ආයත්  ේවේලය්  වඳශළ 
ේයෝය රළජ්ළම ණිසවරය වෆණයීම 

4.665 4.66 ළර්යළයීය ණශසුතු  
ලෆඩිදියුණු රීමම/ ඊහ අ්ළ 
උණරණ මිෂදී ේ  ඇත් 

මුළු එකතුම 20 17.04  

 
 
4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ  :- යශණැල අයශණැල ේ්ම ේටිේය්  ලිය්    
ේවේලය බළ ්  ළ ප්රිරළී ්  වාංයළල ලෆඩිවීම තුමලි්  ණිසවරයහ ල  අයශණැල  බණම ලෆඩිවිය 
ශෆරී නිවළ අණද්රලය ෂම ළරණය විධීමැල ේ හ ඇත් 

අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  ෆත්. 
 
2019 ්ධශේ ඉරක්ක - රු මි 40.0 
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7. ශ්රී රවකහ කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධශේ/ ප්රියඳත්ිය බහ 

දළක්භ - ශ්රී ාංළේව් වමළජ්-ආර්ථි වාංලර්ධා ය වශිර රනු බ  උද්දීේත් වශ ිරරවළර 
ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ වාංලර්ධා  වශ  ලයරණ ණද්ධාිරය  ඇිර රීමම. 
 

ශභශවය - ප්රිරණැලිර වතුණළ් ය , ණශසුතු වෆණයීම , වතුබ් ධීරණය , අධී ණය වශ ඇයීම 
තුමලි්  ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ වාංලර්ධා  වශ  ලයරණ ජ්ළිර වාංලර්ධා  අභිමත්ළර්ථ රළ 
ේය මුරීමම වශිර රීමම 
 
ප්රධහන කහ්ධඹඹ්  

 ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ෂම ළරණය 

 ණර්ේැණ ණසුවිණරම ශළ ණර්ේැණ ප්රිරය ඇයීම 

 ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ප්රිරණැලිරය ශළ ප්රමුත්ළ වවහ රීමම 

 ෘෂිළර්මි ණර්ේැය්  අභිේප්රේරණය රීමම 

 ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ වඳශළ මය ප්රිරණළ්  වෆණයීම 

 ෘෂිළර්මි මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය 

ළඹ ශී්ධඹ - 118-2-5-4-2201 

විශලේෂිත් ක්ශේත්රඹ - ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ෂම ළරණය  

රිඹහත්භක ආඹත්නඹ - ශ්රී ාංළ ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ප්රිරණැලිර වභළල 

ගතකීභ - ශ්රී ාංළ ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ප්රිරණැලිර වභළල 

ළසහවන/ හඳෘියඹ පිළිඵ ශකටි වළඳි්වීභ -  

1987 අාං 47 ්ර  ශ්රී ාංළ ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ප්රිරණැලිර වභළ ණ ත් මගි්  1987 ේ්වෆතුබර් 22 
ල  දි  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය යහේැල වහථළපිත් ර  ් ේමම ආයත් ේැ මලි ළර්යය්  ලනුේැ 

ණර්ේැණ වඳශළ හිත්ර ණිසවරය  නිර්මළණය රීමම මන්්  ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ය 
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 ිරමැල රීමම වඳශළ ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ප්රිරණැලිර ශළ උණළය මළර් වවහ රීමමයි.   යහේැල 

ණර්ේැණ ප්රමුත්ළ  ේේෙ ශඳු ළ ෆනීම, අ්ළ විය  ේේෙල ේත් රතුමරු හුලමළරු රෆනීම තුමළි්  

ණර්ේැණලදී මුහුණේ්  ෆහළු නිරළරණය රීමම ශළ ෘෂිළර්මි වි්යළඥයි්  ව්ශළ ණහචලළැල උණළධි 

අලවහථළ බළදීම මගි්  ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ අාංේැ මළ ල වතුණැල වාංලර්ධා ය සිදු රීමම, ෘෂි 

ණර්ේැණ ආයත් ල ේභ ිර ශළ මළ ල වතුණැල ේත් රතුමරු පිළිබඳල අ්ළ අමළත්යළාං ්ෆනුලැල රීමම 

ශළ ෘෂි ණර්ේැය්  දිිසමැල රීමේතු ලෆයවහශ්  සිදුරීමම ප්රධාළ  ක්රියළරීරතු ේව් 
 
ඳහ්ධලසකරු් - ජ්ළිර ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ආයත්  (NARS) / ජ්ළිර ෘෂිළර්මි 

විහලවි්යළ  

ළසහවන/ හඳෘියශේ අයමු/ -  

 ණර්ේැණ වඳශළ හිත්ර ණිසවරය  නිර්මළණය රීමම මගි්  ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ශළ 

වාංලර්ධා ය  ිරමැල රීමම 

 ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා ය  ිරමැල රීමම වඳශළ ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ 

ප්රිරණැලිර, ප්රමුත්ළ ශළ උණළය මළර් වවහ රීමම 

 ෘෂිළර්මි වි්යළඥයි්  ව්ශළ ණහචලළැල උණළධි අලවහථළ බළදීම ශළ ෘෂි ණර්ේැය්  

දිිසමැල රීමේතු ලෆයවහශ්  සිදුරීමම මගි්  ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ අාංේැ මළ ල වතුණැල 

වාංලර්ධා ය රීමම 

 ෘෂි ණර්ේැණ ආයත් ල ේභ ිර ශළ මළ ල වතුණැල ේත් රතුමරු පිළිබඳල අ්ළ 

අමළත්යළාං ්ෆනුලැල රීමම තුමළි්  ණර්ේැණලදී මුහුණ ේ්  ෆහළු නිරළරණය රීමම 

ප්රධහන කහ්ධඹඹ් -  ආයත් ේැ විධිවිධාළ  ලහ අනුල ඉශත් වඳශ්  ප්රධාළ  ළර්යය්  

වළර්ථල සිදුරමි්  ණලතී 

ප්රියරහීන් වඛ්හ - ෘජු/ ක්ර - භසත් ජනත්හ 

නිභළවුභ - ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ  

ප්රියපර - ශ්රී ාංළේව් වමළජ්-ආර්ථි වාංලර්ධා ය වශිර රනු බ  උද්දීේත් වශ ිරරවළර 

ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ වාංලර්ධා  වශ  ලයරණ ණද්ධාිරය  ඇිර රීමම ශළ ප්රිරණැලිර වතුණළ් ය 
, ණශසුතු වෆණයීම  , වතුබ් ධීරණය , අධී ණය වශ ඇයීම තුමලි්  ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ 
වාංලර්ධා  වශ  ලයරණ ජ්ළිර වාංලර්ධා  අභිමත්ළර්ථ රළ ේය මුරීමම වශිර රීමම 

ශගතහ කය ගතළනීභහ අශප්ක්ෂිත් ියයහය ව්ධධන ඉරක්ක වහ ද්ධලකඹ -  

ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  - 2 ශළ  13 

ිරරවළර වාංලර්ධා  ්ර් -  2.4  වශ 13.1 

ළසහවන/ හඳෘියඹහ අදහර ප්රධහන ශභශවයුතු ද්ධලක -  

 ප්රිරය ඇයීතු ර  ් ණර්ේැණ ලයළණෘිර වාංයළල  

 ණර්ේැණ වෆසි වාංයළල  

 නිකුැල ර  ් ජ්ර්  වාංයළල  

පිිස ෆම ණහචලළැල උණළධි වාංයළල 

අරමු්් වෆණය ණර්ේැණ ලයළණෘිර වාංයළල  
 
හඳෘිය කහරඹ - 2018.01.01 – 2018.12.31 
 
හඳෘිය කහරඹ දිගු කශ් නතු එභ කහරඹ දිගු රීරීභහ ශවේතුම -  ෆත්  
 
රිඹහත්භක කයන ප්රශද්ල - දිලයි  පුරළ 
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2. මර ශත්ොයතුමරු  
 
අරමු්් ප්රභලය 
(ේද්ශීය /විේද්ශීය) 

ේද්ශීය මුළු ඇවහත්ේතු් තුම මු් (රු.මි.) 
2018.09.30 දි  ල  විහ 
ලයළණෘිර 4   ව්ශළ 

 
20 

 

3. මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 2018.09.30 දක්හ:- රු.මි 20 

රිඹහත්භක 

ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

අත්ළිය 

බි් 

(රු.මි.) 

එකතුම 

(රු.මි.) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

1. 

කෘෂිකහ්ධමික 

ඳ්ධශේ/ 

කශභනහකය

/ඹ 

15.855 1.509 2.13 3.639 

 

1.1. කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධශේ/ ආඹත්න 

භහශරෝචනඹ රීරීභ 
I. වමළේෝචල ය රීමමහ නියමිත් 

ආයත්  වාංයළල - 6 
II. වමළේෝචල ය ෂ ආයත්  

වාංයළල  - 6 
III.  ේභ ිර ප්රිරය  - 100   

 

1.2.  ජහියක කෘෂිකහ්ධමික ඳ්ධශේ/ 

ළරළසභ (NARP) ඹහශත් රිඹහත්භක 

කයශගතනඹනු රඵන ඳ්ධශේ/ හඳෘියර 

ප්රගතියඹ භහශරෝචනඹ රීරීභ 

 
I. ප්රිරය වමළේෝචල ය ෂ යුතුම 

ලයළණෘිර වාංයළල - 68 
II.  ප්රිරය වමළේෝචල ය ෂ 

ලයළණෘිර වාංයළල -  38 

III.  ේභ ිර ප්රිරය  - 55   
1.3.  NARS ආඹත්නර මර, ශබෞියක, 

භහන වහ ඳ්ධශේ/ ශත්ොයතුමරු ඇතුමරත් 

INFORM ශත්ොයතුමරු ඳද්ධියඹ 

 

I. ේත් රතුමරු බළදිය යුතුම NARS 
ආයත්  වාංයළල - 29 

II. ේත් රතුමරු බළ දී ඇිර NARS 
ආයත්  වාංයළල - 20 

III.  ේභ ිර ප්රිරය  - 69    

 

2. 

කෘෂිකහ්ධමික 

ඳ්ධශේ/ 

ප්රියඳත්ියඹ වහ 

ප්රමුඛ්ත්හ කස 

රීරීභ 

1.545 0.027 0.045 0.072 

 

2.1  NARS හි ඳ්ධශේ/ රිඹහත්භක 

ළරළසභ විලසශ්/ඹ 
I. විහේ්ණය ෂ යුතුම NARS 

ආයත්  වෆෆවහම වාංයළල - 21 
II. විහේ්ණය නිමෂ NARS 

ආයත්  වාංයළල - 21 
III.   ේභ ිර ප්රිරය  - 100   

 

2.2 කෘෂිකහ්ධමික අවලශේ න ප්රමුඛ්ත්හ 

පිළිඵ දළනුත් රීරීභ වහ තුභ්ත්ර/ 
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රිඹහත්භක 

ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

අත්ළිය 

බි් 

(රු.මි.) 

එකතුම 

(රු.මි.) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

ඳළළත්වීභ 
I. වාංවිධාළ ය ෂ යුතුම 

වතුම් ෙණ/ ලෆයමුළු වාංයළල - 
5 

II. වාංවිධාළ ය ෂ වතුම් ෙණ/ 
ලෆයමුළු වාංයළල - 3 

III.   ේභ ිර  ප්රිරය - 60   

 

3. 

කෘෂිකහ්ධමික 

ඳ්ධශේකඹ් 

අභිශප්රේය/ඹ 

රීරීභ 

4.72 4.041 0.07 4.111 

 

3.1. අ්ත්්ධ ජහියක කෘෂිකහ්ධමික 
ඳ්ධශේ/ මුළු 

I. ඉදිිසණැල රීමමහ අේේ ෂිත් 
ණර්ේැණ ණත්රිළ වාංයළල - 100 

II. ඉදිිසණැල ර  ් ණර්ේැණ 
ණත්රිළ වාංයළල  - 107 

III. ේභ ිර ප්රිරය - 100   
 

3.2 ශ්රී රවකහ ආවහය වහ කෘෂික්ධභඹ වහ ව 

ජ්ධනරඹ 
I. 2018 ලවේර් දී නිකුැල ෂ යුතුම 

ජ්ර්  වාංයළල - 2 
II. 2018 ණෂමු අර්ධා ලළර්ෂිේැ නිකුැල 

ෂ ජ්ර්  වාංයළල  - 1 
III. ේභ ිර  ප්රිරය  - 50   

 

කෘෂිකහ්ධමික 

ඳ්ධශේ/ 

වහ අයමුද් 

තුඳහදනඹ 

3 1.495 0.5 1.995 

 
අ් ත්ර් ආයත්නි ණර්ේැණ වඳශළ 
අරමු්් වතුණළ් ය රීමම තුමළි්  ජ්ළිර 
ෘෂිළර්මි ණර්ේැණල ත්ැලැලලය 
ශළ ලෆ්ැලම ලෆඩිදියුණු රීමම  
 

I. අනුමත් ෂ ලයළණෘිර ේයෝජ් ළ 
වාංයළල - 4 

II.  ප්රිරණළ්  බළ දු්  ලයළණෘිර 
ේයෝජ් ළ වාංයළල- 3 

III. ේභ ිර  ප්රිරය - 75      

 

කෘෂිකහ්ධමික 

භහන තුඳත් 

ව්ධධනඹ  

2 0.995 0.872 1.867 

 
ජ්ළත්ය් ත්ර ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ 
ආයත්  අත්ර වතුබ් ධීරණය 
සිදුරමි්  ේටිළලී  පුහුණු ශළ 
ණහචලළැල උණළධි අලවහථළ වඳශළ ේද්ශීය 
ෘෂිළර්මි ණර්ේැය් හ අලවහථළල 
බළ දීම  
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රිඹහත්භක 

ළරළසභ අනු 

ඉරක්ක ගතත් 

රිඹහකහයකතු 

2018 

්ධඹහ 

ශ්කශ 

ප්රියඳහදන 

(රු.මි) 

මර 

ප්රගතියඹ 

(රු.මි) 

අත්ළිය 

බි් 

(රු.මි.) 

එකතුම 

(රු.මි.) 

හඳෘියඹ /ළසහවන ඹහශත් රඵහදීභහ 

අශප්ක්ෂිත් ළස / ශේහ ව ශබෞියක 

ප්රගතියඹ 

5.1 අශඵෝධත්හ ගිවිසුතු ඹහශත් ව ශකටි 

කහලීන විශද්ශීඹ පුහුණු 
I. වාංවිධාළ ය රීමමහ නියමිත් 

ේටි ළලී  පුහුණු වාංයළල - 
21 

II. වාංවිධාළ ය ෂ ේටි ළලී  
පුහුණු වාංයළල - 16 

III. ේභ ිර ප්රිරය  - 76   
 

5.2 ඳලසචහත් උඳහධි පුහුණු 
බළදු්  ණහචලළැල උණළධි පුහුණු වාංයළල - 
41 

අනිකුත් 

මරධන 

රිඹහකහයකතු  

7.88 0.868 2.4 3.268 ේභ ිර ප්රිරය - 88   

මුළු එකතුම 35 8.935 6.017 14.952  

 

4. හඳෘියඹ ශවේතුමශ් ඳරියඹහ න ඵරඳෆභ : - ේද්ගුිව බණතු ේශේතුමේල්  ෘෂිර්ම 
 ේේෙයහ සිදුල  අහිත්ර බණම අලම රෆනීම වඳශළ ෘෂිළර්මි ණර්ේැණ දිිසෆ් වීම 
වඳශළ වතුම් ෙණ, ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ් , ණර්ේැණ වඳශළ අරමු්් වෆණයීම ශළ   වඳශළ 
අලය ප්රිරණැලිර වෆසීම 

 

5. අශප්ක්ෂිත් අයමුණු හක්හත් කයගතළනීභහ ශනොවළරී වශේ නතු එඹහ ශවේතුම :-  අේේ ෂිත් අරමුණු 
වළර්ථල ඉටුරනිමි්  ණලතී  
 

2019 ්ධශේ ඉරක්ක -  

 

 NARS ආයත් ල ණර්ේැණ වෆෆවහම විහේ්ණය රීමම 

 ෘෂිළර්මි අාංේැ  ල ප්රමුත්ළ පිළිබඳ ්ෆනුලැල රීමම වඳශළ වතුම් ෙණ ණෆලෆැලවීම 

 NARS ආයත් ල ණර්ේැය් ේ  ්ැලත් සකවහරීමම ශළ විහේ්ණය ර එහි ප්රිරලය 

පිළිබඳල අ්ළ බධාළිස්  ්ෆනුලැල රීමම 

 NARS ආයත්  බළහිර විමර් ය නිර්ේද් ක්රියළැලම ර ඇිර ්ෆයි ණසු විණරතු සිදුරීමතු   

 ෘෂිළර්මි විකවහාත්ළ ජ්ළිර වතුමළ  උේෂ 

 අ් ත්ර් ආයත්නි ණර්ේැණ වඳශළ අරමු්් වතුණළ් ය රීමම 

 ණහචලළැල උණළධි ශළ ේටිළලී  පුහුණු අලවහථළ ෘෂිළර්මි ණර්ේැය් හ බළ දීම 
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8 . ශවක්හ්ධ ශකොේඵෆකඩු ශගතොවි කහයුතුම ඳ්ධශේ/ වහ පුහුණු 

රීරීශතු ආඹත්නඹ 

ේශ හර් ේ ේබඩුල ේ වි හයුතුම ණර්ේැණ ශළ පුහුණු රීමේතු ආයත් ය 2791  අාං 50 
්ර  ේ විහයුතුම ණර්ේැණ ශළ පුහුණු රීමේතු ආයත්  ණ ත් යහේැල 2791 ලවේර් වහථළපිත් ර 

ඇත් .ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය යහේැල ඇිර ලයවහථළපිත් ආයත් ය  ේව එය ක්රියළැලම ේව් .
ප්රිරණැලිර ේ ් ්රීය ණර්ේැණ දිිස ෆ් වීම වශ ෘෂිළර්මි ශළ ්ළමීය  ේේෙය් හි පුහුණු 

අලයත්ළ වෆපිමම ආයත් ය පිහිටුවීේතු මලි අරමුණ ේව් . 

දළක්භ - ිරරවළර ේ විජ්  ශළ ්ළමීය වාංලර්ධා ය වඳශළ ්ෆනුම ජ්  ය ර ේබ්ළ ශෆමේතු ප්රමුයළ 
වීම. 

ශභශවය - ණර්ේැණ ශළ පුහුණු හයුතුම ඇසුිස්  ේ විජ්  ශළ ්ළමීය  ේේෙය  ිරමැල රීමම . 

කහ්ධඹබහයඹ - ෘෂිර්මළ් ත්ය ශළ ේ විහයුතුම වාංලර්ධා යහ අ්ළ වමළජ් ආර්ථි ණර්ේැණ සිදු 
රීමම වශ එම ණර්ේැණය් හි ේව යළ ෆනීතු ප්රිරණැලිර තීරණ ෆනීම වඳශළ ප්රිරණැලිර 

වතුණළ්යි් හ ේය මු රීමම එහි ප්රධාළ  ළර්යයරී  . 

ආඹත්නඹ විසි් හක්හත් කය ගතත් යුතුම ියයහය ව්ධධන  ඉරක්ක ව ද්ධලක  ;1522 ලර්ේැ  
සිදු ර  ණර්ේැණ ශළ පුහුණු රීමතු තුමලි්  ණශත් ළර්යය සිදු ේේර් . 

ේමයි්  ජ්නිත්රණ  ල ්ෆනුම තුමලි්  ධ්නිල ණිසවරයහ නි්ශවහ ල  ේ  දිරණ අණද්රලය සීමළ 

ේව් . ලළ ්ශණය ේශේතුමේල්  ණිසවරයහ නි්ශවහ ල  ශිසත්ළළර ලළයු්  සීමළේව් .වමුද්රයහ එතුමල  
ේණ ලිතී්  අලම ේව් .ේතු නිවළ ිරරවළර ණිසවරය  නිර්මළණය ේව් . 
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මර ප්රගතියඹ  ; 

 
 

ළඹ ශී්ධඹ 

2018 
්ධඹහ 

ශ් කර 

මුදර 

රු.මිිපඹන 

2018.09
.30 
දක්හ 

නිදවස 

කය ඇිය 

මුදර 

2018.09.30 හ මර 

ප්රගතියඹ 

මර 

ප්රගතියඹ 

ප්රියලත්ඹ

ක් 

ලශඹ් 

% 

ත් 

විඹදභ 
ඵළඳී

තු 
අවිච්ශේද 

පු රළලර්ත්   265 118.47 128.89   80.5 
ප්රළ ධා   43 21.6 18.123   53.3 

ලෆය ශීර්ය ශළ විේද් ලයළණෘිර (ලයළණෘිර ලර්ය( : )විේද් ණය , විේද් ආධාළර , ප්රිරණළර්වීය  ,ේල ැල) 
1. මශලෆලි ාංළ ේ්ෝිව ආශ්රිත් ආ් ිර 
ේ වි ප්රජ්ළල්  ේද්ගුිව විණර්යළවය් හ 
අනුහුරු රවීේතු ලයළණෘිරය   

1.043  21524 1.25   123.4 

2.ාංළේව් ේත්ෝරළ ැල ප්රේද්ල අ්  ළසි ,
ේේව් ශළ අඹ ය  ණතුමරු ේබෝ ල 
අය්ළම විහේ්ණය රීමේතු ණළ් 
වමී ණය  

3.2  2116 
 

0.635   50.4 

3.ිරරවළර ශළ ේද්ගුිව විණර්යළව 

ප්රිරේරෝධා  ්රේමෝණළය්  ලළ ණද්ධාතී් හ 
අ් ත්ර්ත් රීමම පිලිබඳ ළපීය උණළයමළර් 

ශදු් ලළදීේතු ලයළණෘිරය “වතුණැල සුරරීමි්  
ලළ රීමම“. 

29.93  51927 
 

0.186   23.5 

මුළු එකතුම    
 

    

 
රිඹහකහයකතු - ළලී  ලේය්  ලෆ්ැල විය  ේේෙ යහේැල වහථළණ ය ෂ අාං 50  යහේැල 
ණර්ේැණ ශළ පුහුණු ක්රියළළරතු වාංවිධාළ ය ේේර්. ේමම ණර්ේැණ අධායය ය්  ක්රියළැලම 
රීමේම්  ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  ළ ර ත් ශෆ. 
 
ගු අවක - 02  

ඳ්ධශේ/ ප්රගතියඹ 
 

ඳ්ධශේ/ ශබෞියක ප්රගතියඹ 

මර ප්රගතියඹ 
ප්රිරණළ්   

(රු.මි) 
විය්ම 

(රු.මි) 
2. අශරවිකය/ඹ  

1.1 ෘෂිළර්මි අේවි ේත් රතුමරු 
ලයළණෘිරය  

ආශළර ද්රලය පිළිබඳ ධ්නි 
ේත් රතුමරු සකවහ රීමේතු ශළ ේබ්ළ 
ශෆමේතු ළර්යය තුමලි්  ප්රිරණැලිර 

වතුණළ්යි්  ,නිහණළ්යි්  ,
ේලේෂදු්  ශළ ණළිසේභෝගියි් හ 
වතුබ් ධීරණය  

69 28 

1.2 ඌල ණෂළත් තුමෂ ්ිසද්රත්ළලය ඌ  
රීමේමහිළ  ෂ්රද්ර මය වෆණයුේමහි 
ලණවිසය ශළ ල්ළයිත්ළලය   

්ැලත් විහේ්ණය ශළ ලළර්ත්ළල 

ලියමි්  ණලතී. 0.9 0.72 
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ඳ්ධශේ/ ශබෞියක ප්රගතියඹ 

මර ප්රගතියඹ 
ප්රිරණළ්   

(රු.මි) 
විය්ම 

(රු.මි) 
1.3 ේණ ලිිර්  ේ පි්  බ  ශළ ් ච් 
ෂීට් ේලනුලහ වි්ණ භළවිත්ය්  ශදු ළ 
ෆනීම පිළිබඳ සිදු ර  අධායය ය 
 

25 % ්ැලත් සකවහ රීමම අලව්  .
ලළර්ත්ළල ලියමි්  ණලතී. 

0.8 0.751 

1.4 ශ්රී ාංළේව් ණතුමරු වශ එෂලළු 
ව්ශළ “යශණැල ෘෂිළර්මි පිළිේලැල“  
GAP  ලෆයවහශ  ක්රියළැලම රීමේතුදී 
ඇිර අභිේයෝ වශ ප්රලණත්ළ 

්ැලත්  සකවහ රමි්  ණලතී. 0.7 0.177 

51. ආඳදහ කශභනහකය/ඹ ව ශද්ලගුිවක ඵරඳෆභ  
2.1  ශ්රී ාංළ වියලි ළපීය ේබෝ 
නිහණළ්  ණද්ධාිර්  ේේරහි ේද්ගුිව 
විණර්යළවය් ේ  අලධාළ ය  

්ැලත් විහේ්ණය රමි්  

ලළර්ත්ළල ලියමි්  ණලතී. 1 0.87 

2.2 උතුමරු මෆ් ණෂළේැල සුර ෂිත් 
ජ්මළශ්රය  ේව ලෆසි ජ් භළවිත්ය 
ඉශ ෆාංවීේතු ්රමේව්්ය  ේව යළ 
බෆලීේතු අධායය ය  

්ැලත් සකවහ රීමම ශළ ්ැලත් 
ණිසකණ ත් රීමම අලව්   0.9 0.738 

2.3 ේද්ගුිව විණර්යළවය් හ අනුත් 
වීම වඳශළ වියලි ළණය තුම ආර ෂිත් 
ෘශය් හි එෂලළු ලළල පිළිබඳ 
අධායය ය 

්ැලත්  සකවහ රමි්  ණලතී. 0.3 0.282 

2.4 ශ්රී ාංළේව් මිනිේේ ලළර් ේයෝජ් ළ 
්රමේැ ලළර්මළර් ණද්ධාිර 
ම ළරණය ලෆඩි දියුණු රීමම 
වතුබ් ධා නියමු ලයළණෘිරය 
 

ේ වී්  වඳශළ ලෆයමුළුල  

ණෆලෆැලවීම . 0.163 0.05 

අත්ශෆර ්ෆම ්ළමීය ලෆව් ප්රිරවාංවහරණය 
මගි්  ේද්ගුණ බණතු ලහ මුහුණ 
දීේතු ශෆරීයළල ඉශ ්ෆමීේතු විභලය 
පිළිබඳ අධායය ය 

ණර්ේැණ ේයෝජ් ළල පිලිේය 

රමි්  ණලතී . - - 

54. කෘෂික්ධභ පරදහයිත්හඹ  

3.1  ශ්රී ාංළේව් ගුණළැලම බීජ් 
අර්ත්ළණ් නිහණළ් ය ව්ශළ රළජ්ය වශ 
ේණ ද්ලි අාංය් හි ශවු්ළිසැලලේැ 
දිළ ිරය 

05%  ්ැලත් සකවහ රීමම අලව්  0.7 0.642 

3.2 ශ්රී ාංළේව් ෘෂිර්ම  ේේෙේැ 
සිදු ර  ් ණර්ේැණ ශළ වාංලර්ධා  
ආේයෝජ් ය්  පිළිබඳ විමසුම 

්ැලත්  සකවහ රමි්  ණලිර  අත්ර 
ආයත්  ේ් ්ැලත් 

විහේ්ණය සිදු ර අලව් . 
36: 0.249 

3.3  වී ලළේව් ්ෆ හ ණලිර  
ණලිේබෝධා ළ භළවිත්ය අඩු රීමම 
ව්ශළ ඇිර අලළය්  ශදු ළ ෆනීම  

්ැලත් සකවහ රීමම. 36< 0.202 

3.4 ශ්රී ාංළේව් කුයළ ණිසමළණ 
රීිසර්මළ් ත්යහ අ්ළ අය්ළම පිළිබඳ 
අධායය ය  

ණර්ේැණ ේයෝජ් ළල පිළිේය 
රමි්  ණලතී. 

0.384 0.013 

04.ත් වහනි වහ යක්/ඹ  
4.1 ඌල වශ  ෆේ හිර ල  ජීවී ළණ ්ැලත් සකවහ රීමම ශළ ්ැලත් 0 0.955 
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ඳ්ධශේ/ ශබෞියක ප්රගතියඹ 

මර ප්රගතියඹ 
ප්රිරණළ්   

(රු.මි) 
විය්ම 

(රු.මි) 
ආශ්රිත් ල  වැලැලල - මිනිවහ ෆටුම පිළිබඳ 

අධායය ය  
 

ණිසකණ ත් රීමම .ලළර්ත්ළල 
ලියමි්  ණලතී. 

4.2 ශ්රී ාංළේව් ළගුණ ලළ ර ණය 
පිලිබඳ අධායය ය 
 

්ැලත්  සකවහ රමි්  ණලතී 368 0.298 

5.භහන තුඳත් ව්ධධනඹ  

5.1 සිත්මු ළ් ත්ළ ේ වි වාංවිධාළ  ල 
ත්ැලැලලය ශළ බෆ් වීේතු අලයත්ළ 
පිළිබඳ අධායය ය 

්ැලත් සකවහ රීමම ශළ ්ැලත් 
ණිසකණ ත් රීමම අලව්  
විහේ්ණය රමි්  ලළර්ත්ළල 

ලියමි්  ණලතී . 
0.95 0.899 

5.2 ෘෂිර්ම ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමලහ අයැල 
ේශෂ ේබ ජු්  ශ් පිලිබඳ ලැලම්  
ප්රිරය ඇයීේතු අධායය ය 

්ැලත්  සකවහ රමි්  ණලතී. 0.7 0.343 

 

පුහුණු ළසහව් )භහන තුඳත් ව්ධධනඹ (  

පුහුණු  ලෆයවහශ්  51   යහේැල පුහුණු වෆසි 1 3   ණලැලලළ ේ වි  ළයයි්  120  පුහුණු ර  දී 
.ඉ්  90  ළ් ත්ළ ේ වි  ළයයි්  ේව් . 

පුහුණු ළසහව් ප්රගතියඹ  ; 

පුහුණු ළසහව්  ශබෞියක ප්රගතියඹ ප්රියඳහදන 

(රු.මි.) 
විඹදභ 
 (රු.මි) 

 
්ළම වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  වෆසුතු රීමම  වශ 
ෂම ළරණය ව්ශළ ප්රජ්ළ වශභළගීැලල 
්රමේව්්ය භළවිත්ළ රීමම පිළිබ් පුහුණු 
ලෆයවහශ  )මළත්ේ් දිවහත්රි ය(  
 

මළත්ේ් දිවහත්රි ය  රළජ්ය 
නිධාළිස්  447 පුහුණු 

රීමම. 
 

0.6 0.2 

ේ වි ළ් ත්ළල වවිබ ෆ් වීේතු එ  දි  
පුහුණු ලෆයවහශ   

අනුරළධාපුර දිවහත්රි ේැ 

ේ වි  ළයයි්  5348   

පුහුණු රීමම. 
 

1.6 0.967 

 

1527  ්ධශේ ඉරක්ක   ;  

ළඹ ශී්ධඹ 1527  ්ධශේ ඉරක්ක රු.මි. 

පුනයහ්ධත්න  122 

ප්රහ ධන  35 
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9. ශ්රී රවකහ වදබිභ අධිකහරිඹ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දළක්භ  
ිරරවළර ඉයතු ශළ වහලභළවි වතුණැල ෂම ළරණය වඳශළ ල  ේවේලළ විවිධාැලලය  තුම ශිසත් ව 
ණිසවරය  - වරු ල වපිිස රහ . 
 

ශභශවය 
ල්ළයී ඉයතු ෂම ළරණය ශළ විධිමැල ජ් වාංර ණය  ශළ උවවහ මළ ල වතුණැල 
උණේයෝජ් ය්  තුමළි්  ණළිසවිස වමළජ් වාංවහෘිර ශළ ආර්ථිය වවිබ ෆ් වීම වඳශළ අලය  
්ළයැලලය වෆණයීම. 

 

වළඳි්වීභ 
යහැල විජිත් වමය නිමළ වීම තුමෂ මධායම ඳුරය ශළ   ආශ්රිත් ප්රේද් ල සිදුව වාංලර්ධා  හයුතුම 

/මිනිවහ ක්රියළළරතු ේශේතුමේල්  ණළිසවිස ෆහලු ප්රමු විය. ේමයහ මලි ේශේතුමල වේැ මධායම 

ඳුරේැ ල  ආලරණය විළ ේව වි ළ වීමයි. එහි ප්රිරල ේව ණළාංශු ළ් ය ඉශෂ යළම, ජ් 

මළශ්ර සිදීයළම, ාංළල ේර ් මය ත්ෆ් ණැල වීම ලෆනි විවිධා ව ණළිසවිස ෆහලු මතුමවිය. ේමම 

ණළිසවිස ෆහලු තුමළි්  ණෆ   ෆගුනු වමළජ් ආර්ථි ෆහලු රළකවයරී.  ේමම සියලුම ෆහලු ලහ 

පිළියතු බළදීම වඳශළ සුදුසු විභලත්ළල  වහිත් ආයත් ය  ේව 1978 ලර්ේැ ජ්ළිර ෘෂිළර්මි 

ශළ විවිධාළාංගීරණ ශළ ජ් ළලළව වාංලර්ධා  අධිළිසය ේව ( ෆඩ්වළ) ේමම ආයත් ය වහථළපිත් විය.  

ණසුල 1991 ලර්ේැදී ේමම අයත් ේැ  ළමය ශ්රී ාංළ ශිසත් ් ව් බිතු වාංලර්ධා   අධිළිසය 

ේශලැල ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය ේව වාංේෝධා ය විය.   අනුල ත්ව ් 4 හ ආව්   

ළය තුමෂ විවිධා විළ  අලධී්   ණසුර අ්ල  විහ ශ්රී ාංළේව් ණළිසවිස වාංර ණය, 

ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය, ජ්ළිර ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය ත්ශවුරු රීමේතු ජ්ළිර ළර්යභළරය   ඉටු 
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රමි්  ණලතී.  ේමම ළ සීමළල තුම විවිධා අණ ණ ැල ෆවට් නිේව්්  ශළ රළජ්ය නිේයෝ මගි්  

අධිළිසේැ ආරතුභ ළර්යභළරය ත්ලදුරහැල විළ ය වී  ල ණළිසවිස ශළ ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා  

උණළයමළර් ශදු ළෆනීමහ ඉය ය වෆසී ඇත්. 

 

විධි නිශඹෝගත අනු අධිකහරිඹ ශත් ඳළරී ඇිය කහ්ධඹඹ් 
ලිස්  ලර නිකුැල ර  ් ෆවට් නිේව්්  ලහ අනුල ශ්රි ාංළ ශ්බිම අධිළිසය විසි්  විවිධා 

වාංලර්ධා  උණළය මළර් ශදු ළ ෆනීමහ හයුතුම ර ඇත්.  
 

   අනුල 1978 ේණබරලළිස 2 ල  දි  නිකුැල ර  ් අාං 302/12 ෆවට් නිේව්් යහ අනුල 
ෘෂිර්ම විවිධාළාංගීරණය, ජ් ළලළව වාංලර්ධා ය පර්ණ වතුබ් ධිත් දියේබැලම 

ෂම ළරණය, ණිසවරය සුසකඩෑම, ජ් වතුණැල සුසකඩෑම, ජ් ළලළව වාංලර්ධා ය ව්ශළ ල  
ණරමළර්ථ ෂම ළරණය, ෘෂිළර්මි නිහණළ්  වවහ රීමම ශළ අේවිය ය  ක්රියළළරතු 
ව්ශළ ධ ිර ප්රිරණළ්  ෆබී ඇත්. 

 1991 ේ්වෆතුබර් මව 7 ල  දි  නිකුැල ර  ් 678/15 ෆවට් නිේව්් යහ අනුල එේත්  
ජ්ළිර ෘෂිළර්මි විවිධාළාංගිරණය ශළ ජ් ළලළව වාංලර්ධා  අධිළිසය ේව  තු ර  ් 

අධිළිසය ශ්රී ාංළ ශිසත් ් ව් බිතු වාංලර්ධා  මධායම අධිළිසය )ශ්බිම අධිළිසය( ේව 
වාංේෝධා ය ව අත්ර එේත්  ් ශළ මශනුලර දිවහත්රි  2 හ ණමණ  සීමළව අධිළිසේැ 
ළර්ය භළරය දිවහත්රි  7  ලයළේත් විය. 

 2016 මළර්තුම මව 16 දි  නිකුැල ව 1958/7 ්ර  ෆවට් නිේව්් යහ අනුල එේත්  ෘෂිර්ම 
අමළත්යාංේැ විය ණථයහ අයැල ව ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය ප්රළේද්ශීය වාංලර්ධා  අමළත්යාං 
විය ණථයහ අයැල වීය. 

 2017 ජුලි මව නිකුැල ර  ් අාං 2026/45 ්ර  අිර විේේ ෆවට් නිේව්් යහ අනුල 
දිවහත්රි  රීහිණයහ සීමළ ව අධිළිසේැ ළර්යභළරය දීණ ලයළේත් වී ඇත්. එේවම  ල 
වාංලර්ධා  ්රේමෝණළයය්  ශදු ළෆනීමහ හයුතුම ර ඇිර අත්ර ලළිවජ් ෘෂිර්මළ් ත් 

ප්රලර්ධා ය, ේද්ශීය විේද්ශීය ආේයෝජ්ය්  දිිසෆ් වීම. 
 ජ්ය ය  වහලභළවි වතුණැල ිරරවළර ේව ෂම ළරණය රමි්  ශිසත් ශ්රී ාංළල  

ේ ය ෆගීම ව්ශළ ්ළය වීම. 
  ල ත්ළ ණය භළවිත්ේය්  ඉ ත් ඉයතු තුමෂ නිහණළ්  ල්ළයීත්ළලය ලර්ධා ය ර ජ්ළිර 

ෘෂි ආර්ථියහ  ිරය  බළදීම. 
 ෘෂිළර්මි විවිධාළාංගීරණය ශළ  ළබද්ධා ේ විණ ෂම ළරණය තුමෂ ජීලේ ෝණළය 

වාංලර්ධා ය ව්ශළ අලය ලෆයවහශ්  වෆසුතු රීමම ශළ ක්රියළැලම රීමම.  

 ේලෂ්ේණ  ප්රලණත්ළ වශ ණළිසේභෝගිය් ේ  ඉ්ලුම ඉ  ර, ්ළමීය නිහණළ්ය්  
ේණඹවීම මන්්  අය ලෆඩිදියුණු ර ආශළර නිහණළ් ය ව්ශළ ේලෂ්ේණ  ශදු් ලළ දීම. 

 ලිවජ් ශළ අණ ය ය ණළ් රැල ෘෂිර්මළ් ත්ය  ේ ය ෆගීම වඳශළ මළ ල වතුණැල 

වාංලර්ධා ය ශළ ෂම ළරණය රීමම. 
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ආඹත්නඹ භඟි් හක්හත් කයගතත් යුතුම ියයහය ව්ධධන අයමුණු වහ ඉරක්ක 

 

රිඹහකහයකභ ියයහය ව්ධධන 

අයමු/ 

ියයහය ව්ධධන 

ඉරක්කඹ 

1. යශණැල ෘෂි පිළිේලැල ප්රලර්ධා ය(GAP) 5 567 

2. ිරරවළර වහලභළවි වතුණැල ෂම ළරණය . 48 4866 

3.  ළබද්ධා කුයළ ේ විණ ෂම ළරණය. 5 567 

4. ිරරවළර ෘෂි ජ් ළලළව වාංලර්ධා ය. < <66 

5. ලළිවජ් ේ විණ වාංලර්ධා ය. 5 567 

6. ෘෂි නිහණළ්   අේවි ්ළම වාංලර්ධා ය. 45 456678 

 

1. වරිත් විඹ ජහියක ආවහය නිසඳහදන වග්රහභඹ දවහ දහඹකවීභ 
 

1.1. විඹහනුඵද්ධ පුහුණු 
 
ශිසත් වවිය ජ්ළිර ආශළර නිහණළ්  වාං්ළමය වඳශළ ්ළය වීම පිිවව අිරේර් ආශළර ේබෝ 

ලළල, ේබෝ විවිධාළාංගීරණය, ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ් ය ආදී  ේේෙය්  පිළිබ් අලය 

ත්ළ ිව ්ෆනුම ේ වි ප්රජ්ළල ේලත් බළදීම අරමුණු රනිමි්   ේේෙ මට්හමි්  ේමම 

ත්ළ ිව පුහුණු ලෆයවහශ්  වාංවිධාළ ය ර  දී.  එම ලෆයවහශ් හි ප්රිරය ණශත් ණිසදිය.   

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු.මි.) ශබෞියක මර(රු.මි.) 

 

ලෆයවහශ්  

 

533 

 

468 

 

4:< 

 

465;< 

 

 

1.2. ශබෝගත විවිධහවගිකය/ඹ වහ ආ්ධථික ශඵෝගත ව්ධධනඹ 
 
ලළ ේ  ර  ඉයතු ලළ හයුතුම ව්ශළ ේය මු රමි්  ේ වි ප්රජ්ළල ලළිවජ් ෘෂිළර්මි හයුතුම 

ව්ශළ ේය මු ත් රමි්  ඔවු් ේ  ආ්ළයතු උැලණළ්  ශෆරීයළල්  ලර්ධා ය රීමම ව්ශළ වහථිර ණෆෂ 

ලළ රීමම වඳශළ ේ වී්  ේය මු රීමම ේමම ලයළණෘිරේැ අරමුණ විය.   අනුල 2018 ලර්ය ව්ශළ 
ේශ හයළර 100   ආර්ථි ේභෝ ලළරීමම ව්ශළ අධිළිසය  වෆසුතු වවහ ර  දී. ේමම 
ලෆයවහශේ්  ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්.  

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු.මි.) ශබෞියක මර (රු.මි.) 

 

ේශ ේහයළර් 

 

433 

 

568 

 

<3 

 

46<66 
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1.3. අියශ්ධක ආවහය ශබෝගත ගතහ රීරීශතු ළසහවන 
 
ේද්ශීය ආශළර අත්යලයත්ළලයහ අලය අිරේර් ආශළර ේභෝ ආ ය ය ව්ශළ පිහරහ ඇදීය  

විේද් විනිමය ප්රමළණය අලම රීමම වඳශළ ේද්ශීය ේව ලළ ර අිරේර් ආශළර සුබ රීමමැල 

ලළ ේ  ර  ් ඉයතු ලළ හයුතුම වඳශළ ේය මු රීමමැල ේමම ලයළණෘිරේැ අරමුණ ව අත්ර ේමම 

ලයළණෘිරයහ  වුපි, මුාං ඇහ, රහජු, කුර ් , ත්, ලෆනි ේභෝ ේශ හයළර 1000   තුමෂ 
ලළ රීමමහ වෆසුතු ර  ් අත්ර ේමම ලයළණෘිරේැ ප්රිරය ණශත් ව්ශ්  ර ඇත්. 
 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු.මි.) ශබෞියක මර (රු.මි.) 

 
ේශ හයළර් 

 
4333 

 
4863 

 
9:9 

 
:645< 

 

1.4. කුසහ ශගතොවිඳර ව්ධධන ළසහවන 
 
අ ර ¼ අඩු ඉයතු තුමෂ  ල ත්ළ ණය උණේයෝගී රනිමි්  වහථිර ේභෝ ලළ ලෆයවහශ   

ක්රියළැලම රීමම තුමෂ එම කුයළ ේ විණ වාංලර්ධා ය රීමම ේමම ලෆයවහශ  මගි්  අරමුණු ර  

් අත්ර 2018 ලර්ේැ ේමේව ඉ  ර  ්   ප්රමළණය 3500 රී.   අනුල ේමම 
ලෆයවහශේ්  ප්රිරය ණශත් ණිසදිය.  

 

 

 

 

 

 

 
 

1.5 කහඵනික ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ ප්රචිපත් රීරීශතු ළසහවන 
 
ලව විව ලලි්  ේත් ර ළබනි ේ විත්ෆ  වඳශළ ේ වි ප්රජ්ළල ේය මු රීමම අරමුණු රනිමි්  

ප්රජ්ළලේ  වශභළගීැලලය තුමෂ ළබනි ේණ ේශ ර ේම. ේහ  4000   නිහණළ් ය රීමම ේමම 
ලයළණෘිරේැ අරමුණ විය. ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ් ය ව්ශළ අලය ත්ළ ණය ේ වි්  වඳශළ 
බළ ේ්මි්  ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ් ය දිිසෆ් වීම වඳශළ ෘෂි උණරණ ට්හය  බළ 

දීමහ ේයෝජිත්ය.   අනුල ේමම ලයළණෘිරය තුමෂ අැලර ේ  ඇිර ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්. 
 
ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු.මි.) ශබෞියක මර (රු.මි.) අත් ඇිය බි්ඳත් 

(රු.මි.)  

 

ේම. ේහ  

 

7333 

 

4363 

 

5:93 

 

 
 

6649; 

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු.මි.) ශබෞියක මර (රු.මි.) 
 

 
කුයළ ේ විණ   

 
6833 

 
;6:8 

 
6533 

 
:6554 
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1.6 හඹකත් කහඵනික ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ 

 
ළබනි ේ විත්ෆ  වඳශළ ේ වි ප්රජ්ළල ේණඔවීේතුදී ප්රධාළ ම ෆහලුල  ේව ළබනි ේණ ේශ ර 

අලය ණිසදි වණයළ ෆනීමහ ේ  ශෆරී වීම ශඳු ළත් ශෆ. ළබනි ේණ ේශ ර නිහණළ් ය 
සීමළවහිත් වීමැල නිහණළ් ය රනු බ  ළබනි ේණ ේශ ර ව්ශළ ණලිර  අධි ඉ්ලුමැල ේමම 

ත්ැලැලලයහ ේශේතුම වළධා වී ඇත්. ේමම ත්ැලැලලය අලම රීමම පිිවව ශඳු ළැල ළබනි ේණ ේශ ර 
ලයලවළයයි්  ව්ශළ අලය ණශසුතු ශළ ත්ළ ණය බළදීම තුමෂ ළබනි ේණ ේශ ර ේම.ේහ  

1000 නිහණළ් ය රීමම ේමම ලයළණෘිරේැ අරමුණ විය.   අනුල ේමම ලයළණෘිරය තුමෂ බළේ  
ඇිර ප්රිරය ණශත් වඳශ්  ේව්. 
 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

ේම. ේහ  

 

4333 

 

463 

 

55; 

 

 

1.7 ප්රජහ ඳහදක ඳළර ත්හ් සථහපිත් රීරීභ 

 
ජ්ළිර ආශළර නිහණළ්  ලෆයවහශ  ව්ශළ අලය ණෆ වණයළ ෆනීේතු ෆහළුලහ පිළියම  ේව 

ශදු ළැල ේ වී්  25 ේ්ේ කු ණෆ නිහණළ්ය්  ේව වාංලර්ධා ය රීමම ේමම ලෆයවහශේ්  
මලි අරමුණ ල  අත්ර, එම ලෆයවහශේ්  ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්.  

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

ණෆ ත්ලළ්  

 

58 

 

568 

ණෆ ත්ලළ් රුල්  54   

වඳශළ උණරණ ට්හ 

නිකුැල ර ඇත්  . 

 

467;8 

 

1.8 ශගතොවි ප්රජහ දිරිභත් රීරීභ වහ ඇගතයීශතු ළසහවන 

 

ඉශත් ක්රියළළරතු ල නිරත්ල  ේ වී්  දිිසමැල රීමම ව්ශළ ඔවු්  ඇයීමහ   රීමේතු විේේ 

ලෆයවහශ   ක්රියළැලම රීමම ව්ශළ ේමම ලයණෘිරය තුමළි්  ේයෝජ් ළ ර ඇත්.    අනුල ේමම 
එ  එ   ේේෙ වඳශළ ලයළැල වක්රීය ේව ්ළයැලලය  බළේ්  ේ වී්  ඇයීමහ   ේ හ 

ඔවු්  ේලත් ත්යළ ශළ ිරළිණ ණැල පිලි ෆමීමහ ේයෝජ් ළ ව අත්ර 2018 ලර්ේැ ේ්වෆතුබර් මළවය 
තුමෂ ේමම ලෆයවහශ  ක්රියළැලම රීමමහ අේේ ෂිත් අත්ර ේල්  ර  ් මු් රු.මි. 2.0 රී. 



238 
 

2. ප්රජහ ජීශනෝඳහඹ ව්ධධනඹ දවහ න ඒකහඵද්ධ ශගතොවිඳර කශභනහකය/ඹ. 
 

්ළමීය ප්රජ්ළලේ  ේණෝණ අලයත්ළලය්  වපුරළලීමැල කුයළ ණිසමළණේැ වැලල ණළ  ්රම ශදු් ලළදීම 

තුමෂ ඔවු්  වතුම ඉයතු තුමෂ  ළබද්ධා ේ විණ ෂම ළරණ ලෆය වහශ්  ක්රියළැලම රීමමැල ේමම 

ලෆයවහශේ්  අරමුණ ව අත්ර ේතු ව්ශළ ණශත් ව්ශ්  ක්රියළළරතු ලයළණෘිරය තුමෂ ක්රියළැලම 

ර  දී. 
 

2.1. විඹහනුඵද්ධ පුහුණු 
 

කුයළ ණිසමළණ වැලල ණළ  ලෆයවහශ   ේව අර්ධා ෘශළශ්රිත් කුකු් ණළ  ලෆයවහශ්  ේ වී්  

ව්ශළ ශදු් ලළ දීමහ හයුතුම ර  ් අත්ර   ව්ශළ ශඳු ළනු ෆබ ේ වී්  ව්ශළ අර්ධා ෘශළශ්රිත් 

කුකු් ණළ ය පිළිබ් විධිමැල ත්ළ ිව පුහුණුල  බළදීමහ හයුතුම ර  ් අත්ර එම 

ලෆයවහශේ්  ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්. 
 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

ලෆයවහශ්  

 

43 

 

363:8 

 

43 

 

363:9 

 

 

2.2. ග්රහමීඹ ප්රජහ ශඳෝ/ ළසහවන 
 

ඉශත් ණිසදි ශඳු ළැල ේ වී්  ව්ශළ එ  ේ වි ණවුහ කුකු් ණෆහවු 10   ේව බළදීමහ 

හයුතුම ර  ් අත්ර, ේමම වතුම් හ අලය නිලළව ශළ අේ කුැල ණශසුතු ප්රජ්ළලේ  ්ළයැලලය 

තුමෂ බළදීමහ ේයෝජ් ළ විය.    අනුල ේමම ලයළණෘිරය තුමෂ බළැල ප්රිරය ණශත් ණිසදිය.   

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

ෘශවහථ   

 

4473 

 

763 

 

::: 

 

66458 

 
3. ියයහය ජනහහ ව්ධධනඹ ඳහදක න සබහවික තුඳත් කශභනහකය/ඹ. 
 

ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසේැ වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම ල  ්ළමීය ප්රේද් ල ප්රජ්ළලේ  ජීල  
ත්ැලැලලය ිරරවළර ේව ණලැලලළ ේ  යළම වඳශළ එම ප්රේද් ව්ශළ ව වහලභළවි වතුණැල 
වාංර ණය ශළ ෂම ළරණය සිදුරීමම ේමම ලයළණෘිරේැ අරමුණ ව අත්ර   ව්ශළ ණශත් ව්ශ්  
ක්රියළළරතු ලයළණෘිරය තුමළි්  ක්රියළැලම ර  දී. 
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3.1විඹහනුඵද්ධ ත්හක්ිවක පුහුණු 
 
වහලභළවි වතුණැල ිරරවළර ේව වාංර ණය ශළ ෂම ළරණය රීමම පිළිබ් අලය ත්ළ ිව 
්ෆනුම ේ වි ප්රජ්ළල ේලත් බළදීම අරමුණු රනිමි්   ේේෙ මට්හමි්  ේමම ත්ළ ිව පුහුණු 
ලෆයවහශ්  වාංවිධාළ ය ර  දී.  ේමහිදී ජ් මළශ්ර වාංර ණය , ණළාංශු වාංර ණය, දියේබැලම 
ෂම ළරණය, ේ විණලි්  බෆශෆර ණළාංශු වාංර ණය පිළිබඳ අලය  ල ත්ළ ිව ්ෆනුම 
ේ වී්  ේලත් බළදීමහ හයුතුම ර  ් අත්ර, එම ලෆයවහශ් හි ප්රිරය ණශත් ණිසදිය.   

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර  

(රු. මි.) 

 
ලෆයවහශ්  

 
43 

 
363:8 

534<  ලර්ය ව්ශළ ේ වී්  
ේත්ෝරළ ෆනීම ශත්රල  
ළර්තුමේව්දී සිදු රීමමහ වෆසුතු 

ර ඇත්. 

 
3634 

 

a. ජර මරහශ්ර වයක්/ඹ 
 
ලයළණෘිර බ ප්රේද්ල ණලිර  මළ ල ක්රියළළරතු ශළ වහලභළවි ේශේතුම මත් වි ළ වීේතු 

අල්ළ මහ  ල ඇිර ණළිසවිස ේව ලයළැල වාංේව්දී ජ් මළශ්ර ශදු ළනිමි්  එම ජ් මළශ්ර 

වාංර ණය රීමම ේමම ලෆයවහශ  තුමළි්  අේේ ළ ේේර්. ජ් මළශ්ර ආර ළ රීමම ව්ශළ එ  

එ  ජ් මළශ්රලහ එරීේ හ ේල වහ ක්රියළළරතු ඉටු ර  දී.  විේේේය්  ළ ආලරණය 

 ෆලත් වහථළපිත් රීමම, අලය නිර්මිත් වවහ රීමම, ජ් ප්රභල වාංර ණය මි්  වමරරී.  ලයළණෘිර 

ප්රිරය ණශත් ණිසදිය.  

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 
ජ් මළශ්ර 

 
83 

 
:68 

 
56 

 
66<5; 

 

 

3.3 මිපක ප්රජහ දළනුත් රීරීභ 
 
වහලභළවි වතුණැල වාංර ණය ශළ ෂම ළරණය පිළිබඳ ක්රියළළරතු වඳශළ වශභළගිැලලය ්ළමීය 
වාංලර්ධා  ඔවහේවේ ්ළමීය ප්රජ්ළලේ  වෘජු නිේයෝජ් ය බළෆනීේම්  ඔවු් ේ  වශේයෝය තුමෂ අ්ළ 
ක්රියළළරතු ප්රමුත්ළත් රීමමැල, වෆසුතු රීමමැල අලය ණිසදි ළ රළමු වවහ රීමමැල ය  
ළර්යය්  සිදු ර  දි.   අනුල ේමම ලෆයවහශේ්  ප්රිරය ණශත් වඳශ්  ණිසදි ේව්.   

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු.මි.) 

 
ලෆයවහශ්  

 
58 

 
364;:8 

534<  ලර්ය ව්ශළ ේ වී්  
ේත්ෝරළ ෆනීම ශත්රල  
ළර්තුමේව්දී සිදු රීමමහ වෆසුතු 

ර ඇත්. 

 
36338 



240 
 

a. නහඹකත් ව්ධධන ළසහවන. 
 

ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය මගි්  ක්රියළැලම රනු බ  ණළිසවිස වාංර ණ ශළ ෘෂිළර්මි 

යටිත් ණශසුතු වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  ව්ශළ ්ළමීය ප්රජ්ළලේ   ළයැලලය බළ ෆනීම වශ වශය 

්ඩයළයම  ේව ේත්ෝරළ ෆනීම අරමුණු රනිමි්  ්ළමීය මට්හමි්   ළයය්  ශදු ළේ  

ඔවු්  ව්ශළ  ළයැලල වාංලර්ධා ය පිළිබ් විධිමැල පුහුණුල  බළ දීම  ේමහිදී සිදුේේර්. ේමම 
ලෆයවහශ  තුමලි්  අැලරැල ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්. 
 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

ලෆයවහශ්  

 

8 

 

368 

 

8 

 

36788 

 

 

3.5 ශගතොවිඳිප් ඵළවළය ඳහවශු වහ ජර කශභනහකය/ඹ. 
 

ේ වි ප්රජ්ළල වතුම ඉයතු ල ණළාංශු ළ් ය අලම රීමම ව්ශළ හයුතුම රනු බ  අත්ර ේ විණලි්  

බෆශෆර ව වාංර ණය ෂ ශෆරී ජ් ප්රභල, ඉවුරු ළ්  වහථළ , මළර් ළ්  වහථළ , අ්රමලැල 
අණලශ  ජ් මළර් වවහ රීමම ය  වාංර ණ ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම ර  දී. ේමම 
ලෆයවහශ්  තුමලි්  අැල රැල ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්.  

  

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

වාංර ණ නිර්මිත් 

 

73 

 

7363 

 

45 

 

4866 

 

 

a. ඳහවශු ඛ්හදනඹ අභ රීරීභ දවහ වයක්ක ව් යුව සථහපිත් රීරීභ. 
 

ණළාංශු ළ්  තීව්රත්ළලය ඉත්ළ ඉශෂ අය  නු බ  ප්රේද්ල ේ වී්  වතුම ඉයතු ල ණළාංශු ළ්  

ත්ැලැලලය්  අලම රීමම වඳශළ ලයළ වි්යළනුකූ ්රමේව්්ලහ අනුල ණළාංශු වාංර ණ ලයෘශ වහථළපිත් 

රමි්  ණළාංශු ළ්  ත්ැලැලලය අලම රීමම ේමම ලෆයවහශ  තුමලි්  අේේ ළ රනු බයි. ණළාංශු 

වාංර ණය පිළිබඳ  ල ත්ළ ණය ේ වී්  ේලත් බළදීමැල, විධිමැල ේව ණළාංශු වාංර ණය සිදු 

රනු බ  ේ වී්  ව්ශළ දිිස දීම ළ ේව ේශ හයළර එහ රු.20,000.00 මු්  බළ දීමැල 
ේමම ලයළණෘිරය තුමළි්  සිදු ර  ් අත්ර ලයළණෘිරේැ ේමේත්  අැල රැල ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්.   
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ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

ේශ හයළර් 

 

;83 

 

4:63 

 

;7<6:; 

 

496:< 

 

 

4.හිවජ ශගතොවිඳර ව්ධධනඹ වහ කෘෂි හඹකත් ව්ධධනඹ 

 

4.1 ඳ්ශ්කළශ් / ශකොත්භශ් ශගතොවිඳර ව්ධධනඹ 

 

අණ අධිළිසය යහේැල ක්රියළැලම ණ්ේ්ෆේ් වශ ේ ැලමේ් ේ විණ ලළිවජ් උැලණළ්  මට්හම 

් ලළ උවවහ රීමේතු අරමුිව්  ලයළණෘිර ක්රියළැලම රීමමහ ේයෝජිත්ය.    අනුල ේමේත්  අැලරැල 

ප්රිරය ණශත් ණිසදි ේව්.  

 

ඒකකඹ ඉරක්කඹ ප්රගතියඹ 

ශබෞියක මර (රු. මි.) ශබෞියක මර (රු. මි.) 

 

ලයළණෘිර 

 

8 

 

863 

 

5 

 

36:34 

 

 

5.ආඹත්නික කහ්ධඹහධනඹ / ශේහ පරදහයිත්හඹ ඉවශ නළවවීභ 
 

ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය මගි්  ක්රියළැලම රනු බ  වාංලර්ධා  ලෆයවහශ් ල 

ළර්ය මත්ළලය, ල්ළයිත්ළලය ඉශෂ  ෆාංවීම ව්ශළ ආයත් ය වතුම මළ ල වතුණැල ශළ ේභ ිර 
වතුණැල වාංර ණය ව්ශළ අලය වෆසුතු වවහ ර  දී.   අනුල ණශත් ව්ශ්  ක්රියළළරතු 
ක්රියළැලම ර  දී.  

 

5.1භහන තුඳත් ව්ධධනඹ. 
ේමම ලෆයවහශ  තුමලි්  අධිළිසේැ  ේේෙ ළර්ය ම්ඩයය ව්ශළ ේවේලළවහථ පුහුණු ලෆයවහශ්  

ශළ ළර්යළලීය ළර්ය ම්ඩයය ව්ශළ ළර්ය බද්ධා පුහුණු ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම ර  දී.  
ේමම ළර්යය්  ව්ශළ ේල්  ර  ් මු් රු මි 1.5   ල  අත්ර, ේතු ල  විහ රු මි 0.399 
ලෆයර නිධාළිස්  වඳශළ පුහුණු ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම ර  දී. 
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5.2ශබෞියක තුඳත් ව්ධධනඹ. 
 

අධිළිසේැ ළර්ය වළධා ය ඉශෂ  ෆාංවීම ව්ශළ අලය උණරණ, ේ ය ෆගිලි, ප්රලළශ  හයුතුම 
ලෆඩිදියුණු රීමම ව්ශළ රු.මි 4.00 ේල් ර  ් අත්ර, ේමම මු්ලි්  2018-09-30 දි  ල  විහ රු. 
මි 1.429 ලෆයර ඇිර අත්ර, අේ කුැල භළ්ඩය ඇණවුතු ර, අ්ළ බි්ණැල නිරවු් රීමමහ 
නියමිත්ය.  

 

a. භහන වහ ශබෞියක ප්ර්ධධන ළසහවන. 
 

ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසය විසි්  දීණ ලයළේත්ල සිදු ර  ් වාංලර්ධා  ළර්යය්  පිළිබ් ජ්ළිර 

ත්ය ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  වෆසුතු ර ක්රියළැලම රනු බයි. ේතු යහේැල වි්යෘැල, මුරිත්, 
මළධාය ලෆයවහශ්  ේම් ම ජ්ළිර ප්ර්ර් , ප්රලර්ධා  ලෆයවහශ්  ් ක්රියළැලම රනු බයි. ේතු 
ව්ශළ රු. මි 1.5 ේල්  ර  ් අත්ර ේමම මු්ලි්  රු.මි 0.293 ලෆයර මළධාය ශළ ප්රචලළර 
ප්රලර්ධා  ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම ර ඇත්. 
 

5.4 ආඹත්නික ව්ධධනඹ වහ ප්රගතිය භහශරෝචනඹ 
 

ශ්රී ාංළ ශ්බිම අධිළිසේැ වමවහථ ක්රියළැලම ලෆයවහශ  වතුබ් ධා ප්රිර වමළේෝචල ය වශ 2018 
ලර්ේැ ක්රියළැලම ලෆයවහශ  වතුබ් ධාල දිවහත්රි  ශළ ප්රළේද්ශීය ේ්තුලරු්  ්ෆනුලැල රීමේතු 

ලෆයවහශ  ක්රියළැලම රීමම ේතු යහේැල සිදුරනු බයි.    අනුල 2018 වාංලර්ධා  වෆෂසුතුර  
ලෆයමුළුල 2018.02.23 දි  රු.261,822.00  මු්  ලෆයර ණලැලල  ් අත්ර, මළසි ප්රිර 

වමළේෝචල  සකවහවීතු ් ඇතුමළුල ්ෆ හ ේමම මු්ලි්  රුපිය් මි 0.344   ලෆයර ඇත්.   
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10 ජහියක ශඳොශවොය ශ්කතු කහ්ධඹහරඹ  
 

ේණ ේශ ර වඳශළ වශ ළධාළර මු්් බළ දීම වශ ේණ ේශ ර ණ ත් ක්රියළැලම රීමම පිළිබ් විවහත්ර 

ප්රධාළ  වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  යහේැල ් ලළ ඇත් . 

 

වළදි්වීභ 

1988 අාං 68 ්රණ ේණ ේශ ර විධිමැල රීමේතු ණ ත් යහේැල 1988 ේ්වෆතුබර් මව 23 ල  දි  ශ්රී 

ාංළ ප්රජ්ළෙළ් ිර වමළජ්ලළදී ජ් රජ්ේැ ෆවට් ණෙය අනුල ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු ළර්යළය 

ආරතුභ රනු ෆඛීය. 

 

දළක්භ  

ශ්රීාංළේව් ලළ ර  සියළු ේබෝ ල නිහණළ්  ල්ළයිත්ළලය ඉශ  ෆාංවීම වඳශළ අළබනි ශළ 

ළබනි ේණ ේශ ර නියමිත් ප්රමිිරේය්  යු ත්ල වතුණළ් ය ශළ භළවිත්ය ත්ශවුරු රීමම. 

 

ශභශවය  

ේණ ේශ ර ව්ධිමැල රීමේතු ණ ේැල විධිවිධාළ  අනුල අ්ළ සියළු ණළර්ලරුල්  වමිබ් ධා 

රනිමි්  වි්යළනුකු නිර්ේද්ය්  මත් ේණ ේශ ර අලයත්ළලය ත් ේවේරු රීමම, ේණ ේශ ර 

ආ ය ය ශළ ේත්  ණළ ය, නිසි ගුණළැලලේය්  යුතුම ේණ ේශ ර ේ්ළශෆමම ශළ අේෂවිය ත්ශවුරු 

රීමම, ළබනි ශළ අළබනි ේණ ේශ ර භළවිත්ේැදී ණිසවර හිත්ළමී ේව ේණ ේශ ර භළවිත්ය ලෆඩි 

දියුණු රීර‟ම, ේ විෘ  ප්රජ්ළලේ  ආ්ළයම ඉශෂ  ෆාංවීේතු අරමුිව්  යුතුමල ේණ ේශ ර වශ ළධාළර 

ේයෝජ් ළ ්රමය ේමේශයවීම ශළ ේණ ේශ ර භළවිත්  ේේෙේැ අ්රමිත්ළලය්  ලෆෂෆ වීම ව්ශළ 

ක්රියළමළර් ෆනීම. 

 

ියයහය ව්ධධන අයමු/ - 2, 12 

 

ඉවත් අයමු/ හක්හත් කය ගතළනීභ දවහ ආඹත්නශේ දහඹකත්ඹ 

 ප්රමිිරේය්  ශළ ගුණළැලම භළලේය්  යුැල ේණ ේශ ර ේ වී්  ේලත් බළ ෆනීමහ ණශසුතු 

වෆසීම මගි්  ලළ රනු බ  ලණවිසය ශළ  අවහලෆ්   ඉශ  ෆාංවීම. 

 ේණ ේශ ර ව්ශළ වශ ළධාළරය මු්ලි්  බළදීම තුමලිෘ්  ේ වී් ේ ෘහ  නිහණළ්  විය්තු අඩු වී 

ේ වී් ේ  ආ්ළයම ලෆඩි වීම. 

 වී වශ අිරේර් ේභෝ ව්ශළ ේණ ේශ ර වශ ළධාළර මු්් බළදීේම්  ආශළර ේභෝ නිහණළ් ය 

ඉශ යළේම්  ්ළමීය ජ් ත්ළලේ  ආ්ළයම ලෆඩි වීම. 

 

අයමුණු  

• ේද්ශීය ේණ ේශ ර අලයත්ළලය ශදු ළෆනීම 

• ේණ ේශ ර ආ ය ය ශළ ේත්  ණළ ය 

• ේණ ේශ ර ල ප්රමිිරය ශළ ගුණළැලම භළලය ත්ශවුරු රීමම 

• ේණ ේශ ර වඳශළ මු්් වශ ළධාළර බළදීේතු ලෆයවහශ  විධිමැලල ්රයළැලම රීමම 

• ේණ ේශ ර ේ්ළශෆමේතු හයුතුම විධිමැලල නියළම ය රීමම 
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කහ්ධඹබහයඹ 

ජහියක ශඳොශවොය ශ්කතු කහ්ධඹහරඹ යජශේ ශඳොශවොය භහගතතු (රක් 

ශඳොශවොය, ශකොශම ශකොභ්ධ් 

ශඳොශවොය 

• 1988 අාං 68 ්රණ ේණ ේශ ර ණණත් විධිමැලල 

ක්රියළැලම රීමම 

• ව්්යළනුකු ේණ ේශ ර නිර්ේද්ය්  ණ් තු රනිමි්  

ේණ ේශ ර අලයත්ළලය නිලෆසකදිල ශඳු ළ ෆනීම 

• ේණ ේශ ර අලයත්ළලය නිලෆසකදිල ේව්ළලහ වපුරළදීම 

ත්ශවුරු රීමම 

• ේණ ේශ ර ල ප්රමිිරය ශළ ගුණළැලමභළලය ත්ශවුරු රීමම 

•     ේභෝ වඳශළ නිර්ේද්කවත් ේණ ේශ ර භළවිත්ය  විධිමැල 

රීමම 

• රජ්ේැ ේණ ේශ ර වශ ළධාළර ලෆයපිළිේලෂ විධිමැලල 

ක්රියළැලම රීමම 

• ේණ ේශ ර වතුබ් ධා ළර්යය් හි නියුතුම ආයත්  ල 

ළර්යය්  විධිමැල රීමම වඳශළ ආයත්   ිරම  රීමම 

• ේණ ේශ ර භළවිත්  ේේෙේැ අ්රමිත්ළලය්  අලම රීමම 

ශළ ේණ ේශ ර පිළිබඳ නි ේත් රතුමරු ප්රළයහ ණැල රීමම 

• ේණ ේශ ර භළවිෘත්ය ශළ ේ්ළශෆිසම පිළිබඳ ්ැලත් 

ණද්ධාිරය  ණලැලලළේ  යළම 

• ේණ ේශ ර ආ ය ය,මිශ්ර රීර‟ම, 

ේ්ළශෆර,ම ශළ ේලෂ්ළම. 

• වහලළර  ේණ ේශ ර ේත්  

ත්ැලැලලය්  ණලැලලළේ  යළම. 
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11.  සී/ රවකහ ශඳොශවොය භහගතභ 

 (කෘෂික්ධභ අභහත්හවලඹ)  

 

 
දළක්භ  

“ශ්රි ළාංරී ේණ ේශ ර ේලෂඳණ නියමුලළ ේව ෘෂි   ේේෙය ශළ   ආශ්රිත්  ල නිණෆයුතු, ේවේලළ ශළ 

ේය්වුතු වණය  විවිධාළාංගීරණය ව   ල ේ ලහ ෆේණ  ප්රමුත්ම ආයත් ය වීම” 

ශභශවය 

“රළජ්ය ප්රිරණැලිර ලහ අනුකූල   ේණ ේශ ර ණවුේ් උණිසම ්ළයැලලේය්  ශ්රි ාංළේව් 

ෘෂිර්ම ශළ ේ විජ්  ේවේලළ  ේේෙේැ නිහණළ් , ආ්ළයම ශළ ළභ්ළයීැලලය ලෆඩිරීමම ව්ශළ 

බහුවිධා ේලෂඳණ ඉ්ලුමහ විස  ේණ ේශ ර නිහණළ් ය ශළ අේවිය තුමළි්  වමළේතු ළභ්ළයී 

ිරරවළර ණෆලෆැලම ත්ශවුරු රීමම” . 

නීියභඹ ඳසුබිභ 

1. 1957 අාං 49 ්රණ රළජ්ය ළර්මි ණ ත් යහේැල ශ්රි ළාංරී ේ වි ජ් ත්ළලේ  ේණ ේශ ර 

අලයත්ළලය්  වපුරළලීම වඳශළ ජ්ර්මළනු වමුශළ්ඩඩුේව් මය ශළ ත්ළ ිව ්ළයැලලේය්  

1964 ලවේර්දී ාංළ ේණ ේශ ර වාංවහථළල ආරතුභ විය. 

2. එම වාංවහථළල 1987 අාං 23 ්ර  රළජ්ය වාංවහථළ වශ රජ්යහ ණලරළැල ආයත්  සීමිත් වමළතු 

බලහ ණැලරීිසේතු ණ ත් අනුල  1992 වෆේත්ෆතුබර් මව 15 ලෆනි දි  සිහ බ ණෆලෆැලේල  ණිසදි 

සීමළවහිත් ාංළ ේණ ේශ ර වමළම  මි්   ෆලත් වහථළපිත් විය. 

3. එය ලර්ත්මළ ේැ 2007 අාං 07 ්රණ  ල වමළතු ණ ත් යහේැල  ෆලත් ලියළණදිාංචි වී ඇත්. 

4. 2008.08.01  දි  සිහ සීමළවහිත් ාංළ ේණ ේශ ර වමළම ශළ සීමළවහිත් ත්ම් ඩුල ෘෂි 

ේණ ේශ ර වමළම  ළබද්ධා ර එය සීමළවහිත් ාංළ ේණ ේශ ර වමළේතු 

ේණ ේෂ ්  රුල ප්රළේද්ශීය ේණ ේශ ර බයළ වාංඩෑර්ණය  ේව ක්රියළැලම ේව්. 
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කෘෂිකහ්ධමික ක්ශේත්රඹ තුමර රවකහ ශඳොශවොය භහගතශතු කහ්ධඹබහයඹ. 

ේමම වමළේතු මලි ළර්ය භළරය ල් ේ්  ේැල , ේණ ් ශළ රබර් ය  වළතුප්ර්ළයි අණ ය  

ේබෝය්   ශළ අේ කුැල ෘෂි ේබෝය්  වඳශළ අලය සියළුම ේණ ේශ ර ලර්ය්  ආ ය ය, 

නිහණළ් ය, ත්රළම ේලෂ්ණ තුම අේවි රීමම ශළ ේබ්ළශෆමම ේව් 

ශ්රි ළාංරී ේ වි ජ් ත්ළල ේලත් 2018/2019 ලර්ේැ කුඹුරු   ේණ ේශ ර වශ ළධාළර 60   

ප්රමළණය  දිලයි  පුරළ ේබ්ළශෆමම  වශ අේවි හයුතුම සිදු රමි්  ණලිර.   

රළජ්ය වශ ේණ ද්ලි වමළතු  ළබද්ධා ක්රියළලලිය  ඔවහේවේ ඇිර ර ්  ළ ් අලේබෝධාත්ළ 

ගිවිසුම  මත් ළබනි ේණ ේශ ර අේවි රීිසේතු ලයළණෘිරය  ආරතුභ ර  දි.  ල රජ්ේැ 

ප්රිරණැලිරය යහේැල ේ වි ජ් ත්ළල රවළයනි ේණ ේශ ර භළවිත්ේය්  අඩු ර   ේලනුලහ ළබනි 

ේණ ේශ ර භළවිත්ය හුරු රීමේතු ල  ිරරවළර වාංලර්ධා  ඉ  ජ්ය ෆනීම උේ්වළ අණ වමළම 

්ළයැලලය බළ ේද්. ේතු ල  විහ ේ වි ජ් ත්ළල ේලත් වාංවහථළ  මි්  ළබනි ෆහ ේණ ේශ ර , 

වාංවහථළ ේ තුේණෝවහට් ේණ ේශ ර වශ වාංවහථළ  මි්  ළබනි දියර ේණ ේශ ර ශදු් ලළ දීම වශ එය 

ේ වි ජ් ත්ළල ේලත් ප්රචලලිත් රීමමහ අලය අේවි ප්රලර්ධා  හයුතුම සිදු රනු ෆේේ.  

ඳරිඳහරන ුවඹ 

ේමම වමළම වභළණිර, ක්රියළළම අධාය  ශළ වළමළ යළධිළම ළර්යළලහ අමත්රල මු්්, මළ ල 

වතුණැල, ප්රවතුණළ් , අේවි, ේබ්ළශෆමතු , අභය් ත්ර විණ , නීිර , ළර්මි  ශළ ේත් රතුමරු 

ත්ළ ණ ය  අාංය් ේ්  වම් විත් ේව්. 

ශඵදහවළරීතු ජහරඹ 

ේමම වමළේතු ප්රධාළ  ණිසණළ  ළර්යළය ශළ මධායම බයළ වාංඩෑර්ණය ලැලත්, හුණුපිටිේැ 

පිහිහළ ඇිර අත්ර වමවහත් දිලයි ම ආලරණය ල  ණිසදි දිවහත්රි  ේණ ේශ ර බයළ 41 රී්  වම් විත් 

අේවි ශළ ේබ්ළශෆමේතු පුළු්  ජ්ළයරී්  යු ත් ේව්. ප්රධාළ  බයළ වාංඩෑර්ණේැ ේණ ේශ ර ේම. ේහ  

67,000   ්, ේණ ේෂ ්  රුල ප්රධාළ  ප්රළේද්ශීය බයළ වාංඩෑර්ණේැ ේම.ේහ . 18,500   ් ඇතුමළුල 

දිලයි  පුරළ පිහිටි සියළුම ප්රළේද්ශීය බයළ ල ේම.ේහ . 49,975  ණමණ බයළ රීමේතු ණශසුතු 

ලලි්  වම් විත් ේව්. 

 

2. අයමු/  

2.3. ලවර 2030 ල  විහ කුයළ ණිසමළණ ෘෂි නිහණළ්ය් ේ  ෘෂි නිහණළ්  ේ්ගුණය  රීමමහ 

්ළයවීම ශළ ධජ්ල ණද්ධාිරය වාංර ණය රීමම. 

2.4 ධජ්ල ණද්ධාිර වාංර ණය ර නිමි්  ලවර 2030 ල  විහ ිරරවළර ෘෂිර්මළ් ත්ය  ඟළ 

සිටුවීම ශළ නිහණළ් ය ේ්ගුණය  රීමම. 

2018 ්ධශේ තුම්න කහ්ධතුමශව් මර වහ ශබෞියක ප්රගතියඹ 

වශ ළධාළර ේණ ේශ ර අේවි ඉ ය ේම.ේහ . 6521 රී. ේමම ළර්තුමල තුමෂ අේවි ර ඇිර 

ේණ ේශ ර ප්රමළණය ේම.ේහ . 4437.053   ල  අත්ර   වඳශළ ලෆය ර ඇිර මු් රු. මි. 44.37   

ේව්. එහි ප්රිරත්ය 68  රී.  
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අේ කුැල වශ ළධාළර ේණ ේශ ර අේවි ර ඇිර ප්රමළණය ේම.ේහ .420.031 රී   වඳශළ ලෆය ර 

ඇිර මු් රු.මිලි. 12.6   ේව්. 

ළබනි ේණ ේශ ර  ේ තුේණෝවහට්  - ේම.ේහ .   6.185  රු.  93.349.00 

   ණෆට්   - ේම.ේහ .  31.890  රු.    1,193.43 

   වාංවහථළ දියර ේණ ේශ ර - ලීහර්        389   රු. 100,840.75 

 

2018 ලර්ේැ තුම් ල  ළර්තුමේව් ේණ ේශ ර ආ ය  පිළිබඳ විවහත්ර. 

යුිසයළ (ේම.ේහ .)  ටී.එවහ.පී. (ේම.ේහ .) එතු.ඕ.පී.(ේම.ේහ .) 

73104               18000              63000 

     

2019 ලර්ේැ වාංලර්ධා  ලෆයවහශ්  පිළිබඳ විවහත්ර. 

ේ වී් හ අලය වශ ළධාළර ේණ ේශ ර හ ේව්ළලහ බළදීම. 

“ලෆවි ්ශවයි -තු ්ශවයි” ජ්ළිර ලෆයවහශ  වමළරතුභ උැලවලය ෘෂිර්ම රළජ්ය අමළත්ය රු 

ලව් ත් අලුවිශළේර් මෆිරතුමම් ේ  ප්රධාළ ැලලේය්  මීලණත්  තුමළ ේැදී 2018.08.05 ල  දි  

සුභ ේම ේශ ිර්  ආරතුභ රනු ෆබීය. ේමම ජ්ළිර ලෆයවහශ  ේලනුේල්  සී/ව ාංළ ේණ ේශ ර 

වමළේතු පර්ණ අනු්ශය ්ෆ ව අත්ර මීහ වමළමීල   ේණ ේශ ර ළබනි දියර ේණ ේශ ර පිළිබඳ 

්ෆනුලැල රීමම ශළ ජ් ත්ළලහ ේ  මිේ් බළදීමහ් හයුතුම ර  දී. ේතු වඳශළ ප්රළේද්ශීය අේවි 

නිේයෝජිත්යි්  දිවහත්රි  අේවි විධාළය මශැලලරු්  වශ ළබනි ේණ ේශ ර  ේැ නිෂධාළම්  

වශභළගී විය. 
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12. ශකොශම ශකොභ්ධ් ශඳොශවොය භහගතභ 

 දළක්භ                 :    ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ අලය භළ්ඩය ශළ ේවේලළ ේ  ණමළල නිහණළ් ය 

ේ හ ේබ්ළශෆමම මගි්  ශ්රී ළාංඩෑය ෘෂිළර්මි ේක්ෂේෙයහ 
ධා ළැලමල ්ළයැලලය වණයමි්  රළජ්ය අාංය වතුම ආ්ර්මැල 

ආයත් ය  ලේය්  ක්රියළ රීමම. 

 

 ශභශවය           :   ශ්රී ාංළේව් ප්රමුත්ම ේණ ේශ ර නිහණළ්යළ ශළ ේබ්ළශිස්  ළ බලහ 

ණැලවීේම්  රජ්ේැ ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ ව ්ෆ ේතු වළයතුබර 

හිමිරුේල  ේලමි්  නිහණළ්  විවිධාළාංගීරණය, උවවහ ත්ැලැලලේැ 

නිහණළ්  එළි්ෆ වීම වශ ආයත් ේැ ණළර්ලරුල් ේ  සියළු 

අලයත්ළල් හ විලෘත්ල හයුතුම රමි්  වහලළධී  ආයත් ය  ේව 

ක්රියළැලම වීමහ අලවහථළල උ්ළ රෆනීම. 

 

 වළඳි්වීභ        :   සී/ව ේ ෂඹ ේ මර්් ේණ ේශ ර වමළම ලර් 142  දීර්ක 

ඉිරශළවයහ උරුමතු රීය  ආයත් යරී. ේමම ආයත් ය 

යුේරෝපීයය්  විසි්  1872 ආරතුභ ේ හ ඇිර අත්ර ්ෆ හ 100  රජ්ය 
වතුම වමළම  ලේය්  ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ අධී ණය යහේැල 

අධාය  ම්ඩයය  මගි්  ණළ ය ේව්.  

 

 කහ්ධඹඹ්               :    දිලයිේ්  වී ලළල වඳශළ අලයර  ේණ ේශ ර ප්රමළණේය්  40    

ප්රමළණය   ආ ය ය ේ හ දිලයිේ්  පිහිටි ේ විජ්  ේවේලළ 

මධායවහථළ  ශරශළ  ේ වි ජ් ත්ළල ේලත් වශ ළධාළර ේයෝජ් ළ ්රමය 

යහේැල වශ  මිහ හිඟයරී්  ේත් රල නියමිත් ේව්ළලහ බළදීම.  

 

 අයමුණු        :  ලර්ය තුමෂ රහහ අලය ර  ේණ ේශ ර ප්රමළණය ජ්ළිර ේණ ේශ ර 

ේ්තු ළර්යළය ශළ එ ල ළර්ය මල ආ ය ය රීමම වශ 

ලළල්  වඳශළ අලය ළය ල  විහ හිඟයරී්  ේත් රල වශ  මිහ 

ේබ්ළ ශෆමම.  

 

 ආඹත්නඹ විසි් හක්හත් කයගතත් යුතුම ියයහය ව්ධධන ද්ධලක ව ඉරක්ක : 

්ර් :-     

 ේ වි ජ් ත්ළලේ  ජීල  මට්හම 
 ෘෂිළර්මි වහලයාංේණෝෂිත් භළලය 

 

ඉ :-  

 දිළිඳු බල පිටු ්ෆඩෑම. 
 වළගිනි දුරලීම, ආශළර සුර ණය වශ ේණෝණ ගුණය ඉශෂ  ෆාංවීම වශ ිරරවර 
ෘෂිර්මළ් ත්ය ප්රලර්ධා ය 
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 දිසත්රික්ක ලශඹ් ප්රගතියශේ හයහවලඹ : 

දිසත්රික්කඹ  

ශඳොශවොය ්ධගතඹ (ශභ.ශහො)  එතුමල 

(ේම.ේහ )  
 යරිඹහ(P) 

(ශභ.ශහො)  

  යරිඹහ(G) 

(ශභ.ශහො)  

 ටී එස.පී 

(ශභ.ශහො) 

එතු.ජී.ඕ 

(ශභ.ශහො) 

 මිශ්ර ශඳොශවොය 

(ශභ.ශහො) 

අතුඳහය  2,731.230   42.550   644.100   716.350   46.750   4,180.980  

අනුයහධපුය  4,261.900   1,934.000   1,216.700   1,299.800   136.298   8,848.698  

ඵදු්ර  1,186.450   389.100   408.400   495.950   132.888   2,612.788  

භසකරපු  1,309.800   20.000   324.350   343.350   -     1,997.500  

ශකොශම  46.549   55.750   26.450   54.600   103.431   286.780  

ගතහ්ර  105.750   20.500   58.600   118.550   9.250   312.650  

ගතතුඳව  285.525   237.050   162.602   440.620   17.270   1,143.067  

වතුඵ්ශත්ොහ  2,108.000   609.300   612.300   843.750   57.988   4,231.338  

කළුත්ය  245.300   -     125.950   267.350   6.000   644.600  

නුය  211.850   13.600   73.550   119.250   12.650   430.900  

කෆගත්ර  -     1.000   -     2.000   -     3.000  

රීළිශනොච්   53.100   -     4.800   -     -     57.900  

කුරු/ෆගතර  3,459.800   652.550   953.650   1,057.850   18.081   6,141.931  

භ්නහයභ  105.500   392.550   171.450   133.800   5.000   808.300  

භහත්ශ්  508.350   556.500   194.200   204.050   15.000   1,478.100  

භහත්ය  360.200   113.900   163.200   363.650   58.250   1,059.200  

ශභො/යහගතර  1,516.650   463.600   473.350   542.350   456.730   3,452.680  

මුරියව්  115.650   56.750   54.600   36.400   9.900   273.300  

නුය එළිඹ  174.300   448.900   149.150   144.550   194.550   1,111.450  

දිසත්රික්කඹ 

ශඳොශවොය ්ධගතඹ (ශභ.ශහො) 
එකතුම 

(ශභ.ශහො) 
 යරිඹහ(P) 

(ශභ.ශහො)  

  යරිඹහ(G)  
(ශභ.ශහො)  

 ටී එස.පී   

(ශභ.ශහො) 

එතු.ජී.ඕ  

(ශභ.ශහො) 

 මිශ්ර ශඳොශවොය  

(ශභ.ශහො) 

ශඳොශරෝනරු  4,376.100   2,173.200   1,294.150   1,848.900   132.500   9,824.850  

පුත්ත්රභ  948.200   293.850   273.050   264.400   26.500   1,806.000  

යත්නපුය  531.200   14.500   142.250   173.450   11.000   872.400  

ත්රිකු/හභරඹ  2,050.500   441.100   475.900   590.300   -     3,557.800  

ව්නිඹහ  87.250   62.050   56.050   30.900   5.000   241.250  

ඹහඳනඹ  -     30.000   13.500   -     -     43.500  

එතුමල  26,779.154   9,022.300   8,072.302   10,092.170   1,455.036   55,420.962  
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13. රවකහ ශඳොසශෂේට් භහගතභ 

දළක්භ 

“ එේණළල ේණ වහේේට් නිධිය ප්රවහත් ේව භළවිත්ළ ර නිමි්  ේණෝය්ළයී ේණ වහණරවහ මගි්  අණේ  

මළත්ෘභූමිය වළරලැල ණවරී්  වළරලැල රීමම.” 

ශභශවය 

 “ ණිසවර හිත්ළමී වශ  ල ්රමේව්්ය්  ශරශළ ේණ වහණරවහ ලලි්  වහලයාංේණෝෂිත් ේලමි්  ජ්ළිර 

ේණ වහේේට් අලයත්ළලය වෆපිමම.” 

 

වළඳි්වීභ 

එේණළල ේණ වහේේට් නිධිය 1971 අේප්රේ් මව 04 ල  දි  භූ වි්යළ වමී ණ ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

විසි්  ේව යළ ්  ළ දී. ේමම නිධිය ේම.ේහ . මිලිය  60   ණමණ ල  අත්ර එය උතුමරු නිධිේැ 

ේම.ේහ . 40   වශ ්කුණු නිධිේැ ේම.ේහ . 20   ලේය්  පිහිහළ ඇිර අත්ර මුහුදු මට්හමි්  මීහර් 

200   උසි්  ඳු ණ් ිර 06 රී්  වම් විත්ල ේශ හයළර් 324  ණමණ භූමි ප්රමළණය  පුරළ විසිම 

ඇත්. ේණ වහේේට් ේහ ්  මිලිය  60   ණමණ ණලිර  ේමම ේෝණවහ හි   33 – 40   ේණ වහණරවහ 

ේණ් ේහ  වයිඩ් වාංකහයරී්  වම් විත් ේමම නිධිය ේ ල ණලිර  ගුණළැලම ශළ අද්විතීය 

ේණ වහේේට් නිධීය  ේවේ වෆෂරීය ශෆ.  

සී/ව ාංළ ේණ වහේේට් ආයත් ය 1992 ජලි මව 10 ල  දි  සීමිත් ලඩෑම  ඇිර වමළම  

ලේය්  1982 අාං 17 ්රණ වමළතු ණ ත් යහේැල වාංවහථළපිත් ර  ද්ේද් රළජ්ය ෆ, තු ශළ 

ිවජ් වාංලර්ධා  වාංවහථළේව් එේණළල ේණ වහේේට් ලයළණෘිරය , 1987 අාං 23 ්රණ ේණ දු වාංවහථළ ේශෝ 

රජ්යහ අයිිරය ණලරළ ්  ළ ේණ දු වමළතු ලේය්  ණිසලර්ත් ය රීමේතු ණ ත් යහේැලය. ේේවේ 

 මුැල 2007 අාං 7 ්රණ වමළතු අඥළ ණ ත් යහේැල ේමඩෑ වමළම  ෆලත් ලියළ ණදිාංචි රනු ෆබ 

ඇත්.  

 

මිපක රිඹහකහයකතු ව ශභශවයුතු සබහඹ 

වමළේතු මලි හයුතුම ේව ෘෂි ේභෝ වඳශළ ේණ වහේේට් ණළළණ ෆනීතු රීමම , වෆසීම වශ 

අේවිය සිදු ර  අත්ර , මීහ අමත්රල 2014 ලර්ේැ දී ආයත් ය මගි්  ලළිසයේණ  , 

 ැලේැලලෆල  ේණ ් ේණ ේශ ර මිශ්රණළළරය  වහථළපිත් ේ හ උවවහ ත්ැලැලලේය්  වශ වළධාළරණ 

මි  වහිත්ල ේණ ් ේණ ේශ ර වෆණයුම සිදු රයි. 
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හඳෘිය ව ශභශවයුතු 

2017 ලවේර් මු් මළව 08 තුමෂ ඟළ ර ැල මුළු පිිසලෆටුම රු.මි. 268.61   ව අත්ර ණසුගිය ලවරය්   

ශළ වෆවඳීේතු දී   ේමය වෆෂරීය යුතුම අඩු වීමරී. එේණළල ේර   ේණ වහේේට්  (ERP ) ේම.ේහ . 

22,342.25   ශළ අධිේශ්රේිවේැ එේණළල ේර   ේණ වහේේට්  (HERP) ේම.ේහ . 4,900.65   අේවි 

ර ෆනීමහ ආයත් ය වමැල වී ඇිර අත්රම, ණෆලිර අයශණැල ළෂගුණය, ්ෆඩි නියඟය, අවහථළලර 

ේණ ේශ ර ප්රිරණැලිරය, අතුමරු ේණ ේශ ර ල (ආේද්) ණලිර  අධි මි ඉශෂ යළම ේතු ලවර තුමෂ 

ේණ වහේේට් වඳශළ ව ඉ්ලුම අඩු වීමහ බෂණළ ඇත්. 

ඉශත් ේශේතූ්  මත් ආයත් ේැ අධාය  ම්ඩයය විසි්  වාංලර්ධා  ක්රියළළරතු වශ ආයත් යහ 

මිදී ෆනීතු ( අත්යළලය ශළ ලෆ්ැල ේද් ශෆර )  ණලිර  ේලෂඳණ ත්ැලැලලය යථළ ණිසදි වවහ ල  

තුමරු අඩු රීමමහ තීරණය ර ඇත්. 

මලි ලේය්  ේර   ේණ වහේේට් වඳශළ ව ඉ්ලුම ණශත් රුණු මත් ණ් තු ේව්. 

 ේැල , ේණ ් , රබර් ය  ප්රධාළ  ේභෝය්  වඳශළ ඉ්ලුම වශ  ලළේැ ේලෂඳණෂ මි ණ්   

 පිහරටි්  ආ ය ය රනු බ  ේර   ේණ වහේේට් වඳශළ ව පිිසලෆය 

 ේර   ේණ වහේේට් වඳශළ ව ේලෂඳණ තුමෂ ණලිර  ආේද්ය් ේ  මි ණ්  

 ශ්රී ාංළල තුමෂ ණලිර  අණ ය  ේලෂඳණ වහථළයීත්ළලය මත් 

 ශ්රී ාංළ රජ්ය විසි්  බළ ේ්නු බ   වශ ළධාළර වශ රළජ්ය ප්රිරණැලතී්   

 

2018 .01.01 දින සිහ 2018.07.31 දින දක්හ ආඹත්නික ප්රගතියඹ තුඵ්ධ හයහවශික 

හ්ධත්හ 

මරභඹ වහ ශබෞියක ත්ත්ත්ඹ් 

2018.01.01.දි  සිහ 2018.07.31 ් ලළ ආයත් ේැ ඊ.ආර්.පී. ශළ එච්.ඊ.ආර්.පී. ේණ ේශ ර ල 

නිහණළ් ය , අේවිය වශ ආ්ළයම වතුබ් ධා ්ැලත් 

ේණ ේශ ර ලර්ය 
නිහණළ් ය අේවිය ආ්ළයම )රුපිය්(  

ඊ.ආ්ධ.පී 
30,259.50 26,281.32 259,018,715 

එච්.ඊ.ආ්ධ.පී 
7,441.90 6,626.65 76,247,500 

ශඳෝ 
648.15 350.56 12,500,065 

එතුමල 38,349.55 33,258.53 347,766,280 
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ආඹත්නඹ තුමශ කහ්ධඹහධනඹ දියුණු රීරීභ වහ ව අනහගතත් ළශසුතු 

1. ේටි ළලී  ේභෝ වඳශළ ව රහ තුමෂ ණලිර  අලයත්ළ වපුරළ ෆනීම වඳශළ ේණ වහේේට් 

ේණ ේශ ර භළවිත්ය තුමළි්  ත්රිැලල සුණර් ේණ වහේේට් ( TSP) ශළ සිාං් සුණර් ේණ වහේේට්  ( SSP 

) නිහණළ් ය රීමම තුමළි්  වෆෂරීය යුතුම ශළ ජ්ළිර අලයත්ළලය  වපුරළ ෆනීමහ ශෆරී බල 

ශඳු ළ ේ  ඇිර අත්ර ලවරහ සිාං් සුණර් ේණ වහේේට්  ( SSP ) ේණ ේශ ර ේම.ේහ . 

100,000   නිහණළ් ය රීමමහ ලයළණෘිර ේයෝජ් ළල  ේතු ල  විහැල ේර්ඛීය අමළත්යළාංය 

ේලත් බළ දී ඇත්. ේතු වඳශළ ඇවහත්තු් තුමල රු. මි. 9,000   ේව්. 

2. පිදුරු, ේ ම, ගිනිසීිසයළ (ඇ්බීසියළ) ශළ එේණළල ේර   ේණ වහේේට්  (ERP ) භළවිත්ළ 

රමි්  ළබනි ේණ ේශ ර  ේව ේණ වහේණ  ේ තුේණෝවහට් ේණ ේශ ර  නිහණළ් ය 

රීමම මගි්  ණිසවර හිත්ළමී ේණ ේශ ර ෘෂිර්මළ් ත්ය වඳශළ ේය ්ළ ෆනීමහ ේණෂඹවීම. 

3. ඉදිිස ලර්ය්  තුමෂදී රබර් , කුරුඳු ශළ ම් ලළල්  වඳශළ ේල්  ේල්  ලේය්  ේණ ේශ ර 

නිහණළ් ය්   රමි්  විවිධාළාංගීරණය රීමම. 

4. ගිණුතු ණෆේ ජ්ය යළලැලළලී  රීමම ශළ ආයත් ය වඳශළ  ේලේ අයවිය  නිර්මළණය රීමම 

තුමළි්  නිහණළ් ය වශ විනිවි්භළලය ලෆඩි දියුණු රීමම. 

5. ජ්ළිර අලයත්ළලය  වපුරළ ලීම වඳශළ නිහණළ්  ප්රමළණය ලෆඩි දියුණු රීමම පිිවව  ල 

ය් ෙ සෙ මිදී ෆනීම වශ අිරේර් ේභෝ ලෆඩි දියුණු රීමම. 

6. ්ෆණුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  වාංවිධාළ ය රමි්  ේද්ශීය ේණ ේශ ර භළවිත්ළ රීමම තුමළි්   ලෆඩි 

ආර්ථි වශ ණළිසවිස  ප්රිරළභ අැලණැල ර ෆනීම පිළිබඳ ේ වී්  ්ෆනුලැල රීමමහ හයුතුම 

රීමම.   
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විශලේෂිත් ඒකක - ශගතොවි බහයකහය අයමුදර 

ශගතොවී්ශ  බහයකහය අයමුදර 

ආයතුබඹ - ේ වී් ේ  භළරළර අරමු් 1994 මළර්තුම මව 09 ල  දි  රජ්ය ේලනුේල්  මු්්   

අමළත්යළාං ේ්තුලරයළ ශළ අරමු් ේලනුේල්  එලහ ෘෂිර්ම වාංලර්ධා  ශළ ණර්ේැණ 

අමළත්යළාංේැ ේ්තු, එම අමළත්යළාංේැ රළජ්ය ේ්තු, ෘෂිර්ම නිහණළ්  ශළ අේවි හයුතුම 

පිළිබඳ අමළත්යළාංේැ ේ්තු, ේ විජ්  ේවේලළ ේ මවළිසවහ ශළ භළ්ඩයළළර නිේයෝජ්ය 

ේ්තුේ්  වම් විත් ම්ඩයය  අැලව්  ත්ෆබ භළරළර ඔේපුල  මන්්  වහථළණ ය ර ඇත්. 

 

ශභශවය - සුළු ේ වී් ේ  ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය ශළ සුභ වළධා ය වඳශළ අලය ණසුබිම වවහ 

ර සුළු ේ වී් ේ  වක්රීය ්ළයැලලය තුමළි්  ෘෂිළර්මි ලේය්  වහලයාංේණෝෂිත් ශ්රී ාංළල  

ේ ය ෆඟීම. 

 

අයමුණු - 1994 දී වහථළපිත් භළරළර ඔේපුේව් වඳශ්  ල  ආළරයහ ශළ 2002 ලර්ේැදී අමළත්ය 

ම්ඩය වාංේද්ය  මන්්  අරමුණු පුළු් රීමම මන්්  ේ වී් ේ  භළරළර අරමු් ණශත් අරමුණු 

ේලනුේල්  ක්රියළැලම ේව්. 

• ශ්රී ාංළේව් ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය ශළ ේ වි ජ් ත්ළලේ  සුබවළධා ය ලෆඩි දියුණු රීමම. 

• සුළු ේ වී් හ ේටිළලී  ෘෂිළර්මි ණය ණශසුතු වෆසීම 

• සුළු ේ වී් හ ෘෂිළර්මි ේය්වුතු වතුණළ් ය 

• සුළු ේ වී් ේ  මය දුහරත්ළලය්  මඟශරලළ ෆනීම වඳශළ සුළු ේ වියළහ ේලේෂඳණ ණය 
ණශසුතු වෆණයීම 

• සුළු ේ වී් ේ  ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය ශළ සුභවළධා ය වඳශළ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  
ක්රියළැලම රීමම. 

• ේබෝ ශළ වැලල නිහණළ්  ක්රියළලලිය ේම් ම නිහණළ් ය පිිසවෆසුම වඳශළ සුළු ේ වී් හ 
අලය ේල ැල අනු්ශය්  බළ දීම. 

• ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා යහ ණශසුතු වෆසීම වඳශළ විේේ ෘෂිළර්මි ලෆයවහශ්  
ක්රියළැලම රීමම. 

• උ ත් අරමුණු ඉටුර ෆනීම වඳශළ ක්රියළැලම ර  ලයළණෘිර ේලනුේල්  ලළර්ෂි 
ඇවහත්ේතු් තුමලහ අනුල ප්රිරණළ්  බළ ේ්නු බයි. 

ප්රධහන රිඹහකහයකතු 

1. ප්ර්ළ  (විවිධා වාංලර්ධා  ලයළණෘිර ක්රියළැලම රීමම වඳශළ මු්් බළ ේ්  අත්ර  ෆලත් අය 
රීමම  සිදු ේ  රයි. එේශැල පියවීතු සිදු  යුතුමය.) 

2. ණය (ේ විජ්  බෆාංකු ශළ ප්රළේද්ශීය වාංලර්ධා  බෆාංකුල ශරශළ වශ  ේණ ළි අනුණළත්ය්  ශළ 
ේවීතු වඳශළ වශ  ළය  යහේැල විවිධා ලයළණෘිර වඳශළ) 

3. අැලිරළරතු ( ආයත්  ශළ ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල ක්රියළැලම ර  ලයළණෘිර වඳශළ බළ ේ්නු 
ෆේේ. ේණ ළිය අය රනු ේ  බ  අත්ර බළදු්  මු් ණමණ  ආණසු ේවිය යුතුමය). 

 

අධක් භණ්සරඹ  
 
අරමු්ේ් තීරණ ෆනීේතු ක්රියළලලිය අධාය  ම්ඩයය  මන්්  සිදු ර  අත්ර සියළු ලයළණෘිර 
අනුමත් රීමම අධාය  ම්ඩයය මන්්  සිදු රනු බයි. අධාය  ම්ඩයය ණශත් වඳශ්  
වාංයුිරේය්  යු ත් ේව්. 
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• වභළණිර - ෘෂිර්ම අමළත්යළාංේැ ේ්තු 

• වළමළජි - ේ විජ්  වාංලර්ධා  ේ මවළිසවහ ජ් රළ් 

• වළමළජි - ප්රධාළ  ණළධිළම (ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය) 

• වළමළජි - භළ්ඩයළළර විේේ නිේයෝජිත් 

 
අයමුදශ් ප්රධහන ආදහඹතු ප්රබඹ 
 
අරමු් වඳශළ ල  ප්රධාළ  ආ්ළයතු ප්රභලය ේ විේවත් ේ ත්සකයිේැ විකුණුතු ආ්ළයේම්  යතු 

ප්රිරත්ය  ශළ අරමු්ේ් අිරිස ත් අරමු්් ආේයෝජ් ේය්  ෆේබ  ේණ ළී ආ්ළයතු ේව්. 
 

 ියයහය ව්ධධන අයමුණු 
සිදු කයනු රඵන ව්ධධන 

ළසහවන /හඳෘියඹ  
අශප්ක්ෂිත් ප්රියපර 

අයමුදශ් ියයහය 

ව්ධධන ද්ධලක 

1 
සියළු ආළරේැ දිළිදු බල 
සියළු ත්ෆ් හිම දුරු රීමම 

ශ්රී ාංළේව් ෘෂිළර්මි 
ලයළණෘිර වාංලර්ධා ය ශළ 
ේ වි ජ් ත්ළලේ  
සුබවළධා ය ලෆඩි දියුණු 
රීමම. 

සුළු ේ වී් ේ  
ආර්ථි වාංලර්ධා ය 

යෆපුතු මට්හේතු සිහ 
ලළිවජ් ආර්ථියහ 
ණැල ව ප්රිරළී ්  
වාංයළල. 

සුළු ේ වී් හ 
ෘෂිළර්මි ේය්වුතු 
වතුණළ් ය 

්ළමීය මට්හමි්  
ආශළර සුර ෂිත්භළලය 
ත්ශවුරු රීමම 

සුළු ේ වී්  
ේලනුේල්  බළ 
ේ්  ් 
ෘෂිළර්මි 
ේය්වුතු වාංයළල 

2 

කුවගි්   දුරලීම, ආශළර   
සුර ෂිත්භළලය ශළ ඉශෂ 
ේණෝණය  අැලණැල 
රෆනීම වශ ිරරවර 
ෘෂිර්මය ප්රලර්ධා ය 
රීමම. 

ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා යහ 
ණශසුතු වෆසීම ශළ 
ෘෂිළර්මි ලෆයවහශ්  
ක්රියළැලම රීමම වඳශළ 
ණය ණශසුතු වෆසීම 

ආශළර නිහණළ් ය 
ප්රලර්ධා ය රීමම. 
 
ආශළර සුර ෂිත්ත්ළලය 
ත්ශවුරු රීමම. 

බළ දු්  ණය 
ප්රමළණය  
 
ප්රිරළී ්  වාංයළල 

3 

ප්රත්යවහත් ව යටිත් 
ණශසුතු ත්ෆනීම, 
අ් ත්ර්්ශ ය ශළ ිරරවර 
ළර්මීරණය්  
ප්රලර්ධා ය,  ේලෝැලණළ්  
ධධාර්යමැල රීමම.  
 

සුළු ේ වී් ේ  
ෘෂිළර්මි යටිත් 
ණශසුතු ලෆඩිදියුණු රීමම 
වඳශළ ප්රිරණළ්  බළදීම 

්ළමීය සුළු ලළිසමළර් 
අළුැලලෆඩියළල ශළ 
වාංලර්ණය 
 
ේ විජ්  ේවේලළ 
මධායවහථළ ල 
ේණ ේශ ර ේබ්ළශෆිසම. 

ලෆඩිදියුණු ර  
් ්ළමීය 
සුළුලළිසමළිස 
ප්රමළණය 
 
ඉදිර  ් 
ේණ ේශ ර බයළ 
ප්රමළණය ශළ අේෂවි 
ලෆඩිවීේතු ප්රමළණය 

මය දුහරත්ළලය්  අලම 
ර ෆනීම වඳශළ සුළු 
ේ වී් හ ේලෂඳේණ ෂ 
ණය ණශසුතු වෆණයීම. 
 

 ේ විජ්  බෆාංකුල 
ශරශළ ණය ණශසුතු 
බළ දීම 

 ප්රළේද්ශීය වාංලර්ධා  
බෆාංකුල ශරශළ ණය 
ණශසුතු බළ දීම 

ේ විජ්  බෆාංකුල 
ශරශළ ණය ණශසුතු 
බළ දීම තුමලි්  ්ළමීය 
සුළු ණිසමළණ 
ලයළණෘිරල ිරරවළර 
බල ත්ශවුරු වීම. 
 
ෘෂිළර්මි 
ලයලවළයයි්  බිහි 
රීමම. 

බළ දු්  ණය 
ප්රමළණය 
 
ප්රිරළී ්  වාංයළල 
 
 
බළ දු්  ණය 
ප්රමළණය 
 
ප්රිරළී ්  වාංයළල 
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 අයමු/ ඉරක්කඹ 

)රු(  

ප්රගතියඹ % 

1 ශ්රී ාංළේව් ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය ශළ ේ වි 
ජ් ත්ළලේ  සුබ වළධා ය ලෆඩි දියුණු රීමම. 
 

212.698 19.8 9 

2 සුළු ේ වී් හ ෘෂිළර්මි ේය්වුතු වතුණළ් ය 
 

6.03 0.054 1 

3 ේබෝ ශළ වැලල නිහණළ්  ක්රියළලලිය ේම් ම නිහණළ්  
පිිසවෆසුතු වඳශළ සුළු ේ වී් හ අලය ේල ැල 
අනු්ශය්  බළ දීම. 
 

33.17 0.92 3 

4 සුළු ේ වී් ේ  ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා ය ශළ 
සුභවළධා ය වඳශළ ්ෆනුලැල රීමේතු ලෆයවහශ්  
ක්රියළැලම රීමම 
 

5.0 0 0 

5 ෘෂිළර්මි වාංලර්ධා යහ ණශසුතු වෆසීම වඳශළ 
විේේ ෘෂිළර්මි ලෆයවහශ්  ක්රියළැලම රීමම. 
 

8.0 3.0 37.5 

6 සුළු ේ වී් හ ේටිළලී  ෘෂිළර්මි ණය ණශසුතු 
වෆසීම 
 

21.0 0 0 

7 සුළු ේ වී් ේ  මය දුහරත්ළලය්  මඟශරලළ ෆනීම 
වඳශළ සුළු ේ වියළහ ේලේෂඳණ ණය ණශසුතු 
වෆණයීම 
 

299.85 69.97 23.33 

8 අැලිරළරතු 101.0 0 0 
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කස රීරීභ වහ දහඹකත්ඹ  

 

 

ශභශවඹවීභ 

බී .විජ්යරැල  මශත්ළ  
ේ්තු (ෘෂිර්ම 
අමළත්යළාංය) 

ඩී.වී.බ් දුේවේ  මශත්ළ  
ේ්තු  ( ෘෂීර්ම රළජ්ය 
අමළත්යළාංය) 

එ් .නිම්ළ යයවහ මිය  
අිරේර් ේ්තු  
 (ේමේශයුතු ශළ ඇයුතු ) 

යේ.යේ.එවහ.මාං මශත්ළ  අධාය  (වෆසුතු ) 

තුඵ්ධීකය/ඹ වහ 

ශෝදුඳත් ඵළලීභ  

එච්.පී.ඊ.එතු. ිරේවේරළ මශත්ළ  වශළර අධාය  (වෆසුතු) 
 
වශළර අධාය  
 ( වෆසුතු) 

එච්.එ්.සී.එ් .ේවව්ල් දි 
ේමේ විය 

කස රීරීභ ව පිටු 

නි්ධභහ/ඹ  
අයි.එවහ. . ේශේලළණිරරණ මිය  

වාංලර්ධා  නිධාළම 
(ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය) 

ශත්ොයතුමරු රඵහ දීභ  
සියලුම ආයත්  ප්රධාළනී්  ශළ 
විය භළර නිධාළම්  

ඡහඹහරඳ කස රීරීභ වහ 

උඳශදස  

යේ.එතු.ඩී. ල් නි ළය 
මශත්ළ  

අධාය , මළධාය 

මු්කයඹ  

  
ෂහිරු ේණේර්රළ මයළ  

ණිසණ ්ැලත් ක්රියළරු , 
මළධාය  ය (ෘෂිර්ම 
අමළත්යළාංය) 

බහහ ඳරි්ධත්නඹ - ඉවග්රීසි  
බී. ආිසයණළ මශත්ළ වශ  
 
ආයත්  මන්්  

භළළ ණිසලර්ත්  
(ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය) 
 

ඉවග්රීසි ඳරිගත/ක  පිහඳත් 

රීරීභ  
 ත්ළළ ළවි් දි රැල ළය  
ේමය  

ණිසණ පුහුණු , 
වෆසුතු අාංය  
(ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය) 
 

බහහ ඳරි්ධත්නඹ - ඉවග්රීසි ,  

පිටු ළකසීභ ව අ් 

කසරීරීභ  

එවහ.එතු.එ් .චලතුමිසළ වමරවීර 
මිය  

භළළ ණිසලර්ත්  
ේ විජ්  වාංලර්ධා  
ේ්ණළර්ත්ේතු් තුමල 

බහහ ඳරි්ධත්නඹ - ශදභශ 
ේම ේශ මඩ් ජ්බීර් ේම ශළමඩ් 
ිස්ලළ්  මශත්ළ 

ඩුබළයි ත්ළ ළණිර ළර්යළය   

බහහ ඳරි්ධත්නඹ - ශදභශ 

තුඵ්ධීකය/ඹ ව 

අ් කස රීරීභ  

සර්වළ්  රළසි   මශත්ළ  
ජ්ළිර ේණ ේශ ර ේ්තු 
ළර්යළය - (ෘෂිර්ම 
අමළත්යළාංය) 

ශඳොත් මුද්ර/ කහයුතුම  ප්රවතුණළ්   ය   (ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය ) 

ශඳොත් ඵළඳීභ වහ මුද්ර/ඹ  අකුර ප්රි් හර්වහ , බැලත්රමු් 

ප්රකහලනඹ වෆසුතු අාංය , ෘෂිර්ම අමළත්යළාංය 
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