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2018.11.07ර-රර2018.ර12.ර15 

ෘෂිර්භර,රග්රහමීය ඹර්ර්ක ර
ුයුතුරවහරහරිභහර්රයහජර
අභහත්ර 

එස.එස.රඅමීය ර්රඅලිරභළතිතුභහර 2018.12.ර25රසිුර 

 

අභහත්හංලරොකම්රරුර 

ොකම්ර-රෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹර 

බී.විජඹයත්නරභවත්හර 2015.ර01.20ර–ර2018.10.ර26 

ොකම්ර-රෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

ොක්.ඩී.එස.රරු්ච්ද්රරභවත්හර 
2018.10.31ර*ර(රඳශුණරයුර
ොකම්රත්නතුයුරඳත්රරීරීභර) 

ොකම්ර 
ෘෂිර්භර,රග්රහමීය ඹර්ර්ක ර
ුයුතුරඳශුරම්ඳත්රංර්ධනර
,රහරිභහර්රවරධීයරවහරජරජර
ම්ඳත්රංර්ධනරඅභහත්හංලඹ 

ොක්.ඩී.එස.රරු්ච්ද්රරභවත්හ 
2018.12.24රසිුර 
*ර(රොදනරරයුරොකම්ර
ත්නතුයුරඳත්රරීරීභර) 

ොකම්ර-රෘෂිර්භරරයහජර
අභහත්හංලඹර 

ඩී.වී.රඵ්දුරොේනරභවත්හර 2016.ර02.ර08.ර–ර2018.11.28ර 
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්ඹත්නරප්රධහීන් 

 

 

 

්ඹත්නඹ ත්නතුය නභ හරසීභහ 

01.ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

ෘෂිර්භර
අධක්ර
ජනයහක 

්චහර්ඹර්ර්.්ර්.රඒ.ර
විොේොෝ්රභඹහ 

2018.01.ර01ර–ර 
2018.02.09 

ෘෂිර්භර
අධක්ර
ජනයහකර(රයහ.ර
්) 

ඩබ්.ඒ.ජී.රසිසියරකුභහයරභඹහ 
2018.02.ර09ර- 
2018.ර03.ර26 

ෘෂිර්භර
අධක්ර
ජනයහකර(ළ.ඵ) 

්චහර්ඹරඩබ්.රඑම්.රඑම්.ර
වීයොෝ්රභඹහ 

2018.03.ර26ර-රර2018.12.31 

02.රො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

ො විජනර
ංර්ධනර
ො භහරිසර
ජනයහක(ළ.ඵ) 

ඩී.වී.රඵ්දුරොේනරභඹහ 2017.02.17රර-රර2018.02.15 

ො විජනර
ංර්ධනර
ො භහරිසර
ජනයහක 

ඩබ්.එම්.එම්.බී.රවීයොේයර
භඹහ 

2018.02.16 –  
2018.12.31 

03.රඅධක්රජනයහක 
ෘෂිර්භරවහරො විජනර
යක්ණරභණ්ඩරඹ 
 

බහඳති 
සිඩ්නිරොරෝය්සරජනහඹර
භවත්හ 

2018.01.01ර–ර 
2018.05.22 

බහඳති 
ීනතීඥරසිරිඳහරරවිරිත්ුණකරර
භවත්හ 

2018.06.13- 
2018.12.24ර 
දක්හර*A 

04.අධක්රජනයහක 
වීරඅොශවිරභණ්ඩරඹ 
 

බහඳති 
ීනතීඥරඋඳහලිරොභ ොව ට්ටිර
භවත්හ 

2018.06.02ර– 
2018.12.31ර 
දක්හර*B 

05.රරජහතිර්වහයර
ප්රර්ධනරභණ්ඩරඹ 

බහඳති ධම්මිරීරිසරභඹහ 
2018.01.01 
-රර 
2018.03.21 

 
ීනතීඥරබී.සී.රඩබ්.ර
ඉේදභකො ඩරභඹහ 

2018.05.16ර–ර 
2019.02.10 

උඳරබහඳති ොක්.ඒ.රඵණ්ඩහයරභඹහ 
2018.01.01ර–ර 
2018.03.21 

 චමි්දරකුභහයසිංවරභඹහ 2018.05.ර28රර-ර2019.02.10 
06.රශ්රීරරංහර
ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිර
බහ 
 

බහඳති එස.ඩී.ජී.රජඹර්ධනරභඹහ 
2015ර.11.06ර–ර 
2018.12.31 

07.රොවක්ුර්ර
ො බ්ඵෆඩුරො විර
ුයුතුරඳර්ොැණරවහර
පුහුණුරරීරීොම්ර්ඹත්නඹ 
 

අධක් ොක්.රඩබ්.රඊ.රයලිඹේදරභඹහ 
2017ර.09.ර20 
 

අධක් රුණහදහරඋඩොේරභඹහ 
2018.06.ර20ර–ර 
2019.01.17 

08.රජහතිරඳසුරඅසනුර
ශභනහයණර
්ඹත්නඹ 
 

බහඳති 
හවි්ද.රසී.රදිහනහඹර
භඹහ 

2016.07.01ර–ර 
2018.11.01 

 ටි.රඑච්.එම්.රහයරභඹහ 2018.11.ර02රසිු 



v 
 

 

ංරක්ඹර 

*A - ීනතීඥරසිරිඳහරරවියත්ුණකරරභවත්හර2018.12.24රදිනරඉකරහරඅසවීර තිරඅත්යරඑභරත්නතුයුරොනත්ර

නිරධහරිොඹක්ර2019.01.31රදිනරඳත්යර ත්.ර 

*B -ර2018.05.12රදිනළතිරඅංර2070/56රදයනරඅතිවිොලේරළට්රනිොව්දනඹරභඟි්ර2018.05.12රදිනරවීර

අොශවිරභණ්රඩරඹරොභභරඅභහත්හංලොැරවිඹරඳථමඹුරඑක්රවී ත්.ර

්ඹත්නඹර ත්නතුය නභ හරසීභහ 

09.රශ්රීරරංහරවදමභර
අධිහරිඹර 

බහඳතිර 
රලී්ද්රරනහවත්ළ්නර
භඹහර 

2017.01.05රර
2018.05.03 

බහඳතිර 
යි.ජී.අයි.රභ්රකුභහයර
භඹහර 

2018.05.ර31රරසිුර 

උඳරබහඳතිර 
ඉසුරුරනිකරධනංජඹර
භඹහර 

2018.08.ර30රසිුර 

10. සීභහරහිත්රරංහර
ොඳ ොව යරභහභර 

බහඳති 
ජී.ඩබ්.ර්ර්.රොයෝණර
ඩුොේරභවත්හර 

2015.02.19රර
2018.05.03 

 
ඒ.රඅොබ්ගුණොේයර
භවත්හර 

2018.05.14ර
2018.12.31ර 

ක්රිඹහහරීරරඅධක්ර 
චමි්දරලිඹනොේරභඹහර 2015.02.18ර

2018.05.16 

 
ී.්ර්.රරලිත්ර ්ත්ීනරදර
ොභ්සරභඹහර 

2018.08.10ර
2018.12.31ර 

11.රසීභහරහිත්ර
ො ශඔරො භර්කර
ොඳ ොව යරභහභර 

බහඳතිර 
එච්.ොක්.තුසිත්ර
වකොර ළුරභඹහර 

2015.02.09ර 

 
බහඳති 

ඩී.ොක්රජත්රකුභහයර
ොඳොර්යහරභඹහර 

2018.05.17ර
2018.12.31 

12.සීර/රරරංහර
ොඳ සෝපට්රභහභර 

බහඳතිර 
උඳහලිරඅනුයහධර
දිහනහඹරභවත්හර 

2018.01.01ර
2018.12.31ර 



1 
 

වළඳි්වීභර 

තියහයරංර්ධනඹරවහරනර2030රනහඹරඳත්රඹරඅනුරරර රොෝලීඹරංර්ධනරඅභිභත්හර්ථමර(රතියහයර

ංර්ධනර අයුණණුර )ර ර හක්හත්ර යර ළීනභර වර ජහතිර ්වහයර නිසඳහදනඹර ර ඉවශර නළංවීභර වහර

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹරරංර්ධනරඅයුණණුරොභොවඹහර ත්.ර 

යර2030රනරවිුර්වහයරනිසඳහදනරඳේධතිරත්වවුරුරරීරීභ,රහරගුණරොනසරවීම්රරුරවළඩරළසීභර

වහරනරධහරිත්හරලක්තිභත්රරීරීභර,රඳොේරගුණහත්භරත්ත්ත්ඹරර්ධනඹරරීරීභුරුයුතුරයර ත්.ර

යරර2020රනරවිුරබීජරවරහරයනරරදරලහරරරවරො විඳරරවරෘවහශ්රිත්රතු්ොේරජහනභඹර

විවිධත්ඹර ඳත්හොනරඹහභර ,ර බීජරවර ලහර ඵළංකුරඵත්හර ොනරඹහභ,ර ග්රහමීය ඹර ඹටිත්රර ඳවසුම්ර

ංර්ධනඹ,රජහනරඵළංකුරවහර්ොඹෝජනඹ,රෘෂිහර්මිරොශදඳරරංර්ධනඹ,රදුම්ො රරබහවිත්ඹර

ඳහරනඹරරීරීභරවහරවුරොරෝරොෞඹරංවිධහනොැරළඩරළරළසභරවහර දහඹරවීභ,රහ්ත්හ්ර

විඵරර ළ්වීභ,ර ජරඹර ම්ඵ්ධරජීර ඳේධතිර්යක්හරරීරීභ,ර තියහයර ඳරිොබෝජනඹර ඉවශරනළංවීභ,ර

ෘෂිහර්මිරජජර විධත්ඹර්යක්හරරීරීභ,ර ඹනරතියහයර ංර්ධනරඉරක්රවර දර්ලරපුයහර

ළීනභුරුයුතුරයර ත්.ර 

ොභභරළඩුව්රක්රිඹහත්භරරරීරීොම්දීරරුණහුනරදු්රඅභිොඹෝරදරයහශිඹරී.රඑභරරඅභිොඹෝරඅත්යරඳසුගිඹර

යර රීහිඳඹර පුයහර ඳළතිර නිඹඟඹර වහර ොර  පුයහර ර සිදුරරහරගුණිර විඳර්ඹහර ර ොවේතුෝර සිදුවුර

ඳසුහමීය රඵර,රරග්රහමීය ඹරජනත්හොේරණඹඵයරවහර්දහඹම්රභහර්රඅඩුවීභර,රරවදිසිරරොයෝරරඳළිොඵෝධරවහරනර

ත්ත්රවහනිරවහරුණහුණරදීභ,රරවිරනළතිරොඳ ොව යරබහවිත්ඹරවහරවනහධහයරරඵහරදීභරරප්රධහනර

ොව්.රර 

ඒරඅනුරොභභරඅභිොඹෝරරුරපිළිඹභක්රොරරහරගුණිරවිඳර්ඹහරරුරුණහුණරදීභරපිණිරඅලර

ොඵෝරනිසඳහදනඹරවහරොඵෝරනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ,රකුඩහරළව්රවහරඅුණණුරරරපිළියර

රීරීභ,ර ර එකරංහර ඳේධතිර ඳහරිරිර ංයක්ණඹරවහර ළඩිර දියුණුරරීරීභ,ර ර උතුරුරනළොනහියර ඳශහත්ර

 තුළුරරංහරපුයහරෘෂිරළිංරරප්රතිංසයණඹරරීරීභ,රංතුය,රනිඹඟඹරවහරනරඅලිරනිහරසිදුරවරහර

වහනිර ර වහර උඳරිභර ්දිර ුණදරක්ර රඵහර දීභ,ර ර ඹවඳත්ර ෘෂිර්භර පිළිොත්ර (රGAPර )ර ළඩුව්ර

ක්රිඹහත්භරරීරීභ,රොම්රවහ “රසිත්ුණර” හ්ත්හරො විරංවිධහනරවිඵරරළ්වීභරවහරක්ෂුද්රරමූරරළඩර

ුවනරක්රිඹහත්භරයර ත්ර .රදුඹුරුරඳළරරකීඩෆරවහනිඹර රවහරොේනහරදශඹුහරභඟි්රසිදුරවරොඵෝරවහනිර

අභර රීරීභර පිණිර ෘෂිර්භර ොදඳහර්ත්ොම්්තුර ර ප්රුණර සිඹළුභර ්ඹත්නර වහර නිරධහරී්ර එක්ර

ක්රිඹහත්භරශර ළඩර ුව්ර ර ොවේතුෝරඒහයි්රසිදුර වර හර වහනිර අභරයනරරදී.ර ඳසුර අසනුර

වහනිඹර ඉවශරඹහභර රළක්වීභරපිණිරජහතිර ඳසුර අසනුරශභනහයණර්ඹත්නඹර රභඟි්ර ඳශතුරුර

වහර ළඳයුභර වහර අඹදහභර ශභනහයණර හඳෘතිඹක්රක්රිඹහත්භර ො ුර අම,ර ෝපය,ර සරබුර වහර

ොොකරඹනරොඵෝරඅසනුරවහනිඹරඅභරරීරිභුරළඩරුව්රක්රිඹහත්භරරයර ත්.රඑඹුරඅභත්යර,රරර

වීර වහර වතිර මිරක්ර රඵහදීභුර පිඹයර ළීනභර , PMB Rice වඳු්හර දීභර ,ර හඵනිර හුර

හඵනිරොඳ ොව යරවනහධහයඹරරඵහදීභ,රෘෂිරහඹඹ්රදිරිළ්වීභරවහරම්භහනරපිරිනළමීය භර

,රඌණරබහවිත්රඳශතුරුරවිොලේරහ්පත්රරීරීභුරපිඹයරොනර ත්.ර 

එොේභර දළක්භර2025රඅනුරෘෂිර්භරනයණර රහඳෘතිඹර රොභ්භරහරගුණිරවිඳර්ඹහරවහර

අනුහුරුරවිභොම්රහඳහතිඹදරක්රිඹහත්භරයර ත්.ර 

එොේභරෘෂිර්භරක්ොේත්රඹරතුශරඳතිනරංර්ධනඹරවිඹරයුතුර,රවඳුනහත්රප්රධහනරවිොලේෂිත්රක්ොේත්රරනර

ෘෂිර්භර පරදහයීත්හඹර ඉවශර නළංවීභර ,ර අොශවියණඹර ,ර ොේලගුණිර ඵරඳෆම්ර ,ර ඳසුර අසනුර

ශභනහයණඹර  , ත්ත්රවහනිරයක්ණඹර ,රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹරළඩිදියුණුරරීරීභරොොයහිර

අධහනඹරොඹ ුණරයර තිර්හයඹරවිසත්යරයර ත්.රඉවත්රසිඹළුරළඩුව්රභඟි්ර70ර%රරක්රඳභණර

නරග්රහමීය ඹරරො විජනත්හොේරජීොනෝඳහඹරරවිඵරරරළ්වීභුරපිඹයරොනර ත්.ර 
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**රතියහයරංර්ධනොැරපුළුකරක්ොේත්රරඳව ( විඹරක්ොේත්රරරඳවර)ර-ජනත්හ,රඳහක විඹ,රොෞබහර,රහභඹ,රවවුකර

ුයුතුර 

 

අනු 
අංඹ 

ළඩුවනර/රහඳෘතිඹ ප්රුණර
තියහයර
ංර්ධනර
අයුණණ 

තියයර
ංර්ධනර
ඉරක්ඹ් 

තියයර
ංර්ධනර
ඉරක්ඹ්/ර
දර්ලඹ් 

අදහශර
තියහයර
ංර්ධනර
ඉරක්ර
අඹත්රවිඹර
ක්ොේත්රඹර
** 

ොනත්රතියහයර
ංර්ධනර
ඉරක්රභඟර
ම්ඵ්ධත්හ 

ප්රධහනරංර්ධනරළඩුව්ර 

1 
්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරපිළිඵර
විොලේරළඩුවනරවර්වහයර
නිසඳහදනරජහතිරළඩුවන 

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 

ජනත්හ 
ඳෘක විඹ 
ොෞබහ 

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

2 
ොඵෝරනිසඳහදනරවහරපුොයෝථමනර
ළඩුවන 

2 
2.1 
2.4 

2.1.1 ජනත්හ 12,13,5 

3 
ජහතිරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණර
ළරළසභරක්රිඹහත්භරරීරීභ 
(NARP) 

2 2.4 2.4.1 ජනත්හ 1, 3, 13,5 

4 ජරඹරීනඳහයක්හරවරොෞර
පිළිඵරනිඹහභනරහඳෘතිඹර 
(WASH)  

2 2.2 
2.4 

2.4.1 ජනත්හ 
ොෞබහ 

1,3,5,13 

5 ෘෂිර්භරක්ොේොත්රැරනයණර
හඳෘතිඹර (ASMP) 

2 2.1 
2.3 

2.1.1 
2.3.2 

ජනත්හර
ඳෘක විඹ 
ොෞබහ 

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

6 කුඩහළව්රවහරඑකරංහරඳේධතිර
පුනරුත්ථමහඳනඹ 

2 2.4 2.4.1 ජනත්හර
ඳෘක විඹ 
ොෞබහ 

1,2, 6,  13, 15, 

7 හණිජරභට්ුොම්රොදකරනිසඳහදනර
හඳෘතිඹර 

2 2.b 2.b.2 ඳහක විඹ 
ොෞබහ 

1,12 

8 ලහරනිොයෝධහඹනරොේඹර
ලක්තිභත්රරීරීභරරNPQS-(JICA) 

2 
2 

2.4 
2.5 

2.4.1 
 

ඳෘක විඹ 
ොෞබහ 

12 

2018රඅඹළඹරවිොලේරොඹෝජනහ 

1 අනිහර්ඹරොඵෝරයක්ණඹ 2 2.4 2.4.1 ජනත්හ 1,12,13 

2 කුඩහරළව්රප්රතිසාහඳනඹර
ප්රතිංසයණඹරවහරොය ්භඩර
ඉත්රරීරීභ 

2 2.4 2.4.1 ජනත්හ 
ඳෘක විඹ 

1,2, 6,  13, 15, 

3 අඳනඹනරොශඳරුරප්රොව්ලවීභුර
උඳහරීරවීභරවහරඳහරිරිර
වතියණරළඩුවනරලක්තිභත්ර
රීරීභර 

2 2.b 2.b.2 ජනත්හ 12 

4 ජහතිරඳළරෆටිරනිොයෝධහඹනරොේහොව්ර
ඳරීක්ණරඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 

2 2.4 
2.5 
2.b 

2.4.1 
2.b.2 

ජනත්හ 12 

5 ොොකරවහරඅ්නහසිරරරඉවශරඅසනුර
රඵහරොදනරඳුරොයෝපිත්රඳළශෆටිර
ප්රර්ධනඹරරීරීභ 

2 2.4 
2.5 

2.4.1 ජනත්හ 12 

ොනත්රංර්ධනරළඩුව් 

1 වනහධහයරමිරුරොඳ ොව යරොඵදහවළරීොම්ර
ළඩුවන 

2 2.3 2.3.1 
2.3.2 

ජනත්හ 
ඳෘක ඹ 

12 

2 ොඳ ොව යරඳනත්රක්රිඹහත්භරරීරීභ 
2. 2.4 2.4.1 ජනත්හ 

ඳෘක ඹ 
12 

3 

දහඹරුණදකරොවීභර 

2 2.3 
2.4 
2.5 
2.b 

2.3.1 
2.4.1 
2.b.2 

ජනත්හ 
ඳහක විඹ 
වවුකර
ුයුතු 

6,3,1, 15,17 



3 
 

තියහයරංර්ධනරඉරක්රපුයහරළීනභුරදහඹරනර,රඅභහත්හංලඹරඹුොත්ර තිර

්ඹත්නරවරඑභර්ඹත්නරවිසි්රපුයහරත්රයුතුරතියහයරංර්ධනරඉරක් 

්ඹත්නඹර තියහයරංර්ධනර
ඉරක්ඹර 

දර්ලර 
 

අදහශරතියහයර
ංර්ධනරඉරක්ර
අඹත්රවිඹරක්ොේත්රඹර
** 

ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු 1,ර2ර,ර6,ර12,ර13,ර14,15 

1.2ර

,1.5,2.1,2.3,2.4,2.5,2.a, 
2.b, 6.3 ,6.4, 6.5, 8.4, 
12.1 ,12.3 ,13.1, 13.2 , 
14.2 ,14.3 ,15.1 ,15.3 
 

ජනත්හ,රඳහක විඹ,ර
ොෞබහර,රවවුකර
ුයුතුර 
 

ො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුර 1ර,ර2ර,ර6ර12,රර13ර,ර14ර 

1.2,ර1.4,ර1.5,ර2.3,ර6.3ර
,6.5,ර6.b ,12.1 ,12. 3, 
13.1, 13.2, 14.1,ර 14.2 
,14.3 
 

ජනත්හ,රඳහක විඹ,ර
ොෞබහර,,රවවුකර
ුයුතුර 
 

ෘෂිර්භරවහරො විජනරයක්ණර

භණ්ඩරඹ 
1,2, 

1.2ර,ර1.4,ර1.5,ර2.3,ර2.5,ර
2.a,14.a, 

ජනත්හ,රොෞබහර
,වවුකරුයුතුර 
 

වීරඅොරවිරභණ්ඩරඹ 12  
ජනත්හ, 

 

ජහතිර්වහයරප්රර්ධනරභණ්ඩරඹ 2 
2.2,ර2.3,ර2.a 
 

ජනත්හ,රොෞබහර
,වවුකරුයුතුර 
 

ජහතිරඳසුරඅසනුරශභනහයණර
්ඹත්නඹරර 
 

1,ර2 2.1,ර2.4,ර2.a,ර8.2 ,ර14.3  

ොවක්ුර්රො බ්ඵෆඩුරො විරුයුතුර
ඳර්ොැණරවහරපුහුණුර්ඹත්නඹ 

1,ර2,ර8,ර14 
1.4,ර2.3,2.4,2.a ,ර
8.2,14.3ර 

ජනත්හ,රොෞබහර
,වවුකරුයුතුර 
 

ශ්රීරරංහරෘෂිර්භරඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිර
බහර 

2,ර13,ර 2.4,ර2.a ,ර13.1,ර13.2 
වවුකරුයුතුර 
 

ජහතිරෘෂිහර්මිරවිවිධහංගීයණඹරවහර
ජනහහරඅධිහරිඹර(වදමභ) 

1,ර2,ර8,ර15,ර 1.5,ර2.4,ර8.2,ර15.1,ර15.3 

ජනත්හ,රඳහක විඹ,ර
ොෞබහර,වවුකර
ුයුතුර 
 

ජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹර 
 

2,ර12  ජනත්හ,රඳහක විඹ, 

සී/.රරංහරොඳ ොව යරභහභ 2,ර12 
2.3,ර2.4 
 

ජනත්හ,රඳහක විඹ, 

සී/.රො භර්කරොඳ ොව යරභහභ 2,ර12 
2.3,ර2.4 
 

ජනත්හ,රඳහක විඹ, 

සී/.රරංහරොඳ සෝපට්රභහභ 2,ර12 
2.3,ර2.4 
 

ජනත්හ,රඳහක විඹ, 

**රතියහයරංර්ධනොැරපුළුකරක්ොේත්රරඳව ( විඹරක්ොේත්රරරඳවර)ර-ජනත්හ,රඳහක විඹ,රොෞබහර,රහභඹ,රවවුකර

ුයුතුර 
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ෘෂිර්භරඅංලඹර-රදළක්භර, ොභොවය,රඅයුණණුරවහරහර්ඹඹඹ් 

දළක්භ 

 ්වහයර සුයක්ෂිත්ත්හඹර වහර ජහතිර භෘේධිඹරඋොදහරහර්ඹක්භ,ර පරදහයිර වහර ලක්තිභත්ර

ෘෂිහර්මිරඅංලඹක් 

ොභොවය 

 සබහවිර ම්ඳත්ර තියහයර ශභනහයණඹර තුළි්ර භහජීඹර ලොඹ්ර පිළිත්ර වහර

හණිජභඹර ර ර ර ර ර නළඹුරුරී්ර යුතු,ර ොෝලීඹර ත්යඟහරීර නිසඳහදනඹක්ර මහිර යනර

හත්රෘෂිර්භහ්ත්ඹක්රරහක්හත්රයරළීනභ 

අයුණණු 

 ොේශීඹර ලොඹ්ර නිසඳහදනඹර ශවළරීර ්වහයර වර අතිොර්ර ්වහයර ංචිත්ර විධිභත්ර

ශභනහයණඹරරභඟි්රරසුයක්ෂිත්ත්හඹරර තිරරීරීභ. 

 ්වහයර නිසඳහදනොැදීර යහඹනිර ොඳ ොව යර වහර ඳළිොඵෝධනහලර බහර විර අභර ය,ර

ඉත්රනර අඳද්රර ශභනහයණඹර තුළි්ර විෝර ොත් ය,ර ඳරියර හිත්හමීය ර වර

ොෞහයක්ෂිත්රෘෂිර නිසඳහදනර ජනත්හර ොත්ර රඵහර දීභ.ර යහඹනිර ොඳොව යර බහවිත්ඹර

විධිභත්රරීරීභ. 

 ඹහ්ත්රීයණඹර නර ත්හක්ණඹ,ර හර්ඹක්භර ජරර ශභනහයණඹ,ර ොබෝර

විවිධහංගීයණඹර ඳහංශුර ංයක්ණර ක්රභර වඳු්හදීභර භඟි්ර ොඵෝරර නිසඳහදනර

පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභරවරනිසඳහදනරපිරිළඹරඅභරරීරීභ. 

 ඉවශර ගුණහත්භොඹ්රයුත්ර සඹංර බීජරනිසඳහදනඹර ,අඹරඑතුරශරනිසඳහදනරක්රභොව්දර

ො වී්රඅත්යරප්රචලිත්රරීරීභ,රඹවඳත්රෘෂිහර්මිරපිළිොත්(GAP)රවරඹවඳත්රනිසඳහදනර

පිළිොත්රවඳු්හදීභරභඟි්රොේශීඹරවරවිොේශීඹරොශදඳරරවහරප්රමිතිොඹ්රඋසරෘෂිර

නිසඳහදනරවහරනිසඳහදඹ්රොඹ ුණරරීරීභ. 

 සිඹළුර ළඩීර මඳීර ගිඹර ළව්ර අුණණුර වර  ශභහර්ර ප්රතිංසයණඹර වර පුය්ර කුඹුරුර

අසළේදීභරභඟි්රවීරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභරදවහරදහඹරවීභ 
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ෘෂිර්භ,ර ග්රහමීය ඹර ්ර්ක ර ුයුතු,ර ඳශුර ම්ඳත්ර ංර්ධනර හරිභහර්ර වර ධීයර වහර ජරජර ම්ඳත්ර
ංර්ධනරඅභහත්ර-රෘෂිර්භරඅංලඹර(2018.12.28රළට්රඳත්රඹරඅනු,රරහර්ඹඹ්රවහරර්ත්ඹ්ර,ර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර,රසථමහපිත්ර්ඹත්නරවහරයහජරොේහර,රක්රිඹහත්භරශරයුතුරීනතිරවරඅණඳනත්. 

 

 

 

1රළනිරතීරුර 
 

11රළනිරතීරුර 111රළනිරතීරුර 

හර්ඹඹ්රවහරර්ත්ඹ්ර ොදඳහර්ත්ොම්්තුර,රසථමහපිත්ර්ඹත්නර
වහරයහජරොේහර 

ක්රිඹහත්භරශරයුතුරීනතිරවර
අණඳනත් 

1.ෘෂිර්භර,රග්රහමීය ඹර්ර්ක රුයුතු,ර
ඳශුරම්ඳත්රංර්ධනරහරිභහර්රවර
ධීයරවහරජරජරම්ඳත්රංර්ධනර
විඹුරවර11රළනිරතීරුොව්රදළක්ොනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුරවහරසථමහපිත්ර
්ඹත්නඹ්හිරවිඹඹ්ුරඅදහරර
ප්රතිඳත්ති,රළඩුව්,රම්ඳහදනඹර
රීරීභ.රක්රිඹහත්භක්රරීරීභර,රඳසුරවිඳයම්ර
රීරීභරවහර යීභර 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු 
 
2.ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
 
3.ජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹ 
 
4.රෘෂිර්මිරවහරො විජනරයක්ණර
භණ්ඩරඹ 

 
5.ජහතිර්වහයරප්රර්ධනරභණ්ඩරඹ 
 
6.ොවක්ුර්රො බ්ඵෆඩුරො විර
ුයුතුරඳර්ොැණරවහරපුහුණුර්ඹත්නඹ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ො විරුයුතුරඳර්ොැණරවහර
පුහුණුර්ඹත්නරඳනත් 
(1972රඅංර5) 
 
ඳළිොඵෝධරනහලරඳහරනඹර
රීරීොම්රඳනත් 
(1980රඅංර33) 
 
සරොවලීභ(ඳහරනරරීරිභ)රඳනත් 
(1951රඅංර9) 
 
ජහතිරහගිනිරනිවීොම්රහඳහයර
භණ්ඩරරඳනත් 
(1973රඅංර15) 
 
ඳළශෆටිර්යක්හරරීරිොම්රඳනත් 
(1999රඅංර35) 
 
බීජරවීරඳනත්ර 
(2003රඅංර22) 
 
 

2.ොේශීඹර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර
ත්වවුරුරරීරීභර 

3.නවීනරත්හක්ණඹරොඹ දහරනිමි්ර
ෘෂිහර්මිරනිසඳහදනඹරවහර
ළුරදහයිත්හඹරළඩිදියුණුරරීරීභරවහර
අලරනරඋඳහඹභහර්රවහරළරසුම්ර
සරරීරීභ. 

4.ොඵෝරවිවිධහංගීයණඹරභත්රඳදනම්ර
වරෘෂිහර්මිරනිසඳහදනරඉවශර
නළංවීභරදවහරඅලරපිඹයරළීනභර 

5.රවිවිධරහෂිහර්මිරක්ොේත්රඹ්හිර
නිඹළොර්න්රවහරවිධිභත්ර
පුහුණුක්රරඵහරදීභ,රඅධහඳනරවහර
ඳර්ොැනරඅසථමහරපුළුකරරීරීභුර
ක්රභොව්දරළසීභර 

6.රෘෂිරනිසඳහදනඹ්හිරඅඹරළඩිර
දියුණුරරීරීභරවහරක්රොභෝඳහඹ්ර
වඳු්හදීභ 
 

7.රෘෂිරනිසඳහදනරභත්රඳදනම්රවර
හඹරී්රදිරිළ්වීභරවහර
ොශොඳ ශරඅසථමහරපුළුකරරීරීභුර
පිඹයරළීනභ. 
 
8.රොේශීඹෘෂිරනිසඳහදනරර
ගුණහත්භරඅඹරඳහරිොබෝගිරප්රජහර
ොත්රවතිරරීරීභරවහරඅලර
ක්රොභෝඳහඹ්රසරරීරීභ. 
 
9.කුඹුරුරඉඩම්රම්ඵ්ධරසිඹලුරුයුතුර
ඉටුරීරීභ 
 
10.රො විරජනත්හොේරසුබහධනඹර
ළරසීභරවරභහජර්යක්ණරුයුතු 
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1රළනිරතීරුර 
 

11රළනිරතීරුර 111රළනිරතීරුර 

හර්ඹඹ්රවහරර්ත්ඹ්ර ොදඳහර්ත්ොම්්තුර,රසථමහපිත්ර්ඹත්නර
වහරයහජරොේහර 

ක්රිඹහත්භරශරයුතුරීනතිරවර
අණඳනත් 

11.ගුණහත්භරත්ත්ත්ොැරොඳ ොව යර
්නඹනඹරරීරීභරවහරොඵදහවළරීභරතුළි්ර
ොඳ ොව යරවනහධහයරළඩුවනර
හර්ඹක්භරක්රිඹහත්භරරීරීභ 
 

 
 
7.ශ්රීරරංහරෘෂිර්මිරඳර්ොැණර
ප්රතිඳත්තිරබහ 
 
8.ඳලසචහත්රඅසනුරත්හක්ණර්ඹත්නඹ 
 
9.සීභහහිත්රරංහරොඳ ොව යරභහභ 
 
10.ො ශමරො භර්කරොඳ ොව යර
භහභ 
 
 
11.රසීභහහිත්රජනත්හරෂර්ටිරයිර්ර
එ්ුර්ප්රයිස 
 
12.රසීභහහිත්රරංහරොඳ සෝපට්ර
භහභ 
 
13.වීරඅොරවිරභණ්ඩරඹ 
 
14.රජහතිරෘෂිර්මිර
විවිධහංගීයණඹරවහරජනහහර
අධිහරිඹ(වදමභ) 

ඳසරංයක්ණරඳනත් 
ර(1996රඅංර24) 
ෘෂිර්භරඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිර
වහරනරශ්රීරරරංහරබහරඳනත් 
ර(1987රඅංර47) 
 
ොඳ ොව යරවිධීභත්රරීරීොම්රඳනත්ර
(1988රඅංර68) 
 
ො විජනරංර්ධනරඳනත්ර(2000ර
අංර46) 
 
වීරඅොරවිරභණ්ඩරරඳනත්ර 
(1971රඅංර14) 
 
ෘෂිර්මිරීනතිත්රංසථමහර
ඳනත්ර(1978රඅංර11) 

12.එක්ත්රජහතී්ොේර්වහයරවහරර
ෘෂිර්භරංවිධහනඹුරම්ඵ්ධර
හර්ඹඹ්ර 
 

 
13.රහඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනඹර
වරරවිෝරොත් යරො විත්ළනර
ප්රචලිත්රරීරීභ 
 

14.රෘෂිර්මිරංර්ධනරරහඳ,ර
ෘෂිරම්භහනරවහරතියහයරොතුරහර
ංර්ධනරළඩුව්රප්රචලිත්රරීරීභ 
 

15.වී,රධහනරවහරඅොනකුත්රෘෂිරොඵෝර
මිරරදීරළීනභ,ඵඩහරරීරීභ,රළසීභරවහර
අොරවිඹුරඅදහශරුයුතුරරීරීභ 
 

 
16.රශ්රීරරංහරෘෂිර්භරොේොැර
ඳරිඳහරනඹරවරපිරිසර
ශභණහයණඹ 
 
 

 
17.රවරිත්හහයරහයුරවිොභෝචනඹරඅභර
රීරීභරවහරවරරජහතිරප්රතිඳත්තිරරුර
අනුකරරෘෂිර්භරවහරඳශුරම්ඳත්ර
ක්ොේොත්රැරඋඳහඹභහර්ගිර
ක්රිඹහහයම්රප්රර්ධනඹරරීරීභරඅභර
රීරීභරවහරවරරජහතිරප්රතිඳත්තිරරුර
අනුකරරෘෂිර්භරවහරඳශුරම්ඳත්ර
ක්ොේොත්රැරඋඳහඹභහර්ගිර
ක්රිඹහහයම්රප්රර්ධනඹරරීරීභ 
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2.ර 
ොදනරරභහනරම්ඳත්රශභනහයණඹ-රෘෂිර්භරඅංලඹර 

 

2.රොදනරො ුර-රඳහරනරවහරරභහනරම්ඳත්රශභනහයණඹර-රෘෂිර්භරඅංලඹ 
2. 1 (2018.12.31රදිනුරඅනුභත්ර,රත්ථමර,රරපුය්පඳහඩුර,රඅතිරික්ත්රහර්ඹරභණ්ඩරඹරපිළිඵරොත් යතුරු.) 
ොේරර්ඹර-රොජසාරභට්ුභරර 
 
ත්නතුය/ොේඹ/ොරේණිඹ අනුභත්ර

ංහ 
ත්ථමරහ පුය්පඳහඩුර

ංහ 
අතිරික්
ත්ර

ංහ
 

ොකම්ර ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.ර(විොලේ) 01 01 00 00 

යහජරොකම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.ර(විොලේ) -- 02  02 

අතිොර්රොකම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.ර(විොලේ) 02 02 00 00 

අතිොර්රොකම් ශ්රී.රං.ෘ.ොේ.ර(විොලේ) 02 02(ළ.ඵ.) 02 00 

ප්රධහනරළරසුම්රනිරධහරි ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.(විොලේ) 01 00 01 00 

ප්රධහනරමූරරනිරධහරීර ශ්රී.රං..ොේ.ර(විොලේ) 01 01ර(ළ.ඵ.) 01 00 

ොජසාරවහයරොකම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.I 04 04 00 00 

අධක් ශ්රී.රං.ෘෂි.ොේ.I 04 02ර(ළ.ඵ.) 04 00 

අධක්ර ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.I 02 02 00 00 

අධක් ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.I 01 01 00 00 

අධක්ර(දිස්රික්රෘෂි) ශ්රී.රං.ෘෂි.ොේ.I 25 23 02 00 

අධක්ර ශ්රී.රං.ඉ.ොේ.I 01 01 00 00 

ප්රධහනරණහධිහරි ශ්රී.රං..ොේ.රI 01 01 (ළ.ඵ.) 01 00 

ප්රධහනරඅබ්ත්යරවිණ ශ්රී.රං..ොේ.රI 01 01 00 00 

ණහධිහරි ලසරරී.රං..ොේ.රIII/II 03 02 01 00 

අබ්ත්යරවිණ ශ්රී.රං..ොේ.රIII/II 01 00 01 00 

වහයරොකම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.රIII/II 07 06 01 00 

වහයරඅධක්ර/ර

නිොඹෝජරඅධක්ර 

ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.රIII/II 03 03 00 00 

වහයරඅධක්ර/ර

නිොඹෝජරඅධක්ර 

ශ්රී.රං.ෘෂි.ොේ.රIII/II 04 02 02 00 

වහයරඅධක්ර/ර

නිොඹෝජරඅධක්ර 

ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.රIII/II 02 01 01 00 

වහයරඅධක්ර/ර

නිොඹෝජරඅධක්ර 

දීඳහ්පත්ොේහIII/II 02 01 01 00 

වහයරඅධක්ර/ර

නිොඹෝජරඅධක්ර 

ශ්රීරං.ොත් .රවහ.ත්හ.ොේ.ර1 
III/II 

01 00 01 00 

ීනතීරනිරධහරී ොදඳහර්ත්ොම්්තුත්III/II 01 00 01 00 

ඹහ්්රිරඉංනේෝරු ශ්රී.රං.ඉ.ොේ.රIII/II 01 01 00 00 

ඉංනේෝරු ශ්රී.රං.ඉ.ොේ.රIII/II 01 00 01 00 
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ොේරර්ඹර-රත්ෘතීයිරභට්ුභරර 
 

    

ත්නතුය/ොේඹ/ොරේණිඹ අනුභත්ර
ංහ 

ත්ථමරංහ පුය්පඳහඩුර
ංහ 

අතිරික්ත්ර
ංහ 

ඳරිඳහරනරනිරධහරි යහ.ශ..ොේ.අධි 03 01(ළ.ඵ.) 03 00 

බහහරඳරිර්ත් බහහරඳරිර්ත්රොේ.රII/I 02 02 (ො ්ත්රහත්) 02 00 

ොත් යතුරුරවහර.ත්හ.නිර. ශ්රීරං.ොත් .රවහ.රත්හ.ොේ.ර2 
II/I 

04 01 03 00 

ොකම්ොේර
ම්ඵ්ධීයණරොකම් 

ත්හහලි 01 01 00 00 

ොේරර්ඹර-රේවිතීයිරභට්ුභරර 
 

    

ත්නතුය/ොේඹ/ොරේණිඹ අනුභත්ර
ංහ 

ත්ථමර
ංහ 

පුය්පඳහඩුර
ංහ 

අතිරික්ත්ර
ංහ 

ංර්ධනරනිරධහරී ං.නි.ොේ.රIIIර/IIර/රI 1196 958 238 00 
ංර්ධනරනිරධහරී ්ශ්රිත්රොේහ 64 54 10 00 

්ශ්රිත්රොේහරනිරධහරි් ්ශ්රිත්රොේහ 00 

ෘෂිරොභොවයුම්රනිරධහරී ්ශ්රිත්රොේහ 06 06 00 00 

ීනතීරවහය ්ශ්රිත්රොේහ 02 00 02 00 

පුසත්හරඹහධිඳති ශ්රිරං.ය.පුසත්.ොේ.රIIIර/IIර/රI 01 01 00 00 

හර්මිරනිරධහරි ශ්රිරං.ත්හ.ොේ.රIIIර/රIIර/රI 01 00 01 00 

ඕර්සිඹර්රො ඩනළගිලි ශ්රිරං.ත්හ.ොේ.රIIIර/රIIර/රI 01 00 01 00 

උදහනරඳහරර(ෘෂිර්භර
උඳොේල) 

ශ්රිරං.ත්හ.ොේ.රIIIර/IIර/රI 01 00 01 00 

යහජරශභනහයණර
වහය 

යහ.ශ..ොේ.රIIIර/ර11ර/ර1ර 51 51 00 00 

ශභනහයණරවහය ොදඳහර්ත්ොම්්තුරත් 04 04 00 00 

ත්හක්ණ වඹ ොදඳහර්ත්ොම්්තුත්IIIර/IIර/I 01 00 01 00 
ළශසුම්රශිකී ොදඳහර්ත්ොම්්තුත් 01 00 01 00 

ඉංනේෝරුරවහය ොදඳහර්ත්ොම්්තුත්රර 01 00 01 00 

ොේරර්ඹර-රප්රහථමමිරභට්ුභරර 
 

    

ත්නතුය/ොේඹ/ොරේණිඹ 
අනුභත්ර
ංහ 

ත්ථමර
ංහ 

පුය්පඳහඩුර
ංහ 

අතිරික්ත්ර
ංහ 

විදුලිරශිකපි ොදඳහර්ත්ොම්්තුත් 01 00 01 00 

රිඹදුරු 
ඒහඵේධරිඹ.ොේ.රIII/II/I/විොලේ 
(දිස්රික්රහර්ඹහරරවහරඅනුභත්රශරත්නතුරුර25රදර
 තුළු) 

62 59 03 00 

හර්ඹහරර
හර්ඹවහඹ 

හ.ොේ.ොේ.රIII/II/I/විොලේ(දිස්රික්රහර්ඹහරරවහර
අනුභත්රශරත්නතුරුර25දර තුළු) 

68 66 02 00 

ඵංරහරබහයරු ොදඳහර්ත්ොම්්තුත් 01 01 00 00 

ඵංරහරබහයරුර
වහඹ 

ොදඳහර්ත්ොම්්තුත් 
01 01 00 00 

පුසත්හරවඹ ොදඳහර්ත්ොම්්තුත් 01 00 01 00 

රිඹරවහඹ ොදඳහර්ත්ොම්්තුත් 02 01 01 00 

උදහනරම්රු ොදඳහර්ත්ොම්්තුත් 06 05 01 00 
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ොේරර්ඹර-රත්හහලිරොේරර 
ත්නතුය/ොේඹ/ොරේණිඹ අනුභත්ර

ංහ 
ත්ථමර
ංහ 

පුය්පඳහඩුර
ංහ 

අතිරික්ත්ර
ංහ 

නිලසචරරජහඹහරඳරශිකී ත්හහලි 01 00 01 00 

වීඩීොඹෝරළභයහරක්රිඹහරුර ත්හහලි 01 00 01 00 

ොනත්රඳහර්ලඹ්ුරනිදවසරශරභහනරම්ඳත්ර 
 

 

ොේරර්ඹර ංහ ොනත්රඳහර්ලඹර ුණදහවළයරතිබර
හරරඳරිච්ොේදඹර 

ොජසාරභට්ුභ -ර - - 

ත්ෘතීයිරභට්ුභ - - - 

ේවිතීයිරභට්ුභරර 
01 

ෘෂිර්භරඅංලඹර
නවීයණරහඳෘතිඹ 

2017.08.01ර
(ේවීතිඹනර
ඳදනභරභත්) 

01 
සොව්ච්ඡහරොේඹ,රශ්රීර
රං.නහ.ව. 

2008.09.24රසිු 

ප්රහථමමිරභට්ුභරර - - - 

අනිඹම්ර/ො ්ත්රහත්රරර - - - 

හයංලඹර 
 

    

ත්නතුය අනුභත්ර
ංහ 

ත්ථමර
ංහ 

පුය්පඳහඩුර
ංහ 

අතිරික්ත්ර
ංහ 

ොජසාරභට්ුභ 72 59 21 00 
ත්ෘතීයිරභට්ුභ 10 05 08 00 
ේවිතීයිරභට්ුභරර 1330 1074 256 00 
ප්රහථමමිරභට්ුභරර 142 133 09 00 
/ත්හහලි 02 00 02 00 

හයංලඹරර-රජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹර 

ත්නතුය අනුභත්ර
ංහ 

ත්ථමර
ංහ 

පුය්පඳහඩුර
ංහ 

අතිරික්ත්රංහ 

ොජසාරභට්ුභ 69 60 09 00 
ත්ෘතීයිරභට්ුභ 01 00 01 00 
ේවිතීයිරභට්ුභරර 31 14 17 00 
ප්රහථමමිරභට්ුභරර 11 02 09 00 
අනිඹම්ර/රො ්ත්රහත්/රත්හහලි 00 00 00 00 
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2.1.2රජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹර 
2018.12.31රදිනුරඅනුභත්ර,රත්ථමර,රපුය්පඳහඩුර,රඅතිරික්ත්රහර්ඹරභණ්ඩරඹරපිළිඵරොත් යතුරු. 
 
ත්නතුය/ොේඹ/ොරේණිඹ අනුභත්ර

ංහ 
ත්ථමර
හ 

පුය්පඳහඩුර
ංහ 

අතිරික්ත්ර
ංහ 

අධක්ර(ොඳ ොව ය) ොදඳහර්ත්ොම්්තුත්ර

I 
01 01ර(ළ.ඵ.) 01  

අතිොර්රඅධක් ොදඳහර්ත්ොම්්තුත්ර
I 

08 59 07  

.අධක්ර/රනි.ර

අධක් 

ොදඳහර්ත්ොම්්තුත්රර
IIIර/රII 

58  

ණහධිහරී ශ්රී.රං..ොේ.IIIර/රII 01 00 01  

.අධක්ර/ නි.ර

අධක්ර 

ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.IIIර/රII 01 00 01  

ඳරිඳහරනරනිරධහරි යහ.ශ.ව.ොේ.රඅධි 01 00 01  

ංර්ධනරනිරධහරි ං.නි.ොේ.රරIIIර/රIIර/I 25 09 16  

යහජරශභනහයණර

වහය 

යහ.ශ.ව.ොේ.රරIIIර
/IIර/I 

06 05 01  

රිඹදුරු ඒහඵේධරරිඹ.ොේ.IIIර
/IIර/Iර/විොලේ 

09 00 09  

හර්ඹහරරහර්ඹර

වහඹ 

හර්ඹහරරොේර
ොේඹරIIIර/රIIර/රI/ර
විොලේ 

02 02 00  
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2.2රහර්ඹරභණ්ඩරරංයුතිඹර 
 

අනුභත්රත්නතුරු 
නහභ 

ත්නතුරුර
ංහ 

2017 
ොර්ර
සිටිර

ංහ 

2018ර්ඹරතුශරසිදුරවරොනසරවීම් ප්රර්ත්නර
ර්ොැර
භසථමර
ංහ 
(2018) 

විරහභර
ඹෆභ 

සථමහනර
භහරුර
වීරගිඹ 

සථමහනර
භහරුරවීර
ඳළමිණි 

ඵහර
ළීනම් 

උ
සර
වීම් 

ොනත් 

ොකම්ර 01 01 - - - - - - 01 

ොකම් 
යහජරඅභහත්හංලඹ 

-- 01 - - - - - - 01 

අතිොර්රොකම් 
(ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.විොලේ) 

02 02 - - - - - - 02 

අතිොර්රොකම් 
(ශ්රී.රං.ෘ.ොේ.විොලේ) 

02 02ර
(ළ.ඵ.) 

01 - - - 01 01ර
(ො ්
ත්රහත් 
ඳදනභර
භත්ර
ඵහර
ළීනභ) 

02ර(01-
ළ.ඵ.,ර01-
ො ්ත්රහත්ර
ඳදනමි්) 

ප්රධහනරළරසුම්රනිරධහරිර
(ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.විොලේ)ර* 

01 - - - - - - - -- 

ප්රධහනරමූරරනිරධහරීර 01 01ර
(ළ.ඵ.) 

- - - - - - 01ර(ළ.ඵ.) 

ොජසාරවහයර
ොකම් 

04 04 - - - - - - 04 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ෘෂි.ොේ.I) 

04 02ර
(ළ.ඵ.) 

- - - - - - 02ර(ළ.ඵ.) 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.I) 

02 01 - - 01 - - - 02 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.I) 

01 01 - - - - - - 01 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ක්රඉ.ොේ.I) 

01 01 - - - - - - 01 

අධක් 
(දිස්රික්රෘෂිර්භ) 

25 18 2 - - 6 - 01ර
(ො ්
ත්රහත් 
ඳදනභර
භත්ර
ඵහර
ළීනභ) 

23 
 
 
 
 
 
 

ප්රධහනරණහධිහරි 01 01 01 - - - - 01ර
(ළ.ඵ.) 

01ර(ළ.ඵ.) 

ප්රධහනරඅබ්ත්යර
විණ 

01 01 01 - - - - 01ර
(අනුයුක්
ත්රරීරීභ) 

01 

ණහධිහරී 03 03 - - - - 01 - 02 
අබ්ත්යරවිණ 01 00 - - - - - - - 
වහයරොකම් 07 04    01  01ර

(අබ්ත්
යර

අනුයුක්ත්ර
රීරීභ) 

06 

නිොඹෝජරඅධක්ර
/වහයරඅධක්ර 
ශ්රීරරං.ක්ර.ොේ.රIII/II 

03 03 - - - - - - 03 

නිොඹෝජරඅධක්ර
/වහයර 
අධක්ර 
ශ්රීරරං.ෘ.ොේ.රIII/II 

04 02 - - - - - - 02 

නිොඹෝජරඅධක්/ර
වහයරඅධක්/ 
ශ්රීරරං.ඳ.ොේ.රIII/II 

02 02 - - - - - 01ර
(.ොක.ර
ත්නතුයුර
අනුයුක්ත්ර
රීරීභ) 

01 
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අනුභත්රත්නතුරු 
නහභ 

ත්නතුරුර
ංහ 

2017 
ොර්ර
සිටිර

ංහ 

2018ර්ඹරතුශරසිදුරවරොනසරවීම් ප්රර්ත්නර
ර්ොැර
භසථමර
ංහ 
(2018) 

විරහභර
ඹෆභ 

සථමහනර
භහරුර
වීරගිඹ 

සථමහනර
භහරුරවීර
ඳළමිණි 

ඵහර
ළීනම් 

උසර
වීම් 

ොනත් 

නිොඹෝජරඅධක්/ර
වහයරඅධක්/ 
දීඳහ්පත්රොේහරරIII/II 

02 01 - - - - - - 01 

නිොඹෝජරඅධක්/ර
වහයරඅධක්/ 
ශ්රීරරං.ොත් .රවහර.රත්හ.ොේ.ර
2රII/I 

01 
01ර
(ළ.ඵ.) 

- - - - - - 01ර(ළ.ඵ.) 

නිොඹෝජරඅධක්/ර
වහයරඅධක්/ 
ශ්රීරරං.ොත් .රවහර.රත්හ.ොේ.ර
2රII/I 

01 
01ර

(ළ.ඵ.) 
- - - - - - 01ර(ළ.ඵ.) 

ීනතීරනිරධහරී 01 00 - - - - - - - 

ඉංනේෝරුර* 01 -- - - - - - - - 

ඹහ්්රිරඉංනේෝරු 01 01 - - - - - - 01 

ඳරිඳහරනරනිරධහරි 03 01 01 - - - - 
01ර

(ළ.ඵ.) 
01ර(ළ.ඵ.) 

බහහරඳරිර්ත් 02 01 - - - 

01ර
(ො 
්ත්රහ
ත්ර
ඳදන
මි්) 

- 
01ර

(ඉකරහර
අසවීභ) 

01 

ොත් යතුරුරවහර.ත්හ.නිර. 04 01 - - - - - - 01 

ොකම්ොේර
ම්ඵ්ධීයණරොකම් 

01 00 - - - 

01ර
(ත්හ
හලි
) 

- - 01 

ංර්ධනරනිරධහරී 1196 978 - 27 14 - - 

07 
(ොේ
ොඹ්ර
ුණදහර
වළරීභ) 

958 

ංර්ධනරවහය 64 55 - 01 01 - 14 

01ර
(ොේ
ොඹ්ර
ුණදහර
වළරීභ) 

54 

ෘෂිරොභොවයුම්රනිරධහරී 06 06 - - - - - - 06 

ීනතීරවහය 02 
01ර(ළඩර
්යණ
ඹ) 

- - - - - 
01ර(ළඩර
්යණඹ) 

01ර(ළඩර
්යණඹ) 

පුසත්හරඹහධිඳති 01 01 - - - - - - 01 

හර්මිරනිරධහරි 01 00 - - - - - - - 

ඕර්සිඹර්රො ඩනළගිලි 01 00 - - - - - - - 

උදහනරඳහරර

(ෘෂිර්භරඋඳොේල) 
01 00 - - - - - - - 

යහජරශභනහයණර
වහය 

51 51        

ශභනහයණරරවහය 04 04 - - - - - - 04 
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අනුභත්රත්නතුරු 
නහභ 

ත්නතුරුර
ංහ 

2017 
ොර්රසිටිර
ංහ 

2018ර්ඹරතුශරසිදුරවරොනසරවීම් ප්රර්ත්නර
ර්ොැරභසථමර
ංහ 
(2018) 

විරහභර
ඹෆභ 

සථමහනර
භහරුර
වීරගිඹ 

සථමහනර
භහරුරවීර
ඳළමිණි 

ඵහර
ළීනම් 

උසර
වීම් 

ොනත් 

ත්හක්ණ වඹ 01 00 - - - - - - - 

ළරසුම්රශිකීර* 01 -- - - - - - - - 

ඉංනේෝරුර

වහයර* 
01 -- - - - - - - - 

නිලසචරරජහඹහරඳර

ශිකී 
01 01 - - - - - 

01ර
(ොේඹර
අ්ර
රීරීභ) 

- 

වීඩීොඹෝරළභයහර

ක්රිඹහරුර 
01 01 - - - - - 

01ර
(ොේඹර
අ්ර
රීරීභ) 

- 

විදුලිරශිකපි 01 01 - - - - - 

01ර
(ො ්
ත්රහත්ර
හරඹර
අ්ර
වීභ) 

 

රිඹදුරුර 62 47 - 02 01 13 - - 59 

හර්ඹහරරහර්ඹර

වහඹ 
68 68 04 03 02 08 04 

01ර
(භයණ) 

66 

ඵංරහරබහයරු 01 01 01 - - 01 - - 01 

ඵංරහරබහයරුර

වහඹ 
01 00 - - - 01 - - 01 

පුසත්හරර

වඹ 
01 00 - - - - - - - 

රිඹරවහඹ 02 02 - - - - - 

01ර
(ඵංරහර
බහය
රුරොරර
ඳත්වීභ) 

01 

උදහනරම්රුර 06 06 - - - - 01 - 05 

යජොැරවිණනරඅංලඹ  ංහොකනරඅංලඹ 

ත්නතුය නිරධහරී්ර
ංහ 

ත්නතුය නිරධහරී්ර
ංහ 

විණනරඅධිහරී 01 අධක්(ංහන) 01 

විණනරඳරීක්රI 02 ංහොකනඥර 01 

විණන ඳරීක්රII 03 ංහොකනරනිරධහරී 02 
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2.3රසථමහනරභහරුරවීම්රපිළිඵරවිසත්ය 
2.3.1ර්ශ්රිත්රොේඹර(රංර්ධනරවහයර) 

 

අනුර
අංඹ 

නභරවහරත්නතුය සථමහනරභහරුරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 

දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ 

1 ්ර්.ඒ.රඅයවි්දරභඹහ 2018.04.23 
අධහඳනර
අභහත්හංලඹ 

- - 

2 
 
ඊ.ජී.ජී.රඑො ඩත්ත්රමිඹ 

- - 2018.04.09 

හරිභහර්රවහරජරර
ම්ඳත්ර
ශභනහයණර
අභහත්හංලඹ 

2.3රසථමහනරභහරුරවිම්රපිළිඵරවිසත්ය 
2.3.2රංර්ධනරනිරධහරීරොේඹර(ංර්ධනරනිරධහරීරර)  
 

අනුර
අංඹ 

නභරවහරත්නතුය සථමහනරභහරුරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 

දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ දිනඹ යහජහරිර
සථමහනඹ 

01 
ොේ.එක.සී.එස.රොෝභසිරිර
මිඹ 

2018.03.02 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

රරරර- - 

02 
ඒ.එච්.රොභ ොව භඩ්රමිසත්ර්ර
භඹහ 

2018.03.13 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

-  

03 
්ර්.එම්.එම්.එ්.රඑයංීනර
මිඹ 

2018.04.02 
ර්භහ්ත්රවහරහණිජර
ුයුතුරඅභහත්හංලඹ 

- - 

04 
්ර්.එම්.ඩබ්.ොක්.ර
යත්නහඹරමිඹ 

2018.04.02 
පරදහයිත්හරොකම්ර
හර්ඹහරඹ 

- - 

05 එච්.ඒ.ොක්.රච්දිභහරහරමිඹ 2018.04.02 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

06 ජී.ටී.රනහනහඹක්හයරමිඹ 2018.04.03 
අඳනඹනරෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

- - 

07 
ොක්.එම්.සී.අයි.ර
රුණහයත්නරමිඹ 

2018.04.10 
විොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

08 
එච්.එච්.අයි.එම්.රොවේයත්ර
මිඹ 

2018.05.02 
අධහඳනරප්රහලනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

- - 

09 බී.එච්.අයි.ොක්.රවීයසිංවරමිඹ 2018.05.02 
පුේරයි්රලිඹහඳදිංචිර
රීරීොම්රොදඳහර්ත්ොම්්තු 

- - 
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අනුර
අංඹ 

නභරවහරත්නතුය 

සථමහනරභහරුරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 

දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ දිනඹ යහජහරිර
සථමහනඹ 

10 
්ර්.එම්.එස.එස.රයසනහඹර
මිඹ 

2018.05.08 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

11 
එම්.ොක්.ජී.ඩී.රොක්.ර්රිඹදහර
මිඹ 

2018.05.13 
හ්ත්හරවහරශභහර
ුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

12 
ොේ.සී.ඒ.රොයෝණිරදරසිකහර
මිඹ 

2018.05.14 
ධීයරවහරජරජර
ම්ඳත්රංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

- - 

13 
ඩබ්.එම්.එක.එස.ර
්නිනහඹරමිඹ 

2018.05.28 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

14 
ොක්.ජී.ී.ය.ොක්.රටුම්ඳරර
භඹහ 

2018.06.01 
විොේලරරැරීඹහර
අභහත්හංලඹ 

- - 

15 ඩබ්.ඒ.එම්.රභහලිරමිඹ 2018.06.07 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

16 
ඒ.එක.එක.ඩී.රඅභයවික්රභර
භඹහ 

2018.07.02 
ො විජනර
ංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

- - 

17 ොක්.ජී.ඩී.ී.රප්රබහෂිණිරමිඹ 2018.07.03 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

18 බී.රජී්තිරමිඹ 2018.07.05 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

19 එම්.එස.එස.රදිරංරභඹහ 2018.07.09 
ශ්රීරරංහරනහවිර
වුණදහ 

-  

20 එම්.එක.එස.රගුණතිරරමිඹ 2018.07.20 
පුේරයි්ර
ලිඹහඳදිංචිරරීරීොම්ර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

- - 

21 බී.එස.ී.රරුණහයත්නරමිඹ 2018.08.01 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

22 
්ර්.ඩබ්.එස.එක.රයහජඳක්ර
මිඹ 

2018.08.01 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

23 ඒ.සී.රනිලහ්තිනිරමිඹ 2018.08.01 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

24 එම්.ඩී.රධනු්තිරමිඹ 2018.08.01 
විරහභරළටු්පර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

- - 

25 ටී.එම්.එ්.රදභඹ්තිරමිඹ 2018.08.13 
ර්භහ්ත්රවහර
හණිජරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

26 ී.නිර්තිහරමිඹ 2018.10.16 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

- - 

27 ඒ.ඩී.අයි.රගුණයත්නරමිඹ 2018.10.25 
පුේරයි්ර
ලිඹහඳදිංචිරරීරීොම්ර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

- - 

28 එච්.එ්.එක.රදරසිකහරමිඹ - - 2018.03.13 

ජහත්්ත්යර
උඳහභහර්රවහර
ජහත්.රොශර
අභහත්හංලඹ 

29 ඒ.ඒ.ඩී.ඩබ්.රභකහ්තිරමිඹ - - 2018.03.15 
විොේලරරැරීඹහර
අභහත්හංලඹ 

30 එස.එස.රභධුකුභහරිරමිඹ - - 2018.04.01 
සොේලර
ුයුතුර
අභහත්හංලඹ 
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අනුර
අංඹ 

නභරවහරත්නතුය සථමහනරභහරුරරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 

දිනඹ යහජහරිර
සථමහනඹ 

දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ 

31 එම්.ඩබ්.රනකරොඳරුභරමිඹ - - 2018.04.02 

අඳනඹනර
ෘෂිර්භර
ොදඳඳහර්ත්ොම්්
තු 

32 
ය.ඒ.ඩබ්.ටී.ඩී.රභරරොේයර
මිඹ 

- - 2018.04.02 
්ඳදහර
ශභනහයණර
අභහත්හංලඹ 

33 ොක්.එම්.ඒ.රජඹර්ධනරභඹහ - - 2018.04.04 
ඉඩම්ඳරිවයණවහ
ළරසුම්ොදඳහර්ත්
ොම්්ත් 

34 
්ර්.ොක්.එම්.එ්.්ර්.ර
යනනරමිඹ 

- - 2018.06.08 
විොේලරැරීඹහඅභහ
ත්හංලඹ 

35 ඩී.එච්.ඩබ්.රචතුයහනිරමිඹ - - 2018.06.25 
සොේලුයුතුඅ
භහත්හංලඹ 

36 ටී.එම්.ඩී.එක.රයත්නහඹරමිඹ - - 2018.07.11 
සොේලරුයුතුර
අභහත්හංලඹ 

37 එම්.ොක්.සී.රොරෝහිඹර්රමිඹ - - 2018.07.13 
ො විජනංර්ධ
නොදඳහර්ත්ොම්්
තු 

38 ඩබ්.ොක්.එ්.රදර්ලනරභඹහ   2018.07.16 
ශ්රීරරංහරනහවිර
වුණදහ 

39 
ොක්.ඩබ්.සී.එම්.ොක්.ර
ො භරමිඹ 

- - 2018.08.03 
සොේලුයුතුඅ
භහත්හංලඹ 

40 එම්.සී.එස.රකුභහයර්ධනරමිඹ - - 2018.08.03 
නරංයක්ණර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු
 

41 ඩබ්.එම්.සී.එම්.රඵණ්ඩහයරභඹහ - - 2018.08.30 
ෘෂිර්භොදඳහර්
ත්ොම්්ත් 

2.3රසථමහනරභහරුරවීම්රපිළිඵවිසත්ය 

2.3.3ර(රදීඳරහ්පත්රරොේහර)  
 

 

අනුර
අංඹ 

 
නභරවහරත්නතුය 

සථමහනරභහරුරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 

දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ 

1 
ොක්.ඒ.්ර්.රධර්භොේනර
මිඹ 

- - 2018.03.02 
ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
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2.3රසථමහනරභහරුරවිම්රපිළිඵරවිසත්ය 
2.3.4රඒහඵේධරොේඹරර(යහජරශභනහයණරවහය) 
රරඅනුර
අං
ඹ 

නභරවහරත්නතුය සථමහනරභහරුරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 
දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ 

1 වී.එක.එස.රසිොේයහරමිඹ 
2018.03.07 නජීවිරංයක්ණර

ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
  

2 එච්.ය.එච්.්ර්.රදරසිකහරමිඹ 
2018.05.14 ශ්රීරරංහරවිබහර

ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
  

3 එස.ඒ.ොේ.රචතුරිහරමිඹ 
2018.07.02 ්භනරවහරවිභනර

ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
  

4 ඒ.ඒ.එස.ී.රඳතියහජරභඹහ 
2018.08.31 ශ්රීරරංහරවිබහර

ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
  

5 එම්.එ්.රලකීයහරොඵම්රමිඹ 
2018.10.15 අධහඳනර

අභහත්හංලඹ 
  

6 එච්.රරුණහඳහරරභඹහ 
- - 2018.03.05 අධහඳනරප්රහලනර

ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

7 ී.එ්.එක.රොඳොර්යහරමිඹ 
- - 2018.05.02 ශ්රීරරංහරවිබහර

ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

8 
එච්.ඒ.එස.ය.රච්ද්රොේනර
ොභඹ 

- - 2018.05.16 ශ්රීරරංහරවිබහර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

9 ොේ.ඒ.ොේ.ටී.රජඹර්ධනරමිඹ 
- - 2018.05.22 සිවිකරගු්ර

අධිහරිඹ,රශ්රීර
රං.ගු.ව. 

10 එම්.ොක්.ඩබ්.රඋදඹංීනරමිඹ 
- - 2018.06.04 ොඳ ලිසර

මූරසථමහනඹ 

11 
එස.ඒ.එ්.ඩී.රභයසිංවර
ොභඹ 

- - 2018.06.02 ත්ළඳළකර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

12 
්ර්.ඩී.එ්.ොක්.රයණවීයර
ොභඹ 

- - 2018.09.04 ශ්රීරරංහරවිබහර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

 
2.3රසථමහනරභහරුරවිම්රපිළිඵරවිසත්ය 
2.3.5රඒහඵේධරොේඹරර(රිඹදුරු) 

අනුර
අං
ඹ 

නභරවහරත්නතුය 

සථමහනරභහරුරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 

දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ 

1 එච්.ඒ.ොක්.රඅරුණරකුභහයරභඹහ 

- - 2018.04.02 ීනතිඹරවහරහභඹර
වරදක්ෂිණර
ංර්ධනර
අභහත්හංලඹ 

2 ඩී.එම්.එස.රප්ර්නරභඹහ 
2018.06.01 හරිභහර්රවහරජරර

ම්ඳත්රංර්ධනර
අභහත්හංලඹ 

  

3 එස.එච්.ඒ.රපුසඳකුභහයරභඹහ 
2018.06.01 හරිභහර්රවහරජරර

ම්ඳත්රංර්ධනර
අභහත්හංලඹ 
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2.3රසථමහනරභහරුරවිම්රපිළිඵරවිසත්ය 
2.3.6රහර්ඹහරරොේරොේඹ 

 

අනුර
අං
ඹ 

නභරවහරත්නතුය 
සථමහනරභහරුරවීරගිඹ සථමහනරභහරුරවීරඳළමිණි 

දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ දිනඹ යහජහරිරසථමහනඹ 

1 එච්.එම්.බී.ඒ.ඩී.රොවේයත්රමිඹ 2018.04.02 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

  

2 ්ර්.ඩී.රප්රදීඳහරලහභලීරමිඹ 2018.06.01 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

  

3 
්ර්.එම්.එ්.එස.රභයසිංවර
ොභඹ 

2018.10.01 
අම්ඳහයරදි.ොක.ර
හර්ඹහරඹ 

  

4 
ී.ජී.රඅනේත්රදඹහසිරිරභොේර
භඹහ 

- - 2018.05.18 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

5 එ්.අයි.රඳලිවඩනරභඹහ - - 2018.10.01 
අම්ඳහයරදි.ොක.ර
හර්ඹහරඹ 

2.3රසථමහනරභහරුරවීම්රපිළිඵරවිසත්ය 
2.3.7රජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹ 

 

අනුභත්රත්නතුරු 
නහභ 

ත්නතුරුර
ංහ 

2017ර
ොර්ර
සිටිර
ංහ 

2018රර්ඹරතුශරසිදුරවරොනසරවීම් 
 

ප්රර්ත්නරර්ොැර
භසථමරංහ 
(2018) 

විරහ
භර
ඹෆභ 

සථමහ
නර
භහරුර
වීරගිඹ 

සථමහනර
භහරුරවීර
ඳළමිණි 

ඵහර
ළීන
ම් 

උ
සර
වීම් 

ොනත්  

අධක්ර(ොඳොව ය) 01(ළ.ඵ) 01 - - - - - - 01(ළ.ඵ) 

අතිොර්රඅධක් 08 
59 01 - - - - 

භයණර
01 

57 .අධක්ර(ොඳොව ය)ර
නි.අධක්ර(ොඳොව ය) 

58 

.අධක්ර/නි.අධක් 01 00 - - - - - - - 
ණහධිහරි 01 00 - - - - - - - 
ඳරිඳහරනරනිරධහරි 01 00 - - - - - - - 
ංර්ධනරනිරධහරි 25 09 - - - - - - 09 
යහජරශභනහයණර
වහය 

06 05       05 

රිඹදුරු 09 00 - - - - - - - 
හර්ඹහරරහර්ඹර
වහඹ 

02 02 - - - - - - 02 
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2.4රභහනරම්ඳත්රශභනහයණඹ 
 

2.4.1ර්ඹත්නිරුයුතුර-රහයහංලඹර 
 

අර/අ විසත්ය ොඳයරර්ඹර(2017) 
ංහ 

ප්රර්ත්නරර්ඹර(2018) 
ංහ   

1 ඵහරළීනම් 
1.1ර විබහරභඟි්ර   
1.ර2 ම්ුණරඳරීක්ණරභඟි් 27 12 
2. ොේහරත්ත්ත්ඹ 
2.1 සක යරරීරීම්ර 79 105 
2.2 උසරරීරීම්ර 4 13 

2.3 ොේහරදීර්කරරීරීම්ර 1  
2.4 ොේහරවළයරඹහම්ර 1 3 
3 ොේහරළුළු 
3.1 විනඹරඳරීක්ණ 1 4 
3.2 ළඩරත්වනම්රරීරීභ   
3.3 නළත්රොේොැරපිහිටුරවීභ 1  
4 විොේලරුයුතු 
4.1 ශිත් 

ර(දීර්කරහලීනරරඳලසචහත්ර
උඳහධි) 

1  

4.2 නිහඩුර-රයහජහරී 13 55 
4.3 නිහඩුරොඳෞේලිර 25 11 
5 අභහත්රරභණ්ඩරරංොේලර ඉදිරිඳත්රශර-ර55ර 

අනුභත්රශර-ර54ර 
අනභත්රොන ශර1 

ඉදිරිඳත්රශර-ර96 
අනුභත්රශර-ර79 

අනුභත්ොන ශරර17(ොභභර
ංොේලර17්ර11ර2019.01.7රර
දිනරනළත්රඉදිරිඳත්රයර ත්ර

.) 
6  ඳ 
6.1  ඳර්යම්බරරීරීම් - - 
6.2  ඳරනිදවසරරීරීම්ර - - 
7. ණඹරඅනුභත්රරීරීම් 
7.1 ොේඳරර ොුෝර්නිර 17 15 
7.2 හවනර   
7.3 ොනත්රණඹර 11  
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2.5රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර-රොේශීඹරපුහුණු 
2.5.1රරදීඳරහ්පත්රොේඹ 

 2.5.2.ොත් යතුරුරත්හක්ණරොේඹ  

අනුර
අං
ඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණුර 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේර
නභ 

ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතු 
රු.මි.ර 

1. 
ොත් යතුරුර
ත්හක්ණරොේහරවහර
වරිත්රප්රම්ඳහදනඹ 

DLC 
එච්.එම්.අයි.ොේල
ප්රිඹරභඹහරරරර 

ොත් යතුරුර
ත්හක්ණරනිරධහරී 

2018.02.27-
2018.02.28 

0.012 

ඳහාභහරහරරංහර1 රරවබහගීරවරනිරධහරී්රංහර1 ුණළුරවිඹදභ 0.012 

2.5.2රරොේශීඹරපුහුණුර-රංර්ධනරනිරධහරීරොේඹ  
 

අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණු 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේරනභ ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතුර 
(රරු.මි.) 

 

1 
්ඹත්නරංග්රවොැර
විධිවිධහනරපිළිඵර
දළනුත්රරරීරීභ 

නිපුනත්හර
ංර්ධනර
අයුණදර 

විපුරරචි්ත්රීරිසර
භඹහරර ංර්ධනර

නිරධහරී 
2018.01.06 -
2018.01.07 

0.0100 

බී.සී.ජඹහ්තිර
මිඹ 

2 
ොබ්රඉංනේෝරුර
ඳහාභහරහ 

E-soft 
්ඹත්නඹ 

එම්.්ර්.එම්.ර
ෂර්හ්රභඹහ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.01.28-
2018.07.29 

0.0355 

රරරරර3 
ගිණුම්යණර
හර්ඹබහයඹරවහර
ප්රහොඹෝගිරබහවිත්ඹ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

ඩබ්.එම්.රවර්ණිර
කරෆකරරමිඹරරරරර 

ංර්ධනර
නිරධහරීර 

2017.02.07-
2018.02.08 

0.0120 
ොවේභහලිර
අභයොෝ්රොභඹරරරරර 

ංර්ධනර
නිරධහරීර 

රරරරර4 
 Seminar on 
Frontier in 
Agrochemicals 

ICC 
ොක්.එ්.ර
වීය්පොඳරුභරමිඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.02.12 0.0020 

රරරරර5 
වතිඳත්රර
ඳහාභහරහ 

ංර්ධනර
ඳරිඳහරනර
්ඹත්නඹ 

ී.නිහයහරභහලිර
මිඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරීර 

2018 0.0250 

රරරරර6 
බහණ්ඩරමීය ක්ණඹර
වහරඅඳවයණර
ක්රිඹහලිඹ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

ඩබ්.එම්.සී.එක.වි
ොේසිංවරොභඹරර 

ංර්ධනර
නිරධහරීර 

2017.02.22-
2018.02.23 

0.0060 

රරරරර7 
යථමහවනරවහර
ඹ්ත්රසත්රර
ඳරිඳහරනඹ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

එච්.ී.එස.ී.ීර
භ්රකුභහයරභඹහරරරරරරරරර ංර්ධනර

නිරධහරීර 
2017.02.27-
2017.02.28 

0.0120 
එච්.එම්.අචරහර
ොවේයත්රොභඹරර 

රරරරර8 
ොත් යතුරුරත්හක්ණර
ොේහරවහරවරිත්ර
ප්රම්ඳහදනඹ 

DLC/SLIDA 
එම්.නේ.පිරයණසිංවරර
භඹහරරරර 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.02.27-
2018.02.28 

0.0120 

රරරරරර9 
අබ්ත්යර
විණනඹ 

ජහතිරලසරයභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

එම්.ඒ.පිරරභඹහරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර 
ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.03.14-
2018.03.15 

0.0120 ඩී.එම්.ොක්.අයි.ර
දුනුවිරරමිඹ 
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අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණු 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේරනභ ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතුර 
(රරු.මි.) 

 

10 
ඵඩහරවහරබහණ්ඩර
ශභනහයණඹ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

ජී.බී.ඒ.නිර්ත්ර
කුභහයරභඹහ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.03.16 0.0030 

11 
ප්රහවනර
ශභනහයණඹ 

නිපුනත්හර
ංර්ධනර
අයුණදර 

එක.එස.ොේ.ොේර
ලිඹනොේරමිඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.03.22 0.0050 

12 

ොඳෞේලිරලිපිර
ො නුක්රපරදහයිර
්හයොඹ්ර
ඳත්හොනරඹහභ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

අංජලීර
රුණහයත්නරමිඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.03.29 
 
0.0030 

13 
Government 
Payroll System 

මිොරෝදහ 
ඩබ්.එම්.එච්ර
කරෆකරරමිඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.05.09ර–ර
2018.05.11 

0.0180 

14 
පුහුණුරඅලත්හර
වඳුනහළීනොම්ර
විලසොකණඹ 

නිපුනත්හර
ංර්ධනර
අයුණදර 

බී.සී.ජඹහ්තිර
මිඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.05.17රර-
2018.05.18 

0.0085 

15 
Data base 
Managemenරusing 
MS Access 

මිොරෝදහ 
ඩබ්.ඩී.්ර්.එස.ර
කුභහයරභඹහ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.05.23ර-
2018.05.25 

 
0.0180 

16 
අබ්ත්යර
විණනඹ 

මිොරෝදහ 
ඩී.එ්.භොනෝරිර
රුණහයත්නරොභඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.06.20ර-
2018.06.22 

0.0180 

17 
positive thinking 
and work place 
etiquettes 

නිපුනත්හර
ංර්ධනර
අයුණදර 

මිකු්රරම්මඹසර
භඹහරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර ංර්ධනර

නිරධහරී 
2018.07.17 

 
0.0100 එස.ඩී.රකුසුම්ර

ශ්රිඹහනිරමිඹරරරර 

18 

ුණ.ොයර104, අරහබර
හර්ත්හරරීරීභ,රවහනිර
පූර්ණඹරවහරගිණුම්ර
ත්ළබීභ 

නිපුණත්හර
ංර්ධනර
අයුණදර 

ඒ.එ්.අොබ්ොේයර
මිඹරරරරරරරරරරරරරරරරරර 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.07.23 -
2018.07.24 

 
 
0.0170 ඩබ්.එම්.සීරරක්දිීනර

ොභඹ 

19 

අබ්ත්යර
විණනඹරර
(වතිඳත්රර
ඳහාභහරහ) 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

්ර්.ී.ොක්.ඩී. 
යණසිංවරභඹහරරරර 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.07.24-
2018.08. 28 

 
 
 
0.0260 ී.රී.රපි.එ්.රර

විජඹසිරිරමිඹ 
ංර්ධනර
නිරධහරී 

20 

නිහඩුබහයර
නිරධහරී්ොේර
හර්ඹබහයඹරවහර
කීභ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

රුණිරනිොයෝහර
මිඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.11.08 

 
0.0030 

ඩබ්.එම්.සී.එක.වි
ොේසිංවරොභඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

0.0030 

එක.ී.සිොයෝජීනර
ොභඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

0.0030 

21 
අභහත්රභණ්ඩරර
ංොේලරසරරීරීභ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

ඒ.ය.අයි.කුභහයසිංව
්යච්චිරොභඹ 

ංර්ධනර
නිරධහරී 

2018.12.17-
2018.12.18 

0.0060 

ඳහාභහරහරරංහර21 වබහගීරවරනිරධහරී්රංහර30 ුණළුරවිඹදභ 0.2680 
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2.5.3.ර ් ශ්රිත්රරොේඹර 
අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණුර 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේරනභ ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතු 
ර(රරු.මි.ර) 

1. 
අබ්ත්යර
විණනඹ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

ලහ්තිරජඹසරිඹරමිඹරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර ෘෂි.ොභ.නි 
2018.03.14-
2018.03.15 

0.0060 

2. 
Microsoft Exel 
Advanced 
Analytical tools 

ASDC 
අයි.රඑස.රඒ.රොවේහර
ඳතියණරමිඹ 

ළරසුම්ර
වහය 

2018.03.15-
2018.03.16 

 
0.0160 

3 

නිහඩුබහයර
නිරධහරී්ොේර
හර්ඹබහයඹරවහර
කීභ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

එච්.ජී.ොක්.ඒ.කුරයත්
නරමිඹ 

ෘෂි.ොභ.නි 2018.11.08 
 
 
0.0030 

ඳහාභහරහරරංහර3 වබහගීරවරනිරධහරී්රංහර3 ුණළුරවිඹදභ 0.0250 

2.5.4.රයහජරශභනහයණර වහයරොේඹ 
අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණුර 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේරනභ ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහරහසතු 
(රරු.මි.) 

1. 
ගිණුම්යණරහර්ඹබහයඹර
වහරප්රහොඹෝගිරබහවිත්ඹ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

දිහයහරවිලසීනරදරසිකහර
ොභඹ 

යහ.ශ. 
2017.02.07-
2018.02.08 

 
0.0060 

2 

බහණ්ඩරමීය ක්ණඹරවහර
අඳවයණරක්රිඹහලිඹ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

ඩී.එක.රඳනිරසිත්හයහරොභඹ 
 
යහ.ශ. 

2017.02.22-
2018.02.23 

0.0120 
්ර්.ී.නඹනහරසුජීීනරරරර 

 
3. 

නිහඩුබහයරනිරධහරී්ොේර
හර්ඹබහයඹරවහරකීභ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

ඒ.එස.රඅොබ්ොේයරමිඹ යහ.ශ. 2018.02.19 
 
0.0030 

4 ොඳෞේලිරලිපිො නුක්ර
පරදහයිර්හයොඹ්ර
ඳත්හොනඹහභ  

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

යණිරඑස.රොෝයශොේර
මිඹ යහ.ශ. 2018.03.29 

 
0.0060 

එස.ඒ.ොේරචතුරිහරමිඹ 

5 
අබ්ත්යරවිණනඹ මිොරෝදහ 

ඊ.එම්.භධුෂිහරඒනහඹර
ොභඹ 

යහ.ශ. 
2018.06.20ර–ර
2018.06.22 

 
0.0180 

6 
 

Positive thinking and 
work place etiquettes 

නිපුනත්හර
ංර්ධනර
අයුණදර 

ඒ.එසරඑදිරිසිංවරමිඹරර 

යහ.ශ. 2018.07.17 0.0100 
එම්.ොක්.ඩබ්.උදඹංීනර
මිඹ 

7 

ප්රම්ඳහදනරළරසුම්රරීරිභර
වරර්සුරලිඹරීඹවිලිර
සරරීරීභ 

නිපුනත්හර
ංර්ධනර
අයුණදර 

එ්.එස.රවිභරසුොර්්ද්රර
මිඹරරරරරරරරරරර 

යහ.ශ. 
2018.07.30 -
2018.07.31 

0.0170 

බී.ඒ.එ්රක්රිහ්තිරොභඹ 

8 
අභහත්රභණ්ඩරරංොේලර
සරරීරිභ 

ජහතිරරභර
අධඹනර
්ඹත්නඹ 

එච්.එම්.එ්.ජීරොවේයත්රමිඹ 
 

යහ.ශ. 
2018.12.17-
2018.12.18 

0.0060 

 
ඳහාභහරහරරංහ8 

වබහගීරවරනිරධහරී්රංහර12 ුණළුරවිඹදභ 0.0780 
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2.5.5රත්හක්ණරොේඹර(රළභයහරශිකීර) 
අනුර
අංඹ 

පුහුණුර 
්ඹත්නඹ 

ඳහාභහරහ නිරධහරිඹහොේර
නභ 

ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතු 
ර(රරු.මි.) 

-  - - - -  
ළඩුණළුරංහර0රරරරරරරරරරරරනිරධහරී්රංහර0 ුණළුරවිඹදභ 0 

 

         

2.5.6රරිඹදුරුරොේඹර 
 

අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණු 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේර
නභ 

ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතු 
(රරු.මි.) 

-  - - - - 
       

ළඩුණළුරංහර0 නිරධහරී්රංහර0  ුණළුරවිඹදභ 0 
 

          

2.5.7රරහර්ඹහරරහර්ඹරවහඹරොේඹ  
 

අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණු 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේරනභ ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතු 
(රු.මිර) 

1 

පිළිළීනොම්ර
නිරධහරී්ර
දවහරදුයථමනර
්නිොව්දනර
පුහුණුර 

SDFL 

එච්.බී.්ර්.ඒ.එච්.ඵණ්ඩහයර
භඹහ 

හ.හ. 
2018.03.22-
2018.03.23 

0.0170 

ඒ.එම්.ඒ.රකුුණදුනිරමිඹරරරර 

ළඩුණළුරංහර1 නිරධහරී්රංහර2  ුණළුරවිඹදභ 0.0170 

  

 

    

2.5.8රරුණදකරොහරසිදුයනරරදරවිවිධරළඩුණළු 
 

අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණු 
්ඹත්නඹ 

ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතුර
(රු.මි) 

1. 
ුණදකරොයගුරහසිරවහර
ප්රම්ඳහදනඹ 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

ංර්ධනරනිරධහරී් (48) 
2018.01.26  
 

0.00723 

2 
ොදභශරබහහරඳළඹර50රර
ඳහාභහරහ 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

රිඹදුරුරවහරහ.. (44) 
2018.01.01-
2018.01.31 

0.01100 

3 
්ඹත්නරංග්රවොැර
විධිවිධහන,රහර්ඹරඳටිඳහටිර
රීති 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

ංර්ධනරනිරධහරී් (61) 2018.02.16 0.00718 

4 
ොත් යතුරුරනිරධහරී්ර
දළනුත්රරීරිොම්ර
ළඩුවන 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලොැරවහර
අභහත්හංලඹරඹුොත්ර තිර
්ඹත්නරරොත් යතුරුර
නිරධහරී්(56) 

2018.03.16-
2018.03.17 

0.096164 
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අනුර
අංඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණු 
්ඹත්නඹ 

ත්නතුය හරරසීභහ ඳහාභහරහර
හසතුර
(රු.මි) 

5 
්ඹත්නරංග්රවොැර
විධිවිධහන 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

ංර්ධනරනිරධහරී් (44) 2018.03.27 0.00310 

6 
හර්ඹහරරශභනහයණඹර
වහරවිනඹරහර්ඹඳටිඳහටිඹ 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

්ශ්රිත්රනිරධහරි,ංර්ධනරනිරධහරීර
වහරශභනහයණරවහයරු් 
(59) 

2018.05.10-
2018.05.11 

0.11540 

7 
ළටු්පරඳරිර්ථමනරපුහුණුර
ළඩටුළුර-රI 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

භහණ්ඩලි/රෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ (40) 

2018.06.08 0.00640 

8 

නරශභනහයණර
වහයරු්ොේරෘත්තීඹර
ංර්ධනඹරවහරපුහුණුර
ළඩුණළු 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

ශභනහයණරවහයරු් 
(40) 

2018.06.11,1
2රවහර13 

0.02600 

9 ථමනරොදභශරබහහරපුහුණු 
ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

ං.නිරවහරශභනහයණර
වහයරු් (07) 

ඳළඹර16 0.01600 

10 
 

ක්රිඹහත්භරළරළසභ, 
හඳෘතිරනිඹහභනඹරවහර
 යීභරපිළිඵරපුහුණුර
ළඩුණළු 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

විඹරනිරධහරී් (88) 
2018.07.25ර-
2018.07.26 

0.02396 

11 
ළටු්පරඳරිර්ථමනරපුහුණුර
ළඩටුළුර-ර II 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

භහණ්ඩලි/රෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ (25) 

2018.07.30 0.00363 

12 

ෘෂිර්භරඅභහත්ංලොැර
ක්රිඹහත්භරළඩුව්රර
ප්රතිරභහොරෝචනර
ළඩුණළු 

ොේහරංසයණර
අබහර්ඹත්නඹ 

අභහත්හංලඹරඹුොත්ර තිර්ඹත්නර
රරනිරධහරී්ර(100) 

2018.08.23 0.08800 

13 ්ත්තිරශභනහයණඹ 

ඌර
ශභනහයණර
ංර්ධනර
්ඹත්නඹ 

භහණ්ඩලිරනිරධහරී්රවහර
අොනකුත්රනිරධහරී්ර(45) 

2018.09.28-
2018.09.30 

0.242165 

14 
ොදභශරබහහර(ථමන)ර
ඳහාභහරහ 

ෘෂිර්භර
අභහත්රඹහංලඹ 

ංර්ධනරනිරධහරී්(31) 
 

2018.08.03-
2018.10.19 

0.03100 

15 
පුහුණුරඅලත්හර
විලසොකලණරළඩුණළු 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

භහණ්ඩලි/රංර්ධනරනිරධහරී්ර
වහරශ.රවහය/රිඹදුය්රවහර
හ.හ.ර(153) 

2018.11.02 0.00525 

16 

ෘෂිර්භරඅභහත්ංලොැර
දිස්රික්රංර්ධනර
නිරධහරී්රවහරපුහුණුර
ළඩුණළු 

අදහශර
දිස්රික්ඹ්හිදී 

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹරඹුොත්ර
දිස්රික්රුරඅනුයුක්ත්රයර තිර
ංර්ධනරනිරධහරී්(872) 

2018ර
ොන ළම්ඵර්ර
වහරොදළම්ඵර් 

0.9228565 

17 
හර්ඹහරරහර්ඹරවහඹර
නිරධහරී්ොේරෘත්තීඹර
ංර්ධනඹ 

අතුරුගිරිඹරළවිළිර
ශභනහයණර
ංර්දනර
්ඹත්නඹ 

හර්ඹහරරහර්ඹරවහඹඹ්ර(28) 
2018.12.07-ර
2018.12.08 

0.120151 

රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරළඩුණළුරංහර17රරරරරරනිරධහරී්රංහරරර1741රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරුණළුරවිඹදභරරු.මි.ර1.7254865 
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2.ර5.9රොන මිොකරඳළළත්වුරඳහාභහරහ  
 

අනුර
අං
ඹ 

ඳහාභහරහ පුහුණු 
්ඹත්නඹ 

නිරධහරිඹහොේරනභ ත්නතුය හරරසීභහ 

1 ොකනර
ශභනහයණර
වරංයක්ණඹ 

ොකනනහයක්ර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

්ර්.ජී.රඋත්ඳරහරඒ.රගුණොේයර
මිඹරරරරරරරර 

රරරරරවහයරොකම් 2018.03.20 

අ්ඵයසිරොභඹ 

2 EIA Process in 
Sri Lanka 

CEJ චම්පිහරඩී.ධර්භොේනරමිඹ අධක්/ංර්ධන 2018.07.31ර
-2018.08.02 

රරළඩුණළුරංහර2රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරනිරධහරී්රංහර2රරරරරර 

 

 

2.5.10රවිවිධරළඩුව්ර 
 

අනුඅංඹ ඳහාභහරහ පුහුණු්ඹත්නඹ නිරධහරිඹහොේනභ ත්නතුය හරසිභහ ුණදර(රරු.මි) 

1 නරයුරනර
අරුත්ක්ර-ර
ව්ත්ර
ොවට්ටි්යච්චිර
භඟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
අභහත්හංලඹ 
තුශර 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
රසිඹලුරනිරධහරි් 

  2018.01.09 0.013 

2 ජීනරපුජහර-රලරීයර
අඹරද්රදීභර
පිළිඵර
ළඩුවන 

  2018.02.06 0.0008  

3 ොේරංග්රවඹර
-රකුරත්හර
ංර්ධනර
ප්රංගිර
ළඩුවන 

  2018.04.03 0.029  

4 භත්ද්රඹර
නිහයණරජහතිර
ළඩුවන 

  2018.06.26 ොන මිරොැර
ඳත්හර
 ත්.ර 

5 ොේඹරඳදරවියණර
-රයත්නරශ්රිර
විොේසිංවඹ්ර
භඟරයවි්දනර
ළඩුවන 

  2018.08.26  0.057  
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2.5.11රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර-රොේශීඹරපුහුණුරහයහංලඹර(2018.12.31රදිනු) 

විවිධරොේහරහණ්ඩ ඳහාභහරහ/ළඩුණ
ළුරංහ 

වබහගීරවර
නිරධහරී්රංහ 

විඹදම්රශරුණදරර
(රු.මි) 

දීඳරහ්පත්රොේහරරනිරධහරී් 9 17 0.30850 

ොත් යතුරුරත්හක්ණරොේොැරනිරධහරී් 1 1 0.01200 

ංර්ධනරනිරධහරීරොේොැරනිරධහරී් 21 30 0.26800 

්ශ්රිත්රොේොැරනිරධහරී්ර 3 3 0.02500 

යහජරශභනහයණර වහයරොේොැරනිරධහරී් 8 12 0.07800 

ත්හක්ණිරොේොැරනිරධහරී්ර-ර(ළභයහරශිකීර) 0 0 0.00000 

රිඹදුරුරොේොැරනිරධහරී්ර 0 0 0.00000 

හර්ඹහරරහර්ඹරවහඹරොේොැරනිරධහරී් 1 2 0.01700 

ුණදකරොහරසිදුයනරරදරවිවිධරළඩුණළු 17 1741 1.7254865 

ොන මිශොැරඳත්නරරදරළඩුණළුර 2 2 0.00000 

විවිධරරළඩුණළුර 5 ොඳ දුර 0.0998 

එතුර 62 1808 2.55 

 
2.6රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹ – විොේශීඹරපුහුණු 

2.6.1. ඒහඵේධරොේඹ 
අංඹ ළඩුවන ප්රදහනඹරශර්ඹත්නඹ 

 
නභ ත්නතුය යු හරඹ 

1 

18-AG-12-GE-WSP-B: 
විධහඹරවරශභනහරු්ර
වහරඋසරෘෂිරහඳහයර
ශභනහයණඹරපිළිඵර
ඳහාභහරහ 

ඉ්දුීනසිඹහනුරයජඹ 
්සිඹහනුරපරදහයිත්හර
ංවිධහනඹර (APO) 

කීර්තිර
අොබ්සිංවරභඹහ 

වහයර
අධක් -ර
ජහ.ොඳ .ොක.
හ.රරභහත්යර
දිස්රික්ඹ 

ඉ්දුීනසිඹහ 
05.03.2018 

09.03.2018 

2 

2030 තියයරංර්ධනරනහඹර
ඳත්රඹරතුශර"්වහයර
සුයක්ෂිත්ත්හරඅධීක්ණඹ"ර
පිළිඵරදකුණුර්සිඹහනුර
රහීඹරළඩුණළුර 

ොරෝර්වහයරවහරෘෂිරර්භර
ංවිධහනඹර(FAO) 

එ්.රනිභකහර
ඩඹසරමිඹ 

අතිොර්ර
ොකම් 
(ොභොවයුම්රවහර
 යුම්) 

ඵංරහොේලඹ 
04.03.2018 

06.03.2018 

3 

රහීඹරම්භ්ත්රණඹුර
්යහධනහරරීරීභර"ප්රලසත්ර
්වහයරවහරෘෂිහර්මිරඳේධතිර
ලක්තිභත්රරීරීභර-ර්සිඹහොව්ර
වරලහ්තියොැරෘෂිරඅංලඹර

තුශDRD වහරෆ්ඩීරයහුණ" 

ොරෝර්වහයරවහරෘෂිරර්භර
ංවිධහනඹර(FAO)රවරශ්රීර
රංහරයජඹ 

්චහර්ඹරඩබ්.ර
එම්.රඩබ්.ර
වීයොෝ්ර
භඹහ 

අතිොර්ර
ොකම් 
(ංර්ධන) 

විඹට්නහභඹ 
15.03.2018 

16.03.2018 

4 

්සිඹහරවරලහ්තියර
රහඳොැරඒහඵේධරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරභධසථමහනඹර
(CIRDAP)වරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරවරඳ්චහඹතීරයහේර
ජහතිර්ඹත්නඹර(NIRD & 
PR)රර- 
"රඅඳද්රරත්ම්රඵුරඳත්ර
රීරීභර-රෘෂිරළසුම්රලි්ර
නළත්රඹථමහරත්ත්ත්ඹුරඳත්ර
රීරීභ"රජහත්්ත්යර
වොඹෝගීත්හරපුහුණුර
ළඩුවන 

 

 

 

 

 

 

 

්සිඹහරවරලහ්තියර
රහඳොැරඒහඵේධරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරභධසථමහනඹර
(CIRDAP)වරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරවරඳ්චහඹතීර
යහේරජහතිර්ඹත්නඹර
(NIRD & PR) 

 

පි.රඑ්.රඑ්.ර
ජඹොනත්තිර
භඹහ 

නිොඹෝජ 
අධක් 

(හඳෘති) 
ඉ්දිඹහ 

19.03.2018 

28.03.2018 
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අංඹ ළඩුවන 
ප්රදහනඹරශර්ඹත්නඹ 
 

නභ ත්නතුය යු හරඹ 

5 

්සිඹහරවරලහ්තියර
රහඳොැරඒහඵේධරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරභධසථමහනඹර
(CIRDAP)වරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරවරඳ්චහඹතීර
යහේරජහතිර්ඹත්නඹර
(NIRD & PR)රර-
ඹවඳහරනඹරවහරභහර්ර
ඳහරනඹරවහරොේහරළඳයීභර
"රජහත්්ත්යරවොඹෝගීත්හර
පුහුණුරළඩුවන 

්සිඹහරවරලහ්තියර
රහඳොැරඒහඵේධර
ග්රහමීය ඹරංර්ධනර
භධසථමහනඹර
(CIRDAP)වරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරවරඳ්චහඹතීර
යහේරජහතිර්ඹත්නඹර
(NIRD & PR) 
 

ටි.රඑච්.ර
අභයසිංවර
භඹහ 

අධක් 
(ෘෂිර
ත්හක්ණ) 

ඉ්දිඹහ 
19.03.2018 

28.03.2018 

6 

ෘෂිහර්මිරංහර
ොකනරපිළිඵර්සිඹහරවහර
ඳළසිෆික්රො මිොභහිරවිසිර
වත්ළනිරළසිහයඹ 

ෘෂිහර්මිරදත්ත්ර
පිළිඵර්සිඹහරවහර
ඳළසිෆික්රො මිභ 

ොක්.රඩබ්ලිව්.ර
එස.ර
ේධහන්දර
භඹහ 

අධක්(ං
හනඹ) 

ෆිනේ 
19.03.2018 

23.03.2018 

7 

SAC –හක්රරහීඹර
ෘෂිහර්මිරහඳෘතිර
පිළිඵර්ධහයර
ම්ඵ්ධීයණරරැසවීභ 

හර්ක්රෘෂිර්භර
භධසථමහනඹ 

්චහර්ඹරොක්.ර
ොවට්ටි්යච්
චිරභඹහ 

අතිොර්ර
ොකම් 
(ෘෂිර
ත්හක්ණ) 

ෝඳහරඹ 
05.04.2018 

06.04.2018 

8 
5th AFACI භවහර
ම්ොම්රනඹ 

්සිඹහනුර්වහයරවහර
ෘෂිර්භරවොඹෝගීත්හර
ුණරපිරුභර/ර
ො රිඹහනුග්රහමීය ඹර
ංර්ධනරඳරිඳහරනඹ 

ඩී.වී.ර
ඵ්දුරොේනර
භඹහ 
 
්චහර්ඹරඩබ්.ර
එම්.රඩබ්.ර
වීයොෝ්ර
භඹහ 

ොකම්,ර
ෘෂිර්භර
යහජර
අභහත්හංලඹ 
අතිොර්ර
ොකම් 
(ංර්ධන) 

රහඕඹ 
02.04.2018 

06.04.2018 

9 

 (RDA) ග්රහමිඹරංර්ධනර
ංවිධහනඹ(RDA) ර-ර
ෘෂිර්භරවහරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනඹරපිළිඵරවරිත්ර
නොෝදඹරපුහුණුර
ළඩුවන 

අප්රිහනුර්සිඹහනුරග්රහමිඹර
ංර්ධනරංවිධහනඹර 
(AARDO) 

්ර්.රඑම්.ර
නේනදහරභඹහ 
 
එච්.රොක්.ර
ොේ.රොේවිහර
මිඹ 

අධක්(ඉං
නේෝරු) 
ොජර
වහයර
ොකම්(ඳහර
න) 

ඵංරහොේලඹ 
01.04.2018 

12.04.2018 

10 

තියහයරඳරිොබෝජනඹරවහර
නිසඳහදනඹර(SCP) ර-ර

යුොයෝඳඹුරඉවශරොඳොශේරයහජර
නිරධහරී්ොේරචහරිහර
(ප්රධහනරඅභහත්හංලර

ොකම්රු)රවරGIAHS 

(ොෝලීඹරළදත්රෘෂිරඋරුභර

උරුභඹ්රපිළිඵරඳේධති)ර
ජහත්්ත්යරංදඹ 

 

යුොයෝඳහරංභඹ 
්වහයරවහරෘෂිර්භර
ංවිධහනඹ 
ශ්රීරරංහරයජඹ 
 

බී.විජඹයත්නර
භඹහ 

ොකම් 
ඕසොේලිඹහ 
ප්රංලඹ 
ඉත්හලිඹ 

11.04.2018 

19.04.2018 

11 

ශ්රීරරංහරවහරඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිරබහවිත්හ්ර
පිළිඵරත්හයිර්ත්ොැරඅධඹනර
චහරිහරළඩුවන 

ජඳ්රජහත්ඹ්ත්යර
වොඹෝගීත්හර්ඹත්නඹ 

සි.රඩි.ර
ධඑර්භොේනර
මිඹ 

අධක්(ං

ර්ධන) 
ත්හයිර්ත්ඹ 

20.05.2018 

26.05.2018 



29 
 

 

 

 

අංඹ ළඩුවන ප්රදහනඹරශර්ඹත්නඹ 
 

නභ ත්නතුය යු හරඹ 

12 

2018ර්සිඹහනුරයුකරවහර
ෘෂිහර්මිර-රඳශුරම්ඳත්රවර
ධීයරනිසඳහදනරපිළිඵර
්යක්ණරශභනහයණඹර
පිළිඵරම්භ්ත්රණඹ 

ො රිඹහනුරයජඹ 
ඩි.රොක්.රඅනුයහධහර
රු්භලීරමිඹ 

අධක් 
(ොභොවයුම්ර
වහරරර
 යුම්) 

ො රිඹහ 
27.05.2018 

02.06.2018 

13 
 

්සිඹහනුරත්හක්ණර
්ඹත්නොඹහිරනහඹත්ර
පුහුණුර(AIT)  

ශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිර
බහ 

 

පි.රඑස.රඑස.ර
විොේයත්නරරභඹහ 
 

එච්.රඑක.රසි.රඑ්.ර
ොව්්දිරමිඹ 

ොජසාරවහයරොකම් (ප්රම්ඳහදන) 

වහයරඅධක්ර(ළරසුම්) 

ොජසාරවහයරොරම්ර(රො විජනරොේහර) 
ත්හයිර්ත්ඹර-ර(ර30.05.2018ර-10.06.2018) එම්.රොක්.රටී.ර

ජීීනරමිඹ 

14 
ෘෂිහර්මිරංර්ධනඹර
පිළිඵරචීනරඅත්දළකීම්රපුහුණුර
ඳහාභහරහ 

භවජනරචීනරමූවහණ්ඩු 
පි.රඑස.රොක්.ර්ර්.ර
වීයොෝ්රභඹහ 

අතිොර්ර

ොකම්(ඳහ
රනරවරභහ.ර

ම්.රං.) 

චීනඹ 
05.06.2018 

25.06.2018 

15 
2018 ංර්ධනඹරනරයුකර
වහරමූරරඋඳහඹරභහර්ර
පිළිඵරඅභහත්රම්භ්ත්රණඹ 

භවජනරචීනරමූවහණ්ඩු 
ඩී.වී.ර
ඵ්දුරොේනරභඹහ 
 

ොකම්,ර
ෘෂිර්භර
යහජර
අභහත්හංලඹ 

 

චීනඹ 
11.06.2018 

17.06.2018 

16 
18-AG-49-GE-WSP-B: 
ඩිනේුකරෘෂිරව්ඹහඳහයරපිළිඵර
ළඩුණළු 

ොභ ්ොෝලිඹහර
පරදහයිත්හරංවිධහනඹර

(MPO) / 
ොරෝර්වහයරවහරෘෂිර
ර්භරංවිධහනර

(FAO)ොභ ්ොෝලිඹහනුර
හර්ඹහරඹ 
්සිඹහනුරපරදහයිත්හර

ංවිධහනඹර(APO) 

ඊ.රඑම්.රඑස.ර
ඒනහඹරභඹහ 

වහයර
අධක්(ං

ර්ධන) 

ොභ ංොෝලිඹහ
 

25.06.2018 

29.06.2018 

17 

ොේශීඹරංලසොකණරළඩුණළුර
"්සිඹහොව්රොේලගුණිර
විඳර්ඹහ, ්ඳදහරවර
දරිද්රත්හොැරඅසීමිත්රළුලුර
විඳීභරවහරප්රත්ක්ර
ජීොනෝඳහඹරභහර්ර
ළඩිදියුණුරීරීභ" 

ොරෝර්වහයරවහරෘෂිර
ර්භරංවිධහනඹර(FAO) 

එ්.රනිභකහර
ඩඹසරමිඹ 

අතිොර්ර
ොකම් 
(ොභොවයුම්ර
වහර යුම්) 

ත්හයිර්ත්ඹ 
25.06.2018 

26.06.2018 

18 
EICA හිරපුහුණුරඳහාභහරහ:ර
කුකුළුරනිසඳහදනඹරවර
ොෞඹ 

ෘෂිර්භඹරපිඏිඵර
ඊනේ්පතුරඅ්ත්ර්ජහතිර
භධසථමහනඹ 

එස.රම.රඒ.රඑම්.ර
ගුණර්ධනරමිඹ 

දිස්රික්ර
ෘෂිර්භර
අධක්, 
(ඵදුකර) 

ඊනේ්පතු 
10.07.2018 
25.09.2018 

19 

“එක්රතීයඹක්ර-රඑක්ර
භහත්ක්“රුණරපිරුභරඹොුත්ර
ෘෂිර්භරශභනහයණඹර
වරවහරිරත්හක්ණඹර
පිළිඵරවිේත්ර
ම්භ්ත්රණඹ 

භවජනරචීනර
මූවහණ්ඩු 

එච්.රපි.රඊ.රඑම්.ර
තිොේයහරභඹහ 

වහයර
අධක් 
(ළරසුම්) 

චීනඹ 
11.07.2018 
31.07.2018 

20 

හර්ඹරහධනර්ර්ක ර
දර්ලනඹරවහරOTOP 
ළඩුවනරපිළිඵරරහීඹර
ළඩුණළුර" 

්සිඹහනුරවහරඳළසිෆික්ර
රහඳඹරවහර
ඒහඵේධරග්රහමීය ඹර
ංර්ධනඹරපිළිඵර
භධසථමහනඹ 
ත්හයිර්ත්රයජඹ 

එස.රඑක.රජී.ර
ඵ්දුසිරිරභඹහ 
 

ප්රධහනර
මූරර
නිරධහරි 

ත්හයිර්ත්ඹ 
23.07.2018 
26.07.2018 

21 

BIMSTEC ෘෂිහර්මිර
ටිනහම්රදහභඹක්ර
ංර්ධනඹරරීරීභරවහර
යහජරොඳෞේලිර
වවුකහරිත්ඹරපිළිඵර
ප්රහොේශීඹරළඩුණළු 

මිඹ්භහර්රයජඹ 
ශ්රීරරංහරයජඹ 
 

්චහර්ඹරොක්ර.ර
ොවට්ටි්යච්චිර
භඹහ 

අතිොර්ර
ොකම්ර
(ෘෂිර
ත්හක්ණ) 

මිඹ්භහයඹ 

30.07.2018 
31.07.2018 
 
 
 
 



30 
 

 

අංඹ ළඩුවන ප්රදහනඹරශර
්ඹත්නඹ 

 

නභ ත්නතුය යු හරඹ 

22 

18-AG-40-GE-CON-
Aොව ය,ජජර
ඳළිොඵෝධනහල, නර
ර්භහ්ත්ඹරපිළිඵර
ත්හක්ණිරක්රභ, 
ොොශොඳ ශරප්රණත්හරවර
ජහත්්ත්යරවොඹෝගිත්හර 
පිළිඵර3 නරජහත්්ත්යර
ුණළු 

්සිඹහනුරපරදහයිත්හර
ංවිධහනඹර (APO)ර
/රචිනරපරදහයිත්හර
භධසථමහනඹ 

ඩබ්.රඩබ්.රඑස.රභංරර
භඹහ 

අධක්ර(ළරසුම්) ත්හයිහනඹ 
07.08.2018 

10.08.2018 

23 

"සභහර්ට්රෘෂිරොඹදුම්"ර
පිළිඵරංර්ධනරඅයුණදරර
වහරජහත්්ත්යර
වොඹෝගිත්හරපිළිඵර
ළඩුණළු 

අප්රිහනුර්සිඹහනුර
ග්රහමිඹරංර්ධනර
ංවිධහනඹර 
(AARDO) 

එම්.රනේ.රඅනේත්ර
පුසඳකුභහයරභඹහ 

අධක් (ෘෂිර
ොේහවො විජනර
ංර්ධන) 

ත්හයිහනඹ 
16.08.2018 
29.08.2018 

24 අධඹනරචහරිහ 

ෘෂිර්භර
අංලොැර
නවියණර
ළඩුවන 

බී.විජඹයත්නරභඹහ 
ඩී.වී.රඵ්දුරොේනර
භඹහ 
 
එස.රඑක.රජී.ර
ඵ්දුසිරිරභඹහ 
 

බී.විජඹයත්නරභඹහ 
ොකම්,ර
ෘෂිර්භරයහජර
අභහත්හංලඹ 
 
ප්රධහනරමූරර
නිරධහරි 

ඊරහඹරඹ 
14.08.2018 
22.08.2018 

25 

ොදනරයහජරඅධඹනර
චහරිහර-රශ්රීරරංහර
ඳරිඳහරනරොේොැර1රනර
ොරේණිොැරනිරධහරී්රවහර
ධහරිත්හරංර්ධනඹරරීරීොම්ර
පුහුණුරළඩුවන 

ශ්රීරරංහර
ංර්ධනර
ඳරිඳහරනර
්ඹත්නඹ 

පි.රඑච්.රවඳු්ොවේහර
මිඹ 

ොජසාරවහයර
ොකම් 
(භහ.රම්.රං.) 

භළොකසිඹහ 
03.09.2018 
09.09.2018 

26 

ොදනරයහජරඅධඹනර
චහරිහර-රශ්රීර
රංහණහධිහරිොේොැර
1රනරොරේණිොැර(2&3) 
ණ්ඩහඹභරනිරධහරී්ර
වහධහරිත්හරංර්ධනඹර
රීරීොම්රපුහුණුරළඩුවන 

ශ්රීරරංහර
ංර්ධනර
ඳරිඳහරනර
්ඹත්නඹ 

එස.රඑක.රජී.ර
ඵ්දුසිරිරභඹහ 
 

ප්රධහනරමූරර
නිරධහරි 

ඉ්දිඹහ 
09.09.2018 
15.09.2018 

27 

FAO - චීනරදකුණුර-රදකුණුර
වොඹෝගීත්හරළඩුවනර
(SSC) ඹුොත්රොෝලීඹර
ළදත්රෘෂිරඋරුභර
උරුභඹ්රපිළිඵරොදනර
අදිඹයරවහරධහරිත්හර
ංර්ධනඹරරීරීොම්ර
ළඩුණළුර(GIAHAS) 

ොරෝර්වහයරවහර
ෘෂිරර්භර
ංවිධහනඹ(FAO)ර
-රචීනඹර-රදකුණුර
දකුණුර
වොඹෝගීත්හර
(SSC)ර
ළඩුවනරරවර
ෘෂිහර්මිරවර
ග්රහභහඹරුයුතුර
අභහත්හංලඹ,ර
චීනඹර 

එම්.රනේ.රඅනේත්ර
පුසඳකුභහයරභඹහ 

අධ්රඹක් (ෘෂිර
ොේහවො විජනර
ංර්ධන) 

චීනඹ 
11.09.2018 
23.09.2108 

28 

ොදනරයහජරඅධඹනර
චහරිහර-රශ්රීරරංහර
ඳරිඳහරනරොේොැර1රනර
ොරේණිොැරනිරධහරී්රවහර
ධහරිත්හරංර්ධනඹරරීරීොම්ර
පුහුණුරළඩුවන 

ශ්රීරරංහර
ංර්ධනර
ඳරිඳහරනර
්ඹත්නඹ 

එම්.රොක්.රටී.රජීීනර
මිඹ 

ොජසාරවහයර
ොකම් 
(ෘෂි.රොේහ) 

භළොකසිඹහ 
17.09.2018 
23.09.2018 

29 

ංර්ධනඹරනරයුකර
වහර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හර
පිළිඵරඅභහත්ර
ම්භ්ත්රණඹ 

භවජනරචීනර
මූවහණ්ඩු 

්චහර්ඹරොක්.ර
ොවට්ටි්යච්චිරභඹහ 

අතිොර්රොකම් 
(ෘෂිරත්හක්ණ) 

චීනඹ 
12.09.2018 
18.09.2018 

30 

්සිඹහනුරපරදහයිත්හර
ංවිධහනඹර (APO)රර
ප්රධහීන්ොේර59 නර
ළඩුණළු 

්සිඹහනුර
පරදහයිත්හර
ංවිධහනඹර 
(APO) 

බී.විජඹයත්නරභඹහ ොකම් ඉ්දුීනසිඹහ 
02.10.2018 
04.10.2018 

31 
05රනරජහත්්ත්යරවකර
ම්ොම්රනඹ 

්සිඹහොව්රවීරප්රොේදර
අඩුරීරීභර

(CORIGAP) 

ොේ.ර
ොඳ න්ම්ොඳරුභහයච්චිර
මිඹ 

දිස්රික්රෘෂිර්භර
අධක්,රහකර 

සිං්පපූරු 
15.10.2018 

17.10.2018 
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අංඹ ළඩුවන ප්රද්රහනඹරශර්ඹත්නඹ 
 

නභ ත්නතුය යු හරඹ 

32 

"්ඳදහරඅදහනභරඅභර
රීරීභරවර
ශභනහයණඹ"ප්රහ
ොේශීඹරළඩුණළුර-ර
AHK NCRD 

අප්රිහනුර්සිඹහනුරග්රහමිඹර
ංර්ධනරංවිධහනඹර 
(AARDO)රවර
ඳරීසථමහනුරයජඹ 
 

නේ.රඑක.රනේ.ර
ොඳොර්යහරමිඹ 

ොජසාර
වහයර
ොකම් 
(ඳහරන) 

ඳහරීසථමහනඹ 
10.10.2018 
17.10.2018 

33 
ජහත්්ත්යර්වහයර
ප්රදර්ලනඹර(SIAL 
2018) 

ශ්රීරරංහරයජඹ 
ඩී.වී.රඵ්දුරොේනර
භඹහ 

ොකම්,ර
ෘෂිර්භර
යහජර
අභහත්හංලඹ 
 

ප්රංලඹ 
21.10.2018 
25.10.2018 

34 
FAO වු්සිරොැර
160රළනිරළසිහයඹ 

ොරෝර්වහයරවහරෘෂිර
ර්භරංවිධහනඹර(FAO)ර/ 
ශ්රීරරංහරයජඹ 

ොක්.රඩි.රඑස.ර
රු්ච්ද්රරභඹහ 

ොකම් ඉත්හලිඹ 
03.12.2018 
07.12.2018 

35 

CICA නවීනර
ෘෂිහර්මිර
ංර්ධනරපුහුණුරවහර
ළඩුණළු 

්සිඹහොව්රඅ්ත්ර්ර
ක්රිඹහහරීත්ඹරවර
විලසහඹරො ඩනළගීොම්ර
ොකම්රහර්ඹහරඹරAsia 
(CICA)  

ී.රඑච්.ර
වදු්ොවේහරමිඹ 

ොජසාර
වහයර
ොකම් 
(භහ.ම්.ං.) 

චීනඹ 
02.12.2018 
07.12.2018 

       

36 

ොදනරයහජරඅධඹනර
චහරිහර-ර-රයහජර
ප්රම්ඳහදනඹරවහර
ගිවිසුම්රඳරිඳහරනඹර
පිළිඵරඋසරජහතිර
ඩි්පොරෝභහර(HN-
DIPPCA) 

ශ්රීරරංහරයජඹ 
ී.රඑස.රඑස.ර
විොේයත්නරභඹහ 

ොජසාර
වහයර
ොකම් 
(ප්රම්ඳහදන) 

ඉ්දිඹහ 
02.12.2018 
08.12.2018 

37 
FAO රහීඹර
අධීක්ණරවහර යීම්ර
ළඩුණළු 

ොරෝර්වහයරවහරෘෂිර
ර්භරංවිධහනඹර(FAO) 

සී.රඩි.රධර්භොේනර
මිඹ 

අධක්(ං
ර්ධන) 

ත්හයිර්ත්ඹ 
10.12.2018 
14.12.2018 

38 

ෘෂිහර්මිර
ොත් යතුරුරවහර
භූොෝලීඹරොත් යතුරුර
ඳේධතිරබහවිත්ඹරපිළිඵර
රහීඹරපුහුණුර
ළඩුණළු 

ොරෝර්වහයරවහරෘෂිර
ර්භරංවිධහනඹර(FAO) 

ජී.ොක්.ොේ.එච්.ර
භළණිොක්රමිඹ 

ංහනඥ ත්හයිර්ත්ඹ 
17.12.2018 
21.12.2018 

නිරධහරී්රංහ 44 
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2.6.2. ංර්ධනරනිරධහරිරොේඹ 
 

අංඹ ළඩුවන ප්රද්රහනඹරශර
්ඹත්නඹ 

 

නභ ත්නතුය යු හරඹ 

1 

ංර්ධනරෘත්තියි්රවහර
පුහුණුරක්රභොව්දඹරවහරඉ්දිඹහනුර
ත්හක්ණිරවර්ර්ක ර
වොඹෝගීත්හර(ITEC)ළඩුවන 

ඉ්දිඹහනුරයජඹ 
එම්.රවී.රඑස.ර
ොප්රේභරහකරභඹහ 

ංර්ධනරනිරධහරි 
වම්ඵ්ොත් ුර
දිස්රික්ඹ 

ඉ්දිඹහ 
24.01.2018 

20.02.2018 

2 

භයිොක්ර රකුඩහරවහරභධර
ඳරිභහණරහඹරජහතිර
්ඹත්නඹර(NIMSME)ර-ර

බුේධිභඹරොේඳරර
ශභනහයණරක්රොභෝඳහඹර
පුහුණුරළඩුවන 

අප්රිහනුර්සිඹහනුර
ග්රහමිඹරංර්ධනර
ංවිධහනඹර 
(AARDO) 
 

ටි.රයතුහන්රභඹහ 
ංර්ධනරනිරධහරි 
භඩරපුර
දිස්රික්ඹ 

ඉ්දිඹහ 
22.01.2018 

16.03.2018 

3 

භයිොක්ර රකුඩහරවහරභධරඳරිභහණර
හඹරජහතිර්ඹත්නඹර

(NIMSME)ර-රෘෂිරවහර්වහයර
හඹරළරසුම්රවහරප්රර්ධනඹ 

අප්රිහනුර්සිඹහනුර
ග්රහමිඹරංර්ධනර
ංවිධහනඹර 
(AARDO) 

 

එ්.රඵකයහේරභඹහ 
ංර්ධනරනිරධහරි 
රීලිොන ච්චිදිස්රික්
ඹ 

ඉ්දිඹහ 
22.01.2018 

16.03.2018 

4 

ඉ්දිඹහනුරත්හක්ණිරවර්ර්ක ර
වොඹෝගීත්හර(ITEC)වරො ශමර
ළරළසභර(CP) ශිත්රොඹෝජනහර
ක්රභඹරවහරනරත්හක්ණිර
වොඹෝගීත්හරළඩුවනර2017ර-
2018රර්ඹරවහර-රර
ක්ෂුද්රහඹ්රප්රර්ධනඹරරීරීභර

(POME) 

ඉ්දිඹහනුරයජඹ 

එස.රඒ.රඒ.රදිෝසර
සුඵසිංවරභඹහ 

 
ඩී.රඑම්.රසුජීහරමිඹ 

ංර්ධනරනිරධහරි 
ම්ඳවරදිස්රික්ඹ 
රංර්ධනරනිරධහරි 
ළුත්යරදිස්රික්ඹ 

ඉ්දිඹහ 
22.01.2018 

16.03.2018 

5 

“එක්රතීයඹක්ර-රඑක්රභහත්ක්“ර
හණ්ඩඹුරඅඹත්රයුකරවහර
ඳලිොඵෝධනහලරත්ත්රඳහරනඹර
පිළිඵරපුහුණුරළඩුණළු 

භවජනරචීනර
මූවහණ්ඩු 

ී.රනිලහයහරභහලිර
මිඹ 

ංර්ධනරනිරධහරි චීනඹ 
24.06.2018 

03.07.2018 

6 

 

“එක්රතීයඹක්ර-රඑක්රභහත්ක්“ර
හණ්ඩඹුරඅඹත්රයුකර
වහෘෂිහර්මිර්ොඹෝජනර
හඳෘතිරශභනහයණර
ම්භ්ත්රණඹර2018 
 

භවජනරචීනර
මූවහණ්ඩු 

භනිරජඹසිංවරමිඹ ංර්ධනරනිරධහරි චීනඹ 
07.09.2018 

27.09.2018 

නිරධහරී්රංහ 07 

2.6.3රහයහංලඹ 
 

 

ඒහඵේධරොේඹ   - 44 
 

 

ංර්ධනරනිරධහරිරොේඹ  - 07 
 

 

භසථමරනිරධහරී්රංහ  - 51  

  

2.6.2. ංර්ධනරනිරධහරිරොේඹ 
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2.7 චංචරරවහරනිලසචරරොේඳර 
2.7.1රනිලසචරරොේඳර 

අනුර
අං
ඹ 

ත්ම්රර්ඹ 

2017ර
ර්ොැර
ත්ත්ත්ඹ 
(අත්ඳත්ර
යරළනිම්ර
/රඵදුර) 

2018ර්ඹරතුරර
සිදුයනරරරදර
ොනසරවිම් 
(අත්ඳත්රයර
ළනිම්ර/රඵදුර)+ 

යර
අහන 
ඵදුර
ොවීම් 
(රු.මි.) 

මිරදීර
ළනිම්
+ 

ෝොේසිර
රීරීම් 

ඉත්ර
රීරීම් 

2018.යර
අහනොැදීර
ඳළතිර
ත්ත්ත්ඹ 

1 ඉඩම් 
ර(අක්යර/ොවර) 

       

2 රො ඩනළගිලිර   279.531 
252 
(without 
tax ) 

    

3 ඉදිරීරීම්ර        

2.7.2රචංචරරොේඳර 
 
අනුර
අංඹ 

 
ත්ම්රර්ඹ 
 

2017රර්ොැර
ඳළතිර
ත්ත්ත්ඹර 

2018රර්ඹර
තුරරසිදුයනරර
රදරොනසර
විම් 
අත්ඳත්රයර
ළනිම්ර+ 

මිරදීර
ළීනම් 
(රු.මි.) 

ෝොේසිර
රීරිම් 

ඉත්ර
රීරිම් 

2018යර
අහනොැරදීරර
ඳළතිරත්ත්ත්ඹ 

1 ඵයරහවන 02 - - - - 02 (ඵස) 

2 ළබ්රයථම 28     28 
3 ොභෝුර්රයථම 18     18 
4 ෆ් 3     3 
5 ත්රීරරවිරර් - - - - - - 
6 ොභෝුර්රයික 4     4 
7 ඳහනරයික - - - - - - 
8 ඩු්පලිොක්ුර්ර

ඹ්ත්ර 
1 - - - - 1 

9 ඡහඹහරපිුඳත්ර
ඹ්ත්ර 

38 - 6 - - 44 

10 ඳරින 279 - 29 - - 308 
11 ඳරිනර

ප්රි්ුර්ස 
121 - 9 - - 130 

12 රළ්පොු ්පර
ඳරින 

38 - 75 - - 113 

13 ෂළක්සරඹ්ත්ර 37 - 4 - - 41 
14 ඹතුරුරලිඹන 

(රභළනුක) 
1 - - - - 1 

15 ඹතුරුරලිඹන 
ර(රඉොරක්ට්රික්) 

- - - - - - 

16 ොේ්පපු 02 - - - - 02 
17 ළභයහර(ඩිනේුක) 07 - - - - 07 
18 වීඩිොඹෝරළභයහ 1 - - - - 01 
19 රඳහහිීනරඹ්ත්ර 12    3 9 

20 ොර්ඩිොඹෝරඹ්ත්ර - - - - - - 

21 ශීත්යණ 4 - - - - 4 
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2.8රරරරඅභහත්රභණ්ඩරරංොේලරවරත්භ්රප්රතිඹර 
ංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹර-රඳහරනරඅංලඹර 
 

අනුර
අංඹ 

අභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහරඅංඹරවහර
දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31රප්රතිඹ 

01 
02/2018 
2018.02.22 

අභඳ/18/0371/728/010 
2018.03.27 

ශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිර
ොේොැරIරොරේණිොැර
්චහර්ඹර
ඩබ්.එම්.ඩබ්.වීයොෝ්ර
භවත්හරෘෂිර්භරඅධක්ර
ජනයහකරත්නතුයුරඳත්ර
රීරීභ. 

2018.03.26රදිනරසිුරයහජහරිර
බහයරොනර ත්. 

02 
10/2018 
2018.02.28 

අභඳ/18/0454/728/012 
2018.03.27 

රශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිර
ොේඹරවහරොදනරබහහර
අලත්හඹරවරඳශුණර
ඳංතිොැරකුරත්හඹර
ොත්නරඳංතිඹරදක්හරඅඩුර
යරළීනභ 
 

යහජරඳරිඳහරනර
අභහත්හංලොැර,යහජරබහහර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්රමිටුුර
නිර්ොේලරවහරඉදිරිඳත්රයර
 ත්. 

03 
04/2018 
2018.03.02 

අභඳ/18/0495/728/016 
2018.06.12 
 

යහජරඳරිඳහරනරචක්රොකර
අංර25/2014රවහර
25/2014(1)රඅනුර
ොක්ර ්ත්රහත්රම්රු්ර
සථීයරරීරීොම්දී,රඹර
අවු.45රඉක්භව්රසථීයර
රීරීභරඵරහත්භරරීරීභ 

උඳරිභරඹසරසීභහරඅවු.45ර
තිමඹදීරඑභරඹසරසීභහ්ර
ඉක්භහරඵදහරොනරතිොබ්දර
ඹ්නරපිළිඵරරුණුරයහජර
ඳරිඳහරනරඅභහත්හංලඹරොත්ර
ඹනරොරරෘෂිර්භර
අධක්රජනයහකරොත්ර
ද්හරඹහර ත්. 

04 

14/2018 
2018.04.25 
 
14/2018 
2018.09.21 
 

අභඳ/18/0871/820/001 
2018.08.21 
 
අභඳ/18/2361/820/042 
2018.11.05 

ඳලසචහත්රඅසළ්නරපිළිඵර
ත්හක්ණර්ඹත්නඹරපිහිටීර
අනුයහධපුයරජඹ්තිර
භහොත්රඉඩභරඑභර
්ඹත්නඹුරනියවුකර
ඳයහරදීභ 

අභහත්රභණ්ඩරරතීයණරරළබීර
 ත්. 
1.IPHT වහරත්ර
ලොඹ්භරඅලරභූමිර
ප්රභහණඹරතීයණඹරරීරීභරව 
02.ඉවත්ර1රහිරතීයණඹරයනුර
රඵනරභූමිර 
ප්රභහණඹරපිළිඵරොත් යතුරුර
අදහරරහධහයීනයණඹ්රදර
භඟරරහරඵළලීභරපිණිර
අභහත්රභණ්ඩරඹරොත්ර
ඉදිරිඳත්රරීරීභ.ර 

05 
29/2018 
2018.05.25 

අභඳ/18/1167/820/008 
2018.07.03 

හර්ෂිරහර්ත්හර2016ර
ොවක්ුර්රො බ්ඵෆඩුර
ො විරුයුතුරඳර්ොැණර
වහරපුහුණුරරීරීොම්ර
්ඹත්නඹ 

ඳහර්ලිොම්්තුුරොඹ ුණරයර
ඳහර්ලිොම්්තුොව්රඅංLHPර
/2/2018/374රවහර2018.10.01ර
දිනළතිරලිපිඹරභඟි්රෘෂිරවහර
ඉඩම්පිළිඵර්ංශිර
අධීක්ණරහයරබහුර
ොඹ ුණරයනරොරරද්හර
 ත්. 

06 

31/2018 
2018.05.25 
 
93/2018 
2018.10.18 

අභඳ/18/1225/820/009 
2018.06.19 
 
අභඳ/18/2638/820/061 
2018.11.05 

ශ්රීරරංහරජහතිරහගිනිර
නිවීොම්රහඳහයරභණ්ඩරර
ඳනත්රංොලෝධනඹරරීරීභ 

ශ්රීරරංහරජහතිරහගිනිර
නිවීොම්රහඳහයරභණ්ඩරර
ඳනත් “ජහතිර්වහයර
ප්රර්ධනරවහරෘෂිරඅොරවිර
භණ්ඩරඹරොර”රොනසර
රීරීභුරොඹෝනේත්රඅභහත්ර
භණ්ඩරරංොේලඹරඅභහත්ර
භණ්ඩරරඅනුභළතිඹුරඉදිරිඳත්ර
යර ත්. 
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අනුර
අංඹ 

අභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහරඅංඹරවහර
දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරතීයණොැර
අංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහොව්ර
භහත්ෘහ 

2018.12.31රප්රතිඹ 

07 
43/2018 
2018.07.10 
 

අභඳ/18/1537/820/019 
2018.08.14 

ශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිරොේොැර
ඵහරළීනම්රවහරඅභහත්ර
භණ්ඩරරඅනුභළතිඹරරඵහරළීනභ 
 

ඵහරළීනභර
ම්ඵ්ධරනඩුර
2019.03.07රදිනුර
කරො සර ත්. 

08 
27/2018 
2018.07.25 

අභඳ/18/1700/820/023 
2018.08.28 

ර්ෂිරහර්ත්හර2016 
සී/රරංහරොඳ ොව යර 
භහභර 

2016රහර්ෂිර
හර්ත්හර
ඳහර්ලිොම්්තුරබහර
හර්ඹහරඹරොත්ර
ඉදිරිඳත්රයර ත්. 
2017රොටුම්ඳත්ර
නිර්ොේලරයර තිර
අත්යරහර්ත්හර
පිළිොඹරරයරඑහර
නළත්. 

09 

30/2018 

2018.07.ර26 

අභඳ/18/1740/820/024 

2018.08.28 

සී/රො ශමරො භර්කර
ොඳ ොව යරභහභරඵදුරඳදනභර
භත්රභවළලිරඅධිහරිොඹ්ර
රඵහත්රවම්ඵ්ොත් ුරඉඩොභහිර
හර්ෂිරඵදුරුණදකරඅඩුයරළීනභර
වහරොඹෝනේත්රඵඩහොව්රඉදිරීරීම්ර
ුයුතුර්යම්බරරීරීභ 

අභහත්රභණ්ඩරර
තීයණඹරභත්ර
්ඹත්නඹරභගි්ර
ඉදිරිරුයුතුරසිදුර
ොොයමි්රඳතී. 

10 

58/2018 

2018.08.08 

අභඳ/18/1793/820/026 

2018.09.18 

ශ්රීරරංහරෘෂිර්මිරොේඹුර
අඹත්රෘෂිර්භර
ොදඳහර්තුොම්්තුොව්රඉවශර
විධහඹරත්නතුරුරදයනර
නිරධහරී්රනළත්රොේොැර
ොඹදවීභ.රරරර 

2018.12.31රදිනර
දක්හරනිරධහරි්ර03ර
ොදොනක්රඅදහශර
ත්නතුරුරරරනළත්ර
ොේඹුරොඹ දනර
රදී 

11 

48/2018 

2018.08.09 

අභඳ/18/1838/820/027 

2018.08.28 

හර්ෂිරහර්ත්හර2016ර 

ශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹ 
ඉදිරිරුයුතුරසිදුර
ොොයමි්රඳතී. 

12 

53/2018 

2018.08.09 

අභඳ/18/1840/820/029 

2018.08.21 

ජහතිරඳසුරඅසනුර
ශභනහයණර්ඹත්නඹර
”(National Institute of Post – 
Harvest Management 
(NIPHM)රොරරඳලසචහත්ර
අසළ්නරපිළිඵරත්හක්ණර
්ඹත්නොඹහිරනභරංොලෝධනඹර
රීරීභ. 

ොම්රවහරඅංර
2093/26,ර
2018.10.17රදිනළතිර
ළට්රඳත්රොැරොම්ර
වහරවුරළට්ර
නිොව්දනඹරඳරර
වී ත්. 
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2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනරඅංලඹ 
 

අනුර
අංඹ 

අභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහරඅංඹරවහර
දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31ර
ප්රතිඹ 

13 

37/2018 
2018.05.21 

අභඳ/18/1089/820/005 
2018.07.03 

රුරෘෂිර්භරඅභහත්යඹහර
වහරඋඳොේලයොඹකුර
ඳත්යරළීනභ 

ක්ොරෝඩ්රප්රනහ්දුර
භවත්හර2018.05.03ර
සිුරොේඹුර
ඳත්යර
2018.12.15ර
දිොන්රඳසුරොේඹර
අ්රයර ත්.ර 

 

 

 

 

 

 

 

2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-රගිණුම්රඅංලඹරරරර 
 

අනුර
අංඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රතිඹර 

14 
25/2018 
2018.03.15 

අභඳ/18/0542/728/018 
2018.03.27 

2017 ර්ඹුරඅදහරර
හිඟහිටිරඵළයම්රනියවුකර
රීරීභ 

රදරප්රතිඳහදරඅනුර
හිහිටිරඵළයම්රනියවුකර
යර ත්ර 

2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-ප්රම්ඳහදනරඅංලඹරරරර 
 

අනුර
අංඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රතිඹර 

15 
38/2018 
2018.05.29 

අභඳ/18/1134/820/007/ටීබී 
්ර් 
2018.05.30 

යහඹනිරොඳ ොව යර
ප්රම්ඳහදනඹරරීරීභරර-ර
2018රජනි 

අභහත්රභණ්ඩරර
තීයණඹ්ුරඅනුර
යහඹනිරොඳ ොව යර
ප්රම්ඳහදනඹ්ුරඅදහරර
ඉදිරිරුයුතුරසිදුරො ුර
 ත්ර. 

16 
42/2018 
2018.07.16 

අභඳ/18/1600/820/021/ටීබී 
්ර් 
2018.07.31 

ොඳ ොව යරප්රම්ඳහදනඹරර
රීරීභර-ර2018ර(අොෝසතු) 

17 
54/2018 
2018.08.08 

අභඳ/18/1841/820/030/ටීබී 
්ර් 
2018.08.21 

ොඳ ොව යරප්රම්ඳහදනඹරර
රීරීභර-ර2018ර
(ළ්පත්ළම්ඵර්) 

18 
59/2018 
2018.08.14 

අභඳ/18/1931/820/034/ටීබී 
්ර් 
2018.09.04 

ොඳ ොව යරප්රම්ඳහදනඹර
රීරීභර2018ර(ඔක්ොත්ෝඵර්) 

19 
82/2018 
2018.09.21 

අභඳ/18/2360/820/041/ටීබී 
්ර් 
2018.10.16 

ොඳ ොව යරප්රම්ඳහදනඹරර
රීරීභර-ර2018ර
(ොන ළම්ඵර්) 
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2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹර-රංර්ධනරඅංලඹ 
 

අනුර
අංඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහොව්ර
භහත්ෘහ 

2018.12.31රප්රතිඹර 

20 

12/2018 
2018.03.21 

46/2018 
2018.06.26 

අභඳ/18/0625/728/022 
2018.04.24 

අභඳ/18/1433/820/015 
2018.07.24 

අභඳ/18/1433/820/015 
2018.09.18 

 භරිහනුරොඩ රර්රමිලිඹනර115රරොරෝර
ඵළංකුර්ධහයරඹුොත්රක්රිඹහත්භරරීරීභුර
ොඹෝනේත්රොේලගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුර
අනුත්නරරෘෂිර-රහරිරංර්ධනරහඳෘතිඹර
(2018-2024)(ෘෂිරොේහ/රංර්ධන) 

ොේලගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුර

අනුත්රනරෘෂි-රහරිර

ංර්ධනරහඳෘතිොැජහතිරවහර

ඳශහත්රභට්ුොම්රදළනුත්ර

රීරීොම්රළඩුව්රවහරනිඹුණර

දිස්රික්රරත්හක්ණිර

ළඩුණළුරඳත්හර ත්.රහඳෘතිර

අධක්රඳත්රරීරීොම්රුයුතුර

සිදුරයර ත්.ඳහදරමීය ක්ණඹර

සිදුරරීරීභුරඅදහශරුයුතුර

යමි්රඳතී. 

21 
03/2019 
2018.05.31 

අභඳ/18/1333/820/012 
2018.07.03 

ෘෂිර්භරොෂේත්රොැරනියත්රොඳෞේලිර
අංලඹුරඳවසුම්රළරසීභරවහරඅ්ත්ර්ර
අභහත්හංලයීඹම්ඵ්ධීයණරමිටුක්ර
පිහිටුවීභ 

අ්ත්ර්අභහත්හංලයීඹර

ම්ඵ්ධීයණරමිටුරවහර

වඳුනහරත්රඅභහත්හංලරලි්ර

නිරධහරී්නම්රයරඑහර තිර

අත්ය,මිටුරරැසවීභරඳළළත්වීභුර

ුයුතුරොොර්. 

22 
39/2018 
2018.06.05 

අභඳ/18/1239/820/011 
2018.06.19 

ොේශීඹරොර කුරළණුරනිසඳහදනඹරඉවශර
නළංවීභ 

ොවක් 1000රොර කුරළණුරහර
රීරීභුරුයුතුරයර ත්.රබීජර
නිසඳහදයි්රභගි්රො වී්ර
ොත්බීජරරඵහරදීභුරඅලර
පිඹයරොනර ත්.රොවීම්ර
වහරනරයජොැරදහඹත්ඹුර
අදහරරුණදකප්රතිඳහදනරභධභර
ඳශහත්රබහරොත්රරඵහරදීර
තිොබ්. 

23 
89/2018 
2018.10.11 

අභඳ/18/2576/820/057 
2018.11.05 

„උතුරුරනළොනහියරෘෂිරනොෝදඹ‟ර
ඩිනමි්රෘෂිහර්මිරංර්ධනර
ළඩුවනක්රක්රිඹහත්භරරීරීභර 

ුණදකරවහර්ර්ක රුයුතුර භතිර
තුභහරවිසි්රඉදිරිඳත්රයනුරරළඵර
 තිරනිරීක්ණරරරොඳ්හරදීර
 තිරරුණුරළරරීකුරොනරඒර
අනුරුයුතුරයනරොරර
ෘෂිර්භරඅභහත්හංලොැර
ොකම්ුරරනිඹභරරීරීභුර
තීයණඹරරයනරරදී.ර 

24 
99/2018 
2018.10.18 

අභඳ/18/2639/820/062 
2018.11.05 

්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරත්වවුරුරරීරීභරවරර
්නඹනඹරසීභහරරීරීභරවහර2018/19රභවර
්නොැරඵඩඉරිගුරවරඋඳුරහරප්රර්ධනර
ළඩුවන 

යහජරඳරිඳහරන, ඳහරිොබෝගිර
ුයුතුරපිළිඵදරඅධිහරිඹරවහර
ීනතිොදඳහර්ත්ොම්්තුරනිරධහරි්ර

භර2018.11.21 දිනර
රැසවීභක්රඳත්නරරදරඅත්යර
ත්රයුතුඉදිරිරක්රිඹහරභහර්ර
පිළිඵරහච්ඡහරවිඹ.ුණදකර
අභහත්හංලඹරරඵහරදීර තිර
නිරීක්ණරඳරිදිරො වී්ොේර
බහයහයරඅයුණදරභගි්ර
ප්රතිඳහදනරරඵහරදීභුරඅලර
ක්රිඹහභහර්රනිමි්රඳතී. 
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2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-රෘෂිරොේහරරඅංලඹරර 
 

අනුර
අංඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර
ඳ්රිහර
අංඹරවහර
දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහොව්ර
භහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රතිඹර 

25 
08/2018 
2018.01.17 

අභඳ/18/0147/728/009 
2018.02.14 
ොෝලීඹරළදත්ර
ෘෂිහර්මිරඋරුභඹක්ර
ොරරඳලුසළරඑකරංහර
ළව්රම්භහනරඳේධතිඹර
ප්රහලඹුරඳත්රීරීභ 

i)රඅනුයහධපුයරඳලුසළර
ප්රහොේශීඹරොකම්රො ට්ාහලඹර
තුශරපිහිටිරඳලුසළරඑකරංහර
ළව්රම්භහනරඳේධතිඹරොෝලීඹර
ලොඹ්රළදත්රෘෂිහර්මිර
උරුභරඳේධතිඹක්රොරර
ප්රහලඹුරඳත්රරීරිභරපිණිර
ප්රතිඳත්තිභඹරලොඹ්ර
අනුභළතිඹරරඵහරදීභරවර 
(ii)රඉවත්ර(i)රහිරදව්රතියණඹර
ක්රිඹහත්භරරීරිභරදවහරඅදහශරර
නරීනතිභඹර
විධිවිධහනවදුනහළීනභරපිණිර
ප්රථමභරො ුරීනතිඳතියඹහර
විභහ,රඔහුෝරරළොඵනර
උඳොදසරරහරඵළලීභරපිණි,ර
 භතිතුභහරභගි්රඅභහත්ර
භණ්ඩරඹරොත්රඉදිරිඳත්රයනර
ොරරහෂිර්භරඅභහත්ංලොැර
ොකම්ුරනිඹභරරීරීභ 

 

2018.09.21දිනරඳළතිරහච්ජහුර
අනුරඳලුසළරඑකරංහරළව්ර
ම්භහනරඳේධතිඹරොෝලීඹරළදත්ර
ෘෂිහර්මිරඳේධතිඹක්රොරර
ප්රහලඹුරඳත්රරීරීභරදවහරඅලර
ුයුතුරරහරොදනරොරරද්හර
2018.09.25දිනරජනහධිඳතිරොකම්තුභහර
ොත්රලිපිඹක්රඹහර ත්.රර 

26 
85/2018 
2018.10.08 

අභඳ/18/2506/820/053 
2018.11.13 

අත්වළයරදභනරරදරග්රහමීය ඹරළව්ර
නළත්රපිළියරරීරීභ 

භවළලිරංර්ධනරවහරඳරියර
 භතිතුභහරවිසි්රොම්රපිලිඵදරඉදිරිඳත්ර
යනුරරළඵර තිරනිරීක්ණරරරුර
අදහශරො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්තුරවිසි්රඉදිරීඳත්රයර
 තිරනිරීක්ණර. තුශත්රඅභහත්ර
භණ්ඩරරුව්රරුර භතිතුභහරොත්ර
ඉදිරිඳත්රයර ත්. 

27 
86/2018 
2018.10.01 

අභඳ/18/2460/820/050 
2018.11.05 

ළව්රදවයිර-රම්රදවයිර
ළඩුවනරක්රිඹහත්භරරීරීභ 

අභහත්රභණ්ඩරරංොේලොැරරඵහරදීර
 තිරතීයණරරප්රහයරඅඹළඹර
ොඹෝජනහක්රරසරයරඉදිරිඳත්ර
යනරොරරො විජනරංර්ධනර
ො භහරිසරජනයහකරොත්රදළනුම්රදීර
 ත්. 

28 
87/2018 
2018.10.04 

අභඳ/18/2509/820/056 
2018.11.13 

ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුරවහරත්හක්ණර
උඳොේලරමිටුරඳත්රරීරීභ 

භවළලිරංර්ධනරවහරඳරියර
 භතිතුභහරවිසි්රොම්රපිලිඵදරඉදිරිඳත්ර
යනුරරළඵර තිරනිරීක්ණරදවහර
එඟත්හඹරඳශරයරඅභහත්රභණ්ඩරර
ුවනක්රඉදිරිඳත්රයරඅදහශරොඹෝජනහර
දවහරනළත්රඅනුභළතිඹරඉකරහර ත්.1. 
ඕසොේලිඹහොව්රෘෂිර්භරවහරජරර
ම්ඳත්රොදඳහර්ත්ොම්්තුරවරශ්රීර
රංහොව්රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුර
අත්යරවිදුත්රලහරසසථමත්හරවවුකහයර
ගිවිසුභරඅත්්රයර ත්. 
2.රවිදුලිරංොේලරඩිනේුකරඹටිත්රර
ඳවසුම්රවහරවිොේලරරැරීඹහර
අභහත්හංලඹරභඟි්රප්රම්ඳහදනඹරයර
රු.රමිලිඹනර10රරඳරිකනරවරඋඳහංර
මිරදීරළීනභුරුයුතුරයර ත්. 
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2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹර-රෘෂිත්හක්ණරඅංලඹ 

අනුර
අංඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රතිඹර 

29 
05/2018 
2018.01.17 

අභඳ/18/0146/728/008 
2018.02.14 

විදුත්රලහරසසථමත්හර
වතිරනිකුත්රරීරීරභවහර
අොඵෝධත්හරගිවිසුභුර
එශඹීභ 

3.රඕසොේලිඹහනුරයජඹරවිසි්රශ්රීරරංහොව්ර
ඕසොේලිඹහනුරභවරො භහරිසරහර්ඹහරඹර
ොත්රහඳෘතිරොඹෝජනහක්රඉදිරිඳත්රයර
අොනකුත්රක්රිඹහහයම්රවහරඅයුණදකර
රඵහදීභුරුයුතුරයර ත්.ර(පුහුණු,ර
දළනුත්රරීරීම්රවරත්හක්ණිරඋඳොදසර
්දිඹ) 
4.රගී්සර(GeeNs)රක්රභොව්දඹරවරවිදුත්ර
ලහරසසථමත්හරහර්ත්හරනිකුත්රරීරීභුර
නිඹුණරළඩුවනක්රොම්රනරවිුරඅයමහර
 ත්. 

30 
19/2018 
2018.02.22 

අභඳ/18/0555/728/019 
2018.03.27 

18/0925/801/007 
2018.05.09 

ේරයිොෂ ොේට්රත්වනභර
භඟි්රශ්රීරරංහොව්ර
ෘෂිහර්මිරවහරළවිලිර
අංලඹ්ුරසිදුරවරඵරඳෆභ 

විොලේඥරමිටුරහර්ත්හරඅනුරඅතිරුර
ජනහධිඳතිතුභහරවිසි්රඉදිරිඳත්රරර
PS/CP/20/2018රදයනරඅභහත්රභණ්ඩරර
ංොේලඹුරරඵහරදු්රඅංර
18/0925/801/004රවහර2018.05.22රදිනර
දයනරඅභහත්රභණ්ඩරරතීයණඹරඅනුරොත්ර
වරයඵර්රක්ොේත්රරවහරඳභණක්රභහර36ර
රහරරඳරිච්ොේදඹුරේකයිොෂ ොේට්ර
කනහලඹරසීභහහරීරොරරබහවිත්හරරීරීභුර
අනුභළතිඹරරළබීර ත්.ර 
උක්ත්රඅභහත්රභණ්ඩරරතීයණඹරක්රිඹහත්භර
රීරීභරවහර1980රඅංර33රදයනර
ඳලිොඵෝධනහලරඳහරනඹරරීරීොම්රඳනොත්ර
11රනර්තිඹරඹුොත්රවරනිඹභඹරභඟි්ර
ේරයිොෂ ොේට්රඅ්ත්ර්ත්රනර
ඳලිොඵෝධනහලරම්ඵ්ධොඹ්රනිකුත්ර
යර තිරෆභරඵරඳත්රඹක්භරඅරංගුර
යමි්ර2015.10.23රනරදිනළතිරඅංර
1937/35රදයනරඅතිවිොලේරළට්රඳත්රොැර
ඳරරයනරරදරනිඹභඹරඳරිච්චි්නරයමි්ර
2018.07.11රදිනළතිරඅංර2079/37රදයනර
ළට්රඳත්රඹක්රනිකුත්රො ුර ත්. 
ඉවත්රඳනොත්ර11රනර්තිඹරඹුොත්ර
ේරයිොෂ ොේට්රබහවිත්ඹ,රවිරීණීභරවහර
ඉදිරිඳත්රරීරීභරොවෝරවිරීණීභරත්වනම්ර
යමි්රහදනරරදර2014.12.22රනරදිනළතිර
අංර1894/4රදයනරඅතිවිොලේරළට්ර
ඳත්රොඹ්රඳරයනරරදරනිඹභඹරඉත්රයර
ඒරොනුුරඋක්ත්රත්වනභරඉත්රයමි්ර
2018.07.11රනරදිනළතිරඅංර2079/38ර
දයනරඅතිවිොලේරළට්රඳත්රඹක්රනිකුත්ර
ො ුර ත් 
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අනුර
අංඹ 

අභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31රප්රතිඹර 

31 
19/2018 
2018.02.22 

අභඳ/18/0555/728/019 
2018.03.27 

18/0925/801/007 
2018.05.09 

ේරයිොෂ ොේට්රත්වනභර
භඟි්රශ්රීරරංහොව්ර
ෘෂිහර්මිරවහරළවිලිර
අංලඹ්ුරසිදුරවරඵරඳෆභ 

ොම්රනරවිුරඳලිොඵෝධනහලර
ොයනේසට්රහර්රොත්රඳළරීර තිරඵරත්රර
ප්රහය,රොඳ ලිඔක්සිඑතිලී්ඒභයි්ර
ඹනරවහයරද්රඹරඅඩංගුර
ොන නරක්රීඹර්ුඹරොරර
ේරයිොෂ ොේට්රඅඩංගුරනරෆභර
ලිඹහඳදිංචිරනිසඳහදනඹක්භරොත්රවර
යඵර්රහ්රවහරඳභණක්ර
සීභහහරීරනරඳරිදිරබහවිත්ඹුරඅදහරරර
2018.10.02රදිනළතිරඅංර2091/13ර
දයනරළට්රඳත්රඹක්රනිකුත්රො ුර
 ත්. 
ළවිලිරර්භහ්ත්රඅභහත්ංලොැර
ුණලිත්ොඹ්රළවිලිරක්ොේත්රඹරතුරර
ේරයිොෂ ොේට්රකනහලඹරසීමිත්ර
ත්ත්ත්රඹුොත්රබහවිත්රරීරීභරපිලිඵර
ක්රභොව්දඹරසරරීරීභරපිලිඵර
මිටුක්රඳත්රයර ත්.ර 

32 
112/2018 
2018.11.02 

අභඳ/18/2684/909/003 
2018.11.13 

්නඹනරඋඳුරවහරනර
විොලේරොශරබහණ්ඩරඵේදර
ංොලෝධනඹරරීරීභර 

 
්නඹනිරඋඳුරවහරඳනහරතිබරඵදුර
ුණදරරනරරීොරෝර1රක්රවහරරු.ර
125/=රරුණදරරඉදිරිඹුරනළත්ර
දළනුම්රොදනරොත්ක්රරීොරෝර1රක්රවහර
රු.ර200/=රක්රොරරඉවශරදළමීය භුර
ුයුතුරරීරීභරවහරළට්රඳත්රඹක්ර
නිකුත්රො ුර ත්. 
 

33 
114/2018 
2018.11.08 

අභඳ/18/2704/909/008 
2018.11.13 

2018රඹරර්නොැරකීඩෆර
වහරපුරුක්රඳණුරවහනිරසිදුරවර
කුඹුරුරවහරබීජරවීර
වනහධහයඹක්රරඵහරදීභ 

 
2018රඹරර්නොැරකීඩෆරවහරපුරුක්ර
ඳණුරවහනිරසිදුරවරකුඹුරුරවහර
2018/19රභවර්නඹරොනුෝර
මත්ත්යරවීරමිරදීරළීනභරවහරබීජරවීර
වනහධහයඹරඅක්යඹුරරු.ර3000ර
රඋඳරිභඹුරඹුත්රොඵ ොවෝර
දිස්රික්රවහරොම්රනරවිුරරඵහර
දීභරම්පුර්ණරයර තිරඅත්යර
දිස්රික්රරීහිඳඹරඳභණක්ර
ොභොත්ක්රම්පුර්ණරවීරොන භළත්. 
 

34 
109/2018 
2018.11.12 

අභඳ/18/2730/909/009 
2018.11.21 

ඵඩරඉරිඟුරහරරීරීභරවහර
ළඳයීභ 

 
අභහත්රභණ්ඩරරංොේලොැර03.ර
ොේදොැරව්ර(3),ර(4),ර(5)රවර(6)ර
ොජෝජනහරොම්රනරවිුරක්රිඹහත්භර
ොමි්රඳතිනරඅත්යරඒරවහරඵඩර
ඉරිඟුරළඳයුම්රු්,රඵඩරඉරිඟුර
නිසඳහදරර්භහ්ත්රු්ර,ර
ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු,ර්වහයර
ප්රර්ධනරභණ්ඩරඹරවරත්ත්ර
නිසඳහදනරවහරොෞර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹරවිසි්ර
ම්ඵ්ධීයණඹරරීරීභර. 
 
අභහත්රභණ්ඩරරංොේලොැර03.ර
ොේදොැරව්ර(1)රවර(2)ර
ොඹෝජනහරම්ඵ්ධොඹ්රුණදකරවහර
්ර්ක රුයුතුර භතිතුභහොේර
නිරීක්නරර(්)රවර( )රොේදරර
දක්හර තිරරුණුරළරරීකරුර
ොනරඒරඅනුරුයුතුරරීරීභ. 
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2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-රො විජනරොේහරඅංලඹර 
 

අනුර
අං
ඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර
ඳ්රිහර
අංඹරවහර
දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රතිඹර 

36 
06/2018 
2018.02.28 

අභඳ/18/0455/728/013 
2018.03.27 

හර්ෂිරහර්ත්හර2015 - 
ෘෂිහර්මිරවහො විජනර
යක්ණරභණ්ඩරඹ 

Lhp /2/2018/168 වහර2018.06.01රදිනළතිර
ලිපිොඹ්අදහරරරහර්ත්හරහෂිර්භරවහර
ඉඩම්රපිළිඵදර්ංශිරඅදීක්නරමිටුර
ොත්ොඹ ුණරයනරඵරද්හර ත්. 

37 
11/2018 
2018.02.28 

අභඳ/18/0457/728/015 
2018.05.09 

දිස්රික්රඳදනභරඹුොත්ර
ෘෂිර්භරඳර්ොැණරවහර
නිසඳහදනරවහයරවර
ො විජනරොේහරභධසථමහනර
ලිපිරුරපුය්පඳහඩුරපියවීභ 

අභහත්රරභණ්ඩරරතීයණඹරඳරිදිරංොලෝධිත්ර
හෂිර්භරඳර්ොැණරවහරනිසඳහදනර
වහයරත්නතුයරවහරනරඵදහරළීනම්ර
ඳටිඳහටිඹරයහජරොේහරො මි්රබහර
විසි්රඅනුභත්රයර ත්. 
ො විජනරොේහරභධසථමහනරලිපිරුර
ත්නතුයරවහරනරඵහරළීනොම්ර
ඳටිඳහටිඹංොලෝධණඹරයමි්රඳතී. 

38 
13/2018 
2018.02.28 

අභඳ/18/0456/728/014 
2018.03.27 

හර්ෂිරහර්ත්හර2016/17 - 
රංහරොඳ සෝපට්රභහභ 

Lhp /2/2018/202වහර2018.06.19රදිනළතිර
ලිපිොඹ්අදහරරරහර්ත්හරහෂිර්භරවහර
ඉඩම්රපිළිඵදර්ංශිරඅධීක්ණරරමිටුර
ොත්රොඹ ුණරයනරඵරද්හර ත්. 

39 
23/2018 
2018.03.15 

අභඳ/18/0524/728/017/
ටීබී්ර් 
2018.03.27 

ෘෂිරොබෝරයෂණරවහර
ප්රතියෂණර්යණඹක්රරඵහර
ළීනභ 

අංරඅභඳ/18/0524/728/017රTBR වහර
208.04.04රදිනළතිරඅභහත්රභණ්ඩරරතියණර
අනුරංොේලඹරදව්රනිර්ොේලඹර
ක්රඹහත්භරයර ත්. 

40 
34/2018 
2018.05.10 

අභඳ/18/1025/820/004 
2018.07.03 

ී.ජනරයවී්ද්රරදරසිකහර
භවත්හරෘෂිර්භරඳර්ොැණර
වහරනිසඳහදනරවහයර
ත්නතුයුරඅ්ත්ර්ග්රවණඹරයර
හිඟරළටු්පරරඵහරදීභ 

අභහත්රභණ්ඩරරතීයනඹරවිර ත්ොත්ර
ොඳත්ම්රුොේරඉකලිභරඉටුශරොනවළරීර
ඵයි.රඒරපිළිඵරොඳත්ම්රුරදළනුත්ර
යර ත්. 

41 
40/2018 
2018.06.26 

අභඳ/18/1426/820/014 
2018.07.24 

හර්ෂිරහර්ත්හර-ර
2016හෂිහර්මිරවහර
ො විජනරයක්ණරභණ්ඩරඹ 

Lhp /2/2018/348වහර2018.09.11රදිනළතිර
ලිපිොඹ්අදහරරරහර්ත්හරහෂිර්භරවහර
ඉඩම්රපිළිඵදර්ංශිරඅධීක්ණරරමිටුර
ොත්රොඹ ුණරයනරඵරද්හර ත්.බහත්ර
යර ත්. 

42 
44/2018 
2018.07.06 

අභඳ/18/1500/820/017 
2018.08.28 

විරහභරළටු්පරණ්රඵළලීොම්ර
හර්ඹඹරවහරඳභණක්ර
භෘේධිරනිඹහභරවරො විර
ොනරනිඹහභරොේහර
හරඹරෘෂිර්භරඳර්ොැණර
වහරනිසඳහදනරවහයරොේහර
හරඹුරඑතුරරීරීභ 

යහ.ඳරි.වහර්ඳදහරශභනහයණර
අභහත්හංලඹරභගි්රදළනුම්රදීර තිරප්රතිඹර
ො .ං.ො .ජ.ොත්ද්හරඹහර ත්. 

 

 

2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-රෘෂිරොඹදවුම්රරශභනහයණරඅංලඹරර 
 

අ
නුර
අං

ඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්ර
භණ්ඩරරතීයණොැර
අංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රතිඹර 

35 
80/2018 
2018.09.04 

අභඳ/18/2241/820/
036 
2018.10.02 

ඉ්දීඹරඅඳනඹනර- ්නඹනර
ඵළංකුොව්රණඹරඳවසුම්ර
ඹුොත්ර(Exim Bank of 
India)රශ්රීරරංහොව්රො විඳරර
ඹහ්ත්රීයණඹරරීරීොම්ර
හඳෘතිරොඹෝජනහ 

ොභභරළමනට්රඳ්රිහරඹුොත්රඉකලුම්ර
යනරරදරොඹෝජනහ්රර05රුරඅදහරර
රුරුණදකරවහරජනභහධරඅභහත්තුභහොේර
නිරීක්ණරඅනුරඑඟත්හඹරඳශයර
ොන භළත්. 
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අ
නුර
අං

ඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.32 ප්රතිඹර 

43 
49/2018 
2018.07.06 

අභඳ/18/1508/820/018 
2018.07.24 

2018රඹරර්නඹරතුශර
වීරමිරදීරළීනොම්ර
ළඩුවන 

අභහත්රභණ්ඩරරතියණඹරඳරිදිරවීරරීොරෝර
2,ර081,ර990රක්රමිරදීරොනර ත්.ර 

44 
70/2018 
2018.09.13 

අභඳ/18/2253/820/018-I 
2018.10.02 

2018රඹරර්නොැරවීර
වහරවතිරමිරර
ංොලෝධනඹරරීරීභ 

වීරවහරවතිරමිරරංොලෝධනඹක්රසිදුර
ොන වුණි. 
එක්රො විොඹකුෝරවිරමිරදීරළීනොම්ර
ප්රභහණඹරවිරරී.ග්රෆම්ර5000රරඅඳරිභඹක්ර
දක්හරළඩිරරීරීභ.ර 

45 
83/2018 
2018.10.04 

18/2508/820/055 
2018.10.23 

ො විජනරොේහර
භධසථමහනරඅළුත්ළඩිඹහර
රීරීභ 

ො විජනරොේහරභධසථමහනර
අලුත්ළඩිඹහරරීරීොම්රහර්ඹඹුර2018ර
ර්ඹරදවහරරු.රමිලිඹනර180රක්රෝර
යර තිරඳරවහරඑහිරප්රතිඹරඳවත්රඳරිදිර
නරඵරො විජනරංර්ධනර
ොභහරිසරජනයහකරවිසි්රහර්ත්හරයර
 ත්.ර 
ොබෞතිරප්රතිඹර-100% 
මූරරප්රතිඹර-ර84.5% 

46 
96/2018 
2018.10.19 

අභඳ/18/2674/909/001 
2018.11.13 

වීරඅොරවිරභණ්ඩරඹර
විසි්රපිඹවිඹරයුතුරඵළංකුර
ණඹරොඳ ළී,රරිඳනම්ර
ඵදු,රවහරජහතිඹර
ො ඩනළගීොම්රඵදුර
ොවීභරවහරප්රතිඳහදනර
රඵහරළීනභ 

වීරඅොශවිරභණ්ඩරඹරවිසි්රපිඹවිඹරයුතුර
ඵළංකුරණඹරොඳ ළී.රරංහරඵළංකුරොත්ර
රු.මිලිඹනර321රක්රදරභවජනරඵළංකුර
ොත්රරු.මි.ර320රක්රදරලොඹ්රුණළුර
ොඳ ළීරුණදරරනරරු.642රරුණදරරොවීභර
වහරඅලරප්රතිඳහදනරරඵහරළීනභුරවිර
අොශවිරභණ්ඩරොැර2019රර්ොැර
අඹළඹර සත්ොම්්තුරභඟි්රඉකලුම්ර
යර ත්.ර 
රිඳනම්රඵදුරුණදකරවහරජහතිඹර
ො ඩනළඟීොම්රඵදුරුණදකරොවීභරවහර
අලරප්රතිඳහදනරරඵහරළීනභුර2019ර
ර්ොැරඅඹළඹර සත්ොම්්තුරභඟි්ර
ඉකලුම්රයර ත්.ර 

     

 

 

 

2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-රජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹරර 
 

අනුර
අංඹ 

අභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31 ්පරයතිඹර 

47 

18/2018 
2018.02.22 

24/2018 
2018.03.15 
 

අභඳ/18/0381/728/011 
2018.02.27 
 
අභඳ/18/0381/728/011 
2018.03.06ර 

අභඳ/18/0546/728/011-
I/ටීබී්ර් 
2018.03.20 

2018රඹරර්නොැරවීරහර
වහරයහඹනිරොඳ ොව යර
ළඳයීභ 

ක්රිඹහත්භරයනරරදි 

48 

26/2018 
2018.03.23 

110/2018 
2018.11.02 

අභඳ/18/0624/728/021 
2018.03.27 

අභඳ/18/2685/909/004 
2018.11.13 

2018රඹරර්නොැරසිුර
ක්රිඹහත්භරනරඳරිදිොඳ ොව යර
වනහධහයරප්රතිඳත්තිඹර
ංොලෝධනඹරරීරීභ 

ක්රිඹහත්භරයර ත්. 
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අනුර
අං
ඹ 

අභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහොව්ර
භහත්ෘහ 

2018.12.31රදිනුරප්රතිඹර 

49 
35/2018 
2018.05.10 

අභඳ/18/0954/820/003 
2018.05.22 

2018රඹරර්නොැරසිුරජජර
විදහත්භර(හඵනි)රක්රභර
බහවිත්ොඹ්රවීරහරයනුරරඵනර
ො වී්රවහරොඳ ොව යරවනහධහයර
ක්රභඹක්රවඳු්හරදීභ.රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර 

2018රඹරරත්්නඹරවහර
ක්රිඹහත්භරයනරරදි. 

50 
36/2018 
2018.05.10 

අභඳ/18/0953/820/002 
2018.05.15 

රු.1500/-රරවනහධහයරමිරුර
ඳඹනුරරඵනරොඳ ොව යරඕනෆභර
ොඵදහවළරීොම්ර
ජහරඹරී්මිරදීළීනභුර
ළරසීොභ්රොඳ ොව යර
ොඵදහවළරීොම්දීරභතුනරප්රභහදඹ්ර
වහරඅඳවසුත්හරභඟවළරිභර 

ක්රිඹහත්භරයනරරදි. 

51 

55/2018 
2018.08.02 

79/2018 
2018.09.04 

අභඳ/18/1751/820/025 
2018.08.14ර 

අභඳ/18/2146/820/025-I 
2018.09.18 

එ්පඳහරරනිධිොැර ඳුඹට්ර
බහවිත්හරයමි්ර්නඹනඹරයනුර
රඵනර්රිත්රසුඳර්රොඳ සෝපට්ර
ොඳ ොව යරු්ොේලඹක්ර
ලොඹ්රසි්කරසුඳර්ර
ොඳ සෝපට්රනිසඳහදනඹරරීරීභ 

අදහශරොන ොව් 

52 

78/2018 
2018.09.11 

108/2018 
2018.11.07 

අභඳ/18/2223/820/035 
2018.10.02 

අභඳ/18/2703/909/007 
2018.11.21 

යහජරොඳ ොව යරභහම්රවහරවීර
වළයරඅොනකුත්රොඵෝරළඩුවනර
ොනුෝරොඳ ොව යර්නඹනර
රහඹක්රරඵහදීභ 

ක්රිඹහත්භරයනරරදි 

53 
113/2018 
2018.11.02 

අභඳ/18/2686/909/005 
2018.11.13 

වීරවළයරඅොනකුත්රොඵෝරවහර
නරොඳ ොව යරවනහධහයර
ක්රභොව්දඹරංොලෝධනඹරරීරීභ 

ක්රිඹහත්භරයර ත්. 

2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-ළරසුම්රරඅංලඹරරරර 
 

අ
නුර
අං

ඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහොව්රභහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රතිඹර 

54 
60/2018 
2018.08.14 

අභඳ/18/1881/820/033 
2018.09.04 

තියහයරවකරනිසඳහදනඹරඹුොත්ර
ශ්රීරරංහොව්ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර
වහර්යක්හරවහරඅ්ත්ර්ජහතිර
විදහත්භරවොඹෝගීත්හඹ 

2018.09.04 දිනරඅභහත්ර
භණ්ඩරරරුසවීොම්දීරඅනුභත්රවීර
 ත්.ර 
ුණදකරවහරජනභහධරඅභහත්ර
ඉදිරිඳත්රයනරරදරනිරීක්නර
රරඅධහයණඹරයනුරරළඵර තිර
රුණුරළරරීරකුරොනරඒර
අනුරුයුතුරයනරොරර
හෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්ර
අධක්රජනයහකරඅනුභත්රයර
 ත්.ර 

55 
63/2018 
2018.09.13 

අභඳ/18/2285/820/038 
2018.10.16 

තියහයරෘෂිරජනහහර
ංර්ධනඹ 

අනුභත්රවීරනළත් 

56 
64/2018 
2018.09.14 

අභඳ/18/2337/820/040 
2018.10.16 

ප්රහොේශීඹරභට්ුමි්රඅර්ධරෘවහශ්රිත්ර
කුකුකරඳළුවුරඅභිජනනරවහර
ොඳෝණරභධසථමහනරසථමහපිත්ර
රීරීභ 

අනුභත්රවීරනළත් 
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2.8රංොේලඹරඉදිරිඳත්රශරඅංලඹරර-රරහඳෘතිරඅංලඹ 

අනුර
අංඹ 

අභහත්රභණ්ඩරර
ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහොව්ර
භහත්ෘහ 

2018.12.31 ප්රති
ඹර 

61 07/2018 
2018.01.11 

28/2018 
2018.05.25 

අභඳ/18/0103/728/006 
2018.01.30 

අභඳ/18/1117/820/006 
2018.06.05 

ො වහො ඩරකනරඅඳද්රරො ම්ොඳ සට්ර/ර
ඵරරලක්තිඹරඵුරවළයවීභරවහරශීත්හහයර

සථමහඳනඹරරීරීොම්රහඳෘතිඹ 

ජනහධිඳතිතුභහොේර
උඳොදසරඳරිදිරොභභර
හඳෘතිොැර
ම්ඵ්ධීයණර
ුයුතුරෘෂිර

අභහත්හංලඹරභඟි්ර
ඉදිරිඹුරයොනර
ඹහභරනත්හර ත්. 

62 
17/2018 
2018.03.21 

අභඳ/18/0619/728/020 
2018.04.03 

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹරඹුොත්රක්රිඹහත්භර
නරශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණර
ප්රතිඳත්තිරබහර(SLCARP),රමිචි්ර
යහජරවිලසරවිදහරඹර(Michigan State 
Universityර-රMSU)රභඟරඑක්ර
අධහඳන,රඳර්ොැණරවහරදිගුරහලීනර
ත්හක්ණිරවොඹෝගිත්හරවහර
ජහත්්ත්යරවොඹෝගිත්හඹරරඵහරළීනභර
උොදහරහර්රගිවිසුභක්රසථමහඳනඹරරීරීභ 

භවඉලු්පඳකරභර
ක්ොේත්රරොඵෝර
ඳර්ොැණරවහර
ංර්ධනරඅංලොැර
නිරධහරිොඹකුරොභභර
විලසරවිදහරොැර
උසරඅධහඳනර
වහරොත්ෝයහොනර
 තිරඵත්රබහඳති/ර
CARPරවිසි්ර
ද්හර ත්. 

 

 

 

 

අ
නුර
අං

ඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර
ඳ්රිහර
අංඹරවහර
දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරර
තීයණොැරඅංඹරවහර

දිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහොව්ර
භහත්ෘහ 

2018.12.32 ප්රතිඹර 

57 
65/2018 
2018.10.18 

අභඳ/18/2637/820/060 
2018.11.05 

ෘෂිරනිසඳහදනරඅොරවිදහභර
ංර්ධනඹ 

අනුභත්රවීරනළත් 

58 
67/2018 
2018.09.27 

අභඳ/18/2421/820/046 
2018.11.05 

්වහයරොඵෝරරඅතිරික්ත්ඹරවහර
හිඟඹරඅභරරීරීොම්රපූර්රඅනතුරුර
 ඟවීොම්රංඥහරඳේධතිඹක්රොරර
ොඵෝරපුොයෝථමනරොත් යතුරුර
ඳේධතිඹර(CFIS) ලක්තිභත්රරීරීභ 

2018.11.05රදිනරඅනුභත්රවීර
 ත්. 
2018.12.03රදිනළතිරලිපිඹර
භඟි්රහෂිර්භරඅධක්ර
ජනයහකරදළනුත්රයර ත්ර.ර 

59 
69/2018 
2018.10.11 

අභඳ/18/2596/820/058 
2018.11.05 

ත්රුණඹ්රඅත්යරඹහ්ත්රීයණඹරවහර
ෘෂිරහඳහයරප්රර්ධනඹරඋොදහර
සිඹලුරෘෂිරොේහරඑභරත්ළනරී්ර
රඵහත්රවළරීරභධසථමහනරපිහිටුවීභර
(ො විරඹ්ොත්රෝඳයනරකුලිඹුර
ළඳයීොම්රභධසථමහන)ර 

2018.11.05රදිනරඅනුභත්රවීර
 ත්.ර 
2018.12.03රදිනළතිරලිපිඹර
භගි්රරහෂිර්භරඅධක්ර
ජනයහකරදළනුත්රයර ත්ර. 

60 
73/2018 
2018.10.08 

අභඳ/18/2490/820/051 
2018.11.05 

ශ්රිරරංහරෘෂිහර්භරවිදහරරර
ඳත්හොනරඹනරජහතිරෘත්තීඹර
සුදුසුම්රවඹරභට්ට්ොම්ර(NVQ 
6)ෘෂිහර්මිරනිසඳහදනර
ත්හක්ණඹරපිළිඵරඋසරජහතිර
ඩි්පොරෝභහරඳහාභහරහොව්රගුණහත්භඹර
ළඩිදියුණරරීරීභ 

2018.11.05රදිනරඅනුභත්රවීර
 ත්.ර 
2018.11.26රදිනළතිරලිපිඹර
භගි්රරහෂිර්භරඅධක්ර
ජනයහකරදළනුත්රයර ත්ර. 
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අනුර
අංඹ 

අභහත්ර
භණ්ඩරර

ඳ්රිහරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්ර
භණ්ඩරර

තීයණොැරඅංඹර
වහරදිනඹ 

අදහරරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහොව්ර
භහත්ෘහ 

2018.12.32 ප්රතිඹර 

63 
15/2018 
2018.04.25 

අභඳ/18/0832/728
/023 
2018.05.15 

ශ්රීරරංහරයජඹරවරපිලිීනරයජඹරඅත්යර
ෘෂිර්භඹරවහරඒර්ශ්රිත්රක්ොේත්රර්යණඹර
නරඅොඵෝධත්හරගිවිසුභුරඑශඹීභ 

63 

64 
32/2018 
2018.05.31 

අභඳ/18/1226/820

/010 

2018.06.19 

්සිඹහනුරපරදහයිත්හරංවිධහනොැරහභහනේර
යුරරවිේතු්රවබහගිරන“රෘෂිහර්මිර
ජරරපරදහයිත්හඹරහඩිදියුණුරරීරීභරවහර
නරනිඳළයුම්රත්හක්ණ”වර“්ර්ණීඹර
ෘෂිර්භරහ්පත්ර්දර්ල” ඹනරළඩුණළුර
ොදරශ්රීරරංහොව්රඳළළත්වීභරර 

ළඩුණළුරොදභරහර්ථමරශ්රීර
රංහොව්රදීරඳත්නරරදී. 

65 
33/2018 
2018.06.22 

අභඳ/18/1371/820
/013 
2018.07.03 

සුළුරඳරිභහණරෘෂිරඳහයරඉරක්රො ුර
ත්රඅඹදහභරංර්ධනඹරතුලි්රහක්ර
රහපිරයුරරසුළුරඳරිභහණරො වී්ොේර
ජීනරත්ත්ඹරඉවරරනළංවීොම්රහඳෘතිඹ 

නරඅභහත්රභණ්ඩරර
ංොේලරඅංර116/2018ර
ඹුොත්රනරඅභහත්ර
භණ්ඩරරංොේලඹක්රසර
යරො විජනරොේහරඅංලඹර
ොත්රොඹ ුණරයර ත්. 

66 
45/2018 
2018.07.16 

අභඳ/18/1616/820
/022 
2018.08.07 

ජහතිරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරඳේධතිොැර
ඳර්ොැඹ්රවිොේශීඹරඳලසචහත්රඋඳහධිර
වළදෆරීභරවහරොඹ ුණරයවීභ 

ජහතිරෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරඳේධතී්,ර
විොේලරශිත්රවහර
ො නුරයර තිරඵත්රඒර
අනුරොම්රනරවිුර41ර
ොදොනකුරඉ්දිඹහ,ර
භළොකසිඹහ,රත්හයිර්ත්ඹර
්දීරයුරරඳලසචහත්රඋඳහධිර
වළදළරීභර 

67 
92/2018 
2018.11.01 

අභඳ/18/2692/909/00
6 
2018.11.21 

ජජරොඳ ොව යර
නිසඳහදනඹරරීරීභරවහර
විකඳරඵරලක්තිරජනනඹර
රීරීභරවහරඑ්ොඩර්ර
ඵොඹෝරෂර්ටිරයිර්ර
භහභරවිසි්රඉදිරිඳත්ර
යර තිරහඳෘතිර
ොඹෝජනහ 

ෘත්තීඹරශභණහයණරොඹෝජනහර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්රනිර්ොේලරවහර
ොඹ ුණරයර ත්. 

68 
47/2018 
2018.07.05 

අභඳ/18/1499/820/01
6 
2018.07.24 

හර්ෂිරදහඹරුණදකර
ොවීභ 

ළමනට්රභණ්ඩරොැරඅනුභළතිඹරදහඹර
ුණදකරොවීභරවහරරළබීර ත්. 

69 
52/2018 
2018.07.05 

අභඳ/18/1544/820/02
0 
2018.08.07 

විදහඳතිරඋඳහධිර
ළඩුවනරවහර
අොඵෝධත්හරගිවිසුභ 

අභහත්රභණ්ඩරරතීයණඹරඅධ/Carp 
ොත්රොඹ ුණරයර ත්.ර 

70 
61/2018 
2018.08.14 

අභඳ/18/1880/820/03
2 
2018.08.28 

 ොභරිහරඑක්ත්ර
ජනඳදොැරමිචි්රවිලසර
විදහරඹරවරොරෝර
ඵළංකුොව්රයනරරදරනිරර
ංචහයඹ 

රුර භතිතුභහර ොභරිහරඑක්ත්ර
ජනඳදොැරවරොරෝරඵළංකුරයනර
රදරනිරරංචහයඹරපිළිඵරරුරඅභහත්ඹර
භණ්ඩරරදළනුත්රරීරීභරවහරඉදිරිඳත්ර
යනරරදරඅභහත්රභණ්ඩරරරුවනරී. 

71 
98/2018 
2018.1019 

අභඳ/18/2658/820/06
4 
2018.11.05 

්සිඹහරවහරලහ්තියර
රහඳොැරඒහඵේධර
ග්රහමීය ඹරංර්ධනඹරපිළිඵර
භධසථමහනොැරොභොවයුම්ර
වු්සිරඹරවහරවිධහඹර
මිටුරරැසවීභර2019ර
ර්ොැදීරශ්රීරරංහොව්ර
ංවිධහනඹරො ුර
ඳළළත්වීභ 

ත්ක්ොේරුරත්රපිරිළඹරඅභහත්ර
භණ්ඩරඹුරඉදිරිඳත්රරීරීභුරඹුත්ර
ළමනට්රභණ්ඩරරඅනුභළතිඹරරළබීර ත්. 

72 
100/2018 
2018.10.25 

අභඳ/18/2675/909/00
2 
2018.11.13 

ත්රුණරහඹත්ර
ංර්ධනරළඩුවනක්ර
වයවහරශ්රීරරහංකීඹර
ෘෂිහර්මිරඅංලඹරනහර
සිටුවීභර 

අදහරර්ඹත්නරභඟරළමනට්රතීයණඹර
පිළිඵරහච්ඡහරයමි්රඳතී. 
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ොත්නරො ුර-රමූරරශභනහයණඹරවරප්රතිඹර-හයහංලඹර(රරු.මි.) 
3.1රෘෂිර්භරඅංලඹ-රභසත්රුණරරවිඹදභර 

ළඹරශීර්ඹර :  118 

ළඹරොක්ත්ඹ ංොලෝධිත්ර
 සත්ොම්්තු 

භසථමරවිඹදභ 
රු.මිර 

පුනයහර්ත්නරරවිඹදම් 

පුේරරඳඩිනඩි   

1001 - ළටු්පරවරොව්ත්න 454.77 442.57 

1002 - අතිහරරවරනිහඩුරදිනරළටු්ප 12.80 11.25 

1003 - අොනකුත්රදීභනහ 231.35 226.19 

භ්රවිඹදම්   

1101 – ොේශිඹ 7.99 7.38 

1102 – ව්ොේශීඹ 11.33 9.91 

ළඳයුම්   

1201 - රලිපිරද්රරවහරහර්ඹහලීඹරඅලසරඹත්හ 15.70 13.40 

1202 –රඉ්ධන 28.94 25.87 

1203 - නිරර ඳුම් 0.41 0.308 

1205 –රොනත් 0.056 0.012 

නඩත්තුරවිඹදම්   

1301 – හවන 29.72 26.77 

1302 - පිරිඹත්,රඹ්ොත්රෝඳයණ 1.70 0.62 

1303 - ො ඩනළගිලි 1.15 0.601 

ොේහ   

1401 – ප්රහවන 24.96 24.83 

1402 - ත්ළඳළකරවහර්නිොව්දන 14.21 12.82 

1403 - විදුලිඹරවරජරඹ 26.80. 26.37 

1404 - කුලීරවරොේශිඹරඵදු 291.74 279.53 

1405 – ොනත්   

1409 – ොනත් 26.58 26.12 

භහරුරරීරීම්   

1504 - ංර්ධනරවනහධහය 28329.00 26,879.11 

1505 - රදහඹත්රවරදහඹරහසතු 40.40 38.57 

1506 - යහජරනිරධහරී්රවහරොේඳරරණඹරොඳ ළිඹ 2.60 2.55 

අොනකුත්රපුනයහර්ත්නරවිඹදම්   

1703 - යහජරබහහරප්රතිඳත්තිඹරක්රිඹහත්භරරීරීභ 0.102 0.099 

භසථමරරපුනයහර්ත්නරවිඹදම්  28,054.88 
ප්රහේධනරවිඹදම්   

ප්රහේධනරත්ම්රපුනරුත්ථමහඳනඹරවහරළඩිදියුණුරරීරීභ   

2001 - ො ඩනළගිලි 55.02 54.708 

2002 -  පිරිඹත්,රඹ්ොත්රෝඳයණ 11.00 0.17 

2003 – හවන 11.55 6.81 

ප්රහේධනරත්ම්රඅත්ඳත්රයරළීනම්   

2101 – හවන 17.61 17.61 

2102 - ෘවබහණ්ඩරවරහර්ඹහරරඅඳයණ 116.41 115.17 

2103 - රපිරිඹත්,රඹ්ොත්රෝඳයණ 7.25 6.63 

ධහරිත්හරර්ධන   

2401 - හර්ඹරභණ්ඩරරපුහුණු 4.78 4.06 

ොනත්රප්රහේධනරවිඹදම්   

2507- ඳර්ොැණරවරංර්ධන 8241.81 3,954.19 

භසථමරප්රහේධනරවිඹදම්  4,159.34 

භසථමරරපුනයහර්ත්නරවරප්රහේධනරවිඹදම් 38,007.92 32,214.22 
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යහජර්ඹත්න 

ළඹරශීර්රඅංඹ:  118  

පුනයහර්ත්නරවිඹදම් ංොලෝධිත්ර
 සත්ොම්්තු 
රු.මි 

භසථමරවිඹදභ 

රු.මි 

1503 - යහජර්ඹත්න 

(1) ොවක්ුර්රො බ්ඵෆඩුරො විරුයුතුර
ඳර්ොැණරවහරපුහුණුරරීරීොම්ර්ඹත්නඹ 

160.00 157.73 

    

(3)රඳලසචහත්රඅසළ්නරරපිළිඵරත්හක්ණර්ඹත්නඹ 115.00 114.00 

    

(4)රශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිර
බහ 

350.00 112.58 

    

(6) ජහතිර්වහයරප්රරර්ධනරභණ්ඩරඹ 500.00 46.40 

    

(8) ෘෂිහර්මිරවහරො විජනරයක්ණරභණ්ඩරඹ 2835.00 2,835.00 

   - 

භසථමරපුනයහර්ත්නරවිඹදම් 3,510.00 3,265.71 

   

ප්රහේධනරවිඹදම් 

2105 -  යහජර්ඹත්න   

(1) ොවක්ුර්රො බ්ඵෆඩුරො විරුයුතුර
ඳර්ොැණරවහරපුහුණුරරීරීොම්ර්ඹත්නඹ 

34.00 25.20 

   - 

(3)රඳලසචහත්රඅසළ්නරරපිළිඵරත්හක්ණර්ඹත්නඹ 20.00 20.00 

    

(4)රශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිර
බහ 

35.00 14.35 

    

(6) ජහතිර්වහයරප්රරර්ධනරභණ්ඩරඹ 8.00 8.00 

   - 

(8) ෘෂිහර්මිරවහරො විජනරයක්ණරභණ්ඩරඹ 4.50 2.00 

භසථමරප්රහේධනරවිඹදම් 101.50 69.55 

භසථමරපුනයහර්ත්නරවරප්රහේධනරවිඹදම් 3,611.50 3,335,.26 
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 හඳෘතිරඹුොත්රහඳෘතිරර්ඹර1රවිොේලරණඹ, 2රවිොේලර්ධහය, 3රරප්රතිඳහර්ලවීඹ,රරර4රොනත්ර 

3.1.1රබහණ්ඩහහයරහර්ත්හරඅනුරඅ්රවිඹදම්රහර්ත්හර-රහයහංලඹර 

ළඹශීර්ඹර 2018රර්ඹුර
ෝශරුණදර 

රු.මි. 

මූරරප්රතිඹ 
 

ත්ර
විඹදභ 
රු.මි. 

ඵළදීම් 
රු.මි. 

ප්රතිලත්ඹ
ක්ර
ලොඹ්ර
% 

පුනයහර්ත්න 
118-2-4-1504 - රවනහධහයරමිරුරොඳ ොව යර
ොඵදහවළරීොම්රළඩුවන 
118-2-3-1505 – රදහඹරුණදකරොවීභ 
 

33,067.35 
28,329.00 

40.00. 

31,320.6
8 

26,879.1
1 

38.57 

 
9,205.7
2 
2.17 

95% 
127% 
101% 

ප්රහේධන 8,557.07 4,228.94 - 49% 
ළඹශීර්ඹරවහරෘෂිර්භරඅභහත්හංලරප්රතිඳහදනරරරංර්ධනරළඩුව්ර/රෘඳෘතිර/රරඳර්ොැණර/රොනත් 
118-2-3-03-2509රොඵෝරනිසඳහදනරවහර
පුොයෝථමනරළඩුවන 

1.00 0 0 0 

118-2-3-20-2509රරරරරරජහතිර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හර
ළඩුවන 

2,140.54 1,165.36 628.73 84% 

118-2-3-21-2509රරරරහඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනර
ළඩුවනර(අ.විර2017) 

6.65 6.65  100% 

118-2-3-26-2507රජහතිරහෂිහර්මිරඳර්ොැණර
ළරළසභරක්රිඹහත්භරරීරීභ (NARP) 

10.76 8.45 0.32 82% 

118-2-3-31-2509රරරරනිපුනත්හරංර්ධනර
ළඩුවනර(රඅර.රවිර2017ර) 

17.89. 17.19  96% 

118-2-3-37-2506රකුඩහළව්රවහරඑකරංහරඳේධතිර
පුනරුත්ථමහඳනඹ 

500.00 114.23 244.45 72% 

118-2-3-40-2506රකුඩහරළව්රර1500රරප්රතිසාහඳනඹර
වහරප්රතිංසයණඹර,රරොය ්භඩරඉත්රරීරීභ 

2,280.93 
 

1,566.35. 604.39 95% 

118-2-3-43-2202රඅනිහර්ඹරොඵෝරයක්ණඹර 
 

2,200.00 437.88. 1,762.1
2 

100% 

118-2-3-44-2509රඅඳනඹනරොශඳරුර
ප්රොව්ලවීභුරඋඳහරීරවීභරවහරඳහරිරිර
වතියණරළඩුවනරලක්තිභත්රරීරීභ 

25.00 
 

6.47. 18.46 100% 

118-2-3-45-2507       රොොකරවහරඅ්නහසිරරර
ඉවශරඅසනුරරඵහරොදනරඳුරොයෝපිත්රඳළරළටිර
ප්රර්ධනඹර 
 

25.00. 9.53 10.18 79% 

118-2-3-46-2509        රජහතිරඳළරෆටිර
නිොයෝධහඹනරොේහොව්රඳරික්ණරඳවසුම්ර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

25.00. 1.61. 21.17 91% 

ළඹශීර්ඹරවහරවිොේලරහඳෘතිර(හඳෘතිරර්ඹ)ර:-(විොේලරණඹ,රරවිොේලර්ධහය,රරප්රතිඳහර්ලවීඹ, ොනත්) 
118-2-3-32-2507(13)  රජරඹරීනඳහයක්හරවර
ොෞරපිළිඵරනිඹහභනරහඳෘතිඹර (WASH) 

26.50. 0 16.93 64% 

118-2-3-39-2507(12)  රෘෂිර්භරක්ොේොත්රැර
නයණරහඳෘතිඹර (ASMP)(ර1) 

700.00. 582.15  83% 

118-2-3-39-2507(17) රදහඹරුණදකරොවීභර
(ASMP) 

20.00. 10.00  50% 

118-2-3-41-2507(16) රජහතිරඳළරෆටිර
නිොයෝදහඹනරොේහොව්රඳරික්ණරඳවසුම්ර
ළඩිදියුණුරරීරීභ  (3) 

259.83. 27.73 225.50 97% 

118-2-3-42-2509(13) රහණිජරභට්ුොම්රොදකර
නිසඳහදනරහඳෘතිඹර(2) 

2.70. 0.54  20% 

ුණළුරඑතු 8,241.82 3,653.05 3,532.2 87% 



49 
 

 

3.1.2රංර්ධනරළඩුව්ර2018 - මූරරප්රතිඹර- (2018රත්රවිඹදභරවරඅත්ළතිරමකඳත්රභඟර)ර2018.12.31     

ළඹර
ශීර්ඹ 

අ/අ. විසත්යඹ ්ඹත්නඹ 

ෝරශර

ප්රතිඳහදන 

(රරු.මි.) 

විඹදභරඅත්ළතිරමකර
භ ොනත්ර

රුණු 

    

(රරු.මි.)  (%)     

● ෘෂිහර්මිරංර්ධන -       

අභහත්හංලර
ළඹර
ශීර්ඹ - 
118 

1 

්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර
පිළිඵරවිොලේරළඩුවනර
වරජහතිර්වහයර
නිසඳහදනරංග්රහභඹ   

අභහත්හංලඹර/ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර/ර
ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

1500.00 1002 62% 

      

2 
ොනත්රංර්ධනර
ළඩුව්  

1520.03 1154.79 76% 
    

උඳරඑතුර-i      3,020.03  2072.79 67%       

● අඹළඹර
ොඹෝජනහ 

1 
ො වී්රවහරඅනිහර්ඹර
ොඵෝරයක්ණඹරවඳු්හර
දීභ 

ෘෂිහර්මිරවහර
ො විජනරයක්ණර
භණ්ඩරඹ 

     2,200.00  
    
2,200.00  

100
% 

** නිදවසර
ශරුණදරර
රු.රමි.ර

437.88  

    

2 

  කුඩහරළව්ර1500ර
ප්රතිසාහඳනඹර
ප්රතිංසයණඹරවහර
ොය ්භඩරඉත්රරීරීභ 

ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

     1,000.00  
        
880.00  

88% 

      

3 

අඳනඹනරොශඳරුර
ප්රොව්ලවීභුරඋඳහරීරවීභර
වහරඳහරිරිර
වතියණරළඩුවනර
ලක්තිභත්රරීරීභ 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

           25.00  24.86 99% 

    42,273.02    

4 
ලහරනිොයෝධහඹනරොේඹර

ලක්තිභත්රරීරීභරර(NPQS) 
           25.00  21.88 87% 

    

5 

ොොකරවහරඅ්නහසිරරර
ඉවශරඅසනුරරඵහරොදනර
ඳුරොයෝපිත්රඳළශෆටිර
ප්රර්ධනඹරරීරීභ 

           25.00  17.04 68% 

    

උඳරඑතුර-ii      3,275.00      
3,143.78  

96%       

118-02-4-
1504 

1 
ොඳ ොව යරවනහධහයර
වහරුණදකරරඵහදීභ 

අභහත්හංලඹ / 
ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

   32,500.00  
    
26,879.00  

82% 

      

118-02-4-
1409 

2 
ොඳ ොව යරඳනත්ර
ක්රිඹහත්භරරීරීභ 

           24.00  
           
13.10  

    

118-02-3-
1505 

3 දහඹරුණදකරොවීභ            40.04  38.27 96% 
    

උඳරඑතුර-iii   32,564.04   26,930.37  83%       34,851.36    

 ●ළඹර
විඹ - 285           
(විොලේර
හඳෘති) 

1 ඳර්ොැණරවරංර්ධන 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

286.45 245.00 86% 
      

2 හ්පතිරවහරපුහුණු 316.00 224.00 71% 
    

3 
බීජරවතිරරීරීභරවහර
ඳළශෆටිරංයක්ණ 

677.00 583.00 86% 

    

උඳරඑතුර-iv      1,279.45  1052.00 83%       
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● ළඹර
විඹ - 281 

1 ංර්ධනරක්රිඹහහයම් 
ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

     2,134.50  
    
1,652.42  

    

    34,851.36    

උඳරඑතුර-v      2,134.50  1652.42 78%       

● ළඹර
විඹ - 118 

1 
ෘෂිහර්මිරංර්ධනර

්ඹත්න(ප්රධහන)                                         

ොවක්ුර්ර
ො බ්ඵෆඩුරො විර
ුයුතුරඳර්ොැණරවහර
පුහුණුරරීරීොම්ර
්ඹත්නඹර/රශ්රීරරංහර
ෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිර
බහ/රෘෂිහර්මිර
වහරො විජනරයක්ණර
භණ්ඩරඹ /ජහතිර
්වහයරප්රර්ධනර
භණ්ඩරඹර/ජහ.ඳ.අ.ර
්ර. 

        101.50  66.25     

    

උඳරඑතුර-vi         101.50  66.25 65%       

●  
අොනකුත්ර
්ඹත්න 

1 ශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹ         125.00  116.00 93%   

    

2 වීරඅොරවිරභණ්ඩරඹ         207.00  174.4 84%   
          42,706.52  

උඳරඑතුර-vii         332.00  290.40 87%        

එතු - (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)   42,706.52   35,208.01  83%        

                     

3.1.3රෘෂිර්භ, ග්රහමීය ඹර්ර්ක රුයුතුර, ඳශුම්ඳත්ර, හරිභහර්ර,රරධීයරවරජරජරම්ඳත්ර
ංර්ධනරඅභහත්හංලඹ 

 

     

ංර්ධනරළඩුව්රවරමූරරප්රතිඹර(හයහංලඹ) –  2018රොදළම්ඵර්රඅහනඹරනරවිු      

●   ප්රධහනර
අංල  

1 ෘෂිර්භරඅංලඹ    42,706.50  
  
35,208.01  

83 
       

2 හරිභහර්රඅංලඹ   24,941.85   18,620.00  75% 
      

3 ග්රහමීය ඹර්ර්ක රුයුතුරවරඳශුරම්ඳත්රඅංලඹ      5,913.00  
    
3,624.00  

62% 
    

4 ධීයරඅංලඹ      7,979.00  
    
4,047.00  

51% 
    

  
    

ුණළුරඑතුර     81,540.35  
  
61,499.01  

75% 
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3.1.4රජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹ - 2018 - 2020 
මූරරප්රතිඹරහයහංලඹර-  (2018රොදළම්ඵර්රඅහනඹරනරවිු) 

ළඹරවිඹ : 118 -2 - 03 - 20 -2509 

අ/අ ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයර
නිසඳහදනර 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ 
(රු.රමි.) 
(අත්ළතිර
මකර
භඟ)  

% ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹරවර
තියහයරංර්ධනර
අයුණණුර 

1 2018/03 

1.රතු්ළනිරවර
වත්යළනිර
්නොැරුණංරවර
වුපිරහොව්ර
නිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

7.48 7.48 5.00 67% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.4 
2.4.1 

2 

2018/05ර-ර“සිதුණ”රහ්ත්හරො විරංවිධහනරවිඵරරළ්වීභර,ර100.00 

   

2018/05/01 

2.රජනත්හොේර
ොඳෝණරත්ත්ත්ඹර
ළඩිදියුණුරයනර
අත්යභරහ්ත්හර
හඹත්ඹර
ඉවශරනළංවීභර(ොවශර
ොඵ ජු්) 
 

  30.00 11.97 40% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.1 
2.1.1 
2.3 
2.3.2 
 

2018/05/02 

3.“සිதුණ”රහ්ත්හර
ො විරංවිධහනර
විඵරරළ්වීභ 

  70.00 58.94 83%   

ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 
13ර්ර.1. 
2.3 

3 2018/06 

4.රනහරිර
ෘෂිර්භඹ 
  
  

4.50 
  
  

1.50 1.29 

90% 

0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරො ශමර
-ර2.4.1 

1.50 1.46 0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර-ළුත්යරර
2.4.1 

1.50 1.23 0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරම්ඳවර-
2.4.1 

4 2018/07 
5.රපරරදයනරවිරහභඹ 
  

5.00 
  

1.50 1.46 

84% 

0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹ-රළුත්යර
2.4.1 

3.50 2.73 0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරම්ඳවර-
2.4.1 

5 2018/10 
6. ඳහළකරවහර
ෘෂිරොතු 

5.00 
  

2.50 2.45 

100
% 

0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර2.4.1 

2.50 2.49 0 

දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර
ොඳ ොශ ්නරුර
2.4.1 
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අ.
අ. 

ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයර
නිසඳහදනරංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු.රමි.) 
(අත්ළතිරමකර
භඟ)  

% ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

  2018/11ර-රොඵෝරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභර-ර342.28 
  

 
6 
 
 
 
 
 

2018/11/01 

7.රවීරහොව්ර
නිසඳහදනර
පරදහයිත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

 
22.2 21.13 95ර% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්

තු 
2.3 
2.4 
2.5 
2.අ 
2.් 
2.ඈ 

2018/11/02 

8.රහම්ප්රදහයිරඅරර
ොඵෝරහරවහර
ජනප්රිඹරහම්ප්රදහයිරවීර
ප්රොේදරරරගුණහත්භර
බීජරසුරබරරීරීභරවහර
ප්රජහරබීජරඵළංකුර
පිහිටුවීභ 

 
1 1.01 100ර% 0 

2018/11/03 

9.ඵඩඉරිඟුරහොව්ර
නිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

 
27.04 12.08 45ර% 0 

2018/11/04 

10.රොෝඹහරොඵෝංචිර
හොව්රනිසඳහදනර
පරදහයිත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

 
6.75 5.97 88ර% 0 

2018/11/05 

11.රයුජුරහොව්ර
නිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

 
10.24 7.24 71ර% 0 

2018/11/06 

12. මිරිසරහොව්ර
නිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

 
19.96 18.88 95ර% 0 

2018/11/07 

13.රඅර්ත්හඳකර
නිසඳහදනරංග්රහභඹ 
 

 
62.75 51.82 83ර% 0 

6 
 
 
 

2018/11/08 

14.රඋතුරුරඳශහොත්ර
ගුණහත්භරබීජර
නිසඳහදනඹරඉවශර
නළංවීභරවරඳය්ත්්ර
බීජරඳරීක්ණර
යහඹනහහයොැරබීජර
ඳරීක්හරරීරීොම්ර
ඳවසුම්රළඩිදියුණුර
රීරීභ 

 
20.5 20.85 100ර% 0 

2018/11/09 
15.රෘෂිර්භර
ප්රර්ධනරළඩුවන  

4.35 5.04 116ර% 0 

2018/11/10 

16.රඑශළුරබීජරරර
ඵඩහරහරඹරඉවශර
නළංවීභරවහරසුදුසුර
බීජර්සත්යණඹක්ර
ො ඩරනළගීභ 

 
2 1.01 51ර% 0 
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අ.අ ොක්ත්රඅංඹ ජහතිර්වහයර
නිසඳහදනරංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු.රමි.) 
(අත්ළතිරමකර
භඟ)  

% ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර්ඹත්නඹ 

6 

2018/11/13 

17.අමරොඵෝොැර
ළඳයුම්රවහරඅඹර
දහභර
ශභනහයණරර
ක්රිඹහහයම්ර
ළඩිදියුණුරරීරීභරරර 

  4.33 2.95 68% 1.09 

ඳලසචහත්රඅසළ්නර
පිළිඵර

ශභනහයණර
්ඹත්නඹ 
2.අ 
12.3 
12.3.1 

2018/11/14 

18.ෘෂිර
ොඵෝඹ්ොේර
ළඳයුම්දහභර
ශභනහයණඹර
රීරීභ 

  0.87 0.64 75% 0 

2018/11/15 

19.ොොකර
ොඵෝොැර
ළඳයුම්රවහරඅඹර
දහභර
ශභනහයණරර
ක්රිඹහහයම්ර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

  21.85 18.24 83% 2.54 

2018/11/16 

20.ඳළොඳ කර
ොඵෝොැර
ළඳයුම්රවහරඅඹර
දහභර
ශභනහයණරර
ක්රිඹහහයම්ර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

  20.59 15.07 73% 4.36 

2018/11/17 

21.ෝපයර
ොඵෝොැර
ළඳයුම්රවහරඅඹර
දහභර
ශභනහයණරර
ක්රිඹහහයම්ර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

  8.32 6.224 75% 1.78 

2018/11/18 

22.වීරොඵෝොැර
ළඳයුම්දහභර
විධිභත්රරීරීභ-
නිඹුණරහඳෘතිඹ 

  0.23 0.16 71% 0 

2018/11/19 

23.රනළවුම්ර
ඳශතුරුර
කත්ඵහළීනභර
වහරශීත්රවිඹලීභර
වරරික්ත්ර
 සුරුම්ර
ත්හක්ණොඹහිර
පරදහයීත්හර
 යීභර(ෝපය,ර
අ්නහසි,ර
සරබු) 

  3.69 0.32 9% 3.12 

2018/11/20 

24.අමරරරඳසුර
අසනුරොයෝර
ඳහරනඹරරීරීභර
වහරජජර
ඳලිොඵෝධඹ්ර
ොඹ දහළීනභ 

  1.23 0.47 39% 0.61 
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අ.
අ. 

ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයර
නිසඳහදනරංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු.ර
මි.) (අත්ළතිර
මකරභඟ)  

% 
ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

6 

2018/11/2
1 

25.ශ්රීරරංහොව්ර
ඳහයම්ඳරිරවකර
ර්රරඳතිනර
්වහයරත්්තුරවර
ප්රතිොයෝධීර
පිසාඹ්ොේරප්රීර.ර
ඵොඹෝටිරවිබඹරවර
්වහයරර්භහ්ත්ඹර
වහරඑහිරබහවිත්ඹ 

  1.05 0.36 34ර% 0.457 

ඳලසචහත්ර
අසළ්නර
පිළිඵර
ශභනහයණර
්ඹත්නඹ 
2.අ 
12.3 
12.3.1 

2018/11/2
2 

26.අමරොඵෝොැරඳසුර
අසනුරගුණත්ඹරවහර
ඵඩහරහරඹර
දීර්කරීරීභරවහරපූර්ර
ප්රතිහයරරර
ඵරඳෆභරඅධඹනඹර
රීරීභ 

  0.56 0.36 64ර% 0.085 

2018/11/2
3 

27.රකුරුඳුරවර
හදික්හරොත්කර
නිසහයරබහවිත්හර
යමි්්වහයර
කත්ඵහරළීනභර
වහරසුදුසුර්වහයර
්රනඹක්රනිඳදවීභ 

  0.37 0.33 90ර% 0.028 

2018/11/2
4 

28.රනළවුම්රඅමර
සිසිරනඹරවහරශීත්ර
ශරහයුරරහඹනර
උඳයණඹක්ර
නිර්භහණඹරරීරීභරවහර
ො ඩනළඟීභ 

  0.96 0.13 14ර% 0.737 

2018/11/2
5 

29.යනිරරොඵෝර
ඳදනම්ය, 
ප්රතිඔක්සිහයර
ගුණඹරළඩිදියුණුරශර
වහරඅඹරඑතුශර
ග්රළොනෝරහඵහර්ර
(ධහනභඹර්වහයඹ)ර
ළසීභ 

  0.67 0.22 37ර% 0.376 

2018/11/2
6 

30.එශළුරරඅධිශීත්ර
ඳරියක්ත්හර
ක්රිඹහලිඹරළඩිදියුණුර
රීරීභර(ළයට්,රොඵෝංචි,ර
බීට්රෑට්) 

  0.36 0.28 80ර% 0.069 

 

2018/11/2
7 

31.'අමරළඳයුම්ර
දහභොැර
විලසහීනඹත්ඹර
ළඩිදියුණුරරීරීභර
වහරභූවිදහත්භර
උඳයණරබහවිත්හර
රීරීොම්රලත්හර
විලසොකණඹ'' 
ඕභහයො කරරඅමර
එතුය්න්ර
 සුරි්රසිේධිර
අධනඹක් 

  0.42 0.14 34ර% 0.21 
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අ.අ ොක්ත්රඅංඹ ජහතිර්වහයරනිසඳහදනර
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු.රමි.) 
(අත්ළතිරමකර
භඟ)  

% ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර 
්ඹත්නඹ 

 

2018/11/28 

32.ොනළුම්රභකරර
ගුණහත්භබහඹර
වහරඳසුරඅසනුර
්යුහරඹර
ළඩිදියුණුරරීරීභර
වහරක්රභොව්දඹ්ර
වඳුනහළීනභරවර
ංර්ධනඹරරීරීභ 

  0.38 0.13 35% 0.20 

 
2018/11/29 

33.ඳශතුරුරරර
නිඹමිත්රඳරිණත්ර
අසථමහර
වඳුනහළීනභරවහර
අභරපිරිළඹක්ර
හිත්ර
උඳයණඹක්ර
ළරසුම්රරීරීභරවහර
නිර්භහණඹරීරීභ 

  0.474 0.236 50% 0.19 

2018/11/30 

34.ඵඩහශර
ඵඩඉරිඟුරරෘමිර
වහනිඹරවහර
ගුණත්ඹරොොයහිර
ඳළඟිරිඳත්රරජලීඹර
යුොැරඵරඳෆභ 

  0.195 0.08 43% 0.07 

2018/11/31 

35.දිස්රික්ර6රර
දුඹුරුරඳළශරකීඩෆර
ංත්රරත්ත්ත්ඹර
ඩිනමි්ර
භර්ධනඹරරීරීභ 
 

  13 7.77 60% 0 

ෘෂිර්භර 
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 
2.4 
2.4.1 

2018/11/31/1 

36.ඹරර්නඹර2ර
දීරඳළරෆටිරවර
්රරුරවහනිර
සිදුවරකුඹුරුරවහර
බීජරවනහධහයර
රඵහරදීභරර 

 
30 21.24 70ර% 0 

 ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.4 
2.4.1, 

2018/11/31/2 

37.යුරතුශර
ළොුනරෘමිර
ංත්රත්ත්ත්ඹර
වහරක්ණිර
ඳහරනරළඩුවන 

  50.10 18.30 36% 0 

 ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 
2.4 
2.4.1, 
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අ.
අ. 

ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයර
නිසඳහදන 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහ
දන          
(රු.ර
මි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ (රු.ර
මි.) (අත්ළතිර
මකරභඟ) 

% 
ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

7 2018/12 

38.ොඳ කරතුර්ශ්රිත්ර
අතුරුරොඵෝරහ 
 

15.7
8 

15.78 2.28 
15
% 

0 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.4 

8 

2018/13ර-රහණිජරෘෂිර්භඹර-ර70.47 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.3 
2.4 
2.4.1 

2018/13/0
1 

39.රත්රුණරො විර
හඹයි්ර
විඵරරළ්වීභ 

 
11 7.02 

64
% 

0 

2018/13/0
2 

40.මම්භකරහර
ප්රචලිත්රයනරඅත්යර
හ්ත්හර
හඹත්ඹර
ඉවශරනළංවීභ 
 

 
6.65 6.47 

97
% 

0 

2018/13/0
3 

41.මීය රභළසිරඳහරනර
ංර්ධනඹ  

3 2.95 
98
% 

0 

2018/13/0
4 

42.රඳරතුරුරනිසඳහදනර
ොඳ කුරුර
හඹත්ර
්දර්ලරහඳෘතිඹ 

 
48.36 42.76 

88
% 

0 

2018/13/0
5 

43ර.හණිජරො විඳරර
වහරත්රුණර
හඹත්ර
ංර්ධනඹ 

 
1.46 0.96 

66
% 

0 

දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර
අනුයහධපුයඹ 
2.3 
2.4.1 

 

9 2018/15 

44.්මිරසථමහනරර
ෘෂිර්භඹ 
 

5.00 

3.00 2.53 
84
% 

0 

දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර
අනුයහධපුයඹ 
2.3 
2.4.1 
 

2.00 1.69 
85
% 

0 

දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර-ර
ොඳ ොශ ්නරු 
2.3 
2.4.1 
 

10 

2018/17 ොේලගුණිරවිඳර්ඹහරවහරරසුහුරුරෘෂිර්භඹ - 68.284 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.4 
2.4.1 
 
 

2018/17/0
1 

45.ත්රුණර
හඹඹ්රභර
ඉවශරටිනහභක්ර
හිත්රඑශළුර
නිසඳහදනඹරළඩිදියුණුර
රීරීභරවහරකුලීර
ඳවසුභරඹුොත්ර
සඹංක්රිඹර 
්යක්ෂිත්රෘවර
ඉදිරීරීභ 

 
0.23 0.23 

100
% 

0 

2018/17/0
2 

46.හඵනිර
ොඳ ොව යරවර
හඵනිරනිසඳහදනර
රරත්ත්ත්ර
වතියණඹරදවහර
භනහරොරරළඩිරදියුණුර
රරභධසථමහනඹක්ර
සථමහපිත්රරීරීභර 

 
17.64 17.63 

100
% 

0 
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අ.
අ. ොක්ත්ර

අංඹ 
ජහතිර්වහයර
නිසඳහදනරංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහ
දන          
(රු.ර
මි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ (රු.ර
මි.) (අත්ළතිර
මකරභඟ)  

% 
ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

10 

2018/17/03 

47.ොේලගුණරොනසර
වීම්රරුරඔොය ත්තුර
ොදනරළව්රම්භහනර
ො විත්ළ්රඳේධතිර
්ෘතිඹ 

  8.2 6.21 76% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.4 
2.4.1 
 

 

2018/17/04 

48.ොඵෝරහර
වහරඅලත්හඹ 
භත්රොඳ ොව යරොඹදීභ 

  10 9.50 95% 0 

2018/17/05 

49.උදහනරොඵෝරර
ප්රධහනරජජර-ර
ඒහඵේධරඳලිොඵෝධර
වරොයෝර
ශභනහයණඹ 
ංර්ධනඹරරීරීභ 

  4 4.32 
108
% 

0 

2018/17/06 

 50.වී,රයුජුරවර
ොඳ කරඉඩම්රරඅතුරුර
හරවහර 
භහධරළඩුව්ර
ඳළළත්වීභ 

  2 1.923 96%   

2018/17/07 

51.දළනුර තිරහර
ළිංරරභඟි්රොඵෝර
පරදහයිත්හරප්රර්ධනඹර
වහරහරගුණිර
තියහයරෘෂිර්භඹ 

  26.21 23.81 91%   

11 2018/18 

52.ෘෂිහර්මිර
ප්රදර්ලන / ො විර
තිඹ 

85.0
0 

85.00 56.04 65%   
ෘෂිර්භර
අභහත්ඹහංලඹර 
2රඅ 

12 2018/19 

53.ෘෂිර්භර
ංර්ධනර
හඳහතී්හිර
ොභොවයුම්රරවහර
 යුම්රුයුතු 

10.0
0 

10.00 2.45 24% 0 
ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹර 
2ර.අ 

13 2018/20 

54.ෘෂිහර්මිරදත්ත්ර
ඳේධතිඹරසරරීරීභර
වරඹහත්රහලීනර
රීරීභ 

15.0
0 

15.00 14.283 95% 0 
ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 
2.රඅ 

14 
  

2018/21ර-රවිොලේරහඳෘති-ර79.98 

2018/21/01 

55.ොෝඹහර්ශ්රිත්ර
්වහයරනිසඳහදනර
ළඩුවන 

  1.50 0.83. 56% 0 

ජහතිර්වහයර
ප්රර්ධනර
භණ්ඩරඹ 
2.3 
2.3.2ර/ර2.2.2 

2018/21/02 

56.ොේශීඹරොර කුර
ළණුරනිසඳහදනඹර
ඉවශරනළංවීභ 
- 2018 

  22.76 13.02. 57% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු
ර භධභරඳරහත්ර
-රභවර්නඹර
2.4.1 

2018/21/03 

57. ෘෂිරම්භහනර
හඹත්ර
ංර්ධනරළඩුවන 

  54.85  35.96 
 65 
% 
  

 0 
ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 
2.3 
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අ.අ. 
ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයර
නිසඳහදනරංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු.රමි.) 
(අත්ළතිරමකර
භඟ)  

ුණරර
ප්රති
ඹර% 

ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

  
15 
  
  
  
  
  

2018/21/0
3/01 

58.රඹුරර රර
ප්රතිංසයණඹ වර
සිරිභකත්ත්රඅුණණරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර
ප්රතිංසයණඹ 
 

          

ො විජනර
ංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තු 
2.3 

2018/21/0
3/02 

59.ර්මිර
සිේධසථමහනරුර
ෘෂිරමභක්ර -රශ්රීර
ංකයහජරපිරිෝර
ඳරිරඹ   

  6.72 6.25 98%   

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹර-ර
ඵදුකර 
2.3 

2018/21/0
3/03 

60ර.සුහුරුරොඵෝර
්යක්ණර
ක්රභොව්දඹ 

  0.83 0.77 92%   

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹර-ර
ඵදුකර 
2.3 

2018/21/0
3/04 

61.රො විරංවිධහනර
ඵරරළ්වීභ 

  0.44 0.30 68%   

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹර-ර
ඵදුකර 
2.3 

2018/21/0
3/05 

 62.රඳරතුරුර
ම්භහනරසථමහපිත්ර
රීරීභ 

  0.90 0.69 76% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තු 
2.4 

2018/21/0
3/06 

63.රෘෂිර
ඹ්ොත්රෝඳයණර
රඵහදීභරර 

  3.69 3.18 86%   

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹර
ඵදුකර 
2රඅ 

2018/21/0
3/07 

64.ර්යක්ෂිත්රෘවර
ඉදිරරීරීභ 

  25.44 22.35 88% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තු 
2.4රර  

2018/21/0
3/08 

65.රමීය රභළසිරඳහරනර
ම්භහනඹක්ර
සථමහපිත්රරීරීභ 

  0.74 0.72 97% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තු 
2.4රර  

2018/21/0
3/09 

66ර.රො වී්රවර
සිඹළුර
ඳහර්ලරු්ර
දළනුත්රරීරීභරවහර
පුහුණුරරරීරීභරවරර
ප්රචහයනරර
ළඩුව් 

  1.70 1.48 87%   
ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 
2.රඅ 

2018/21/0
3/10 

67.ෘෂිරහඹර
ංර්ධනරපුහුණුර
ළඩුණළු 

  0.53 0.18 34%   

දිස්රික්ර
ෘෂිර්භර
භධසථමහනඹර
.ඵදුකරර2.රඅ 

2018/21/0
3/11 

68.රහඵනිර
ොඳ ොව යරනිසඳහදනර
ඒර තිරරීරීභ 

  0.73 0.68 96% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තු 
2.4ර 

2018/21/0
3/12 

69.රබීජරඅර්ත්හඳකර
ො විරංර්ධනර
හඳෘතිඹ 

  1.34 1.10 82% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තු 
2.5 
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අඅ ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයරනිසඳහදනර
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු.ර
මි.) (අත්ළතිර
මකරභඟ)  

% ඵළඳි
ම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර්ඹත්නඹ 

  

2018/21/0
3/13 

70ර.රඅුණොනකරර රර
වරප්රධහනරඅුණණර
ප්රතිංසයණඹර
රීරීභර 

  7.92       
ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර2.4 

  

2018/21/0
3/14 

71.ෘෂිරභහර්ඹර
පිළියරරීරීභ  
ඵණ්ඩහයොරර
ඳයොදහි්යහරඳහයර
උඩුතුොර්රදක්හර 

   2.74 2.48 91%   

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
2.5 

  

2018/21/0
3/15 

72.ෘෂිරභහර්ඹර
පිළියරරීරීභ  
ඵණ්ඩහයොර,ර
අමවත්ත්රඳහයර
ො ටිරත්ත්රදක්හර  

   1.10 1.01 91%   

  

  

2018/21/0
4 

73.ොවරරොඵ ජු්ර
වරරඉදිරරීරීභර-ර
භහත්ොක 

  0.86 0.85 97% 0 

දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරරභහත්ොක 
2.3 
5. 
12.3 

16 
 

2018/22 ඵළඳීම් - 2017 41.00         

  

2018/22/0
1 

74.ර2017රර්ඹර
වහරඳරිණර
උඳහංරමිරදීරළීනභ 

  30.00 30 
100
% 

0 

ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

2018/22/0
2 

75.ඳර්ොැණරවර
ංර්ධනරහඳෘතිරර
2017 

  11.00 7 61% 0 
ඳසුරඅසනුර
ශභනහයණර
්ඹත්නඹර12.3 

17 

2018/23ර-රඩිනම්රෘෂිර්භරංර්ධනරහඳෘතිඹර-ර“ අපිරරයිරඅපිර්ෝර”ර-ර327. 56 
   

2018/23/2 

76. ඹමරඳශහොත්ර
ත්රුණරප්රජහරඅත්යර
ෘෂිරර්භහ්ත්ඹර
ප්රර්ධනඹරරීරීොම්ර
අයුණණි්රනරෘෂිර
ත්හක්ණඹරවඳු්හර
දීොම්රහඳෘතිඹ 

  12.75 12.75 
100
% 

0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර ඹමර
ඳරහත් 
2රඅ 

2018/23/3ර-රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුර-ර8.86 
   

හෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර  

2018/23/3
/1 

77. අලිරළුර
සථමහඳනඹරරීරීභ 

  5 5.02 
100
% 

0 

2.3 
12.3 

2018/23/3
/2 

78 .සර්ඹරඵරරවීදිර
රහම්පුරවිරරීරීභ 

   2.5 2.29 92% 0 

2018/23
/3/3 

79. ෘමිරොන නර
තු්ෝරසිදුනර
හරවහනිරලි්ර
්යක්හරයළීනභර
වහරවිදුලිරළුර
වඳු්හදීභ 

    1.365 0% 0 
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අ.අ
. 

ොක්ත්රඅංඹ ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹ 
ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘ
තිර
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ 
(රු.රමි.) 
(අත්ළතිර
මකර
භඟ)  

% 
ඵළඳිම්ර
(රු.රමි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

17 
  

2018/23/4 
ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹර-ර
ඵයුණරඳරහත් 

  10       

හෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තුර  
ඵයුණර
ඳශහත් 

2018/23/4/1 

80..ඹවඳත්රෘෂිහර්මිර
පිලිොත්රවඳු්හරදීභරවහර
ප්රචලිත්රරීරීභ 

  
  
2.ර76 

2.54 92% 0 
12.1 
12.1.1 

2018/23/4/2 
81.ොඵෝරහ්රනර
තු්ෝරරැරළීනභ 

  
  
7.ර23 

7.05 97% 0 2.4 

2018/23/5 ශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹ   
73.3
6 

      
ශ්රීරරංහර
වදමභර
අධිහරිඹර 

2018/23/5/1 
82.ෘෂිර්ර්ක රරහඳර
ංර්ධනඹ 

  
  
19.7
5 

5.02 25% 0 

2.4 
2018/23/5/2 

83.ො සරඳළරරදරරක්ඹක්ර
ොයෝඳණඹරරීරීභ 

  
  
36.0
5 

8.0 22% 0 

2018/23/5/3 
84.අොනකුත්රක්ොේත්රරොඵෝර
හරවහරඅතිොර්ඹ්ර 

  
  
7.74 

3.97 51% 0 

2018/23/5/4 

85.“රවිරනළතිරොවුක්”ර
හඵනිරොඳ ොව යර
නිසඳහදනඹරරීරීභ 

  
  
9.81 

6.9 70% 0  2.4 

2018/23/6 
ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹර-ර
උතුරුරභළදරඳරහත් 

  
10.0
0 

      

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තුර උතුරුර
භළදරඳරහත් 

2018/23/6/1 

86.ඹවඳත්රෘෂිරහර්මිර
පිළිොත්රබහවිත්හරයමි්ර
්යක්ෂිත්රෘවරතුරරොඵෝර
හරසිදුරීරීභ 

  
  
4.5 

0.01 1% 4.74 

2.4 
2018/23/6/2 

87.හරගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුර
අනුහුරුවීභරවහරක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිරබහවිත්ඹර
ඉවරරනළංවීොම්රහඳෘතිඹ 

  
  
1.5 

1.27 85% 0 

2018/23/6/3 
88.ඳහංශුරංයක්ණරක්රභර
ප්රචලිත්රරීරීභ 

  
  
1.5 

1.48 99% 0.04 
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අ.
අ. 

ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයරනිසඳහදනර
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ 
(රු.රමි.) 
(අත්ළතිර
මකර
භඟ)  

% ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර්ඹත්නඹ 

17 
 

2018/23
/6/4 

89.නරතු්ෝර
තියහයරො විඳරර
්යක්හරරීරීභරවහර
විදුලිරළුරඉදිරීරීභර
වහරසර්ඹර
ඵරලක්තිඹරළඳයීභ 

  
  
2.5 

0.744 29% 0 
 

2018/23
/7 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹර-රභධභර
ඳරහත් 

  
10.00 
  

      

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්-තුරර
භධභරඳරහත් 
2.4 

2018/23
/7/1 

90.නරතු්ෝර
හ්ර්යක්හරයර
ළීනොම්රහඳෘතිඹ 
 
 

  
  
2.50 

2.5 100% 0 

2018/23
/7/2 

91.ෘෂිර්ම්ඳ්නර
රඵහරදීොම්රරහඳෘතිඹ 

  
  
2.50 

2.46 98% 0 

2018/23
/7/3 

92.ොවරරොඵ ජු්රවරර
-රො ුර 

  
  
4.00 

4 100% 0 

 
2018/23
/7/4 

93.ඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිර
පිළිොත්රවදු්හර
දීොම්රහඳෘතිඹ 

  
  
1.00 

0.628 63% 0 

2018/23
/8 

ජහතිර්වහයර
ප්රර්ධනරභණ්ඩරඹ 

  1.5       
ජහතිර්වහයර
ප්රර්ධනරභණ්ඩරඹර 

2018/23
/8/1 

94.තිොඳ ර    1.5 0 0% 0  12.3 

2018/23
/9 

රුපිරිරොත්ත්ක් 
95 
96 

  53.207         

   42.39 22.23 52% 0 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්-ර
තුර2.4 

  10.81 0 0% 0 

ො විජනර
ංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්-ර
තුර2.4 

2018/23
/10 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹර-රඌර
ඳරහත් 

  21.157         

2018/23
/10/1 

97.්යක්ෂිත්ර
ෘෂිහර්මිර
ත්හක්ණඹරබහවිත්ඹර
භගි්රඋඩයුරඑශළුර
හොව්රනිසඳහදනඹර
වහරපරදහයිත්හඹරළඩිර
රීරීභ 

  
  
11.36 

0 0% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්-ර
තුර 
ඌරඳරහත් 
2.4 

2018/23
/10/2 

98.ොනත්රක්ොේත්රර
ොඵෝරහ්පතිඹර-රර
ඔක්ම්පිටිඹරයජොැර
බීජරො විඳශරබීජර
නිසඳහදනඹ 

  9.8  96% 9.44 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්-ර
තුර 
ඌරඳරහත් 
2.5 
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අ.
අ. 

ොක්ත්ර
අංඹ 

ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹ ප්රතිඳහද
න          
(රු.රමි.) 

උඳරහඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ 
(රු.රමි.) 
(අත්ළතිර
මකර
භඟ)  

% ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර්ඹත්නඹ 

 
2018/23
/11 

ඳලසචහත්රඅසළ්නරපිළිඵර
පුහුණුර්ඹත්නඹ 

  29       

ඳසුරඅසනුර
රභනහයණර
්ඹත්නඹර 
12.3 
2.3 

2018/23
/11/1 

99.්යක්ෂිත්ර්වහයරරඵහර
ළීනභරවර්වහයර
සුයක්ෂිත්ත්හරළඩිදියුණුර
රීරීභරවහර
ඳහර්ලරු්ුරඩහර
ොව රොේහක්රළඳයීභර
වහරයහඹනහහයර
ඳවසුම්රළඩිරදියුණුරරීරීභ 

  
  
26 

3.027 12% 
22.3
0 

2018/23
/11/2 

100.්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හර
වහරළඩිරදියුණුරශර
ඳලසචහත්රඅසළ්නර
ත්හක්ණඹරබහවිත්හරරීරීභර
පිළිඵරභවජනරොෞඹර
ඳරීක්රු්රදළනුත්ර
රීරීභ 

  
  
3 

0.91 30% 0 

2018/23
/12 

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹර- 
ඵසනහහියරඳරහත් 

  1.03       

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 
ඵසනහහියරඳරහත් 
2.3 

2018/23
/12/1 

101.ොතුරහරසථමහඳනඹර
රීරීභ 

  
  
0.53 

0.32 60% 0 

2018/23
/12/2 

102.ෘෂිරඹ්ොත්රෝඳයණර
වහරෘෂිහර්මිරනවීනර
ත්හක්ණඹරවදු්හරදීභ 

  
  
0.50 

0.3 60% 0 

  
2018/23
/13 

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹර- 
දකුණුරඳරහත් 

  17.69       

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 
දකුණුරඳරහත් 
2.3 
2.4 
  
 

2018/23
/13/1 

103.නර්යක්ෂිත්රෘවර
ඉදිරීරීභ 

  
  
3.13 

2.47 79% 0 

2018/23
/13/2 

104.“ලිඹරවිඹ”රඅොරවිර
ළරරඉදිරරීරීභ -1 

  
  
3 

1.77 59% 0 

2018/23
/13/3 

105.භහත්යරදිස්රික්ොැර
කුඹුරුරොකර්ර 
ොරලි්රත්හක්ණඹර
ඔසොේරංර්ධනඹ 
 

  
  
0.94 

0.82 87% 0 

2018/23
/13/4 

106.ඹවඳත්රෘෂිහර්මිර
පිළිොත්රර 

  
  
0.68 

0.65 95% 0 

 2018/23
/13/5 

107.ො වී්රවහරේවිර
ොයෝදරට්රළක්ුර්රරඵහරදීභ 

  2 1.796 90% 0 

 2018/23
/13/6 

108.වකුරුොරරඋසහනර
හරිභහර්රහඳෘතිඹ 

  4.47 1.49 33% 0 
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අ.අ. ොක්ත්රඅංඹ ජහතිර්වහයරනිසඳහදනර
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳර
හඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ 
(රු.ර
මි.) 
 
(අත්ළ
ති 
රමකර
භඟ)  

ුණරර
ප්රතිඹර% 

ඵළඳිම්ර(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

 

2018/23/13/7 

109.අක්මීය භනර-ර
ඹක්රුණකරරඉඩම්රහර
රීරීභ 

  1.23 
0.94
2 

76% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්
්-තුර දකුණුර
ඳරහත් 

2018/23/13/8 
110.ඳශතුරුරඳළරරොඵදහර
දීභ 

  2.21 0 0% 0   

2018/23/14 
ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹර-ර
නළොනහියරඳරහත් 

  4 
   

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
-තුර
නළොනහියර
ඳරහත් 

2018/23/14/1 

111.ඹවඳත්ර
ෘෂිපිළිොත්ර
ො විජනත්හරඅත්යර
ප්රචලිත්රරීරීභරවහරඒරදවහර
්දර්ලනරපිහිටුවීභ 

  4 4 100% 0 
 

2018/23/15 
112.ෘෂිරලිංර
ප්රතිංසයණඹරරීරීභ 

  75 65 87% 
 

ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

18 
2018/24 

උතුරුරවරනළොනහියර
ඳරහත් 

172.87 
    

  

2018/24/1 

113.විසිරුම්රහරිභහර්ර
ඹුොත්රයතුළණුරවහර
මිරිසරහරප්රර්ධනඹර
රීරීභ 
ොශඳරරළඩිදියුණුර
රීරීභරවහරයතුරළණුර
ඵඩහරප්රර්ධනඹරරීරීභ 

  28.4 
26.4
8 

93% 0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

2018/24/2 

114.ඹහඳනඹර
දිස්රික්ොැරඳශතුරුර
ඳළරරරහරප්රර්ධනඹර
රීරීභ 

  2 2 100% 0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

2018/24/3 

115.ඹහඳනඹර
දිස්රික්ොැරො විඳරර
ඹහ්ත්රීයණඹර
ප්රර්ධනඹරභගි්ර
පරදහයිත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

  29.51 
14.6
1 

49% 0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

2018/24/4 

116.ඹහඳනඹර
දිසත්රික්ඹරතුශර
අඳනඹනඹරයනරරදර
ොොකරහර
(ළෝඩිසර/ර්පඳක)ර
ප්රර්ධනඹරරීරීභ 

  4.02 4.02 100% 0 
දිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 
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අ.අ
. 

ොක්ත් 
රඅංඹ 

ජහතිර්වහයරනිසඳහදනර
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු.රමි.) 

උඳරහඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු.ර
මි.) (අත්ළතිර
මකරභඟ)  

 
ුණරර
ප්රතිඹර
% 

ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

 

2018/24/5 
117.අර්ත්හඳකරහර
ප්රර්ධනඹරරීරීභ 

  29.13 28.91 
රරරරර
99% 

0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

2018/24/6 

118.ඹහඳනඹරදිස්රික්ොැර
ෘෂිරලිංරප්රතිංසයණඹර
රීරීභ 

  20 19.51 
රරරරර
98% 

0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

2018/24/7 

119.ඹහඳනඹරදිස්රික්ොැර
කුඹුරුරඉඩම්රවහරෘෂිර
ළුරළසුම්රඳේධතිඹක්ර
සථමහපිත්රරීරීභ 

  1.10 1.10 
රරරර
99% 

0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

2018/24/8 

120.යනයිරඵුහියර
ො ඩරඉඩම්රවහරෘෂිර
ළුරළසුම්රඳේධතිඹක්ර
සථමහපිත්රරීරීභ 

  0.6 0 රරර0% 0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

2018/24/9 

121.ක්ෂුද්රරහරිභහර්රක්රභර
ඹුොත්රොඵෝරහරරීරීභර
වහරො වී්ුරවහඹර
වීභර-රයනයිරඵුහිය 

  0.49 0.49 
රර
100% 

0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/10 

122.ෘෂිරරංිංරඅලුත්ර
ළඩිඹහරරීරීභර-රයනයිර
ඵුහියර 

  2.47 2.47 
රර
100% 

0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/11 

123.මම්භකරහර
්පරයර්ධනඹරරීරිභර-ර
ඹහඳනඹරදිස්රික්ඹ 

  1.46 0.54 රර37% 0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/12 

124.උතුරුරවර
නළොනහියරඳරහතිරවහර
විොවේරෘෂිර්භර
ංර්ධනරළඩුවන 

  49.55 0 රර0% 0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/13 

125.හණිජරහරවහර
සර්ඹරතුයරොඳ ම්ඳඹර
ොඹ දහරනිමි්රතියහයර
ලක්තිඹරප්රර්ධනඹරරීරීභර-ර
යිඳනඹ, රීලිොන ච්චිඹ,ර
ුණරතිව්රවරවුනිඹහර
දිසර්රික්රර 

  1රර2.1 10.33 ර85% 0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/14 

126.ලිඹහඳදිංචිරඅමර
මිතිරරඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිරපිලිොත්ර
වයවහරඅඳනඹනර
ළඳයුම්යණර
TOM.E.J.C. රඅමරහර
වරභ්නහයම්ර
දිසර්රික්ොැරරඅඳනඹනර
ොශොඳ ශරභඟර
මිතිඹරම්ඵ්ධරරීරීභරර 

  3.03 2.88 95% 0 

ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තුර 
උතුරුරඳශහත්ර 

  

2018/24/15 

127.ො විඳරරඋඳයණර
ප්රර්ධනඹරභගි්ර
පරදහයිත්හඹරළඩිරරීරීභර-ර
යනහයිරඵුහිය 

  3.32 2.69 81% 0 

දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 
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අ.
අ. 

ොක්ත්ර 
අංඹ 

ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹ ප්රතිඳහදන          
(රු.රමි.) 

උඳරහඳෘතිර
ප්රතිඳහදන 

විඹද (රු.ර
මි.) (අත්ළතිර
මකරභඟ)  

% ඵළඳිම්ර
(රු.ර
මි.) 

ක්රිඹහත්භර
්ඹත්නඹ 

  2018/24/1
6 

128.ෘෂිරභහර්ර
අලුත්ළඩිඹහරරීරීභර-ර
යනහයිරඵුහිය 

  4.12 2.33 56
% 

0 දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

  2018/24/1
7 

129.යතුරළණුරඵඩහර
ඉදිරීරීභ 

    
1.54 

1.24 80
% 

0 දිස්රික්ර
ොකම්ර
හර්ඹහරඹරර
ඹහඳනඹ 

19 2018/25 130.ඳලුසළරග්රහමීය ඹර
එකරංහරඳේධතිොැර
ොෝලීඹරළදත්භරී්ර
යුත්රෘෂිහර්මිරඋරුභඹර
ංයක්ණඹරරීරීභ 

0.51 0.51 0.02 4
% 

0 ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ 

20 2018/26 131.ඳශතුරුරම්භහනර
සථමහපිත්රරීරීභ 

50 50 0 0
% 

0 රො විජනර
ංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්
තු-රර 

21 2018/27/1 132.හරිභහර්රංර්ධනඹර-ර
ඌරඳරහත් 

10 10 7.68 77
% 

0   

22 2018/27/2 133.භහර්රංර්ධනඹර-ර
ඌරඳරහත් 

18 18 16.96 94
% 

0   

23 2018/28 134.ඹහරරහඳෘතිඹර-ර
වම්ඵ්ොත් ු 

19.52 19.52 0 0
% 

0   

24 2018/28/1 135.ෘෂිරභහර්ර
ප්රතිංසයණඹර-රඹහර,ර
අගුණුො ශඳළරළස 

8.007 8.007 0 0
% 

0   

  ොලේඹ 38.74   
  

ඒතු 1500   1002.0
0 

  43.0
4 

  

 ** ොවීම්රවරඅත්ළතිරමකඳත් 915 61%   
   ** ඵළඳීම් 43   
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3.1.6 . ්වහයරනිසඳහදනරජහතිරංග්රහභඹරඹුොත්රක්රිඹහත්භරයනරරදරළඩුව්ර
රරප්රතිරහීන්/රනිභවුභ/රක්රිඹහත්භරප්රොේලරර-රහයහංලඹ 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්ර
වහදර 

ප්රතිරහීන්ර/රනිභවුභ ක්රිඹහත්භර
ප්රොේලඹර 
 

1.්වහයරනිසඳහදනරජහතිර
ළඩුවනර-ර්වහයර
නිසඳහදනරජහතිරංග්රහභඹ 

්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර
 තිරීරීභරවරෘෂිර්භර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභර
වහ 

1.ො වී්රවරඳහරිොබෝගිර
ජනත්හ 

දියිනරපුයහරසිඹළුභර
දිස්රික්රර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර1.රෘෂිර්භරපරදහයිත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹ 

වීරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 
 

නරත්හක්ණඹරොඹ දහර
ළීනභරභඟි්රවීරනිසඳහදනඹර
වහරපරදහයීත්හරඉවශරනළංවීභ 

 
ො විරඳවුකර142,000 
අක්යර462.8රකුඩහරළිඹදිර
විලහරරයර ත්.ර 
්රිත්රසථමයරභලු 30,000ර,ර
ොන මිොකරොටිරහලීනර
මත්ත්යරවීරරී.ග්රෆම්ර2රභලුර
10,329ර,රඳළයෂුට්රත්ළටිර
246,940රක්ර,රඅත්රඳ්රිහර256ර
ක්රරඵහරදීර තිරඅත්යරරරපුහුණුර
345රක්ර,රඋඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර8රරක්රම්පූර්ණර
යර ත්. 

දියිනරපුයහරසිඹළුභර
දිස්රික්රර 

හම්ප්රදහයිරරඅරරොඵෝර
හරවහරජනප්රිඹර
හම්ප්රදහයිරරවීරප්රොේදරරර
ගුණහත්භරබීජරසුරබරරීරීභර
වහරබීජරඵළංකුරපිහිටුවීභ. 
 

ප්රජහරමූලිරබීජරඵළංකුර
සථමහඳනඹ 
 

ො විරංවිධහනර05,රක්රර
ප්රතිරහීන්ර225 

ඵණ්ඩහයභ, 
ොදහිඅත්ත්ණ්ඩිඹ, 
ම්ඳව, ොවෝභහභරවර
අයණහඹ 
 

ඵඩඉරිගුහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 
 

ොේශීඹරොදුණහු්රබීජර
නිසඳහදනඹරළඩිරරීරීභ 

ො විරඳවුකර2,ර000 
ඳහංශුරංයක්ණරුයුතුර
ොවක්ුඹහයර75.04රරඅ්ර
යර ත්.රොන මිොකර
අභිජනනරබීජරවහරෘෂිර
යහඹනිරරඵහරදීභරඹුොත්රර
ඹරර්නොැරදීරොවක්ුඹහයර
16.6 රවරභවර්නොැරදීර
ොවක්ුඹහයර19.2රම්පූර්ණර
යර ත්.රොේශීඹරොදුණහු්ර
බීජරනිසඳහදනරළඩුවෝර
ො වී්රවිසි්රනිසඳහදනඹර
යනුරරඵනරොේශීඹරොදුණහුම්ර
බීජරමිරදීරළීනභරඹුොත්රරරී.ර
ග්රෆ.ර9,030රක්රමීය රරදීරොනර
 ත්ර.භවර්නොැරදීර
්දර්ලනර තිරරීරීභරවහර
ොේශීඹරොදුණහුම්රබීජරළඳයීභර
පුහුණුර45 ක්රවරක්ොේත්රර
නිරීක්ණර4රක්රසිදුයර ත්.ර
උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර1රක්ර
වර්දර්ලනර12රක්රසිදුරයර
 ත්. 

ඳශහත්රඵරරප්රොේලර
(ොභ ණයහරර,රඅම්ඳහයර
,රඅනුයහධපුයඹ,ර) 
අ්ත්ර්රඳශහත්රඵරර
ප්රොේල 
(රොභ ණයහරර,ර
අම්ඳහය.රඅනුයහධපුයඹ) 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහර ප්රතිරහීන්/රනිභවුභර ක්රිඹහත්භරයනර
රදරප්රොේල 

ොෝඹහරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

-රොෝඹහරොඵෝංචිරපරදහයිත්හර
ර්ධනඹරවහරොෝඹහරහර
යනරමම්රප්රභහණඹර
ොවක්ුඹහර්ර2,500 රී්රළඩිර
රීරීභ 
 

ො විරඳවුකර700 
වතිරබීජරළඳයීභරබීජරරී.ර
ග්රෆම්.ර15,491.5රමිරදීරොනර
 ත්.රනරප්රොේලරවහර50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්රොෝඹහරබීජර
ොවක්ුඹහයර358රොඵදහරදීර ත්.ර
නරප්රොේලරවහර50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්ර්ුණකරනර
ොවක්ුඹහයර358රොඵදහරදීර ත්.ර
පුහුණුර17ක්ර,රඋඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර4රක්රවර්දර්ලනර4ර
ක්රසිදුරයර ත්. 

අ්ත්ර්රඳශහත්රඵරර
ප්රොේල 
(රොභ ණයහරර,ර
අම්ඳහය.ර
අනුයහධපුයඹ 

යුජුරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 
 

යුජුරනිසඳහදනඹරොභට්රික්ර
ොු ්ර24,000රසිුරොභට්රික්ර
ොු ්රර25,000රදක්හරඉවශර
නළංවීභරවරපරදහයීත්හඹර
ොවක්ුඹහයඹුරොභට්රික්ර
ොු ්ර1.7රසිුර1.75රදක්හර
ඉවශරනළංවීභ. 
 

ෘජුරප්රතිරහීන්ර450 
ක්රරප්රතිරහීන්ර1800 
50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනර
ප්රොේලරවහරො විරමිතිරොත්ර
බීජරොවක්ුඹහයර57.94රරඵහරදීර
 ත්.ර50%රදහඹත්ඹරඹුොත්ර
නරප්රොේලරවහරවතිරබීජර
ොවක්ුඹහයර89.94රරුරොඵදහරදීර
 ත්.රඹ්ොත්රෝඳයණරSlasher 
- 2, Digger Machine, pod 
remover - 1, Pod Grading 
Machine, decorticator – 1ර
මිරරදීරොනර ත්.රරපුහුණුර28ර,ර
උඳොඹෝගීත්හරඳර්ොැණර8රක්ර
වර්දර්ලනර9රක්රසිදුරයර ත්. 
 

රීලිොන ච්චිඹ,ර
භ්නහයභ, 

මිරිසරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

ොදුණහු්රමිරිසරබීජර
නිසඳහදනඹ, ොදුණහුම්රමිරිසරබීජර
බහවිත්ඹරවරෘවරඋඹ්ර
භට්ුොම්රො ශරමිරිසරහර
දියුණුරරීරීභ. 
 

ො විරඳවුකර12,ර000 
.මීය .600 ොඳ ලිතී්රෘවරඉදිර
කීරීභරොඳ ලිතී්රෘවර3හිර
ොඳ ලිතී්රෘවර10හිරඉදිරීරීම්ර
ම්පූර්ණරයර ත්.රහරභලුර
855,100රක්රොදුණහුම්රමිරිසරබීජර
රීොරෝරග්රෆම්ර40.02රොඵදහරවළරීභ.ර
්දර්ලනර56රක්ර,රපුහුණුර70රක්ර
ම්පූර්ණරයර ත්. 

යත්නපුය,රෆකර,ර
පුත්ත්රභ,රඅම්ඳහය,ර
භඩශපු,ර
්රිකුනහභරඹ,ර
ඹහඳනඹ,ර
භ්නහයභ,ර
රීලිොන ච්චිඹ,ර
ුණරතිව්,රව්නිඹහ,ර
භවනුය,රභහත්ොක,ර
ොභ නයහර,ර
ඵදුකර,ර
අනුයහධපුයඹ,රවර
අ්ත්ර්රඳශහත්ර
ඵරප්රොේල 

අර්ත්හඳකරනිසඳහදනර
ංග්රහභඹ 

ගුණහත්භරබීජරඅර්ත්හඳකර
නිසඳහදනඹරරීරීභ 

ො විරඳවුකර17,ර500 
G0රොඳ ලිතී්රෘවර3රරජරවනර
ඳේධතිර,රG1රොඳ ලිතී්රෘවර
20,රරොඳ ලිතී්රෘවර
ංකීර්ණොැරරඅබ්ත්යඹරවිදුලිර
රැවළ්ර දීභර/රළහිඵසනහරනශර
ළසීභරසිදුරයර ත්.ර 

බීජරඅර්ත්හඳකර
ො විඳරරසීත්හඑළිඹර
නුයරඑළිඹර/ඵදුකරර 

උතුරුරඳශහොත්ර
ගුණහත්භරබීජර
නිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභර
වරඳය්ත්්රබීජර
ඳරීක්ණරයහඹනහහයොැර
බීජරඳරීක්හරරීරීොම්ර
ඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 

උතුරුරරහඳොැරගුණහත්භර
බීජරවහරොයෝඳණරද්රර
සුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 
 

බීජරනිසඳහදනඹරයනරො වී්ර
1717රවතිරයර ත්.රපුහුණුරර
ළඩුව්ර2 ක්රඳත්හර ත්.ර 

ඳය්ත්් 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේරෘෂිර්භරප්රර්ධනර
ළඩුවන 
 

හරඳරිඹරවහරොඵෝර
නිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභ 
 

ළඩුණළුරවහරවබහගීරවුර
ො වී්ර12,ර080රඹරර
්නොැදීරඋඳළඩුව්ර
746රක්රඳත්නරරදී. 
 

දියිනරපුයහරදිසත්රීක්ර
රර 

ගුණහත්භරත්ත්ත්ොැරබීජර
වහරොයෝඳණරද්රඹරරර
සුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 

ඳශතුරුරොඵෝරර
ගුණහත්භරොයෝඳණරද්රර
සුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 

ඉවශරඅසළ්ොන්රයුතුර
ඳරතුරුරප්රොේදරර15රර
ඳරතුරුරඳළරර4,ර000රක්ර
නිසඳහදනඹරයර ත්.රරී.ග්රෆම්ර
10.9රොදුණහු්රබීජර
නිසඳහදනඹරයර ත්.ර 

ඳරතුරුරඳර්ොැණරවහර
ංර්ධනර
භධසථමහනඹරොව යණර 

ෘෂිරම්භහනර
හඹත්රංර්ධනර
ළඩුවන 
 

ග්රහමීය ඹරො විජනත්හොේර
ජීනරභට්ුභරඉවරරනළංවීභර 

ප්රතිරහීන්ර543රර-ර
වත්ොත්ොශරම්භහනොැර
ඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹර 

වත්ොත්ොරර
ඵණ්ඩහයොශර 

රුරපිරිරොත්ත්ක්ර”ර
ොතුරහරජහතිර
හඳෘතිඹ 

ොතුරහරනිසඳහදනඹර
ඉවශරනළංවීභරභඟි්රජහතිර
්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරඉවශර
නළංවීභ. 
 

ොතුරරහරරු්ර
65,850 
ඹමරඳශහත්ර-රදමර, ඳොත්ෝර, 
ත්ක්හලි, ම්ඵටු, වරිරභෆ, 
භහළුරමිරිස, ඵණ්ඩක්හ, 
යවිරරබීජලි්රළදුම්රත්ර
බීජරට්ුරර12,000ක්රවර
ෝපයරඳළශ-ර4440, ොදළුම්ර
ඳළශර-ර6930, ටුරඅොනෝදහර
ඳළශර-ර7230, ොදහිරඳළශර-ර
5820, ඳළොඳ කර11,340ක්රවහර
ඵේධරඅමරඳළශර435ක්රොඵදහරදීර
 ත්.රො වී්ර2457රක්රවහර
පුහුණුරළඩුව්ර
ක්රිඹහත්භරයර ත්.ර 
 
5225, ොදහිර1055, ටුර
අොනෝදහර1715, ොදළුම්ර1800, 
ෝපයර670, හභයංහර1875, 
අමර400, දිවුකර100, ොයළුර
30, භළංගුසර150, යඹුු්ර
1100, දරිඹ්ර150රොරරඳළශර
ර්රොඵදහරදීර ත්. 
 
දකුණුරඳශහත්ර-රබීජරට්ුරර
56,250රක්රවහරඅලිෝපයර550, 
ො සර5225, ොදහිර1055, 
ටුරඅොනෝදහර1715, ොදළුම්ර
1800, ෝපයර670, හභයංහර
1875, අමර400, දිවුකර100, 
ොයළුර30, භළංගුසර150, 
යඹුු්ර1100, දරිඹ්ර150ර
ොරරඳළශරර්රොඵදහරදීර
 ත්. 
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රුරපිරිරොත්ත්ක්ර”ර
ොතුරහරජහතිර
හඳෘතිඹ 

ොතුරහරනිසඳහදනඹර
ඉවශරනළංවීභරභඟි්රජහතිර
්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරඉවශර
නළංවීභ. 
 

භධභරඳශහත්ර-රයහබු, 
යවිර, භෆ, ත්ක්හලි, 
ඵ්ඩක්හරවරමිරිසරඅඩංගුර
එශළුරබීජරට්ුරර5700රක්ර
රඵහරදීර ත්.රඵේධරදරිඹ්ර
ඳළශර-ර3300, ො සරඳළශර-ර
1000, අමරඳළශර-ර700රක්ර
වරඅලිෝපයරඳළශර400රොඵදහර
දීර ත්. 
උතුරුරභළදරඳශහත්ර-රජම්බුර
ඳළශර2500, ොනකලිරඳළශර
2500, ෝපයරඳළශර4200, 
ොද ඩම්රඳළශර4200රක්රවහර
ොදහිරඳළශර4200රොම්රනරවිුර
ො වී්රොත්රොඵදහවරිමි්ර
ඳති. 
ඵයුණර-රපුහුණුර
ළඩුව්ර69රක්රඳත්හර
 ත්.රබීජරට්ුරර35,100රක්ර
වරඳශතුරුරඳළශර19,845රක්ර
ොඵදහරදීර ත්. 
ඌර-රමජරට්ුරර44,100ර
ක්රවහරොදහිරඳළශර4650, 
ොදළුම්රඳළශර1950, ජම්බුර
ඳළශර1500, ෝපයරඳළශර3900ර
ක්රවරොද ඩම්රඳළශර2700රක්ර
රඵහරදීර ත්. 
ළව්රදවයිර-රම්රදවයිර
ළඩුවනර-ඳශතුරුරඳළශර
36,765රොඵදහරදීර ත්.ර(අතුර
ඳළරරතුරුර-ර1512, ඵේධර
යඹුු්ර-ර450, ඵේධරඅමර-ර
5559, ඵේධරහභයංහර-ර
350, ඵේධරො සර-ර1273, 
ඵේධො යහර-ර774, ඵේධර
ජභනහයංරර-ර250, ඵේධර
ොු ම්රොේසිර-ර11047, ඵේධර
දිවුකර-ර1789, ඵේධරොදහිර-ර
512, ඵේධරොද ඩම්ර-ර402, 
ඵේධරනහයංරර-ර300, ඵේධර
ඳළරරර-ර200, බීජරඅොනෝදහර-ර
75, බීජරඋගුරැසහර-ර450, 
බීජරටුරඅොනෝදහර-ර1761, 
බීජරහභයංහර-ර75, බීජර
ොදහිර-ර5318,   බීජරොදළුම්ර-ර
2809, බීජරෝපයර-ර1859) 
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රුරපිරිරොත්ත්ක්ර”ර
ොතුරහරජහතිර
හඳෘතිඹ 

ොතුරහරනිසඳහදනඹර
ඉවශරනළංවීභරභඟි්රජහතිර
්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර
ඉවශරනළංවීභ. 
 

අ.ඳ.ොඳ ොශ ්නරුර-2018ර
අ්රනරවිුරපුහුණුර
ළඩුව්ර3ක්රඅ්රයර
 තිරඅත්යරඉතිරිරළඩුව්ර
13රොම්රනරවිුරසිදුරයමි්ර
ඳති.රොදහි, ටුරඅොනෝදහ, 
හභයංහරඳළශර1200රඵළගි්ර
වරයහබුරභෆ, යවිරරඹනර
බීජරඳළට්ර1200රඵළගි්ර
ොඵදහරදීර ත්. 
අ.ඳ.රොභ ණයහරර-රබීජර
ොදහිරඳළශර600, ඵේධරො සර
ඳළශර600රඵළගි්රවරබීජර
ඳළට්ර600රඵළගි්රොඵදහරදීර
 ත්. 
අ.ඳ.වම්ඵ්ොත් ුර-රපුහුණුර
ළඩුව්ර31ක්රසිදුරයර
 ත්.රයහබු, භෆරයක, 
ඵණ්ඩක්හරඹනරඑශලුරබීජර
ඳළට්ර7200රක්රවහරටුර
අොනෝදහරඳළශර500,  බීජර
ොදහිරඳළශ2400රක්රවරඵේධර
ොදහිරඳළශර700රඵළගි්රොඵදහර
දීර ත්. 
අ.ඳ.රවරර-රපුහුණුර
ළඩුව්ර14රක්රඳත්හර
 ත්.රමජරට්ුරර1050රක්ර
වහරඵේධරොද ඩම්, ඵේධරෝපය, 
ඵේධරොදළුම්රඳළශර1050රක්ර
ඵළඟි්රොඵදහරදීර ත්. 
අ.ඳ.අනුයහධපුයර-රපුහුණුර
ළඩුව්ර13ක්රඳත්හර
 ත්.රබීජරට්ුරර1800 ක්ර
වහරඳශතුරුරඳළශර1800 
ඵළගි්රොඵදහරදීර ත්. 
 

දියිනරපුයහර 

ොේශීඹරොර කුරළණුර
නිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභ 
 

ොර කුරළණුරො විඹහර
හෝරඉත්වීභර
ළශළක්වීභරවහරොේශීඹරළණුර
බීජරනිසඳහදඹහර්යක්හර
යරළීනභ 
 

ො වී්ර2,200 

භහත්ොකරදිස්රික්ඹ,ර
අනුයහධපුයඹරවර
ොඳ ොශ ්නරුර
දිස්රික්රරඳශහත්රවහර
අ්ත්ර්රඳශහත්රඵරර
ප්රොේලරවහරභවළලිරඵරර
ප්රොේල. 
 

භධභරඳශහත්,රඋතුරුරභළදර
ඳශහත්,රඅනුයහධපුයඹ,ර
භවළලිරඅධිහරිඹරඹුොත්ර
ොේශීඹරොර කුළණුර
 ප්රර්ධනර
ළඩුවනර2018 
 

ොේශීඹරොර කුරළණුර
නිසඳහදනඹරඉවරරනළංවීභ 

ොවක්ුඹහයර1000රක්රදවහර
ො වී් 3030රුරමජරවහර
ඹනරවිඹදොභ්ර50ර%රර
ුණදරක්රරඵහරදීර ත්.රර 
 

භධභරඳශහත්,රඋතුරුර
භළදරඳශහත්,ර
අනුයහධපුයඹ,රභවළලිර
අධිහරිඹ 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

නහරිරෘෂිර්භඹ 

සියසරවහරතියසරඅහලර
උඳරිභරඅ්දමි්රබහවිත්හර
ශරනහරිරවහරඅර්ධර
නහරිරොතුර300ක්ර තිර
රීරීභ 
 
 

ප්රතිරහීන්ර300රක්රවහර
ොතුර300ක්රසරයර
 ත්.රපුහුණුරළඩුව්ර10ර
ක්රඳත්හර ත්.ර 

ො ශමර,රම්ඳව,ර
ළුත්ය,ර 

පරදයනරවිරහභඹ 

නේවිත්ොැරළදෆරභඹරත්ර
යනරවිරහමිඹ්ොකර
හරඹරපරදහයීරත්ර
යමි්රෘෂිරර්භහ්ත්ඹුර
දහඹත්ඹක්රරඵහරළීනභ 
 
 

විරහමිඹ්ර471 
පුහුණුරළඩුණළුර8රඳත්හර
ොනර ත්.ර 

ො ශමර,රම්ඳව,ර
ළුත්ය, 

ඳහකරෘෂිරොතු 
හඳෘතිඹ 

ඳහකරදරු්රඅත්යරනර
ෘෂිරත්හක්ණඹරප්රචලිත්ර
රීරීභ 

ඳහළකර2ර-රත්ඹුත්ොත්භර
භධරභවහරවිදහරඹර 
ොඳ ර/රොේහරුණක්ත්රභවහර
විදහරොැරසිසුරසිසුවිඹ්ර 

අනුයහධපුයඹර.ර
ොඳ ොශ ්නරුර 

්මිරසථමහනරරර
ෘෂිර්භඹ 

්මිරසථමහනරර තිර
ඌණරබහවිත්රඉඩම්රරරඳළශර
15,ර919රොයෝඳණඹරරීරීභ 

්මිරසථමහනර306ර/රර්ර
්මිරසථමහනර211රඌනර
බහවිත්රඉඩම්රනිසඳහදනර
හර්ඹඹුරදහඹරයරොනර
 ත්.ර 

අනුයහධපුයඹර.ර
ොඳ ොශ ්නරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර2.රොේලගුණිරඵරඳෆම් 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර-13රොේලගුණරවිඳර්ඹහරවරඑහිරඵරඳළභරඅභරරීරීභ. 

තු්ළනිරවරවත්යළනිර
්නොැරුණංරවරවුපිර
හොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

ුණංර ුරවරව්පිර
නිසඳහදනඹරවර
පරදහයිත්හරඉවශරනළංවීභර 
 

ො විරඳවුකර5,000 
ොවක්ුඹහයර744.92රුණංරමජ,ර
ොව.ර31.34රවුපිරමජර,රොව.ර
18.4රලිඹහඳදිංචිරමජ,ර
්දර්ලණර46,ර්රිත්ර 
භළුර4,ර962ර,රක්ොේත්රර
චහරිහර3රක්ර,රපුහුණුර49රක්ර
උඳොඹෝගීත්හරඳර්ොැණර9ර
ක්රවර්ර්ලනර5රනිභරයර
 ත්.ර 

ොභ ණයහර,රභහත්ොක,ර
කුරුණෆර,රඅනුයහධපුයඹ,ර
රීලිොන ච්චිඹරර,ර
වම්ඵ්ොත් ු,රුණරතිව්,ර
ව්නිඹහ.රඅමිඳහ.රවර,ර
ොඳ ොශ ්නරු,ර
්රිකුණහභරඹර,රයත්නපුයඹ,ර
පුත්ත්රභ,රභවනුය.ර
භ්නහයම,රඹහඳනඹ.ර
භවළලිරඵරරප්රොේල. 

එශළුරබීජරරරඵඩහර
හරඹරඉවශරනළංවීභරවහර
සුදුසුරබීජර්සත්යණඹක්ර
ො ඩනළගීභ 
 

- එශළුරබීජරඵඩහරරීරීොම්ර
්යුරහරඹරළඩිරරීරීභරවර
බීජරභගි්රොඵෝනර
ොයෝහයරබීජරඳහරනඹර
රීරීභ.ර 
 

හර්ෂිරො වී්ර1500 
භහළුරමිරිසරබීජරරී.ග්රෆ.ර5 ක්ර
බීජර්ොකඳරයනරරදරඅත්යර
බීජරවිදහහයඹරවහර
110ලීුයරඋඳුනක්ර,ර
යහඹනහහයර යීම්ර15ක්ර
,රක්ොේත්රර ළයීම්ර2රක්රවරර
ො විත්ළ්රක්ොේත්රර10ක්ර
අ්රයර ත්ර. 
 
 

්ොන රුර 

ඳරියරහිත්හමීය රඳලිොඵෝධර
ශභනහයණඹර
ප්රර්ධනඹරරීරීභ 

ඳරියරහිත්හමීය රඅඩුරවිඹදම්ර
වහර්යක්ෂිත්රඳලිොඵෝධර
ශභනහයණඹර
ප්රර්ධනඹරරීරීභ 
 

ඳහර්ලසරු්ර709ර 
පුහුණුර20 
අත්රොඳ ත්ර500රක්රුණද්රණඹර
යර ත්. 

දියිනරපුයහ 

වීරහොව්රදුඹුරුරඳළශරකීඩෆර
වහනිඹරඳහරනඹරරීරීභ
  

දුඹුරුරඳළශරකීඩෆ්ොේර
්ර්ක රවහනිදහඹර
භට්ුභුරශඟහරවීභුරප්රථමභර
මවු්ොේරවණඹරඳවත්ර
ොවලීභුරුයුතුරරීරීභ 

ො විරඳවුකර10,000ර
ොවක්ුඹහයර616.75රක්ර
වහරෘෂිරයහඹනිරද්රර
ොඹදීභරසිදුරයර ත්.ර 
පුහුණුරළඩුව්ර496ර 
ොඳෝසුර් - 2000,රඵළනර් - 
200,රඅත්රඳ්රිහ - 10,000,ර
ජනර්නිොව්දනර
ළඩුව්ර- 2 වහර
පුත්ඳත්රදළ්වීම් - 2රනිභර
යර ත්.ර 
 

අම්ඳහය,රොභ නයහර,ර
ොඳ ොශ ්නරු,ර
අනුයහධපුයඹ,ර
වම්ඵ්ොත් ුර, 
අ්ත්ර්ඳශහත්රවරර 

්්තුරොේනහරදශඹුහර
භර්දනඹරරීරීභ  

ඳළතියරඹමි්රඳතිනර
්්තුරොේනහර
දශඹුහොේරවහනිඹරඳහරනඹර
රීරීොභ්රංත්ර
ත්ත්ත්ඹක්ර තිරවීභර
රක්හලීභ 
 

ො විරඳවුකර10,000 
ොවක්ුඹහයර2389රක්රවහර
ෘෂිරයහඹනිරද්රර
ොඹදීභරසිදුරයර ත්. 
පුහුණුරළඩුව්ර703සිදුර
යර ත්. 
ොඳෝසුර් -1,රඅත්රඳ්රිහ - 
50,000,රජනර්නිොව්දනර
ළඩුව්ර- 2 
 

අනුයහධපුයඹ,රඅම්ඳහය,ර
ොභ ණයහර,රකුරුණෆරර 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර2.රොේලගුණිරඵරඳෆම් 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර-13රොේලගුණරවිඳර්ඹහරවරඑහිරඵරඳළභරඅභරරීරීභ. 

ඳරතුරුරනිසඳහදනරොඳ කුරුර
හඹත්ර්දර්ලර
හඳෘතිඹ 

ප්රොේලොැරොේලගුණිරයුහුර
්ොව්ණිරඳරතුරුරවඳු්හදීභ 

ඳරතුරු හරු් 336 
ළෝඩිසරොොකර
අක්යර150රක්රසථමහඳනඹර
රීරීභරවරඒරවහරවිසුරුම්ර
ජරම්ඳහදනරඳේධතිර
රඵහදීභ. 
Tom E.J.C අමරඅක්යර
250රක්ර, 
ළකරොද ඩම්රඅක්යර50රක්ර,ර
ඳළණිරොද ඩම්රඅක්යර50රක්ර
, 
දරිඹ්රඅක්යර50රක්ර
සථමහඳනඹරයර ත්.ර 
 
 

ම්ඳව,රභහත්ොක,ර
භවසඵ්ොත් ු,ර
කුරුණළර,ර
පුත්ත්රභ,රඅම්ඳහය,ර
ොභ නයහර,ර
භඩශපු,ර
භහත්ොක,ර
අනුයහධපුයඹ,ර
ෆකර 

ත්රුණරහඹඹ්ර
භරඉවශරටිනහභක්ර
හිත්රඑශළුරනිසඳහදනඹර
ළඩිදියුණුරරීරීභරවහරකුලිර
ඳවසුභරඹුොත්රසඹංක්රීඹර
්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරීරීභ 

ඕනෆභරොේලගුණිරත්ත්ත්ඹ්ර
ඹුොත්රඉවශරටිනහභක්රහිත්ර
එශළුරනිසඳහදනඹරළඩිරරීරීභ. 
 

ක්රිඹහත්භරොන වීඹර 
අනුයහධපුයඹර,ර
කුරුණෆරර 

ොේලගුණරොනසරවීම්රරුර
ඔොය ත්තුරොදනරළව්ර
ම්භහන  ො විත්ළ්රඳේධතිර
්ෘතිඹ 
 

ොේලගුණිරඵරඳෆභර
නිොලේධහත්භරරීරීභුරකුඩහරළව්ර
ඳේධතිරළඩිදියුණුරරීරීභ. 

ප්රතිරහීන්ර38ර 
ප්රොේලරභහයිම්රසිතිඹභරවහර
ඳහංශුරරහක්ීනයණර
සිතිඹභරසරයර ත් 
මිරිසරහරදවහර
ො වී්ුරසර්ඹරඵරොඹ්ර
ක්රිඹහරයනරජරරොඳ ම්ඳර04ර
ක්ර,රරවිසිරුම්රජරරම්ඳහදනර
09රක්රවහරමංදුරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිර03රමිශදීරොනර ත්.ර
මි.ර200රදිර රරභහර්ඹක්ර
ත්ළීනභරදවහරහියුම්රඳයි්පඳර
83රක්රවහරහියුම්රඳයි්පඳර
ො රර්ර75රමිරදිොනර
 ත්.. 
හරගුණඹුරඅනුර
ළශොඳනරලරවිදහත්භර
ක්රභරහිත්රොවක්.ර10 
ංර්ධනඹරවහරෘෂිර
යහඹනරද්රරමිරදීොනර
 ත්.ර 
ො වී්රවරනිරධහරී්ර
දවහරක්ොේත්රරචහරිහරවර
දළනුත්රරීරීොම්රළඩුව්ර
02රක්රඳත්හර ත්. 
 

අනුයහධපුයඹර 

උදහනරොඵෝරරරප්රධහනර
ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවර
ොයෝරශභනහයණඹ 
ංර්ධනඹරරීරීභ  

ජජරහය,රජජර
ඳළිොඵෝධනහලරවරයහඹනිර
ොන නරක්රභරවඳු්හදීොභ්ර
යහඹනිරඳළිොඵෝධනහලර
අධිරොරරබහවිත්හරරීරීභරඅභර
රීරීභුරත්හක්ණිරක්රභර
ංර්ධනඹරරීරීභ 
 

ඳර්ොැණරුයුතුරසිදුර
රීරීභර 

දියිනරපුයහර 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

ොඵෝරහරවහර
අලත්හඹ භත්ර
ොඳ ොව යරොඹදීභ 

ො විත්ළනරසිදුරයනරවිවිධර
ප්රොේලරරරඅඩුරවිඹදම්රවහර
ඳරියරහිත්හමීය රඳළශෆටිර
ොඳෝරශභනහයණර
ළරළසභක්රසරරීරීභ 
 

දියිනරපුයහරො විරජනත්හර 
භහත්ොකරවරභවනුයර
දිස්රික්රරක්ොේත්රරඳර්ොැණර
10රසථමහපිත්රයර ත්. භවනුයර
දිස්රික්ොැරො විරක්ොේත්රර
අත්වදහරඵළලීම්රඅ්රයරදත්ත්ර
රැසයර තිරඅත්යරඅොනක්ර
දිස්රික්රරරඅසනුරොනරමි්ර
ඳතී.රභළේීනසිඹම්,රකෂර්රවර
සි්ක්රදවහරක්රභහංනරඅධඹනර
ුයුතුරඵත්රො ඩරවීර
ඳර්ොැණර්ඹත්නඹ,ර
්ොන රුරඋදහනරොඵෝරඳර්.ර
වහරං.ර්ඹත්නඹරවහර
ඵණ්ඩහයොරරප්රහොේ.රඳර්.රවහරං.ර
්ඹත්නරරර්යම්බරයර ත්.ර
ොඵෝරහ්රසථමහපිත්රයර
 ත්.රවීරහොව්රග්රහභරනිශධහරීර
ම්රඅනුරොඳ ොව යරනිර්ොේලර
හරජහතිරෘෂිහර්මිර
ොත් යතුරුරවහර්නිොව්දනර
භධසථමහනඹරොත්රබහයරදීර ත්.ර 
පුහුණුරළඩුව්ර04රක්රඳත්හර
 ත්. 
ගු්රවිදුලිරළඩුව්ර02රවහර
රඳහහිීනරළඩුවනක්ර
විහලඹරයර ත්. 
 

භහත්ොකර,රභවනුය,ර
ඵණ්ඩහයොරර 

දළනුරඳතිනරරහරලිංර
ඹුොත්රොඵෝරනිසඳහදනර
පරදහයිත්හඹරප්රර්ධනඹර
වහරතියහයරහරගුණිර
ෘෂිහර්මිරක්රභර
වදු්හදීභ 
 

හරළිංර්ශ්රිත්රනිසඳහදනර
පරදහයිත්හඹරළඩිරරීරීභ 

ප්රතිරහීන්ර64 
සර්ඹරඵරරඳේධතිඹරහිත්රසර්ඹර
ඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරර
ොඳ ම්ඳඹක්රවහරඅක්.ර0.5රවිසුරුම්ර
ජරරම්ඳහදනරඳේධතිඹක්ර තුළුර
ට්ුරර64රමිරදීොනර ත්. 
පුහුණුරළඩුව්ර02රක්ර
ම්පූර්ණරයර ත්. 
 

අනුයහධපුයඹර 

ෘෂිරහරලිංර
ප්රතිංසයණරහඳෘතිඹර 

නිඹංරහරොැරතියහයර
ජරම්ඳහදනඹරභඟි්ර
ෘෂිපරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

දිස්රික්ර10රහරලීංර474ර
ප්රතිංසයණඹරයර තිරඅත්යර
ප්රතිරහීන්රෘජුරප්රතිරහීන්ර474ර
ක්රවරග්රහමිඹරො විරජනත්හර. 

භහත්ොකර,රවම්ඵ්ොත් ුරර
,රඹහඳනඹ,රරුණරතිව්ර,ර
භ්නහයභ,රරව්නිඹහර,ර
භඩරපුර,රපුත්ත්රභ,රර
යත්නපුයරවරරර
රීලිොන ච්චිඹ 

ොඳ කරතුර්ශ්රිත්රඅතුරුර
ොඵෝරහ 

ොඳ කරඉඩම්රරඉඩම්ර
පරදහයිත්හරළඩිරරීරීභ 

ො වී්ර775. 
අ්නහසිරඳළශර-රර354,500රක්ර
ක්ෂුද්රරරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර-ර21, 
ජරරොඳ ම්ඳර-ර34ර,ළකරොද ඩම්ර
ඳළශර20,155,  වහරම්මරරී.ග්රෆම්ර
2. 1070ර, 
ොොකරරඳළශර12,500ර. 
ොද ඩම්රරඳළශර9,300ර, 
රීරිරඅරරඳළශර45,226ර, 
භයිොඹ ක්හරදඩුර24,00ර. 
අ්නහසිරඳළශර-රර12,000ර.ර 

ඹමරඳශහත්, ඵසනහහියර
ඳශහත්, දකුණුරඳශහත්. 
 
ක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිර-ර1රරඵහරදීර ත්. 
පුහුණුරළඩුව්ර2 ක්ර
වහරක්ොේත්රරචහරිහර3 ක්ර
සිදුරයර ත්. 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භර
ප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර2.රොේලගුණිරඵරඳෆම් 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර13රොේලගුණරවිඳර්ඹහරවරඑහිරඵරඳළභරඅභරරීරීභ. 

ොේලගුණරොනසරවීම්ර
රුරඔොය ත්තුරොදනරළව්ර
ම්භහනරො විත්ළ්ර
ඳේධතිර්ෘතිඹ 

ොේලගුණිරඵරඳෆභර
නිොලේධහත්භරරීරීභුරකුඩහරළව්ර
ඳේධතිරළඩිදියුණුරරීරීභ. 
 

ළව්රම්භහනරරරර
ො විරජනත්හර 

අනුයහධපුයඹ,රතිය්පඳෝ. 

හරගුණිර
විඳර්ඹහඹ්ුරඅනුහුරුවීභර
වහරක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිරබහවිත්ඹරඉවශර
නළංවීොම්රහඳෘතිඹ. 

උතුරුරභළදරඳශහත්රතුශර
හරගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුර
අනුහුරුවීභර 

එශළුරවහරමිරිසරහර
සිදුශරො වී්ර35 

උතුරුරභළදරරඳශහත්රබහර
අනුයහධපුයඹර 

හරගුණිර
විඳර්ඹහඹ්ුරඅනුහුරුවීභර
වහරඳහංශුරංයක්ණර
ක්රභරප්රචලිත්රරීරීභ 

උතුරුරභළදරඳශොත්රවිධිභත්ර
ොන නරරමම්රළසීභරවිධ්භත්ර
රීරීභරවරහරගුණිරවිඳර්ඹහර
වහරඅනුහුරුරවීභර 

ො වී්ර50 

උතුරුරභළදරරඳශහත්රබහ 
ත්රහර.ඳලුසළ,ර
හිගුරුළ.රොේනහදිරිඹහභර-
අනුයහධපුයඹර 

ඳලුසළරළව්රම්භහනර
ඳේදතිඹරො ලීඹරලොඹ්ර
ළදත්රහෂිහර්මිර
උරුභරඳේධතිඹක්රොරර
ංයක්ණඹරරීරීභ.ර 

හම්ප්රදහයිරදළනුභරංයක්ණඹර
රීරීභර 

ඳලුසළරම්භහනර
හසී්ර 
අත්ඳ්රිහරවරහර්ත්හර
චිත්රඳුඹර 

ඳලුසළර 

 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භර
ප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රඳසුරඅසනුරක්ොේත්රරශභනහයණඹර(ඳර්ොැණරරවහරංර්ධනර) 

අයුණණර12ර-රතියහයරඳරිොබෝජනරරරවහරනිසඳහදනරයුහරත්වවුරුරරීරීභ 

ෘෂිරොඵෝඹ්ොේරසිදුනර
ඳසුරඅසනුරවහනිඹරඅභර
රීරීභවහරත්ර්වහයර
වහරඅඹරඒතුර
රීරීභවහර,රප්රජහොේරර
ොඳෝණඹරවහර්වහයර
සුයක්ෂිත්ත්හර තිරරීරීභර
වහරත්රනුණර
ත්හක්ණඹ්ර
වඳුනහළීනභුරඳර්ොැණර
හඳෘතී්ර 
 

ෘෂිරොඵෝඹ්ොේරඳසුරඅසනුර
වහනිඹරඅභරරීරීභ 
 

ශ්රීරරංහොව්රහර
ොොයනරසිඹළුභරෘෂිර
ොඵෝඹ්ොේර
ළඳයුම්දහභවහරර
ඹදහභඹ්හිරර 
රරරරක්රිඹහහයම්රර
නිඹළලිරසිඹළුර
ඳහර්ලසඹ්රරෘජුරවහර
ක්රොරප්රතිරහබර
හිමියනුර ත් 
 

ඳලසචහත්රඅසළ්නරපිළිඵර
ත්හක්ණර්ඹත්නඹර
අනුයහධපුයඹර 

ඳරතුරුරවරඅොනකුත්ර
ොඵෝඹ්ොේරළඳයුම්රවහර
අඹරදහභරරභනහයණර
ක්රිඹහහයම්ර 
 

අම,රොොක,ඳළොඳ කරවහරරෝපයර
ොඵෝඹ්ොේරඳසුරඅසනුර
වහනිඹරඅභරවීභර 
 

ෘජු ප්රතිරහීන් 
ංහර 176රරී.  
 

ඳලසචහත්රඅසළ්නරපිළිඵර
ත්හක්ණර්ඹත්නඹර
අනුයහධපුයඹ 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රර3.රඅොශවියණඹර 
 

අයුණණර05රර-රසත්රීරරපුරුරභහජබහඹරඅත්යළීනභරවරහ්ත්හ්රවහරළවළණුරශභයි්රඵරළ්වීභ 
අයුණණර12ර-රතියහයරඳරිොබෝජනරරරවහරනිසඳහදනරයුහරත්වවුරුරරීරීභ. 
 

සිත්ුණරහ්ත්හරො විර
ංවිධහනරවිඵරළ්වීභර
ජනත්හොේරොඳෝණර
ත්ත්ත්ඹරළඩිදියුණුර
යමි් හ්ත්හර
හඹත්ඹරඉවශර
නළංවීභ වහරොවශර
ොඵ ජු්ර   

ොේශීඹරනිසඳහදනරඅොශවිර
රීරීභරවරප්රර්ධනඹර/ර
හ්ත්හරහඹඹ්ර
මහිරීරීභර 

ොවරරොඵ ජු්ර
භධසථමහනර2රවහර
හ්ත්හර
හඹඹ්ර 

වරහත්/්රිකුණහභරඹ 
(භහත්ොකරර-ර
ප්රතිංයණ)ර 
ොඳ ොශ ්නරු, 
නුයඑළිඹ, හොයයි, 
ෝපයහොදණිඹ, රබුද-ර
නඩත්තුරුයුතු 

“සිதුණ”රහ්ත්හරො විර
ංවිධහනරවිඵරරළ්වීභ 
 

සිත්ුණරහ්ත්හරො විර
හ්ත්හ්ොේරජීනර
ත්ත්ත්ඹරනහරසිටුවීභරවහර
ඔවු්ර 
ඉතිරිරරීරීභුරොඳශමවීභරවහර
හ්ත්හරහඹඹ්ර
මහිරීරීභ 

ො විරහ්ත්හ්ර
597,ර216රරී 

වරහත්,ර්රිකුණහභරඹ,ර
පුලිඹ්කුරභ.රඵුඅත්,රවර
දියිනරපුයහ.ර 

ඹවඳත්රෘෂිරහර්මිර
පිළිොත්රබහවිත්හරයමි්ර
්යක්ෂිත්රෘවරතුරරොඵෝර
හරසිදුරීරීභ 
 

ගුණහත්භරඑශළුරඳරතුරුර 
රඵහරදීභර 

හණ්ජරහුරොඹ ුණර
ශරො වී්ර14 

උතුරුභයදරඳශහත්රබහර-ර
අනුයහධපුයඹර 

 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහරදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භර
ප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර4.රත්ත්රවහනිරවහරයක්ණඹර 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹර 

අලිරළුරසථමහඳනඹරරීරීභ 
 

නරඅලි්ෝරොඵෝර
හර්යක්හරයළීනභ 

ඳර්ොැණර්ඹත්නොැර
නිරධහරී්රවර
ප්රොේලොැරළමිරජනත්හර 

ප්රහොේශීඹරෘෂිර්භර
ඳර්ොැණරවහරංර්ධනර
භධසථමහනඹ, අයරංවිර 
 

සර්ඹඵරරවීදිරරහම්පුරවිරරීරීභ 
 

යහත්රීරුණයරොේොැරොඹදීර
සිටිනරුණයරු්ුරඩහර
ඳවසුරඳරියඹක්රසර
රීරීභ 

ො වී්රයහත්රීරොේහරුණයර
රු්ර 

ප්රහොේශීඹරෘෂිර්භර
ඳර්ොැණරවහරංර්ධනර
භධසථමහනඹ, අයරංවිර 

ෘමිරොන නරතු්ෝර
සිදුනරහරවහනිරලි්ර
්යක්හ   යළීනභරවහර
විදුලිරළුරවඳු්හදීභ 
 

නරතු්ෝරරහුර
නරවහනිඹරඅභරරීරීභ 

ො වී්ර100 අයරංවිරර 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර5.රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර(රඳර්ොැණර,රපුහුණුරවහරංර්ධනර) 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹ 

හණිජරෘෂිර්භඹ 

ත්රුණඹ්රවහර
්ර්ණීඹරෘෂිරරහඳහයර
වඳු්හදීභ. 
 

47 දියිනරපුයහ 

මම්භකරහරප්රචලිත්රයනර
අත්යරහ්ත්හරහඹත්ඹර
ඉවශරනළංවීභ 

හ්ත්හරහඹත්ඹර
ඉවශරනළංවීභ 

50 දියිනරපුයහ 

මීය රභළසිරඳහරනරංර්ධනඹ 
මීය රභළසිරඑතුරරීරීොම්රවහර
අොරවියණරඳේධතිඹක්ර
ංවිධහනඹරරීරීභ 

25 දියිනරපුයහ 

ඳරතුරුරනිසඳහදනරොඳ කුරුර
හඹත්ර්දර්ලර
හඳෘතිඹ 

හණිජභඹරභට්ුොම්රඳරතුරුර
හ ප්රචලිත්රරීරීභරව 
හණිජභඹරභට්ුොම්රඳරතුරුර
නිසඳහදනඹ ළඩිදියුණුරරීරීභ 

336 

ම්ඳව, භහත්ොක, 
වම්ඵ්ොත් ු, කුරුණෆර, 
පුත්ත්රභ, අම්ඳහය, 
ොභ ණයහර, භඩශපු, 
භහත්ොක, අනුයහධපුය, 
ෆකර. 
 

්මිරසථමහනරර
ෘෂිර්භඹ 

ඌනරබහවිත්රඉඩම්රනිසඳහදනර
ක්රිඹහලිඹුරදහඹරයර
ළීනභ 

්මිරසථමහනර524. 
අනුයහධපුය,ර
ොඳ ොශ ්නරු 
 

ත්රුණරහඹඹ්රභර
ඉවශරටිනහභක්රහිත්ර
එශළුරනිසඳහදනඹරළඩිදියුණුර
රීරීභරවහරකුලීරඳවසුභර
ඹුොත්රසඹංක්රිඹර්යක්ෂිත්ර
ෘවරඉදිරීරීභ. 
 

ඕනෆභරොේලගුණිර
ත්ත්ත්ඹ්රඹුොත්රඉවරර
ටිනහභක්රහිත්රඑශළුර
යරපුයහභරනිසඳහදනඹර
රීරීභරවහරඅලර
ඳවසුම්රඳළතීභ 

හඹඹ්ර30 

ඳරතුරුරොඵෝරඳර්ොැණර
වහරංර්ධනර්ඹත්නඹ, 
භවඉලු්පඳකරභ, ඵුඅත්ර
ො විඳර. 
 

හඵනිරොඳ ොව යරවර
හඵනිරනිසඳහදනරරත්ත්ර
වතියණඹරවහරභනහර
ොරරළඩිරදියුණුරශර
භධසථමහනඹක්රසථමහපිත්රරීරීභ 

හඵනිරොඳ ොව යරරර
ත්ත්රවතිරයණඹර 

ොම්ොඳෝට්ර
නිසඳහදඹ්ර27 

භහඳුයර 

වී,රයුජුරවරොඳ කරඉඩම්රර
අතුරුරහරවහරභහධර
ළඩුව්රඳළළත්වීභ 
 

ජනර්නිොව්දනඹර
තුලි්ො විරප්රජහර
ෘෂිර්භහ්ත්ඹරොත්ර
නළඹුරුරරීරීභ  
 

සිඹළුභරශ්රීරරහංරීර
ො විරජනත්හ 
 

රඳහහිීනරළඩුව්ර 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්ර
වහදර 

ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර5.රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර(රඳර්ොැණර,රපුහුණුරවහරංර්ධනර) 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹ 

ෘෂිහර්මිරප්රදර්ලන / 
ජහතිරො විරතිඹ 
 

නවිනරෘෂිර
ත්හක්ණිරදළනුභර
ොඳ දුරභවජනත්හර
ොත්රොඹ ුණරරීරිභුර
අලරුයුතුර
ම්ඳහදනඹරරීරිභ.ර 
 

ොඳ දුරභවජනත්හ /රඳහකර
ශුණ්ර
/ො වි්/හඳහරියි්/හ
ඹයි් 
 

1.ොභ යව්දරයහජර
උත්ඹ/භවඉලු්පඳකරභර/ 
2.සුබහයතීරගු්රවිදුලිර
ළඩුවන/ 
3.අලුත්වකරභංරර-
අනුයහධපුයඹ 
4.Enterprice Sri Lanka – 
ොභ නයහරර 
5.හෂිහර්මිරනයණර
හඳෘතිඹ-රඵණ්ඩහයනිඹර
ජහත්්ත්යරම්භ්ත්රණර
ලහරහර 
6.ඳශහත්රෘෂිර්භරඅභහත්ඹර
භණ්ඩරරරුසවීභර-රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 
 

ෘෂිහර්මිරදත්ත්ර
ඳේධතිඹරසරරීරීභර
වරඹහත්රහලිනර
රීරීභර 
ඊර-රෘෂිර්භඹ 
 

ඹහත්හලීනරදත්ත්ර
ඳේධතිඹක්රළසීභ 

ෘෂිර්භරක්ොේත්රඹුරම්ඵ්ධර
සිඹළුරඳහර්ලර 

ෘෂීර්භරඅභහත්හංලඹරවහරඒර
ඹුොත්ර තිරසිඹළුර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර්ඹත්නරවහර
ඳශහත්රහසීර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු,රොශමරවිලසර
විදහරඹර 

ොෝඹහර්ශ්රිත්රඅතුරුර
නිසඳහදන 
 

සරයනරරදර
ොෝඹහර්ශ්රිත්ර
ොඳෝණරගුණොඹ්ර
ඉවශරමසට්රවරබීභර
ර්රළඩිරදියුණුර
රීරීභ 
 

නිඹුණරහඳෘතිඹරීර.භවජනත්හර ෝපයහොදණිඹර 

ඹමරඳශහත්ර 

ඹමරඳශහොත්රත්රුණර
ප්රජහරඅත්යරෘෂිර
ර්භහ්ත්ඹරප්රර්ධනඹර
රීරීොම්රඅයුණණි්රනරෘෂිර
ත්හක්ණඹරවඳු්හරදීොම්ර
හඳෘතිඹ 

ඹමරඳශහොත්රත්රුණර
ප්රජහරඅත්යරෘෂිර
ර්භහ්ත්ඹර
ප්රර්ධනඹ 

ඍජුරප්රතිරහීන්ර400,රක්රර
ප්රතිරහීන්ර1000 

කුරුණෆරරවහරරපුත්ත්රභර
දිස්රික් 
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හඳෘතිඹර 
හඳෘතිඹරකුභක්ර
වහදර 

ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

ඵසනහහියරරඳශහත් 
 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර5.රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර(රඳර්ොැණර,රපුහුණුරවහරංර්ධනර) 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹ 

 
ොතුරහරසථමහඳනඹර
රීරීභ 

ඵසනහහියරඳරහත්ර
තුරරසීඝ්රරජනවනර
ර්ධනඹත්රභඟර
එශළු/ඳරතුරුර
අලත්හඹදරඉවශර
ඹමි්රඳතිනරනිහර
ොතුරහර
ප්රර්ධනඹ 

ෘජුර/රක්රර-රක්රරප්රතිරහීන්ර
2339, 

ළුත්ය,රම්ඳව,රො ශම. 

ෘෂිරඹ්ොත්රෝඳයණරවහර
ෘෂිහර්මිරනවීනර
ත්හක්ණඹරවදු්හරදීභ 

ෘෂිර
ඹ්ොත්රෝඳයනරවහර
ෘෂිහර්මිරනවීනර
ත්හක්ණඹරො වී්ර
අත්යරප්රචලිත්රරීරීභ 
 

ප්රතිරහීන්ර50 ම්ඳවරදිස්රික්ඹ 

දකුණුරඳශහත්රර 

නවීනරෘෂිරත්හක්ණඹර
ප්රචලිත්රරීරීභරඹුොත්රනර
්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරීරීභ 

ඉවරරටිනහභරී්ර
යුත්රඑශපරනිසඳහදනඹ 

ෘජු ප්රතිරහීන්රො වී්ර
30ක්රඳභණ,රක්රරප්රතිරහීන්ර
ො වී්ර50ක්රඳභණ 
 

ො ුොඳ ර,රඳසො ඩ,ර
අතුයලිඹ,රඅකුරැස 
 

ො වී්රවහරේවිරොයෝදර
ට්රළක්ුර්රරඵහරදීභ 
 

විවිධරොඵෝරහ්හිර
නියත්රනරො විර
ජනත්හොේරනිසඳහදනඹර
ඉවශරනළංවීභරවහර
නිසඳහදනරවිඹදභරඅභර
රීරීභ. 
 

ො වි්ර8 හකර,භහත්ය,වම්ඵ්ොත් ු 

භධභරඳශහත්ර 

ෘෂි්ම්ඳ්නරරඵහරදීභර 

භධඹභරඳශහත්රතුශර
නේත්රනරත්රුණරපිරිර
හසර්භහ්ත්ඹරොත්ර
්ර්ලණඹරයරළීනභර 

1800 
භවනුයර,රභහත්ොක,ර
නුයඔළිඹර 

උතුරුරනළොනහියර
ංර්ධනඹර-රො විජනර
ංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
 

උතුරුරනළොනහියර
ඳශහත්රරර
ෘෂිහර්මිරනිසඳහදනර
වහරපරදහයීත්හඹර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 
 

නළොනහියර500රවරඅතුොර්ර
ො වි්ර 
 

අම්ඳහයර,රභඩශපුර
,්රිකුණහභරඹර 

ඹහඳනඹරදිසත්රක්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර 

නිසඳහදනරපරදහයිත්හඹර
ඉවශරනළංළුිභර 

ො වී්ර4054ර(රහඳෘතිර
13) 

ඹහඳනඹරදිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර 
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හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර5.රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර(රඳර්ොැණර,රපුහුණුරවහරංර්ධනර) 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹ 

භළහිරොඵෝරහොව්රඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිරපිළිොත්ර
බහවිත්ඹරදිරිළ්වීම්රතුළි්ර
ගුණහත්භඹරළඩිරදියුණුරරීරීභ 

ඹවඳත්රෘෂිහර්මිර
පිළිොත්රබහවිත්ඹරභඟි්ර
නිසඳහදනඹරළඩිරරීරීභ. 
 

ෘජු ප්රතිරහීන්ර10 ත්ංකරර 

ලිඹරවිඹරඅොරවිරළරරඉදිර
රීරීභ 

හ්ත්හරනිසඳහදනරවහර
තියහයරොශඳශක්ර
සථමහපිත්රරීරීභ. 
 
 

ෘජු ප්රතිරහීන්ර10රක්රර
ප්රතිරහීන්ර1500 
 

භහලිම්ඵඩර-ර
රීරිභළටිුණකරරෘෂිර්භර
ඳරිරඹ 

භහත්යරදිස්රික්ොැරකුඹුරුර
ොකර්ර 
ොරලි්රත්හක්ණඹරඔසොේර
ංර්ධනඹ 
 

ඒහහරීරභූරවිභත්හඹර
 තිරරීරීභරවහරභහත්යර
දිස්රික්ොැරොත්ෝයහරත්ර
කුඹුරුරඑභරභට්ුභුර
ොනරඒභ 

ො විරඳවුකර20 
භහත්යරදිස්රික්ොැර
ොත්ෝයහරත්කුඹුරුර
අක්.20ක් 

වකුරුොරරඋසහනරහරිභහර්ර
හඳෘතිඹ 
 

ො ඩරඉඩම්රංර්ධනඹර
රීරීභ 
 

ෘජු ප්රතිරහීන්රඳවුකර65,ර
ක්රරප්රතිරහීන්රඳවුකර200 

උඩඹහරරෘෂිර්භර
උඳොේලර
ො ට්ාහලොැර
වකුරුොරරග්රහභරනිශධහරීර
භ 
 

අොනකුත්රප්රධහනරංර්ධනරළඩුව්ර-ර 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහදර ප්රතිරහීන්ර 
ක්රිඹහත්භර
ප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-ර5.රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර(රඳර්ොැණර,රපුහුණුරවහරංර්ධනර) 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹ 

1.ජහතිරෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරළරළසභර-ර(NARP 
)රක්රිඹහත්භරරීරීභර 
 

ළඩිදියුනුරරරරනරොඵෝර
ප්රොබ්ද,රලරවිදහර
ඳළොක්ජඹ්,රලහර
්යක්ණරක්රභොව්ද,රභහජර
්ර්ක රළුළුරඅඳුනහර
ළීනභරවහරවිඳුම්,රනර
නිසඳහදන,රත්හක්ණරක්රභර
ොව්දරවඳුනහරළීනභ,ර
විදහත්භරදළනුභ,රරඋඳහඹර
භහර් 
 

ඍජු:රවිදහඥයි්රවහර
ත්හහලිරඵහර
්නහරවහයිරොේර
පිරි 
ක්ර:රො වී්රවහරෘෂිර
ක්ොේත්රොැරනිඹොර්න් 
 

ෝපයහොදණිඹ,රඵයුණ,ර
ඹම,රඌරොකරස,ර
ො ශම,රයජයුරවිලසර
විේරඹහරර 

2.රෘෂිර්භරඅංලඹර
නයණඹරරීරීොම්ර
හඳෘතිඹර 

කුඩහ ඳරිභහණ ො වී්ු 
ඩහත් ත්යඟත්හරී ව 
ොශොඳ ර හිත් 
නිසඳහදනඹ් සිදු රීරීභ 
වහ වොඹෝඹ දළක්වීභර
තුලි්රෘෂිහර්මිර
පරදහයිත්හරඉවශර
නළංවීභුරවහඹරවීභ 
 

ෘජුරප්රතිරහීන් 
රො විරනිසඳහදනර
ංවිධහන,රමිතිර26 
රකුඩහරො විඳකරකුටුම්බර
වරඅොනකුත්රො විඳකර
කුටුම්බ,  
රෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹර
(MOA),  
රරඅදහශරඳශහත්රෘෂිර්භර
අභහත්හංලර05රක්. 
ක්රරප්රතිරහභි් 
රරරරරරරරරරරර-රරහණිජරඵළංකු 
 

උතුරු-රඹහඳනඹර,රුණරතිව් 
නළොනහිය-රභඩරපු 
උතුරුරභළදර-ර
අනුයහධපුයඹ,ර
ොඳ ොශ ්නරු 
භධභර-රභහත්ොකර 
ඌර-රොභ ණයහර 

3.රජරඹර,රීනඳහයක්හ,රවහර
ලහරීරිරොෞරපිළිඵදර
හඳෘතිඹර(WASH) 

ග්රහමීය ඹරප්රොේලරර
ජනත්හොේරලහරීරිරවහර
ොෞරඳවසුම්ර තිර
රීරීභර 

ොභ ණයහරර,භඩශපුර
දිස්රික්රර
සුලුහරිභහර්ර07රක්ර
ඹුොත්රජීත්රනරසත්රී.ර
පුරුරවහරශභහර
හභහනේඹ්ර3,ර500 

ොභ ණයහරර/භඩශපු 



81 
 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහදර ප්රතිරහීන්ර 
ක්රිඹහත්භර
ප්රොේලඹර 

4.රශ්රීරරංහොව්රහනිජභඹරොදකර
නිසඳහදනඹරදවහරවුරභහයම්බර
හඳෘතිඹර 

ොඳෝණරගුණොඹ්රඅනුනර
ඌනරබහවිත්ර්වහයර
ප්රර්ධනඹරවහරඅඹරදහභර
එතුරරීරීභ 

හණිජරොදකරහරරු්ර
වහරොදකරඳළරරප්රොේදර
නිසඳහදනඹර 

ොව යණර 

5.රලහරනිොයෝධහඹනරොේඹර
ලක්තිභත්රරීරීභ 

අඳනඹනරහෂිර්භර
නිසඳහදනරජහත්්ත්යර
ප්රමිතී්ුරඅනුකරරඳත්හර
ළීනභර.රත්හක්ණිර
උඳයණරඅළුත්ළඩිඹහරවහර
ප්රතිසථමහඳනඹර 

ෘෂිරක්ොේත්රඹර 

ජඳ්ර
අ්ත්ර්ජහතිර
වොඹෝගීත්හර
ඒජ්සිඹරවරශ්රිර
රංහරයජඹර/ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

    

අංර2ර-රඳසුගිඹරඅඹළොඹ්ර්යම්බරයනරරදරහඳෘතිරරඉදිරිඹුරොනඹහභරපිළිඵරවිසත්යරර 

විොලේරඅඹළඹරොඹෝජනහරක්රිඹහත්භරරීරීභ 
 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භරප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රෘෂීර්භරපරදහයිත්හඹර/රඅොශවියණඹර/රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර(ර
ඳර්ොැණර,රපුහුණුරවහරංර්ධනර) 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹ 

1.අනිහර්ඹඹරොඵෝර
යක්ණඹරක්රිඹහත්භරරීරීභ 

්ඳදහරශභනහයණර
විඹදභරඅඩුරරීරීභරවහර
අක්යඹුරරුපිඹකර40,000රර
යක්ණර්යණරරඵහරදීභර 

ො වී්ර87,391රදවහර
්දිරරඵහරදිරර ත්.ර(රනිඹර
,රංවුත්ළ.රවහරනරඅලිරවහනිර
භඟි්රවහනිඹුරඳත්ර
ො වී්රවහර්දිරර
ොවිභර 

දියිනරපුයහර 

2.රකුඩහරළව්ර1500රොය ්ර
භඩරඉත්රරීරීභ,රරරර
පුනරුත්ථමහඳනඹරවහර
ප්රතිංසයණඹ 
 
 

ළව්රළඹුරුරරීරීභරවහර
 රභහර්රපිළියරරීරිභර
තුලි්රංතුයරඳහරනඹරවහර
ංතුයරවහනිරඅභරරීරිභ.ර
නිඹංරහරොැරළඩිරජරර
ධහර්ත්හඹක්රයදහරළීනභරරර 

විඹලිරරහඳඹ,රොත්ත්ර
රහඳඹරවහරඅ්ත්ර්රරහඳර
ඹනරසිඹලුභරරහඳරරර
ෘෂිර්භහ්ත්ොැර
නිඹළොරනරො විරඳවුකර
177,ර238රක්රඳභණ 
 

ම්ඳව,රභවනුය,ර
භහත්ොක.රනුයඑළිඹ,ර
භහත්යර.රවම්ඵ්ොත් ු,ර 
අනුයහධපුයඹ.ර
කුරුණෆරර,රපුත්ත්රභ,ර
ඵදුකර,රොභ නයහරර,ර
යත්නපුයර,රඅම්ඳහය,ර
ව්නිඹ,රභ්නහයභ,ර
ුණරතිව්,ර්රිකුණහභරඹ,ර
රීළිොන ච්චි,රඹහඳනඹර 

3.රඅඳනඹනරොරඳරුර
ප්රොව්ලවීභුරඋඳහරීරවිභර
වහරඳහරිරිරවතියණර
ළඩුවනරලක්තිභත්රරීරීභර
(යුොයෝීඹරංභොැර
අඳනඹනරත්ත්රභරඅනුඛුරර
නරත්ත්ොැරෘෂිහර්මිර
නිසඳහදන) 

්නඹනරයුර සසථමත්හර
වහ ලහරසසථමත්හරඅලත්හ 
ළපිරීභුරඳරියරහිත්හමීය ර
ඳලිොඵෝධරශභනහයණර
බහවිත්හරහිත්රළඩිරඉකලුභක්ර
හිත්රොඵෝරර්ර(4ක්)ර
වහරවතියණර
ක්රභඹක්රසථමහඳනඹරවහරලහර
නිොයෝදහඹනරොේඹරදුයර
ඵළවළයරප්රොේලරුර
විභදත්රරීරීභ. 
 

දුයරඵළවළයරප්රොේලරර
ො ටුො ශ,රත්ම්ඳරහ,ර
ඵටු.රඵණ්ඩක්හරො වී්ර 

පුත්ත්රභ,රකුරුණෆර,ර
ම්ඳව,රරීලිොන ච්චිඹ,ර
සිත්හඑළිඹ,ර්ොන රු,ර
භත්ත්ර. 

4.ජහතිරඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනර
ොේහොව්රඳරික්ණරර
ඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 

ෘෂිරඅඳනඹනරක්ොේත්රඹර
ඵරරළ්වීභ 

්නඹන/අඳනඹනර
ොොශදු්.ර
ො වී්,්වහයරළඳයුම්ර
රු්ර 

ජහතිරඳළශෆටිර
නිොයෝධහඹනරොේඹර
ලක්තිභත්රරීරීභ. 

5.ොොකරවහරඅ්නහසිරර
ඉවරරඅසනුරරඵහරොදනර
ඳුොයෝපිත්රඳළශෆටිර
ංර්ධනඹරරීරීභ  

ඉවශරඅසනුරරඵහරොදනර
ප්රොේදරනිසඳහදනඹර 

ඳරතුරැරොඵෝරහර
රු්ර 

ොව යණ,රභහදුය,ර
අගුණොරඳළරළස,ර
කපිු,රමිේොදණිඹ,ර
අොේපුස,රකුණ්ඩහොක. 
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ොනත්රංර්ධනරළඩුව් 
 

හඳෘතිඹර හඳෘතිඹරකුභක්රවහදර ප්රතිරහීන්ර ක්රිඹහත්භර
ප්රොේලඹර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රෘෂීර්භරපරදහයිත්හඹර/රඅොශවියණඹර/රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර
(පුහුණුරවහරංර්ධනර) 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර-රතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරරප්රර්ධනඹර/ර13රතියහයරඳරිොබෝජනඹරලක්තිභත්රරීරිභර15ර
ඳරියරඳේදතිර්යක්හරරීරීභර 

1.වනහධහයරමිරුරොඳ ොව යර
ොඵදහරවළරිොම්රළඩුවනර 

ගුණහත්භර
ොඳ ොව යරරඵහරදිභර 

වීරහරවහර-රො වී්ර 
76,ර631 
අතිොර්ර්වහයරොඵෝරහර
වහරො වී්ර-ර9,ර519 

විරහරවහරදිස්රික්ර
25 
අතිොර්ර්වහයරොඵෝර
හරදවහර-රඅම්ඳහය.ර
කුරුණෆර,රපුත්ත්රභ,ර
යත්නපුයඹරර 

1.1ොඳ ොව යරඳනත්රක්රිඹහත්භර
රීරීභර 

උසරප්රමිතිොඹ්ර
යුත්රොඳ ොව යර
බහවිත්ඹරනිඹහභනඹර
වහරඅධීක්ණඹර 

ො වී්රවරභවජනත්හර දියිනරපුයහර 

2.රදහඹරුණදකරොවිභරවරඅ්ත්ර්රජහතිරඵත්හර 

1.ෘෂිහර්මිරජරර
ශභනහයණඹරළඩිදියුණුර
රීරීභරවහරනරනිඳළයුම්ර
ත්හක්ණඹ (Innovative 
Technologies for Increasing 
Agriculture water 
Productivity)”රොඹ දහ ළීනභර
වහර්සිඹහතිරයුරරෘෂිර
ක්ොේත්රොැරනිරධහරී්ොේරදළනුභර
වහරඅත්රදළකීම්රහුභහරුරයර
ළීනභ. 
 

ෘෂිහර්මිරජරර
ශභනහයණඹරර
ළඩිදියුණුරරීරීභර
වහරනරනිඳළයුම්ර
ත්හක්ණඹ 

්සිඹහතිරයුරරෘෂිර
ක්ොේොත්රැරනිරධහරී්ොේර
දළනුභරවහරඅත්දළකීම්රහුභහරුර
යරළීනභ 

්සිඹහනුරපරදහයිත්හරර
ංවිධහනඹරවරශ්රීරරංහර
යජඹර 

2.්ර්ලීනඹරෘෂිර්භරහ්පතිර
්දර්ලන (Smart Agriculture 
Extension Models)” සථමහපිත්ර
රීරීභරම්ඵ්ධර්සිඹහතිර
යුරරෘෂිරක්ොේොත්රැර
නිරධහරී්ොේරදළනුභරවහරඅත්ර
දළකීම්රහුභහරුරයරළීනභ. 
 

ග්රහමිඹරජනත්හුර
ප්රොඹෝජනත්රනර
ොරරෘෂිරහ්පතිර
ොේහරපුළුකරරීරීභර 

ග්රහමීය ඹරජනත්හර ්සිඹහනුරයුරර
නිොඹෝනේත්ඹ්ර25රර
වබහගිත්ඹ 

3.රවිොේලරඅධහයරහඳෘතිරදවහර
ම්ඵ්ධීයනරුයුතු 

ෘෂිහර්මිර
හඳෘතිරවහර
අධහයරරඵහළීනභර
වහරඅදහශර්ඹත්න/ර
ංවිධහනර භඟර
භඵ්ධීයණඹර
වහරදහඹරුණදකර
ොවීභුරුයුතුර
රීරීභ. 
 

ෘෂිර්භරක්ොේත්රඹ එක්ත්රජහතී්ොේර්වහයර
වහරෘෂිර්භරංවිධහනඹ,ර
්සිඹහරලහ්තියර
රහඳොැරඒහඵේධර
ග්රහමීය ඹරංර්ධනර
භධසථමහනඹ,ර්සිඹහර
අප්රිහරග්රහමීය ඹරංර්ධනර
ංවිධහනඹර,ර්සිඹහර
ලහ්තියරරහඳොැරලහර
ංයක්ණරො මිභර,ර 
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3.1.7රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු     

මූරරප්රතිඹ,ර2018රොදළම්ඵර්රඅහනඹරනරවිු     

            

ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරවරංර්ධනර(විොලේරහඳහති)     

අ/අ ළඹරවිඹ හඳහතිරනහභඹ ප්රතිඳහදන 
(රු.රමි.)ර 

විඹදභ (අත්ළතිර
මකරභඟ)- 
 (රු.රමි.) 

% ඵළඳිම් 
ර(රු.රමි.) 

ොනත්ර
රුණු 

    

    1 285-2-2-4-
2507 

සුළුරඳරිභහණර
ෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරහඳෘතිඹ 

70 60.23 86% 3.03 විොේශීඹර
අයුණදක 
 

 10.38  1
0
.
9
4
5 

2 285-2-2-5-
2507 

ජහතිරෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරළරළසභර
ක්රිඹහත්භරරීරීභර
(NARP) 

50 42.45 100% 0.0467      1
6
.
0
2 

3 285-2-2-7-
2507 

ඳහංශුරංයක්ණරඳනත්ර
ක්රිඹහත්භරරීරීභ 

5 4.87 97% 0    0.344  0
.
6
7
2 

4 285-2-2-8-
2507 

ක්ොේත්රරොඵෝ,රඑශළුර
වහරඳරතුරුරරරනර
ොදුණහුම්රවහරවිෘත්ර
ඳයහගිත්රප්රොේදර
ංර්ධනඹරවහරබීජර
නිසඳහදනඹ 

80 66.59 83% 1.32    OK  1
0
.
5
5
8 

5 285-2-2-9-
2507 

ඳශතුරුරම්භහනර100ර
සථමහපිත්රරීරීභ 

15 13.44 90% 0.8      2
.
4
3 

6 285-2-2-12-
2507 

ඳරතුරුරරඳසුරඅසනුර
ශභනහයණඹරවර
අඹරඑතුරරීරීභ 

11.453 7.327 64% 0 විොේශීඹර
අයුණදක 
 

   4
.
0
9 

7 285-2-2-13-
2507 

ශ්රීරරංහොව්ර්වහයර
සුයක්ෂිත්ත්හඹරවතිර
රීරීභරවහර්වහයර
ොඵෝරනිසඳහදනඹර
වහරවරිත්රත්හක්ණිර
ප්රර්ධනඹ 

55 43 78% 0      2
.
0
3
3 

එතු – iර 286.45 237.91 86% 5.20      4
6
.
7
4
8 
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3.1.7.2.හ්පතිරවහරරපුහුණුරර     

අ/අ ළඹරවිඹ හඳහතිරනහභඹ ප්රතිඳහදන 
(රු.රමි.)ර 

විඹදභ (අත්ළතිර
මකරභඟ)- 
 (රු.රමි.) 

% ඵළඳිම් 
ර(රු.රමි.) 

ොනත්රරුණු     

    

1 285-2-3-
2-2105 

ෘෂිර්භරඳහකර
ො විඳර 

50 38.18 76% 4.77       

2 285-2-3-
4-2509 

භහධරළඩුවන 41 40.776 99% 0       

3 285-2-3-
6-2401 

ASDA 4 3.94 99% 0       

4 285-2-3-
7-2507 

ෘහරත්හක්ණරඋදහනර
-රඵුඅත්රවර
්ොන රු 

5 5 100% 0       

5 285-2-3-
8-2506 

ෘෂිර්භරඳහකරළඩිර
දියුණුරරීරීභර(SOA) 

77 26.20 34% 41.42       

6 285-2-3-
9-2507 

නළවුම්රඳශතුරුරවර
එශළුරවහරඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිරපිලිොත්ර
ක්රිඹහත්භරරීරීභරවර
ලක්තිභත්රරීරීභ 

139 111.8 80% 6.00    OK   

එතු - ii 316 225.90 71% 52.19       

3.1.7.3ර  බීජරවතියණඹරවරලහර්යක්ණරළඩුවන     

1 285-2-4-
1-2509 

ජහතිරබීජරනිසඳහදනරවහර
මිරදීරළීනොම්රළඩුවන 

360 355.8 99% 0 
 

      

2 285-2-4-
4-2507 

බීජරඳනත්රක්රිඹහත්භරරීරීභර
භගි්රබීජරවහරොයෝඳණර
ද්රරරත්ත්ත්රවතිර
රීරීභ 

17 17.05 100% 0       

3 285-24-5-
2506 

ඩිනම්රබීජරො විඳශර
ංර්ධනඹරළඩුවන 

150 142.1 94% 2.72       

4 285-2-4-
8-2507 

භහනරොෞඹරවහර
ඳරියඹරභත්රෘෂිරයහඹනර
ද්රරරඅහිත්යරඵරඳෆම්ර
අභරරීරීභ 

5 4.82 96% 0       

5 285-2-4-
9-2507 

ොේශීඹරබීජරඅර්ත්හඳකර
නිසඳහදනඹරප්රර්ධනඹර
රීරීභ 

70 49.54 71% 2.37       

6 285-2-4-
10-2507 

්ොන රුොව්රපිහිටිර
ර්ත්භහනරලහරජහනර
ම්ඳත්රභධසථමහනඹර
අළුත්ළඩිඹහරරීරීභ 

60 0.22 0.4% 0       

7 285-2-4-
11-2507 

්නඹනඹරවරඅඳනඹනඹර
රීරීොම්දීරළඩිරදියුණුරශර
ජහත්්ත්යරප්රමිතිරත්වවුරුර
රීරීභරවහරගු්ර
ොත් ටුඳශරනිොයෝධහඹනර
භධසථමහනඹරළඩිරදියුණුර
රීරීභ 

15 13.95 93% 31.038 ** 13.95 - 
අත්ළතිරමකඳත් 

    

එතු - iii 677 583.48 86% 36.13       

ුණළුරඑතුර(i+ii+iii) 1279.45 1047.29 82% 93.52       
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3.1.8.රො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුර-රංර්ධනරළඩුව්රවරමූරරප්රතිඹර
හයහංලඹ 

 

        

        

        

අ/අ ළඹරවිඹර
අංඹ 

ළඩුවනර/රහඳහතිඹ ප්රතිඳහදන (රු.ර
මි.) 

විඹදභ (අත්ළතිර
මකරභඟ)- 
 (රු.රමි.) 

ප්රතිඹ (%)        

ුණර ොබෞති        

1 281-01-01-0-
2001 

 ො විජනරංර්ධනරප්රධහනර
හර්ඹහරඹරවහරදිස්රික්ර
හර්ඹහරරඅළුත්ළඩිඹහ 

60 37.6 63% 85%        

2 281-01-01-0-
2102 

ප්රහේධනරත්ම්රඅත්ඳත්රයර
ළීනභර-රෘවබහණ්ඩරවර
හර්ඹහරරඋඳයණර 

4.5 4.5 100% 100%    OK     

3 281-02-02-0-
2001 

ො විජනරංර්ධනර
භධසථමහනරවරොඳ ොව යර
ඵඩහරඅළුත්ළඩිඹහ 

180 170.2 95% 89%        

4 281-02-02-0-
2102 

ේධනරත්ම්රඅත්ඳත්රයර
ළීනභරර-රො ඩනළගිලිර 

20 18.02 20%          

5 281-02-02-0-
2104 

ො විජනරංර්ධනර
භධසථමහනරනරඉදිරීරිම් 

20 14.1 70% 75%        

6 281-02-02-10-
2507 

 ඳර්ොැණරවහරංර්ධන 50 21.7 44% 50%        

7 281-2-2-12-
2506 

සුළුරහරිභහර්රප්රතිංසයණර
වහරපුය්කුඹුරු අසළේදිොම් 
ළඩුවන 

1500 1218.1 81% 99%        

8 281-2-2-13-
2506 

ග්රහමීය ඹරළව්රඑකරංහරඳේධතිර
ංර්ධනඹ 

300 184 62% 50%        

   එතු 2134.50 1668.22 78%          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

3.1.9.රෘෂිහර්මිරංර්ධනර්ඹත්න  

මූරරප්රතිඹර,ර2018රොදළම්ඵර්රඅහනඹරනරවිු- (ප්රහේධන)  

අ/අ ්ඹත්නොැරනභ ළඹරවිඹර
අංඹ 

ප්රතිඳහදන 
(ප්රහේධන)- 
(රු.රමි.) 

විඹදභ (අත්ළතිර
මකරභඟ)- 
 (රු.රමි.) 

ඵළඳීම්   (රු.රමි.) % විසත්යඹ  

 1 ොවක්ුර්ර
ො බ්ඵෆඩුර
ො විරුයුතුර
ඳර්ොැණරවහර
පුහුණුරරීරීොම්ර
්ඹත්නඹ - 
(HARTI) 

118-02-5-
2201 (1) 

34 24.71 0 73% ඳර්ොැණර/රපුහුණුර
/රප්රහලනරවර
ප්රහේධනරත්ම් 

 

2 ඳලසචහත්ර
අසළ්නරර
පිළිඵරත්හක්ණර
්ඹත්නඹ - 
(NIPM) 

118-02-5-
2201 (3) 

20 19.55 0 98% ඳර්ොැණර/රභහනර
ම්ඳත්රංර්ධනර/ර
ප්රම්ඳහදනර/ර
අයුණදකර/ර
අභිොප්රේයණඹ 

  

3 ශ්රීරරංහර
ෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණර

ප්රතිඳත්තිරබහ - 
(SLCARP) 

118-02-5-
2201 (4) 

35 15.44 0 44% ඳර්ොැණරව 
ප්රහේධනරත්ම්ර
අත්ඳත්රයරළීනභ 

  

4 ජහතිර්වහයර
ප්රරර්ධනර
භණ්ඩරඹ - 
(NFPB) 

118-02-5-
2201 (6) 

8 4.55 0 57% ත්ම්ර/ර

ෘවබහණ්ඩ, 
ඳරිණරවර
උඳහංරළඩිරදියුණුර
රීරීභර 

 

5 ෘෂිහර්මිරවහර
ො විජනර
යක්ණර

භණ්ඩරඹ -
(AAIB) 

118-02-5-
2201 (8) 

4.5 2 0 100% ඳරිණරවර
උඳහංරමිරදීරළීනභ 

 

උඳරඑතු- (i)   101.5 66.25 0 67%    

                 

6 ශ්රීරරංහරවදමභර
අධිහරිඹ 

  125 116     ංර්ධනරහඳෘති  

                

7 වීරඅොරවිර
භණ්ඩරඹ 

  207 174.4     මිරදීරළීනම්රවරඉදිර
රීරීම් 

 
 

උඳරඑතු- (ii)   332 290.4        

ුණළුරඑතු- (i)+(ii)   433.5 356.65 0 82%    
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3.2  ප්රම්ඳහදනරුයුතුරවරප්රම්ඳහදනරළරළසභුරඅනුරප්රතිඹ 

වළඳි්වීභර 

ෘෂිර්භර අභහත්හංලඹර වහර අලර බහණ්ඩර ොේහර වහර ළඩර ප්රම්ඳහදනඹර රීරීභුර අදහශර රංසුර

ළවීොම්ර ුයුතුර ,ර අභහත්හංලොැර ංර්ධනර ළඩුව්ර රුර අදහශර ප්රම්ඳහදනර ුයුතුර ,ර

අභහත්හංලොැර වර අභහත්හංලඹර ඹුොත්ර තිර්ඹත්නර රර ප්රම්ඳහදනරමිටුර වහර ත්හක්ණර යීම්ර

මිටුරඳත්රරීරීභ,රප්රම්ඳහදනරභහර්ොෝඳොේලරංග්රවොැර9:3:1ර (්)රඹුොත්රඅනුභළතිඹරරඵහරළීනභුර

අදහශර ුයුතුර වහර 8:13:4ර ඹුොත්ර අතිොර්ර අභත්යර ළඩර වහර අනුභළතිඹර රඵහර ළීනොම්ර ුයුතුර

සිදුොොර්ර.ර 

 

 ප්රම්ඳහදන ළරළසභ වරප්රතිඹර 

 

ප්රම්ඳහදනරර්ඹර (බහණ්ඩර, 

ොේහර,  ළඩර) 

ෝරශර
ුණදරර 

 (රු. මි) 

අයුණදකර
ප්රබඹර 

විඹදභර 

(රු. මි) 

ප්රතිඹර 

        % 

බහණ්ඩර 

ලිපිද්රරවරහර්ඹහලීඹරඅලත්හර 11.35 ශ්රීරරංහර
යජඹර 

9.17 80 % 

ලීරඵඩුරවහරහර්ඹහලීඹරඋඳයණර
අත්ඳත්යරළීනභ 

94.27 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

93.3 98% 

ඹ්ොත්රෝඳයණරඅත්ඳත්ර
යළීනභ 

5.15 ශ්රීරරංහර
යජඹර 

5.10 99% 

ළඩ 

්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරපිළිඵර
විොලේරළඩුවන 

36.48 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

33.10 90.7 % 

ො ඩනළඟිලිරඅලුත්ළඩිඹහර 73.17 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

54.71 99% 

ො ඩනළඟිලිරනඩත්තු 1.70 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

0.60 35% 

ොේහර 

ඹ්ොත්රෝඳයණරපුනරුත්ත්හඳනඹර
වහරළඩිදියුණුරරීරීභ 

1.10 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

0.18 16% 

ඹ්ොත්රෝඳයණරනඩත්තුර 2.90 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

0.62 21% 

හවනරනඩත්තු 26.7 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

26.7 100% 

්සිඹහනුරපරදහයීත්හරම්භ්ත්රණඹ 6.0 ශ්රීරරංහර
යජඹ 

5.95 99 % 
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3.3.රඅබ්ත්යරවිණනඹර 
වළඳි්වීභ 

අභහත්හංලොැරුණදකරුයුතුර රපිළිඵරඳත්නරඅබ්ත්යරඳහරනරක්රභඹුරවබහගීරවීරඑභරුයුතුර

රර ළයදිර වහර ංචහර ළශළක්වීභුර වර අනහයණඹර යර ළීනභුර බහවිත්ර යනුර රඵනර අබ්ත්යර

ොෝදිසිොඹහිරවිධිභත්රඵරවරප්රභහණත්රඵරපිළිඵරඅණ්ඩරමීය ක්ණඹක්රවහරසහධීනර යීභක්ර

ඳත්හරොනරඹෆභරවහරපිහිටුහර තිරසහධීනර යීම්රඒඹක්රොරරඅබ්ත්යරවිණනරඅංලඹර

ක්රිඹහත්භර ොව්.ර ුණ.ොය.127ර ඹුොත්ර දක්හර  තිර යජහරි,කීම්ර වහර හර්ඹඹ්ර ඉටුරීරීභර උොදහර

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලොැරොකම්තුභහොේරෘජුරඅධීක්ණඹරඹුොත්රක්රිඹහත්භරනරඒඹක්රොරර

ොභභරඅංලඹරපිහිටුහර ත්. 

2018රර්ොැරප්රතිඹ 

 විණනරවහරරභනහයණරමිටුරරැසවීම්රඳළළත්වීභරර-රරඉරක්ඹර04රරරරප්රතිඹර03 

විණනරඳරීක්ණරවහරවිොලේරඳරීක්ණරරුරඅදහරරප්රතිඹ 
අනුර
අංඹ 

්ඹත්නඹ 2018රරර්ඹරතුශර
ඹහර තිර

ශභණහයණර
විණනරහර්ත්හර
ංහ 

01 ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹ 08 

02 ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු 01 

03 ෘෂිහර්මිරවහරො විජනරයක්නරභණ්ඩරඹ 03 

04 ජහතිර්වහයරප්රර්ධනරභණ්ඩරඹ 09 

05 ්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරළඩුවන 01 

06 සීර/රරංහරොඳ ොව යරභහභ 02 

07 ො විරබහයහයරඅයුණදර 04 

08 ොවක්ුර්රො බ්ඵෆඩුරො විරුයුතුරඳර්ොැණරවහරපුහුණුර
රීරීොම්ර්ඹත්නඹ 

05 

09 සීර/රරංහරොඳ සෝපට්රභහභ 01 

10 ෘෂිර්භරඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිරබහ 02 

11 ජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹ 02 

12 ෘෂිර්භරනවීයණරහඳෘතිඹ 02 

එතු 42 

 

භසථමඹක්රොරරංර්ධනරහඳෘතිරපිළිඵරඳසුරවිඳයම්රක්රිඹහලිඹරපිළිඵරඅධඹනඹරශරඅත්යරහර්ඹක්භර

ඳසුරවිඳයම්රක්රිඹහලිඹක්රසරරීරීොම්රඅලත්හඹරවහරළදත්භරපිළිඵරවිණනරශභනහයණරමිටුර

වයවහරරුණුරඉදිරිඳත්රරීරීභරසිදුරයනරරදී. 
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3.4.රෘෂිර්භරංර්ධනරහඳහතී්හිරොභොවයුම්රරවහර යුම්රුයුතුර 
 

    

ක්රිඹහත්භරළරළසභරඅනුර
ඉරක්ත්රක්රිඹහහයම් 
 
 

2018ර
ර්ඹුර
ෝශර
ප්රතිඳහදනර
(රු.මි) 

මූරරප්රතිඹර
(රු.මි.) 

හඳෘතිඹර/ළඩුවනරඹුොත්ර
රඵහදීභුරඅෝපක්ෂිත්රළඩර/ර
ොේහරවරොබෞතිරප්රතිඹ 

ක්ොේත්රරඅධීක්ණරදිනඹ්රඳළළත්වීභ 

 

1.6  ක්ොේත්රරඅධීක්ණරදිනර08රක්ර

ඳළළත්වීභ 

හර්තුභඹරප්රතිරභහොරෝචනරරැසවීම්ර

ඳළළත්වීභ 

1.5   

භහසිරප්රතිරභහොරෝචනරරැසවීම්ර

ඳළළත්වීභ 

0.5 1.1  

දිස්රික්රෘෂිර්භරමිටුරරැසවීම්ර

ඳළළත්වීභ 

2 1.5 දිස්රික්ර25රතුශරභුරඑක්ර

මිටුරරැසවීභක්රඵළගි්රඳළළත්වීභ 

දළනුත්රරීරීොම්රුයුතුරවහරභහධර

ප්රචහයණඹ 

1.5 0.5  

උඳයණරවරබහණ්ඩරමිරදීරළීනභ 

 

1 0.325 GIS  භළනුම්රඋඳයණර2රක්රමිරදීර

ළීනභ 

ෘෂිරහඹත්රංර්ධනර්දර්ලර

ම්භහනඹ-රොභොවයුම්රුයුතු 

0.9 0.5 ෘෂිරහඹත්රංර්ධණර

ම්භහනොැරක්ොේත්රරඅධීක්ණර

ුයුතු 

විවිධරවිඹදම් 

 

1 0.24  

ුණළුරඑතු 10 4.165  
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සිව්නරො ුර-ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර තිරරීරීොම්රවිොලේරළඩුවන 

 (118-2-3-20-2509) 
ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹ  2018-2020ර–ර 

ළඩුව්ර/රහඳෘතිර,රමූරරප්රතිඹරවහරොබෞතිරප්රතිඹ 

ජහතිරප්රතිඳත්තිඹර-ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර තිරරීරීභර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රෘෂිර්භරපරදහයීත්හඹ 

 ර 

ර 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර-ර2ර-රකුගි්නරදුයලීභ, ්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරවහරඉවශරොඳෝණඹක්ර
අත්ඳත්රයළීනභරවරතියහයරරරෘෂිර්භඹරප්රර්ධනඹරරීරීභ 

ඉරක් 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.b 2.c  

දර්ලර 2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.3.1 
2.5.1ර 

2.3.2 2.4.1 
 

2.a.1 
2.b.1 
2.b.2 
2.c.1 
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4.1.1විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රෘෂිර්භරපරදහයීත්හඹ 

ළඩුව්ර/හඳෘතිර,රමූරරප්රතිඹරහයහංලඹරවරක්රිඹහත්භරශර්ඹත්නඹ 
අ/අර ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹර

ඹුොත්රක්රිඹහත්භරයනරරදර
ළඩුව්ර 

ෝරශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරර
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
% 

ක්රිඹහත්භරශර
්ඹත්නඹර 

1 
වීරහොව්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹර
ඉවශරනළංවීභර 

22.2 21.36 96% 
හ්පතිරවහරපුහුණර
අංලඹ, ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

2 

හම්ප්රදහයිරඅරරොඵෝරහරවහර
ජනප්රිඹරහම්ප්රදහයිරවීරප්රොේදරරර
ගුණහත්භරබීජරසුරබරරීරීභරවහර
ප්රජහරබීජරඵළංකුරපිහිටුවීභ. 
 

1 1.016 100% 

ඳළශෆටිරවහරජහනර

ම්ඳත්රභධසථමහනඹ, 
්ොන රු 
 

3 
ඵඩඉරිඟුරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 
 

27.04 13.71 50% 
හඳෘතිරවහරපුහුණුර
අංලඹ,රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

4 
ොෝඹහරොඵෝංචිරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

6.7568 5.678 88ර% 
ෘ්පතිරවහරපුහුණුර
අංලඹ,රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

5 
යුජුරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

10.24 7.356 71ර% 
ෘඳෘතිරවහරපුහුණුර
අංලඹ,රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

6 
මිරිසරහොව්රනිසඳහදනර
පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 19.9645 18.931 94% 

ෘඳෘතිරවහරපුහුණුර
අංලඹ,රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

7 අර්ත්හඳකරනිසඳහදනරංග්රහභඹ 62.75 51.829 82ර% 

උදහනරොබෝර
ඳර්ොැණරවහරර
ංර්ධනර්ඹත්නඹ,ර
්ොනෝරු 
 

8 

උතුරුරඳශහොත්රගුණහත්භරබීජර
නිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභරවර
ඳය්ත්්රබීජරඳරීක්ණර
යහඹනහහයොැරබීජරඳරීක්හර
රීරීොම්රඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 
 

20.5 20.852 101ර% 

බීජරවතිරරීරීොම්ර
වරඳළශෆටිර
ංයක්ණරොේඹ, 
්ොන රු 

9 
විොලේරෘෂිර්භරප්රර්ධනර
ළඩුවන 

4.35 5.05 116 % 

හඳෘතිරවහරපුහුණුර

භධසථමහනඹ, 
ෝපයහොදණිඹ 

10 
ගුණහත්භරත්ත්ොැරබීජරවහරොයෝඳණර
ද්රරරරසුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 

4.3 3.423 79 % 

ඳශතුරුරඳර්ොැණරවහර
ංර්ධනර්ඹත්නඹ,ර
ොව යණ 
 

11 
ොේශීඹරොර කුරළණුරනිසඳහදනඹරඉවශර
නළංවීභ 

22.76 13.02 57% 

හෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුරභධභර
ඳශහත්ර,රඋතුරුභළදරඳශහත්,ර
අනුයහධපුයඹර-භවළලිර
අධිහරිඹරර 

12 
ෘෂිරම්භහනරහඹත්ර
ංර්ධනරළඩුවන 

65.38 56.46 86% 
ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹ 
 

13 රුපිරිරොත්ත්ක් 42.93 32.86 76% ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු 

14. 
ර“රඅපිරරයිරඅපිර්ෝර”රළඩුවනර-ර
ශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹ 

73.54 52.68 71% ශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹ 

15. ොර කුරළණුරප්රර්ධනරළඩුවනර 22.76 22.74 99.93 ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු 
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1.වීරහොව්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

2.රඅයුණණුරර-රනරත්හක්ණඹරොඹ දහරළීනභරභඟි්රවීරනිසඳහදනඹරවහරපරදහයීත්හරඉවශරනළංවීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 අක්යර462.8රරකුඩහරලිඹදිරරඑතුරයරවිලහරරරීරීභරසිදුරයර ත්. 

 ්රිත්රසථමයරභලුර30,000රක්රරරඵහරදීර ත්. 

 රී.රග්රෆ.ර2රභලුර10,329රක්රරඵහරදීර ත්. 

 ඳළයෂුට්රත්ළටිර246,940රක්රරඵහරදීර ත්. 

 ුණද්රණඹරවහරඅලරරද්රරමිරදීරොනර තිරඅත්යරොම්රනරවිුරඅත්රඳ්රිහර256රක්රනිර්භහණඹර

යර ත්. 

 පුහුණුර345රක්රම්පූර්ණරයර ත්.ර 

 උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර8  ක්රම්පූර්ණරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ඳරියඹුරසිදුනරඵරඳෆම්රඅභරයමි්රකුඹුරුරනිසඳහදනොැරපරදහයිත්හරඉවශරනළංවීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රරර්්නරලොඹ්රො විරඳවුකර142,000 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-ර 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර

ඉරක්ඹ 
ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර

නම්රඑඹුරොවේතු 
රෘෂිරඹ්ත්රරබහවිත්ඹරඳවසුරවරහර්ඹක්භර
රීරීභරවහරසබහවිරම්ඳත්ර
ශභනහයණරභධසථමහනඹරවහරඑක්රකුඩහර
ලිඹදිරඑතුරයරවිලහරරරීරීභරරර 

අක්යර400 අක්යර462.8රරකුඩහරලිඹඳිර
එතුරයරවිලහරරරීරීභරසිදුර
යර ත්. 

අදහරරඉරක්ර
පුයහරළීනභුර
ුයුතුරයර ත්. 

ොන මිොකර්රිත්රසථමයරභලුරරඵහරදීභර ්රිත්රසථමයර
භලුර30,600 

්රිත්රසථමයරභලු 30,000රක්රර
රඵහරදීර ත්. 

ොන මිොකරොටිරහලීනරමත්ත්යරවීර(භහර2ර
1/2රවර3)රරී.රග්රෆ.ර2රභලුරරඵහරදීභර 

රී.රග්රෆ.ර2රභලුර
10,300 

රී.රග්රෆ.ර2රභලුර10,329රක්රරඵහර
දීර ත්. 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රඳළයෂුට්රත්ළටිරරඵහර
දීභ 

 

ඳළයෂුට්රත්ළටිරර
292,500 

ඳළයෂුට්රත්ළටිර246,940රක්රරඵහර
දීර ත්. 

ග්රහභරනිරධහරිරභට්ුමි්රොඳ ොව යරනිර්ොේලර
හිත්රඅත්රඳ්රිහරොඵදහරදීභර 

රඅත්රඳ්රිහරර
100,000 

ුණද්රණඹරවහරඅලරද්රර
මිරදීරොනර තිරඅත්යරොම්ර
නරවිුරඅත්රඳ්රිහර256රක්ර
නිර්භහණඹරයර ත්. 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභර 
පුහුණුරර500 පුහුණුර345රක්රම්පූර්ණරයර

 ත්. 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණරභධසථමහනඹර
භඟි්රඋඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භර

රීරීභර(Laser leveler & Crawler tractor) 

උඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර14 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර8රරක්ර
ම්පූර්ණරයර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර-මූරරප්රතිඹර96ර%රනරඅත්යරඳරියරවහනිර

අභරයමි්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරළඩිරදියුණුරයර ත්.ර 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1රෘෂිරඹ්ත්රරබහවිත්ඹරඳවසුරවරහර්ඹක්භර
රීරීභරවහරසබහවිරම්ඳත්ර
ශභණහයණරභධසථමහනඹරවහරඑක්ර
කුඩහරලිඹඳිරඑතුරයරවිලහරරරීරීභර 

4 

9.124 12.236 

 

96ර% 

මූරරඉරක්ර
පුයහරොනර
 ත්. 

2රොන මිොකරේවිත්රසථමයරභලුරරඵහරදීභර 3.06 

3.ොන මිොකරොටිරහලීනරමත්ත්යරවීර(භහර2ර
1/2රවර3)රරී.රග්රෆ.ර2රභලුරරඵහරදීභර 

3 
3.09 

4.ර50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රඳළයෂුට්රත්ළටිර
රඵහරදීභර 

 
5.34.5 

5.ග්රහභරනිරධහරිරභට්ුමි්රොඳ ොව යර
නිර්ොේලරහිත්රඅත්රඳ්රිහරොඵදහරදීභර 

4 

6.රරරපුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභ 1 

7.ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණර
භධසථමහනඹරභඟි්රඋඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භරරීරීභර(Laser 
leveler & Crawler tractor) 

0.9 

8.රඅවිච්ොේද 0.186 

9.රඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.614 

ුණළුරඑතු 22.2 
  

  
21.36 

   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල 
අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

ෘෂිරඹ්ත්රරබහවිත්ඹරඳවසුරවරහර්ඹක්භර
රීරීභරවහරසබහවිරම්ඳත්ර
ශභනහයණරභධසථමහනඹරවහරඑක්රකුඩහර
ලිඹඳිරඑතුරයරවිලහරරරීරීභරරර 

අක්යර400 
අක්යර462.8රරකුඩහරලිඹඳිරඑතුරයරවිලහරර
රීරීභරසිදුරයර ත්. 

ොන මිොකර්රිත්රසථමයරභලුරරඵහරදීභර ්රිත්රසථමයරභලුර
30,600 

්රිත්රසථමයරභලු 30,000රක්රරරඵහරදීර ත්. 

ොන මිොකරොටිරහලීනරමත්ත්යරවීර(භහර2ර
1/2රවර3)රරී.රග්රෆ.ර2රභලුරරඵහරදීභර 

රී.රග්රෆ.ර2රභලුර
10,300 

රී.රග්රෆ.ර2රභලුර10,329රක්රරඵහරදීර ත්. 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රඳළයෂුට්රත්ළටිරරඵහර
දීභ 

 

ඳළයෂුට්රත්ළටිරර
292,500 

ඳළයෂුට්රත්ළටිර246,940රක්රරඵහරදීර ත්. 

ග්රහභරනිරධහරිරභට්ුමි්රොඳ ොව යරනිර්ොේලර
හිත්රඅත්රඳ්රිහරොඵදහරදීභර 

රඅත්රඳ්රිහරර
100,000 

ුණද්රණඹරවහරඅලරද්රරමිරදීරොනර තිරඅත්යර
ොම්රනරවිුරඅත්රඳ්රිහර256රක්රනිර්භහණඹරයර
 ත්. 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභර පුහුණුරර500 පුහුණුර345රක්රම්පූර්ණරයර ත්. 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණරභධසථමහනඹර
භඟි්රඋඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භර

රීරීභර(Laser leveler & Crawler tractor) 

උඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර14 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර8රරක්රම්පූර්ණරයර ත්. 
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 2.රහම්ප්රදහයිරඅරරොඵෝරහරවහරජනප්රිඹරහම්ප්රදහයිරවීරප්රොේදරරර

ගුණහත්භරබීජරසුරබරරීරීභරවහරබීජරඵළංකුරපිහිටුවීභ. 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-රර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර   -රගුණහත්භබහොඹ්රයුතුරඳහයම්ඳරිරවීරවහරොේශීඹරඅරරොබෝඹ්හිරබීජරවහරොයෝඳණරද්රර 

සුරබරරීරීභරවහරබීජරඵළංකුරසථමහඳනඹරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර       -ප්රජහරමූලිරබීජරඵළංකුරසථමහඳනඹ 
4.රප්රතිපරර- 

1. ජහනරම්ඳත්රභධසථමහනොැරවහරඵත්රො ඩරවීරඳර්ොැණරසථමහනොඹ්රරඵහත්රප්රොේදරරවහ 

 හම්ප්රදහයිරඅරොබෝඹ්හිරබීජරවහරොයෝඳණරද්රරගුණනඹරරීරීභුරවළරීරවීභ 

2. ගුණහත්භරබීජරවහරොයෝඳණරද්රරනිසඳහදනඹරවහරො වී්රපුහුණුරරීරීභර 

3. බීජරජහනරඵළංකුරසථමහඳනඹරදවහරඅලරද්රරො විරංවිධහනරොත්රරඵහදීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රරො විරංවිධහනර05,රක්රරප්රතිරහීන්ර225 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර:රවීරප්රජහරබීජරඵළංකුර04 ක්රළකරඅරරප්රජහර

ජහනර ඵළංකුර 05ක්ර ්යම්බර යනර රදර අත්යර ො වී්ර 35 ොදොනකුර දවහර සඹංර බීජර නිසඳහදනඹර පිළිඵර

ඵත්රො ඩරවීරඳර්ොැණර්ඹත්නොැදීරොදදිනරපුහුණුක්රරඵහරොදනරරදී. 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර- 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර

නම්රඑඹුරොවේතු 
ඳහයම්ඳරිරබීජවහරොයෝඳණරද්රර

ගුණනඹරරීරීභ 

 ගුණහත්භරබහොඹ්රයුතුරහම්ප්රදහයිර
වීරවහරොේශීඹරඅරරබීජරවහරොයෝඳණරද්රර
සුරබරරීරීභරවහරබීජරඵළංකුරසථමහඳනඹර
රීරීභරපිළිඵරො වී්රදළනුත්රරීරීභර
වහරඅලරපුහුණරරඵහදීභ. 

 බීජරජහනරඵළංකුරවහරඅලරද්රර
රඵහදීභ. 

 ගුණහත්භරබීජරවහර

ොයෝඳණරේරයර

නිසඳහදනඹරවහර

ො වී්රපුහුණුරරීරීභ. 

 බීජරවහරොයෝඳණරද්රර

ගුණනඹරරීරීභ.ර(වීරර් 

09ර,රළකරඅරරර් 11) 

 ප්රජහරබීජරඵළංකුරසථමහඳනඹර

වහරඅලරබහජනරවහර

විජරනහයරරඵහදීභ. 

 වීරබීජර500Kg ක්රඵඩහර

යර ත්. 

වතිරරීරීභුරත්යම්ර

අල බීජර

ප්රභහණඹක්රගුණනඹර

ොන වීභ. 

හම්ප්රදහයිඅරොබෝඹ්හිබීජර

වහරොයෝඳණරද්රරගුණනඹරරීරීභ 

ගුණහත්භබීජවහොයෝඳණර ද්රරර

නිසඳහදනඹර වහර ො වී්ර

පුහුණුරරීරීභර 

බීජවතිර රීරීොම්ර ොේඹර

භගි්ර බීජර වහර ොයෝඳණර ද්රර

වතිරරීරීභ 
ප්රජහරබීජරඵළංකුරරසථමහඳනඹ 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳ
ත් 
(රු.මි.) 

.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි
.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ඳහයම්ඳරිර බීජර වහර ොයෝඳණර ද්රර

ගුණනඹරරීරීභ 

01 0.959 0.057  100 
මූරරඉරක්ර
හර්ථමරපුයහර
 ත්.රර 

හම්ප්රදහයිර අරර ොබෝඹ්හිර බීජර

වහරොයෝඳණරද්රරගුණනඹරරීරීභ 

ගුණහත්භර බීජර වහර ොයෝඳණර ද්රරර

නිසඳහදනඹර වහර ො වී්ර පුහුණුර

රීරීභර 

බීජර වතිර රීරීොම්ර ොේඹර භගි්ර

බීජරවහරොයෝඳණරද්රරවතිරරීරීභ 

ප්රජහරබීජරඵළංකුරසථමහඳනඹ 

එතුර 01 1.016    
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9.ර භසථමර ළඩුවෝර හර්ඹර හධනඹර පිළිඵර ර නිරීක්ණර : ොේශීඹර ්වහයර ප්රර්ධනඹුර ,ර ර ොනසර නර

ොේලගුණිරත්ත්ත්රඹුොත්ර්වහයරසුරබරරීරීභර ,රජජරවිවිධත්රංයක්ණඹුරඅදහරරහර්ථමරහඳෘතිඹක්ර

ොරරවළඳි්විඹරවළරීරඅත්යරමූරරප්රතිඹර100%.රඳරියරවහනිඹක්රනළත්.ර 

3. ඵඩඉරිඟුරහොව්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

2.රඅයුණණුරර-රඵඩඉරිඟුරපරදහයීත්හඹරොවක්ුඹහයඹුරොභ. ොු ්ර3.7 සිුර4 දක්හරළඩිරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 ඳහංශුරංයක්ණරුයුතුරොවක්ුඹහයර75.04රරඅ්රයර ත්. 

 ඹරර්නොැරදීරොවක්ුඹහයර16.6රරවරභවර්නොැරදීරොවක්ුඹහයර19.2රම්පූර්ණරයර
 ත්.ර 

 මිරදීරත්රඅයිත්භර -ර2” භූමිොත්කරඉ්ධනරොඳ ම්ඳර1, තුයරුළංරීඹර 1, 3” තුයරොඳ ම්ඳඹර1, 
විදුලිරළුර1, ී.වී.සි.රඳයි්පඳරවරනශරළික්රඉදිරයනරරදී. 

 රී.රග්රෆම්.රර9,030රක්රමීය රරදීරොනර ත්. 

 ොවක්ුඹහයර20ර්දර්ලනර තිරයර ත්. 

 පුහුණුර45රක්රවරක්ොේත්රරනිරීක්ණර4රක්රසිදුයර ත්. 

 උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර1 ක්රවර්දර්ලනර12 ක්රසිදුරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-2018 තුශදිරඵඩඉරිඟුරබීජරරී.රග්රෆ.ර75,000ක්රනිසඳහදනඹරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර්්නරලොඹ්ො විරඳවුකර2,000 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ඳහංශුරංයක්ණරුයුතුරසිදුරරීරීභර ොවක්ුඹහයර150 
ඳහංශුරංයක්ණරුයුතුර
ොවක්ුඹහයර75.04රරඅ්ර
යර ත්. 

 
නිඹමිත්රොරහුර
නිඹමිත්ර
ප්රභහණොඹ්රභව්ර
මජරරඵහරළීනභුර
ොන වළරීරවීභර 

ොන මිොකරඅභිජනරබීජරවහරෘෂිර
යහඹනිරරඵහරදීභර ොවක්ුඹහයර50 

ඹරර්නොැරදීරොවක්ුඹහයර
16.6 රවරභවර්නොැරදීර
ොවක්ුඹහයර19.2රම්පූර්ණරයර
 ත්.ර 

ොදුණහුම්රබීජරනිසඳහදනඹරවහරයුධර
වුණදහරවුරුරතුශරජරරම්ඳහදනර
ුයුතුරළඩිරදියුණුරරීරීභරවහරක්ෂුද්රර
ජරරම්ඳහදනරඳේධතිරළඳයීභ 

 

2” භූමිොත්කරඉ්ධනරොඳ ම්ඳර

1, ජරරුළංරීඹර1, 3”ජරර

ොඳ ම්ඳර1, විදුලිරළුර1, 

සර්ඹරජරරොඳ ම්ඳර1, ටියුබ්ර

ළිංර1, PVC ඳයි්පඳ 

මිරදීරත්රඅයිත්භර-ර2” 

භූමිොත්කරඉ්ධනරොඳ ම්ඳර1, 

තුයරුළංරීඹර1, 3” තුයර

ොඳ ම්ඳඹර1, විදුලිරළුර1, 

PVC ඳයි්පඳරවරනශරළික්ර

ඉදිරයනරරදී. 

ොේශීඹරොදුණහු්රබීජරනිසඳහදනර
ළඩුවෝරො වී්රවිසි්ර
නිසඳහදනඹරයනුරරඵනරොේශීඹර
ොදුණහුම්රබීජරමිරදීරළීනභ 

රී. ග්රෆ. 28,000 
රී. ග්රෆ. 9,030රක්රමීය රරදීරොනර
 ත්. 

භවර්නොැරදීර්දර්ලනර තිරරීරීභර
වහරොේශීඹරොදුණහුම්රබීජරළඳයීභර ොවක්ුඹහයර20 

ොවක්ුඹහයර20ර්දර්ලනර තිර
යර ත්. 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභරර 
පුහුණුර50 ක්රවරක්ොේත්රර
නිරීක්ණර4 

පුහුණුර45 ක්රවරක්ොේත්රර
නිරීක්ණර4රක්රසිදුයර ත්. 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණර
භධසථමහනඹරභඟි්රඋඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භරරීරීභර 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණ13රක්ර
වර්දර්ලනර40 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර1රක්ර
වර්දර්ලනර12රක්රසිදුරයර
 ත්.ර 
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7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ඳහංශුරංයක්ණරුයුතුරසිදුරරීරීභර 5.625 

3.326 10.384 

 

50ර% 

 

ොන මිොකරඅභිජනනරරබීජරවහරෘෂිර
යහඹනිරරඵහරදීභර 

0.91 

ොදුණහුම්රබීජරනිසඳහදනඹරවහර
යුධරවුණදහරවුරුරතුශරජරර
ම්ඳහදනරුයුතුරළඩිරදියුණුර
රීරීභරවහරක්ෂුද්රජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිරළඳයීභ 

 

5.12 

ොේශීඹරොදුණහු්රබීජරනිසඳහදනර
ළඩුවෝරො වී්රවිසි්ර
නිසඳහදනඹරයනුරරඵනරොේශීඹර
ොදුණහුම්රබීජරමිරදීරළීනභ 

13 

භවර්නොැරදීර්දර්ලනර තිර
රීරීභරවහරොේශීඹරොදුණහුම්රබීජර
ළඳයීභර 

0.5 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභරර 0.5      

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණර
භධසථමහනඹරභඟි්ර
උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණරර
ක්රිඹහත්භරරීරීභර(Laser 
leveler & Crawler tractor) 

0.6      

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.7877      

ුණළුරඑතු 27.0427 13.71   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 
ඳහංශුරංයක්ණරුයුතුරසිදුරරීරීභර ොවක්ුඹහයර150 ඳහංශුරංයක්ණරුයුතුරොවක්ුඹහයර

75.04රරඅ්රයර ත්. 
ොන මිොකරඅභිජනනරබීජරවහරෘෂිරයහඹනිර
රඵහරදීභර 

ොවක්ුඹහයර50 ඹරර්නොැරදීරොවක්ුඹහයර16.6 ර
වරභවර්නොැරදීරොවක්ුඹහයර19.2ර
ම්පූර්ණරයර ත්.ර 

ොදුණහුම්රබීජරනිසඳහදනඹරවහරයුධරවුණදහරවුරුරතුශරජරරම්ඳහදනර
ුයුතුරළඩිරදියුණුරරීරීභරවහරක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරළඳයීභ 
(2” භූමිොත්කරඉ්ධනරොඳ ම්ඳර1, ජරරුළංරීඹර1, 3”ජරරොඳ ම්ඳර1, 

විදුලිරළුර1, සර්ඹරජරරොඳ ම්ඳර1, ටියුබ්රළිංර1, PVC ඳයි්පඳ) 

මිරදීරත්රඅයිත්භර-ර2” භූමිොත්කර

ඉ්ධනරොඳ ම්ඳර1, තුයරුළංරීඹර1, 

3” තුයරොඳ ම්ඳඹර1, විදුලිරළුර1, 

PVC ඳයි්පඳරවරනශරළික්රඉදිරයනර

රදී. 
ොේශීඹරොදුණහුම්රබීජරමිරදීරළීනභ රී. ග්රෆ. 28,000 රී. ග්රෆ. 9,030රක්රමීය රරදීරොනර ත්. 
භවර්නොැරදීර්දර්ලනර තිරරීරීභරවහර
ොේශීඹරොදුණහුම්රබීජරළඳයීභර 

ොවක්ුඹහයර20 ොවක්ුඹහයර20ර්දර්ලනර තිරයර ත්. 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභරර පුහුණුර50 ක්රවරක්ොේත්රර

නිරීක්ණර4 

පුහුණුර45 ක්රවරක්ොේත්රරනිරීක්ණර4ර
ක්රසිදුයර ත්. 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණර
භධසථමහනඹරභඟි්රඋඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භරරීරීභර 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණ13ර

ක්රවර්දර්ලනර40 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර1රක්රවර
්දර්ලනර12රක්රසිදුරයර ත්.ර 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

අෝපක්ෂිත්රුණරරවහරොබෞතිරරප්රතිඹර50ර%රරීර.මජරවහරොයෝඳණරද්රරංර්ධනරභධසථමහනොඹ්ර

නිඹමිත්රොරහුරනිඹමිත්රප්රභහණොඹ්රභව්රබීජරරඵහරදිභුරොන වළරීරවීර ත්.රහරප්රොේලරරරසිදුනර

ඳහංශුරහදනඹරොොයහිරළඩිරඅධහනඹක්රොඹ ුණරයමි්රඳහංශුරරංයක්ණරරුයුතුරසිදුරයර ත්.රර 

4. ොෝඹහරහොව්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

2.රඅයුණණුරර-රොෝඹහරොඵෝංචිරපරදහයිත්හරර්ධනඹරවහරොෝඹහරහරයනරමම්රප්රභහණඹරොවක්ුඹහර්ර

2,500 රී්රළඩිරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර-ර 

 බීජරරී.රග්රෆම්.ර15,491.5රමිරදීරොනර ත්. 

 බීජරොවක්ුඹහයර358රොඵදහරදීර ත්. 

 ්ුණකරනරොවක්ුඹහයර358රොඵදහරදීර ත්. 

 පුහුණුර17රක්රසිදුයර ත්. 
 උඳොඹෝගීත්හරඳර්ොැණර4 ක්රවර්දර්ලනර4 ක්රසිදුරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ොෝඹහරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභරවරොෝඹහරහරයනරමම්රප්රභහණඹරොවක්ුඹහයර2,500 රී්ර
ඉවශරනළංවීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර්්නරලොඹ්රො විරඳවුකර700 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතු 

ො වී්රවිසි්රනිසඳහදනඹරශර
වතිරබීජරළඳයීභර 

15,500 kg බීජරරී.රග්රෆම්.ර15,491.5ර
මිරදීරොනර ත්. 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්රපුයහර
ොනර ත්. 

නරප්රොේලරවහර50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්රොෝඹහරබීජරරඵහරදීභර 

358 ha/ 17,900 

kg 

බීජරොවක්ුඹහයර358රොඵදහර
දීර ත්. 

නරප්රොේලරවහර50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්ර්ුණකරනරරඵහරදීභර 

358 ha ්ුණකරනරොවක්ුඹහයර
358රොඵදහරදීර ත්. 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභර 24 පුහුණුර17ක්රසිදුයර ත්. 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණර
භධසථමහනඹරභඟි්රඋඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භරරීරීභර 

උඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර4රක්ර
වර්දර්ලනර8 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර4ර
ක්රවර්දර්ලනර4රක්රසිදුර
යර ත්. 



98 
 

 

 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර88ර%රරී.රහරභූමිඹරොවක්ුඹහයර2,500රරී්රරඉවශරනංහර ත්.ර 

 

 

 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ො වී්රවිසි්ර
නිසඳහදනඹරශරවතිර
බීජරළඳයීභ 

3.1 

5.972 0.006 

 

88ර% 

 

නරප්රොේලරවහර50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්ර
ොෝඹහරබීජරරඵහරදීභර 

2 

නරප්රොේලරවහර50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්ර
්ුණකරනරරඵහරදීභර 

0.86 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුර
රීරීභර 

0.2 

ො විඳකරඹහ්්රිර
ඳර්ොැණරභධසථමහනඹර
භඟි්රඋඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භර

රීරීභර(Seeder, 

Harvester ) 

0.4 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.1968 

ුණළුරඑතු 6.7568 5.978    

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල 
අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

ො වී්රවිසි්රනිසඳහදනඹරශරවතිර
බීජරළඳයීභර 

රී.ග්රෆම්ර15,500 බීජරරී.රග්රෆම්.ර15,491.5රමිරදීරොනර ත්. 

නරප්රොේලරවහර50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්රොෝඹහරබීජරරඵහරදීභර 

ොවර.ර58 බීජරොවක්ුඹහයර358රොඵදහරදීර ත්. 

නරප්රොේලරවහර50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්ර්ුණකරනරරඵහරදීභර 

ොව.ර358 ්ුණකරනරොවක්ුඹහයර358රොඵදහරදීර ත්. 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභර 24 පුහුණුර17ක්රසිදුයර ත්. 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණර
භධසථමහනඹරභඟි්රඋඳොඹෝගිත්හර

ඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භරරීරීභර(Seeder, 

Harvester ) 

උඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර4රක්රවර
්දර්ලනර8 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර4රක්රවර්දර්ලනර4රක්රසිදුර
යර ත්. 
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5. යුජුරහොව්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 
 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

2.රඅයුණණුරර-රයුජුරනිසඳහදනඹරොභ.ොු .ර24,000රසිුරොභ.ොු .ර25,000රදක්හරඉවශරනළංවීභරවර

පරදහයිත්හඹරොවක්ුඹහයඹුරොභ.ොු ..7රසිුර1.75රදක්හරඉවශරනළංවීභ.ර 

3.රනිභවුභරර- 

 බීජරොවක්ුඹහයර57.94රුරොඵදහරදීර ත්. 

 වතිරබීජරොවක්ුඹහයර89.94රුරොඵදහරදීර ත් 

 Slasher - 2, Digger Machine, pod remover - 1, Pod Grading Machine, decorticator – 1රමිරරදීර
ොනර ත්. 

 පුහුණුරර28රක්රවහරක්ොේත්රරනිරීක්ණර1රක්රසිදුරයර ත්. 

 උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර8 ක්රවර්දර්ලනර9 ක්රසිදුරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ොභට්රික්රොු ්ර1,000ර්නඹනඹරඅඩුරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රයුජුරහරයනරො විරජනත්හර 
 

  

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

50%ර දහඹත්ඹර ඹුොත්ර නර ප්රොේලර
වහරො විරමිතිරොත්රබීජරරඵහරදීභරරර 

ොව.ර200 / රරී.ග්රෆම්.ර200,000 බීජරොවක්ුඹහයර57.94රුර
ොඵදහරදීර ත්. 

අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්රපුයහර
ළීනභුරවළරීර
වීර ත්.ර 50%ර දහඹත්ඹර ඹුොත්ර නර ප්රොේලර

වහර වතිර බීජර නිසඳහදනඹුර
ලිඹහඳදිංචිරබීජරරඵහරදීභර 

ොව.ර100 / රරී.ග්රෆම්.ර100,000 වතිරබීජරොවක්ුඹහයර
89.94 
රුරොඵදහරදීර ත් 

ක්ොේත්රරනිරීක්ණඹරසිදුරරීරීභර ොවර100  
 

ඹ්ොත්රෝඳයණරරඵහරදීභර (Slasher - 2, Ridger - 1, Digger 
Machine, Threshing Machine/ 
pod remover - 1, Pod Grading 
Machine, Dehusking Machine/ 

decorticator - 1) 

Slasher - 2, Digger 
Machine, pod remover - 1, 
Pod Grading Machine, 
decorticator – 1රමිරරදීරොනර

 ත්. 
පුහුණුර වහර ක්ොේත්රර නිරීක්ණඹර සිදුර
රීරීභ 

5,000රක්රපුහුණුරරීරීභ පුහුණුරර28රක්රවහරක්ොේත්රර
නිරීක්ණර1රක්රසිදුරයර ත්. 

ො විඳකර ඹහ්්රිර ඳර්ොැණර
භධසථමහනඹර භඟි්ර උඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර රක්රිඹහත්භරරීරීභර (Seeder 
&ර Ridger, Harvester, Pod remover,  
Decorticator) 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර16රක්රවර
්දර්ලනර14 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර8රක්ර
වර්දර්ලනර9රක්රසිදුරයර
 ත්. 
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ර 

 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

ුණරරප්රතිඹර72%රරී.රොේශීඹරහරශරවළරීරොඵෝර්නඹනඹරරීරිභරඅභරරීරීොම්රඉරක්රරුර

අනුරයුජුර්නඹනඹරොභ.ොු .1,000රී්රඅභරරීරීභුරපිඹයරොනර ත්. 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලර
වහරො විරමිතිරොත්රබීජරරඵහරදීභරරර 

3.6 

3.411 3.945 

 

72ර% 

 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලර
වහර වතිර බීජර නිසඳහදනඹුර
ලිඹහඳදිංචිරබීජරරඵහරදීභර 

1.8 

ක්ොේත්රරනිරීක්ණඹරසිදුරරීරීභර 0.25 

ඹ්ොත්රෝඳයණරරඵහරදීභර 3 

පුහුණුර වහර ක්ොේත්රර නිරීක්ණඹර සිදුර
රීරීභ 

0.5 

ො විඳකර ඹහ්්රිර ඳර්ොැණර
භධසථමහනඹර භඟි්ර උඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර ර ක්රිඹහත්භර රීරීභර
(Seeder &Ridger, Harvester, Pod 

remover,  Decorticator) 

0.5 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලර
වහරො විරමිතිරොත්රබීජරරඵහරදීභරරර 0.8 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 
0.29 

ුණළුරඑතු 
10.24 

7.356    

 
8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලරවහරො විරමිතිර
ොත්රබීජරරඵහරදීභරරර 

ොවර200 / රී.ග්රෆම්ර200,000 බීජරොවක්ුඹහයර57.94රුරොඵදහරදීර ත්. 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලරවහරවතිරබීජර
නිසඳහදනඹුරලිඹහඳදිංචිරබීජරරඵහරදීභර 

ොවර100 / රී.ග්රෆම්ර100,000 
වතිරබීජරොවක්ුඹහයර89.94 
රුරොඵදහරදීර ත් 

ඹ්ොත්රෝඳයණරරඵහරදීභර 

(Slasher - 2, Ridger - 1, Digger 

Machine, Threshing Machine/ 

pod remover - 1, Pod Grading 

Machine, Dehusking Machine/ 

decorticator - 1) 

Slasher - 2, Digger Machine, pod remover - 1, 

Pod Grading Machine, decorticator – 1රමිරරදීර

ොනර ත්. 

පුහුණුරවහරක්ොේත්රරනිරීක්ණඹරසිදුරරීරීභ 5,000රක්රපුහුණුරරීරීභ 
පුහුණුරර28රක්රවහරක්ොේත්රරනිරීක්ණර1රක්රසිදුරයර
 ත්. 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණරභධසථමහනඹරභඟි්ර

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණරරක්රිඹහත්භරරීරීභර(Seeder &ර

Ridger, Harvester, Pod remover,  Decorticator) 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර16රක්ර
වර්දර්ලනර14 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර8රක්රවර්දර්ලනර9රක්රසිදුර
යර ත්. 
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6. මිරිසරහොව්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

2.රඅයුණණුර ර -ර ොදුණහු්රමිරිසරබීජරනිසඳහදනඹ, ොදුණහුම්රමිරිසරබීජරබහවිත්ඹරවරෘවරඋඹ්රභට්ුොම්ර
ො ශරමිරිසරහරදියුණුරරීරීභ. 
3.රනිභවුභරර- 

 .මීය .ර600 ොඳ ලිතී්රෘවර3රහිරඉදිරීරීම්රම්පූර්ණරයර ත්. 

 ො වී්රවිසි්ර.අර250 ොඳ ලිතී්රෘවර10රහිරඉදිරීරීම්රම්පූර්ණරයර ත්. 

 හරභලුර855,100රක්රරඵහදීර ත්. 

 ොදුණහුම්රමිරිසරබීජරරීොරෝරග්රෆම්ර40.02රොඵදහරවළරීභුරනිඹමිත්යි. 

 ්දර්ලනර56රක්රඳත්හර ත්. 

 පුහුණුර70 ක්රම්පූර්ණරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-රොේශීඹරොදුණහුම්රමිරිසරබීජරනිසඳහදනඹරවරබහවිත්ඹරඉවශරනළංවීභරවරොතුරභට්ුමි්ර

ොඳ ලිතී්රඵෆේරතුශරඅුණරමිරිසරනිසඳහදනඹරොභ.ොු .ර1,300රරී්රඉවශරනළංවීභර 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර්්නරලොඹ්රො විරඳවුකර12,000  

  

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

.මි.ර 600 ොඳ ලිතී්ර ෘවර ඉදිර
කීරීභ 

ොඳ ලිතී්රෘවර- 
3 

ොඳ ලිතී්රෘවර3හිරඉදිරීරීම්ර
ම්පූර්ණරයර ත්. 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ර
පුයහරළීනභුර
ුයුතුරයර ත්ර. 
්යක්ෂිත්රෘවරරමිරදිර
ළීනභුරුයුතුරයර

 ත්. 

.අඩිර250ර ොඳ ලිතී්රෘවර ර ඉදිර
කීරීභර(ොන මිොක) 

ොඳ ලිතී්රෘවර- 
10 

ො වී්රවිසි්රරොඳ ලිතී්රෘවර10හිර
ඉදිරීරීම්රම්පූර්ණරයර ත්. 

හරභලුරරඵහදීභ 
 

හරභලුර-ර

863,000 

හරභලුර855,100රක්රරඵහදීර ත්. 

ොන මිොකර ග්රෆම්ර 10ර ොදුණහුම්ර
මිරිසරබීජරඳළට්රරඵහරදීභර 

රීොරෝරග්රෆම්ර40 ොදුණහුම්රමිරිසරබීජරරීොරෝරග්රෆම්ර40.02ර
ොඵදහරවළරීභුරනිඹමිත්යි. 

ො ශර ො ඩවීොම්ර ොයෝඹර
ඳහරනඹර කීරිභර වහර ්දර්ලනර
ඳළළත්වීභ 

්දර්ලන -ර50 ්දර්ලනර56රක්රඳත්හර ත්. 

පුහුණුරඳළළත්වීභර පුහුණු - 70 පුහුණුර70රක්රම්පූර්ණරයර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර95ර%රරී.රොතුරභට්ුොම්රමිරිසරනිසඳහදනඹරළඩිරරීරීභුරපිඹයරොනර ත්.ර 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

.මීය .600 ොඳ ලිතී්ර

ෘවර3රරඉදිරකීරීභ 

8.1 

7.256 11.675  95ර% 

 

.අඩිර250රරොඳ ලිතී්ර
ෘවර 10රර ඉදිර කීරීභර
(ොන මිොක) 

1.5 

හරභලුරරඵහදීභ 6.475 

ොන මිොකර ග්රෆම්ර 10ර
ොදුණහුම්ර මිරිසර බීජර
ඳළට්රරඵහරදීභර 

2.46 

ො ශර ො ඩවීොම්ර
ොයෝඹර ඳහරනඹර
කීරිභරවහර්දර්ලනර
ඳළළත්වීභ 

0.25 

පුහුණුරඳළළත්වීභර 0.35 

අවිච්ොේද 0.2045 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.625 

ුණළුරඑතු 19.9645 18.931    

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල 
අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

.මීය .600 ොඳ ලිතී්රෘවරඉදිරකීරීභ ොඳ ලිතී්රෘවර- 3 ොඳ ලිතී්රෘවර3හිරඉදිරීරීම්රම්පූර්ණරයර ත්. 
.අඩිර250ර ර ොඳ ලිතී්රෘවර රඉදිරකීරීභර
(ොන මිොක) 

ොඳ ලිතී්රෘවර- 
10 

ො වී්රවිසි්රරොඳ ලිතී්රෘවර10හිරඉදිරීරීම්රම්පූර්ණර
යර ත්. 

හරභලුරරඵහදීභ 
 

හරභලුර-ර

863,000 

හරභලුර855,100රක්රරඵහදීර ත්. 

ොන මිොකරේරරෑම්ර10ර ොදුණහුම්රමිරිසරබීජර
ඳළට්රරඵහරදීභර 

රීොරෝරග්රෆම්ර40 ොදුණහුම්රමිරිසරබීජරරීොරෝරග්රෆම්ර40.02රොඵදහරවළරීභුර
නිඹමිත්යි. 

ො ශර ො ඩවීොම්ර ොයෝඹර ඳහරනඹර
කීරිභරවහර්දර්ලනරඳළළත්වීභ 

්දර්ලන -ර50 ්දර්ලනර56රක්රඳත්හර ත්. 

පුහුණුරඳළළත්වීභර පුහුණු - 70 පුහුණුර70රක්රම්පූර්ණරයර ත්. 
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7. අර්ත්හඳකරනිසඳහදනරංග්රහභඹ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

2.රඅයුණණුරර-ර2020 දීරගුණහත්භරබීජරඅර්ත්හඳකරොභක්ට්රික්රොු ්ර7,500 ක්රනිසඳහදනඹරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 G0රොඳ ලිතී්රෘවර3රහිරජරවනරඳේධතිරඉදියර ත්. 

 G1ොඳ ලිතී්රෘවර20රහිරජරවනරඳේධතිරඉදියර ත්. 

 ොඳ ලිතී්රෘවරංකීර්ණොැරඅබ්ත්යරවිදුලිරරැවළ්ර දීභ/රළහිඵසනහරනශරළසීභරර-රළඩර

අ්රයර ත්.ර 

 G1රොඳ ලිතී්රෘවර20වහර G0රොඳ ලිතී්රෘවර3රහිරජරවනරඳේධතිරඉදියර ත්ර-රොඳ ලිතී්රෘවර

6රරළඩරඅ්රයර ත්. 

 G1රොඳ ලිතී්රෘවරංකීර්ණොැරඳළශරෆදීභරවහරඳහත්තිරළසීභරර-ර98%රළඩරඅ්රයර

 ත්.ර 

 ඳුරොයෝඳණරවිදහහයඹරවහරයහඹනිරද්රරරමිරරදීරොනර ත්. 

 

4.රප්රතිපරර-රගුණහත්භරබීජරඅර්ත්හඳකරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභරතුළි්රොවක්ුඹහයඹුරොභ.ොු 16ර

සිුර20රදක්හරපරදහයීත්හඹරළඩිදියුණුරරීරීභරර 

5.රප්රතිරහීන්ර-රඅරරො වී්ර 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

G0රොඳ ලිතී්රෘවහිරජරවනර
ඳේධතිරඉදිරීරීභ 

G0රොඳ ලිතී්ර
ෘවර3 

ොඳ ලිතී්රෘවර3හිරජරවනර
ඳේධතිරඉදියර ත්. 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ර
පුයහරළීනභුර
ුයුතුරයර ත්. 

G1රොඳ ලිතී්රෘවහිරජරවනර
ඳේධතිරඉදිරීරීභ 

G1රොඳ ලිතී්ර
ෘවර20 

ොඳ ලිතී්රෘවර20හිරජරවනර
ඳේධතිරඉදියර ත්. 

ොඳ ලිතී්රෘවරංකීර්ණොැර
අබ්ත්යඹරවිදුලිරරැවළ්ර දීභර/ර
ළහිඵසනහනශළසීභ 

G1රොඳ ලිතී්ර
ෘවර20වහර G0ර
ොඳ ලිතී්රෘවර3 

ළඩරඅ්රයර ත්. 

ොඳ ලිතී්රෘවංකීර්ණොැරහණුර
ළසීභ 

ොඳ ලිතී්රෘවර6රජරවනර
ඳේධතිරඉදියර ත්. 

G1රොඳ ලිතී්රෘවරංකීර්ණොැර
ඳළශරළදීභරවහරඳහත්තිරළසීභ 

G1රොඳ ලිතී්ර
ෘවර20 

98%රළඩරඅ්රයර ත්. 

ඳුරොයෝඳණරවිදහහයඹර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

විදහහයඹර5 යහඹනිරද්රරමිරදිරොනර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

ුණරරප්රතිඹර78ර%රරී.රගුණහත්භරබීජරඅර්ත්හඳකරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභුරුයුතුරයර ත්.ර 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

G0රොඳ ලිතී්රෘවර3රහිරජරවනර
ඳේධතිරඉදිරීරීභ 

1.75 

3.286 48.542  78ර% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඉරක්ර
හක්හත්රයර
ළීනභුර
ුයුතුරයර
 ත්.ර 

G1ර ොඳ ලිතී්ර ෘවර 20ර හිර
ජරවනරඳේධතිරඉදිරීරීභ 

4 

ොඳ ලිතී්ර ෘවර ංකීර්ණොැරර
අබ්ත්යඹර විදුලිර රැවළ්ර  දීභ/ර
ළහිඵසනහනශළසීභ 

49 

ොඳ ලිතී්ර ෘවර ංකීර්ණොැර
හණුරළසීභ 

1.5 

G1ර ොඳ ලිතී්ර ෘවර ංකීර්ණොැර
ඳළශරළදීභරවහරඳහත්තිරළසීභ 

5 

ඳුර ොයෝඳණර විදහහයඹර
ළඩිදියුණුරරරීරීභ 

0.5 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 1 

ුණළුරඑතු 62.75 51. 828    

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

G0රොඳ ලිතී්රෘවහිරජරවනරඳේධතිර
ඉදිරීරීභ 

G0රොඳ ලිතී්රෘවර3 ොඳ ලිතී්රෘවර3හිරජරවනරඳේධතිරඉදියර ත්. 

G1රොඳ ලිතී්රෘවහිරජරවනරඳේධතිර
ඉදිරීරීභ 

G1රොඳ ලිතී්රෘවර20 ොඳ ලිතී්රෘවර20හිරජරවනරඳේධතිරඉදියර ත්. 

ොඳ ලිතී්ර ෘවර ංකීර්ණොැරර
අබ්ත්යඹර විදුලිර රැවළ්ර  දීභ/ර
ළහිඵසනහරනශළසීභ 

G1රොඳ ලිතී්රෘවර
20වහර G0රොඳ ලිතී්ර

ෘවර3 

ළඩරඅ්රයර ත්. 

ොඳ ලිතී්ෘවංකීර්ණොැහණුළ
සීභ 

ොඳ ලිතී්රෘවර6රජරවනරඳේධතිරඉදියර ත්. 

G1ර ොඳ ලිතී්ර ෘවර ංකීර්ණොැර ඳළශර
ළදීභරවහරඳහත්තිරළසීභ 

G1රොඳ ලිතී්රෘවර20 98%රළඩරඅ්රයර ත්. 

ඳුරොයෝඳණරවිදහහයඹරළඩිර දියුණුර
රීරීභ 

විදහහයඹර5 යහඹනිරද්රරමිරදිරොනර ත්. 



105 
 

8. උතුරුරඳශහොත්රගුණහත්භරබීජරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභරවරඳය්ත්්රබීජර

ඳරීක්ණරයහඹනහහයොැරබීජරඳරීක්හරරීරීොම්රඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රඋතුරුරරහඳොැරගුණහත්භරබීජරවහරොයෝඳණරද්රරසුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 
3.රනිභවුභරර- 

 බීජරනිසඳහදනඹරයනරො වී්ර1717රවතිරයර ත්. 

 බීජරඳරීක්ණරවිදහහයරරවහරඋඳයණරමිරදීරළීනභරඅ්රයර ත්. 

 බීජරඳරීක්හරරීරීොම්රයහඹනරද්රව්රඹරරරවහරහර්ත්හරමිරදීරළීනභරඅ්රයර ත්. 

 නිරධහරී්රොදොදොනකුරවිසි්රපුහුණුරරළඩුව්ර2 ක්රඳත්නරරදී. 
4.රප්රතිපරර-ෘෂිරොබෝරරරපරදහයීත්හඹරළඩිරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රඋතුරුරඳශහොත්රො විරජනත්හ 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

විබරප්රොේලරරරබීජරවතිර

රීරීොම්රළඩුවනරක්රිඹහත්භර

රීරීභ 
 

ක්ොේත්රරලිඹහඳදිංචිඹ 
රක්ොේත්රරඳරීක්ණඹ 
නිඹළදීරරඵහරළනිභ 
ොකඵකරරීරීභ 

බීජරනිසඳහදනඹරයනරො වී්ර1717 
වතිරයර ත්. 

 

ුණරරඉරක්රපුයහර

ොනර ත්.රොු්ඩර්ර

ප්රදහනඹරයර ත්. 
බීජරඳරීක්ණරවිදහහයරඋඳයණර
මිරදීරළීනභ 
 

ප්රොයෝව 01 
ඳවිත්රත්හරගුර05 
අ් 02 
බීජර ඔරුම්රඹ්ත්ර,රත්යහදි, 
ප්රොයෝවණරොඳට්ටි, වීදුරුරඋඳයණ 

බීජරඳරීක්ණරවිදහහයරවහර
උඳයණරමිරදීරළීනභරඅ්රයර

 ත්. 

බීජරඳරීක්හරරීරීොම්රයහඹනරද්රර
වහරහර්ත්හරමිරදීරළීනභ 

 

ප්රොයෝවනරඳ්රිහ, GA3, TTC, 
KNO3, A, B, C ඳරීක්ණරහර්ත්හ 

බීජරඳරීක්හරරීරීොම්රයහඹනරද්රරවහර
හර්ත්හරමිරදීරළීනභ 
අ්රයර ත්. 

පුහුණුරළඩුව්  නිරධහරී්රොදොදොනකුරවිසි්රපුහුණුරර

ළඩුව්ර2 ක්රඳත්නරරදී 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර

ුණදර 

(රු.මි.) 

විඹදම්රශර

ුණදර 

(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර

මකඳත් 

(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 

(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර

ප්රතිලත්ඹක්ර

ොර 

ුණරර

ප්රතිඹර

අඩුවොැර

නම්රඑඹුර

ොවේතු 

විබරප්රොේලරරරබීජර

වතිරරීරීොම්රළඩුවනර

ක්රිඹහත්භරරීරීභ 

0.5 

1.799 19.053 

 

100ර%ර 

ඉරක්ර

පුයහර

ොනර

 ත්.ර

ොු්ඩර්ර

ප්රදහනඹර

යර ත්.ර 

බීජරඳරීක්ණරවිදහහයරර

උඳයණරමිරදීරළීනභ 
16  

බීජරඳරීක්හරරීරීොම්ර

යහඹනරද්රරවහරහර්ත්හර

මිරදීරළීනභ 

3.5  

පුහුණුරළඩුව් 0.5  

ුණළුරඑතු 20.5 20.852    
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර100ර%රරී.රබීජරනිසඳහදනඹරයනරො වී්ර1,717රවතිරයර තිරඅත්යරගුණහත්භරබීජර

නිඳදවීභුරපිඹයරොනර ත්.ර 

9.රවිොලේරෘෂිර්භරප්රර්ධනරළඩුවන 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රහරඳරිඹරවහරොඵෝරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභ 

3.රනිභවුභරර-රඹරර්නොැදීරඋඳරළඩුව්ර746රක්රඳත්හරනිභරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-හරඳරිඹරඉවශරනළංවීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රදියිනරපුයහරවිසිරීරසිටිනරො විරජනත්හ 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

විබරප්රොේලරරරබීජරවතිර
රීරීොම්රළඩුවනරක්රිඹහත්භර
රීරීභ 

 

ක්ොේත්රරලිඹහඳදිංචිඹ 
ක්ොේත්රරඳරීක්ණඹ 
නිඹළදීරරඵහරළනිභ 
ොකඵකරරීරීභ 

බීජරනිසඳහදනඹරයනරො වී්ර1717 
වතිරයර ත්. 

බීජරඳරීක්ණරවිදහහයරඋඳයණර
මිරදීරළීනභ 
 

ප්රොයෝව 01 
ක්ලිඳර්රඹ්ත්ර01 
ඳවිත්රත්හරගු05 
අ් 02 
බීජර ඔරුම්රඹ්ත්ර,රත්යහදි, 
ප්රොයෝවණරොඳට්ටි, වීදුරුර
උඳයණ 

බීජරඳරීක්ණරවිදහහයරවහරඋඳයණර

මිරදීරළීනභරඅ්රයර ත්. 

බීජරඳරීක්හරරීරීොම්රයහඹනරද්රර
වහරහර්ත්හරමිරදීරළීනභ 

 

ප්රොයෝවනරඳ්රිහ, GA3, TTC, 
KNO3, A, B, C ඳරීක්ණර
හර්ත්හ 

බීජරඳරීක්හරරීරීොම්රයහඹනරද්රරවහර
හර්ත්හරමිරදීරළීනභ 
අ්රයර ත්. 

පුහුණුරළඩුව්  නිරධහරී්රොදොදනකුරවිසි්රපුහුණුරර

ළඩුව්ර2 ක්රඳත්නරරදී 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ෘෂිර්භරප්රර්ධනරළඩුව්ර
ඳළළත්විභ 

ළඩුව් - 40 ඹරර්නොැදීරළඩුව්ර746රක්ර
ඳත්නරරදී. 

ඉරක්රපුයහර
 ත්.ර 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරඉරක්ඹර100ර%රහර්ථමරපුයහරොනර ත්.රෘෂිර්භරප්රර්ධනරළඩුව්රවහරො වී්ර

12,ර080රක්රවබහගීරවීර ත්.ර 

10.රගුණහත්භරත්ත්ත්ොැරබීජරවහරොයෝඳණරද්රරරරසුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රඳශතුරුරොඵෝරරගුණහත්භරොයෝඳණරද්රරසුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර-ොදුණහුම්රබීජරරී.රග්රළම්ර10.9රනිඳදවීභ.රභළ්ඩරි්රවරදරිඹ්රහිරනරභව්රලහරඋදහනඹර

(ොවර0.25)රපිහිටුරවීභර.ත්හ්රරරඳරතුරුරප්රොේදර15රරඳරතුරුරඳළරර4000 ක්රනිඳදහර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ඳශතුරුරනිසඳහදනරපරදහයිත්හරළඩිරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රඳශතුරුරහරු් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

ෘෂිර්භරප්රර්ධනර
ළඩුව්ර
ඳළළත්විභ 

4.35 4.575 0.475 - 116රර%ර අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ර
ඉක්භහර
ප්රතිඹර
රඵහරොනර
 ත්.ර 

ුණළුරඑතු 4.35 5.05    

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

ෘෂිර්භරප්රර්ධනරළඩුව්ර
ඳළළත්වීභ 
 

ප්රධහනරළඩුව් - 
40ර 

ඹරර්නොැදීරඋඳළඩුව්ර746රක්රඳත්නර
රදී. 

ො වී්ර12,ර080රක්රවබහගීරවිර ත්.ර 
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6.රොබෞතිරරප්රතිඹර  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ොව යණරඳඳහඹහරප්රොේදොැරභහපිඹර
ොඳශඳත්රඳත්හොනරඹහභරවර
අභිජනනරබීජරවරොදුණහුම්රබීජර
නිසඳහදනඹරරීරීභ 

යත්නර-ර2රරී.ග්රෆම්ර 

CP 13–ර රරී.ග්රෆම්ර2ර 
ොදුණහුම්රබීජරර-රරරී.ග්රෆම්ර4 

භහපිඹරොඳශඳත්රපිහිටුවීභරම්පූර්ණරයනර
රදි. 

යත්නර-ර2.1 kg  

CP 13–ර700 g 

ොදුණහුම්රබීජරර-ර1.1 kg ක්රනිඳදනරරදි 

 

 

 

 

 

 
අෝපක්ෂිත්රඉරක්රපුයහර
ොනර ත්.ර ොව යණරොෝකඩ්රඳළ්රඳශතුරුරප්රොේදඹර

සථමහඳනඹරරීරීභ,රප්රොේදොැරබීජර
නිසඳහදනඹරවරනඩත්තුරරීරීභර 
 

රී.ග්රෆර15 බීජරරීොරෝර7 ක්රනිසඳහදනඹරයනරරදී 

ඉවශරඅසළ්ොන්රයුත්රඳරතුරුර
හ්ොේරභව්රලහරසථමහපිත්රරීරීභරවර
නඩත්තුරරීරීභ 
 

 භව්රලහරඳශතුරුරඋදහනඹරඳත්හරොනර
ඹහභරසිදුරයයි. 

අම, දරිඹ්, ො ස, යඹුු්රවහරභළ්ඩරි්ර
රරඳළශරත්හනරසථමහඳනඹරයනරරදී 
භළ්ඩරි්රවරදරිඹ්රහිරනරභව්රලහර

උදහනඹරරරරරරර(ොව.ර0.25)රපිහිටුනරරදිර 

 

ඉවශරඅසළ්ොන්රයුත්රඳරතුරුරප්රරොේදර
රරොයෝඳණරද්රරනිසඳහදනඹරරීරීභ 
 

 ත්හ්රරරඳරතුරුරප්රොේදර15රරඳරතුරුර

ඳළරර4000 ක්රනිඳදහර ත්. 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්රොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

ොව යණරඳඳහඹහර
ප්රොේදොැරභහපිඹර
ොඳශඳත්රඳත්හොනර
ඹහභරවරඅභිජනනරබීජර
වරොදුණහුම්රබීජර
නිසඳහදනඹරරීරීභ 

1.5 

 

3.047 

 

0.376 

 

79ර% 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ොව යණරොෝකඩ්රඳළ්ර
ඳශතුරුරප්රොේදඹර
සථමහඳනඹර
රීරිභ,ප්රොේදොැරබීජර
නිසඳහදනඹවරනඩත්තුර
රීරීභර 

0.8  

ඉවශරඅසළ්ොන්රයුත්ර
ඳරතුරුරහ්ොේරභව්ර
ලහරසථමහපිත්රරීරීභරවර
නඩත්තුරරීරීභ 
 

1  

ඉවශරඅසළ්ොන්රයුත්ර
ඳරතුරුරප්රරොේදරරර
ොයෝඳණරද්රරනිසඳහදනඹර
රීරීභ 

1  

එතු 4.3 3.423    
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

ුණරරප්රතිඹර79ර%රරී.රඉවශරඅසළ්ොන්රයුතුරඳරතුරුරප්රොේදරර15රරඳරතුරුරඳළරර4,ර000රක්ර

නිසඳහදනඹරයර ත්.රඉවශරඅසළ්ොන්රයුත්රඳරතුරුරහ්ොේරභව්රලහරසථමහපිත්රරීරීභරවර

නඩත්තුරරීරීභරජජරවිවිධත්ඹරංයක්ණඹරුරදරඋඳොඹෝගීරොව්.ර 

 

 

11. ෘෂිරම්භහනරහඹත්රංර්ධනරළඩුවන 

1.ළඹරශීර්ඹර 118-2-3-20-2509/118-2-3-37-2506/රො වී්ොේරබහයහයරඅයුණදර 

 

2.අයුණණුර ග්රහමීය ඹර ෘෂිහර්මිර නිසඳහදනඹර වහර පරදහයීත්හඹර ළඩිො ුර ො වී්ොේර ්දහඹභර ළඩිර රීරීභර

තුළි්ො විරජනත්හොේරජීනත්ත්ත්ඹඉවශනළංවීභ 

ොෝලීඹරදළනුභරවහරනත්හක්ණඹරවඳු්හරොදමි්රොරඳරරඋච්චහචනඹ්ුර 

ුණහුණරදිඹරවළරීරො විරජනත්හක්රමහිරරීරීභර 

ො වි්ර්ක ඹඉවශනළංවීභවහඳවසුම්රළරසීභර 

3. නිභළවුභ 

 ෘෂිරහඹයි්රසිඹොදොනකුරමහිරරීරීභර 

 ්යක්ෂිත්රෘවර68රක්රඉදිරීරීභ 

 හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනරඒර තිරරීරීභ 

 හණිජරඳශතුරුරම්භහනඹක්ර තිරරීරීභර 

 ෘෂිරභහර්ඹ-උඩුතුොර්රසිුරඅයහරදක්හරෘෂිරභහර්ඹර(දිර-රමීය ුර්ර115)රපිළියරරීරීභරර 

 සිරිභකත්ත්රඹහඹරඅුණණරවරඹුරර ර”රරප්රතිංසත්යණඹරරීරීභ 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 
 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 
ොව යණරඳඳහඹහරප්රොේදොැරභහපිඹර
ොඳශඳත්රඳත්හොනරඹහභර
වඅභිජනනරබීජරවරොදුණහුම්රබීජර
නිසඳහදනඹරරීරීභ 

යත්නර-ර රී.ග්රළම්ර2 
CP 13–රරරී.ග්රළම්ර2 
ොදුණහුම්රබීජරර-රරී.ග්රළම්ර4 

භහපිඹරොඳශඳත්රපිහිටුවීභරම්පූර්ණරයනරරදි. 
යත්නර-ර2.1 kg  

CP 13–ර700 g 

ොදුණහුම්රබීජරර-ර1.1 kg ක්රනිඳදනරරදි 
ොව යණරොෝකඩ්රඳළ්ර
ඳශතුරුප්රොේදඹරසථමහඳනඹර
රීරිභ,ප්රොේදොැරබීජරනිසඳහදනඹවර
නඩත්තුරරීරීභර 

15 රරී.ග්රෆම්ර බීජරරීොරෝර7 ක්රනිසඳහදනඹරයනරරදී 

ඉවශරඅසළ්ොන්රයුත්රඳරතුරුර
හ්ොේරභව්රලහරසථමහපිත්ර
රීරීභරවරනඩත්තුරරීරීභ 
 

 භව්රලහරඳශතුරුරඋදහනඹරඳත්හරොනරඹහභර
සිදුරයයි. 
අම, දරිඹ්, ො ස, යඹුු්රවහරභළ්ඩරි්රරර
ඳළශරත්හනරසථමහඳනඹරයනරරදී 
භළ්ඩරි්රවරදරිඹ්රහිරනරභව්රලහර
උදහනඹර(0.25රha)රපිහිටුනරරදි 

 
ඉවශරඅසළ්ොන්රයුත්රඳරතුරුර 
ප්රරොේදරරරොයෝඳණරද්රර
නිසඳහදනඹරරීරීභ 

 ත්හ්රරරඳරතුරුරප්රොේදර15රරඳරතුරුරඳළරර

4000 ක්රනිඳදහර ත්. 
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 රමීය ර ඳළණිරනිසඳහදනඹර ළඩිරරීරීභරවහර මීය ර භළසිරොඳට්ටිර 360රක්ර වර දුම්ර වියණරඹ්ත්රර 60රක්රඳළණිර

නිසහයර8රක්, ්යක්ෂිත්ර ඳුම්ර7රක්රරඵහදීභ 

 නරත්ත්රවහනිලි්රහරඉඩම්ර්යක්හරරීරීභරවහරවිදුලිරළුරඉදිරීරීභුරවිදුත්රඳරිඳථමර 35රක්ර

රඵහරදීභ 

4. ප්රතිපර 

 ත්රුණරඳයපුයරහෂිර්භහ්ත්ඹරොොයහිරොඹ ුණවීභ 

 ්යක්ෂිත්රෘවරඹුොත්රහරීරීභරතුළි්රොේලගුණිරවිඳර්ඹහරවහරඳළිොබෝධරවහනිරොවේතුෝරසිදුනර

හරවහනිරඅභරරීරීභ,රඉඩම්රහිඟත්හඹරවහරරභරහිඟත්හඹුරවිඳුම්රරඵහදීභ 

 ඹවඳත්රෘෂිහර්මිරපිළිොත්රඅනුභනඹරයමි්රහරුයුතුරසිදුයනරඵළවි්රඳරතුරුරොඵෝ 

 අර්ත්හඳකරනිසඳහදනඹරළඩිවීභර 

 මීය රඳළණිරනිසඳහදනඹරළඩිරරීරීභ 

 රෘෂිරනිසඳහදනරප්රහවනඹරවහරඳවසුම්ර තිරරීරීභ 

 ෘෂිරනිසඳහදනඹ්හිරගුණහත්භබහඹරවහරපරදහයීත්හඹරඉවශනළංවීභ 

 නරත්ත්රවහනිරඅභරරීරීභරතුළි්රවත්ොත්ොරරග්රහභරනිරධහරීරො ට්ාහොැරහරවහනිරඅභරවීභර 

 

5.රොබෞතිරප්රතිඹර 
 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
 
 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශහරයරත්රර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුර
වොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ළඹරශීර්ඹර: 118-2-3-20-2509 

ෘෂිඹ්ොත්රෝඳයණරරඵහදීභරර 

(100%)රතුයරුළංරීර69, ොණහශර
ඳනරඹ්ත්ර8,  දිඹයරඉසිනරඹ්ත්රර(අධිර
ඵර)11, රතුයරොඳ ම්ඳර(Submersible-
තුොර්රගිකවිඹරවළරී)ර1, තුයරොඳ ම්ඳර
(සර්ඹරඵර)1,   විදුත්රරොභෝුර්1, 
රෆ්ඩ්රභහසුර්1, අත්රට්රළක්ුර්ර(කුඩහ)ර3, 
උදළුරත්රර5, රඳහහිීනර1රක්, ී.වී.සී.ඵුර
200 m, මම්භකරදළකර3රක්, 
ො ම්ොඳෝසට්රඅුණද්රඹරළඵලිරරීරීොම්ර
ඹ්ත්රර01රක්, තුයරොඳ ම්ඳරර25රක්ර
රඵහදීභර 
 

100%(ප්රතිරහීන්ර
ණනර90ර+රජනත්හර
ො විරභහභ-
වත්ොත්ොර) 

 

්යක්ෂිත්රෘවරරඵහදීභ 
 

අර්ධරසඹංක්රීඹර(ර්රඅඩිර2000)ර
්යක්ෂිත්රෘව7රක්,රරඅර්ධරසඹංක්රීඹර
(ර්රඅඩිර1000)ර්යක්ෂිත්රෘව13රක් 
හභහනර(ර්රඅඩිර1000) ්යක්ෂිත්ර
ෘව11රක්රවරළසිර්යණර12රක්ර
ඉදිරීරීභර(ුණළුරඑතුර70) 

73%අර්ධර
සඹංක්රීඹ(ර්රඅඩිර
1000)  ්යක්ෂිත්රෘවර
7රරරහභහනර(ර්ර
අඩිර1000) ්යක්ෂිත්ර
ෘව23රරව 
ළසිර්යණර21රරර
ළඩරරනිභරයර ත්.ර
(ුණළුරඑතුර51)ර 

 

්මිරසිේධසථමහනරුරෘෂිරමභක්ර
-රශ්රීරංකයහජරපිරිෝරඳරිරඹරර 

එශළුරඑතුරරීරීොම්රභධසථමහනඹක්ර
ඉදිරීරීභ, ්යක්ෂිත්රෘවඹක්රඉදිරීරීභ, 
විසිරුම්රජරරම්ඳහදනරඳේධතිඹක්ර
රඵහදීභ, පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ, 
සර්ඹරඵරරවිදුලිරළුක්රඉදිරීරීභ 
 

(75%)එශළුරඑතුර
රීරීොම්ර
භධසථමහනොඹහිරවර
්යක්ෂිත්රෘවොැරළඩර
නිභො ුර ත්.ර 
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
 
 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
ශහරයරත්රර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුර
වොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ො විරංවිධහනරලක්තිභත්රීරිභරවහරළඩිර
දියුණුරරීරීභරර 

ජනත්හරො විරභහභ-
වත්ොත්ොරරපිහිටුවීභරවරඑභර
හර්ඹහරඹුරඳරිණරොම්ර2, 
හර්ඹහරරොම්ර2, හර්ඹහරරපුටුර2, 
ඡහඹහරපිුඳත්රඹ්ත්රර1, ඳරිණර
පුටුර2,ඳරිණරඹ්ත්රර2 , 
අ්ත්ර්ජහරරඳවසුම්රහිත්රසථමහයර
දුයථමනඹක්, යවුුයඹක්රරඵහදීභ 
 

100%ර  

අර්ත්හඳකරහරවහරබීජරඅර්ත්හඳකර
රඵහරදීභරර 

අර්ත්හඳකරහරවහරබීජරොඳට්ටිර
109රක්රරඵහදීභ 

100%රඅර්ත්හඳකරහර
වහරබීජරොඳට්ටිර109ර
ක්රරඵහරදීර තිරඅත්යර
ඒහරසිඹකරභර
ක්ොේත්රොැරසිටුහර ත්.ර
(ප්රතිරහීන්රණනර19) 

 

හණිජරඳශතුරුරම්භහනඹක්ර තිරීරීභර
වහරඳළරරරඵහදීභ 
 

ොොකර( ම්ඵ්)රඳළශර630රක්රර 
ොද ඩම්ර(්ොයෝහ)රඳළශර1650රක්ර 
සොට්රෝොඵරිරඳළශර2270රක්ර 
නහයංර(එහිමි)රඳළශර1475ක්රරඵහදීභර
(ුණළුරඳළශරණනර6025) 

(90%)ොොකර
( ම්ඵ්)රඳළශර570රක්ර 
ොද ඩම්ර(්ොයෝහ)ර
ඳළශර1100රක්ර 
සොට්රෝොඵරිරඳළශර2270ර
ක්රනහයංර(එහිමි)රඳළශර
1475ක්රරඵහදීර ත්.(ුණළුර
ඳළශරණනර5415ර
ප්රතිරහීන්රණනර229) 
 

 

මීය රභළසිරඳහරනරම්භහනඹක්ර තිරීරීභර
වහරඅලරඋඳයණරරඵහරදීභ 

මීය රභළසිරොඳට්ටිර350රක්රරඵහදීභ, දුම්ර
වියණරඹ්ත්රර11රක්රඳළණිර
නිසහයර7රක්, ුණහුණුර්යණර4ර
ක්රරඵහරදීභ 
 
 

100%(ප්රතිරහීන්ර
ණනර60) 

 

ො විමභර්යක්හරරීරීභරවහරවිදුලිර
ළුරඉදිරීරීභ 

විදුත්රඳරිඳථමර35රක්රරඵහරදීභ (100%)  

හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනරඒර3ර
ක්ර තිරරීරීභරර 

හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනර
ඒර3රක්රසථමහපිත්රරීරීභ, 
ො ම්ොඳෝසට්රඅුණද්රරළඵලිර
රීරීොම්රඹ්ත්රර3රක්රරඵහදීභ.ර
හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනඹර
රීරීොම්රත්හක්ණඹරපිළිඵර
දළනුත්රරීරීොම්රපුහුණුරළසිර2රක්ර
ඳළළත්වීභ 

(100%)  

පුහුණුළඩුව්රවරදළනුත්රරීරීොම්රළඩුව්රඳළළත්වීභ 

 

ෘෂිහඹරංර්ධනරපුහුණුරළඩුණළුරර 

ෘෂිරහඹත්රංර්ධනර
පුහුණුරළඩුව්ර15රක්ර
ඳළළත්වීභ.ර(2018රර්ඹරවහර
පුහුණුරළඩුව්ර07රක්) 

(100%)රමීය රභළසිර
ඳහරනඹරපිළිඵරපුහුණුර
02,රඳශතුරුරහර
පිළිඵරපුහුණුර01,  
අර්ත්හඳකරහරපිළිඵර
පුහුණුර01,්යක්ෂිත්ර
ෘවරඹුොත්රහර
පිළිඵරපුහුණුර01, GIS 
ත්හක්ණඹරීළිඵර
පුහුණුර02(ප්රතිරහීන්ර
ණනර493) 
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*රප්ර.අ.රොවේතුර-රප්රතිඹරඅඩුරරවීභුරොවේතුර 

 

6.රප්රතිරහීන් 

ඍජුරප්රතිරහීන් ක්රරප්රතිරහීන් 

වත්ොත්ොරරො විරජනත්හ එරළුරවහරෘෂිරනිසඳහදනරඳහරිොබෝගියි් 
වපුත්ොකජනත්හ අුණද්රරවහරඋඳයණරඳඹ්න් 
ො විර මිතිර වහර ංවිධහන,ර සිත්ුණර ො විර හ්ත්හර
මිතිරහභහනේයි් 

ප්රහවනරු් 

රැරීඹහරවියහිත්රත්රුණරපිරි ෘෂිරනිසඳහදනරොශඳු්රවහරඅත්යභළදිඹ් 
 
7.රොඹදවුම්රරවහරමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
 
 

ෝරශර
ුණදර 
(රු.රමි.) 

විඹදම්රරශර
ුණදර 
(රු.රමි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.රමි.) 

ඵළඳීම් 
(රු.රමි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹරඅඩුර
වොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ළඹරශීර්ඹර: 118-2-3-20-2509 - 

ෘෂිරඹ්ොත්රෝඳයණරරඵහදීභරර 3.696 3.18 -  86%  

 
්යක්ෂිත්රෘවරරඵහදීභ 

 
25.444 
 

0.168 22.185  88%  

්මිරසිේධසථමහනරුරෘෂිර
මභක්ර-රශ්රීරංකයහජරපිරිෝර
ඳරිරඹරර 

6.728 2.015 3.293  79%  

ො විරංවිධහනරලක්තිභත්රරීරිභර
වහරළඩිරදියුණුරරීරීභරර 

0.444 0.305 -  69%  

අර්ත්හඳකරහරවහරබීජර
අර්ත්හඳකරරඵහරදීභරර 

1.337 1.103 -  82%  

හණිජරඳශතුරුරම්භහනඹක්ර තිර
රීරීභරවහරඳළරරරඵහදීභ 

0.908 0.693 -  76%  

 

ො වී්රවරසිඹළුරඳහර්ලසරු්ර
දළනුත්රීරීභ, පුහුණුරවහරප්රර්ධනර
ුයුතු 

ෘෂිම්භහනරහඹත්ර
ංර්ධනරළඩුවනරපිළිඵර
ො වී්රදළනුත්රරීරීොම්රප්රචහයණර
ළඩුව්රඳළළත්වීභ 

100ර%ර(2018.07.21ර
දිනරප්රථමභරෘෂිර
හඹත්ර්දර්ලර
ම්භහනඹරරරොරර
ංර්ධනරරරීරීොම්ර
භහයම්බරඋත්ඹර
ොනුෝරප්රචහයණර
ළඩුව්රවර
ො වී්රදළනුත්ර
රීරීොම්රළඩුව්ර
ඳත්නරරදි.) 
 

 ප්රධහනරක්රිඹහහයම්ර අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරශඟහයරත්ර ර*ප්ර.අ.ොවේතු 
ඉරක්ඹ 

 

ඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹරරීරීභ - 
 
ළඹරශීර්ඹර: 118-2-3-20-2509 
 
උඩුතුොර්රසිුරඳයොදහිඅයහරදක්හර
ෘෂිඳහයරවර
ො ටුත්ත්සිුඅමවත්ත්දක්හෘ
ෂිඳහයඅළුත්ළඩිඹහරීරීභ 

ෘෂිරභහර්ර02රරප්රතිංසයණඹර
අ්රරීරීභර 

ෘෂිරභහර්ර02රර  

ළඹරශීර්ඹර: 118-2-3-37-2506 
 
ඹුර ර/ර
සිරිභකත්ත්අුණණ/අුණණළකරප්රධහනඅ
ුණණප්රතිංසයණඹරීරීභවහඅුණණළකර
සිුඋඩුතුොර්අයහඳුයදක්හ ශප්රතිංස
යණඹරීරීභ 
 

 රරභහර්ර03රරප්රතිංසයණඹර
අ්රරීරීභර 

 රරභහර්ර03ර  

ොනත්රප්රතිඳහදන:ො වී්ොේරබහයහයරඅයුණදර 
 
උඩුතුොර්රසිුරඅයහරදක්හරෘෂිරභහර්ඹර
පිළියරරීරීභ 
 

ෘෂිරභහර්ඹරරප්රතිංසයණඹර
අ්රරීරීභර 

ෘෂිරභහර්ර01  
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
 
 

ෝරශර
ුණදර 
(රු.රමි.) 

විඹදම්රරශර
ුණදර 
(රු.රමි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.රමි.) 

ඵළඳීම් 
(රු.ර
මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොර 

මූරර
ප්රතිඹරඅඩුර
වොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

මීය රභළසිරඳහරනරම්භහනඹක්ර තිරරීරීභර
වහරඅලරඋඳයණරරඵහරදීභ 

0.742 0.423 0.3 - 97% - 

හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනරඒර3ර
ක්ර තිරරීරීභරර 

0.73 0.092 0.59 - 93% 
- 

ො විමභර්යක්හරරීරීභරවහරවිදුලිර
ළුරඉදිරීරීභ 

0.835 - 0.77 - 92% - 

පුහුණුරළඩුව්රවරදළනුත්රරීරීොම්රළඩුව්රඳළළත්වීභ 
 

ෘෂිරහඹරංර්ධනරපුහුණුර
ළඩුණළුරර 

0.535 0.183 - - 34% 
- 

ො වී්රවරසිඹළුරඳහර්ලසරු්ර
දළනුත්රීරීභ, පුහුණුරවහරප්රර්ධනර
ුයුතු 

1.7 1.486 - - 87% 
- 

ඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹරරීරීභ 

ළඹරශීර්ඹර: 118-2-3-20-2509 

උඩුතුොර්රසිුරඳයොදහිඅයහරදක්හරරරරර3.83රරරරරරරරරරරරරරරරර3.48 
ෘෂිඳහයරවරො ටුත්ත්රසිු 
රඅමවත්ත්රදක්හ 
රෘෂිඳහයරඅළුත්ළඩිඹහරරීරීභ 

- -  91ර% 

- 

ළඹරශීර්ඹර:  118-2-3-37-2506 
ඹුරර ර/සිරිභකත්ත්රඅුණණරරරරරරරර12.02රරරරරරරරරරරරරරරරර7.01 
වරඅුණණළකරරප්රධහනරඅුණණ 
රප්රතිංසයණඹරරීරීභරවහර 
අුණණළකරරසිුරඋඩුතුොර් 
රඅයහඳුයරදක්හර ශ 
රප්රතිංසයණඹරරීරීභ 

- - 3.856  92% 

- 

ොනත්රප්රතිඳහදන:රො වී්ොේරබහයහයරඅයුණදර 
උඩුතුොර්රසිුරඅයහරදක්හර 
ෘෂිරභහර්ඹරපිළියරරීරීභරරරරරරරරර6.42රරරරරරරරරරරරරරරරරරර0.88රරරරරරර4.47රරරරරරරරරරරරර 

    83% 
- 

ුණළුරඑතුරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර65.38රරරරරරරරරරරරරරරරර17.54රරරරරර38.92 - - -  86%  
 

8 ශඟහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශඟහයරත්රප්රභහණඹර-රෘෂිරහඹත්රංර්ධනර

ම්භහන- ම්භහනර1ර(රවත්ොත්ොරර) 

9 භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර-රොභභරළඩුවනරඹුොත්රඅනුරහඳෘතිර17ර

ක්රක්රිඹහත්භරරවරඅත්යරඑභරරඅනුහඳෘතී්රඅෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ්ුරහර්ථමරශඟහවීර ත්. 

 

12.ර“රුරපිරිරොත්ත්ක්”රොතුරහරජහතිරහඳෘතිඹ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.ර අයුණණුර ර -ර ොතුර හර නිසඳහදනඹර ඉවශර නළංවීභර භඟි්ර ජහතිර ්වහයර සුයක්ෂිත්ත්හඹර ඉවශර

නළංවීභ. 

3.රනිභවුභරර-රොත්ෝයහරත්රොතුරවහරඳශතුරුරඳළරරවහරබීජරට්ුරරොඵදහරදීර ත්. 

4.ර ප්රතිපරර -්වහයර සුයක්ෂිත්ත්හඹර ඉවශර නළංවීභර වහර ්වහයර ද්රර වහර ්නඹනර විඹදම්ර අඩුර යර

ළීනභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර65,850 
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6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-රර(රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුර) 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ 
ප්රතිඹර

අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ො විජනරොේහරශහඳර
භට්ුමි්රප්රතිරහීන්ර
දළනුත්රරීරීභරවර
ත්හක්ණිර
දහඹත්ඹරරඵහරදීභ 

ළඩුව්ර
878රක්ර
ඳළළත්විභ 

ඹමරඳශහත්ර-රදමර, ඳොත්ෝර, ත්ක්හලි, ම්ඵටු, වරිරභෆ, 
භහළුරමිරිස, ඵණ්ඩක්හ, යවිරරබීජලි්රළදුම්රත්රබීජර
ට්ුරර12,000ක්රවරෝපයරඳළශ-ර4440, ොදළුම්රඳළශර-ර
6930, ටුරඅොනෝදහරඳළශර-ර7230, ොදහිරඳළශර-ර5820, 
ඳළොඳ කර11,340ක්රවහරඵේධරඅමරඳළශර435ක්රොඵදහරදීර ත්.ර
ො වී්ර2457රක්රවහරපුහුණුරළඩුව්රක්රිඹහත්භරයර
 ත්.ර 
ඵසනහහියරඳශහත්ර-රළඩුවනරක්රිඹහත්භරරීරීභුර
ොන වළරීරඵරද්හර ත්.ර 
දකුණුරඳශහත්ර-රබීජරට්ුරර56,250රක්රවහරඅලිෝපයර550, 
ො සර5225, ොදහිර1055, ටුරඅොනෝදහර1715, ොදළුම්ර
1800, ෝපයර670, හභයංහර1875, අමර400, දිවුකර100, 
ොයළුර30, භළංගුසර150, යඹුු්ර1100, දරිඹ්ර150රොරර
ඳළශරර්රොඵදහරදීර ත්. 
භධභරඳශහත්ර-රයහබු, යවිර, භෆ, ත්ක්හලි, ඵ්ඩක්හර
වරමිරිසරඅඩංගුරඑශළුරබීජරට්ුරර5700රක්රරඵහරදීර ත්.ර
ඵේධරදරිඹ්රඳළශර-ර3300, ො සරඳළශර-ර1000, අමරඳළශර-ර
700රක්රවරඅලිෝපයරඳළශර400රොඵදහරදීර ත්. 
උතුරුරභළදරඳශහත්ර-රජම්බුරඳළශර2500, ොනකලිරඳළශර2500, 
ෝපයරඳළශර4200, ොද ඩම්රඳළශර4200රක්රවහරොදහිරඳළශර4200ර
ොම්රනරවිුරො වී්රොත්රොඵදහවරිමි්රඳති. 
ඵයුණර-රපුහුණුරළඩුව්ර69රක්රඳත්හර ත්.රබීජර
ට්ුරර35,100රක්රවරඳශතුරුරඳළශර19,845රක්රොඵදහරදීර
 ත්. 
ඌර-රමජරට්ුරර44,100රක්රවහරොදහිරඳළශර4650, ොදළුම්රඳළශර
1950, ජම්බුරඳළශර1500, ෝපයරඳළශර3900රක්රවරොද ඩම්රඳළශර
2700රක්රරඵහරදීර ත්. 
ළව්රදවයිර-රම්රදවයිරළඩුවනර-ඳශතුරුරඳළශර36,765රොඵදහර
දීර ත්.ර(අතුරඳළරරතුරුර-ර1512, ඵේධරයඹුු්ර-ර450, ඵේධරඅමර-ර
5559, ඵේධරහභයංහර-ර350, ඵේධරො සර-ර1273, ඵේධො යහර
-ර774, ඵේධරජභනහයංරර-ර250, ඵේධරොු ම්රොේසිර-ර11047, ඵේධර
දිවුකර-ර1789, ඵේධරොදහිර-ර512, ඵේධරොද ඩම්ර-ර402, ඵේධරනහයංරර-ර
300, ඵේධරඳළරරර-ර200, බීජරඅොනෝදහර-ර75, බීජරඋගුරැසහර-ර450, 
බීජරටුරඅොනෝදහර-ර1761, බීජරහභයංහර-ර75, බීජරොදහිර-ර5318,   
බීජරොදළුම්ර-ර2809, බීජරෝපයර-ර1859) 
අ.ඳ.ොඳ ොශ ්නරුර-2018රඅ්රනරවිුරපුහුණුරළඩුව්ර
3ක්රඅ්රයර තිරඅත්යරඉතිරිරළඩුව්ර13රොම්රනරවිුරසිදුර
යමි්රඳති.රොදහි, ටුරඅොනෝදහ, හභයංහරඳළශර1200රඵළගි්ර
වරයහබුරභෆ, යවිරරඹනරබීජරඳළට්ර1200රඵළගි්රොඵදහරදීර ත්. 
 

අ.ඳ.වම්ඵ්ොත් ුර-රපුහුණුරළඩුව්ර31ක්රසිදුරයර ත්.රයහබු, 
භෆරයක, ඵණ්ඩක්හරඹනරඑශලුරබීජරඳළට්ර7200රක්රවහරටුර
අොනෝදහරඳළශර500,  බීජරොදහිරඳළශ2400රක්රවරඵේධරොදහිරඳළශර
700රඵළගි්රොඵදහරදීර ත්. 

 

 - 

එක්රප්රතිරහභිොඹකුර
වහරරු.ර500රක්ර
ටිනහරබීජරවහරඳළශර
ට්ුරඹක්රරරඵහරදීභ 

ට්ුරරර
65,850ක්ර
ොන මිොකර
රඵහරදීභ 

- 

අත්රඳ්රිහරවර
ත්හක්ණිරප්රචහයණර
ක්රභොව්දරොඵදහරවළරීභ 

65,850 - 

„ළව්රදවයිර-රම්ර
දවයි„ර 
ළඩුවනරවහරඳළශර
රඵහරදීභ 

ඳළශර
36,756 

- 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

ොත්ෝයහරත්රොතුරවහරඵහරදු්රඳශතුරුරඳළරරවහරබීජරට්ුරරවරරඳත්නරරදරපුහුණුරළඩුව්. 

 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර77ර%රරී.රනිසඳහදනඹරඉවශරරනළංවීභර,රඳරියඹර්යක්හරරීරීභරවරරජජරවිවිධත්ර

ංයක්ණරරක්රොභෝඳහඹක්රොරරොභභරහඳෘතිඹරළදත්රොව්.ර 

10.2.රුරපිරිරොත්ත්ක්ර-ර(රො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුර)ර-රරරු.මි.ර10රක්රෝරයර ත්.ර

ප්රතිඹරරඵහරදීරොන භළත්.රර 

 

රර13.රර“රඅපිරරයිරඅපිර්ෝර”රළඩුවනර-රශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹර 
1. ළඹශීර්ඹරර-ර118-ර02-ර03ර-20ර-2509ර 

2. අයුණණු -  

 රරවිරලි්රොත් යරහඵනිරෘෂිර්භහ්ත්රප්රර්ධනඹරරීරීභ. 

 විනහලරවීරඹනරශ්රීරරංහොව්රනරර්යණඹරනළත්රසථමහපිත්රරීරිභ. 

 ඳහංශුරපරදහයිත්හඹරඉවශ නළංවීභරතුශරඉඩම්රඒරරරනිසඳහදනරර්ධනඹරරීරීභ. 

 ෘෂිරහඹරො ඩනළගීභරදවහරොශදඳරරප්රර්ධනඹුරදහඹරවීභ. 

 රොේශිඹර්වහයරසුරඵරරීරීභරදවහරදහඹරවීභ. 

 

3. නිභළවුභ - 

 ප්රජහරවබහගීත්ඹරතුශරඅතිොර්ර්වහයරොඵෝරොවක් 500රහරරීරිභ 

 ප්රජහරවබහගීත්ඹරතුශ හඵනිරොඳ ොව යරොභ.ොු .ර4250රක්රනිසඳහදනඹරයරහරුයුතුර

දවහරොඹ දහරළීනභ. 

 යහජරවහරයහජරොන නර්ඹත්නරම්ඵ්ධීයණොඹ්රඵේධරො සරඳළරර49897රක්රවහරබීජර

ො සරඳළරර 200,447 ොඵදහරවළරිභුරුයුතුරරීරීභ. 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ො විජනරොේහරශහඳරභට්ුමි්ර
ප්රතිරහීන්රදළනුත්රරීරීභරවර
ත්හක්ණිරදහඹත්ඹරරඵහරදීභ 

4.608 

16.541 16.319 

 

77ර% 
- 

එක්රප්රතිරහභිොඹකුරවහරරු.ර500රක්ර
ටිනහරබීජරවහරඳළශරට්ුරඹක්රරරඵහරදීභ 

26.585  

අත්රඳ්රිහරවරත්හක්ණිරප්රචහයණර
ක්රභොව්දරොඵදහරවළරීභ 

3  

„ළව්රදවයිර-රම්රදවයි„රළඩුවනර
වහරඳළශරරඵහරදීභ 

7  

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 1.2  

ුණළුරඑතු 42.393 32.86   
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ංර්ධනඹර්යම්බරරීරිභ. 

4. රප්රතිපර - 

 රශ්රීරරංහොව්රවිනහලරවීරඹනරවරිත්ර්යණඹරනළත්රසථමහපිත්රරීරිභරදවහරුයුතුරරීරිභ. 

 රොේශීඹර්වහයරසුරඵරරීරිභරතුශර්නඹනඹරයනරප්රභහණඹරඅභරරීරිභුරදහඹරවීභ. 

 රරරඅභරහඵනිරෘෂිර්භහ්ත්ඹරප්රර්ධනඹුරදහඹරවීභ. 

 ර්ොඹෝජඹ්ර, හඹයි්ොේරවබහගීත්ඹරවහරදහඹත්ඹරෘෂිහර්මිරඉඩම්ර

ංර්ධනඹරදවහරොඹ ුණත්රරීරිභ. 

 රහම්ප්රදහයිර්වහයරලහඹක්රනරො සරරසුයක්ෂිත්රරීරිභරදවහරුයුතුරරීරිභ. 

5. ප්රතිරහීන් - 

 

2018රර්ොැරශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිොැරප්රධහනරංර්ධනරළඩුවනුරදහඹරවරො වී්ර

25,000රරප්රභහණඹරඅභත්යරවිොලේරංර්ධනරහඳෘතිරදවහරදහඹරයත්ර75,000රුර්්නර

ප්රතිරහීන්රරපිරික්රොභභරවිොලේ හඳෘතිරරරප්රතිරහීන්රවිඹ. 

 

6. ොබෞතිරප්රතිඹ 
 

    

ක්රිඹහහයභ ඒඹ ඉරක්ඹ ොබෞතිර
ප්රතිඹ 

ංර්ධනරළඩුව්ර
ක්රිඹහත්භරවරප්රොේල 

1. වරිත්රවිඹර2018-2020රජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹරදවහරදහඹරවීභ. 

 

1.1 අතිොර්ර්වහයරොඵෝරහර

ළඩුවන 

 

ොවක්. 

 

500 

 

 

500 

කුරුණෆර,රභහත්ොක,ර

අම්ඳහය, ඵදුකර,ර

ොඳ ොර ්නරු,ර

අනුයහධපුය. 

1.2 හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනර

හඳෘතිඹ 
ොභ.ොු . 4250 4250 

කුරුණෆර,රභවනුය,ර

භහත්ොක,රනුයඑළිඹ,ර

ඵදුකර,රයත්නපුය,ර

ෆකර,රළරණිඹ,ර

ම්ඳව, ොඳ ොර ්නරු,ර

අම්ඳහය,රඅනුයහධපුය,ර

වම්ඵ්ොත් ු. 

2. ො සරඳළරරදරරක්ඹක්ර

ොයෝඳණඹරරීරිොම්රළඩුවන 

බීජර 

ඳළර 
200,000 200,447 

 

දීඳහ්පත් ඵේධර 

ඳළර 
100,000 49,897 

3. ෘෂිර්ර්ක රරහඳරංර්ධනර

හඳෘතිඹ 
රහඳර 5 2 

අනුයහධපුයර,්රිකුණහභරඹර

,වම්ඵ්ොත් ුර,පුත්ත්රභ 
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7. ොඹදවුම්රවහරමූරරප්රතිඹ 
 

ක්රිඹහහයභ ෝර
ශර
ුණදර 

අභහත්හංලොඹ
්රරදරුණදරර
රු.මි. 

විඹදම්ර
ශරුණදර 

අත්ළතිර
මකඳත් 

මූරර
ප්රතිඹර
% 

ප්රතිඹර
අඩුවීභුර
ොවේතු 

1. අතිොර්ර්වහයරොඵෝර

හරළඩුවන 
7.748 3.87 7.75 3.87 100% _ 

2. හඵනිරොඳ ොව යර

නිසඳහදනරළඩුවන 
10.0 9.81 9.81 3.92 100% _ 

3. ො සරඳළරරදර

රක්ඹක්රොයෝඳණඹර

රීරීොම්රළඩුවන 

 

36.05 

 

8.022 

 

19.417 

 

11.76 

 

53% 

ඵේධරො සර

ඳළරරඳඹහර

ළීනොම්ර

ළුළු 

4. ෘෂිර්ර්ක රරහඳර

ංර්ධනරහඳෘතිඹ 
19.75 5.029 15.70 10.67 80%  

එතු 73.54  52.68 30.24   

 

 

 

8. රහරයත්රප්රධහනරහර්ඹරදර්ලරවහරරහරයත්රප්රභහණඹ 
 

 

අනුර
අංඹ 

ක්රිඹහහයභ දර්ලඹ රහයත්රප්රභහණඹ 

1 අතිොර්ර්වහයරොඵෝරහරළඩුවන ොවක්.රප්රභහණඹ 500 

2 හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනරළඩුවන නිසඳහදනඹරයනරරදර

ොභ.ොු .රප්රභහණඹ 

4250 

3 ො සරඳළරරදරරක්ඹක්රොයෝඳණඹර

රීරිොම්රළඩුවන 

නිසඳහදනඹරයනරරදර

ො සරඳළරරප්රභහණඹ 

බීජරඳළශර-ර200447 

ඵේධරඳළරර-ර49897 

4 ෘෂිර්ර්ක රරහඳරංර්ධනරහඳෘතිඹ ෘෂිර්ර්ක රරහඳ 2 

 

 

9. භසථමර ළඩුවෝර හර්ඹර හධනඹර පිළිඵර ර නිරීක්ණ-ර ර ශ්රීර රංහර වදමභර අධිහරිඹර විසි්ර

ක්රිඹහත්භරයනරරදරවිොලේරංර්ධනරළඩුව්රඅතුරි්රවරිත්රවිඹරජහතිර්වහයරනිසඳහදනර

ළඩුවෝර ොබෞතිර හර්ඹර හධනඹර 100%, හඵනිර ොඳ ොව යර නිසඳහදනර ළඩුවෝර

ොබෞතිර හර්ඹර හධනඹර 100%,ර ො සර ඳළරර දර රක්ඹක්ර ොයෝඳණඹර රීරීොම්ර ළඩුවෝර

ොබෞතිරහර්ඹරහධනඹර83%රක්රනරඅත්ය,රෘෂිර්ර්ක රරහඳරංර්ධනරහඳෘතිොැරොබෞතිර

හර්ඹරහධනඹර40%රක්රනරඅත්ය,රවිොලේරංර්ධනරහඳෘතිරරුරඅදහරරභසථමරමූරරප්රතිඹර

80%රරී.ර 
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14.රොර කුරළණුරප්රර්ධනරළඩුවන 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-2-3-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රොේශීඹරොර කුරළණුරනිසඳහදනඹරඉවරරනළංවීභ 

 

3.රනිභවුභරර-ොවක්ුඹහර්ර1000රරොර කුරළණුරහක්රදවහර50%රො විරදහඹත්ඹරඹුොත්රොේශීඹර

ොර කුරරරළණුරබීජරරඵහරදිභ. 

 

4.රප්රතිපරර-ොවක්ුඹහර්ර1000රරොර කුරළණුරහක්රවහර50%රො විරදහඹත්ඹරඹුොත්රොේශීඹර

ොර කුරරරළණුරබීජරරඵහරදීභ. 

 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර3030 

ර 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

 

 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රරුණරරප්රතිඹර99.93ර%රරීර.ර50%රො විර

දහඹත්ඹරඹුොත්රොේශිඹරොර කුරරරළණුරබීජරරඵහරදීභුරුයුතුරයර ත්. 

 

 

  

6.රොබෞතිරරප්රතිඹ    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

ොර කුරළණුරප්රර්ධනඹ ොවක්ුඹහර්ර1000ක්රදවහර
ො වි්ර3030රුරමජර
දවහරඹනරවිඹදොභ්රර50%ර
රුණදරක්රරඵහරදිභ.ර 
 

ොවක්ුඹහර්ර1,ර000ක්රදවහර
ො වී්ර3030රුරබීජර
දවහරඹනරවිඹදොභ්රර50%ර
රුණදරක්රරඵහරදිභ.ර 

ඉරක්රපුයහර ත්.ර 
 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුව
ොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

ොර කුරළණුරප්රර්ධනර
ළඩුවනඹ 
 

22.76 22.744 - - 99.93% නළත්.ර 

ඉරක්ඹර දර්ලඹර 
භූමිරප්රභහණඹර(රොව) ොව.ර1,ර000 
ො වී්රංහර ො වී්ර3,ර030 
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15.අතිරුරජනහධිඳතිතුභහොේරංකඳඹක්රභත්රඅතිොර්ර්වහයරොඵෝර

නිසඳහදනඹරඉවරරනළංවීොම්රහඳෘතිඹ,රඔක්ම්පිටිඹරයජොැරබීජරො විඳශ 

2.රඅයුණණුරර-රඅතිොර්ර්වහයරොඵෝරනිසඳහදනඹරඉවරරනළංවීභර 

3.රනිභවුභරර-රඅලුති්රඉදියනරරදරඵඩහරවහරප්රතිංසයණඹරයනරරදරමීය ුර්ර100රඅබ්ත්යර
භහර්රඳේධතිඹරවහරඅබ්ත්යරහරිභහර්රඳේධතිඹ 

4.රප්රතිපරර-රප්රතිංසයණඹරයනරරදරඅබ්ත්යරභහර්රඳේධතිඹරවහරඅබ්ත්යරහරිභහර්රඳේධතිඹර
නිහරො විඳරරුයුතුරහර්ඹක්භරවීභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො විඳරරහර්ඹඹරභණ්ඩරඹ,රොේයි්,රප්රොේලොැරො විරජනත්හ 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-රඅබ්ත්යරහරිභහර්රවහර

භහර්රංර්ධනඹරරීරීභ.9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රරඵඩහරඉඳිර

රීරීභරවළයරඉතිරිරක්රිඹහභහර්රතුටුදහඹරභට්ුභරඳතී.ර 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

අබ්ත්යරභහර්ර
ඳේධතිඹර
ප්රතිංසයණඹ 

පිවිසුම්රොේට්ටුොව්රසිුරහර්ඹහරඹර
දක්හරභහර්ොැරඅත්යභළදරමීය ුර්ර100රර
ඳභණරො ුක්රඳළතිරඵළමිරොඹ දහර
සයරග්රළකරරීරීභ 

ඳළතිරඵළමිරොඹ දහර
ග්රළකයනරරදරමීය ුර්ර
100රරඳභණරභහර්ඹ 

- 

අබ්ත්යරහරිභහර්ර
ප්රතිංසයණඹ 

වීරහුරඅලරජරඹරරඵහ්නහර
 රරභහර්ඹක්රප්රතිංසයණඹරරීරීභර
වහරොඵෝක්කුරඉදිරීරිභ 

ප්රතිංසයණඹරයනර
රදර රරභහර්ඹරවහර
ොඵෝක්කු 

- 

නරඵඩහක්රඉදිරීරීභ නරඵඩහ 
 

- ොභභරර්ොැරදීර
හඳහතිඹරනිභර
රීරීභුරහරඹර
ප්රභහනත්රොන වර
2019රර්ොැරනිභර
රීරීභුරළරසුම්යර
 ත්. 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 
 

     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

අබ්ත්යරභහර්රඳේධතිඹර
ප්රතිංසයණඹ 

4 - 3.789 - 94.725% - 

අබ්ත්යරහරිභහර්ර
ප්රතිංසයණඹ 

2 - 1.965 - 98.25% - 

නරඵඩහක්රඉදිරීරීභ 3.8 - - - - ොභභරර්ොැරදීරහඳෘතිඹර
නිභරරීරීභුරහරඹරප්රභහනත්ර
ොන ව අත්යර2019රර්ොැර
නිභරරීරීභුරළරසුම්යර ත්. 



120 
 

2.ර රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රොේලගුණිරඵරඳෆම් 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

    

 

 

 

 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර-ර2රවර13ර–ර(ර2.තියහයරහෂිර්භහ්ත්ඹර
ප්රර්ධනඹර,ර13ොේලගුණිරරරොනසවීම්රවහරඑහිරඵරඳෆම්රළශළක්වීභර
වහරඩිනම්රපිඹයරළීනභර) 

ඉරක් 13.2 13.3 13.3 13.b 2015.-2030 ්ඳදහරඅභරරීරිභර
වහරනරෝදහයීරයහුණරSendaiර
Frameරworkර)රක්රිඹහත්භරරීරීභුර
දහඹරවීභ.රර 

දර්ලර 13.2.1 13.3.1 
13.3.2 

2.4, 
2.4.1 
6.3 
6.3.1 
6.4 
6.4.1 

2.2.2 

ෘෂි හරළිංරප්රතිංසයණඹ 

 

ොේනහරදශඹුහරවිසි්රසිදුරශරරහරවහනිඹර(අනුයහධපුයඹ )ර-රරුරඅභහත්ර

ී.රවළරි්රභළතිතුභහ,රඅභහත්ංලොැරොකම්තුභහර තුළුරනිරධහරී්රර

විසි්රහරවහනිරවහර්දිරරඵහරදු්රඅසථමහරර 
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අ/අර ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹරඹුොත්ර
ක්රිඹහත්භරයනරරදරළඩුව්ර 

ෝරශර
ුණදරර(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදරර 

මූරර
ප්රතිඹර
% 

ක්රිඹහත්භරශර්ඹත්නඹර 

1 
තු්ළනිරවරවත්යළනිර්නොැරුණංරවර
වුපිරහොව්රනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශර
නළංවීභ 

7.475 5.242 70ර% 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

2 

එශළු බීජ ර ඵඩහ හරඹ ඉවශ 
නළංවීභ වහ සුදුසු බීජ ්සත්යණඹක්ර
ො ඩ නළගීභ 
 

2 1.013 50 % 
බීජ වති රීරීභ ව 
ඳළරෆටි ංයක්ණ 
ොේඹ. 

3 
ඳරියරහිත්හමීය රඳලිොඵෝධරශභනහයණඹර
ප්රර්ධනඹරරීරීභ 

1.5 0.505 33 % 
ඳළශෆටිරංයක්ණර

ොේඹ, ්ොන රු. 

4 

දිස්රික්ර6රරදුඹුරුරඳළශරකීඩෆරංත්රර 
ත්ත්ත්ඹරඩිනමි්රභර්ධනඹරරීරීභ 
 
 

13 7.777 59 % 
ෘ්පතිරවහරපුහුණුරඅංලඹ,ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු. 

5. ්්තුරොේනහරදශඹුහරභර්ධනඹරරීරීභ  50 29.075 58ර% 
ෘ්පතිරවහරපුහුණුරඅංලඹ,ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු. 

6. 

ඳළශරභළක්හරවරරගුකරහොේරවහනිඹර
ොනුෝරඹරර්නඹර2රවහරබීජරවීර
වනහධහයඹරරඵහරදීභර 
 

30 21.24 70% 
ෘෂීර්භරඅභහත්හංලඹර 
ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුරරර 

7 ොඳ කරතුර්ශ්රිත්රඅතුරුරොඵෝරහ 15.78 10.147 64 % 

බීජරවහරොයෝඳණරද්රර
ංර්ධනරභධසථමහනඹ, 
ෝපයහොදණිඹ. 
 

8 
ඳරතුරුරනිසඳහදනරොඳ කුරුරහඹත් 
ර්දර්ලරහඳෘතිඹ 

48.36 11.637 24ර% 
ඳරතුරුරඳර්ොැණරවහර
ංර්ධනර්ඹත්නඹ 
 

9 

ත්රුණරහඹඹ්රභරඉවශර
ටිනහභක්රහිත්රඑශළුරනිසඳහදනඹර
ළඩිදියුණුරරීරීභරවහරකුලීරඳවසුභර
ඹුොත්රසඹංක්රිඹර්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරීරීභ. 

 

0.ර23 0.23 100ර% 
හ්පතිරවරපුහුණුර
භධසථමහනඹ,රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

10 

ොේලගුණරොනසරවීම්රරුරඔොය ත්තුරොදනර
ළව්රම්භහනරො විත්ළ්රඳේධතිර්ෘතිඹ 

 
8.2 6.215 75ර% 

ක්ොේත්රරොඵෝරඳර්ොැණර
වහරංර්ධන),රරෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

11 
ොඵෝරහරවහරඅලත්හඹ භත්ර
ොඳ ොව යරොඹදීභ. 

10 9.502 95ර% 

උදහනරොඵෝරඳර්ොැණර
වහරංර්ධන),රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු. 
 

12 

උදහනරොඵෝරරප්රධහනරජජර-රඒහඵේධර
ඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණඹ 
ංර්ධනඹරරීරීභ. 
 

4.00 4.328 100ර% 

උදහනරොඵෝරඳර්ොැණර
වහරංර්ධනර්ඹත්නඹ,ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

13 

දළනුර තිරහරළිංරරභඟි්රොඵෝරපරදහයිත්හර
ප්රර්ධනඹරවහරහරගුණිරතියහයර
ෘෂිර්භඹ 
 

26.2135 23.619 90ර% 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

14 
ෘෂිරහරලිංරප්රතිංසයණරහඳෘතිඹර2018 
 

55 47.88 87ර% ෘෂීර්භරඅභහත්ඹහංලඹර 

15 

ඳලුසළරළව්රම්භහනරඳේධතිඹරොෝලීඹර
ලොඹ්රළදත්රෘෂිහර්මිරඋරුභර
ඳේධතිඹක්රොරරංයක්ණඹරරීරීභ 
 

0.515 0.04 7.7% ෘෂීර්භරඅභහත්ඹහංලඹ 
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1.රතු්ළනිරවරවත්යළනිර්නොැරුණංරවරවුපිරහොව්රනිසඳහදනර

පරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ 

1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර118 - 02 – 03 – 20 – 2509 

2.රඅයුණණුරර-රුණංර ුරවරව්පිරනිසඳහදනඹරවරපරදහයිත්හරඉවශරනළංවීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 ුණංරබීජරොවක්ුඹහයර744.92රුරොඵදහරදීර ත්. 

 වුපිරබීජරොවක්ුඹහයර31.34රුරොඵදහරදීර ත්. 

 ලිඹහඳදිංචිරබීජරරොවක්ුඹහයර180.4රුරොඵදහරදීර ත්ර 

 ්දර්ලනර46රක්රරසිදුරයර ත්.ර 

 ්රිත්රසථමයරභලුර4,962රරරඵහරදීර ත්. 

 ක්ොේත්රරචහරිහර3රක්රසිදුරයර ත්. 

 පුහුණුරර49රක්රම්පූර්ණරයර ත්. 

 උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර9 ක්රවර්දර්ලනර5 ක්රසිදුරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ුණංරරනිසඳහදනඹරොභ.ොු ර1,060රරී්රඉවශරනළංවීභරවරුණංරහොව්රපරදහයිත්හඹර

ොවක්ුඹහයඹුරොභ.ොු ර0.75රසිුර1.1රදක්හරඉවශරනළංවීභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර්්නරලොඹ්රො විරඳවුකර5,000 

  

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ්පරයතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

50%ර දහඹත්ඹර ඹුොත්ර නර ප්රොේලරර තු්ළනිර වර
වත්යළනිර්නඹරවහරුණංරබීජරරඵහරදීභර 

ොව.ර911.5 / රී.ග්රෆම්ර
22,787 

ුණංරබීජරොවක්ුඹහයර744.92රුරොඵදහරදීර

 ත්. 
 

50%ර දහඹත්ඹර ඹුොත්ර නර ප්රොේලරර තු්ළනිර වර
වත්යළනිර්නඹරවහරවුපිරබීජරරඵහරදීභර 

ොවර40 / රී.ග්රෆම්ර1,000 වුපිරබීජරොවක්ුඹහයර31.34රුරොඵදහර
දීර ත්. 

ුණංර හොව්ර වතිර බීජරනිසඳහදනඹුර 50%ර දහඹත්ඹර
ඹුොත්රලිඹහඳදිංචිරබීජරොඵදහරදීභර3 

ොවර200 / රරී.ග්රෆම්ර5,000 ලිඹහඳදිංචිරබීජරරොවක්ුඹහයර180.4රුර
ොඵදහරදීර ත් 

ුණංරහොව්ර්දර්ලනරපිහිටුවීභරර ොවර46 ්දර්ලනර46රක්රසිදුරයර ත්.ර 
50%රදහඹත්ඹරඹුොත්ර්රිත්රසථමයරභලුරරඵහරදීභර 

 
7,140 ්රිත්රසථමයරභලුර4,962රරඵහරදීර ත්. 

ුණංරහොව්රක්ොේත්රරචහරිහරසිදුරරීරීභර 5 ක්ොේත්රරචහරිහර3රක්රසිදුරයර ත්. 
පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභර 65 පුහුණුරර49රක්රසිදුරයර ත්. 
අත්රඳ්රිහරුණද්රණඹ 20,000 ම්පූර්ණරයර ත්. 
ො විඳකර ඹහ්්රිර ඳර්ොැණර භධසථමහනඹර භඟි්ර
උඳොඹෝගිත්හර ඳරීක්ණර වර ්දර්ලනර ක්රිඹහත්භර රීරීභරරරර

(Seeder, Cowpea - thresher, Electro static sprayer) 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර
32රක්රවර්දර්ලනර12 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර9රක්රවර
්දර්ලනර5රක්රසිදුරයර ත්.ර 
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7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  
     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳ
ත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලරර

තු්ළනිරවරවත්යළනිර්නඹරවහරුණංර

බීජරරඵහරදීභර 

3.76 

4.519 0.723  
 
 

70ර%ර 

 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලරර

තු්ළනිරවරවත්යළනිර්නඹරවහරවුපිර

බීජරරඵහරදීභර 

0.175 

ුණංරහොව්රවතිරබීජරනිසඳහදනඹුර50%ර

දහඹත්ඹරඹුොත්රලිඹහඳදිංචිරබීජරොඵදහරදීභර 

1 

ුණංරහොව්ර්දර්ලනරපිහිටුවීභරර 
0.53 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්ර්රිත්රසථමයරභලුර
රඵහරදීභර 

 

0.28 

ුණංරහොව්රක්ොේත්රරචහරිහරසිදුරරීරීභර 0.5 

පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභර 
0.391 

අත්රඳ්රිහරුණද්රණඹ 
0.059 

ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණරභධසථමහනඹර

භඟි්රඋඳොඹෝගිත්හරඳරීක්ණරවර්දර්ලනර

ක්රිඹහත්භරරීරීභරරරර(Seeder, Cowpea - 

thresher, Electro static sprayer) 

0.6 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 
0.18 

ුණළුරඑතු 
7..475 5.242    

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

8.රශඟහරයරත්ර්පරයධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 
 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලරරතු්ළනිරවර
වත්යළනිර්නඹරවහරුණංරබීජරරඵහරදීභ 

ොවර.911.5 / 
22,787රී.ග්රෆම්ර 

ුණංරබීජරොවක්ුඹහයර744.92රුරොඵදහරදීර ත්. 

50%රදහඹත්ඹරඹුොත්රනරප්රොේලරරතු්ළනිරවර
වත්යළනිර්නඹරවහරවුපිරබීජරරඵහරදීභ 

ොවර.40 / රරී.ග්රෆම්ර
1,000 

වුපිරබීජරොවක්ුඹහයර31.34රුරොඵදහරදීර
 ත්. 

ුණංරහොව්රවතිරබීජරනිසඳහදනඹුර50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්රලිඹහඳදිංචිරබීජරොඵදහරදීභර3 

ොව.200/ 5,000ර
රී.ග්රෆම් 

ලිඹහඳදිංචිරබීජරරොවක්ුඹහයර180.4රුරොඵදහරදීර
 ත් 

ුණංරහොව්ර්දර්ලනරපිහිටුවීභ ොවර46 ්දර්ලන46රක්රසිදුරයර ත්. 
50%රදහඹත්ඹරඹුොත්ර්රිත්රසථමයරභලුරරඵහරදීභ 

 
7,140 ්රිත්රසථමයරභලුර4,962රරඵහරදීර ත්. 

ුණංරහොව්රක්ොේත්රරචහරිහරසිදුරරීරීභ 5 ක්ොේත්රරචහරිහර3රක්රසිදුරයර ත්. 
පුහුණුරළඩුව්රසිදුරරීරීභ 65 පුහුණුරර49රක්රසිදුරයර ත්. 
අත්රඳ්රිහරුණද්රණඹ 20,000 ම්පූර්ණරයර ත්. 
ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණරභධසථමහනඹරභඟි්ර
උඳොඹෝගිත්හරඳරීක්ණරවර්දර්ලනරක්රිඹහත්භරරීරීභරරරර
(Seeder, Cowpea - thresher, Electro static sprayer) 

උඳොඹෝගිත්හර
ඳර්ොැණර32රක්රවර
්දර්ලනර12 

උඳොඹෝගිත්හරඳර්ොැණර9රක්රවර්දර්ලනර5ර
ක්රසිදුරයර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර70%රරරී.රොවක්ුඹහයර744.92රරුණංරබීජර,රරොවක්ුඹහයර31.34රවුපිරබීජර,රොවක්ුඹහයර

180.4ලිඹහඳදිංචිරබීජරරරරොඵදහරදීර ත්ර. 

2. එශළුරබීජරරරඵඩහරහරඹරඉවශරනළංවීභරවහරසුදුසුරබීජර

්සත්යණඹක්රො ඩනළගීභ 
1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-එශළුරබීජරඵඩහරරීරීොම්ර්යුරහරඹරළඩිරරීරීභරවරබීජරභගි්රොඵෝනරොයෝහයර

බීජරඳහරනඹරරීරීභ. 

3.රනිභවුභරර- 

 භහළුරමිරිසරබීජරරී.ග්රෆ.ර5රක්රබීජර්ොකඳරයනරරදරඅත්යරබීජරවිදහහයඹරවහර110 L උඳුනක්රමිරදීර

්නහරරදී. 
 යහඹනහහයර යීම්ර15රක්රම්පූර්ණරයර ත්. 

 ක්ොේත්රර ළයීම්ර2රක්රවරරො විත්ළ්රක්ොේත්රර10රක්රඅ්රයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ගුණහත්භර්ොකපිත්රඑශළුරබීජරරරසුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රහර්ෂිරො වී්ර1500 ක් 

  

6.රොබෞතිරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

එශළුරබීජරවහරසුදුසුරබීජරර
්සත්යණඹක්රරක්රභොව්දඹක්ර
නිර්භහණඹරරීරීභ 
 

ට්ුක්හරරරී.ග්රෆ.ර5 ක්, ඵණ්ඩක්හරර

රී.ග්රෆ.රර10 ක්, මිරිසරරරී.ග්රෆ.ර1 ක්, 

ඵටුරරරී.ග්රෆ.ර1 ක්, යවිරරරරී.ග්රෆ.ර1 ක්ර

හණිජභඹරබහවිත්ඹරවහරබීජර්ොකඳර
රීරීභ 

 

භහළුරමිරිසරබීජරරරී.ග්රෆ.ර5 ක්රබීජර්ොකඳර
යනරරදරඅත්යරබීජරවිදහහයඹරවහර

110L උඳුනක්රමිරදීර්නහරරදී. 
 

- 

යහඹනහහයර යීභ  යහඹනහහයර යීම්ර15ක්රම්පූර්ණර
යර ත්. 

- 

්ොකපිත්රබීජරපිළිඵරක්ොේත්රර
 ළයීභ 

 ක්ොේත්රර ළයීම්ර2රක්රවරරො විත්ළ්ර

ක්ොේත්රරර10ක්රඅ්රයර ත් 
 

- 
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ර 

 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර51ර%රරී.රභහළුරමිරිසරබීජරරී.ග්රෆ.ර5 ක්රබීජර්ොකඳරයනරරදරඅත්යරබීජරවිදහහයඹරවහර

110ලිුයරඋඳුනක්ර,රයහඹනහහයර යීම්ර15ක්ර,රක්ොේත්රර ළයීම්ර2රක්රවරරො විත්ළ්රක්ොේත්රර10ක්ර
අ්රයර ත්ර. 

 

3. ඳරියරහිත්හමීය රඳලිොඵෝධරශභනහයණඹරප්රර්ධනඹරරීරීභ 

1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රඳරියරහිත්හමීය රඅඩුරවිඹදම්රවහර්යක්ෂිත්රඳලිොඵෝධරශභනහයණඹරප්රර්ධනඹරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 විරහරවහරඒහඵේධරඳළිොඵෝධරඳහරනඹරපිළිඵරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභර-ර

ඳහර්ලරු්ර218 ක්රවහරපුහුණුවීම්ර7රක්රඳළළත්විඹ 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

එශළුරබීජරවහර
සුදුසුරබීජර්ොකඳනර
ක්රභොව්දඹක්ර
නිර්භහණඹරරීරීභ 
 

1 

0.221 0.792 

 

51%ර 

- 

යහඹනහහයර යීභ 0.5   

්ොකපිත්රබීජරපිළිඵර
ක්ොේත්රර ළයීභ 

0.5   

එතු 2 1.013    

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

එශළුරබීජරවහරසුදුසුරබීජර
්ොකඳනරක්රභොව්දඹක්රනිර්භහණඹර
රීරීභ 
 

ට්ුක්හරරරී.ග්රෆ.ර5 ක්, 

ඵණ්ඩක්හරරරී.ග්රෆ.ර10 ක්, මිරිසරර

රී.ග්රෆ.ර1 ක්, ඵටුරරරී.ග්රෆ.ර1 ක්, 

යවිරරරරී.ග්රෆ.ර1 ක්රහණිජභඹර

බහවිත්ඹරවහරබීජර්ොකඳරරීරීභ 

 

භහළුරමිරිසරබීජරරරී.ග්රෆ.ර5 ක්රබීජර්ොකඳර
යනරරදරඅත්යරබීජරවිදහහයඹරවහර

110L උඳුනක්රමිරදීර්නහරරදී. 
 

යහඹනහහයර යීභ  
යහඹනහහයර යීම්ර15ක්රම්පූර්ණර
යර ත්. 

්ොකපිත්රබීජරපිළිඵරක්ොේත්රර
 ළයීභ  

ක්ොේත්රර ළයීම්ර2රක්රවරරො විත්ළ්ර

ක්ොේත්රර10ක්රඅ්රයර ත් 
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 එශළු, ඳරතුරු, අොනකුත්රොබෝරහ්රවහරඒහඵේධරඳළිොඵෝධරඳහරනඹරපිළිඵර

හ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභර-රඳහර්ලසරු්ර323ක්රවහරපුහුණුවීම්ර9ක්රඳළළත්විඹ 

 සථීයරොබෝරහඹනරඳළළත්වීභරවහරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභර-රසථීයරොබෝරහඹනර

ඳළළත්වීභරවහරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභ 

 ශ්රිරරංහොව්ර්ක්රභණශීලීරවිොේශීඹරලහරවිොලේරවඳුනහරළීනභරවරඳහරනඹරරීරීභරවහර

හ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභර-රඳහර්ලරු්ර168රවහරපුහුණුරළඩුව්ර4ක්ර

ඳළළත්විඹ 

 අත්රොඳ ත්ර500රක්රුණද්රණඹරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ඳරියරහිත්හමීය රඳලිොඵෝධරශභනහයණඹ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රරඳහර්ලසරු්ර850 

 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

විරහරවහරඒහඵේධරඳළිොඵෝධර
ඳහරනඹරපිළිඵරහ්පතිරනිරධහරී්ර
පුහුණුරරීරීභ 

ඳහර්ලරු් 
150 

ඳහර්ලරු් 218 ක්රවහර
පුහුණුවීම්ර7රක්රඳළළත්විඹ 

 

(්)රඑශළු, ඳරතුරු, අොනකුත්රොබෝර
හ්රවහරඒහඵේධරඳළිොඵෝධර
ඳහරනඹරපිළිඵරහ්පතිරනිරධහරී්ර
පුහුණුරරීරීභර 
(්)රලහරඳළිොඵෝධරනහලර
ශභනහයණඹර 
( )රදිස්රික්රභට්ුමි්රඳළරෆටිර
ංයක්ණරඳනත්රවරඳළරෆටිර
ංයක්ණරනිරධහරී්රලක්තිභත්රරීරීභ 

ඳහර්ලරු් 
450 

ඳහර්ලසරු්ර323 ක්රවහර
පුහුණුවීම්9ක්රඳළළත්විඹ 

 

සථීයරොබෝරහඹනරඳළළත්වීභරවහර
හ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභ 

නිශධහරී්ර150 ම්පූර්ණරයර ත්. 

 

ශ්රිරරංහොව්ර්ක්රභණශීලීරවිොේශීඹරලහර
විොලේරවඳුනහරළීනභරවරඳහරනඹර
රීරීභරවහරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුර
රීරීභ 

නිශධහරී්ර100 
ඳහර්ලරු්ර168රවහරපුහුණුර
ළඩුව්ර4ක්රඳළළත්විඹ. 

 

අත්රොඳ ත්රරුණද්රණඹරරීරීභ  අත්රොඳ ත්ර500රක්රුණද්රණඹරයර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

රමූරරප්රතිඹර33ර%රරී.රදළනුත්රරීරීොම්රළඩුණළුරඉරක්රම්පූර්ණරයර ත්.ර 

 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

වීරහරවහරඒහඵේධරඳළිොඵෝධර
ඳහරනඹරපිළිඵරහ්පතිරනිරධහරී්ර
පුහුණුරරීරීභ 

0.3 

0.312 0.193 

 

33ර% 

 

(්)රඑශළු, ඳරතුරු, අොනකුත්ර
ොබෝරහ්රවහරඒහඵේධර
ඳළිොඵෝධරඳහරනඹරපිළිඵරහ්පතිර
නිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභර 
(්)රලහරඳළිොඵෝධරනහලර
ශභනහයණඹර 
( )රදිස්රික්රභට්ුමි්රඳළරෆටිර
ංයක්ණරඳනත්රවරඳළරෆටිර
ංයක්ණරනිරධහරී්රලක්තිභත්ර
රීරීභ 

0.5   

සථීයරොබෝරහඹනරඳළළත්වීභර
වහරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුර
රීරීභ 

0.3   

ශ්රිරරංහොව්ර්ක්රභණශීලීරවිොේශීඹර
ලහරවිොලේරවඳුනහරළීනභරවර
ඳහරනඹරරීරීභරවහරහ්පතිර
නිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභ 

0.1   

ොඳ ත්රුණද්රණඹරවරඅත්රඳ්රිහර
ුණද්රණඹරරීරීභ 

0.3   

එතු 1.5 0.505    

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

වීරහරවහරඒහඵේධරඳළිොඵෝධරඳහරනඹරපිළිඵරහ්පතිර
නිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභ 

ඳහර්ලරු් 150 
ඳහර්ලරු් 218 ක්රවහරපුහුණුවීම්ර7රක්ර
ඳළළත්විඹ 

(්)රඑශළු, ඳරතුරු, අොනකුත්රොබෝරහ්රවහරඒහඵේධර
ඳළිොඵෝධරඳහරනඹරපිළිඵරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභර 
(්)රලහරඳළිොඵෝධරනහලරශභනහයණඹර 
( )රදිසතික්රභට්ුමි්රඳළරෆටිරංයක්ණරඳනත්රවරඳළරෆටිර
ංයක්ණරනිරධහරී්රලක්තිභත්රරීරීභ 

ඳහර්ලරු් 450 
ඳහර්ලසරු්ර323 ක්රවහරපුහුණුවීම්ර9ක්ර
ඳළළත්විඹ 

සථීයරොබෝරහඹනරඳළළත්වීභරවහරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුර
රීරීභ 

නිශධහරී්ර150 ම්පූර්ණරයර ත්. 

ශ්රිරරංහොව්ර්ක්රභණශීලීරවිොේශීඹරලහරවිොලේරවඳුනහරළීනභරවර
ඳහරනඹරරීරීභරවහරහ්පතිරනිරධහරී්රපුහුණුරරීරීභ 

නිශධහරී්ර100 
ඳහර්ලරු්ර168රවහරපුහුණුරළඩුව්ර4ක්ර
ඳළළත්විඹ. 

අත්රොඳ ත්රරුණද්රණඹරරීරීභ  අත්රොඳ ත්ර500රක්රුණද්රණඹරයර ත්. 
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4.    වීරහොව්රදුඹුරුරඳළශරකීඩෆරවහනිඹරඳහරනඹරරීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රදුඹුරුරඳළශරකීඩෆ්ොේර්ර්ක රවහනිදහඹරභට්ුභුරශඟහරවීභුරප්රථමභරමවු්ොේරවණඹර

ඳවත්රොවලීභුරුයුතුරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 ොවක්ුඹහයර616.75රක්රවහරෘෂිරයහඹනිරද්රරොඹදීභරසිදුරයර ත්. 

 පුහුණුරළඩුව්ර496රසිදුරයර ත්. 

 ොඳෝසුර් - 2000,රඵළනර් - 200,රඅත්රඳ්රිහ - 10,000,රජනර්නිොව්දනරළඩුව්ර- 2 වහර

පුත්ඳත්රදළ්වීම් - 2 

4.රප්රතිපරර-ර2018රර්ොැරඳළතියරඹමි්රඳතිනරදුඹුරුරඳළශරකීඩෆරවහනිඹරඳහරනඹරරීරීොභ්රංත්ර

ත්ත්ත්ඹක්ර තිරවීභරරක්හලීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො විරඳවුකර10,000රක් 

ර  

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ෘෂිරයහඹනිරද්රරොඹදීභ රොවර.ර800ර ොවක්ුඹහයර616.75 
 

පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ 500 
පුහුණුරළඩුව්ර496 සිදුර
යර ත්. 

 

ොඳෝසු ර්,රඵළනර්,රඅත්රඳ්රිහ,ර
ජනර්නිොව්දනරළඩුව්රවහර
පුත්ඳත්රදළ්වීම් 

ොඳෝසුර් - 2000,රඵළනර් - 
200,රඅත්රඳ්රිහ - 10,000,ර
ජනර්නිොව්දනර

ළඩුව්ර- 2 වහර
පුත්ඳත්රදළ්වීම් - 2 

ම්පූර්ණරයර ත්. 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

අත්ළතිරමකඳත් 
(රු.මි.) 

ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

ෘෂිරයහඹනිරද්රර
ොඹදීභ 

6.68 

4.093 3.684 

 

59ර% 

 

පුහුණුරළඩුව්ර
ඳළළත්වීභ 

0.5   

ොඳෝසුර්,රඵළනර්,රඅත්ර
ඳ්රිහ,රජනර
්නිොව්දනර
ළඩුව්රවහර
පුත්ඳත්රදළ්වීම් 

5.45   

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.37   

ුණළුරඑතු 13 7.777    
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර59ර%රරී.රොබෞතිරඉරක්රපුයහර ත්.ර 

 

5. රඳළශරභළක්හරවරරගුකරහොේරවහනිඹරොනුෝරඹරර

්නඹර2රවහරබීජරවීරවනහධහයඹරරඵහරදීභ 

 
දිස්රික්ඹර ොබෞතිරප්රතිඹර ුණරරප්රතිඹර(රරු.මි) 

කීඩෆරොවෝරපුරුක්රඳණුරවහනිර
සිදුරවුරහරඳරිඹර 
(රඅක්) 

්දිරහීනරො වී්රණන 

පුත්ත්රභර 368.35 498 1.ර22 
ඵදුකර 5.5 10 28.ර50 
ම්ඳවර 29.58 46 0.ර078 
යත්නපුයර 28.37 40 0.077 
ොඳ ොශ ්නරුර 8598.5 5341 19.83 
එතුර 9030.3 5935 21.ර24 

 

6. ්්තුරොේනහරදශඹුහරභර්දනඹරරීරීභ 
 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර්්තුරොේනහරදශඹුහොේරවහනිඹර්ර්ක රවහනිදහඹරභට්ුභුරශඟහරවීභුරප්රථමභර

මවු්ොේරවණඹරඳවත්රොවලීභුරුයුතුරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 ොවක්ුඹහයර2389රක්රවහරෘෂිරයහඹනිරද්රරොඹදීභරසිදුරයර ත්. 

 පුහුණුරළඩුව්ර703සිදුරයර ත්. 

 ොඳෝසුර් -1,රඅත්රඳ්රිහ - 50,000,රජනර්නිොව්දනරළඩුව්ර- 2 

4.රප්රතිපරර-2018රර්ොැරඳළතියරඹමි්රඳතිනර්්තුරොේනහරදශඹුහොේරවහනිඹරඳහරනඹර

රීරීොභ්රංත්රත්ත්ත්ඹක්ර තිරවීභරරක්හලීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො විරඳවුකර10,000රක්ර 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

ෘෂිරයහඹනිරද්රරොඹදීභ ොව.800ර ොවක්ුඹහයර616.75 

පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ 500 පුහුණුරළඩුව්ර496 සිදුරයර ත්. 

ොඳෝසු ර්,රඵළනර්,රඅත්රඳ්රිහ,රජනර
්නිොව්දනරළඩුව්රවහර
පුත්ඳත්රදළ්වීම්ර 

ොඳෝසුර් - 2000,රඵළනර් - 
200,රඅත්රඳ්රිහ - 10,000,ර
ජනර්නිොව්දනර

ළඩුව්ර- 2 වහරපුත්ඳත්ර
දළ්වීම් - 2 

ම්පූර්ණරයර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර58ර%රපුහුණුරළඩුව්ර703රක්රඳත්හර ත්.ර 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ෘෂිරයහඹනිරද්රරොඹදීභ ොවර.ර4000ර ොවක්ුඹහයර616.75  

පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ 500 පුහුණුරළඩුව්ර496 සිදුර
යර ත්. 

 

ොඳෝසු ර්,රඵළනර්,රඅත්රඳත්රරිහ,ර
ජනර්නිොව්දනරළඩුව්ර 

ොඳෝසුර් -1, 
රඅත්රඳ්රිහ - 50,000,ර 
ජනර්නිොව්දනර

ළඩුව්ර- 2 

ම්පූර්ණරයර ත්.  

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

ෘෂිරයහඹනිරද්රර
ොඹදීභ 

44.142 

0.919 28.156 

 

58ර% 
- 

පුහුණුරළඩුව්ර
ඳළළත්වීභ 

0.5  

ොඳෝසු ර්,රඵළනර්,රඅත්ර
ඳ්රිහ,රජනර
්නිොව්දනර
ළඩුව්රවහර
පුත්ඳත්රදළ්වීම් 

4  

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 1.459  

ුණළුරඑතු 50.101 29.075   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

ෘෂිරයහඹනිරද්රරොඹදීභ රොවර4000ර ොවක්ුඹහයර2389 

පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ 500 පුහුණුරළඩුව්ර703සිදුරයර ත්. 

ොඳෝසු ර්,රඵළනර්,රඅත්රඳ්රිහ,රජනර
්නිොව්දනරළඩුව්ර 

ොඳෝසුර් -1, 
රඅත්රඳ්රිහ - 50,000,ර 
ජනර්නිොව්දනර

ළඩුව්ර- 2 

ම්පූර්ණරයර ත්. 
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7. ොඳ කරතුර්ශ්රිත්රඅතුරුරොඵෝරහ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රොඳ කරඉඩම්රරඉඩම්රපරදහයිත්හරළඩිරරීරීභ, ්දර්ලරඅඳනඹනඹරයනරොඵෝරනිසඳහදනර

ප්රොේලරංර්ධනඹරරීරීභ 
3.රනිභවුභරර- 

 අ්නහසිරඳළශර-රර354,500රක්රක්ෂුද්රරරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර-ර21, ජරරොඳ ම්ඳර-ර34රරඵහරදීර ත්.ර 

 ළකරොද ඩම්රඳළශර20,155,  වහරම්මරරී.ග්රෆම්ර2. 1070රරඵහරදීර ත්. 

 ොොකරරඳළශර12,500රරඵහරදීර ත්. 

 ොද ඩම්රරඳළශර9,300රරඵහරදීර ත්. 

 රීරිරඅරරඳළශර45,226රරඵහරදීර ත්. 

 භයිොඹ ක්හරදඩුර24,00රරරඵහරදීර ත්.ර 

 අ්නහසිරඳළශර-රර12,000රක්රක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර-ර1රරඵහරදීර ත්. 

 පුහුණුරළඩුව්ර2 ක්රවහරක්ොේත්රරචහරිහර3 ක්රසිදුරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ොඳ කරඉඩම්රොවක්.ර310 ක්රඅතුරුරොඵෝරහ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො වි්ර775 

 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

ොඳ කරඉඩම්රරඅ්නහසිරහරවහරොයෝඳණරද්රර
වහරක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරළඳයීභර(ො වී්ොේර
දහඹත්ොඹ්ර50%) 

ොව.ර35ර අ්නහසිඳළශ - 354,500රක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිර-ර21,රජරරොඳ ම්ඳර-ර34ර
රඵහරදීර ත්.ර 

 

ොඳ කරඉඩම්ර්ශ්රිත්රළකරොද ඩම්රහරවහරොයෝඳණර
ද්රරවරහෝරඹර්රළඳයීභර(ො වී්ොේර
දහඹත්ඹර50%) 

ොව.32  ළකරොද ඩම්රඳළශර20,155,රරවහරම්මර
රී.ග්රෆ.ර1070රරඵහරදීර ත්. 

 

ොඳ කරඉඩම්රරොොකරහරවහරොයෝඳණරද්රර
ළඳයීභර(ො වී්ොේරදහඹත්ොඹ්ර50%) 

ොවර.ර28  ොොකරරඳළශර12,500රරඵහරදීර ත්.  

ඹරඅවුරුදුර50රුරළඩිරඳළයණිරොඳ කරඉඩම්රර
ොද ඩම්රහරවහරොයෝඳණරද්රරළඳයීභර
(ො වී්ොේරදහඹත්ොඹ්ර50%) 

ොවර.ර40  ොද ඩම්රරඳළශර9,300රරඵහරදීර ත්.  

ොඳ කරඉඩම්රරරරීරිරඅරරහරවහරොයෝඳණරද්රර
ළඳයීභර(ො වී්ොේරදහඹත්ඹර50%) 

ොවර.ර12  රීරිරඅරරඳළශර45,226රරඵහරදීර ත්.  

ොඳ කරඉඩම්රරභයිොඹ ක්හරහරවහරොයෝඳණර
ද්රරරඵහරදීභ.ර(ොන මිොක) 

ොවර.ර40 භයිොඹ ක්හරදඩුර24,00රරරඵහරදීර ත්.ර  

ඳළකොොවයරෘෂිර්භරවිදහරඹරවහරරඅ්නහසිර
හරවහරොයෝඳණරද්රරවහරක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිරළඳයීභ 

ොවර.ර1  අ්නහසිරඳළශ - 12,000රක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිර-ර1රරඵහරදීර ත්. 

 

ක්ොේත්රරචහරිහ, පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ  පුහුණුරළඩුව්ර2රක්රවහරක්ොේත්රර
චහරිහර3රක්රසිදුරයර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර64ර%රරී.රභසථමරළඩුවනර2018රර්ලොැදීරොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහර

ඉරක්රපුයහරොනර ත්.ර 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

ොඳ කරඉඩම්රරඅ්නහසිරහරවහරොයෝඳණරද්රර
වහරක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරළඳයීභර(ො වී්ොේර
දහඹත්ොඹ්ර50%) 
 

11.47 

1.143 9.004 

 

64ර%ර 

 

ොඳ කරඉඩම්ර්ශිත්රළකරොද ඩම්රහරවහරොයෝඳණර
ද්රරවරහෝරඹර්රළඳයීභර(ො වී්ොේර
දහඹත්ඹර50%) 

0.875   

ොඳ කරඉඩම්රරොොකරහරවහරොයෝඳණරද්රර
ළඳයීභර(ො වී්ොේරදහඹත්ොඹ්ර50%) 

0.5   

ඹරඅවුරුදුර50රුරළඩිරඳළයණිරොඳ කරඉඩම්රර
ොද ඩම්රහරවහරොයෝඳණරද්රරළඳයීභර
(ො වී්ොේරදහඹත්ොඹ්ර50%) 

1   

ොඳ කරඉඩම්රරරරීරිරඅරරහරවහරොයෝඳණරද්රර
ළඳයීභර(ො වී්ොේරදහඹත්ඹර50%) 

0.26   

ොඳ කරඉඩම්රරභයිොඹ ක්හරරොවක්ුඹහයර40රහර
වහරොයෝඳණරද්රරරඵහරදීභ.ර(ොන මිොක) 

0.3   

ොඳ කරඉඩම්රරොේශීඹරඅරරහරවහරොවක්ුඹහර්ර
10රරවහරොයෝඳණරද්රරරඵහරදීභ.ර(ො වී්ොේර
දහඹත්ඹර50%) 

0.2   

ඳළකොොවයරෘෂිරඳහොරහිරසප්රි්ක්රර්රහරිභහර්ර
හිත්ර්සත්යරඅ්නහසිරත්ත්ක්රහිත්රොයෝඳණරද්රරර
නිසඳහදනඹ 

0.9   

ක්ොේත්රරචහරිහ, පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ 0.275   
එතු 15.78 10.147    

8.රශඟහරයරත්ර්පරයධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹර 

ොඳ කරඉඩම්රරඅ්නහසිරහරවහරොයෝඳණරද්රරවහර
ක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරළඳයීභර(ො වී්ොේර
දහඹත්ොඹ්ර50%) 

ොවර35ර අ්නහසිරඳළශ - 354,500රක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිර-ර21,රජරරොඳ ම්ඳර-ර
34රරඵහරදීර ත්.ර 

ොඳ කරඉඩම්ර්ශ්රිත්රළකරොද ඩම්රහරවහරොයෝඳණරද්රර
වරහෝරඹර්රළඳයීභර(ො වී්ොේරදහඹත්ඹර50%) 

ොව 32ර ළකරොද ඩම්රඳළශර20,155,රරවහරම්මර
රීරග්රෆ.ර1070රරඵහරදීර ත්. 

ොඳ කරඉඩම්රරොොකරහරවහරොයෝඳණරද්රර
ළඳයීභර(ො වී්ොේරදහඹත්ොඹ්ර50%) 

ොව 28 ොොකරරඳළශර12,500රරඵහරදීර ත්. 

ඹරඅවුරුදුර50රුරළඩිරඳළයණිරොඳ කරඉඩම්රරොද ඩම්ර
හරවහරොයෝඳණරද්රරළඳයීභර(ො වී්ොේර
දහඹත්ොඹ්ර50%) 

ොව40  ොද ඩම්රරඳළශර9,300රරඵහරදීර ත්. 

ොඳ කරඉඩම්රරරරීරිරඅරරහරවහරොයෝඳණරද්රර
ළඳයීභර(ො වී්ොේරදහඹත්ඹර50%) 

ොව12  රීරිරඅරරඳළශර45,226රරඵහරදීර ත්. 

ොඳ කරඉඩම්රරභයිොඹ ක්හරහරවහරොයෝඳණරද්රර
රඵහරදීභ.ර(ොන මිොක) 

ොව40  භයිොඹ ක්හරදඩුර24,00රරරඵහරදීර ත්.ර 

ඳළකොොවයරෘෂිර්භරවිදහරඹරවහරරඅ්නහසිරහර
වහරොයෝඳණරද්රරවහරක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරළඳයීභ 

ොව1  අ්නහසිඳළශ - 12,000රක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිර-ර1රරඵහරදීර ත්. 

ක්ොේත්රරචහරිහ, පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ  පුහුණුරළඩුව්ර2රක්රවහරක්ොේත්රර
චහරිහර3රක්රසිදුරයර ත්. 



133 
 

8.රඳරතුරුරනිසඳහදනරොඳ කුරුරහඹත්ර්දර්ලරහඳෘතිඹ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-2-3-20-2509ර 

2.රඅයුණණුරර-ර 

 ක්රභත්රනරත්හක්ණඹරහණිජරඳරතුරුරහරවහරවඳු්හදීභරතුලි්රඳරතුරුර

අොරවියණඹරක්රභත්රරීරීභ. 

 ප්රොේලොැරොේලගුණිරයුහුර්ොව්ණිරඳරතුරුරවඳු්හදීභ. 

 ක්රභත්රනරත්හක්ණඹරහණිජරඳරතුරුරහරවහරවඳු්හරදීභරතුලි්රඳරතුරුර

අොරවියණඹරක්රභත්රරීරීභ. 

3.රනිභවුභරර-ර 

 ළෝඩිසරොොකරඅක්යර150රක්රසථමහඳනඹරරීරීභරවරඒරවහරවිසුරුම්රජරම්ඳහදනර

ඳේධතිරරඵහදීභ. 

 Tom E.J.C අමරඅක්යර250රක්රසථමහඳනඹරරීරීභ. 

 ළකරොද ඩම්රඅක්යර50රක්රසථමහඳනඹරරීරීභ. 

 ඳළණිරොද ඩම්රඅක්යර50රක්රසථමහඳනඹරරීරීභ. 

 දරිඹ්රඅක්යර50රක්රසථමහඳනඹරරීරීභ. 

4.රප්රතිපරර-ඳරතුරුරනිසඳහදනඹරඉවරරනළංවීභරවරඅඳනඹනඹ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රඳරතුරුරහරු් 336 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-  
  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

 
 
 
 
 
 
 
 
ොයෝඳණරද්රරවහරෘෂිරොඹදවුම්ර
රඵහදීභ 

ළෝඩිසරොොකරඳළරර
112,500 

ළෝඩිසරොොකරඳළරර
112,500ර 

 

ොොකරරඅක්යර150රක්ර
වහරවිසුරුම්රජරරම්ඳහදනර
ඳේධති 

ොොකරරඅක්යර94රක්ර
වහරවිසුරුම්රජරරම්ඳහදනර
ඳේධති 

කුරුණෆරර
දිස්රික්ොැර
ප්රම්ඳහදනරළුළු 

Tom E.J.C අමරඳළරර20,000ර Tom E.J.C අමරඳළරර19,790ර ප්රහවනරළුළු 
අමරරවහරොටිඹර්ර250ර අමරරවහරොටිඹර්ර250ර  
ඳළණිරොද ඩම්රඳළරර12,500ර ඳළණිරොද ඩම්රඳළරර12,500ර  
ඳළණිරොද ඩම්රවහර
ොටිඹර්ර50ර 

ඳළණිරොද ඩම්රවහර
ොටිඹර්ර50ර 

 

දරිඹ්රඳළරර2,000ර දරිඹ්රඳළරර2,000ර  
ළකරොද ඩම්රඳළරර20,000ර ළකරොද ඩම්රඳළරර20,000ර  
ළකරොද ඩම්රවහරGI ඵුර
3,500,රළකනයිසරම්මර
2000kgරවහරොටිඹර්ර50ර 

ළකරොද ඩම්රවහරGI ඵුර
3,500,රළකනයිසරම්මර
2000kgරවහරොටිඹර්ර50ර 

 

ොයෝඳණරද්රරප්රහවනඹ    

පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ පුහුණුරළඩුව් 36 
ඳළළත්වීභ 

ළඩුව්ර30 ක්රඳත්හර
 ත් 

 



134 
 

 

 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර88ර%රරී.රප්රොේලොැරොේලගුණිරයුහුර්ොව්ණිරඳරතුරුරවඳු්හදීභරමූලිරඅයුණණර

ොව්ර.ර 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

ොයෝඳණරද්රරවහරෘෂිර
ොඹදවුම්රරඵහදීභ. 

45.92 

11.068 0.569 

 

88ර% 

- 

ොයෝඳණරද්රප්රහවනඹ 0.64  

පුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ 0.3  

ඳරිඳහරනරපිරිළඹ 1.1175  

එතු 48.36 11.637   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

 
 
 
 
ොයෝඳණරද්රරවහරෘෂිර
ොඹදවුම්රරඵහදීභ 

ළෝඩිසරොොකරඳළරර112,500 ළෝඩිසරොොකරඳළරර112,500ර 

ොොකරරඅක්යර150රක්රවහරවිසුරුම්රජරර
ම්ඳහදනරඳේධති 

ොොකරරඅක්යර94රක්රවහරවිසුරුම්ර
ජරරම්ඳහදනරඳේධති 

Tom E.J.C අමරඳළරර20,000ර Tom E.J.C අමරඳළරර19,790ර 

අමරරවහරොටිඹර්ර250ර අමරරවහරොටිඹර්ර250ර 

ඳළණිරොද ඩම්රඳළරර12,500ර ඳළණිරොද ඩම්රඳළරර12,500ර 

ඳළණිරොද ඩම්රවහරොටිඹර්ර50ර ඳළණිරොද ඩම්රවහරොටිඹර්ර50ර 

දරිඹ්රඳළරර2,000ර දරිඹ්රඳළරර2,000ර 

ළකරොද ඩම්රඳළරර20,000ර ළකරොද ඩම්රඳළරර20,000ර 

ළකරොද ඩම්රවහරGI ඵුර3,500,ර
ළකනයිසරම්මර2000kgරවහරොටිඹර්ර
50ර 

ළකරොද ඩම්රවහරGI ඵුර3,500,ර
ළකනයිසරම්මර2000kgරවහර
ොටිඹර්ර50ර 

පුහුණුරළඩුව්ර
ඳළළත්වීභ 

පුහුණුරළඩුව් 36 ඳළළත්වීභ ළඩුව්ර30 ක්රඳත්හර ත් 
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9. ත්රුණරහඹඹ්රභරඉවශරටිනහභක්රහිත්රඑශළුර

නිසඳහදනඹරළඩිදියුණුරරීරීභරවහරකුලීරඳවසුභරඹුොත්රසඹංක්රීඹර

්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරීරීභ 

01. ළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

02. අයුණණුරර-රඕනෆභරොේලගුණිරත්ත්ත්ඹ්රඹුොත්රඉවශරටිනහභක්රහිත්රඑශළුරනිසඳහදනඹර

ළඩිරරීරීභ. 

3.රනිභවුභරර-රහඳෘතිඹරක්රිඹහත්භරොන වුනි 

4.ර ප්රතිපරර -ර ඕනෆභරොේලගුණිරත්ත්ත්ඹ්රඹුොත්රඉවරර ටිනහභක්රහිත්රඑශළුර යර පුයහභර

නිසඳහදනඹර රීරීභර වහර අලර ඳවසුම්ර ඳළතීභ.ර ්යක්ෂිත්ර ොයෝඳණඹර පිළිඵර නවීනර ෘෂිර

ත්හක්ණිරබහවිත්හ්රරඵහරළීනභරවහරො වී්/ර්ොඹෝජඹ්රවහර නරඳවසුම්රසුරබර

විභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රරහඳෘතිඹරක්රිඹහත්භරොන වුනි 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතුර 

1. ජරරොඳ ම්ඳ,රොඳ ොව යරමිශ්රිත්රජරර

ම්ඳහදනරඒ,රඋසණත්රඳහරනර

ඳේධතිර(ර්රඅඩිර2000රඵළගි්)රහිත්ර

ක්ෂුද්රරහරිරඳේධතිර තුළුරඅර්ධර

සඹංක්රීඹර්යක්ෂිත්රෘවර30ක්රසථමහපිත්ර

රීරීභ 

්යක්ෂිත්රෘවර30 

හඳෘතිඹර
ක්රිඹහත්භර
ොන වුනි. 

ොභභරහඳෘතිඹරඹුොත්ර
්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරරීරීභර

වහරභවනුය, ව්ත්හනර
පිහිටිරඑ්ඹර්ොඩෝම්ර
්ඹත්නඹරොත්රරඵහරදු්ර
ොු්ඩයඹරප්රදහනඹරශර
නුණත්රරුපිඹොකරඅඹර
අප්රභහණඹරවීභරොවේතුර
ො ුොනරප්රදහනඹරරර
ුණදරුරඔවු්රඑභරහර්ඹඹරඉටුර
රීරීභුරොන වළරීරඵරදළනුම්ර
දුනි.රොභභරහර්ඹඹරඉටුරයර
ළීනභුරසුදුසුරොනත්ර
රංසුරුොකුරොන භළතිරඅත්යර
නළත්රමිරරණ්රළවීභුර
ප්රභහණත්රහරඹක්රඉතිරිරවිර
ොන භළතිරඵළවි්රොභභර
හඳෘතිඹර2018රොර්දීර
ක්රිඹහත්භරොන වුනි. 

2. ොඹදවුම්රළඳයීභර භළුර24,000 

3. ත්හ්රඵඳු්රළඳයීභර(ර්රඅඩිර2000ර

ෘවරවහරත්හ්රඵඳු්ර15) 

ත්හ්රඵඳු්ර450 

4. සර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහයනරජරරොඳ ම්ඳර

හිත්රෘෂිරළිංර02ක්රසථමහපිත්රරීරීභ 

ෘෂිරළිංර02 

5. ොත්රහරවිදුලිඹරවරවිදුලිරරැවළ්ර

ඳේධතිඹක්රසථමහපිත්රරීරීභ 

 

6. සංඹක්රීඹරක්රිඹහහරීරුණරධර්භරපිළිඵදර

ො වී්/ර්ොඹෝජඹ්,රඅදහශර

නිරධහරී්රභරපුහුණුරරීරීභ 

පුහුණුර04 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර100ර%රරී.රඕනෆභරොේලගුණිරත්ත්ත්ඹ්රඹුොත්රඉවශරටිනහභක්රහිත්රඑශළුර

නිසඳහදනඹරළඩිරරීරීභ. 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1.ජරරොඳ ම්ඳ,රොඳ ොව යරමිශ්රිත්රජරර

ම්ඳහදනරඒ,රඌසණත්රඳහරනර

ඳේධතිර(ර්රඅඩිර2000රඵළගි්)රහිත්ර

ක්ෂුද්රරහරිරඳේධතිර තුළුරඅර්ධර

සඹංක්රිඹර්යක්ෂිත්රෘවර30ක්රසථමහපිත්ර

රීරීභ 

      

2.රොඹදවුම්රළඳයීභර     
3.රත්හ්රඵඳු්රළඳයීභර(ර්රඅඩිර

2000රෘවරවහරත්හ්රඵඳු්ර15) 

    

4.රසුර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහයනරජරර

ොඳ ම්ඳරහිත්රෘෂිරළිංර02ක්රසථමහපිත්ර

රීරීභ 

    

5.රොත්රහරවිදුලිඹරවරවිදුලිරරැවළ්ර

ඳේධතිඹක්රසථමහපිත්රරීරීභ 

    

6.රසංඹක්රිඹරක්රිඹහහරීරුණරධර්භරපිළිඵදර

ො වී්/ර්ොඹෝජඹ්,රඅදහශර

නිරධහරී්රභරපුහුණුරරීරීභ 

    

7.රඳරිඳහරනරවිඹදම්     
ුණළුරඑතු 0.23 0.23   100%  

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 
ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර 
1.රජරරොඳ ම්ඳ,රොඳ ොව යරමිශ්රිත්රජරරම්ඳහදනර

ඒ,රඌසණත්රඳහරනරඳේධතිර(ර්රඅඩිර

2000රඵළගි්)රහිත්රක්ෂුද්රරහරිරඳේධතිර තුළුර

අර්ධරසඹංක්රිඹර්යක්ෂිත්රෘවර30ක්රසථමහපිත්ර

රීරීභ 

්යක්ෂිත්රෘවර30 ව්රඹහඳෘතිඹරක්රිඹහත්භරොන වුනි. 

2.රොඹදවුම්රළඳයීභර භළුර24,000 

3.රත්හ්රඵඳු්රළඳයීභර(ර්රඅඩිර2000රෘවර

වහරත්හ්රඵඳු්ර15) 

ත්හ්රඵඳු්ර450 

4.රසුර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහයනරජරරොඳ ම්ඳරහිත්ර

ෘෂිරළිංර02ක්රසථමහපිත්රරීරීභ 

ෘෂිරළිංර02 

5.රොත්රහරවිදුලිඹරවරවිදුලිරරැවළ්රඳේධතිඹක්ර

සථමහපිත්රරීරීභ 

 

6.රසංඹක්රිඹරක්රිඹහහරීරුණරධර්භරපිළිඵදර

ො වී්/ර්ොඹෝජඹ්,රඅදහශරනිරධහරී්ර

භරපුහුණුරරීරීභ 

පුහුණුර04 
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10. ොේලගුණරොනසරවීම්රරුරඔොය ත්තුරොදනරළව්රම්භහනරො විත්ළ්ර

ඳේධතිර්ෘතිඹ 

1.රළඹරශීර්ඹරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රොේලගුණිරඵරඳෆභරනිොලේධහත්භරරීරීභුරකුඩහරළව්රඳේධතිරළඩිදියුණුරරීරීභ. 

 

3.රනිභවුභරර- 

 ොත්ෝයහනුරරළබරම්භහනරඹුොත්රොඵෝ, ඳ, ජරඹ, ජරරවිදහත්භරොඵෝරශභනහයණඹර

පිළිඵර සථමහීනඹර රහක්ීනයණඹර වහර ප්රොේලර භහයිම්ර සිතිඹභර වහර ඳහංශුර රහක්ීනයණර

සිතිඹභරසරයර ත් 

 මිරිසරහරදවහරො වී්ුරසර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරරොඳ ම්ඳර04රක්ර,ර රවිසිරුම්රජරර

ම්ඳහදනර09රක්රවහරමංදුරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර03රමිශදීරොනර ත්.රමි.ර200රදිර රරභහර්ඹක්ර

ත්ළීනභරදවහරහියුම්රඳයි්පඳර83රක්රවහරහියුම්රඳයි්පඳරො රර්ර75රමිරදීරොනර ත්.ර රරභහර්ඹර

ත්ළනිභරදවහරො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුරභරහච්ඡහරයර ත්ර. 

 හරගුණඹුරඅනුරළශොඳනරලරවිදහත්භරක්රභරහිත්රොවක්.ර10 ංර්ධනඹරවහරෘෂිර

යහඹනරද්රරමිරදීොනර ත්.රොඳ ොව යරදවහරොු්ඩර්රළහර ත්. 

 ො වී්රවරනිරධහරී්රවහරක්ොේත්රරචහරිහරවරදළනුත්රරීරීොම්රළඩුව්ර02රක්රඳත්හර

 ත්. 

4.රප්රතිපරර-රො විරප්රජහොේරජීනරත්ත්ත්ඹරඋසරරීරීභරවහරොත්ෝයහනුරරළබරසථමහනරරරඳහරිරිර

ොෞරළඩිදියුණුරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර38 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1. ොත්ෝයහනුරරළබරළව්රම්භහනර

ො විත්ළ්රඳේධතිඹරඹුොත්රොඵෝ,ර

ඳ,රජරඹ,රජරරවිදහත්භරොඵෝර

ශභනහයණඹරඹුොත්රසථමහීනඹර

රහක්ණඹරසිදුරරීරිභ. 

ඳ,රජරඹ,රහර
ශභනහයණඹරළනිර
ංයචරහිත්ර
රහක්ීනයණරඳරියර
ඳේධතිඹක්රසර
රීරීභ 

ොත්ෝයහනුරරළබරම්භහනරඹුොත්ර
ොඵෝ, ඳ, ජරඹ, ජරරවිදහත්භර
ොඵෝරරභනහයණඹරපිළිඵර
සථමහීනඹරරහක්ීනයණඹරවහර
ප්රොේලරභහයිම්රසිතිඹභරවහරඳහංශුර
රහක්ීනයණරසිතිඹභරසරයර
 ත් 
 

 

2. ක්ොේත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹරවර

ජරරම්ඳහදනරඋඳයණරළඳයීභ 

ොවක්.10රරළව්ර
ඳේධතිඹක්ර
ංර්ධනඹ,රක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිර18,ර
ජරරොඳ ම්ඳර14රවහර
සර්ඹරඵරරරඒර04ර
රඵහදීභ 

මිරිසරහරදවහරො වී්ුරසර්ඹර
ඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරරොඳ ම්ඳර
04,රරවිසිරුම්රජරරම්ඳහදනර09රක්රවහර
මංදුරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර03ර
මිශදීොනර ත්. 
මි.ර200රදිර රරභහර්ඹක්රත්ළීනභර
දවහරහියුම්රඳයි්පඳර83රක්රවහරහියුම්ර
ඳයි්පඳරො රර්ර75රමිරදිොනර ත්.ර
 රරභහර්ඹරත්ළනිභරදවහරො විජනර
ංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුරභර
හච්ඡහරයර ත්ර. 
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

3. ොේලගුණිරතියයරසථමහනරවිොලේර

හරිභහර්රත්හක්ණරවඳු්හරදීභ,ර

හර්ඹක්භරජරහඳහවනඹරභගි්ර

ො විඳොකරවහරපිුත්රහර්ඹක්භරජරර

ශභනහයණඹ,රසුදුසුරලර

විදහත්භරශභනහයණරක්රභරවහර

උචිත්රොඵෝරප්රොේදරවඳු්හදීභ. 

හරගුණඹුරඅනුර
ළශොඳනරලර
විදහත්භරක්රභරහිත්ර

ොවක්.ර10 ංර්ධනඹ 

ෘෂිරයහඹනරද්රරමිරදීරොනර ත්.ර
ොඳ ොව යරදවහරොු්ඩර්රළදහර
 ත්. 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

1. ොත්ෝයහනුරරළබරළව්ර

ම්භහනරො විත්ළ්රඳේධතිඹර

ඹුොත්රොඵෝ,රඳ,රජරඹ,රජරර

විදහත්භරොඵෝර

ශභනහයණඹරඹුොත්ර

සථමහීනඹරරහක්ණඹරසිදුරරීරිභ. 

0.1      

2. ක්ොේත්රරඳවසුම්ර

ංර්ධනඹරවරජරරම්ඳහදනර

උඳයණරළඳයීභ 

7.2      

3. ොේලගුණිරතියයරසථමහනර
විොලේරහරිභහර්රත්හක්ණර
වඳු්හරදීභ,රහර්ඹක්භර
ජරහඳහවනඹරභගි්ර
ො විඳොකරවහරපිුත්ර
හර්ඹක්භරජරර
ශභනහයණඹ,රසුදුසුරලර
විදහත්භරශභනහයණරක්රභර
වහරඋචිත්රොඵෝරප්රොේදර
වඳු්හදීභ. 

0.7    76%  

4. ත්හක්ණිරනිරධහරී්රවර
ො වී්රවහරදළනුම්ත්ර
රීරීොම්රවහරපුහුණුරළඩුව්ර
ඳළළත්වීභ 

0.2 0.08 6.135   

ුණළුරඑතු 8.2 6.215   
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර76ර%රරී.රොේලගුණිරඵරඳෆභරනිොලේධහත්භරරීරීභුරකුඩහරළව්රඳේධතිරළඩිදියුණුර

රීරීභරවහරසථමහීනඹරරහක්ෂීයණඹර,රක්ොේත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹර,රරහර්ඹක්භරජරර

ශභනහයණඹරවරදළනුත්රරීරීොම්රළඩුව්රසිදුයර ත්.ර 

 

11. උදහනරොඵෝරරරප්රධහනරඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝර

ශභනහයණඹරංර්ධනඹරරීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රජජරහය,රජජරඳළිොඵෝධනහලරවරයහඹනිරොන නරක්රභරවඳු්හදීොභ්ර

යහඹනිරඳළිොඵෝධනහලරඅධිරොරරබහවිත්හරරීරීභරඅභරරීරීභුරත්හක්ණිරක්රභරංර්ධනඹර

රීරීභ 

3.රනිභවුභරර-රඳර්ොැණරුයුතුරසිදුරයමි්රඳතී 

4.රප්රතිපරර -ර ප්රධහනරඑශළුරඳලිොඵෝධයි්රවහරඳහරිරිරලොඹ්ර්යක්ෂිත්රඳරියරවිදහත්භරරරරරරරරරරරරර

ඳළිොඵෝධරඳහරනඹරංර්ධනඹ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රසිඹළුභරශ්රීරරහංරීරො විරජනත්හ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 
ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. ොත්ෝයහනුරරළබරළව්රම්භහනරො විත්ළ්ර

ඳේධතිඹරඹුොත්රොඵෝ,රඳ,රජරඹ,රජරර

විදහත්භරොඵෝරශභනහයණඹරඹුොත්ර

සථමහීනඹරරහක්ණඹරසිදුරරීරිභ. 

ඳ,රජරඹ,රහර
ශභනහයණඹරළනිර
ංයචරහිත්රරහක්ීනයණර
ඳරියරඳේධතිඹක්රසරරීරීභ 

ොත්ෝයහනුරරළබරම්භහනරඹුොත්රොඵෝ, ඳ, ජරඹ, ජරර

විදහත්භරොඵෝරරභනහයණඹරපිළිඵරසථමහීනඹර
රහක්ීනයණඹරවහරප්රොේලරභහයිම්රසිතිඹභරවහරඳහංශුර
රහක්ීනයණරසිතිඹභරසරයර ත් 

2. ක්ොේත්රරඳවසුම්ංර්ධනඹරවරජරර

ම්ඳහදනරඋඳයණරළඳයීභ 

ොවක්.10රරළව්රඳේධතිඹක්ර
ංර්ධනඹ,රක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිර18,රජරර
ොඳ ම්ඳර14රවහරසර්ඹරඵරරර
ඒර04රරඵහදීභ 

මිරිසරහරදවහරො වී්ුරසර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරර
ොඳ ම්ඳර04,රරවිසිරුම්රජරරම්ඳහදනර09රක්රවහරමංදුරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිර03රමිශදීොනර ත්. 
මි.ර200රදිර රරභහර්ඹක්රත්ළීනභරදවහරහියුම්රඳයි්පඳර83රක්රවහර
හියුම්රඳයි්පඳරො රර්ර75රමිරදිොනර ත්.ර රරභහර්ඹරත්ළනිභර
දවහරො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුරභරහච්ඡහරයර
 ත්ර. 

3. ොේලගුණිරතියයරසථමහනරවිොලේර

හරිභහර්රත්හක්ණරවඳු්හරදීභ,ර

හර්ඹක්භරජරහඳහවනඹරභගි්ර

ො විඳොකරවහරපිුත්රහර්ඹක්භරජරර

ශභනහයණඹ,රසුදුසුරලරවිදහත්භර

ශභනහයණරක්රභරවහරඋචිත්රොඵෝරප්රොේදර

වඳු්හදීභ. 

හරගුණඹුරඅනුරළශොඳනර
ලරවිදහත්භරක්රයභරහිත්ර

ොවක්.ර10 ංර්ධනඹ 

ෘෂිරයහඹනරද්රරමිරදීොනර ත්.රොඳ ොව යරදවහරොු්ඩර්ර
ළදහර ත්. 

4. ත්හක්ණිරනිරධහරී්රවරො වී්ර

වහරදළනුත්රරීරීොම්රවහරපුහුණුරළඩුව්ර

ඳළළත්වීභ 

පුහුණුරළඩුව් ො වී්රවරනිරධහරී්රදවහරක්ොේත්රරචහරිහරවරපුහුණුර
ළඩුව්ර02රක්රඳත්හර ත්. 
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6.රොබෞතිරප්රතිඹ-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

1.රමූරළටිතිරොනභොුෝඩහරඳහරනඹරවහරජජර
විදහත්භරවරඳරියරවිදහත්භරඅධඹනරභත්රඳදනම්රවර
ජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණර
ළඩුව්රංර්ධනඹරරීරීභ 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණර
ුයුතුරසිදුර
යමි්රඳතී 

- 

2.රශ්රීරරංහොව්රඋදහනරොඵෝරරඳහංශුරොයෝරවහරජජ-
ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණඹර 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණර
ුයුතුරසිදුර
යමි්රඳතී 

3.ශ්රීරරංහොව්රකුමුහසිොැරකුරොැරොඵෝරරුරවහනිරසිදුර
යනුරරඵනරඉකරභළසහරවඳුනහළීනභරවරජජ-ඒහඵේධර
ඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණඹ 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණර
ුයුතුරසිදුර
යමි්රඳතී 

4.රරප්රධහනරඵළක්ොු යහරවිොලේඹරපිලිඵරප්රොේලඹරපුයහර
ජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණර
ළඩුවනරහර්ථමරක්රිඹහුරනළංවීභරවහරනරඳහරනර
ක්රභොව්දරවඳුනහළීනභර 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණර
ුයුතුරසිදුර
යමි්රඳතී 

5.රරරීඹත්රඳණුහොේර ේොය ටිසරවිොලේඹරඳහරනඹරවහර
නියුක්ලිොඹෝරොඳ ලිවයිොර රජයඹරභත්රඳදනම්රවරජජ-
ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණඹ 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණර
ුයුතුරසිදුර
යමි්රඳතී 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1.රමූරළටිතිරොනභොුෝඩහරඳහරනඹර
වහරජජරවිදහත්භරවරඳරියර
විදහත්භරඅධඹනරභත්රඳදනම්රවර
ජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝර
ශභනහයණරළඩුව්රංර්ධනඹර
රීරීභ 

2.55    

108%  

2.රශ්රීරරංහොව්රඋදහනරොඵෝරරඳහංශුර
ොයෝරවහරජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධර
වරොයෝරශභනහයණඹර 

0.4    

3.ශ්රීරරංහොව්රකුමුහසිොැරකුරොැර
ොඵෝරරුරවහනිරසිදුරයනුරරඵනරඉකර
භළසහරවඳුනහළීනභරවරජජ-
ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝර
ශභනහයණඹ 

0.4    

4.රරප්රධහනරඵළක්ොු යහරවිොලේඹරපිලිඵර
ප්රොේලඹරපුයහරජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධර
වරොයෝරශභනහයණරළඩුවනර
හර්ථමරක්රිඹහුරනළංවීභරවහරනර
ඳහරනරක්රභොව්දරවඳුනහළීනභර 

0.4    

5.රරරීඹත්රඳණුහොේර ේොය ටිසරවිොලේඹර
ඳහරනඹරවහරනියුක්ලිොඹෝර
ොඳ ලිවයිොර රජයඹරභත්රඳදනම්රවර
ජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝර
ශභනහයණඹ 

0.25 1.812 2.516  

ුණළුරඑතු 4.0 4.328  
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

මූරරඉරක්රපුයහර ත්ර.ර(108ර%රරී)රරයහඹනිරඳළිොඵෝධනහලරඅධිරොරරබහවිත්හරරීරීභරඅභර

රීරීභරදවහරඳර්ොැණරුයුතුරසිදුයමිනුරඳතී.ර 

 

12.  ොඵෝරහරවහරඅලත්හඹරභත්රොඳ ොව යරොඹදීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.ර අයුණණුර ර -ර ො විත්ළනර සිදුර යනර විවිධර ප්රොේලරර අඩුර විඹදම්ර වහර ඳරියර හිත්හමීය ර ඳළශෆටිර ොඳෝර

ශභනහයණරළරළසභක්රසරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 නිසිර ඳහංශුර ඳරීක්ණර වර ක්රභහංනර ත්හක්ණඹ්ර ළඩිර දියුණුර රීරීභර -ර භහත්ොකර වර භවනුයර

දිස්රික්රරක්ොේත්රරඳර්ොැණර10රසථමහපිත්රයර ත්. භවනුයරදිස්රික්ොැරො විරක්ොේත්රරඅත්වදහර

ඵළලීම්ර අ්ර යර දත්ත්ර රැසයර  තිර අත්යර අොනක්ර දිස්රික්ර රර අසනුර ොනරමි්ර ඳතී.ර

භළේීනසිඹම්,ර කෂර්ර වර සි්ක්ර දවහර ක්රභහංනර අධඹනර ුයුතුර ඵත්රො ඩර වීර ඳර්ොැණර

්ඹත්නඹ,ර්ොන රුරඋදහනරොඵෝරඳර්.රවහරං.ර්ඹත්නඹරවහරඵණ්ඩහයොරරප්රහොේ.ර ඳර්.රවහරං.ර

්ඹත්නරරර්යම්බරයර ත්.රොඵෝරහ්රසථමහපිත්රයර ත්.රවීරහොව්රග්රහභරනිශධහරීරම්රඅනුර

ොඳ ොව යරනිර්ොේලරහරජහතිරෘෂිහර්මිරොත් යතුරුරවහර්නිොව්දනරභධසථමහනඹරොත්රබහයරදීර

 ත්.ර 

 පුහුණුරළඩුව්ර04රක්රඳත්හර ත්. 

 ගු්රවිදුලිරළඩුව්ර02රවහරරඳහහිීනරළඩුවනක්රවිහලඹරයර ත්. 

 

4.ර ප්රතිපරර -ර නිසඳහදනර පිරිළඹර අභර රීරීභ,ර ොඳ ොව යර ්නඹනඹර වහර අලර ුණදකර ඉතිරිර රීරීභ,ර ඳරියර

සුයක්ෂිත්ත්හඹරඉවශරනළංවීභ,රදළඹුරඅලරොෞහයක්ෂිත්ර්වහයරළඳයීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රසිඹළුභරශ්රීරරහංරීරො විරජනත්හ 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1.රමූරළටිතිරොනභොුෝඩහරඳහරනඹරවහරජජර
විදහත්භරවරඳරියරවිදහත්භරඅධඹනරභත්රඳදනම්ර
වරජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝර
ශභනහයණරළඩුව්රංර්ධනඹරරීරීභ 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණරුයුතුරසිදුරයමි්ර
ඳතී 

2.රශ්රීරරංහොව්රඋදහනරොඵෝරරඳහංශුරොයෝරවහර
ජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණඹර 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණරුයුතුරසිදුරයමි්ර
ඳතී 

3.ශ්රීරරංහොව්රකුමුහසිොැරකුරොැරොඵෝරරුරවහනිර
සිදුරයනුරරඵනරඉකරභළසහරවඳුනහළීනභරවරජජ-
ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණඹ 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණරුයුතුරසිදුරයමි්ර
ඳතී 

4.රරප්රධහනරඵළක්ොු යහරවිොලේඹරපිලිඵරප්රොේලඹරපුයහර
ජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණර
ළඩුවනරහර්ථමරක්රිඹහුරනළංවීභරවහරනරඳහරනර
ක්රභොව්දරවඳුනහළීනභර 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණරුයුතුරසිදුරයමි්ර
ඳතී 

5.රරරීඹත්රඳණුහොේර ේොය ටිසරවිොලේඹරඳහරනඹරවහර
නියුක්ලිොඹෝරොඳ ලිවයිොර රජයඹරභත්රඳදනම්රවර
ජජ-ඒහඵේධරඳලිොඵෝධරවරොයෝරශභනහයණඹ 

ඳළොක්ජඹක්ර
වදු්හදීභ 

ඳර්ොැණරුයුතුරසිදුරයමි්ර
ඳතී 
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6.රොබෞතිරප්රතිඹ 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

1. නිසිරඳහංශුර
ඳරීක්ණරවර
ක්රභහංනර
ත්හක්ණඹ්රළඩිර
දියුණුරරීරීභ 

ො විමම්රරර
ක්ොේත්රර

ඳර්ොැණරවහර
ක්රභහංනර
අධඹනර20ර
ඳළළත්වීභ 

භහත්ොකරවරභවනුයරදිස්රික්රරක්ොේත්රර

ඳර්ොැණර10රසථමහපිත්රයර ත්. භවනුයර
දිස්රික්ොැරො විරක්ොේත්රරඅත්වදහරඵළලීම්රඅ්රයර
දත්ත්රරැසයර තිරඅත්යරඅොනක්රදිස්රික්රරරඅසනුර
ොනරමි්රඳතී.රභළේීනසිඹම්,රකෂර්රවරසි්ක්රදවහර
ක්රභහංනරඅධඹනරුයුතුරඵත්රො ඩරවීරඳර්ොැණර
්ඹත්නඹ,ර්ොන රුරඋදහනරොඵෝරඳර්.රවහරං.ර
්ඹත්නඹරවහරඵණ්ඩහයොරරප්රහොේ.රඳර්.රවහරං.ර
්ඹත්නරරර්යම්බරයර ත්.රොඵෝරහ්රසථමහපිත්ර
යර ත්. 

- 

2. ොත් යතුරුර
හ්පත්රරීරීභරවහර
අොනකුත්රහ්පතිර
ුයුතුරසිදුරරීරීභ 

ොඳ ත්රුණද්රණඹ,ර
ම්භ්ත්රණ,ර
රඳහහිීනරවර
ගු්රවිදුලිර
ළඩුව්,ර
පුහුණුරවර
ළඩුණළුර
ඳළළත්වීභර 

වීරහොව්රග්රහභරනිශධහරීරම්රඅනුරොඳ ොව යර
නිර්ොේලරහරජහතිරෘෂිහර්මිරොත් යතුරුරවහර
්නිොව්දනරභධසථමහනඹරොත්රබහයරදීර ත්.ර 
පුහුණුරළඩුව්ර04රක්රඳත්හර ත්. 
ගු්රවිදුලිරළඩුව්ර02රවහරරඳහහිීනර
ළඩුවනක්රවිහලඹරයර ත්. 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුරවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1. නිසිරඳහංශුර
ඳරීක්ණරවර
ක්රභහංනර
ත්හක්ණඹ්රළඩිර
දියුණුරරීරීභ 

6.2    95% - 

2. ොත් යතුරුරහ්පත්ර
රීරීභරවහරඅොනකුත්ර
හ්පතිරුයුතුරසිදුර
රීරීභ 

3.5    

3. ඳරිඳහරනරවිඹදම් 
 

0.3 1.874 7.628  

ුණළුරඑතු 10.0 9.502  
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර95ර%රරී.රො විත්ළනරසිදුරයනරවිවිධරප්රොේලරරඅඩුරවිඹදම්රවහරඳරියරහිත්හමීය රඳළශෆටිර

ොඳෝරශභනහයණරළරළසභක්රසරරීරීභුරඅධහනඹරොඹ ුණරයර ත්.ර 

 

13. දළනුරඳතිනරරහරලිංරඹුොත්රොඵෝරනිසඳහදනරපරදහයිත්හඹරප්රර්ධනඹරවහර

තියහයරහරගුණිරෘෂිහර්මිරක්රභරවදු්හදීභ 

1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රහරළිංර්ශ්රිත්රනිසඳහදනරපරදහයිත්හඹරළඩිරරීරීභ 

 

3.රනිභවුභරර- 

 සර්ඹරඵරරඳේධතිඹරහිත්රසර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරරොඳ ම්ඳඹක්රවහරඅක්.ර0.5රවිසුරුම්ර

ජරරම්ඳහදනරඳේධතිඹක්ර තුළුරට්ුරර64රමිරදීොනර ත්. 

 පුහුණුරළඩුව්ර02රක්රම්පූර්ණරයර ත්. 

 

4.රප්රතිපරර-රජරරබහවිත්හරහර්ඹක්භත්හරළඩිරරීරීභරතුලි්රහරළිංර්ශ්රිත්රනිසඳහදනරපරදහයිත්හරළඩිර

රීරීභ 

 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර64 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනර
දර්ල 

අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. නිසිරඳහංශුර
ඳරීක්ණරවර
ක්රභහංනර
ත්හක්ණඹ්රළඩිර
දියුණුරරීරීභ 

ො විමම්රරර
ක්ොේත්රරඳර්ොැණර
වහරක්රභහංනර
අධඹනර20ර
ඳළළත්වීභ 

භහත්ොකරවරභවනුයරදිස්රික්රරක්ොේත්රරඳර්ොැණර10රසථමහපිත්ර

යර ත්. භවනුයරදිස්රික්ොැරො විරක්ොේත්රරඅත්වදහරඵළලීම්රඅ්ර
යරදත්ත්රරැසයර තිරඅත්යරඅොනක්රදිස්රික්රරරඅසනුරොනරමි්ර
ඳතී.රරරරරරරරරභළේීනසිඹම්,රකෂර්රවරසි්ක්රදවහරක්රභහංනර
අධඹනරුයුතුරඵත්රො ඩරවීරඳර්ොැණර්ඹත්නඹ,ර්ොන රුර
උදහනරොඵෝරඳර්.රවහරං.ර්ඹත්නඹරවහරඵණ්ඩහයොරරප්රහොේ.රඳර්.රවහර
ං.ර්ඹත්නරරර්යම්බරයර ත්.රොඵෝරහ්රසථමහපිත්රයර ත්. 
 

2. ොත් යතුරුරහ්පත්ර
රීරීභරවහරඅොනකුත්ර
හ්පතිරුයුතුරසිදුර
රීරීභ 

ොඳ ත්රුණද්රණඹ,ර
ම්භ්ත්රණ,ර
රඳහහිීනරවර
ගු්රවිදුලිර

ළඩුව්,රපුහුණුර
වරළඩුණළුර
ඳළළත්වීභර 

වීරහොව්රග්රහභරනිශධහරීරම්රඅනුරොඳ ොව යරනිර්ොේලරහරජහතිර
ෘෂිහර්මිරොත් යතුරුරවහර්නිොව්දනරභධසථමහනඹරොත්රබහයරදීර
 ත්.ර 
පුහුණුරළඩුව්ර04රක්රඳත්හර ත්. 
ගු්රවිදුලිරළඩුව්ර02රවහරරඳහහිීනරළඩුවනක්රවිහලඹරයර
 ත්. 
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 8. ශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල ශහරයරත්රප්රභහණඹ 

1. හරලිංර්ශ්රිත්රජරරබහවිත්ඹරහර්ඹක්භරරීරීභරවහරසර්ඹරඵරර
ඳේධතිඹරහිත්රසර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරරොඳ ම්ඳඹක්රවහඅක්.ර0.5ර
විසුරුම්රජරරම්ඳහදනරඳේධතිඹක්ර තුළුරඳළොක්ජර64රො වී්ර
වදු්හදීභ 

ඳළොක්ජර64රක්රමිශදීොනර තිරඅත්යරොම්රනර
විුරො විමම්රරවිරයමි්රඳතී 

2.ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්රොදුණහුම්රමිරිසරබීජරොන මිොකරරඵහදීභ.  

3. නරත්හක්ණොව්දඹරවදු්හදීභරවහරඳළළත්වරො වි/රනිරධහරිර
පුහුණුරණන 

පුහුණුර03ක්රඉරක්රයර02ක්රම්පූර්ණරයර
 ත්. 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

1. ජරරබහවිත්හර
හර්ඹක්භත්හරවහර
ොඹදවුම්රළඳයීභර(සර්ඹරඵරර
ඳේධතිඹරහිත්රසර්ඹර
ඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරර
ොඳ ම්ඳඹක්රවහඅක්.ර0.5ර
විසුරුම්රජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිඹක්ර තුළුර
ට්ුරඹ)රර-ර50%රො විර
දහඹත්ඹ 

සර්ඹරඵරර
ඳේධතිරහිත්ර
ජරරොඳ ම්ඳර-ර
64 
 
අක්.ර0.5රදවහර
විසිරුම්රජරර
ඳේධතිර-ර64 

ඳළොක්ජර64රක්රමිශදීර්නහර
රදී.(සර්ඹරඵරරඳේධතිඹරහිත්ර
සර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරර
ොඳ ම්ඳඹක්රවහරඅක්.ර0.5රවිසුරුම්ර
ජරරම්ඳහදනරඳේධතිඹක්ර තුළුර
ට්ුරඹ).රඉ්ර18රක්ර
ො විමම්රරවිරයර ත්.රඉතිරිර
ඳේධතිරවිරයමි්රඳතී.ර 

 

2.ෘෂිර්භරර

ොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්ර

ොදුණහුම්රමිරිසරබීජර

ොන මිොකරරඵහදීභ. 

ෘ.ොද.ොව්ර
ොදුණහුම්රබීජර-ර
රී.ග්රෆ.ර6.4ර
රඵහදීභර
(ො විොඹක්ර
දවහරග්රෆම්ර200) 

 

සර්ඹරඵරරඳේධතිරරඵහරදීොභ්ර
ඳසුරො වී්රොත්රමිරිසරබීජර
රඵහදීභුරළරසුම්රයරතිබුණත්ර
ඒරනරවිුරමිරිසරබීජරඅ්රවීර
තිබරඵළවි්රක්රිඹහත්භරරීරීභුර
ොන වළරීරවිඹ. 

3. නරත්හක්ණොව්දඹර
වහරො වි/රනිරධහරිර
පුහුණු 

ළඩුව්ර03ර
ඳළළත්විභ 

ළඩුව්ර02රක්රම්පූර්ණරයර
 ත්. 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්
ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. ජරරබහවිත්හරහර්ඹක්භත්හරවහර
ොඹදවුම්රළඳයීභර50%රො විරදහඹත්ඹ 

25.2    87ර%  

2.ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්රොදුණහුම්ර

මිරිසරබීජරොන මිොකරරඵහදීභ. 

0.2     

3. නරත්හක්ණොව්දඹරවහරො වි/ර
නිරධහරිරපුහුණු 

 

0.8     

4.රඳරිඳහරනරවිඹදභ 0.786 0.371 23.248   
ුණළුරඑතු 26.986 23.619 - - 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

ුණරරප්රතිඹර87ර%රරී.රහරලිංර්ශ්රිත්රජරරබහවිත්ඹරහර්ඹක්භරරීරීභරවහරසර්ඹරඵරරඳේධතිඹරහිත්ර

සර්ඹරඵරොඹ්රක්රිඹහරයනරජරරොඳ ම්ඳඹක්රවහර අක්.ර 0.5ර විසුරුම්රජරරම්ඳහදනරඳේධතිඹක්ර තුළුර

ඳළොක්ජර64රො වී්රොත්රවදු්හදීභරභඟි්රජරරබහවිත්හරහර්ඹක්භත්හරළඩිරරීරීභුරපිඹයරොනර

 ත්.රර 

 

14.රරෘෂිරහරලිංරප්රතිංසයණරහඳෘතිඹර2018 
 

1.ංර්ධනරළඩුවනර/ හඳෘතිඹ-රෘෂිරහරලිංරප්රතිංසයණරහඳෘතිඹර2018 

ළඹරශීර්ඹරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණරර-රහරවහරජරරඳවසුම්රරඵහදීභර 

3.රනිභවුභරර-රප්රතිංසයණරයරනිභවරෘෂිරහරලිංර474ර 

4.රප්රතිපරර-රනිඹංරහරොැරතියහයරජරරම්ඳහදනඹරභඟි්රෘෂිරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ.ර 

5.රප්රතිරහීන්රර-රදිස්රික්ර10රොත්ෝයහත්රප්රතිරහීන්ර474ක්ර 

 

 

 
8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 
ෘෂිරහරළිංර474ක්රරප්රතිංසයණඹරයරනිභරයනරරදී.ර 
 

දිස්රික්ඹ ෝරරුණදරරරු.මි. විඹදම්රරරුණදර අත්ළතිර
මකඳත් 

නිභරරහරළිංර
ප්රභහණඹ 

වම්ඵ්ොත් ුර 0.41 0.406  2 

ුණරතිව්ර 13.5 10.0 3.5 74 

භඩරපුර 5.04 2.5  18 

වුනිඹහ 11.6 10.94  69 

රීලිොන ච්චි 8.0 8.0  43 

භහත්ොකර 2.4 0.94  5 

පුත්ත්රභ 1.3 1.168  9 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 
ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතු 

ෘෂිරහරලිංර
ප්රතිංසයණ 

හරවහර
ජරර
ඳවසුම්ර
රඵහදීභ 

රදිස්රික්ර10ක්රතුර 
එනම්රරභහත්ොකර,රවම්ඵ්ොත් ු,රඹහඳනඹ,රර

ුණරතිව්, භ්නහයභ,  ව්නිඹහර,ර
භඩරපුර,රපුත්ත්රභ,රරයත්නපුයරවරරර
රීලිොන ච්චිඹරරඹනරදිසත්රරික්රතුරර 
ප්රතිංසයණඹරයනරරදරෘෂිරහරලිංර474. 

ප්රතිඳහදනර නිදවසර වොැර ර්හර
අධිරහරඹුර්්නරඵළවි්ර
දිස්රික්ර 17්ර 7ක්ර ප්රතිඳහදනර
බහවිත්ඹුර ත්ර ොන වළරීර ඵර
ද්හ,ර 2019ර යුර රඵහොදනර
ොරරඉකලීභර.රර 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර අත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ෘෂිර හර ලිංර
ප්රතිංසයණඹ 

55.00 47.
88 

3.5 
 

- 93ර% ුණදකර ප්රතිඳහදනර රළබීර
ොන භළත්ර (ුණරතිව්,ර
භහත්ොක) 

එතුර 55.00 51.38    



146 
 

යත්නපුය 0.60 0.4  2 

දිස්රික්ඹර ෝරරුණදරර 
රු.මි.ර 

විඹදම්රරරුණදර අත්ළතිර
මකඳත්ර 

නිභරරහරළිංර
ප්රභහණඹර 

භ්නහයභ 3.86 3.77 0.09 32 

ඹහඳනඹර 3.86 3.69  35** 

ඳරිඳහරනරවිඹදම්ර 3.56    

ුණළුරඅඹර 55.0 41.814 3.5 289-35**ර=ර254 

 

දිස්රික්ඹර ෝරරුණදරර 
රු.මි.ර 

විඹදම්රරරුණදර නිභරරහරළිංර
ප්රභහණඹර 

ඹහඳනඹර 20.0 20.0 167ර 
**ඹහඳනඹර 3.86 3.69 35 
එතුර 23.86 23.69 202 
යණහරහයිර 2.473657 2.473957 18 
ුණළුරඑතුර   220 
භසත්රළඩුවෝරප්රතිංසයණඹරයණරරදරෘෂිරළිංරංහර(254ර+ර220)රරර474 

 
9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 
ප්රතිඳහදනරරඵහරදීභුරවළරීරවුරදිස්රික්රවහරහරළිංරප්රතිංසයණරළඩුවනරහර්ථමරනිභරයනර
රදරඅත්යරඅහිත්යරඳහරිරිරත්ත්ත්රඹුොත්රහරවරජරඹරළඳයීභ,රඳරියඹර්යක්හරයරළීනභුර
ොභභරහඳෘතිඹරඉත්හභරළදත්රොව්.රරර 

15.රඳලුසළරළව්රම්භහනරඳේධතිඹරොෝලීඹරලොඹ්රළදත්ර

ෘෂිහර්මිරඋරුභරඳේධතිඹක්රොරරංයක්ණඹරරීරීභ 

1.ළඹරශීර්ඹර-118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රඳලුසළරළව්රම්භහනරඳේධතිඹපිළිඵරම්ප්රදහයිරදළනුභරංයක්ණඹරරීරීභ 

 

3.රනිභවුභරර-ඳලුසළරළව්රම්භහනරඳේධතිඹරපිළිඵවීඩිොඹෝරඳුඹක්රසරයමි්රඳතී. 

4.රප්රතිපරර-රහම්ප්රදහයිරොේශීඹරදළනුභරබහවිත්ඹරභඟි්රහර්ඹක්භරජරරශභනහයණඹර 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො විජනත්හර 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-    
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර

ඉරක්ඹ 
ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර

එඹුරොවේතු 

අත්ඳ්රිහරසරරීරීභ, හර්ත්හරර

චිත්රඳුරරවරරභහධරළඩුව්ර

ඳළළත්වීභ, පුළුකරඋරුභඹර

අධහඳනඹක්රවහරඉොනුම්ර

ක්රභඹක්රංර්ධනඹරරීරීභර

තුළි්රඋරුභොැරටිනහභර

පිළිඵරනිසිරඅොඵෝධඹක්රරඵහර

ළීනභ. 

ඳලුසළරළව්ර
ම්භහනරඳේධතිඹර
පිළිඵරර
අත්ඳ්රිහවහර
හර්ත්හරර
චිත්රඳුරීරීභ 

ඳලුසළරළව්රම්භහනර
ඳේධතිඹරපිළිඵරහර්ත්හභඹර
චිත්රඳුඹක්රසරයමි්ර
ඳතී.ර 

- 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-රහර්ත්හභඹරරචිත්රඳුඹර 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර-රහඳෘතිඹරක්රිඹහත්භරරීරීභර්යම්ඵර

භට්ුොම්රඳතී.රඳරියරඳේධතිර්යක්හරරීරීභරඅයුණණුරයර ත්.ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 
 

      

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

අත්ඳ්රිහරසරරීරීභ, හර්ත්හරර

චිත්රඳුරරවරරභහධරළඩුව්ර

ඳළළත්වීභ, පුළුකරඋරුභඹර

අධහඳනඹක්රවහරඉොනුම්ර

ක්රභඹක්රංර්ධනඹරරීරීභරතුළි්ර

උරුභොැරටිනහභරපිළිඵරනිසිර

අොඵෝධඹක්රරඵහරළීනභ. 

0.515 0.04 - - - - 

ුණළුරඑතු 0.515 0.04 - - - - 



148 
 

03රර විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රඳසුරඅසනුරරශභනහයණඹ 

ර(ඳර්ොැණරරවහරංර්ධනර) 
තියහයරංර්ධනරඉරක්රවහරදර්ලර 

 

ශභනහයණඹරර-ර(ඳර්ොැණ රහරංර්ධනර) 

අ/අර ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹරඹුොත්ර
ක්රිඹහත්භරයනරරදරළඩුව්ර 

ෝරශර
ුණදරර(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදරර 

මූරර
ප්රතිඹර
% 

ක්රිඹහත්භරශර
්ඹත්නඹර 

1. ඳර්ොැණරළඩුව්ර 10.32 3.12 30ර%ර ඳසුරඅසනුරක්ොේත්රර
ශභනහයණඹ්

ඹත්නඹර 
2. ංර්ධනරරළඩුව්ර 82.49 47.24 57ර%ර 

 

 

2018.10.19 දිනරඳසුරඅසනුරත්හක්ණඹරපිළිඵරජහතිරඳර්ොැණරම්භ්ොත්රණඹර(රResearch Symposium)රර

්ඹත්නරඳරිරොැදීරඳළළතිරඅත්යරඑඹුරවබෘගීරවර්චහර්ඹරලහ්තිරවික්රභවත්මිඹරවිේත්රබහරඅභත්මි්ර 

 

අයුණණරර2ර-රකුගි්නරදුයලීභ, ්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරවහරඉවශරොඳෝණඹක්රඅත්ඳත්රයළීනභරවර
තියහයරරරරරරරරරරෘෂිර්භඹරප්රර්ධනඹරරීරීභ.ර 

අයුණණර12ර-රතියහයරඳරිොබෝජනරරරවහරනිසඳහදනරයුහරත්වවුරුරරීරීභ. 
 
 

 

ඉරක් 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.b 2.c  

දර්ලර 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 

 12.3 12.a 12.7      



149 
 

1. ෘෂිරොඵෝඹ්ොේරසිදුනරඳසුරඅසනුරවහනිඹරඅභරරීරීභරවහරත්ර්වහයරවහර

අඹරඑතුරරීරීභරවහරත්රප්රජහොේරොඳෝණඹරවහර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හර තිරරීරීභර

වහත්රනුණරත්හක්ණඹ්රවඳුනහරළීනභුරඳර්ොැණරහඳෘතී් 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර 
1. ෘෂිරොඵෝඹ්ොේරඳසුරඅසනුරවහනිඹරඅභරරීරීභ 

2. ඳසුරඅසනුරජීරහරඹරඉවරරනළංවිභ 

3. අසළ්නරවහරරඅඹරඒතුරරීරීභරතුලි්රනරනිසඳහදනරමහිරරීරීභ 

4. ජහතිර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හර තිරරීරීභර 

3.රප්රතිපරර-ඳර්ොැණ 

රරරරනුණරත්හක්ණඹ්රවඳුනහළීනභරවහරවරොභභරඳර්ොැණඹ්රර2019රයරතුරදරක්රිඹහත්භරොව්. 

4.රප්රතිරහීන්ර-රශ්රීරරංහොව්රහරොොයනරසිඹළුභරෘෂිරොඵෝඹ්ොේරළඳයුම්දහභරවහරඅඹදහභඹ්හිරර 
රරරරක්රිඹහහයම්රරනිඹළලිරසිඹළුරඳහර්ලසඹ්රරෘජුරවහරක්රරොරරප්රතිරහබරහිමියනුර ත් 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතුර 

නළවුම්රඳශතුරුරකරත්ඵහර
ළීනභරවහරශීත්රවිඹලීභරවර
රික්ත්ර සුරුම්රත්හක්ණොඹහිර
පරදහයීත්හර යීභ 
(ෝපය,අ්නහසි,සරබු) 

විජරනඹර ශර ඳරතුරැර
රර ගුණහත්භර වදනහර
ළීනභර වහර නර
ත්හක්නඹක්ර වඳුනහර
ළීනභර 
 

පූර්රප්රතිහයර
වඳුනහොනර ත්.රර 
 

- 

අමරර ඳසුර අසනුර ොයෝර
ඳහරනඹර රීරීභර වහර ජජර
ඳලිොඵෝධඹ්රොඹ දහරළීනභ 

අමරඳසුරඅසනුරොයෝර
ඳහරනඹුරනරක්රභඹක්ර
වඳුනහරරළීනභර 

ොයෝහයඹ් 
වඳුනහොන ත්.ර 

- 

ශ්රීරංහොව්ර ඳහයම්ඳරිර වකර
ර්රරරඳතිනර්වහයරත්්තුර
වර ප්රතිොයෝධීර පිසාඹ්ර ොේර
ප්රීඵොඹෝරටිරවිබඹරවර්වහයර
ර්භහ්ත්ඹරවහරඑහිරබහවිත්ඹ 

ඳහයම්ඳරිර වකර ර්ර
බහවිත්ොඹ්ර
ොඳෝණොඹ්ර ඉවශර
්වහයරනිඳදවීභර 

ළුරහීනටිරරරනරඅත්යර
එභරවීරර්රරර
ප්රීඵොඹ ටිරවිබඹරවිභසීභර
වහරක්ෂුද්රරජීවීරඳරිොැණර
සිදුරයමි්රඳතී. 

- 

අමරොඵෝොැරඳසුරඅසනුර
ගුණහත්භඹරවහරඵඩහරහරඹරදීර්කර
රීරීභරවහරපූර්රප්රතිහයරර
ඵරඳෆභරඅධඹනඹරරීරීභ 

අමරඳසුඅසනුරජීහරඹර
ඉවරරනළංවීභරවහරනුණර
ක්රභොව්දඹක්රවඳුනහළීනභ 

අයි.ී.එච්.ටී.(IPHT)රඵොඹෝර
ළක්සරවරම්ර යමක්රරර
බහවිත්හරශරයුතුරප්රලසත්ර
හ්ද්රණඹ්රවඳුනහරොනර
 ත් 

 

- 

කුරුඳුරවරහදික්හරොත්කර
නිසහයරබහවිත්හරරයමි්ර්වහයර
කරත්ඵහරළීනභරවහරසුදුසුර
්වහයර්රනඹක්රනිඳදවීභ 

ොෞහයක්ෂිත්රොරර
්වහයරකරත්ඵහළීනොම්ර
ක්රභඹක්රොරරනුණර්වහයර
්රනඹක්රනිඳදවීභ 

ඳහරිොබෝගිරරුචිත්ඹර
අනු,රත්ක්හලිරොෝසර
නිසඳහදනඹරවහරොඹ දහත්ර
වළරීරප්රලසත්රකුරුදුරොත්කර
ප්රභහණඹරවඳුනහරොනර ත්. 
 

- 
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතුර 

නළවුම්රඅමරසිසිරනඹරවහරශීත්ර
ශරහයුරරහරඹනර
උඳයණඹක්රනිර්භහණරරීරීභරවහර
ො ඩනළඟීභ 

ක්ොේත්රරත්හඳඹරඉත්යරඅමර
පූර්රසිසිරනඹරවහරනුණර
උඳහංඹක්රනිර්භහණඹරරීරීභ 

සිසිරනරඋඳයණඹර
නිර්භහනඹරොොයමි්ර ත්. 
 

- 

යනිරරොඵෝරඳදනම්රය, 
ප්රතිඔක්සිහයරගුණඹරළඩිදියුණුර
ශරවහරඅඹරඑතුරශර
ග්රළොනෝරහඵහර්ර(ධහනභඹර
්වහයඹ)රරළසීභ 

ුණංරොඵෝොැරොඳෝර
ගණහංරවිලසොකණඹ,ර
විදහහයරත්ත්ත්රතුරර
ොඳෝණීඹරට්ොුෝරුර
ො ඩනළගීභ,රවහරග්රළොනෝරහර
ඵහර්ර(ධහනභඹ්වහයඹ)ර
ළසීභ 

ුණංරොඵෝොැරොඳෝර
ගණහංරවිලසොකණඹර
නිභො ු ත්. 

- 

එශළුරරරඅධිශීත්රඳරියක්ත්හර
ක්රිඹහලිඹරළඩිරදියුණුරරීරීභර

(ළයට්,ොඵෝංචි,බීට්රෑට්) 

සුදුසුරපූර්රප්රතිර්භරවදුනහර
ළීනභ 

ළයට්රර,බීට්රවහරොඵෝංචිර
අධිශීත්යණරංයක්ණඹුර
අදහරරඒහොැරංොව්දර
ගුණරවහනිරොත් නරොරර
උණුජරරප්රතිර්භර
උසණත්ඹරවහරහරසීභහර
වඳුනහොනර ත්ර.ර 

- 

''අමරළඳයුම්රදහභොැර
විලසහීනඹත්ඹරළඩිරදියුණුරරීරීභර
වහරභූවිදහත්භරඋඳයණර
බහවිත්හරරීරීොම්රලත්හර

විලසොකණඹ'' ඕභහයො කරරඅමර
එතුරය්න්ර සුරි්රසිේධිර
අධනඹක් 

ඳර්ොැණරභහොරෝචනර

ඳ්රිහක්රළසීභ, ජංභර
ලත්හරඅධනඹරවහර
අලසරඹරදත්ත්රරඵහළීනභ 

ොත්ෝයහර්නහරඅමරළඳයුම්ර
දහභඹුරඅදහරරභූරදත්ත්ර
ුණදහඹක්රපිළිොඹරශරඅත්යර
ළඳයුම්රදහභරඳහර්ලරු්ර
සිතිඹම්රත්යනරරදී 
 

- 

ොනළුම්රභකරරරගුණහත්භබහඹර
වහරඳසුඅසනුරජීරහරඹරළඩිර
දියුණුරරීරීභරවහරක්රභොව්දඹ්ර
වඳුනහළීනභරවරංර්ධනඹර
රීරීභ 

නිළයදිරොම්රුම්රදර්ල,ර
අසනුරොනලිඹරයුතුරහරඹර
වහරඳසුරඅසනුරජීහරඹර
ළඩිරීරීභරවහරප්රතිර්භර
වඳුනහළීනභ 

ඳසුඅසනුරජීරහරඹරළඩිර
රීරීභරවහරසුදුසුරනිළයදිර
ොම්රුම්දර්ල,රඅසනුර
ොනලිඹරයුතුරහරඹරරවඳුනහර
ොනර ත්. 

- 

ඳශතුරුර රර නිඹමිත්ර ඳරිනත්ර
අසථමහර වඳුනහර ළීනභර වහර
අභර පිරිළඹක්ර හිත්ර
උඳයණඹක්ර ළරසුම්ර රීරීභර
වහරනිර්භහණඹරරීරීභ 

අමප්රොේදර
2ොම්රුම්දත්ත්රඵහළීන
භවහඅමරොම්රුම්දර්ල
නිර්ණඹරීරීභවහොබෞති
වහයහඹනදත්ත්බහවිත්හ
ො ුංහනඅෘතිඹක්
නිර්භහණඹරීරීභ 

ොම්රුම්රදත්ත්රරඵහළීනොම්ර
ුයුතුරනිභවීර ත්.ර
ංහනර්ෘතිඹරසර
යමි්රඳතී 

- 

ඵඩහර ශර ඵඩඉරිඟුරර ෘමිර
වහනිඹරවහරගුණහත්භඹරොොයහිර
ඳළඟිරිර ඳත්රර ජලීඹර යුොැර
ඵරඳෆභරඅධඹනඹරරීරීභ 

ඵඩඉරිඟුරෘමිවහනිඹඅ
භරීරීභදවහනුණක්රභ
ොව්දඹක්වදුනහළීනභ/ර 

විවිධරඳළඟිරිරයුරහ්ද්රණර
ඹුොත්රඵඩඉරිඟුර
ගුකරහොේරවිර්ලණඹර
වීොම්රප්රතිලත්ඹරවඳුනහර
ොනර ත්. 
 

- 
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7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

නළවුම්රඳශතුරුරකරත්ඵහළීනභර
වහරශීත්රවිඹලීභරවරරික්ත්ර
 සුරුම්රත්හක්ණොඹහිරපරදහයීත්හර

 යීභ (ෝපය,අ්නහසි,සරබු) 

3.698 0.046 0.28 3.12 93.2  
 
 
ඳර්ොැණර
උඳයණරවහර
යහඹනරද්රර
ළඳයීභරප්රභහදර
වීභ 

අමරරරඳසුරඅසනුරොයෝරඳහරනඹර
රීරීභරවහරජජඳලිොඵෝධඹ්ර
ොඹ දහරළීනභ 

1.23 0.0137 0.461 0.612 88.3 

ශ්රීරංහොව්රඳහයම්ඳරිරවකරර්ර
රරඳතිනර්වහයරත්්තුර
වප්රතිොයෝධීපිසාඹ්ොේරප්රීඵොඹෝර
ටිරවිබඹරවර්වහයරර්භහ්ත්ඹර
වහරඑහිබහවිත්ඹ 

1.05 0.014 0.346 0.457 77.8 

අමරොඵෝොැරඳසුරඅසනුරගුණහත්භඹර
වහරඵඩහරහරඹරදීර්කරරීරීභරවහර
පූර්ප්රතිහයරරඵරඳෆභර
අධඹනඹරරීරීභ 

0.564 0.015 0.348 0.085 79.4 

කුරුඳුරවරහදික්හරොත්කරනිසහයර
බහවිත්හරයමි්ර්වහයරකර
ත්ඵහළීනභරවහරසුදුසුර්වහයර
්රනඹක්රනිඳදවීභ 

0.37 0.009 0.323 0.028 97.3  

නළවුම්රඅමරසිසිරනඹරවහරශීත්රශර
හයුරරහඹනරඋඳයණඹක්ර
නිර්භහණරරීරීභරවහරො ඩනළඟීභ 

0.966 0 0.133 0.737 90.1  

යනිරරොඵෝරඳදනම්ය, 
ප්රතිඔක්සිහයරගුණඹරළඩිදියුණුර
ශරවහරඅඹරඑතුරශග්රළර
ොනෝරහඵහර්ර(ධහනභඹර්වහයඹ)ර
ළසීභ 

0.6725 0.023 0.224 0.376 92.6  

එශළුරරරඅධිශීත්රඳරියක්ත්හර
ක්රිඹහලිඹරළඩිදියුණුරරීරීභර

(ළයට්,ොඵෝංචි,බීට්රෑට්) 

0.3602 0 0.288 0.069 99.1 ඳර්ොැණර
උඳයණරවහර
යහඹනරද්රර
ළඳයීභරප්රභහදර
වීභ 

''අමරළඳයුම්රදහභොැර
විලසහීනඹත්ඹරළඩිරදියුණුරරීරීභර
වහරභූවිදහත්භරඋඳයණර
බහවිත්හරරීරීොම්රලත්හර

විලසොකණඹ'' ඕභහයරො කරරඅමර
එතුරය්න්ර සුරි්රසිේධිර
අධනඹක් 

0.423 0.003 0.139 0.210 83.2  

ොනළුම්රභකරරරරගුණහත්භරබහඹර
වහරඳසුරඅසනුරජීරහරඹරළඩිරදියුණුර
රීරීභරවහරක්රභොව්දඹ්රවඳුනහර
ළීනභරවරංර්ධනඹරරීරීභ 

0.38 0.014 0.117 0.206 88.7  
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

සිඹළුභරඳර්ොැණඹ්රවහරඳර්ොැණරභහොරෝචනරඳ්රිහරපිළිොඹරරො ුර ත්.රඅලරඋඳයණර

මිශදීොනර ත්. 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

භසථමරළඩුවෝරොබෞතිරප්රතිඹර82.4%රී.රමූරරප්රතිඹර89.4%රී.ර

************************************************************************ 

 

2. ඳරතුරුරවරඅොනකුත්රොඵෝඹ්ොේරළඳයුම්රවහරඅඹදහභරරභනහයණර

ක්රිඹහහයම්රරළඩිදියුණුරරීරීොම්රංර්ධනරහඳෘතී් 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර 
 ෘෂිොඵෝඹ්රොේරළඳයුම්රවහරඅඹරදහභරළඩිරදියුණුරරීරීභ 
 ෘෂිරොඵෝඹ්ොේරඳසුරඅසනුරවහනිඹරඅභරරීරීභරවහරගුණහත්භඹරඉවශරනළංවීභ 

3.රනිභවුභර- 

 අම,රොොක,රඳළොඳ කරවහර රෝපයරොඵෝඹ්ොේරළඳයුම්රවහරඅඹරදහභරළඩිදියුණුරරීරීභරතුලි්රඑභර

ොඵෝඹ්ොේරඳසුරඅසනුරවහනිඹරඅභරවීභර 

 වීරවරඅොනකුත්රොඵෝඹ්ොේරළඳයුම්රදහභරවිධිභත්වීභ 

4.රප්රතිපරර- 
අමරළසුම්රඒර39රක්රදියිනරපුයහරපිහිටුහර ත්.ර2017රොර්රපිහිටුවීභුරඅෝපක්හරරරනුණත්රභළතියණඹර
නිහරපිහිටුවීභුරොන වළරීවරොොකරළසුම්රඒර12රක්රඳළොඳ කරළසුම්රඒර12රක්රවහරෝපයරළසුම්ර
ඒර 27ර ක්ර අනුයහධපුයර දිස්රික්ඹර තුරර සථමහපිත්ර ො ුර  ත්.ර ොොකර ළසුම්ර ඒර 60ක්දර ඳළොඳ කර

ළසුම්රඒර50ක්දරෝපයරළසුම්රඒර20ක්දරරපිහිටුවීභුරඅලරසිඹළුරුයුතුරනිභරො ුර ත්. 
 

5.රප්රතිරහීන්ර-රෘජුරප්රතිරහීන්රංහර176රරී. ළඳයුම්ර වහර අඹර දහභර ක්රිඹහහයම්හිර නිඹළලිර සිඹළුර
ඳහර්ලසඹ්රක්රරොරරප්රතිරහබරහිමියනුර ත් 

 

 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ඳශතුරුර රර නිඹමිත්ර ඳරිනත්ර
අසථමහරවඳුනහරළීනභරවහරඅභර
පිරිළඹක්ර හිත්ර උඳයණඹක්ර
ළරසුම්ර රීරීභර වහර නිර්භහණඹර
රීරීභ 

0.474 0.008 0.228 0.193 90.5  

ඵඩහර ශර ඵඩර ඉරිඟුරර ෘමිර
වහනිඹර වහර ගුණහත්භඹර ොොයහිර
ඳළඟිරිර ඳත්රර ජලීඹර යුොැර ඵරඳෆභර
අධඹනඹරරීරීභ 

0.195 0.035 0.05 0.073 81.0 

 10.3827 0.1807 2.937 6.166 89.4  
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6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-ර 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැර

නම්රඑඹුරොවේතුර 

අමරොඵෝොැරළඳයුම්රවහරඅඹර
දහභරශභනහයණර
ක්රිඹහහයම්රළඩිරදියුණුරරීරීභරරර 

නිළයදිරඳසුරඅසනුර
ක්රිඹහහයම්රොඹ දහර්නහර
අමරළසුම්රඒර44රක්ර
පිහිටුහර ත්.ර 

අමරළසුම්රඒර39රක්ර
දියිනරපුයහරපිහිටුහර ත්ර 

ළසුම්රඒර
සථමහපිත්රරීරීභුර
අලරරඅලර
 ත්ළම්රඋඳයණර
ළඳයීභරරප්රභහදරවීභර
. 
 

ොොකරොඵෝොැරළඳයුම්රවහර
අඹරදහභරශභනහයණර
ක්රිඹහහයම්රළඩිදියුණුරරීරීභර 

නිළයදිරඳසුරඅසනුර
ක්රිඹහහයම්රොඹ දහර්නහර
ොොකරළසුම්රඒර72ර
ක්රපිහිටුහර ත්.ර 

ොොකරළසුම්රඒර12ර
අනුයහධපුයරදිස්රික්ඹරතුරර
සථමහපිත්රො ුරොොකර
ළසුම්රඒර60ර
ප්රතිරහීන්රවහරපුහුණුර
ඳහාභහරහරඳත්හරර ත්.රර 
 

ඳළොඳ කරොඵෝොැරළඳයුම්රවහර
අඹරදහභරශභනහණර
ක්රිඹහහයම්රළඩිරදියුණුරරීරීභර 

නිළයදිර ඳසුර අසනුර
ක්රිඹහහයම්ර ොඹ දහර ්නහර
ඳළොඳ කරළසුම්රඒර62රක්ර
පිහිටුහර ත්.ර 

ඳළොඳ කරළසුම්රඒර12ර
අනුයහධපුයරදිස්රික්ඹරතුරර
සථමහපිත්රො ුර ත්.රළසුම්ර
ඒර50රක්රප්රතිරහීන්ුර
පුහුණුරඳත්හර ත්.ර 

 

ෝපයරරොඵෝොැරළඳයුම්රවහර
අඹරදහභරශභනහණර
ක්රිඹහහයම්රළඩිරදියුණුරරීරීභ 

නිළයදිර ඳසුර අසනුර
ක්රිඹහහයම්ර ොඹ දහර ්නහර
ෝපයර ළසුම්ර ඒර 47ර ක්ර
පිහිටුහර ත්.ර 

ෝපයරළසුම්රඒර27ර
අනුයහධපුයරදිස්රික්ඹරතුරර
සථමහපිත්රො ුර ත්.,රළසුම්ර
ඒර20ක්රපිහිටුවීභුර
ප්රතිරහීන්රපුහුණුරයර ත්. 

 

ෘෂිර ොඵෝඹ්ොේර ළඳයුම්දහභර
ශභනහයණඹරරීරීභ 
 

අනුයහධපුයරනුයඑළිඹරවහරකුරුණෆරර
දිස්රික්ඹ්හිරම්ඵටු,රරලීක්ස,රළයට්,ර
ොොක,ර ඳළොඳ කර වහර යවිරර
ළඳයුම්දහභරරභනහයණඹරරීරීභ/ 

අදහරර දිස්රික්ඹ්හිර ර ළඳයුම්දහභර
ශභනහයණඹරරීරීභුරඅලර 
ො විරංවිධහනරපිහිටුහර ත්.රදත්ත්ර
විලසොකණඹරොොයමි්රඳතී. 

දිස්රික්රරීහිඳඹුර
අදහරරදත්ත්රරොන රළබීභ 

වකරළඳයුම්දහභරවිධිභත්රරීරීභ-නිඹුණර
හඳෘතිඹ 
 

ො විරංවිධහන,රවකරොභෝකරහිමිඹ්,ර
වර වීර ළඳයුම්ර දහභොැර අොනකුත්ර
ඳහර්ලසඹ්ර වහර දළනුත්ර රීරීොම්ර
ළඩුව්රඳත්හර ත්රර 

නිඹුණරහඳෘතිොැරක්රිඹහහයම්ර
ම්පූර්ණරො ුර ත්. 

 

්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරවහර ළඩිර දියුණුර
ශර ඳසුර අසනුර ත්හක්ණඹ්ර
ොඹ දහ්නහර අ්දභරපිණිඵරභවජනර
ොෞරඳරීක්රරු්රදළනුත්රීරීභ 

්වහයර සුයක්ෂිත්ත්හර පිළිඵර පුහුණුර
ඳහාභහරහර25ක්රවයවහරරභවජනරොෞර
ඳරීක්ර රු්1500ක්ර දළනුත්ර
රීරීභ/ර 

පුහුණුරඳහාභහරහර18ක්රවයවහරරභවජනර
ොෞරඳරීක්රරු්ර916ක්ර
දළනුත්රො ුර ත්. 

ොභභරහඳෘති්ර2018ර
ළ්පත්ළම්ඵර්රභර්යම්බර
යනරරදී. 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 

ප්රධහනරරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

අමර ොඵෝොැර ළඳයුම්ර වහර
අඹර දහභර
ශභනහයනණර
ක්රිඹහහයම්ර ළඩිදියුණුර
රීරීභරරර 

4.33 0.5 2.452 1.096 93.5 - 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

2018රයරතුරරඅමරළසුම්රඒර39රක්රදියිනරපුයහරපිහිටුනරරදී..රොොකරළසුම්රඒර12රක්රඳළොඳ කර

ළසුම්රඒර12රක්රවහරෝපයරළසුම්රඒර27රඅනුයහධපුයරදිස්රික්ඹරතුරරසථමහපිත්රො ුර ත්.රොොකර

ළසුම්ර ඒර 60ක්දර ඳළොඳ කර ළසුම්ර ඒර 50ක්දර ෝපයර ළසුම්ර ඒර 20ක්දර ර පිහිටුවීභුර අලර

උඳයණරප්රතිරහීන්රොත්රරඵහරදීර ත්. 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

භසථමර ළඩුවෝර ොබෞතිර ප්රතිඹර 88%ර රී.ර මූරර ප්රතිඹර 93.12රී.ර වඳු්හර දු්රනිළයදිර ඳසුර

අසනුරක්රිඹහහයම්රතුලි්රඅමරළඳයුම්රදහභොැරඳසුරඅසනුරවහනිඹර42%රසිුර6%ක්රදක්හරඅඩුරවීර ත්.ර 

*********************************************************************** 

 
 
 
 
 
 

ප්රධහනරරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ොොකරොඵෝොැරළඳයුම්රවහර
අඹරදහභරශභනහයණර
ක්රිඹහහයම්රළඩිදියුණුරරීරීභර 

21.85 0.15 18.09 2.541 95.1 

- 

ඳළොඳ කරොඵෝොැරළඳයුම්රවහර
අඹරදහභරශභනහයනර
ක්රිඹහහයම්රළඩිදියුණුරරීරීභර 

20.598 0.15 14.924 4.367 94.4 
 

ෝපයරොඵෝොැරළඳයුම්රවහරඅඹර
දහභරශභනහයණර
ක්රිඹහහයම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 

8.32 0.04 6.184 1.785 96.3 
- 

ෘෂිරොඵෝඹ්ොේර
ළඳයුම්දහභර
ශභනහයණඹරරීරීභ 
 

0.86955 0.125 0.524 - 74.6 

ෘෂිරනිසඳහදනර
දත්ත්රරසිතිඹභරර
ො විජනර
ංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු
රභගි්රර
ොන මිොකරරඵහර
ොදනරරදී. 

වකරළඳයුම්දහභරවිධිභත්ර
රීරීභ-නිඹුණරහඳෘතිඹ 
 

0.232 0.165 - - 71.1 
ුණදකර ොඹ දහර
නළත්ර 

්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරවහර
ළඩිරදියුණුරශරඳසුරඅසනුර
ත්හක්ණඹ්රොඹ දහ්නහර
අ්දභරපිළිඵරභවජනර
ොෞරඳරීක්රු්ර
දළනුත්රීරීභ 

03 0.916 - - 30.5 

අදහරර
දිසතුක්රර
ඳත්හර ත්.ර 

විදහහයරඳවසුම්රළඩිදියුණුර
රීරීභරවයවහරළඳයුම්දහභොැර
ඳහර්ලසරු්රොත්ර
සුයක්ෂිත්ර්වහයරපිළිඵර
ඩහත්රොව රොේඹක්ර
රඵහදීභර 

26 - 3.027 22.302 97.4 

- 

එතු       
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3.  විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-අොරවියණඹ 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණුරවහරදර්ලර 

 

 

 

 

ොවරරොඵ ජු්රඅොරවිරළරර-ර්රිකුණහභරඹර ට්ුක්හරමිරදීරරළීනභර-රරුරඅභහත්තුභහර තුළුරනිරධහරී්ර 

 

 

 

ඉරක්ර
වහර 
දර්ලර 

5.a 5.a.1(a)  

   

12.3 12.a 12.7 

අ/අර ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹරඹුොත්ර
ක්රිඹහත්භරයනරරදරළඩුව්ර 

ෝර
ශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදරර 

මූරර
ප්රතිඹර
% 

ක්රිඹහත්භරශර
්ඹත්නඹර 

1. “සිதුණ”රහ්ත්හරො විරංවිධහනරවිඵරරළ්වීභර-ර
2018 
 

100    

2. ජනත්හොේරොඳෝණරත්ත්ත්ඹරළඩිදියුණුරයනර
අත්යභරහ්ත්හරහඹත්ඹරඉවශරනළංවීභර
(ොවශරොඵ ජු්ර) 

30 11.97 39ර% ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

3. “රසිதුණර”රහ්ත්හරො විරංවිධහනරවිඵරරළ්වීභර
2018 

70 58.94ර 84ර% ො විජනරංර්ධනර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

  “අපිරරයිරඅවිර්ෝ”රළඩුවනරඹුොත්රඳශහත්රබහරභගි්රසිදුරශරළඩුව්ර 

  ඹවඳත්රෘෂිහර්මිරපිලිොත්රවඳු්හරදීභරවහර
ප්රචලිත්රරීරීභ. (GAP) 
 

   ඵයුණරඳරහත්ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 

  ොේශීඹර්වහයරප්රර්ධනඹ    භධභරඳශහත්රෘෂිර්භර
අධක්රහර්ඹහරඹ 

  ඹවඳත්රෘෂිහර්මිරපිළිොත්රවදු්හරදීොම්ර
හඳෘතිඹ 

   භධභරඳශහත්ර 

  තිොඳ රර(රජහතිර්වහයරප්රර්ධනරභණ්ඩරඹර
) 

   ජහතිර්වහයරප්රරර්ධනර
භණ්ඩරඹ 

  “ලිඹරවිඹ”රඅොරවිරළරරඉදිරරීරීභ 
 

   දකුණුරඳශහත්රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු. 
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1. ජනත්හොේරොඳෝණරත්ත්ත්ඹරළඩිදියුණුරයමි්රහ්ත්හර

හඹත්ඹරඉවශරනළංවීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර 

i. හ්ත්හ්රවිඵරරළ්වීභරඔසොේරො විරඳවුකරරර්ර්ක රවහරභහජීඹරත්ත්ත්ඹරළඩිදියුණුරරීරීභ 

ii. ොෞරම්ඳ්නර්වහයරයහරොබෝජනරයුහරොනසරරීරීභ 

iii. ොේශීඹර්වහයරඳරිොබෝජනඹරප්රර්ධනඹ 

iv. ොේශීඹරලොඹ්රසරයනරරදර්වහයරරරසුරබත්හඹරළඩිරරීරීභ 

v. හ්ත්හ්ොේරහඹත්රංර්ධනඹ 

vi. ො විරතු්රඅත්යරොඳෝණඹරපිළිඵරදළනුම්ත්රබහඹර තිරරීරීභ 

 

3.රනිභවුභරර- 

i. ඉකුත්රොර්රොවරරොඵ ජු්රභධසථමහනර02රරඉදිරීරීම්රවහරඋදහනහරංයණරුයුතුරඅ්රරීරීභ. 

ii.  “එභරපිඹරො විරනිභළවුම්”රඅොරවිකරඉදිරීරීභ. 

iii. ොවරරොඵ ජු්රභධසථමහනරවහරඅලරඋඳයණරමිරදීළීනභරවහරනහභපුරුරළඳයීභ. 

iv. පුහුණුරවහරදළනුම්ත්රරීරීම්රළඩුව්රඳළළත්වීභ. 

v. ඳතිනරොවශරොඵ ජු්රභධසථමහනරඅළුත්ළඩිඹහරරීරීභ. 

 

4.රප්රතිපරර-ො විරතු්රවිඵරර්නරඅත්යතුයභරජනත්හොේරොඳෝණරත්ත්ත්ඹරඉවශරනළංවීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රඅඩුර්දහඹම්රහිත්රො විරඳවුකරරරහ්ත්හ්,රොේශීඹර්වහයරඳරිොබෝජඹ්,රො වී් 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-ර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

1. ඉකුත්රොර්රරඉදිරීරීම්ර
අණ්ඩරයොනරඹහභර 

ොවරරොඵ ජු්ර
භධසථමහනර02 

ළඩරඅ්ය ත්.  

2. ඉකුත්රොර්රර
උදහනහරංයණරුයුතුර 

ොවරරොඵ ජු්ර
භධසථමහනර02 

ළඩරඅ්ය ත්.  

3. “එභරපිඹරො විරනිභළවුම්”ර
අොරවික 

අොරවික 2 රඉදිරීරීභ ඉදිරීරීම්රුයුතුර්යම්බරය ත්.  

4.   අලරඋඳයණරමිරදීළීනභර
වහරනහභපුරුරළඳයීභ 

නහභරපුරු 2, රඅලර
උඳයණරමිරදීළීනභ 

ම්පූර්ණරයර ත්.  

5.  පුහුණුරවහරදළනුත්රරීරීම්ර
ළඩුව් 

100 54 ඳත්හ ත්.  

6. ඳතිනර“ොවශරොඵ ජු්”ර
භධසථමහනරනඩත්තුරරීරීභ 

 ොඳ ොශ ්නරු, නුයඑළිඹ, 
හොයයි, ෝපයහොදණිඹ, රබුද-ර

නඩත්තුරුයුතුරසිදුයර ත්. 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

භසථමරළඩුවනර2018රර්ලොැදීරොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහරොනර

 ත්.ර 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශරුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්රොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1. ඉකුත්රොර්රරඉදිරීරීම්ර
අණ්ඩරයොනරඹහභර 

7.5 5.688 6.257  40  

2. උදහනහරංයණරුයුතුර 
2.0   

3. “එභරපිඹරො විර
නිභළවුම්”රඅොරවික 

16.0   

4.   අලරඋඳයණරමිරදීර
ළීනභුරවහරනහභරපුරුර
ළඳයීභ 

1.0   

5.  පුහුණුරවහරදළනුත්රරීරීම්ර
ළඩුව් 

1.0   

6. ඳතිනරොවශරොඵ ජු්ර
භධසථමහනරනඩත්තුරරීරීභ 

2.0   

7. ඳරිඳහරනරපිරිළඹ 0.5   

එතු 
30.0   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. ඉකුත්රොර්රරඉදිරීරීම්රඅණ්ඩර
යොනරඹහභර 

ොවරරොඵ ජු්රභධසථමහනර02 ළඩරඅ්යර ත්. 

2. ඉකුත්රොර්රරඋදහනහරංයණර
ුයුතුර 

ොවරරොඵ ජු්රභධසථමහනර02 ළඩරඅ්යර ත්. 

3. “එභරපිඹරො විරනිභළවුම්”ර
අොරවික 

අොරවික 2 රඉදිරීරීභ ඉදිරීරීම්රුයුතුර්යම්බරය ත්. 

4.   අලරඋඳයණමිරදීළීනභරවහර
නහභරපුරුරළඳයීභ 

නහභරපුරු 2, රඅලරඋඳයණර
මිරදීළීනභ 

ම්පූර්ණරයර ත්. 

5.  පුහුණුරවහරදළනුත්රරීරීම්ර
ළඩුව් 

100 54  

6. ඳතිනර“ොවශරොඵ ජු්”භධසථමහනර
නඩත්තුරරීරීභ 

 ොඳ ොශ ්නරු, නුයඑළිඹ, හොයයි, 
ෝපයහොදණිඹ, රබුද-රනඩත්තුරුයුතුර

සිදුයර ත්. 
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2.  ොවශරොඵ ජු්රඅොරවිරභධසථමහනඹක්රපිහිටුවීභර- භහත්ොක 
1.රළඹරශීර්ඹර-ර118-02-03-20-2509 

2ර.රඅයුණණුර-රභහත්ොකරප්රහොේශීඹරොකම්රො ට්ාහලඹුරඅඹත්රොවරරොඵ ජු්රඅොරවිරළරරභඟි්ර

ෘෂිර්මිරොේශීඹර්වහයරබහවිත්ඹරඉවරරනළංවීභ. 

3ර.රනිභවුභර-රොවරොඵ ජු්රඅොරවිරභධසථමහනඹක්රපිහිටුවීභ 

4.රප්රතිඳරර-රරොේශීඹර්වහයරොොයහිරජනඹහරොේර කභරළඩිරවීභරතුලි්රොේශීඹර්වහයරබහවිත්ඹරඉවරර

නළංවීභ.ර 

5.රප්රතිරහීන්ර-රභහත්ොකරජනත්හරවරහ්ත්හරහඹඹ්ර 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹ 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතු 

 
භහත්ොකර
ොවරොඵ ජු්රවොකර
අොරවිරළොකරභහයිම්ර
ත්හ්පඳොැරඉතිරිරළඩර
නිභරරීරීභ 

ොවරොඵ ජු්රඅොරවිර
භධසථමහනඹක්රපිහිටුවීභ 

ොවරොඵ ජු්රඅොරවිර
භධසථමහනොැරළඩර
අ්රරීරීභ 

 

භහත්ොකර
ොවරොඵ ජු්රවොකර
යථමහරරළඩිරදියුණුර
රීරීභ 

ොවරොඵ ජු්රඅොරවිර
භධසථමහනඹක්රපිහිටුවීභ 

ොවරොඵ ජු්රඅොරවිර
භධසථමහනොැරළඩර
අ්රරීරීභ 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි.) 

2.රඵළඳීම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්රඑඹුර

ොවේතු 
ොවරොඵ ජු්ර
වරර තිරරීරීභ 

866,114.56 839966.98 නළත් නළත් 96%  

8ර.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශඟහරයරත්රප්රභහණඹ, 

ොවරරොඵ ජු්රවරරමහිවීභරතුලි්රප්රොේලොැරජනඹහුරොේශීඹර්වහයරොොයහිර කභර තිවීභ. 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණ. 

ොවරරොඵ ජු්රවරරභඟි්රොේශීඹර්වහයරබහවිත්ඹරඉවශරනළංවීභරවහරහ්ත්හ්රපිරිුරනරරැරීඹහර

රඵහදීභරතුලි්රකුටුම්බර්ධහඹභරඉවරරනළංවීභරවහරවනදහයීරමිරුරපිරිසිදුරොේශීඹරගුණහත්භරඵවි්ර

ළඩිර්වහයරරඵහදීභ.රර 
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3.  “සිதුණ”රහ්ත්හරො විරංවිධහනරවිඵරරළ්වීභරරරරර2018 
 

1රරරරරරරරරරරරළඹරශීර්ඹර-ර118-2-3-20-2509 
 
 

2ර අයුණණුර-ර ෘෂිර්භඹරහඳහයඹක්රොරරොන රජීොනෝඳහඹක්රොරරරහරො වී්ර 
විඵරර ්හර එයි්ර ඔවු්ොේර ජීනර ත්ත්ත්ඹර උසො ුර ඔවු්ර භහජර
පිලිළීනභුරවහර්ත්භහභිභහනඹරළඩිරපිරික්රඵුරඳත්රීරීභ 

 

3. නිභවුභර-ර සිත්ුණරහ්ත්හරො විරහ්ත්හ්ොේරජීනරත්ත්ත්ඹරනහරසිටුවීභරවහරඔවු්ර 
ඉතිරිරරීරීභුරොඳශමවීභරවහරහ්ත්හරහඹඹ්රමහිරීරීභ 

 

4. ප්රතිපරර-ර 1.රප්රතිරහීනරහ්ත්හ්ොේර්දහඹභරවහරොඳෝණරභට්ුභරඉවශරනළංවීභරතුලි්ර 
රරරරඔවු්රනහසිටුවිභ.රරරරරරරරරරරරරරරරරරර 
2.රකුටුම්බරඉතුරුම්රර්ධනඹරවීභ. 
3.රවිෝරොත් යර්වහයරඳරිොබෝජනඹරවහරභවජනත්හරොඹ ුණරවීභ. 
4.දළනුභ,ර්කඳරවහරකුරත්හ්රපිරිරනහඹත්,රශභණහයණරරරරරරරරරරරරරරරරර 
රරරවළරීඹහ්ෝරහ්ත්හරවිඵරරළ්වීභ. 

 

5. ප්රතිරහීන්ර-රෘජු/රක්ර :රො විරහ්ත්හ්ර597,ර216රරී 
 

 
6.ොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ 

ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

“සිதුණ”රක්ෂුද්රරුණර අත්ොඳ ත්,රඳහසොඳ ත්,රමකර

ොඳ ත්රුණද්රණඹ 

ඳහසොඳ ත්ර300000 
රිසිට්රොඳ ත්ර100000ර
ුණදකරොඳ ත්ර25000ර

ොරජර්රොඳ ත්රඅත්ොඳ ත්ර
8000 

ඳහසොඳ ත්ර300000 
රිසිට්රොඳ ත්ර100000රුණදකර
ොඳ ත්ර25000රොරජර්ර
ොඳ ත්රඅත්ොඳ ත්ර8000 

- 
 

“සිதුණ”රොඵ ජු්වක ොඵ ජු්වකර21 ොඵ ජු්වකර21 

හ්ත්හරො විරංවිධහනරවහර්පරහසටික්රකඩරවහර
කුඩ 

කුඩර60 කුඩර60 

ො විජනරංර්ධනරනිශධහරී්රවරහ්ත්හර
ො වී්රවහරපුහුණුරළඩුව් 

නිශධහරී්රර2556 නිශධහරී්රර2556 

ෘ.ඳ.නි..රනිශධහරී්රවහරපුහුණුරළඩුව්ර
(ඩි්පොරෝභහ) 

නිශධහරී්රර177 නිශධහරී්රර177 

ෘ.ඳ.නි..රනිශධහරී්රවහරඑක්රඅවුරුදුරපුහුණුර
ළඩුව් 

නිශධහරී්රර121 නිශධහරී්රර121 

දිස්රික්රභට්ුමි් ොතුරහරත්යඟරඳළළත්වීභ දිස්රික්ර24ර දිස්රික්ර25 

“සිதුණ”රො විජනරඟයහර(හර්තු) ඟයහර10000ක් ඟයහර10000ක් 

“සිதුණ”රරඳහහිීනරළඩුව් ළඩුව්ර12ක් ළඩුව්ර15ක් 

“සිதුණ”රගු්රවිදුලිරළඩුව් ළඩුව්ර25ක් ළඩුව්ර25ක්  
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7. ුණරරප්රතිඹර       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 

ෝර
ශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රර
ුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

“සිதුණ”රක්ෂුද්රරුණර අත්ොඳ ත්,රඳහසර

ොඳ ත්,රමකරොඳ ත්රුණද්රණඹ 

21.4625 

46.34 13.00 14.80 89% 

- 

“සිதුණ”රොඵ ජු්වක 29.5 

හ්ත්හරො විරංවිධහනරවහර
්පරහසටික්රකඩරවහරකුඩ 

0.66 

ො විජනරංර්ධනරනිශධහරී්රවර
හ්ත්හරො වී්රවහරපුහුණුර
ළඩුව් 

1.447 

ෘ.ඳ.නි..රනිශධහරී්රවහරපුහුණුර
ළඩුව්(ඩි්පොරෝභහ) 

0.484 

ෘ.ඳ.නි..රනිශධහරී්රවහරඑක්රඅවුරුදුර
පුහුණුරළඩුව් 

0.331 

දිස්රික්රභට්ුමි් ොතුරහරත්යඟර
ඳළළත්වීභ 

3.75 

“සිதුණ”රො විජනරඟයහර(හර්තු) 1.1 

“සිதුණ”රරඳහහිීනරළඩුව් 6 

“සිதුණ”රගු්රවිදුලිරළඩුව් 3.75 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 1,5155 
එතු 70      

 
8. ශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹර-රහ්ත්හ්ර597,ර216ර

ක්ො විරංවිධහනරරවිඵරර්වීභරවහරවබහගීරවීර ත්.රර 
 

9. භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරික්ණ.ර  
සිත්ුණරහ්ත්හරො විරහ්ත්හ්ොේරජීනරත්ත්ත්ඹරනහරසිටුවීභරවහරඔවු්රඉතිරිරරීරීභුර
ොඳශමවීභර වහර හ්ත්හර හඹඹ්ර මහිරීරීභර තුලි්ර කුටුම්බොැර ්ර්ක ර වළරීඹහර
ළඩිදියුණුරරීරීභර 
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4.   විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රත්ත්රවහනිරවහරයක්ණඹ 

 
තියහයරංර්ධනරඉරක්ර 2 15 
දර්ලරර 2.4 15.3ර/15.7 

2.4.1 15.3.1ර/ර15.7.1 
 
අ/අර ජහතිර්වහයරනිසඳහදනර

ංග්රහභඹරඹුොත්රක්රිඹහත්භර
යනරරදරළඩුව්ර 

ෝරශ 
රුණදරර(රු.මි.) 

විඹදම්රශර 
ුණදරර 

මූරර
ප්රතිඹර% 

ක්රිඹහත්භර 
ශර්ඹත්නඹර 

1 
අලිරළුරසථමහඳනඹරරීරීභ 
 

5.00 5.019 100ර% 

ප්රහොේශීඹර
ෘෂිර්භර
ඳර්ොැණරවහර
ංර්ධනර
භධසථමහනඹ, 
අයරංවිර 

2 
සර්ඹරඵරරවීදිරරහම්පුරවිරරීරීභ 
 

2.5 2.294 91ර%ර  

3 

ෘමිරොන නරතු්ෝර
සිදුනරහරවහනිරලි්ර්යක්හර
යළීනභරවහරවිදුලිරළුර
වඳු්හදීභ 
 

1.365 - - 

හ්පතිරවහරපුහුණුර
භධසථමහනඹ, 
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
 

  ඳශහත්රබහරඹුොත්රසිදුයර තිරළඩුව්ර-රඉදිරිඹුරදක්හර ත්ර   

 4 
ොඵෝරහ්රනරතු්ෝර
රැරළීනභ 

   

නිොඹෝේරඹර
ෘෂිර්භර
අධක්ර
හර්ඹහරඹ-
ෆකර,ර
නිොඹෝජර
ෘෂිර්භර
අධක්ර
හර්ඹහරඹ-
යත්නපුය 
 

 5 

නරතු්ෝරහ්ර
්යක්හරයරළීනොම්රහඳෘතිඹ 
 

   
භධභරඳශහත්ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

ර 

 සර්ඹරඵරරවිදුලිරඳේධතිරවරඅලිරළුර 
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1.රරඅලිරළුරසථමහඳනඹරරීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රනරඅලි්ෝරොඵෝරහර්යක්හරයරළීනභ 

3.රනිභවුභරර-රරී.මි.ර6රක්රදිරඅලිරළුක්රසථමහඳනඹරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-රඳර්ොැණරුයුතුරවහරොඵෝරහ්රර්යක්හරත්වවුරුරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රප්රහොේශීඹරෘෂිර්භරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ, අයරංවිර 

 

 

 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර100ර%රරී.ර-රඳර්ොැණරුයුතුරවහරොඵෝරහ්රර්යක්හරත්වවුරුරරීරීභරවහර
ුයුතුරයර ත්.ර 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

1.ර ඳර්ොැණර ්ඹත්නොැර
්යක්ෂිත්ර ළුර ඔසොේර විදුලිර
ළුක්රසථමහඳනඹරරීරීභ 

රී.මි.ර6රක්රදිර
අලිරළුක්ර
සථමහඳනඹරරීරීභ 

ම්පූර්ණරයර ත් - 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ      

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1.රඳර්ොැණර
්ඹත්නොැර්යක්ෂිත්ර
ළුරඔසොේරවිදුලිර
ළුක්රසථමහඳනඹරරීරීභ 

5.0 0.512 4.507    

ුණළුරඑතු 5.0 5.019  100%  

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල ශඟහරයත්රඉරක්ඹර 

1.රඳර්ොැණර්ඹත්නොැර්යක්ෂිත්රළුරඔසොේරරී.මි.ර6රක්රදිර
විදුලිරළුක්රසථමහඳනඹරරීරීභ 

ම්පූර්ණරයර ත් 
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2.රරසර්ඹරඵරරවීදිරරහම්පුරවිරරීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රයහත්රීරුණයරොේොැරොඹදීරසිටිනරුණයරු්ුරඩහරඳවසුරඳරියඹක්රසරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර-රඳර්ොැණර්ඹත්නරභූමිඹරතුශරසර්ඹරඵරරවීදිරරහම්පුර30රක්රවිරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ර 

 යහත්රීරුණයරොේොැරොඹදීරසිටිනරුණයරු්ුරඩහරඳවසුරඳරියඹක්රසරරීරීභ 
 ඳර්ොැණර්ඹත්නරභූමිඹරතුශරසර්ඹරඵරරවීදිරරහම්පුර30රක්රවිරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රප්රහොේශීඹරෘෂිර්භරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ, අයරංවිර 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

 

 

 

9.භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

භසථමරළඩුවනර92ර%රප්රතිඹක්රරඵහර ත්.රරතු්ෝරසිදුනරහරවහනිරඅභරරීරීභර,ර්ඹත්නඹර

වරුණයරු්ොේර්යක්හරවහරවිදුලිරරහම්පුරොඹ දහර ත්.ර.රර 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

1.රඳර්ොැණර්ඹත්නරභූමිඹරතුශර
සර්ඹරඵරරවීදිරරහම්පුර30රක්රවිර
රීරීභ 

 

ඳර්ොැණර
්ඹත්නරභූමිඹරතුශර
සර්ඹර ඵරර වීදිර
රහම්පුර 30ර ක්ර විර
රීරීභ 

ඳර්ොැණර්ඹත්නර
භූමිඹරතුශරසර්ඹඵරර
වීදිරරහම්පුර30රක්රවිර
යර ත් 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1.රඳර්ොැණර්ඹත්නර
භූමිඹරතුශරසර්ඹරඵරරවීදිර
රහම්පුර30රක්රවිරරීරීභ 

2.5 0.064 2.23   - 

ුණළුරඑතු 2.5 2.294  92%  

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1.රඳර්ොැණර්ඹත්නරභූමිඹරතුශරසර්ඹරඵරර
වීදිරරහම්පුර30රක්රවිරරීරීභ 

 

ඳර්ොැණර්ඹත්නරභූමිඹරතුශරසර්ඹර
ඵරරවීදිරරහම්පුර30රක්රවිරයර ත්ර. 
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3.රෘමිරොන නරතු්ෝරසිදුනරහරවහනිරලි්ර්යක්හ   යළීනභර

වහරවිදුලිරළුරවඳු්හදීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රනරතු්ෝරරහුරනරවහනිඹරඅභරරීරීභ. 

3.රනිභවුභරර-ර ොු්ඩර්රළදහර ත්.ර 

4.රප්රතිපරර-ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරවතිරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො වී්ර 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර-රොු්ඩර්රුයුතුරසිදුරයර ත්.ර 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර- 
 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

්පරයතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

1. විදුලිරළුරඒර100රක්ර
ො වී්ර100රක්රවහරරඵහදිභර
(50%රදහඹත්ඹරඹුොත්) 

ොවක්.100රක්රදවහර
විදුලිරළුරඒර
100රක්රරඵහදීභ 

ොු්ඩර්රළහර
 ත්. 

 
ොත් රඅ්රවීභරනිහරළඳයුම්රුුර
(හයධරරංහ)ර2018.12.31රදිනුරොඳයර
ළඳයීභුරොන වළරීරවිඹ. 

2. ො විරපුහුණු පුහුණුර10 පුහුණුරඳත්හරනළත් 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹරඅඩුර
වොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1. විදුලිරළුරඒර100ර
ක්රො වී්ර100රක්ර
වහරරඵහදිභර(50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්) 

1.225      

2. ො විරපුහුණු 0.1    
3.රඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.004    

ුණළුරඑතු 1.365 - -    

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල ශඟහයත්රඉරක්ඹර 

1. විදුලිරළුරඒර100රක්රො වී්ර100රක්රවහරරඵහදිභර(50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්) 

ොු්ඩර්රළහර ත්. 

2. ො විරපුහුණුර10රක්රඳළළත්වීභ පුහුණුරඳත්හරනළත් 
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5.රවිොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර 

(රඳර්ොැණර,රපුහුණුරවහරංර්ධනර) 
තියහයරංර්ධනරඉරක්ර-රරතියහයරංර්ධනරඅයුණණර2ර 

දර්ලර-ර2රඅර 

 

අ/අර ජහතිර්වහයරනිසඳහදනර
ංග්රහභඹරඹුොත්රක්රිඹහත්භර
යනරරදරළඩුව්ර 

ෝරශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරර 

මූරරප්රතිඹර% ක්රිඹහත්භරශර
්ඹත්නඹර 

1 ත්රුණරො විරහඹයි්ර
විඵරරළ්වීභ 

11 7.095 64ර%ර හ්පතිරවහරපුහුණුර
භධසථමහනඹ 

2 මම්භකරහරප්රචලිත්රයනර
අත්යරහ්ත්හරහඹත්ඹර
ඉවශරනළංවීභ 

6.65 6.477 97ර%ර 
හ්පතිරවහරපුහුණුර
භධසථමහනඹ 

 
3 මීය  භළසි ඳහරන ංර්ධනඹ 3 3.049 101ර%ර 

හ්පතිරවහරපුහුණුර
භධසථමහනඹ 

 
4 හඵනිරොඳ ොව යරවර

හඵනිරනිසඳහදනරර
ත්ත්ත්රවතියණඹරවහර
භනහරොරරළඩිරදියුණුරශර
භධසථමහනඹක්රසථමහපිත්රරීරීභ 
 

17.64 17.618 99ර%ර හඳෘතිරවහරපුහුණුර
භධසථමහනඹ, 
ෘෂිර්භරරර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු, 

5 වී,රයුජුරවරොඳ කරඉඩම්රර
අතුරුරහරවහර 
භහධරළඩුව්රඳළළත්වීභ. 
 

2 1.924 96ර%ර ෘෂීර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

6 ෘෂිහර්මිරප්රදර්ලන 85 56.04 65ර%ර  
7 ෘෂිහර්මිරදත්ත්රඳේධතිඹර

සරරීරීභරවරඹහත්රහලීනර
රීරීභර 

(ඊර- ෘෂිර්භඹර) 
 

15 14.728 98ර%ර ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹර 

  “අපිරරයිරඅපිර්ෝ”රළඩුවනරඹුොත්රර-රඉදිරිඹුරදක්හර ත්. 

  ොෝඹහර්ශ්රිත්ර්වහයරනිසඳහදනර
ළඩුවන 

1.5 1.403 93රර%ර ජහතිර්වහයර
ප්රර්ධනර
භණ්ඩරඹර 

  ඹමරඳශහොත්රත්රුණරප්රජහර
අත්යරෘෂිරර්භහ්ත්ඹර
ප්රර්ධනඹරරීරීොම්රඅයුණණි්ර
නරෘෂිරත්හක්ණඹරවඳු්හර
දීොම්රහඳෘතිඹ. 
 

12.7514 12.75 100ර%ර ඹමරඳරහත්ර
ෘෂිර්භර
අධක්ර
හර්ඹහරඹ,රඹමර
ඳරහත්රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු 
 

  ෘෂිර්ම්ඳ්නරරඵහරදීොම්රර
හඳෘතිඹ 

2.50 2.46 98ර% භධභරඳශහත්ර 

  ෘෂිරඹ්ොත්රෝඳයණරවහර
ෘෂිහර්මිරනවීනර
ත්හක්ණඹරවදු්හරදීභ 
 

0.50 0.3 60ර%ර ඵසනහහියරරඳශහත්ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

  නවීනරෘෂිරත්හක්ණඹරප්රචලිත්ර
රීරීභරඹුොත්රනර්යක්ෂිත්රෘවර
ඉදිරීරීභර 
 

3.315 2.471 74ර% නිොඹෝජරෘෂිර්භර
අධක්රහර්ඹහරඹ,ර
භහත්ය 
 

  ො වී්රවහරේවිරොයෝදර
ට්රළක්ුර්රරඵහරදීභ 
 

2.0 1.796 89ර%ර දකුණුර ඳශහත්ර
ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තු. 
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1.රරත්රුණරො විරහඹයි්රවිඵරරළ්වීභ 

1.රළඹරශීර්ඹ-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර 

i. ත්රුණඹ්රවහර්ර්ණීඹරෘෂිර-රහඳහයරවඳු්හදීභ 

ii. ත්රුණරෘෂිරහඹඹ්රවිඵරරළ්වීභ 

iii. ත්රුණඹ්රෘෂිර්භොඹ්රඈත්වීභරළශළක්වීභ 

3.රනිභවුභරර- 

i. හණිජභඹරභට්ුොම්රත්රුණරහඹඹ්ර22රක්රවහරමූරභඹරවහඹරළඳයීභර 

ii. ො විඳරරහඳහයරඳහකරපුහුණුරළඩුව්ර-ර3ක්රවහරහඹත්රංර්ධනරපුහුණුර

ළඩුව්ර-ර1රක්ඳළළත්වීභ. 

iii. පුහුණුරළඩුව්රවහරවබහගීරවරත්රුණරහඹඹ්ර40රක්රවහරමූරභඹරවහඹරළඳයීභ 

 

4.රප්රතිපරර-භධභරභට්ුොම්රත්රුණරෘෂිර්භරහඹඹ්,රනිසඳහදනරධහරිත්හරවහරො විඳරර

්දහඹභරඉවශරඹෆභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රත්රුණරහඹඹ්ර56 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර- 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර

ොවේතු 

3. හණිජරභට්ුොම්රත්රුණර
හඹඹ්රවහරමූරභඹර
වහඹරළඳයීභර(50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්රඋඳරිභඹරරු.ර
500,000) 

හඹඹ්රර22 හඹඹ්රර16රක්රරවහර
මූරභඹරවහඹරළඳයීභ. 

 

4. ො විඳරරහඳහයරඳහකරපුහුණුර
වරහඹත්රංර්ධනර
පුහුණුරළඩුව් 

හඹත්රංර්ධනර
පුහුණුරළඩුව් 1,ර
ො විඳරරහඳහයරඳහකර
පුහුණුරළඩුව්භහරහර3 

හඹත්රංර්ධනරපුහුණුර
ළඩුවනරනිභරයනරරදී.ර
ො විඳරරහඳහයරඳහකරපුහුණුර
ළඩුව්ර18ක්රරඳළළත්වීභ. 

 

5. ො විඳරරහඳහයරඳහකර
ළඩුවනරවළදෆරුර
වඳුනහත්රනරකුඩහර
ඳරිභහණරහඹඹ්ර
වහරමූරභඹරවහඹර
ළඳයීභර(50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්රඋඳරිභඹරරු.ර
33,000) 

හඹඹ් 25 හඹඹ්රර40රක්රරවහර
මූරභඹරවහඹරළඳයීභ. 
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9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

භසත්රළඩුවනර2018රර්ොැදීරොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහරොනර

 ත්.ර 

 

 

 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1. හණිජරභට්ුොම්රත්රුණර
හඹඹ්රවහර
මූරභඹරවහඹරළඳයීභර
(50%රදහඹත්ඹරඹුොත්ර
උඳරිභඹරරු.ර500,000) 

8.5 

0.485 6.601 

 

64 

 

2. ො විඳරරහඳහයරඳහකර
පුහුණුරවරඹහඹත්ර
ංර්ධනරපුහුණුරළඩුව් 

0.4   

3. ො විඳරරහඳහයරඳහකර
ළඩුවනරවළදෆරුරවඳුනහත්ර
නරකුඩහරඳරිභහණර
හඹඹ්රවහර
මූරභඹරවහඹරළඳයීභර
(50%රදහඹත්) 

1.8   

4. ඳරිඳහරනරපිරිළඹ 0.3   

එතු 11   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. හණිජරභට්ුොම්රත්රුණරහඹඹ්රවහර
මූරභඹරවහඹරළඳයීභර(50%රදහඹත්ඹරඹුොත්ර
උඳරිභඹරරරු.ර500,000) 

හඹඹ්රර22 හඹඹ්රර16 

2. ො විඳරරහඳහයරඳහකරපුහුණුරවරහඹත්ර
ංර්ධනරපුහුණුරළඩුව් 

හඹත්රංර්ධනරපුහුණුර
ළඩුව් 1,රො විඳරරහඳහයරඳහකර
පුහුණුරළඩුව්රභහරහර3 

හඹත්රංර්ධනරපුහුණුර
ළඩුව් 1,රො විඳරරහඳහයරඳහකර
පුහුණුරළඩුව්රභහරහර3 

3. ො විඳරරහඳහයරඳහකරළඩුවනරවළදෆරුර
වඳුනහත්රනරකුඩහරඳරිභහණරහඹඹ්ර
වහරමූරභඹරවහඹරළඳයීභර(50%රදහඹත්ඹර
ඹුොත්රඋඳරිභඹරරරු.ර33,000) 

හඹඹ් 25 හඹඹ්රර40 
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2.රමම්භකරහරප්රචලිත්රයනරඅත්යරහ්ත්හරහඹත්ඹරඉවශර

නළංවීභ 

1.රළඹරශීර්ඹ-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුර-රහණිජභඹරභට්ුොම්රමම්භකරහරවහරො විඳරරතු්රවිඵරරළ්වීභ 

3.රනිභවුභරර- 

i. මම්භකරවහරභනහරොරරසථමහපිත්රබීජරනිසඳහදනරභධසථමහනඹක්රපිහිටුවීභ 

ii. භනහරොරරසථමහඳනඹරයනුරරළබරඋසරත්ත්ත්ොැරඳරියරහිත්හමීය රමම්භකරෘවර50රඉදිරීරීභ 

iii. ඹ්ොත්රෝඳයණරළඳයීභරඔසොේරමම්භකරහරු්රවිඵරරළ්වීභ 

iv. මම්භකරහරු්රඅත්යරනරමම්භකරදර්ලරප්රචලිත්රරීරිභ 

 

4.රප්රතිපරර-රො විඳරරතු්රවිඵරරළ්වීභරතුළි්රහණිජභඹරමම්භකරහරදිරිළ්වීභරවහර

ඳහරිොබෝගිඹ්රවහරත්ත්ත්ොඹ්රඋසරමම්භකරරඵහළීනොම්රවළරීඹහරඉවශරනළංවිභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රමම්භකරහරු් - 50,රඳරිොබෝගිඹ් 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

6. බීජරනිසඳහදනරභධසථමහනඹක්ර
සථමහඳනඹ 

බීජරනිසඳහදනරභධසථමහන 1 අලරඋඳයණර
මිරදීරොනර ත් 

 

7. මම්භකරහරෘවර50 
ක්ඉදිරීරීභර(එක්රඅොඹකුුරු. 
50,000) 

ප්රතිරහීන් 50 ම්පූර්ණය ත්.  

8. මම්භකරහරු්ුර50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්ර
ඹ්ොත්රෝඳයණරළඳයීභ.ර 

භහධරමිරරරීරීොම්රවහරරපියවීොම්ර
ඹ්ත්ර 5,රජීහනුවයණරඹ්ත්රර10 
වහරමිහිදුම්ර්හයරවිසිරුම්රජරර
ඳේධති 15 

ම්පූර්ණරයර ත්.  

9. නරදර්ලරවඳුනහරළීනභරවර
වඳු්හදීභ 

බීජඳළට්ර2000 ොඵදහරවළරීභර බීජරනිසඳහදනඹර
වහරඅුණද්රරමිරදීර
ොනර ත් 

 

10. පුහුණුරරීරීොම්රවරදළනුත්ර
රීරිොම්රළඩුවන 

6 ම්පූර්ණය ත්.  
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9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

භසත්රළඩුවනර2018රර්ොැදීරොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහරොනර

 ත්.ර 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර

ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. බීජරනිසඳහදනර
භධසථමහනඹක්රසථමහඳනඹ 

1.5 

2.678 3.95 

 

100 

 

2. මම්භකරහරෘවර50 ක්ර
ඉදිරීරීභර 

2.5   

3. මම්භකරහරු්ුර
50%රදහඹත්ඹරඹුොත්ර
ඹ්ොත්රෝඳයණරළඳයීභ.ර 

1.5   

4. නරදර්ලරවඳුනහරළීනභරවර
වඳු්හදීභ 

0.5   

5. පුහුණුරරීරීොම්රවරදළනුත්ර
රීරිොම්රළඩුවන 

0.5   

6. ඳරිඳහරනරපිරිළඹ 0.15   

එතු 6.65   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. බීජරනිසඳහදනරභධසථමහනඹක්ර
සථමහඳනඹ 

බීජරනිසඳහදනරභධසථමහන 1 අලරඋඳයණරමිරදීරොනර
 ත් 

2. මම්භකරහරෘවර50 ක්රඉදිරීරීභර
(එක්රඅොඹකුුරරු. 50,000) 

ප්රතිරහීන් 50 ම්පූර්ණරයර ත්. 

3. මම්භකරහරු්ුර50%ර
දහඹත්ඹරඹුොත්රඹ්ොත්රෝඳයණර
ළඳයිභ.ර 

භහධරමිරරරීරීොම්රවහරරපියවීොම්රඹ්ත්ර 5,ර
ජීහනුවයණරඹ්ත්රර10 වහරමිහිදුම්ර
්හයරවිසිරුම්රජරරඳේධති 15 

ම්පූර්ණරයර ත්. 

4. නරදර්ලරවඳුනහරළීනභරවර
වඳු්හදීභ 

බීජඳළට්ර2000 ොඵදහරවළරීභර බීජරනිසඳහදනඹරවහරඅුණද්රර
මිරදීරොනර ත් 

5. පුහුණුරරීරීොම්රවරදළනුත්රරීරිොම්ර
ළඩුවන 

6 ම්පූර්ණරයර ත්. 
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3.රමීය රභළසිරඳහරනරංර්ධනරහඳෘතිඹ 

1.රළඹරශීර්ඹ-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර 

 අණ්ඩර මීය ර ඳළණිර ළඳයීභර ත්වවුරුරරීරීභර වහර හණිජභඹර මීය ර භළසිර ඳහරයි්ොේර ංහර ඉවශර

නළංවීභ. 
 මීය රභළසිරඑතුරරීරීොම්රවහරඅොරවියණරඳේධතිඹක්රංවිධහනරරීරීභ. 
 උසර මීය ර භළසිර ඳහරනර ත්හක්ණිර ක්රභර බහවිත්ඹුර වළඩර ළසීභර වහර ග්රහමීය ඹර මීය ර භළසිර ඳහරඹ්ර

ොඳශමවීභ. 
 ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්රමීය රභළසිරඒරවයවහරඋසරමීය රභළසිරඳහරනරත්හක්ණඹරංර්ධනඹ. 

3.රනිභවුභරර- 

හණිජභඹරමීය රභළසිරො විඳරර25 ක්රසථමහඳනඹ 

4.රප්රතිපරර-හණිජභඹරර්භහ්ත්ඹක්රලොඹ්රමීය රභළසිරඳහරනඹරංර්ධනඹරරීරීභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රමීය රභළසිරඳහරයි් 25, ඳහරිොබෝගියි් 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1. හණිජරමීය රභළසිරො විඳර 25 රක්ර

සථමහඳනඹර වහරමීය රඳළණිරඑතුරරීරීොම්ර

ක්රභොව්දඹක්ර තිරරීරීභ 

 
 

 

1.1 50% වනහධහයරඹුොත්රඑක්රමීය රභළසිර
ො විඳරක්රවහරමීය රභළසිරොඳට්ටිර40ක්ර
ඵළගි්රළඳයීභ 

මීය රභළසිරොඳට්ටිර1000 
ම්පූර්ණරයර ත්. 

 

1.2 මීය රභළසිරො විඳරරවහර්යක්ෂිත්ර
ළසුම්රළඳයීභ. 

25 ම්පූර්ණරයර ත්. 
 

1.3 මීය රභළසිරඳහරනරංවිධහනඹක්රවහර
ොනත්රොඹදවුම්රඵහරදීභ 

දුම්රවිසුයණරවහර
නිසහය 25 

ම්පූර්ණරයර ත්. 
 

1.4 ොත්ෝයහළීනොම්රනිර්ණහඹරවර
නිඹහභනරළඩුවනරක්රිඹහත්භරරීරීභ 

ො විඳර 25  ම්පූර්ණරයර ත්. 
 

2. පුහුණුරරීරීභ/ එළිභව්රචහරිහ/ 
ක්ොේත්රරදිනරඳළළත්වීභ 

එළිභව්රචහරිහ 25, 
ක්ොේත්රරදින 2 

ම්පූර්ණරයර ත්. 
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ර 

 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

භසත්රළඩුවනර2018රර්ොැදීරොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහරොනර

 ත්.ර 

 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 

ෝ
ශුණදර 

(රු.මි.) 

විඹදම්
ශුණදර 

(රු.මි.) 

1. 
අත්ළතිමක
ඳත් 

(රු.මි.) 

2. ඵළඳිම් 

(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැ
නම්එඹු
ොවේතු 

1. හණිජභඹරමීය රභළසිරො විඳර ර25 

ක්සථමහඳනඹර වහරමීය රඳළණිරඑතුරරීරීොම්ර

ක් යභොව්දඹක්ර තිරීරීභ 

 

1.241 1.808 

 

100 

 

1.1 50% වනහධහයරඹුොත්රමීය රභළසිර
ො විඳරරවහරමීය රභළසිරොඳට්ටිර
ළඳයීභ 

1   

1.2 මීය රභළසිරො විඳරරවහර්යක්ෂිත්ර

ළසුම්රළඳයීභ. 
0.125   

1.3 මීය රභළසිරඳහරනරංවිධහනඹක්රවහර
ොනත්රොඹදවුම්රරඵහදීභ 

1   

1.4 ොත්ෝයහරළීනොම්රනිර්ණහඹරවර

නිඹහභනරළඩුවනරක් රිඹහත්භර
රීරීභ 

0.2   

2. පුහුණුරරීරීභ/ එළිභව්රචහරිහ/ 

ක්ොේත් යරදිනරඳළළත්වීභ 
0.755   

3.   ඳරිඳහරනරපිරිළඹ 0.1   

එතු 3   

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

1. හණිජභඹරමීය රභළසිරො විඳර රසථමහඳනරර මීය රඳළණිරඑතුර

රීරීොම්රක්රභොව්දඹක්ර තිරරීරීභ 
25 

25 

2. පුහුණුරරීරීභ/ එළිභව්රචහරිහ/ ක්ොේත්රරදිනර
ඳළළත්වීභ 

එළිභව්රචහරිහ 25, 
ක්ොේත්රරදින 2 

ම්පූර්ණරයර ත්. 
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4.රහඵනිරොඳ ොව යරවරහඵනිරනිසඳහදනරරත්ත්ත්රවතියණඹර

වහරභනහරොරරළඩිරදියුණුරශරභධසථමහනඹක්රසථමහපිත්රරීරීභ 

1. ළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

 

2.රඅයුණණුරර- 

තියහයරොඵෝරහරවහරවරහඵනිරොඳ ොව යරරත්ත්ත්රවතියණඹරවහරදියිනරතුශර

හඵනිරෘෂිර්භහ්ත්ඹරප්රර්ධනඹරරීරීභ,රයුරතුරරඳරියරහිත්හමීය රරොඵෝරහරහ්පත්ර

රීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 එශලුරදවහරහරඳළොක්ජර2රක්රවදු්හරදීොම්රදීරභහළුරමිරිසරවහරඵණ්ඩක්හරදවහරඳර්ොැණර

ුයුතුරඅ්රයර ත්.රංකුංරවහරුණගුණුළ්නරදවහරඳර්ොැණරසිදුරයමි්රඳතී. 

ඳශතුරුර දවහර හඵනිර හර ඳළොක්ජර 3ර ක්ර වදු්හර දීොම්දීර අ්නහසිර දවහර හර ඳළොක්ජර

ංර්ධනඹරයමි්රඳතී.රඑශලුරදවහරහඵනිරොඳ ොව යරමිරණර2රක්රවදු්හරදීභරදවහර

ඳර්ොැණර ර ුයුතුර සිදුර යමි්ර ඳතී.ර ො ම්ොඳ සට්ර ොඳ ොව යර ත්ත්ර ළඩිර දියුණුර රීරීභර

දවහරඅධඹනර2රක්රසිදුරරීරීභරදවහරඅධඹනරොදක්රම්පුර්ණරයර ත්.එහඵේධරඳලිොඵෝධර

වහරොඳෝණරශභනහයණඹරදවහරඳර්ොැණර01රක්රසිදුරයර ත්. 

 පුහුණුරළඩුව්ර09රක්රඳත්හර ත්.රපුහුණුරළඩුව්රදවහරඅලරබහණ්ඩරමිරදීරොනර

 ත්. 

 ො ම්ොඳෝසට්රොඳ ොව යරොු ්රර200රක්රරවහරොනත්රහඵනිරොඹදවුම්රොු ්ර22රක්රර

නිසඳහදනඹරයර ත්. 

 ො ම්ොඳෝසට්රොඳ ොව යරනිසඳහදනරඅංනොැරඒර05රරළඩරනිභරයර ත්.රො ම්ොඳෝසට්ර

ළසුම්රඒොැරළඩරසිදුරයමි්රඳතී 

 හඵනිර ොඳ ොව යර නිසඳහදයි්ර වහර වතියණර ක්රිඹහලිොැර නිසඳහදඹ්ර 27ර ක්ර

ප්රමිතිරත්රයර ත්.163රක්රඅදහශරක්රිඹහලිඹුරොඹ ුණර ත්. 

 විදහහයරදවහරඅලරයහඹනරද්රරවහරඋඳයණරරඵහළීනභරම්පූර්ණරයර ත්. 

 විදහහයරො ඩනළගිකරරඉදිරීරීභරඅ්රයර ත්. 

 අක්.ර5ර½භූමිරප්රභහණඹක්රංර්ධනඹරයර ත්.රඑශලුර/රඅරොඵෝරඅක්.ර2රක්රවහරඳශතුරුරඅක්.ර

3රක්රහරයර ත්.රොඳ කරහරදවහරමම්රසරයමි්රඳතී. 

4.රප්රතිපරර-රදියිනරතුශර්යක්ෂිත්රොඵෝරනිසඳහදනඹරර්ධනඹරයර ත් 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො විරජනත්හරවරෘෂිරහඹරී්ර-ර5000 

රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරො ම්ොඳෝසට්රොඳ ොව යරනිඳද්න්ර-ර500 

රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරවිලසවිදහරරසිසු්රවරඋසරඅධහඳනඹරරඵනරසිසු්රර-ර1000 
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6.රොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 
ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

1.හඵනිරෘෂිර්භහ්ත්ොැර
ත්හක්ණඹරළඩිරදියුණුරරීරීභරවහර
ඳර්ොැණරුයුතුරසිදුරරීරීභ 

1.1රඑශලුරදවහරහරඳළොක්ජර
2රක්රවදු්හරදීභ 

භහළුරමිරිසරවහරඵණ්ඩක්හරදවහර
ඳර්ොැණරුයුතුරඅ්රයර
 ත්.රංකුංරවහරුණගුණුළ්නරදවහර
ඳර්ොැණරසිදුරයමි්රඳතී. 

 

 
1.2රඳශතුරුරදවහරහඵනිර
හරඳළොක්ජර3රක්රවදු්හරදීභ 

අ්නහසිරදවහරහරඳළොක්ජර
ංර්ධනඹරයමි්රඳතී  

 
1.3රඑශලුරදවහරහඵනිර
ොඳ ොව යරමිරණර2රක්රවදු්හර
දීභර 

ඳර්ොැණරරුයුතුරසිදුරයමි්ර
ඳතී.  

 
1.4රො ම්ොඳ සට්රොඳ ොව යර
ත්ත්ත්රළඩිරදියුණුරරීරීභර
දවහරඅධඹනර2රක්රසිදුරරීරීභ 

අධඹනරොදක්රම්පුර්ණරයර
 ත්.  

 

1.5රඑහඵේධරඳලිොඵෝධරවහර
ොඳෝණරශභනහයණඹර
දවහර්දර්ලනර02රක්රසිදුර
රීරීභ 

ඳර්ොැණර01රක්රසිදුරයර ත්.ර  

2.ො වී්,රහ්පතිර
නිශධහරී්,ො ම්ොඳෝසට්ර
නිසඳහදයි්රවහරඅොනකුත්රඅදහරර
පුේරයි්රවහරපුහුණුරවහරදළනුත්ර
රීරීොම්රළඩුව්රඳළළත්වීභ 
 

2.1රපුහුණුරළඩුව්ර10රක්ර
ඳළළත්විභ 
 
2.2රපුහුණුරළඩුව්රදවහර
අලරබහණ්ඩරමිරදීරළීනභ 

පුහුණුරළඩුව්ර09රක්රඳත්හර
 ත්. 
 
රඅලරබහණ්ඩරමිරදීොනර ත්. 

 

3. ො ම්ොඳෝසට්රනිසඳහදනඹරවහර
හඵනිරොඹදවුම්රනිසඳහදනර
ත්හක්ණඹරදවහර්දර්ලනර
ඳළළත්වීභ 

 
 
 

3.1රරො ම්ොඳෝසට්රොු ්රර
200/ ොනත්රහඵනිර
ොඹදවුම්රොු ්ර50 
 
3.2රඒර06රී්රයුත්ර
ො ම්ොඳෝසට්රොඳ ොව යර
නිසඳහදනරඅංනඹක්රසර
රීරීභ 

ො ම්ොඳෝසට්රොු ්රර200රවහර
ොනත්රහඵනිරොඹදවුම්රොු ්ර
22රනිසඳහදනඹරයර ත්. 
 
ඒර05රරළඩරනිභරයර ත්.ර
ො ම්ොඳෝසට්රළසුම්රඒොැර
ළඩරසිදුරයමි්රඳතී 

 

4. හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදයි්ර
වහරවතියණරක්රිඹහලිඹ 
 

4.1රනිසඳහදඹ්ර200රක්ර
ප්රමිතිරත්රරීරීභ 
 
4.2රවිදහහයරදවහරඅලර
යහඹනරද්රරවහරඋඳයණර
රඵහළීනභ 

නිසඳහදඹ්ර27රක්රප්රමිතිරත්රයර
 ත්.163රක්රඅදහශරක්රිඹහලිඹුර
ොඹ ුණර ත්. 
 
ම්පූර්ණරයර ත්. 

 

5. විදහහයරො ඩනළගිකරරඉදිරීරීභ විදහහයරො ඩනළගිලිර01 
ො ඩනළගිකොකරළඩරඅ්රයර
 ත්. 

 

6. රභහඳුයරහඵනිරො විත්ළනර
වහරවරවිශිසාත්හරොක්්ද්රඹතියහයර
ංර්ධනරභධසථමහනඹක්රොරරළඩිර
දියුණුරරීරීභ 

 

අක්යර5රක්රංර්ධනඹ,ර
ඳශතුරුරඅක්.ර03 
එශලුර/රඅරරොඵෝරඅක්.02 
ොඳ කරහරඅක්.02 
 

අක්.ර5ර½රංර්ධනඹරයර ත්. 
ඳශතුරුරඅක්.ර3රක්රහරයර ත්. 
එශලුර/රඅරොඵෝරඅක්.ර2රක්රහර
යර ත්. 
ොඳ කරහරදවහරමම්රසර
යමි්රඳතී. 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල ශහරයරත්රප්රභහණඹ 

නරත්හක්ණඹ්රජනනඹරඉරක්ඹරර-ර7 5 

පුහුණුරහීන්රංහරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර-ර500 7874 

ො ම්ොඳෝසට්රොඳ ොව යරවරප්රමිතිරවතිර-ර200 27 

 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

භසත්රළඩුවනර2018රර්ොැදීරොව දි්රසිදුරශරඅත්යරඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රර්ධනඹරයරරරරරර

ළීනභරදවහර2019රදීරඅණ්ඩරයරොනරඹහරයුතුර ත්.ර  

 
7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

 
     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 

ෝර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. හඵනිරෘෂිර්භහ්ත්ොැර
ත්හක්ණඹරළඩිරදියුණුරරීරීභර
වහරඳර්ොැණරුයුතුරසිදුර
රීරීභ 

0.8      

2.ො වී්,රහ්පතිර
නිශධහරී්,ො ම්ොඳෝසට්ර
නිසඳහදයි්රවහරඅොනකුත්රඅදහරර
පුේරයි්රවහරපුහුණුරවහර
දළනුත්රරීරීොම්රළඩුව්ර
ඳළළත්වීභ 

1      

3. ො ම්ොඳෝසට්රනිසඳහදනඹරවහර
හඵනිරොඹදවුම්රනිසඳහදනර
ත්හක්ණඹරදවහර්දර්ලනර
ඳළළත්වීභ 

1.15      

4. හඵනිරොඳ ොව යර
නිසඳහදයි්රවහර
වතියණරක්රිඹහලිඹ 

0.8      

5. විදහහයරො ඩනළගිකරර
ඉදිරීරීභ 

8.685      

6. රභහඳුයරහඵනිරො විත්ළනර
වහරවරවිශිසාත්හරොක්්ද්රඹර
තියහයරංර්ධනර
භධසථමහනඹක්රොරරළඩිරදියුණුර
රීරීභ 

4.905      

7.රඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.3      
ුණළුරඑතු 17.64 13.006 4.612  99%  
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5.රරරවී,රයුජුරවරොඳ කරඉඩම්රරඅතුරුරහරවහරභහධරළඩුව්ර

ඳළළත්වීභ 

1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රජනභහධරවයවහරඅදහරරහඳෘතිරපිළිඵරදළනුත්රරීරීභ 

3.රනිභවුභරර-ර 

 වීහොව්රපරදහයිත්හඹරළඩිරදියුණුරරීරීභරදවහරරඳහහිීනරළඩුව්ර10රවිහලඹරයර ත් 

 යුජුරහොව්රපරදහයිත්හඹරළඩිරදියුණුරරීරීභරදවහරරඳහහිීනරළඩුව්ර03රවිහලඹරයර

 ත් 

 ොඳ කරඉඩම්රරඅතුරුරහරදවහරරඳහහිීනරළඩුව්ර03රවිහලඹරයර ත් 

 

4.රප්රතිපරර-රජනර්නිොව්දනඹරතුලි්රො විරප්රජහරෘෂිර්භහ්ත්ඹරොත්රනළඹුරුරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රසිඹළුභරශ්රීරරහංරීරො විරජනත්හ 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතු 

1. වීහොව්ර පරදහයිත්හඹර
ළඩිරදියුණුරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර10ක්ර
විහලඹරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර10ක්ර
විහලඹරයර ත් 

 

2.රරයුජුරහොව්ර
පරදහයිත්හඹරළඩිරදියුණුරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර03ර
විහලඹරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර03ක්ර
විහලඹරයර ත් 

 

3.රරොඳ කරඉඩම්රරඅතුරුරහ රඳහහිීනර
ළඩුව්ර03ර
විහලඹරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර03රක්රර
විහලඹරයර ත් 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුර
වොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

1.ර වීර හොව්ර පරදහයිත්හඹර ළඩිර
දියුණුරරීරීභ 

1.0      

2.රරයුජුරහොව්රපරදහයිත්හඹර
ළඩිරදියුණුරරීරීභ 

0.5      

3.රරොඳ කරඉඩම්රරඅතුරුරහ 0.5      
ුණළුරඑතු 2.0 1.625 0.299  96%  
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

භසත්රළඩුවනර2018රර්ොැදීරොව දි්රසිදුරයරඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහොනර ත්. 

 

6.රෘෂිහර්මිරප්රදර්ලන/ජහතිරො විරතිඹ 
1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118 –02-03 -20-2509ර(2018ර/18) 

2.ර අයුණණර ර -ර ෘෂිහර්මිර අංලඹර නිොඹෝජනඹර යනුර රඵනර ජහතිර ලොඹ්ර ළදත්ර නර

ෘෂිහර්මිරරඋත්රවහරප්රදර්ලනරහර්ථමරඅ්දමි්රඳළත්විභුරුයුතුරරීරිභ. 

3.රනිභවුභර ර -රනවීනරෘෂිරත්හක්ණිරදළනුභරොඳ දුරභවජනත්හරොත්රොඹ ුණරරීරීභුරඅලරුයුතුර

ම්ඳහදනඹරරීරිභ.ර 

4.රප්රතිපරර-රරඵහ්නහරනරදළනුභරතුලි්ර්කඳරර්ධනඹර තිරරීරිභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රෘජු/ක්රර-රොඳ දුරභවජනත්හ/රඳහකරශුණ්ර/ො වි්/හඳහරියි්/හඹයි් 

 

 

 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1.රවීරහොව්රපරදහයිත්හඹරළඩිර
දියුණුරරීරීභ 

රඳහහිීනරළඩුව්ර
10ක්රරවිහලඹරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර10ක්ර
විහලඹරයර ත් 

2.රරයුජුරහොව්රපරදහයිත්හඹර
ළඩිරදියුණුරරීරීභ 

රඳහහිීනරළඩුව්ර
03රවිහලඹරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර03ක්ර
විහලඹරයර ත් 

3.රරොඳ කරඉඩම්රරඅතුරුරහ රඳහහිීනරළඩුව්ර
03ක්රවිහලඹරරීරීභ 

රඳහහිීනර
ළඩුව්ර03ක්රර
විහලඹරයර ත් 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-ර 
 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

ෘෂිහර්මිරප්රදර්ලන/ 05 05 ර්ඹරතුරරඳළළත්වීභුරඉරක්රශරප්රදර්ලනරවර
උත්රඳත්හර ත්ර.රෘෂිර්භහ්ත්ඹරපිළිඵරදළනුභර
රඵහරදීභර,රනවීනරෘෂිරඹ්ත්රරඋඳයණරවඳු්හරරදීභර
අතුළුරවිධරක්ොේත්රර්යණඹරනරඳරිදිරජනත්හර
දළනුත්රරීරීභරසිදුරයර ත්.ර 

ජහතිරො විරතිඹ 01 01  
ෘෂිහර්මිරඋත්රඅසථමහ 03 03 

භහධරළඩරුව් 02 02 
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9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණ 

රජහතිර්පරභගුකරඋොශරරවහරඅළුත්රවකරභංරඹරළනිරහර්ෂිරඋත්රඅසථමහ්ුරඅභත්යර

ර්ඹරතුරරඉටුරීරිභුරඳයනරරදරොසුරෘෂිහර්මිරඋත්රවහරප්රදර්ලනරවහරජනභහධරළඩරුව්ර

රුරඅදහරරුයුතුරහර්ථමරඉටුරීරිභුරඅලරම්ඵ්ධීයණරුයුතුරසිදුයනරරදි. 

 

 

  

 
7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

 

     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

1.රජහතිර්පභගුකරඋත්ඹ 15.00 8.93208421     
2.රෘෂිහර්මිරනයණර
ප්රදර්ලනඹරරවහරො විරඋඳවහයරඋොශරර
(BMICH) 

 
 
 
 
45.00 

 
25.07 

    

3.රජහතිර්වහයරප්රදර්ලනඹර-ර2018 4.04743453     
4.රV 2025 Enterprises SriLanka -ර
ප්රදර්ලනඹර-ර2018 

 
2.218 

    

05.රෘෂිහර්මිරඹහ්ොත්රෝඳයණර
පිළිඵරරප්රදර්ලනඹ 

0.295     

 
6.රභවළලිරහඳහයොැර40 නර
ළභරුම්රඋොශර 

 
3.5 

 
2.675 

    

7.රඅළුත්රවකරභංරඹ 0.000616     

8.ර“සුබහයති”රගු්රවිදුලිරළඩර
ුවන 

 
 
18.00 

6.8615     

9.රඅසළ්නරපුත්රඅතිොර්ඹ  
0.690 

    

10.රභහධරම්ඵ්ධරඅනුග්රහවර
දළ්විම් 

4.71789163     

11.රරම්භ්ත්රණ/රුණළුළඩරුව් 1.5 0.52849     
12.රඳරිඳහරනභඹරුයුතුරදවහ 2.00      
රරඑතු 85.00 56.04ර     

 
8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලඹ ඉරක්ඹර ශහරයත්රප්රභහණඹ 
ජහතිරො විරතිඹරවහරර්පරභගුකර
උත්ඹ 

1 1 

ෘෂිහර්මිරරප්රදර්ලනරර 5 5 
භහධරම්ඵ්ධරළඩරුව්රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර 2 2 
ජහතිරඅළුත්රවකරභංරඹ   
ෘෂිහර්මිරඋත්ර 3 3 
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7.රොව භරො විඹහ/ොවිලිඹරොත්රීොම්රත්යඟඹ 
1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර 

2.රඅයුණණුරර-ර 

 ො විඹහුර තිරභහජයීඹරත්ත්ත්ඹරවහරපිළිළීනභරඩහරඹවඳත්රරීරීභ 

 ත්රුණරඳයපුයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරොත්ර්ර්ණඹරයරළීනභර 

 යුරපුයහර්දර්ලභත්රො වී්රවහරො විඳශරමහිරරීරීභර 

 ොේශීඹර්වහයරොඵෝරනිසඳහදනඹරළඩිදියුණුරරීරීභ 

 යුරපුයහරඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රභරතුලි්රෘෂිහර්මිරප්රොඵෝධඹක්ර තිරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර- 

 ොව භරොත්ත්,රොව භරහණිජරහරවහරොව භරGAP හරඹනරත්යඟරඅංලරතුනර 

ඹුොත්භරඳශහත්රභට්ුමි්රවහරජහතිරභට්ුමි්රජඹග්රවණරදිනහත්ජඹග්රහවයි්ොත්රීභර 

 

4.රප්රතිපරර  -රජඹග්රහවයි්ර81රොදොනකුරොත්ෝයහරළීනභර 
 

5.රප්රතිරහීන්  - 81 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹ     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතුර 

ොව භොත්ත්,ර
ොව භහණිජහවහොව භGAP හරඹනර
ත්යඟරඅංලරතුනරඹුොත්භරඳශහත්රභට්ුමි්රවහර
ජහතිරභට්ුමි්රජඹග්රවණරදිනහත්ජඹග්රහවයි් 
ොත්රීභර 

 

ජඹග්රහවයි්ර81ර
ොදොනකුරොත්රීභ 

ජඹග්රහවයි්ර
81රොදොනකුර
ොත්ෝයහරළීනභර 
 

 
රරරරරරර- 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

ොව භොත්ත්,ර
ොව භහණිජහවහොව භGAP හර
ඹනරත්යඟරඅංලරතුනරඹුොත්භරඳශහත්ර
භට්ුමි්රවහරජහතිරභට්ුමි්රජඹග්රවණර
දිනහත්ජඹග්රහවයි්ොත්රීභර(ත්හරවහ) 

 

0.976  - - 100%  
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8.රඊර-රරෘෂිර්භඹ 
1.රළඹරශීර්ඹර-ර118-2-3-20-2509 

2.ර අයුණණුර ර -ර ෘෂිහර්මිර හ්ර වහර නිසඳහදනඹ්ර පිළිඵර නිළයදිර වහර ඹහත්හලීනර දත්ත්ර

ඳේධතිඹක්ර ඳත්හර ර ළීනභ.-ර -ර යජොැර ොඳ ොව යර වනහධහයර වහර යක්ණර ප්රතිරහබර ඩිනමි්ර වහර

විධිභත්රො වී්රොත්රරඵහරදීභ. 

3.රනිභවුභරර-රඹහත්හලීනරදත්ත්රඳේධතිඹක්රළසීභ. 

4.රප්රතිපරරර -රරො වී්රවහරෘෂිහර්මිරප්රතිරහබරනිසිරඳරිදිරරඵහරදීභුරවළරීවීභ. 

-රෘෂිරක්ොේත්රොැරතීයණරළීනභුරදත්ත්රවහරොත් යතුරුරරඵහරත්රවළරීරවීභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹරවහරඅභහත්හංලඹරඹුොත්රඳතිනරඅොනකුත්ර්ඹත්නර,රො වී් 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹර අඩුවොැර නම්ර එඹුර
ොවේතු 

රළ්පොු ්පර ඳරිණර
වහර අොනකුත්ර
ොත් යතුරුර ත්හක්ණර
උඳහංරප්රම්ඳහදනඹ 

රළ්පොු ්පර ඳරිණර
75 

රළ්පොු ්පරඳරිණර75 - 

දත්ත්ර ඳේධතිඹර
ඳත්හරොනරඹහභරවහර
නඩත්තු 

දත්ත්රඳේධතිර1 දත්ත්ර ඳේධතිඹර වහර ොත් යතුරුර
 තුරත්ර යමි්ර වඳුනහර ළීනොම්ර
ළඩුවනක්ර ඒදඩුහර ො විජනර
ොේහර භධසථමහනොැදීර සිදුර යනර
රදී.ර 

- 

ර්ර්රඅහලඹ ශ්රීර රංහර ොුලිො ම්ර
ර්යඹ 

ෘෂිහර්මිර දත්ත්රඳේධතිඹරඵඩහර
යර  තිර ශ්රීර රංහර ොුලිො ම්ර
ර්යඹරඳත්හරොනරඹහභ 

- 

 

7.රොඹදවුම්ර-රරමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝරශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර ශර
ුණදරර(රු.මි.) 

1. අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි.) 

2.ර ඵළඳීම් 
(රු.මි.) 

මූරර ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර ප්රතිඹර
අඩුවොැර නම්ර එඹුර
ොවේතු 

රළ්පොු ්පර
ඳරිණර වහර
අොනකුත්ර
ොත් යතුරුර
ත්හක්ණරඋඳහංර
ප්රම්ඳහදනඹ 

11.3 11.25 - - 99.611%  

දත්ත්ර ඳේධතිඹර
ඳත්හර ොනර
ඹහභර වහර
නඩත්තු 

1.0 0.8 - - 80%  

ඳරිඳහරනරවිඹදම්ර 0.05 0.05     

ර්ර්රඅහලඹ 2.65 2.22 0.44 - 84%  

එතුර 15 14.32 0.44 
 

   

ුණළුරරවිඹදභර  
14.76 

   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශඟහරයරත්රප්රභහණඹ. 

ඹහත්හලීනර දත්ත්ර ඳේධතිඹක්ර ළසීභර භඟි්ර යජොැර ොඳ ොව යර වනහධහයර වහර යක්ණර ප්රතිරහබර

ඩිනමි්රවහරවිධිභත්රො වී්රොත්රරඵහරදීභ. 
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9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණ 

යජොැර ප්රුණර ළඩුවනක්ර නර ො වී්ුර ොඳ ොව යර වනහධහයඹර ුණදලි්ර රඵහර දීභර වහර හර වහනිර

වහර යක්ණහයණඹරරඵහර දීභර ඩහත්රහර්ඹක්භර ඉටුරරීරීභර භඟි්ර ො විරජනත්හුර ඳවසුම්ර

ළරසීභුරවළරීරවිඹ. 

9.රොෝඹහර්ශ්රිත්රඅතුරුරනිසඳහදන 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-2-3-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රසරයනරරදරොෝඹහර්ශ්රිත්රොඳෝණරගුණොඹ්රඉවශරමසට්රවරබීභරර්රළඩිර

දියුණුරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර-රොඳෝණරගුණොඹ්රඅනූනරමසට්රවරබීභ 

4.රප්රතිපරර-රරවිෝරොත් යරොඳෝණරගුණොඹ්රඅනූනරමසට්රවරබීභරොේශීඹරලොඹ්ර

නිසඳහදනඹරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රොේශීඹරඳහරිොබෝගිඹ්රවරනිසඳහදඹ් 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්රොත්රඳර්ොැණරභට්ුභුරඅදහරරොෝඹහරමසට්ර 30රක්දරො ඹහරබීභරොඵෝත්කර

100රක්දරනිසඳහදනඹරයනරරදී.රප්රතිඳහදනරොන රළබීභරතුරරනූඩ්කසරනිසඳහදනඹරොන යනරරදරඅත්යර

2019ර ර්ොැදීර එඹර සිදුර යනුර ත්.ර එොේභර ගිවිසුම්ර අත්්රරීරීභර 2019ර ර්ඹර දවහර කදළමීය භර

්ොඹෝජඹ්ොේරඉකලීභරභත්රසිදුරවිඹ. 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

යජඹරපුේලිරහහඹත්ඹරඹුොත්රොභභරහර්ඹරසිදුරරීරීභර2019රර්ොැදීරසිදුරයනරරදරඅත්යර

ොත්ෝයහරත්රනිසඳහදනරළඩිරදියුනුරරීරීභරහර්ථමරසිදුරවිඹ.රොභභරනිඹුණරහඳෘතිඹරඒරඅනුරඉදිරිොැදිර

ඹථමහර්ථමඹක්රනුර ත්. 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතුර 

ොෝඹහර්ශ්රිත්රමසට්,ර
නූඩ්කසරවරබීභර්ශ්රිත්ර
නිසඳහදන 

ොෝඹහරමසට්ර30රKg 30රKg  
ොෝඹහරබීභර500රොඵෝත්ක 100රොඵෝත්ක ඳර්ොැණරභඟි්රත්දුයුත්ර

ළඩිරදියුණුරශරයුතුඹ. 
ොෝඹහරනූඩ්කසර20රKg නළත් ප්රතිඳහදනරරළබීරොන භළත් 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතු 

ොෝඹහර්ශ්රිත්රමසට්,ර
නූඩ්කසරවරබීභර්ශ්රිත්ර
නිසඳහදනර(නිඹුණර
හඳෘතිඹරී) 

1.5ර 
 
(රළබරුණදර 
0.834798ර) 

1.2 0.20 - 80% 

අදහරරගිවිසුම්ර
අත්්රරීරීභරරීහිඳර
යක්භරකරඹනර
රදී.ර 
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ඳශහත්රබහර-රඅපිරරයිරඅපිර්ෝරළඩුවනර 

ර1.ොර කුරළණුරප්රර්ධනරළඩුවනර2018 
(භධභරඳශහත්,රඋතුරුරභළදරඳශහත්,රඅනුයහධපුයඹ.ර) 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-2-3-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රොේශිඹරොර කුරළණුරනිසඳහදනඹරඉවරරනළංවිභ 

 

3.රනිභවුභරර-ොවක්ුඹහර්ර1000රරොර කුරළණුරහක්රදවහර50%රො විරදහඹත්ඹරඹුොත්රොේශීඹර

ොර කුරරරළණුරබීජරරඵහරදිභ. 

 

4.රප්රතිපරර-ොවක්ුඹහර්ර1000රරොර කුරළණුරහක්රදවහර50%රො විරදහඹත්ඹරඹුොත්රොේශීඹර

ොර කුරරරළණුරබීජරරඵහරදිභ. 

 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර3030 

 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර99.93% 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණරහඳෘතිරහර්ත්හුරඅනුරහඳෘතිඹර

නිභයර ත්. 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹ    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතුර 

ොර කුරළණුරප්රර්ධනර
ළඩුවනර2018 

ොවක්ුඹහර්ර1000ක්රදවහර
ො වි්ර3030රුරමජර
දවහරඹනරවිඹදොභ්රර50%ර
රුණදරක්රරඵහරදිභ.ර 

ොවක්ුඹහර්ර1000ක්රදවහර
ො වි්ර3030රුරමජර
දවහරඹනරවිඹදොභ්රර50%ර
රුණදරක්රරඵහරදිභ.ර 

 
 

- 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 
 

  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර්පරයතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

ොර කුරළණුරප්රර්ධනර
ළඩුවනර2018 

22.76 22.74425 - - 99.93%  
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2.රඋතුරුරභළදරඳශහත්රබහ 

1. ළඹශීර්ඹරරර-රර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර -රහර්ඹක්භරජරරබහවිත්රක්රභරවහරො වී්රොඹ ුණරරීරීභ/නරතු්ෝරනරවහනිඹර

අභරවීභරතුළි්රෘෂිරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවිභ/ඳහංශුරහදනඹරවහරදීර්කරහලීනරඳහංශුරහදනඹරනිහර

සිදුර නර ඳහංශුර හදනඹර ළශළක්විභ/හර ඉඩම්ර රර පරදහයිත්හඹර ඉවශර නළංවීභර වහර ෘෂිර යහඹනර

බහවිත්ඹරඅභරරීරීභරභඟි්රොෞර්යක්ෂිත්ර්වහයරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීභ 

3.ර නිභවුභර ර -ර ො වී්ර 33කුර වහර අක්යර ½ර ර විසුරුම්ර ජරර ම්ඳහදනර ඳේධතිර රඵහදීභ,ර එක්ර

ො විොඹකුුරඅක්යර½රසොප්රේනට්රජරරම්ඳහදනරඳේධතිඹක්රරඵහරදීභුරවළරීවීභ/ො වි්ර24කුරවහර

විදුලිරළුරඉදිරීරීභුරසර්ඹරඵරරඳරිඳථමරරඵහදීභ/අක්යර50ක්රඵඩඉරිඟුරහරඉඩම්රරරොෝදහරඳහළුර

ළශළක්වීභුරඳහංශුරංයක්ණරළටිරඉදිරීරීභ/2018ර්යක්ෂිත්රෘවරක්ොේත්රරසථමහඳනඹරයමි්රඳති 

4.රප්රතිපරර-රොඵෝරහ්රවහරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර35රසථමහඳනඹරරීරීොභ්රහර්ඹක්භරජරර

ශභනහයණඹර සිදුවීභර /ර විදුලිර ළුර ඉදියනර රදර හමම්ර රර කර අලි්ෝර නර වහනිර අභර

විභ/ඳහංශුරහදනඹරඅභරවීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-92 

 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර- 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම්/හඳෘති අෝපක්ෂිත්ර

ඉරක්ඹ 
ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රොේලගුණිරඵරඳළම්ර 
1.ඹවඳත්රෘෂිරහර්මිර
පිළිොත්රබහවිත්හරයමි්ර
්යක්ෂිත්රෘවරතුරරොඵෝරහර
සිදුරීරීභ 
 

09 09 ඉදිරරීරීම්රඅ්රඅදිඹොයහිරඳතිර 

2.හරගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුර
අනුහුරුවීභරවහරක්ෂුද්රරජරර
ම්ඳහදනරඳේධතිරබහවිත්ඹරඉවශර
නළංවීොම්රහඳෘතිඹ. 

ඳේධතිර35 ඳේධතිර34ක්ර
රඵහදීභ 

ොත්ෝයහරත්රඑක්රො විරභවොත්කුර50%ර
ො විරදහඹත්රුණදරරඵළදීභුර
අොඳ ොව ත්වීභර 

3.රහරගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුර
අනුහුරුවීභරවහරඳහංශුර
ංයක්ණරක්රභරප්රචලිත්රරීරීභ 

අක්.50 අක්.50 - 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹරර-රනර
ත්ත්රවහනිර 

   

4.විදුලිරළුරඉදිරීරීභුරසර්ඹරඵරර
ඳරිඳථමරරඵහරදීභ 

200 24 සීමිත්රප්රම්ඳහදනරක්රභඹරඅනුභනඹර
රීරීභුරසිදුවීභරවහරඳේධතිඹර
 සත්ොම්්තුරුණදරුරඩහරප්රම්ඳහදනරමිරර
ළඩිවීභ 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-රහර්ඹරහධනරදර්ලරශහර

යමි්රඳතීර 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රතුුදහඹරභට්ුභරඳති 

 

3.රදකුණුරඳශහත්රබහ 

1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර315 - 44 - 2 - 5 - 2504 

2.රඅයුණණුර -ර හණිජරඑශළුරහරො වී්ොේරහරතුශරෘෂිරයහඹනරබහවිත්ඹරඅභරරීරීභර ර /එශළුර

හර දවහර දියුණුර ජරර ම්ඳහදනර ක්රභර වදු්හර දීභර වහර ජරර හර්ඹක්භත්හඹර ඉවශරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර

නළංවීභ/ො වී්ොේර ්දහඹභර වහර ඔවු්ොේර ජීනර ත්ත්ඹර ඉවශර නළංවීභර ර /ොෞහයක්ෂිත්ර ්වහයර

ඳරිොබෝජනඹරයනරපිරිරඉවශරනළංවීභර/කුඹුරුරඉඩම්රරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ/GAP නිසඳහදනර

ඉවශරනළංවීභ/වීරනිසඳහදනත්හඹරඉවශරනළංවීභ/වීරනිසඳහදනොැරනිසඳහදනරපිරිළඹරඳවශරදළමීය භ.  

3.රනිභවුභරර-්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරීරීභරවහරඅලුත්රළඩිඹහරරීරීභ,කුඹුරුරඉඩම්රරරපරදහයීත්හඹරඉවශර

නළංවීභරභඟි්රොෞහයක්ෂිත්ර්වහයරනිසඳහදනරසිදුරරීරීභර 

4.රප්රතිපරර-ොෞහයක්ෂිත්ර්වහයරඳරිොබෝජනඹරයනරපිරිරඉවශරනළංවීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-ේවිරොයෝදරට්රළක්ුර්-රඍජුර8/ක්ර-500 

  භළහිරොඵෝරහොව්රඹවඳත්රෘෂිහර්මිරපිලිොත්රබහවිත්ඹ-ඍජුර10/ක්ර-500 

  වකුරුොරරඋසහනරහරිරහඳෘතිඹ-1000 

  භහලිම්ඵඩරොවරරොඵ ජු්වරරඉදිරරීරීභ-ඍජුර10/ක්ර-2000 

  ්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරීරීභර-රඍජුර21/ක්ර-500 

  කුඹුරුරොකර්රොරලි්රත්හක්ණඹරඔසොේරංර්ධනඹ-රඍජුර1/ක්ර-1000 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

1.ක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිරරඵහදීභ 

1.5 1.26 - - 84% ජරරම්ඳහදනරඳේධතිර
රර සත්ොම්්තුරුණදරුර
ඩහරප්රම්ඳහදනරමිරර
අඩුවීභ 

2.නරතු්ෝර
්යක්හුරවිදුලිළුර
වහරවිදුත්රඳේධතිර
ප්රභහණඹරසීභහවිභ 

2.5 0.74 - - 27.76% සීමිත්රප්රම්ඳහදනරක්රභඹර
අනුභනඹරරීරීභුර
සිදුවීභරභත්රමිරදීරළනිභුර
වළරීරවරඳේධතිරප්රභහණඹර
සීභහවීභ 

3.ඳහංශුරළටිරඉදිරීරීභර
වහරඒර්ශ්රිත්ර
ක්රිඹහහයම් 

1.5 1.48 - - 99% ඉතිරිරවරුණදක 

4.්යක්ෂිත්රෘවර
ඉදිරීරීභ 

4.5 0.01 - 4.74 0.23% 50%රො විරදහඹත්ර
ුණදකරඵළඳීභරප්රභහදවීභර
නිහරඉදිරීරීම්රඅ්ර
රීරීභුරොන වළරීවීභ 

එතු 10.0 3.50  4.74 82.4%  

ුණළුරවිඹදභර  8.24   



184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුර
වොැරනම්රඑඹුර
ොවේතුර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර/රපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභර 

භළහිරොඵෝරහොව්රඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිරපිලිොත්රබහවිත්ඹර
දිරිළ්වීභරතුලි්රගුණහත්භඹර
ළඩිරදියුණුරරීරීභ 

විසිරුම්රජරරම්ඳහදනර-10ර
තුයරොභෝුර්-10 

ෘමිරප්රතිොයෝධීරදළකරඒ-10 
ඉකරභළසිරඳහරනරඋගුක-10 

පුහුණුරඳ්ති-2 

100% 
විසිරුම්රජරරම්ඳහදනර-10ර
තුයරොභෝුර්-10 

ෘමිරප්රතිොයෝධීරදළකරඒ-
10 

ඉකරභළසිරඳහරනරඋගුක-10 
පුහුණුරඳ්ති-2 

- 

භහත්යරදිස්රික්ොැරකුඹුරුර
ොකර්රොරලි්රත්හක්ණඹර
ඔසොේරංර්ධනඹ-2018 
 

ොකර්රොරරර්රඹ්ත්ර-1 100% - 

ො වී්රවහරේවිරොයෝදර
ට්රළක්ුර්රරඵහරදීභ 
 

8 100% - 

වකුරුොරරඋසහනරහරිර
හඳෘතිඹ 
 

1 33% 

ප්රම්ඳහදනර
ක්රිඹහලිොැර
සිදුවරප්රභහදඹ 

 
විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රඅොශවියණඹ   

ොත්ලිේජවිරරභහලිම්ඵඩරොවරර
ොඵ ජු්රවරරඉදිරීරීභ 

1 60% 

ප්රම්ඳහදනර
ක්රිඹහලිොැර
සිදුවරප්රභහදඹ් 
ඉඩභරනියවුකර
යරළීනොම්දීර
 තිවර

ළුළුහරීර
ත්ත්ඹ් 

 
 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රොේලගුණරවිඳර්ඹහ 

්යක්ෂිත්රෘවරඉදිරීරීභ 
 

.අර510ර්යක්ෂිත්රෘව-6 
.අර1000ර්යක්ෂිත්රෘව-5 

pH මීය ුර්-4 
EC මීය ුර්-4 
මිසුර්ස-1 

.අර1000ර්යක්ෂිත්රෘවර
ප්රතිංසයණඹ-11 
පුහුණුරඳ්තිර-1 

 

.අර510ර්යක්ෂිත්රෘව-6 
.අර1000ර්යක්ෂිත්රෘව-5 

මිසුර්ස-1 
.අර1000ර්යක්ෂිත්රෘවර
ප්රතිංසයණඹ-11 
පුහුණුරඳ්තිර-1 

 

pH මීය ුර්-4 
EC මීය ුර්-
4ප්රම්ඳහදනර
ක්රිඹහලිොැර
සිදුවරප්රභහදඹ් 
නිහරමිරඹුර
ළීනභුරර

ොන වළරීරවිඹ 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

ොෞහයක්ෂිත්ර්වහයරඳරිොබෝජනඹරයනරපිරි 10%රී්රරඉවශරනළංවීභරවහරොඵෝරනිසඳහදනත්හඹර

වහරොඵෝරනිසඳහදනඹරවහරඅදහරරජරරහර්ඹක්භත්හඹර20%රී්රරඉවශරනළංවීභ 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රතුටුදහඹරභට්ුභරඳතී 

 

 

 

 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

භළහිරොඵෝරහොව්ර
ඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිර
පිලිොත්රබහවිත්ඹර
දිරිළ්වීභරතුලි්ර
ගුණහත්භඹරළඩිර
දියුණුරරීරීභ 

0.68 
 

0.65 
 

- 
0.65 

 
100% - 

භහත්යරදිස්රික්ොැර
කුඹුරුරොකර්ර
ොරලි්ර
ත්හක්ණඹරඔසොේර
ංර්ධනඹ-2018 

 
0.94 

 

 
0.82 

 
0.23 

 
0.82 

 
100%  

ො වී්රවහරේවිරර
ොයෝදරට්රළක්ුර්රරඵහර
දීභ 
 

2.00 
 

1.79 
 

- 
1.79 

 
100%  

වකුරුොරරඋසහනර
හරිරහඳෘතිඹ 
 

 
4.47 

 

 
1.49 

 
2.97 

 
1.49 

 
33% 

ප්රම්ඳහදනර
ක්රිඹහලිොැර
සිදුවරප්රභහදඹ් 

 

ොත්ලිේජවිරර
භහලිම්ඵඩරොවරර
ොඵ ජු්වරරඉදිරීරීභ 

 
3.00 

 

 
1.77 

 
1.22 

 
1.77 

 
60% 

ප්රම්ඳහදනර
ක්රිඹහලිොැර
සිදුවරප්රභහදඹ් 
ඉඩභරනියවුකර
යරළීනොම්දීර
 තිවර

ළුළුහරීර
ත්ත්ඹ් 

 
්යක්ෂිත්රෘවර
ඉදිරීරීභ 
 

 
3.13 

 

 
2.47 

 
- 

 
2.47 

 
100%  

එතු 14.22 8.99 4.42 8.99   
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4.රඵසනහහියරඳශහත්රබහ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර ඵසනහහියරඳශහත්රතුශරඑශළුරහරඳරිඹරඉවශරනළංවීභ 

රභරහිඟඹරජඹරළීනභ,රජරරශභනහහරීත්ොැරහර්ඹක්භත්හරළඩිරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර-රොතුර288රක්රවහරට්රළක්ුර්රඹ්ත්රර01 

4.රප්රතිපරර-රතියහයරොතුරහ්ර තිරරීරීභරතුළි්ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරත්වවුරුරරීරීභරවර

ො වී්රනරත්හක්ණඹුරොඹ ුණරරීරීභරවහරවිඹදම්රඅඩුයරළනිභ,රහර්ඹක්භත්හරළඩියරළීනභ 

 5.රප්රතිරහීන්ර-ර2339 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ. 

ෘෂිරඹ්ොත්රෝඳයණරවහරෘෂිහර්මිරනවීනරත්හක්ණඹරවඳු්හරදීභරතුලි්රරො වී්රනර

ත්හක්ණඹුරොඹ ුණරරීරීභරවහරවිඹදම්රඅඩුය,රහර්ඹක්භත්හරළඩියරළීනභ.රොතුර288රක්ර

සථමහඳනඹරරීරීභරතුළි්රප්රතිරහීන්ර2288රක්රොතුරහරවහරොඹ ුණරයරළීනභ. 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණ. 

රභරහිඟඹරභඟවයහරජරරශභනහයණඹර තිරරීරීභ. 

ො වී්රනරත්හක්ණඹුරොඹ ුණරරීරීභරවහරවිඹදම්රඅඩුයරළීනභ,හර්ඹක්භත්හරළඩියරළීනභ. 

තියහයරොතුරහ්ර තිරරීරීභරතුළි්රජනත්හොේර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරත්වවුරුරරීරීභුරභඟර

ොඳ්වීභ 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹ    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභර 
ොතුරහරසථමහඳනඹර
රීරීභ 

ොතුර288 ොතුර288 ළුත්යරනිොඹෝජරඳශහත්රෘෂිර්භර
අධක්රහර්ඹහරඹරභගි්රක්රිඹහත්භර
රීරීභුරනිඹමිත්රහඳෘතිරෘෂිර
උඳොේලරු්ොේරෘත්තීඹරක්රිඹහභහර්ර
නිහෝරක්රිඹහත්භරොන වින 

ෘෂිරඹ්ොත්රෝඳයණර
වහරෘෂිහර්මිරනවීනර
ත්හක්ණඹරවඳු්හරදීභ 

ො වී්රනරත්හක්ණඹුර
ොඹ ුණරරීරීභරවහරවිඹදම්ර
අඩුය,ර
හර්ඹක්භත්හඹර
ළඩියරළීනභ 

ෘජුරප්රතිරහීන්ර51 
ක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිර2රක්රක්ොේත්රර
ොැරසථමහඳනඹරරීරීභර 

2018රර්ොැරොශොඳ රරමිරර
උච්චහචනඹරවීභරවරප්රම්ඳහදනර
ත්හක්ණරමිටුරනිර්ොේලරඅනුරහඳෘතිර
ංොලෝධනඹරවීභ 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

ොතුරහරසථමහඳනඹර
රීරීභ 

0.5 0.29 නළත් නළත් 60%  

ෘෂිරඹ්ොත්රෝඳයණර
වහරෘෂිහර්මිරනවීනර
ත්හක්ණඹරවඳු්හරදීභ 

0.53 0.32 නළත් නළත් 94%  
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ර5.රරභධභරඳශහත්රබහර 

 
1.රළඹරශීර්ඹර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණර 

3.රනිභවුභරර-රවිදුලිරළුර-ර212,රළුර්යණර-320,රකඳනරඹ්ත්රර-123,ෘෂිරළුර-125,රඳර්රසොප්රේර

27,රතුයරොඳ ම්ඳර27ො වි්ුරරඵහරදිභ,රො ුරරොවරරොඵෝජු්රවරරඉදිරීරිභරවහරGAPර

ො විඳරකර30ක්රපිහිටුවිභ 

4.රප්රතිපරර-ො වි්වුරවනදහයිරක්රභඹුරෘෂිහර්මිරුයුතුරදවහරඅලරද්රරරඵහදිරජීනර

ත්ත්ඹරඉවරරනළංවිභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර1800රඳභණ 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 
 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතුර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රත්ත්රවහනිරඅභරරීරීභ 

නරත්රවහනිරරක්හරළනිභරදවහර
විදුලිරළුරවහර්යක්ෂිත්රළුර්යණර
රඵහරදිභ. 

50%රො විරදහඹත්ඹර
ඹුොත්රරවිදුලිරළුර-178ර 
ළුර්යණර-320රක්රර
ො වි්ුරරඵහරදිභ 
 

50%රො විරදහඹත්ඹර
ඹුොත්රරවිදුලිරළුර-178ර 
ළුර්යණර-320රක්රර
ො වි්ුරරඵහරදිභ 
 

 
 

- 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රපරදහයීත්හඹරඉවරරනළංවීභර   

ත්රුණරඳයපුයරෘෂිර්භහනත්ඹරදවහර
්ර්ණඹයරළනිොම්රහඳෘතිඹර
(ෘෂිරඋඳයණරරඵහදිභ) 

50%රො විරදහඹත්ඹර
ඹුොත්රකඳනරඹ්ත්රර-
123,විදුලිරළුර-34,ෘෂීරළුර
-125,ඳර්රසොප්රේර27,තුයර
ොඳ ම්ඳර27රරො වි්ුරරඵහර
දිභ 

50%රො විරදහඹත්ඹර
ඹුොත්රකඳනරඹ්ත්රර-
123,විදුලිරළුර-34,ෘෂීරළුර
-125,ඳර්රසොප්රේර27,තුයර
ොඳ ම්ඳර27රරො වි්ුරරඵහර
දිභ 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රඅොශවියණඹරර 

ො ුරරොවරරොඵෝජු්වරරඉදිරීරිභ ොේශිඹර්වහයරනිසඳහදනර
අොරවිරළරරඉදිරීරිභරවහර
උඳයණරමිශදිරළනිභ 

ොේශිඹර්වහයරනිසඳහදනර
අොරවිරළරරඉදිරීරිභරවහර
උඳයණරභශදිරළනිභ 

 
 
 
- 

 
GAP රහඳෘතිඹ 50ර%රො විරදහඹත්ඹර

ඹුොත් GAPරො විඳරකර30ර
ක්රපිහිටුවිභරවහර

්පරහසටික්ොට්රස,ර්කඵට්ර
ොඳ ොව යරර,ෘමිරප්රතිොයෝධිර
දළක,්පඳහදුරඋඳයණර
ට්ුරරරො වි්ුරරඵහරදිභ. 

50%රො විරදහඹත්ඹර

ඹුොත් GAPො විඳරකර
30ක්රරපිහිටුවිභරදවහර

්පරහසටික්ොට්රස,්කඵට්ර
ොඳ ොව යරර,ෘමිරප්රතිොයෝධිර
දළක,්පඳහදුරඋඳයණර
ට්ුරරරො වි්ුරරඵහරදිභ. 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

01.රනරත්රවහනිර
රක්හරළනිභර
දවහරවිදුලිරළුරවහර
්යක්ෂිත්රළුර
්යණරරඵහරදිභ. 

2.5 2.496   100% නරත්රවහනිර
රක්හරළනිභර
වහරවිදුලිරළුර
වහර්යක්ෂිත්රළුර
්යණරරඵහරදිභ. 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-ර100% 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රහඳෘතිරහර්ත්හරඅනුරහඳෘතිරනිභයර

 ත්. 

 

6.රඹමරඳශහත්රබහර 
ඹමරඳශහොත්රත්රුණරප්රජහරඅත්යරෘෂිර්භහ්ත්ඹරප්රර්ධනඹරරීරීොම්රඅයුණණි්රනරෘෂිර

ත්හක්ණඹ්රවඳු්හදීොම්රරහඳෘතිඹ  
1.රළඹරශීර්ඹර  - 118-02-03-20-2509 
2. අයුණණුරර-  

නරෘෂිරත්හක්ණඹරො වි්රඅත්යරප්රචලිත්රරීරීභරොවේතුෝරෘෂිර්භහ්ත්ඹරප්රොඵෝධභත්ර

්දහඹම්රඋත්ඳහදනරක්ොේත්රඹක්රඵුරඳත්යවීභරඋොදහර ොත්ෝයහත්රම්භහනර 20 රී්රනර
ෘෂිරහඹයි්ර400 ක්රමහිරරීරීභරර 

3. නිභවුභරර- 
 ළසිර්යණරෘවර10 ක්රඉදිරවීරතිබීභ. 
 හරලිංරවහරජරරම්ඳහදනරොඳ ම්ඳර20 ක්රරඵහදීරතිබීභ. 
 සර්ඹරඵරරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරර20 ක්රරඵහදීරතිබීභ. 
 ෘමිරප්රතිොයෝධීරදළකරොයෝකර10ක්රරඵහදීරතිබීභ. 
 අතුරුඹත්රෆොම්රඹ්ත්රර325රක්රරඵහදීරතිබීභ. 
 සර්ඹඵරර්යක්ෂිත්රළුකර10 ක්රරඵහදීරතිබීභ.  

4. ප්රතිපරර -ර නර ෘෂිර ත්හක්ණඹර ො වී්ර අත්යර ප්රචලිත්ර රීරීභර ොවේතුෝර ෘෂිර්භහ්ත්ඹර
ප්රොඵෝධභත්ර්දහඹම්රඋත්ඳහදනරක්ොේත්රඹක්රඵුරඳත්යවීභරඋොදහරොත්ෝයහත්රම්භහනර20රරී්රනර
ෘෂිරහඹයි්ර391ක්රමහිරරීරීභරර 
5. ප්රතිරහීන්ර- 391 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

02.රත්රුණරඳයපුයර
ෘෂිර්භහනත්ඹර
දවහර
්ර්ණඹයර
ළනිොම්රහඳෘතිඹර
(ෘෂිරඋඳයණර
රඵහදිභ) 

2.5 2.496   100%  

03.රො ුරරොවරර
ොඵෝජු්වරරඉදිරීරිභ 

4.0 4.0   100%  

04.රGAP  හඳෘතිඹ 1.0 0.628   100%  
එතු 10.0 9.62     
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8. ශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

නරෘෂිරත්හක්ණඹරො වී්රඅත්යරප්රචලිත්රරීරීභරොවේතුෝරෘෂිර්භහ්ත්ඹරප්රොඵෝධභත්ර්දහඹම්ර

උත්ඳහදනර ක්ොේත්රඹක්ර ඵුර ඳත්යවීභර උොදහර ොත්ෝයහත්ර ම්භහනර 20 රී්ර නර ෘෂිර
හඹයි්ර400 ක්රමහිරයර ත්.රරර 
9. භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රනරෘෂිරත්හක්ණඹරො වී්රඅත්යර
ප්රචලිත්රරීරීභරොවේතුෝරෘෂිර්භහ්ත්ඹරප්රොඵෝධභත්ර්දහඹම්රඋත්ඳහදනරක්ොේත්රඹක්රඵුර

ඳත්යවීභරඋොදහරොත්ෝයහත්රම්භහනර20 රී්රනරෘෂිරහඹයි්ර400 ක්රමහිරරීරීභර. 

 

 

6. ොබෞතිරරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතු 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රොේලගුණරවිඳර්ඹහර 
ළසිර්යණරෘවරඉදිරීරිභර 10 10 නළත්ර 
හරලිංරවහරජරරම්ඳහදනර
ොඳ ම්ඳරරඵහදීභරවිදුලිොඹ්ර

/ඩීකරලි්රක්රිඹහයනර 

140 140 නළත් 

සුර්ඹරඵරරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරර
රඵහරදීභර 20 03  
විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රත්ත්රවහනිර 
ෘමිරප්රතිොයෝධීරදළකර 10 10 නළත් 
සර්ඹරඵරර්යක්ෂිත්රළුකර 10 10 නළත් 
විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රඳරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභර 
අතුරුඹත්රෆොම්රඹ්ත්රරරඵහදීභර 218 218 නළත් 

7. ොඹදවුම්ර- මූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)  

1. අත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2. ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

ළසිර්යණරෘවරඉදිරීරිභර 1.00 1.0 - - 100%  
හරලිංරවහරජරරම්ඳහදනරොඳ ම්ඳර

රඵහදීභරවිදුලිොඹ්ර/ඩීකරලි්ර
ක්රිඹහයනර 

2.26 2.30 - - 101%  

සුර්ඹරඵරරජරරම්ඳහදනරඳේධතිරරරඵහර
දීභරරර 3.9 4.91 - - 125%  
ෘමිරප්රතිොයෝධීරදළකර 0.13 1.91 - - 1469%  
අතුරුඹත්රෆොම්රඹ්ත්රරරඵහදීභර 4.98 4.98 - - 100%  
සර්ඹඵරර්යක්ෂිත්රළුකර 0.1 0.99 - - 999%  
එතු 12.37 16.11     
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ර7.රඵයුණරඳශහත්රබහරරරරරරර 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණු 

 ො විඳරරපිහිටුහරඑභගි් SL –GAPරවතියණඹුරඅදහරරරනිර්ණහඹරපුයහරළීනභුර

ො වී්ුරභඟරරොඳ්වීභ 

 ඳහරිොබෝගිඹ්රවහර්යක්ෂිත්රවහරඉවශරගුණහත්භොඹ්රයුත්රඑශළුරවහරඳශතුරුරළඳයීභර 

 ො විරජනත්හොේර්ර්ක ඹරලක්තිභත්රරීරීභ 

 ඒරමම්රප්රභහණඹරී්රරඵනරඅසනුරප්රභහණඹරළඩිරරීරිභ 

 නරතු්ෝරහර්යක්හරරීරිභ 

3.රනිභවුභරර-ර 

 යත්නපුයර-GAPර්දර්ලනර04රසථමහඳනඹ 

 ෆකරර-රGAPරඅනුභනඹරයනරො විඳරර75රක්රසථමහඳනඹ 

 ොඵෝරහ්රනරතු්ෝර්යක්හරයරළීනභරවහරයත්නපුයරදිස්රික්ොැරසර්ඹරඵරර

විදුලිරළුරඳේධතිර5රක්රවහරෆකරරදිස්රික්ොැරරසර්ඹරඵරරවිදුලිරළුරඳේධතිර50ක්රසථමහඳනඹ 

4.රප්රතිපරර- 

 ො වී්රSL –GAPරවතියණඹුරනළඹුරුරවීර ත්. 

 ොඵෝරහරඳරිඹරළඩිරවීර ත්. 

 ො වී්ොේර්ර්ක රභට්ුභරඉවරරො සර ත්.ර 

 නරතු්ෝරොඵෝරහ්රරැරළීනභරතුළි්රහරඳරිඹරවරනිසඳහදනඹරඉවරර

නළංවිභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර709 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 

 
ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ඹවඳත්රෘෂිහර්මිර
පිළිොත්රවඳු්හරදීභර
වහරප්රචලිත්රරීරීභ 

 GAPර්දර්ලනර04රසථමහඳනඹ 

 GAPරඅනුභනඹරයනරො විඳරර75රක්ර
සථමහඳනඹ 

 GAPර්දර්ලනර04ර
සථමහඳනඹ 

 GAPරඅනුභනඹර
යනරො විඳරර
75රක්රසථමහඳනඹ 

 

ොඵෝරහ්රනර
තු්ෝරරැර
ළීනභ 

නරතු්ෝරහර්යක්හරයරළීනභර
දවහරසුර්ඹරඵරරවිදුලිරළුරඳේධතිර55රක්ර
සථමහඳනඹ 

සුර්ඹරඵරරවිදුලිරළුර
ඳේධතිර55රක්රඉදිරීරීභ 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-රඉරක්රම්පූයණොඹ්ර

රඟහරයොනර ත්. 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර-රතුටුදහඹරභට්ුභරඳතී 

 

8.රඌරඳශහත්රබහරර 

රු.මි.ර 21.157ර ෝරයර ත්.රඔක්ම්පිටිඹරයජොැරබීජරො විඳරරොත්රරඵහර දු්ර අතිොර්ර්වහයර

ොඵෝරබීජරනිසඳහදනඹරඉවශරනළංවීොම්ර ර හඳෘතිඹරවහර 2018.10.31ර දිනර අනුභළතිඹරරඵහර ත්.රඒර

වහරරු.මි.ර9.8රක්රෝරයර තිරඅත්යරරු.මි.ර9.44රරවිඹදම්රරුරඅදහරරමකඳත්රසරයරොවීභුර

ඉදිරිඳත්රයර ත්.රරඑහිරුයුතුර2019රර්ොැරජනහරිරභරනිභරරීරිභුරඅනුභළතිඹරරළබීර ත්.ර 

9.රඋතුරුරනළොනහියරංර්ධනඹර-ර(රඋතුරුරනළොනහියරඳශහත්රබහර) 

අ/අර ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹර
ඹුොත්රක්රිඹහත්භරයනරරදර
ළඩුව්ර 

ෝරශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරර 

මූරර
ප්රතිඹර
% 

ක්රිඹහත්භරශර්ඹත්නඹර 

1 
උතුරුරනළොනහියරවිොලේර
ෘෂිර්භරංර්ධනරළඩුවන 
 

49.55 47.61 96ර%ර 
ො විජනරංර්ධන 
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

2 

 
හණිජරහරවහරසර්ඹරතුයර
ොඳ ම්ඳඹරොඹ දහරනිමි්රතියහයර
ලක්තිඹරප්රර්ධනඹරරීරීභර-ර
යිඳනඹ, රීලිොන ච්චිඹ,රුණරතිව්රවර
වුනිඹහරදිසර්රික් 
රර 

12.1002 10.335 85 %  
උතුරුරඳශහත්රබහර 
(ඹහඳනඹර,රරීලිොන ච්චිර,රුණරතිව්ර
,රව්නිඹහර) 

3 

ලිඹහඳදිංචිරඅමරමිතිරරඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිරපිලිොත්රවයවහර

අඳනඹනරළඳයුම්යණරTOM.E.J.C. ර
අමරහරවරභ්නහයම්ර
දිසර්රික්ොැරරඅඳනඹනරොශොඳ ශර
භඟරමිතිඹරම්ඵ්ධරරීරීභ 
රර 

3.035 2.88938 95ර%ර උතුරුරඳශහත්රබහ 

4 

ොත්ෝයහත්රො විරමම්රරරඹවඳත්ර
ෘෂීරහර්මිරනිසඳහදනරප්රර්ධනර
්ර්ලනරපිහිටුවීභර(GAP) 
 

4.0 4.0 100ර%ර නළොනහියරඳශහත්රබහර 

 
 
 
 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිරමකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

ඹවඳත්රෘෂිහර්මිර
පිළිොත්රවඳු්හරදීභර
වහරප්රචලිත්රරීරීභ 

2.76 0.035 2.19 2.54 91%  

ොඵෝරහ්රනර
තු්ෝරරැරළීනභ 

7.23 1.4 5.65 7.05 97%  

එතු 10.0 1.435 7.84 9.59   
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9.2රඋතුරුරනළොනහියරවිොලේරෘෂිර්භරංර්ධනරළඩුවන 
1. ළඹරශීර්ඹර-ර118-2-3-20-2509 
2.අයුණණුර-ර උතුරුරනළොනහියරඳශහත්රරරෘෂිහර්මිරපරදහයිත්හඹරළඩිදියුණුරරීරීභර 

වහර තිරඵහධරභළඩඳළළත්වීභුරඅලරුයුතුරරීරීභර 

3. නිභවුභර-ර ොන මිොකරගුණහත්භරබීජරරීොරෝර84,ර767.25ර,රරගුණහත්භරොයෝඳණරද්රර
63,ර598ර,රරඳත්රරර්ණරදර්ලර1,ර112රක්,රහරභළුර377,ර079රක්,රඅමරඳළරර4,ර923රක්රරසර්ඹරඵරරලක්තිර
තුයරොඳ ම්ඳර35රක්රරඵහරදීරර ත්.ර 

4. ප්රතිපරර-ර උතුරුරනළොනහියරඳශහත්රරරෘෂිහර්මිරනිසඳහදනරවහරපරදහයීත්හඹර 
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

5. ප්රතිරහීන්ර-රෘජු/රක්ර :රඋතුරුරවහරනළොනහියරඳශහත්රරරො වී් 
 

6. ොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ 
ප්රතිඹර

අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

නිසඳහදනඹරළඩිරීරීභරවහරගුණහත්භරබීජර
ොන මිොකරළඳයීභර 

රීොරෝර84,ර475 රීොරෝර84,ර767.25 

- 
 

ගුණහත්භරොයෝඳණරද්රරළඳයීභ 50,ර000 63,ර598 

ඳත්රරර්ණරදර්ලරොන මිොකරරඵහදීභ 1,ර000 1,ර112 

මිරිසරහරප්රර්ධනඹරවහරහරභළුරළඳයීභ 254,ර812 377,ර079 

හණිජරඅමරහරවහරඅමරඳළරරළඳයීභ 5,ර000 4,ර923 

50%රවනහධහයරඹුොත්රසර්ඹරඵරරලක්තිරතුයර
ොඳ ම්ඳරරඵහදිභ 

20 35 

  
 
7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

      

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 

ෝර
ශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රරුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

නිසඳහදනඹරළඩිරීරීභරවහර
ගුණහත්භරබීජරොන මිොකරළඳයීභර 

31.5 

2.58 45.03 

- 96ර% - 

ගුණහත්භරොයෝඳණරද්රරළඳයීභ 4 
ඳත්රරර්ණරදර්ලරොන මිොකරරඵහදීභ 0.61 
මිරිසරහරප්රර්ධනඹරවහරහරභළුර
ළඳයීභ 

3.85 

හණිජරඅමරහරවහරඅමරඳළරර
ළඳයීභර 

1.375 

50ර%රවනහධහයරඹුොත්රසර්ඹරඵරර
ලක්තිරතුයරොඳ ම්ඳරරඵහරදීභ 

6.712 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 1.5 
එතු 49.547 47.61    

 
8..ශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹර-රනිසඳහදනඹරළඩිරීරීභරවහර
ගුණහත්භරබීජරරීොරෝර84,ර767.ර25රක්ර,රර50%රවනහධහයරඹුොත්රසර්ඹරඵරරලක්තිරතුයරොඳ ම්ඳර35රක්රරඵහරදීර ත්.ර 

 
9.භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරරනිරීක්ණ.රර-ර මූරරප්රතිඹර96ර%රරරී.රොබෞතිර
ඉරක්රසිඹකරරහර්ථමරපුයහර ත්.ර 
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10. උතුරුරඳශහත්රබහ 
 “රඅපිරරයිරඅපිර්ෝර”ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරවතිරරීරීොම්රළඩුවනර 

1.ළඹරශිර්ඹ-ර118-02-03-20-2509 

2.අයුණණර-රඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රයභරඅනුභනඹරරීරීභරතුලි්රඅඳනඹනරත්ත්ත්ොැරගුණහත්භරඅමර

නිසඳහදනඹරවහරොශරඳශරම්ඵ්ධත්හරො ඩනළගීභ.රවිදුලිරජනනඹරවහරවිකඳරක්රයභරබහවිත්ඹ,ර

ඉ්ධනරපිරිභළසභරොවෝරපරදහයිත්හරළඩියරළීනභරවහරවරහරිරක්රයභරක්රරිඹහත්භරරීරිභුරඅඩුරවිදුලිර

හසතු 

3.නිභළවුභර-රඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රයභරඅනුභනඹරයනරලිඹහඳදිංචිරඅමරනිසඳහදනරභහම්ර

සථමහඳනඹරරීරීභ.රො විමම්රරරසර්ඹරඵරරජරරොඳ ම්ඳර52රසථමහඳනඹරරීරීභ. 

4.ප්රතිපරරර-රඹවඳත්රෘෂිහර්මිරරක්රයභරඹුොත්රඅමරහරභහම්රලිඹහඳදිංචිරරීරීභරවහරමූලිර

අලසරඹත්හරොරරසර්ඹඵරරජරරොඳ ම්ඳර52රක්රොඵදහරොදනරරදි. 

5.රප්රතිරහීන්ර ංහර -  ෘජුරර70රක්රර       52 

6.ොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතු 

මූලිරඅලසරඹත්හරළඳයීභ 
විොේලරොශදඳශරඵදත්හර
ො ඩනළගීභ 

ඹවඳත්රෘෂිහර්මිර
ක්රරිඹහහයම්රඹුොත්ර
ලිඹහඳදිංචිරරීරීභ 

ව්රඹහඳෘතිඹරවහර
අනුභළතිඹරරළබුොණ්ර
2018.11.01රදිනරඵළවි්ර
සිඹලුරක්රිඹහහයම්රර
ම්පූර්ණරරීරිභුරඅලරර
හරොව්රහරොන භළතිරවීභ 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 
 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ොඹදවුම්ර
ළඳයීභ 

3.035 2.88 - - 95ර% 
ොටිහර ඳරිච්ොේදඹක් 
තුශ මිරරණ් 
ළවීභු ොන වළරී 
වීභ,රඅෝපක්ෂිත් 
ප්රතිරහීන්ර වඳුනහ 
ළීනභ වහ හරඹ 
ත් වීභ.  
අෝපක්ෂිත් ප්රතිරහබර 
වඳුනහ ළීනභු හරඹ 
ත් න ඵළවි් ක්ොේත් ය 
දින ළඩුවන 
ක් රිඹහත්භ ශ 
ොන වළරී විඹ. 

සර්ඹඵර 
ජරොඳ ම්ඳ 
ඒඹ 
ළඳයීභ 

12.10  10.33 10.33  රරරරර40ර% 
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8 හක්හත් ය නු රළබ හර්ඹරහධන දර්ල වහ ප්රභහණඹර 
 ඹවඳත් ෘෂිහර්මි ක් රිඹහහයම් ලිඹහඳදිංචිඹ - ම්ඵ්ධොඹ් ව මූලි 
අලත්හ පුයහොන  ත්. 

 ඹවඳත් ෘෂිහර්මි ක් රිඹහහයම් ලිඹහඳදිංචි - වති ඉකලුම්ය තිොබ්. 
 ඹවඳත් ෘෂිහර්මි ක් රිඹහහයම් ලිඹහඳදිංචිඹ - වති වහ මිති 
ලිඹහඳදිංචි ය  ත්. 

 තියහය ඵරලක්තිඹ පිළිඵ දළනුත් බහඹ  ති රීරීභ. 
 හරි ජර ළඳයීභ වහ ව විදුලි හසතු අඩුරීරීභ. 

9 හර්ඹහධන භසථම ළඩුවන ම්ඵ්ධොඹ් ව නිරීක්ණ 

 ඹවඳත් ෘෂිහර්මි ක් රිඹහහයම් වහ ව වති හිත් අම ඳශතුරු 
්වහය නිසඳහදනඹ. 

 ඹවඳත් ෘෂිහර්මි ක් රිඹහහයම් වහ ව වති වහ ොශඳශ 
ඳවසුම් ඒහඵේධ රීරීභ. 

 සර්ඹඵර ලක්ති ඳේධති පිළිඵ ො වී් දළනුත් රීරීභ. 
 හරිභහර් පිරිළඹ අඩු රීරීභ.  

 

11. නළොනහිය ඳශහත්රබහර 
නළොනහියරඳශහත්රොබෝරනිසඳහදනොඹහිරහරඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රභරර(GAP) 

ප්රර්ධනඹරරරීරීභ. 

1. ළඹරශීර්ඹරර-ර118-02-03-20-2509 

2. අයුණණර-රජනත්හරඅත්යරඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රභරරප්රචලිත්රරරීරීභ 

 

3. නිභළවුභර-රගුණහත්භරවත්රසුයක්ෂිත්රවත්ර්වහයරනිසඳහදනඹර 

 

4. ප්රතිඳරඹරර-රඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රයභරක්රරිඹහත්භරරීරීභර,රොෞඛ්රඹම්ඳ්නර්වහයර

ඳරිොඵෝජනඹ 

5. ප්රතිරහීන්රංහරර-රො වී්ර500 

6රොබෞතිරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ොත්ෝයහත්රො විරමම්රරර
ඹව්රෘෂිහර්මිර
පිළිොත්රප්රදර්ලනඹරරරීරීභර) 

500 500 - 

දිස්රික්රරෘෂිරපුහුණුර
භධසථමහනරරරරො විර
පුහුණුරභධ්රඹසථමහනරරරර
ඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රභර
සථමහඳනඹ 

10 10 - 

ො විරපුහුණුරඳංතිර
ඳළළත්වීභ 

25 25 - 
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7රරමූරරප්රතිඹරර 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 

ෝර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ොත්ෝයහත්රො විමම්රරර
ඹවඳත්රෘෂිහර්මිරක්රභරර
අනුභනඹරරරීරීභුර
ළරළසවිභර(ොත් යණ,ර
ේරයව්රඹ,රොඳරුොභෝනර
උගුක,රවිසිරිරහරිරක්රයභ,ර
ෘමිර්යක්ණරදළක,ර
ඒහඵේධරලහර
ශභනහයණඹ,රලිපිර
ේරයව්රඹ) 

2.7 2.7 - - 100% 

හභහ්රඹර
ව්රඹහ්පතිර
ළඩුව්ර
ඹුොත්රපුහුණුර
හර්ඹඹ්ර
ඉටුයනර
රදි.ො විරපුහුණුර
ඳංතිරඳළළත්වීභර
වහරරු.මි.0.2ර
්පරයතිඳහදනර
ෝයනරරදර
අත්යරඑභරුණදකර
ත්රරිකුණහභරර
දිසත්රරික්ොැර
ොක්සත්රයර
නිසඳහදනඹ්ර
වහරළඹර
යනරරදි. 

දිසත්රරික්රෘෂිර්භර
පුහුණුරභේරඹසථමහනරරදීර
වහරො විරපුහුණුර
භධ්රඹසථමහනරරදීරඹවඳත්ර
ෘෂිහර්මිරක්රයභර
්පරයචලිත්රරීරීභර 

1.0 1.0 - - 100%  

ො විරපුහුණුරඳංතිර
ඳළළත්වීභ 

0.5 0.299 - - 60%  

එතු 4.0 3.999 - - 100%  

 

8 හක්හත්රයරනුරරළබරහර්ඹහධනරදර්ලඹ්ර-රෘෂිහර්මිරප්රදර්ලනරඉරක්රපුයහර ත්.ර 

9 භසථමරළඩරුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණඹ්ර-රඳරියඹර්යක්හරයරළීනභර

වරඹවඳත්රෘෂිහර්මිරබහවිත්ඹරොොයහිරො වී්රදළනුත්රයර ත්.ර 
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දිස්රික්රොකම්රහර්ඹහරරභඟි්රසිදුරයනරරදරංර්ධනරළඩුව් 
 
විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රෘෂිර්භරපරදහයීත්හඹර 

 

අ/අර 
ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹර
ඹුොත්රක්රිඹහත්භරයනරරදර
ළඩුව්ර 

ෝරශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරර 

මූරර
ප්රතිඹර
% 

ක්රිඹහත්භරශර
්ඹත්නඹර 

1 

ඹහඳනඹරදිස්රික්ොැරසප්රි්ක්රර්ර
ත්හක්ණඹරබහවිත්ොඹ්රරයතුළණුර,ර
මිරිසරහරප්රචලිත්රරීරීභරවහරොරදර
ඳශරප්රර්ධනඹරවහරඅලරඵඩහර
ඳවසුම්රළඳයීභ 
 

28.39 25.72 90ර% 

ඹහඳනඹ 
 

2 
ඳරතුරුරඳළරරනිසඳහදනඹරප්රර්ධනඹර 
 

2.0 2.0 100ර% 

3 

ෘෂිරඅඳයණරරඵහරදීභරරභඟි්රෘෂිර
නිසඳහදනඹරප්රර්ධනඹ 
ර 

29.51 14.61 49ර% 

4 

අඳනඹනඹරවහරොොකරහර

(Cavendish/Kappal/Kathali) 
 

4.025 4.02 99ර% 

5 
අර්ත්හඳකරහරප්රර්ධනඹ 
 29.133 28.91 99ර% 

6ර/ර7 ෘෂිරළිංරප්රතිංසයණඹර 
1)ර20.00ර+ 
2)ර3.86ර(රරු.රමිර
55රඹුොත්.) 

23.20 97ර% 

8 උසමම්රරරෘෂිළුරඉදිරරීරීභර 1.100 1.10 99ර% 

9 මම්භකරහරප්රචලිත්රරීරීභර 1.460 0.65 44ර% 

10 
යතුළණුරඵඩහරංකීර්ණරඉදිරීරීභ 
 

1.540 1.24 80ර% 

ඹහඳනඹර,ර
(යනහයිරර
ඵුහියරම්භහනඹර
ංර්ධනඹ) 

11 
ෘෂීඳහයරඉදිරීරීභරර 
 

4.12 2.33 56ර% 

12 
ෘෂිරළුරඉදිරීරීභර  
 

0.590 
ුණදකරනළත්රබහයරදිරර

 ත්. 

13 
ෘෂිරඋඳයණරරඵහරදීභර 
 

3.320 2.69 81ර% 

14 ක්ෂුද්රරහරිරත්හක්ණඹරසථමහපිත්රරීරීභර  0.490   

15 
ෘෂීරළිං ඉදිරීරීභර 
 

2.47 2.47 100ර% 

16. ්මිරසථමහනරරරහෂිර්භඹර     

16 නහරිරෘෂිර්භඹ 4.50   
ො ශම 
ළුත්යරර/රම්ඳව 

17 පරදයනරවිරහභඹ 5.0   ළුත්යරර/රම්ඳව 

18 ඳහළකරවහරෘෂිරොතු 5.0   
අනුයහධපුයඹර/ර
ොඳ ොශ ්නරු 
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1.රඹහඳනඹරදිස්රික්ඹරතුශරෘෂිහර්මිරංර්ධනඹර 

1. ංර්ධනරළඩුව්ර/රහඳෘතිර-රඹහඳනඹරදිස්රික්ඹරරතුරරෘෂිරර්භහ්ත්ඹරප්රර්ධනඹරවර

ො විරජනරජීවිත්ඹරඉවරරනළංවීභ)   

2. අයුණණ  - ෘෂිරනිසඳහදනරපරදහයිත්හඹරඉවරරනළංවීභර 

3. නිභවුභර -ෘෂිරළිංර220රප්රතිංසයණඹරරීරීභර 

- ළෝඩිසරොොකරොභ ටිර35,530 ොඵදහරදීර ත්.  

- ජරරොඳ ම්ඳර62 වරඵරරවිදුම්ර44රනිකුත්රයර ත්.ර 

- බීජරඅර්ත්හඳකරොභ.ොු .ර172.7රරඵහරදීර ත්.රProvide seed potato 172.7 mt 

- රී.මීය .ර3.75 ළුරසරයර ත්.ර 

- සප්රි්ක්රර්රරඳේධතිර22 රවරක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර01 රඵහරදිර ත්.ර 

- යතුළනණුරඵඩහර21රසථමහඳනඹරයර ත්.ර 

- රී.මි.ර1.7රහෂිරභහර්රප්රතිංසයණඹරයර ත්.ර 

- ෘෂිරඋඳයනර(Inter cultivator13, solar pump01, multi chopper 05, water pump රර402, 

power   sprayer 286,knapsac sprayer 275,and Brush cutter 30  )රරඵහදීරර ත්.ර  

- යතුළණුරොනරෘවර 416, සප්රි්රර්ර 37, යතුළණුරමජරරී.ග්රෆම්ර 90,ර පුහුණුර 120,  මිරිසර

බීජරභළුර 25000ර්පරඵහරදිර ත්.ර 

4. නිභවුභර-රඅඳනඹනරොශරඳරරදිරිරළ්වීභර/-පරදියිත්හඹරඉවරරනළංවීභර/-අහයොැරඅර්ත්හඳකර

හරභගි්රො වි්ොේර්ර්ක ඹරඉවරරනළංවීභරර 

5. ප්රතිරහීන්ර -ර4500 

6. ොබෞතිරප්රතිඹ 

අ/අ හඳෘතිඹ අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශහරයත්රඉරක්ඹ 
ප්රතිඹරඅඩුරවිභුර

ොවේතු 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රොේලගුණරවිඳර්ඹහර 

1. ෘෂිරළිංර
ප්රතිංසයණඹර 

19 35  

2. ක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනර
ඳේධතිරරඵහරදීභර 

සප්රි්රර්ර50 ,රක්ෂුද්රරජරර

ම්ඳහදනරඳේදතිර10  

සප්රි්රර්ර22 ක්ෂුද්රර
ජරරම්ඳහදරඳේධතිර01ර 
රඵහරදිර ත්.ර 

50ර%රදහඹත්ඹර
දවහරො වි්ර
අභළතිරවීභ 

3 යනහයිරඵුහිය-ර
හෂිරළිංරතිංසයණඹර 

18 18  

4 ඹහඳනඹර-රෘෂිරළිංර
ප්රතිංසයණඹර 

97 167  

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-රභහනරම්ඳත්රංර්ධඹර 

5. මම්භකරහරවහර
අලරඅඳයණරවර
ද්රරරඵහරදීභර 

ප්රතිරහීන්ර10 ප්රතිරහීන්ර10  

6. ළෝඩිසරොොකර 
ොභ ටිර35,530රරඵහරදීභර 

ළෝඩිසරොොකර 
ොභ ටිර35530රරඵහරදීභ 

ළෝඩිසරොොකර 
ොභ ටිර35530රරඵහරදීර .ර 

- 

7. ො විඳර උඳයණ 
රඵහ දීභර 

තුයරොඳ ම්ඳර80  
ඵරරවිදිනරට්ුරර43  

ජරරොඳ ම්ඳර62 ඵරර

විදුම්රට්ුරර44 රඵහර
දීභර 

50ර%රදහඹත්ඹර
දවහරො වි්ර
අභළතිරවීභර 

8. මජරඅර්ත්හඳකරරරඵහරදීභර ොභ.ොු  174.596 ොභ.ොු  172.7 නිර්ොේශිත්රප්රොේදර
රඵහරළීනභුර
ොන වළරීරවිඹර 
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හර 
අ/අ 

හඳෘතිඹර අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹර ශහරයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුර
විභුරොවේතුර 

විොලේෂිත්රක්ොේත්රඹර-භහනරම්ඳත්රංර්ධනඹර 

9. ළුරඉදිරරීරීභර රී.මි.ර3.75  රී.මි.ර3.75   

10. ොයෝඳණරදුරරඵහර
දීභර 

අමර ඳළරර 1118 (TOM EJC) 

790 ො ස ඳළර  4000 ොදවහ 

ඳළර  6745 ඳළොඳ කර වර

ොදළුම්රර 1000රරඵහරදීර ත්.ර 

අමරඳළරර1118 (TOM EJC) 

790 ො ස ඳළර  4000 

ොදවහ ඳළර  6745 ඳළොඳ කර

වර ොදළුම්ර ර  1000ර රඵහර දීර
 ත්. 

 

11. යතුළණුරඵඩහරඉදිර
රීරීභර 

25 21 50ර%ර
දහඹත්ඹර
දවහර
ො වි්ර
අභළතිරවීභ 

12. හෂිභහර්රඉදිර
රීරීභර 

රී.මීය .ර1.7Km රී.මි.ර1.7Km  

13. ො විඳරරඋඳයණර
රඵහරදිභර 

Inter cultivator 26, solar 

pump 22, multi chopper 
11, water pump 559, power 

sprayer 513,knapsac 

sprayer 402,and Brush 
cutter 43 will be issued 

 

Inter cultivator13, solar 

pump01, multi chopper 
05, water pump 402, 

power sprayer 

286,knapsac sprayer 
275,and Brush cutter 30  

were issued 

ොටි 
හරඹක් 
තුරදී 50 % 
දහඹත්ඹ 
රඵහ දිභුර
ොන වළරීරර
වීභ   

14. මිරිසරමජරමිරදිර
ළීනභර 
මිරිසරහරභළුරමිරදීර
ළීනභර 
සප්රි්රර්රමිරදීර
ළීනභර 
යතුළනුර්යණර 

රී.ග්රෆම්ර90 

 
50000 

 

25000 
 

10 

onion sheds 416 

රී.ග්රෆම්ර90 

 
50000 

 

25000 
 

7 

404 

 
50ර%ර

ො වී්රුණකර
ොහරනළත්. 
ො වි් 416 
ගිවිසුම්ර

අත්්රයර
 ත්.ර 

ො වී්ර404 
යතුෆණුර
ොඩ්රත්නහර
 ත්. 
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7. ොඹදවුම්රර 
 

     

අ/
අර 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝරශරුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳ
ත් 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳි
ම් 
(රු.
මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. ෘෂිරළිංරප්රතිංසයණඹර 3.86 3.685 - - 95ර%  

2. මම්භකරහරවහරඅලර
අඳයණරවරදුරරඵහරදීභර 

1.46 0.65 - - 99ර% 
 
 

3. ළෝඩිසරොොකර 
ොභ ටිර35530රරඵහරදීභර 

4.02 4.02 - - 100ර% 
 

4. ො විඳර උඳයණ රඵහ දීභර 3.32 0.078 2.62 -  - 

5. මජරඅර්ත්හඳකරරරඵහරදීභර 
28.28 28.07 නළත්ර - 

99%රරනිර්ොේශිත්රප්රොේදරරඵහර
ළීනභුරොන වළරීරවිඹ 

6. ළුරඉදිරරීරීභර 1.10 1.10 - - 100ර% - 

7. ොයෝඳණරදුරරඵහරදීභර 2 2 - - 100ර% - 

8. ක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරඳේධතිර
රඵහරදීභර 

0.49 0.49 - - 100ර% 
- 

9. යතුළණුරඵඩහරඉදිරරීරීභර 1.54 1.24 - - 100ර%  

10. හෂිභහර්රඉදිරරීරීභර 4.12 2.04 0.29 - 86ර%  

11 ො විඳරරඋඳයණරරඵහරදිභර 

29.501 7.46 7.15 - 
25 %රොටි හරඹක් තුරදී 50 
% දහඹත්ඹ රඵහ දිභුර
ොන වළරීරරවිඹ.   

12 මිරිසරමජරමිරදීරළීනභර 
මිරිසරහරභළුරමිරදීරළීනභර.ර
සප්රි්රර්රමිරදීරළීනභර
යතුළනුර්යණරරඵහරදීභ 

28.39 26.48 - -  

 

13. යනහයිරඵුහිය-රහෂිරළිංර
ප්රතිංසයණඹර 

2.47 2.3 0.14  94.3% 
 

14. ඹහඳනඹර-රෘෂිරළිංර
ප්රතිංසයණඹර 

19.54 19.51 - - 99% 
- 
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2.ර්මිරසථමහනරරරෘෂිර්භඹර/ර්මිරසථමහනරරරඌණරරබහවිත්රඉඩම්රනිසඳහදනර

ක්රිඹහලිඹරවහරදහඹරයරළීනභ / ර්ර්මිරසථමහනරරඳශතුරුරඳළශරසථමහඳනඹර

රීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර- 

 ්මිරසථමහනර්ශ්රිත්ර තිරඌණරබහවිත්රඉඩම්ර රනිසඳහදනරක්රිඹහලිඹුරදහඹරයරළීනභර

වහරසථීයරඳළශර(රොඳ ක/ත්ළඹිලි/ඳශතුරු)රර්රරොයෝඳණඹරයරහ්රසථමහඳනඹරරීරීභ 

 ඳශතුරුර ඳළශර හ්පත්ර යර ඒර භඟි්ර ර්ර ්මිර සථමහනඹ්ුර අභත්යර ්දහඹභක්ර රඵහරර

ළීනභුරවළරීරවීභ 

 දිනුර ඒර පුේරර ඳශතුරුර ඳරිොබෝජනඹර නර ග්රෆම්ර 100ර ප්රභහණඹර ග්රෆම්ර 200ර දක්හර ඉවරර

දළමීය භුරඅලඹරඳශතුරුරසුරබරරීරීභ. 

3.රනිභවුභරර-ර්මිරසථමහනර්ශ්රිත්රඳළශර15,ර919රොයෝඳණඹරරීරීභ /ොම්රනරවිුරඳශතුරුරඳළශර

ක්ොේත්රරසථමහඳනඹරයර ත්. 

4.රප්රතිපරර-ර්මිරසථමහනරර තිරඌණරබහවිත්රඉඩම්රරරඳළශර15,ර919රොයෝඳණඹරරීරීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර්මිරසථමහනර306/රර්ර්මිරසථමහනර211 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-ර්මිරසථමහනර517 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්රඉරක්ඹර 
ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතුර 

සුදුසුර්මිරසථමහනරවඳුනහරළීනභ  
්මිරසථමහනර
306 

 
්මිරසථමහනර306 

 
 
ඉරක්රපුයහර ත්. 

ප්රම්ඳහදනරුයුතු 
ඳළශර වර අොනකුත්ර ොඹදවුම්ර රඵහදීභර වහර ක්ොේත්රැර
සථමහඳනඹරරීරීභ 
ර්ර්මිරසථමහනඹ්ු 
ඳශතුරුරඳළශරළඳයිභ 

්මිරසථමහනර
211 

්මිරසථමහනර211 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

අනුයහධපුයරදිස්රික්රොකම්රරහර්ඹහරඹර 
ඳළශරවරඅොනකුත්රොඹදවුම්රරඵහදීභරවහර
ක්ොේොත්රැරසථමහඳනඹරරීරීභ 

2.91 2.46 - - 100 - 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.09 0.07   100 - 
ොඳ ොශ ්නරුරදිස්රික්රොකම්ර
හර්ඹහරඹර 
ර්ර්මිරසථමහනඹ්ු 
ඳශතුරුරඳළශරළඳයිභ 

1.94 1.62 - - 83% ප්රම්ඳහද
නර
ක්රිඹහලි
ොැදි 
ඳරතුරුර
ඳළරරදවහර
අභරමිරර
ණ්ර
රළබීභ. 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.ර06 0.082 - - 100% -- 

ුණළුරඑතුර 5.ර00 4.ර22   84.58ර% -- 
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9.ර භසථමර ළඩුවෝරහර්ඹර හධනඹර පිළිඵර නිරීක්ණර -ර ර ුණරර ප්රතිඹර 84%රරීර .ර අෝපක්ෂිත්රර

ොබෞතිරඉරක්ඹරපුයහරොනර ත්.රර 

ර3.රනහරිරෘෂිර්භඹ 
 
1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 
 

2.රඅයුණණරර-රනහරිරවහරඅර්ධරනහරිරනිහර්ශ්රිත්රොතුරංර්ධනඹරරීරීභර 
 

3.රනිභවුභරර-රසියසරවහරතියසරඅහලරඋඳරිභරඅ්දමි්රබහවිත්හරශරනහරිරවහරඅර්ධරනහරිරොතුර
300ක්ර තිරරීරීභ 

 

4.රප්රතිපරර-රනහරිරවහරඅර්ධරනහරිරොතුරහිමිඹ්ොේරොඳෝණර/රජීනරත්ත්ඹරඉවශරනළංවීභ 
 

5.රප්රතිරහීන්ර-ර300ර(ොතු) 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-ර 
 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 
ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර

ොවේතු 
 

ම්ඳවරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්ර වඳුනහර ළීනභර ර ක්ොේත්රර
අධනඹරවහරපුහුණුරළඩුව් 
ො ඩනළගිලිරද්රරවහරඅොනකුත්රඅලත්හර
රඵහරදීභර 
ඳශුණරහරවහරොඹදවුම්රරඵහරදීභ 
ක්ොේත්රරඅධීක්ණඹ 

 
10 
ක්ොේත්රරඅධනඹ-ර10 
පුහුණුරළඩුව්-ර01 
ප්රතිරහීන්ර 10ර වහර
අලරද්ර 10 
ප්රතිරහීන්ර 10ර වහර
අල 10 

 
10 
ක්ොේත්රරඅධනඹ-ර01 
පුහුණුරළඩුව්-ර02 
ප්රතිරහීන්ර 10ර වහර
අලරද්ර 10 
ප්රතිරහීන්ර 10ර වහර
අල 10 

 

ො ශමරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්ර වඳුනහර ළීනභර පුහුණුර
ළඩුව් 
ද්රරමිරදීරළීනභ 
ද්රරොඵදහරවළරීභ 

 
150 
05 
ොතුර150ක්රවහ 
ොතුර150ක්රවහ 

 
100% 
60% 
100% 
0% 

හර්ඹරභණ්ඩරඹරඅඩුරවීභ 

ළුත්යරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්ර වඳුනහර ළීනභර පුහුණුර
ළඩුව් 
ප්රතිරහබරරඵහරදීභ 

 
140 
03 
ොතුර හර උඳයණර
ට්ුරර140 

 
140 
03 
ොතුර හර උඳයණර
ට්ුරර140 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි
.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්රඑඹුර

ොවේතු 

ම්ඳවරදිස්රික්ඹර 
ප්රතිරහීන්රවඳුනහර
ළීනභර 
ක්ොේත්රරඅධනඹරවහර
පුහුණුරළඩුව්ර
අලරොඹදවුම්රරඵහර
දීභර 
ඳශුණරහරවහර
ොඹදවුම්රරඵහරදීභ 
ක්ොේත්රරඅධීක්ණඹ 
ඳරිඳහරනරවිඹදම් 
 
 

1.48 
 
 
0.01 
 
1.3 
0.14 
 
0.03 
 
 
 
 

1.16
8 
 
 
0.00
5 
 
0.75
8 
0.37
5 
 
0.03 
 
 

  79% 

අෝපක්ෂිත්ර
ප්රතිරහීන්රවබහගීර
ොන වීභ,ර
 සත්ොම්්තුරශර
මිරරණ්රුර
ඩහරම්ඳහදනර
ක්රිඹහලිොැදීරඅඩුර
මිරරණ්රරළබීභ 
 



202 
 

 
8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-රොතුර300රසරයර
 ත්.ර 
9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර- භසථමඹක්ර ොරර ළඩුවනර ඉවරර
ප්රතිඹක්රරඵහර්නහරරදී. 

 
4.රපරදයනරවිරහභඹ 

 
1.ළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-03-20-2509 
 
2.රඅයුණණරර-ර 
නේවිත්ොැරළදෆර භඹරත්රයනරවිරහමිඹ්ොේරහරඹරපරදහයීරත්රයමි්රෘෂිරර්භහ්ත්ඹුර
දහඹත්ඹක්රරඵහරළීනභ 
 
3.රනිභවුභරර-රවිරහමිඹ්රවහරොතුර471ක්ර තිරරීරීභ 

 
4.රප්රතිපරර-රවිරහමිඹ්රවිරහමිරහරඹරතුශරපරදහයිරහර්ඹඹරනියත්රවීභ 

 
5.රප්රතිරහීන්ර-ර471 
 

 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි
.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්රඑඹුර

ොවේතු 

ො ශමරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්ර වඳුනහර
ළීනභර වහර පුහුණුර
ළඩුව් 
ද්රර මිරදීර ළීනභර වහර
ද්රරොඵදහරවළරීභ 

 
 
0.11 
 
 
1.38 
 

 
 
0.03 
 
 
1.02 

   

හර්ඹරභණ්ඩරඹර
අඩුරවීභ 

ළුත්යරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්ර වඳුනහර
ළීනභර 
පුහුණුරළඩුව් 
ප්රතිරහබරරඵහරදීභ 

 
 
0.002 
 
0.02 
1.43 

 
 
0.002 
 
0.02 
0.82 

 
 
 
 
 
0.58 

   

6.රොබෞතිරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹර අඩුවොැර නම්ර
එඹුරොවේතු 

ම්ඳවරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්රවඳුනහරළීනභරපුහුණුර
වහරදළනුත්රරීරීොම්රළඩුව් 
බීජරවහරොයෝඳණරද්රරරඵහරදීභ 
ෘෂිර උඳයණ,ර ොඳ ොව යර වහර
ඳළිොඵෝධනහලර 
ොතුරඅධීක්ණඹර 

 
330 
11 
 
ප්රතිරහීන්ොේරඅලත්හරභත් 
ප්රතිරහීන්ොේරඅලත්හරභත් 
 
ොත්ෝයහත්රප්රතිරහීන් 

 
331 
05 
 
ප්රතිරහීන්ර331රවහ 
ප්රතිරහීන්ර331රවහ 
 
20 

පුහුණුර ළඩුව්ර ොොයහිර
උන්දුක්රොන දළක්වීභ 

ළුත්යරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්රවඳුනහරළීනභරපුහුණුර
ළඩුව් 
ප්රතිරහබරරඵහරදීභ 

 
140 
03 
ොතුරහරඋඳයණරට්ුරර
140 

 
140 
03 
ොතුර හර උඳයණර
ට්ුරර140 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

ොතුර471රඉරක්රශරඅත්යරඑභරඉරක්රපුයහරත්රවළරීරවිඹ 
 
9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 
 ොජසාර පුයළසිඹ්ර ොභභර හඳෘතිඹර හර්ථමරයර ළීනභුර ප්රංලීනඹර්ඹත්ඹක්රරඵහර
ොදනරරදී.රඉදිරිඹුදරොභළනිරහඳෘතිරයනරොරරඉකලීම්රඉදිරිඳත්රවීර ත්. 
 
 

5.රරරඳහකරෘෂිරොතුරහඳෘතිඹ 

 
1.ළඹරශීර්ඹරරර-118-02-03-20-2509 

2.රඅයුණණුරර-රඳහකරදරු්රඅත්යරනරෘෂිරත්හක්ණඹරප්රචලිත්රරීරීභ.ර /ොේලගුණිරවිඳර්ඹහරරුර

ුණහුණර ොදමි්ර ොඵෝර හර රීරිභර දවහර නර ත්හක්ණිර දළනුභර ොඹ දහර ළනිභර /ර වරිත්හහයර පිලිඵදර

ඳහකරශුණ්ොේරදළනුභරර්ධනඹරරීරිභ. 

3.රනිභවුභරර-ර.මීය .ර200රරපූර්ණරඳහලිත්ර්යක්ෂිත්රෘවඹක්රඉදිරරීරීභර/රොම්රනරවිුරවරිත්හහයඹර

ොඳ /ොේහුණක්ත්රභවහරවිදහරොැරඉදියර ත්. 

4.ර ප්රතිපරර -ර සිසුර දරු්රඅත්යරනවීනරහරත්හක්ණිරක්රභරප්රචලිත්රවීභර /ර වරිත්හහයඹරතුශර්ර්ක ර

ොඵෝරහරරීරිොභ්රඳසුරඉදිරිොැදීරඅසළ්නරඵරහොඳ ොය ත්තුරොව්. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රත්ඹුත්ොත්භරභධරභවරවිදහරොැරසිසුරදරුරදළරිඹ්ර/රොඳ /ොේහුණක්ත්රභවහරවිදහරොැර

සිසුරසිසුවිඹ් 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර අත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරප්රතිඹර
අඩුවොැර නම්ර
එඹුරොවේතු 

ම්ඳවරදිස්රික්ඹ 
ප්රතිරහීන්රවඳුනහරළීනභ 
පුහුණුර වහර දළනුත්ර
රීරීොම්රළඩුව් 
බීජර වහර ොයෝඳණර ද්රර
රඵහරදීභ 
ෘෂිර උඳයණ,ර
ොඳ ොව යර වහර
ඳළිොඵෝධනහලර 
 
 
ොතුරඅධීක්ණඹරර 
 
ඳරිඳහරනරවිඹදම් 

 
0.02 
 
0.04 
 
 
0.7 
 
1.17 
 
0.02 
0.015 

 
0.013 
 
 
0.559 
 
0.971 
 
0.003 
0.016 

   
0% 
 
32.5% 
 
 
 
80% 
 
83% 
 
15% 
 
100% 

ප්රම්ඳහදනර
ක්රිඹහලිඹර නිහර
අඩුර මිරර රළබීභ,ර
හර ුයුතුර
්යම්බර රීරීභර
ප්රභහදවීභර
ොවේතුෝර ඒර
වහර උඳොදසර
ෘ.උර ොති්ර
රඵහරොදනරරදී. 

ළුත්යරදිස්රික්ඹ 
 
ප්රතිරහීන්රවඳුනහරළීනභර 
පුහුණුරළඩුව් 
ප්රතිරහබරරඵහරදීභ 

 
 
0.00275 
0.022 
1.429 

 
 
0.00275 
0.022 
0.824 

 
 
 
0.580 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-ර්යක්ෂිත්රෘවඹක්රඉදිරීරීභර
/රඅෝපක්ෂිත්රවුරඳරිදිරොඳ /ොේහුණක්ත්රභවහරවිදහරොැරවරිත්හහයඹරසථමහඳනඹරයර ත්. 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රරඅෝපක්ෂිත්ඉරක්රයහරහර්ථමරශහර
වීරර ත්. 

 

අොනකුත්රප්රධහනරංර්ධනරළඩුව් 
4.1.2රොඵෝරනිසඳහදනරවහරපුොයෝථමනරළඩුව්ර-රරු.මි.ර1රක්රෝරයර තිරඅත්යරර
එභරළඩරුවනරක්රිඹහත්භරයරනළත්.ර 

4.1.3රරජහතිරෘෂිර්භරඳර්ොැණරළරළසභර(ජහතිරවිලසරවිදහර) 
 

1.රළඹරශීර්ඹර-ර118-02-03-26-2507 
 

2.රඅයුණණුරර-රෘෂිහර්මිරඳර්ොැණ,රංර්ධනරවරනයණරවිශිසුත්ඹරහක්හත්රයරළීනභ 

3.රනිභවුභරර-රළඩිදියුනුරරරනරොඵෝරප්රොේද,රලරවිදහරඳළොක්ජඹ්,රලහර්යක්ණරක්රභොව්ද,ර
භහජර්ර්ක රළුළුරඅඳුනහරළීනභරවහරවිඳුම්,රනරනිසඳහදන,රත්හක්ණරක්රභරොව්දරවඳුනහර
ළීනභ,රවිදහත්භරදළනුභ,රරඋඳහඹරභහර් 

4.රප්රතිපරර-රඉවත්රව්රනිභවුම්රබහවිත්ොඹ්රෘෂිරපරදහයිත්හරඉවශරනළංවීභ 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

හඳෘතිඹරවහරඳහරරවදුනහරළීනභ 1 1  
 
 

_ 

ප්රම්ඳහදනරුයුතු   

්යක්ෂිත්රෘවඹරසථමහඳනඹරරීරීභ 1 1 

ෘවඹරවහරජරරළඳයුභරරඵහදීභරදවහරඋඳහංරමිරදීරළීනභ 1 1 

ෘවඹරවහරවිදුලිරළඳයුභරරඵහදීභරදවහර 1 1 

පුහුණුරළඩුව්රවරක්ොේත්රරචහරිහර 1 1 

වරිත්හහයඹරඉදිරරීරිභර(ොඳ ොශ ්නරු) 1 1 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රති
ඹර
අඩුව
ොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

හඳෘතිඹරවහරඳහරරවදුනහරළීනභ  -     
ප්රම්ඳහදනරුයුතු  -     

්යක්ෂිත්රෘවඹරසථමහඳනඹරරීරීභ 2.25 
 
2.18     

ෘවඹර වහර ජරර ළඳයුභරරඵහදීභර දවහර උඳහංර
මිරදීරළීනභ 

0.051     

ෘවඹරවහරවිදුලිරළඳයුභරරඵහදීභරදවහර 0.024     

පුහුණුරළඩුව්රවරක්ොේත්රරචහරිහර 0.16 0.112     

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.08 0.08     

ොඳ ොශ්නරු 
වරිත්හහයඹරඉදිරරීරිභ 2.2 2.18 - - 100% - 

ොක්සත්රරචහරිහ 0.075 0.0748 - - 100% - 

නයිොරෝ්රඵදු්රමිරදිරළනිභ 0.15 0.1464 - - 100% - 

ඳරිඳහරනරවිඹදම් 0.075 0.0884 - - 100%  
එතු 2.5 2.4896   99%  
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5.රප්රතිරහීන්ර-රඍජු:රවිදහඥයි්රවහරත්හහලිරඵහර්නහරවහයිරොේරපිරි ක්ර:රො වී්ර
වහරෘෂිරක්ොේත්රොැරනිඹොර්න් 

 

 

 
9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර-රසිඹළුභරහර්ඹඹ්රළශසුම්රශරඳරිදිරඉටුර

යරඅ්රයර ත්. 

4.1.4 රජරඹරීනඳහයක්හරවහරලහරීරිරොෞඛ්රඹරපිළිඵරරනිඹහභනරහඳෘතිඹර-ර2018.ර

ර්ොැරක්රිඹහත්භරොන යනරරදරඅත්යර2018රරර්ොැරොදළම්ඵර්රභහොඹ්රර

හඳෘතිරහරඹරනිභහරවීර ත්. 

4.1.5රෘෂිර්භරඅංලඹරනවීයණඹරරීරීොම්රහඳෘතිඹ 
 

1.රළඹරශීර්ඹර-ර 

 

2.රඅයුණණු 

1. කුඩහරඳරිභහණරො වී්ුරඩහත්රත්යඟහරීරවරොශරොඳ රරහිත්රනිසඳහදනඹ්රසිදුරීරීභර
වහරවොඹෝඹරදළක්වීභරතුලි්රෘෂිහර්මිරපරදහයිත්හරඉවශරනළංවීභුරවහඹරවීභ 

2. එභරො වී්ුරොශරොඳ රරඅසථමහ්රවහරප්රතිචහයරදළක්වීභුර තිරවළරීඹහරළඩිරදියුණුර
රීරීභරඑනම්රොශඳරරප්රොව්ලඹරළඩිරදියුණුරරීරීභ 

3. ෘෂිර්භහ්ත්ඹරහණිජරයණඹරරීරීභ 
 

3.රනිභවුභ 

- ො විරපුහුණුරවරො වී්රොේරධහරිත්හරර්ධනඹ 

- ෘෂිරර්භත්හක්ණිර්දර්ලනරඋදහනඹ 

- ංර්ධනඹරයනරරදරනිසඳහදනරවරඅොරවිරඹටිත්රරඳවසුම් 

- විලසොකෂිත්රෘෂිර්භරප්රතිඳත්තිරවරප්රතිඳත්තිරඋඳොේලන 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර

ඉරක්ඹ 
ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර

එඹුරොවේතුර 
ඳර්ොැණරොඹෝජනහරෝහරළීනභරවහරඒහර
 යීභුරරක්රයරසුදුසුරොඹෝජනහරඳභණක්ර
ක්රිඹහත්රරීරීභරවහරනිර්ොේලරයර
ෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹරොත්රඹළවීභ 

ොඹෝජනහර5ර ොඹෝජනහර4රරළබුනරඅත්යරඑභර4රර
 යීභුරරක්රයරොඹෝජනහර3රක්ර
ක්රිඹහත්රරීරීභරවහරනිර්ොේලර
යරෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹරොත්ර
ඹළවීභ 

- 

දළනුරක්රිඹහත්රනරහඳෘතිරරරප්රතිඹර
ොභොවඹවීභ 

12 12  

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝරශරුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

 9.903 8.59 -  86ර5% - 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර   

හර්ඹරහධනරදර්ලඹ අඹ ශඟහයත්ර
ප්රභහණඹර 

ඳර්ොැණරොඹෝජනහරෝහරළීනභරවහරඒහර යීභුරරක්රයරසුදුසුරොඹෝජනහරඳභණක්ර
ක්රිඹහත්රරීරීභරවහරනිර්ොේලරයරෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹරොත්රඹළවීභ 

5ර 4 

දළනුරක්රිඹහත්රනරහඳෘතිරරරප්රතිඹරොභොවඹවීභ 12 12 
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4.ප්රතිපරර 

(ෘජුරප්රතිරහබ) 

 ොත්ෝයහත්රක්ොේත්රරොඵෝරවරඋසරෘෂිහර්මිරනිභවුම්රපරදහයිත්හඹරර්ධනඹරරීරීභර

තුළි්රෘෂිර්භහ්ත්ඹරවහරසුළුරහරු්ෝරරළොඵනරදහඹත්ඹරළඩිරවීභ, 

 ශ්රීරරංහරපුයහරඳසුහමීය රග්රහමීය ඹරප්රොේලරරම්ඵදරප්රජහ්රවහරහධීනඹරභහජරප්රතිරහබරවර

තියහයරදරිද්රත්හරඅභරරීරීොම්රඅසථමහරඋත්ඳහදනඹරරීරීභ; 

5.රප්රතිරහීන් 

1.රෘජුරප්රතිරහීන්ර-රරඳසුහමිරඳශහත්රරරග්රහමිඹරො විරජනත්හරරරරර2.රක්රරප්රතිරහභි්ර-රරරහණිජරඵළංකු 

6.රොබෞතිරප්රතිඹ 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ රහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුර
වුොැරනම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. ො විරපුහුණුරවර
ධහරිත්හරර්ධනඹ 

1.නිඹුණරහඳෘතිරවහරො විරනිසඳහදනර
භහම්ර19රපිහිටුවීභර 
 
2.රපුහුණුරඅත්ොඳ ත්රක්රරීරීභර 

1. ප්රතිරහභි්රොත්රීභරඅ්.ෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුරඹුොත්රො විරනිසඳහදනර
මිතිර42රලිඹහඳදිංචිරයර ත්.  
2.පුහුනුරඅත්ොඳ ත්-රරඋඳොේලඹ්රවහර
නරඅත්ොඳ ත්ර1500රක්රදරො විරපුහුණුර
වහරඅත්ොඳ ත්ර10500රක්රදරුණද්රණඹරයර
 ත්. 
 

 

2. නරෘෂිර්භර

ත්හක්ණිර

උදහන 

1. ඳවසුහයඹ්රවහරවීඩිොඹෝරඳුර01 
 
2. ෘෂීරත්හක්ණිරඋදහනරඳරිඳහරනඹර
සුඳරීක්හරවරක්ොේත්රරනිරීක්ණ 
 
 
 

1. ම්පූර්ණරයර ත්. 

 
2. ක්ොේත්රරනිරීත්ණර15රසිදුරයර ත්රයර

 ත්. 

 
 

ප්රම්ඳහදනර
ුයුතුරප්රභහදර
වීභරවර
ප්රම්ඳහදනර
ුයුතුරළුළුර
වත්රවීභ 

3. නිසඳහදනරවර
අොරවිරඹටිත්රර
ඳවසුම් 

1. හරිරුළංරීරවහරුවර25ර, 

හරිරළඳයුම්ර ශකරවරඳේධතිර8ර 

හරළිංරවරොභෝුර්රඳේධතිර10රර,ර 

ොශොඳ ශරපිවිසුම්රභහර්ර12ර,ර 

ොශොඳ ශරපිවිසුම්රභහර්ර4ර

පුනරුත්ථමහඳනඹරවරො විරමම්ර

්යක්ණරඳවසුම්ර2 

ළඩරප්රදහනඹරයර ත්.ර ප්රම්ඳහදනර
ුයුතුරප්රභහදර
වීභරවීභරවර
ළුළුර
වත්වීභ 

4. විලසොකණරවර
ප්රතිඳත්තිර
උඳොේලනර
වහඹ 

ප්රතිඳත්තිභඹරඳර්ොැණර10රවහර
ප්රධහනඹරවරඳවසුහයරළඳයීභ 
හර්ශිරප්රතිඳත්තිරුණළුර  
ජහතිරෘෂිර්භරොත් යතුරුරඳේධතිඹර
සරරීරීභරවහරොඹෝජනහලිඹක්ර
ඳසරරීරීභරවහරොේහදහඹඹකුරළවීභර
වහරොඹ ුණරරීරීොම්රඅනුොේලර(TOR) 
සරරීරීභ. 
ෘෂිර්භරොත් යතුරුරඳේධතිඹරනිඹුණර
හඳෘතිර01රර 
 

1. ොත්භහර10රඅතුරි්රභූමිඹරඹනරොත්භහර
ඹුොත්රඳර්ොැණඹරවහරනරහඳෘතිර
ොඹෝජනහරරරත්හක්ණිර යීභරවහර
ොරෝරඵළංකුර්ඹත්නොැරඅනුභළතිඹරරළබීර
 ත්.ර 
 

ප්රම්ඳහදනර
ුයුතුරප්රභහදර
වීභ 

5. හඳෘතිර
ශභනහයණ
ඹ, ර
ොභොවඹවීභර
වර යීභ 

1.ොව්ත්න,රහර්ඹහලීඹරඋඳයණ,ර
ක්රිඹහත්භරවිඹදම්රවරළඩුණළු 
2.අධනරරචහරිහර01 
3.හඳෘතිරශභණහයනඹරවහර
ොටිරහලීනරඋඳොේවනර10රරඵහර
ළීනභරවහරොේරපුහුණුර10 

1. ොේයි්ර66රඳත්යර ත්.රහර්රයථමර01,රළබ්රයථමර07ර

වරෆ්රයථමර02ක්රමිරදීරොනර ත් 

2. ඊරහඹරඹරවහරඅධනරචහරිහරම්පුර්ණරයනරරදි.ර

නිරධහරී්ර22රවබහගීරනරරදි.ර(හඳෘතිරනිරධහරි්,ර

ෘෂිර්භරඅභහත්හංලරනිරධහරී්) 

3. ප්රම්ඳහදනරවරත්හක්ණිරවිොලේඥඹකුරදළනුර

ොේොැරොඹ දහර ත්.ර 

 

 



207 
 

7. මූරරප්රතිඹර 
 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම්ර 

ෝර
ශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරර
(රු.මි.)ර 

1.අත්ළතිර
මකඳත්රර

(රු.මි.). 

2.රඵළදීම්රර
(රු.මි.)ර 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොරර 

මූරරප්රතිඹරඅඩුරවුොැරනම්ර
ඒඹුරොවේතුර 

ො විරපුහුණුරවර
ධහරිත්හරර්ධනඹ 

24.74 29.34 0.0 නළත් 119 

අත්ළතිරමකර: - ොරෝර
ඵළංකුරභඟි්ර2018ර
ර්ඹරවහරඅත්්රර
අනුභළතිඹරරඵහරදීභුරප්රභහදර
වීභරොවේතුෝරරඅත්ළතිර
මකඳත්රොවීභුරොන වළරීර
විඹ. 

නරෘෂිර්භර
ත්හක්ණිර
උදහන 

307.461 168.984 173.14 7.0744 55 

නිසඳහදනරවර
අොරවිරඹටිත්රර
ඳවසුම් 

83.0 90.374 36.25 නළත් 109 

විලසොකණරවර
ප්රතිඳත්තිර
උඳොේලනරවහඹ 

9.3 1.584 0.0 9.70 17 

හඳෘතිර
ශභනහයණඹ, ර
ොභොවඹවීභරවර
 යීභ 

275.561 268.994 1.62 නළත්  

 700.062 559.274 211.01 16.77 80  
 

4.1.6රකුඩහරළව්රවහරඑකරංහරඳේධතිරපුනරුත්ථමහඳනඹර(රඅවිච්ොේදර-ර

ො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

රරු.මි.ර500රෝරයර තිරඅත්යරවිඹදභරරු.මිර302.6රී.රර 

 

4.1.7රශ්රීරරංහොව්රහණිජභඹරොදකරනිසඳහදනඹරදවහරවරභහයම්බර

හඳෘතිඹ 

ො වී්ොේරදරිද්රත්හඹරඅ්රරීරීභ,රතියහයරෘෂිර්භඹරතුලි්රඅවහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරවහරොඳෝණර

ත්ත්ඹරඉවශරනළංවීභරවහරහගිනිරඅ්රරීරීොම්රතියහයරංර්ධනරදර්ලරරුරඅනුරශ්රීරරංහොව්ර

ොදකර හර ත්දුයුත්ර හ්පත්ර රීරීභර වහර අඹර එතුර රීරීොම්ර ර ක්රභොව්දඹ්ර තුළි්ර ොදකර හර

හණිජභඹරලොඹ්රපුළුකරරීරීොම්රඅයුණණුර තිරොභභරහඳෘතිඹර්යම්බරයර ත්. 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹර
අඩුවොැනම්ර
එඹුරොවේතු 

ඩහත්ර ගුණහත්භොඹ්ර යුතුර විොේශීඹර ප්රොේදර
වදු්හර දීභ,ර ත්දුයුත්ර ොතුර හක්ර
ොරර වදු්හර දීභර තුලි්ර හර හ්පත්ර
රීරීභ,රනිසඳහදනඹරයනරොදකරදවහරොේශිඹර
වහරවිොේශිඹරලොඹ්රොශඳරරනිර්භහණඹර
රීරීභර ,ර ොදකර හුර  තිර ඳළිොඵෝධර වහර
ොයෝර හයර ර පිළිඵර අධනඹ,ර ත්හ්ර
ශභනහයණඹර වහර හ්පත්ර ක්රභර දියුණුර
රීරීභ,ර උසර ගුණොඹ්ර යුතුර ොේශිඹර ප්රොේදර
ොව්ණඹරරීරීභරර 

තියහයර ෘෂිර්භඹර
තුලි්ර අවහයර
සුයක්ෂිත්ත්හඹර වහර
ොඳෝණර ත්ත්ත්ඹර
ඉවශරනළංවීභ 

ප්රොේදර 15ර වදුනහොනරඑක්ර
රැසයර ොයෝඳණඹර යර
 ත්.ර ොඵෝඹර හ්පත්ර
රීරීභුර සයනර රදර
ඳළරර1000රක්රොතුරවහර
රඵහදී  ත්.ර අඹර එතුර
රීරීොම්ර නිසඳහදනර 4ර ක්ර
ළඩිදියුනුරරීරීභුත්රුයුතුර
යර ත්. 

බහණ්ඩහහයොඹ
්ර ප්රතිඳහදනර
නිදවසර රීරීභුර
ප්රභහදරවීභ. 
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ොඹදවුම්රමූරරප්රතිඹ 

 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරර

ුණදරර(රු.මි.) 
විඹදම්රශර
ුණදරර(රු.මි.) 

1.අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි.) 

2.ඵළදීම්ර
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

විොේශීඹරප්රොේදරවදු්හරදීභ 
ත්දුයුත්ර ොතුර හ්ර ොරර හ්පත්ර
රීරීභ. 
නිසඳහදනරදවහරොේශීඹරවහර විොේශීඹරලොඹ්ර
ොශඳරරනිර්භහණඹරරීරීභර 
ොදකරහුර තිරඳළිොඵෝධරවහරොයෝරහයරර
පිළිඵර අධනඹ,ර ත්හ්ර ශභනහයණඹර වහර
හ්පත්රක්රභරදියුණුරරීරීභ,රඋසරගුණොඹ්රයුතුර
ොේශිඹරප්රොේදරොව්ණඹරයරවදුනහරළීනභ 

 
 
 

2.7 

 
 
 

0.52 

 
 
 

0.0 

 
 
 
0.16 

 
 
 

19ර% 

 

 

4.1.8රරලහරනිොයෝධහඹනරොේඹරලක්තිභත්රරීරීභ 
 

ො වී්ොේරදරිද්රත්හඹරඅ්රරීරීොම්රඑක්රඋඳහඹරභහර්ඹක්රොරරඅඳනඹනරෘෂිහර්මිරනිසඳහදනර

ජහත්්ත්යරප්රමිතී්ුරඅනුකරරඳත්හරළීනභ,රශ්රීරරංහෝරඅඳනඹනඹරයනරඳළරරවහරනිසඳහදනර

දවහර ත්යහරීර මිරක්ර රඵහදීභ,ර ්නඹනිර යුර රර ජහත්්ත්යර ොශඳරුර අතීර්ණර වීභර දවහර

්නඹනිර යුර රුර අලර යනර නර ත්හක්ණිර ක්රභර වදු්හර දීභ,ර ඳළරර වර ඳළරර නිසඳහදනර

්නඹනොැදීර ්නඹනිර යුලි්ර ත්වනම්ර ොවෝර අනුභළතිඹර ොන භළතිර ඳළරර ොවෝර ඳළරර නිසඳහදනර

්නඹනඹරරීරීභරළරළක්වීභරවතිරයරළීනභ,රඹනරඳයභහර්ථමරඉටුයරළීනභුරලහරනිොයෝධහඹනර

ොේඹුර නර ත්හක්ණඹර ොඹ දහර ළීනොම්ර අයුණණි්ර ලහර නිොයෝධහඹනර ොේඹුර බහවිත්හර යනර

ත්හක්ණිරඋඳයණරරඅළුත්ළඩිඹහරවහරප්රතිසථමහඳනඹරදවහරරු.මි.ර259.6රළඹයරඋඳයණරසථමහපිත්ර

රීරීභුර ර 2017ර ර්ඹරතුරර හඳෘතිඹක්රක්රිඹහත්භරයනරරදී.ර ළඹර විඹර 118-2-3-41ර 2507ර (16)ර

ඹුොත්රොම්රවහරප්රතිඳහදනරෝරයර ත්.ර 

 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුරවොැනම්ර
එඹුරොවේතු 

ලහර නිොයෝධහඹනර ොේඹුර බහවිත්හර
යනර ත්හක්ණිර උඳයණරර
අළුත්ළඩිඹහරවහරප්රතිසථමහඳනඹ 

ලහරනිොයෝධහඹනරොේඹුරනර
ත්හක්ණඹර ොඹ දහර ළීනොභ්ර
ඩහත්ර හර්ඹක්භර වහර ක්රභත්ර
රීරීභ. 

 ණවුම්ර යනර රදර
උඳයණර ලි්ර
ො ුක්ර ්නඹනඹර
යර ත්.ර 

ත්හක්ණර මිටුර විසි්ර
නිර්ොේශිත්ර ගුණහංර හිත්ර
උඳයණර  ණවුම්ර යනර
රදර යුලි්ර ර නිදවසර
රීරීොම්රප්රභහදරවීම්ර ත්. 

 

ොඹදවුම්රමූරරප්රතිඹ 

 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරර

ුණදරර(රු.මි.) 
විඹදම්රශර
ුණදරර(රු.මි.) 

1.අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි.) 

2.ඵළදීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැනම්රඑඹුර

ොවේතු 

ලහර නිොයෝධහඹනර
ොේඹුර බහවිත්හර යනර
ත්හක්ණිර උඳයණර
මිරදීරළීනභ. 

 
 
 

259.6 

 
 
 

27.59 

 
 
 

44.16 

 
 
 
181.35 

 
 
 

10ර% 

1.ත්හක්ණර මිටුර
විසි්ර නිර්ොේශිත්ර
ගුණහංර හිත්ර
උඳයණර ණවුම්රරර
යුලි්ර ර නිදවසර
රීරීොම්රප්රභහදරවීම්ර ත් 
2.බහණ්ඩහහයර
ප්රතිඳහදනර නිඹමිත්ර
ොරහුරොන රළබීභ. 

 

රරරරරරරර 
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4.1.9රකුඩහරළව්රවහර ශභහර්රප්රතිංසයණඹර-ර 
1.ළඹරශීර්ඹර-118-2-3-37-2506 
2.අයුණණු ර-රළව්රරරජරඹරයහරළීනභරවහරජරරධහරිත්හඹරඉවරරනළංවීභරභඟි්රර්ඹරපුයහරවීර
හරවහරඅලරජරඹරඅණ්ඩරළඳයීභරවහරතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹක්රඋොදහරවකරඅඳනඹනර
්ර්ක ඹක්රඉරක්රයරනිමි්රදියිනරපුයහරඳතිනරවීරහරදවහරොඹ දහරත්රවළරීරසිඹලුභරපුය්ර
වුරකුඹුරුරඉඩම්රඹලිරඅසළේදීභ. 
 
3.නිභවුභර-රඅුණණුරප්රතිංසයණඹර,ර ශරභහර්රප්රතිංසයණඹර,රෘෂිරභහර්රප්රතිංසයණඹර,රළව්ර
ප්රතිංසයණඹ,රඅත්වළයරදභනරරදරළව්රප්රතිංසයණඹ. 
 
4.ප්රතිපරර -ර පුය්රකුඹුරුර 10%රරී්රඅභරරීරීභ,ර වීර අසළ්නරඉවරරනළංවීභ,රෘෂිර්භරක්ොේත්රොැර
ඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹ. 
 
5.ර ප්රතිරහීන්ර -ර විඹලිර රහඳඹ,ර ොත්ත්ර රහඳඹර වහර අ්ත්ර්ර රහඳර ඹනර සිඹලුභර රහඳර රර
ෘෂිර්භහ්ත්ොැරනිඹළොරනරො විරඳවුකර177,ර238රක්රඳභණ 
 
6.ොබෞතිරප්රතිඹර- 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහරයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතු 

අුණණුරප්රතිංසයණඹ හඳෘතිර35 හඳෘතිර53 - 
 ශරභහර්රප්රතිංසයණඹ 
ෘෂිරභහර්රප්රතිංසයණඹ 
ළව්රප්රතිංසයණඹ 
අත්වළයරදභනරරදරළව්රප්රතිංසයණඹ 
2017රඵළඳීම්    
 

 
 

7.ොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර

ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රරුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

අුණණුරප්රතිංසයණඹ 325.25 10.05 114.49  67% ඳළතිරරඅඹවඳත්ර
ොේලගුණිර
ත්ත්ත්ඹරභත්ර
 ත්ළම්රහඳෘතිර
අ්රරීරීභුර
ොන වළරීරවිොභ්ර
අවිච්ොේදරවීභ 

 ශරභහර්රප්රතිංසයණඹ 
ෘෂිරභහර්ර 
ප්රතිංසයණඹ 
ළව්රප්රතිංසයණඹ 
අත්වළයරදභනරරදරළව්රප්රතිංසයණඹ 

2017රඵළඳීම් 131.1 110.2 67.95    
එතු 500.00 120.25 182.44 1.13   

 
8.ශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරීක්ණ.ර-රුණරරප්රතිඹර67ර%රරී.ර 
 
 
 
 

අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ හඳෘතිර
ණන 

ෝශර
ප්රතිඳහදනර
රු.මි. 

අත්ළතිරමකරභඟර
විඹදභරරු.මි. 

1 ම්ඳව 11 4.00 2.98 
2 වම්ඵ්ොත් ු 37 113.5 109.3 
3 ඵදුකර 5 13.6 12.26 
 2017රඵළඳීම්ර 165 323.6 178.15 
 එතු 218 454.7 302.69 
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4.2   2018රවිොලේරඅඹළඹරොඹෝජනහරක්රිඹහත්භරරීරීභ 

4.2.1.ර අනිහර්ඹරොඵෝරයක්ණඹරක්රිඹහත්භරරීරීභ 

1.ළඹශීර්ඹ :ර118-02-03-43-2202 

2.අයුණණර:රරලක්තිභත්රභහජර්යක්ණරක්රභඹක්රො ඩරනළඟීභරර 

ර3.රනිභළවුභර:ර2017/18රභවර්නඹරවහරවී, ඵඩඉරිඟු, ොෝඹහ, ොර කුරලනු, අර්ත්හඳකරවරමිරිසරළනිර

ප්රධහනර ොඵෝර වඹක්ර වහර වුර ්ඳදහර ශභනහයණර විඹදභර අඩුර රීරීොම්ර ඳයභහර්ථමොඹ්ර අක්යඹුර

රුපිඹකර40,000රරයක්ණර්යණඹක්රරඵහරදීභුරොඹෝජනහරවීඹ.රොභහිදීරො විඹහරවිසි්රඅක්යඹුර

රු.675රහරිරුණදරක්රොවිඹරයුතුරනරඅත්යරඉතිරිරහරිරප්රභහණඹරයජොැරවිසි්රදළරීභුරොඹෝජනහර

විඹ.රොභභරඅනිහර්ඹරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹරභඟි්රමූලිරනිඹඟ,රංතුයරවහරනරඅලිරවහනිරවහර

යක්ණර්යණඹරඳඹනුරරඵනර අත්යර ජහතිර ොඳ ොව යර වනහධහයර ළඩුවනුර භඟහමීය ර ොභභර

යක්ණර්යණඹරරඵහරොදනුරරළබීඹ.ර 

4.රප්රතිපරර:රවීර, ඵඩඉරිඟු, ොෝඹහ, ොර කුරලනු, අර්ත්හඳකරවරමිරිසරළනිරප්රධහනරොඵෝරවඹක්රවහරවුර

්ඳදහර ශභනහයණර විඹදභ, ඉවත්ර ොඵෝර වඹර හර යනර සිඹළුභර ො වී්ොේර ්ර්ක ර ත්ත්ත්ඹර

සථමහයරරීරීභරවහරො වී්රෘෂිරර්භහ්ත්ොැරයහරත්ඵහරළීනභ. 

5.ොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයරත්රරඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවුොැනම්රඑඹුර
ොවේතු 

 

වී, ඵඩඉරිඟු, ොෝඹහ, ොර කුර
ලනු, අර්ත්හඳකරවරමිරිසර
ළනිරප්රධහනරොඵෝරවඹහර
යනරසිඹළුභරො වි්ර
ොභභරයක්ණහයණඹුර
 තුරත්රොව්. 

වී, ඵඩඉරිඟු, ොෝඹහ, 
ොර කුරලනු, අර්ත්හඳකරවර
මිරිසරළනිරප්රධහනරොඵෝර
වඹහරයනරසිඹළුභර
ො වි්රොභභර
යක්ණහයණඹුර
 තුරත්රයරළීනභ. 

2017/18 භවර්නඹර
වහ,රො වී්ර
141,888ොේඅක්යර
247,852.50ක්රදවහර
රු.2,006,904,762.88ර
්දිරුණදරක්රොහරනිභර
ො ුර ත්. 
 

- 

 

6.ොඹදවුම්ර-රුණරරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරරක්රිඹහහයම් ෝශර
ුණදරර(රු.මිර) 

විඹදම්ර
ශරුණදරර
(රු.මි) 

1අත්ළතිර
මකකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළදීම්(රු.මි) ුණරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹ 
අඩුර

වොැනම්ර
එඹුර
ොවේතු 

 
වී, ඵඩඉරිඟු, ොෝඹහ, 
ොර කුරලනු, අර්ත්හඳකරවර
මිරිසරළනිරප්රධහනරොඵෝර
වඹරහරයනර
සිඹළුභො වී්ොේරවහනිර
ප්රතිපූර්ණඹරරීරීභ. 

2200 2200 1,762.1  100%  
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7. ශහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර(2017/18 භවර්දිර
ොවීම්) 

 

දිස්රික්ඹ ො වී්රණන ්දිරොවරඅක්යර
ප්රභහණඹ 

 
්දිරප්රභහණඹර(රු.මිලි.) 

 
අනුයහධපුය 

19,487.00 32,211.67 390.51 
ොභ ණයහර 

17,639.00 27,385.70 281.70 
භඩරපු 

19,746.00 53,442.62 216.37 
අම්ඳහය 

16,608.00 33,975.31 213.74 
වුනිඹහ 

5,083.00 13,367.89 126.58 
භ්නහයභ 

3,644.00 9,972.91 104.93 
ොඳ ොශ ්නරු 

2,796.00 5,097.00 88.46 
ුණරතිවු 

7,424.00 16,801.18 78.63 
භව 

6,750.00 5,459.08 69.68 
ඵදුකර 

3,613.00 5,442.51 69.28 
ඹහඳනඹ 

11,251.00 11,228.65 59.84 
්රිකුණහභරඹ 

3,738.00 6,800.23 57.07 
භහත්ොක 

4,719.00 4,020.83 53.30 
කුරුණෆර 

6,309.00 3,876.96 46.51 
රීලිොන ච්චි 

4,440.00 8,527.11 43.14 
භනම්පිටිඹ 

1,013.00 2,015.58 35.46 
ත්ඹුත්ොත්භ 

1,451.00 1,616.93 19.58 
පුත්ත්රභ 

790.00 1,131.55 12.62 
භවනුය 

1,302.00 800.29 8.75 
ොදහිඅත්ත්ණ්ඩිඹ 

356.00 884.66 6.59 
භහත්ය 

923.00 1,221.42 5.76 
ෆකරර 

860.00 467.34 5.24 
හකර 

1,311.00 1,303.95 5.02 
වම්ඵ්ොත් ු 

241.00 411.20 4.95 
ම්ඳව 

229.00 242.62 1.50 
ළුත්යර 

43.00 62.10 0.88 
යත්නපුය 

84.00 60.72 0.42 
නුයඑළිඹර 

33.00 19.25 0.20 
ො ශම 

5.00 5.25 0.07 
එතුරර 

141,888.00 247,852.50 2,006.90 
 

8. භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණඹ 

2017/18 භවර්නඹරවහරවහනිඹුරඳත්රො වී්ර141,888 ොේරඅක්යර247,852.50 ක්රවහර
රු.මිලිර2,006.9 ර්දිරුණදරක්රොහර ත්.ර2018 ඹරර්නොැර්දිරණනඹරරීරීභරොම්රනරවිුර
්යම්බරයර තිරඅත්යර2018 ඹරර්නඹරවහරඅෝපක්ෂිත්ර්දිරුණදරරරු.මිලි.1566.7 ඳභණරොව්. 
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4.2.3    කුඩහරළව්ර1500රොය ්රභඩරඉත්රරීරීභ,රරරරපුනරුත්ථමහඳනඹරවහර
ප්රතිංසයණඹ 

 
1. ළඹරශීර්ඹර-118-2-3-40-2506 
2.අයුණණුර- ළව්රරරජරඹරයහරළීනභරවහරජරරධහරිත්හඹරඉවරරනළංවීභරභඟි්රර්ඹරපුයහරවීර 

හරවහරඅලරජරඹරඅණ්ඩරළඳයීභරවහරතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹක්රඋොදහර
වකරඅඳනඹනර්ර්ක ඹක්රඉරක්රයරනිමි්රදියිනරපුයහරඳතිනරවීරහරදවහර
ොඹ දහරත්රවළරීරසිඹලුභරපුය්වුරකුඹුරුරඉඩම්රඹලිරඅසළේදිභ. 

3.නිභවුභර-ර ළව්රළඹුරුරරීරීොම්රහඳෘතිර27,රඅත්වළයරදභනරරදරළව්රප්රතිංසයණරහඳෘතිර 
28,රළව්රප්රතිංසයණරහඳෘතිර272,රඹටිංරංර්ධනඹරහඳෘතිර50,රෘෂිරභහර්ර36 

 
4.ප්රතිපරර-ර 1.රපුය්රකුඹුරුර5%රරී්රඅභරරීරීභ. 
  2.රවීරඅසළ්නර5%රඉවරරනළංවීභ.  
  3.රෘෂිර්භරක්ොේොත්රැරඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹරවීභ. 
 
5.ප්රතිරහීන්ර- විඹලිරරහඳඹ,රොත්ත්රරහඳඹරවහරඅ්ත්ර්රරහඳරඹනරසිඹලුභරරහඳරරර 

ෘෂිර්භහ්ත්ොැරනිඹළොරනරො විරඳවුකර177238රක්රඳභණ 
 
6.ොබෞතිරප්රතිඹර- 

 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතු 

ළව්රළඹුරුරරීරීභ/රොය ්රභඩර
ඉත්රරීරීභ 

හඳෘතිර27 ළඩරඅ්රහඳෘතිර21රරීරඅොනකුත්ර
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

අඹවඳත්රහශගුණර
ත්ත්ත්ඹරොවේතුෝර
අෝපක්ෂිත්රදිනුර
 සත්ොම්්තුරුයුතුරසිදුර
රීරිභුරප්රභහදරවීභ 

අත්වළයරදභනරරදරළව්ර
ප්රතිංසයණඹ 

හඳෘතිර28 ළඩරඅ්රහඳෘතිර29රරීරඅොනකුත්ර
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ළව්රඅළුත්ළඩිඹහ හඳෘතිර272 ළඩරඅ්රහඳෘතිර227රරීරඅොනකුත්ර
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ඹටිංරංර්ධනඹ හඳෘතිර50 ළඩරඅ්රහඳෘතිර48රරීරඅොනකුත්ර
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ෘෂිරභහර් හඳෘතිර36 ළඩරඅ්රහඳෘතිර36රරී 

ොනත් හඳෘතිර33 ළඩරඅ්රහඳෘතිර25රරීරඅොනකුත්ර
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

2017රඅත්ළතිරමකඳත් හඳෘතිර29 ළඩරඅ්  

2017රඵළඳීම්    

2014රමකඳත්රපිඹවීභ හඳෘතිර28 ළඩරඅ්  

ප්රධහනරහර්ඹහරඹ    

 
  
7.ොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ

  

      

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරර(රු.මි.) 

විඹදම්රරර
ුණදරර(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්රොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ළව්රළඹුරුරරීරීභ/රොය ්රභඩරඉත්ර
රීරීභ 

55 255 625 115.4 88% ඳළතිරර
අඹවඳත්ර
ොේලගුණිර
ත්ත්ත්ඹරභත්ර
 ත්ළම්ර
හඳෘතිර
අ්ර
රීරීභුර
ොන වළරීර
විොභ්ර

අවිච්ොේදරවීභ 

අත්වළයරදභනරරදරළව්ර
ප්රතිංසයණඹ 

95 

ළව්රඅළුත්ළඩිඹහ 565 
ඹටිංරංර්ධනඹ 58 
ෘෂිරභහර් 98 
ොනත් 28 
2017රඅත්ළතිරමකඳත් 28 
2017රඵළඳීම් 48 
2014රමකඳත්රපිඹවීභ 20 
ප්රධහනරහර්ඹහරඹ 5 
එතු 1000      
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8.ශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹ 
 

අනුරඅංඹ දිස්රික්ඹ හඳෘතිර
ණන 

ෝශර
ප්රතිඳහදනර
රු.මි. 

අත්ළතිරමකර
භඟර
විඹදභර
රු.මි. 

ප්රතිරහීනර
ො විර
ඳවුකර
ංහ 

අසේදනරකුඹුරුරප්රභහණඹර
(අක්ය) 

ොභොත්ක්ර
හශ 

අළුති්ර
හයන 

1 ම්ඳව 5 10.51 6.70 - - - 

2 භවනුය 13 15.76 15.80 - - - 

3 භහත්ොක 4 24.98 22.84 - - - 

4 නුයඑළිඹ 21 19.99 18.73 1464 - - 

5 භහත්ය 14 10.74 8.00 819 1085 82 

6 වම්ඵ්ොත් ු 53 74.17 173.04 1917 2339 - 

7 අනුයහධපුයඹ 119 247.59 153.70 - - - 

8 කුරුණෆර 104 152.54 132.14 469 10 5 

9 පුත්ත්රභ 38 65.12 41.17 1911 1777 223.5 

10 ඵදුකර 13 18.67 20.61 - -  

11 ොභ ණයහර 13 31.35 28.77 380 442 75 

12 යත්නපුයඹ 10 15.51 15.35 325 217 0 

13 අම්ඳහය 13 39.30 29.04 671 184 197 

14 ව්නිඹහ 23 61.53 57.07 179 411 763 

15 භ්නහයභ 11 33.82 33.40 296 683 775 

16 ුණරතිව් 10 33.00 13.35 717 505.5 737.5 

17 ්රිකුණහභරඹ 16 39.11 37.30 1233 1455 0 

18 භඩරපු 14 39.47 40.21 - - - 

19 රීළිොන ච්චි 4 12.72 10.10 - - - 

20 ඹහඳනඹ 6 9.38 8.40 290 303 374 
21 ප්රධහනරහර්ඹහරඹ  4.00 1.57    

 ඳරිඳහරනරවිඹදභ 20.08  
 එතු 504 979.34 867.29 10671 9411.5 3232 

 
 

12. භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරික්ණ.ර  
 
2018රර්ඹරතුරරප්රතිංසයණඹරයනරරදරළව්රරරජරරධහරිත්හඹරළඩිරරීරිභරතුලි්රවහර
 ශභහර්ර ප්රතිංසයණඹර රීරීභර තුලි්ර 2018/19ර ්නඹර තුරර හර යනර රදර අක්යර
ප්රභහණඹරනිලසචිත්රව්රරරොන වළරීඹ. 
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4.2.4රඅඳනඹනරොශඳරුරප්රොව්ලවීභුරඋඳහරීරවීභරවහරඳහරිරිර
වතියණරළඩුවනරලක්තිභත්රරීරීභ 

 

1.ළඹරශීර්ඹ -ර118-02-03-44-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර 

vii. ්නඹනරයුර සසථමත්හරවහ ලහරසසථමත්හරඅලත්හ ළපිරීභුරඳරියරහිත්හමීය රඳලිොඵෝධර
ශභනහයණරබහවිත්හරහිත්රළඩිරඉකලුභක්රහිත්රොඵෝරර්ර (4ක්)රවහරවතියණර
ක්රභඹක්රසථමහඳනඹ 

viii. උඳරඒරසථමහඳනඹරරීරීභරභඟි්රදුයරඵළවළයරෘෂිහර්මි ප්රොේලරු ඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනර
ොේහරවිභධත්රරීරීභ 

ix. ොත්ෝයහත්ර ොඵෝර (ත්ෘණ, ්ොත්ර ොඳෝඩහ්ර වහර ොනත්ර අදහරර ොඵෝරර ක්ෂුද්රර ජීවීභඹර
ඳලිොඵෝධරවහරප්රහරකුරුමිණිඹහදර තුළු)රරුරඅදහරරපූර්ණරඳලිොඵෝධරවිභර්ලනරඑතුක්රවහර
ඒහරඩී.එ්.ඒ.රඵහර්ොක්ත්රපුසත්හරඹක්රො ඩනළගීභ 

3.රනිභවුභරර- 

vi. අඳනඹනරොශඳර වහ ඉවශ ඉකලුභක්රහිත් ොඵෝරර්ර4ක්රවහ ඳහරිරි වති 
රීරීම්රළඳයීභ  

vii. ජහති ්ොව්ක්ණරණ්ඩහඹභක්රපිහිටුවීභරභඟි්රොත්ෝයහත්රොඵෝරරුරඅදහරරසිඹළුර
ඳලිොඵෝධරවඳුනහළීනොම්රත්හක්ණිරධහරිත්හරළඩිරරීරීභ  

viii. දියිෝරවිවිධරඳශහත්ර4 රඋඳරඒ/රඳර්ොැණරසථමහනර4 ක්රලක්තිභත්රරීරීභරභඟි් ජහතිර
ඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනරොේොැරක්රිඹහහයම්රවිභධත්රරීරීභ  
 

4.රප්රතිපරර- ොභභරහඳෘතිඹරඹුොත්රවිභර්ලනඹු රක්රශරඅදහරරඳලිොඵෝධ නිොයෝධහඹනඹ පිලිඵර

දත්ත්රසිතිඹභරම්පූර්ණරරීරීභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො වී්, අඳනඹනරරු්, අඳනඹනර්ඹත්න, ඒහුරොේහරඳඹ්න්, හභහනර

ජනත්හ 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ොත්ෝයහත් ෘෂිහර්මි 
ප්රොේලර ඳලිොඵෝධරත්ත් 
විභර්ලනඹු ක්ොේත්රරචහරිහර
ඳළළත්වීභ 

ක්ොේත්රර15  ඳලිොඵෝධර
රැසරරීරීභරවහරහර්ත්හරරීරීභ 

ක්ොේත්රර15  ඳලිොඵෝධරරැසර
රීරීභරවහරහර්ත්හරරීරීභර 
අණ්ඩරරසිදුරරොොර්. 

- 

රඳලිොඵෝධරවහ ඒහොැරඳහරිරිර
ත්ත්රනිඹහභනඹුරවහර
වඳුනහළීනභුරඅොත්රොනඹහවළරීර
යහඹනහහයරවහ ක්ොේත්ර 
සුඳරීක්ණරඋඳයණරමිරදීරළීනභ 

නිදර්ලර100 එතුරරීරීභර
වහරවඳුනහ ළීනභ 

නිදර්ලර200 එතුරරීරීභරවහර
උඳයණරමිරදීරළීනභ 

- 

ඳලිොඵෝධරනහලරඅොලේරභට්ුම්ර
විලසොකණඹුරයහඹනරද්ර/ර
ඳහරිොබෝජනරද්රරවහරනිඹළදිර
ළීනොම් උඳයණරමිරදීරළීනභ. 

හම්ඳකර300ක්ර
විලසොකණඹරරීරීභ 

හම්ඳකර165ක්රවිලසොකණඹර
වහරයහඹනරද්ර රමිරදීරළීනභ 

- 
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

 ඳලිොඵෝධ වඳුනහළීනොම් ොේහර
ඵහහියරරඵහළීනභ 

හම්ඳකර100ක්ර
විලසොකණඹරරීරීභ 

අනුක්රභඹ රවහ රහම්ඳකර
200ක්  ඹළවීභරරවහ qPCR 
ඹ්ත්රඹක්රමිරදීරළීනභ.  

- 

 ගුණහත්භරවිලසොකණර(MRL 
භට්ුම්) වහ විලසොකණ 
ොේහ ඵහහියරරඵහළීනභ 

හම්ඳකර300ක්ර
විලසොකණඹරරීරීභ 

හම්ඳකර148ක්රවිලසොකණඹර
රීරීභ 

 

 ො විඳරරවහරවතියණර
ක්රභඹක්රපිහිටුවීභර 

ඉරක්රොඵෝර-රො ටුො ශ, 
ත්ම්ඳරහ, ඵටු, ඵණ්ඩක්හ 

වතිරරරඅඳනඹනර
ො විඳරර15 ක්රපිහිටුවීභ. ර 
ොත්ෝයහත්රඅඳනඹනර
ොඵෝරවහරIPM ඳළොක්ජර
හිත්රබහවිත්රංග්රවඹක්ර 
නිර්ොේලරරීරීභ 

වතිරරරඅඳනඹනර
ො විඳරර15 ක්රපිහිටුවීභ. ර
ොඵෝ 3රක් රඵහදු් නිර්ොේලර
ඹුොත්රහර්ථමරවිඹ. ්දර්ලනරර
ක්ොේත්රඹ්හිරඅනනුරඳත්හ ර
හර්ත්හරොන වීඹ. වතිර
ුණද්රණඹරයජොැරුණද්රණහරොඹ්ර
නිභරරීරීභ 

 

 රීලිොන ච්චිඹරරවහරභත්ත්රරඋඳර
ඒ වහර ඳවසුම්ර
ළරසීභරභඟි් ඳළශෆටිර
නිොයෝධහඹනරොේහරවිභධත්ර
රීරීභ 

උඳරඒ වහර  
විදහහයරඋඳයණ, 

යහඹනරද්ර රමිරදීරළීනභ.  
ඳරිණරඳවසුම්ර

ළරසීභ 

අලරබහණ්ඩරමිරදීරළීනභ  

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර
අත්ළතිර
මකඳ
ත් 

(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි
.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්
ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. ොත්ෝයහත් ෘෂිහර්මි ප්රොේලර ඳලිොඵෝධර
ත්ත් විභර්ලනඹු ක්ොේත්රරචහරිහරඳළළත්වීභ 

0.95 
6.476    

 
18.38 

   

2. ඳලිොඵෝධරවහ ඒහොැරඳහරිරිරත්ත්රනිඹහභනඹුර
වහරවඳුනහළීනභුරඅොත්රොනඹහවළරීරයහඹනහහයර
වහ ක්ොේත්ර සුඳරීක්ණරඋඳයණරමිරදීරළීනභ 

3.25 
   

3. ඳලිොඵෝධරනහලරඅොලේරභට්ුම්රවිලසොකණඹුර
යහඹනරද්ර/රඳහරිොබෝජනරද්රරවහරනිඹළදිරළීනොම් 
උඳයණරමිරදීරළීනභ. 

4 
   

4. ඳලිොඵෝධ වඳුනහළීනොම් ොේහරඵහහියරරඵහළීනභ 5 
   

5. ගුණහත්භරවිලසොකණර(MRL භට්ුම්) වහ 
විලසොකණ ොේහ ඵහහියරරඵහළීනභ 

5 
   

6. ො විඳරරවහරවතියණරක්රභඹක්රපිහිටුවීභර 

ඉරක්රොඵෝර-රො ටුො ශ, ත්ම්ඳරහ, ඵටු, 
ඵණ්ඩක්හ 

4.6 
   

7. ර රීලිොන ච්චිඹරරවහරභත්ත්රරඋඳරඒ වහර 
ඳවසුම්රළරසීභරභඟි් ඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනරොේහර
විභධත්රරීරීභ 

2.2 
   

එතු 25 
6.476 18.38  99  
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

භසථමරළඩුවනර2018රර්ලොැදීරොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහරොනර

 ත්.ර 

 

 

 

 

 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. ොත්ෝයහත් ෘෂිහර්මි ප්රොේලර 
ඳලිොඵෝධරත්ත් විභර්ලනඹු ක්ොේත්රර
චහරිහරඳළළත්වීභ 

ක්ොේත්රර15  ඳලිොඵෝධරරැසර
රීරීභරවහරහර්ත්හරරීරීභ 

අණ්ඩරරසිදුරරොොර්. 

2. ඳලිොඵෝධරවහ ඒහොැරඳහරිරිරත්ත්ර
නිඹහභනඹුරවහරවඳුනහ ළීනභුරඅොත්ර
ොනඹහවළරීරයහඹනහහයරවහ ක්ොේත්ර 
සුඳරීක්ණරඋඳයණරමිරදීරළීනභ 

නිදර්ලර100 එතුරරීරීභරවහර
වඳුනහ ළීනභ 

නිදර්ලර200 එතුරරීරීභරවහර
උඳයණරමිරදීරළීනභ 

3. ඳලිොඵෝධරනහලරඅොලේරභට්ුම්ර
විලසොකණඹුරයහඹනරද්ර/ර
ඳහරිොබෝජනරද්රරවහරනිඹළදිරළීනොම් 
උඳයණරමිරදීරළීනභ. 

හම්ඳකර300ක්රවිලසොකණඹර
රීරීභ 

හම්ඳකර165ක්රවිලසොකණඹරවහර
යහඹනරද්ර රමිරදීරළීනභ 

4. ඳලිොඵෝධ වඳුනහළීනොම් ොේහර
ඵහහියරරඵහළීනභ 

හම්ඳකර100ක්රවිලසොකණඹර
රීරීභ 

අනුක්රභඹ රවහ රහම්ඳකර200ක්  
ඹළවීභරරවහ qPCR ඹ්ත්රඹක්රමිරදීර
ළීනභ.  

5. ගුණහත්භරවිලසොකණර(MRL 
භට්ුම්) වහ විලසොකණ ොේහ 
ඵහහියරරඵහළීනභ 

හම්ඳකර300ක්රවිලසොකණඹර
රීරීභ 

හම්ඳකර148ක්රවිලසොකණඹරරීරීභ 

6. ො විඳරරවහරවතියණර
ක්රභඹක්රපිහිටුවීභර 

ඉරක්රොඵෝර-රො ටුො ශ, 
ත්ම්ඳරහ, ඵටු, ඵණ්ඩක්හ 

වතිරරරඅඳනඹනරො විඳරර
15 ක්රපිහිටුවීභ. ර ොත්ෝයහත්ර
අඳනඹනරොඵෝරවහරIPM 
ඳළොක්ජරහිත්රබහවිත්රංග්රවඹක්ර 
නිර්ොේලරරීරීභ 

වතිරරරඅඳනඹනරො විඳරර15 
ක්රපිහිටුවීභ. රොඵෝ 3රක් රඵහදු් 
නිර්ොේලරඹුොත්රහර්ථමරවිඹ. 
්දර්ලනරරක්ොේත්රඹ්හිරඅනනුරඳත්හ ර
හර්ත්හරොන වීඹ. වතිරුණද්රණඹර
යජොැ ුණද්රණහරොඹ්රනිභරරීරීභ 

7. රීලිොන ච්චිඹරරවහරභත්ත්රරඋඳරඒ 
වහර ඳවසුම්රළරසීභරභඟි් 
ඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනරොේහරවිභධත්ර
රීරීභ 

උඳරඒ වහර  විදහහයර
උඳයණ, යහඹනරද්ර රමිරදීර
ළීනභ.  ඳරිණරඳවසුම්ර
ළරසීභ 

අලරබහණ්ඩරමිරදීරළීනභ 
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4.2.5රරරරජහතිරඳළරෆටිරනිොයෝධහඹනරොේහොව්රඳරීක්ණරඳවසුම් 

ළඩිදියුණුරරීරීභ 

ළඹරශීර්ඹ -ර118-02-03-46-2509 

2.රඅයුණණුරර-ර 

I. ඹටිත්ර ඳවසුම් ව ත්හක්නි ඳරික්ණ ඳවසුම් ලක්තිභත් යමි් ජහත්්ත්ය පිළිත් 

ප්රමිතී්ුරඅනුකර,ර අඳනඹන/ ්නඹන ර්භහ්ත් වහ ොේහ ඳඹනුරසර ජහතිරඳළරෆටිර

නිොයෝධහඹනරොේොැරත්හක්ණිරුයුතුරරරගුණහත්භරත්ත්ඹරළඩිදියුණුරරීරීභ. 

II. ඉවශර ගුණහත්භර ත්ත්ඹරී්ර යුතුර වතියණර ක්රිඹහඳටිඳහටිඹක්ර වහර ජහතිර ඳළශෆටිර

නිොයෝධහඹනරොේොැරලත්හඹරළඩිදියුණුරරීරීභ 

III. අඳනඹනර සථමහනිර යුකර විසි්ර ශ්රීර රංහොව්ර නිසඳහදනඹ්ර ොත්ර ඳනනුර රඵනර වරිත්ර

සසථමත්හරඅනනුකරත්හරඅභරරීරීභ 

IV. නරලහරවරලහරනිසඳහදනරවහරජහත්්ත්යරොශොඳ ොකරපිළිළීනභරත්වවුරුරරීරිභ 

3.රනිභවුභරර- 

I. අඳනඹනරවර්නඹනරවහරඳවසුම්රරකුණුරසරසුර්ඹරඵරඹර්ධහයොඹ්රවිදුලිඹරළඳයීභර 

II. ොයෝරවිනිලසචඹරඳවසුම්රවරොේහරඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 

4.රප්රතිපරර- අඳනඹන/්නඹනරර්භහ්ත්රොත්රහර්ඹක්භරොේහක්රරඵහදීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො වී්,රඅඳනඹනරු්/ ්නඹනරු්,රඅඳනඹනරුයුතුරවහරොේහර

ඳඹ්න්,රභවජනඹහ 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹ    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

1. අඳනඹනරවර්නඹනරවහරඳවසුම්ර

රකුණුරසරසුර්ඹරඵරඹර්ධහයොඹ්රවිදුලිඹර

ළඳයීභ 

75 kW සර්ඹරඵරර
ඳේධතිඹක්රසථමහඳනඹ 

ඳේධතිඹර

සථමහඳනඹරය 

 ත්. 

 

2. ොයෝරවිනිලසචඹරඳවසුම්රවරොේහර

ඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 
 

 
 

2.1රහධිොව්දරයහඹනහහය,රජජරත්හක්ණර

යහඹනහහය,රත්ෘණරවිදහරයහඹනහහයරකීුර

විදහරයහඹනහහයරවහරයහනහහයර

උඳයණරවරයහඹනරද්රරමිරදීරළීනභ 

යහනහහයරඋඳයණරවර
යහඹනරද්රරමිරදීරළීනභ 

මිරුර්නහර
රදී. 

 

2.2රගු්රොත් ටුොඳ ශරවරොභොවයුම්රඅංලොැර

සුඳරීක්ණරුයුතුරවරනිඹළදියණඹර

වහරඅලරඋඳයණරමිරදීරළීනභ. 

උඳයණරමිරදීරළීනභ 
මිරුර්නහර
රදී.  

2.3 ප්රොව්ලඳත්රරඅංලඹරවහරඵඩහරඋඳයණර

මිරදීරළීනභ 
දත්ත්රඵඩහරඋඳයණරමිරදීර

ළීනභ 

මිරුර්නහර
රදී.  
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

2.4රජජරත්හක්ණරයහඹනහහයරවරප්රතිහයර

යහඹනහහයඹරවහරරළ්පොු ්ප,රඳරිණරවර

ුණද්රණරඹ්ත්රරමිරදීරළීනභ 

රළ්පොු ්ප,රඳරිණරවර
ුණද්රණරඹ්ත්රරමිරදීරළීනභ 

මිරුර්නහර

රදී. 
 

2.5රසිඹළුර අංලරවහරපුටුරවරො නුරයහක්රමිරදීර
ළීනභර(අයිත්භර58ක්) 

අල  ෘවරඋඳයණ ර
මිරදීරළීනභ   

මිරුර්නහර

රදී. 
 

2.6රජහතිරඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනරොේහරභධසථමහනරර
“සිසීටිවී” විරීරීභ.ර(ොභොවයුම්රරහඳ/ර
යහඹනහහයරතුර) 

“සිසීටිවී” විරීරීභ 
ොු්ඩර් 

 යීම්රසිදුර

ොොර් 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 

ෝර
ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොරර% 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. සුර්ඹරඵරඹර්ධහයොඹ්රවිදුලිඹර

ළඳයීභ 
13.5 

1.615 20.272 

 

88ර% 

 

2. ොයෝරවිනිලසචඹරඳවසුම්රවර

ොේහරඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 
   

2.1රහධිොව්දරයහඹනහහය,රජජර

ත්හක්ණරයහඹනහහය,රත්ෘණර

විදහරයහඹනහහයරකීුරවිදහර

යහඹනහහයරවහරයහනහහයර

උඳයණරවරයහඹනරද්රරමිරදීර

ළීනභ 

7.25   

2.2රගු්රොත් ටුොඳ ශරවරොභොවයුම්ර

අංලොැරසුඳරීක්ණරුයුතුරවර

නිඹළදියණඹරවහරඅලර

උඳයණරමිරදීරළීනභ. 

0.2   

2.3 ප්රොව්ලඳත්රරඅංලඹරවහරඵඩහර

උඳයණරමිරදීරළීනභ 
0.05   

2.4රජජරත්හක්ණරයහඹනහහයරවර

ප්රතිහයරයහඹනහහයඹරවහර

රළ්පොු ්ප,රඳරිණරවරුණද්රණර

ඹ්ත්රරමිරදීරළීනභ 

0.5   

2.5රසිඹළුරඅලරවහරපුටුරවරො නුර

යහක්රමිරදීරළීනභර(්යිත්භර

10ක්) 

0.5   

2.6රජහතිරඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනරොේහර

භධසථමහනරර“සිසීටිවී” 

විරීරීභ.ර(ොභොවයුම්රරහඳ/ර

යහඹනහහයරතුර) 

3   

එතුර 25 21.887    
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර 

භසථමරළඩුවනර2018රර්ලොැදීරොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහරොනර

 ත්.ර 

4.2.6රරරොොකරවහරඅ්නහසිරරඉවරරඅසනුරරඵහරොදනරඳුොයෝපිත්ර

ඳළශෆටිරංර්ධනඹරරීරීභ   

1. ළඹරශීර්ඹ -ර118-02-03-45-2507 

2.රඅයුණණුරර-ර 

1. ොොකරවරඅ්නහසිරරඳුරොයෝපිත්රොයෝඳණරද්රරනිසඳහදනඹ 
2. ොොකරවරඅ්නහසිරර්යක්ෂිත්රභව්රලහරඋඹ්රසථමහපිත්රරීරීභ 
3. කුඩහරඳරිභහණරනිසඳහදනරවිදහහයරවහරත්හක්ණිරවහඹරරඵහරදීභ 

3.රනිභවුභරර- 

ොොකරවහරඅ්නහසිරභව්රලහරඋඹ්රසථමහඳනඹරවහරඳත්හරළීනභ  

විදහහයරඳවසුම්රඹහත්හලීනරරීරීභ  

ඳුරොයෝපිත්රොොකරඳළශෆටිර5000ක්රනිඳදවීභරවහරඅ්නහසි ්යම්බරොයෝපිත්ඹ නිඳදවීභ. 

ඳුරොයෝපිත්රඳළශෆටිරදළඩිරීරීභරවහරඳවසුම්රංර්ධනඹ  

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. අඳනඹනරවර්නඹනරවහරඳවසුම්රරකුණුර

සරසුර්ඹරඵරඹර්ධහයොඹ්රවිදුලිඹරළඳයීභ 
75 kW සර්ඹරඵරර
ඳේධතිඹක්රසථමහඳනඹ 

ඳේධතිඹරසථමහඳනඹරය  ත්. 

2. ොයෝරවිනිලසචඹරඳවසුම්රවරොේහරඳවසුම්ර

ළඩිදියුණුරරීරීභ 
  

2.1රහධිොව්දරයහඹනහහය,රජජරත්හක්ණර

යහඹනහහය,රත්ෘණරවිදහරයහඹනහහයරකීුරවිදහර

යහඹනහහයරවහරයහනහහයරඋඳයණරවර

යහඹනරද්රරමිරදීරළීනභ 

යහනහහයරඋඳයණරවර
යහඹනරද්රරමිරදීරළීනභ 

මිරුර්නහරරදී. 

2.2රගු්රොත් ටුොඳ ශරවරොභොවයුම්රඅංලොැර

සුඳරීක්ණරුයුතුරවරනිඹළදියණඹරවහර

අලරඋඳයණරමිරදීරළීනභ. 

උඳයණරමිරදීරළීනභ මිරුර්නහරරදී. 

2.3 ප්රොව්ලඳත්රරඅංලඹරවහරඵඩහරඋඳයණරමිරදීර

ළීනභ 
දත්ත්රඵඩහරඋඳයණර
මිරදීරළීනභ 

මිරුර්නහරරදී. 

2.4රජජරත්හක්ණරයහඹනහහයරවරප්රතිහයර

යහඹනහහයඹරවහරරළ්පොු ්ප,රඳරිණරවර

ුණද්රණරඹ්ත්රරමිරදීරළීනභ 

රළ්පොු ්ප,රඳරිණරවර
ුණද්රණරඹ්ත්රරමිරදීරළීනභ 

මිරුර්නහරරදී. 

2.5රසිඹළුර අංලරවහරපුටුරවරො නුරයහක්රමිරදීර
ළීනභර(අයිත්භර58ක්) 

අල  ෘවරඋඳයණ ර
මිරදීරළීනභ   

මිරුර්නහරරදී. 

2.6රජහතිරඳළශෆටිරනිොයෝධහඹනරොේහරභධසථමහනරර
“සිසීටිවී” විරීරීභ.ර(ොභොවයුම්රරහඳ/ර
යහඹනහහයරතුර) 

“සිසීටිවී” විරීරීභ ොු්ඩර්  යීම්රසිදුරොොර් 
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4.රප්රතිපරර- හරවහරොොකරවහරඅ්නහසිරොයෝඳණරද්රරඳවසුෝරරඵහත්රවළරීරවීභ. 

5.රප්රතිරහීන්ර-රොොකරවහරඅ්නහසිරොඵෝරහරරු්රවරඳහරිොබෝගිඹ් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹ    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

1. ොොකරවහරඅ්නහසිර
භව්රලහරඋඹ්රසථමහඳනඹර
වහරඳත්හරළීනභ 

ොොකරරභව්රලහරඋඹ්ර-  
ොවක්.ර1.5 වහරඅ්නහසිරභව්රලහර
උඹ් - ොවක්.ර0.05 

ොොක වහ ්යක්ෂිත්රභව්ර
ලහරඋඹ් ඉදියමි්රඳතී.ර
සිටුවීභරවහරඳළශෆටි නිඳදහ 
 ත්. රඅ්නහසිරභව්රලහරඋඹ් 
ඉදිය නළත්. 

 

2. විදහහයරඳවසුම්ර
ඹහත්හලීනරරීරීභ 

නරවිදහහයඹක්රරඉදිරීරීභරවහ  
ඳතිනරරවිදහහයරරරඳවසුම්ර  
ළඩිරදියුණුරරීරීභ 

ම්පූර්ණ ය  ත්. රසිඹළුර
විදහහයරවහරරඅලරඋඳයණර
මිරදීර්නහ රදී. 

 

3. භව්රොයෝඳණර්යම්බර
රීරීභරවහරඳුරොයෝපිත්ර
ඳළශෆටිරනිඳදවීභ 

නරවිදහහයොැර රොොකර
්යම්බරොයෝපිත් නිඳදවීභ.රඳුර
ොයෝපිත්රොොකරඳළශෆටිර5000ක්ර
නිඳදවීභ. රරඅ්නහසිර්යම්බර
ොයෝපිත් නිඳදවීභ 

සිඹළුරවිදහහයරවහරොත් ර
ොරරයහඹනරද්රරමිරදීර්නහ 
රදී. ඳුරොයෝපිත්රොොකර
ඳළශෆටිර5000ක්රරඅ්නහසිර
්යම්බරොයෝපිත්රනිඳනරරදී. ර 

 

4. දළඩිරීරීභරවහරඳවසුම්ර
ංර්ධනඹරවහරඳුර
ොයෝපිත්රඳළශෆටිරදළඩිරරීරීභ 

දළකරෘව 4, ලහරප්රචහය 4, ර
ඳුරොයෝපිත්රඳළශෆටිර5000 දළඩිර
රීරීභ 

කපිුරබීජරො විඳොක දළඩිරීරීභර
වහරඳවසුම්රංර්ධනඹ යර
 ත්.ර අොේපුස, මිේොදනිඹ, 
කපිු ො විඳශරරඉදිරීරීම්ර
ුයුතු සිදුරොොර්, රඅලර
උඳයණරමිරදීර්නහ රදී. 

 

5. ඳශහත්රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුරවහර
පුේලිරඅංලොැරඳුර
ොයෝඳණරවිදහහයරළඩිර
දියුණුරරීරීභරවහර
උඳොේලනරොේහ 

පුහුණුරළඩුව්ර6 ක්  
ඳළළත්වීභරවහ විදහහය 
නිරීක්ණඹ 

පුහුණුරළඩුව්ර10 රවිදහහය 
නිරීක්ණ 2 
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර- භසථමරළඩුවනර2018රර්ලොැදීර

ොව දි්රසිදුරරරඅත්ය,රඅලරඅයුණණුරවහරඉරක්රපුයහරොනර ත්.ර 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1. ොොකරවහරඅ්නහසිරභව්රලහර
උඹ්රසථමහඳනඹරවහරඳත්හර
ළීනභ 

9.2 

9.532 7.508 

 

රරරරරරර68 

 

2.රරරරරරරරරවිදහහයරඳවසුම්රරරරරර
ඹහත්හලීනරරීරීභ 

10.5 
  

3. භව්රොයෝඳණර්යම්බරරීරීභරවහර
ඳුරොයෝපිත්රඳළශෆටිරනිඳදවීභ 

3.3 
  

4. දළඩිරීරීභරවහරඳවසුම්ර
ංර්ධනඹරවහරඳුරොයෝපිත්ර
ඳළශෆටිරදළඩිරරීරීභ 

1.5 
  

5. ඳශහත්රෘෂිර්භර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුරවහරපුේලිර
අංලොැරඳුරොයෝඳණර
විදහහයරළඩිරදියුණුරරීරීභර
වහරඋඳොේලනරොේහ 

0.5 
  

එතුර 25 17.04 
   

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 

1. ොොකරවහරඅ්නහසිරභව්රලහරඋඹ්රසථමහඳනඹර
වහරඳත්හරළීනභ 

ොොකරරභව්රලහරඋඹ්ර-  
ොවක්.ර1.5 වහරඅ්නහසිරභව්ර
ලහරඋඹ් - ොවක්.ර0.05 

ොොක වහ ්යක්ෂිත්රභව්රලහර
උඹ් ඉදියමි්රඳතී.රසිටුවීභරවහර
ඳළශෆටි නිඳදහ  ත්. ර 

2. විදහහයරඳවසුම්රඹහත්හලීනරරීරීභ නරවිදහහයඹක්රරඉදිරීරීභරවහ  
ඳතිනරරවිදහහයරරර
ඳවසුම්ර  ළඩිරදියුණුරරීරීභ 

ම්පූර්ණ ය  ත්. රසිඹළුරවිදහහයර
වහරරඅලරඋඳයණරමිරදීර්නහ 
රදී. 

3. භව්රොයෝඳණර්යම්බරරීරීභරවහරඳුරොයෝපිත්ර
ඳළශෆටිරනිඳදවීභ 

නරවිදහහයොැර රොොකර
්යම්බරොයෝපිත් නිඳදවීභ.ර
ඳුරොයෝපිත්රොොකර
ඳළශෆටිර5000ක්රනිඳදවීභ. රර
අ්නහසිර්යම්බරොයෝපිත් 
නිඳදවීභ 

සිඹළුරවිදහහයරවහරොත් රොරර
යහඹනරද්රරමිරදීර්නහ රදී. ඳුර
ොයෝපිත්රොොකරඳළශෆටිර5000ක්රර
අ්නහසිර්යම්බරොයෝපිත්රනිඳනර
රදී. ර 

4. දළඩිරීරීභරවහරඳවසුම්රංර්ධනඹරවහරඳුර
ොයෝපිත්රඳළශෆටිරදළඩිරරීරීභ 

දළකරෘව 4, ලහරප්රචහය 4, ර
ඳුරොයෝපිත්රඳළශෆටිර5000 
දළඩිරරීරීභ 

කපිුරබීජරො විඳොක දළඩිරීරීභර
වහරඳවසුම්රංර්ධනඹ යර ත්.ර 
අොේපුස, මිේොදනිඹ, කපිු 
ො විඳශරරඉදිරීරීම්රුයුතු සිදුර
ොොර්, රඅලරඋඳයණරමිරදීර
්නහ රදී. 

5. ඳශහත්රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුරවහරපුේලිර
අංලොැරඳුරොයෝඳණරවිදහහයරළඩිරදියුණුර
රීරීභරවහරඋඳොේලනරොේහ 

පුහුණුරළඩුව්ර6 ක්  
ඳළළත්වීභරවහ විදහහය 
නිරීක්ණඹ 

පුහුණුරළඩුව්ර10, රවිදහහය 
නිරීක්ණ 2 
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4.3රරරරොනත්රංර්ධනරළඩුව් 
 

4.3.1රරර2018රඹරරවහර2018/19රභවර්නොැරවීරවහරඅොනකුත්රොඵෝරහර
යනරො වී්රවහරවනහධහයරමිරුරොඳ ොව යරොඵදහවළරීොම්රළඩුවන 

 
1.ළඹරශීර්ඹරරර-118-2-4-1504 

ර2.රඅයුණණුරර-ර“විරනළතිරයුක්”ඹනරොත්භහරඹුොත්රගුණහත්භරොඳ ොව යරබහවිත්ඹරවහරවීරවහර

අොනකුත්රොඵෝරහරයනරො වී්රදිරිරළ්වීභරවහරඒරවහරගුණහත්භරොඳ ොව යරවනහධහයර

ක්රභඹුරරඵහදීභ. 

3.රනිභවුභරර 

්නඹ ොඳ ොව යර
රඵහත්ර
ො වී්ර
ංහ 

හරඳරිඹර
(ොවක්.) 

නිකුත්රයනරරදරොඳ ොව යරප්රභහණඹර(ොභ.ොු .) 

යරිඹහ ටී.එස.ී. එම්.ඕ.ී. එතු 
 

2018 ඹර 578,687 347,211.73 71,403.58 17,570.26 23,982.66 112,956.50 

2018/19 භව 840,966 667,774.36 118,730.98  28,539.86     34,538.71  181,809.55 
එතු 1,419,653 1,014,986.09 190,134.56 46,110.12 58,521.37 294,766.05 

 

4.රප්රතිපරරර-වීරවහරඅොනකුත්රොඵෝරරරඅසළ්ෝරපරදහයීත්හඹරඉවරරඹහභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රවීරහරයනරො වී්රවහරඅොනකුත්රොඵෝරහරයනරො වී්රවහරඳහරිොබෝගිර

ජනත්හ 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-ර 
ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

 
ොඳ ොව යර
වනහධහයර
ළඩුවනර
ක්රිඹහත්භර
රීරීභ 

 
2018රඹරරවහර2018/19ර
භවර්නොැරකුඹුරුර
ොවක්.රරරරරරරරරරරරරරරරරරර1,ර
300,000ක්රවහරරර
වනහධහයරමිරුරවීර
ොඳ ොව යරනිර්ොේලඹර
රඵහදීභ 

 
2018රඹරර්නොැරකුඹුරුරඉඩම්රොවක්.ර 347,211.73ක්ර
දවහරො වී්ර578,687ුරයරිඹහරොභ.ොු .ර71,403.58ක්ර
්රිත්ර සුපිරිර ොඳ සෝපුර ොභ.ොු .ර 17,570.26ක්ර වහර
මියුරිොැට්ර ඔ්පර ොඳ ුෆසර ොභ.ොු .ර 23,982.66ක්ර
වනහධහයරමිරුරොඵදහරවළරීභ.ර 
2018/19ර භවර ්නොැර කුඹුරුර ඉඩම්ර ොවක්.ර
667,774.36ක්ර දවහර ො වී්ර 840,966ුර යරිඹහර
ොභ.ොු .ර118,730.98 ක්ර්රිත්රසුපිරිරොඳ සෝපුරොභ.ොු .ර
28,539.86 ක්ර වහර මියුරිොැට්ර ඔ්පර ොඳ ුෆසර ොභ.ොු .ර
34,538.71 ක්රවනහධහයරමිරුරොඵදහරවළරීභ 
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ොඳ ොව යරරොඵදහරවළරීම්ර-රරහරයත්රදර්ලර 

අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ ොඳ ොව යරඵහත්ර
ො වී්රංහ 

කුඹුරුඅක්යර
ප්රභහණඹ 

නිකුත්රයනරරදරොඳ ොව යරප්රභහණඹර(ොභ.ොු .) 

යරිඹහ ටී.එස.ී. එම්.ඕ.ී. එතු 

1 ො ශම 2,800       2,598.00          
98.56  

        
51.82  

      
108.97  

259.35 

2 ම්ඳව 15,679     14,703.28  667.35 249.84       
540.69  

1,457.88 

3 ළුත්ය 15,199 14,931.69 575.94       
302.82  

631.49 1,510.20 

4 හකර 8,420 8,774.50 340.46 171.3 368.68 880.40 

5 භහත්ය 24,955 25,000.33 1,534.15 463.2 839.89 2,837.24 

6 වම්ඵ්ොත් ු 41,645 82,012.90 6,892.53 1,625.25 1,787.55 10,305.33 

7 භවනුය 24,469 18,812.45 1,394.68 388.01 4,028.66 5,811.35 

8 භහත්ොක 20,423 25,027.23 1,839.23 455.25 559.39 2,853.87 

9 නුයඑළිඹ 10,763 10,315.60 746.1 182.57 212.77 1,141.44 

10 පුත්ත්රභ 13,639 23,739.60 1,940.15 466.17 524.59 2,930.91 

11 කුරුණෆර 115,787 119,657.00 8,853.61 2,120.89 2,436.86 13,411.36 

12 ඵදුකර 34,230 44,015.69 3,355.30 791.93 907.54 5,054.77 

13 ොභ ණයහර 23,141 36,899.60 2,655.91 635.6 704.92 3,996.43 

14 අනුයහධපුයඹ 47,257 94,471.87 7,711.77 1,810.42 1,971.38 11,493.57 

15 ොඳ ොශ ්නරු 59,097 163,068.63 12,659.11 2,959.46 3,210.32 18,828.89 

16 යත්නපුයඹ 18,196 21,618.30 1,554.66 403.11 570.94 2,528.71 

17 ෆකර 17,574 11,305.30 429.8 225.85 473.64 1,129.29 

18 භ්නහයභ 1,240 1,130.84 97.26 22.41 24.58 144.25 

19 ුණරතිව් 1,746 3,970.75 328.35 78.41 86.69 493.45 

20 ව්නිඹහ 631 1,001.40 82.3 20.02 21.87 124.19 

21 රීළිොන ච්චිඹ 1,036 1,889.50 159.86 37.05 41.08 237.98 

22 ඹහඳනඹ 3,268 3,316.12 218.87 46.25 59.69 324.81 

23 අම්ඳහය 43,131 43,343.55 9,258.53 2,151.03 2,342.68 13,752.24 

24 භඩරපු 17,477 54,657.75 4,574.55 1,078.31 614.29 6,267.15 

25 ්රිකුණහභරඹ 16,884 41,767.45 3,434.55 833.29 913.5 5,181.34 

  එතු 578,687 868,029.33 71,403.58 17,570.26 23,982.66 112,956.40 

      ොවක්.347,211.73      
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ොඳ ොව යරවනහධහයරළඩුවන                                                                             
2018/19 භවර්නොැරවනහධහයරභත්රොඳ ොව යරොඵදහවළරීභ 

අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ ොඳ ොව යර
ඵහත්ර
ො වී්ර
ංහ 

කුඹුරුඅක්යර
ප්රභහණඹ 

නිකුත්රයනරරදරොඳ ොව යරප්රභහණඹර(ොභ.ොු .) 

යරිඹහ ටී.එස.ී. එම්.ඕ.ී. එතු 

1 ො ශම 7,286 6,919.50 262.43 138.11 290.18 690.72 

2 ම්ඳව 26,255 24,096.27 1,043.11 411.77 915.27 2,370.15 

3 ළුත්ය 22,946 23,639.05 909.78 478.74 1,000.72 2,389.24 

4 හකර 10,482 11,572.70 420.94 224.71 457.89 1,103.54 

5 භහත්ය 25,234 25,383.00 1,550.44 475.38 867.49 2,893.31 

6 වම්ඵ්ොත් ු 39,947 79,548.92 6,655.45 1,573.22 1,738.69 9,967.37 

7 භවනුය 22,025 19,925.77 1,463.81 399.73 579.87 2,443.41 

8 භහත්ොක 24,972 33,929.36 3,025.24 667.54 879.57 4,572.35 

9 නුයඑළිඹ 2,056 1,799.25 122.92 34.01 54.34 211.27 

10 පුත්ත්රභ 20,253 37,847.05 2,494.39 600.98 677.67 3,773.05 

11 කුරුණෆර 146,703 156,443.61 12,438.09 2,839.69 3,403.00 18,680.78 

12 ඵදුකර 22,515 38,348.00 3,322.63 782.88 887.23 4,992.74 

13 ොභ ණයහර 47,744 75,439.18 5,666.68 1,312.50 1,531.96 8,511.14 

14 අනුයහධපුයඹ 101,821 232,026.62 18,041.53 4,184.68 4,631.13 26,857.34 

15 ොඳ ොශ ්නරු 63,796 158,861.27 13,091.85 3,120.85 3,288.63 19,501.33 

16 යත්නපුයඹ 21,644 25,310.33 1,694.67 469.78 751.50 2,915.95 

17 ෆකර 16,300 11,070.00 367.70 193.54 409.06 970.30 

18 භ්නහයභ 12,967 41,974.62 3,525.40 837.41 922.58 5,285.38 

19 
ුණරතිව් 

13,489 40,538.00 3,119.85 729.48 837.68 4,687.01 

20 ව්නිඹහ 13,199 39,560.25 3,043.38 742.23 834.64 (4,620.25) 

21 රීළිොන ච්චිඹ 17,116 60,666.00 4,511.03 1,004.48 1,195.42 6,710.93 

22 ඹහඳනඹ 17,254 24,660.37 1,627.59 344.51 443.89 2,415.98 

23 අම්ඳහය 65,362 285,686.75 13,859.38 3,200.30 3,559.60 20,619.29 

24 භඩරපු 40,368 121,095.50 9,095.05 2,056.69 2,412.08 13,563.82 

25 ්රිකුණහභරඹ 39,232 93,094.55 7,377.65 1,716.64 1,968.63 11,062.92 

 එතු 840,966 1,669,435.91 118,730.98 28,539.86 34,538.71 172,569.06 

      ොවක්.ර667,774.36       
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරර 

ශඟහයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල ශඟහයරත්රප්රභහණඹ 

2018 ඹර   

ොඳ ොව යරොඵදහවරිනරරදරො වී්රංහ 578,687.00 

ොඳ ොව යරරඵහදු්රකුඹුරුරඉඩම්රප්රභහණඹ(ොවක්.) 347,211.73 

නිකුත්රයනරරදරොඳ ොව යරප්රභහණඹර(ොභ.ොු .) යුරිඹහ 71,403.58 

ටී.එස.ී. 17,570.26 

එම්.ඕ.ී. 23,982.66 

  එතු 112,956.50 

2018/19 භව   

ොඳ ොව යරොඵදහවරිනරරදරො වී්රංහ 840,966.00 

ොඳ ොව යරරඵහදු්රකුඹුරුරඉඩම්රප්රභහණඹ(ොවක්.) 667,774.36 

නිකුත්රයනරරදරොඳ ොව යරප්රභහණඹර(ොභ.ොු .) යුරිඹහ    118,730.98  

ටී.එස.ී.      28,539.86  

එම්.ඕ.ී.      34,538.71  

 එතු 181,809.55 

 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර -2018රඹරර්නොැරවර2018/19රභවර

්නොැදීරවීරවහර අොනකුත්රොඵෝරහරයනරො වි්රවහරවනහධහයරක්රභඹුරගුණහත්භරඍජුර

ොඳ ොව යරරඵහරොදනරරදි.රඒරඅනුර2018රඹරර්නොැරො වී්ර578,687රක්රවහරඉවශරරගුණහත්භොඹ්ර

යුත්රයරිඹහ,ර්රිත්රසුපිරිරොඳ සෝපුරවහරමියුරිොැට්රඔෂසරොඳ ුෆසරොභ.ොු .ර112,956.4රක්රොඵදහරවරිනරරදර

අත්ය,ර2018/19රභවර්නොැරො වී්ර840,966ක්රවහරඉවශරරගුණහත්භොඹ්රයුත්රයරිඹහ,ර්රිත්රසුපිරිර

ොඳ සෝපුරවහරමියුරිොැට්රඔ්පරොඳ ුෆසරොභ.ොු .ර172,569.06ක්රොඵදහරවරිනරරදි.රවනහධහයරමිරුරරඵහදීභර

තුලි්රො විඹහරදිරිභත්රවීරහරරවළරීරභූමිරප්රභහණඹරඉවරරඹහභරතුලි්රවහරොඳ ොව යරබහවිත්ඹරොවේතුෝරවීර

අසනුරපරදහයීත්හඹරදරඉවරරඹහභුරඋක්ත්රළඩුවනරඍජුභරඉවකරවිඹ.ර 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

බහණ්ඩහහය
ොඹ්රෝර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.) 

රඵහදු්ර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුරවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

ොඳ ොව යර
වනහධහයර
ළඩුවනර
ක්රිඹහත්භර
රීරීභ 

32,500 28,329 26,880  11,417.42 94.9  
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2.රඅයුණණුරර-ර-ර“විරනළතිරයුක්”ඹනරොත්භහරඹුොත්රගුණහත්භරොඳ ොව යරබහවිත්ඹරවහර

ප්රමිතිොඹ්රඅනූණරොඳ ොව යර්නඹනඹ,රනිසඳහදනඹ,රසරීරීභරවහරොඵදහවළරීභරවහර1988රඅංර68ර

දයණරොඳ ොව යරවිධිභත්රරීරීොම්රඳනත්රඹුොත්රවිධිවිධහනරළශසීභ. 

 

4.3.2.රරරරරොඳ ොව යරවිධිභත්රරීරීොම්රඳනත්රක්රිඹහත්භරරීරීභ 
දිස්රික්රංර්ධනරළඩුව්-ර2018 - ොබෞතිරවහරමූරරප්රතිඹ 

ළඹවිඹර118-2-4-1409 
අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ 2018රර්ඹර
වහර
ෝයනර
රදරප්රතිඳහදනර
(රු.) 

පුහුණුරවහර
දළනුත්ර
රීරීොම්ර
ළඩුව
් 

ොත් ර
ත්හඳනර
වහරඵඩහර
ඳරීක්හ 

ත්ත්ර
ඳරීක්හර
වහර
ොඳ ොව යර
නිඹළදිර
රැසරීරීභ 

ොඳ 
ොව යර
මිටුරැ
සවීම්/
ොනත්ර
රැසවීම් 

ඳර්ොැණ ලිපිද්ර 

ොබෞතිර
ප්රතිඹ 

ොබෞති 
ප්රතිඹ 

ොබෞති 
ප්රතිඹ 

ොබෞති
ප්රතිඹ 

මූරප්රතිඹර
(විඹදභ)රරු. 

විඹදභර
(රු.) 

1 ො ශම 235,000 13 142 13 2   4,296 

2 ම්ඳව 340,000 6 80 15 4 114,400 15,000 

3 ළුත්ය 325,000 45 78 30 17 144,015 10,528 

4 භවනුය 625,000 32 100 20 2 36,000   

5 භහත්ොක 625,000 14 75 25 5 100,000   

6 නුයඑළිඹ 625,000 13 30 46 4 50,078   

7 හකර 325,000 12 66 61 3 60,620 5,000 

8 භහත්ය 325,000 6 156 41 2 96,200 15,000 

9 වම්ඵ්ොත් 
ු 

480,000 19 26 58 3     

10 ව්නිඹහ 430,000 4 15 25 4 216,000   

11 රීලිොන ච්චි
ඹ 

430,000       2     

12 භඩශපු 625,000 12 58 24 20 99,977 14,888 

13 අම්ඳහය 710,000 13 51 38 14 84,500   

14 ්රිකුණහභශ
ඹ 

720,000 12 44 15       

15 කුරුණෆර 710,000 13 196 25 19   50,000 

16 පුත්ත්රභ 625,000 6 60 28 4 99,027   

17 අනුයහධපු
යඹ 

710,000 14 80 55 2 15,000   

18 ොඳ ොශ 
්නරු 

710,000 6 60 15 2 16,600 15,000 

19 ඵදුකර 625,000 7 34 12 2     

20 ොභ ණයහ
ර 

625,000 21 117 34 3     

21 යත්නපුය 390,000 22 40 40 4 100,000   

22 ෆකර 390,000 15 117 50 4 79,880 30,259 

එතු  305 1625 670 122   

 11,605,000       

මූරරරප්රතිඹ(රු.මි.) දිස්රික්රහර්ඹහර රු.මිලි. 8.72 

 ප්රධහනරහර්ඹහරඹ රු.මිලි. 10.75 

ුණරරරප්රතිඹ(රු.මි.)රඑතු  රු.මිලි.19.47 
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3.රනිභවුභරර- 2018 
ර්ඹවහො
නයනරදප්රති
ඳහදන (රු.) 

පුහුණුරවහර
දළනුත්රීරීොම්
ළඩුව් 

ොත් 
ත්හඳන
වහඵඩහඳ
රීක්හ 

ත්ත්ර
ඳරීක්හර
වහර
ොඳ ොව යර
නිඹළදි 
රැරසරීරීභ 

ොඳ ොව යර
මිටුරැස
වීම්/ොන
ත්රරැසවීම් 

ඳර්ොැ
ණ 

මූරර
ප්රති
ඹ 

(රු.මි.
) 

  ොබෞතිරප්රතිඹ ොබෞතිර
ප්රතිඹ 

ොබෞතිර
ප්රතිඹ 

ොබෞතිර
ප්රතිඹ 

ොබෞතිර
ප්රතිඹ 

 

දිස්රික්ර
හර්ඹහර - 22 

11,605,000 305 1625 670 122 14 8.72 

ප්රධහනර
හර්ඹහරඹ 

12,395,000 ොඳ ොව යරවිධිභත්රරීරීොම්රඳනත්රක්රිඹහත්භරරීරීභුරඅදහශර
ළඩවුව්රවහරවනහධහයරොඳ ොව යරළඩුවනරක්රිඹහත්භර
රීරීභුරඅදහශරසිදුයනරරදරළඩුව් 

10.75 

එතු 24,000,000  19.47 

4.රප්රතිපරරර-ගුණහත්භොඹ්රඉවරරවහරප්රමිතිොඹ්රඅනූණරොඳ ොව යරබහවිත්ඹරවහරො වී්රරදළනුත්වීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො වී්ර,රනිරධහරී්,රොඳ ොව යර්නඹනරු්ර,රොඳ ොව යරනිසඳහදයි්,ර

ොඳ ොව යරමිරණරු්,රොඳ ොව යරඅොරවිරවහරොඵදහවරි්න්ර 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ 
ප්රතිඹර

අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ොඳ ොව යර
විධිභත්රරීරීොම්ර
ඳනත්රක්රිඹහුර
නළංවීභ 

i.ොඳ ොව යරරරගුණහත්භඹරත්වවුරුරරීරීභර
වහරඳරීක්හරරීරීභ-රොඳ ොව යරනිඹළදිර2,000 
ii.රොඳ ොව යරබහවිත්ඹරපිළිඵරපුහුණුරවහර
දළනුත්රරීරීම්ර-රළඩුව්ර-300 
iii.ොත් රත්හඳනරවහරඵඩහරඳරීක්හර-ර
ොත් රත්හඳනර1,400 
iv.ඳර්ොැණරවහරඅධඹනඹ්ර-රභහත්ෘහර12 
v. ප්රතිරභහොරෝචනරරැසවීම්ර-ර12 

i. ොඳ ොව යරරරගුණහත්භඹර
ත්වවුරුරරීරීභරවහරඳරීක්හර
රීරීභ-රොඳ ොව යරනිඹළදිර670 
ii.රොඳ ොව යරබහවිත්ඹරපිළිඵර
පුහුණුරවහරදළනුත්රරීරීම්ර-ර
ළඩුව්ර-305 
iii. ොත් රත්හඳනරවහරඵඩහර
ඳරීක්හර-රොත් රත්හඳනර
1,625 
iv. ඳර්ොැණරවහරඅධඹනඹ්ර-ර
භහත්ෘහර15 
v.  ප්රතිරභහොරෝචනරරැසවීම්ර-ර8 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹරඅඩුර
වොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ොඳ ොව යරවනහධහයර
ළඩුවනරක්රිඹහත්භර
රීරීභ 

24.0 19.47   81ර%ර  
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9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

ොඳ ොව යර ්නඹනඹ,ර නිසඳහදනඹ,ර සරීරීභර වහර ොඵදහවළරීභර විධිභත්ර රීරීභර වර ඊුර ම්ඵ්ධර

අනුහංගිරහයණහරක්රිඹහත්භරරීරීභරවහරඅලරුයුතුරඉටුයනරරදි.ඒරඅනු,රජහතිරොඳ ොව යර

ොකම්ර හර්ඹහරොැර ප්රධහනර හර්ඹහරඹර විසි්ර ගුණහත්භොඹ්ර ඉවරර ොඳ ොව යර ්නඹනඹර වහර

නිසඳහදනර හර්ත්හර වහර විලසොකණර හර්ත්හර ඳදනම්ර යනිමි්ර ොඳ ොව යර ්නඹනඹර වහර අලර

අනුභළතී්රරඵහොදනරරදර අත්ය,රරංහුර්නඹනඹරශරවිරඒහොැර අවඹුරනිඹළදිරරැසයර අදහශර

විලසොකණර හර්ත්හර ඳරීක්හර ය,ර යුතුරර ොඵදහවළරීභර වහර අනුභළතිඹර රඵහර ොේ.ත්ද,ර ොඵෝර

ඳර්ොැණහඹත්නරරරනිකුත්රයර තිරඅනුභත්රොඳ ොව යරමිරණරවහරඒහරනරභහම්රොත්ර

අලරඅයඹරවහරොඵදහවළරීභරවහරඅනුභළතිඹරරඵහරොේ. 

ත්ද.රදිස්රික්රභට්ුොභ්රොඳ ොව යරහඹත්රහර්ඹඹොඹහිරොඹොද්න්රවිසි්රඅොරවිරයනර

ොඳ ොව යර ර්ර රර ප්රමිතිඹර නිය්ත්යොඹ්ර ඳරීක්හර රීරීම්ර සිදුර යනුර රඵනර අත්ය,ර ො වී්ර වහර

නිරධහරී්ර දවහර නිළයදිර ොඳ ොව යර බහවිත්ඹ,ර ොඳ ොව යර අධිබහවිත්ොැර ර ර වහනියර ත්ත්ඹ්ර ්දිඹර

පිළිඵරදීඳහ්පත්රපුහුණුරළඩුණළුරඳත්හරදළනුත්රයර ත්. 

ඒර අනුර ොඳ ොව යර විධිභත්රරීරීොම්ර ඳනොත්රුයුතුරඉත්හර පරදහයීරක්රිඹහුරනළංවීභර වහරුයුතුර

සිදුයර ත්. 

 

4.3.3.රරරඅ්ත්ර්රජහතිරඵත්හරවරදහඹරුණදකරොවීභ 

1.ර “ෘෂිහර්මිර ජරර පරදහයිත්හඹර ළඩිදියුණුර රීරීභර වහර නර නිඳළයුම්ර ත්හක්ණඹ(Innovative 

Technologies for Increasing Agriculture water Productivity)”ර ොඹ දහළීනභර වහර ්සිඹහතිර

යුරරෘෂිරක්ොේත්රොැරනිරධහරී්ොේරදළනුභරවහරඅත්රදළකීම්රහුභහරුරයරළීනභ. 

“ෘෂිහර්මිර ජරර පරදහයීත්හඹර ළඩිදියුණුර රීරීභර වහර නර නිඳළයුම්ර ත්හක්ණඹ”ර ොඹ දහර ළීනභර

අයුණණුයර ්සිඹහතිර යුරර ෘෂිහර්භඹුර අදහශර ඒර ඒර ඳහර්ලඹ්ර රර ෘෂිහර්මිර දළනුභර

ඹහත්හලීනරයරළීනභරවහරහුභහරුරයරළීනභරදවහර්සිඹහනුරපරදහයිත්හරරංවිධහනඹර(APO) භඟර

ඳසරදිනර(2017.07.23-27)රළඩුණළුක්රඳත්නරරදී.රොම්රවහරළඹරවිඹ: ර118-2-3-1505රඹුොත්ර

ප්රතිඳහදනරෝරයනරරදී. 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

ශඟහයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ල ශඟහයරත්රප්රභහණඹ 

ොඳ ොව යරරරගුණහත්භඹරත්වවුරුරරීරීභරවහරඳරීක්හරරීරීභ ොඳ ොව යරනිඹළදිර670 

ොඳ ොව යරබහවිත්ඹරපිළිඵරපුහුණුරවහරදළනුත්රරීරීම්ර-රළඩුව්ර ළඩුව්ර-305 

ොත් රත්හඳනරවහරඵඩහරඳරීක්හර ොත් රත්හඳනර1,625 

ඳර්ොැණරවහරඅධඹනඹ්ර භහත්ෘහර15 

ප්රතිරභහොරෝචනරරැසවීම්ර රැසවීම්ර-ර8 
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුරවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතු 

ෘෂිහර්මිර ජරර පරදහයිත්හඹර
ළඩිදියුණුරරීරීභරවහරනරනිඳළයුම්ර
ත්හක්ණඹර ොඹ දහළීනභුර
්සිඹහතිර යුරර ෘෂිර ක්ොේත්රොැර
නිරධහරී්ොේර දළනුභර වහර අත්දළකීම්ර
හුභහරුර යර ළීනභවහර ්සිඹහනුර
පරදහයිත්හරරංවිධහනඹර(APO) භඟර
ළඩුණළුක්රඳළළත්වීභ. 

2017.07.23-27ර දිනඹ්හිදීර
ළඩුණළුරඳළළත්වීභ. 

2017.07.23-27ර
දිනඹ්හිදීර ්සිඹහනුර
යුරර නිොඹෝනේත්ඹ්ර
26ර ර වබහගිත්ොඹ්ර
ළඩුණළුරඳත්නරරදී. 

 

 

 

 
ොඹදවුම්රමූරරප්රතිඹ 

 ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝරර
ුණදරර(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරර
(රු.මි.) 

1.අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි.) 

2.ඵළදීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර ප්රතිඹර
අඩුවොැනම්ර
එඹුරොවේතු 

2017.07.23-27ර දිනඹ්හිර
දීර ්සිඹහනුර යුරර
නිොඹෝනේත්ඹ්ර 26රර
වබහගිත්ොඹ්ර
ළඩුණළුරඳත්නරරදී. 

 
3.5 

 
3.21 

 
0 

 

 
0 

 
91ර% 

 

 

2. “්ර්ලණීඹරෘෂිර්භර හ්පතිර්දර්ලන (Smart Agriculture Extension Models)” සථමහපිත්ර

රීරීභරම්ඵ්ධර්සිඹහතිරයුරරෘෂිරක්ොේත්රොැරනිරධහරී්ොේරදළනුභරවහරඅත්රදළකීම්රහුභහරුර

යරළීනභ. 

ෘෂිර හ්පතිර ොේහොව්ර හර්ඹබහයඹර ග්රහමීය ඹර ජනත්හුර උඳහරීර නර අ්දභර අධනඹර රීරීභ,ර

විොලේොඹ්රඅඩුරයප්රහදරහිත්රළඩිහිටි,රහ්ත්හරවරකුඩහරදරු්රො විඳරරවහරො විඳරරොන නර

ක්රිඹහහයම්ර ොත්ර පරදහයිර ොරර ම්ඵ්ධර යහර ළීනභ,ර ෘෂිහර්මිර නිසඳහදනඹ්ර දවහර

ොත් යතුරුරත්හක්ණඹරවහරංහරත්හක්ණොැරබහවිත්ඹරපිළිඵරදිරිළ්වීම්,ර්ර්ලණීඹරෘෂිහර්මිර

හ්පතිර ්දර්ලනර පිළිඵර අධනඹර රීරීභ,ර භහනේර යුරර ොඳයර අත්දළකීම්ර ර අනුර එකී හර්ථමර

ක්රභොව්දඹ්රපිළිඵරඅධඹනඹරරීරීභරඅයුණණුරයරොභභරළඩුණළුරක්රිඹහත්භරවිඹ.රළඹරවිලඹ: ර118-

2-3-1505ඹුොත්රප්රතිඳහදනරෝරරදී. 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුරවොැනම්රඑඹුරොවේතු 

2017.09.17127ර දිනඹ්හිදීර
ළඩුණළුරඳළළත්වීභ. 

2017.09.17-21ර දිනඹ්හිර දීර
ළඩුණළුරඳළළත්වීභ. 

2017.09.17-21ර
දිනඹ්හිර දීර ්සිඹහනුර
යුරර නිොඹෝනේත්ඹ්ර
25ර ර වබහගිත්ොඹ්ර
ළඩුණළුර ඳත්නර
රදී. 

 

 

ොඹදවුම්රමූරරප්රතිඹ 
 ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරර

ුණදරර(රු.මි.) 
විඹදම්රශරුණදරර
(රු.මි.) 

1.අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි.) 

2.ඵළදීම්ර
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹ
ක්රොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැ
නම්ර එඹුර
ොවේතු 

්ර්ණීඹර ෘෂිර්භර හ්පතිර
්දර්ලනරසථමහපිත්රරීරීභරම්ඵ්ධර
්සිඹහතිර යුරරෘෂිරක්ොේත්රොැර
නිරධහරී්ොේර දළනුභරවහර අත්ර දළකීම්ර
හුභහරුර යර ළීනභුර ළඩුණළුක්ර
ඳළළත්විභ. 

 
 
 

3.5 

 
 
 

3.8 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

108ර% 

 

මීය ුරඅභත්යරලොඹ්රඳවත්රවිොේලරඅධහයරහඳෘතිරදවහරම්ඵ්ධීයණරුයුතුරයමි්රඳතී. 
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 ්සිඹහනුර්වහයරවහරෘෂිහර්මිරවොඹෝගිත්හරුණරපිරුභර (AFACI)ර්ඹත්නොැරශ්රීරරංහොව්රජහතිර

ම්ඵ්ධීයණර ඒඹර ොරර ුයුතුර රීරීභර වහර ඊුර අදහශර හඳෘතිර ම්ඵ්ධීයණඹ.ර ඊුර අදහශර

අ්ත්ර්ජහතිරරුණළුර/ළඩුණළුරංවිධහනඹරරීරීභ. 

 ජහත්්ත්යරෘෂිර්භඹර වහර වුර ො රිඹහනුර ඳෘතිඹර (KOPIA)ර ශ්රීර රංහොව්ර භධසථමහනඹර භඟර

ම්ඵ්ධීයණඹ. 

 අොනකුත්රජහත්්ත්යරංවිධහනර(CAPSA, APPPC ,TFNET, WFP,CIRDAP ්දී)රභඟරොොයනර

ම්ඵ්ධීයණරුයුතු. 

 විවිධර යුකර වහර ජහත්්ත්යර ංවිධහනර භඟර අොඵෝධත්හර ගිවිසුම්ර (MOU)ර අත්්රරීරීභුර අලර

ුයුතුරසිදුරීරීභ,රඅත්්රයනුරරළබරඅොඵෝධත්හරගිවිසුම්රරප්රතිඹරභහොරෝචනඹ 

 ජහත්්ත්යර ොශදහභුර අදහශර යහජහරීර ුයුතුර වහර ජහත්්ත්යර ොශදර ගිවිසුම්ර (SAPTA,ර PFTA,ර

CFTA ්දී)රරුරඅදහශරයහජහරීරුයුතු. 

ෘෂිහර්මිරහඳෘතිරවහරඅධහයරරඵහළීනභරවහරඅදහශර්ඹත්න/රංවිධහනරභඟරභඵ්ධීයණඹරවහර

දහඹරුණදකරොවීභුරුයුතුරරීරීභ. 

 
්ඹත්නඹ/ංවිධහනඹ 2019රර්ඹරතුශරර

ඉරක්ඹර(රු.මි.) 
2018රර්ඹරතුශරොහර තිර 

ුණදරර(රු.මි.)ර 

FAOර -ර එක්ත්ර ජහතී්ොේර ්වහයර වහර ෘෂිර්භර
ංවිධහනඹ 

26.4 26.86 

 
CIRDAPර -ර්සිඹහර ලහ්තියරරහඳොැරඒහඵේධර
ග්රහමීය ඹරංර්ධනරභධසථමහනඹ 

3.0 2.8 

 
AARDOර -ර ්සිඹහර අප්රිහර ග්රහමීය ඹර ංර්ධනර
ංවිධහනඹ 
 

5.0 4.6 

 
CAPSA -ර තියහයර හෂිර්භඹර තුලි්ර දරිද්රත්හඹර
තුය්රරීරීොම්රළඩුණළු 
 

5.0  

 
APPPCර -ර ්සිඹහර ලහ්තියර රහඳොැර ලහර
ංයක්ණර 
ො මිභ 

0.2 0.15 

 
ජහත්්ත්යරළඩුණළු 7.0 6.05 
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4.4රෘෂිර්භරඅභහත්රඹහංලඹරඹුොත්රක්රිඹහත්භර්ඹත්නරර

ංර්ධනරළඩුව්ර 

4.4.1.රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තු 

දළක්භ 

ජහතිරොෞබහරඋොදහරෘෂිහර්මිරවිශිසාත්ඹරහක්හත්රයරළීනභ. 

ොභොවය 

නරදියුණුරෘෂිහර්මිරත්හක්ණඹරජනනඹරයරහ්පත්රරීරීභරවරඅදහරරොේහ්රො වී්රොත්ර

ළඩිර අධහයණඹක්රහිත්රසිඹළුභරඳහර්ලරු්රොත්රරඵහදීොභ්රජහතිොැර්වහයරවරොඳෝණර

සුයක්ෂිත්ත්හරත්වවුරුරරීරීභරවහරොඹෝරවරතියහයරෘෂිහර්මිරංර්ධනඹක්රඅත්යරළීනභ. 

ප්රධහනරහර්ඹඹ් 

 ඳර්ොැණරභඟි්ර දියිෝර විවිධරෘෂිර ඳහරිරිරරහඳර රුරඋචිත්රෘෂිර ත්හක්ණඹර ජනනඹර

රීරීභ.රනරදියුණුරෘෂිරත්හක්ණඹරො විරප්රජහරඅත්යරහ්පත්රරීරීභ. 

 උසරගුණහත්භරබීජරවහරොයෝඳණරද්රරනිසඳහදනඹරො ුරොඵදහරවළරීභ. 

 ඳළශෆටිරංයක්ණරඳනත්,රඳළිොඵෝධරනහලරඳහරනරඳනත්,ර 

ඳහංශුරංයක්ණරඳනත්රවරබීජරඳනත්රක්රිඹහත්භරරීරීභ. 

 ෘෂිර්භඹර පිළිඵර දෆර අවුරුදුර ඩි්පොරෝභහර ඳහාභහරහක්ර ඳත්හර ොනර ඹහභ,ර ො වී්ුර වර

නිරධහරී්ුරඅලරපුහුණුරළඩුව්රඳළළත්වීභ. 

 ්වහයරොඵෝරනිසඳහදනඹුරඅදහරරභහජර්ර්ක රමීය ක්ණරඳළළත්වීභ. 

 

 

 

 

 

 

ොදුණහු්රොඵෝරර්රරනිසඳහදනඹර-රදිවුකර,රොද ඩම්,රයතුළණුරර 
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අංල 

1.1 ක්ොේත්රරොඵෝරඳර්ොැණරවහරංර්ධනර්ඹත්නඹ (FCRDI) - භවඉලු්පඳකරභ 

1.1.1 ොත්කර වහර භහර ොඵෝර ඳර්ොැණර වහර ංර්ධනර භධසථමහනඹ (GLORDC) - 
අඟුණුො ශඳළරළස 
1.1.2 ප්රහොේශීඹරවීරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ (RARDC) - අයර්විර 

1.1.3 ප්රහොේශීඹරවීරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ (RARDC) - රීලිොන ච්චි 
 

1.2 උදහනරොඵෝරඳර්ොැණරවහරංර්ධනර්ඹත්නඹ (HORDI) - ්ොන රු 

1.2.1 ්වහයරඳර්ොැණරඒඹ (FRU) -්ොන රුර 

1.2.2 ප්රහොේශීඹරවීරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ (RARDC) - ඵණ්ඩහයොර 

1.2.3 ප්රහොේශීඹරවීරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ (RARDC) - භහඳුය 

1.2.4 ෘෂිර්භරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ (ARDC) – සීත්හඑළිඹ 

1.2.5 ෘෂිර්භරඳර්ොැණරසථමහනඹ (ARS) - ොත්ලිේජවිර 

1.2.6 ෘෂිර්භරඳර්ොැණරසථමහනඹ (ARS) - ගියහඳුරුොෝට්ොට් 
 

1.3 ඳරතුරුරොඵෝරඳර්ොැණරවහරංර්ධනර්ඹත්නඹ (FRDI) - ොව යණ 

1.3.1 ක්ොේත්රරොඵෝරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරසථමහනඹ (FCRDS) - ්ොන රු 

1.3.2 ඳළරෆටිරජයසරවඳුනහළීනොම්රභධසථමහනඹ (PVIC) - ොවෝභහභ 
 

1.4 වීරඳර්ොැණරවහරංර්ධනර්ඹත්නඹ (RRDI) - ඵත්රො ඩ 

1.4.1 ප්රහොේශීඹරවීරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරභධසථමහනඹ (RRRDC) - ොඵෝඹුොර 
 

1.5 සබහවිරම්ඳත්රශභනහයණරභධසථමහනඹ (NRMC) - ෝපයහොදණිඹ 
 

2.1.රබීජරවතිරරීරීොම්රවහරඳළරෆටිරංයක්ණරභධසථමහනඹ (SCPPC) - ්ොන රු 

2.1.1 බීජරවතිරරීරීොම්රොේඹ (SCS) - ්ොන රුර 

2.1.2. ඳළරෆටිර්යක්ණරොේඹ (PPS) - ්ොන රුර 

2.1.3 රඳලිොඵෝධරනහලරොයනේසට්රහර්රහර්ඹහරඹ (ROP) – ෝපයහොදණිඹර 

 2.1.4 ඳළරෆටිරජහනම්ඳත්රභධසථමහනඹ (PGRC) - ්ොන රුර 

 2.1.5 ජහතිරලහරනිොයෝධහරඹනරොේඹ (NPQS) - ටුනහඹ 
 

2.2 බීජරවහරොයෝඳණරද්රරරංර්ධනරරභධසථමහනඹ (SPMDC) - ෝපයහොදණිඹර 
 

2.3 භහජර්ර්ක රවහරළරසුම්රභධසථමහනඹ (SEPC) – ෝපයහොදණිඹර 
 

3.1. හ්පතිරවහරපුහුණුරභධසථමහනඹ (ETC) - ෝපයහොදණිඹර 
 

3.2 ජහතිරෘෂිර්භරොත් යතුරුරවහර්නිොව්දනරභධසථමහනඹ (NAICC) - ්ොන රුර 
 

4.1 ඳරිඳහරනරඅංලඹ - ෝපයහොදණිඹර 
 

4.2 ඉංනේෝරුරඅංලඹ - ෝපයහොදණිඹර 

4.2.1 ො විඳකරඹහ්්රිරඳර්ොැණරභධසථමහනඹ (FMRC) - භවඉලු්පඳකරභර 
 

4.3 මූරරඅංලඹ - ෝපයහොදණිඹර 

 

4.4 ප්රතිරොභොවයුම්රවර යුම්රඒ සිඹ (PMEU) - ෝපයහොදණිඹර 

 ංවිධහනරුවනර–  ුණණුභ 1 
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2018රරයරවහරප්රතිඳහදනරවර2018රොදළම්ඵර්ර31රදිනරදක්හරවිඹදභ 
හඳෘතිඹ මූරධන පුනයහර්ත්න 

ප්රතිඳහදනර
(රු.මිලිඹන) 

විඹදභරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර
(රු.රමිලිඹන) 

ප්රතිඳහදනර
(රු.මිලිඹන) 

විඹදභරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර
(රු.ර

මිලිඹන) 

1. ඳරිඳහරනරවහර්ඹත්නිරොේහ 101.51 56.72 558.74 432.22 

2. ෘෂිර්භරඳර්ොැණරවහරංර්ධන 530.68 287.04 1,746.89 1,508.38 

3. හ්පතිරවහරපුහුණු 634.83 275.9 1,537.93 1,235.25 

4. බීජරවතිරරීරීභරවහරඳළශෆටිරංයක්ණ 866.04 576.16 1,484.37 1,234.52 

එතු 2,133.05 1,195.82 5,327.93 4,410.37 

 

ප්රතිඹරහයහංලඹ 

1. ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරළඩුවන 

o ොඳ කුරුර ලණුරනර ප්රොේදර ොදක්, එක්ර ුණංර ප්රොේදඹක්, දිවුකර ප්රොේදර ොදක්ර වර Pummeloරර

ප්රොේදරොදක්රනිකුත්රයර තිරඅත්ය,රනිඹඟඹුරඔොය ත්තුරොදනරවකරොර්හරො ්ොේසිර

හිත්රනිදවසරයර ත්. 

o ඹහ්්රිර ලොඹ්ර ඵේධර ශර වකර වහර ෘෂිර යහඹනිර ඳළොක්ජඹක්ර ර සර යර  තිර

අත්ය,ර තියහයර ොඵෝර හක්ර වහර (FAO හඳෘතිඹ)ර සථමහීනඹ-විොලේෂිත්ර ොඳ ොව යර

ශභනහයණරඳේධතිරංර්ධනඹරයර ත්. 

o ොේශීඹරවකරබහවිත්ොඹ්රපිළිත්රවළරීරංොව්දීරගුණහංර ලි්ර භ්විත්රපිසරඵත්රභහයුත්ර

ශරොඹෝට්රසරයර ත්.රොඹෝට්රවහරොව භරප්රොේදරොරරAt 309 ොත්ෝයහරොනර ත්. 

o ොදුණහුම්ර ප්රොේදර ොරර ංර්ධනඹරරීරීභුර ම්ඵටු, ත්ක්හලි, භහලුර මිරිස, ොඵෝංචි, දිගුරොඵෝංචි, 

ඵණ්ඩක්හ, පිපිඤසඤහ, යවිර, අළුරපුහුක, ට්ුක්හරවරඑරඵටුරොර්හරවඳුනහොනර ත්. 

o ඳශතුරුර ම්භහනර ංර්ධනර ළඩුවනර ඹුොත්ර හණිජර භට්ුොම්ර ඳශතුරුර ම්භහනර 15ර ක්ර

සථමහපිත්රයර තිරඅත්ය,රදළනුරඳතිනරඳශතුරුරම්භහනරනඩත්තුරරීරීභරවහරෘෂිහර්මිර

උඳයණර ොඵදහර වරිනර රදී.ර (ර ්පඳහදුර තුරුර 116ර ක්, ජරර ොඳ ම්ඳර 10ර ක්ර වර ත්ණො රර

්පඳහදුර20රක්) 

o ඳශහත්ර ෘෂිර්භර ොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්ර වොඹෝගිත්හඹර  තිර භධභ, ඌර වර ඵයුණර

ඳශහත්රරංයක්ණරප්රොේලඹ්හිරඳහංශුරංයක්ණරපරදහයිත්හරර්ධනරසථමහනරපිහිටුහර ත්. 
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බීජරවහරොයෝඳණරද්රරංර්ධනඹ 

o බීජර නිසඳහදනඹර වහර මිරදීර ළීනොම්ර ළඩුවනර ඹුොත්,ර බීජර වීර බුකර 52,642.5ර ක්, අතුරුර

ොඵෝරබීජරරරී.රග්රෆ.ර735,4රක්රවරඑශළුරබීජරරී.රග්රෆ.ර13,418ක්රගිවිසුම්ත්රහරු්ෝර

මිරදීරොනර ත්. 

o අොේපුස, කුණ්ඩහොක, එළු්කුරභ, මිේොදණිඹ, ඵුඅත්ර වර භවඉලු්පඳකරභර බීජර

ො විඳශකරර පිහිටිර හරිභහර්ර ඳේධතිර සථමහපිත්ර රීරීභර වර ර ඵුඅත්, එළු්කුරභ, 

අලුත්ත්යභර ො විඳරකහිර ඵඩහර ඉදිරීරීභර වර ොත්රේජවිරර ො විඳොශහිර ඵඩහර

පුනරුත්ථමහඳනඹරරීරීභරභගි්රබීජරනිසඳහදනඹරවහරඅලරඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹරයර

 ත්.ර 

o ොේශීඹර බීජර නිසඳහදනඹර වහර ඹටිත්රර ඳවසුම්ර සිත්හඑළිඹ, මීය පිලිභන, ෝපදුරුතුඩුර වර

උදහයොදකරර ඹනර ො විොඳ ශකරර හරිභහර්ර ඳේධති, ඵඩහර ඳවසුම්ර වහර දළකර නිහර

සථමහපිත්රරීරීභරභගි්රබීජරඅර්ත්හඳකරවහරඹටිත්රරඳවසුම්රළඩිදියුණුරයර ත්. 

o 1999රඅංර35රදයණරඳළරෆටිරංයක්ණරඳනත්රවහර2003රඅංර22රදයණරබීජරඳනොත්හිරනිොඹෝර

ොටුම්ඳත්ර යර ෘෂිර්භර අභහත්හංලඹර වයවහර ීනතිර ොටුම්ඳත්ර ොදඳහර්ත්ොම්්තුුර ොත්ර

ඉදිරිඳත්රයර ත්. 

o බීජරලිඹහඳදිංචිරරීරීොම්රඳනත්රඹුොත්රබීජරවසුරු්න්ර1,758රක්රලිඹහඳදිංචිරයර තිරඅත්යර

799රක්රලිඹහඳදිංචිඹරඅලුත්රයර ත්. 

o ඳළරෆටිර ංයක්ණර ඳනත්ර ක්රිඹහත්භරරීරීභර වහර නිරධහරී්ර 207රක්ර ඵරඹරත්රනිරධහරී්ර

ොරරනම්රයර තිරඅත්ය,රඳළිොඵෝධනහලරඳනත්රඹුොත්ර්වහයරවහරඖධරඳරීක්රු්ර

53රොදොනක්රනම්රයනරරදී. 

o ගු්ොත් ටුඳරරවහරයහඹරතුශරලහරනිොයෝධහඹනරවතිර101,740රක්රනිකුත්රයනරරදී. 

o බීජරවසුරු්න්රවහරපුහුණුරළඩුව්ර26රක්රඳත්හර තිරඅත්ය,රබීජරඳනත්රක්රිඹහත්භර

රීරීභරඹුොත්රබීජරඳරීක්ණරයහඹනහහයරවහරයහඹනිරවරඳර්ොැණරද්රරමිරදීරොනර

 ත්. 

o ෘෂිර යහඹනිරවිකුණුම්රවරත්හක්ණරවහඹයි්ර (ASTA) වහර ඳළිොඵෝධරනහලරපිළිඵර

ො වී්රවහර පුහුණුර ළඩුව්රතුනක්ර ඳත්නරරදර අත්ය,රෘෂිර යහඹනිර ද්රර භගි්ර

 තිවිඹර වළරීර ඳහරිරිර උදුරුර අභර රීරීභර පිළිඵර ළඩුවනර ඹුොත්ර ෘෂිර යහඹනිර

අඳද්රරහම්ඳරරවිලසොකණඹරවහරයහඹනහහයරඋඳයණරමිරරදීරොනර ත්. 

o ගු්ර ොත් ටුඳශර නිොයෝධහඹනර සථමහනරර ඳවසුම්ර ළඩිදියුණුර රීරීභර වහර ටුනහඹර

ගු්ොත් ටුඳශරඳරිරොැරොදභවකරො ඩනළගිකරක්රඉදිරොමි්රඳතී. 
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හ්පති,රපුහුණුරවහර්නිොව්දනරළඩුවන 

o ෘෂිර්භර ඳහකර ංර්ධනඹරරීරීභර ළඩුවනරඹුොත්, අඟුණො ශඳළරළස, අනුයහධපුය, 

රබුද, හරිඹොඳ ර, ඳය්ත්්, ඳරුණොනයි, ඳළකොොවයර වර කුණ්ඩහොකර ඹනර ඳහකරර

ො ඩනළගිලිර අලුත්ළඩිඹහ, රර දෘර ඳේධතිර ළඳයීභර වර මමරර උදහනර පුහුණුර වහර

ංර්ධනර්ඹත්නඹරවහර යහඹනහහයර වර ොනත්ර උඳයණර මිරදීර ළීනභර අ්රයර

 ත්. 

o ෘෂිහර්මිර අධහඳනඹර ළඩිර දියුණුර රීරීභර වහර අලර ඹටිත්රර ඳවසුම්ර හිත්ර

්ොන රු, සීත්හර එලිඹර වර ඵුඅත්ර ෘෂිහර්මිර ො විඳරර වහර ෘෂිර ත්හක්ණිර උදහනර

ංර්ධනඹරයර ත්. 

o අලුත්රඳශතුරුරවරඑශලුරවහරඹවඳත්රෘෂිහර්මිරපිළිොත්ර(GAP) ලක්තිභත්රරීරීභරවර

ක්රිඹහත්භරරීරීභරඅයුණණුරය,රඳශතුරුර්යණභලු, ඳරතුරුරඳහරරඋගුක, ්යක්ෂිත්රට්ුරර

ොන මිරොැර ළඳොඹනර අත්ය,ර 50%ර ො වී්ොේර දහඹත්ඹර ඹුොත්ර ෘමිර ්යක්ණර දළක, 

්පරහසටික්ර  සුරුම්, ්පඳහදුර උඳයණ, නිකර දළක, උරිසභලුර විදිනඹර වර ඵරර විදිනඹර ්දිඹර

රඵහරොදනරරදී. 

o ෘෂිර්භහ්ත්ඹරප්රර්ධනඹරරීරිභරවහරගු්රවිදුලිරළඩුව්ර1,365 ක්රවිහලනඹරරීරීභ, 

ොටිර ඳණිවුඩර 464 ක්ර වර විොලේර භහධර ළඩුව්ර 72 ක්, රඳහහිීනර ළඩුව්ර 101 ක්ර

විහලඹරරීරීභ, ොනත්රවීඩිොඹෝරළඩුව්ර30රක්රවරොටිරඳණිවුඩර34 ක්, භහජරභහධරපිටුර

2,119ර ොත් යතුරුර  තුරත්ර රීරීභර වහර නර ොඳ ත්ර 15 ක්ර ුණද්රණඹර රීරීභ, ොඳ ත්ර 31 නළත්ර

ුණද්රණඹරරීරීභරවරඅත්රඳ්රිහර75 ක්රළසීභරසිදුරයර ත්. 
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4.4.2.රරරරො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුර 

 
වළඳි්වීභ 

 
ශ්රීර රහංකීඹර ො විර ජනත්හුර අලර ඳවසුම්ර ළඳයීොම්ර
අයුණණි්ර 1957ර ඔක්ොත්ෝම්ඵර්ර 01ර නර දිනර ො විජනර ොේහර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර්යම්බරයනරරේොේරඑොත්ක්රඳළතිර්වහයර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර අොවෝසිර යමිනි.ර 1958ර අංර 01ර දයණර
කුඹුරුර ඉඩම්ර ඳනති්ර ඵරර ්නර රදර ොභභර
ොදඳහර්ත්ොම්්තුර ොම්ර නර විුර 2000ර අංර 46ර දයණර
ො විජනර ංර්ධනර ඳනත්ර වහර එහිර ංොලෝධනඹ්ර අනුර
ො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුරනමි්රක්රිඹහත්භරොව්.ර 
 
දළක්භ 
 
ශ්රීරරහංකීඹරො විරජනරභහජොැරව සිඹලුරෘෂිහර්මි ඉඩම්රරර
තියහයංර්ධනඹ 
 
ොභොවය 

 
ශ්රීරරහංකීඹරො විරජනරභහජොැරතියහයරංර්ධනඹරවරසිඹලුභර
ෘෂිහර්මිරඉඩම්රලි්රප්රලසථමරපරදහයිත්හරරඵහරත්රවළරීර

නරඳරිදිර 
නර්ඹත්නි, වහඹ, ජනතිරවහරශභනහයණර
ොේහ්රළසීභරවහරහරහනුරඳරඳත්හොනරඹහභ. 

 
අයුණරරරරරරරරරරරරරරරරරණුරවහරහර්ඹඹ් 

• ර යජොැර ෘෂිහර්මිර ප්රතිඳත්තිර රුර අනුකරර
ෘෂිහර්මිරඉඩම්රොඹදවීභුරඅදහරරවිධිරවිධහනරළරළසවීභ.  
 

• ර ෘෂිහර්මිර ඉඩම්ර හිමිඹ්, ෘෂිහර්මිර ඉඩම්ර හිමිර
ො වී්රවරභුක්තිරු්දර /අර ො වී්ොේර හර අයිතිහසිම්ර
්යක්හරරීරීභරවහරනරවිධිරවිධහනරක්රිඹහත්භරරීරීභ.  
 

• ර ො විරංවිධහනරලිඹහරඳදිංවිරරීරීභරවරඳත්හොනරඹහභරම්ඵ්ධරනිොඹෝරෆදීභරවරඑභර
විධිරවිධහනරක්රිඹහත්භරවීභරත්වවුරුරරීරීභ.  
 

• ර ො විජනරංර්ධනරබහර සථමහපිත්රරීරීභරවර ඒහොැර ඵරත්රරක්රිඹහත්භරරීරීභර වහරභඟර
ොඳ්වීභරවරඅධීක්ණඹ.  
 

• ර දියිනරපුයහරඳත්නහරෆභරො විජනරංර්ධනරබහරඵරරප්රොේලඹුභරඅදහරරෘෂිහර්මිර
ඉඩම්ර පිළිඵර ොත් යතුරුර තුශත්රෘෂිහර්මිර ඉඩම්ර නහභර ොකනර පිළිොඹරරයර ංොලෝධනඹර වහර
ප්රතිොලෝධනඹරයරඳත්හොනරඹහභ. 

• ර ෘෂිහර්මිරඉඩම් රුරඅදහරර අර ො විරළුළුරවරොනත්රො විර්යවුකරවිඳීභරවහර
ුයුතුරරීරීභ.  

• ර සුළුර හරිර ර්භහ්ත්ර වර ජරර ප්රබඹ්ොේර පරදහයීත්හඹ,ර ්යක්හ,ර ංයක්ණඹර වර
ශභනහයණඹුරඅදහරරනරවිධිරවිධහනරක්රිඹහත්භරරීරීභ.  

• ර ො විජනර ංර්ධනර ඳනත්ර වහර යජොැර ෘෂිහර්මිර ්පරයතිඳත්තිර උකරංණඹර යමි්ර
ක්රිඹහත්භරනරඳහර්ලඹ්ුරඑොයහිරජනතිරක්රිඹහභහර්රළීනභ.         
මූරරප්රතිඹ 

 ශරභහර්රප්රතිංසයණඹර 
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ළඹරශීර්ඹර(vote) 2018 
ර්ඹුර
ෝශර
ුණදර 

2018.12.31 
දක්හර

නිදවසරයර
 තිරුණදර 

2018.12.31ුරමූරරප්රතිඹ ුණරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ලොඹ්ර% 

ත්රවිඹදභ අත්ළතිරමක ඵළඳීම් 

පුනයහර්ථමන 6826.40 6826.40 6660.60 20.28 2.25 98% 

ප්රහේධන 2182.71 2182.71 763.09 951.07 336.11 79% 

       

ළඹශීර්ඹරවහරෘෂිර්භරඅභහත්හංලරප්රතිඳහදනරංර්ධනරළඩුව්/ හඳෘති/රඳර්ොඹණ/රොනත් 

118-2-3-40-2506 1000.00 997.86 255.00 625.00 115.40 88% 

118-2-3-37-2506 500.00 454.42 120.20 182.40 1.13 67% 

118-2-3-20-2509 70.00 66.70 46.34 13.00 14.80 89% 

       

ළඹශීර්ඹරවහරබහණ්ඩහහයොැරෘජුරප්රතිඳහදන/ර්ඹත්නොැ ෘජුරප්රතිඳහදන/රොනත්රප්රතිඳහදනරඹුොත්රසිදුරයනරහඳෘති  

281-1-1-0-1001 266.20 266.20 230.90 0.02 0.00 87% 

281-1-1-0-1002 6.90 6.90 5.69 1.00 0.02 97% 

281-1-1-0-1003 114.96 114.96 99.54 0.03 0.00 87% 

281-1-1-0-1101 2.00 2.00 1.71 0.00 0.00 86% 

281-1-1-0-1102 2.28 2.28 2.28 0.00 0.00 100% 

281-1-1-0-1201 2.70 2.70 2.63 0.00 0.00 97% 

281-1-1-0-1202 10.00 10.00 9.97 0.00 0.00 100% 

281-1-1-0-1203 0.81 0.81 0.79 0.00 0.00 98% 

281-1-1-0-1301 7.50 7.50 6.69 0.29 0.20 93% 

281-1-1-0-1302 2.50 2.50 2.37 0.18 0.00 102% 

281-1-1-0-1303 0.20 0.20 0.16 0.03 0.32 95% 

281-1-1-0-1401 7.15 7.15 7.16 0.00 0.00 100% 

281-1-1-0-1402 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00 100% 

281-1-1-0-1403 8.00 8.00 7.78 0.02 0.00 98% 

281-1-1-0-1404 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 100% 

281-1-1-0-1406 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 100% 

281-1-1-0-1408 39.04 39.04 0.60 0.00 0.00 2% 

281-1-1-0-1409 7.50 7.50 7.46 0.00 0.00 99% 

281-1-1-0-1506 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 100% 

281-1-1-0-1703 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 100% 

එතු 487.40 487.40 395.39 1.57 0.54 81% 

281-2-2-0-1001 3852.00 3852.00 3793.72 0.25 0.00 98% 

281-2-2-0-1002 12.50 12.50 10.19 1.54 0.00 94% 

281-2-2-0-1003 2207.93 2207.93 2207.93 3.32 0.00 100% 

281-2-2-0-1101 81.00 81.00 73.57 8.62 0.00 101% 

281-2-2-0-1102 1.30 1.30 1.27 0.00 0.00 98% 

281-2-2-0-1201 18.00 18.00 17.53 1.96 1.71 108% 

281-2-2-0-1202 18.00 18.00 17.23 0.02 0.00 96% 

281-2-2-0-1301 14.00 14.00 13.75 0.5 0.00 102% 

281-2-2-0-1302 3.70 3.70 2.86 0.03 0.00 78% 

281-2-2-0-1303 0.80 0.80 0.65 0.14 0.00 99% 

281-2-2-0-1402 10.64 10.64 10.63 0.01 0.00 100% 
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ළඹශීර්ඹරවහරබහණ්ඩහහයොැරෘජුරප්රතිඳහදන/ර්ඹත්නොැ ෘජුරප්රතිඳහදන/රොනත්රප්රතිඳහදනරඹුොත්රසිදුරයනර
හඳෘති 

281-2-2-0-1403 6.66 6.66 6.24 0.01 0.00 94% 

281-2-2-0-1404 0.53 0.53 0.52 0.17 0.00 130% 

281-2-2-0-1409 51.54 51.54 49.00 2.04 0.00 99% 

281-2-2-0-1506 49.00 49.00 48.16 0.00 0.00 98% 

281-2-2-0-1703 11.40 11.40 11.41 0.10 0.00 101% 

එතු 6339.00 6339.00 6264.66 18.71 1.71 99% 

              

281-1-1-0-2001 60.00 60.00 21.30 16.30 6.25 63% 

281-1-1-0-2003 18.00 18.00 17.83 0.00 0.00 99% 

281-1-1-0-2102 4.50 4.50 2.84 1.21 0.44 90% 

281-1-1-0-2401 2.50 2.50 1.93 0.00 0.00 77% 

281-2-2-0-2001 180.00 180.00 50.20 120.00 9.80 95% 

281-2-2-0-2002 14.12 14.12 11.66 0.00 0.00 83% 

281-2-2-0-2003 8.00 8.00 7.01 5.45 4.37 156% 

281-2-2-0-2102 22.09 22.09 18.02 2.61 0.00 93% 

281-2-2-0-2103 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0% 

281-2-2-0-2104 20.00 20.00 5.30 8.80 4.30 71% 

281-2-2-10-2507 50.00 50.00 16.00 5.70 14.90 43% 

281-2-2-12-2506 1500.00 1500.00 567.30 650.80 227.65 81% 

281-2-2-13-2506 300.00 300.00 43.70 140.20 68.40 61% 

එතු 2182.71 2182.71 763.09 951.07 336.11 79% 

 
      

ර සුළුරහරිභහර්රප්රතිංසයණරවහරපුය්රකුඹුරු රරරඅසළේදීොම් ළඩුවන 
 
1.රළඹරශීර්ඹර- 281-2-2-12-2506 
 
2.රඅයුණණුර- ළව්රරරජරඹරයහරළීනභරවහරධහරිත්හඹරඉවරරනළංවීභරභඟි්රවීරහරවහරඅොනකුත්ර
ොබෝරවහර අලරජරඹර අණ්ඩරළඳයීභරවහර වීර හරදවහරොඹ දහරත්රවළරීරසිඹලුභරපුය්වුර
කුඹුරුරඉඩම්රඹලිරඅසළේදිභරවහරඅලරඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹරරීරිභර 
 
3.රනිභවුභර-රඅුණණුර209රක්රප්රතිංසයණඹර,ර ශරභහර්ර415රක්රප්රතිංසයණඹර,රෘෂිරභහර්ර64රක්ර
ප්රතිංසයණඹ,ළව්ර145රක්රප්රතිංසයණඹ. 

 
4.රප්රතිපරරර-රපුය්රකුඹුරුර10%රරී්රඅභරරීරීභ,රවීරඅසළ්නරඉවරරනළංවීභ,රෘෂිර්භරක්ොේොත්රැර
ඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹ. 
 
5.ර ප්රතිරහීන්ර -ර විඹලිර රහඳඹ,ර ොත්ත්ර රහඳඹර වහර අ්ත්ර්ර රහඳර ඹනර සිඹලුභර රහඳර රර
ෘෂිර්භහ්ත්ොැරනිඹළොරනරො විරඳවුකර177238රක්රඳභණ. 
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6.ොබෞතිරප්රතිඹර- 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ංොලෝධිත්රක්රිඹහහරීර
ළරළසභරඅනුර
අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

අුණණුරප්රතිංසයණඹ හඳෘති  209  ළඩරඅ්රහඳෘතිර184රරීර
අොනකුත්රහඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව්ර 

ර්ඹරඅහනොැර
දිස්රික්රරුරඵරඳෆර
ංතුයරත්ත්ත්ඹරවහර
 සත්ොම්්තුරප්රභහදර
වීභරනිහරප්රතිඳහදනර
නිදවසරරීරිභුර
ප්රභහදඹ්ර තිවීභර 

 ශරභහර්ර
ප්රතිංසයණඹ 

හඳෘති  415  ළඩරඅ්රහඳෘතිර378රරීර
අොනකුත්රහඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ෘෂිරභහර්ර
ප්රතිංසයණඹ 

හඳෘති  64  ළඩරඅ්රහඳෘතිර59රරීරඅොනකුත්ර
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ළව්රප්රතිංසයණඹ හඳෘති 145  ළඩරඅ්රහඳෘතිර125රරීර
අොනකුත්රහඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ංතුයරවහනි හඳෘතිර64 ළඩරඅ්රහඳෘතිර56රරීරඅොනකුත්ර
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ොනත් 

2017රඵළඳිම් හඳෘති 175 ළඩරඅ්රහඳෘතිර166රරීර
අොනකුත්රහඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් 

ජරරශභණහයණර
ළඩුවන 

   

දිස්රික්රොකම්රභඟි්ර
ක්රිඹහත්භරනරහඳෘති 

හඳෘතිර3  ප්රතිඹරහර්ත්හවීරනළත් 

 
 

  
7.ොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

 

     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ංොලෝධිත්ර
ක්රිඹහහරීර

ළරළසභරඅනුර
ෝරශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රර
ුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

අුණණුරප්රතිංසයණඹ 218 

567.3 650.8 - 81% 

ඳළතිරරඅඹවඳත්ර
ොේලගුණිර
ත්ත්ත්ඹරභත්ර
 ත්ළම්රහඳෘතිර
අ්රරීරීභුර
ොන වළරීර
විොභ්ර
අවිච්ොේදරවීභ 

 ශරභහර්රප්රතිංසයණඹ 405 
ෘෂිරභහර්රප්රතිංසයණඹ 95 
ළව්රප්රතිංසයණඹ 398 
ංතුයරවහනි 5 
ප්රධහනරහර්ඹහරඹර(වදිසිර්ඳදහ) 83 
2017රඵළඳිම් 96 
ජරරශභණහයණර
ළඩුවන 

118 

දිස්රික්රොකම්ර 26 
ොනත් 56 
එතු 1500      
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8.රශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹ 
 

අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ හඳෘතිර
ණන 

ෝශර
ප්රතිඳහදනර
රු.මි. 

අත්ළතිර
මකරභඟර
විඹදභර
රු.මි. 

ප්රතිරහීනර
ො විර
ඳවුකර
ංහ 

අසේදනරකුඹුරුරප්රභහණඹර
(අක්ය) 

ොභොත්ක්ර
හශ 

අළුති්ර
හයන 

1 ො ශම 64 43.84 36.28 - - - 

2 ම්ඳව 82 56.23 31.65 2067 329 198 

3 ළුත්ය 44 45.03 37.67 2987 - 1664 

4 භවනුය 52 65.58 57.97 414 307 28 

5 භහත්ොක 72 87.25 57.34 2670 2340 - 

6 නුයඑළිඹ 63 62.31 59.15 3097 - - 

7 හකර 113 53.43 68.55 450 - 477 

8 භහත්ය 98 74.64 61.16 1170 1405 274 

9 වම්ඵ්ොත් ු 63 209.74 178.93 1991 1836 27 

10 අනුයහධපුයඹ 8 25.74 14.27 - - - 

11 ොඳ ොශ ්නරු 17 32.02 24.2 962 1601 - 

12 කුරුණෆර 68 98.19 69.82 - - - 

13 පුත්ත්රභ 47 63.54 40.13 2002 2191.5 116 

14 ඵදුකර 37 48.57 40 - - - 

15 ොභ ණයහර 13 38.76 15.08 590 521.5 185 

16 යත්නපුයඹ 54 58.95 48.34 2277 1407 - 

17 ෆකර 69 55.95 44.69 1851 595 1056 

18 අම්ඳහය 17 43.83 33.06 903 156 304 

19 ව්නිඹහ 4 16.03 9.39 19 55 130 

20 භ්නහයභ 12 44.2 43.96 134 83 291 

21 ුණරතිව් 12 39.64 26.41 602 696 1123 

22 ්රිකුණහභරඹ 21 43.62 41.49 1210 1712 - 

23 භඩරපු 9 35.13 33.37 - - - 

24 රීළිොන ච්චි 18 51.44 26.5 - - - 

25 ඹහඳනඹ 15 30.76 29.36 718 681 829 

26 දිස්රික්රොකම් 3 25.62 14.58       

27 ප්රධහනරහර්ඹහරඹ   82.38 74.82       

  එතු 1075 1532.42 1218.17 26114 15916 6702 

 
 

9.රභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරික්ණ.ර-ර2018රර්ඹරතුරරප්රතිංසයණඹරයනර
රදරළව්රරරජරරධහරිත්හඹරළඩිරරීරිභරතුලි්රවහර ශභහර්රප්රතිංසයණඹරරීරීභරතුලි්ර2018/19ර
භවර්නඹරතුරරහරයනරරදරකුඹුරුරඅක්යරප්රභහණඹරනිලසචිත්රව්රරරවළක්ොක්ර2019ර
අොප්රේකරභවර්නඹරඅ්රවරඳසුඹ. 
 

 
 
 



241 
 

ඳර්ොැණරවහරංර්ධන 
1.ළඹරශීර්ඹර- 281-2-2-10-2507 
 
2.අයුණණුර-   

 සුළුරහරිරරරජරොැරගුණහත්භඹරඳරීක්හරරීරීභරවහරළඩිදියුණුරරීරීභ,ර 

 කුඹුරුරරරඳහංශුරරරරොෞරත්ත්ත්ඹරභළනඵළලීභරවහරළඩිදියුණුරරීරීභ,ර 

 ංතුයරඅධහනම්රත්ත්ත්ඹ්ොනරර රරනරවහනිරඅභරයළීනභරවහරොඳයරඅනතුරුරංඥහරනිකුත්ර
රීරීොම්රක්රභොව්දඹක්ර තිරීරීභරවරෘෂිහර්මිරක්ොේත්රඹරතුරරහලීනරඅලත්හඹ්රභත්රනිළයදිර
තීයණරළීනභරවහරදත්ත්රරැසරරීරීභ. 

 
3.නිභවුභර-ර 

 දිස්රික්ර4රරො විජනරොේහරභධසථමහනරරරඳරීක්ණහහයරපිහිටුවීභ,රඳහංශුර 

 හඩ්ඳත්ර100,000රක්රනිකුත්රරීරීභ,රො විජනරොේහරභධසථමහනර500රරජදනිරර්හඳත්නරදත්ත්ර
රැසරරීරීභ,රවදුනහනුරරළබරදිස්රික්ර6රරභූත්රජරරඅධඹනඹ,රළව්රලි්රරඵහරත්රජරරහම්ඳරර7000ර
ක්රඳරීක්හරරීරීභ. 

 
4ර.ප්රතිපරර-ර  

 ග්රහමීය ඹරළව්රරරජරොැරගුණහත්භබහඹරවතිරරීරීභ.රරරරරරරරරරරරරරරරරරර 

 කුඹුරුරරරඳහංශුරොෞර්යක්හරරීරීභ. 

 හරගුණරවිඳර්ඹහරරුරළරොඳනරෘෂිහර්මිරළරළසභක්රවඳු්හදීභ.ර 

 භූත්රජරඹර්යක්හරරීරීභරවහරළඩිදියුණුරරීරීභ. 

 ංතුයරඅදහනම්රඅභරරීරීභරවහරඅනතුරුර ඟවීොම්රක්රභොව්දඹ. 

 
5. ප්රතිරහීන්ර- ො විරඳවුකර855128. 

 

 
6. ොබෞතිරප්රතිඹර- 

 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ංොලෝධිත්රක්රිඹහහරීරළරළසභර
අනුරඅෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 

ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

සුළුරහරිරරරජරරගුණත්ඹර
ඳරීක්හ 

දිස්රික්ර4රරො විජනරොේහර
භධසථමහනරරරඳරීක්ණහහයර
පිහිටුවීභ 

හඳෘතිරක්රිඹහත්භරොව් ර්ඹරඅහනොැර
දිස්රික්රරුරඵරඳෆර
ංතුයරත්ත්ත්ඹරවහර
 සත්ොම්්තුරප්රභහදරවීභර
නිහරප්රතිඳහදනරනිදවසර
රීරිභුරප්රභහදඹ්ර
 තිවීභර 

ඳහංශුරොෞරහඩ්ඳත්ර/ර
ෘෂිරවිදහහය 

ඳහංශු හඩ්ඳත්ර100000රක්ර
නිකුත්රරීරීභ 

ර්හඳත්නරදත්ත්රඑතුර
රීරීභ 

ො විජනරොේහරභධසථමහනර
500රරජදනිරර්හඳත්නර
දත්ත්රරැසරරීරීභ 

භූත්රජරරඳරීක්හ වදුනහනුරරළබරදිස්රික්ර6රර
භූත්රජරරඅධනඹ 

ංතුයරඅධහනම්රඅභර
රීරීභරවහරඅනතුරුර
 ඟවීොම්රක්රභොව්දඹ 

ළව්රලි්රරඵහරත්රජරර
හම්ඳරර7000රක්රඳරීක්හරරීරීභ 
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ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ංොලෝධිත්ර
ක්රිඹහහරීර

ළරළසභරඅනුර
ෝරශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රර
ුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

සුළුරහරිරරරජරරගුණත්ඹර
ඳරීක්හ 

26 16 5.7 14.9 43% ඳළතිරරඅඹවඳත්ර
ොේලගුණිර
ත්ත්ත්ඹරභත්ර
 ත්ළම්රහඳෘතිර
අ්රරීරීභුර
ොන වළරීර
විොභ්ර
අවිච්ොේදරවීභ 

ඳහංශුරොෞරහඩ්ඳත්ර/රෘෂිර
විදහහය 

7.5 

ර්හඳත්නරදත්ත්රඑතුරරීරීභ 13.5 
භූත්රජරරඳරීක්හ 2 
ංතුයරඅදහනම්රඅභරරීරීභර
වහරඅනතුරුර ඟවීොම්ර
ක්රභොව්දඹ 

1 

එතු 50 16 5.7 14.9   

 

රරරරරරරර 
ග්රහමීය ඹරඑකරංහරඳේධතිරළඩිදියුණුරරීරීභ 

 
1.ළඹරශීර්ඹර- 281-2-2-13-2506 
 

2.අයුණණුර-  ොේලගුණිරවිඳර්ඹහඹරනිහරනිය්ත්යොඹ්රඅත්දළකීභුරසිදුවීර තිරනිඹඟඹරවහර 
ංතුයරඹනරනයරප්රතිපරරභඟවයහරළනිභරවහරඑකරංහරළව්රඳේධතිඹරඹුොත්ර තිරහරමම්රවහර
අලර හරිර ජරඹර ප්රභහණත්ර ොරර ළඳයීභර භඟි්ර ග්රහමීය ඹර ජනහහර රර තියහයර ඳළළත්භර ත්වවුරුර
රීරීභර 

 

3.නිභවුභර-ර එකරංහර ඳේධතිර 3රක්ර ප්රතිංසයණඹරරීරීභ.ර ොභභරඑකරංහර ඳේධතී්රවහර ඵළදුණුර
ඳහරිරිරඅංරළඩිදියුණුරරීරීභ.ර 
 

4.රප්රතිපරර-ර හඳෘතිරශභනහයණරඒඹක්ර තිරරීරීභ. ග්රහමීය ඹර ජනත්හොේර ජීනර ත්ත්ඹර
ඉවරරනළංවීභ. 
 

5.ප්රතිරහීන්ර- ෘජු/රක්ර :රො විරඳවුකර10000රක්රඳභණ. 
 
6.ොබෞතිරප්රතිඹර- 

 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ංොලෝධිත්රක්රිඹහහරීර
ළරළසභරඅනුර

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 

ශඟහරයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතු 

හඳෘතිරශභණහයණරඒඹරදවහර
මූලිරඳවසුම්රළඳයීභර
(භළනුම් උඳයණර තුරත්) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
හඳෘතිර50%රළඩරර

අ් 

ර්ඹරඅහනොැරදිස්රික්ර
රුරඵරඳෆරංතුයරත්ත්ත්ඹර
වහර සත්ොම්්තුරප්රභහදරවීභරනිහර
ප්රතිඳහදනරනිදවසරරීරිභුර
ප්රභහදඹ්ර තිවීභර 

මූලිරමිණුම්රමීය ක්ණරුයුතුරඵහහිරි්ර
ඳඹහරළීනභ 
ඉංනේෝරුර සත්ොම්්තුරසරරීරීභරවහර
ඳරීක්හරරීරීභර/රජරරශභණහයණර
ළරළසභ 
ඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹ 
ඉදිරීරීම්රඳරීක්හර,රත්ත්ත්රඳහරනර
උඳයණරමිරදීරළීනභ 
ොේලගුණිරවිඳර්ඹහරදවහරවරළඩිදියුණුර
රීරිොම්රළඩුවන 

 
 
 
 
 
 



243 
 

7.ොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ
  

      

ප්රධහනරක්රරිඹහහයම් ංොලෝධිත්ර
ක්රිඹහහරීර
ළරළසභර
අනුරෝර
ශරුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රර
ුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

හඳෘතිරශභනහයණර
ඒඹරදවහරමූලිරඳවසුම්ර
ළඳයීභර(භළනුම් උඳයණර
 තුරත්) 

33 43.7 140.2 68.4 61% ඳළතිරරඅඹවඳත්ර
ොේලගුණිර
ත්ත්ත්ඹරභත්ර
 ත්ළම්රහඳෘතිර
අ්රරීරීභුර
ොන වළරීරවිොභ්ර
අවිච්ොේදරවීභ 

ුණලිරමිණුම්රමීය ක්ණර
ුයුතුරඵහහිරි්රඳඹහරළීනභ 

32 

ඉංනේෝරුර සත්ොම්්තුරසර
රීරීභරවහරඳරීක්හරරීරීභර/රජරර
ශභනහයණරළරළසභ 

12.82 

ඹටිත්රරඳවසුම්රංර්ධනඹ 159.42 
ඉදිරීරීම්රඳරීක්හර,රත්ත්ත්ර
ඳහරනරඋඳයණරමිරදීරළීනභ 

9.86 

ොේලගුණිරවිඳර්ඹහරදවහරවර
ළඩිදියුණුරරීරිොම්රළඩුවන 

52.9 

එතු 300      

 
     

ො විජනරංර්ධනරප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහරදිස්රික්රරරහර්ඹහරරඅළුත්ළඩිඹහර 
1.රළඹරශීර්ඹර-281-1-1-0-2001 
 
2.අයුණණුර-රොේහ්රරඵහරළනිභුරඳළමිොණනරො විජනත්හරඅභිොප්රේයණඹරනරඳරිදිරඔවු්ුරඅලර
ොේහ්රළඳයීභරවහරහිත්යරහර්ඹහරරඳේධතිඹක්රවහරඅලරඹටිත්රරඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභර 
 
3.නිභවුභර-රප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහරදිස්රික්රහර්ඹහරර14රක්ර,රංචහයරනිහර02රක්රඅළුත්ළඩිඹහ 
 
4.ප්රතිපරර-රඅලරඳවසුම්රළඩිරදියුණුරරීරිභරතුලි්රොේහරළඳයීොම්රහර්ඹක්භත්හරඉවරරනළංවීභර
වහරඅභිොප්රේයණඹරඉවරරනළංවිභරතුලි්රොේරහර්ඹක්භත්හරළඩිරීරීභ. 
 
5.රප්රතිරහීන්ර- ෘජුරප්රතිරහීන්ර-රො විජනරංර්ධනරප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහරරදිස්රික්ර 

රරහර්ඹහරරරහර්ඹඹරභණ්ඩරඹ 
රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරක්රරප්රතිරහීන්ර-රොේහරරඵහළනිභුරඳළමිොණනරහර්ඹඹරභණ්ඩරඹරවහර 

රරොේහරහීන් 
 
6.ොබෞතිරප්රතිඹර 

 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහරදිස්රික්ර
හර්ඹහරර14ක්,රංචහයරනිහර
02රක්රඅළුත්ළඩිඹහරරීරීභ 

ප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහරදිස්රික්ර
හර්ඹහරර14ක්,රරංචහයර
නිහර02රක්රඅළුත්ළඩිඹහර
රීරීභ 

ප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහර
දිස්රික්රහර්ඹහරර14ර
ළඩර100%රඅ්,රර
ංචහයරනිහර02රර
අළුත්ළඩිඹහරරීරීභරප්රතිඹර
50%රුරළඩියිර 

ඳළතිරරඅඹවඳත්ර
ොේලගුණිර
ත්ත්ත්ඹරභත්ර
 ත්ළම්රහඳෘතිර
අ්රරීරීභුර
ොන වළරීරවිොභ්ර
අවිච්ොේදරවීභ 
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7.ොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රර
ුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

ප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහර
දිස්රික්රහර්ඹහරර14ක්,රර
ංචහයරනිහර02රක්ර
අළුත්ළඩිඹහරරීරීභ 

60 21.3 16.3 6.25 63% ඳළතිරරඅඹවඳත්ර
ොේලගුණිරත්ත්ත්ඹරභත්ර
 ත්ළම්රහඳෘතිරඅ්ර
රීරීභුරොන වළරීරවිොභ්ර
අවිච්ොේදරවීභ 

       

 
 

8. ශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹ 
 

අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ හඳෘතිරණන ෝශරප්රතිඳහදනරරු.මි. අත්ළතිරමකරභඟරවිඹදභරරු.මි. 

1 ො ශම 1 0.97 0.79 
2 ම්ඳව 2 3.9 2.96 

3 ළුත්ය 1 0.1 0.1 

4 භවනුය - - - 

5 භහත්ොක 1 1.61 1.2 

6 නුයඑළිඹ 1 1.5 1.5 

7 හකර 1 0.33 0.33 

8 භහත්ය 2 2.19 2.09 

9 වම්ඵ්ොත් ු 1 3.85 2.23 

10 අනුයහධපුයඹ 3 12.16 2.07 

11 ොඳ ොශ ්නරු - - - 

12 කුරුණෆර - - - 

13 පුත්ත්රභ 1 0.63 0.63 

14 ඵදුකර - - - 

15 ොභ ණයහර 2 11.48 2.13 

16 යත්නපුයඹ - - - 

17 ෆකර - - - 

18 අම්ඳහය - - - 

19 ව්නිඹහ - - - 

20 භ්නහයභ 1 2 2 

21 ුණරතිව් 1 2 2.25 

22 ්රිකුණහභරඹ 1 0.48 0.48 

23 භඩරපු - - - 

24 රීළිොන ච්චි - - - 

25 ඹහඳනඹ 1 0.94 0.91 

26 ප්රධහනරහර්ඹහරඹ 1 15 9.23 

 එතු 21 59.14 30.9 

 
9.භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරික්ණ.ර-රොේහොව්රගුණහත්භත්හඹරවහර
පරදහයිත්හඹරඉවශරනංහර ත්. 
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 රර    

ො විජනරංර්ධනරභධසථමහනරඅළුත්ළඩිඹහ 
1.ළඹරශීර්ඹර-281-2-2-0-2001 
 
2.රඅයුණණුර- ොේහ්රරඵහරළනිභුරඳළමිොණනරො විජනත්හරඅභිොප්රේයණඹරනරඳරිදිරනර 

ළරළසභුරඅනුරො විජනරොේහරභධසථමහනරඅළුත්ළඩිඹහරරීරිභ 
 
3.නිභවුභර- අළුත්ළඩිඹහරයනරරදරො විජනරොේහරභධසථමහනර122රයි. 
 
4.ප්රතිපරර- ොේරඅභිොප්රේයණඹරඉවශරනළංවීභරතුලි්රොේහරළඳයීොම්රහර්ඹක්භත්හරඉවශර 

නළංවීභ. 
 

5.ප්රතිරහීන්ර- ෘජු/රක්ර :රො විජනරොේහරභධසථමහනරරරසිටිනරසිඹළුරහර්ඹරභණ්ඩරඹරවහර 
ොේහරරඵහළීනභුරඳළමිොණනරො විරජනත්හ 

 
  
6.ොබෞතිරප්රතිඹර- 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතු 
ො විජනරොේහරභධසථමහනර
122රක්රඅළුත්ළඩිඹහරයරනිභර
රීරිභ 

ො විජනරොේහර
භධසථමහනර122රක්ර
අළුත්ළඩිඹහරයරනිභර
රීරිභ 

ො විජනරොේහර
භධසථමහනර109රක්ර
අළුත්ළඩිඹහරයරනිභර
රීරිභරවහරහඳෘතිර13ර
ක්රක්රිඹහත්භරොමි්ර
ඳතී 

 සත්ොම්්තුරප්රභහදරවීභරනිහර
ප්රතිඳහදනරනිදවසරරීරිභුර
ප්රභහදඹ්ර තිවීභ 

  
 
7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රර
ුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්රොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්රඑඹුර

ොවේතු 

ො විජනරොේහර
භධසථමහනර122රක්ර
අළුත්ළඩිඹහරයරනිභර
රීරිභ 

180 50.2 120 9.8 94% - 
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9. ශහයරත්රදර්ලර 

අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ හඳෘතිර
ණන 

ෝශර
ප්රතිඳහදනරරු.මි. 

අත්ළතිරමකර
භඟරවිඹදභර
රු.මි. 

1 ො ශම 4 3.9 3.88 

2 ම්ඳව 4 7.7 7.7 

3 ළුත්ය 2 7 7.23 

4 භවනුය 2 4 6.43 

5 භහත්ොක 3 3.1 3.09 

6 නුයඑළිඹ 3 1.8 1.94 

7 හකර 3 7.37 3.45 

8 භහත්ය 3 4.9 4.8 

9 වම්ඵ්ොත් ු 2 1.7 1.5 

10 අනුයහධපුයඹ 3 4 4.89 

11 ොඳ ොශ ්නරු 7 6.6 6.76 

12 කුරුණෆර 12 18.5 13.04 

13 පුත්ත්රභ 7 10.95 6.73 

14 ඵදුකර 5 8.1 8.1 

15 ොභ ණයහර 9 12.6 12.73 

16 යත්නපුයඹ 3 4.3 4.22 

17 ෆකර 7 4.5 4.46 

18 අම්ඳහය 2 5.4 5.3 

19 ව්නිඹහ 2 6 6.66 

20 භ්නහයභ 5 14.6 14.68 

21 ුණරතිව් 1 4.3 4.9 

22 ්රිකුණහභරඹ 12 5 4.76 

23 භඩරපු 2 1.7 1.8 

24 රීළිොන ච්චි 9 9.6 9.6 

25 ඹහඳනඹ 8 6.4 6.34 

26 ප්රධහනරහර්ඹහරඹ 2 16 14.73 

   එතු 122 180.02 169.72 

 
9.භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරික්ණර.ර-රොම්රතුලි්රොේහරළඳයීොම්ර
හර්ඹක්භත්හඹරවහරගුණහත්භබහඹරඉවශරනළංවීර ත්. 
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ො විජනරංර්ධනරභධසථමහනරනරඉදිරීරිම්ර 
 

1.ළඹරශීර්ඹර-ර281-2-2-0-2104 
 
2.අයුණණුර- බහවිත්ඹුරනුසුදුසුරො ඩනළඟිලිරඉත්ො ුරඉඩරඳවසුම්රහිත්රහර්ඹහරර ඳරිරඹක්ර
 තිරරීරීභ. 
3.රනිභවුභර- දිස්රික්රහර්ඹහරර6රරනරො ඩනළඟිලිරඉදිරීරීභරවහරො විජනරොේහර 

භධසථමහනඹක්රඉදිරීරීභ 
4.ප්රතිපරර- රදිස්රික්රහර්ඹලීඹරඹටිත්රරඳවසුම්රළඩිදියුණුරරීරීභ 
5.ප්රතිරහීන්ර- ෘජුර/රක්ර :රසිඹළුරහර්ඹරභණ්ඩරරවහරොේහරරඵහළීනභුරඳළමිොණනරො විරජනත්හ 
 
6.ොබෞතිරප්රතිඹර 

 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයත්රඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවොැර

නම්රඑඹුරොවේතු 
දිස්රික්රහර්ඹහරර6රරනර
ො ඩනළඟිලිරඉදිරීරීභ 
 
ො විජනරොේහර 
භධසථමහනඹක්රඉදිරීරීභ 

දිස්රික්රහර්ඹහරර6රරනර
ො ඩනළඟිලිරඉදිරීරීභර 
 
ො විජනරොේහර 
භධ්රඹසථමහනඹක්රඉදිරීරීභ 

දිස්රික්රහර්ඹහරර5රරනර
ො ඩනළඟිලිරඉදිරීරීභර100%ර
අ් 
ො විජනරොේහර 
භධසථමහනඹක්රඉදිරීරීභර100%ර
අ් 
ඳසරඳරීක්ණහහයඹක්රඉදිරීරීභර
100%රඅ් 

 සත්ොම්්තුර
වරප්රම්ඳහදනර
ුයුතුරප්රභහදර
වීභර 

  
7.ොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ  

 

ප්රධහනරරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රර
ුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්රඑඹුර

ොවේතු 

දිස්රික්රහර්ඹහරර6රරනර
ො ඩනළඟිලිරඉදිරීරීභරවහර
ො විජනරොේහර 
භධසථමහනඹක්රඉදිරීරීභ 

20 5.3 8.8 4.3 71% - 

ර 
8.ශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරික්ණ.ර-රදිස්රික්රහර්ඹහරර5රරනරො ඩනළඟිලිර
ඉදිරීරීභර100%රඅ්රො විජනරොේහරභධසථමහනඹක්රඉදිරීරීභර100%රඅ්රඳස 

අනුර
අංඹ 

දිස්රික්ඹ හඳෘතිර
ණන 

ෝශර
ප්රතිඳහදනර
රු.මි. 

අත්ළතිරමකර
භඟරවිඹදභර
රු.මි. 

1 හකර 1 4.94 0.45 

2 භහත්ය 1 2.93 2.86 

3 යත්නපුයඹ 1 0.40 0.40 

4 ෆකර 2 2.00 1.61 

5 ව්නිඹහ 1 4.38 3.90 

6 රීළිොන ච්චි 1 4.98 4.29 

7 ොඳ ොශ ්නරු 1 0.63 0.63 

 එතු 8 20.26 14.14 
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ඳරීක්ණහහයඹක්රඉදිරීරීභර100%රඅ්රරීරීභරතුලි්රොප්රේලොැරො විරජනත්හුරඅලරඳවසුම්ර
හර්ඹක්භරරහදීභුරවළරීවීර ත්.  

 
 

ONUR හඳෘතිඹර- 
(Office for National Unity and Reconsiliation)  

 

1.ළඹරශීර්ඹර-ර165-1-2-2-2202 

 
2.අයුණණුර-රඋතුරුරනළොනහියරඳශහත්රරඳතිනරහරිරඳේධතිඹරළඩිරදියුණුරරීරීභරතුලි්රජරරධහරිත්හර
ළඩිරරීරීභ 

ර 
3.නිභවුභර-ර කුඩහරළව්ර120රක්රප්රතිංසයණඹරරීරීභ 

  
4.රප්රතිපරර-ර හර ශර වළරීර භූමිර ප්රභහණඹර අක්යර ප්රභහණඹර වහර අසළ්නර ළඩිරීරීභ,ර භත්ර
අසළ්නරළඩිරරීරීභ,රජරරධහරිත්හඹරළඩිරරීරිභ 

  
5.ප්රතිරහීන්ර-රෘජු/රක්ර :රරො විරඳවුකර12830 

 
6.ොඹදවුම්රරමූරරප්රතිඹ        

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
රරුණදරර
(රු.මි.) 

අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

ඵළඳීම්ර
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

කුඩහරළව්රප්රතිංසයණඹරරීරීභ 
 

500 222.52 144.36 - 73.38%  

එතු 500 222.52 144.36 - 73.38%  

 
7.ශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධරදර්ලරවහරශහයරත්රප්රභහණඹ-රුණරරප්රතිඹර73ර%රරී.රො විර
ඳවුකර12830රප්රතිරහබරරඵහරදීර ත්.ර 

 
8.භසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිලිඵරනිරික්ණ.ර-රකුඩහරළව්ර120රක්රප්රතිංසයණඹරයර
 ත්.ර 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 රරරරරර 
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ො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුරභඟි්රක්රිඹහත්භරයනරරදරඅඩුව්රරොබෞතිරප්රතිඹර 

2018.12.31. දිනු මූරරවහරොබෞතිරප්රතිඹ 

අනුර
අං
ඹ 

ළඹ විඹ ළඩුවන 

මූර ප්රතිඹ ොබෞති ප්රතිඹ 

ෝර
ශර
ුණදරර
(රු.මි
.) 

විඹදම් 
රරුණදරර
(රු.මි.) 

% 
හඳෘ
ති 

ණන 

ක්රිඹහත්
භ 
ණන 

ළඩ අ්ර
ණන 

1 281-1-1-0-2001 

ො විජනරංර්ධනර
ප්රධහනරහර්ඹහරඹර
වහරදිස්රික්රහර්ඹහර 
අළුත්ළඩිඹහ 

60 37.6 63% 21 3 18 

2 281-1-1-0-2003 හවන 18 17.84 99% 
හවනරඅළුත්ළඩිඹහරවහරනඩත්තුර
රීරීභ 

3 281-1-1-0-2102 
ෘවරබහණ්ඩ වහර
හර්ඹහරරඋඳයණ 

4.5 2.84 63% 
ෘවරබහණ්ඩරවහරහර්ඹහරර
උඳයණරමිරදීරළීනභ 

4 281-1-1-0-2401 
පුහුණු වහරවළරීඹහර
ර්ධනඹ 

2.5 1.93 77% 
නිශධහරී්රපුහුණුරරීරීොම්රප්රතිඹර
100% 

5 281-2-2-0-2001 
ො විජනරංර්ධනර
භධසථමහනර
අළුත්ළඩිඹහ 

180 170.2 95% 122 13 109 

6 281-2-2-0-2002 ඹ්ත්රරසත්ර   10 11.67 117% 
ඹ්ත්රරසත්රරඅළුත්ළඩිඹහරවහර
නඩත්තුරරීරීභර100% 

7 281-2-2-0-2003 හවන 8 7.02 88% 
හවනරඅළුත්ළඩිඹහරවහරනඩත්තුර
රීරීභ 

8 281-2-2-0-2102 
ෘවරබහණ්ඩ වහර
හර්ඹහරරඋඳයණ 

20 18.02 90% 
ෘවරබහණ්ඩරවහරහර්ඹහරර
උඳයණරමිරදීරළීනභ 

9 281-2-2-0-2103 ඹ්ත්රරසත්ර   3.5 0 0% 
ොභභරළඹරවිොඹහිරප්රතිඳහදනර
281-2-2-0-2002රළඹරශීර්ඹුර
භහරුයර ත්. 

10 281-2-2-0-2104 
ො විජනරංර්ධනර
භධසථමහනරනර
ඉදිරීරිම් 

20 14.1 71% 8 2 6 

11 
281-2-2-10-
2507 

ඳර්ොැණ වහර
ංර්ධන 

50 21.7 43% 
හඳෘතිරක්රිඹහත්භරරීරීොම්ර
ප්රතිඹර50% 

12 
281-2-2-12-
2506 

සුළුරහරිභහර්ර
ප්රතිංසයණරවහර
පුය්කුඹුරුර
අසළේදීොම්ර
ළඩුවන 

1500 1218.1 81% 1075 132 943 

13 
281-2-2-13-
2506 

එකරංහරඳේධතිර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

300 185.93 62%  68 27  41  
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අනුර
අංඹ 

ළඹ විඹ ළඩුවන 

මූර ප්රතිඹ ොබෞති ප්රතිඹ 

ෝරශර
ුණදරර
(රු.මි.) 

විඹදම් 
රරුණදරර
(රු.මි.) 

% හඳෘති 
ණන 

ක්රිඹහත්භ
 ණන 

ළඩ 
අ්ර
ණන 

14 
118-2-3-20-
2509 

ඳශතුරුර
ම්භහනර
ළඩුවන 

47.5 45.89 97% 

ළඩුව් 41 - ප්රතිරහීන්ර

දළනුත්රරීරීභ 

ඳශතුරු ඳළශ 268,166 - 

ඳශතුරු ඳළර මිරදී ළීනභ වහ 
ොඵදහ වළරීභ 

15 
118-2-3-20-
2509 

විොලේර
ෘෂිර්භර
ංර්ධනර
ළඩුවනර-ර
උතුරුර
නළොනහියර
ඳශහත් 

49.55 47.61 96% 

රීොරෝ 84,767.25 - ගුණහත්භර

බීජරොන මිොකරළඳයීභ 

63,598ර- ගුණහත්භරොයෝඳණර
ද්රරළඳයීභ 

1112 - ඳත්රරර්ණරදර්ලර

ොන මිොකරරඵහදීභ 

377,079 - මිරිසරහර

ප්රර්ධනඹරවහරහරභළුර
ළඳයීභ 

4923 - හණිජරඅමරහරවහර

අමරඳළරරළඳයීභ 

35 - 50%රවනහධහයරඹුොත්ර

සර්ඹරඵරරලක්තිරතුයරොඳ ම්ඳර
රඵහදිභ 

16 
118-2-3-20-
2509 

“සිதුණ” 

හ්ත්හරො විර
ංවිධහනර
විඵරරළ්වීභ 

70 59.33 85% 

නිශධහරි්රපුහුණරරීරීම්ර
රඳහහිීනරළඩුව්,රගු්ර
විදුලිරළඩුව්,රඟයහරනිකුත්ර
රීරීම්,රොඵ ජු්වකරඉදිරීරීම් 
ප්රතිඹර100% 

17 
118-2-3-20-
2509 

ඳරිණ මිරදීර
ළනිභර2017 

30 30 100% 
ඳරිණර-ර200රUPS – 200 
ුණද්රණරඹ්ත්රර–ර40රරLaptops - 
20 

18 
118-2-3-37-
2506 

කුඩහරළව්රවහර
 ශභහර්ර
ප්රතිංසයණඹ 

500 302.69 61% 218 1 217 

19 
118-2-3-40-
2506 

කුඩහරළව්ර
1500රොය ්ර
භඩරඉත්රරීරීභ, 
පුනරුත්ථමහඳනඹර
වහ 
ප්රතිංසයණඹ 

1000 880 88% 504 119 385 

20 
165-1-2-2-
2202 

ONUR 
හඳෘතිඹ 

500 366.88 73% 133 26 107 

 
එතු 
 

2197.05 1732.40 78ර% 
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4.4.3රරරරවීරඅොරවිරභණ්ඩරඹ 

දළක්භ :-   " වීරවරවකරමිරුරළීනභ,රඵඩහරරීරීභ,රළසීභරවහරඅොරවිරරීරීභරපිළිඵර

ප්රුණරයහජරභළදිවත්රුරලොඹ්රුයුතුරරීරීභර" 

ොභොවයරර :-  " නිසඳහදඹහරවහරඳහරිොබෝගිඹහරඹනරොදඳර්ලඹභරත්ෘ්පතිභත්රනරඅයුරි්රවීර

වර වකර මිරුර ළීනොම්,ර ඵඩහර රීරීොම්,ර ළසීොම්ර වහර අොරවිර රීරීොම්ර

ක්රිඹහලිඹර දළනුොභ්ර වහර කුරත්හොඹ්ර ඳරිපූර්ණර වර හර්ඹර භණ්ඩරඹක්ර

තුලි්රහර්ථමරඉටුරරීරීභ." 

විධිරනිොඹෝරඅනුරහර්ඹඹ්ර:-ර 

 වීරො වී්ොේරඅොරවිරමිරරවතිරරීරීභරවහරවතිරමිරුරවීර
මිරදීරළීනභර 

 වීරවරවකරොොශොඳ ශරමිරරසථමහයරඳත්හරළීනභ 
 ශ්රීරරහංරීඹ්රවහර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹර තිරරීරීභ 
 වීරොත් රවහරවකරොත් රඳත්හරළීනභ 

  
මූරරප්රතිඹර2018.12.31රු 

ළඹශීර්ඹර(Vote) 2018ර
ර්ඹුර
ෝශර
ුණදර 

2018.12.31ර
දක්හරනිදවසර
යර තිරුණදර 

2018.12.31රුරමූරරප්රතිඹ මූරර
ප්රතිඹ 
% ත්රවිඹදභ ඵළදීම් අවිච්ොේ

ද 

පුනයහර්ත්න 
154-01-2-2-1503 

150.0 131.75 205.2 18.25 - 100% 

ප්රහේධනර*රුවනර01 
154-01-2-2-2201 

207.0 *ර177.5 158.1 16.3 29.5 76% 

**ර2017රර්ොැරහඳෘතිර
ොනුෝරඳතිනරඵළදීම්රවහර
අවිච්ොේද 
154-01-2-2-2201රඅතිොර්ර
ප්රතිඳහදනර(389) 

 
121.2 

 
- 

 
- 

 
96.2 

 
34.6 

 
0% 

වීරමිරදීරළීනභර 
154-01-2-1-1409 

 
500.0 

 
250.0 

 
252.5 

 
- 

 
- 

 
51% 

 
ළඹරශීර්ඹරවහරබහණ්ඩහහයොැරෘජුරප්රතිඳහදනර/ ්ඹත්නොැරෘජුරප්රතිඳහදනර/රොනත්රප්රතිඳහදනරඹුොත්රසිදුයනර
හඳෘතිර 
-ර154-01-2-2-2201 

*රුවනර01       

1.රඵඩහරඅලුත්ළඩිඹහරරීරීභ 41.5  
 
 
 
 

*ර177.5 

17.5 5.1 16.7 42% 

2.රඵඩහරවහරභත්ර04රක්රඉදිර
රීරීභ 

16.0 - 2.8 12.8 0% 

3.රලීරඵඩුරවහරහර්ඹහරරඋඳයණර
මිරදීරළීනභ 

16.5 8.1 8.4 - 49% 

4.රඳරිණරජහරත්රරීරීභ 2.7 2.5 - - 93% 

5.රොත් රත්හඳනඹරවහරබහණ්ඩර
මීය ක්ණඹ 

3.0 2.7 - - 90% 

6.රධහරිත්හඹරර්ධනඹ 2.3 2.3 - - 100% 

ුණළුරඑතු 978.2 559.25 615.8 130.75 64.1  

 
*ර  2018රප්රහේධනරවිඹදම්රවහරභවහරබහණ්ඩහහයොඹ්රරදරරු.රමිලිඹනර177.5රරුණදලි්රරු.රමිලිඹනර

125.0රරුණදරක්ර2017රර්ොැරනියවුකරරීරීභුරඳළතිරමකඳත්රොනුෝරොහර ත්.ර 
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** 2017රර්ොැරොවීභුර තිරරමකඳත්රොවීභරවහරජහතිරඅඹළඹරොදඳහර්ත්ොම්්තුරභගි්ර

අතිොර්රප්රතිඳහදනරලිපිරඅංර389රඹුොත්රරු.රමිලිඹනර121.2රරප්රතිඳහදනඹක්ර2018.07.20රදිනර

අනුභත්රයර ත්ත්, ොම්රනොත්ක්රභවහරබහණ්ඩහහයඹරභගි්රඑභරප්රතිඳහදනඹරවීරඅොරවිරභණ්ඩරඹර

ොත්රරඵහරදීරනළත්. 
 

වීර මිරදීර ළීනභ,ර ඵඩහර වහර ො ඩනළගිලිර අලුත්ළඩිඹහර රීරීභ,ර භත්ර 04ර ක්ර ඉදිර රීරීභ,ර සථමහයර

ත්ම්රමිරදීරළීනභරවහරඅොනකුත්රහඳෘති 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-රර154-01-2-2-1503, 154-01-2-2-2201, 154-01-2-2-2201රඅතිොර්රප්රතිඳහදනර389 

154-01-2-1-1409 

2.රඅයුණණුරර- 

රi)රවතිරමිරුරවීරමිරදීරළීනභ.  

ii)රවීරමිරදීරළීනභුරවහරමිරදීරත්රවීරොත් රසුයක්ෂිත්රරැසරයරත්ඵහරළීනභුරඅලරරඵඩහරඉඩරඳවසුම්ර

 තිරයරළීනභරවහරවිදහත්භරවීරඵඩහරරරවළරීරනවීනරත්හක්ණොඹ්රයුත්රඵඩහරඉදිරයරළීනභ. 

iii)රවීරොත් රරුරසිදුරනරවහනිරඅභරයරළීනභරවහරඳතිනරඵඩහරරඅලුත්ළඩිඹහ්රසිදුරරීරීභ.රර 

iv)රො වි්ුරවීරොව්රහරළීනොම්රඳවසුම්ර තිරරීරීභරවහරභත්රඉදිරරීරීභ. 

v)රරසථමහයරත්ම්රමිරදීරළීනභරවහරඅොනකුත්රහඳෘති 

 

3.රනිභවුභරර-  

(i)රවීරමිරදීරළීනභ 
   

්නඹ නහඩුරොභ.ොු . ම්ඵහර
ොභ.ොු . 

ුණලුරඑතුර
ොභ.ොු . 

ටිනහභ 
රු.රමිලිඹන 

2017/18රභවර්නඹ 4,605 - 4,605 174.99 

2018රඹරර්ඹ 2,033 05 2,038 77.46 

එතු 6,638 05 6,643 252.45 
    

*රනහඩුරවීරරී.රග්රෆ.ර1රක්රරු.ර38රඵළගි්රවහරම්ඵහරවීරරී.රග්රෆ.ර1රක්රරු.ර41රඵළගි්රමිරදීරොනර ත්. 
  
 

(ii)රඵඩහරප්රතිංසයණඹරරීරීභර -ර ඵඩහර 17රක්රඅලුත්ළඩිඹහරරීරීභ,රප්රහොේශීඹරහර්ඹහරර02රක්ර

අලුත්ළඩිඹහරරීරීභ,රංචහයරඵංරහර03රක්රඅලුත්ළඩිඹහරරීරීභර

වහරඵඩහරවහරහර්ඹහරරහභයර03රක්රඉදිරරීරීභ,රඵඩහර04ර

ක්රවහරනරභත්ර04රක්රඉදිරරීරීභ. 
 

(iii)රභත්රඉදිරරීරීභර-රවීයවිර,රඳකොකභරර,රච්චික්ය,රකුට්ටිරරඵඩහරවහරභත්ර04රක්ර

ඉදිරරීරීභ 
 

(iv)රසථමහයරත්ම්රමිරදීරළීනභරවහරඅොනකුත්රහඳෘතිර -රලීරඵඩුරවහරහර්ඹහරරඋඳයණරමිරදීර

ළීනභ,රඳරිණරජහරත්රරීරීභ,රොත් රත්හඳනඹරවහර

බහණ්ඩරමීය ක්ණඹ,රධහරිත්හඹරර්ධනඹර 
 

5. ප්රතිපරරර-රවීරමිරදීරළීනභුරවහරමිරදීරත්රවීරොත් රසුයක්ෂිත්රරැසරයරත්ඵහරළීනභුරඵඩහර

ඉඩරඳවසුම්රළඩිරයරළීනභර 
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5.රප්රතිරහීන්ර-රෘජුර:-රදියිෝරවීරනිසඳහදනඹරයනරො විරභවතු්රරක්රර:-රවකරඳහrsොබෝගිඹහර 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර- 
ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුර
ොවේතුර 

1. වීරමිරදීර
ළීනභ 

2017/18රභවර්නොැදීර
වීරොභ.රොු .ර100,000රක්ර
මිරදීරළීනභරවහර2018රරඹරර
්නොැදීරවීරොභ.ොු .ර
100,000රක්රමිරදීරළීනභ. 

2017/18ර භවර ්නොැදීර නහඩුර වීර
ොභ.ර ොු .ර 4,605ර ක්ර මිරදීර ොනර
 තිර අත්ය,ර 2018ර ඹරර ්නොැදීර
නහඩුර වීර ොභ.ොු .ර 2,033ර ක්ර වහර
ම්ඵහරවීරොභ.ොු .ර05රක්රොරරුණලුර
වීරොභ.රොු .රර2,038රක්රමිරදීරොනර
 ත්.ර 

වීරඅොරවිරභණ්ඩරඹරවිසි්ර
මිරදීර්නහරවීරරරවතිර
මිරරොශදොඳ රරවීරමිරුරඩහර
අඩුරමිරක්රනිහරො වී්රවිසි්ර
වීරඅොරවිරභණ්ඩරඹරොත්රවීර
රඵහරදීරනළත්. 

2. ඵඩහරවහර
ො ඩනළගි
ලිර
අලුත්ළඩි
ඹහරරීරීභ 

ඵඩහර16රක්,රප්රහොේශීඹර
හර්ඹහරර02ක්,රංචහයර
ඵංරහර03ක්රඅලුත්ළඩිඹහර
රීරීභරවහරඵඩහරවහර
හර්ඹහරරහභයර03ක්රඉදිර
රීරීභ 

ඵඩහරවහරො ඩනළගිලිර
අලුත්ළඩිඹහරරීරීභ 

2018රර්ොැරළඹරරීරීභුර
 තිරඉතිරිරප්රතිඳහදනඹරනරරරරරරරරරරරරර
රු.රමිලිඹනර82.0රරරුණදරර
අො සතුරභරඅහනොැදීර
රඵහරදීර ත්. 

3. භත්ර04ර
ක්රඉදිර
රීරීභ 

වීරොව්ලීභරවහරභත්ර04ර
ක්රඉදියළීනභ 

මූලිරළඩර්යම්බරයමි්රඳතී. 2018රර්ොැරඅනුභත්රප්රහේධනර
ප්රතිඳහදනඹරරරු.රමිලිඹනර207රක්ර
වුත්,ර2017රර්ොැරහිඟර
මකඳත්රපිඹවීභරවහරරරරරරරරරරරර
රු.රමිලිඹනර125.0රක්රළඹරවීර
 තිරඵළවි්ර2018රර්ොැර
හඳෘතිරොනුෝරඉතිරිර
ප්රතිඳහදනඹරරු.රමිලිඹනර82.0ර
රී.රඑභරප්රතිඳහදනඹර2018රර
අොෝසතුරභරඅහනොැදීර
රඵහදීර ත්.ර 

4. ලීඵඩුරවහර
හර්ඹහරර
උඳයණර
මිරදීර
ළීනභ 

ප්රධහනරහර්ඹහරඹරවහර
ංචහයරඵංරහරවහර
ලීඵඩුරඋඳයණරළඳයීභ 

ප්රධහනරහර්ඹහරරවහරලීඵඩුර
උඳයණරඳඹහර තිරඅත්ය,ර
ංචහයරඵංරහරවහරබහණ්ඩර
ළඳපුම්රයමි්රඳතී.ර 

2018රර්ොැරප්රතිඳහදනර
රළොඵනරොත්ක්රමිරදිරළීනම්ර
ංවිධහනඹරයරොන භළත්. 

5. ඳරිණර
ජහරත්ර
රීරීභ 

හර්ඹක්භරයහජහරීර
රීරීභුරඅලරඳරියඹර
නිර්භහණඹරයරළීනභ 

ඳරිණරජහරත්රයරඅ්ර
 ත්. 

- 

6. ොත් ර
ත්හඳන
ඹරවහර
බහණ්ඩර
මීය ක්ණ
ඹ 

ඹවඳත්රොත් රඳහරනර
ඳේධතිඹක්රඳත්හරළීනභර
වහරසථමහයරත්ම්ර
වදුනහළීනභරර 

ොත් රත්හඳනඹරවහරබහණ්ඩර
මීය ක්ණඹරඅ්ර ත්. 

- 

7. ධහරිත්හඹර
ර්ධනඹ 

හර්ඹඹරභණ්ඩරොැර
පරදහයිත්හඹරළඩිදියුණුර
රීරීභ 

ධහරිත්හඹරර්ධනරළඩරුව්ර
ඳත්හරඅ්ර ත්. 

- 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ -රරර 

ඵඩහර 16රක්,රප්රහොේශීඹරහර්ඹහරර02ක්ර ,රංචහයරඵංරහර03ක්රඅලුත්ළඩිඹහරරීරීභරවහරඵඩහර

වහර හර්ඹහරර හභයර 03ක්ර ඉදිර රීරීභ,ර වීර ොව්ලීභර වහර භත්ර 04ර ක්ර ඉදිරීරීභ,ර ප්රධහනර

හර්ඹහරඹු,ර රහඳර හර්ඹහරර රුර වහර ංචහයර ඵංරහරුර ර ලීඵඩුර උඳයණර ළඳයීභ,ර

හර්ඹක්භර යහජහරීරරීරීභුර අලරඳරියඹරනිර්භහණඹරයරළීනභ,රඹවඳත්රොත් රඳහරනර

ඳේධතිඹක්රඳත්හරළීනභරවහරසථමහයරත්ම්රවදුනහළීනභ,රහර්ඹරභණ්ඩරොැරපරදහයිත්හඹර

ළඩිදියුණුරරීරීභ. 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර-රුණරරප්රතිඹර65ර%රරී.රරවීරඅොරවිර

භණ්ඩරඹරවිසි්රමිරදීර්නහරවීරරරවතිරමිරරොශදොඳ රරවීරමිරුරඩහරඅඩුරමිරක්රනිහරො වී්ර

විසි්රවීරඅොරවිරභණ්ඩරඹරොත්රවීරරඵහරදීරනළත්.තුටුදහඹයි. 

 

 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ     

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹරඅඩුරවොැරනම්ර
එඹුරොවේතු 

 
1. වීරමිරදීරළීනභ 

 

 
500.0 

 
252.2 

 
- 

 
- 

 
51% 

වීරඅොරවිරභණ්ඩරඹරවිසි්ර
මිරදීර්නහරවීරරරවතිර
මිරරොශදොඳ රරවීරමිරුර
ඩහරඅඩුරමිරක්රනිහරො වී්ර
විසි්රවීරඅොරවිරභණ්ඩරඹර
ොත්රවීරරඵහරදීරනළත්. 

2. ඵඩහරවහර
ො ඩනළගිලිර
අලුත්ළඩිඹහර
රීරීභ 

 
41.5 

 
17.5 

 
5.1 

 
16.7 

 

 
42% 

 
භවහරබහණ්ඩහහයොඹ්ර
ප්රතිඳහදනරඅොෝසතුරභර
අහනොැදීරරඵහදීර ත්. 

3. භත්ර04රක්රඉදිර
රීරීභ 

16.0 - 2.8 12.8 0% ” 

4. ලීඵඩුරවහර
හර්ඹහරර
උඳයණරමිරදීර
ළීනභ 

 
16.5 

 
8.1 

 
8.4 

 
- 

 
49% 

 

” 

5. ඳරිණර
ජහරත්රරීරීභ 

2.7 2.5 - - 93% - 

6. ොත් ර
ත්හඳනඹරවහර
බහණ්ඩර
මීය ක්ණඹ 

 
3.0 

 
2.7 

 
- 

 
- 

 
90% 

- 

7. ධහරිත්හඹර
ර්ධනඹ 

2.3 2.3 - - 100% - 

**ර2017රර්ොැර
හඳෘතිරොනුෝර
ඳතිනරඵළදීම්රවහර
අවිච්ොේද 

 
121.2 

 
- 

 
96.2 

 
34.6 

 
0% 

භවහරබහණ්ඩහහයොඹ්ර
ප්රතිඳහදනරරඵහරදීරනළත්. 

එතු 703.2 285.30 112.5 64.1 65.7%  
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4.4.4රරරෘෂිහර්මිරවහරො විජනරයක්ණරභණ්ඩරඹ 

 

දළක්භර 

ොේශීඹරෘෂිර්භහ්ත්ොැරඅග්රනරරැරහවීභර

තුලි්රදකුණුර්සිඹහොව්රඳයභහදර්ශීරෘෂිරයක්ණර

්ඹත්නඹරවීභ. 

ොභොවයර 

ෘෂිහර්මිරයක්ණඹරවහර්යක්ණඹරළරසීභර

වහරහමූහිරප්රඹත්නඹ්රවහරඅදහශර්ඹත්නර

ම්ඵ්ධීයණඹරතුළි්රජහත්්ත්යරපිළිත්රවළරීර

විශිසාරොේහක්රළඳයීභ. 

 

අයුණණු  

 ොේශීඹරෘෂිර්භහ්ත්ොැරඅදහනභරඅභරරීරීභුරවර්ඹත්නොැරමූරරසථමහයත්ඹරර තිර

රීරීභුරඳත්නහරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභරඹහත්හලීනරරීරීභරවරනරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභර

වඳු්හදීභ. 

 ොේශීඹරෘෂිහර්මිඹහුරසථමහයත්ඹක්රරඵහදීභරවහරඳතිනරභහජර්යක්ණරොඹෝජනහර

ක්රභරඹහත්හලීනරරීරීභරවරනර්යක්ණරොඹෝජනහරක්රභරවඳු්හදීභ. 

 ්ඹත්නඹුරඅදහශරනරොේශීඹරවහරජහත්්ත්යරත්ත්ත්රවතිරරඵහළීනභ. 

 අදහශරඅනිකුත්ර්ඹත්නරභඟරභනහරම්ඵ්ධීයණඹක්රඳත්හරළීනභ. 

 ත්ෘ්පතිභත්රඳහරිොබෝගිරණ්ඩහඹභක්රඳත්හරළීනභ. 

 ්ඹත්නොැරභහනරවහරොබෞතිරම්ඳත්රංර්ධනඹරවරඳරිඳහරනඹරක්රභත්රවහරවිධිභත්ර

ඳත්හොනරඹහභ. 

 

ුණරරප්රතිඹර        
ළඹ ශිර්ඹර(vote) 2018 ර්ඹුර

ෝරරුණදර 
2018.12.31 
දිනරදක්හර
නිදවසරයර
 තිරුණදර 

2018.12.31රුරුණරරප්රතිඹ   මූකරඹරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ලොඹ්ර% 

 
ත්ර
විඹදභ 

ඵළදීම් අවිච්ොේද  

පුනයහර්ත්න 2,835 2,835 2,835     100%   
ප්රහේධන 4.5 2 4.5     100%   
               
ළඹරශිර්ඹරවහරෘෂිර්භරඅභහත්හංලරප්රතිඳහදනරංර්ධන ළඩුව්/හඳෘතිර/ඳර්ොැණ/ොනත්  
1.118-02-03-43-2202 2,200  437.9 2200     100%   
 
*හශගුණිරදර්ලරභත්රඳදනම්රවරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹරදවහරහර්ෂිරුණදකරෝරොන යර තිරඅත්යරුණළුරහඳෘතිඹ 
දවහ  .ොඩ .1,430,000රක්රෘෂිහර්මිරවහරො විජනරයක්ණරභණ්ඩරඹරවහරජහත්්ත්යරමූරරඅයුණදරරවිසි්රදයනුරරඵයි. 
 

 
 
 
 

 

 

හරවහනිරයක්ණඹර 
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ෘෂිහර්මිරවහරො විජනරයක්ණරභණ්ඩරඹරවිසි්රක්රිඹහත්භරයනරරදරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභ 

 හරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 වීරහ, ඵඩඉරිඟු, අතිොර්රොඵෝරහර(ුණං,යුජු,ොෝඹහ,උඳු), ොර කුරලනුර, උක්, අඳනඹනර

ොඵෝ, ළවිලිරොඵෝර(ොත්), ොඳ ක, භක, ඉඟුරු, මිරිස, එරළු, ොොක, ඳරතුරු) 

 ඳශුරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ            -එළු, , ළසසිරඳළුව් 

 හභහනරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 ඵඩහරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 ෘෂිරඋඳයණරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 වදිසිරඅනතුරුරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 සුොත්රොෞරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 ොයෝදර2, ොයෝදර4රට්රළක්ුර්රවරඅොනකුත්රොත්නරඳහර්ලවීඹරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 ො විරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 ධීයරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

 2018 ර්ඹරතුශරහරිර්දහඹභරවහර්දිරොවීම්ර 

යක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ හරිර්දහඹභර(රු.මි) ්දිරොවීම් (රු.මි) 

අනිහර්ඹරොඵෝරයක්ණඹර 126.43ර 1281.79ර 
ොත්ුරඅරුණරවීරහරයක්ණඹ - 874.12 
වීරහරයක්ණඹර(හණිජ)ර 14.76ර    83.15  
අොනකුත්රොඵෝරයක්ණ  16.22 64.06  
ඳශුරයක්ණ  11.62 5.0  
සුොත්ර/වදිසිරඅනතුරුරයක්ණ  2.14  0.17  
ෘෂිරඋඳයණ/රඵඩහර
යක්ණඹ  

-  -  

ොත්නරඳහර්ලවීඹරයක්ණඹ  127.43 -  
එතු  298.61 2,308.30 

 

ො විරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යෂණරොඹෝජනහරක්රභඹ  

1987රඅංර12රදයණරඳනත්රභගි්රො විරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹරවඳු්හර

ොදනර රදී.ර 2016ර ර්ඹර නර විුර ො වී්ර ංහර 959,254ර ක්ර ො විර විරහභර ළටු්පර වහර භහජර

්යක්ණරොඹෝජනහරක්රභරොඹහිර දහඹත්ඹරරඵහර ත්.ර හරිර ුණදරර ඉවරර දළමීය භරී්රොත් යර විරහභර

ළටුඳරරු.1000/=රරී්රඉවරරදළමීය භරොවේතුෝර2010රඅොෝසතුරභහඹරනරවිුරවිරහභරළටු්පරඅයුණදරර

ශුනරවිඹ.රවිරහභරළටු්පරොවීභර2012රවහර2013ර ර්රරදීරඅත්හිටුනරරදී.ර2014රවහර2015ර අඹළඹර

භගි්රඳඹනුරරළබරඅයුණදකර(2014-රු.මි.ර1000,ර2015-රු.මි.ර5000)රභඟර2014රඅංර1852/49රදයණර

ළට්රඳත්රඹරභගි්රො විරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹරප්රතිුවත්රයනරරදී.ර

2014රජනහරිර01රසිුරක්රිඹහත්භරො විරවිරහභරළටු්පරොවීම්රඳවත්රඳරිදිරොව්.  

ඹර(අවුරුදු) භහසිරවිරහභරළටුඳර(රු:ර) 

60 - 63 1000/- 
64 - 70 1250/- 
71 - 77 2000/- 
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විරහභරළටු්පරොවීභරුණදකරඅභහත්හංලොැරඅයුණදකරභඟරදිුභරක්රිඹහත්භරවුද, විවිධරොවේත්රභත්ර

නරඵහළීනම්රවහරො වී්රනරොඹෝජනහක්රභඹුරඅධිග්රවණඹරයරළීනභරදිුභරක්රිඹහත්භර

ොන විනි.  

2015රර්ොැරදීරනරවිරහභරළටු්පරොඹෝජනහරක්රභඹක්රනිර්භහණඹරයනරරදරඅත්යරඑහිරොටුම්ඳත්ර

ළඩිදුයරඅධඹනඹරවහරුණදකරඅභහත්හංලඹරොත්රබහයරොදනරරදී.ර 

ධීයරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යෂණරොඹෝජනහරක්රභඹ  

ධීයයි්ොේරවිරහභරදිවිඹරයක්ණඹරරීරීොම්රවහරධියරර්භහ්ත්ඹරෘත්තිඹක්රොරරත්වවුරුරරීරීොම්ර

අයුණණි්රධීයරවහරජරජරම්ඳත්රඅභහත්හංලඹරවහරම්ඵ්ධර1990රඅංර23රදයණරඳනත්රභගි්රධීයර

විරහභරළටු්පරවහරභහජර්යක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹරවඳු්හරොදනරරදී.ර 

2018රොදළම්ඵර්රභහඹරනරවිුරධීයයි්ර69,049රක්රධීයරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යක්ණර

ොඹෝජනහරක්රභොඹහිරදහඹත්ඹරරඵහර ත්.  

2018 ර්ඹරතුශරො විර/රධීයරවිරහභරළටු්පරවහරභහජර්යෂණරොඹෝජනහරක්රභඹ  

ොඹෝජනහරක්රභඹ  දහඹරංහ  ්දහඹභර(රු.මි)  විරහභරහීන්ර
ංහ  

විරහභරළටු්පර
ොවීම් (රු.මි)  

ො විරවිරහභර
ළටු්ප  

959,254  24.72*  155,339  2,813.17  
2,725#  

ධීයරවිරහභර
ළටු්ප  

69,049  0.24  4,420  62.61  

*හරිර්දහඹභ රරරරරර#යහජරදහඹත්ඹ  

2.රදර්ලරභත්රඳදනම්රවරයක්ණරොඹෝජනහරක්රභඹ 

1.රඅයුණණර 

ොරෝරඵළංකුරවහරඅනුඵේධරජහත්්ත්යරමූරරභහොම් IFCර (ත්හක්ණිරවහඹර ති, දර්ලරභත්ර

ඳදනම්රවරයක්ණරක්රභඹක්රවඳු්හරදීොම්රහඳෘතිඹර ර- හඳෘතිරඅංර600663) ක්රිඹහත්භරයමි්රසිටී.ර

ොභභරහඳෘතිොැරප්රධහනරඳයභහර්ථමඹර්ෝරෘෂිහර්මිරයක්ණොැරපරදහයීත්හඹරළඩිදියුණුරරීරීභර

වරඑභඟි්රශ්රීරරංහොව්රෘෂිරයක්ණඹ, යක්ණරොශොඳ ශරතුශරහ්පත්රරීරීභයි. 

2. නිභළවුභ 

හරගුණරභධසථමහන, දත්ත්රරඵහරළීනොම්රවළරීඹහ, ො විරජනවනඹරවරෘෂිහර්මිරහ්පතිඹර

ඹනර හධඹ්ර ඳදනම්ර යනිමි්ර අනුයහධපුය, ොඳ ොර ්නරු, කුරුණෆර, වුනිඹහර වර

වම්ඵ්ොත් ුරඹනරදිස්රික්ර5රනිඹුණරහඳෘතිඹරවහරොත්ෝයහර්නහරරදී.රදළනුරවීරහරවහරනර

යක්ණරක්රභඹරංර්ධනඹරයර ත්.රනිඹුණරහඳෘතිඹරවහරොත්ෝයහර්නහරරදරදිස්රික්රහර්ඹහරරර

හර්ඹර භණ්ඩරර හභහනේයි්ර වහර ෘෂිර්භර ොදඳහර්ත්ොම්්තු, ො විජනර ංර්ධනර

ොදඳහර්ත්ොම්්තුර ඹනර ොදඳහර්ත්ොම්්තු්ර රර ඉවත්ර දිස්රික්ඹ්හිර අදහශර විඹබහයර නිරධහරී්ර

වබහගීර යහර නිමි්ර ොත් යතුරුර හුභහරුර යර ළීනභර වහර දර්ලර භත්ර ඳදනම්ර වර යක්ණර ක්රභඹර

පිළිඵරදළනුභරළඩිරීරීභරවහරළඩුණළුරවරපුහුණුරළසිරරීහිඳඹක්භරඳළළත්වීඹ. 

රොභභරනිඹුණරහඳෘතිොැරඳශුණරඅදිඹයර2017/18 භවර්නඹරතුශරව්නිඹහරදිස්රික්ඹරමූලිරයර

නිමි්ර ඳර්ොැණර භට්ුමි්ර ක්රිඹහත්භර වර අත්යර එහිර ්දිර ණනඹර රීරීම් ර ,ඳතිනර ක්රභොව්දඹර

ඹුොත්ර්දිරණනඹරරීරීම්රභඟරං්දනඹරරීරීොම්රුයුතුරසිදුරරීරීභුරනිඹමිත්ර ත්ර. 
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3. ප්රතිපර 

2018රඹරර්නඹරවහරොභභරනරක්රභොව්දඹරවුනිඹහරවහරඅනුයහධපුයරභවළලිරH රහඳඹරවහරර

ක්රිඹහත්භරයනරරදී. 

4.රොබෞතිරප්රතිඹ 
 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහරයරත්රරඉරක්ඹ ප්රතිඹරඅඩුවුොැනම්රඑඹුර
ොවේතු 
 

දර්ලරභත්රඳදනම්රවරයක්ණර
ොඹෝජනහරක්රභඹ ක්රිඹහත්භර
රීරීභ. 

දියිනරපුයහරදර්ලරභත්ර
ඳදනම්රවරයක්ණර
ොඹෝජනහ ක්රභඹර
ක්රිඹහත්භරරීරීභ 

වුනිඹහ වහරඅනුයහධපුයර
භවළලිරH රහඳඹරවහරර
ක්රිඹහත්භරයනරරදී 

ොභභරහඳෘතිඹරනිඹුණර
හඳෘතිඹක්රලොඹ්ර
ර්ත්භහනොැදීරක්රිඹහත්භර
ොව්. 

 

 

5.රොඹදවුම්ර-රුණරරප්රතිඹර 
     

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම්රර 

ෝශරුණදරර විඹදම්ර
ශරුණදරර 

1අත්ළතිර
මකකඳත්ර
(රු.මි)ර 

ඵළදීම් 
(රු.මි) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොරරර 

මූරරප්රතිඹ 
අඩුරවොැනම්රඑඹුර
ොවේතුර 
 

දර්ලරභත්ර
ඳදනම්රවර
යක්ණර
ොඹෝජනහරක්රභඹ 
 
 

ජහත්්ත්යරමූරර
භහොම් IFC 
 .ොඩ . 
930,000 

    
     
 
 
 
 
40% 

 

ෘෂිහර්මිර
වහො විජනර
යක්ණර
භණ්ඩරඹ 
 .ොඩ . 
500,000 

 .ොඩ . 
140,250.08 

   

 

6.රශහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹ: 

2018රඹරර්නඹරවහරොභභරනරක්රභොව්දඹරවුනිඹහරවහරඅනුයහධපුයරභවළලිරH රහඳඹරවහරර

ඳර්ොැණරභට්ුමි්රක්රිඹහත්භරයනරරදී. 

7.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණඹ 

දර්ලර භත්ර ඳදනම්ර වර යක්ණර ොඹෝජනහර ක්රභොැර ්දිර නිර්ණඹර රීරීොම්ර ුයුතුර ඉත්හර නියදර

සිදුරීරීභරවහරහරගුණරවිදහරොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්රර්හඳත්නරදත්ත්රරඵහළීනොම්රඳයහඹ්රපුළුකර

රීරීභරවහ ෘෂිර්භ, භවළලි වහරහරිභහර් ොදඳහර්ත්ොම්්තු රදරවොඹෝඹරරඵහර්නහරරදී.  
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4.4.5රරශ්රීරරංහරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිරබහ 

දළක්භර-රශ්රීරරංහොව්රභහජර-ර්ර්ක රංර්ධනඹරවතිරයනුරරඵනරඋේදී්පත්රවරතියහයර

ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරංර්ධනරවරනයණරඳේධතිඹක්ර තිරරීරීභ. 

ොභොවයර -ර ප්රතිඳත්තිර ම්ඳහදනඹ,ර ඳවසුම්ර ළඳයීභ,ර ම්ඵ්ධීයණඹ.ර අධීක්ණඹර වර  යීභර

තුලි්රෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරංර්ධනරවරනයණරජහතිරංර්ධනරඅභිභත්හර්ථමරයහරොඹ ුණර

රීරීභරවතිරරීරීභ 

ප්රධහනරහර්ඹඹ්රර-ර 

 ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරශභනහයණඹ 

 ඳර්ොැණරඳසුරවිඳයභරවහරඳර්ොැණරප්රතිඹර යීභ 

 ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරප්රතිඳත්තිඹරවහරප්රුණත්හරසරරීරීභ 

 ෘෂිහර්මිරඳර්ොැඹ්රඅභිොප්රේයණඹරරීරීභ 

 ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරවහරමූරරප්රතිඳහදනරළඳයීභ 

 ෘෂිහර්මිරභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹ 

ුණරරප්රතිඹ     

ළඹරශීර්ඹර(Vote) 2018ර
ර්ඹුර
ෝශර
ුණදර 

2018.12.31ර
දක්හරනිදවසර
යර තිරුණදර 

2018.12.31රුරමූරරප්රතිඹ මූරරප්රතිඹ 
ප්රතිලත්ඹක්ර
ලොඹ්ර% ත්ර

විඹදභ 
ඵළදීම් අවිච්ොේද 

පුනයහර්ත්න 350.0 112.58 103.96 0.35 - 29ර% 

ප්රහේධනර 35.0 14.35 15.42 - - 44ර% 
 

ළඹශීර්ඹරවහරෘෂිර්භරඅභහත්හංලරප්රතිඳහදනරර ංර්ධනරළඩුව්ර/රෘඳෘතිර/ රඳර්ොැණර/රොනත් 

ජහතිරෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරළරළසභර 

9.90 8.15 7.270 0.84 - 81ර% 

ළඹරශීර්ඹරවහරබහණ්ඩහහයොැරෘජුරප්රතිඳහදනර/ ්ඹත්නොැරෘජුරප්රතිඳහදනර/රොනත්රප්රතිඳහදනරඹුොත්රසිදුයනර
හඳෘතිර 
ඳර්ොැණර
ශභනහයණඹර 

27.12 12.65 - - - 47ර% 

මූරධනරවිඹදම්ර 7.88 2.79 - - - 35ර% 

 

ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරශභනහයණඹර    ර 

2.රඅයුණණුරර 

1.රෘෂිහර්මිරඳර්ොැණ,රංර්ධනරවරනයණරවිශිසුත්ඹරහක්හත්රයරළීනභ 

2.රජහතිරංර්ධනරළඩුවනරහක්හත්රයරළීනභරඋොදහරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරවර

නයණඹරදිලහනත්රරීරීභ 

3.රජහතිරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරවරනයණරඳේධතිොඹහිර(විදහත්භරවරත්හක්ණි)ර

ධහරිත්හඹරර්ධනඹරරීරීභ 

4.ෘෂිහර්මිරංර්ධනඹ්ුරවහඹරදළක්වීභරවහරඋසරරත්ත්ත්ොැරඉකලුභරභත්රදිොනර

ඳර්ොැණරප්රර්ධනඹරරීරීභ. 
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5.රොරෝරත්ත්ත්ොැරඳර්ොැණ,රංර්ධනරවරනයණඹරහක්හත්රයරළීනභරවහර

අ්ත්ර්ජහති,රරහීඹරවරජහතිරභට්ුොම්රවොඹෝගීත්හඹරප්රර්ධනඹරරීරීභ 

6.රජහතිරඳර්ොැණ,රංර්ධනරවරනයණරළඩුව්රරවර්ඹත්නරරප්රතිඹරඅධීක්ණඹර

රීරීභරවර යීභ 

7.රජහතිරඳර්ොැණ,රංර්ධනරවරනයණරළඩුව්රහ්පත්රරීරීභරවරදළනුත්රබහඹර තිර

රීරීභරප්රර්ධනඹරරීරීභ 

8.රජහතිරංර්ධනරළඩුවනරහක්හත්රයරළීනභරවහරශ්රීරරරංහරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණර

ප්රතිඳත්තිරබහොව්ර්ඹත්නිරධහරිත්හඹරලක්තිභත්රරීරීභ 

නිභවුභරර- 

 ඳර්ොැණර4ක්රරවහරරු.රමි.ර1.995රක්රරඵහරදීර ත්.ර 

 2018රර්ොැරNARS ්ඹත්නර6ක්රඵහහියරවිභර්ලනඹරසිදුො ුරනිඹභරයනරරදරරනිර්ොේලර

අදහරරඅභහත්හංලරවහරඵරධහරී්රොත්රරඵහරදීභර 

 NARP හඳෘතිඹරවහරනරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණර11රක්ර2019රර්ඹරවහර යීම්රයර

නිර්ොේලරරීරීභ 

 ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරරහඳෘතිර60රක්ර යීභරසිදුො ුරඅ්රරීරීභරර 

 ශ්රීරරංහර්වහයරවහරෘෂිර්භඹරපිළිඵරවරජර්නකර02ක්රප්රහලඹුරඳත්රරීරීභර 

 විොේලත්රොටිරහලීනරපුහුණුර38ක්රරඵහදීභර 

 ඳලසචහත්රඋඳහධිරශිත්ර41රක්රරඵහදීභ 

 ඵංේරහොේලරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණර්ඹත්නඹරොත්රශ්රීරරහංරීරවිදහඥයි්ර4ක්රඹහර

ොටිහලීනරපුහුණුරරඵහරදීභර 

 භළොකසිඹහනුරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණරවහරංර්ධනර්ඹත්නඹුරශ්රිරරහංරීරවිදහඥයි්ර4රක්ර

ඹහරොටිරහලීනරපුහුණුරරඵහරදීභරවහරභළොකසිඹහනුරවිදහඥයි්ර4ක්රවහරශ්රීරරංහොව්දීර

ොටිහලීනරපුහුණුරරඵහරදීභර 

ප්රතිපරරර-රෘෂිරක්ොේත්රඹුරඅලරවිදහත්භරදළනුභරපුළුකරරීරීභරභගි්රතියහයරහෂිර්භහ්ත්ඹර

ප්රර්ධනඹර 

ප්රතිරහීන්ර-ර 

 NARS ්ඹත්නඹ්හිරවිදහඥඹ් 

 යවිර්චහර්ඹරු්ර 

 විලසරවිදහරරසිසු් 

 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

NARS ඳර්ොැණර්ඹත්නර
ඵහහියරවිභර්ලනඹරසිදුරීරීභර 

NARS 
ඳර්ොැණර
්ඹත්නර
්ඹත්න-06 

NARS ඳර්ොැණර
්ඹත්නර්ඹත්න-
06 

නළත්ර 

අ්ත්ර්රජහතිරෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරළසිඹරඳළළත්වීභර 

ඳර්ොැණර
ඉදිරිඳත්රරීරීභර
100 

ඳර්ොැණරඉදිරිඳත්ර
රීරීභර107 

නළත්ර 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 
හර්ඹරහධනරදර්ලඹර අඹ රඟහයත්රප්රභහණඹර 

විභර්ලනඹරශරයුතුර්ඹත්නර 6 6 
විදහත්භරඳ්රිහරඉදිරිඳත්රරීරීම්ර 100 107 
ඳර්ොැණරවහරඅයුණදකරම්ඳහදනඹ 6 4 
අොඵෝධත්හරගිවිසුම්රඹුොත්රොටිහලීනරපුහුණුර 10 19 
ළඩුණළු 5 5 
ඳර්ොැණරහඳෘතිර යීභර 68 64 
ජර්නර 2 2 
දත්ත්රඳේධතිර 29 26 
ඳර්ොැණරළරළසභරවිලසොකණඹ 1 1 

රරර 

9.රරභසථමරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර-සිඹළුභරහර්ඹඹ්රළරසුම්රශරඳරිදිරර

ඉටුයරඅ්රයර ත්ර 

7.ුණරරප්රතිඹර 
 

   

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

NARS ්ඹත්නරරඳර්ොැණර
ක්රිඹහහරීරළශසුම්රපිළිඵර
විලසොකණඹරප්රහලඹුරඳත්රීරීභ 

්ඹත්නර21 ්ඹත්නර21 නළත් 

ජහතිරෘෂිහර්මිරඳර්ොැණර
ප්රුණත්හරක්ොේත්රර12ක්රඹුොත්ර
ම්ඳහදනඹරරීරීභර 

ක්ොේත්රර12 ක්ොේත්රර12 නළත් 

INFORM දත්ත්රඳේධතිරර
විලසොකණඹරරීරීභර 

්ඹත්නර29 ්ඹත්නර26 ්ඹත්නර3රදත්ත්රඳේධතිරරළොඵමි්ර
ඳතීර 

ඳර්ොැණරවහරඅයුණදකර
ම්ඳහදනඹර 

ඳර්ොැණර6 ඳර්ොැණර4 ඳර්ොැණරඉකලීභරරළබීභරභත්රොනසර
ොව්.රඉකලීම්රරළබීරතිබරඳර්ොැණරසිඹකරර
වහරඅයුණදකරරඵහොදනරරදී 

ශ්රිරරංහර්වහයරවහරෘෂිර්භඹර
වහරවරජර්නරඹර 

ොළුම්ර2 ොළුම්ර2 නළත්ර 

ඵංේරහොේලරෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණරබහරවහරභළොකසිඹහනුර
ෘෂිහර්මිරඳර්ොැණර්ඹත්නරවහර
ංර්ධණර්ඹත්නරඅත්යර තිර
අොඵෝධත්හරගිවිසුම්රඹුොත්ර
විදහඥයි්රපුහුණුරරීරීභර 

විදහඥයි්ර10 විදහඥයි්ර12 නළත්ර 

හලීනරළදත්භරී්රයුතුරළඩුණළුර
ඳළළත්වීභර 

5 5 නළත්ර 

ඳර්ොැණරහඳෘතිරර යීභර හඳෘතිර68 හඳෘතිර64 ඉතිරිරහඳෘතිර4රවහරඅර්ධරහර්ෂිරර
 යීම්රඉදිරිොැදීරසිදුරීරීභුරනිඹමිත්ඹර 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝර
ශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශර
ුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.රඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

ුණරරප්රතිඹරඅඩුරවොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

ෘෂිහර්මිර
ඳර්ොැණර
ශභනහයණඹර 

27.12 12.65 - - 47  

ප්රහේධනරමිරදීරළීනම්ර 7.88 2.79 - - 35  
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4.4.6රරරොවක්ුර්රො බ්ඵෆඩුරො විරුයුතුරඳර්ොැණරවහරපුහුණුරරීරීොම්ර

්ඹත්නඹ 

දළක්භර-රතියහයරො විජනරවහරග්රමීය ඹරංර්ධනඹරදවහරදළනුභරජනනඹරයරොඵදහරවළරීොම්රප්රුණඹහරවීභර 

ොභොවයර-රඳර්ොැණරවහරපුහුණුරුයුතුර සුරි්රො විජනරවහරග්රහිහමීය ඹරක්ොේත්රඹරලක්තිභත්රරීරීභ.ර 

හර්ඹරබහයඹර-රහෂිර්භහ්ත්ඹරවහරො විරුයුත්රංර්ධනඹුරඅදහරර භහජර

්ර්ක රඳයොැනරසිදුරරීරීභරවරඑභරඳර්ොැනඹ්හිරො ඹහර

ළනිොම්රප්රතිඳත්තිරතීයනරළනිභරදවහරප්රතිඳත්තිරම්ඳහදයි්ුර

ොඹ ුණරරීරීභර 

1.රංර්ධනරළඩුවනර/ හඳෘතිඹර -රරඳර්ොැණර,රපුහුණුරරවහර

ොනත්ර  

2.රඅයුණණුරර -රො විජනරවරග්රහමීය ඹරඅංලොැරතියහයර

ංර්ධනඹරවහරනරදළනුභරජනනඹරයරොඵදහරවළරීභ.ර 

3.රනිභවුභරර -රඳර්ොැණරහර්ත්හ,රප්රතිඳත්තිරංක්ෂි්පත්ඹ,රො ඹහර

ළීනම්රඉදිරිඳත්රරීරීොම්රළඩුණළු 

4.රප්රතිපර  ර -රඳර්ොැණරලි්රරඵහ්නහරරනිභනරවහර

නිර්ොේලරඳහදරයනිමි්රප්රතිඳත්තිරම්ඳහදනඹරරීරීභරභඟි්ර

ො විරජනත්හොේරජීනරත්ත්ත්ඹරළඩිරදියුණුරවීභ. 

දළනුභර්කඳරකුරත්හරර්ධනඹරරීරීභරභඟි්රලක්තිභත්ර

ො විජනරභහජඹක්රමහිවීභ.  

5.රප්රතිරහීන්ර -රො විරජනරවහරග්රහභරංර්ධනරක්ොේත්රොැරරප්රතිඳත්තිර

ම්ඳහදඹ්ර,රො වී්ර(සත්රීරවරපුරු)රරො විරනහඹයි්,රො විරජනර

ක්ොේත්රොැරංර්ධනරනිරධහරී්,රග්රහභරංර්ධනරනිරධහරී්රර 

6.රොබෞතිරප්රතිඹර-රර 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

ඳර්ොැණර 
01.R- 524    ශ්රීරරංහොව්රවිඹලිරරහඳොැරොත්ෝයහරත්ර
හරඳේධතී්රොේලගුණිරවිඳර්ඹහරුරො දුරුවීොම්ර
වළරීඹහරපිලිඵරඅධඹනඹ 

ඵහහියරවිභර්නඹ ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයරදීර
 ත්. 

* 

02.රR-525 සිත්ුණරහ්ත්හරො විරංවිධහනරරරත්ත්ත්ඹර
වහරඵරළ්වීොම්රඅලත්හරපිළිඵරඅධඹනඹර 

අහනරහර්ත්හර ඵහහියරවිභර්නඹර * 

03.R- 526 ඌරඳශහත්රතුශරදරිද්රත්හඹරඌනරරීරීොභහිරහර
ක්ෂ්රද්රරමූරරළඳයුොභහිරඳරිඹරවහරපරදහයිත්හඹරරර   

අහනරහර්ත්හර ඵහහියරවිභර්නඹර * 

04.R-527 ඌරවරනළොනහියරනරජීවීරරහඳර්ශ්රිත්ර
නරත්ත්ර-රමිනිසරළටුභරපිළිඵරඅධඹනඹරර 

ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයර
දීර ත්. 

ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයරදීර
 ත්. 

* 

05.රR-528 ොඳ ලිති්රො පි්රඵෆේරවහරර්ච්රෂීට්ර
ොනුුරවිකඳරබහවිත්ඹ්රවදුනහරළීනභරපිළිඵරසිදුර
යනරඅධඹනඹර 

ඳරුණරොටුම්ඳත්රර
අතිොර්රර
අධක්රොත්ර
බහයරදීර ත්.ර 

ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයරදීර
 ත්. 

* 

පුහුණුරළඩුණළු 



263 
 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

06.රR- 529 උතුරුරභළදරඳශහොත්රසුයක්ෂිත්රජරරමූරහරඹක්ර
ොරරළසිරජරරබහවිත්ඹරඉවරරනළංවීොම්රක්රභොව්දඹක්ර
ො ඹහරඵළලීොම්රඅධඹනඹර 

ඳරුණරොටුම්ඳත්රර
අතිොර්රර
අධක්රොත්ර
බහයරදීර ත්. 

ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයරදීර
 ත්. 

* 

07.රR-531 ශ්රීරරංහොව්රගුණහත්භරබීජරඅර්ත්හඳකර
නිසඳහදනඹරදවහරයහජරවරොඳෞේලිරඅංලඹ්හිර
වවුකහරිත්ොැරදිලහනතිඹ 

ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයර
දීර ත්. 

හර්ත්හරසර
යමි්රරඳතී. 

* 

08.රR-532 ශ්රීරරංහොව්රෘෂිර්භරක්ොේත්රොැරසිදුරයනර
රදරඳර්ොැණරවහරංර්ධනර්ොඹෝජනඹ්රපිළිඵර
විභසුභ 

අහනරහර්ත්හර දත්ත්රවිලසොකණඹරවහර
හර්ත්හරසර
රීරීභ.්ඹත්නරදවහර
ෝරෝරහර්ත්හර
සරොොර්.ර 

 

* 

09.රR-533 වීරහොව්රදළනුරඳතිනරඳලිොඵෝධනහලර
බහවිත්ඹරඅඩුරරීරීභරදවහර තිරඅහලඹ්රවදුනහරළීනභර
(අදහනම්රශභනහයණඹරඅධහයණඹරරීරීභරතුලි්)ර
පිලිඵරඅධඹනඹ 

ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයර
දීර ත්. 

දත්ත්රවිලසොකණඹර
වහරහර්ත්හරසර
රීරීභ 

* 

10.රරR-534 ොේලගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුරඅනුත්රවීභර
වහරවිඹලිරරහඳඹරතුරර්යක්ෂිත්රෘවඹ්හිරඑශළුර
හරපිළිඵරඅධඹනඹ 

ඵහහියරවිභර්ලනඹර හර්ත්හරසර
යමි්රරඳතී 

අධඹනොැර
දිගුක්රසිදුරවිඹ 

11ර.රR- 536 ශ්රීරරංහොව්රහරගුණරහරයක්ණඹර
පිලිඵරඅධඹනඹර 

දත්ත්ර
විලසොකණඹර 

දත්ත්රවිලසොකණඹර * 

12.රරR-537 ෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුුරඅඹත්රොවශර
ොඵ ජු්රවකරපිලිඵරත්භ්රප්රතිඹර යීොම්ර
අධඹනඹ 

දත්ත්ර
විලසොකණඹර 

දත්ත්රවිලසොකණඹර * 

13.රR- 538 ශ්රීරරංහොව්රඳරතුරුරවරඑශළුරදවහර
“ඹවඳත්රෘෂිහර්මිරපිළිොත්“ර(SL GAP) 
ළඩුවනරක්රිඹහත්භරරීරීොම්දීර තිරඅභිොඹෝරවර
ප්රණත්හ 

ඳරුණරොටුම්ඳත්ර
අංලරප්රධහීනුරබහයර
දීර ත්. 

හර්ත්හරසරරීරීභ * 

14.රරR- 541 ශ්රීරරංහොව්රමිනිෝපරහරිරොඹෝජනහරක්රභොැර
හර්භහර්රඳේධතිරරභනහයණඹරළඩිරදියුණුරරීරීභර
ම්ඵ්ධරනිඹුණරහඳෘතිඹ 

අ්රහර්ත්හර ොටුම්ඳත්ර
අහනයි 

* 

15.රරR- 539රඳරතුරුරො වී්ොේරළුළුරපිළිඵරර
මික්ණඹ 

අ්රහර්ත්හර අ්රහර්ත්හරබහයර
දීර ත්.ර 

* 

16.රරරීරිරනිසඳහදනරඅඹරඑතුරරීරීොම්රජහරඹ්ර
අධඹනඹරරීරීභරරරR - 542 

දත්ත්රරැසරරීරීභර දත්ත්රරැසරරීරීභ * 

17.රCR – 530 රංහොව්රොත්ෝයහරත්රප්රොේලරර
අ්නහසි,රොොකරවහරඅමරඹනරඳරතුරුරොඵෝරරරඅඹර
දහභරවිලසොකණඹරරීරීොම්රඳහදරමික්ණඹර 

FAO ්ධහයරළඩුවනරීර 
ොටුම්ඳත්රහර්ත්හක්රරඵහරදීර ත්.ර 

* 

18. CR – 535රභවළලිරංහරොද්රෝණිර්ශ්රිත්ර්්තිර
ො විරප්රජහ්රොේලගුණිරවිඳර්ඹහඹ්ුරඅනුහුරුරයර
වීොම්රහඳෘතිඹර(CCAP – II) පිළිඵ ඳහද මීය ක්ණඹ  

UNDPර්ධහයරළඩුවනරී. 
හර්ත්හරඅ්රයර ත්.ර 

* 

19.ර CR – 540රතියහයරවහරොේලගුණිරවිඳර්ඹහර
ප්රතිොයෝධනරක්රොභෝඳහඹ්රහරඳේධතී්ුරඅ්ත්ර්ත්ර
රීරීභරපිළිඵරරහීඹරඋඳහඹභහර්රවදු්හදීොම්ර
හඳෘතිඹර“ම්ඳත්රසුයරීමි්රහරරීරීභ“ 

FAO ්ධහයරළඩුවනරී 
මික්ණඹරසිදුරයමි්රඳතී.ර 

* 

පුහුණුර 
01.රො විරහ්ත්හරවිඵරරළ්වීොම්රඑක්රදිනරපුහුණුර
ළඩුවන 

- ළඩුව්ර20ක්ර
ඳත්හර ත්.ර 

* 

02.රග්රහභරංර්ධනරළඩුව්රළරසුම්රරීරීභරවර
ශභනහයණඹරවහරප්රජහරවබහගීත්රක්රභොව්දඹර
බහවිත්හරරීරීභරපිළිඵරපුහුණුරළඩුවනර(භහත්ොකරවර
භවනුය) 

- ළඩුව්ර2රක්ර
ඳත්හර ත්. 

* 

03.රභහජරජීවීයණඹරපිළිඵරපුහුණුරළඩුවන - ළඩුව්ර1රරක්ර
ඳත්හර ත්. 

* 

04.රෘෂිරහඳහයරශභනහයණඹරපිළිඵරපුහුණුර
ළඩුවන 

- ළඩුව්ර2රක්ර
ඳත්හර ත්. 

* 
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*රප්රතිඹරරළරරීඹරයුතුරප්රභහණඹරී්රඅඩුරවීරනළත්.ර 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ     

ළඹරශීර්ඹර(Vote) 2018ර
ර්ඹුර
ෝශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

2018.12.31ර
දක්හරනිදවසර
යර තිර
ුණදර(රු.මි) 

2018.12.31රුරමූරර
ප්රතිඹ(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹ 
ප්රතිලත්ඹක්ර
ලොඹ්ර% 

ත්රර
විඹදභ 

ඵළදීම් අවිච්ොේද 

පුනයහර්ත්න 160 157.7 178.5 4.99 - 114ර% 

ප්රහේධනර 34 25.2 24.4 4.087 - 83ර% 
 
ළඹරශීර්ඹරවහරෘෂිර්භරඅභහත්හංලරරප්රතිඳහදනරර ංර්ධනරළඩුව්ර/රහඳෘතිරර/ රඳර්ොැණර/රොනත් 

ඳර්ොැණර 
 

10.953  10.056   91ර% 

පුහුණුර 
 

4.1  3.489   85ර% 

ොනත්ර-රළඩුණළුර/ම්භ්ත්රණර
/ප්රදර්ලනර 
 

4.6  3.106   67ර% 

ළඹරශීර්ඹරවහරවිොේලරහඳෘතිර(හඳෘතිරරර්ඹ)ර:-ර(රවිොේලරණඹ,රරවිොේලර්ධහය,රප්රතිඳහර්ලවිඹර,රොනත්ර) 

විොේලරඅධහයරරඵනරහඳෘතිර
හඳෘතිර3 

24.3 - 5.7 - - 23ර% 

ුණළුරඑතු 43.953 - 22.351 - - 50.% 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹරරර 

ොභභරයරතුරරභහනරම්ඳත්රවර්ඹත්නිරංර්ධනරඅංලඹරවිසි්රො විරනහඹඹ්ර,රෘෂිර්භර

වහරග්රහමීය ඹරංර්ධනරක්ොේත්රොැරනිරධහරී්ර5101රොදොනකුරපුහුණුරයර ත්.රඉංග්රීසිරඳර්ොැණරහර්ත්හර

10,ර සිංවරර 01ර වර ොදභශර 01ර ලොඹ්ර ඳර්ොැණරහර්ත්හර 10ක්ර ප්රසිේධිඹුර ඳත්ර යර ත්.ර ොදභශර

ඵසි්රො විරජනරඟයහරවත්යක්රප්රහලඹුරඳත්රයර තිරඅත්යරො විරුයුතුරඅධඹනරඟයහරඑක්දර

ො විරුයුතුරපුත්රවසුනරසිංවශරොදභශරොදක්දරප්රහලඹුරඳත්රයර ත්.ර 

9.ර භසත්ර ළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණර ර ර ර හර්ත්හරළසීභර 50%ර ර -ර 75%ර අත්යර

ප්රතිඹක්රඅත්රයරොනර ත්.ර 2018ර ොර්රඳර්ොැණරහර්ත්හරපුහුණුරුයුතු,ර ළඩුණළුරවහර ප්රසිේධර

ොේලණ,රඟයහරවහරපුත්රවසු්රප්රසිේධිඹුරඳත්රරීරීභරතුටුදහඹරභට්ුභරඳත්හරොනරො සර තිර

ඵරප්රහලරරරවළරීඹ.ර 

 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹර
අඩුවොැරනම්ර
එඹුරොවේතුර 

05.රො විරංවිධහනරලක්තිභත්රරීරීොම්රපුහුණුර
ළඩුවන 

- ළඩුව්ර15රරක්ර
ඳත්හර ත්. 

* 

06.රනිොයෝගීරඳයපුයක්රවහරෘෂිර්භඹරපිළිඵරපුහුණුර
ළඩුවන 

- ළඩුව්ර17රරරක්ර
ඳත්හර ත්. 

* 

ොනත්ර 
01.රරජහත්්ත්යරපුහුණුර 

- ළඩුව්ර1රරක්ර
ඳත්හර ත්. 

* 

02.රම්භ්ත්රණ,රොේලණ,රප්රසිේධරොේලන - ළඩුව්ර5රරක්ර
ඳත්හර ත්. 

* 

03.ර්ඹත්නරප්රහලනරවරභහධරළඩුව් -  * 
04.රප්රදර්ලන - 02රවබහගීරවීර ත්.ර * 
05.රඳර්ොැණරවහරපුහුණුරමිටුර - මිටුරරැසවීම්ර04රක්ර

ඳත්හර ත්.ර 
* 
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4.4.7රරරරරරශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹ 

දළක්භ -තියහයරඉඩම්රවහරසබහවිරම්ඳත්රශභණහයනඹරවහරනරොේහරවිවිධත්ඹක්රතුරර

වරිත්රවරඳරියඹක්ර -ර රුරපරරපිරිරයුක්. 

ොභොවය - පරදහයීරඉඩම්රශභණහයනඹරවහරවිධිභත්රජරරංයක්ණඹක්රවහරඋසර

භහනරම්ඳත්රඋඳොඹෝජනඹ්රතුළි්රඳහරිරිරභහජරංසෘතිරවහර්ර්ක ඹරවිඵරරළ්වීභර

වහරඅලරරදහඹත්ඹරළඳයීභ. 

විධිරනිොඹෝරඅනුරහර්ඹඹ්ර 

 ෘෂිහර්මිරවිවිධහංගීයණඹ,රජනහහරංර්ධනඹරවරපූර්ණරම්ඵ්ධිත්රදිඹොඵත්භර

ශභණහයනඹරදවහරළරසුම්රසරරීරිභරවරඅභහත්යඹහරවිසි්රලි්රරරනිලසචඹර

යනුරරඵනරප්රොේලරරරංසථමහරවිසි්රොවෝර්ණ්ඩුොව්රනළත්ොව ත්ර්ණ්ඩුොව්රොන නර

නිොඹෝනේත්ර්ඹත්නරභගි්රොවෝරඑභරසුරසුම්රම්ඵ්ධීයණඹරරීරිභරවහරක්රිඹහොව්රොඹදවීභ. 

 ංසථමහරොත්රතුරයනරරදරොවෝරඳයනරරදරසිඹලුරඉඩම්,රඋඳරිභරපරදහ,රඳරියඹර

රැකීභ, ඉඩම්රවරජරරම්ඳත්රංයක්ණඹරවරජනහහරංර්ධනඹරත්වවුරුරරීරීොම්ර

ඳයභහර්ථමොඹ්රශභනහයණඹරරීරිභ. 

 ෘෂිහර්මිරනිසඳහදනරසරරීරීොම්රවරඅොරවිරරීරීභ. 

 ෘෂිහර්මිරවිවිධහංගීයණඹරවරජනහහරංර්ධනඹරදවහරපිරිඹත්රඋඳයණරවර

ඹ්ොත්රෝඳයණරපිහිටුවීභ,රඒහරනඩත්තුරරීරිරවරක්රිඹහත්භරරීරිභ. 

 නිලසචිත්රප්රොේලරරරෘෂිහර්මිරවිවිධහංගීයණඹ,රජනහහරංර්ධනඹරවරදිඹොඵත්භර

ශභණහයණඹරක්රිඹහොව්රොඹදවීභරදවහරඅලරඹයිරරනුරරඵනරසිඹළුරපිඹයරක්රිඹහත්භර

රීරිභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳහංශුරංයක්ණඹරවරත්හක්ණිර

පුහුණුරළඩුව්ර 
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අයුණණු    

 ඳ,රජරඹ,රලහරඹනරසහබහවිරම්ඳත්රතියහයරොරරශභනහයණඹරයමි්රවරිත්රශ්රීර

රංහක්රො ඩනළගීභරදවහරදහඹරවීභ. 

 නරත්හක්ණඹරබහවිත්ොඹ්රඉරක්රත්රඉඩම්රරනිසඳහදනරපරදහයිත්හඹරර්ධනඹරයර

ජහතිරෘෂිර්ර්ක ඹරලක්තිභත්රරීරිභුරදහඹරවීභ. 

 ෘෂිහර්මිරවිවිධහංගීයණඹරවහරඒහඵේධරො විඳශරශභනහයණඹක්රතුශරජීොනෝඳහඹර

ංර්ධනඹරදවහරඅලරළඩුව්රළරසුම්රරීරීභරවහරක්රිඹහත්භරරීරීභ. 

 ොශදොඳ රරප්රණත්හරවරඳහරිොබෝගිරඉකලුභරඉරක්රයරග්රහමීය ඹරනිසඳහදනරදවහර

ොශදොඳ රරප්රර්ධනඹුරදහඹරවීභ. 

 හණිජරවහරඅඳනඹනඹරඳහදරයත්රෘෂිර්භහ්ත්ඹක්රො ඩනළගීභරවරෘෂිරහඹර

ො ඩනළගීභරදවහරභූමිඹරවරභහනරම්ඳත්රංර්ධනඹරවරශභනහයණඹරරීරිභ. 

 ්ඹත්නිරහර්ඹරහධනඹරවහරොේහරපරදහයිත්හඹරඉවශරනළංවීභරදවහරඅලරරර

ක්රොභෝඳහඹඹ්රළරසුම්රරීරීභරවහරක්රිඹහත්භරරීරීභ. 

නිභවුභ - 

 විඹහනුඵේධරදළනුභරරඵහදීභරතුශරො විරඳවුකර25,000රක්රවිඵරරළ්වීභුරවළරීවීභ. 

 ොවක්ොුඹහර්ර1000රක්රතුශරඅතිොර්ර්වහයරොඵෝරහරරීරීභුරවළරීවීභ. 

 ොවක්ොුඹහර්ර100රක්රතුශරසක යරොඵෝරහරරීරීභුරවළරීවීභ. 

 කුඩහරො විඳරරඒර3500රක්රතුශරොටිරහලීන, භධරහලීන,රසක යරොඵෝරහරරීරීභුර

වළරීවීභ. 

 හඵනිරොඳ ොව යරොභ.ොු .ර4250රක්රනිසඳහදනඹරරීරීභුරවළරීවීභ. 

 ො විරඳවුකර1225රක්රදවහරඅර්ධරෘවහශ්රිත්රකුකුකරඳළුවුර12,250රක්රරඵහදීභ. 

 ජරරමූරහරර25රක්රංයක්ණඹරරීරීභරවහරොවක්ොුඹහර්ර850රරඳහංශුරංයක්ණරළඩුව්ර

ක්රිඹහත්භරරීරීභ. 

ප්රතිපර - 

 ොේශීඹර්වහයරසුරඵරරීරීභරතුශර්නඹනිරර්වහයරප්රභහණඹරඅභරරීරිභුරදහඹරවීභ. 

 ොඵෝරවිවිධහංගීයණඹරතුශරඉඩම්රඒරරරනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවශරනළංවීභ. 

 රවිරඅභරහඵනිරෘෂිරර්භහ්ත්ඹරප්රර්ධනඹරදවහරදහඹරවීභ. 

 ෘෂිරනිසඳහදනරඅොරවියණඹරදවහරවිධිභත්රක්රභොව්දඹ්රසරරීරීභ. 

 ලහ,රඳරවහරජරඹරඹනරසහබහවිරම්ඳත්රංයක්ණඹරවහරශභනහයණඹරදවහරඅලර

ුයුතුරසිදුරරීරිභ. 

 ත්ත්රොප්රෝටීනරඅලත්හරපුයහලීභරතුශරග්රහමීය ඹරභ්දොඳෝණරත්ත්ත්ඹරඅභරරීරිභ. 

 ග්රහමීය ඹරප්රජහරවිඵරරළ්වීභරදවහරංවිධහනරත්රරීරිභරතුශරභහනරඅලත්හර තිරො විර

ප්රජහරඒයහශීරරීරීභ 
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ප්රතිරහීන්ර   

ශ්රීරරංහරවදමභරඅධිහරිඹරවිසි්රක්රිඹහත්භරයනරරදරසිඹලුභරංර්ධනරළඩුව්,රප්රජහර

වබහගීත්ඹරතුශරක්රිඹහත්භරයනුරරඵනරඅත්ය,ර2018රර්ොැරඑොරරදහඹරයත්රප්රතිරහීන්ර

ණනර25000රක්රොව්.ර 

6. ොබෞතිරප්රතිඹ     

  ක්රිඹහහයභ ඒඹ ොබෞතිර
ඉරක්ඹ 

ොබෞතිර
ප්රතිඹ 

ංර්ධනර
ළඩුව්ර
ක්රිඹහත්භරවර
දිස්රික් 

1 "වරිත්රවිඹ" 2018-2020රජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹරදවහ දහඹත්ඹරරඵහදීභ 

1.1 විඹහනුඵේධරත්හක්ණිරපුහුණු ළඩුව් 190 183 කුරුණෆර,ර
භවනුය,ර
භහත්ොක,ර
නුයඑළිඹ,ර
ඵදුකර,රයත්නපුය,ර
ෆකර,ර
ළරණිඹ,ර
ම්ඳව, ොඳ ොර 
්නරු,රඅම්ඳහය,ර
අනුයහධපුය,ර
වම්ඵ්ොත් ු. 
  
  
  
  
  
  
  
  

1.2 ොබෝ විවිධහංගියණඹරවහර්ර්ක ර
ොඵෝරංර්ධනරළඩුවන  

ොවක්ුඹහර් 115 110 

1.3. අතිොර් ්වහයරොබෝරහරළඩුවන හ ශරොවක්ුඹහර් 1000 947 

1.4. කුඩහ ො විඳශරංර්ධනරළඩුවන ො විඳර ඒ 4250 4250 

1.5 හඵනි ොඳ ොව යරනිසඳහදනඹරප්රචලිත්ර
රීරීභ 

ොභ.ොු . 4250 4250 

1.6 හඹත්රහඵනිරොඳ ොව යර
නිසඳහදනඹ 

ොභ.ොු . 1600 1400 

1.7 ප්රජහරඳහදරඳළරරත්හ්රසථමහපිත්රරීරීභ ඳළරරත්හ් 25 25 

1.8 ොටිරහලීනර/රභධරහලීනරොඵෝරහර
ළඩුවන 

ොඵෝරහරඒ 7500 2500 

1.9 ග්රහමීය ඹරෘෂිරහඹත්රංර්ධනර
ළඩුවන 

හඹයි් 365 350 

2 ප්රජහරජීොනෝඳහඹරංර්ධනඹරදවහරනරඒහඵේධ ො විඳරරශභණහයනඹ 

2.1 විඹහනුඵේධරත්හක්ණිරපුහුණු ළඩුව
් 

10 10 එභරරර- 
  

2.2 ග්රහමීය ඹරප්රජහරොඳෝරළඩුවන ෘවසථමර
ඒ 

1500 1225 

3 "තියය" ජනහහ ංර්ධනඹරදවහරනරසහබහවිරම්ඳත්රශභණහයනඹ 

3.1 විඹහනුඵේධරත්හක්ණිරපුහුණු ළඩුව
් 

10 10 එභරර- 
 
  
  
  

3.2 ජරරමූරහරර, දිඹදුරුරවහරජරරප්රබරංයක්ණඹ ංයක්ෂිත්ර
ජරර
මූරහර 

30 24 

3.3 නහඹත්රංර්ධනඹ ළඩුව
් 

5 5 

3.4 ො විඳලි්රඵළවළයරඳහංශුරවහරජරරංයක්ණඹ ංයක්
ණර
නිර්මිත් 

13 13 

3.5 ඳහංශුරංයක්ණඹ ොවක්ොු
ඹහර් 

930 886.25 

4 හණිජරො විඳරරංර්ධනඹරවහ ෘෂිරහඹත්රංර්ධනඹ 

4.1 ඳකොකළොක/ො ත්භොකරො විඳරරංර්ධනඹ හඳෘති 5 4   
  
එභරරරර- 

4.1 වදමභරමූඳහයරංවිධහනරජහරඹරො ඩනළගීභ රැසවීම්ර/ර
ො විරවුණ 

500 405 

4.1 ෘෂිරනිසඳහදනරඅොරවිරඒරසථමහපිත්රරීරීභ අොරවිර
ඒ 

1 1 

5 ්ඹත්නිරහර්ඹරහධනඹර/රොේහ පරදහයිත්හඹරඉවශරනළංවීභ. 

5.1 භහනරම්ඳත්රංර්ධනඹ නිරධහරි
් 

75 75 එභරර- 
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8. ශඟහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශඟහයත් ප්රභහණඹර-    

අනුර
අංඹ 

ක්රිඹහහයභ දර්ලඹ ශඟහයත් ප්රභහණඹ 

1 අතිොර්ර්වහයරොඵෝරහ ොවක්ොුඹහර් ප්රභහණඹ ොවක්ොුඹහර් 947 

2 ්ර්ක රොඵෝරහරළඩුවන හ යනරරදරොවක්.රප්රභහණඹ ොවක්. 115 

3 කුඩහරො විඳරරංර්ධනඹ ංර්ධනඹ යනරරදරො විඳරර
ඒරණන 

කුඩහ ො විඳරර3,500 

4 හඵනිරොඳ ොව යරනිසඳහදනඹ නිසඳහදනඹ යනරරදරහඵනිර
ොඳ ොව යරප්රභහණඹ 

ොභ.ොු . 4250 

5 ග්රහමීය ඹරප්රජහරොඳෝණරළඩුවන රඵහරොදන රදරකුකුකරඳළුවුර
ප්රභහණඹ 

කුකුක ඳළුවුර12,250 

6 ජරරමූරහරරංයක්ණඹ ංයක්ණඹ යනරරදරජරරමූරහරර
ණන 

ජර මූරහරර24 

7 ඳහංශුරංයක්ණඹ ංයක්ණඹ යනරරදර
ොවක්ොුඹහර්රණන 

ොවක්. 886 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵදරනිරීක්ණඹර - 

ශ්රීරරංහර වදමභර අධිහරිඹර විසි්රක්රිඹහත්භරයනර රදර ංර්ධනර ළඩුව්ර අත්රි්රවරිත්ර විඹර

ජහතිර්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹුරදහඹරවීොම්රළඩුවොනහිරොබෞතිරහර්ඹරහධනඹර90%රක්රනර

අත්ය,ර ප්රජහර ොඳෝණර ළඩුවෝර ොබෞතිර හර්ඹර හධනඹර 81%ර රී.ර ර සහබහවිර ම්ඳත්ර

ශභනහයණර ළඩුවෝර ොබෞතිර හර්ඹර හධනඹර 95%ර ක්ර නර අත්ය,ර හණිජර ො විඳරරර

ශභණහයණර ළඩුවෝර ොබෞතිර හර්ඹර හධනඹර 65%ර රී.ර ර ්ඹත්නිර හර්ඹර හධනඹර වහර

ොේහරපරදහයිත්හරළඩුවෝරොබෞතිරහර්ඹරහධනඹර96%රරී.රරඒරඅනුරඅධිහරිොැර2018රර්ඹර

තුශරඅත්යත්රභසත්රොබෞතිරහර්ඹරහධනඹරප්රතිලත්ඹක්රොරර85%රක්රනරඅත්ය,රමූරරහර්ඹර

හධනඹර84%රරී.ර 

7.  ොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

  ක්රිඹහයභ ෝර
ශරුණදර 
රු.මි. 

විඹදම්ර
ශරුණදර 
රු.මි. 

අත්ළතිර
මකඳත් 
රු.මි. 

ඵළදීම්ර
රු.මි. 

මූරරප්රතිඹ 
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹ 
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතු 

1 "වරිත්රවිඹ" 2018-2020රජහතිර
්වහයරනිසඳහදනරංග්රහභඹ දවහර
දහඹත්ඹරරඵහදීභ 

52.45 41.76 7.54   80%   

2 ප්රජහරජීොනෝඳහඹරංර්ධනඹරදවහර
නරඒහඵේධ ො විඳරර
ශභණහයනඹ 

5.35 4.56     85%   

3 "තියය" ජනහහරංර්ධනඹර
දවහරනරසහබහවිරම්ඳත් 
ශභණහයනඹ 

41.65 39.83     96%   

4 හණිජරො විඳරරංර්ධනඹරවහර
ෘෂිරහඹත්රංර්ධනඹ 

15.5 7.781     50%   

5 ්ඹත්නිරහර්ඹරහධනඹර/රොේහර
පරදහයිත්හඹරඉවශරනළංවීභ. 

10.049 10.766     107%   

ුණළුරඑතු 125.00 104.69 7.54   84%   
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4.4.8රරරරජහතිරඳසුරඅසනුරශභනහයණර්ඹත්නඹ 

රදළක්භර -ර ජහතිර ්වහයර සුයක්ෂිත්ත්හර වහර තියහයර ඳසුර අසනුර ංර්ධනොැර විශිසුත්භර

ොක්්ද්රසථමහනඹරවීභර 

ොභොවයර -ර හර්ඹක්භර වහර පරදහයිර ඳසුර අසනුර ත්හක්ණිර භළදිවත්වීභර තුලි්ර ජහතිර ්වහයර

සුයක්ෂිත්ත්හොඹහිරතියහයරංර්ධනඹර තිරීරීභරවහරත්යඟහරීරමිරක්රඹුොත්රොේශීඹරවහරවිොේශීඹර

ොශඳරුරඋසරත්ත්ත්ොඹ්රයුත්රසුයක්ෂිත්ර්වහයරනිසඳහදනරළඳයීභරු රළඳයුම්රවහරඅඹදහභඹ්ර

ලක්තිභත්රරීරීභ 

වළඳි්වීභර-රර්ර1972රඅංර11රදයණරයහජරෘෂිහර්මිරසථමහරඳනොත්හිරප්රතිඳහදනඹ්රඹුොත්රශ්රීර

රංහර ප්රජහත්හ්්රිරභහජහදීර ජනයජොැර අංර 1137/10ර දයණර අතිවිොලේර ළට්රනිොව්දනඹරභඟි්ර

2000ර ර්ොැර ජනිර 19ර ළනිර දිනර ොභභර ්ඹත්නඹර පිහිටුහර  ත්.ර ්ඹත්නොැර ප්රධහනර හර්ඹබහයඹර

නුොැර රෘෂිහර්මිරොඵෝඹ්ොේරඳසුරඅසනුරශභනහයණඹුරඅදහරරඳර්ොැණරවහරංර්ධනරර

ුයුතු,රපුහුණු,රහ්පති,රත්හක්ණිරඋඳොේලනරොේහරවහරයහඹනහහයරොේහරසිදුරරීරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

විධිරනිොඹෝරඅනුරහර්ඹරබහයඹ් 

 වී,රවකරඅොනකුත්රධහනරර්රඑශළුරවහරඳශතුරුර,රක්ොේත්රරොඵෝර,රකුළුඵඩුරොඵෝරරවහරළපූර

භකර රර අසනුර ොනලීභ,ර ඳරිවයණඹර වහර ප්රහවනඹර ,ර ඵඩහර රීරීභර වර කත්ඵහර ළීනභර

,ප්රහථමමිරවරේවිතීයිරළසුම්රක්රභර ,ර අතුරුපරරබහවිත්ඹර ,රත්ත්ත්රවතියණඹර්දිඹුර

අදහරරත්හක්ණඹ්රවඳුනහරළීනභරවහරප්රචහයණඹ 

 ෘෂිර ොඵෝඹ්හිර ප්රහථමමිර වර ේවිතීයිර ළසුම්ර පිරිළඹර අඩුර රීරීභර වහර ඳසුර අසනුර

ත්හක්ණිර ක්රභර ඹහ්ත්රීයණඹර රීරීභර වර විධිභත්ර ඳසුර අසනුර ත්හක්ණිර ක්රභොව්දඹ්ර

වයවහර ෘෂිහර්මිර ොඵෝඹ්ොේර ොඳෝණීඹර ත්ත්ත්ඹර ඉවශර නළංවීභර වහර ඒර තුළි්ර

ජනත්හොේරොඳෝණීඹරභට්ුභරනඟහරසිටුවීභ 

 ො වී්ොේර්දහඹම්රවරරැරීඹහරඅසථමහරරරළඩිරීරීභරවරජීොනෝඳහඹරභහර්රළඩිදියුණුරරීරීභර

වහරග්රහමීය ඹරභට්ුමි්රතියහයරෘෂිර්ශ්රිත්රර්භහ්ත්රංර්ධනඹරරීරීභරවහරහ්පත්රරීරීභර 

 නිසඳහදනරඅොරවිොැරගුණහත්භබහඹර ,රඳසුරඅසනුරත්හක්ණඹරපිළිඵදරනරශීකීඹරක්රභරබහවිත්ඹරවහර

බහණ්ඩරඅොරවිරඳවසුම්රළඩිරදියුණුරරීරීභර තුළුරඳසුරඅසනුරත්හක්ණරක්ොේත්රොැරරළඩිදියුණරශර

ශිකීඹරක්රභර පිළිඵර පරදහයීරත්හක්ණර හුභහරුර වහර ඒහර ො වී්ර ,ර ො විර ංවිධහනර වහර අොනකුත්ර

ඳහර්ලරු්රවහරොනත්රඅදහරරඉරක්රණ්ඩහඹම්රඅත්යරප්රචලිත්රරීරීභ.ර 

2018-12-05 නරදින ඹහඳනඹරදිස්රික්රොෞරොේහරඅධක්රහර්ඹහරොැදීරඳළළත්වුර

ළඩුවනරවහරරඳර්ොැණරහඳෘතිර 
 



270 
 

මූරරප්රතිඹර 

ළඹශීර්ඹර(Vote) 2018ර
ර්ඹුර
ෝශර
ුණදර 
රු.රමි. 

2018.12.31ර
දක්හරනිදවසර
යර තිරුණදර 
රු.රමි. 

2018.12.31රුරමූරරප්රතිඹරරු.රමි. මූරරප්රතිඹ 
ප්රතිලත්ඹක්ර
ලොඹ්ර% ත්ර

විඹදභ 
ඵළදීම් අවිච්ොේද 

පුනයහර්ත්න 
(118-02-05-03-1503) 

115 114 114 1.0  100 

ප්රහේධනර(118-02-05-03-
2201වහර 
118-02-03-20-2509) 

115.58 25.13 17.863 52.043 38.253 93.58 

 
ළඹරශීර්ඹ: 118-02-03-20-2509රෘෂිර්භරඅභහත්හංලරප්රතිඳහදනරරංර්ධනරෘඳෘතිර/රඳර්ොැණර/ 

ංර්ධනරෘඳෘති 85.19 3.18 2.04 45.20 32.09 93.1 
ඳර්ොැණ 10.38 1.94 0.18 2.93 6.16 89.4 

ළඹරශීර්ඹර:  බහණ්ඩහහයොැරෘජුරප්රතිඳහදනරඹුොත්රසිදුයනරහඳෘතිර(118-02-05-03-2201) 

ඳර්ොැණර්ඹත්නිර
ංර්ධනරවහරොේර
ංර්ධනරුයුතු 

20.0 20 15.64 3.90  97.7 

ළඹරශීර්ඹරවහරවිොේලරහඳෘතිර(හඳෘතිරර්ඹ)ර:-(විොේලරණඹ,රරවිොේලර්ධහය,රරප්රතිඳහර්ලවීඹ,රොනත්) 

ුණළුරඑතු 230.58 139.12 131.86 53.04 38.25 96.8 

 

්ඹත්නඹරවිසි්රහක්හත්රයත්රයුතුරතියහයරංර්ධනරදර්ලරවරඉරක්ර-ර2රවර12ර,ර2.2.1ර 

ශ්රීරරංහොව්ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හර තිරීරීභරවහරඳසුරඅසනුරත්හක්ණිර

ක්රිඹහහයම්රප්රර්ධනඹරරීරීභරඋොදහරඳලසචහත්රඅසළ්නරපිළිඵරත්හක්ණර

්ඹත්නොැරංර්ධනරුයුතුරසිදුරීරීභ 

1.රළඹරශීර්ඹරරර-ර118-02-05-03-2201 

2.රඅයුණණුරර-රශ්රීරරංහොව්ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හර තිරීරීභරවහරඳසුරඅසනුරත්හක්ණිරක්රිඹහහයම්ර

ප්රර්ධනඹරරීරීභුර ළසිරොබෞතිරඳරියඹරනිර්භහණඹරරීරීභ 

3.රනිභවුභරර-ළඩිදියුණුරශරෝහසිහහයරවිදහහයරවහරහර්ඹහරයීඹරඳවසුම් 

4.රප්රතිපරර-රඳසුරඅසනුරත්හක්ණඹරපිළිඵරෝහසිරපුහුණුරළඩුව්ර48ක්රඳත්හරපුේරයි්ර

1522ක්රපුහුණුරො ුර ත්.රපුේරයි්ර3190රුරෝහසිහහයරවහරම්භ්ත්රණරඳවසුම්රරඵහරදීර

රු.මි.ර14ක්දරඳසුරඅසනුරත්හක්ණඹරපිළිඵරඋඳොේලරොේහරතුලි්රරු.මි.ර3ක්රවර්දහඹභක්රදරඋඳඹහර

 ත්.ර 

5.රප්රතිරහීන්ර-රෘජුරප්රතිරහීන්රංහරර4000ක්රඳභණර(යු)රනරඅත්යර්ඹත්නොැරොේයි්ර

150ක්රඳභණරර ක්රොරරප්රතිරහබරහිමියනුර ත්. 
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8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර 

ඳසුරඅසනුරත්හක්ණඹරපිළිඵරපුහුණුරළඩුව්ර48ක්රඳත්හරපුේරයි්ර1,ර522ක්රපුහුණුරො ුර

 ත්. 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර 

මූරරප්රතිඹර97ර%රරී.ර 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ ශඟහයත්රඉරක්ඹර ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්රඑඹුර
ොවේතුර 

්ර්ක රලොඹ්රළදත්රොේශීඹරරඵහත්ර
වළරීරඑශළුරොඵෝරවහරොඹෝරරඅඩුර
උසණත්රඵඩහයණරත්ත්ඹ්රපිළිඵර
 යීභ 

භහළුරමිරිසරත්ක්හලිරවහරයවිරරර
වහරොඹෝරඅඩුරඋසණත්ර
ඵඩහයණරත්ත්ඹ්රරවඳුනහරර
ළීනභ 

ඳර්ොැණඹරනිභරො ුර
 ත්.ොත්ෝයහරත්රරඑශළුර
ොඵෝරවහොඹෝරඅඩුර
උසණත්රඵඩහයණර
ත්ත්ඹ්රවඳුනහරොනර ත්. 

- 

විදහහයරවහරඹහ්්රිරළඩඳරරඳවසුම්ර
ළඩිදියුණුරීරීභ 

ජහත්්ත්යරප්රමිතියණඹ්ුර
අදහරරවිලසොකණරඳවසුම්ර
 තිරරීරීභර 

අලරඋඳයණරමිශදීරළීනම්ර
සිදුරයර ත්.රරවිදහහයර
විලසොකණඹ්රපුළුකරවීර ත්. 

- 

ඩහරොඹෝරොේහ්රරඵහදීභරවහරඳසුර
අසනුරත්හක්ණර්ඹත්නොැරොබෞතිර
ම්ඳත්රළඩිදියුණුරීරරීභ 

ෝහසිහහයරවහරඅොනකුත්ර
ොබෞතිරම්ඳත්රළඩිරදදියුණුර
රීරීභ 

ඳසුරඅසනුරත්හක්ණඹර
පිළිඵරපුහුණුරළඩුව්ර
48ක්රඳත්හරපුේරයි්ර
1522ක්රපුහුණුරො ුර
 ත්.පුේරයි්ර3190රුර
ෝහසිහහයරවහරම්භ්ත්රනර
ඳවසුම්රරඵහරදීරරු.මි.ර14ර
්දහඹභක්රඋඳඹහර ත්. 

- 

ඳසුරඅසනුරත්හක්ණර්ඹත්නඹරවහරනිසිර
ොත් යතුරුරඳේධතිඹක්ර තිරීරීභ 

ොත් යතුරුරත්හක්ණිරඳවසුම්ර
 තිරීරීභ/රුයුතුරඅයමහර ත් 

පුසත්හරඹරවහරඅලර
ත්හක්ණිරොඳ ත්ඳත්ර
මිශදීොනර ත්.රර 

- 

ඳසු අසනු ත්හක්ණර්ඹත්න ොේඹ් 
වහ ොඹෝ යහජහරී ඳරියඹක් ළඳයීභ 

හර්ඹහරයීඹරඳවසුම්රර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

අදහරරඋඳයණරමිශදීරොනර
්ඹත්නරොේඹ්රවහර
රඵහරදීර ත්. 

- 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹ       

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් ෝරශර
ුණදරරර 
(රු.මි.) 

විඹදම්ර
ශරුණදරරර 
(රු.මි.)ර 

1.රඅත්ළතිර
මකඳත්ර 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර
ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර
ප්රතිඹර
අඩුවොැර
නම්ර
එඹුර
ොවේතු 

්ර්ක රලොඹ්රළදත්රොේශීඹර
රඵහත්රවළරීරඑශළුරොඵෝරවහර
ොඹෝරරඅඩුරඋසණත්රඵඩහයණර
ත්ත්ඹ්රපිළිඵර යීභ 

0.16 0.159   99.3  

විදහහයරවහරඹහ්්රිරළඩඳරරඳවසුම්ර
ළඩිදියුණුරරීරීභ 

3.286 2.892 0.385  100  

ඩහරොඹෝරොේහ්රරඵහදීභරවහර
ඳසුඅසනුරත්හක්ණර්ඹත්නොැර
ොබෞතිරම්ඳත්රළඩිදියුණුරරීරීභ 

10.226 6.272 3.524  93.4  

ඳසුරඅසනුරත්හක්ණර්ඹත්නඹරවහර
නිසිරොත් යතුරුරඳේධතිඹක්ර තිරීරීභ 

0.464 0.464   100  

ඳසු අසනු ත්හක්ණර්ඹත්න 
ොේඹ් වහ ොඹෝ යහජහරී 
ඳරියඹක් ළඳයීභ 

5.863 5.853   100  

ුණළුරඑතු 20 15.641 3.909  97.8  
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4.4.9රරරජහතිර්වහයරප්රර්ධනරභණ්ඩරඹ 

රජහතිර්වහයරප්රර්ධනරභණ්ඩරඹර1973රොර්රශ්රීරරංහරජහතිරහගිනිරනිවීොම්රහඳහයරභණ්ඩරඹර

ොරරඳහර්ලිොම්්තුරඳනත්ක්රභඟි්රසථමහපිත්රරර්ඹත්නඹරී.රොඳයරනහභඹර15.ර05.ර2009රදිනරඳළතිර

ළමනට්රභණ්ඩරරරැසවීොම්දිරජහතිර්වහයර ප්රර්ධනරභණ්ඩරඹරොරරොනසරරීරීභුරතීයණඹරවිඹ.ර

1973ර ොර්දිර ොභභර භණ්ඩරඹර පිහිටුවීභුර එක්ත්ර ජහතී්ොේර ංභඹර වර්වහයර වර ෘෂිර්භර

්ඹත්නොැර (Food and Agriculture Organization - FAO) දර වහඹර රළමන.ර ොභභර ්ඹත්නඹර

ෘෂිර්භර අභහත්හංලඹර ඹුොත්ර  තිර භණ්ඩරඹරී.ර ්යම්බොැර දීර ර ොභභර භණ්ඩරඹර ඳවසුම්ර

ඳඹ්ොනක්රවරවිොේලර්ධහයරඹුොත්රක්රිඹහත්භරනරහඳෘතිරම්ඵ්ධීහයොඹක්රොරරක්රිඹහර

යර ත්.රර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දළක්භ 

ො විරජනත්හොේරවරඅඩුරයප්රහදර තිරජනත්හොේරඅභිභහනඹරනළත්ත්ර තිරරීරීභරවහරළඩර 

ුව්රක්රිඹහත්භරරීරීභරභගි්ර්ර්ක රසහධීනත්ඹරවරසරවිලසහඹර තිරරීරීභ. 

ොභොවය 

ප්රතිරහීන්රරොේර්ර්ක රසහධීනත්ඹර තිරරීරීභුත්රඅනු්රභත්රඹළීොම්රරංසෘතිඹරභරවළයවීභර

වහත්රෘෂිර්භර ර,ඳශුරම්ඳත්රවරොනත්රක්ොේත්රරරරරනිපුණත්හ රංර්ධනඹරදවහරවබහගීත්ර

ංර්ධනරළඩරුව්රරක්රිඹහත්භරරීරීභ' 

හක්හත්රයරළීනභුරඅෝපක්ෂිත්රතියයරංර්ධනරඅයුණණරරවරදර්ල 

ර-ර2ර,ර12-කුගි්නරදුයලීභ,ර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හරවහරඉවශරොඳෝණඹක්රඅත්ඳත්රයළීනභරවර

තියහයරෘෂිර්භඹරප්රර්ධනඹරරීරීභර 

්ඹත්නඹරපිහිටුවීොම්රඅයුණණුර 

 ප්රධහනරොරර්ර්ක රඅහධහයණත්ඹුරබහජනඹරවරජනත්හුරොේඹරළඳයීභ. 

 යජඹරවිසි්රසරයනරරදරංර්ධනරළඩරපිළිොරුරඅනුකරරහභහජීඹරවහර්ර්ක ර

ංර්ධනඹරවහරවිොේශීඹ,රොේශීඹරනිොඹෝජත්රරර්ධහයරරඵහරළීනභ. 

 භවජොනෝඳහයරහභහජීඹරවහර්ර්ක රංර්ධනරොඹෝජනහරක්රභරක්රිඹහත්භරරීරීොම්දීර

්ඹත්නරුරවහරොනත්රභණ්ඩරරුරවහඹරවීභරර. 

මසට්රවහරවිබත්හඹර

ඳරීක්හරරීරීභරවහරබුත්ත්රර

ො විඳරරංර්ධනඹර 
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 ෘෂිහර්මිරවහරහර්මිරංර්ධනඹරොොයහිරොඹ ුණරවරනිලසචිත්රොඹෝජනහරක්රභරුර්ධහයර

රීරීභරඑභරොඹෝජනහරක්රභරදියුණුරරීරීභරවරම්ඵ්ධීයණඹරරීරීභ. 

 ෘෂිහර්මිරවහරහර්මිරනිසඳහදනඹරළඩිරරීරීභරවහරවරොඹෝජනහරක්රිඹහත්භරරීරීොභහිරහර

්ණ්ඩුොව්රොන වරනිොඹෝජත්රඋන්දුරරීරීභ. 

 ජහත්්ත්යරහගිනිරනිවීොම්රහඳහයඹරවරරොනත්රඒරවහරභහනරවිොේශීඹර්ඹත්න,රංම්රොවෝර

මිතිරභරවොඹෝොඹ්රුයුතුරරීරිභ. 

 

හර්ඹඹ 

 ංර්ධනරමූරඹ්රහමූහිරඅයුණණක්රොොයහිරොඹ ුණරරීරීභුරරොභෝධහනඹරරීරීභ 

 ළමිරජනත්හුර්ර්ක රවරභහජරර්ධනඹු ර,වොඹෝගීරවීභරවහරඅසථමහරරඵහරදීභර  

 ංර්ධනරක්රිඹහලිඹුරවබහගීවීභරවහරළමිරජනත්හුරඵරඹරරඵහරදීභ 

 සඹංරප්රචලිත්රතියහයරංර්ධනඹක්ර තිරරීරීභරවහරඳහයම්ඳරිරළමිරජනත්හොේරසර

විලසහඹර තිරරීරීභරභරරඵහරත්රවළරීරඅඹඹ්රරොත්රොනසරරරීරීභ 

 ොේශීඹර්වහයරබහවිත්ඹරවරනිසඳදනඹරප්රර්ධනඹරරීරීභ 

 ඳසුරරඅසනුරවහනිඹරඅභරරීරීොම්රත්හක්ණඹ මම්රභට්ුභරොත්ක්රරැොනරඹහභ 

 

 
ුණරරප්රතිඹර 

ළඹශීර්ඹර 2018රර්ඹුර
ෝශරුණදර 
(රු.මි.) 

2018.12.31ර
දක්හරනිදවසරයර
 තිරුණදර 
(රු.මි.) 

2018.12.31රුරමූරරප්රතිඹ මූරර
ප්රතිඹර 
ප්රතිලත්ඹක්රර
ලොඹ්ර
% 

ත්රර
විඹදභ 

ඵළ
දී
ම් 

අවිච්ොේද 

පුනයහර්ත්න 50.00 46.40 63.68 - - 127% 

ප්රහේධනර 8.00 8.00 4.54 - - 56% 

 

ළඹරශීර්ඹරවහරෘෂිර්භරඅභහත්හංලරරරප්රතිඳහදනරරරංර්ධනරළඩුව්ර/රහඳෘතිරර/රඳර්ොැණර/රොනත් 

ජහතිර්වහයරළණොලිඹ 6.ර00  
ර(රු.මි.)ර2.ර00ර
්.ප්ර.භර.භඟි්ර 
ුණළුරණනර
8.00ර)  
 

4.ර04 
( ඉතිරිඹර
ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹර
භඟි්ර) 

9.ර11  3.ර06 151ර% 

්පරභඟුකරඋොශර ( අභහත්හංලඹර
භඟි්ර
ප්රතිපූර්ණඹර
යනුර ත්.ර) 

(රළබීරොන භළත්.ර)   0.73  

ොෝඹහර්ශ්රිත්ර්වහයර
නිසඳහදනරළඩුවනර 

15.00  0.83 
( ඉතිරිඹර
හෂිර්භර
අභහත්හංලඹර
භඟි්ර) 

1.08 
 

 0.ර24 7.ර2 % 
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31.12.2018රදක්හරොබෞතිරප්රතිඹ 
 

ක්රිඹහහයම්  මූරරප්රතිඹ  
ොබෞතිරප්රතිඹ   හර්ෂිර

විඹදභර
(රු.මි.) 

හර්ෂිර
්දහඹභර
(රු.මි) 

භව්රොඳෝ ඉරක්ඹ 2.34 3.60 ්ොන රුරර්භහ්ත්රලහරහරතුරරොභභර
නිසඳහදනරසිදුරොොර්.ර01kg ඳළට්ර660රක්දර
40kgරඳළට්ර150රක්දරනිසඳහදනඹරවිඹ.රදළනුර
එක්සුෲඩර්රඹ්ත්රඹරක්රිඹහරවියහිත්විර තිරඵළවි්ර
නිසඳහදනඹරත්හහලිරඅත්හිටුහර ත්.ර 

ප්රතිඹ 0.90 1.16  

සුොඳෝ ඉරක්ඹ 1.48 1.80 ්ොන රුරර්භහ්ත්රලහරහරතුරර
නිසඳහදනඹරසිදුරොොර්.ර200gරඳළට්ර1100රක්ර
නිසඳහදනඹරයනරරදි.රදළනුරඑක්සුෲඩර්ර
ඹ්ත්රඹරක්රිඹහරවියහිත්විර තිරඵළවි්රනිසඳහදනඹර
ත්හහලිරඅත්හිුහර ත්. 

ප්රතිඹ 0.46 0.80 

ඳහයම්ඳරිරවකර
හඳෘතිඹරරංකුට්ටිඹ 

ඉරක්ඹ 21.96 34.9 ඳහයම්ඳරිරවකර01kgරඳළට්ර3522රක්රසර
යර ත්.රනිඹඹරනිහරඅෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹර
රඵහරළීනභුරොන වළරීරවිඹ. 

ප්රතිඹ 1.67 0.66 

ත්ර්වහයරදවහර
ඵඩඉරිඟුර්නඹනර
හඳෘතිඹ 

ඉරක්ඹ 7422 7642.5 ත්ර්වහයරනිසඳහදනර්ඹත්නරදවහර
ොශදොඳ රරසථමහයරමිරක්ර තිරයමි්ර
ොභ.ොු .ර36613රක්ර්නඹනඹරයර ත්. 

ප්රතිඹ 1609 1657 

බුත්ත්රරො විඳරර-රර
හඵනිරොඳ ොව ය 

ඉරක්ඹ 4.99 5.00 ො ම්ොඳෝසට්රොඳ ොව යරභධසථමහනොැදිර
ොඳ ොව යරොභ.ොු ර0.14රක්දරඵඳු්රමිරණඹර
ොභ.ොු .ර0.11රක්දරරනිසඳහදනඹරයර ත්.රර 

ප්රතිඹ 2.52 2.57 

ඌනරබහවිත්රඳශතුරුර
භඟි්රබීභරනිසඳහදනඹ 

ඉරක්ඹ 0.645 0.32 ොඵෝත්කර5326රක්රනිසඳහදනඹරො ුර ත්. 
ප්රතිඹ 0.711 0.359 

ොත්ෝොේරපිටිරහඳෘතිඹර
/වකරපිටිරහඳෘතිඹ 

ඉරක්ඹ 3.47 3.86 වකරපිටිර750gරඳළට්ර2321රක්දර400 gරඳළට්ර
830රක්දරනිසඳහදනඹරයර ත්.රොත්ෝොේරපිටිර
400gරඳළට්ර2965රක්ද,ර750gරඳළට්ර53රක්දර
්ොන රුරර්භහ්ත්රලහරහරතුරර
නිසඳහදනඹරසිදුරයනරරදි. 

ප්රතිඹ 0.39 0.84 

ොේශීඹරඵඩරඉරිඟුරමිරදීර
ළීනොම්රෘඳෘතිඹ 

ඉරක්ඹ 101.8 106.0 ොේශීඹරඵඩරඉරිඟුර52,389kgරක්රඅනුයහධපුයරවර
ොභ ණයහරරදිස්රික්රලි්රමිරදිර්නහරරදි. ප්රතිඹ 2.635 2.309 

ඳළරරත්හනර/රඳළරර
අොරවිරභධසථමහනඹර
නහයහොවේ් පිු 

ඉරක්ඹ 10.69 12.0 නහරිරළසිඹ්ුරවරයහජරවරපුේලිර
අංලඹ්රවහරොතුරරංර්ධනඹරදවහර
අලරසිඹළුභරොේරඳවසුරමිරුරරඵහදීභරසිදුර
ොොර්. 

ප්රතිඹ 9.320 11.70 

ඳළරරත්හනර/රඳළරර
අොරවිරභධසථමහනඹර
ොදහිර 

ඉරක්ඹ 4.30 4.72 නහරිරළසිඹ්ුරොතුරරංර්ධනඹරදවහර
අලරසිඹළුභරොේරඳවසුරමිරුරරඵහදීභරසිදුර
ොොර්. 

ප්රතිඹ 5.561 6.288 

ොදහිරරඅොරවිළර ඉරක්ඹ 50.0 51.0 ජනත්හරොත්රවනරමිරුරොේශීඹර්වහයරරඵහර
ළීනභුරඅසථමහරඋදහයරදීභත්,රොේශීඹර්වහයර
නිසඳහදඹ්රදිරිරළ්වීභත්රසිදුරයනුරරළොබ්.ර 

ප්රතිඹ 41.58 41.01 
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4.4.10රරරරජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹ 

වළඳි්වීභර 

1988රඅංර68රදයණරොඳ ොව යරවිධිභත්රරීරීොම්රඳනත්රඹුොත්ර1988රොදළම්ඵර්රභර23රනරදිනරශ්රීර

රංහරප්රජහත්හ්්රිරභහජහදීරජනරයජොැරළට්රඳත්රඹරඅනුරජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹර

්යම්බරයනුරරළබීඹ. 

දළක්භ 

ශ්රීරරංහොව්රහරයනරසිඹළුරොඵෝරරරනිසඳහදනරපරදහයීත්හඹරඉවරරනළංවීභරවහරඅහඵනිරවහර

හඵනිරොඳ ොව යරනිඹමිත්රප්රමිතිොඹ්රයුක්ත්රම්ඳහදනඹරවහරබහවිත්ඹරත්වවුරුරරීරිභ. 

ොභොවය 

ොඳ ොව යර විධිභත්ර රීරීොම්ර ඳනොත්ර විධිවිධහනර අනුර අදහරර සිඹළුර ඳහර්ලරු්ර ම්ඵ්ධරර

යනිමි්ර විදහනුකරර නිර්ොේලඹ්ර භත්ර ොඳ ොව යර අලත්හඹර ත්ක්ොේරුර රීරීභ,ර ොඳ ොව යර

්නඹනඹරවහරොත් රඳහරනඹ,රනිසිරගුණහත්ොඹ්රයුතුරොඳ ොව යරොඵදහරවළරීභරරවහරඅොශවිඹරත්වවුරුර

රීරිභ,රහඵනිරවහරඅහඵනිරොඳ ොව යරරබහවිත්ොැදීරඳරියරහිත්හමීය රොරරොඳ ොව යරබහවිත්ඹරළඩිර

දියුණුරරීරීභ,රො විරප්රජහොේර්දහඹභරඉවශරනළංවීොම්රඅයුණණි්රයුතුරොඳ ොව යරවනහධහයරොඹෝජනහර

ක්රභඹර ොභොවඹවීභර වහර ොඳ ොව යර බහවිත්ර රක්ොේත්රොැර අක්රමිත්හඹ්ර ළශළක්වීභර වහරක්රිඹහභහර්ර

ළීනභ. 

තියහයරංර්ධනරඅයුණණර-ර2,ර12 

ඉවත්රඅයුණණරහක්හත්රයරළීනභරවහර්ඹත්නොැරදහඹත්ඹ 

 ප්රමිතිොඹ්රවහරගුණහත්භබහොඹ්රයුත්රොඳ ොව යරො වී්රොත්රරඵහරළීනභුරඳවසුම්ර

ළරසීභරභඟි්රහරයනුරරඵනරඳරිඹරවහරඅසළ්නරඉවරරනළංවිභ. 

 ොඳ ොව යරවහරවනහධහයඹරුණදලි්රරඵහදීභරතුලි්රො වී්ොේරනිසඳහදනරවිඹදම්රඅඩුරවීර

ො වී්ොේර්දහඹභරළඩිරවීභ. 

 වීරවරඅතිොර්රොබෝරවහරොඳ ොව යරවනහධහයරුණදකරරඵහදීොභ්ර්වහයරොබෝර

නිසඳහදනඹරඉවරරඹහොභ්රග්රහමීය ඹරජනත්හොේර්දහඹභරළඩිරවීභ. 

අයුණණු 

 ොේශීඹරොඳ ොව යරඅලත්හඹරවඳුනහළීනභ 

 ොඳ ොව යර්නඹනඹරවහරොත් රඳහරනඹර 

 ොඳ ොව යරරප්රමිතිඹරවහරගුණහත්භබහඹරත්වවුරුරරීරීභ 

 ොඳ ොව යරදවහරුණදකරවනහධහයරරඵහදීොම්රළඩුවනරවිධිභත්රක්රිඹහත්භරරීරීභ 

 ොඳ ොව යරොඵදහවළරීොම්රුයුතුරවිධිභත්රනිඹහභනඹරරීරීභ 
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හර්ඹබහයඹ 

ජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹ 
 
 
1988රඅංර68රදයණරොඳ ොව යරඳණත්රවිධිභත්ර
ක්රිඹහත්භරරීරීභ 
 
විදහනුකරරොඳ ොව යරනිර්ොේලඹ්රඳදනම්රයර
නිමි්රොඳ ොව යරඅලත්හඹරනිළයදිර
වඳුනහළීනභ 
 
ොඳ ොව යරඅලත්හඹරනිළයදිරොව්රහුරපුයහදීභර
ත්වවුරුරරීරීභ 
 
ොඳ ොව යරරරප්රමිතිඹරවහරගුණහත්භබහඹර
ත්වවුරුරරීරීභර 
 
ඒරඒරොබෝරදවහරනිර්ොේශිත්රොඳ ොව යරබහවිත්ඹර
විධිභත්රරීරිභ 
 
යජොැරොඳ ොව යරවනහධහයරළඩපිළිරරවිධිභත්ර
ක්රිඹහත්භරරීරීභ 
 
ොඳ ොව යරම්ඵ්ධරහර්ඹඹ්හීරනියුතුර්ඹත්නර
රරහර්ඹඹ්රවිධිභත්රරීරීභරදවහර්ඹත්නර
ලක්තිභත්රරීරිභ 
 
ොඳ ොව යරබහවිත්රක්ොේත්රයොැරඅක්රමිත්හඹ්ර
අභරරීරීභරවහරොඳ ොව යරපිළිඵරනිරරොත් යතුරුර
ප්රහලඹුරඳත්රරීරිභ 
 
ොඳ ොව යරබහවිත්ඹරවහරොඵදහවළරීභරපිළිඵරදත්ත්ර
ඳේධතිඹක්රඳත්හොනරඹහභ 

යජොැරොඳ ොව යරභහම්ර(රක්රොඳ ොව ය,ර
ො ශමරො භර්කරොඳ ොව යර,රරංහර
ොඳ සෝපට්රොඳ ොව යරභහභර) 

ොඳ ොව යර්නඹනඹ,රමිරරරීරීභ,රොඵදහවළරීභරවහර
ොශදහභ 
සහයක්රොඳ ොව යරොත් රත්ත්ත්ඹ්ර
ඳත්හොනරඹහභර 
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4.4.11.රසීර/රරංහරොඳ ොව යරභහභ 

දළක්භර 

“ර ශ්රීර ර රහංරීර ොඳ ොව යර ොශඳරරනිඹුණහර ොරරෘෂිර

රක්ොේත්රඹරවහරඒ 

ර්ශ්රිත්ර නර නිඳළයුම්,ර ොේහර වහර ොඹදවුම්ර ඳඹනර

විවිධහංගීයණඹර වර ර නර ොර ුර ර ළරොඳනර ප්රුණත්භර

්ඹත්නඹරවීභර” 

 

ොභොවය 

“රයහජරප්රතිඳත්තිරරුරඅනුකරරරක්රොඳ ොව යරඳවුොකර

උඳරිභරදහඹත්ොඹ්රශ්රීරරංහොව්රෘෂිර්භරවහර

ො විජනරොේහරක්ොේත්රොැරනිසඳහදන, ්දහඹභරවහර

රහබදහයීත්ඹරළඩිරීරීභරදවහරඵහුවිධරොශඳරරඉකලුභුර

රිරනරොඳ ොව යරනිසඳහදනඹරවහරඅොරවිඹරතුළි්රභහොම්ර

රහබදහයීරතියහයරරඳළළත්භරත්වවුරුරරීරීභර” . 

 

ීනතිභඹරඳසුමභ 

1. 1957රඅංර49රදයණරයහජරහර්මිරඳනත්රඹුොත්රශ්රීරරහංරීර 
ො විරජනත්හොේරොඳ ොව යරඅලත්හඹ්රපුයහලීභරවහරජර්භහනුර 
ුණවහණ්ඩුොව්රමූරරවහරත්හක්ණිරදහඹත්ොඹ්ර1964රොර්දීරරංහරොඳ ොව යරරංසථමහර්යම්බර
විඹ. 
 
2. එභරංසථමහර1987රඅංර23රදයනරයහජරංසථමහරවරයජඹුරඳයහත්ර්ඹත්නරසීමිත්රභහම්ර
ඵුර ඳත්රීරිොම්ර ඳනත්ර අනුර ර 1992ර ළ්පත්ළම්ඵර්ර භර 15ර ළනිර දිනර සිුර ඵරර ඳළළත්ොනර ඳරිදිර
සීභහහිත්රරංහරොඳ ොව යරභහභරනමි්රනළත්රසථමහපිත්රවිඹ. 
 
3. එඹරර්ත්භහනොැර2007රඅංර07රදයණරනරභහම්රඳනත්රඹුොත්රනළත්රලිඹහඳදිංචිරවීර ත්. 
 
4. 2008.08.01ර ර දිනර සිුර සීභහහිත්රරංහර ොඳ ොව යර භහභර වහර සීභහහිත්රත්භ්ඩුරෘෂිර
ොඳ ොව යර භහභර ඒහඵේධර යර එඹර සීභහහිත්ර රංහර ොඳ ොව යර භහොම්ර ොඳ ොශ ්නරුර
ප්රහොේශීඹරොඳ ොව යරඵඩහරංකීර්ණඹක්රොරරක්රිඹහත්භරොව්. 
 

හර්ඹබහයඹ 
 
ොත්ර ,ර ොඳ කර වහර යඵර්ර ඹනර හම්ප්රදහයිර අඳනඹනර ොඵෝඹ්රර වහර අොනකුත්රෘෂිර ොඵෝඹ්රවහර
අලරසිඹළුභරොඳ ොව යරර්ඹ්ර්නඹනඹ, නිසඳහදනඹ, ත්යහරීරොශදඳරරතුරරඅොරවිරරීරීභරවහර
ොඵදහවළරීභර 
ශ්රීරරහංරීරො විරජනත්හරොත්ර2018රර්ොැ ඹරර්නඹරවහරරභසථමරවීරවනහධහයරරොඳ ොව යරර
අලත්හොඹ්ර60%රරප්රභහණඹක්රරඅඳරභහභරභඟි්රොඵදහරවළරීභරවහරරඵහරදීරතිබුණරඅත්ය,රදියිනර
පුයහර පිහිටිරො විජනරොේහර භධසථමහනර 365රභඟි්රවීරවනහධහයර ොඳ ොව යර 100ර%රරප්රභහණඹක්ර
ොඵදහවළරීභරසිදුයනරරදී.ර 
යහජර වර ොඳෞේලිර භහම්ර ඒහඵේධර ක්රිඹහලිඹක්ර ඔසොේර  තිර යර ්නහර රදර අොඵෝධත්හර
ගිවිසුභක්ර භත්ර හඵනිර ොඳ ොව යර අොරවිර රීරිොම්ර හඳෘතිඹක්ර ්යම්බර යනර රදි.ර නර යජොැර
ප්රතිඳත්තිඹරඹුොත්රො විරජනත්හරයහඹනිරොඳ ොව යරබහවිත්ොඹ්රඅඩුරයරඒරොනුුරහඵනිර
ොඳ ොව යර බහවිත්ඹර හුරුර රීරීොම්ර නර තියහයර ංර්ධනර ඉරක්ර ජඹර ළීනභර උොදහර අඳර භහභර

හඵනිරොඳ ොව යරරප්රචලිත්ර

රීරීභර 
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දහඹත්ඹරරඵහරොේ.රොම්රනරවිුරො විරජනත්හරොත්රංසථමහරනමි්රහඵනිරළුරොඳ ොව යර ,ර
ංසථමහරො ම්ොඳෝසට්ර ොඳ ොව යරවරංසථමහරනමි්රහඵනිර දිඹයරොඳ ොව යරවදු්හර දීභරවරඑඹර
ො විරජනත්හරොත්රප්රචලිත්රරීරීභුරඅලරඅොරවිරප්රර්ධනරුයුතුරසිදුරයනුරරළොබ්.ර 

ඳරිඳහරනරුවඹ 

ොභභර භහභර බහඳති, නිොඹෝජර බහඳති, ක්රිඹහහරීර අධක්ර වහර හභහනහධිහරීර හර්ඹහරරුර
අභත්යරුණදක, භහනරම්ඳත්, ප්රම්ඳහදන,රඅොරවි, ොඵදහවළරීම්ර , අබ්ත්යරවිණන,රයහඹනහහය,ර
විොලේරහඳෘති,රීනතිර, හර්මිරරවහරොත් යතුරුරත්හක්ණරඹනරඅංලඹ්ෝරභ්විත්රොව්. 

ොඵදහවළරීම්රජහරඹ 

ොභභරභහොම්රප්රධහනරඳරිඳහරනරහර්ඹහරඹරවහරභධභරඵඩහරංකීර්ණඹරත්ත්ර, හුණුපිටිොැරපිහිුහර
 තිරඅත්යරභසත්රදියිනභර්යණඹරනරඳරිදිරදිස්රික්රොඳ ොව යරඵඩහර41රරී්රභ්විත්රඅොරවිර
වහරොඵදහවළරීොම්රපුළුකරරජහරඹරී්රයුක්ත්රොව්.රප්රධහනරඵඩහරංකීර්ණොැරොඳ ොව යරොභ.ොු .ර67,000ර
ක්ර ද, ොඳ ොශ ්නරුරප්රධහනරප්රහොේශීඹරඵඩහරංකීර්ණොැරොභ.ොු .ර18,500 ක්රදර තුළුර දියිනර
පුයහර පිහිටිරසිඹළුභරප්රහොේශීඹරඵඩහර රරොභ.ොු .ර49,975රරඳභණරඵඩහරරීරීොම්රඳවසුම්රලි්ර
භ්විත්රොව්. 

2.රතියහයරංර්ධනරඅයුණණුර 

2.3.රයර2030රනරවිුරකුඩහරඳරිභහණරෘෂිරනිසඳහදඹ්ොේරෘෂිරනිසඳහදනරොදගුණඹක්රරීරිභුර
දහඹවීභරවහරජජරඳේධතිඹරංයක්ණඹරරීරිභ. 

2.4 ජජරඳේධතිරංයක්ණඹරයරනිමි්රයර2030රනරවිුරතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරනඟහර
සිටුවීභරවහරනිසඳහදනඹරොදගුණඹක්රරීරිභ. 

2018රර්ඹරතුශරරමූරරොබෞතිරප්රතිඹ 

 අඳර භහභර භඟි්ර ො විජනර ොේහර භධසථමහනර වයවහර වීර ො විත්ළනර වහර 60%ර ර ර

ප්රභහණඹක්ර ොඵදහවරිනර අත්ය,ර 2018ර ර්ොැර වීර වනහධහයර ොඳ ොව යර ර අොරවිර ඉරක්ඹර

ොභ.ොු .ර253,567රරී.රොභභරර්ඹරතුශරොභ.ොු .ර187,356රඅොරවිරයර ත්.ර්දහඹභරරු.රමිලි.ර

1873.567රක්රොව්.ර 

 ජහතිරොඳ ොව යරොකම්රහර්ඹහරඹරභඟි්රරඵහර දීර තිරොෝුහුරඅනුරඅොනකුත්රොඵෝරර

වහර රඵහර දීර  තිර අොරවිර ඉරක්ඹර ොභ.ොු .33,591ර රී.ර 2018ර ර්ොැර අොරවිර යර තිර

ොඳ ොව යරප්රභහණඹරොභ.ොු .303රරී.ර්දහඹභරරු.මිලි.ර09රරක්රොව්. 

 2015ර ර්ොැර සිුර නර යජඹර විසි්ර ක්රිඹහත්භර ප්රතිඳත්තිඹක්ර භත්ර ො විර ජනත්හර ොත්රර

අොනකුත්රොඵෝරවහර රවනහධහයරොඳ ොව යරරඵහදීභරනත්යරයරවිෘත්රොශරොඳ ශරතුශර

අොනකුත්රොඳෞේලිරොඳ ොව යරභහම්රභඟරත්යඟරරීරිභුර අඳර භහභුරසිදුර විඹ.ර 2018ර

ජනහරිරසිුරඅොප්රේකරභහඹරදක්හරහරරඳරිච්ොේදඹරතුශරඅඳරභහභරවිසි්රොභ.ොු .ර20,051ර

රඅොරවිරඉරක්ඹක් රරඵහරදීරතිබුරඅත්ය.රඑභරරඉරක්ඹර100%රක්රභරරඅොරවිරරීරිභුරුයුතුර

යනරරදි.ර 

 හඵනිරොඳ ොව යරවරඳළට්රොඳ ොව යරඅොරවිරඉරක්ඹරොභ.ොු .ර7500රරී.ර2018රර්ොැර

අොරවිරයර තිරප්රභහණඹරොභ.ොු .ර240රරී.ර්දහඹභරරු.රමිලි.ර5.614රරී. 
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4.4.12රරරරසීභහහිත්රො ශමරො භර්කරොඳ ොව යරභහභ 

දළක්භ -රෘෂිර්භහ්ත්ඹරවහරඅලරබහණ්ඩරවහරොේහර

ොන ඳභහරනිසඳහදනඹරො ුරොඵදහරවළරීභරභඟි්රශ්රීරරහංකීඹර

ෘෂිහර්මිරක්ොේත්රඹුරධනහත්භරදහඹත්ඹරඳඹමි්ර

යහජරඅංලඹරතුර්දර්ලභත්ර්ඹත්නඹක්රලොඹ්රක්රිඹහර

රීරීභ. 

ොභොවයර-රශ්රීරරංහොව්රප්රුණත්භරොඳ ොව යරනිසඳහදඹහරවහර

ොඵදහරවරි්නහරඵුරඳත්ොමි්රයජොැරෘෂිර්භහ්ත්ඹරවහර

වරදළක්ොම්රහඩම්ඵයරහිමිරුොක්රොමි්රනිසඳහදනර

විවිධහංගීයණඹ, උසරත්ත්ොැරනිසඳහදනරඑළිදළක්වීභරවර

්ඹත්නොැරඳහර්ලරු්ොේරසිඹළුරඅලත්හ්ුර

විෘත්රුයුතුරයමි්රසහධීනර්ඹත්නඹක්රොරර

ක්රිඹහත්භරවීභුරඅසථමහරරඋදහයරළීනභ.  

විධිනිොඹෝරඅනුරහර්ඹඹ්ර- රදියිෝරවනහධහයර

ොඳ ොව යරඅලත්හොඹ්ර40%ක්රද,රොනත්රොබෝරවහර

4%රප්රභහණඹක්දරරඵහදීභ. 

2.රතියහයරංර්ධනරඅයුණණුර 

2.3.රයර2030රනරවිුරකුඩහරඳරිභහණරෘෂිර

නිසඳහදඹ්ොේරෘෂිරනිසඳහදනරොදගුණඹක්රරීරිභුර

දහඹවීභරවහරජජරඳේධතිඹරංයක්ණඹරරීරිභ. 

2.4 ජජරඳේධතිරංයක්ණඹරයරනිමි්රයර2030ර

නරවිුරතියහයරෘෂිර්භහ්ත්ඹරනඟහරසිටුවීභරවහරනිසඳහදනඹරොදගුණඹක්රරීරිභ. 

ොබෞතිරප්රතිඹ  

ංර්ධනරළඩුවන/හඳෘතිඹර- රොඳ ොව යරොඵදහවළරීභ 

අයුණණු    ර-ර යජොැරප්රතිඳත්තී්ුරඅනුකරරනිසිරරුරො විජනත්හරරර

      ොත්රගුණහත්භරොඳ ොව යරොඵදහවළරීභ  

නිභවුභ    - ොඳ ොව යර්නඹනඹරයරනිසිරරුරො වී්රොත්රරඵහදීභ. 

ප්රතිපර    -ර වීරහරවරොනත්රොබෝරවහරොඳ ොව යරනිසිරරුරර

රඵහරදීරරරඅසළ්නරළඩිරීරීභරභගි්රයොුහිර්ර්ක ඹරනහරසිටුවීභරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර 

ප්රතිරහීන්    -රො විජනත්හ 

6.රොබෞතිරප්රතිඹ 
 
ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 

ොභ.ොු .ර 
ශහයත්රඉරක්ඹ 
ොභ.ොු . 

ප්රතිඹරඅඩුවුොැරනම්රඑඹුරොවේතු 

වනහධහයරොඳ ොව යර 147,776 122,ර177 අඹවඳත්රහරගුණිරත්ත්ඹර 
වනහධහයරරොන න 
ොඳ ොව යර 

50,000 46,ර380  
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7.රොඹදවුම්ර-රුණරරප්රතිඹ 
 
ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝශර
ුණදරර
(රු.මි) 

විඹදම්රශර
ුණදරර
(රු.මි) 

1.අත්ළතිර
මකඳත්ර
(රු.මි) 

2.රඵළදීම්ර
(රු.මි) 

ුණරරප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරරප්රතිඹරඅඩුවුොැර
නම්රඑඹුරොවේතු 

වනහධහයර
ොඳ ොව යර
වහර 

2,500 681     

වනහධහයරර
ොන න 

500 1,ර262     

 

8.රශහයත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයත්රප්රභහණඹර-රරු.මි.ර1,ර943රක්රවිඹදම්රයර

 තිරඅත්යරොඳ ොව යරොභ.ොු .ර168,557රක්රොඵදහර ත්.රර 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරනිරීක්ණ - යොුහිරොඳ ොව යරඅලත්හඹරඅනුරනිසිර

රුරඅලරප්රභහණොඹ්රොඳ ොව යරරඵහරදීර ත්. 

 

4.4.13රරරරරංහරොඳ සෝපට්රයහජරභහභ 

දළක්භර 

එ්පඳහරරොඳ සෝපට්රනිධිඹරරප්රලසත්රොරරබහවිත්හරයරනිමි්රොඳෝදහයීරොඳ සඳයසරභඟි්රඅඳොේර

භහත්ෘරභූමිඹරහයත්රඳරී්රහයත්රරීරීභර. 

ොභොවයර 

ඳරියරහිත්හමිරවරනරක්රභොව්දඹ්රවයවහරොඳ සඳයසරලි්රසඹංොඳෝෂිත්රොමි්රජහතිර

ොඳ සෝපට්රඅලත්හඹරළඳයීභර 

වළඳි්වීභර 

එ්පඳහරරොඳ සෝපට්රනිධිඹර1971රඅොප්රේකරභර04රනරදිනරභූරවිදහරමීය ක්ණරරොදඳහර්ත්ොම්්තුරවිසි්ර

ො ඹහර්නහරරදි.රොභභරනිධිඹරොභ.ොු .රමිලිඹනර60රක්රඳභණරනරඅත්යරඑඹරඋතුරුරනිධිොැරොභ.ොු .ර

40රක්රවරදකුණුරනිධිොැරොභ.ොු .ර20රක්රලොඹ්රපිහිුහර තිරඅත්යරුණහුදුරභට්ුමි්රමීය ුර්ර200රක්ර

උසි්රඳුරඳ්තිර06රරී්ර්චිත්රොවක්ුඹහර්ර324රරඳභණරභූමිරප්රභහණඹක්රපුයහරවිසිරීර ත්.ර

ොඳ සෝපට්රොු ්රමිලිඹනර60රක්රඳභණරඳතිනරොභභරොරෝඳසරහිර33.40%රරොඳ සඳයසර

ොඳ්ොු ක්යිඩ්රංකුඹරී්රභ්විත්රොභභරනිධිඹරොර රඳතිනරගුණහත්භරවහරඅේවිතීඹර

ොඳ සෝපට්රනිධිඹක්රොේරළරරීඹරවළ.  

සී/රරංහරොඳ සෝපට්ර්ඹත්නඹර1992රජුලිරභර10රනරදිනරසීමිත්රකීභක්ර තිරභහභක්රලොඹ්ර

1982රඅංර17රදයණරභහම්රඳනත්රඹුොත්රංසථමහපිත්රයනරරේොේරයහජරළීනම්රවහරනිජරංර්ධනර

ංසථමහොව්රඑ්පඳහරරොඳ සෝපට්රහඳෘතිඹ,ර1987රඅංර23රදයණරොඳ දුරංසථමහරොවෝරයජඹුරඅයිතිඹර

ඳයහර්නහරොඳ දුරභහම්රලොඹ්රඳරිර්ත්නඹරරීරීොම්රඳනත්රඹුොත්ඹ.රොොේරනුණත්ර2007රඅංර

7රදයණරභහම්ර්ඥහරඳනත්රඹුොත්රොභකීරභහභරනළත්රලිඹහරඳදිංචිරයනුරරළඵර ත්. 

ොඳ සෝපට්රොඳ ොව යර

නිසඳහදනඹ 
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මූලිරලොඹ්රඉවත්රොඳ සෝපට්රවහරවරඉකලුභරවහරනිසඳහදනරඳවත්රරුණුරභත්රඳදනම්රොව්.ර 

 ොත්,ොඳ ක,රයඵර්රඹනරප්රධහනරොබෝඹ්රවහරඉකලුභරවරඒහොැරොශඳරරමිරරණ් 

 පිුයටි්ර්නඹනඹරයනුරරඵනරරොය ක්රොඳ සෝපට්රවහරවරපිරිළඹ. 

 රොය ක්රොඳ සෝපට්රවහරවරොශඳශරතුශරඳතිනර්ොේලඹ්ොේරමිරරණ් 

 ශ්රීරරංහරතුශරඳතිනරඅඳනඹනරොශරසථමහයිත්හඹරභත් 

 ශ්රීරරංහරයජඹරවිසි්රරඵහොදනුරරඵනරවනහධහයරවරයහජරප්රතිඳත්තී්  

මූලිරක්රිඹහහයම්රවරොභොවයුම්රසහබහඹ 

භහොම්ර මූලිර ුයුතුර ොරර ෘෂිර ොබෝර වහර ොඳ සෝපට්ර ඳහහනර ළීනම්ර රීරීභ,ර ළසීභර වහර

අොරවිඹර සිදුර යනර අත්ය,ර 2014ර ර්ලොැර දීර ්ඹත්නඹර භඟි්ර හරිඹොඳ ර,ර නත්ොත්ළර ොඳ කර

ොඳ ොව යර මිරණහහයඹක්රසථමහපිත්ර ො ුර උසර ත්ත්ත්ොඹ්ර වර හධහයණර මිරක්රහිත්ර ොඳ කර

ොඳ ොව යරළඳයුභරසිදුරයනුරරඵයි. 

ලිමිුඩ්ර භගි්ර දළනුර සිංකර සුඳර්ර ොඳ සෝපට්ර (SSP) නිසඳහදනඹර ම්ඵ්ධොඹ්ර අභහත්ංලර

භට්ුොභ්ර හච්ඡහර රීහිඳඹක්භර ඳත්හර  තිර අත්ය,ර ඊුර අලර අනුභළති්ර රඵහර ළීනභුර ුයුතුර

යමි්රසිටි. 

2.රඅයුණණුරර-ර හඵනිර ො ම්ොඳෝසට්ර ොඳ ොව යර නිසඳහදනඹර වහර බහවිත්ඹර ඉවශර නළං්වීභර වර

හඳහයරවිවිධහංගියණඹරඹුොත්රොනත්රොඵෝරනිසඳහදනඹරරීරීභ. 

3.රනිභවුභරර- 2018රර්ඹරතුරරඑ්පඳහරරොය ක්රොඳ සෝපට්රවහරොඳ කරොඳ ොව යර 

නිසඳහදනඹර-රොභ.ොු  47,879.05රරරර 

අොරවිඹර-රොභ.ොු .ර48,914,539රොව්. 

4.ර ප්රතිපරර ර -ර විොේලර විනිභඹර යුර තුරර යහර නිමි්ර ොේශීඹර ොඳ ොව යර බහවිත්හර යමි්ර ොේශීඹර

නිසඳහදනඹරඉවශරනළ්වීභ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රො වී්  

 

 

ොඳ ොව යරනිසඳහදනඹර 
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7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 

2018.01.01රදිනරසිුර2018.12.31රදිනරදක්හර්ඹත්නොැරERP ව  HERPරොඳ ොව යරරනිසඳහදනඹ,ර

අොරවිඹරවර්දහඹභරරම්ඵ්ධරදත්ත්ර: 

ොඳ ොව යරර්ඹ නිසඳහදනරප්රභහණඹ 
(ොභට්රික්රොු ්) 

අොරවිඹ 
(ොභට්රික්රොු ්) 

්දහඹභ 
රුපිඹක 

ERP රරර38,072.000 රර38,708.300 රරරරරරරරරරරරරරරරරරරර376,448,065 

HERP රරර9,055.200 රර9,525.550 රරරරරරරරරරරරරරරරරරරර107,487,875 

ොඳ ක රර751.850 රර680.689 රරරරරරරරරරරරරරරරරරරර23,098,330 

එතු රර47,879.05 රර48,914.539 රරරරරරරරරරරරරරරරරරරර507,034,270 

 

2018.01.01රසිුරර2018.12.31රදිනරවහරමූරභඹරොත් යතුරු    රර 

        ර(රු.රමි.) 

 විකුණුම්ර(2018.12.31 දිනු)           -රර 507 

 හර්තුරවහරයහජරබහරොවීභ (සිව්නරහර්තු)   රරරරර- 7.3 

 ්ඹත්නඹරතුරුණළුරත්ම්      රරරරර- 881.89 

 ්ඹත්නඹරතුරුණළුරකීම්      රරරරර- 98.07 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර- ERPර, HERP,රවහරොඳ කර

ොඳ ොව යරොභ.ොු .රරර47,879.05රනිසඳහදනඹරයරොභ.රරොු .රරර48,914.539රඅොශවිරයර ත්.ර 

 

9.රභසත්රළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර:-ර 

විොේලරවිනිභඹරයුරතුරරයහරනිමි්රයුුරඅලරොඳ ොව යරොේශීඹරනිසඳහදනඹ්රොරරබහවිත්හර

යමි්රොේශීඹරොඳ ොව යරනිසඳහදනඹරඉවශරනළං්වීභරවහරො වී්රදළනුත්රරීරීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹර-    

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත්ර
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹර 

ප්රතිඹරඅඩුවොැරනම්රඑඹුරොවේතුර 

ERPර, HERP,රවහරොඳ කර
ොඳ ොව යරනිසඳහදනඹරවර
අොරවිරරීරීභ 

නිසඳහදනඹර:- 
46,888.35 

නිසඳහදනඹ:- 
47,879.05 

- 

අොරවිඹ:- 
43,700.00 

අොරවිඹ:- 
48,914.539 

- 
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4.5රොනත්රවිොලේරළඩුව් 

ො වී්ොේරබහයහයරඅයුණදර 

අයුණදකරප්රබඹර-රො විොත්රොර ත්රැයිරඅොරවිර්දහඹභර 

අයුණදරර වහර නර ප්රධහනර ්දහඹම්ර භහර්ඹර “ො විොත්”ර ොර ත්රැයිර අොරවිර ්දහඹොභ්ර ඹම්ර

ප්රතිලත්ඹක්රඵත්රඑඹරවිටි්රවිුරජහතිරොර ත්රැයිරභණ්ඩරඹරභඟරහච්ඡහරයරතීයණඹරයරත්ර

යුතුරඵත්රබහයහයරඔ්පපුොව්රව්රයර ත්. 

අංර95/1317/105/081රදයණරඅභහත්රභණ්ඩරරඳ්රිහරභඟි්රො විොත්රොර ත්රැයිඹරභළොඹ්ර1963ර

අංර11රදයණරුණදකරඳනොත්ර17ර(2)ර්තිරප්රහයරවිර්ජනරඳනත්රභහර්ොඹ්රො වී්ොේරබහයහයර

අයුණදරුරඹළවිඹරයුතුරනරඳරිදිරඒහඵේධර අයුණදරුර ඵළයරරීරීභරවහර අභහත්රභණ්ඩරර ර අනුභළතිඹර

රළබීර ත්. 

අයුණදොකර්ොඹෝජනර්දහඹභර 

අයුණදොකරඅතිරික්ත්රුණදකරහලීනර්ොඹෝජනඹරරීරීොභ්රරළොඵනර්දහඹම්රදරප්රධහනර්දහඹම්රප්රබඹක්ර

වීර ත්. 

1.රංර්ධනරළඩුව් 

1.1රො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුරරභරරක්රිඹහත්භරයනරංර්ධනරළඩුව්රර 

ො විරඵළංකුරරඅණ්ඩරඳළළත්භරවහරදියිනරපුයහරක්රිඹහත්භරනරො විජනරඵළංකුරනිඹුණර

හඳෘතිඹරරවහරරු.මිර30.0රරුණදරක්රප්රහේධනඹරොරරළඳයීභ 

ො විජනර ංර්ධනර ොදඳහර්ත්ොම්්තුොව්ර ර අධීක්ණඹර ඹුොත්ර අම්ඳහයර දිස්රික්ොැර ොච්නහයිඩුරර

ෘෂිරඳහය,රඅනුයහධපුයරදිස්රික්ොැරො ක්භඩු,රටුළලිඹහරවරඳදවිරඳයහක්රභපුයරෘෂිරඳහය,රම්ඳවර

දිස්රික්ොැර යඳරහනර ෘෂිර ඳහය,ර කුරුණෆරර දිස්රික්ොැර වීයඹුොදයර නහෝර ෘෂිර ඳහයර වර

ඵදුකරර දිස්රික්ොැර උඩුතුොර්ර සිුර රහිටිඹහර දක්හරෘෂිර භහර්ඹර ඹනරෘෂිහර්මිර ර භහර්ර ර 6ර ර

අළුත්ළඩිඹහ්ර රම්පූර්ණරශරඅත්යරඒරදවහරරු.මිර ර3.87රුණදරක්රළඹයර ත්.ර්පරයතිරහීන්රර 900ර

අධිරප්රභහණඹුරඳවසුම්රළරසීර ත්. 

රු.මිර 5.0ර ර  සත්ොම්්තුක්ර ඹුොත්ර 2017ර ර්ොැර ්යම්බර යනර රදර අනුයහධපුයර දිස්රික්ොැරර

නඵඩළරප්රතිංසයණරුයුතුර2018රර්ොැරදීරම්පූර්ණරයනරරදරඅත්යරරඑභඟි්රො විරඳවුකර60ර

ුරප්රතිරහබරරඵහදීභුරවළරීරවීර ත්.රහර්ෂිරඳත්නරඅළුත්රවකරභංරොැරුයුතුරොනුෝර

ො විජනරංර්ධනරොදඳහර්ත්ොම්්තුරොත්රරු.මිර3.0රප්රදහනඹ්රරඵහරදීර ත්.ර2017රර්ොැර්යම්බර

ශරඑොවත්රණඹරොවීම්රප්රභහදරවීරතිබරවිොලේරංර්ධනරහඳෘතිර06රක්රොනුෝරරඵහරොදනරරදර

ණඹරුණදකරුර අදහශරහරිර අඹයරළීනම්රක්රභහනුකරරරීරීභුරුයුතුරයනර රරදර අත්යර ඒර අනුර

2018රර්ොැරදීරරු.මිර9.92රුණදරක්රඅඹයරළීනභුරවළරීරවිඹ. 

1.2රදිස්රික්රොකම්රහර්ඹහරරභඟි්රක්රිඹහත්භරයනරරරදරවිොලේරංර්ධනරළඩුව් 

රු.මිර ර 1.99ර ර ප්රතිඳහදනර රඵහර දීර කුරුණෆරර දිස්රික්ොැර ොඳ කවොරර ප්රහොේශීඹර ොකම්ර

ො ට්ාහලොැරයත්භකො ඩරකඅටුොවේනරෘෂිරභහර්ොැරරළඩරඅ්රයර තිරඅත්යරඑභඟි්රො විර

ඳවුකර150රුරඅධිරප්රභහණඹුරප්රතිරහබරහිමිරවීර ත්. 
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ෆකරර දිස්රික්ොැර යඹුක්නර ප්රහොේශීඹර ොකම්ර ො ට්ාහලොැර ර අළුො කරර ර,ර ජම්ඹුවුණරර

අුණණරඹනර රසුළුරහරිභහර්ර02රඅළුත්ළඩිඹහරම්පූර්ණරයනරරදරඅත්යරඑභගි්රඅක්යර25රරඳභණර

භූමිරප්රභහණඹරරහරුයුතුරදවහරජරරඳවසුම්රරඵහදීභුරවළරීරවීර ත්. 

මම්රභකරහරදවහරවිොලේරඅධහනඹක්රොඹ ුණරයනරරදරඅත්යරඒරඅනුරවිොලේෂිත්රමම්භකරහඳෘතිර03ර

ක්රක්රිඹහත්භරයනරරදී.රළුත්යරදිස්රික්ොැරමම්භකරබීජරනිසඳහදනරහඳෘතිඹක්රවහරමම්භකරෘවර

රඵහදීොම්රහඳෘතිඹක්රවහරෆකරරදිස්රික්ොැරමම්භකරහඹරංර්ධනරළඩුවනක්රහර්ථමර

ක්රිඹහත්භරයනරරදී. 

1.3රඌරඳශහත්රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුරභගි්රක්රිඹහත්භරයනරරරදරවිොලේරංර්ධනර

ළඩුව් 

2017ර ර්ොැර්යම්බර යනර රදර මදුණුළර ොේහර ංසයණර අබහර ්ඹත්නඹර වහර මමරර ො විර

පුහුණුරභධසථමහනොැරංර්ධනරුයුතුරොනුෝරරු.මිර13.63රරප්රතිඳහදනඹ්රරඵහරොදනරරදරඅත්යර

ොම්රනරවිුරඑහිරරළඩරඅ්රයර ත්. 

1.4රජහතිර්වහයරප්රර්ධනරභණ්ඩරඹරභරක්රිඹහත්භරළඩුව් 

අනුයහධපුයර වහර ොභ ණයහරර දිස්රික්රර ඵඩඉරිඟුර ර මිරදීර ළීනභර දවහර ජහතිර ්වහයර ප්රර්ධනර

භණ්ඩරඹරොත්රරු.මිර10.0රරඅත්තිහයම්රුණදරක්රරඵහරොදනරරදරඅත්යරඑභගි්රඑභරදිස්රික්රරඵඩර

ඵරිගුරමිරදීරොනරඅදහශරඅත්තිහයම්රුණදරරපිඹහර ත්. 

2.රප්රහොේශීඹරංර්ධනරඵළංකුරභරක්රිඹහත්භරයනරෘෂිරරලක්තිරණඹරළඩුවන 

ොභභරළඩුවනරඹුොත්රඹමරඳශහත්රෘෂිර්භරොදඳහර්ත්ොම්්තුරභරක්රිඹහත්භරරරයනරෘෂිර

හඹයි්ර200රමහිරරීරීොම්රහඳෘතිඹරඹුොත්ර2018රර්ඹරතුශරප්රතිරහීන්ර26රොදොනකුරදවහර

රු.මිර8.9රුණදරක්රරඵහරදීර ත්. 

විොලේෂිත්රහඳෘතිරදවහරණඹරහීන්ර06රොදොනකුරදවහරරු.මිර22.4රුණදරක්රරඵහර දීර තිර රඅත්යරණඹර

හරිරරඅඹරරීරීම්රක්රභහනුකරරසිදුරයනුරරඵයි. 

3.රපුහුණුරළඩුව් 

ෘෂිර්භරඅභහත්ංලඹුරඅනුයුක්ත්රදිස්රික්ර17රරප්රහොේශීඹරොකම්රහර්ඹහරර 17රර රොේඹරයනරර

ංර්ධනරනිරධහරී්ර52රොදොනකුරවහර්ොන රුරොේහරංසයණරඅබහර්ඹත්නොැරොදදිනර

ෝහසිරපුහුණුරළඩුණළුක්රඳළළත්වීභ. 

4.රරසුළුරො වී්ොේරසුඵරහධනඹරදවහරළඩුව්රක්රිඹහත්භරරීරීභ 

අනුයහධපුයරදිස්රික්ොැරරකුඩුරොයෝරඵහුරරඳතිනරප්රොේලරවදුනහොනරඔවු්ොේරසුඵරහධනඹර

ොනුෝර රු.මිර 0.71ර ක්ර ළඹර යර ර ඳහීනඹර ජරර පිරිසිදුර රීරීොම්ර ඹ්ත්රර 11ර ක්,ර ්වහයර පිසීභර දවහර

ොරෝවභඹර ඵදු්ර බහවිත්ඹර ොනුුර ර භළටිර ඵදු්ර රඵහර දීොම්ර හඳෘතිඹක්ර වහර දළනුත්ර රීරීොම්ර

ළඩුවනක්ර තුළුරහඳෘතිරරර03රක්රක්රිඹහත්භරයනරරදී. 

5.රෘෂිර්භරක්ොේත්රොැරහඹයි්රදිරිරළ්වීභ 

ො සර්ශ්රිත්රනිසඳහදනරපිළිඵදරකුරත්හරදළක්රවරහඹොඹකුරදවහරඉ්දිඹහොව්රරරරඳළළත්වර්වහයර

ත්හක්ණරපිළිඵදරළඩුණළුුරවබහගීවීභරදවහරරු.මිර0.048රමූරරඅනුග්රවඹක්රරඵහරදීභ. 

රුහුණුරවිලසරවිදහරරභගි්රඳත්නරඥහනහ්විත්රෘෂිර්භඹරපිළිඵදරවිොලේෂිත්රම්භ්ත්රණඹක්රවහර

රු.මිර0.9රරරප්රදහනඹක්රරඵහරදීභ. 
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ෘෂිහර්මිරහමම්රදුම්ො ශරහෝරනිදවසරයරළීනභ 
1.රළඹරශීර්ඹර(Vote)රර-ර001-2-6-6-2202 

2.රඅයුණණ ර-රො වී්රදුම්ො ශරහෝරුණදහරවිකඳර්ර්ක රොබෝරොත්රොඹ ුණරයවීභ 

3.රනිභවුභරරරර-රදුම්ො ශරහෝරනිදවසරයත්රඉඩම්රරරවිකඳරොඵෝරලි්රරඵහත්රඅසළ්නර 

4.රප්රතිපරරර-රදුම්ො ශරහෝරනිදවසවරමම්රරප්රභහණඹ 

5.රප්රතිරහීන්ර-රදුම්ො ශරහරරරො වී් 

 

 

 

8.රශඟහරයරත්රප්රධහනරහර්ඹරහධනරදර්ලරවහරශහරයරත්රප්රභහණඹර-ර 
දුම්ො ශරහෝරනිදවසරයත්රඉඩම්රරරවිකඳරොඵෝරහුරො වී්රොඹ ුණවීභර 
 
9.රභසත්රරළඩුවෝරහර්ඹරහධනඹරපිළිඵරරනිරීක්ණර- භසත්ඹක්ර ොරර ළඩුවනර
භධසථමරප්රතිඹක්රරඵහර්නහරරදී. 
 
 
 

6.රොබෞතිරරප්රතිඹ 

ප්රධහනරක්රිඹහහයම් 
 

අෝපක්ෂිත්රඉරක්ඹ 
 

ශඟහයත්ර
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹර අඩුවොැර නම්ර එඹුර
ොවේතු 
 

ඳුම්ො ශරහර
ොනුුරොනත්ර
විකඳරොබෝර
වදු්හදීභ,ර
කුරුණෆරරවහර
පුත්ත්රභර
දිස්රික්ඹ 

ඉබ්ඵහුණරො වී්ර141රරඅක්යර
60ක්රයතුළණුරබීජරහ 

100%රප්රතිඹක්ර - 

පුත්ත්රභරරහඳොැරො වී්ර78රක්ර
අක්යර40රරබීට්රබීජරහ 

100%රප්රතිඹ  

අලර්ම්ඳ්නරරඵහදීභ 87%  

භධභර
ඳරහත්(උඩුදුුණඵයර,ර
ොත්කොදනිඹර) 

ම්මිරිසරහර 
(125රඅක්ය) 

154.75අක්යර හර
යර ත් 

 

ක්ෂුද්රරජරරම්ඳහදනරක්රභරරඵහදීභ 
ර(රඒර13ක්රරඵහදීභ) 

ඒර 15ක්ර රඵහදීර
 ත්. 

 

 තුයරුළංරීරරඵහදීභර(250ක්රුළංරී) 300ර ුළංරීර රඵහදීර
 ත්. 

 

ොඳ ොර ්නරුර ොර කුලණුර හර අක්යර 184.5ර
හයර ත් 

 

 යුජුරරහරරීරීභර අක්යර 75ර හර යර
 ත්. 

 

7.රොඹදවුම්ර-රමූරරප්රතිඹර 
 

ප්රධහනර
ක්රිඹහහයම් 

ෝර ශර
ුණදර 
(රු.මි.) 

විඹදම්රශරුණදර 
(රු.මි.) 

1.ර අත්ළතිර
මකඳත් 
(රු.මි.) 

2.ර
ඵළඳිම් 
(රු.මි.) 

මූරර ප්රතිඹර
ප්රතිලත්ඹක්ර
ොර 

මූරර ප්රතිඹර
අඩුවොැර නම්ර
එඹුරොවේතු 

දුම්ො ශර හර
ොනුුර ොනත්ර
විකඳර ොබෝර
වදු්හදීභර ඹමර
ඳරහත්ර 

27.68 19.19     

දුම්ො ශර හර
ොනුුර ොනත්ර
විකඳොබෝර
වදු්හදීභභධභර
ඳරහත්ර 

17.99 17.58 0.16    

ොඳ ොර ්නරු 6.43 4.76     
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ඵදුරවනරනිර්ොේල 
 

 අණඳනත්රරුරඅදහර ුයුතුරර-රසරොවලීොම්රඳහරනරඳනත්රුරඅදහරරුයුතුරරීරීභර,ර
ඳළිොඵෝධනහලරඳහරනඹරරීරීොම්රුයුතුරසිදුරීරීභර. 
ර 

 

 ෘෂිරත්හක්ණිරොඹදවුම්රවහරඵදුරවනරනිර්ොේලරරඵහදීභ 

ෘෂිරත්හක්ණිරොඹදවුම්රවහරඅදහරරනරඳනත්රඹුොත්රරඵහදීර තිරතීරුරඵදු,රළට්රරවරොසරවනර
දවහරඉකලුම්රරීරීොම්දීරනිර්ොේලරරඵහදීභරරසිදුරොොර්.ර 

  2018.12.31රනරවිුරරඑභරනිර්ොේලරරඵහදීොම්රත්ත්ත්ඹරඳවත්ර්හයරොව්ර. 

i. තීරුරඵදුරරනිර්ොේල  -ර186ර 

ii. ළට්රනිර්ොේල  -රර12 

iii. ොසරනිර්ොේල  -ර184 

ෘෂිර්භහ්ත්ඹුරඅදහරරඅණඳනත්රරුරඅදහරරසිදුොොයනරංොලෝධනරර
නිඹහභනඹර,ර්වහයභඹරරදත්භක්ර තිරලහරතියහයරශභනහයණඹ 
 

සරොවලීොම්රඳහරනරඳනත්ර 

1951අංර09රදයනරරසරොවලීොම්රඳහරනරඳනත්ර 

රහංකීඹර්වහයරොව්රරතුරරවකරුරඳභණක්රොදළනිරවරර්වහයඹක්රොරර රො ස/ොදකරරවළදි්විඹර

වළරීරඅත්යර රොභභරලහරග්රහමීය ඹර්වහයරසුයක්ෂිත්ත්හඹරවහරඳහරිරිරසුයක්ෂිත්ත්හඹරොොයහිරවිලහරර

දහඹත්ඹක්රඳඹයි.රරවිවිධරංර්ධනරුයුතුරදවහරඉඩම්රඳරිවයණොැදීරවහරරො ඩනළගිලිරඉදිරීරිභර

්දිරඅලත්හරරුරඳහරොවලීභදරභවයරණ්ඩහඹම්රහඳහරිරඅයුණණුරඋොදහරරඳහරොවලීභරනිහර

ඉත්හර ොව්ොඹ්ර ොභභර ර ර ලහොැර ර වණඹර ර අඩුොමි්ර ඳතී.ර ොභළනිර ර ත්ත්ත්ඹක්ර තුරර ර ො සර

වනඹර සථමහයර භට්ුභර ඳත්හොනර ඹහභර ොවෝර ඉ්ර ඔබ්ඵුර ළඩියර ළීනභර අනහත්ර ඳයපුයර

ොනුෝරවහභරසිදුරරයුතුර ත්.රර 

එඵළවි්රර්වහයභඹරළදත්භක්රහිත්රපරරදයනරො සරස,රොදකරසරවහරළවළණුරර්ොැරත්කරසර

්යක්හරයරළීනභරවහර2000රඅංර01රදයනරසරොවළීම්රඳහරනඹරරීරීොම්ර(ංොලෝධන)රඳනත්රවහර

1951රඅංර09රදයනරසරොවලීම්ර(ඳහරන)රඳනත්රඹුොත්රඅෝපක්ෂිත්රඅයුණණුරපරරයරළීනභරවහරර

ඳවත්රඳරිඳහරනරවිධිවිධහනරක්රිඹහත්භරරීරීභුරතීයණඹරයර ත්. 
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සරොවළීම්රඳහරනරඳනත්ුරඅදහරරරෘෂිරත්හක්ණරඅංලඹර2018රයරතුරරෘෂිර්භර

අභහත්හංලඹරොත්රොඹ ුණරයනරඅඹදුම්ඳත්රවහරලිපිොකනරම්ඵ්ධොඹ්රක්රිඹහරීරීභ 

 

 

අනුර
අංඹ 

දිනඹ දිස්රික්
ඹ 

ප්රහොේශීඹරොකම්ර
ො ට්ාහලඹ 

ඉකලුම්රරීරීභුරොවේතු ඉකලුම්රයර තිර
ො ස/ොදකරසර
ංහ 

අනුභළතිඹර
රඵහරදු්ර
ො සරසර
ංහ 

සිටුහර
 තිර
ො ස/ර
ොදකර
ඳළරර
ංහ 

01. 2018.01.11 ඵදුකර ඵණ්ඩහයොර 

ොක්.රරයිෂසරපුේලිර
්ඹත්නොැරඅවුඩ්රහර
වහරඵහධහහරීරොරර
පිහිටීභ. 

ො සරසර23 
ො සරසර
23 

ො සර
ඳළරරර50 

02. 2018.03.06 ෆකර දළයණිඹර 

රරහකරතුරභහොභහිර
මිඹනවිුරතුඹහොඹහිර
ො සව්දර
ො ුොහිරපිහිටිරයඵර්ර
නරහරවහරඵහධහහරීර
ොරරපිහිටීභ. 

ො සරසර72 
ො සරසර
72 

ො සර
ඳළරරර153 

03. 2018.05.25 භහත්ොක යත්ොත් ු 

හුණුරරතුඹහොැරජීවිත්ර
වහරොේඳරරරුර
අනතුරුදහඹරොරර
පිහිටීභ 

ො සරසර23 
ොදකරසරර02 

ො සරසර
23 
ොදකරසරර02 

ො සර
ඳළරරර64 
 

04. 2018.06.11 ළුත්ය භතුභ 

ඳකොරො ඩරතුඹහොැර
ජීවිත්රවහරොේඳරරරුර
අනතුරුදහඹරොරර
පිහිටීභ 

ො සරසර82 
ොදකරසරර02 

ො සරසර
82 
ොදකරසරර02 

ො සර
ඳළරරර192 

05. 2018.07.24 යත්නපුය  වළලිඹො ඩ 

දර්රෆ්ඩ්රතුඹහොැර
ජීවිත්රවහරොේඳරරරුර
අනතුරුදහඹරොරර
පිහිටීභ 

ො සරසර18 
අනුභළතිඹර
රඵහරදීරනළත්. 

රරරර- 

06. 2018.07.24 යත්නපුය කුරුවිු 

ොවමි්ොෂෝඩ්රතුඹහොැර
ජීවිත්රවහරොේඳරරරුර
අනතුරුදහඹරොරර
පිහිටීභ 

ො සරසර24 
ොදකරසරර05 

අනුභළතිඹර
රඵහරදීරනළත්. 

රරරර- 

07. 2018.08.14 භවනුය 
ඳසඵහ 
ොෝයොක 

රොඵ ඩරතුඹහොැරජීවිත්ර
වහරොේඳරරරුර
අනතුරුදහඹරොරර
පිහිටීභ 

ො සරසර20 
ොදකරසරර02 

ො සරසර
20 
ොදකරසරර02 

ො සර
ඳළරරර40 
ොදකර
ඳළරර04 

08 2018.10.15 ළුත්ය භතුභ 
ඳකොරො ඩරතුඹහොැර
ජීවිත්රවහරොේඳරරරුරර
වහනිරනරරොරරපිහිටීභ 

ො සරසර58 
 

ො සරසර
58 
 

ො සර
ඳළරරර118 

09. 2018.10.08 භහත්ොක ඹුත්ත් 

ළරභරතුඹහොැරජීවිත්ර
වහරොේඳරරරුර
අනතුරුදහඹරොරර
පිහිටීභ 

ො සරසර19 
ොදකරසරර02 

ො සරසර
19 
ොදකරසරර02 

ො සර
ඳළරරර49 
ොදකර
ඳළරර05 

10. 2018.10.10 භහත්ොක උකුොර 

හු්නසගිරිඹරතුඹහොැර
ජීවිත්රවහරොේඳරරරුර
අනතුරුදහඹරොරර
පිහිටීභ 

ො සරසර102 
ොදකරසරර05 

අනුභළතිඹර
රඵහරදීරනළත්. 

රර- 
 
 

11. 2018.11.29 ෆකර ඹටිඹ්ොත් ු 
ොඳ කපිටිඹ-භහලිොඵ ඩර
විදුලිරරැවළ්රභහර්ඹුර
ඵහධහනරොරරපිහිටීභ. 

ො සරසර16 
 

ො සරසර
16 
 

-  

12. 2018.12.19 ෆකර යඹුක්න 

රළ්ඩික්සර්ඹත්නඹරවිසි්ර
ඉදිරීරීභුරනිඹමිත්රනර
ර්භහ්ත්ලහරහරො ඩනළගිලිර
භුමිොඹහිරඉදිරීරීම්රරුර
ඵහධහනරොරරපිහිටීභ. 

ො සරසර18 
 

ො සරසර
18 
 

ො සර
ඳළරර37 
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ඳළිොඵෝධරනහලරඳහරනරඳනත් 

ොභොත්ක්ර අභහත්හංලඹර භඟි්ර සිදුරර ක්රිඹහහරීත්ඹුර ෘෂිර ත්හක්ණර අංලඹර ත්භර දහඹත්ඹර
රඵහොදනරරදී. 

 අංර20179/37-2018ජලිර11රළට්රඳත්රඹරභඟි්රංොලෝධනරඉදිරිඳත්රරීරීභ 

 අංර20179/38-2018ජලිර11රළට්රඳත්රඹරභඟි්රංොලෝධනරඉදිරිඳත්රරීරීභ 

 1980  අංර33රදයනරඳළිොඵෝධනහලරඳහරනඹරරීරීොම්රඳනොත්ර9රනර්තිඹරඹුොත්ර
2018.09.13රදිනඅංර2088/57රදයනරළට්රඳත්රඹරඳරයනරරදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනුර
අං
ඹ 

දිනඹ දිස්රික්ඹ ප්රහොේශීඹර
ොකම්ර

ො ට්ාහලඹ 

ඉකලුම්රරීරීභුර
ොවේතු 

ඉකලුම්රයර තිර
ො ස/ොදකරසර
ංහ 

අනුභළති
ඹරරඵහර
දු්ර
ො සර
සර

ංහ 

සිටුහර තිරො ස/ර
ොදකරඳළරරංහ 

13. 2018.12.31 ෆකර යඹුක්න 

තුකහිරිඹර-ර
ෆකරරදක්හර
දිොනරද.රොෝ.ර
132රවිදුලිරරැවළ්ර
භහර්ඹුරඵහධහනර
ොරරපිහිටීභ. 

ො සරසර23 
 

ො සරසර
23 
 

ො සරඳළරර46 
 

14. 2019.01.18 භවනුය 
ඳහත්ොවේහ
වළු 

යහරරසිුර
ඳකොරළොකර
දක්හරදිොනරද.ර
ොෝ.ර132රවිදුලිර
රැවළ්රභහර්ඹුර
ඵහධහනරොරර
පිහිටීභ. 

ො සරසර26 
 

ො සරසර
26 
 

-  

15. 2019.01.18 කුරුණෆර භහත්භ 

භධභරඅධිොව්ගීර
භහර්රහඳෘතිඹර
වහර
ඳයහොනර තිර
ඉඩභක්රවීභ. 

ො සරසර28 
 

ො සරසර
28 
 

-  
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හර්ත්හරසරරීරීභරවරංසයණඹරර 

 
 
ොභොවඹවීභ 

ොක්.ඩී.එසරරු්ච්ද්රරභවත්හර ොකම්ර(ෘෂිර්භර,රග්රහමීය ඹර
්ර්ක රරුයුතුර,රඳශුරම්ඳත්ර
ංර්ධන,රහරිභහර්රවහරධීයරවහර
ජරජරම්ඳත්රඅභහත්හංලඹ) 

ඩී.වී.රඵ්දුරොේනරභවත්හර ොකම්රර(ෘෂිර්භර,රග්රහමීය ඹර
්ර්ක රුයුතුර,රරහරිභහර්ර
අභහත්හංලඹ) 

ලහ්ත්හරවිජඹයත්නරමිඹර ොකම්රර(ෘෂිර්භර,රග්රහමීය ඹර
්ර්ක රුයුතුර,රහරිභහර්ර
අභහත්හංලඹ) 

එ්.රනිභකහරඩඹසරමිඹර අතිොර්රොකම්ර 
ර(ොභොවයුම්රවහර යුම්ර) 

ඩබ්.ඩබ්.එස.භංරරභවත්හර අධක්ර(ළරසුම්ර) 

 
ම්ඵ්ධීයණඹරවහර 
ොෝදුඳත්රඵළලීභර 

එච්.එක.සී.එ්.ොව්්දිරමිඹ වහයරඅධක්ර(ළරසුම්) 
 
වහයරඅධක් 
ර(රළරසුම්) 

 
එච්.ී.ඊ.එම්.රතිොේයහරභවත්හර 

 
 

ඩී.එ්.අොේපිටිඹරමිඹර වහයරඅධක්ර(ොභොවයුම්රවහර
 යුම්ර) 

හර්ත්හරසරරීරීභරවර
ංසයණඹර 

අයි.එස.ඒ.රොවේහඳතියණරමිඹර ංර්ධනරනිරධහරීර(ළරසුම්ර
ඒඹරර-රෘෂිර්භරඅංලඹර) 

ප්රතිරහර්ත්හර 
ර 
ක්රිඹහත්භරළරසුම්රසර
රීරීභ 
 
ොත් යතුරුරරඵහරදීභරර 

ඩබ්.ජී.එස.වික්රභොේරභඹහරර-රරරරරරරරරරංර්ධනරනිරධහරීර(ළරසුම්රඒඹර) 
 
එයංහරත්්තිරිත්ත්රමිඹරර-රරරරරරරරරරංර්ධනරනිරධහරීර(ළරසුම්රඒඹර) 
ඊහණීරො ඩිුණරමිඹරරරරර-රරරරරරරරරරංර්ධනරනිරධහරීර(ළරසුම්රඒඹර) 
 
සිඹලුභරඅංලර/රර්ඹත්නරප්රධහීන්රවහරවිඹරබහයරනිරධහරී් 

ුණකයඹර 
ර 

ශහිරුරොඳොර්යහරභඹහර ඳරිණරදත්ත්රක්රිඹහරුර,රභහධර
ඒඹර(ෘෂිර්භරඅංලඹර) 

ඳරිණරරංසයණරවහඹර 
 
ර 

ජී.රචලිත්රභධු්ත්රර 

ඳරිණරපුහුණුර,ළරසුම්ර
ඒඹරර 
(ෘෂිර්භරඅංලඹර) 
 

බහහරඳරිර්ත්නඹර-රඉංග්රීසිරර 
 

එස.එම්.එ්.චතුරිහරභයවීයර
ොභඹ 

බහහරඳරිර්ත්ර 
අග්රහභහත්රහර්ඹහරඹර 

බහහරඳරිර්ත්නඹරර-රොදභශ ොභ ොව භඩ්රජබීර්රොභ වහභඩ්ර
රිකහ්රභවත්හ 

ඩුඵහයිරත්හනහඳතිරහර්ඹහරඹරර 

බහහරඳරිර්ත්නඹරර-රොදභශ 
ම්ඵ්ධීයණඹරවරඅ්ර
සරරීරීභර 

ෂර්හ්රයහසික්රරභවත්හර ංර්ධනරනිරධහරී.ර 
ජහතිරොඳ ොව යරොකම්ර
හර්ඹහරඹර-ර(ෘෂිර්භර
අභහත්හංලඹ) 

ොඳ ත්රුණද්රණරුයුතුර ප්රම්ඳහදනරඒඹරර ෘෂිර්භරඅංලඹර 

ප්රහලනඹ ළරසුම්රඅංලඹර,රෘෂිර්භරඅභහත්හංලඹ 
pmeagri@gmail.com  

 

mailto:pmeagri@gmail.com

