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රර්ධන ළයුවන් ර ඉරක් ඇතුමරත් 2020 ර්ඹු අදහර ඉදිරිඳත් කිරීභු නිඹගේත අඹළඹ හර්තහ 

ේනුේන් ඳිවවුයඹක් නිකුත් කිරීභු රළබීභ ළන තුමටු ේගේ. 

ශ්රී රරහේව් ්ර්ක  රර්ධනේේ ප්රධහන අරලඹක් න ෘෂිර්භ අරලඹ තුමිනන් ජ්හ අ දශ ේේීයඹ නිසඳහදිතඹු 

ඉවශ දහඹත්ඹක් රඵහ ේදගේන් ෘෂිර්භ අරලේේ  නියත  සිඹලු ඳහර්ලඹන්ුත්, ඳහරිේබොගි ජ්නතහුත් 

යහත් ේවෛ ජින තත්ත්ඹක් උදහ ය දීේ ත අයමුිවන් ළරසු ත යන රද ළයුවන් රිඹහත්භ කිරීභු 

2019 ර්ඹ ේනුේන් බහණ්යහහයේඹන් ේන් ර ප්ර අඳහදන ප්රභහණඹ ගේිනඹන 41,642.48 කි.   

ය 2030 න විු අඳ විසින් අත්ඳත් ය ත යුතුම  අයහය රර්ධන ඉරක් අතය, සිඹලු තළන්ි  ඳ අන ෆභ 

්හයඹභ දගී ඵ අන් කිරීභ, හගින්න නළ අය ්වහය සුයක්ෂිතතහඹ ව ඹවඳත් ේඳොණ තත්ඹන් 

දිනහේන  අයය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඹන ඉරක් ෘජුභ ෘෂිර්භ ක්ේේත්රඹු අදහර න ඉරක් 

ේව්. 

2019 ය රන විු ේභභ   අයය රර්ධන ඉරක් ේත රඟහ වීභ පිළිඵ අභහතයහරලඹ විසින් ස 

ය ඇ අ ෘෂිර්භ ප්ර අඳත් අ වහ ළරසු ත පිළිඵ මූින අධහනඹ ේඹෛමු ය සඹරේඳොෂිත ඵ අත්ය 

ළනීභු ේේීයඹ ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ අයමුණු ය නිගේන් ළයුවන් ැසක් භහේ  අභහතයහරලඹ 

විසින් ්ය තබ යන රදී. ේ ත අතය විේේල ්ධහය භත රිඹහත්භ කිරීභ ්ය තබ යන රද “ේේලගුිව සුහුරු 

හරි ෘෂිර්භ යහඳෘ අඹ”, “ෘෂිර්භ නවියණ යහඳෘ අඹ” ෘෂිර්භ ක්ේේත්රේේ උන්න අඹ ේනුේන් 

නයයණඹන් ඇතුමරත් ව යහඳෘ අ ේදක් ේර වන් කිරීභු පුළුනි. 

2018 ය අබහේේදී ශ්රී රරහේව් ඵය ඉරිඟු නිසඳහදනඹු වහනි ශ ේේනහ දශ උ උදුය , ඇතුමළු ෘෂිර්භ 

අරලඹු නියතුමරුභ මුහුණ දීභු සිදු ව ඵහි ය  තඳනඹන් ව ේේලගුිව ඵරඳෆ ත, ේඵොන ේයො ව ඳළිේඵොධ 

ඵරඳෆ ත ඹනහදී අි තය තත්ත්ඹන්ු 2019 ේර්දී මුහුණ ඳෆභු සිදුවිඹ. ේභභ අභිේඹො වමුේව් යේුි  

්වහය සුයක්ෂිතතහඹ ලක් අභත් යගේන් අතයහලය ්වහය ගේර ඉවර ඹහභු ේනෛදී ෘෂිර්භ ක්ේේත්රේේ 

ි තය තත්ත්ඹන් ්යක්හ කිරීභු අලය ෆභ යහඹහභඹක්භ දළරීභු අඳ විසින් ුයුතුම ර ඵද වන් 

ර යුතුමඹ. ේභභ හර්ඹඹ ඉටු කිරීේ තදී අභහතයහරලඹ ඹුේත් ෘෂිර්භ අරලඹ නිේඹොජ්නඹ යන 

ේදඳහර්තේ තන්තුම ව යසථහපිත භණ්යර වහ ්ඹතනඹන් ද 2019 ර්ේේදී අත්ඳත් ය ළනීභු එකී 

්ඹතන විසින් ඔවුන්ේ  ළරසු ත තුමිනන් තවවුරු යන රද හර්ඹ හධන දර්ල ේත රඟහ වීභු අලය පිඹය 

ත් ඵද ප්රහල යගේ. 

2020 ර්ඹ වහ න ෘෂිර්භ අරලේේ ඉරක් ඳදන ත වී ඇත්ේත් යහත් පරදහයී, ඳරිය ි තහමීය  වහ 

අඳනඹනහභිමු අරලඹක් ඵු ඳත්ේෛු තහක්ිව බහවිතේඹන් වහ ඉවශ ටිනහභකින් යුත් ේඵො හ 

කිරීභ වහත් ෘෂි යහඳහය අඹ දහභඹන් ප්රර්ධනඹ ේෛු ක ්්රිත ැසකිඹහ අසථහන් බිි  යගේන් ජ්හ අ 

්ර්ක   රර්ධනේේ  ප්රධහන  වවුමරුකු ඵු ෘෂිර්භ අරලඹ ඳත් කිරීභුඹ. 

ෘෂිහර්ගේ ප්ර අඳත් අ ප්ර අපර ඳහද ළයුවන්, යහඳෘ අ වහ රිඹහහය ත ඵු ඳත්ේෛු ජ්නතහු අලය 

ේේඹ ළරසීභ වහ ුයුතුම ශ අභහතයහරල ේම ත,  ෘෂිර්භ අධයක් ජ්නයහම, ේෛවිජ්න ේේහ 

ේෛභහරිස ජ්නයහම ව යසථහපිත භණ්යරර බහඳ අය, අධයක් භණ්යර ඇතුමළු භසත හර්ඹඹ 

භණ්යරඹු භහේ  ෘතේව්දීත්ඹ ප්රහල යන අතය ෘෂිර්භ විඹ බහය යහජ්ය අභහතය රු න්ත 

අලුවිවහේර් භළ අතුමභහු වහ රු අමීය ර් අලී භළ අතුමභහුත් ේභභ හර්ඹේේදී භහ වු රඵහ දුන් ගේත්රශිලී 

වේඹොගිතහඹු භහේ  සතූ අඹ පිරිනළමීය භු ළභළත්ේතගේ.  
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ෘෂිර්භ විඹු අදහර ුයුතුම ේභේවඹවීේ තදී අලය භහර්ේොඳේේල රඵහ ේදගේන් භහ වු ලක් අඹ රඵහ දුන් ශ්රී 

රරහ ප්රජ්හත්රහන් අ භහජ්හදී ජ්නයජ්ේේ ජ්නහකාඳ අ අ අරු මභත්රීඳහර සිරිේේන භළ අතුමභහ වහ අග්රහභහතය රු 

යනිම වික්රභසිරව භළ අතුමභහු ද භහේ  ප්රණහභඹ පුද යනු ළභළත්ේතගේ. 

 

පී. වළරින් (ඳහ.භ.) 

කෘෂික්තභ, ග්රහමීය ඹ ්්තක ක කටතු , හරිභහ්තගත ව ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ව්තධන අභහා 
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ගතරු කෘෂික්තභ යහජ අභහා භහේ  ඳිවවුඩඹ 

 

ේවීඹන 2019 ේර් ේතන හර්තුමේව් ප්ර අඹ ේභන්භ ඉදිරි ේර් ඉරක් වඳුනහ ළනීභ ද 

ළදත්ඹ. එි දී ප්රථභේඹන් ෘෂිර්භ, ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුතුම වහ  හරිභහර් යහජ්ය අභහතයහරලඹ අඳ 

විසින් ඉටු ශ ේභේවය විභහ ඵළිනඹ යුතුමඹ.   

නිඹඟඹ, රතුමය ළනි සබහවි යන වමුේව් ෘෂිර්භහන්තේේ නිඹළලීභ විලහර අභිේඹොඹකි. 

සබහවි ්ඳදහන්ු රක් වී හ වහනි ව ේෛවීන් ේනුේන් ත්භන් යජ්ඹ න්දි පිරිනළමීය භු 

ුයුතුම යන්ේන් ේෛවිඹහ මධර්ඹභත් යගේනි. ක වහ යජ්ඹ විසින් විලහර මුදරක් 

ේන්යන්ේන් ේෛවි ප්රජ්හේ  ඹවඳත ේනුේනි. 

්වහය ්නඹනඹ අභ කිරීභු ුයුතුම කිරීභ වහ ේේීයඹ ්වහය නිසඳහදනඹ ඉවශ නළරවීභ 

ළදත්ඹ. ක ේනුේන් අඳ අභහතයහරලඹ ෆභවිුභ ේේීයඹ ේෛවිඹහ දිරිභත් කිරීභු ුයුතුම යන 

අතය, ේඳෛේවෛය වනහධහයඹ රඵහ දීභු ුයුතුම කිරීභ එි  එක් පිඹයකි. තද ්නඹනි ්වහය 

ද්රයර ්නඹනි ඵදු ඉවශ නළරවීභ තුමළින් ද ේේීයඹ ේෛවිඹහ ්යක්හ කිරීභ අඳේ  අයමුණයි.  

හරිභහර් රර්ධනඹ ේනුේන් ඩිනගේන් පිළිය ශයුතුම ළව් ප්ර අරසයණඹ කිරීභු පිඹය 

ළනීභ තුමළින් ෘෂිර්භහන්තඹු අලය දිඹය අඳවසුකින් ේතෛය රඵහළනීභු වළකිවිඹ. 

ෘෂිහර්ගේ රර්ධනඹ ඇ අ ශ යුත්ේත් ඳරියඹු වහනිඹක් ේනෛන අන්දගේන් ඵ අේඵොධ 

යත් ත්භන් යජ්ඹ ෆභවිුභ ඳරිය ි තහමීය  ෘෂිර්භඹක් උේදහ ේෛවිඹහ උනන්දු යවීභු 

ුයුතුම ේශේඹ. එේභන්භ මනහල, ෘගේනහල ළනි යහඹනි ද්රය බහවිතඹ අභ කිරිභ 

ේේයි  ද අධහනඹ ේඹෛමු ේශේඹ.  

අඳ අභහතයහරලඹ ඉදිරිඹුත් ජ්නතහ ේනුේන් අඳේ  උඳරිභ දහඹත්ඹ ළඳයීභු සදහනගේන් 

සිටින ඵ විලසහේඹන් යුතුම ඳළසිඹ යුතුමඹ. තව යුත් යහ ඉදිරි ේර්දී ජ්නතහේ  සුබ 

සිේකාඹ ේනුේන් ළඳවීභ අඳේ  අකාසඨහනඹයි.   

 

න්ත අලුවිවහේර් 

යහජ්ය අභහතය          
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ගතරු කෘෂික්තභ, හරිභහ්තගත වහ ග්රහමීය ඹ ්්තක ක ව්තධන යහජ 

අභහා භහේ  ඳිවවුඩඹ. 

ෘෂිර්භ, හරිභහර් වහ ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුතුම අභහතයහරලේේ යහජ්ය අභහතයයඹහ ේර ග්රහමීය ඹ 

ජ්නතහේ  ජීේනොඳහඹ රර්ධන ුයුතුම රු උයදීභු අසථහක් රළබීභ පිළිඵ ව 2019 

ර්ේේ රර්ධන ළයුවන් ර ප්ර අඹ ව 2020 ර්ේේ රර්ධන ඉරක් ඇතුමශත් අඹළඹ 

වහ න ප්ර අ හර්තහු සුබ ඳළතුම ත එක් කිරීභු රළබීභ පිළිඵ තුමුු ඳත් ේගේ. 

 අයහය ළගේ ්ර්ක ඹක් තුමිනන් ඉසුරුභත් දළඹක් ඇ අ කිරීභ උේදහ ඹන භේන් දී ග්රහමීය ඹ 

ජ්නතහේ  ජීේනොඳහඹ රර්ධනඹ,  අයහය ෘෂිර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභු යජ්ඹ ේන ඹන 

ළයපිළිේර තදුයුත් ලක් අභත් කිරීභ අඳේ  කීභ නු ඇත. 

ක අනු ප්රහේේීයඹ රර්ධනේේදී ෘෂිර්භ අරලඹ භඟින් තදුයුත් රර්ධනඹ ර යුතුම ව 

ේභේතක් රර්ධනේේ අඩු අධහනඹු රක් වු ප්රේේල වඳුනහේන කහේේ ඇ අ  තඳත් නිසි ඳරිදි 

ශභනහයණඹ යගේන් ෘෂි නිසඳහදනේේ පරදහයිතහඹ ඉවශ නළරවීභු ුයුතුම  ර යුතුමේව්. 

එේේභ ඳළයිව ෘෂිහර්ගේ  ජ්න ජීවිතඹ වහ ඵළඳුණු කිරි  ඳහරනඹ, හරි තහක්ණඹ දියුණු කිරීභ 

භඟින් ග්රහමීය ඹ ්ර්ක ඹ සඹරේඳොෂිත ශ වළකි ඵ වළගී ඹන ඵළවින් එභ ක්ේේත්ර තදුයුත් 

රර්ධනඹ කිරීභු ුයුතුම යගේ. එේභන්භ ේභභ සිඹලු ුයුතුම හර්ථ ඉටු කිරීභ වහ 

දහඹත්ඹ රඵහ  ේදන භසත හර්ඹ භණ්යරඹුද භහේ  සතූ අඹ පිරිනභගේ. 

 

එ ත.එස.එස.අමීය ර් අලී, 

යහජ්ය අභහතය          
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කෘෂික්තභ අභහාවල ේමකම්  භහේ  ඳිවවුඩඹ 

 

ශ්රී රරහේව්  අයහය ෘෂිර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, ප්රචලිනත කිරීභ ව ේොලීඹ  අයහය 

රර්ධන අභිභතහර්ථ ජ්ඹළනීේ ත දී මුහුණ ේදන අභිේඹො ජ්ඹළනීේ ත රිඹහිනඹ ේඳය දළරි 2019 

ර්ේේ ෘෂිර්භ අරලේේ හර්ඹ හධනඹ ඉවශු ඔහ තළබීභු වළකිවීභ පිළිඵ තුමුු ඳත් 

ේගේ. 

එභ අභිේඹො අතය ඳසුගිඹ ය කිි ඳඹ පුයහ ඳළ අ නිඹඟඹ ව  ේරෛ පුයහ සිදු ව හරගුිව 

විඳර්ඹහ ේවේතුමේන් ශ්රී රරහ ද පීයහු ඳත්විඹ. ග්රහමීය ඹ ේෛවි ප්රජ්හ ළඩි ලේඹන් ජීත් න 

ප්රේේල ර නිඹර හරගුණඹ ද දළඩි ේර ඵර ඳළළත්වු අතය එභ අභිේඹොඹ ජ්ඹ ළනීභ වහ විඹළි 

ශහපීඹ ෘෂි ඳහරිරි ශහඳ රු උචිත ේඵො ර් නිසඳහදනඹ කිරීභ, නිළයදි ජ්ර 

ශභනහයණඹ වහ ෘෂි  තභහන භඟ එමරරහ ළව් ඳේධ අ  ශභනහයණඹ ව පිළිය 

කිරීභ, ක භඟභ සිදුන ඳහශු හදනඹ වහ වහඹනඹ ළරළක්වීභ, ඳහරශු ේෝය ඉවශ නළරවීභ ්දී 

රිඹහහය ත ඉටුය ඇත.  

එේභන්භ සබහවි ව ගේනිහ විසින් සිදු යනු රඵන රිඹහහය ත ේවේතුමේන් ඇ අන ්ඳදහ 

තත්ත්ඹන්, එන ත න තුමන්ේ  හසථහන අි ගේ වීභ ේවේතුමේන් ේවේන් හු ව හිවජ් ෘෂි 

හු සිදුන විඳත් අභ කිරීභුත් සුදුසු භහජ් ්යක්ණ ක්රභේව්ද භඟින් ග්රහමීය ඹ ේෛවි ප්රජ්හ 

ලක් අභත් කිරීභුත් ුයුතුම ය ඇත. ගේනිහ ඇතුමළු මජ් ඳරිය ඳේධ අ  අයහය ේර 

ශභනහයණඹ කිරීභුත්, ඳේේ හයත් බහඹ ්යක්හ යනිගේන්,  වි නළ අ ේවුක් 

නිර්භහණඹ ය ළනීේ ත ජ්හ අ ප්ර අඳත් අඹු වහනි ේනෛන ්හයඹු ේඳෛේවෛය වනහධහය 

ළයුවන විකාභත් ේර රිඹහත්භ යන අතය එි  නිඹහභන ුයුතුම ද හර්ථ ේර සිදු ය 

ඇත. එේභන්භ විවිධ ඳහරිරි තත්ත් ේවේතුමේන් වදිසිේේ ඳළන නඟින ්ඳදහ එන ත ේේනහ දශ උහ 

ේන් හු සිදුවු වහනිඹ ඉතහභත් ේටි හර ඳයහඹක් තුමශ භළය ඳළළත්වීභු නිසි පිඹය 

ළනීභු අඳු වළකිවීභ ණ්යහඹභක් ේර ෘෂි ක්ේේත්ර ේේ සිඹළුභ ේදනහ රළබු ජ්ඹග්රවනඹක් න 

අතය ක වහ ඔවුන් රඵහ දුන් ේනෛභ වේඹොඹ ද ේභි  දී ඳගේ. 

එේේභ ර්තභහනේේ උේත වී ඇ අ ව රින් ය උේත න ේශ ඳශ ළුළු නිළයදි 

වඳුනහේන ෘෂි නිසඳහදන වහ උචිත ේශ ඳරක් නිර්භහණඹ කිරීභු අලය උඳහඹභහර්ගි 

ළරසු ත ස කිරීභු ද ඳසු අසනු වහනිඹ අභ කිරීභු ද  අඹ දහභ ලක් අභත් කිරීභු ද පිඹය 

ේන ඇත. එේේභ ග්රහමීය ඹ ේෛවී ප්රජ්හ ලක් අභත් කිරීේ ත අයමුිවන් රිඹහත්භ යන රද ෘෂි 

යහඹත්  තභහන රර්ධන ළයුවන ද හර්ථ රිඹහත්භ යන රදී. 

2025 යජ්ේේ දළක්භ ව යජ්ඹ විසින් ේන ඹනු රඵන ප්ර අඳත්ීනන් නිළයදි රිඹහත්භ කිරීභ වහ 

නහඹත්ඹ වහ දහඹත්ඹ රඵහ ේදන අභහතයතුමභන්රහ, ෘෂිර්භ අරලඹ ව ක ඹුේත් ඇ අ 

්ඹතන ර ්ඹතන ප්රධහනීන්, අරල ප්රධහනීන් ව භසත හර්ඹ භණ්යරේේ ේනෛභසුරු ලක් අභත් 

දහඹත්ඹ පිළිඵ තදුයුත් සතූ අන්ත න අතය 2019 තුමන්න හර්තුම දක්හ න ප්ර අඹ ව 

2020 රර්ධන ඉරක් ඇතුමශත් අඹළඹ වහ න ප්ර අ හර්තහ ඉදිරිඳත් යගේ. 

  

ේක්.ඩී.එස.රුන්චලන්ද්ර 

ේම ත 
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කෘෂික්තභ යහජ අභහාහවලේේ ේමකම් මිඹේ  ඳිවවුඩඹ 

 

ෘෂිර්භහන්ත අභහතයහරලේේ 2019 ර්ේේ ප්ර අඹ වහ 2020 ර්ේේ රර්ධන ඉරක් ඇතුමශත් 

අඹළඹ වහ න ප්ර අ හර්තහු සුබහසිරලන එක් යන්ේන් වද පිරි තුමටිනි. 

ෘෂි ක්ේේත්ර ේේ ඇ අ ව ප්ර අඳත් අභඹ ේනස ත ව න දළක්භ භත ජ්හ අ ෘෂිහර්ගේ 

ප්ර අඳත් අඹක් ළසීේ ත මූින පිඹයක් ේර 2016 සිු 2018 දක්හ ්වහය නිසඳහදන ජ්හ අ 

ළයුවන හ රිඹහත්භ යන රදී. ක අනු එභ ළයුවන රිඹහක්භ කිරීේ ත දී විවිධ 

අභිේඹොඹන්ු මුහුණ දීභු සිදු වු අතය  2019 ර්ඹ න විු ෘෂි ක්ේේත්රේේ උන්න අඹ වහ 

හධනීඹ පිඹය යහශිඹක් ේන ඇත. ක   අතය ේේලගුිව විඳර්ඹහර ඵරඳෆභ ේවේතුමේන් ඇ අන 

නිඹඟඹ, රතුමය, නහඹඹෆ ත ද, න ත්ත් වහනි ඹනහ දී අභිේඹො ද ළරකිමරු ේන ඇත. 

සහබහවි විඳත් ේවේතුමේන් හන්ු සිදුන වහනි නිළයදි ණනඹ කිරීභු යහත් උචිත නවීන 

තහක්ණඹ ේඹෛදහ ළනීභ, ක වහ සුදුසු භහන  තඳත් නිසි ඳරිදි ේඹද වීභු ේ තන විුත් පිඹය 

ේන ඇත. එේභන්භ ේඵො හු සිදුන වහනි තක්ේේරු කිරීභ, ේෛවීන් වහ භහජ් ්යක්ණ 

ප්ර අරහබ රඵහ දීභ තවවුරු කිරීභු අලය නිළයදි දත්ත ජ්නනඹ කිරීභ වහ අලය තහක්ිව 

ඳවසු ත ළඳයීභ, නිළයදි දත්ත බහවිත කිරීභ ඹනහදී  රුණු එභ ප්ර අපර ශඟහ ය ළනීභ වහ 

අතයලය භ ේව්. ක වහ අලය ූගේොලීඹ දත්ත ළසු ත ේභන් භ විකාභත් ේභේවයු ත වහ ඇයු ත 

ක්රභේව්දඹක් ඇ අ කිරීභ භඟින්  අයහය ෘෂිර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභු පිඹය ේන ඇත. 

එේභන්භ ඳසු අසනු වහනිඹ වහ ේශ ේඳෛශ තුමශ ඳ අන ළුළු අභ කිරීභු ේේීයඹ දළනුභ 

ේභන්භ න තහක්ණඹද ේඹෛදහ ේන ඇ අ අතය ේේනහ දශ උ වහනිඹ ළනි ඵහි ය උදුරු ිනන් 

හන්ු න වහනි අභ කිරීභ භඟින් ග්රහමීය ඹ ේෛවි ජ්නතහේ  ේෛවි ළුළු රු පිළිඹ ත රඵහ 

දීභු ුයුතුම ය ඇත. 

ේ ත අනු 2018 ර්ඹ න විු ෘෂි  සේේත්රඹ භඟින් දශ ේේීයඹ නිසඳහදනඹු දක්න දහඹත්ඹ 

7.0% භට්ුභු ේන කභු වළකි වී  අේබ්. 

ඉවත සිඹලු හයණහ අධහනඹු නිගේන් ඉදිරිේේ දී සිදු යනු රඵන ෘෂිර්භ රර්ධන 

ළයුවන් තදුයුත් පරදහයී වහ හර්ඹක්භ ේර ඉටු කිරීභු ලක් අඹ මධර්ඹඹ රළේබ්හයි 

ප්රහර්ථනහ යගේ. 

 

 

එස.විජ්ඹයත්න  

ේම ත   

ෘෂිර්භ, හරිභහර් වහ ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුතුම යහජ්ය අභහතයහරලඹ 
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කෘෂික්තභ, හරිභහ්තගත වහ ග්රහමීය ඹ ්්තක ක කටතු  යහජ අභහාහවලේේ 

ේමකම් ේ   ඳිවවුඩඹ 

2019 ර්ේේ ෘෂිර්භ අරලඹ ව ඊු අනුඵේධ සිඹළුභ ්ඹතන භඟින් සිදු යන රද ෘෂිර්භ රර්ධන 

ළයුවන් ි  තුමන්න හර්තුමේව් ේබෝ අ වහ මූරය ප්ර අඹ ද 2020 ර්ේේ ෘෂිර්භ රර්ධන 

ළයුවන් ද  ඇතුමශත් හර්ෂි අඹළඹ වහ න ප්ර අ හර්තහු  සුබ ඳළතුම ත එක් කිරීභු රළබීභ බහයඹක් 

ේෛු රගේ.  

ත ව ර්ේේ රර්ධන රිඹහදහභඹන් ු එමර ව විවිධ ව ඳහරිරි ඵරඳෆ ත ේවේතුමේන්, ෘෂි ක්ේේත්රේේ  

අණ්ය රර්ධනඹ උේදහ ප්රධහන අභිේඹො කිි ඳඹක් ජ්ඹ ත යුතුම  අබුිව. ෘෂිහර්ගේ ක්ේේත්රේේ  

ප්ර අරසයණ, න දළක්භ, ජ්හ අ ෘෂිර්භ ප්ර අඳත් අඹ ස කිරීභ, අභිේඹො ජ්ඹ ත යුතුම ක්ේේත්ර වඳුනහ 

ළනීභ ක අතය ේව්. 

එේභන්භ ෘෂිර්භ ක්ේේත්රඹ වහ එක් භන් යන හරිභහර්, ඳශු  තඳත්, ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  රර්ධනඹ ළනි 

පුළුම විඹ ක්ේේත්ර ද කයහීය ය නිගේන්, භසත ෘෂි ක්ේේත්රේේ  රර්ධන අභිේඹො ජ්ඹ ළනීභු  

ර්තභහනඹ න විු ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ ේඳශ ළේගේන්  අේබ්. 

විවිධ ඵහධ වමුේව් වු ද ්වහය නිසඳහදන ජ්හ අ ළයුවන (2016 -2018) හර්ථ ය ළනීභ වහ 

ඳසුගිඹ ේර් දී භවත් ේේවක් ත් අතය, එභ ළයුවන හර්ථ නිභ ය ළනීභු ත් උත්හවඹ 

ඳළසිඹ යුතුමඹ. 

ේොලීඹ උසණත්ඹ ළඩි වීභ ව ේේලගුිව විඳර්ඹහ ේවේතුමේෛු ේන , ෘෂිර්භඹ ේේයි  වහ 

ගේනිසුන්ේ  ජීන යුහ ේේයි  විලහර ඵරඳෆභක් ඇ අ වී  අේබ්. ක ේවේතුමේන් නහඹඹෆ ත, නිඹඟඹ, ර තුමය 

ළනි ්ඳදහ තත්ත් ෘෂිහර්ගේ ුයුතුම ේේයි  දළඩි ඵරඳෆ අතය එභඟින් ඇ අන ඳසුඵෆභ  ළශළක්වීභ 

වහ වඳුනහත් ෘෂිර්භඹ දළඩි පීයහු ඳත් ශ අතය එභඟින් ඇ අන ඳසුඵෆභ ළශළක්වීභ වහ 

වඳුනහත් ප්රධහන විේලේෂිත ක්ේේත්ර න ේේලගුිව ඵරඳෆභ අභ කිරීභ, අේරවියණඹ, භහන  තඳත් 

රර්ධනඹ, ේඵො පරදහයීතහඹ ඉවශ නළරවීභ, න ත්ත් වහනි වහ ඳසු අසනු වහනි අභ කිරීභ ළනි 

ක්ේේත්ර රර්ධනඹු පිඹය ේන ඇත.   

එේේභ, ග්රහමීය ඹ දිළිඳු ජ්නතහේ  ජීන භට්ුභ නඟහ සිටුවීභ වහ කිතුමම රර්ධන යහඳෘ අඹ, තම, ඳන්, ලී 

්්රිත අත් ත බහණ්ය නිසඳහදනඹ භඟින් හ තප්රදහයි වසත ර්භහන්ත රර්ධනඹ, ේශේඳෛශ අයමුණු 

යත් නිර්භහණහත්භ ේභොසතය වඳුන්හදීභ, නිර්භහණහත්භ කුරතහ රර්ධනඹ ව අමුද්රය වහ  මූින 

උඳයණ රඵහදීභ, භළටි නිසඳහදන  තභහන රර්ධනඹ කිරීභ වහ න තහක්ණඹ රඵහදීභ තුමළින් 

ගුණහත්භබහේඹන් උස නිසඳහදන බිි  කිරීභ , ේශේඳෛශ ඉමලුභක් ඳ අන අත් ත බහණ්ය නිසඳහදනඹ 

ේේයි  ේඹෛමු යවීභත්  ඹටිතර ඳවසු ත රර්ධනඹ කිරීභ ව ජීේනොඳහඹ රර්ධනඹ වහ විකාභත් 

රර්ධන ළයපිළිේශක් දිඹත් ය ඇත.  

එේභන්භ  අයහය හරි ර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ වහ ගිර නිමරහ යහඳෘ අඹ ද යභහයච්ච් ශපුේව් ජ්රඹ  

ඹහඳන අර්ධේවීඳඹ ේත රඵහ දීභ වහ න යහඳෘ අඹ, ළශිව ඟ ්්රිත ඉවුරු රර්ධනඹ , භවළින  ත 

ඉවුරු ඇශ රර්ධනඹ ළනි විලහර රර්ධන යහඳෘ අ ්ය තබ ය ඇත.  

ක අනු ය 2030 න විු ශඟහය ත යුතුම  අයහය රර්ධන ඉරක් හක්හත් ය ළනීභ වහ න 

අයමුිවන් ඉවත රර්ධන ඉරක් පුයහ ළනීභු දහඹ න ෘෂිර්භ , හරිභහර්, වහ ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  

ුයුතුම අරලේේ සිඹළු ්ඹතන, ්ඹතන ප්රධහනීන් වහ භසත හර්ඹ භණ්යරේේ අප්ර අවත මධර්ඹ වහ 

ළඳවීභ අඹ ේෛු රගේ.  

එ ත.යබ්.ේක්.ගුණ අර  

ේම ත 

ෘෂිර්භ, හර්භහර් වහ ග්රමීය ඹ ්ර්ක  ුයුතුම යහජ්ය අභහතයහරලඹ  
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කෘෂික්තභ අවලඹ - දළක්භ , ේභේවය, අයමුණු වහ කහ්තඹඹන් 

දළක්භ 

 ්වහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ ජ්හ අ භෘේකාඹ උේදහ හර්ඹක්භ, පරදහයි වහ ලක් අභත් 

ෘෂිහර්ගේ අරලඹක් 

ේභේවය 

 සබහවි  තඳත්  අයහය ශභනහයණඹ තුමළින් භහජීඹ ලේඹන් පිළිත් වහ 

හිවජ්භඹ නළ උරුකින් යුතුම, ේොලීඹ තයඟහරී නිසඳහදනඹක් බිි  යන 

යහත් ෘෂිර්භහන්තඹක්  හක්හත් ය ළනීභ. 

  

අයමුණු 

 ේේීයඹ ලේඹන් නිසඳහදනඹ ශවළකි ්වහය ව අ අේර් ්වහය රචිත විකාභත් 

ශභනහයණඹ  භඟින්  සුයක්ෂිතතහඹ  ඇ අ කිරීභ. 

 ්වහය නිසඳහදනේේදී යහඹනි ේඳෛේවෛය වහ ඳළිේඵොධනහල බහ වි අභ ය, 

ඉතරන අඳද්රය ශභනහයණඹ තුමළින් විේන් ේතෛය, ඳරිය ි තහමීය  ව 

ේෝයහයක්ෂිත ෘෂි නිසඳහදන ජ්නතහ ේත රඵහ දීභ. යහඹනි ේඳෛේවෛය බහවිතඹ 

විකාභත් කිරීභ. 

 ඹහන්ත්රීයණඹ න තහක්ණඹ, හර්ඹක්භ ජ්ර ශභනහයණඹ, ේබො 

විවිධහරගීයණඹ ඳහරශු රයක්ණ ක්රභ වඳුන්හදීභ භඟින් ේඵොර නිසඳහදන 

පරදහයීතහඹ ඉවශ නළරවීභ ව නිසඳහදන පිරිළඹ අභ කිරීභ. 

 ඉවශ ගුණහත්භේඹන් යුත් සඹර බීජ් නිසඳහදනඹ, අඹ එතුම ශ නිසඳහදන ක්රභේව්ද 

ේෛවීන් අතය ප්රචලිනත කිරීභ, ඹවඳත් ෘෂිහර්ගේ පිළිේත්(GAP) ව ඹවඳත් 

නිසඳහදන පිළිේත් වඳුන්හදීභ භඟින් ේේීයඹ ව විේේීයඹ ේශදඳර වහ ප්රගේ අේඹන් 

උස ෘෂි නිසඳහදන වහ නිසඳහදඹන් ේඹෛමු කිරීභ. 

 සිඹළු ළඩී බිඳී ගිඹ ළව් අමුණු ව ඇශභහර් ප්ර අරසයණඹ ව පුයන් කු උරු 

අසළේදීභ භඟින් වී නිසඳහදනඹ ඉවශ නළරවීභ වහ දහඹ වීභ. 
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වවිධහන ටවන 
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1. ්වශික ූවඹ 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලේේ  රයු අඹ ඳහරන වහ භහන  තඳත් අරලඹ, මුදම අරලඹ, ෘෂි රර්ධන 

අරලඹ, ෘෂි තහක්ණ අරලඹ, ළරසු ත, ේභේවයු ත වහ ඇයු ත අරලඹ වහ අබයන්තය විණන අරලඹ 

ලේඹන් ව ප්රධහන අරල වඹක් ඹුේත් රවිධහන ත සිඹ හර්ඹඹ වහ ර්තයඹ ඉටු යනු රඵයි. 

1.1 ඳහරන අවලඹ වහ භහන ම්ඳත් අවලඹ 

1.1.1 ඳහරන අවලඹ 

අභහතයහරලේේ ඳහරන ුයුතුම, ප්රහවන  තඵන්ධ සිඹළුභ ුයුතුම වහ ඳරිණ ඳවසු ත ළඳයීභ 

වහ අදහශ හර්ඹඹන්ද ේභභ අරලේේ හර්ඹබහයඹු අඹත් ේව්. ෘෂිර්භ ේදඳහර්තේ තන්තුම වහ 

අභහතයහරලඹු අඹත් අේනකුත් ්ඹතනර ඳරිඳහරන ුයුතුමද ේභභ අරලඹ භඟින් ඉටු යනු රඵයි. 

 

හර්ඹඹන් 

 අභහතයහරලේේ හවන අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ, හය ේේහ සිදු කිරීභ, ඉන්ධන රඵහ දීභ, හර්ෂි 

යක්ණ ව අ ව ්දහඹ ත ඵරඳත්ර රඵහ දීභු අදහශ ුයුතුම. 

 රිඹදුරු භවත්රුන්ේ  අ අහර, භන් විඹද ත රඵහ දීභු අදහශ ුයුතුම ව රිඹදුරු පුහුණු. 

 ප්රහවන විඹු අදහශ විණන විභසු ත වහ පිළිතුමරු ළඳයීභ. 

 අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඇ අ ්ඹතන වහ  තඵන්ධ ුයුතුම, ේඳෛේවෛය භහ තර ුයුතුම. 

 ෘෂිර්භ ේේේේ නිරධහරීන්ේ  ්ඹතන ුයුතුම. 

 ෘෂිර්භ උඳේේලරුන්ේ  විවිධ ුයුතුම. 

 දිසත්රික් ෘෂිර්භ අධයක්රුන්ේ  ව වහය ෘෂිර්භ අධයක්රුන්ේ  ේඳෝේින 

ිනපි ේෛනු වහ  තඵන්ධ ුයුතුම, හවන රඵහ දීභ වහ  තඵන්ධ ුයුතුම. 

 ඈය යන රද අේරවි රර්ධන ්ඹතනේේ විවිධ හර්ඹඹන්. 

 ජ්නහකාඳ අ හර්ඹහරඹ භඟින් ඳයන විවිධ හර්ඹඹන් සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහරලඹ තුමශ  විවිධ ළයුවන් ඳළළත්වීභ. 

 

1.1.2. භහන ම්ඳත් අවලඹ 

අභහතයහරලේේ ඳහරන වහ භහන  තඳත් අරලඹු ්ඹතන ුයුතුම, නී අ ුයුතුම, තළඳෆර, 

පුසතහරඹ වහ ේමනහහයඹ අඹත් ේව්. විේලේේඹන් අභහතයහරලේේ හභහනය  ඳරිඳහරන ුයුතුම 

වහ ේෛයනළගිමේම නයත්තුම ුයුතුම ේභභ අරලඹ භඟින් සිදු ේේර්. ක අනු, ඳවත වන් 

හර්ඹඹන් ේභභ අරලඹ විසින් ඉටු යනු රඵයි. 

 අභහතයහරල හර්ඹ භණ්යරේේ වහ අභහතය හර්ඹහරේේ සිඹළුභ ේඳෝේින ිනපි ේෛනු 

 තඵන්ධ ුයුතුම  

 අභහතයහරලේේ හර්ඹ භණ්යරේේ ඳළගේ, භ, පිුවීභ, නිහඩු, දු තරිඹ ඵරඳත්ර වහ හය ප්රේව්ල 

ඳත්ර පිළිඵ ුයුතුම 

 අභහතයහරල හර්ඹ භණ්යරේේ වහ ඇභ අ හර්ඹ භණ්යරේේ අ අහර, නිහඩු දින ළටුප් වහ 

භන් විඹද ත  තඵන්ධ ුයුතුම 

 අභහතයහරලයීඹ හර්ඹ භණ්යර ේතෛයතුමරු වහ මු.ේය. 71 ඹුේත් තනතුමරු අනුභත ය ළනීභ 

 තඵන්ධ ුයුතුම 
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 සිඹළුභ නිරධහරීන්ු අදහර තනතුමරු පුයප්ඳහඩු පියවී ත, ඵහ ළනී ත, ඳත් කිරී ත, උස කිරී ත 

වහ සථහන භහරු කිරී ත  තඵන්ධ ුයුතුම 

 භහණ්යින නිරධහරීන්ේ  ත් ත වහ ඵළය ත රඵහ ළනීභ  තඵන්ධ ුයුතුම / 

අභහතයහරලේේ හර්ඹහධන හර්තහ ඳහර්ිනේ තන්තුමු ඉදිරිඳත් කිරීේ ත ුයුතුම  

 භහන  තඳත් ශභනහයණඹ, ේේීයඹ වහ විේේීයඹ පුහුණු ළයුවන්  තඵන්ධ ුයුතුම  

 ඇේුොර්නි ඵරඳත්ර  තඵන්ධ යහජ්හරී ුයුතුම 

අභහතයහරලේේ ඉය ත, ේෛයනළගිින, නිර නිහ වහ රචලහය ඵරරහ  තඵන්ධ ුයුතුම 

ඇතුමළු හභහනය ඳරිඳහරනඹු අදහශ ුයුතුම ේභභ අරලඹ භඟින් සිදු යනු රඵයි. 

 

1.1.3 ප්රම්ඳහදන අවලඹ 
 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ වහ අලය බහණ්ය ේේහ වහ ළය ප්ර තඳහදනඹ කිරීභු අහර රරසු 

ළවීේ ත ුයුතුම අභහතයහරලේේ ව අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඇ අ ්ඹතනර ප්ර තඳහදන ගේටු වහ 

තහක්ණ ඇයීේ ත ගේටු ඳත් කිරීභ, ප්ර තඳහදන භහර්ේොඳේේල රග්රවේේ 9:3:1(්) ඹුේත් 

අනුභළ අඹ රඵහ ළනීභු අදහර ුයුතුම වහ 8:13:4 ඹුේත් අ අේර් අභතය ළය වහ අනුභළ අඹ 

රඵහ ළනීේ ත ුයුතුම සිදු ේේර්. 

 

1.1.4 ේගතොවිජන ේේහ අවලඹ 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඇ අ ේභභ අරලඹ භඟින් ේෛවිජ්න රර්ධන ේදඳහර්තේ තන්තුම, 

ෘෂිහර්ගේ වහ ේෛවිජ්න යක්ණ භණ්යරඹ ව සී/ රරහ ේඳෛසේප්ට් ්ඹතනඹු අදහර සිඹළු 

්ඹතනි වහ ඳහරන විඹ ුයුතුම ඳළරී ඇත. 

තද, අභහතය භණ්යර රේේල, ීනරු ඵදු යි ත විණන ්නඹන ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීභ, “ජ්නඳ අු 

කිඹන්න” ළයුවන රිඹහත්භ කිරීභ, භවජ්න හය බහ ඳහර්ිනේ තන්තුම ප්රලසන ව ේේලඳහරන 

ඳින ළනී ත ඹනහදි විඹන් ේභභ අරලඹ භඟින් ඉටු යනු රඵයි. 
 

1.1.5 ඉවජිේන්රු අවලඹ 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලේඹි  2017 ර්ඹ තුමරදී අලු අන් පිි ටුන රද අරලඹකි. අරල ප්රධහනී ේර 

අධයක් ඉරජිේන්රු ුයුතුම යයි. 

 

හර්ඹබහයඹන් 

 ෘෂිර්භ අභහතයහරල ේෛයනළගිමර ව අභහතයහරල තුම නිර නිහ, නිරධහරී නිහ ව 

රචලහය ඵරරහර සිඹළු නයත්තුම ුයුතුම සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහරලඹ තුම සිඹළු උඳයණ නයත්තුම කිරීභ. 

 අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඳ අන සිඹළුභ ්ඹතනර සිවිම ඉරජිේන්රු ුයුතුම වහ 

දහඹත්ඹ රඵහ දීභ. 

 ෘෂිර්භ ේදඳහර්තේ තන්තුම ව ේෛවිජ්න ේේහ ේදඳහර්ත්  තන්තුමේි  සිවිම ඉරජිේන්රුභඹ 

හර්ඹඹන් රදී දහඹත්ඹ රඵහ දීභ. 

 ේෛවි බහයහය අයමුදර භඟින් රිඹහත්භ යනු රඵන සිවිම ඉරජිේන්රුභඹ හර්ඹඹන් 

වහ අලය ුයුතුම ඉටු කිරීභ. 
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1.1.6 ඳරිගතණක අවලඹ 
 

 ෘෂිර්භ අභහතයහරලේේ සිඹලුභ ේතෛයතුමරු න්නිේව්දන තහක්ණ ුයුතුම ේභේවඹවීභ. 

 අභහතයහරලේේ නිර ේබ් අයවිඹ ඳත්හේන ඹහභ ව ඹහත්හලීන කිරීභ. 

 ෘෂිර්භ දත්ත ඳේධ අඹ  තඵන්ධ ුයුතුම. 

 අභහතයහරලේේ ඳරිණ ජ්හර ඳේධ අ ඳත්හේන ඹහභ. 

 ේතෛයතුමරු වහ න්නිේව්දන තහක්ණ  තඵන්ධ සිඹලුභ තහක්ිව උඳේදස රඵහදීභ. 

 ඳරිණ දෘයහර වහ භෘදුහර ප්ර තඳහදනඹ වහ තහක්ිව වඹ රඵහ දීභ. 

 අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඇ අ ්ඹතන වහ තහක්ිව උඳේදස රඵහ දීභ මූින හර්ඹඹන් 

ේව්. 

 

1.1.7 භහධ කකකඹ 

රු ෘෂිර්භ අභහතයතුමභහේ  ප්රධහනත්ේඹන් ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ භඟින් යජ්ේේ රර්ධන 

ේඹොජ්නහ ක්රභඹන්ු අනුකර රිඹහත්භ යනු රඵන රර්ධන යහඳෘ අ පිළිඵ ේෛවි ජ්නතහු 

ළදත් න රුණු  තඵන්ධේඹන් භහධය භඟින් ජ්නතහ දළනුත් කිරීභ. 

කහ්තඹබහයඹ 

 ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ භඟින් රිඹහත්භ යනු රඵන ජ්හ අ ළදත් භකින් යුතුම උත් 

ව විේලේ අසථහ පිළිඵ ප්රෘත් අ  ළයුවන් ේර ස ේෛු විදයෘත් වහ මුරිත භහධය 

භඟින් ප්රචලහයඹ කිරීභ වහ භහධය ්ඹතන  තඵන්ීකයණඹ. 

 අභහතයහරලඹ භඟින් රිඹහත්භ යනු රඵන යහඳෘ අ ජ්නතහු  තේප්රේණඹ කිරීභ උේදහ 

පුත්ඳත් දළන්වී ත, ේඳොසුර්, ඵළනර් ව අත්ඳත්රිහ ඹන භහධයඹන් බහවිතහ කිරීභ. 

 ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹු අඹත් අනුඵේකාත ්ඹතන වයවහ රිඹහත්භ යනු රඵන 

ඳර්ේේණ ක්රභ වහ ප්ර අඳත් අභඹ රිඹහදහභඹන් පරදහයී ේර ජ්නතහු න්නිේව්දනඹ 

කිරීභ. 

 ජ්නභහධයඹන්ි  ඳශන ේෛවි ජ්නතහු  තඵන්ධ ළුළු රු අභහතයතුමභහ ව ෘෂිර්භ 

අභහතයහරලඹ ේම තතුමභහේ  අධහනඹු ේඹෛමු යවීභ. 

 

1.2 මුදම අවලඹ 

 

 විර්ජ්න ඳනත භඟින් ේන් යනු රඵන ප්ර අඳහදන උඳේඹොගී යේන යනු රඵන ළඹ 

දළරී ත වහ යජ්ේේ නිරධහරීන්ේ  අත් අහය ත ගිණු ත ුයුතුම සිදුකිරීභ. 

 අභහතයහරලේේ හර්ෂි විඹද ත වහ ්දහඹ ත ඇසතේ තන්තුම කිරීභ වහ ක ඹුේත් ඇ අ 

ේදඳහර්තේ තන්තුම ුයුතුම  තඵන්ීකයණඹ කිරීභ. 

 අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඳ අන ෘෂිර්භ ේදඳහර්තේ තන්තුම ව අේනකුත් ්ඹතන ේත 

උඳේදස වහ භඟ ේඳන්වී ත රඵහේදගේන් කහේේ මූරයභඹ අීකක්ණඹන් සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහරලේේ සථහය ත් ත වහ ඳහරිේබොගි ද්රය පිළිඵ බහණ්ය ට්ේුොරු ේමන, 

ඳහරිේබොගි ද්රය ේමන ඳත්හේන ඹහභ, අීකක්ණඹ කිරීභ වහ ඵයහ ඳරිඳහරනඹ 

ඳත්හේන ඹහභ. 



 

 

16 
 

 හර්ෂි බහණ්ය මීය ක්ණ ඳළළත්වීභ වහ ඳසුවිඳය ත ුයුතුම සිදු කිරීභ. 

 රර්ධන යහඳෘ අ රිඹහත්භ කිරීේ තදී සිඹළුභ ඳශහත් බහ, දිසත්රික් ේම තරු වහ 

අභහතයහරල ඹුේත් ඳ අන සිඹළුභ ේදඳහර්තේ තන්තුම වහ යසථහපිත භණ්යර ේත අලය 

ප්ර අඳහදන ේභන්භ මුදම ේන්යදීභ වහ විඹද ත හර්තහ ේන්හේන කහ බහණ්යහහය 

ඳරිණ හර්තහ අනු ළේේද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ. 

 අභහතයහරලඹ වහ ක ඹුේත් ඇ අ ේදඳහර්තේ තන්තුම වහ ්ඹතනර යහඳෘ අ රු අහර 

විණන ුයුතුමර  තඵන්ීකයණඹක් සිදු කිරීභ. 

 ඳහර්ිනේ තන්තුම යහජ්ය ගිණු ත හය බහ ව ේඳෛදු යහඳහය හය බහර විභසු ත රු 

පිළිතුමරු ළඳයීභ වහ කහේේ ඳරීක්ණ ුයුතුමරු වබහගී වීභ. 

 ේඳෛේවෛය ළඹ විඹ ඳහරනඹ වහ ක වහ  තඵන්ධ ඵළඳී ත ශභනහයණඹ. 

 ේඳෛේවෛය මුදම වනහධහය ේවී ත වහ ගිණු ත ත කිරීභ  තඵන්ධ ුයුතුම.  

 සිඹළුභ හර්ඹ භණ්යර ර ළටුප් ේවී ත වහ  තඵන්ධ ුයුතුම. 

 අභහතයහරලේේ මූරය ුයුතුම හර්ඹක්භ වහ පරදහයී ේර ඉටුකිරීභ වහ මුදම අරලඹ 

ප්රධහන ණහකාහරීරු ේදේදනකු ඇතුමළු ණහකාහරීරුන්  අේදේනකු ඹුේත් මූරය 

ශභනහයණ, මුදම වහ යහඳෘ අ, ේවී ත වහ ගිණු ත ේර ්රශි රවිධහනඹ වී ඇත. 

 

1.3 කෘෂි ව්තධන අවලඹ  

 

1.3.1 ව්තධන අවලඹ 

්වහය සුයක්ෂිතතහඹ, ේේීයඹ නිසඳහදනඹ තුමළින් පුයහ ළනීභත් ්වහය ්නඹන විඹද ත අභ 

කිරීභත් අයමුණු යේන ේේීයඹ ්වහය නිසඳහදනඹ ඉවශ නළරවීභ වහ ෘෂිර්භ 

අභහතයහරලඹ විසින් රිඹහත්භ යන ෘෂිර්භ රර්ධන ළයුවන්, රර්ධන අරලඹ භඟින් 

යනු රඵයි. ෘෂිර්භ රර්ධන ුයුතුම රු අදහශ ප්ර අඳත් අ  තඳහදනඹ, රේලොධනඹ ව 

රිඹහත්භ කිරීේ ත ුයුතුම ද අභහතයහරලඹ භඟින් දියින පුයහ රිඹහත්භ යනු රඵන රර්ධන 

ළයුවන් ේභේවඹවීභ ද සිදු ේේර්. 

 

රර්ධන  අරලේේ අයමුණු ඳවත ඳරිදි ේව්, 

 ජ්හ අ භට්ුගේන් ්වහය වහ ේඳොණ සුයක්ෂිතතහඹ ව අ කිරීභ වහ යහජ්ය වහ 

ේඳෝේින අරලර වබහගීත්ේඹන් වී, අ අේර් ්වහය ේඵො, එශළු ඳශතුමරු ව 

අරේඵො ප්රර්ධනඹ, නිසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළරවීභ. 

 බීජ් අභිජ්නනඹ ව බීජ් නිසඳහදන ළයුවන් ලක් අභත් කිරීභ. 

 නවීන ෘෂිහර්ගේ දළනුභ තරුණ ප්රජ්හ ේත ේඹෛමුය, ඔවුන් ෘෂිහර්ගේ ක්ේේත්රඹු 

ේඳශමවීභ. 

 ේොලීඹ හිවජ් ප්රණතහඹන්ු මුහුණදීභ වහ ඳර්ේේණ වහ තහක්ිව ළයුවන් 

තුමළින්  නිසඳහදන හර්ඹක්භතහඹ ව පරදහයීතහඹ ඉවශ නළරවීභ. 

 ඹළපු ත ෘෂිර්භේඹන් හිවජ් ෘෂිර්භඹු ේෛවීන් ේඹෛමු කිරීභ. 
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1.3.2 කෘෂි ේඹදවුම් කශභනහකයණ අවලඹ 

 අයහය ෘෂිහර්ගේ රර්ධන අයමුණු  ඉටු කිරීභ පිිව ේඹදවු ත වහ  තඵන්ධ රිඹහහය ත 

තුමිනන් අදහශ ප්ර අඳත් අ  තඳහදනඹ යගේන් අේප්ක්ෂිත අයමුණු යහ ශඟහවීභු අලය 

දහඹත්ඹ රඵහදීභ වහ ෘෂි ේඹදවු ත ශභනහයණ අරලඹ පිි ටුහ ඇත.  

 

කහ්තඹබහයඹ 

 හඵනි ේඳෛේවෛය වහ ජී ේඳෛේවෛය නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ, සුරබතහඹ ඇ අ 

කිරීභ වහ බහවිතඹ ප්රචලිනත කිරීභ තුමිනන් ේේීයඹ ්වහය නිසඳහදන රිඹහිනඹ 

දිරිළන්වීේ ත ුයුතුම.  

 හඵනි ෘෂිහර්ගේ ක්ේේත්රඹ වහ අදහර ේෛවි පුහුණු ඳහඨභහරහන්, හඵනි 

ේඳෛේවෛය නිසඳහදයින් ිනඹහඳදිරචි කිරීභ වහ ව අ කිරීභ පිිව ෘෂිර්භ 

ේදඳහර්තේ තන්තුමේි  හඵනි ේඳෛේවෛය වහ ව විශිසඨතහ ේක්න්ද්රඹ ේත ේඹෛමු 

කිරීභ වහ  තඵන්ධ ුයුතුම. 

 ජ්හ අ ලේඹන් ළදත් ෘෂිහර්ගේ ප්රදර්ලන ඳළළත්වීභ වහ ක තුමිනන් නවීන 

ශිමපීඹ ඥහනඹ ජ්නතහ ේත ැසේන ඹහභ. 

 උඳහර වහ ේභර ත වඳුන්හ දීභු අලය  තඵන්ීකයණඹ සිදුයගේන් 

ෘෂිහර්ගේ ඹහන්ත්රීයණ අලයතහ ඉටු කිරීභ. 

 ෘෂිහර්ගේ ප්රදර්ලන ඹුේත් ජ්හ අ ේෛවි  අඹ, අළුත් වම භරරයඹ වහ විවිධ 

අභහතයහරල ඹුේත් රවිධහනඹ යනු රඵන ෘෂිහර්ගේ ප්රදර්ලන වහ අලය 

 තඳත් දහඹත්ඹ රඵහදීභ වහ  තඵන්ීකයණ ුයුතුම සිදු කිරීභ. 

 ේනත් ෘෂිහර්ගේ ප්රදර්ලන, උත්,  තභන්ත්රණ, මුළු වහ ශ්රී රරහ ගුන් විදුින 

රසථහ භඟින් විහලඹ යනු රඵන “සුබහය අ” ජීවි ගුන් විදුින ළයුවන 

 තඵන්ීකයණඹ කිරීභ. 

 

 1.3.3 කෘෂි ේේහ අවලඹ 

ේභභ අරලඹ භඟින් ේෛවිජ්න රර්ධන ුයුතුම (සුළු හරිභහර්) ව ේෛවිජ්න රර්ධන 

දිසත්රික් හර්ඹහර/ ේෛවිජ්න ේේහ භධයසථහන වහ ඉය ත අත්ඳත් ය ළනීේ ත රිඹහිනඹු 

අදහශ අභහතයහරලයීඹ  තඵන්ීකයණඹ, කු උරු ඉය ත ේනත් හර්ඹඹන්ු ේඹදවීභ  තඵන්ධ 

ඉමලී ත / ඳළගේිවින  තඵන්ධේඹන් ුයුතුම කිරීභ, අ ේෛවි ළුළු, සුළු හරිභහර්, ෘෂිහර්ගේ 

ඉය ත ේමන, ෘෂිඳහය වහ පුයන් කු උරු අසළේදීභ පිළිඵ ළුළු  තඵන්ධේඹන් ුයුතුම කිරීභ, 

2011 අර 46 දයණ ේෛවිජ්න රර්ධන ( රේලොධන ) ඳන අන් රේලොකාත 2000 බහ 

පිි ටුවීභ ්දී ුයුතුම  තඵන්ීකයණඹ, ේෛවි රවිධහන වහ ේෛවීන්ේන් අභහතයහරලඹු 

රළේඵන විවිධ ළුළු  තඵන්ධේඹන් ුයුතුම කිරීභ, ේෛවි ේණ යහඳෘ අඹු අත්යත් 

ඉය ත අත්වළරී ත  තඵන්ධේඹන් ුයුතුම කිරීභ සිදු ේේර්. එේේභ ේභභ අරලඹු අදහශ ුයුතුම 

 තඵන්ධේඹන් අභහතය භණ්යර රේේල ළසීභ, විවිධ අභහතයහරල භඟින් ඉදිරිඳත් යනු 

රඵන අභහතය භණ්යර රේේල වහ නිරීක්ණ ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ ඳහර්ිනේ තන්තුම හචි ප්රලසන 

වහ පිළිතුමරු ළඳයීභ ද සිදු ේේර්. 
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අවලඹ භඟින් සිදුකයන ප්රධහන ව්තධන ළඩටවන් 
 

 ේතුම හ ප්රර්ධන ළයුවන. 

 මීය  භළසි ඳහරන යහඳෘ අඹ. 

 ේෛවිජ්න රර්ධන ේදඳහර්තේ තන්තුම භඟින් රිඹහත්භ යනු රඵන කුයහ ළව් 1500  

ේයෛන්භය ඉත් කිරීභ, පුනරුත්ථහඳනඹ වහ ප්ර අරසයණ ළයුවන. 

 හරගුණ සුහුරු හරි ෘෂිහර්ගේ යහඳෘ අඹ  තඵන්ීකයණඹ. 

 

 1.4 කෘෂි ාහක්ණ අවලඹ 

 

      1.4.1 කෘෂි ාහක්ණ අවලඹ 

දියින පුයහ ෘෂි තහක්ිව ක්ේේත්රඹ වහ සහබහවි  තඳත් ශභනහයණ ක්ේේත්රඹු අදහශ 

ඳර්ේේණ යහඳෘ අ රිඹහත්භ කිරීභු අනුග්රවඹ රඵහදීභ වහ පසහ  තඵන්ීකයණඹ යගේන් 

ප්ර අඹ අත්ය ළනීභු රිඹහ කිරීභත් ෘෂිහර්ගේ අණ ඳනත් නිඹහභනඹ යගේන් 

ෘෂිර්භඹු අදහශ නී අභඹ යහමු ලක් අභත් කිරීභත් ේභභ අරලඹ භඟින් සිදුයනු රළේබ්.  

 

කහ්තඹඹන්  

1. ්වහය ේඵො ප්රේදද නිඳදවීභ, ළඩිදියුණූ කිරීභ වහ එරදහයිතහ ඉවශ දළමීය භ  තඵන්ධ 

ඳර්ේේණ වහ යහඳෘ අ ේඹොජ්නහ රඵහ ළනීභ, ප්ර අඳහදන රඵහදීභ, මූරය ඳරිඳහරනඹ, ප්ර අ 

භහේරොචලනඹ වහ ඳසු විඳයභ. 

2. ෘෂිහර්ගේ ක්ේේත්රඹු අදහශ නී අභඹ යහමු ලක් අභත් කිරීභු අදහශ ුයුතුම ඉටු කිරීභ.  

3. ්වහය ේඵො ්්රිත ්නඹන අඳනඹන ුයුතුම නිඹහභනඹ වහ ලහ නිේයොධහඹන ේේඹ 

ලක් අභත් කිරීභ වහ උඳේේලනහත්භ භළදිවත්වීභ.  

4. අඳනඹන වහ ්නඹන රිඹහිනේේදී විවිධ ඳහර්ල භඟින් ේඹෛමු යන ිනපි වහ  ේම ත 

තුමභහේ  , අ අේර් ේම ත තුමභහේ  පිිනතුමරු  ්ඹතන ේත ේඹෛමු කිරීභ . 

5. ඳසු අසනු තහක්ිව ඳර්ේේණ වහ යහඳෘ අ රිඹහත්භ කිරීභු අදහශ වහඹ රඵහදීේ ත 

ුයුතුම ඉටු කිරීභ. සහබහවි  තඳත් ශභනහයණ ව ඳරිය රයක්ණ ුයුතුම 

 තඵන්ධේඹන් ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹු ඳළරී ඇ අ කී ත ඉටු කිරීභ.  

6. ඳළිේඵොධ ඳහරනඹ වහ ඳළිේඵොධ නහල  තඵන්ධ ඳරිඳහරන ුයුතුම ඉටු කිරීභ ව නී අ 

ප්ර අඳහදන රඵහදීභු රිඹහ කිරීභ.  

       -1980 අර 33 දයන ඳිනේඵොධ නහල ඳහරන ඳනතු අදහර 2018 ර්ේේදී ළට් ඳත්ර       

ේදක් භඟින් රේලොධන ඳරකිරීභ . 

7. 1951අර 09 දයන ස ේවලීේ ත ඳහරන ඳනතු අනු රිඹහ කිරීේභන් ේෛස ේදම වහ තම 

ස ැස ළනීභු ුයුතුම කිරීභ. 

8. ඳහරශු ේඳොණඹ ඉවර දළමීය භු අහර ුයුතුම ව පසහඵේධ ඳළරෆටි ේඳොණ ඳේධ අ ්්රිත 

ුයුතුම වහ වඹ වීභ. 1996 අර 24 දයණ ඳහරශු රයක්ණ ඳනතු අහර 

අභහතයහරලේඹන් 2018 ේයි  කිසික්  සිදු ේනෛවුනත් 2017 ේර්දී ඳහරශු රයක්ණ 

භණ්යරඹක් ඳත් යන රදී. 

9. ඳස ඳරීක්ණ ුයුතුම ව ේඳෛේවෛය නිර්ේේල රඵහදීභු අදහශ යහඳෘ අ රිඹහත්භ යවීභ. 
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10. බීජ් වහ ේයොඳණ ද්රය රු අදහර  බීජ් ඳනතු අදහශ හර්ඹඹ නිඹහභනඹු අලය ුයුතුම 

ඉටු කිරීභ.  

11. 1951  සිු ෘෂි ේඹදවු ත වහ ෘෂි ් තඳන්න ්නඹනේේදී  ඵදු වන නිර්ේේල රඵහදීභ .  

 

1.4.2 හඳෘි  අවලඹ 

 

ෘෂි තහක්ණ අරලේේ උඳ අරලඹක් ේර සථහපිත වී ඇ අ ේභභ අරලඹ ඳවත මූින කී ත 

ිනන් භන්විත ේව්. 

 අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඳත්නහ විවිධ ්ඹතනිනන් රළේඵන යහඳෘ අ ේඹොජ්නහ රර්ධනඹ 

ේෛු ්ධහය ේදන ්ඹතන ේත ේඹෛමු කිරීභ වහ කහ අනුභත ව ඳසු රිඹහත්භ කිරීේ ත 

්ඹතන ේත බහයදීභ වහ රිඹහත්භ න අසථහේව් ඳසු විඳය ත කිරීභ. 

 විේේීයඹ යුම වහ ජ්හතයන්තය ්ඹතන භඟ ඵතහ ේෛයනළගීභ, ේදඳහර්ලඹු 

හසිදහඹ තත්ඹන් ඇ අ න ඳරිදි විේේල ඵතහ ඳත්හ ළනීභ. 

 ජ්හතයන්තය ේශදහභු අදහශ අන්තර්ජ්හ අ ේශ ගිවිසු තරු අදහශ ේතෛයතුමරු ළඳයීභ 

වහ ෘෂිහර්ගේ ක්ේේත්රඹු අදහශ කහ  තඵන්ීකයණඹ කිරීභ. 

 යහජ්ය පුේින වවුමහරිත්ඹ ඹුේත් යහඳෘ අ රර්ධනඹ කිරීභ වහ කහේේ රිඹහත්භ 

වීභ  තඵන්ීකයණඹ. 

 

මූලික ක්රිඹහකහයකම්  

 එක්ත් ජ්හීනන්ේ  ්වහය වහ ෘෂිර්භ රවිධහනේේ (FAO) රිඹහත්භ න යහඳෘ අ (ශ්රී 

රරහේව් ප්රමු ඳශතුමරු අඹ දහභේේ නිසඳහදනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ හිවජ්යණඹු 

්ධහය කිරීේ ත යහඳෘ අඹ)  තඵන්ීකයණඹ වහ FAO ්ඹතනඹ  තඵන්ීකයණ ුයුතුම.  

 JICA ්ඹතනඹු යහඳෘ අ ේඹොජ්නහ ඉදිරිඳත් ේෛු කහ රිඹහත්භ කිරීභ වහ කහේේ 

 තඵන්ීකයණ ුයුතුම. 

 ්සිඹහනු ්වහය වහ ෘෂිහර්ගේ වේඹොගීතහ මුර පිරුභ (AFACI) ්ඹතනේේ ශ්රී රරහේව් 

ජ්හ අ  තඵන්ීකයණ කඹ ේර ුයුතුම කිරීභ වහ ඊු අදහශ යහඳෘ අ 

 තඵන්ීකයණඹ, ඊු අදහශ අන්තර්ජ්හ අ මුළු/ ළයමුළු රවිධහනඹ කිරීභ. 

 ජ්හතයන්තය ෘෂිර්භඹ වහ ව ේෛරිඹහනු යහඳෘ අඹ (KOPIA) ශ්රී රරහේව් භධයසථහනඹ 

භඟ  තඵන්ීකයණඹ . 

 ්සිඹහනු පරදහයීතහ රවිධහනේේ (APO) ජ්හතයන්තය ළයමුළු ේේීයඹ ලේඹන් රවිධහනඹ 

කිරීභ වහ ්ඹතනේේ අේනකුත්  තඵන්ීකයණ ුයුතුම. 

 ්සිඹහනු අප්රිහනු ග්රහමීය ඹ රර්ධන රවිධහනඹ (AARDO) වහ යහඳෘ අ ේඹොජ්නහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ, එභ යහඳෘ අඹ (ශ්රී රරහේව් හිවජ්භඹ ේදම වහ ව භහය තබ යහඳෘ අඹ) 

 තඵන්ීකයණඹ ේෛු ඳළළත්වීභ. 

 අේනකුත් ජ්හතයන්තය රවිධහන (CAPSA, APPPC, TFNET, WFP, CIRDAP) භඟ 

අේඵොධතහ ගිවිසු ත අත්න් කිරීභු අලය ුයුතුම සිදු කිරීභ,  අත්න් යනු රළබ 

අේඵොධතහ ගිවිසු තර ප්ර අඹ භහේරොචලනඹ. 

 විවිධ යුම වහ ජ්හතයන්තය රවිධහන භඟ අේඵොධතහ ගිවිසු ත (MOU) අත්න් කිරීභු 

අලය ුයුතුම සිදු කිරීභ, අත්න් යනු රළබ අේඵොධතහ ගිවිසු තර ප්ර අඹ භහේරොචලනඹ 

 ජ්හතයන්තය ේශදහභු අදහශ යහජ්හරී ුයුතුම වහ ජ්හතයන්තය ේශ ගිවිසු ත 

(SAPTA,PFTA, DFTA,CFTA) රු අදහශ යහජ්හරී ුයුතුම. 

 යහජ්ය, ේඳෝේින වවුමහරිත්ඹ ඹුේත් ේේයන යහඳෘ අ  තඵන්ීකයණඹ. 
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1.5 ළරසුම් අවලඹ 

 
ජ්හ අ අලයතහඹන් වහ කහඵේධ ප්රේව්ලඹන් වඳුනහ නිගේන් ෘෂි ක්ේේත්රේේ රර්ධන 

ුයුතුම ළරසු ත  ේේයන අතය, එකී ළරසු ත අභහතයහරලඹු අනුඵේධ ේදඳහර්තේ තන්තුම වහ ්ඹතන 

වයවහ දියින පුයහ රිඹහත්භ කිරීභු  ුයුතුම ළරසු ත කිරීභත්, අලය භහර්ේොඳේේලනඹ රඵහ 

දීභත්, එභ හර්ඹ වහ ේන් ේේයන ප්ර අඳහදන අනු මූරය වහ ේබෝ අ ප්ර අඹ භහේරොචලනඹ 

කිරීභත් ළරසු ත අරලඹ විසින් සිදු යනු රළේබ්. එි දී ඳවත වන් මූින හර්ඹඹන් ේභභ අරලඹ 

භඟින් සිදු ේේර්. 
 

 ෆභ ර්ඹභ අේොසතුම භ අන් වීභු ප්රථභ ඉදිරි ර්ඹ වහ අභහතයහරලේේ සිඹළු 

්ඹතන භඟින් න යහඳෘ අ ේඹොජ්නහ රඵහ ළනීභ වහ කහේේ ජ්හ අ අඹළඹ 

ේදඳහර්තේ තන්තුමේව් නිර්ණහඹඹන්ු අනුකර ස කිරීභ ව ක අනු යහ ේඹොය න 

ේඹොජ්නහ ේම තතුමභහේ  අනුභළ අඹ ි ත ජ්හ අ ක්රභ තඳහදන ේදඳහර්තේ තන්තුම ව 

ජ්හ අ අඹළඹ ේදඳහර්තේ තන්තුම ේත ේඹෛමු කිරීභ. 

 විේලේ අඹළඹ ේඹොජ්නහ රිඹහත්භ කිරීභ  තඵන්ධ (හර්ෂි ඳහර්ිනේ තන්තුමේව් ඉදිරිඳත් 

න අඹළඹ තහ අනු) අභහතයහරල ේත ක ක ර්ඹ වහ ේන් ේේයන ප්ර අඳහදන වහ 

ේඹොජිත අඹළඹ ේඹොජ්නහ පිළිඵ අදහශ ේදඳහර්තේ තන්තුම / ්ඹතන දළනු තත් ය රඵහ 

න්නහ යහඳෘ අ හර්තහ භහේරොචලනඹු රක්ය, ජ්හ අ අඹළඹ ේදඳහර්තේ තන්තුමු ව 

ජ්හ අ ක්රභ  තඳහදන ේදඳහර්තේ තන්තුම ේත ේඹෛමු ය අදහශ නිර්ේේල වහ අනුභළ අඹ රඵහ 

ළනීභ, ළඹ ප්ර අඳහදන ේන් ය ළනීභ වහ ඊු අදහශ සිඹළු ුයුතුම  තඵන්ීකයණඹ. 

 අදහශ ර්ඹ වහ බහණ්යහහයඹ විසින් හර්ෂි අඹළඹ ඇසතේ තන්තුම භඟින් ේන්යනු 

රඵන ප්ර අඳහදන වහ විේලේ අඹළඹ ේඹොජ්නහ වහ රළේඵන ප්ර අඳහදන රු අනු ස  

ේන හර්ෂි රිඹහත්භ ළරසු ත ේම තතුමභහේ  අනුභළ අඹු ඉදිරිඳත් කිරීභ, රේලොධන 

පිළිඵ දළනුත් කිරීභ ව ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ අනුභත හර්ෂි ළරළසභ ජ්හ අ 

ක්රභ තඳහදන ේදඳහර්තේ තන්තුම ව ජ්හ අ අඹළඹ ේදඳහර්තේ තන්තුම ේත ේඹෛමු කිරීභ 

ව ඉවත රිඹහත්භ ළරසු ත රිඹහත්භ කිරීේ ත රිඹහිනඹු අදහශ ්ඹතන භඟ 

 තඵන්ීකයණඹ. 

 රිඹහත්භ ළරළසභු අනුකර භහසි, හර්තුමභඹ වහ හර්ෂි ලේඹන් ප්ර අ හර්තහ රඵහ 

ළනීභ ව භහසි ව හර්තුමභඹ ලේඹන් රර්ධන ළයුවන් ර ප්ර අඹ 

භහේරොචලනඹ කිරීභ, හර්ෂි රිඹහහරී ළරළසේ ත හර්තුමභඹ මූරය වහ ේබෝ අ ඉරක් 

රු හේප්ක් රර්ධන ළයුවන් ර ප්ර අ භහේරොචලන ්ඹතන අනු සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහරලේේ සිඹළුභ ්ඹතන වහ අරලඹන් ඇතුමරත් යහජ්ය ්ේඹොජ්න ළරළසභ ස 

කිරීභ. 

 අභහතයහරලඹ ව ඊු අනුඵේධ ේදඳහර්තේ තන්තුම ව ්ඹතනර භහසි / හර්තුමභඹ ප්ර අඹ 

යහඳෘ අ ශභනහයණ වහ අීකක්ණ  ේදඳහර්තේ තන්තුම, ජ්හ අ ප්ර අඳත් අ වහ ්ර්ථී 

ුයුතුම අභහතයහරලඹ, අභහතය භණ්යරඹ, ජ්නහකාඳ අ හර්ඹහරඹ ළනි ප්ර අ අීකක්ණ අරල 

ේත ේඹෛමු කිරීභ. 

 අභහතයහරලේේ හර්ෂි අඹළඹ ප්රහලනඹ බහහ තුමේනන් ස ේෛු ඳහර්ිනේ තන්තුමේව්   

බහත කිරීභු  ුයුතුම කිරීභ ව  හර්ඹහධන හර්තහ බහහ තුමේනන් ස ේෛු 

අදහශ අරල ේත ේඹෛමු කිරීභ. 

 ඳහර්ිනේ තන්තුම හය බහ / ගේටු ැසසවී ත (යහජ්ය ගිණු ත හය බහ/ ්රශි අීකක්ණ 

අණු ගේටු ැසසවී ත) වහ අලය හර්තහ ස ය ඉදිරිඳත් කිරීභ. 
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 ප්ර අපර ඳහද ේභේවයු ත වහ ඇයු ත යහමු ස කිරීභ ව හර්තුමභඹ ලේඹන් ප්ර අඹ 

යහඳෘ අ අීකක්ණ ේදඳහර්තේ තන්තුම ේත හර්තහ කිරීභ. 

 යජ්ේේ ප්රෘත් අ ේදඳහර්තේ තන්තුම, ශ්රී රරහ භව ඵළරකු වහ ේනත් යහජ්ය ්ඹතන ිනන් 

ේේයන ඉමලී ත රු අදහශ දත්ත වහ ේතෛයතුමරු රඵහ දීභ. 

 අභහතයහරලේේ දළක්භ, ේභේවය වහ අයමුණු ශඟහය ළනීභ වහ සිඹළු රර්ධන 

ළයුවන් ේභේවඹවීභ. 

 

1.6 ේභේවතුම් වහ ඇගතතුම් අවලඹ 

 

යහඳෘ අ ේඹොජ්නහරු අනුකර ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ භඟින් රිඹහත්භ යහඳෘ අ නිළයදි 

දිලහනුත ේභේවඹවීභ ේභභ අරලේේ ප්රධහන අයමුණ ේව්. 

 

 කහ්තඹබහයඹ 

 ෘෂිහර්ගේ රර්ධන ළයුවන් වහ යහඳෘ අ බි ත භට්භේ ත රිඹහත්භ න ්හයඹ 

අීකක්ණඹ කිරීභ, ප්ර අඹ විභසීභ වහ ඳසු විඳය ත කිරීභ. 

 ප්ර අ භහේරොචලනඹ කිරීභ වහ  අඳතහ ැසසවී ත වහ භහසි හර්තුමභඹ වහ දිසත්රික් භට්ුේ ත 

ැසසවී ත ඳළළත්වීභ. 

 දිසත්රික් ෘෂිහර්ගේ ගේටුර ුයුතුම අීකක්ණඹ කිරීභ. 

 දිසත්රික්ර සිටින ෘෂිර්භ අභහතයහරල නිරධහරීන් ේභේවයු ත වහ ඇයු ත ුයුතුමරු 

ේඹෛදහ ළනීභ. 

 යහඳෘ අර අදහරත්ඹ, හර්ඹක්භතහඹ, පරදහයීතහඹ, ඵරඳෆභ වහ  අයහයබහඹ 

පිළිඵ ඇයීභ. 

 අභහතයහරල ේම ත විසින් ඳයන ේනත් යහජ්හරී ඉටු කිරීභ. 

 

1.7 වඛ්හ ේමඛ්න අවලඹ 

 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලේේ ්ය තබ අකාේේ සිුභ රයහ ේමන අරලඹ සථහපිත  අබී ඇත. 

ෘෂිහර්ගේ ේතෛයතුමරු ැසස කිරීභ, විලසේමණඹ කිරීභ වහ හර්තහ ස කිරීභ ේභභ අරලඹ භඟින් 

සිදු යනු රඵන අතය අභහතයහරලඹු වහ අේනකුත් දත්ත බහවිතහ යන්නන්ු අලය දිසත්රික් 17  

ේතෛයතුමරු රඵහදීභ සිදු යයි. ජ්හ අ ෘෂිහර්ගේ ප්ර අඳත් අ වහ ළරසු ත ස කිරීභ වහ රිඹහත්භ 

කිරීභ වහ අලය හලීන දත්ත අභහතයහරලඹු ළඳයීභ ප්රධහන කීභකි. එේේභ අභහතයහරලඹ 

භඟින් රිඹහත්භ යනු රඵන විවිධ ළයුවන් වහ ප්රහේඹොගි වහඹ දළක්වීභ ේභභ අරලඹ 

භඟින් සිදු යයි. 

රයහේමන අරලඹ භඟින් ඳවත වන් ළයුවන් රිඹහත්භ යයි. 

 ෘෂිේඵො නිසඳහදන පුේයොථන ළයුවන  

 ඉදිරි හ ර් වහ ඉරක් ඇතුමශත් ෘෂි නිසඳහදන ළරළසභ ස කිරීභ, මුද්රණඹ කිරීභ 

ව ේඵදහ වළරීභ. ඉරක්රු අදහර ප්ර අඹ භහසි භහේරොචලනඹ යන අතය ප්ර අ 

භහේරොචලන හර්තහ ළසීභ , හර්ෂි ඹර න්නේේ ළූණු හ පිළිඵ ක්ේේත්ර 

ඳරීක්හය ප්ර අඹ වහ නිසඳහදන පුේයොථන ඉදිරිඳත් කිරීභ. 
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 අභහතයහරලඹ භඟින් ඳයනු රඵන ේනත් යහජ්හරී ුයුතුම 

රයහේමන අරලේේ හර්ඹ භණ්යරඹ ජ්න ේමන වහ රයහේමන ේදඳහර්තේ තන්තුමේව් 

නිරධහරීන් ලේඹන් ේෛුස ේදකින් යුක්ත ේව්. ජ්නේමන වහ රයහේමන 

ේදඳහර්තේ තන්තුමේව් නිරධහරීන් මීය ක්ණ, රණන ව රයහේමන හර්තහ ළසීභ වහ 

අලය තහක්ිව කී ත දයණ අතය ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹු අනුයුක්ත ේේඹ යනු රළේබ්. 

 

1.8  විගතණන අවලඹ 

 
අබයන්තය විණනඹ ඹනු රවිධහනඹ අබයන්තය ඳහරන ඳේධ අේේ රිඹහහරිත්ඹ ඳරීක්හ කිරීභ 

වහ ඇයීභ සිදු ය අලය නිර්ේේල රඵහදීභ වහ පිි ටුහ ඇ අ සහීකන ඇයී ත කඹකි. මු.ේය. 

133 ඹුේත් දක්හ ඇ අ යහජ්හරී, කී ත වහ හර්ඹඹන් ඉටුකිරීභ උේදහ ෘෂිර්භ අභහතයහරලේේ 

ේම තතුමභහේ  ෘජු අීකක්ණඹ ඹුේත් රිඹහත්භ න කඹක් ේර ේභභ අරලඹ පිි ටුහ ඇත. 
 

හර්ඹබහයඹ 

 අභහතයහරලේේ ුයුතුම  තඵන්ධේඹන් අබයන්තය ඳහරනේේ ප්රභහණත් ඵ වහ විකාභත් ඵ 

පිළිඵ අණ්ය මීය ක්ණඹ ව සහීකන ඇයීභක් ය ේම තයඹහ ේත හර්තහ 

කිරීභ. 

 අභහතයහරලඹ ේත ඳළරී ඇ අ රර්ධන යහඳෘ අ ව ේඹොජ්නහ ක්රභ රිඹහත්භ කිරීභ 

 ළරසු ත වහ ළයුවන් අේප්ක්ෂිත ඳරිදි අභහතයහරලේේ අයමුණු ඉටුන ඳරිදි හර්ඹක්භ 

වහ පරදහයී රිඹහත්භ වීභ ව ප්ර අඹ පිළිඵ සහීකන ඇයීභක් ය ේම තයඹහ ේත 

හර්තහ කිරීභ 

 

විගතණන ඳරීක්ණ වහ විේලේ ඳරීක්ණ රට අදහර ප්රගති ඹ 

 

්ඹතනඹ       විණන/විේලේ ඳරීක්ණ රයහ 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ        05 

ෘෂිර්භ ේදඳහර්තේ තන්තුම       01 

ේෛවිජ්න රර්ධන ේදඳහර්තේ තන්තුම      02 

ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ප්ර අඳත් අ බහ     04 

ජ්හ අ ්වහය ප්රර්ධන භණ්යරඹ      01 

ේවක්ුර් ේෛබ්ඵෆඩු ේෛවි ුයුතුම ඳර්ේේණ වහ පුහුණු ්ඹතනඹ    02 

ේඳෛේවෛය ේම ත හර්ඹහරඹ       02 

සී/ රරහ ේඳෛසේප්ට් භහභ       01 

සී/ රරහ ේඳෛේවෛය භහභ       02 

වී අේරවි භණ්යරඹ        02 

ඳලසචලහත් අසළන්න පිළිඵ තහක්ණ ්ඹතනඹ     01 

ෘෂිර්භ නවීයණ යහඳෘ අඹ       02 

ේෛවි බහයහය අයමුදර        03 
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්ඹතනඹ       විණන/විේලේ ඳරීක්ණ රයහ 

ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුතුම අරල  (නහයහේවේන්පිු ්ර්ක  භධයසථහනඹ)  01 

හරිභහර් අරලඹ        01 

ීකය ව ජ්රජ්  තඳත් රර්ධන අරලඹ  (සී-ේනොර් ඳදනභ)              02 

ඳශු  තඳත් රර්ධන අරලඹ (ගේමේො භහභ)                01  
            

 

භසථඹක් ේර රර්ධන යහඳෘ අ පිළිඵ ඳසු විඳය ත රිඹහිනඹ පිළිඵ අධයඹනඹ ශ අතය 

හර්ඹක්භ ඳසු විඳය ත රිඹහිනඹක් ස කිරීේ ත අලයතහඹ වහ ළදත්භ පිළිඵ විණන 

ශභනහයණ ගේටු වයවහ රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ සිදු යන රදී. 
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ව්තධන ළඩටවන් ව මූර ප්රගති ඹ (හයහවලඹ) – කෘෂික්තභ අවලඹ 

2019 ළප්ාළම්ඵ්ත භ අහනඹ න විට මුර ප්රගති ඹ 

(අාළි  බිම භඟ) 

ළඹ ශී්තඹ 
ළඩටවන / 

හඳෘි ඹ 

ේන් කශ 

මුදර 

(රු. මි) 

විඹදභ කශ 

මුදර 

(රු. මි) 

විඹදභ 

(%) 
ක්රිඹහත්භක ්ඹානඹ 

අභහතයහරලඹ 

ළඹ ශී්තඹ - 
118 

්වහය 
සුයක්ෂිතතහඹ 
පිළිඵ විේලේ 

ළයුවන (ජ්හ අ 
්වහය නිසඳහදන 

රග්රහභඹ) 

1,000.00 169.75 17% 
අභහාහවලඹ / 

කෘෂික්තභ 

ේදඳහ්තාේම්න්   / 

ේගතොවිජන ව්තධන 

ේදඳහ්තාේම්න්  ේනත් රර්ධන 
ළයුවන් 

5,952.00 5,549.61 93% 

118-02-4-1504 
රර්ධන වනහධහය 

(ේඳෛේවෛය) 
35,000.00 30,067.55 

 

86% 

අභහාහවලඹ / 

ේගතොවිජන ව්තධන 

ේදඳහ්තාේම්න්  
118-02-4-1409 

ේඳෛේවෛය ඳනත 
රිඹහත්භ කිරීභ 

24.00 6.07 25% 

118-02-3-1505 දහඹ මුදම ේවීභ 46.00 35.40 77% 

● ළඹ ශී්තඹ - 
118 

ෘෂිහර්ගේ 
රර්ධන 

්ඹතන(ප්රධහන)                                         
397.00 138.38 35% 

ේවක්ට්ත ේකොබ්ඵෆකඩු 

ේගතොවි කටතු  ඳ්තේේණ 

වහ පුහුණු කිරීේම් 

්ඹානඹ /වදබිභ 

අධිකහරිඹ/ ශ්රී රවකහ 

කෘෂිකහ්තමික ඳ්තේේණ 
ප්රි ඳත්ි  බහ/ 

කෘෂිකහ්තමික වහ ේගතොවිජන 

යක්ණ භණ්ඩරඹ /ජහි ක 

්වහය ප්ර්තධන භණ්ඩරඹ  

/ වී අේරවි භණ්ඩරඹ 

● ළඹ ශී්තඹ - 

285           
(විේලේ 

හඳෘි  

ඳර්ේේණ ව 
රර්ධන 

191.89 53.46 28% 

කෘෂික්තභ 

ේදඳහ්තාේම්න්  
යහඳෘ අ වහ පුහුණු 207.00 77.49 37% 

බීජ් ව අ කිරීභ වහ 
ඳළශෆටි රයක්ණ 

426.00 210.00 50% 

● ළඹ ශී්තඹ - 
281 

රර්ධන 
රිඹහහය ත 

3,979.00 1,279.04 32% 
ේෛවිජ්න රර්ධන 
ේදඳහර්තේ තන්තුම 

● අඹළඹ 

ේඹෝජනහ 

ේෛවීන් වහ ෘෂි 
යහඳහය ්ධහය 
ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 

200.00 10.45 5% 
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ව්තධන ළඩටවන් ව මූර ප්රගති ඹ (හයහවලඹ) - 2019 

ප්රධහන අවල 

ළප්ාළම්ඵ්ත භ අහනඹ න විට  මුර ප්රගති ඹ 

 (අාළි  බිම භඟ) 
 

 

අවලඹ 

ේන් කශ මුදර 

(රු. මිලිඹන) 

විඹදභ (අාළි  

බිමඳත් භඟ)  

(රු. මිලිඹන)  

විඹදභ (%) 

1. ෘෂිර්භ අරලඹ 47,422.89 37.595.23 79%  

2. හරිභහර් අරලඹ 
26,264.74 12,990.62 49% 

● අඹළඹ ේඹෝජනහ 
300.00 71.00 24% 

3.ග්රහමීය ඹ ්්තක ක කටතු  අවලඹ 
1,075.00 45.68 4% 

4. ීකය අරලඹ 
5,268.41 1,587.71 30% 

● අඹළඹ ේඹෝජනහ 300.00 - 0% 
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්ත 2020 වහ ේන් කශ ප්රි ඳහදන ව ව්තධන ළඩටවන් 

 

අනු 

අවකඹ 
ළඹ ශී්තඹ ළඩටවන / හඳෘි ේේ නභ 

2019 

වහ 

ේන් කශ 

මුදර 

(රු. මි) 

2020 

වහ 

අේප්ක්ෂිා 

මුදර 

(රු. මි) 

1 118-02-03-1505 දහඹ මුදම ේවීභ 46.00 46.00 

2 118-02-03-20-2509 
්වහය සුයක්ෂිතතහ විේලේ 
ළයුවන 

1,239.00 2000.0 

3 118-02-03-26-2507 
විලසවිේ ඹහර භඟ ජ්හ අ 
හෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ළරළසභ 
රිඹහත්භ කිරීභ (NARP) 

10.00 30.10 

4 118-02-03-37-2506 
කුයහළව් වහ එමරරහ ඳේධ අ 
පුනරුත්ථහඳනඹ 

200.0 500.00 

5 118-02-03-39-2507 
ෘෂිර්භ ක්ේේත්රේේ නයයණ 
යහඳෘ අඹ  (ASMP) 

2,076.48 4,050.00 

6 118-02-03-40-2506 
කුයහ ළව්  1500  ප්ර අසඨහඳනඹ වහ 
ප්ර අරසයණඹ,  ේයෛන්භය ඉත් 
කිරීභ 

750.00 1500.00 

7 118-02-03-43-2202 
ේෛවීන් වහ අනිහර්ඹ ේඵො 
යක්ණඹ 

3,502.00 4520.00 

8 
118-02-03-47-2506 ේේලගුිව සුහුරු හරිභහර් 

ෘෂිහර්ගේ යහඳෘ අඹ (CSIAP) 

100.00  
200.00 118-02-03-47-2507 100.00 

9 
118-02-04-1409 

රර්ධන වනහධහය 
24.00 26.00 

118-02-04-1504 35,000.00 55,297.00 

 උඳ එක  43,047.48 
68169.10 

 

 

 

අනු 

අවකඹ 

අඹළඹ ේඹෝජනහ ේේද 

අවකඹ 
ළඩටවන / හඳෘි ේේ නභ 

2019 වහ 

ේන් කශ මුදර 

(රු. මි) 

1 25 
ේෛවීන් වහ ෘෂි යහඳහය ්ධහය 
ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 

200.00 

 උඳ එතුම 200.00 

 මුළු එතුම 43,247.48 
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්වහය සුයක්ෂිාාහඹ වි ක කයන ළඩටවන 

ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන් හයහවලඹ 

(මූරය ප්ර අඹ අතළ අ බිම භඟ) 

 

අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

01 කෘෂික්තභ අභහාහවලඹ 205.00 61.38 30 

1.1 e- agriculture 8.00 1.78 22 

1.2 
ෘෂිහර්ගේ යහඳෘ අ  තඵන්ධේඹන් ේභේවයු ත වහ 

ඇයු ත හර්ඹඹන් 
10.00 1.88 

19 

 

1.3 ෘෂිර්භ ප්රදර්ලනඹ වහ භහධය ළයුවන 46.40 20.85 45 

1.4 

ෘෂිහර්ගේ ඉය තරු න තුමන්ේන් න වහනි 

අභ කිරීභ වහ  අයහය ළයුවනක් ළඩි දියුණු 

කිරීභ 

8.70 

 
0.86 10 

1.5 

ෘෂි  තභහන ළයුවන විේේල යුර එශළු 

හ කිරීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ්යක්ෂිත ෘව 

ඉදි කිරීභ 

 

22.47 
0.37 2 

1.6 හිවජ් භට්ුගේන් යුේදම හ කිරීභ ්ය තබ කිරීභ 2.40 - - 

1.7 
රුක් ේයොඳණඹ නිගේත්ේතන් ේනෛගේරේේ ඳශතුමරු 

ඳළශ ළඳයීභ 
8.00 4.20 53 

1.8 කෘෂි ගතම්භහන හඹක ව්තධන ළඩ ටවන 73.03 10.8 15 

1.8.1 

 
ේෛවි රවිධහන ලක් අභත් කිරීභ වහ ඵර ළන්වීභ 

7.49 

 

- 

 
- 

1.8.2 ේෛවීන්ු ේෛවිඳර ඹන්ත්ර උඳයණ ළඳයීභ 37.50 - - 

1.8.3 ෘෂි හරිභහර් ප්ර අරසයණඹ 10.70 3.89 36 

1.8.4 මීය  භළසි ඳහරන ළයුවන 0.34 - - 

1.8.5 හිවජ් ඳශතුමරු  තභහන ළයුවන 0.57 0.30 53 

1.8.6 ළසි ජ්ර රයක්ණ ළයුවන 0.89 - - 

1.8.7 
ඹහර ග්රහ.නි.ේෛට්ඨහලේේ ේවිිනඹන් 

ඵරළන්වීභ 
1.26 - - 

1.8.8 
ෘෂි යහඹත්ඹ රර්ධනඹ පුහුණු වහ 

දළනුත් කිරීභ 
0.54 0.09 17 
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අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

1.8.9 වතුම හ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 1.07 0.02  

1.8.10 උඩුතුමයහ සිු අයහ දක්හ (ගේ.85) ෘෂි භහර් රර්ධනඹ 10.70 5.87 55 

1.8.11 ේයෛඩිඹක්හයර පුනරුත්ථහඳනඹ 1.98 0.63 32 

2.0 කෘෂික්තභ ේදඳහ්තාේම්න්  363.89 47.39 13 

2.1 
්වහය නිසඳහදන අරලේේ ේේනහ දශ උහ වහ ේනත් 

න්ත ශභනහයණඹ  
48.31 20.45 42 

2.2 
ෘෂි ඹන්ේත්රොඳයණ බහවිතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ භඟින් 

ේබො පරදහයීතහඹ ළඩි කිරීභ  
13.21 0.34 3 

2.3  අයහය ේබො ශභනහයණ  විමඳ ප්රර්ධනඹ  7.00 1.82 26 

2.4 
ශ්රී රරහේව් ඳශතුමරු අරලඹ රර්ධනඹ කිරීභ වහ යහප්ත 

කිරීභ  
30.00 4.04 13 

2.5 
එශළු වහ ඳශතුමරු විඹේඹි  ඵය ේරොව ද්රය වහ 

ෘගේනහල අේලේ නිහ අඳවිත්රවීභ නිලසචලඹ කිරීභ   
15.00 0.42 3 

2.6 මීය  භළසි ඳහරන රර්ධන ළයුවන 2019  1.50 0.27 18 

2.7 බීජ් ේෛවිඳර රර්ධන ළයුවන  10.00 -  

2.8 එ වරක් ඹු හප්පු රකීර්ණ රර්ධන  ළයුවන   29.30 9.96 34 

2.9 
ප්රලසථ ශභනහයණ ක්රභ උඳේඹොගී ය නිගේන් වී 

හ ්්රිත පරදහයිතහ ර්ධනඹ   
20.00 0.32 2 

2.10 
උදයහන ේබො හේව් ප්රධහන රත  වහ ේයො 

ශභනහයණ (BTPM) ළයුවනක් ළඩි දියුණු කිරීභ   
3.00 0.39  

2.11 

ඳශතුමරු භළසන්ේන් න වහනි පිටු දළකීභ වහ 

ළභහකියණ වහ හසඳ නවීයණ ප්ර අර්භ ක්රභඹක් ළඩි 

දියුණු කිරීභ  

2.74 0.13 5 

2.12 
 අයහය රත ශභනහයණ තහක්ණ ළඩි දියුණු 

කිරීභ වහ ප්රචලිනත කිරීභ  
4.52 0.23 5 

2.13 
ග්රහමීය ඹ ළව් ්්රිත ේේලගුණ සුහුය ේෛවිඳර රර්ධනඹ 

කිරීේ ත භහදිිනඹක් ළඩිදියුණු කිරීභ  
10.00 0.24 2 

2.14 
ේනත් ේෂේත්ර ේබො වහ නිසඳහදන වහ පරදහයීතහ 
ඉවශ නළරවීභ 

79.65 5.72 7 

2.15 

ේජ්යසඨ ශභනහයණ නිරධහරීන් වහ පුහුණු රුන් 
පුහුණු කිරීේ ත ළයුවන - ඳශතුමරු, එශළු, වී ේනත් 
ක්ේත්ර ේබො, ේෛවිඳශ ඹන්ත්ර සුත්ර වහ ජ්ර 
ශභනහයණ 

3.00 0.01  

2.16 
උඳරිභ ේබො පරදහයීතහඹක් ව අ කිරීභ වහ 
ඳහරිරි ි තය ලහ ේඳොණ ශභනහයණ 
ළයුවනක් ළඩි දියුණු කිරීභ  

5.00 0.78 16 
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අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

2.17 
හන්තහ යහඹත් රර්ධනඹ භඟින් ජීේනොඳහඹ 
ළඩි දියුණු කිරීභ  

52.00 2.26 4 

2.18 
අන්තර් හලීන හක් ලේඹන් මුර හ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ  

29.66 - - 

3.0 
ජහි ක ඳසු අසනු ාහක්ණ කශභනහකයණ 

්ඹානඹ  
54.65 - - 

දළනට ක්රිඹහත්භක ේමින් ඳි න ඳ්තේේණ හඳෘි ඹ 

 
3.42  

3.1 
නළවු ත ඳශතුමරු (ඳළේඳෛම, ේප්ය, අන්නහසි) ම තඵහ 
ළනීභ වහ ශිතයණ වහ ළකු ත තහක්ණේේ 
හයූක්භතහ තක්ේේරු කිරීභ 

0.17 0.17 100 

3.2 

“අන්ත්රහස ” ේේයි  විේලේේඹන් ේඹෛමුත අම 
 තඵන්ධේඹන් වුන්නහ “ේෛන්ේයෛින” ඳසු අසනු 
ේයො ඳහරනඹ වහ මජ් ඳහරන ක්රභ උඳේඹොගි ය 
ළනීභ 

0.58 0.44 - 

3.3 
ශ්රී රරහේව් හ තප්රදහයි වම ර් ිනන් ළ වහ ේඳි 
ි ත ්වහය ර්භහන්තඹ උඳේඹොගි ය ළනීභ පිළිඵ 
ඳර්ේඹණ 

0.48 0.46 94 

3.4 
අම -රුත ේෛේරෛන්ඵන් වහ ඳසු අසනු පුර් 
ප්ර අර්භර ඵරඳෆභ වහ කහේේ ජී හරඹ ළඩි කිරීභ   

0.15 0.11 73 

3.5 
හදික්හ වහ කුරුදු ේතම උඳේඹොගි ය ළනීේභන් ්වහය 
මතඵහළනේ ත වළකිඹහ ළඩි දියුණු කිරීභ  

0.10 0.04 40 

3.6 
නළවු ත අම සිසිම යනඹ වහ “බී තේ ” ්හය හයු 
සිසිමයන ළරසු ත කිරීභ වහ ඉදිකිරීභ  

0.63 0.12 19 

3.7 
එශළු (ළයට්,ේඵොරචි,බීට්රුට්) සිසිම යන මතඵහ 
ළනීේ ත ක්රභේව්ද ළඩි දියුණු කිරීභ  

0.17 0.06 35 

3.8 
“Traceability” ර්ධනඹ කිරීභ වයවහ අම ළඳයු ත ද්රය 
ළඩි දියුණු යනු ස ලයතහ විලසේමණඹ  

0.27 0.21 78 

3.9 
ේනළු තර ගුණහත්භ ඵ වහ ඳසු අසනු ර්ධනඹ 
වහ ක්රභේව්ද වඳුනහ ළනීභ ව ළඩි දියුණු කිරීභ  

0.26 0.24 92 

3.10 
අඩු පිරිළඹ ි ත ඉදුණු ඳශතුමරු වඳුනහ ළනීභ වහ 
ප්ර අබි තඵ ළසු ත ඳහද ක්රභේව්ද ළරසු ත ය ළඩි දියුණු 
කිරිභ  

0.21 0.19 - 

3.11 
ෘගේ ්හදනඹ ඵයහර ණහත්භ ඵ ව අ කිරීභ 
වහ සිේරෛේනමරහ තයහේෛළි යු උඳේඹොගි ය 
ළනීභ  

0.03 0.03 100 
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අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

න ඳ්තේේණ හඳෘි ඹ 51.22  

3.12 

අේඹොය ඳසු අසනු මජ් රිඹහ හය ත ඳහරනඹ කිරීභ 

භඟින් නළවු ත ේෛශ එශළුර ගුණහත්භ ඵ ළඩි 

දියුණු කිරීභ  

0.23 0.06 26 

3.13 
ඳහරිේබොගි රුචිඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ වමර 

ඇේරන සුළු ඵ අභ කිරීභ  
0.02 - - 

3.14 
Among Muricata  ිනන් න අඹ එතුම යන රද 

නිසඳහදනර ේඳොණ වහ ඖීකඹ ගුණ විභර්ණඹ 
0.03 - - 

3.15 
Ozone ප්ර අර්භ භඟින් ළයට් ේොදන උඳයණර 

තත්ත්ඹ දියුණු කිරීභ වහ හර්ඹ හධන ඇයුභ 
0.00 - - 

3.16 
ප්ර අර්භ වහ ඵයහ ඳවසු ත ළඩි දියුණු කිරීභ භඟින් 

ේරෛකු ළූණුර ඳසු අසනු නහස අඹ අභ කිරීභ  
2.49 - - 

3.17 
ඳන රද  භමර ජී හරඹ වහ ගුණහත්භ ඵ ළඩි 

කිරීභ වහ වු ගේශ්රනර තත්ත් ර්ධනඹ  
0.22 - - 

3.18 
විනහලහරී ේනෛන තහක්ණ උඳේඹොගි ය නිගේන් 

ඳශතුමරු භළසහේ  ්හදනඹු රක් ව අම වඳුනහ ළනීභ  
1.05 - - 

3.19 
උඳරිභ යන රිඹහිනඹ භඟින් විජ්රනඹු බහජ්නඹ 

ේරුණු ඳශතුමරුර ගුණහත්භ ඵ ළඩි දියුණු කිරීභ  
0.53 - - 

3.20 
වී විඹළිභ වහ තහඳඵර ේඳෛ තඳ විඹරන ඹන්ත්ර ළඩි 

දියුණු කිරීභ  
0.13 0.00 - 

3.21 
ෘ අභ ඳශතුමරු ඉදීේ තදී සුයක්ෂිත වහ ්ර්ක  සථහයී ඵ 

ඳත්හ ළනීභ වහ  යහඹන අේලේ තක්ේේරු කිරීභ   
0.60 0.02 3 

3.22 

යවිරර පුර්/ඳසු අසනු ේයො ඳහරනඹ වහ 

දවයිඹහ සිිනන් ක්ේත්ර භට්ුගේන් උඳේඹොගි ය ළනීභ 

වහ මුරය ළුළු  

0.37 0.02 5 

3.23 

අනුයහධපුය වහ ේඳෛේශෛන්නරු දිසත්රික්ර කුයහ 

භධයභ වහ විලහර ඳරිභහණ වම ේභොමර ඵරලක් අ 

අලයතහ නිලසචලඹ කිරීභ වහ නිසඳහදන, තහක්ිව, මුරය 

ළුළුරු විඳු ත  රඵහ දීභ   

1.08 0.01 1 

3.24 
පිරිසිදු  නිසඳහදනරු අදහශ ළඳයු ත ද්රේේ ගේරයන 

ක්රේභොඳහඹන්ර ්ර්ක  අඹ තක්ේේරු කිරීභ  
0.32 0.03 6 

3.25 
නයක්න සුළු ඳශතුමරු / එශළු  තඵන්ධේඹන් යහත් 

්යක්හ ි ත ඇසුරු ත වහ ප්රහවන ක්රභ වඳුන්හදීභ  
32.00 26.14 82 

3.26 
අම, ඳළේඳෛම, ේප්ය වහ අන්නහසි ළඳයු ත දහභේේ 

ගුණහත්භ වහ ළසු ත ප්රර්ධනඹ   
12.16 1.30 11 
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අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

4.0 ගතකිම්  28.31  

4.1 ඳසු අසනු තහක්ණ ශභනහයණ ්ඹතනඹ     

4.1.1 රර්ධන ේඹොජ්නහ ක්රභ  28.31 28.18 100 

5.0 ශ්රී රවකහ වදබිම් අධිකහරිඹ  35.00  

5.1 ෘෂි ්ර්ක  රහඳ සථහඳනඹ  0.00 -  

5.2 ේෛස ඳළශ ගේිනඹන 1ක් සිටුවීේ ත ළයුවන  15.00 3.79 25 

5.3 ඳහරිරි ලේඹන් රේව්දී රහඳර ඳහරශු රයක්ණඹ  20.00 0.13 1 

6.0 ජහි ක ්වහය ප්ර්තධන භණ්ඩරඹ  2.49  

6.1 ඌණ උඳේඹොජිත ඳශතුමරු බීභ ළඳයීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ  2.49 0.37 15 

7.0 ේගතොවිජන ව්තධන ේදඳහ්තාේම්න්   72.15  

7.1 ේතුම වහ “සිතමු” හන්තහ රවිධහනඹ  72.15 11.4 16 

8.0 ඳශහත් බහ  125.36  

8.1 ඵයගතමු ඳශහා  24.92  

8.1.1 ප්රලසථ ෘෂිහර්ගේ ක්රභ (GAP) 1.84 0.12 7 

8.1.2 ඳු ේයොපිත විදයහහය රර්ධනඹ  0.40 -  

8.1.3 ඉවශ කනත් මුරුන්හ ප්රචලිනත කිරීභ  3.50 -  

8.1.4 ේතුමර ගේරිස ළවීභ  0.76 0.20 26 

8.1.5 පුයන් කු උරු නළත හ කිරීභ  2.50 0.29 11 

8.1.6 න තුමන්ේන් න වහනි ඳහරනඹ  4.47 -  

8.1.7 හිවජ් ඳශතුමරු හ රර්ධනඹ  0.46 -  

8.1.8 
ඹවඳත් ෘෂිහර්ගේ පුරුදු ව හඵනි ඳශතුමරු හන් 

සථහපිත කිරීභ 
11.00 -  

8.2 උ රු භළද ඳශහා  23.49  

8.2.1 
ඹවඳත් ෘෂිහර්ගේ පුරුදු අනුභනඹ වහ ඳවසු ත 

ළසීභ වහ එභ නිසඳහදන අේරවි භධයසථහන ඇ අ කිරීභ  
5.10 

- 

 
 

8.2.2 
ේෛවිඳශම ්යක්හ කිරීභ වහ ව විදුින ළුර විදුින 

ඳරිඳථ රු සයූ ඵරලක් අඹ රඵහදීභ  
6.64 -  

8.2.3 
සර්ඹ ඵරේඹන් රිඹහයන තුමය ේඳෛ තඳ ේෛවිඳශරු 

රඵහදීභ  
6.18 -  

8.2.4 

ඳශතුමරු  තඵන්ධේඹන් ඹවඳත් ෘෂි හර්ගේ ක්රභ 

අනුභනඹ යන ප්රේේලඹක් ේර ඳලුසළ 

උමඳත්භ රර්ධනඹ   

2.39 -  

8.2.5 ේේීයඹ ගේරිස ේදමුහුන් බීජ් නිසඳහදන ළයුවන  3.18 
- 

 
 

8.3 දකුණු ඳශහා 24.95  

8.3.1 “ිනඹ විඹ” ේශ භධයසථහන භහින තඵය ii අදිඹය  8.22 3.15 38 
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අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

8.3.2 ේවශ ේඵෛජුන් අේරවි ළම ළඩිදියුණු කිරීභ (නිඹහභ) 5.30 0.40 8 

8.3.3 වකුරුර උසහන හරිභහර් යහඳෘ අඹ 4.56 3.13 69 

8.3.4 
ඹවඳත් ෘෂි හර්ගේ ක්රභ අනුභනඹ යන  තභහන 

සථහපිත කිරීභ  
2.31 -  

8.3.5 ්යක්ෂිත ෘව රර්ධනඹ  4.56  

8.3.5.1 ්යක්ෂිත ෘව රර්ධනඹ (භහතය) 2.91 -  

8.3.5.2 ්යක්ෂිත ෘව රර්ධනඹ 1.66 -  

8.4 ඵසනහහිය ඳශහා  5.74  

8.4.1 
නවීන තහක්ණ උඳයණ ළසීභ භඟින් වතුම හ ළඩි 

දියුණු කිරීභ 
1.48 -  

8.4.2 
ේෛවි බීගේර විදුිනඵර අලයතහ පිරිභහ ළනීභ වහ 

සර්ඹ ඵරඹ   
1.21 -  

8.4.3 ේෛවිබි ත ඹහන්ත්රියණඹ කිරීභ  1.22 0.96 79 

8.4.4 
අලය තහක්ිව උඳයණ ළඳයීභ භඟින් ඳු 

ේයොපිත විදයහය ඹහන්ත්රියණඹ  
1.03 -  

8.4.5 ්යක්ෂිත ෘව ර්භහන්තඹ  0.50 -  

8.4.6 ඹවඳත් ෘෂිහර්ගේ ක්රභ ළඩිදියුණු කිරීභ  0.3 -  

8.5 උ රු ඳශහා  25.19  

8.5.1 

ඹහඳනඹ, කිිනේනෛච්චි වහ මුර අව් දිසත්රික්ර හිවජ් 

හන් වහ සර්ඹඵර තුමය ේඳෛ තඳ ඳරිවයණඹ තුමළින් 

 අයහය ඵරලක් අඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

10.80 0.01  

8.5.2 
කිිනේනෛච්චි වහ මුර අව් දිසත්රික්ර ේෛවි භහජ් 

ලක් අභත් කිරීභ  
10.16 -  

8.5.3 
මුර අව් වහ භන්නහය ත දිසත්රික්ර මුළු හන් වහ 

සඹරක්රීඹ හරි ඳේධ අ ි ත වරිතහහය ෘව සථහඳනඹ  
4.22 -  

8.6 භධභ ඳශහා  21.06  

8.6.1 ඹවඳත් ෘෂිහර්ගේ ක්රභ  1.55 0.52 34 

8.6.2 
ෘෂි හර්භන්තේේ දී සර්ඹ ඵරලක් අඹ උඳේඹොගිය 

ළනීභ  
7.73 -  

8.6.3 ්යක්ෂිත ෘෂි හර්භන්තඹ 7.47 -  

8.6.4 න තුමන් ඳවයදීභ ඳහරනඹ කිරීභ  2.32 -  
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අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

8.6.5 ේෛුර ේවශ ේඵෛජුන්වර රර්ධනඹ  2.00 - 
 

9.0 දිසත්රික් ේමකම් කහ්තඹහර  103.20  

9.1 භහාේම  5.00 
 

9.1.1 ෘෂි ළිර පුනරුත්ථහඳන ළයුවන  5.00 3.75 75 

9.2 අනුයහධපුය 0.26  

9.2.1 ඳහළම වහ ෘෂි උදයහන 0.26 0.16 62 

9.3 ගතම්ඳව  8.50  

9.3.1 

ේෛවි රවිධහනරු අනුඵේකාත ෘෂි 

ඹන්ේත්රොඳයණ ේේහ ළඳයීඹ වළකි තරුණ 

යහඹයින් බිි  කීරීභ යහඳෘීනඹ  

6.50 0.02 0 

9.3.2 
කුයහ ඳරිභහණ එශළු හ යහඹයින්  අයහය 

හන් වහ දිරිළන්වීභ. 
2.00 0.03 2 

9.4 ඹහඳනඹ  51.07  

9.4.1 
ේශඳශු ඹළවීභු ේඳය යතුමළූණු ඵයහ කිරීභ 

ප්රර්ධනඹ  
5.09 -  

9.4.2 ඹහඳනඹ දිසත්රික්ේේ ෘෂි ළිර නවීයණඹ 20.86 5.12 25 

9.4.3 ඹහඳනඹ දිසත්රික්ේේ ්ර්තහඳම හ  25.12 -  

9.5 ේකොශම 7.23  

9.5.1 නහරි ෘෂි ර්භහන්තඹ (සියස අහල) 0.94 0.03 2 

9.5.2 විදයහයර ඳු ේයොපිත හ ප්රර්ධනඹ  0.67 -  

9.5.3 ේෛශම දිසත්රික්ේේ ේේීයඹ අර හ යහප්ත කිරීභ  2.26 1.15 50 

9.5.4 
ඩුේශ ප්රහේේීයඹ බහ ඵර ප්රේේලඹ තුමශ ේඹොධ 

නිදිකු තඵහ විනහල කිරීේ ත යඳෘ අඹ  
3.37 

-  

9.6 භවනුය  4.59 
 

9.6.1 
භවනුය දිසත්රික්ේේ එශළු හේව් ළඳයු ත දහභඹ 

ලක් අභත් කිරීභ  
4.59 0.14 

3 
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අනු 

අවකඹ 
ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවන 

ේන්කර 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගති ඹ 

(%) 

9.7 ත්රිකුණහභරඹ  5.14  
 

9.7.1 ෘෂි ළිර නවීයණඹ 3.05 2.45 80 

9.7.2 
ධහනය විඹීමභ ව ඳසු අසනු නහස අඹ අඩු ය 

ළනීභ වහ ුර්ේඳෛිනන් බහවිතඹ  
2.09 2.09 

100 

9.8 ේඳොේශොන්නරු  2.06 
 

9.8.1 ෘෂි ළිර පුනරුත්ථහඳනඹ  2.06 - - 

9.9 ව්නිඹහ 5.60 
 

9.9.1 
ෘෂි ළිර නවීයණඹ 

 
5.60 1.50 27 

9.10 භඩකරපු  4.94 
 

9.10.1 
ඳත්නහ ෘෂි ළිර නවීයණඹ ේවො ෘෂි ළිර 

ඳරිවයණඹ වහ සක ය නිර්ගේත ඉදිකිරීභ  
4.94 0.75 

15 

9.11 ඵදුමර 0.82 
 

9.11.1 සුයකිමු ජ්ර  තඳත ළයුවන  0.44 
- - 

9.11.2 විසිරි ජ්ර  තඳහදන ඳේධ අ ළඳයීභ  0.36 
- - 

9.12 යත්නපුය 2.64 
 

9.12.1 

2020 න විු භහද තේප් නයඹ ඳරිය 

දුණේඹන් ේතෛය අරරහය නයඹක් ේර 

ඳත්හ ළනීභ වහ ඵේඹො ෆස තහක්ණඹ 

උඳේඹොගි ය නිගේන් භු අඳද්රය ඵළවළය 

කිරීභ 

2.64 
- - 

9.13 වම්ඵන්ේාොට 5.36 
 

9.13.1 
ත්ත් ්වහය නිසඳහදනඹ වහ ත්ත් ්වහය 

ේබො හ 
5.36 4.95 

92 

10.0 
ේතෛයතුමරු තහක්ණේේ භධයත ෘෂිහර්ගේ 

ේතෛයතුමරු ඳේධ අඹ සථහඳනඹ කිරීභ 
26.00 5.50 

21 

11.0 විේලේ යහඳෘ අ  13.95 
  

 
එක  1,000.00 

  



 

 

35 
 

ජහි ක ්වහය නිසඳහදන ළඩටවේන් මූර වහ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

(මූර ප්රගති ඹ අාළි  බිම භඟ) 

01. කෘෂික්තභ අභහාහවලඹ 

1.1 ඉ - කෘෂික්තභඹ 

 

ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 

ේන්කශ මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

ඉ - කෘෂික්තභඹ 8.0 

 
 
 

1.78  

1) රර්කාත 
භෘදුහර වහ 
ේන් ශ 
ධහරිතහඹ 

 

2) නිර්භහණඹ 
යන රද 
භෘදුහර 

 

3) ගේරදී ත් 
උඳයණ 
 

4) රර්කාත 
ඳේධ අඹ 

 

SLT ේේහදහඹේේ 
දත්ත මුදහඹ 
ඳත්හේන ඹහභ 

  
 

 

 

 

ඉරක්ඹ රේලොධනඹඹ  
යනු රළේබ් 
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1.2 කෘෂික්තභ ව්තධන ඳෘතීන්හි ේභේවතුම්  වහ ඇගතතුම් ක්තඹඹන් 

 

රිඹහත්භ ළරළසභ අනු ඉරක් 

ත රිඹහහයභ 

ේන්ශ 

ප්ර අඳහදන 

(රු.ගේ) 

මූරය ප්ර අඹ 

(රු.ගේ.) 

හඳෘි ඹ /ළඩටවන 

ඹටේත් රඵහදීභට අේප්ක්ෂිා 

ළඩ / ේේහ ව ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

දිසත්රික් භට්ුගේන් ක්ේේත්ර චලහරිහ ව 

ක්ේේත්ර අීකක්ණ දිනඹන් 

ඳළළත්වීභ 

1.5 0.6 ක්ේේත්ර අීකක්ණ 29 ක් 

ඳළළත්වීභ 

හර්තුමභඹ ප්ර අ භහේරොචලන ැසසවී ත 

ඳළළත්වීභ (ඳශහත් අනු) 

1.5 - - 

භහසි ප්ර අ භහේරොචලන ැසසවී ත 

ඳළළත්වීභ 

0.4 0.03 ප්ර අ භහේරොචලන ැසසවී ත 

01ක් ඳළළත්වීභ 

දිසත්රික් අධයක් ැසසවී ත ඳළළත්වීභ 
0.7 0.03 දිසත්රික් අධයක් ැසසවී ත 

01ක් ඳළළත්වීභ 

දිසත්රික් ෘෂිර්භ ගේටු ැසසවී ත 

ඳළළත්වීභ 

3.0 0.98 දිසත්රික් ෘෂිර්භ  ගේටු 

ැසසවී ත 140ක් ඳළළත්වීභ 

දිසත්රික් භට්ුගේන් නිරධහරීන් පුහුණු 

කිරීභ ව දළනුත් කිරීභ 

1.5 0.05  

ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඇ අ  

්ඹතනර යහඳෘ අ අීකක්ණඹ වහ 

ඇයීභ 

1.4 0.2 අනුයහධපුය, ව තඵන්ේතෛු 

මුළු එතුම 10 1.88  
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1.3 කෘෂික්තභ ප්රද්තලනඹ වහ භහධ ළඩටවන 

 

ළඩටවන/

හඳෘි ඹ 

ේන් කශ 

මුදර (රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර(රු.මි.) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

ෘෂිහර්ගේ 

ප්රදර්ලන/ 

ජ්හ අ ේෛවි 

 අඹ 

46.4 6.32 “සුබහයීන” ජීවි ගුන් විදුින 

ළයුවන වහ ේවී ත  

ගුන් විදුින ළය ුවන් 

37ක් විහලනඹ ය ඇත 

0.08 ෘෂිර්භ 

ේදඳහර්තේ තන්තුමේව් 

නිරධහරින් වහ HARTI 

්ඹතනේේ නහතළන් 

ඳවසු ත ළරසීභ 

 

0.01 අළුත් වම භරරය හර්ථ ඳත්න රදී 

1.14 ජ්හ අ ්වහය ප්රදර්ලනඹ 

(ජ්හ අ ්වහය ප්රර්ධන 

භණ්යරඹ) 

හර්ථ ඳත්න රදී 

0.68  වි නළ අ ේඳෛශ වහ 

ප්රදර්ලනඹ  

හර්ථ ඳත්න රදී 

 0.25 ජ්හ අ ෘෂිර්ගේ 

ප්ර අඳත් අඹු භහමීය  

ඩින ත රර්ධන ළය 

පිළිේරක් ළසීභ පිළිඵ 

ළයමුළු,ේප්යහේදිවඹ  

හර්ථ ඳත්න රදී 

0.00 ශ්රී රරහ ජ්හ අ හිවජ් 

භණ්යරඹ භඟ ඳළ අ 

හච්ඡහ වහ රග්රව 

විඹද ත  

හර්ථ ඳත්න රදී 

0.41 BMICH ි දි ඳත්න රද 

“ශිමඳ ේේනහ” ප්රදර්ලනඹ 

වහ මුළු විඹදභ 

හර්ථ ඳත්න රදී 

3.20 අසළන්න පුත් ඳත් 

අ අේර්ඹ වහ ේවිභ 

පුත් ඳත් අ අේර්ඹ ඳර 

යන රදී 

2.58 V.2025 Enterprises Sri 

Lanka ප්රදර්ලනඹ වහ 

මුළු විඹදභ (අනුයහධපුය) 

හර්ථ ඳත්න රදී 
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ළඩටවන/හඳෘි ඹ ේන් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර(රු.මි.) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

 

ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

  4.11 V.2025 Enterprises Sri 

Lanka ප්රදර්ලනඹ වහ මුළු 

විඹදභ (ඹහඳනඹ) 

හර්ථ 

ඳත්න රදී 

 

 

 0.10 නියවුම ේනෛන රද ේමක් 

වවුස පුත්ඳත් දළන්වි ත වහ 

ේවී ත  

ේවී ත නිදවස 

යන රදී 

0.43 ේඳෛේරෛන්නරුේව්දි ඳත්න 

රද ශිමඳ ේේනහ ප්රදර්ලනඹ 

වහ මුළු විඹදභ 

හර්ථ 

ඳත්න රදී 

1.54 ඳළිව ේදෛය ත රහඳ 

පිි ටුවිභු අදහර ප්රචලහය 

ුයුතුම ේනුේන් ළරසිේන් 

රුඳහි නී ්ඹතනඹු 

සිදුයන රද ේවී ත 

ප්රචලහය 

ුයුතුම 

සිදුයන රදී 

එක  20.85   
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1.4 කෘෂිකහ්තමික ඉඩම්රට න  න්ේගතන් න වහනි අභ කිරීභ වහ ි යහය 

ළඩටවනක් ළඩි දිතුණු කරීභ 

ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 

ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

ෘෂිහර්ගේ 
ඉය තරු න 
තුමන්ේන් න 
වහනි අභ කිරීභ 
වහ  අයහය 
ළයුවනක් 
ළඩි දියුණු රීභ 
 

8.70 0.86 1) ළයුවන 

පිළිඵ දළනුත් 
කිරීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 50% 

වනහධහය 
ඹුේත් ගුන් 

යයිෂරඹක් 

ළඳයීභ 

 3). විදුින ළු 

ඉදිකිරීභ 

  

4).ළඩි කිරීභු 

ඳරතුමරු ඳළර රඵහ 
දීභ 

      නහන්තයේේ 

්වහය රඵහ ත 
වළකිඹ 

 

භවජ්න ේතෛයතුමරු 
විභසී ත වහ දළන්වී ත 
ඳත්රඹ ප්රසිේකාඹු 
ඳත්කිරීභ. ස ශ 
රිඹහහරී ළරළසභ 
වහ ළබිනට් 
අනුභළ අඹ රඵහ 

ළනීභ’ 

.(Cabinet Paper no 

19/1796/118/082,dat

ed 20.06.2019)  

 

රිඹහහරී  ළරළසභ 
රේලොධනඹ කිරීභ 
වහ අදහශ යහඳෘ අ 
ේඹොජ්නහ ඉමරහ සිටී 
 

 

1.5 කෘෂි ගතම්භහන ළඩටවන විේේල යටර එශළු ගතහ කිරීභ ප්ර්තධනඹ කිරීභ 

වහ ්යක්ෂිා ගතෘව ඉදි කිරීභ 

ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 

ේන්කශ මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ මුදර 

(රු.මි) 

 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

්යක්ෂිත ෘව 

ඉදිකිරීභ 

22.47 0.37 ර් අඩි 2000 

අර්ධ සඹරක්රීඹ -7 

ර් අඩි 1000 

සඹරක්රීඹ - ර් 

මීය ුර් 60 ළසි 

්යණ -1 

ේුන්යර් 

ඇයීභ 

 තපුර්ණ ය 

ප්ර තඳහදන 

ගේටුු 

හර්තහ ඉදිරිඳත් 

ය ඇත. 
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1.6 හිවජ භට්ටමින් යටේදම ගතහ කිරීභ ්යම්බ කිරීභ 

  

ළයුවන/යහඳෘ අඹ 

ේන්ර 

මුදර 

(රු.ගේ.) 

විඹද තර 

මුදර 

(රු.ගේ.) 

ේබෝ අ ඉරක්ඹ ේබෝ අ ප්ර අඹ 

ශ්රී රරහේව් හනිජ්භඹ 

ේදම නිසඳහදනඹ 

වහ ව භහය තබ 

යහඳෘ අඹ 

6.0 0.92 නිසඳහදනඹ යන 

ේදම වහ ේේශිඹ වහ 

විේේශිඹ ලේඹන් 

ේශඳර නිර්භහණඹ 

කිරීභ වහ ඊු 

අනුඵේධ අඹ එතුම 

කිරීේ ත නිසඳහදන 

වදුන්හ දීභ වහ ළඩි 

දියුණු කිරීභ, ේතුම 

හක් ේර 

තදුයුත් ප්රචලිනත 

කිරීභ, යහත් උස 

ගුණඹන්ේන් යුතුම 

විේේල ප්රේදද වදුන්හ 

දීභ, ේදම හු ඇ අ 

ඳළිේඵොධ වහ ේයො 

හය  පිළිඵ 

අධයනඹ, තහන් 

ශභණයනඹ වහ 

යහඳෘත ක්රභ දියුණු 

කිරීභ, උස ගුණේඹන් 

යුතුම ේේශිඹ ප්රේදද 

ේව්ණඹ ය වදුනහ 

ළනීභ ේ ත ඹුේත්  සිදු 

ේේර්. 

ේේශිඹ ලේඹන් 

ඳ අන ප්රේදද 34 

ක් එතුම ය ඇත. 

ඉන් 30 ක්ේේත්රේ 

සිටුවීභු ුයුතුම 

ය ඇත. න 

ප්රචලහයන ක්රභ 

අත්වදහ ඵෆින ත 

තත්ේේ  ඇත. 

ඳශතුමරු ේර ත 

වළකි විේේීයඹ 

ප්රේදද වදුනහ ේන 

ඇත. ේතුම ර 

ඳළර 100 සිටුවීභු 

ුයුතුමය ඇත. 

අඹ  එතුම කිරීේ ත 

නිසඳහදන වදුන්හ දී 

ඇත. 
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1.7 රුක් ේයෝඳණඹ නිමිත්ේාන් ේනොමිේම ඳශ රු ඳළශ ළඳයීභ 
 

ළයුවන / යහඳෘ අඹ 

ේන් 
ශ 
මුදර 
(රු.ගේ) 

විඹද ත ශ 
මුදර 
(රු.ගේ) 

ේබෝ අ ඉරක් ේබෝ අ ප්ර අඹ 

ඳශතුමරු හ වහ 
උනන්දුක් දක්න යහජ්ය 
්ඹතන, රසථහපිත භණ්යර 
වහ සේව්ච්ජ්හ රවිධහන වහ 
ේනෛගේේම ඳශතුමරු ඳළශ 
ළඳයීේ ත යහඳෘ අඹ 

8.0 4.5 රු.ගේ 8.0 
ටිනහභු 

යහජ්ය ්ඹතන, 
රසථහපිත 
භණ්යර වහ 
සේව්ච්ජ්හ 
රවිධහන වහ 
ඳශතුමරු ඳළශ 
ළඳයිභ 

ේරො ඳරිය දින 
ළභරුභ වහ 
 එක්ත් ජ්හීනන්ේ   
රවිධහනඹ ේත 
ඳශතුමරු ඳළශ 1,000 
ක් ළඳයිභ. 
 
රුක් ේයොඳණ 
ළයුවන වහ 
භසේළිඹ ේඳෛිනස 
සථහනඹ ේත ඵේධ 
අිනළු ේප්ය  ඳළශ 
500 ක්  රඵහ දීභ. 
 
භහදුරුඔඹ ප්රේේලේේ 
සථහනත යුේධ 
වමුදහ වුරු 
ේක්න්ේ ය 
යනිගේන් රුක් 
ේයොඳණ 
ළයුවන වහ  
ඳශතුමරු ඳළශ 
10,000 ක් ළඳයිභ. 
 
TOMEJC අම ඳළශ 
1,000 ක් ඳදරරර 
යුධවමුදහ දවුය ේත 
රඵහ දීභ. 
 
විරු බිගේු රු ක් 
රුක්ේයොඳණ 
ළයුවනු යණ 
විරු ේේහ අකාහරිඹ 
ේත අම ඳළශ 10,000 
ක් රඵහ දීභ. 
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1.8 කෘෂි ගතම්භහන හඹකත් ළඩටවන 
  

ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 

ේන්ක

ශ මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

 

ේබෞි ක  

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

ේෛවි 

රවිධහන 

ලක් අභත් 

කිරීභ වහ ළඩි 

දියුණු කිරීභ.   

7.49 _ ජ්නතහ ේෛවි භහභ - ඹහර ිනගේුඩ් 

පිි ටුවීභ, එභ භහභ වහ හර්ඹහර 

ේෛයනළගිමරක් ඉදිකිරීභ වහ හර්ඹහර 

ුයුතුම වහ අලය හර්ඹහර උඳයණ 

ගේරදී ළනීභ,  (හර්ඹහර ඵඩ් 2, 

ඳරිණ ේ ත හර්ඹහර ේ ත 2,  ඡහඹහ 

පිුඳත් ඹන්ත්ර 1,  හර්ඹහර පුටු 2,  

ඳරිණ පුටු 2,  ඳරිණ  2,  

අන්තර්ජ්හර ඳවසු ත ි ත සථහය 

දුයථනඹක් වහ යවුුයඹක් 

ේගතොවි භහගතභ 

ලිඹහඳදිවචි කය 

ඇා. 

ේගතොඩනළගිම

ේම ඉදිකිරීේම් 

කටතු  සිදු 

ේකේයමින් 

ඳතී. 

ෘෂිඹන්ත්ර 

උඳයණ 

රඵහදීභ.   

37.5 _ ප්ර අරහීනන් 539 ක් ව ජ්නතහ ේෛවි 

භහභ ඹහර ිනගේුඩ් වහ ෘෂි 

උඳයණ රඵහදීභ (ලීුර් 1000 තුමය ුළරකි 

117, තුමය ේඳෛ තඳ 265,  තණේෛශ ඳන 

ඹන්ත්ර -30, ඉසින ුළරකි -35, ඵර විදින -1, 

විසුරු ත 63, අක්ය 1/4 ක් වහ විසුරු ත  

ඳේධ අඹ - 41,  ේෛ තේඳොසට් ඹන්ත්ර - 1,  

වී විඹශන ඹන්ත්ර -1, ඇමරු ත ඹන්ත්ර -1, 

ේඳෛම ේරින ළපීේ ත ඹන්ත්රඹ -1, බීජ් වී 

පිරිසිදු කිරීේ ත ඹන්ත්රඹ -1, නවීන වී අසනු 

ේනරන ඹන්ත්රඹ -2, නගුර ි ත ේයොද 

රළක්ුයඹ -2, භය ළපු ත ඹන්ත්ර -4, කුයහ 

අත්රළක්ුර් -4, තළටි නගුර -1, ේදඵර 

නගුර -1, තණේෛශ ඳනඹ - 1, 4 ේයොද 

රළක්ුර්  වහ ේරේරයඹ -1 ඹනහදිඹ. 

 

උඳකයණ 

මිරදී ගතළනීභ 

වහ මිර 

ගතණන් කළහ 

ඇා. 

ෘෂි භහර් 2 
ක් පිළිය 

කිරීභ. 

10.7 3.89 තුමහ කුයහළ ෘෂි භහර්ඹ වහ ේඵො 

අර ඹහඹ 15 හෂි භහර්ඹ  2 ි  ළය 

අන් ය ඇත. 

තුමහ 

කුයහළ ෘෂි 

භහර්ඹ වහ 

ේඵො  අර 

සිු ඹහඹ 15 
ෘෂි භහර්ඹ 

පිළිය 

කිරීභ. 
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ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 

ේන්ක

ශ මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

මීය  භළසි ඳහරන 

 තභහනඹක් 

ඇ අකිරීභ 

වහ අලය 

උඳයණ 

රඵහ දීභ. 

0.34 _ ප්ර අරහීනන් 25 ක් වහ ජ්නඳද ි ත මීය  

භළසි ේඳට්ටි 25 ක්  ජ්නඳද යි ත මීය  

භළසි ේඳට්ටි 37 ක් රඵහදීභ, දු ත වියණ 

ඹන්ත්ර 25 ක් ඳළිව නිසහය 2 ක්, 

මුහුණු ්යණ 25 ක් වහ ්යක්ෂිත 

ඇඳු ත ට්ුර 2 ක් රඵහ දීභ. 

මීය  භළසි ේඳට්ටි 

මිරදීගතළනීභ වහ 

මිර ගතණන් කළහ  

ඇා. 

හිවජ් 

ඳශතුමරු 

 තභහනඹක් 

ඇ අකිරීභ 

වහ ඳළර 

රඵහදීභ. 

0.57 0.30 ප්ර අරහීනන් 73 ක් වහ ටු අේනොදහ 

ඳළශ 335 ක් 

ඳළිව ේදෛය ත ඳළශ 985 ක් 

ඇඳම ේප්ය ඳළශ 235 ක් 

රඵහදීභ (මුළු ඳළශ ණන 1555) 

(100%) 

ප්රි රහීනන්ට ඳළර 

රඵහදීභ වහ 

ක්ේේත්රේේ සිටුවීභ 

අන් කය ඇා. 

ළසි ජ්ර 

ශභනහය

ණ ඳේධ අ 

ඉදිකිරීභ. 

0.89 _ ප්ර අරහීනන් 15 ක් වහ  ලීුර් 2000 

ළසි ජ්ර ුළරකි 8 ක් වහ ලීුර් 1000 

ුළරකි 22 ක්, මීය ුර් 30 ක් දිගින් යුත් 

තුමය ඵු 15 ක්, අඩි 13 ක් දිගින් යුත් 

ළසි ජ්රඹ ඵළ ඹන නර 30 ක් (ඳශර 

ගේින.මීය  90, කනභ ගේින.මීය . 305), අඩි 

60  දිගින් යුත් පීින 15 ක් රඵහදීභ. 

ප්රි රහීනන් ේාෝයහ 

සුදුසුකම් 

ඳරීක්හකය 

අන් ඇා. 

ප්රම්ඳහදන 

කටතු  සිදුේමින් 

ඳතී. 

ේෛවි හන්තහ 

විඵර 

ළන්වීභ. 

1.26 _  ප්ර අරහීනන් 179 ක් වහ එශළු බීජ් 

ර් 7 ක්, භහළුගේරිස, ගේරිස, 

ඵණ්යක්හ,  තඵටු, භෆ යම, 

යවිර, තක්හින - ග්රෆ.1  එශළු 

බීජ් ඳළට් 179 වහ හ භළු 30 ක්, 

හඵනි ේඳෛේවෛය  කි.ග්රෆ 20  

ඳළට් 179, දිඹය ේඳෛේවෛය ක 

179, ඵේධ ඇඳම ේප්ය ඳළශ 179, 

ඵේධ ඳළිව ේදෛය ත ඳළශ 179, ඵේධ 

ටු අ ේනොදහ ඳළශ 179 ක්,  තගේරිස 

ඳළශ 537 ක් (එක් අේඹකුු ඳළශ 3ක්) 

රඵහදීභ. 

 ප්ර අරහීනන් 21 ක් වහ ේොභහරිහ 

ඳළශ 3150 ක් රඵහදීභ. 

ප්ර අරහීනන් 11 ක් වහ ඉඟුරු බීජ්  

කි.ග්රෆ 1100 රඵහදීභ. 

(25%) පුහුණු 

ළඩටවන් 2 ක් 

ඳත්හ ඇා. 

අදහර මිරදී ගතළනීම් 

කටතු  සිදුේමින් 

ඳතී. 

ෘෂි 

යහඹත්

 රර්ධන 

පුහුණු ව 

දළනුත් කිරීභ. 

0.54 0.09 ෘෂි යහඹත් රර්ධන පුහුණු 

ළයුවන් 15ක් ඳළළත්වීභ. 
40% 

2019 ර්ඹ 

වහ පුහුණු 

ළයුවන් 03ක් 

ඳත්හ ඇත. 
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ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 

ේන්ක

ශ මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

බි තභම හ 

ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

1.07 0.02 බි තභම හරුන් 17 ක් වහ 

(ලීුර් 2000) ඵළයම 17, ම 17, 

(ලීුර් 10) භම ඵහමදි 17, (කි.ග්රෆ 50) 

දුනු තයහදි 17, (කි.ග්රෆ 5) තළටි තයහදි 17, 

ේඳෛිනේඳෛඳිනන් භළු 7” x 14” (200 

ේ ජ්), බි තභම බීජ් ඳළට් 170, ෘගේ 

ප්ර අේයොදී දළම 1020 m2 රඵහදීභ 

(25%) පුහුණු 

ළඩටවන් 1 ක් 

ඳත්හ ඇා. 

බිම්භම ගතෘව 

ඉදිකිරීභ අන්. 

උඳකයණ මිරදී 

ගතළනීම් කටතු  

සිදුේමින් ඳතී. 

උඩුතුමයහ සිු 

අයහ ෘෂි 

භහර්ඹ ස 

කිරීභ   

10.70 5.87 

 

ෘෂි භහර් 01   කෘෂි භහ්තගතඹ 74% 

පිළිකය කය 

අන්. 

ේයෛඩිඹැසක්

ර 

ප්ර අරසයණ

ඹ රීභ 

1.98 0.63 ේයෛඩිඹැසක්ර ළ උරු කිරීභ වහ 

ක්රභත් ඇශ ඳේධ අඹක් ස කිරීභ. 

75% ේරහි ඳස 

ඉත් කය එභ ඳස 

ලින් ර ටහ 

ළටිඹ කස කය 

ඇා. 
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02. කෘෂික්තභ ේදඳහ්තාේම්න්  

 

හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

2.1. ්වහය ේඵො 

අරලේේ ේේනහ 

දශ උන් ව අේනකුත් 

ඉසභතුම න  

ඳළිේඵොධඹන් 

ඩිනගේන් ඳහරනඹ 

කිරීභ 

ETC 48.31 20.45 1) ETC - ඹර ව භව   

ඹන න්න  ේදේක්භ 

පුහුණු වහ දළනුත් 

කිරීේ ත ළයුවනක් 

ව භහධය 

ළයුවනක් 

ඳළළත්වීභ ව 

ේතොයහත් ඳරහත් ර  

ජ්න න්නිේව්දන 

ඳවසු ත රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

2) HORDI - ේේීයඹ 

සහබහවි තුමයන් 

පිළිඵ විභර්ලනඹ 

කිරීභ ව ේේනහ 

දශ උහ ඳහරනඹ 

කිරීේභි  රහ කහේේ 

විබ බහවිතඹ පිළිඵ 

විභර්ලනඹ කිරීභ.  

3) RRDI - වී හ 

ේේයි  ඇ අ න 

ඳළිේඵොධ ව ේයො 

ඳහරනඹ පිළිඵ ව 

ඳර්ේේණ යහප් අ 

වේඹොගී ක්ේේත්ර 

රිඹහහය ත.   

4) FCRDI - ේේනහ 

දශ උහ ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ කහඵේධ 

ඳළිේඵොධ 

ශභනහයණ 

ඳළේක්ජ්ඹක් 

රර්ධනඹ කිරීභ.  

5) FMRC - ේරොන් 

තහක්ණඹ ේඹදීභ ව 

විදයෘත් සක  අ ඉසින 

ේඹදීභ. 

 

 

1) ETC - * පුහුණු 

ළයුවන් 5,720 ක් 

රඳහි නී ළයුවන් - 

3, ේටි ඳිවවුය - 6, 

දළන්වී ත - 8, ඳත්රිහ ව 

ේඳොසුර් (සිරවර - 

759400, ේදභශ - 

220250) ගුන් විදුින 

ළයුවන් 81 

 තපර්ණ ය ඇත. * 

* ඹම ව දකුණු 

ඳශහේත් ජ්න 

න්නිේව්දන ඳවසු ත 

සථහපිත ය ඇත. * 

ේෂයේභොන් උගුම 2080 

ක් ගේරදී න්නහ රදී. 

ේඵො ළපු ත මීය ක්ණ 

192 ක් අන් ය ඇත.  

* ඵහුහර්ඹ ේතතභන 

මීය ුය 16ක් වහ 

ේුන්යර් ඇයීභ 

 තපර්ණ ය ඇත. 

 2) HORDI - 

වයිේභේනෛප්ේුයන් 

ඳයේඳොෂිතහබ 3 ක්, 

ඩිප්ේුයන් ඳයේඳොෂිතහබ 

2 ක්, විේරොපි භයිුහ 

1ක් ව විේරොපි 

ඩිප්ේුේයොන් 1ක් එතුම 

යන රදී. ඹර 

න්නේේදී ේෛවීන් 

හ කිරීේ ත අරලේඹන් 

නිදවස ය ඇත.  

3) RRDI - දශ උන් ද 

ඇතුමළු ේේනහ දශ උන් 

ව අේනකුත් 

විනහලහරී 

ඳළිේඵොධඹන් වහ 

ඳළේක්ජ් නිර්භහණඹ 

කිරීභ.  
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

    6) ේේනහ දශ උහ ේ  
අණු වඳුනහ ළනීභ 
පිළිඵ ේප්යහේදිවඹ 
විලස විදයහරඹ භඟ 
ඳර්ේේණ 
අධයඹනඹ,  

 
7) ROP - ේේනහ 

දශ උහු ව ඵය ඉරිඟු 

 විදින්නහ ු එේයි  

නිර්ේේශිත ෘගේනහල 

ර පර් අසනු හර 

ඳයහඹන් ීනයණඹ 

කිරීභ. 

4) FCRDI - ්දර්ලනඹ 

සථහපිත ය දත්ත ැසස කිරීභ 

අණ්ය සිදු ේගේන් ඳීන.  

5) FCRDI - ේරොන වහ 

ේුන්යර් පිරිනභන රදී. 

2.2. ෘෂිහර්ගේ 

ඹහන්ත්රියණඹ 

ප්රර්ධනඹ 

කිරීේභන් ේඵො 

පරදහයිතහ ඉවශ 

නළරවීභ 

ENG 13.21 0.34 1) ජ්ර ේඳෛ තඳ ඳරීක්හ 

කිරීේ ත ඳවසුභ 

සථහපිත කිරීභ ව 

අදහශ යහඹනහහය 

උඳයණ ගේරදී ළනීභ. 

 2) ඉසින ඹන්ත්ර 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ 

ISO ඳරීක්ණ ේක්ත 

ව රිඹහ ඳටිඳහටි ගේරදී 

ළනීභ.  

3) ඉසින ඳරීක්හ කිරී ත 

ඳළළත්වීභු 

යහඹනහහය උඳයණ 

ගේරදී ළනීභ. 

 4) ඳවත වන් 

ඹන්ේත්රොඳයණ 

පිළිඵ ඳර්ේේණ වහ 

රර්ධන සිදු කිරීභ 

වහ ද්රය ගේරදී 

ළනීභ.  

5) 4W රළක්ුර් වහ 

 තඵන්ධ ළටි න 

ඹන්ත්ර ගේරදී ළනීභ. 

1) අදහශ යහඹනහහය 

උඳයණ වහ පිරිවිතය 

ඳරීක්හ ේේයගේන් ඳීන. 

2) ISO ඳරීක්ණ ේක්ත 

ගේරදී ළනීභ. 

3) ඉසින වහ පිරිවිතය 

ඳරීක්හ ේේයගේන් ඳීන. 

5) 4W රළක්ුර් වහ  තඵන්ධ 

ළටි න ඹන්ත්ර ගේරදී 

ළනීභ වහ ේුන්යර් 

බ්රවුන්ස භහභ ේත රඵහ 

දී ඇත.  
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 
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ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

2.3.  අයහය ේඵො 

ශභනහයණ 

විමඳඹන් 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

FRDI 7 1.82 ළයමුළු 05 ක්,  අයහය 

 තභහන 10 ක්, සථහපිත 

අක්ය 20  ්දර්ල 

හඵනි ෘෂි 

උදයහනඹක් ඳත්හ 

න්නහ රදී. ව අ 

ශ ේෛ තේඳොසට් 

නිසඳහදයින් 200 ක්, 

ඵන්යහයේර  

RARDC වහ 

යහඹනි ද්රය වහ 

වීදුරු බහණ්ය, දළනුත් 

කිරීේ ත ළයුවන් 

වහ මුරිත ද්රය 

10,000ක්, 

ේෛ තේඳොසට් ේුෛන් 

200 / මජ් අඟුරු 

ේුෛන් 10 වහ ේනත් 

ේඹදළවු ත, ළසු ත 

ක 01 වහ   

නිසඳහදන අරන 01, 

විදුිනඵර ළඳයු ත ව 

ඉන්ුර්ේෛ ත 

ඳේධ අඹක් රර්ධනඹ 

කිරීභ, දු ත ්යණ ව 

ේනත් උඳයණ ගේරදී 

ළනීභ, නිසඳහදන 

රර්ධනඹ වහ ක්ෂුද්ර 

ජීවීන් හුදරහ ය 

ළනීභ වහ ගුණනඹ. 

ළයමුළු 02ක් 

(අබයහරහීනන් 3287) 

අන්, 

 තභහන 6 දළනුත් කිරීේ ත 

ළයුවන් ඳත්න රද 

අතය දිසත්රික් 03 ේෛවි 

ණ්යහඹ ත 6ක් ඇ අ යන 

රදී. 

ේයොඳණ ද්රය වහ ේභර ත 

වහ ේුන්යර් ළන රදී. 

අක්ය 20 ්දර්ල 

හඵනි ෘෂි උදයහනඹක් 

නයත්තුම ේේයගේන් ඳීන. 

ේෛ තේඳොසට් නිසඳහදයින් 

37 ේදේනකු ව අ යන 

රදී. RARDC ඵන්යහයේර 

වහ යහඹනි වහ වීදුරු 

බහණ්ය වහ TEC ඇයීභ 

ේේයගේන් ඳීන. දළනුත් 

කිරීේ ත ළයුවන් වහ 

ඳත්රිහ 15000ක් මුද්රණඹ 

යන රදී.  

ේෛ තේඳොසට් ේුෛන් 

1150ක් ව අේනකුත් 

ේඹදවු ත ේුෛන් 2ක් 

නිසඳහදනඹ යන 

රදී.ේෛ තේඳොසට් ළසු ත 

කඹ ව නිසඳහදන 

අරනඹ රර්ධනඹ කිරීභ - 

ද්රය වහ ේුන්යර් 

ළවීභ, අබයන්තය විදුින 

ළඳයුභ  තපර්ණ යන රදී. 

දු ත විඹන ගේරදී න්නහ රදී. 

ේනත් උඳයණ වහ 

ේුන්යර් ළවු ත යන රදී. 

ඳර්ේේණ නිසඳහදන 02ක්  

රර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ප්රේඹොජ්නත් ක්ෂුද්ර ජීවීන් 

හුදරහ කිරීභ වහ ගුණ කිරීභ 

පිිව ඳර්ේේණ සිදු 

ේේයගේන් ඳීන. 
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2.4. ඳශතුමරු 

අරලේේ රර්ධනඹ 

වහ යහප් අඹ 

ETC 30 4.04 හිවජ් භට්ුේ ත 

ඳශතුමරු හන් 

ේවක්ුඹහය 59.6  

සථහපිත කිරීභ, උස 

තත්ත්ේේ ේයොඳණ 

ද්රය ළඩි කිරීභ, 

හරිභහර් ඳවසු ත වහ 

උඳයණ රඵහ දීභ, 

පිරිසිදු කිරීේ ත වහ 

ේත්රීේ ත ෘව සථහපිත 

කිරීභ, පුහුණු 

ළයුවන් ඳළළත්වීභ, 

ඳු ේයොපිත ඳළශ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ 

ේේම හ සථහපිත 

යන රදී. ේදි , ේදළු ත, 

ඳළිව ේදෛය ත ව ය උුන් 

වහ ේයොඳණ ද්රය ගේරදී 

ළනීභ සිදු ේේයගේන් ඳීන. 

ේඳඹහර්ස වහ ඇණවුභ 

ඉදිරිඳත් යන රදී.   

ේභර ත ගේරදී ළනීභ වහ 

ේුන්යර් ඉදිරිඳත් යන රදී.   

භව් ලහ උඹන් නයත්තුම 

කිරීභ සිදු ේේයගේන් ඳීන, 

පුහුණු සිදු ේේයගේන් ඳීන, 

ේේම ඳු  ේයොඳණ 

ඳළශ 10,950ක් නිසඳහදනඹ 

යන රදී. 

2.5. උදයහන ේඵො 

ඳර්ේේණ වහ 

රර්ධන 

්ඹතනේේ න 

යහඹනහහය 

ඳවසු ත ළඩි 

දියුණු යන අතය 

එශළු ව ඳශතුමරු 

ර ඵළය ේරොව වහ 

ඳළිේඵොධ නහල 

අඳවිත්ර වී ත නිර්ණඹ 

කිරීභ. 

HORDI 15 0.42 න යහඹනහහය 

ඳවසු ත ළඩිදියුණු 

කිරීභ, නිඹළදි 100 ක් 

විලසේමණඹ කිරීභ, 

ICP/ MS වහ ජීර්ණ 

නර ව උඳහර, 

යහඹනි ද්රය, වීදුරු 

බහණ්ය ව ේනත් 

උඳයණ ගේරදී ළනීභ, 

ගේරදී ළනීේ ත ප්රගේීනන්, 

පිළිත් යහඹනහහයඹ, 

ඳශතුමරු වහ එශළු 100 

ක් නිඹළදීභ. 

 

ROP විදයහහය ඳවසු ත 

නළත සථහඳනඹ කිරීභ,   

විලසේමණ විදයහහයඹ 

ඳහටින් කිරීභ, හේන් 

යහක් ස කිරීභ, 

විදයහහය වීදුරු අඳුරු කිරීභ - 

 තපර්ණ යන රදී. *ඡහඹහ 

පිුඳත් ඹන්ත්රඹ - ගේරදී 

න්නහ රදී. ළසි ජ්ර 

අඳවන ඳේධ අඹ - ගේර 

ණන් ළන රදී.*ROP 

ජ්නන ඹන්ත්රඹ  සථහඳනඹ 

කිරීේ ත ුයුතුම සිදු 

ේේයගේන් ඳීන.  *ේදෛය 

අගුම - ේුන්යර් ඇයීභු 

රක් යන රදී.*ඳරිණඹ 

- ේුන්යයඹ ළන 

රදී.*විදයහහය ෘව බහණ්ය - 

ඇණවුභ ඉදිරිඳත් ය ඇත. 

අන්තර්ජ්හරඹ, දුයථන, ිනපි 

ද්රය- ගේර ණන් ළන 

රදී.*ICP /MS වහ 

යයිේජ්සුර් ටියුබ් ව ේක්තුම 

ේදක්, යහඹනි ද්රය, 

වීදුරු බහණ්ය ව ේනත් 

උඳයණ, ඳත්නහ 

නිදර්ලන ප්රගේීනන් ඉවශ 

නළරවීභ - ේුන්යර් ඇයීභ 

සිදු ේේයගේන් ඳීන.  හර්ඹ 

භණ්යර පුහුණු  01ක් 

අන් යන රදී. 
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2.6. මීය  භළසි ඳහරන 
රර්ධන 
යහඳෘ අඹ 

ETC 1.5 0.27 

 

එතුම කිරීභ, ළසීභ 
ව ඇසුරු තයණ 
භධයසථහනඹක් 
පිි ටුවීභ, උඳයණ 
ළඳයීභ, පුහුණු 50ක් 
ඳළළත්වීභ, මීය  භළසි 
ේඳට්ටි 50  

ළසු ත භධයසථහනේේ 
ඉදිකිරී ත ුයුතුම වහ 
තහක්ිව ඇයීභ 
ේේයගේන් ඳීන. උඳයණ 
ගේරදී ළනීභු ේුන්යයඹ 
ළන රදී. පුහුණු කිරී ත 
35ක් අන් යන රදී.මීය  
භළසි ේඳට්ටි ස කිරීභ 
ේේයගේන් ඳීන. 

2.7 බීජ් ේෛවිඳර 

රර්ධන 

ළයුවන 

 10.00 - - - 

2.8. එක් තළනකින් 
සිඹමර රඵහ ත 
වළකි  අේරවි ළම 
රර්ධන 
ළයුවනක් 

 

ETC 29.3 9.96  එක් තළනකින් සිඹමර රඵහ 
ත වළකි  අේරවි ළම 
ඉදිකිරීභ  තපර්ණ යන 
රදී. ූගගේ අරරයණඹ වහ 
ඇසතේ තන්තුම ස කිරීභ, 
දළම ෘව වහ ේුන්යයඹ 
රඵහ ේදන රදී. අලයතහ ව 
නහභ පුරු ගේරදී ළනීභු 
ේුන්යර් ළන රදී. 

2.9.ේවෛභ 
ශභනහයණ 
බහවිතඹන් භඟ වී 
හේව් පරදහයිතහ 
ඉවශ නළරවීභ.  

 20.00 0.32 ඉය ත කහඵේධ කිරීභ 
්දර්ලනඹ - අක්ය 
660), ඳළයෂුට් තළටි 
264,000ක් රඵහ දීභ, 
හඵනි ද්රය 
කහඵේධ කිරීභ - 
අක්ය 660 , ඳහරශු 
ඳරීක්ණ ඳදන ත 
ේඳෛේවෛය අඹදු ත කිරීභ 
- අක්ය 660, 
නිරධහරීන් වහ 
පුහුණු - 150, ේෛවීන් 
- 1000 

අක්ය 330 ඉය ත 
කහඵේධ කිරීභ වහ හඵනි 
ද්රය කහඵේධ  කිරීභ 
අන් ේෛුඇත.* ඳළයෂුට් 
තළටි ගේරදී ළනීභ වහ 
තුමන්න හර්තුම වහ 
ප්ර අඳහදන රළබී ේනෛභළ අ 
ඵළවින්. * අක්ය 500ක් තුමශ  
ඳහරශු නිඹළදි එක් ැසස යන 
රදී.  * නිරධහරීන් 150 ව 
ේෛවීන්  80ක් වහ  
පුහුණු අන් යන රදී.   

2.10. උදයහන ේඵො 

ර ප්රධහන ඳළිේඵොධ 

ව ේයො වහ 

මජ් ීනව්ර කහඵේධ 

ඳළිේඵොධ ව ේයො 

ශභනහයණ 

(BIPM) ළයුවන් 

රර්ධනඹ කිරීභ. 

HORDI 3 0.39 ඳළිේඵොධ  04 ක් 

වහ BIPM තහක්ණ 

05 ක් රර්ධනඹ කිරීභ 

මූර ගතළටිි  ේනභේටෝඩහන් 

වහ ප්ර අේයොීක තක්හින ්ය 

03 ක් යණඹ ය  

ඇත.වඳුනහත් ේදභහපිඹ 

්යර 2 න ක්ේේත්ර 

ඳරීක්ණඹ  තපර්ණ ය 

ඇත.* ඳළරෆටි ෘව තත්ඹන් 

ඹුේත් විවිධ ඳස ර් 14 

කින් Meloyidogyne spp. ි  

හර්ඹ හධනඹ  තපර්ණ ය 

ඇත.* ීයතයණ ව දු ත 

විඹන - ගේරදී ේන ඇත. * 

ේක්න්ද්රහඳහරී නර, ේඳට්රි දීසි, 

ඳළයෆිම ත ේයොර, 

හයුමීය යණ 02 - ඇණවුභ 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

     ඉදිරිඳත් ය ඇත. 

ඳහවශු ේයෝගත වහ 

* විදයහහය ව  ඳළරෆටි ෘව 

තත්ඹන් ඹුේත් ඵළක්ටීරිඹහ 

එන්ේයෛෂයිට් ර ේතෛ 

ේයොඳණඹ  තපර්ණ ය ඇත.  

* ුළමක් ඳදන ත ය ේන ස 

යන රද මජ් ඳළිේඵොධ 

නහල යහඹනහහය තත්ඹන් 

ඹුේත් ඳරීක්හ යන රදී. 

ක්ේේත්ර ඇයීභ අණ්ය සිදු 

ේගේන් ඳීන. 

* Orbitary Shaker  ව Colony 

Couner වහ ගේර ණන් 

ළන රදී.  

ේකොභඩු ඳශ රු භළසන් වහ 

*ේප්රොටීන් ඇභක් තුමශ සපිේනොහඩ් 

ප්ර අසථහඳනඹ කිරීභ වහ 

විමඳ ෘගේනහල 02 ක් 

ක්ේේත්ර ඇයීභු රක් ේේර්. 

* ේප්රොටීන් ඇභක් තුමශ ඇ අ 

ෘගේනහල ක්ේේත්ර ඇයීේ ත 

ේඹෛදහ ඇත. 

Cucurbits, ඵණ්ඩක්කහ, ේගතෝහ 

ර ප්රධහන ඳළිේඵෝධකඹන් 

වහ 

 * රඵඹහ ඳරහ වරින ව 

ර්ණ ඵමඵ බහවිතහ යගේන් 

ේොහ ේෛශ ්වහයඹු න්නහ 

දශ උන්  වහ න IPM 

ඳළේක්ජ්ඹක් වඳුන්හ දී ඇත.* 

ඵණ්යක්හ වහ න IPM  

ඳළේක්ජ් වඳුන්හ දීභ වහ  

HORDI ඳර්ේේණ ක්ේේත්රේේ 

ක්ේේත්ර ඳරීක්ණ 03 ක් 

සථහඳනඹ යන රදී.* 

ඵණ්යක්හ වහ IPM ඳළේක්ජ් 

වහ නිරඳණ රු අලය 

ද්රය - ගේර ණන් ළන රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

2.11. ඳශතුමරු 

භළසන් වහ 

ේෛභඩු භළසන් 

ේන් ඳශතුමරු වහ 

එශළු ්හදිත 

වීේභන් ශක්හ 

ළනීභු ළභහ 

විකියණ ව 

හසඳ තහඳ පිරිඹ ත 

කිරීේ ත ප්රගේීනන් 

රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

SCPPC 

(NPQS) 

2.74 0.13 භළසන් 

20,000ක් ේතෛ 

ේයොඳණඹ, , අම 

ර් 04ක්, 

රළන් ෂෘට්,  

ේප්ය, එශළු 

අඳනඹන 

විබඹන් වහ 

ප්රකියණ ව 

VHT ප්ර අහය, 

ේතෛ ේයොඳණ 

හභයඹ ව 

VHT හභයඹ 

අළුත්ළඩිඹහ 

ුයුතුම  තපර්ණ 

කිරීභ, බහණ්ය වහ 

යහඹනි ද්රය 

ගේරදී ළනීභ, 

ඳශතුමරු 800ක් වහ 

එශළු ගේරදී 

ළනීභ, පුහුණු 06 

භළසන් 13,200ක් ේඵො ය 

න්නහ රද අතය ෘ අභ ේඵො 

කිරීභ ඹුේත් ඵළක්ටීරිඹහ 

ේයොහිනසි  ජී විදයහ වදහයන 

රදී. ඳශතුමරු භළසන්ේ  ේයොඳණ 

වළසියවීභ ව ඳශතුමරු භළසන්ේ  

ජීන අීකන් වඳුනහ ළනීභ 

පිළිඵ පුහුණුක් රඵහ ේදන රදී.  

රළන්ෂෘට් ව යවිර වහ 

ප්රකියණ ප්ර අහයඹ ේඹෛදනු රළේබ්. 

ප්රකියණේඹන් ඳසු තත්ත් 

ඳයහගේීනන් හර්තහ යන රදී. VHT 

මූින අත්වදහ ඵළලී ත 05  තපර්ණ 

යන රදී. VHT ප්ර අහය ශ 

ර්තේෛේරෛ තඵන් අම තත්ත්  

ඳරීක්හ වහ බහවිතහ යන රදී. 

ේඵො කිරීේ ත කඩු 62ක් 

අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ අන් යන 

රද අතය VHT හභයේේ 

හයුමීය යණ ඹන්ත්ර අලුත්ළඩිඹහ 

යන රදී. ේතෛ ේයොඳණ 

හභයේේ හයුමීය යණ ඹන්ත්ර 

අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ අණ්ය සිදු 

ේේයගේන් ඳීන. අම, රළන්ෂෘට් 

ව යවිර ගේරදී න්නහ රදී. 

ඳරතුමරු තත්ත් විලසේමණ 

උඳයණ ව යහඹනි ද්රය 

වහ TCE හර්තහ රළබී ඇ අ 

අතය නිේයොධහඹන නිරධහරීන් ව 

අඳනඹනරුන් වහ පුහුණුවී ත 

03 ක්  තපර්ණ ය ඇත. 

2.12.  අයහය 

ඳළිේඵොධ 

ශභනහයණ 

තහක්ණඹන් 

රර්ධනඹ කිරීභ 

වහ ප්රචලහයණඹ. 

SCPPC- 

(PPS) 

4.52 0.23 ඳහර්ලරුන් 

400 ක් පුහුණු 

කිරීභ, ්දර්ලන 

2ක් ඳළළත්වීභ, 

ජ්ර ේේව 5 ු 

ජී මජ් ඳහරන 

හය මුදහ 

වළරීභ, ධහයඹන් 

වහ ්වහය 

ේව්ම 5 ක් ස 

කිරීභ, දිඹභන් අ 

පිු රඵඹහේ  

ඳයේඳොෂිතහබ 

2000 ක් මුදහ 

වළරීභ, 

ඉන්කියුේබ්ුර් 

ගේරදී ළනීභ,  

පුහුණු ළයුවන් අණ්ය සිදු 

ේගේන් ඳීන. නිරඳණ ්ය තබ 

ය ඇත. ජ්ර ේේව 11ු මජ් 

ඳහරන හය මුදහ වළරීභ, ්වහය 

ේව්ම 5 ක් ස ය ඇත. 

ඳයේඳොෂිතහබ 1800ක් නිකුත් ය 

ඇත. ඉන්කියුේබ්ුර් වහ 

ඇණවු ත ය ඇත. භ ේඳන්වීේ ත  

ේඳෛත් 500 ක් මුද්රණඹ ය ඇත. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

    දත්ත මුදහඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ ව 

භ ේඳන්වීේ ත  

ේඳෛත් 500 ක් 

මුද්රණඹ කිරීභ 

 

2.13. ේේලගුිව 
විඳර්ඹහඹන්ු 
ඔේයෛත්තුම ේදන ළගේ 
ළව් ේෛවිතළන් 
ක්රභඹක් ස කිරීභ. 

FCRDI 10 0.24 ිනඹළදි ක්රභඹු උසබිභ 
රර්ධනඹ කිරීභ, 
හරිභහර් උඳයණ 
ළඳයීභ, ඳහරශු වහ 
ේතතභනඹ 
රයක්ණ 
ක්රභේව්දඹන් 
වඳුන්හදීභ, ජ්ර 
ශභනහයණ 
ශිමපීඹ ක්රභ, ඹවඳත් 
ලය විදයහත්භ 
බහවිතහ වහ ව නිසි 
ේඵො ප්රේදද , 
තයහඳන අත්වදහ 
ඵළලී ත, දළනුත් 
කිරීේ ත ළයුවන් 

උස බි ත ේෛවීන් 03 
ේදේනකු ේ  අක්ය 2.8 
රයක්ණ ඵළගේ ඉදිකිරීභ 
අන් ය ඇත. සර්ඹ ඵර 
ේඳෛ තඳ 04ක් වහ ගේර 
ණන් රළබී ඇ අ අතය කහ 
ඇයීභ වහ  අයහය 
ඵරලක් අ අකාහරිඹු ඹහ 
ඇත. ජ්ර විදින ඹන්ත්ර 05ක් 
ව ෆසසු ත ජ්ර  තඳහදන 
ක්රභඹක් වහ ගේර ළ හ 
ඇත. ඳවත් බිේභි  මීය ුර් 
200 හරිභහර් ඇර 
ඉදිකිරීභු ඇසතේ තන්තුම 
පිළිේඹර ය ඇත. යනිර 
කුරඹු අඹත් ේඵො බහවිතහ 
යගේන් ඳහරශු හයත් ඵ 
ඉවශ නළරවීභු අත්වදහ 
ඵළලී ත යගේන් සිටින අතය, 
නිරධහරීන් ව ේෛවීන් 
වහ දළනුත් කිරීේ ත 
ළයුවන 03ක් ඳත්න 
රදී. 

214. අ අේර් ්වහය 

ේබො නිසඳහදනඹ 

වහ පරදහයිතහ 

ඉවශ නළරවීභ. 

 

 

ETC 79.65 5.72 1) ඵය ඉරිඟු - * MI 

Mz ේදමුහු ත බීජ් - 

ේවක්ුඹහය 50, * 

FCRDI - අක්ය 25-

ේදමුහු ත ඵය ඉරිඟු බීජ් 

නිසඳහදන ඳවසුභ 

රර්ධනඹ කිරීභ 

(ඳඳුරු ඉත් කිරීභ, 

ටු  තබි ළුම 

ළසීභ, ෘෂි ළිර, 

විසුරු ත ජ්ර 

 තඳහදනඹ - අක්ය 

10, ජ්ර ේඳෛ තඳ - 6, 

ක්ේේත්ර ඵයහ) * 

පරදහයිතහ ළඩි 

දියුණු කිරීභ වහ 

න ඳළේක්ජ්ඹ 

්දර්ලනඹ - අක්ය 

250 (ේදමුහු ත බීජ්, 

ඳහරශු ඵළගේ, 

අඬනි රිඹහ බීජ්, ඳහරශු 

1) ඵය ඉරිඟු - * ේවක්ුඹහය 

29.1ක් වහ ේදමුහු ත බීජ් 

ේඵදහ වරින රදී. FCRDI-MI 

ි  ේදමුහු ත ඵය ඉරිඟු බීජ් 

නිසඳහදන ඳවසුේභි  

අක්ය 25ක් වහ ළය නිභ 

ය ඇත. * ්දර්ලන 65ක් 

නිභ ය ඇත. ඵය ඉරිඟු 

වහ නිඹළදි 34ක් ඳරීක්හ 

ය ඇත. * ්දර්ලන  වහ 

වරිත ේඳෛේවෛය නිසඳහදනඹ 

පිිව අඬනි රිඹහ බීජ් රඵහ 

දීභ වහ බීජ් එතුම කිරීභ * 

ඳහරශු ඵළගේ ස කිරීභ 

්ය තබ විඹ. 

 2) ේරෛකු ළූණු - * ේරෛකු 

ළූණු වහ තහන් සථහපිත 

කිරීභ නිභ ය ඇත. * 

ෆසසු ත ජ්ර  තඳහදන ඳේධ අ 

ක 28ක් ගේරදී ේන 

2020 ඹර න්නේේ  දී  
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

    ඳරීක්ණ, ඵහුහර්ඹ 

ඳහරශු ඵළගේ වහ ේයොඳණ 

ද්රය)  

2. ේරෛකු ලනු - * 

ෆසසු ත ජ්ර  තඳහදනඹ 

ඳදන ත යත් පරදහයිතහ 

ළඩිදියුණු කිරීේ ත 

ඳළේක්ජ්ඹ පිළිඵ  

්දර්ලනඹ ේවක්ුඹහය 8 

( ේේීයඹ ේරෛකු ළූණු 

බීජ්, ෆසසු ත ජ්ර 

 තඳහදන ඳේධ අඹ, ඳහරශු 

ඳරීක්ණ)  

3. ගේරිස - * ේදමුහු ත 

ගේරිස බීජ් නිසඳහදන 

ළයුවන (ර් අඩි 

6000) ඳළමේේවය 

ේෛවිඳේරි  ේඳෛින ෘව 

(ර්  අඩි 1000) - 60, 

ේයසිේක්ුර් - 50, රඹර් - 

1, පුහුණු - 10) * ෆසසු ත 

ජ්ර  තඳහදනඹ ඳදන ත 

යත් පරදහයිතහ 

ළඩිදියුණු කිරීේ ත 

ඳළේක්ජ්ඹ පිළිඵ 

්දර්ලන 

යනිර ව ේතම ේඵො - 

* මුරඇු, ව්පි ව 

යුජු ව අ ශ බීජ්, 

* සඹර බීජ් නිසඳහදනඹ 

වහ ව අ ශ 

යුජු බීජ් රඵහ දීභ 5) 

ඹහන්ත්රීයණඹ ව 

පුහුණු - (ක්ේේත්ර දින - 

5, භහධය ළයුව න් - 

5, පුහුණු කිරී ත) 

6. ේඵො පුේයොතන 

වඳුන්හදීේ ත ක්රභඹ 

7.අ අේර් ්වහය ේබො 

ප්ර අඹ අීකක්ණඹ කිරීභ 

සථහපිත කිරීභ අන් ය 

ඇත.  * ේරෛකු ළූණු නිඹළදි 28 

ඳරීක්හ ය ඇත.  

3) ගේරිස - * ේඳෛින ෘව 1ක් 

(ර් අඩි 6000) වහ 

ඇසතේ තන්තුම ස ය ඇත 

* ේඳෛින ෘව 16ක් (ර් අඩි 

1000)  තපර්ණ ය ඇත. * 

රඹර් වහ 2019.09.27 දින 

ේුන්යර් ළන රදී. * රඹර් 

වහ ේුන්යර් ඇයීභ 

 තපුර්ණ ය ඇත * 

සප්රින්ක්රර් හරිභහර් - 

ට්ුර 12 ක් වහ ේුන්යර් 

පිරිනභන රදී. 4) ේතම ේඵො 

- * මුර ඇු බීජ් කිේරොග්රෆ ත 

23,115 ේඵදහ වළය හ ය 

ඇත * ව්පි බීජ් කිේරොග්රෆ ත 

14,057.9 ක් ේඵදහ වළය හ 

ේේර්. * කිේරොග්රෆ ත 8,400  

යුජු බීජ් ේඵදහ වළය හ ය 

ඇත. * කිේරොග්රෆ ත 4,526 

ව අ ශ යුජු බීජ් ේඵදහ 

වළය ඇත. 

5) ඹහන්ත්රියණඹ ව පුහුණු 

- * උේධහය ළු - රඵන 

 අේේ රළේඵනු ඇත 

කුයහ ඉන්ුර්මටිේව්ුයඹ - * 

ේුන්යයඹ ළහ ඇත 

අනුයහධපුයේඹි  එක් ක්ේේත්ර 

දිනඹක්  තපර්ණ යන රදී. 

පුහුණු  10ක් අන්. * AI 

හර්තහ ේඳෛත් 1500ක් මුද්රණඹ 

ය ඇත * අ තඳහේයි   

මීය ක්ණඹ වහ ප්රලසනහිනඹ 

සදහන ත කිරීභ 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

2.15. SMO ඳශතුමරු, 

වී, ේෛවි 

ඹන්ේත්රොඳයණ 

වහ පුහුණුරුන් 

පුහුණු කිරීභ. 

ETC 3 0.01 1) ඳශතුමරු 

නිසඳහදනඹ, වී 

නිසඳහදනඹ, 

ේෛවිඳශ 

ඹන්ේත්රොඳයණ 

වහ 

විසතයහත්භ 

පුහුණු ේභෛඩියුර 

තුමනක්  

2) පුහුණුරුන් 

20 ේදේනකු 

ප්රධහන 

පුහුණුරුන් 

ේර පුහුණු 

යන රදී. 

3) 

අගුණේෛරඳළරළ

ස ISTI  ි  

පුහුණු ඳවසු ත 

රර්ධනඹ කිරීභ.  

 4) අනුයහධපුය 

FMTC ි  පුහුණු 

ඳවසු ත 

රර්ධනඹ කිරීභ  

5) පුහුණු ුයුතුම 

වහ ඹන්ත්ර, 

උඳයණ ව 

ද්රය ගේරදී ළනීභ  

6) SMO 120 ක් 

පුහුණු යන රදී. 

1) විසතයහත්භ පුහුණු 

ේභෛඩියුර තුමනක්  තපර්ණ 

යන රදි.  

3) * තහන් ඳළශ ෘවේේ සුළු 

අලුත්ළඩිඹහ -  තපර්ණ යන 

රදි * ක්ෂුද්ර හරිභහර් ක 

ේදක් -  තපුර්ණ යන රදි. 

 4) පුහුණු ුයුතුම වහ ක්ෂුද්ර 

හරිභහර් නිරඳණ කඹ 

වහ ේුන්යර් ඇයීභ 

 තපර්ණ යන රදි. 

 5) * ේටිඹර්ස - නළත 

ේුන්යර් ේේර්.* ප්ඳහදු 

කිඹත් වහ බට්ස-  තපර්ණ යන 

රදී.* ඉන්ුර් මටිේව්ුර් ව 

ඵහුහර්ඹ බුරුසු ුර් - TEC 

ේේයගේන් ඳීන.* ධුභහඹන 

ඹන්ත්ර, නළප්ළක්, අත් ඉසින 

ඹන්ත්ර ව උඳහර, ්යක්ෂිත 

ඇඳු ත, පුහුණුවී ත වහ අලය 

ේනත් උඳයණ ව ද්රය - 

ේුන්යර් රිඹහඳටිඳහටිඹ 

අණ්ය ේේයගේන් ඳීන. 

 6) SMO ි  ළසි 3ක් අන්, 

පුහුණුවී ත ේේයගේන් ඳීන. 

2.16. ප්රලසත ේඵො 

පරදහයිතහ වහ 

ඳරිය ි තහමීය  ලහ 

ේඳො 

ශභනහයණ 

ළරළසභ රර්ධනඹ 

කිරීභ 

HORDI 5 0.78 ප්රභහණ ේලොධනඹ 

වහ ප්ර අචලහය 

අධයඹනඹ වහ 

ක්ේේත්ර ඳරීක්ණ 

10 ක්, ඳරීක්ණ 

ට්ුර 02 ක් 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ, 

* ප්රභහණ ේලොධන අධයඹන -  

දිසත්රික් 03  (භවනුය, 

ඵදුමර, භහතේම) ේෛවි 

ක්ේේත්ර ඳරීක්ණ  තපර්ණ 

ය ඇත. නුය එිනේේ 

ක්ේේත්ර ඳරීක්ණ සිදු 

ේේයගේන් ඳීන. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

    භධයභ ඳහරශු 

විදයහහයඹ 

රර්ධනඹ 

කිරීභ, ේඳෛත් 

පිරචල වහ ඳත්රිහ 

මුද්රණඹ කිරීභ - 

100, 

 තභන්ත්රණ - 

02, රඳහි නී 

ළයුවන - 01 

ව ගුන් විදුින 

ළයුවන් - 

02, ළයමුළු - 

03, පුහුණු - 03 , 

ඳහරිරි නිඹළදි 

100 ක් 

විලසේමණඹ 

කිරීභ 

* ප්ර අචලහය අධයඹන -  

S, Mg ව Zn වහ ක්ේේත්ර 

ඳරීක්ණ 02 කින් (HORDI & 

ඵණ්යහයේර) දත්ත එතුම 

කිරීභ  තපර්ණ යන රදී. * 

භහළු ගේරිස වහ ඹර න්නේේ 

ක්ේේත්ර ඳරීක්ණ  සථහඳනඹ 

යන රදී. දත්ත එක්ැසස කිරීභ 

අණ්ය සිදු ේව්. 

 * ේඳෛේවෛය ව යහඹනි 

ද්රය, වීදුරු බහණ්ය, ේඳෛින 

ේප්රෛඳලීන් ේඵොතම වහ 

ඇණවුභ ඉදිරිඳත් යන රදී. 

ඳරීක්ණ ට්ුර වහ TEC 

ඇයීභ සිදු ේගේන් ඳීන. 

දළනු ඳත්නහ ේඳෛේවෛය වහ 

ඳහරශු නිඹළදි විලසේමණඹ  

* සථහපිත ඳහරශු ඳරීක්ණහහය 

20 හර්ඹ භණ්යර වහ 

ළයමුළු  01  තපර්ණ යන 

රදී. 

* AAS වහ උඳහර, AAS 

ප්ර අසථහඳනඹ, උඳයණ ප්රභහණ 

ේලොධනඹ - ඇණවුභ ඉදිරිඳත් 

යන රදී. 

* යහඹනහහය ඵරකු, 

උඳයණ හභයඹ වහ හයු 

මීය යණ 02 - TEC සිදු 

ේේයගේන් ඳීන. 

 * අඹනි ලක් අ රඳනඹ -

ේුන්යර් ඹළි ළවීභ 

* ග්රහභ නිරධහරී ේෛට්ඨහල 

වහ ේඳෛේවෛය නිර්ේේල කිරීභ 

වහ ේඳෛත් පිරචල මුද්රණඹ කිරීභ 

අන් යන රදී. 

ළයමුළු 01  අන් යන රදී 



 

 

56 
 

 

 

 

 

 

හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 
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විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

2.17. හන්තහ 

යහඹත්ඹ 

ර්ධනඹ කිරීභ තුමළින් 

ජීේනොඳහඹ ළඩි 

දියුණු කිරීභ 

 

ETC 52 2.261 න ේවශ 

ේඵෛජුන් අේරවි 

ළම 3 ක් 

(අනුයහධපුය, 

යත්නපුය, 

භහතේම), 

අනුයහධපුයේේ 

ළසිකිළි 

රකීර්ණඹ, 

අලයතහ ගේරදී 

ළනීභ, ඳ අන 

ේවශ ේඵෛජුන් 

භධයසථහන 3 ක් 

නයත්තුම කිරීභ, 

වතුම ෘව 50, 

බි තභම ළවීභ 

වහ 

ඹන්ේත්රොඳය

ණ ඳඹන රදී, 

පුහුණු 72  

අනුයහධපුය ේවශ ේඵෛජුන් 

අේරවි ළර ේුන්යර් ළන 

රදී.  භහතේම ේවශ ේඵෛජුන් 

අේරවි ළර ඉදිකිරීභ ්ය තබ 

යන රදී. න ේවශ ේඵෛජුන් 

අේරවි ළර වහ උඳයණ 

ගේරදී න්නහ රදී. 

ේඳෛේරෛන්නරු ේවශ ේඵෛජුන් 

අේරවි ළර වහ උඳයණ 

ඳඹන රදී. බි තභම ෘව 

ඉදිකිරීභ ්ය තබ යන රදී. 

ඹන්ේත්රොඳයණ ගේරදී ළනීභ 

වහ ේුන්යර් ඇයීභ සිදු 

ේේයගේන් ඳීන. පුහුණුවී ත 

ේේයගේන් ඳීන. 

2.1. න මුර හ බි ත 

ප්රභහණඹක් ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ 

 

 

ETC 29.66 0 ේවක්ේුඹහය 

2,490  න 

හන් වහ 

මුර බීජ් රඵහ 

ේදන රදී. 

ේවක්ේුඹහය 

1,026 ේතන 

න්නේේ 

ේෛවීන් වහ 

ව අ ශ  මුර 

බීජ් රඵහ ේදන 

රදී. 

    

න හන් වහ මුර ඇු බීජ් 

රඵහ දීභ ඉදිරිඹු සිදු ේනෛනු 

ඇත. තුමන්න න්නේේ 

ේෛවීන් වහ ේනෛගේේම රඵහ 

ේදන ඳදනභ ඹුේත් ව අ 

ශ මුර ඇු බීජ් රඵහ දීභ වහ 

ව තඵන්ේතෛු දිසත්රික් අධයක් 

ේත ප්ර අඳහදන රඵහ ේදන රද 

අතය ව බීජ් ේඵදහ වළරීභ 

 තපර්ණ යන රදී. 
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03.ජහි ක ඳසු අසනු ාහක්ණ කශභනහකයණ ්ඹානඹ 

 

හඳෘි ඹ ේන් 

කශ මුදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

ඳ්තේේණ 

3.1. නළවු ත ඳශතුමරු 

මතඵහ ළනීභ වහ 

ීයත විඹීමභ ව රික්ත 

ඇසුරු ත තහක්ණේඹි  

පරදහයීතහ ඇයීභ. 

(ේප්ය, අන්නහසි, සරබු) 

 

0.17 0.17 විජ්රනඹ ශ 

ඳශතුමරුර 

ගුණහත්භඹ ඉවර 

නළරවීභ වහ සුදුසු 

තහක්ණඹක් 

වඳුනහළනීභ. 

 

ඳර්ේේණඹු අලය ීයත 

විඹරනඹ ගේශදී ළනීේ තදී 

ළුළුහරී තත්ත්ඹක් ඇ අ විඹ. 

ඳර්ේේණ උඳේේල ගේටුේව් 

නිර්ේේලඹන් භත ේභේතක් රඵහ 

ත් ප්ර අපර  ප්රහලඹු ඳත් කිරීභු 

සුදහන ත ේෛු ඇත.ඉදිරි 

ඳර්ේේණ ුයුතුම නත්හ ඇත. 

රිඹහත්භ ළශළසභ රේලොධනඹ 

යන රදී. 

3.2. අම ර ඳසු අසනු 

ේයො ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ මජ් 

ඳිනේඵොධඹන් 

ේඹෛදහළනීභ. 

0.58 0.44 අම ඳසු අසනු ේයො 

ඳහරනඹු නමු ක්රභ 

ේව්දඹක් 

වඳුනහළනීභ. 

ඳර්ේේණ ුයුතුම සිදු ේේයගේන් 

ඳීන. ඳර්ේේණ හර දිගුක් 

අලය  ඇ අ නිහ රිඹහත්භ 

ළශළසභ රේලොධනඹ යන රදී. 

3.3. ශ්රී රරහේව් 

ඳහය තඳරි වම ර් 

ර ඳ අන ්වහය තන්තුම 

ව ප්ර අේයොීක 

පිසඨඹන්ේ  ප්රීඵේඹොටි 

විබඹ ව ්වහය 

ර්භහන්තඹ වහ එි  

බහවිතඹ. 

0.48 0.46 ඳහය තඳරි වම 

ර් බහවිතේඹන් 

ේෝයහයක්ෂිත වහ 

ේඳොණේඹන් ඉවර 

්වහයඹක් 

නිසඳහදනඹ. 

ඳර්ේේණ ුයුතුම සිදු ේේයගේන් 

ඳීන. හර්ථ ප්ර අපර අත් ය 

ේන ඇත. රිඹහත්භ ළශළසභ 

රේලොධනඹ යන රදී. 

3.4. අම ේඵොේේ ඳසු 

අසනු ගුණහත්භඹ වහ 

ඵයහ හරඹ දීර්ක කිරීභ 

වහ පර් ප්ර අහය 

ර ඵරඳෆභ අධයඹනඹ 

කිරීභ. 

0.15 0.11 අම ඳසු අසනු 

ජීහරඹ 

ඉවරනළරවීභ වහ 

නමු ක්රභේව්දඹක් 

වඳුනහළනීභ. 

යිේුෛෆන් ේඹෛදහ ේන සිදු ශ 

ඳරීක්ණ ුයුතුම අන් ඇත. 

දත්ත විලසේමණඹ යගේන් ඳීන. 

රිඹහත්භ ළශළසභ රේලොධනඹ 

යන රදී. 

3.5. කුරුඳු ව හදික්හ 

ේතම නිසහය බහවිතහ 

යගේන් ්වහය මතඵහ 

ළනීභ වහ සුදුසු ්වහය 

්රනඹක් නිඳදවීභ. 

0.10 0.04 ේෝයහයක්ෂිත ේර 

්වහය ම 

තඵහළනීේ ත ක්රභඹක් 

ේර නමු ්වහය 

්රනඹක් 

නිඳදවීභ. 

්වහය ්රනඹ නිඳදවීේ ත 

ුයුතුම සිදු ේේයගේන් ඳීන. 

3.6. නළවු ත අම සිසිරනඹ 

වහ ීයතර හයු 

රහඹන උඳයණඹක් 

නිර්භහණ කිරීභ වහ 

ේෛයනළගීභ. 

0.63 0.12 ක්ේේත්ර තහඳඹ 

ඉත්ය අම පර් 

සිසිරනඹ වහ නමු 

උඳහරඹක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ. 

 ඳර්ේේණ ුයුතුම සිදු ේේයගේන් 

ඳීන.  ඳර්ේේණ හර දිගුක් 

අලය  ඇ අ නිහ රිඹහත්භ 

ළශළසභ රේලොධනඹ යන රදී. 
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හඳෘි ඹ 

ේන් කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

3.7. එශළු ර අකාීයත 

ඳරියක්තහ රිඹහිනඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ. (ළයට්, 

ේඵොරචි, බීට්රට්) 

0.17 0.06 සුදුසු පර් ප්ර අර්භ 

වඳුනහළනීභ 

ඳර්ේේන ුයුතුම අණ්ය සිදු 

ේව්. 

3.8. “අම ළඳයුමු දහභේේ 

විලසහනීඹත්ඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ූග 

විදයහත්භ උඳයණ 

බහවිතහ කිරීේ ත ලයතහ 

විලසේමණඹ”  

ඕභහයේෛමර අම එතුම 

යන්නන් ඇසුරින් සිේකා 

අධයනඹක්. 

0.27 0.24 ඳර්ේේණ 

භහේරොචලන 

ඳත්රිහක්ළසීභ, 

ජ්රභ ලයතහ 

අධයනඹ වහ අලය 

දත්තරඵහළනීභ 

ඳර්ේේණ භහේරොචලන ඳත්රිහ 

හ ඇත.  ජ්රභ ලයතහ 

අධයන  දත්ත රඵහළනීභ නිභ 

ේෛු ඇත.  

3.9.ේනළු ත භම ර 

ගුණහත්භබහඹ වහ ඳසු 

අසනු ජී හරඹ ළඩි 

දියුණු කිරීභ වහ 

ක්රභේව්දඹන් වඳුනහ 

ළනීභ ව රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

0.26 0.24 නිළයදි ේ තරු ත 

දර්ල, අසනු 

ේනිනඹ යුතුම හරඹ 

වහ ඳසු අසනු ජී 

හරඹ ළඩි කිරීභ 

වහ ප්ර අර්භ 

වඳුනහළනීභ 

ඳර්ේේණඹ නිභ ේෛු ඇත. 

අන් හර්තහ ගේන්   අේබ්. 

3.10 අඩු පිරිළඹ ි ත 
ඉදුණු ඳශතුමරු වදුනහ 
ළනීභ දවහ ප්ර අබි තඵ 
ළසු ත ඳහද ක්රභේව්ද 
ළඳසු ත ය ළඩි දියුණු 
කිරීභ 

0.21 0.19   

3.11ඵයහ ශ ඵයඉරිඟු 

ර ෘගේවහනිඹ වහ 

ගුණහත්භඹ ේේයි  

ඳළඟිරි ඳත්ර ජ්ලීඹ යුේේ 

ඵරඳෆභ අධයඹනඹ කිරීභ. 

    

0.03 0.03 ඵය ඉරිඟු ර ෘගේ 

වහනිඹ අභ කිරීභ 

දවහ නමු 

ක්රභේව්දඹක් 

වදුනහළනීභ  

අදිඹය 02කින් භන්විත වු 

ඳර්ේේණේේ ඳශමු අදිඹේර් 

ප්ර අපර අනු ඳළඟිරි ඳත්ර ජ්ලීඹ 

යුේේ ඵරඳෆභ දිගුහලීන ේනෛන 

ඵ වඳුනහ ළනිනි.එඵළවින් 

ඵයහයණ අධයඹනඹ සිදු 

ේනෛේරිිව. අන් හර්තහ 

ගේන්   අේබ්.   
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හඳෘි ඹ 

ේන් 

කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් 

කශ මුදර 

(රු.මි.) 

 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

 

2019 ්තේේ ්යම්බ කශ න ඳ්තේේණ හඳෘතීන් 

 
 
3.12.අි තය ඳසු 

අසනු හයි 

විදයහත්භ 

රිඹහහය ත ඳහරනඹ 

කිරීභ භගින් ඳරහ 

ර් ර ගුණහත්භඹ 

ඉවර නළරවීභ 

0.23 0.06 අි තය ඳසු 

අසනු හයි 

විදයහත්භ 

රිඹහහය ත 

අධයඹනඹ කිරීභ, 

ඳහරනඹ කිරීේ ත 

පුර් ප්ර අහය 

වඳුනහ ළනීභ 

ඳර්ේේණ ුයුතුම සිදු 

ේේයගේන් ඳීන.  

3.13.සීඝ්ර ඳද ත කිරීේ ත 

රිඹහිනඹ භඟින් 

නළවු ත වී ර ඇේරන 

සුළු සබහඹ අභ 

කිරීභ භඟින් 

ඳහරිේබොගි 

රුචිත්ඹ ඉවශ 

නළරවීභ 

0.02 0 ඳර්ේේණ 

භහේරොචලන 

ඳත්රිහක්ළසීභ, 

ඳර්ේේණඹ වහ 

අලය යහඹන ද්රය 

වහ උඳයණ  ගේශදී 

ළනීභ වහ 

පිරිවිතය ළසීභ 

ඳර්ේේණ භහේරොචලන 

ඳත්රිහ ගේන් ඳීන. 

ප්ර තඳහදන රිඹහිනඹ අයමහ 

ඇත. 

3.14.ටු අේනොදහ 

බහවිතහ යගේන් 

නිඳදව ්වහය 

නිසඳහදන ර 

ේඳොණ ගුණඹ වහ 

ඖදීඹ ගුණඹ 

ඳරීක්හ කිරීභ 

0.03 0 ඳර්ේේණ 

භහේරොචලන 

ඳත්රිහක්ළසීභ, 

ඳර්ේේණඹ වහ 

අලය යහඹන ද්රය 

වහ උඳයණ ගේශදී 

ළනීභ වහ 

පිරිවිතය ළසීභ 

ඳර්ේේණ භහේරොචලන 

ඳත්රිහ ගේන් ඳීන.  

3.15.ේතොයහත් 

උයයු එශළු ර් 

වහ ඕේොන් 

ප්ර අහයඹ ඇතුමරත් 

ේඹදු ත උඳයණඹක් 

නිඳදවීභ ව එි  

හර්ඹ හධනඹ 

ඇයීභ 

0  ඳර්ේේණ 

භහේරොචලන 

ඳත්රිහක් ළසීභ, 

ඳර්ේේණ භහේරොචලන 

ඳත්රිහ ගේන් ඳීන. 

3.16.ේරෛකු ළූණු ඳසු 

අසනු වහනිඹ අභ 

කිරීභ වහ 

ළඩිදියුණු යන රද 

ඳද ත කිරීේ ත වහ ඵයහ 

කිරීේ ත තහක්ණඹන් 

උඳේඹොගී ය ළනීභ 

2.49  ේරෛකු ළූණු ඳද ත 

කිරීභ වහ  ඵයහ 

යණඹ වහ න 

ළශළසභක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ  

මූින ඳර්ේේණ ුයුතුම අයමහ  

ඇත. 
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හඳෘි ඹ 

ේන් කශ මුදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි.) 

 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

   වහ ඳරිය ි තහමීය  

ේෝයහයක්ෂිත 

ක්රභේව්දඹක් ේෛවීන්ු 

වඳුන්හ දීභ 

 

3.17.ළපු ත භම ර ඳසු 

අසනු ්යු හරඹ දීර්ක 

කිරීභ වහ ක්ිව 

බහවිතහ ශ වළකි 

ගේශ්රණඹක් නිඳදවීභ 

0.22 0 භහේරොචලන ඳත්රිහක් 

පිළිේඹර කිරීභ, 

ප්ර අහය ක්රභ පිළිඵ 

පර් ඳරීක්ණ ුයුතුම 

සිදු කිරීභ 

ඳර්ේේන ුයුතුම 

අන්ය සිදු ේව්. 

3.18.වහනිදහඹ 

ේනෛන තහක්ණඹන් 

බහවිතහ යගේන් ේඳයදි 

ඳශතුමරු භළසහ 

වහනියන රද අම 

වඳුනහ ළනීභ 

1.05 0 භහේරොචලන ඳත්රිහක් 

පිළිේඹර කිරීභ, 

ඳශතුමරු භළසහ 

වහනියන රද අම 

වඳුනහ ළනීභ වහ 

උඳයණඹක් 

නිර්භහනඹ කිරීභ 

භහේරොචලන 

ඳත්රිහ පිළිේඹර 

ේෛු ඇත. 

ඳර්ේේණ 

උඳේේල 

භණ්යරේේ උඳේදස 

භත අධයඹන 

ුයුතුම සිදුේව්. 

3.19.විජ්රන 

තහක්ණේේ ඳයහගේීනන් 

ප්රලසථයණඹ  තුමිනන් 

විජ්රනඹ ශ ඳරතුමරු 

ර ගුණහත්භ හධ 

ළඩි දියුණු කිරීභ 

0.53 0 විජ්රන තහක්ණේේ 

ඳයහගේීනන් 

ප්රලසථයණඹ,  

විජ්රනඹ ශ ඳරතුමරු 

ර ගුණහත්භ හධ 

විලසේමණඹ 

ඳයහගේීනන් 

ප්රලසථයණඹ 

පිිනඵද අධයඹනඹ 

යගේන් ඳීන. 

3.20.ේතත වී විඹලීභ 

වහ තහඳ ේඳෛ තඳ 

විඹරනඹක් ළඩිදියුණු 

කිරීභ 

0.13 0.003 භහේරොචලන ඳත්රිහක් 

පිළිේඹර කිරීභ, ේතත 

වී විඹලීභ වහ නමු 

තහක්ණඹක් වඳුනහ 

ළනීභ 

භහේරොචලන 

ඳත්රිහ පිළිේඹර 

ේෛු ඇත. 

ඳර්ේේණ ුයුතුම 

අයමහ ඇත. 

3.21.ෘීනභ ඉවීභ 

ේවේතුමේන් ඳරතුමරු භත 

තළන්ඳත්න යහඹනි 

අේේලේේඹන් 

විලසේමණඹ කිරීභ වහ 

්යක්ෂිත, ්ර්ක භඹ 

ඉදවීේ ත ක්රභේව්දඹක් 

වඳුනහළනීභ 

0.6 0.02 භහේරොචලන ඳත්රිහක් 

පිළිේඹර කිරීභ, 

ඳරතුමරු ඉදවීේ ත 

රිඹහිනේේ ඳයහගේීනන් 

ප්රලසථයණඹ 

භහේරොචලන 

ඳත්රිහ පිළිේඹර 

ේෛු ඇත. අම 

ේඵොඹ වහ 

ඳර්ේේණ ුයුතුම 

අන්ය සිදු ේව්. 

3.22.දවයිඹහ අළු ර 

ඇ අ සිිනන් 

බහවිතේඹන් ගේරිස වහ 

යවිර ේඵොඹන්ේ  

ේඳය අසනු වහ ඳසු 

අසනු ේයො ඳහරනඹ 

කිරිභ 

0.37 0.02 ඳහරිරි රහඳ 3 

ේතොයහ ත් යවිර 

ගේරිස ේෛවි බි ති  

දවයිඹහ අළු සිිනන් 

බහවිතඹ වහ 

ේයොඳහරනඹ වහ 

ඳරිය ි තහමීය  

ේෝයහයක්ෂිත 

ක්රභේව්දඹක් ේෛවීන්ු 

වඳුන්හ දීභ 

ඳහරිරි රහඳ 3 

ේතොයහ ත් ගේරිස 

ේෛවි බි ත ර  

ඳරීක්ණ ුයුතුම 

සිදු ේේයගේන් 

ඳීන. 
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හඳෘි ඹ 

ේන් 

කශ මුදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

3.23.අනුයහධපුය වහ 

ේඳෛේශෛන්නරු 

දිසත්රික් ර පිි ටුහ 

 අේඵන කුයහ, භධයභ වහ 

විලහර වම ේභොම ර 

ඵරලක් අ ඳහරිේබොජ්නඹ 

ේෛඹහළනීභ වහ 

ඔවුන්ේ  නිසඳහදන , 

තහක්ණඹ වහ මූරයභඹ 

ළුළු රු පිළිඹ ත 

ේෛඹහ ළනීභ 

1.08 0.01 කුයහ, භධයභ වහ විලහර වම ේභොම 

රු ේෛස ඵරලක් අ ඳහරිේබොජ්න 

දත්ත රඵහ ළනීභ 

අනුයහධපුය දිසත්රික් 

ේේ කුයහ, භධයභ වහ 

විලහර වම ේභොම 

ර ඵරලක් අ 

ඳහරිේබොජ්න දත්ත 

රඵහ ේන ඇත. 

ේඳෛේශෛන්නරු 

දිසත්රික් ේේ දත්ත 

රඵහ ළනීභ සිදු 

ේේයගේන් ඳීන. 

3.24.සුපිරිසිදු නිසඳහදන 

රමඳඹ භඟින් 

එශළු ළඳයු ත ජ්හරේේ 

ගේර කිරීේ ත 

උඳහඹභහර්ගි ්ර්ක  

ඇයීභ 

0.32 0.03 එශළු  ළඳයු ත දහභඹ ඔසේේ ගේර 

උච්චලහචලනඹන් විලසේමණඹ කිරීභ වහ 

සුපිරිසිදු නිසඳහදන රමඳඹ භඟින් 

ේෛවිඹහ ව ඳහරිේබොගිඹහ අතය ගේර 

ඳයතයඹ අභ කිරීභ 

හභහනය එශළු 

ළඳයු ත දහභඹ 

ඔසේේ අලය 

 සිඹලුභ දත්ත රඵහ 

න්නහ රදී. Food 

city ළඳයු ත දහභඹ 

ඔසේේ අලය 

 දත්ත රඵහ ළනීභ 

සිදු ේේයගේන් 

ඳීන. 

 

ව්තධන ව් ඹහඳෘි  

3.25. ශ්රී රරහේව් 

එරළු ඳරතුමරු 

ළඳයු තදහභඹන්ේ  ඳසු 

අසනු වහනිඹ අභ 

කිරීභ වහ සුයක්ෂිත 

ඇසුරු ත වහ ප්රහවන ක්රභ 

වඳුන්හ දීභ 

 

32 26.14 සුයක්ෂිත ඇසුරු ත බෘවිතඹ පිළිඵ 

ඳහර්ලසරුන් දළනුත් කිරීභ, ඇසුරු ත 

ගේශදීළනීභ වහ ේතොයහ ත් ළඳයු ත 

දහභ 04 ඳහර්ලසරුන්  ේත ේඵදහ 

වළරීභ, ඳසු අසනු වහනිඹ නිර්ණඹ 

කිරීේ ත අධයඹනඹ සිදු කිරීභ 

 

 

ඳහර්ලසරුන් 

දළනුත් කිරීේ ත 

ළයුවන් 10ක් 

ඳත්හ ඇත. 

ඇසුරු ත ගේශදීළනීභ 

සිදු ේේයගේන් 

ඳීන. ඳසු අසනු 

වහනිඹ නිර්නඹ 

කිරීේ ත අධයඹනඹ 

සිදු ේව්. 

3.26.අඔ, ඳළේඳොම, 

ේප්ය වහ ේකේම 

ේඵෝගතඹන්ේ  ළඩිදිතුණ 

කශ ළඳතුම් දහභඹන්හි 

ගුණහත්භඹ වහ 

ක්රිඹහලිඹ ඉවර නළවවීභ  

12.16 1.30 2018 ේර්දී සථහපිත ශ ේනෛවළකි 

ව ඳරතුමරු ළසු ත ක සථහපිත 

කිරීභ, ේප්ය ළසු ත ක 10ක් 

අළු අන් සථහපිත කිරීභ, ේවි අයි 

ළසු ත ක 04ක් සථහපිත කිරීභ,  

ගුණහත්භඹ වහ රිඹහිනඹ ඉවර නළරවීභ 

වහ පුහුණු ළසි ඳළළත්වීභ 

ඳරතුමරු ළසු ත 

ක සථහපිත 

ේෛු ඇත. 

අේනකුත් අේප්ක්ෂිත 

රිඹහහය ත සිදු 

ේේයගේන් ඳීන. 
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04.ගතකීම් 

ජහි ක ඳසු අසනු ාහක්ණ කශභනහකයණ ්ඹානඹ 
 

ඳර්ේේණඹ ේන් ර 
මුදර (රු.ගේ) 

විඹද ත ශ 
මුදර (රු.ගේ) 

ේබෝ අ ඉරක්ඹ ේබෝ අ ප්ර අඹ 

අම ේඵොේේ 

ළඳයු ත වහ අඹ දහභ 

ශභණහයණ 

රිඹහහය ත 

ළඩිදියුණු කිරීභ    

0.95 0.95 ප්ර අරහීනන් වහ ගේශදී ත් 

උඳයණ ේඵදහ දීභ, 

ළඳයු ත රුන් ු සිදු 

ශයුතුම ේවී ත ුයුතුම 

අන් කිරීභ 

ප්ර අරහීනන් වු 

උඳයණ ේඵදහ දී ඇත. 

ළඳයු ත රුන් ේ   

ේවී ත ුයුතුම අන් 

ේෛු ඇත. 

ේේම ේඵොේේ 

ළඳයු ත වහ අඹ දහභ 

ශභණහයණ 

රිඹහහය ත 

ළඩිදියුණු කිරීභ  

1.70 1.70 ප්ර අරහීනන් වහ ගේශදීත් 

උඳයණ ේඵදහ දීභ, 

ළඳයු ත රුන්ු සිදු 

ශයුතුම ේවී ත ුයුතුම 

අන් කිරීභ 

ප්ර අරහීනන් වු 

උඳයණ ේඵදහ දී ඇත. 

ළඳයු ත රුන් ේ   

ේවී ත ුයුතුම අන් 

ේෛු ඇත. 

ඳළේඳෛම ේඵොේේ 

ළඳයු ත වහ අඹ දහභ 

ශභණහයණ 

රිඹහහය ත 

ළඩිදියුණු කිරීභ  

4.18 4.18 ප්ර අරහීනන් වහ ගේශදී ත් 

උඳයණ ේඵදහ දීභ, 

ළඳයු ත රුන් ු සිදු 

ශයුතුම ේවී ත ුයුතුම 

අන් කිරීභ 

ප් ය අරහීනන් වු 

උඳයණ ේඵදහ දී 

ඇත.ළඳයු ත රුන් 

ේ   ේවී ත ුයුතුම 

අන් ේෛු ඇත. 

ේප්යේඵොේේ 

ළඳයු ත වහ අඹ දහභ 

ශභණහයණ 

රිඹහහය ත 

ළඩිදියුණු කිරීභ 

1.62 1.62 ප්ර අරහීනන් දවහ ගේශදී ත් 

උඳයණ ේඵදහ දීභ, 

ළඳයු ත රුන් ු සිදු 

ශයුතුම ේවී ත ුයුතුම 

අන් කිරීභ 

ප්ර අරහීනන් වු 

උඳයණ ේඵදහ දී ඇත. 

ළඳයු ත රුන් ේ   

ේවී ත ුයුතුම අන් 

ේෛු ඇත. 

විදයහහය ඳවසු ත 

ළඩි දියුණු කිරීභ 

වයවහ ළඳයු තදහභේේ 

ඳහර්ලසරුන් ේත 

සුයක්ෂිත ්වහය 

පිළිඵ යහත් ේවෛ 

ේේඹක් රඵහදීභ වහ 

ක තුමිනන් ජ්හ අ 

්වහය සුයක්ෂිතතහ 

ඇ අ කිරීභ 

19.85 19.85 විදයහහය උඳයණ ගේශදී 

ළනීභ, ළඳයු ත රුන් ු 

සිදු ශයුතුම ේවී ත ුයුතුම 

අන් කිරීභ 

සිඹළු ගේශදී ළනීභ 

අන් ේෛු ඇත. 

ේවී ත ුයුතුම අන් 

ේේයගේන් ඳීන. 

යනිර ේඵො ඳදන ත 

ය, ප්ර අඔක්සිහය 

ගුණඹ ළඩි දියුණු 

ශ වහ අඹ එතුම 

ශ ග්රළේනොරහඵහර් 

(ධහනයභඹ ්වහයඹ 

ළසීභ) 

0.37 0.37 මුරේඵොේේ ේඳො 

ගණහර 

විලසේමණඹ,විදයහහය 

තත්ත් තුමර ේඳො, ඹ 

ට්ේුොරු 

ේෛයනළඟීභ,ග්රළේනොරහඵහර් 

ළසීභ 

2018 ේර්දී වහ 

ග්රළේනොරහ ඵහර් 

(ධහනයභඹ්වහයඹ 

ළසීභ අන් යන 

රදී. ම තඵහ ළනීේ ත 

වළකිඹහ විලසේමණඹ 

කිරීභ වහ නිසඳහදනේේ 

ගුණහත්භඹ ඉවර 

නළරවීභ සිදු ේේයගේන් 

ඳීන. 
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05. ශ්රී රවකහ වදබිම් අධිකහරිඹ 

 

ළඩටවන ක්රිඹහකහයකභ 
ේන් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ළඹකශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

5.2.ේෛස ඳළශ 
දරක්ඹක් 
ේයොඳණඹ කිරීේ ත 
යහඳෘ අඹ 

1. ේෛස ඳළශ ේඵදහ වළරීභ 

i. ඵේධ ේෛස ඳළශ 11.50 3.23 57,500 20,917 

ii. බීජ් ේෛස ඳළශ 2.500 0.18 100,000 37,180 

2. දළනුත් කිරීභ වහ 
භහධය ුයුතුම 

0.05 0.04 - - 

3. ප්රහවන ුයුතුම 0.50 0.24 - - 

4. ඳරිඳහරන විඹද ත 0.45 0.10 - - 

එක  15.00 3.79 - - 

 

 

 

ළඩටවන ක්රිඹහකහයකභ 
ේන් කශ 

මුදර රු.මි 
ළඹකශ 

මුදර රු.මි 
ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

5.3.ඳහරිරි 
රේව්දී 
රහඳඹන්ි  ඳහරශු 
රයක්ණඹ 
කිරීේ ත යහඳෘ අඹ 

1. තහක්ිව පුහුණු 0.27 0.13 
ේෛවීන් 
4500 

ේෛවීන් 
1575 

2. ඳහරශු රයක්ණ 
යෘව සථහපිත කිරීභ 
(ඳශමු ේවීභ) 

19.13 - - - 

3. ඳරිඳහරන විඹද ත 0.61 - - - 

එක  20.00 0.13 - - 
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06. ජහි ක ්වහය ප්ර ්තධන භණ්ඩරඹ 

 

ඉරක්ක ගතා 

ක්රිඹහකහයකම් 

2019 ්තඹට 

ේන්කශ ප්රි ඳහදන 
(රු.මි) 

මූර ප්රගති ඹ 
(රු.මි) 

හඳෘි ඹ /ළඩටවන 

ඹටේත් රඵහදීභට අේප්ක්ෂිා 

ළඩ / ේේහ ව ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 
1. ේොඹහ ව අේනකුත් 
ේේීයඹ ධහනය උඳේඹොගී 
යනිගේන් 
ේඳොණේඹන් ඵහුර 
ශදරු බිසට්, 
එක්සුෘයඩ් සනළක් 
නිසඳහදනඹ.   

 

2.49 0.37 නිසඳහදිත ද්රය යහජ්ය වහ 
ේඳෝේින යහඹත්ඹ 
ඹුේත් ේශදේඳෛරු 
වදුන්හදීභ 

2. අවිච්ේේද නළා - - 

මුළු එක  2.49 0.37  
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07.ේගතොවිජන ව්තධන ේදඳහ්තාේම්න්  

 

7.1.“සිதමු” කහන්ාහ ේගතොවි වවිධහන පිහිටුවීභ 

 
ඳවුේම අධයහත්ගේ දියුණු ඇ අ ය ළනීභ  තඵන්ධේඹන් කි යුතුමභ තළනළත් අඹ වහ 
ීනයණහත්භභ හධඹ ඳවුම කේේ සිටින ේෛවි හන්තහ ඵළවින් හන්තහ මූින ය 
නිගේන් ඳවුම කේේ අනහත භන්භඟ ඹවඳත් ය ළනීභ උේදහ හන්තහ තුමශ ඳත්නහ 
විබ ලක්ීනන් වඳුනහ නිගේන් ඇඹ රවිධහනහත්භ විඵර ළන්වීභ පිිව හන්තහ ේෛවි 
රවිධහන පිි ටුහ ක තුමශ ඳවුේරන් ඳවුරු ඈඳුණු අණ්ය ඉදිරි භන් භඟක් ඔසේේ  අයහය 
රර්ධන අේප්ෂහ මුඳුන් ඳමුණුහ ළනීභ යජ්ේේ අභිප්රහඹයි. 
 

ඉවත අයමුණු හක්හත් යළනීභ වහ පිි ටුනු රළබ “සිதමු” හන්තහ ේෛවි රවිධහන භඟින් 

2019 ර්ේේදී ඳවත වන් ළයුවන් රිඹහත්භ කිරීභු ළරසු ත ය ඇත. ේභභ ළයුවන 
වහ ේන්යන රද ප්ර අඳහදන මුදර රු.ගේ. 72.15කි. 

 සිதමු හන්තහ ේෛවි රවිධහන හභහජිහන් වහ ේතුම හු අලය බීජ් 

ට්ු රඵහදීභ. 

 සිதමු ේඵෛජුන්වම පිි ටුවීභ. 

 හන්තහ ේෛවි රවිධහන ඟයහ ඳශකිරීභ. 
 හඵනි ේඳෛේවෛය බහවිතේඹන් ේතුම හ පිළිඵ පුහුණු කිරීභ. 
 ේතුම හ වහ උනන්දු යවීභු අලය ේතෛයතුමරු ඇතුමරත් අත්ේඳෛත් මුද්රණඹ 

කිරීභ. 
 ශභහ වහ හන්තහන් ඵර ළන්විේ ත ළයුවන් රිඹහත්භ කිරීභ 
 භවජ්න දළනුත් කිරීේ ත රඳහි නී ළයුවන් ඳළළත්වීභ. 
 ේෛවි ඳළන විඳු ත ගුන්විදුින ළයුවන.  
 හන්තහ ේෛවි රවිධහන වහ දිසත්රික් වහ ප්රහේේීයඹ භට්ුගේන් ැසසවී ත ඳළළත්වීභ.  
 ජ්හ අ හන්තහ ේෛවි ඵර භණ්යර පිි ටුවීභ. 
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08. ඳශහත් බහ 

8.1.ඵයගතමු 

හඳෘි ඹ / ළඩටවන 

ේන් 

කශ මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

8.1.1. ප්රලසථ ෘෂිහර්ගේ 
ක්රභ (GAP) ළයුවන 

1.84 0.12 අක්ය 1/4  යවිර 
නිරඳණඹ ක 10 ක් 

පිි ටුවීභ. 

්දර්ලනඹ 
වහ 

ප්රහසටික් 
කය 

කිි ඳඹක් 
රඵහ දී ඇත 

8.1.2. ඳු ේයොපිත 
විදයහහය රර්ධනඹ 

0.4 - ේවෛඳින් අත් අහය තත 
එක් ඳු ේයොඳණ 

විදයහහයඹක් 

සිදු 
ේේයගේන් 

ඳීන 

8.1.3. ඉවශ කනත්ඹක් 
ි ත ේභෛරින්හ ප්රචලිනත 

කිරීභ 

3.5 - ේභොරිරහ ේෛශ විඹළි 
භධයසථහනඹක් පිි ටුවීභ 

සිදු 
ේේයගේන් 

ඳීන 

8.1.4. ේතුමර ගේරිස 
ළවීභ 

0.76 0.20 ේතුම ක 120 ක් 
පිි ටුවීභ 

ර්ධන ඵෆ  
12000 ක් 
රඵහ ේදන 

රදී 

 

8.1.5. පුයන් කු උරු නළත 
හ කිරීභ 

2.5 0.29 කු උරු ඉය ත අක්ය 250 

ක් හ කිරීභ 

කු උරු ඉය ත 
අක්ය  

28.25 ක් 
හ ය ඇත 

8.1.6. න තුමන්ේන් න 
වහනි ඳහරනඹ 

4.46 - ළමනයිස යන රද 
ළු, සර්ඹ ඵර විදුින ළු 

5 (ජම 2) ඳේධ අඹ 

සිදු 
ේේයගේන් 

ඳීන 

8.1.7. හිවජ් ඳශතුමරු හ 
රර්ධනඹ 

0.46 - ඳරතුමරු ේෛවිඳර 
පිි ටුවීභ 

සිදු 
ේේයගේන් 

ඳීන 

8.1.8. ඹවඳත් ෘෂිහර්ගේ 
පුරුදු ව හඵනි ඳශතුමරු 

හන් සථහපිත කිරීභ 

11 - GAP, හඵනි ඳරතුමරු 
ව එශළු අේරවිළම 

පිි ටුවීභ 

සිදු 
ේේයගේන් 

ඳීන 

එක  24.92 0.61   
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8.2. උ රු භළද ඳශහා 
 

හඳෘි ඹ / 

ළඩටවන 

ේන් කශ 

මුදර (රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

8.2.1 ඹවඳත් 
ෘෂිහර්ගේ පුරුදු 
අනුභනඹ වහ 
ඳවසු ත ළසීභ වහ 
එභ නිසඳහදන අේරවි 
භධයසථහන ඇ අ කිරීභ 

5.1 - ෘගේ රෘත දළම 

– 300 
ප්ර අරහභිඹහ ේතොයහේන 
ඇත. දළනුත් කිරීේ ත 
ළයුවන් ඳත්න රදී. 
ගේරදී ළනීේ ත ඇණවු ත සිදු 
යන රදී. 

ප්රථභහධහය ේඳට්ටි 

- 100 
්යක්ෂිත 

ට්ුර – 100 
ඹවඳත් 
ෘෂිහර්ගේ 

පිළිේත් කුටි - 
02 

8.2.1. ේෛවිඳශම 
න අිනන්ේන් 
්යක්හ කිරීභ වහ 
ව විදුින ළුර විදුින 
ඳරිඳථ රු සර්ඹ 
ඵරලක් අඹ රඵහදීභ 

6.64  - 
විදුින ළුම 
වහ සර්ඹ 
ඵරේඹන් 
රිඹහත්භ න 

ඳරිඳථ - 200 

ප්ර අරහභිඹහ ේතොයහේන 
ඇත. දළනුත් කිරීේ ත 
ළයුවන් ඳත්න රදී. 
ගේරදී ළනීේ ත ඇණවු ත සිදු 
යන රදී. 

8.2.3. සර්ඹ ඵරේඹන් 
රිඹහයන 
තුමයේඳෛ තඳ 
ේෛවිඳශරු රඵහදීභ 

6.18 - 

සර්ඹ ඵරේඹන් 
රිඹහත්භ න 

ේඳෛ තඳ (2") - 20 

ප්ර අරහභිඹහ ේතොයහේන 
ඇත. දළනුත් කිරීේ ත 
ළයුවන් ඳත්න රදී. 
ගේරදී ළනීේ ත ඇණවු ත සිදු 
යන රදී. 

8.2.4. ඳශතුමරු 
 තඵන්ධේඹන් ඹවඳත් 
ෘෂි හර්ගේ ක්රභ 
අනුභනඹ යන 
ප්රේේලඹක් ේර 
ඳලුසළ උමඳත්භ 
රර්ධනඹ   

2.39 - - - 

8.2.5. ේේශිඹ ගේරිස 
ේදමුහුන් බීජ් නිසඳහදන 
ළයුවන 

3.18 - ඵහු විධ ළ අ - 
01 

ප්ර අරහභිඹහ ේතොයහේන 
ඇත. ප්ර තඳහදන 
රිඹහිනඹ ්ය තබ යන 
රදි. 

ක්ෂුද්ර හරිභහර් 
ඳේධ අ- 20 

ඳශතුමරු ඳළශ– 

3840 

ෘගේ රෘත දළම 
(50m ේයොම) – 

10 

ප්රථභහධහය ේඳට්ටි 
– 05 

්යක්ෂිත 
ට්ුර – 05 

මුළුතළන්ේඹ වහ 
ේතුම ක - 
15 
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8.3 දකුණු ඳශහා 

 

හඳෘි ඹ 
ේන් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

රළබුණු 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

8.3.1.“ලිඹ විඹ”අේරවි ළර 

ඉදි කිරීභ (භහලිම්ඵඩ) 

8.22 3.15 1 95% 

8.3.2.ේවශ ේඵොජුන් වම 

පිහිටුවීභ (නිඹහගතභ) 

5.30 0.40 1 75% 

8.3.3.වකුරුේර උසහන 

හරි හඳෘි ඹ 

4.56 3.13 1 70% 

8.3.4.GAP ගතම්භහන සථහපිා 

කිරීභ 

2.31    

හමර - ඵුි ය 0.42 - 1 75% 

භහතය - භධයභ 0.24 - 1 75% 

භහතය -දකුණු 0.65 - 1 90% 

ව තඵන්ේතෛු 1.0 - 1 60% 

8.3.5.්යක්ෂිා ගතෘව ඉදිකිරීභ 4.57    

්යක්ෂිත ෘව ඉදිකිරීභ 
(භහතය) 

2.91 - 14 90% 

්යක්ෂිත ෘව ඉදිකිරිභ 
(ව තඵන්ේතෛු) 

1.66 - 8 90% 

එක  
25.09 6.67   
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8.4 ඵසනහහිය ඳශහා  
 

ළඩටවන 

/හඳෘි ඹ 
ේන් කශ 

මුදර   (රු.මි) 
විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

(රු.මි) 
8.4.1. බිම්භම ගතහ 

ගුණහත්භක වහ 

ප්රභහණහත්භක දිතුණු 

කිරීභ වහ නවීන 

ඹන්ේාෝඳකයණ 

ළඳයීභ. 

1.48 

 
ප්ර තඳහදන 
ුයුතුම 

සිදු ේගේන් 
ඳීන 

ප්ර අරහීනන් 08ක්  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ප්ර අරහීනන්  
ේතොයහ 
දළනුත් 
කිරීේ ත ුයුතුම 
සිදු ය ඇත. 

8.4.2. සු්තඹ ඵර ලක්ි ඹ 

බහවිාහ කිරීභ භඟින් 

ේගතොවීන්ේ  ගතහ බීම්ර 

ඵර ලක්ි  අලාහඹ 

වහ ළඹේන පිරිළඹ 

අභ කිරීභ  

1.21 ප්ර අරහීනන් 16ක් 

8.4.3. ේගතොවි 

ජනාහේ  කහ්තඹඹන් 

ඳවසු කිරීභ වහ 

ේභරම් රඵහ දීභ  ළින් 

ේගතොවි ජනාහ 

ඹහන්ත්රීකයණඹට නළරුරු 

කිරීභ 

1.22 0.96 ප්ර අරහීනන් 33ක් 

8.4.4 ඳටක ේයෝඳණ 

විදහගතහය 

හඹකිනන් දිරි 

ගතළන්වීභ වහ අල 

ාහක්ිවක ේභරම් 

ළඳයීභ  

1.03 

ප්ර තඳහදන 
ුයුතුම 

සිදු ේගේන් 
ඳීන 

ප්ර අරහීනන් 03ක් 

8.4.5 ්යක්ෂිා ගතෘව 

 ශ ගතහ  
0.50 ප්ර අරහීනන් 01ක් 

8.4.6 ඹවඳත් 

කෘෂිකහ්තමික පිළිේත් 

අනුගතභනඹ කිරීභ  ළින් 

ගතහ කටතු  සිදු කිරීභ 

0.30 ප්ර අරහීනන් 02ක් 
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8.5 උ රු ඳශහා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හඳෘි ඹ / 

ළඩටවන 

ේන් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

  8.5.1.ඹහඳනඹ, 

කිළිේනෛච්චි, 

භන්නහයභ, මුර අව් වහ 
වුනිඹහ දිසත්රික්ර 
හිවජ් හන් වහ 
සර්ඹඵර තුමය ේඳෛ තඳ 
ඳරිවයණඹ තුමළින් 
 අයහය ඵරලක් අඹ 

ප් යර්ධනඹ කිරීභ   

10.80 0.01 - සර්ඹ ජ්ර ේඳෛ තඳ 50 

ක් ගේරදී ේන 
සථහඳනඹ කිරීභ 

-    රිඩ් ජ්ර ේඳෛ තඳ 

33 ක් වහ 
ඇණවුභ රඵහ දී 

ඇත. 

8.5.2.කිිනේනෛච්චි වහ 

මුර අව් දිසත් රික්ර 

රුණු ේෛවි භහජ් 
ලක් අභත් කිරීභ 

10.16 - ේෛයනළගිින 2 ක් ඉදි 

කිරීභ 
ේෛවිඳර ඹන්ත්ර සත්ර 2 
ක් ළඳයීභ 
අඹ එතුම කිරීේ ත 

උඳයණ 2 ක් 

ළඳයීභ  

- යුජු වහ භත 

ව ජ්රභ බීජ් වී 
පිරිසිදු යන්නහ 
වහ ඇණවුභ රඵහ 
දී ඇත 

8.5.3 මුර අව් වහ 
භන්නහය ත 
දිසත්රික්ර මුළු 
හන් වහ 
සඹරක්රීඹ හරි ඳේධ අ 
ි ත වරිතහහය ෘව 
සථහඳනඹ 

4.22 - - ළේයන භළු වහ 
සඹරක්රීඹ හරිභහර් 
ඳේධ අ ි ත 
වරිතහහය ගේරදී 
ළනීභ ව 
සථහඳනඹ කිරීභ 

-  වරිත නිහ 
පිි ටුවීභ වහ ළය 
ප්රදහනඹ යන රදී 

 

Total 25.185 0.01   
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8.6 භධභ ඳශහා 
 

ළඩටවන/හඳෘි ඹ 

ේන්කර 
මුදර 
(රු.මි) 

විඹදම් කශ 
මුදර 
(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

8.6.1 ඹවඳත් 

කෘෂිකහ්තමික පිළිේත් 

(GAP) 

1.55 0.52  ප්ර අරහීනන් 30ු ද්රය 
ළඳයිභ. 

ප්ර තඳහදන ුයුතුම 
නිභය ඇත. මුදම 
ඉමරහ ඇත. 

8.6.2 සු්තඹ ඵර ලක්ි  

බහවිාහ කිරිේම් 

ළඩටවන් (Solar 
Energy) 

7.73  ේෛවිඳම 3ක් වහ 
ේොරහ ඳළනම වි 
කිරීභ. 
විදුින ළු 200 ගේශදී 
ළනීභ. 
සුර්ඹ ඵරේඹන් 
රිඹහයන වීදි රහ තපු 
15ක් ගේශදී ළනීභ. 
 

ඳත්තය දළන්විභක් 
භගින් ගේශදී 
ළනිභු ුයුතුම 

ය ඇත. 10/03 
රරසු විෘත කිරීභු 
නිඹගේතඹ. 

8.6.3 ්යක්ෂිා ගතහ 

(Protected Agriculture) 

7.47  න ්යක්ෂිත ෘව 20, 
ළසි ්යණ 30 ,ඳළයිව 
ෘව ප්ර අරසයණ 30 

ඉදිකිරී ත ුයුතුම 
සිදු යගේන් ඳ අ. 

8.6.4 ගතහ බිමිර න 

ත් වහනි ඳහරනඹ 
2.32 

 

 හයු යයිෂම 150ක් 
ගේශදී ළනීභ. 

ඳත්තය දළන්විභක් 
භගින් ගේශදී 
ළනීභු ුයුතුම 

ය ඇත. 10/03 
රරසු විෘත කිරීභු 
නිඹගේතඹ 

8.6.5 ්ක්තණීඹ ේවශ 

ේඵෝජුන්වරක් ේර 

ේකොටගතර ේවශ 

ේඵෝජුන්වර නවීකයණඹ 

කිරිභ 

2.00  ්ර්, ඹ ේවශ 
ේඵොජුන්වරක් ේර 
ේෛුර ේවශ 
ේඵොජුන්වර නවීයණඹ 
කිරිභ වහ අලය ද්රය 
ගේශදී ළනීභ. 

ගේශ ණන් ළහ 
ඇත. 

එක  21.10 0.52   
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09.දිසත්රික් ේමකම් කහ්තඹහර 

9.1. භහාේම  
 

ළඩටවන/හඳෘි ඹ 
ේන් කශ මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

භහාේම දිසත්රික්කඹ 

 ශ ේාෝයහගතන්නහ රද 

කෘෂි ගතහ ළිව 

ප්රි වසකයණඹ කිරීභ  

 5.00 3.75 ෘෂි හ  ළි 24 ෘෂි හ  ළිර 

18 

ප්ර අරසයණ 

ළය ්ය තබ ය 

ඇත  
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9.2 අනුයහධපුය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 
ේන්කර 

මුදර ( රු.මි) 

විඹදම් කර 

මුදර 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

ඳහළම කෘෂි 

ේගත  ( ේඵෝගත 

ගතහ ළඩටවන 

්යම්බ කිරීභ ) 

0.26 0.16 1. සුදු ඳළවළ අ 
ේෛහුඵත් භහධය 
පියව හ භළු 
800 
 

2. හ ්ධහය 

නම 10kg 
 

 
3. ේඵො ්ධහය 

යන 3200 

 

4. තහන් තළටි 20 

 

 

5. Albert solution 
70kg 

1. සුදු ඳළවළ අ 
ේෛහුඵත් භහධය පියව 

හ භළු 800 
 
2. හ ්ධහය නම 

10kg 
 
3. ේඵො ්ධහය 

යන 4000 
 
4. තහන් තළටි 20 
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9.3 ගතම්ඳව 
 

ළඩටවන/හඳෘි ඹ 
ේන් කශ 

මුදර (රු.මි) 
විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි) ේබෞි ක ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

9.3.1 ේගතොවි වවිධහන 

රට අනුඵේධිා 

කෘෂි ඹන්ේත්රෝඳකයණ 

ේේහ ළඳයීඹ වළකි 

ාරුණ 

හහඹකිනන් බිහි 

කිරීේම් හඳෘි ඹ.  

 
6.5 

 

0.02 

ප්ර අරහීනන් වහ ෘෂි උඳයණ 
අලයතහඹ වඳුනහ ළනීභ  

100% 

ප්ර අරහීනන් පුහුණු කිරීභ - 
ෘෂි උඳයණ ගේරදී ළනීභ 
රරසු කිරීභ  
රරසු ඇයීභ 

ගේරදී ළනීභ (50% යජ්ේේ 

දහඹත්ඹ)  

50% 

රඵහ ත වළකි ේේහ 
පිළිඵ ේෛවි රවිධහන 
වයවහ ප්රේේලේේ අේනකුත් 
ේෛවීන් දළනුත් කිරීභ  

- 

9.3.2 කුඩහ ඳරිභහණ 

එශළු ගතහ 

හඹකිනන් 

ි යහය ගතහන් 

වහ දිරි ගතළන්වීේම් 

හඳෘි ඹ.  

 

 

2.00 

 

 

0.03 

ප්ර අරහීනන් වඳුනහ ළනීභ  100% 

දළනුත් කිරීේ ත වහ පුහුණු 
ළයුවන් ඳළළත්වීභ 

80% 

බීජ් වහ ේයොඳණ ද්රය අක්ය 

¼  වහ ක්ද්ර ජ්ර  තඳහදන 

ක, තුමය ේභොුර්, 
ේවොසඵු, විදුින ඳමඹහ වහ 

අලයතහඹ භත නවීන 
තහක්ිව ේභර ත ගේරදී 
ළනීභ වහ ේඵදහ දීභ 

50% 

අීකක්ණඹ  40% 
එක  5.5 0.05 
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9.4 ඹහඳනඹ 
 

ළඩටවන / හඳෘි ඹ 
ේන් කශ 

මුදර (රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

9.4.1.ේශඳශු ඹළවීභු ේඳය 
යතුමළූණු ඵයහ කිරීභ 
ප්රර්ධනඹ. 

5.09 - ළුණු ්යණ 86 ක් 
ස කිරීභ. 

ළුණු බීජ් 
්යණ 83 
ක්  තපර්ණ 
ය ඇත. 

9.4.2.ඹහඳනඹ දිසත්රික්ේේ 
ෘෂි ිනර නවීයණඹ. 

20.86 5.12 
ෘෂි ළිර 162 ක් 
ප්ර අරසයණඹ 
කිරීභ. 

148 
 තපර්ණ 
ය ඇත. 

9.4.3.ඹහඳනඹ දිසත්රික්ේේ 
්ර්තහඳම හ. 

25.12 - බීජ් අර්තහඳම 
ේභට්රික් ේුෛන් 150 
ගේරදී ළනීභ. 
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9.5 ේකොශම 
 

ළඩටවන / 
හඳෘි ඹ 

ේන් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර (රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

නහරි ෘෂි 
ර්භහන්තඹ (සියස 

අහල) 

0.94 0.03 පුහුණු ළයුවන් 4 ක් 
ඳළළත්වීභ ව 200 

ප් ය අරහීනන්ක් වඳුනහ ළනීභ 

ප්ර අරහීනන් වඳුනහ 
ළනීභ  තපර්ණ 
ය ඇ අ අතය 

පුහුණු ළයුවන 

1 ක් ඳත්හ ඇත. 

විදයහයර ඳු 
ේයොපිත හ 
ප්රර්ධනඹ 

0.67 - විදයහහය 4 ක් 
රර්ධනඹ, පුහුණු 
ළයුවන් 03 ක් 
ඳත්හ, විදයහහය 
යඹනි ද්රය 
ේඵදහවළරීභ 

පුහුණු ළයුවන් 
03 ක් ඳත්හ ඇත. 
/ * ප්ර අරහීනන් ව 
ඳු ේයොපිත 

විදයහහය 
වඳුනහේන ඇත. 

ේෛශම 
දිසත්රික්ේේ ේේීයඹ 
අර හ යහප්ත 

කිරීභ 

2.26 1.15 පුහුණු ළයුවන් 4 ක් 

ඳළළත්වීභ අක්.12 තුමර 
හ කිරීභ 

ේෛවීන් 25 
ේදේනකු වහ 
ේයොඳණ ද්රය 
(යහජ්හර ව 

ි ඟ්රයර) රඵහ දී 
ඇත. 
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9.6 භවනුය 
 

ළඩටවන/හඳෘි ඹ  ේන් කශ 

මුදර (රු.මි) 
විඹදම් කශ මුදර 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ  ේබෞි ක ප්රගති ඹ  

භවනුය දිසත්රික්කේේ 

එශළු ේඵදහ වළරීේම් 

ක්රිඹහදහභඹ ලක්ි භත් 

කිරීේම් ළඩටවන  

              4.59                  0.14 ්යක්ෂිත ෘව 08 ප්ර තඳහදන 
ුයුතුම ්ය තබ 
ය ඇත 

ක්ද්ර ජ්ර  තඳහදන 

ඳේධ අ 06 

ප්ර තඳහදන 
ුයුතුම ්ය තබ 
ය ඇත 

ෘෂි ළු  තබි 400 ප්ර තඳහදන 
ුයුතුම ්ය තබ 
ය ඇත 

සක ය ඳන්දර ත වහ 

G1 ඵු 85  

සක ය ඳන්දර ත 

වහ G1 ඵු 

85ක් ේඵදහ අන් 

ය ඇත 
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9.7 ත්රිකුණහභරඹ 
 

ළඩටවන / හඳෘි ඹ  ේන් 
කශ මුදර 
(රු.මි) 

විඹදම් කශ 
මුදර (රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ  ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

9.7.1  ෘෂි ළිර 
නවීයණඹ 

3.05 2.45 ෘෂි ළිර 17 
අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

සිදු ේේයගේන් ඳීන 

9.7.2  ධහනය විඹීමභ ව 
ඳසු අසනු නහස අඹ අඩු 
ය ළනීභ වහ තහඳිනන් 
බහවිතඹ 

2.09 2.09 ප්ර අරහීනන් ේතොයහ 
ළනීභ 

ප්ර අරහීනන් - 432 
ේෛවි පුහුණු - 11 
තහඳිනන් ගේරදී ළනීභ 
- 432 

ේෛවි පුහුණු (11 ක්) 

තහඳිනන් ගේරදී ළනීභ 

(50% වනහධහය) 

ඳරිඳහරනඹ (තහක්ණ 
නිරධහරී අීකක්ණඹ / 
විභර්ලනඹ කිරීභ 
වහ ඉන්ධන ව 
ප්රහවන ඳවසු ත)  

එක  5.14 4.54   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

79 
 

9.8 ේඳොේශොන්නරු 
 

ළයුවන/යහඳෘ අඹ  ේන්ශ 
මුදර(රු.ගේ) 

විඹද තශ මුදර 
(රු.ගේ) 

ේබෝ අ ඉරක්ඹ  ේබෝ අ ප්ර අඹ  

හ ළිර 
ප්ර අරසයණඹ 

ළයුවන -2019  

 

 2.06 

 

- 
හළිර 10ක් 

ප්ර අරසයණඹ  

ේ ත න විු ේෛවීන් 

10 ේදේනකු ේතොයහ 

හළිර ඉදිකිරී ත 
ුයුතුම සිදු යගේන් 

ඳීන. 
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9.9 ව්නිඹහ 
 

ළඩටවන / 
හඳෘි ඹ 

ේන්කශ 

මුදර(රු.මි) 

විඹදම්කශ මුදර 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

කෘෂි ළිව 

නවීකයණඹ 

5.60 1.5 ප්ර අරහීනන් ේතොයහ 
ළනීභ 

* 50% ක් රිඹහත්භ ය ඇත 
* අීකක්ණඹ ව හර්තහ 
කිරීභ සිදු ේේයගේන් ඳීන 

ඇසතේ තන්තුම 
ස කිරිභ 

රිඹහත්භ කිරීභ 

නිඹහභනඹ ව 
හර්තහ කිරීභ 
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9.10 භඩකරපු  
 

ළඩටවන / හඳෘි ඹ ේන්කශ 

මුදර(රු.මි) 

විඹදම්කශ 

මුදර (රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

(ප්රභහණහත්භක 

දත්ා) 

ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

(ප්රභහණහත්භක 

දත්ා) 
  

ෘෂි ළිර නවීයණඹ ේවො ෘෂි 

ළිර බහවිතහ කිරීභ වහ සක ය 

යෘවඹක් ඉදිකිරීභ ේවො ළ,  ත 

ශ ඳේි  ෘෂි ළිර ඉදිකිරීභ 

 

4.94 0.75 33 33 
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9.11 ඵදුමර 

 

ළඩටවන / හඳෘි ඹ 
ේන්කශ 

මුදර (රු.මි) 
විඹදම්කශ 

මුදර (රු.මි) 
ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

සයකිමු ජ්ර  තඳත - 
ැසමු ේෛවිතළන 
ළයුවන 

0.44 - පුහුණු 
ළයුවන් 
රයහ 

ප්ර අඳහදන 
2019.09.17 දින 
රළබී ඇත. 
උඳයණ ගේරදි 
ළනිභ වහ ගේර 
ණන් ළහ ඇත. 

විසුරු ත ජ්ර  තඳහදන 
ඳේධ අ ළඳයීභ 

0.36 - විසුරු ත ජ්ර 
 තඳහදන 
ඳේධ අ රයහ 

ප්ර අඳහදන 
2019.09.17 දින 
රළබී ඇත. 
උඳයණ ගේරදි 
ළනිභ වහ ගේර 
ණන් ළහ ඇත. 

එක  0.7993       
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9.12 යත්නපුය 

 

යහඳෘ අඹ  ටිනහභ(රු.ගේිනඹන) 
යත්නපුය දිත්රික්ේේ භහද තේප් ප්රේේලේේ ඳත්හේන 
ඹනු රඵන භහළු ේශ ළර වහ ජීහයු තහක්ණඹ 
බහවිතේඹන් අඳද්රය රභනහයණඹ  

2.636 
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9.13 වම්ඵන්ේාොට 

 

 

 

 

 

  

ළඩටවන/ හඳෘි ඹ 
ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

ත්ත් ්වහය ගතහ සිදු කිරීභ 5.36 4.95 ඉදම ඉරිඟු හ 

වහ බීජ් 4000kg 
ක් ගේර දී ළනීභ වහ 
අක්ය 1000  
හ සිදු කිරීභ 

ඉදම ඉරිඟු බීජ් 

4000 kg ක් ගේර දී 

ළනීභ සිදු ය 
ඇත. අක්ය 415 
ක් වහ බීජ් 1660 
kg ක් ේඵදහ  වළය 

ඇත. අක්ය 300 
ක් ඳභණ හ 
අයමහ ඇත. 
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10. ේාොය රු ාහක්ණේේ භධගතා කෘෂික්තමික ේාොය රු ඳේධි ඹ 

සථහඳනඹ කිරීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ළඩටවන/ හඳෘි ඹ 
ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

ේාොය රු ාහක්ණේේ භධගතා 
කෘෂික්තමික ේාොය රු ඳේධි ඹ 
සථහඳනඹ කිරීභ. 
 

26.0 5.5 1.ඳරිණත 

ේනෛර 
ේතෛයතුමරු ඇතුමරත් 
කිරීභ(එතුම 

80,000- ඳරිණ 
ත ේනෛර 
35,000)  

95% 

2. තඳව 

දිසත්රික්ේේ 
සිඹලුභ 
ේෛවීන්ේ  
ේතෛයතුමරු ඇතුමම 
කිරීභ.  

42% 

3.   තඳව 

දිසත්රික්ේේ 
සිඹලුභ කු උරු 
සි අඹ ත ත කිරීභ. 

5% 
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11. ේේලගුිවක සුහුරු හරිභහ්තගත කෘෂිකහ්තමික හඳෘි ඹ (CSIAP) 

 

ළඩටවන / 

හඳෘි ඹ 

ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම්ක

ශ මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

වයචකඹ 1 - 

නිසඳහදනඹ ව 

අේරවිඹ 

140.0  

උඳ වයචකඹ 

11.1. 

ේේලගුිවක 

අනුහුරු 

කෘෂික්තභඹ වහ 

කෘෂිකහ්තමික 

ාහක්ණඹ 

7.00 - ේේලගුිව 

තත්ත්ඹන්ු 

ඔේයෛත්තුම දීේ ත 

පිළිේත් වහ 

තහක්ණඹන් 

වහ පුහුණු 

අත්ේඳෛත ස 

කිරීභ 

පුහුණු අත්ේඳෛත ස කිරීභ 

සිදු ේගේන් ඳ අන අතය එඹ 

ස ශ ඳසු ේේලගුිව 

තත්ත්ඹන්ු ඔේයෛත්තුම ේදන 

ෘෂිහර්ගේ බහවිතඹන් ව 

තහක්ණඹන් වහ පුහුණු 

්ය තබ ේව්. ේේලගුිව 

තත්තඹන්ු ඔේයෛත්තුම ේදන 

ෘෂිහර්ගේ බහවිතඹන් 

එශේමන භව න්නේේදී 

යේනොයහ එමරරහේන්  

්ය තබ කිරීභු පිඹය නු 

ඇත. 

උඳ වයචකඹ 

11.2 .අේරවි 

ාහක්ණඹ 

3.00 - සිඹළුභ එමරරහ 

ඳේධ අ ්යණඹ 

න ඳරිදි 

ේෛවිඳර 

යහඳහරි ඳහම 

120 ක් ඇ අ කිරීභ 

ේෛවිඳර යහඳහරි ඳහර 

(FBS) පිි ටුවීේභන් ඳසු 

අේරවියණඹ ්ය තබ ේව් 

උඳ වයචකඹ 

11.3. 

නවීකයණඹ 

කයන රද 

ේගතොවිජන 

ේේහ 

භධසථහන 

130.0 0.70 නවීයණඹ කිරීභ 

වහ ේෛවිජ්න 

ේේහ භධයසථහන 

45 ක් ඉරක් ය 

ඇත. 

ේෛවිජ්න ේේහ භධයසථහන 

44 ක් රර්ධනඹ කිරීභ 

ඉරක් ය ඇත. අලයතහ 

වඳුනහ ළනීභ වහ ළයමුළු 

ේදක් ඳත්න රදී. TOR 

ස යන රද අතය, හසතුම 

විදයහත්භ වහ ඉරජිේන්රු 

ළරසු ත ස කිරීභ වහ 

උඳේේලන භහ ත කුිනඹු 

ළනීභු EOI ළන රදී. 

ේඹොජ්නහ 15 ු යහ රළබී 

ඇත. ේඹොජ්නහ ඇයීභ දළන් 

සිදු ේගේන් ඳීන. සිවිම ළය 

ඔක්. ඳශමු න  අඹ න විු 

අන් ේව්. 
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ළඩටවන / 

හඳෘි ඹ 

ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම්ක

ශ මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

උඳ එක  140 0.7 
  

වයචකඹ 2 - කෘෂික්තභහන්ාඹ වහ ජරඹ 

11.4. ජ්ර 

විදයහත්භ 

අධයඹන 

ඳළළත්වීභ 

 

90.00 

 

0.50 

ඹම, උතුමරු භළද 

ව උතුමරු ඳශහත් 

්යණඹ න 

Hotspot ප්රේේල 

තුමනක් වහ 

ඉරක්ත ජ්ර 

විදයහත්භ 

අධයඹන සිදු කිරීභ 

ජ්ර විදයහත්භ අධයඹන 

වහ උඳේේලරුන් ඵහ 

ළනීභ වහ EOI ළහ 

ඇත. ඇයී ත රිඹහිනඹ 

ළප්තළ තඵර් භ අන් න 

විු න  තපර්ණ යන අතය 

ේෛන්ත්රහත් ප්රදහනඹ කිරීභ 

ඔක්ේතොඵර් 1 න  අේේ 

අන් ේව්. 

11.5.HOTSPO

T ප්රේේලේේ 

ෘෂිහර්ගේ 

රර්ධන 

ළරළසභ ස 

කිරීභ වහ 

PRA 

නිරීක්යින් 

පුහුණු කිරීභ 

5.00 2.50 ළයුවන් අුක් 

වයවහ ඳශහත් වඹ 

්යණඹ න 

ඳරිදි 

නිරීක්යින් 200 

ක් පුහුණු කිරීභු 

ඉරක් ය ඇත 

නිරීක්ඹන් 200 ු අකා 

රයහක් පුහුණු ය ඇ අ 

අතය, ඳශහත් වඹභ 

ළයුවන් අුකින් ්යණඹ 

විඹ 

11.6.PRA  

ඳළළත්වීභ ව 

HOTSPOT 

ප්රේේලේේ 

ෘෂිහර්ගේ 

රර්ධන 

ළරළසභ ස 

කිරීභ 

70.00 0.60 PRA ඳළළත්වීභ 

වහ  ළව් 1100 

ක් ්යණඹ 

කිරීභු ව 

ප්රහේේීයඹ ේම ත 

ේෛට්ඨහල 44 ක් 

ව HOTSPOT 

31 වහ 

රර්ධන 

ළරළසභ ස 

කිරීභු ඉරක් 

ය ඇත 

ඳශහත් වඹක් ්යණඹ න 

ඳරිදි PRA ළයුවන් 

ඳළළත්වීභ වහ උඳේේලන 

්ඹතන වතයක් ේතොයහේන 

ඇත. PRA රිඹහිනඹ 2019 

ඔක්ේතොඵර් ඳශමු න  අේේ 

්ය තබ ේව්. 
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ළඩටවන / 

හඳෘි ඹ 

ේන්කශ 

මුදර(රු.මි) 

විඹදම්කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

11.7. යේනොයහ ව 

ඔඹහභඩු එමරරහ 

ඳේධ අඹ රර්ධනඹ 

කිරීභ 

 

30.00 1.00 ළව් 22 ක් 

රර්ධනඹ කිරීභු 

ඉරක් ය ඇත 

IEC ළයුවන්, ජ්ර 

විදයහත්භ තක්ේේරු, 

PRA ව ඳහදභ 

මීය ක්ණඹ සිදු ේගේන් 

ඳීන. ේ ත දක්හ 

ඇසතේ තන්තුම නඹක් 

ස ය ඇ අ අතය ගේර 

ණන් ඳවක් ළවීේභන් 

ඳසු ේෛන්ත්රහත්තුම ප්රදහනඹ 

ේේර්. 

11.8. ළව් මීය ක්ණඹ 

ඳළළත්වීභ 

5.00 0.50 ළව් 596 ක් 

රර්ධනඹ කිරීභු 

ඉරක් ය ඇත 

EOI ළහ, ඇයීේ ත 

රිඹහිනඹ දළන් සිදු ේගේන් 

ඳීන 

උඳ එක  200.00 5.10   

 වයචකඹ 3. ළයුවන් ශභනහයණඹ 

11.9. ඳහදභ 

මීය ක්ණඹ ඳළළත්වීභ 

10.00 2.80 එක් ඳහදභ 

මීය ක්ණඹක් 

ඳළළත්වීභ 

ේෛන්ත්රහත් ප්රදහනඹ යන 

රද අතය ්ය තබ 

හර්තහ රළබුිව. දළන් 

සිඹලු ඳශහත් ර දත්ත 

එක්ැසස කිරීේ ත රිඹහිනඹ 

රිඹහත්භ ේගේන් ඳීන. 

ප්රලසනහිනඹ මීය ක්ණඹ 

100% අන් ය ඇත. 

ගුත කිරීභ ව දත්ත 

විලසේමණඹ කිරීභ සිදු 

ේගේන් ඳීන. 

11.10. ේතෛයතුමරු ව 

අධයහඳන ළයුවන් 

ඳළළත්වීභ (IEC) 

2.00 1.00 ඳශහත් 6, දිසත්රික් 

11, ප්රහේේීයඹ ේම ත 

හර්ඹහර 33 ව 

ේෛවිජ්න ේේහ 

භධයසථහන 

නිරධහරීන් 44 ව  

FO නිේඹොජිතයින් 

ඉරක් කිරීභ 

ඳශහත්, දිසත්රික් වහ 

ප්රහේේීයඹ නිරධහරීන් 

දළනුත් ය ඇත. ේෛවි 

රවිධහන වහ IEC 

ළයුවන් දළන් 

රිඹහත්භ ේගේන් ඳීන 
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ළඩටවන / 

හඳෘි ඹ  

ේන්කශ 

මුදර(රු.මි) 

විඹදම්කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ  ේබෞි ක ප්රගති ඹ  

11.12. නිඹහභනඹ ව 

ඇයු ත ක්රභේව්දඹ 

1.00 1.00 නිඹහභනඹ ව ඇයු ත ළයමුළු භහරහක්, 

රිඹහහරී ළරළසභක් ව ය ළය ළරළසභක් 

ස ය ඇත.  නිඹහභනඹ ව ඇයු ත අත්ේඳෛත 

ස කිරීභ අන් ය ඇත. ඔක්ේතොඵර් ේදන 

 අේේදී ශ්රී රරහ ඳදන ත ්ඹතනේේ  තත් 

ළයමුළුක්  ඳළළත්වීභු ළරසු ත ය ඇත. 

11.13. යහඳෘ අ 

දිලහන අ ළයුවන් 

2.00 1.50 - දිලහන අ ළයුවන 

ඳත්න රදී 

11.14. ෘව බහණ්ය 

වහ උඳයණ ගේරදී 

ළනීභ 

40.00 12.50 - සිඹලුභ ෘව බහණ්ය 

වහ උඳයණ ගේරදී 

ේන  DPD හර්ඹහර 

ේත බහය දී ඇත. 

11.15 DPD හර්ඹහර 

පිි ටුවීභ 

  
ඳශහත් හර්ඹහර 6 ක් 

දළනුභත් සථහපිත 

ය රිඹහත්භ ේව් 

11.16. යහඳෘ අ 

ර්ධ විඹද ත (ළටුප් 

වහ දීභනහ, ේභේවයු ත 

පිරිළඹ ව හවන 

කුිනඹු ළනීභ) 

125.0 41.99 - ළටුප් වහ දීභනහ, 

හවන කුිනඹු 

ළනීභ,  නිඹහභනඹ 

ව ඇයු ත ව 

ේනත් විඹද ත 

උඳ එක  

 

180.0 60.79   

මුළු එක  

 

520.0 66.59   
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12 කෘෂික්තභ අවලඹ නවීකයණඹ කිරීේම් හඳෘි ඹ, කෘෂික්තභ 

අභහාහවලඹ 

ළඩටවන 

/ හඳෘි ඹ 

ේන්කශ 

මුදර(රු.මි) 

විඹදම්ක

ශ මුදර 

(රු.මි) 

 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

කෘෂික්තභ 

අවලඹ 

නවීකයණ

ඹ කිරීේම් 

හඳෘි ඹ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අඹළඹ ප්ර අඳහදන -  
520 
 
1 න ඳරිපය 
ප්ර අඳහදන -  187 - 
(04.040.2019) 
 
2 න ඳරිපය 
ප්ර අඳහදන – 315 -  
(19.07.2019) 
 
3 න ඳරිපය 
ප්ර අඳහදන  - 268 -  
(29.09.2019) 
 

භසථ ප්රි ඳහදන - 

1290 

 
939.09 

1. ේෛවි පුහුණු ව 
ධහරිතහ ර්ධනඹ. 

 
 
 
 

නිඹමු යහඳෘ අ 
ප්ර අරහීනන් වහ තනි 
ේෛවීන්ේ  ධහරිතහ 
ර්ධන පුහුණු -75% 
ක් සිදු යන රදී. 
 

2. නිඹමු යහඳෘ අ 
සථහපිත කිරීභ වහ 
යහඳෘ අ ඉවශ 
නළරවීභ. 

 
 

නිඹමු යහඳෘ අ 16 ක් 
 තපර්ණ ය යහඳෘ අ 3 
ක් රිඹහත්භ ය ඇත. 
න යහඳෘ අ රිඹහත්භ 
කිරීභ වහ යහඳෘ අ ඉවශ 
නළරවීභ සිදු ේේර්. 
 

3. නය ෘෂිර්භ 
තහක්ිව ්දර්ල 
උදයහන (ATDP) 
පිි ටුවීභ වහ 
අන්තර්ජ්හ අ 
ේේහ 
ඳඹන්ේනකු ඳත් 
කිරීභ 

යහඳෘ අ ක්ේේත්රඹන්ි  
ATDP ළරසු ත කිරීභ, 
රර්ධනඹ කිරීභ ව 
රිඹහත්භ කිරීභ වහ 
ISP ේත 2016.09.12 
දින ේෛන්ත්රහත්තුම 
ප්රදහනඹ යන රදී 

4. නිසඳහදන ව 
අේරවි ඹටිතර 
ඳවසු ත ළඩිදියුණු 
කිරිභ ව 
ප්ර අරසයණඹ 
කිරීභ 

 

- 1 න රළයිසතුමේව් 
රිඹහහය ත 60 ක් ඇත 
- 2 න රළයිසතුම ේර 
ඹටිතර ඳවසු ත 
රිඹහහය ත  44 ක් 
ේතොයහේන ඇත 
- රිඹහහය ත 84 ක් 
ප්රදහනඹ ය ඇත, 
රිඹහහය ත 24 ක් 
 තපර්ණ ය ඇත, 
රිඹහහය ත 4 ක් රරසු 
තළබීේ ත අදිඹේර් ව 3 
ඇසතේ තන්තුම කිරීේ ත 
අදිඹේයි  ඳීන. 
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රර්ධන ඉරක් 2020 

ක්රිඹහකහයකභ ේබෞි ක ඉරක්කඹ මූර 

ඉරක්කඹ  

රු. මිලිඹන 

1. ේෛවි පුහුණු ව ධහරිතහ 
ර්ධනඹ 

ප්ර අරහීනන් 8000 වහ තනි ධහරිතහ ර්ධන 
පුහුණු ව ේෛවි නිසඳහද රවිධහනඹ 
(FPO) පුහුණු. 

98.0 

2. නය ෘෂිර්භ තහක්ිව 
උදයහන 

නවීන තහක්ණේඹන් භන්විත 
දිසත්රික් වත ේඳෛකුරු 14 - 21 ක් 
රිඹහත්භ කිරීභ 

2459.0 

3. නිසඳහදන ව අේරවි ඹටිතර 
ඳවසු ත 

හරිභහර් ළඳයු ත භහර්, ජ්ර ුළරකි, 
නිසඳහදන වහ ේශඳර ප්රේව්ල භහර් ව 
ේඳෛකුරු ප්රේේලර ඵයහ ඳවසු ත 
පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ වහ ඉදිකිරීභ 

680.0 

4. විලසේමණ ව ප්ර අඳත් අ 
උඳේේලන වහඹ 

ෘෂිහර්ගේ අරලේේ ප්ර අඳත් අභඹ ළුළු 
විඳීභ වහ ප්ර අඳත් අ ඳර්ේේණ වහ 
ප්ර අඳත් අ ුවන් වහ ිනපි ේමන ස 
කිරීභ. 

85.0 

5. යහඳෘ අ ශභනහයණඹ,  
ේභේවඹවීභ ව ඇයීභ 

 194.5 

එක  3516.5 

ළඩටවන / 

හඳෘි ඹ 

ේන්කශ 

මුදර(රු.මි) 

 

විඹදම්කශ 

මුදර (රු.මි) 

 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

  

 

 - ේතොයහත් කහයින් 
රිඹහහය ත 7 ක්  
අරරගු යන රදි. 
 
- රිඹහහය ත 49 ක් 
භඟ 3 න රළයිසතුම 
වඳුනහේන ඇත 

5.   2018 දී ේතොයහත් 
ප්ර අඳත් අ ඳර්ේේණ 
10  තපර්ණ කිරීභ 
 

ඳර්ේේණ 8 ක් 
ප්රදහනඹ යන රද අතය 
ඳශමු ප්ර අ 
භහේරොචලනඹ 
 තපර්ණ යන රදී. 
 

6.  ෘෂිහර්ගේ 
ප්ර අඳත් අ ඳර්ේේණ 
ඳළළත්වීභ 
 
 

- ශ්රී රරහේව් ේෛවි 
රවිධහනඹ වහ සුදුසු 
්ෘ අඹක් ළසීභ 
වහ ඳර්ේේණ 
කිරීභු EOIs ේත 
දන්හ ඇත 
 
භහතෘහ තුමනක් ේෛඹහ 
න්නහ රදී 
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12. ජ්හ අ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ළරළසභ                                       

(විලස විදහර භගත ක්රිඹහත්භක කිරීභ) 

 

ඳ්තේේණඹ 

ේන් 

කර 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් 

කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

13.1. ධහය ඳයේඳොෂිතහ 
වහ මූර ඳයේඳොෂිතහ අතය 
රිඹහ ඹහන්ත්රණඹ අධයනඹ 
කිරීභ ව ශ්රී රරහේව් 
ප්රචලිනත කිරීභු සුදුසු  

Santalum album ධහය 
වඳුනහ ළනීභ. 

1.0 0.32 Santalum 
album ධහය 
ලහ වඳුනහ 
ළනීභ. 

ප්ර තඳහදන ුයුතුම 
අන් ය ඇත. බහන්ය 
ගේරදී ළනී ත සිදු යගේන් 
ඳීන.  

13.2.ේවොර්ුන්තළන්න 
ජ්හ අ උදයහනේේ ි ටු භළරීභ 
වහ පුනර්ර්ධන විබඹ 
නිභහනඹ කිරීභ. 

0.37 0.16 එභ ි ටු භළරීභ 
වහ  
පුනර්ර්ධන 
විබඹ 
නිභහනඹ කිරීභ. 

ප්ර තඳහදන ුයුතුම 
අන් ය ඇත. බහණ්ය 
ගේරදී ළනී ත සිදු යගේන් 
ඳීන.  

13.3. ෘෂිර්භහන්තේේ 
ඳළිේඵොධ ඳහරනඹ වහ, 
ඇතළ ත ්ක්රභිව 
්න්තුම ලහ, වහ 
ේභෛන්ටිේභෛරිිනනයිට් තුම 
දලීය නහල රක්ණ 
රකු වඳුනහ ළනීභ. 

0.49 0.12 ්ක්රභිව 
්න්තුම 
ලහ, වහ 
ේභෛන්ටිේභෛරිින
නයිට් තුම දිලීය 
නහල රක්ණ 
රකු වඳුනහ 
ළනීභ. 

ප්ර තඳහදන ුයුතුම 
අන් ය ඇත. බහණ්ය 
ගේරදී ළනී ත සිදු යගේන් 
ඳීන.  

13.4. ඵයහ ර නිසඳහදන 
ර ෘමීය න් ේේයි , අඩු 
අදහන ත - ෘගේනහල ර 
ඵරඳෆභ. 

1.76 0.6 එභ ඵරඳෆභ 
වඳුනහ ළනීභ. 
 

ප්ර තඳහදන ුයුතුම 
අන් ය ඇත. බහණ්ය 
ගේරදී ළනී තසිදු යගේන් 
ඳීන. 

13.5. ළිනභය වහ ේඵෛයස 
ප්රේේල වහ ඉවර අසනු 
රඵහේදන වහ සුශු 
ඔේයෛත්තුම ේදන හභනය 
ේඵොරචි  (Phoseolus 
vulgaris) වබහගිත් 
ඳළරෆටි අභිජ්නන භහර් 
ළඩිදියුණු කිරීභ. 
 
 

0.52 - Phoseolus 
vulgaris 
වබහගිත් 
ඳළරෆටි 
අභිජ්නන භහර් 
ළඩිදියුණු 
කිරීභ. 

ප්ර තඳහදන ුයුතුම 
අන් ය ඇත. බහණ්ය 
ගේරදී ළනී ත සිදු යගේන් 
ඳීන. 

13.6. ශ්රී රරහේව් උතුමරු භළද 
රහඳේේ ඳ අන ේවේතුම  
නහඳුනහ ේනෛත්   කුඩු 
ේයොඹු ේවේතුම න විබ 
වි ද්රය වහ ඳහරියඹ හධ 
නිර්ණඹ කිරීභ.  

1 - එභ විබ වි 
ද්රය වහ 
ඳරියඹ හධ 
නිර්ණඹ කිරීභ. 

එඟතහ ගිවිසු ත අත්න් 
තඵහ ඇත. ඳර්ේේණඹ 
ක්ේේත්ර තුමශ රිඹහත්භ 
ේගේන් ඳීන. 
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ඳ්තේේණඹ 

ේන් 

කර 

මුදර 

(රු.මි) 

විඹදම් 

කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

13.7. අනුයහධපුය ව 
ේඳෛේරෛන්නරු 
දිසත්රික්ර භතුමපිු ඳසර 
ඳ අන විබ  වි ි ත 
මූරද්රයඹන් වඳුනහළනීභ.  

2.33 - අදහර 
මූරද්රයඹන් 
වඳුනහළනීභ. 

එඟතහ ගිවිසු ත අත්න් 
තඵහ ඇත. ඳර්ේේණඹ 
ක්ේේත්ර තුමශ රිඹහත්භ 
ේගේන් ඳීන. 

13.8. ශ්රී රරහේව් ේතොයහත් 
ේේීයඹ අර ර්ර ේඳොණ 
වහ ප්ර අ-ේඳොණ 
රිඹහහරීත්ඹ  විභර්ලනඹ 
කිරීභ 

2.52 - ේතොයහත් 
ේේීයඹ අර 
ර්ර 
ේඳොණ වහ 
ප්ර අ-ේඳොණ 
රිඹහහරීත්ඹ  
වඳුනහළනීභ. 

එඟතහ ගිවිසු ත අත්න් 
තඵහ ඇත. ඳර්ේේණඹ 
ක්ේේත්ර තුමශ රිඹහත්භ 
ේගේන් ඳීන. 

එක  10.00 1.2   
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කෘෂික්තභ අභහාවලඹ ඹටේත් ඇි  අඹානර ව්තධන ළඩටවන් 

(2019.09.30 දිනට ප්රගති ඹ) 

01.කෘෂික්තභ ේදඳහ්තාේම්න්  

දළක්භ : ජ්හ අ ේෝබහය උේදහ ෘෂිහර්ගේ විශිසඨත්ඹ හක්හත් ය ළනීභ. 

ේභේවය: න දියුණු ෘෂිහර්ගේ තහක්ණඹ ජ්නනඹ ය යහප්ත කිරීභ ව අදහර ේේහන් 

ේෛවීන් ේත ළඩි අධහයණඹක් ි ත සිඹළුභ ඳහර්ලරුන් ේත රඵහදීේභන් 

ජ්හ අේේ ්වහය ව ේඳොණ සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ ේඹොය ව  අයහය 

ෘෂිහර්ගේ රර්ධනඹක් අත්ය ළනීභ. 

ප්රධහන හර්ඹඹන්: 

 ඳර්ේේණ භඟින් දියිේන් විවිධ ෘෂි ඳහරිරි රහඳ රු උචිත ෘෂි තහක්ණඹ 

ජ්නනඹ කිරීභ. 

 න දියුණු ෘෂි තහක්ණඹ ේෛවි ප්රජ්හ අතය යහප්ත කිරීභ. 

 උස ගුණහත්භ බීජ් වහ ේයොඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ ේෛු ේඵදහ වළරීභ. 

 ඳළශෆටි රයක්ණ ඳනත, ඳළිේඵොධ නහල ඳහරන ඳනත, ඳහරශු රයක්ණ ඳනත ව බීජ් 

ඳනත රිඹහත්භ කිරීභ. 

 NVQ 5 ව 6 ඩිප්ේරොභහ භට්ු ත යහ ේඹෛමු න ෘෂිහර්ගේ අධයහඳනඹ ව නිරධහරීන් 

වහ ේෛවීන් පුහුණු කිරීභ. 

 ්වහය ේඵො නිසඳහදනඹු අදහර භහජ් ්ර්ක  මීය ක්ණ ඳළළත්වීභ. 

 

 

්තගතඹ 

අඹළඹ 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදභ 

(රු.මි) 

ඵළඳීම් 

(රු.මි) 

කළඳවීම් 

භඟ විඹදම් 

(%) 

පුනයහර්තන 4771.00 3385.00 - 71 

මූරධන 570.52 131.17 107.51 42 

ෘෂිර්භ ේදඳහර්තේ තන්තුම ළඹ ීයර් 

ඹුේත් විේලේ යහඳෘ අ 
736.99 310.81 129.00 60 

ජ්හ අ ෘෂිර්භ ඳර්ේේණ 

ළයුවන 
45.00 15.00 1.64 37 

සුළු ඳරිභහණ යහඳෘ අ 56.29 14.49 7.53 39 

අඹළඹ ේඹොජ්නහ යහඳෘ අඹ 200.00 30.08 85.06 58 

ජ්හ අ ්වහය සුයක්ෂිතතහ ළයුවන 396.76 5.26 - 13 

එක  6,776.56 3,936.81 330.74 63 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

කෘෂික්තභ ේදඳහ්තාේම්න්  ළඹ ශී්ත ඹටේත් විේලේ හඳෘි  

1 ගේරිස, ඵයඉරිඟු, 

ළූණු, එශළු වහ 

ඳරතුමරු ර න 

ේදමුහු ත වහ විෘත 

ඳයහගිත ප්රේදද 

රර්ධනඹ වහ බීජ් 

නිසඳහදනඹ 

FCRDI 31.23 12.15  න ේදමුහු ත 

ව විෘත 

ඳයහනඹ 

ර ගේරිස, 

ඵයඉරිඟු ව 

ළූණු ප්රේදද 

ළඩිදියුණු 

කිරීභ. 

 ඹටිතර 

ඳවසු ත 

රර්ධනඹ 

 ගේරිස, ඵයඉරිඟු ව 

ළූණු ඳර්ේණ ුයුතුම 

සිදුේගේන් ඳ අ. 

 කි.ගේ. 5 විදුින ළු 

ඉදිකිරී ත නිභයන රද 

අතය, සර්ඹ රහ තපු 

ඳේධ අඹ වහ රරසු 

ඇයී ත සිදු යගේන් 

ඳීන. 

 රළක්ුර් ේරේරයඹක් ව 

ඵවුයඹක් ගේරදී 

න්නහ රදී. 

 RARDC- යදිඹනහරු 

වහ ළුක් ඉදිකිරීේ ත 

ුයුතුම සිදුේගේන් 

ඳ අන අතය මුය කුටි 

3ක් ව ක්ේේත්ර 

ඵයහක් ඉදිේගේන් 

ඳ අ.  

 GLORDC - 

අඟුණේෛරඳළරළස, 

අක් 7 ඳර්ේේණ 

භුගේඹක් රර්ධනඹ 

යන රදී. 

HORDI 10.62 2.02 • න ේදමුහු ත 

ව විෘත 

ඳයහනඹ 

යන රද 

එශළු ප්රේදද 

ව මුින බීජ් 

නිසඳහදනඹ  

තක්හින, භෆ, ළුේෛළු, 

ේඵොරචි, භඤසේඤොක්හ, 

යවිර වහ පිපිඤසඤහ 

ප්රේදද ර නුමුහු ත ්ය 

බිි කිරීභ, F1 ේදමුහුන් 

ප්රේදද රර්ධනඹ කිරීභ 

වහ හ තප්රදහයි වහ 

අණු ශිමපීඹ ක්රභ භඟ 

අධයඹනඹ සිදුේගේන් 

ඳ අ.  තඵටු, තක්හින 

ව භහළුගේරිස වහ 

ප්රධහන ඳළිේඵොධ ව 

ේයො වහ ජ්හනභඹ 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

     ප්ර අේයොධඹ ි ත ප්රේදද 

ර්ධනඹ කිරීභ උේදහ 

ජ්හනභඹ ද්රය ඳරීක්හ 

කිරීභ සිදු ේගේන් ඳීන.  

*නිදවස යන රද 

ේදමුහුන් අභිජ්නන බීජ් 

නිසඳහදනඹ ව බීජ් 

නිසඳහදනඹ සිදු ේගේන් 

ඳීන.*විසුරු ත ඳේධ අ 

ව ගේ. 160 හරි නර 

වහ විසුරු ත ඳේධ අ 

ඇණවු ත 2ක් වහ 

ේුන්යර් ප්රදහනඹ යන 

රදී. 

2. න ේදමුහු ත වහ 

විෘත ඳයහගිත ගේරිස, 

ඵයඉරිඟු, ළූණු, 

එශළු ව ඳරතුමරු 

ර් රර්ධනඹ 

කිරීභ ව බීජ් 

නිසඳහදනඹ 

FRDI 18.15 2.71 • න ේදමුහු ත 

වහ විෘත 

ඳයහගිත ඳශතුමරු 

ර් 

රර්ධනඹ 

කිරීභ ව 

මූින බීජ් 

නිසඳහදනඹ 

කිරීභ.  

• ඹටිතර 

ඳවසු ත 

රර්ධනඹ 

 ේදළු ත ්ය 10ක් 

අණ්ය ඇයීභ. 

• ේදි , ේදළු ත, රළන් 

ෂෘට් ව අන්නහසි ර 

ජ්හන ප්රහසභ එතුම 

කිරීභ ව නයත්තුම කිරීභ. 

ඇයී ත ුයුතුම. ේවෛයණ 

FRDI, 

අඟුණේෛරඳළරළස ව 

භහඳුය ි දී සිදුේගේන් 

ඳීන. 

• න එතූන් 30ක් 

ඇයීභු රක් ේේයන 

අතය විවිධ ෘෂි 

ඳහරිරි රහඳඹන්ු 

අනුර්තනඹ න ේවෛ 

තත්ත්ේේ ඉවශ 

අසළන්නක් ි ත අම 

එතූන් 3ක් ේතොයහ 

න්නහ රදී. 

• න්ේනෛරු FCRDS 

ි දී හර්ථ ේේම 

එතූන් ඇයීභ ව 

ගුණනඹ කිරීභ සිදුේගේන් 

ඳීන. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

     • මජ් තහක්ණ 

යහඹනහහයඹ ව 

්වහය විදයහ 

යහඹනහහයඹ නිභ කිරීභ 

- ඇසතේ තන්තුම ස 

යන රදී 

• විදයහහය උඳයණ, 

උඳහර ව ්යක් 

ඳේධ අඹ - ගේරදී ේන 

ඇත. 

3. ශ්රී රරහේව් ්වහය 

සුයක්ෂිතතහ ව අ 

කිරීගේන් ්වහය ේඵො 

නිසඳහදනඹ වහ 

ේේලගුණඹු 

ඔේයෛත්තුම ේදන වරිත 

තහක්ණඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභ. 

 

 

 

 

RRDI 14.00 1.41  වී වහ 

ේේලගුණඹු 

ඔේයෛත්තුම 

ේදන වරිත 

තහක්ණඹ 

ළඩිදියුණු 

කිරීභ වහ 

ඳර්ේේණ 

ුයුතුම 

• විවිධ ෘෂි ඳහරිරි 

රහඳ තුමර, ේේලගුිව 

ේඹොයතහඹ ව 

ප්රේදදීඹ අනුර්තයතහඹ 

වහ අත්වදහ ඵළලී ත 

25ක් සිදු යන රදී. 

• අි තය තත්ත්ඹන් 

ඹුේත් ප්රේදද ඳරීක්හ 

කිරීභ ව රර්ධනඹ 

කිරීභ වහ අත්වදහ 

ඵළලී ත 17ක් සිදු යන 

රදී. 

• කහඵේධ ඳළිේඵොධ 

ශභනහයණ ඳළේක්ජ් 

ව ඳළිේඵොධ ව ේයො 

ශභනහයණ අධයඹන 

ළඩිදියුණු කිරීභ වහ 

අත්වදහ ඵළලී ත 10ක් සිදු 

යන රදී. 

• ළසි ්යණ වහ ඳළර 

ෘව ඉදිකිරීභ අන් 

යන රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

 FCRDI 6.50 0.03 අ අේර් ්වහය 
ේඵො වහ 
ේේලගුිව 
තත්ත්ඹු 
ඔේයෛත්තුම ේදන 
වරිත තහක්ිව 
ළඩිදියුණු කිරීභ 
වහ ඳර්ේේණ 
ුයුතුම 

• ැසවළන් ඳේධ අඹ සථහපිත 
කිරීභ. 

• ගේරිස යණඹ කිරීේ ත 
අත්වදහ ඵළලීභ අන් 
ය ඇ අ අතය මුර යණ 
ඳරීක්හ ්ය තබ ය 
ඇත. 

• ප්ර අරසයණඹ යන 
රද හරි ඇර ඳේධ අඹ 
(මීය ුය 100) - ේුන්යර් 
ප්රදහනඹ යන රදී. 

• වම ඳදන ත යත් 
ඳර්ේේණ සිදුයගේන් 
ඳීන. 

• සුන් ද්රය වහ රරසු 
ළන රදී. 

• ක්ෂුද්ර ජ්ර තඳහදන 
ඳේධ අඹ - ගේර ණන් 
ඉදිරිඳත් යන රදී. 

 ගේරිස අත්වදහ ඵළලී ත සිදු 
ේගේන් ඳීන. 

 හරිභහර් ඳේධ අඹ 
වහ නර ගේරදී න්නහ 
රදී. 

HORDI 14.00 0.27  එශළු වහ 

ේේශුිව 

තත්ත්ඹන්ු 

ඔේයෛත්තුම ේදන 

සුහුරු 

තහක්ණඹ 

ළඩිදියුණු 

කිරීභ ව 

ේඵදහවළරීභ. 

• ේඵොරචි, තක්හින, 

ළුේෛළු, අර ව 

්න්ද ේඵො වහ 

ේේලගුිව සුහුරු 

තහක්ණඹ දියුණු කිරීභ 

වහ ඳර්ේේණ අත්වදහ 

ඵළලී ත 8ක් සිදුේගේන් 

ඳීන. 

• උඳයණ (ICP-OES) 

ගේරදී ළනීභ - ඇයී ත 

අන්.  

• ීයතතයණඹක් ගේරදී 

න්නහ රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

 FRDI 5.00 2.61 ඳශතුමරු ේඵො වහ 

ේේලගුිව 

තත්ත්ඹන්ු 

ඔේයෛත්තුම ේදන වරිත 

තහක්ණඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභු ඳර්ේේණ 

ුයුතුම 

• ේතොයහත් ඳශතුමරු 

විේලේ ර අනුර්තනඹ 

වීේ ත වළකිඹහ ඳරීක්හ 

කිරීභ සිදුේගේන් ඳීන. 

• විඹළි රහපීඹ 

තත්ත්ඹක් තුමර 

ේේලගුිව විඳර්ඹහ 

අධයඹනඹ උේදහ ඵේධ 

යන රද දිවුම, ේදි  ව 

අම වහ තහන් සථහපිත 

යන රදී. 

• අේනොදහ එතූන් 

ඇයීභු රක් ශ අතය 

සථහන 5 අත්වදහ ඵළලී ත 

සිදු යන රදී. 

• භළරගුස ර ව යු 

ේයොඹ ව විනිවිද බික් 

ඇ අවීභ ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ ෘෂි විදයහත්භ 

බහවිතඹන් වඳුනහ ළනීභ 

වහ දත්ත ැසස කිරිභ 

 තපුර්ණ යන රදී.  

• ළිර 2ක් ඉදි යන රද 

අතය හරිභහර් ඳේධ අඹ 

රර්ධනඹ කිරීභ වහ 

උඳයණ ගේරදී න්නහ රදී.  

 NRMC 0.50 0.28 ේේලගුිව 

තත්ත්ඹන්ු 

ඔේයෛත්තුම ේදන 

තහක්ණඹන්ි  

හරගුණඹ ඳදන ත 

යත් ේඹදවු ත 

රර්ධනඹ කිරීභ 

• න්නභඹ ේේලගුණ 

ඹහත්හලීන කිරී ත 6ක් 

නිභ යන ද අතය, 

ේේලගුිව ලේඹන් 

ළදත් සථහන වඳුනහ 

ළනීභ වහ සි අඹ ත 

එක්ැසස යන රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

4. ඳහරශු 

රයක්ණ ඳනත 

රිඹහත්භ කිරීභ 

NRMC 4.00 0.84 ඳහරශු 

රයක්ණඹ ශ 

ූගගේ බහ පිි ටුවීභ 

(භධයභ, ඌ ව 

ඵයමු) 

• ූගගේ බහ ේතොයහේන 

ඇ අ අතය බි ත ළසීේ ත 

ුයුතුම සිදු ේගේන් ඳීන.  

• භහර් ේදඳ දළනුත් 

කිරීේ ත පුරු 10ක් 

වියන රදී.  

• පුහුණු ළයුවන් 

රිඹහත්භ ේගේන් ඳීන 

5. ෘෂිර්භ 

විදයහර ළඩිදියුණු 

කිරීභ  

ETC 40.00 14.80 ෘෂිර්භ 

විදයහරර 

ඹටිතර ඳවසු ත 

රර්ධනඹ 

(යපිරචල, රබුද, 

හරිඹේඳෛර ව 

අඟුණේෛරඳළරළ

ස 

•  යපිරචල - ඳරමු භවර 

ඉදිකිරීභ, සිලීභ ව අත්ළු 

ඉදිකිරීේ ත ුයුතුම 

සිදුේගේන් ඳීන.• 

හරිඹේඳෛර - යහඹනහහය 

ේෛයනළගිමර ඉදිකිරීභ, 

ඳයහරු කිරීභ අන් ය 

ඇත. වර 90%ක් නිභ ය 

ඇත. • රබුදු - ඵහිනහ 

ේන්හසිහහයඹ (අදිඹය 2) 

- ේුන්යය ප්රදහනඹ කිරීභු 

නිඹගේතඹ.•අඟුණේෛරඳළ

රළස - හවන යහජ් ව 

ඵයිසිම යහජ්ඹ වහ 

ඇසතේ තන්තුම ස ය 

ඇත.  

6. ෘෂිර්භ 

විදයහර 

ේෛවිඳරම 

(ඉය ත වහ ඉය ත 

ළඩිදියුණු කිරීභ)  

ETC/ 

NAICC 

40.00 12.46 IP, DATC & 

PU, FBS ව 

NAICC ෘෂි 

විදයහරර ඉය ත 

රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

• ඉය ත ළඩිදියුණු කිරීේ ත 

ුයුතුම සිදුේගේන් ඳීන.  

7. ෘෂිර්භ 
ේදඳහර්තේ තන්තුම
ේව් හර්ෂි 
 තේ තරනඹ 

PU 4.00 2.75 • ඟයහ ව 
ේනත් ද්රය 
මුද්රණඹ කිරීභ 

• ASDA 2019 
ළයමුළු 
ඳළළත්වීභ  

•  ඟයහ ව ේනත් ද්රය 
මුද්රණඹ යන රදී. 

• ඳර්ේේණ ිනපි 
භහේරොචලනඹ යන රදී.  

• ASDA 2019 ළයමුළු 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

8. නළවු ත 
ඳරතුමරු වහ 
එශළු වහ 
ඹවඳත් 
ෘෂිහර්ගේ 
පිීමේත් 
ලක් අභත් කිරීභ 
වහ රිඹහත්භ 
කිරීභ. 

ETC 54.00 12.44 • ඇසුරු ත ෘව 2ක් 
ඉදිකිරීභ (වීයවිර ව 
ේභෛණයහර) 

• වීයවිර - ේදන අදිඹය 
්ය තබ යන රදී. 
ේභෛණයහර ප්රහය තබ 
ුයුතුම සිදු යන රදී. 

 SL - GAP ව අයණඹ 
ල අභත් කිරීභ. GAP - 
ව අ කිරීභ (GAP 
ක්ේේත්ර අීකක්ණඹ, 
ඇසුරු ත නිහ විණනඹ, 
අබයන්තය විණනඹ) 

 

    ේෛවි ේතෛයතුමරු දත්ත 
ඳේධ අඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 
වහ නයත්තුම කිරීභ 

• දත්ත ඵයහ කිරීභ ව QR 
ේක්තඹ වහ ේබ් 
ේහයඹක් ්ය තබ කිරීභ -  
www.SLGAP.lk/certificate
s.php 

 දියින පුයහ දළනුත් 
කිරීේ ත ළයුවන 
(දළන්වී ත පුරු, ඳත්රිහ, 
ේඳොසුර්, ප්රර්ධන යඳහය 
සිදු කිරීභ)  

• දළන්වී ත පුරු - ේුන්යර් 
ප්රදහනඹ යන රදී. 
ඳහරිේබොගි දළනුත් කිරීේ ත 
ඳත්රිහ - සිරවර 19,500, 
ේදභශ 10,000 ව ඉරග්රීසි 
10,000 GAP ප්රහේඹොගි 
ේක්ත 2000ක් මුද්රණඹ යන 
රදී (ළම ේඵොරචි ව 
කුකුබිේට්සිේේ ලහ) 

HORDI 11.00 0.07 GAP ේෛවීන්ේන් 
රඵහ ත් ඳහරශු හ තඳර 
විලසේමණඹ කිරීභ ව 
ඳශතුමරු වහ එශළුර 
ඳළිේඵොධනහල 
අේලේ ඳරීක්හ කිරීභ 
වහ භධයභ 
යහඹනහහයඹක් 
ළඩිදියුණු කිරීභ  

• භධයභ යහඹනහහයඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ 
සිදුේගේන් ඳ අ. 

SCS 5.00 0.81 • GAP අත්ේඳෛත් ව 
අදහශ ේමන ස 
කිරීභ  

• ේමන ේදභශ බහහු 
ඳරිර්තනඹ යගේන් 
ඳීන.  

• නිරධහරී පුහුණු ව 
ේෛවි/ ඳහරිේබොගි 
දළනුත් කිරීේ ත 
ළයුවන් 

• පුහුණු ළයුවන් 6ක් 
 තපුර්ණ ය ඇත. 
(221ක් වබහ 

ගි විඹ) 

9. භහධය 
ළයුවන 

NAICC 38.00 20.69 • ගුන් විදුින ළයුවන් 
විහලනඹ කිරීභ. 

• රඳහි නි ළයුවන් 
විහලඹ කිරීභ.  

• තහක්ිව ේඳෛත්, 
ඳත්රිහ ව ේඳොසුර් 
මුද්රණඹ කිරීභ  

• ගුන් විදුින ළයුවන් - 
1041• මුරිත ේඳෛත් - 
50,577, ේඳොසුර් 43,975, 
ඳත්රිහ - 575,000 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

10. ෘෂි 
තහක්ණ 
උදයහනඹ 

NAICC 5.00 4.13 • ෘෂි තහක්ණ - 
උදයහන නයත්තුම 
කිරීභ 

• ඉන්ධන, ේඳෛේවෛය ව ෘෂි 
යහඹනි ද්රය ව ේනත් ද්රය 
ගේරදී න්න රදී. 

• සුළු අළුත්ළඩිඹහ ුයුතුම සිදු 
ේගේන් ඳීන.  

11. ජ්හ අ බීජ් 

නිසඳහදනඹ වහ 

ගේරදී ළනීේ ත 

ළයුවන 

SPMDC 300.00 171.57 • ේෛන්ත්රහත් 

ක්රභඹු 

හේෛශ, 

ිනඹහඳදිරචි ශ 

ව ව අ ශ 

බීජ් ගේරදී ළනීභ 

o අ අේර් 

්වහය ේඵො 

ේභෛ.ේුෛ. 600  

o එශළු - 

ේභෛ.ේුෛ. 10  

o බීජ් වී - බු. 

60,000  

• බීජ් ප්රහවනඹ 

ව ඇසුරු ත ද්රය 

• අ අේර් ්වහය ේඵො - 

ේභෛ.ේුෛ.320.7  

• එශළුළු - කි.ග්රෆ.13,894  

• බීජ් වී - බු. 24,633  

12. ේේීයඹ බීජ් 

අර්තහඳම 

නිසඳහදනඹ 

ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ 

SPMDC 50.00 11.26 • බීජ් අර්තහඳම 

ේෛවිඳර ඹටිතර 

ඳවසු ත 

ළඩිදියුණු කිරීභ. 

• බීජ් අර්තහඳම 

ේෛවිඳරර 

විසිරු ත 

ජ්ර තඳහදන 

ඳේධ අ සථහපිත 

කිරීභ  

• ජ්ර හරිභහර් ඳේධ අඹ වහ 

බහණ්ය ේුන්යර් ළහ 

ඇත.නශ ළිර භඟින් ජ්ර  තඳහදන 

- ුයුතුම සිදුේගේන් ඳීන. 

සීතහඑළිඹ ජ්ර ළඳයු ත භහර්ඹ - 

 තපුර්ණ යන රදී. සිඹළු 

ේෛවිඳර වහ විරු ත ජ්ර 

 තඳහදන ඳේධ අ රඵහදීභ - නිභ 

යන රදී. ඇසුරු ත තළටි වහ 

දළ ගේරදී ළනීභ -  තපුර්ණ 

යන රදී. බීජ් ඵයහ කිරීභ 

වහ ඇසුරු ත කය ගේරදී ළනීභ 

 තපුර්ණ යන රදී.වරිතහහය 

රකීර්ණඹ වහ ඇසුරු ත ගේරදී 

ළනීභ -  තපුර්ණ යන රදී. 

ඳළයිව වරිතහහය 3ක් 

ප්ර අරසයණඹ යන රදී.ූගගේ 

ප්රභහණඹ ්යණඹ යගේන් ළු 

ඉදිකිරීභ (තළන්න) -  ඉදිකීරී ත 

සිදුේගේන් ඳීන. 
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හඳෘි ඹ 
්ඹා

නඹ 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 
විඹදම් (රු.මි) ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

13. බීජ් ඳනත 

රිඹහත්භ කිරීභ 

භඟින් බීජ් වහ 

ේයොඳණ ද්රයර 

තත්ත් ව අ 

කිරීභ 

SCS 20.00 11.05 • භහධය ප්රර්ධනඹ 

තුමළින් බීජ් ඳනත 

පිළිඵ 

දළනුත්බහඹ ඇ අ 

කිරීභ. 

• ළයමුළු, බීජ් 

වසුරුන්නන් 

ිනඹහඳදිරචි කිරීභ, 

ඳරීක්හ කිරීභ, බීජ් 

නිඹළදි කිරීභ ව 

ඳරීක්හ කිරීභ. 

• පුහුණු ළයුවන් 

• පුහුණු ළයුවන් 

12ක්  තපර්ණ 

යන රදී. 

• බීජ් බහ ැසසවීභ 

1ක් ව ළයමුළු 3 

බීජ් වසුරුන්නන් 

1141 ිනඹහඳදිරචි 

කිරීභ, බීජ් 

වසුරුන්නන්ේ  

නළත ිනඹහඳදිරචි 

කිරිභ 380, අීකක්ණ 

ුයුතුම 249 (බීජ් 

වසුරුන්නන්ේ  

ඳරිශ්ර තුමරදී) 

14. ගේනිස 

ේෝය වහ 

ඳරියඹ ේේයි  

ෘෂි යහඹනි 

ද්රයිනන් ඇ අ 

විඹ වළකි 

අි තය ඵරඳෆ ත 

අභ කිරීභ 

ROP 6.00 5.06 • සුළු අළුත්ළඩිඹහ 

ුයුතුම, ්යක්ෂිත 

ළු අලුත්ළඩිඹහ 

කිරීභ ව දවනඹ 

 තඵන්ධ 

රිඹහහය ත 

• පුහුණුවී ත 

• SLAB විණන 

ව පුහුණු 

ළයුවන් 2ක් නිභ 

යන රදී.  

• කී ත - ේවී ත 

අන් ය ඇත. 

15. න්ේනෛරු 

ර්තභහන ලහ 

ජ්හන ඵළරකු 

අළුත්ළඩිඹහ 

කිරීභ. 

PGRC 30.00 0.15 ජ්හන ඵළරකු 

අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ. 

ේුන්යර් ප්රදහනඹ 

යන රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

16. NPQS ි  

ඳවසු ත 

ළඩිදයුණු කිරීභ. 

NPQS 20.00 11.9 ේදභවම 

ේෛයනළගිමර 

ඉදිකිරීභ (අදිඹය 

2) 

• ඳශමු භවේම වරඹ 

ඉදිකිරීභ අන් ය ඇත. 

උඳ එක   737.00 310.71   

ජහි ක කෘෂික්තභ ඳ්තේේණ  හඳෘි  (NARP) 

1. ඳන රද 

ේයො භම ර 

ගුණහත්භබහඹ 

වහ ප්රභහණඹ ළඩි 

දියුණු කිරීභ 

වහ ෘෂි 

විදයහත්භ 

බහවිතඹන් 

ඳරිපර්ණ කිරීභ 

HORDI 0.51 0.11 උයයු අතයභළදි 

රහඳේේ 

ගුණහත්භ 

තත්ත්ේේ 

ඳන රද ේයො 

භම නිසඳහදනඹ 

ළඩි දියුණු 

කිරීභ.  

ළඩිදියුණු න ඳේධ අ 

ේදක් ඇයීභ, එක් 

ඳේධ අඹක් සථහපිත යන 

රදී. එක් ප්ඳහදු ඳේධ අඹක් 

 තපර්ණ යන රදී. ඳේධ අ 

ේදකින් ේයො / 

ඳළිේඵොධඹන් 

වඳුනහන්නහ රදී. එක් 

ඳහරන ක්රභඹක් අන් ය 

ඇත. එක් ඳේධ අඹක් 

විභර්ලනඹ යගේන් ඳීන. 

ඳත්ර ේඳෛේවෛය 

ශභනහයණ ඳේධ අඹ 

වඳුනහේන ඇත. 

2. ඵදුමර 

දිසත්රික්ේේ 

ේඵොරචි ව වීභ 

වහ ේවේතුම න 

යහකාජ්න 

ෆුහරිඹ ත විේලේ 

රහක්, යණඹ 

වහ 

ශභනහයණඹ  

HORDI 0.13 0.03 Fusarium  spp: 

ි  අණු 

ෂයිේරෛේජ්නටි

ක් විලසේමණඹ 

: ව ප්ර අේයොීක 

අභිජ්නන ්ය 

වඳුනහ ළනීභ. 

දිඹතරහ ව ඵණ්යහයේර 

ප්රේේලිනන් ්හදිත 

හ තඳර එක්ැසසයන රදී. 

Fusarium  oxysporum  

ේන් යන්නහ රදී. 

3. ේබෝ අ 

විෘ අතහ තුමිනන් 

න භම හ 

විේලේ/ ප්රේදද 

රර්ධනඹ කිරීභ 

HORDI 0.52 0.10 ළභහ 

ප්ර අකියණඹ 

තුමළින් ම දර්ල 

වහ ඳත්නහ 

විසිතුමරු ලහ 

වහ න  අ 

රක්ණ 

ඇතුමශත් කිරීභ. 

LD 50 වඳුනහ ළනීභ වහ 

න ේඵො ේදක් 

ප්ර අකියණඹු රක් යන 

රදී. ප්ර අකියණඹ ශ දඩු 

ළඵින 200න් 29ක් ඳශමු 

න භහේේදී ගේඹ ඹන රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

      විෘ අඹු රක් ශ 

Zamioculcas ලහ75ක් 

ඇයීභු රක් යන රදී. 

ේතොයහත් Catharanthes 

විෘ අ (M1 ඳය තඳයහ) 

ක්ේේත්රේේ ඇයීභු රක් 

යගේන් සිටියි. M2 

ඇයී ත ව ප්රකියණඹ 

කිරීභ වහ බීජ් එක්ැසස 

යන රදී. (සිදුේගේන් 

ඳීන) 

4. ශ්රී රරහේව් 

ේතොයහත් 

එශළු ේඵො 

වහ ප්රධහන මූර 

ළටි අ 

ේනභේුොයහන් 

(Meloidogyne 

Spp.) ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ 

පරදහයී වහ 

හර්ඹක්භ 

ප්ර අවිේයොීක 

ඵළක්ටිරිඹහ 

ේන්ය ළනීභ 

ව ඳෘථුර 

ේයොඳණඹ 

HORDI 1.46 0.25 Bacillus, 

ප්ර අදීප්ත, 

Pseudomonads 

ව Pasturia spp 

ේේයි  

විේලේේඹන් 

ේඹෛමුේගේන්, 

ේේීයඹ ලේඹන් 

සුරබ 

Meloidogyne 

spp: ප්ර අවිේයොීක 

ඵළක්ටිරිඹහ 

ේන්කිරීභ.        

ඳස හ තඳම එක්ැසස 

කිරීභ ්ය තබ යන රදී. 

ඵළසිරස වහ මජ් 

ඳරීක්හ අන් යන 

රදී. ඳළර ෘව තුමර 

අත්වදහ ඵළලී ත ්ය තබ 

යන රදී. 

5. එශළු වහ 

පරදහයී ෘගේ 

ශභනහයණඹ 

ළයුවන් 

රිඹහත්භ කිරීභ 

වහ ප්රධහන 

එශළු 

ඳළිේඵොධඹන් 

තුමර ෘගේනහ 

ල ප්ර අේයොීක 

තත්ත්ඹ 

අීකක්ණඹ කිරීභ 

HORDI 0.87 0.37 අදහශ ඵරධහරීන් 

අතය ේතෛයතුමරු 

හුභහරු භඟින් 

ශභනහයණ 

පිීමේත් විකාභත් 

කිරීභ වහ 

ේතොයහත් 

ඳිනේඵොධඹන්ු 

එේයි  ප්ර අේයොීක 

තත්ත්ඹ ව 

නිර්ේේශිත 

ෘගේනහල LD50 

වඳුනහ ළනීභ. 

ේතොයහත් ප්රධහන එශළු 

ඳිනේඵොධඹන් 

ේදේදේනකු (කුඩිත්තහ/ 

ේේනහ දශ උහ) සථහන 

02කින් රඵහන්නහ රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

6. ්යක්ෂිත වහ 

්ර්ක  ලේඹන් 

ේඵො නිසඳහදනඹක් 

වහ ඵදුමර 

දිසත්රික්ේේ 

ේෛවීන්ේ  ෘෂි 

යහඹනි බහවිත 

යුහ ළඩි දියුණු 

කිරීභ 

HORDI 0.70 0.33 ඵදුමර 

දිසත්රික්ේේ 

ෘෂිහර්ගේ 

ක්ේේත්රර 

ඳළිේඵොධනහල

 බහවිත 

යුහ 

තක්ේේරු 

කිරිභ ව 

DOA 

නිර්ේේල 

පිළිඵ 

දළනුත් කිරීභ.  

ඵණ්යහයේර ව 

ළිනභය ේෛවීන් 

දළනුත් කිරීභ යන 

රදී. ජ්රඹ ව ඳහරශු 

නිඹළදි විලසේමණඹ 

ඵණ්යහයේිනන් ්ය තබ 

විඹ. DOA නිර්ේේල ව 

ේෛවි භනහඳඹන් භත 

ඳදන ත වු ක්ේේත්ර 

ශභනහයණඹ සිදු 

ේගේන් ඳීන. 

7. ව විචිත්ර 

මයඹු ප්ර අේයොීක 

ඵණ්යක්හ අභිජ්නන 

්ය ළඩිදියුණු කිරීභ 

HORDI 0.56 0.15 ව විචිත්ර 

මයස 

ේයොඹු 

ජ්හනප්රහසභ 

ප්ර අේයොධඹ 

වඳුනහ ළනිභ. 

F4 ්යේේ ඵණ්යක්හ 

37 ව විචිත්ර 

මයඹ කුිනඹහපිටිඹ 

ARS ි දී ඳරීක්හ යන 

රදී. F2 ්ය 16ක් 

අඹන රද අතය බීජ් 

නිසඳහදනඹ සිදුයන 

රදි. F3 ්ය 28ක් 

සථහපිත ය ේතොයහ 

ළනී ත ුයුතුම 

සිදුේගේන් ඳීන. 

ේදමුහු ත, විෘත 

ඳයහනඹු රක් ර 

ප්රේදද 2 ව භහපිඹ 

්ය ර බීජ් නිසඳහදනඹ 

භහඳුය  RARDC ව 

කුිනඹහපිටිඹ ARS ි දී 

සිදු ේේයගේන් ඳීන. 

ව විචිත්ර මයඹ 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ F5 

්ය 15ක් සථහපිත යන 

රදී. NCVT අත්වදහ 

ඵළලී ත සථහන 4ක් 

සිදුේගේන් ඳ අන අතය 

(භවඉලුප්ඳරභ, 

ගියහඳුරුේොට්ේට්, 

භහඳුය, හේෛමර) 

ඇයී ත සිදු යගේන් 

ඳීන. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 
ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

8.  ඉවශ  අසනු 

ේදන උස 

තත්ත්ේේ 

ඉන්නර 

ප්රේදදඹක් 

රර්ධනඹ කිරීභ 

(Solenostemon 

rotundifolius) 

HORDI 0. 40 0. 11 ඉවශ අසළන්නක් 

ි ත, උස 

තත්ත්ේේ 

ඉන්නර ප්රේදදඹක් 

ේතොයහ ළනීභ. 

ඵහු සථහනීඹ අත්වදහ 

ඵළලී ත සිදු ේේයගේන් 

ඳ අයි.  (NCVT) 

9. ශ්රී රරහේව් 

ඵහුර එශළු 

හ ේේයන 

ප්රේේලර ඳහරශු- 

ඳළශෆටි 

ඳේධ අේඹි  

ධූර අේලේ 

ේරොවර (Pb, 

Cd, Cr, As) 

මජ් සුරබතහ 

පිළිඵ අධයඹනඹ  

HORDI 2.24 0. 29 ේෝය අදහනභු 

තුමඩු ේදන, ශ්රී 

රරහේව් ඵහුර 

එශළු හ 

ේේයන 

ප්රේේලර ඳ ේි  

ධූර අේලේ මූර 

ද්රයර ද 

දණඹ  ව මජ් 

සුරබතහ භට්ුභ 

තක්ේේරු කිරීභ.  

මපිටිඹ ප්රේේලේඹන් 

ඳස ව එශළු නිඹළදි 

36 ක් ද නුය එශඹ 

ප්රේේලේඹන්  ඳස ව 

එශළු නිඹළදි 70 ක් ද 

එක් ැසස යන රදී. 

තදුයුත් නිඹළදි එතුම 

ේේයගේන් ඳ අයි.  

10. ඳළේඳෛම, 

ගේරිස ව 

යවිරර 

මයස ේයො 

ඳහරනඹ වහ 

ප්ර අ මයස 

මූරධර්භ (AVP) 

බහවිතඹ  

HORDI 1.63 1.20 මයස  ේයො 

ශභනහයණ 

උඳහඹ භහර් 

රර්ධනඹ  

නිඹළදි 642 විදයහහය 

ඳරීක්ණ සිදු 

ේේයගේන් ඳ අයි. 

ගේරිස ක්ේේත්ර අත්වදහ 

ඵළලීභ සථහපිත යන 

රදී. දත්ත එක්ැසස 

ේේයගේන් ඳ අයි. 

11.පරදහයිතහ 

ව 

ගුණහත්භබහඹ 

ර්ධනඹ කිරීභ 

වහ ේඵින , 

ජ් තබු, 

ේයළු,ළඳදිමරහ, 

ර පුසපීයණ 

යුහ ව පුසපීඹ 

මජ් විදයහ 

රහක්, යණඹ 

FRDI 0.91 0. 56 ේඵො 4 ි  ඳයහන 

වළසිරීභ,ඳයහර 

ජීයතහ ව 

රර 

ප්ර අග්රහවත්ඹ  

අධයඹනඹ කිරීභ   

ඳය ඳයහන වළසිරීභ, 

ඳයහර ජීයතහ 

ේභභ හර්තුමේව් දී ව 

ජ් තබුර රර 

ප්ර අග්රහවත්ඹ  

අධයඹනඹ ේේයගේන් 

ඳ අයි. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

12. මුහු තයණඹ 

භගින් නහයරර 

ජ්හනභඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභ  ව ප්රේදදභඹ  

රර්ධනඹ 

FRDI 1.94 0. 69 නහයරර 

ප්රේදදභඹ 

ේදමුහු ත 

රර්ධනඹු 

ජ්න ලහ 

වඳුනහළනීභ 

වහ  

ජ්න ්ය 15ක් නයත්තුම 

ේේයගේන් ඳ අන අතය 

ේදමුහු ත 400ක් ඇයීභු 

රක් ය ඇත.  

13. ඉවශ  අසනු 

ේදන උස 

තත්ත්ේේ 

අන්නහසිර  

ප්රේදදභඹ ේදමුහු ත 

රර්ධනඹ කිරීභ 

FRDI 1.26 0. 64  අන්නහසිර 

විශිසු 

ප්රේදදභඹ 

ේදමුහු ත 

රර්ධනඹ  

ඳළශ 250ක් සථහඳනඹ 

ේරිණ. ඳයඳයහන 

225ක් ව ේදමුහු ත 

1000ක් සිදු යන රදී.  

14. ේතොයහ නු රළබ 

ඌන උඳේඹොජිත 

ඳරතුමරු 

ේඵොර(නගේනර, 

ේයළු, හභයරහ, 

ේඵින, රළන් ෂෘට්, 

රහවුළු, ේදළු ත, 

උගුැසස) මජ් 

රිඹ රේඹො 

වඳුනහ ළනීභ 

FRDI 0.46 0. 24 ශ්රී රරහේව් 

ඌන 

උඳේඹොජිත 

ලහර 

නිසඳහදනඹ 

පුළුම කිරීභ.  

ප්ර අඔක්සිහය - ඳශතුමරු 

හ තඳර 9ක් විලසේමණඹ 

යන රදී. ඇසේොර්බික් 

අ තරඹ -ඳරතුමරු හ තඳර 

9ක් විලසේමණඹ යන 

රදී. විුගේන් සී - ඳරතුමරු 

හ තඳර 6ක් විලසේමණඹ 

යන රදී. 

15. ශ්රී රරහේව් 

ප්රධහන ලේඹන් 

ර්ධනඹ න 

ප්රේේලර ේප්යර  

මූර ළටි අ 

ේනභේුොයහ න්ේ   

ජී විදයහ වහ 

ශභනහයණඹ 

පිළිඵ අධයඹනඹන් 

FRDI 0.39 0. 20 ශභනහයණ 

ඳළේක්ජ්ඹක් 

රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

ඵඳුන් අත්වදහ ඵළලීභ 

සිදුේගේන් ඳීන. ක්ේේත්ර 

ඇයීභ අණ්ය සිදු ේව්. 

අත්වදහ ඵළලීභ නයත්තුම 

කිරීභ ව දත්ත ැසස කිරීභ 

සිදු ේගේන් ඳීන. 

16. ජී විදයහත්භ 

ඳහරන හය වයවහ 

ේප්ය භළරවීේ ත ේයො 

ශභනහයණඹ 

FRDI 0.90 0. 19 රයිේෛයර්භහ 

(Trichoderma ) 

විේලේ වයවහ 

ේප්ය භළරවීේ ත 

ේයො 

ශභනහයණ

ඹ කිරීභ. 

ේප්ය භළරවීේ ත ේයො 

හය රු එේයි  

ේවෛභ ප්ර අහදීන් ේර 

Trichoderma harziznum  

ව Trichoderma 

hamatum ේතොයහ න්නහ 

රද අතය ජී හරඹ  
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

     පිළිඵ අධයඹනඹන් 

අණ්ය සිදු ේව්. 

ගිමවීේ ත ක්රභඹ 

බහවිතේඹන් බීජ් ඳළශ 

්මුකරනඹ ය ඇ අ 

අතය දත්ත 

හර්තහයණඹ සිදු 

ේගේන් ඳීන. 

ේතොයහත් 

Trichoderma 

්මුකරන විේලේ 

ේද කුඩු ්හයඹක් 

න රදී. රේලොකාත 

ඵඳුන් ගේශ්රණ ඇයීභු 

රක් ේේර්. 

17. ශ්රී රරහේන් 

ේෛඹහත් ්වහයඹු 

ත වළකි  Annona 

muricata L. 

එතූන්ර පර 

වුළනීභ ව ඳසු 

අසනු ජී හරඹ  

නිඹහභනඹ ව 

මජ් ක්රීඹ 

රේඹොර 

විචලරයතහඹ 

විභර්ලනඹ කිරීභ 

FRDI 1.00 0. 44 ඳසු අසනු 

වහනිඹ අභ 

කිරීභ ව 

ඳශතුමරු ර 

ඇ අ මජ් 

ක්රීඹ 

රේඹො 

වඳුනහ ළනීභ 

ේභභ ප්ර අහයඹ 

හර්ථ ේනෛන 

ඵළවින් ේභභ 

රිඹහහයභ 

අත්ි ටුන රදි. ඉටි 

ේඹදීභ රිඹහත්භ 

ේගේන් ඳීන. 

18. ේතොයහත් 
ඳරතුමරු ේඵොර  
(ඳළේඳෛම, සිරස ව 
අන්නහසි විේලේ 
ප්රේදද) වහ 
මයස යි ත 
ේයොඳණ ද්රය 
නිසඳහදනඹු 
තහක්ණඹන් 
රර්ධනඹ කිරීභ II 
න අදිඹය. 

FRDI 1.88 0.22 අන්නහසි ර 
ඵරහේඳෛේයෛත්
තුම තළබිඹ වළකි 
්ය 
නිසඳහදනඹ; 
ේයො 
විනිලසචලඹ 
කිරීේ ත ක්රභ 
ලක් අභත් 
කිරීභ, 
ඳරිර් අත 
ඳළේඳෛම ඳළර, 
ේයොිනන් 
ේතෛය 
ේයොඳණ ද්රය 
නිසඳහදනඹ. 

අන්නහසිර  
ක්ේේත්රේේ සථහපිත F2 
ව F3 ඳය තඳයහර 
ර්ධන රක්ණ  ව 
පරර රක්ණ ුවන් 
ය ඇත. න ඊ-
ේොරහයි භහදිිනඹක් 
භඟ වණ PCR 
ඳරීක්ණඹ නළත සිදු 
යන රදී. ඳළර ෘව 
ඉදිකිරීභ වහ ේුන්යර් 
ළහ ඇත. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 
විඹදම් (රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

19. නරසථ විෘ අ 
ේප්රේයණඹ භගින් 
ඵරහේඳෛේයෛත්තුම 
තළබිඹ වළකි ේදළු ත 
්ය රර්ධනඹ 
කිරීභ. 

FRDI 0.645 0. 24 ප්රේදද 
රර්ධනඹ 
වහ 
ේදළු තර 
ඵරහේඳෛේයෛ
ත්තුම තළබිඹ 
වළකි ්ය 
නිසඳහදනඹ 
කිරීභ. 

„නිභහින‟ ප්රේදදේේ  
ළභහ ප්රවිකියිවත 
ඳළරෆටි ක්ේේත්ර 
ේයොඳණඹ යන රද 
අතය ක්ේේත්ර ඇයීභ 
අණ්ය සිදුේව් 
ේතොයහත් ළභහ 
ප්රවිකියිවත  විේේීයඹ 
්ේයන්  සිටුන රද 
රිකිළි ඳළර 60 පර 
වු ළනීභ ්ය තබ වී 
ඇත. ේතොයහත් 
්ේයන් රිකිළි ඳළර 
300ක් ක්ේේත්ර 
ේයොඳණඹ වහ 
සදහන ත ේරිණ.  ළභහ 
ප්රවිකියිවත ේදළු ත ඳළර 
900ක් පිළිඵ ක්ේේත්ර 
ඇයීභ සිදු ේේයගේන් 
ඳීන.. අණුභඹ 
රකුණු භ ඳරීක්හ 
කිරීභ ්ය තබ යන 
රදී. 

20. DOA නිර්ේේශිත 

ේේම ප්රේදදඹක් 

න “අග්රහ” වහ 

ක්ෂුද්ර ප්රචලහයණ 

ේප්රෛේුොේොරඹ 

ප්රලසතයණඹ. 

FRDI 0.77 0. 29 හිවජ් 

නිසඳහදනඹ 

වහ „අග්රහ‟ 

ේේම 

ප්රේදදේේ 

ලහ 

රයහ 

ළඩි කිරීභ 

ඳු ේයොඳණඹ යන 

රද ලහ දෘඪ කිරීේ ත  

අකාේේ ඳ අන අතය 

ක්ේේත්ර ස කිරීභ 

අණ්ය සිදුේව්.  6, 7, 

8 උඳ භට්ුභ අකාේේදී 

ව මුම අේදන අකාේේ 

දී ලේඹන් ගුණනඹ සිද 

ේේයගේන් ඳීන. 

21. Fusarium 

oxysporum  නිහ 

වුන්නහ ේේම 

ඳළනභහ ේයොඹ 

හර්ථ 

ශභනහයණඹ 

කිරීභ වහ 

ප්ර අේයොීක 

ඵළක්ටීරිඹහර විබ 

බහවිතඹ 

FRDI 0.88 0. 32 ේේම 

ර ඳළනභහ 

ේයො 

ශභනහය

ණඹ 

ේේම ඳළරෆටි රු 

ේඳෛේවෛය ව මජ් 

ඳහරන හය 

(ඵළක්ටීරිඹහ) එතුම 

යන රදී. විලහර බි ත 

ේෛුසර ම ේනලීභ 

සිදු යන රදී 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

22. ඳළේඳෛම, 

ගේරිස ව 

යවිරර 

මයස ේයො 

ඳහරනඹ වහ 

ලහ ප්ර අේයොීක 

මයස මූරධර්භ 

බහවිතහ කිරීභ 

FRDI 0. 25 0. 21 මයස ේයො 

ශභනහයණ 

උඳහඹ භහර් 

රර්ධනඹ කිරීභ 

ඳළේඳෛම ඵඳුන් අත්වදහ 

ඵළලීභ - ඳත්ර හ තඳර 

එතුම යන රද අතය  

විදයහහය ඳරීක්ණ සිදු 

ේේයගේන්  ඳීන. ගේරිස 

ඵඳුන් අත්වදහ ඵළලීභ - 1 

න ඵඳුන් අත්වදහ ඵළලීභ 

අන් විඹ. 

23. විඹළි වහ 
අතයභළදි 
රහඳිනන් දිවුම 
ජ්න ප්රහසභ 
එක්ැසස කිරීභ, 
සථහඳනඹ ව 
ඇයීභ. 

FCRDI 4.27 2.04 ජ්න ප්රහසභ 
රයක්ණඹ 

එතූන්  170 ක් ඇයීභ 
සිදු ේේයගේන් ඳීන. 
ක්ේේත්ර ජ්හන ඵළරකුර 
එතූන් 5 ක් ඇත. 

24. භමුහුර්ත 
ඳරිණතබහඹ 
භ ගුමරන්ු 
ප්ර අේයොීක වහ 
නිඹඟඹු 
ඔේයෛත්තුම ේදන 
ඵහු ේයො 
ප්ර අේයොීකතහක් 
ි ත මුර ප්රේදද 
රර්ධනඹ (මුර 
ව ඳළවළ අ විචිත්ර 
මයස, පිටි පුස)  

FCRDI 1.00 0. 56 ඉවශ 
අසළන්නක් රඵහ 
ේදන ඳළිේඵොධ 
ව ේයො 
ප්ර අේයොීක මුර  
ප්රේදද 
රර්ධනඹ  

අණුභඹ වඳුනහ ළනීභ 
සිදු ේගේන් ඳීන. 

25. Trichoderma 
spp.බහවිතේඹන් 
ලනු ළු පුස 
රකීර්ණඹ ව 
එි  මජ් 
විදයහත්භ 
ඳහරනඹ වඳුනහ 
ළනීභ. 

FCRDI 0.52 0. 40 ළූණු ර ළු පුස 
වහ  තඵන්ධ 
ේයො හය 
වඳුනහ ළනීභ. 

Trichoderma 
රේඹොඹක්  ස 
යන රදී. ඵඳුන් අත්වදහ 
ඵළලී ත අන් ය ඇ අ 
අතය ක්ේේත්ර ඳරීක්ණ 
අණ්ය සිදු යේන 
ඹනු රළේබ්. 

26. ජ් තේඵො 
යුජු වහ 
භධය හලීන 
යුජු (Arachis 
hypogaea L.) 
ර් රර්ධනඹ 
කිරීභ 

FCRDI 0.85 0. 34 ජ් තේඵො යුජු 
ර්භහන්තඹ ළඩි 
දියුණු කිරීභ 
වහ න 
ජ් තේඵො යුජු 
ප්රේදදඹක් /ප්රේදද 
ව විශිසු ්ය 

අසළන්න අත්වදහ ඵළලීභ 
 තපර්ණ ශ අතය ්ය 
7ක් ේතොයහ ළනිණ. බීජ් 
ගුණනඹ ්ය තබ ේරිණ. 
ඳය ඳයහන 13ක් සිදු 
යන රදී. ේ ත න විු 
F1   ර්ධ අකාේේ ඇත. 
අත්වදහ ඵළලී ත 
අඟුණේෛරඳළරළස, 
භවඉලුප්ඳමරභ, 
අයරන්විර ව 
භදුරුළටිඹ ඹන  
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

     ඳර්ේේණ සථහන 4දී 
සිදු ේේර්. සිඹමරභ 
ර්ධ අකාේේ විඹ 

27. ේෛශ ව 
යම නිසඳහදනඹ 
වහ මුරුරහ  
(Moringa 
oleifera) ප්රේදද 
රර්ධනඹ කිරීභ 

FCRDI 2.09 0. 60 උස 
තත්ත්ේේ 
යම වහ 
ේෛශ 
නිසඳහදනඹක් 
ි ත ප්රේදද 
රර්ධනඹ 
කිරීභ 

Moringa ජ්න ප්රහසභ 
60ක් එතුම ය 
ඳර්ේේණ ක්ේේත්රේේ 
සථහපිත යන රදී. 
GLORDC, 
අඟුණේෛශඳළරළස 
ව ARS, වීයවිර ි  
දළනුභත් ක්ේේත්ර ජ්හන 
ඵළරකු පිි ටුවීේ ත ුයුතුම 
්ය තබ ය ඇත. 
යහඹනි ද්රය ව 
ේනත් ේඹදවු ත වහ 
ේුන්යර් ප්රදහනඹ ය 
ඇත. 

28. ජ්හ අ ්වහය 
නිසඳහදන 
ළයුවන 
ලක් අභත් කිරීභ 
වහ මුර 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

FCRDI 1.04 0. 46 නිඹඟඹු 
ඔේයෛත්තුම දීභ 
ව පිඹින 
කිරීභ වහ 
ඳ අන ්ය 
ඳරීක්හ කිරීභ 

ක්ේේත්ර ධහරිතහ භට්ු ත 
ඳරීක්හ ය ඇත. බීජ් 
ප්රේයොවණ අත්වදහ 
ඵළලීභ අන් ය 
නිඹඟඹු ඔේයෛත්තුම 
දීේ ත යණ ඳරීක්හ 
්ය තබ යන රදී. මුර 
්ය 20 ගුණනඹ 
ේේයගේන් ඳ අයි.  

29. ව තඵන්ේතෛු 

ව ේභෛණයර 

දිසත්රික්ර විවිධ 

ෘෂි ඳහරිරි 

රහඳර යුජු 

(Arachis 

hypogea L.) 

ර්ධනඹ වහ 

අසළන්න 

ේේයි  ෘතුමභඹ 

හරගුණ හධ 

්න් අ 

තත්ත්ර 

(උසණත්ඹ, ළසි 

ළටීභ වහ හේප්ක් 

්ර්ේ යතහඹ) 

ඵරඳෆභ.   

FCRDI 2.59 0.10 විවිධ ෘෂි 

ඳහරිරි 

රහඳර 

යුජුර 

පරදහයිතහ 

ළඩි දියුණු 

කිරීභ 

 ANKG 1,  අස ව 

රරහ ජ් තේඵො යුජු 

ප්රේදදර ගුණන 

අත්වදහ ඵළලී තිනන් 

අසළන්න රඵහ න්නහ 

රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

30. සථහනීඹ ජ්ර 

රයක්ණ 

ක්රභේව්දඹන් භඟ 

රයක්ණ 

ෘෂිර්භහන්තඹ 

වහ ේතොයහත් 

අ අේර් ්වහය 

ේඵො පිළිඵ 

අධයඹනඹ  

FCRDI 2.45 0. 66 සථහනීඹ ජ්ර 

රයක්ණ 

ක්රභේව්දඹන් 

භඟ 

රයක්ණ 

ෘෂිර්භහන්

තඹු අනුකර 

අ අේර් 

්වහය ේඵො 

විේලේ ව 

ප්රේදද වඳුනහ 

ළනීභ 

ඹර ේඵො අසළන්න 

ේනශන රදී. ඳහරශු වහ ජ්ර 

විලසේමණඹ වහ ඹය 

මීය ුය ව ඉේරක්ේරොය 

රළබුිව. 

31. ශ්රී රරහේව් ළඩි 

දියුණු යන රද ව 

හ තප්රදහයි වම 

ප්රේදදර ජීසථ 

 රයිසීගේක් දර්ලඹ 

(GI) ව නරසථ GI 

ව අේනකුත් 

ළදත් ධහනය 

රකු භඟ ඇ අ 

 තඵන්ධතහඹ ව 

කහේේ ්ේව්ිවඹ 

පිළිඵ ඇසතේ තන්තුම. 

RRDI 1.08 0. 72 විවිධ 

ප්රේේලර GI 

ි  විචලරනඹ 

ේවීභ.  

ප්රේදද 15ක් විලසේමණඹ 

සිදු යගේන් ඳීන. 

32. දු උරු ඳළශ කීයෆ 
(BPH) 
ශභනහයණඹ 
වහ ඳරිය 
ි තහමීය  ප්රේව්ලඹක් 
ේර BPH ප්ර අේයොීක 
න වම ප්රේදද 
රර්ධනඹ  

RRDI 1.45 0. 66 දු උරු ඳළර 
කීයෆ 
ප්ර අේයොීක න 
වම ්ය 
රර්ධනඹ 
කිරීභ. 

වම ්ය 30ක් වහ 
Honey dew ඳරීක්ණඹ 
අන් ය ඇ අ අතය 
ප්ර අපර විලසේමණඹ සිදු 
ේගේන් ඳීන. ඳය  ඳයහන 
වණ 6ක් ඳරීක්හ 
ේේයගේන් ඳීන. 
ේදභහපිඹ ්ය 07ක් 
සථහපිත යන රදී. 

33. ජී විදයහ, 
ඳරියේව්දඹ ව 
වළසිරීභ  ඳදන ත ය 
නිගේන් කු උරුර 
මීය ඹන් වහ 
ේභොධහනිත 
ශභනහයණ ක්රභ 
රර්ධනඹ  

RRDI 1.76 0. 81 කු උරුර 
මීය ඹන් වහ 
EBRM ක්රභ 
රර්ධනඹ  

අත්වදහ ඵළලී ත 03ක් සිදු 
යන රදී. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

34. ේෛවී වබහගීත් 

ප්රේව්ලඹ තුමළින් ඳවතයු 

ේතත් රහඳේේ 

රණභඹ ඵරඳෆභු රක් 

ව  රතුමයු ේෛදුරු න 

ඳහරශු තත්ත්ඹන් වහ 

වම ප්රේදද ේතොයහ 

ළනීභ 

RRDI 0.26 0. 10 රණතහු 

ව රතුමයු 

ඔේයෛත්තුම 

ේදන වම 

ප්රේදද වඳුනහ 

ළනීභ 

අත්වදහ ඵළලී ත 03ක් සිදු 

යන රදී. 

35.දිගු හලීන රයක්ණ 

ව ේයොඳණ 

ද්රය නිසඳහදනඹ වහ 

උඳහයඹක් ලේඹන් 

Dioscorea  ක්ෂුද්ර 

්න්දීයණඹ 

 SCPPC 0.75 0. 47 Dioscorea 

ර 

නරසථ රයක්

ණ හරඹ 

ඉවශ නළරවීභ  

ක්ෂුද්ර ්න්ද 916ක් 

රයක්ණඹ යන රද 

අතය ඳළශ 182ක් දළඩි 

යන රදී. 

36. ේඵො ප්රර්ධනඹ 
වහ ශ්රී රරහේව් 
ේතොයහත් ේඵො ම 
දර්ලර ජ්හන විවිධත්ඹ 
තක්ේේරු කිරීභ ව 
ඇයීභ. 

  SCPPC 4.26 0.22 ජ්හන 
සි අඹ තයණ
ඹ අභිජ්නනඹ 
ව ේඵො 
ප්රර්ධනඹ 
වහ 
ේඵොර ම 
දර්ලර  
ේතොයහත් 
ේඵො 
හණ්යර 
ජ්හන  තඳත් 
පිළිඵ 
අතයලය 
ේතෛයතුමරු 
රඵහ ළනීභු 
අහල 
ළරසීභ  

ම දර්ල 83න්, එක්ැසස 
යන රද  64ක් 
ප්රේයොවණඹ ය ගුණනඹ 
වහ නයත්තුම 
ේේයගේන් ඳ අයි. 
එතූන් 64 න්  11ක් 
රයක්ණඹ වහ බහය දී 
ඇත.  

37. VAPROMATE 
වහ ප්රගේීනන්  (එ අම) 
්ෘ අේඹන්  16.3%  
හඵන්ිනන් 83.7% ක් 
ව නිේයොධහඹනඹ වහ 
නිේයොධහඹනඹ ේනෛශ  
ෘෂිහර්ගේ බහණ්ය, 
ධහනය, ්වහය, ත් 
්වහය වහ න්නහ  
එශළු, ඳශතුමරු, ඉරිඟු, 
ඳළර), ඵවහලු ත, 
ේමනහහය, පුසතහර 
ේමන ව ඹහත්රහ වහ 
ද්ර ේඳෛසෆින්. 

  SCPPC 0.35 0. 11 vapormate වහ 
ද්ර ේෂෛසෆින් 
වහ 
ේප්රෛේුොේො
ර රර්ධනඹ 
කිරීභ  

ධූභයණඹ වහ 
අලය කුටි සිඹමර  
යන රදී. දළර සිටින 
ේව්ඹන් වහ 
ධූභයණඹ සිදු ේරිණ. 
ප්ර අහය යන රද නිඹළදි 
භර්තයතහ වහ 
නිරීක්ණ තත්ත්  
ඹුේත් තඵන රදී.  
ේෛයේඳෛතුම ෘමීය න්ු 
ඳළශෆටි ෘවේේ ඳළශර 
ර්ධනඹ වීභු ඉය 
රන රදී. 

උඳ එක     45.00 15.50   
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

කුඩහ ඳරිභහණ 

හඳෘි  

 

1.  අයහය හඵනි 
ේෛවිතළන වහ 
්සිඹහනු ජ්හරඹ. 

HORDI 1.40 0. 44 ශ්රී රරහේව් 
හඵනි 
ේෛවිතළන 
ප්රර්ධනඹ 

2019 ඹර වහ දත්ත 
එක්ැසස ේේයගේන් 
ඳ අයි.  ෘගේනහල 
විලසේමණඹ වහ 
ේව්ත් ඳරීක්ණ 
ක්රභඹක් රර්ධනඹ කිරීභ 
අන්ේෛු ඇත. 

 

2. ෘෂිහර්ගේ 
නිසඳහදන 
පිරිළසු ත 
තහෂණ 
රර්ධනඹ.  

HORDI 2.08 0. 30 මූර ේඵොඹක් 
න 
භඤසේඤෛක්හ  
 තඵන්ධේඹන් 
පිරිළසුභ 
තහක්ණඹ 
රර්ධනඹ 
කිරීභ ව  
්දහඹ ත 
උත්ඳහදනඹ 
ළඩි කිරීභ 
පිිව එඹ 
භඤසේඤෛක්හ 
නිසඳහදයින් 
අතය ේඵදහ 
වළරීභ 

ෆභ ප්රේේලඹකින්භ 
ේෛවීන් 5-10ක් 
ේතොයහේන ඇත. මූින 
මීය ක්ණඹ අන් ය 
හර්තහ ස කිරීභ සිදු 
ේගේන් ඳීන. 
භඤසේඤෛක්හ ේෙන්ච් 
ෙයිසර  
ගුණහත්භබහඹ ළඩි 
දියුණු කිරීභ වහ ව 
ඳරීක්ණඹ අන් 
ේරිණ. භඤසේඤෛක්හ 
චිප් වහ අත්වදහ ඵළලී ත 
්ය තබ ව අතය රේව්ද 
ඇයී ත අධයඹන අන් 
විඹ. භඤසේඤෛක්හ 
ේෙන්ඩ් ෙයිස පිරිළසු ත 
තහක්ණඹ පිළිඵ ඳත්රිහ 
ස කිරීභ ්ය තබ ය 
ඇත. 

3. ඳසු අසනු 
අත්ේඳෛත් වහ 
බහවිතහ අත්ේඳෛත් 
නිසඳහදනඹ කිරීභ   

HORDI 2.10 0. 35 උදයහන ේඵො 
ර අසනු 
වහනිඹ අභ 
කිරීභ 

අම අත්ේඳෛත, ඳත්රිහ 
02ක්  තපර්ණ යන රදී. 
පුහුණු 3ක් නිභ ේරිණ . 
යහඹනි ද්රය වහ 
උඳයණ ගේරදී ළනීභ 
තහක්ිව ඇයී ත ගේටු 
අදිඹේර් ඳසුේව්. 

4. නහයරර 

ගුණහත්භබහඹ 

වහ පරදහයිතහ ළඩි 

දියුණු කිරීභ භගින් 

ශ්රී රරහේව් 

ේෛවීන්ේ  

්දහඹභ ළඩි කිරීභ 

FRDI 7.19 1.25 නහයරර 

ගුණහත්භබහ

ඹ වහ 

පරදහයිතහ 

ළඩි දියුණු 

කිරීභ 

නහයර ප්රේදද 10ක් 

සථහපිත ය ඇයීභ 

්ය තබ යන රදී. 

එතූන් 03 ක් එක්ැසස 

යන රදී. සිටුවීේ ත ක්රභ 

03ක් වඳුන්හ ේදන රදී. 

නිරධහරීන් වහ පුහුණු.  



 

 

116 
 

 

හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

     ඳන් අ 03ක් ඳත්න රදී  

ඳළර 10,000ක් ඵේධ යන 

රද අතය ඵණ්යහයේර ව 

යවරර ේෛවීහු 150ක් 

ේතොයහ න්නහ රදී. 

5. බි තභම 

ේෛවීන්ේ  

්දහඹ ත ළඩි කිරීභ 

වහ නිසඳහදන 

වහ උඳේඹොගීතහ 

තහක්ණඹ 

රර්ධනඹ කිරීභ 

FRDI 13.03 0.47 ශ්රී රරහේව් 

බි තභම හ 

නරහලීභ ව 

ේෛවි ්දහඹභ 

ඉවශ නළරවීභ. 

බි තභම ඵෆ  ්මුකරනඹ 

යන රදී. ප්රේදද අත්වදහ 

ඵළලීේ ත ඳරීක්හ වහ හ 

භලු බහය ේදන රදී. 

6. ශ්රී රරහේව් 

ළූණු ප්රේදද වහ 

බීජ් ගුණනඹ වහ 

ේඵො හ 

තහක්ණ 

රර්ධනඹ 

FCRDI 5.40 3.30 න ප්රේදද 

රර්ධන 

තහක්ණඹන් 

ව ගුණහත්භ 

නිසඳහදන 

රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

අත්වදහ ඵළලී ත වහ ඵමඵ 

රඵහ ත යුතුම ේඵොඹ 

ක්ේේත්රේේ ඇත. (ඵමඵ 

ෆදීේ ත අහන අදිඹය) 

නිසඳහදන රර්ධන අධයඹන 

සිදු ේේයගේන් ඳීන. 

භයිරසළ ව බුමනෆ 

KOPIA  තභහනර පුහුණු 

ළයුවන් 02ක් ව ක්ේේත්ර 

චලහරිහ 02ක් සිදු යන රදී. 

7. ශ්රී රරහේව් 
ේොඹහ ේඵොරචි 
පරදහයිතහ ඉවශ 
නළරවීභ වහ 
තහක්ණඹ දියුණු 
කිරීභ. 

FCRDI 4.65 0. 85 හ තහෂිව 
ේඹදී ත ව 
ඉවශ 
අසළන්නක් 
ි ත ප්රේදද 
ේතොයහ ළනීභ 
තුමළින් ශ්රී 
රරහේව් 
ේොඹහ ේඵොරචි 
පරදහයිතහ 
ඉවශ නළරවීභ 

ඵරහේඳෛේයෛත්තුම තළබිඹ වළකි 
්ය NCVT ව PYT ි  
ඇයීභු රක් ේේයගේන් 
ඳ අයි. උඳයණ, ේඳෛේවෛය 
වහ යහඹනි ද්රය ගේරදී 
ළනීභ සිදු ේගේන් ඳීන. 
අත්වදහ ඵළලී ත අණ්ය 
රිඹහත්භයි. උඳයණ ගේරදී 
ළනීේ ත ප්ර තඳහදන 
රිඹහිනඹ රිඹහත්භ ේගේන් 
ඳීන. ඳත්ර ේඳො අත්වදහ 
ඵළලී ත ව යයිේොබිඹ ත 
්මුකරනඹ  කිරීේ ත 
ළයුවන අණ්ය 
සිදුේේයන අතය ේඳෛේවෛය, 
යහඹනි ද්රය ව ේනත් 
උඳයණ ගේරදී ළනීභ සිදු 
ේගේන් ඳීන. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

8. උස 
තත්ත්ේේ ළූණු 
බීජ් නිසඳහදන 
්දර්ලන 
 තභහනේේ ඳසු 
විඳය ත 
ශභනහයණඹ. 

FCRDI 2.72 1.05 ේෛරිඹහනු ළසි 
නිහ 
ඳවසු ත ව 
ෘවසථ ේෛවි 
වබහගිත්ඹ 
පුළුම කිරීභ 
වහ 
උඳේඹොගීතහ 
තහෂණඹ 
උඳේඹොජ්නඹ 
තුමළින් ්දර්ල 
 තභහනර 
හර්ඹහධනඹ 
ළඩි දියුණු 
කිරීභ. 

ෘව(ුනම) ප්ර අයුවීයණඹ 
්ය තබ ය රිඹහත්භ 
ේේයගේන් ඇත. අත්වදහ 
ඵළලීේ තදී බහවිතහ ශ යුතුම 
ඵමඵ නිසඳහදනඹ කිරීභ 
වහ ේඵොඹ ක්ේේත්රේඹි   
ඳීන. (ඵමඵ ෆදීේ ත අහන 
අදිඹය) .1 න පුහුණු 
ළයුවන ව ක්ේේත්ර 
චලහරිහ 06ක් සිදු ය ඇත. 

9. ශ්රී රරහේව් 
ේෛවිඳර ඳදන ත 
යත් ගේරිස 
ේදමුහු ත බීජ් 
නිසඳහදන ක්රභඹක් 
සථහපිත කිරීභ 

FCRDI 4.38 0. 53 ේේීයඹ ේදමුහුන් 
හ 
රර්ධනඹ 
භගින් ගේරිසර 
පරදහයිතහ 
ඉවශ නළරවීභ 
ව ේදමුහුන් 
බීජ් නිසඳහදනඹ 
ළඩි දියුණු 
කිරීභ. 

එක්  තභහනඹක් ේතොයහ 
න්නහ රදී. ෘගේ ේයොධ 
දළම ෘව ඉදිකිරීභ වහ 
ප්ර තඳහදන රිඹහිනඹ සිදු 
ේේයගේන් ඳීන. 

10. ්සිඹහේව් 
වම අසනු  
ඳයතයඹ පිඹවීභ 

RRDI 2.13 1.23 ප්රධහන හරි 
වම නිසඳහදන 
ප්රේේලර 
අසනු ඳයතයඹ 
අඩු කිරීභ. 

හර්ෂි ැසසවීභ වහ ක්ේේත්ර 
දිනඹ කුරුණෆරදී ඳත්න 
රදී. ්දර්ලන 07ක් සථහඳනඹ 
යන රදී (අසනු ේනරන 
රදී). පුහුණු 08ක් වහ ක්ේේත්ර 
දින 02ක් ඳත්න රද අතය 
ම ශභනහයණඹ පිළිඵ 
ඳත්රිහක් මුද්රණඹ යන රදී. 
වී හේව්දී ජ්ර රයක්ණඹ 
වහ AWG තහක්ණඹ නිර 
ලේඹන් නිකුත් යන රදී. 

11. AFACI 
හභහජි 
යුමරු 
රණතහු 
ඔේයෛත්තුම ේදන 
විශිසු වම 
ප්රේදද යණඹ ව 
ේඵදහවළරීභ  

RRDI 1.05 0. 33 ජ්හ අ නිකුතුම 
වහ ශ්රී 
රරහේව් 
ඉරක් ත 
රණභඹ 
ඳරිය 
ඳේධ අඹු 
රිරන උචිතභ 
වම ර් 
වඳුනහ ළනීභ. 

ේෛවි ක්ේේත්ර 3ක් ේතොයහ 
න්නහ රදී. ර් 25 
අසළන්න රඵහ ත් අතය 
දත්ත විලසේමණඹ ේේර්. 
අත්වදහ ඵළලී ත 04 
අසළන්න ේනශගේන් ඳ අයි.   
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ 
ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

12. ්න්න විඹන් 
ඳරියඹ ව විවිධ 
ඳරියඹන් ඹුේත් 
වමර තහඳ ේප්රේරිත 
ශුකිහ න්ධයතහ 
ඇ අවීභ ඳළවළදිින 
කිරීභ 

RRDI 0.18 0 .05 විඹන් උසණත් 
සීභහ තක්ේේරු 
කිරීභ. වමර 
ර්ධනඹ මජ් 
සන්ධඹ 
ේෛුස කිරීභ 
ව අසළන්න 
ේේයි  
සබහවි 
උසණත් 
විචලරනඹ 
අධයඹනඹ 
ේේලගුිව 
 අයය රඳහනු  
විදයහත්භ 
රක්ණ 
යණඹ. 

අත්වදහ ඵළලී ත 2ක් 
පුසපීයණ අකාේේ ඇත. 
ක්ේේත්ර අත්වදහ ඵළලී ත 3ක් 
ර්ධ අකාේඹි  ේව්. 

13. ්සිඹහ රහඳේේ 
රක්රභිව ේයො 
ව ෘගේ 
ඳළිේඵොධඹන් 
වහ රත ේයො 
ේතෛයතුමරු හුභහරු 
ඳේධ අඹක් ඉදිකිරීභ 

SCPPC 1.33 0 රක්රභිව 
ඳළිේඵොධ ව 
ේයො 
ශභනහයණ
ඹ. 

කුරුණෆර, අ තඳහය, 
භයරපු දිසත්රික්ර 
දත්ත එක්ැසස ේගේන් ඳීන. 
බීජ් භගින් යහප්ත න 
ඵළක්ටීරිඹහ  ව පිළිහ ර 
සබහඹ වඳුනහ න්නහ 
රදී. තක්හින ඵළක්ටීරිඹහ 
පිළිහ වහ 
ශභනහයණ ඳරිචලඹ 
රර්ධනඹ කිරීේ ත ුයුතුම 
සිදු ේේයගේන් ඳීන 

14. ශ්රී රරහේව් ප්රු 
ඳරිය දණ රහඳ 
තුමන හයුේොලීඹ 
නයිරජ්න් දණ 
ප්රබඹන් තක්ේේරු 
කිරීභ, ඳහරිරි 
 අයහයබහඹ 
ේේයි  ඵරඳෆභ, 
භහන ේෝය ව 
ප්ර අර්භ පිඹය. 

NRMC. 0.80 0. 40 හයුේොලීඹ 
නයිරජ්න් දණ 
ප්රබ වහ 
ප්ර අර්භ  
වඳුනහ ළනීභ 

ළසි ජ්ර නිඹළදි කිරීභ ව 
ුළරකි ජ්ර නිඹළදියණඹ  
සිදු ේගේන් ඳීන. සථහන 
තුමනු ජ්රඹ එතුම කිරීේ ත 
ේඵොතම ේඵදහ වළරීභ. 
හභහනය රකු වහ 
ළසි ජ්රඹ විලසේමණඹ සිදු 
ේේයගේන් ඳීන. 

15. ශ්රී රරහේව් 
ප්රහශිත රයක්ණ 
ප්රේේලර  ඳුය 
ෘෂිහර්ගේ ජ්ර 
ේඳො ප්රේේලර 
ෘෂි අඳද්රයර 
ප්රබඹන් වහ 
ප්රහවනඹ වඳුනහ 
ළනීභ.   

NRMC. 1.13 0. 20 භධයභ 
ඳුයේේ ඇශ 
භහර්රු  
ේඳෛසේප්ට් මුදහ 
වළේයන  විවිධ 
ඉය ත 
ඳරිවයණඹන් 
වඳුනහ ළනීභ 

2 න න්නඹ වහ ඳහරශු 
වහ ජ්ර හ තඳර එතුම කිරීභ 
අන් ය ඇත. ඳහරශු වහ 
ජ්ර විලසේමණඹ සිදු 
ේගේන් ඳීන. 
විලසේමණහත්භ 
යහඹනි ද්රය වහ 
උඳයණ ගේරදී ළනීභ සිදු 
ේගේන් ඳීන. 
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හඳෘි ඹ ්ඹානඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදම් 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

16. . ේේීයඹ උචිත 
GAP ළයුවන් 
ව ෘෂිහර්ගේ 
නිසඳහදන ්යක්ෂිත 
ේතෛයතුමරු ඳේධ අඹ 
(GAP) රර්ධනඹ 
කිරීභ. 

ETC 2.29 0. 30 ශ්රී රරහේව් 
GAP ව අ 
කිරීභ පිළිඵ 
දළනුත්බහඹ 
ඉවශ නළරවීභ.  

භහතයදී එක් දළනු තත් 
කිරීේ ත යහඳහයඹක්  සිදු 
යන රද අතය, අ තඳහය 
ව අනුයහධපුය ප්රේේලර 
්දර්ල ේෛවිඳරම 04ක් 
ේතොයහ න්නහ රදී. 

17. ෘෂිහර්ගේ 
තහක්ණ ේතෛයතුමරු 
ජ්හරඹ (ATIN). 

NAICC 2.69 1.44 ෘෂි ඳහද 
ේතෛයතුමරු 
හුභහරු ව 
හභහජි 
යුම 
ජ්හරයණඹ   

තහක්ිව ේඳෛත් 4ක් 
 තපර්ණ ය ඇ අ අතය 
ේේීයඹ අර ේඵො ේඳෛත 
අන් අදිඹේයි  ඳීන. 
ේතුම හ ේදභශ බහහ 
ේඳෛත අන් අදිඹේයි  
ඇත. තක්හින, අර්තහඳම, 
වී අන් අදිඹේයි  ඳීන. 

18. ්වහය ේඵො ර 
ජ්හ අ භට්ුේ ත 
විශිසු බීජ් ේඵදහ 
වළරීභ ව 
ෘෂිහර්ගේ 
තහෂණඹ හුභහරු 
කිරීේ ත ්දර්ලන 
යහඳෘ අඹ. 

SPMDC 1.76 0.70 නිසි බීජ් 
නිසඳහදන 
තහක්ණඹ 
බහවිතහ යගේන් 
ගුණහත්භ 
ේොඹහ ේඵොරචි 
බීජ් නිසඳහදනඹ 
ව උස 
ේොඹහ ේඵොරචි 
බීජ් ේඵදහ වළරීභ 

PI ැසසවීභ ළප්තළ තඵර් 02 -
06 දින ඳළළත්විිව. ේෛවි 
ණ්යහඹ ත අතය ේඵදහ 
වළරීභ වහ ේඳෛින ළක් 
ඵෆ  5,000ක් ව 
ුහේඳොිනන් 50ක් ගේරදී 
ේන ඇත. ්දර්ල 
ේෛවිඳරම 10ක් ව 
යහප් අ ේෛවිඳරම 68ක් 
පිි ටුන රදී. 

උඳ එක    56.26 13.79   

 

ARDC   -  ෘෂිර්භ ඳර්ේේණ වහ රර්ධන භධයසථහනඹ 
ARS   - ෘෂිර්භ ඳර්ේේණ සථහනඹ 
DOA   -  ෘෂිර්භ ේදඳහර්තේ තන්තුම 
DATC   - දිසත්රික් ෘෂිහර්ගේ පුහුණු භධයසථහනඹ 
ETC   - යහප් අ වහ පුහුණු භධයසථහනඹ 
FBS   - ේෛවි ගුන් විදුින ේේහ 
FCRDI                - ක්ේේත්ර ේඵො ඳර්ේේණ වහ රර්ධන ්ඹතනඹ 
FRDI    -  ඳරතුමරු ඳර්ේේණ වහ රර්ධන ්ඹතනඹ 
FRU    - ්වහය ඳර්ේේණ කඹ 
GLORDC  - ධහනය යනිර ව ේතම ේඵො ඳර්ේේණ වහ රර්ධන    භධයසථහනඹ 
HORDI               -  උදයහන ේඵො ඳර්ේේණ වහ රර්ධන ්ඹතනඹ 
IP    -  අන්තර් ඳශහත් ප්රේේල 
MOA   -  ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ 
NAICC        -  ජ්හ අ ෘෂිර්භ ේතෛයතුමරු වහ න්නිේව්දන භධයසථහනඹ 
NARP               -  ජ්හ අ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ යහඳෘ අ 
NPQS  -  ජ්හ අ ලහ නිේයොධහඹන ේේඹ 
NRMC      -  සහබහවි  තඳත් ශභනහයණ භධයසථහනඹ 
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PGRC  -  ඳළශෆටි ජ්හන  තඳත් භධයසථහනඹ 
PU   -  ෘෂිර්භ ප්රහලන කඹ 
PVIC  -  ඳළශෆටි මයස වඳුනහ ළනීේ ත භධයසථහනඹ 
RARDC  -  රහපීඹ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ වහ රර්ධන භධයසථහනඹ 
ROP   -  ඳළිේඵොධනහල ේයජිසරහර් හර්ඹහරඹ 
RRDI   -  වී ඳර්ේේණ වහ රර්ධන ්ඹතනඹ 
RRRDC   -  රහපීඹ වී ඳර්ේේණ වහ රර්ධන භධයසථහනඹ 
RRS   -  වී ඳර්ේේණ සථහනඹ 
SCPPC             -  බීජ් ව අ කිරීභ ව ලහ ්යක්ණ භධයසථහනඹ 
SCS   -  බීජ් ව අ කිරීේ ත ේේහ 
SEPC   -  භහජ් ්ර්ක  වහ ළරසු ත භධයසථහනඹ 
SPMDC  -  බීජ් වහ ේයොඳණ ද්රය රර්ධන භධයසථහනඹ 
 

 

2020 වහ ළඩටවන 

2020 වහ මූර ඉරක්ක 

ළඹ ශී්තඹ 2020 වහ මූර ඉරක්ක (රු.) 

පුනයහර්තන 5,159,819,075 

මූරධන 2,558,219,000 

එක  7,718,038,075 
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02. ේගතොවිජන ව්තධන ේදඳහ්තාේම්න්  

 

දළක්භ 
 

ශ්රී රහරකීඹ ේෛවි ජ්න භහජ්ේේ ව සිඹලු ෘෂිහර්ගේ ඉය ත ර  අයහය රර්ධනඹ 
 
 

ේභේවය 
 

ශ්රී රහරකීඹ ේෛවි ජ්න භහජ්ේේ  අයහය රර්ධනඹ ව සිඹලුභ ෘෂිහර්ගේ ඉය ත ිනන් ප්රලසථ 
පරදහයිතහ රඵහ ත වළකි න ඳරිදි න ්ඹතනි, වහඹ, මන අ වහ ශභනහයණ 

ේේහන් ළසීභ වහ හරහනුරඳ ඳත්හේන ඹහභ. 
 
 

වළඳින්විභ 

 
ශ්රී රහරකීඹ ේෛවිජ්නතහු අලය ඳවසු ත ළඳයීේ ත අයමුිවන් 1957 ඔක්ේතො තඵර් 01 න දින 
ේෛවිජ්න ේේහ ේදඳහර්තේ තන්තුම ්ය තබ යන රේේේ එේතක් ඳළ අ ්වහය ේදඳහර්තේ තන්තුම 
අේවොසි යගේනි. 1958 අර 01 දයණ කු උරු ඉය ත ඳන අන් ඵර න්න රද ේභභ ේදඳහර්තේ තන්තුම 
ේ ත න විු 2000 අර 46 දයණ ේෛවිජ්න රර්ධන ඳනත වහ එි  රේලොධනඹන් අනු ේෛවිජ්න 
රර්ධන ේදඳහර්තේ තන්තුම නගේන් රිඹහත්භ ේව්.  
 
 

අයමු                 ණු වහ කහ්තඹඹන් 

 

•   යජ්ේේ ෘෂිහර්ගේ ප්ර අඳත් අ රු අනුකර ෘෂිහර්ගේ ඉය ත ේඹදවීභු අදහර විකා 
විධහන ළරළසවීභ.  
 

•   ෘෂිහර්ගේ ඉය ත ි ගේඹන්, ෘෂිහර්ගේ ඉය ත ි ගේ ේෛවීන් ව භුක් අරුන්ද /අ 
ේෛවීන්ේ  හ අයි අහසි ත ්යක්හ කිරීභ වහ න විකා විධහන රිඹහත්භ කිරීභ.  
 
•   ේෛවි රවිධහන ිනඹහ ඳදිරචි කිරීභ ව ඳත්හේන ඹහභ  තඵන්ධ නිේඹො ෆදීභ ව එභ 
විකා විධහන රිඹහත්භ වීභ තවවුරු කිරීභ.  
 
•   ේෛවිජ්න රර්ධන බහ සථහපිත කිරීභ ව කහේේ ඵරතර රිඹහත්භ කිරීභ වහ භඟ 
ේඳන්වීභ ව අීකක්ණඹ.  
 
•   දියින පුයහ ඳත්නහ ෆභ ේෛවිජ්න රර්ධන බහ ඵර ප්රේේලඹභ අදහර ෘෂිහර්ගේ 
ඉය ත පිළිඵ ේතෛයතුමරු ඇතුමශත් ෘෂිහර්ගේ ඉය ත නහභ ේමන පිළිේඹර ය රේලොධනඹ වහ 
ප්ර අේලොධනඹ ය ඳත්හේන ඹහභ. 
 
•   ෘෂිහර්ගේ ඉය ත රු අදහර අ ේෛවි ළුළු ව ේනත් ේෛවි ්යවුම විඳීභ වහ 
ුයුතුම කිරීභ.  
 
•   සුළු හරි ර්භහන්ත ව ජ්ර ප්රබඹන්ේ  පරදහයීතහඹ, ්යක්හ, රයක්ණඹ ව 
ශභනහයණඹු අදහර න විකා විධහන රිඹහත්භ කිරීභ.  
 
•   ේෛවිජ්න රර්ධන ඳනත වහ යජ්ේේ ෘෂිහර්ගේ ප්ර අඳත් අ උමරරනඹ යගේන් 
රිඹහත්භ න ඳහර්ලඹන්ු එේයි  මන අ රිඹහභහර් ළනීභ.  
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2019 ර්ේේ ේෛවිජ්න රර්ධන ේදඳහර්තේ තන්තුම ේත ේන් යන රද 

ප්රහ ධන ප්ර අඳහදන වහ 2019.09.30 දිනු ප්ර අඹ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

මුර ඉරක්ක 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ළඹ ීයර්ඹ ප්ර අඳහදන (රු.ගේ) 
2019.09.30 දිනු 

විඹදභ (රු.ගේ) 
මූරය 

ප්ර අලතඹ % 

පුනයහර්ථන 6,931.20 5,357.58 77% 

ප්රහ ධන 3,479.00 1,148.34 33% 

එක  10,410.2 6,505.92 62.5% 

ළඹ ීයර්ඹ ප්ර අඳහදන (රු.ගේ) 
2019.09.30 දිනු 

විඹදභ (රු.ගේ) 
මූරය 

ප්ර අලතඹ % 

118-2-3-37-2506 200.00 145.89 73% 

118-2-3-40-2506 700.00 553.78 79% 

    

ළඹ ීයර්ඹ (Vote) 2020 ර්ේේ ඉරක් (රු.ගේ.) 

පුනයහර්ථන 8,102.662 

ප්රහ ධන 9,564.690 
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ි යහය කෘෂික්තභහන්ාඹක් උේදහ ේගතොවිජන ව්තධන ේදඳහ්තාේම්න්  භඟින් 
ක්රිඹහත්භක කයන ව්තධන ළඩටවන් 

 

 

කුඩහ ළව් වහ ඇශ භහ්තගත ප්රි වසකයණඹ 118-2-3-37-2506 

 
ළව් ර ජ්රඹ යහ ළනීභ, ධහරිතහඹ ඉවර නළරවීභ භඟින් ර්ඹ පුයහ වී හ වහ අලය ජ්රඹ 
අණ්ය ළඳයීභ වහ ක තුමිනන් වී නිසඳහදන ඉවර නළරවීභ ේභභඟින් අයමුණු ේේර්. ග්රහමීය ඹ ළව් වහ 
අමුණු නයයණඹ කිරීභ ේභභ ළයුවන ඹුේත් සිදුයන උඳ යහඳෘ අ ේව්. ේ ත වහ 
ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ විසින් රු.ගේ. 200ක් ේෛවිජ්න රර්ධන ේදඳහර්තේ තන්තුම ේත රඵහදී ඇත. 
එභඟින් යහඳෘ අ 180ක් රිඹහත්භ කිරීභු වඳුනහේන ඇත. 2019.09.30 න විු ේභභ ළඹ 
ීයර්ඹ ඹුේත් 2018 ර්ේේ අතළ අ බිම පිඹවීභ දවහ දයහ ඇ අ විඹදභ රු.ගේ. 145.89 කි. 

 

ළව් 1000 ගතම් 1000 ළඩටවන 118-2-3-40-2506 

 
ේභභ ළයුවන වහ ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ විසින් 2019 ර්ේේදී රු.ගේ.700ක් ේන්ය ඇ අ 
අතය ග්රහමීය ඹ ළව් වහ අමුණු ඳේධ අ 100ක් ළඩිදියුණු කිරීභු අේප්ක්හ ේේර්. 2019.09.30 න විු 
ේභභ ළඹ ීයර්ඹ ඹුේත් 2018 ර්ේේ අතළ අ බිම පිඹවීභ දවහ දයහ ඇ අ විඹදභ රු.ගේ.553.78කි. 
 
 

්වහය නිසඳහදන ජහි ක ළඩටවන (ජනහධිඳි  ේමකම් කහ්තඹහරඹ) 

 
ජ්නහකාඳ අ ේම ත හර්ඹහරේේ  අයය රර්ධන අරලඹ භඟින් ්වහය නිසඳහදන ජ්හ අ ළයුවන 
ඹුේත් ේෛශම වහ ෆමර දිසත්රික්ඹන්ි  යහඳෘ අ 4ක් වහ රු.ගේ. 1.73 ප්ර අඳහදන නිදවස ය 
ඇත. ේභභ යහඳෘ අ වහ දළනු ඇසතේ තන්තුම ස ය රිඹහත්භ කිරීභු ළරසු ත ය ඇත. 

 

කෘෂිගතම්භහන හඹකත් ළඩටවන. 

 
ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ විසින් 118-2-3-20-2509 ළඹ ීයර්ඹ ඹුේත් 2019 ර්ේේදී ඵදුමර වහ 
ව තඵන්ේතෛු දිසත්රික්ඹන්ි  සුළු හරි භහර් යහඳෘ අ 3ක් වහ රු.ගේ. 19.587 ප්ර අඳහදන නිදවස 
ය ඇත. සිඹළු යහඳෘ අ රිඹහත්භ ය ඇ අ අතය ේබෝ අ ප්ර අඹ 50%කි. 2019.09.30 නවිු 
දයහ ඇ අ විඹදභ රු.ගේ.10.5කි. 

 
යහජ්ය යහඹ, න්ද උයයු උරුභඹ වහ භවනුය රර්ධන අභහතයහරලඹ භඟින් භවනුය, ඵදුමර, 
නුයඑළිඹ වහ භහතේම ඹන දිසත්රික්ඹන්ි  සුළු හරි භහර් යහඳෘ අ 33ක් වහ 158-01-02-2-
2202 ළඹ ීයර්ඹ ඹුේත් රු.ගේ.15.89 ප්ර අඳහදන නිදවස ය ඇත. සිඹළු යහඳෘ අ රිඹහත්භ ය 
ඇ අ අතය ේබෝ අ ප්ර අඹ 40% කි. 2019.09.30 නවිු දයහ ඇ අ විඹදභ රු.ගේ. 0.41 කි. 
 
ේාත් කරහඳේේ කුඩහ ඳරිභහණ ජරහල 100ක් අළුත්ළඩිඹහ කය යජේේ වහ ේඳෞේගතලික වවුම 

හඹකත්ඹ ඹටේත් ජර ීවවී ගතහ සථහපිා කිරීේම් හඳෘි ඹ. 

 
ෘෂිර්භ, ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුතුම, හරිභහර් ව ීකය වහ ජ්රජ්  තඳත් රර්ධන අභහතයහරලේේ 
118-2-3-64-2509 ළඹ ීයර්ඹ ඹුේත් ේභභ ළයුවේන් යහඳෘ අ 52ක් වහ ේන් යන රද 
ප්ර අඳහදන මුදර රු.ගේ. 70කි. ේෛශම,  තඳව, ළුතය, හමර, භහතය, ව තඵන්ේතෛු වහ ෆමර 
ඹන දිසත්රික්ඹන්ි  රිඹහත්භ ේභභ යහඳෘ අ වහ දළනු ඇසතේ තන්තුම ස යගේන් ඳීන. 
2018 ර්ේේ අතළ අ බිමඳත් ේවී ත වහ 2019.09.30 නවිු දයහ ඇ අ විඹදභ රු.ගේ. 7.95 කි. 
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ේගතොවිජන අභිභන් - 2019  

 
ේේීයඹ ෘෂිර්භහන්තේේ වහ ේෛවිජ්න භහජ්ේේ උන්න අඹ උේදහ සුවිේලේෂී ේභේවයක් 
ඉටුයන ්ඹතන වහ පුේරඹන් ඇයීේ ත හර්ඹ හධන ජ්හ අ  තභහන උේශර ේෛවිජ්න අභිභන් 
2018 ජ්නහකාඳ අ  තභහන උේශර 2019.03.18 දින ේෛශම ඵණ්යහයනහඹ අනුසභයණ ලහරහේව්දී 
ඳළළත්විිව. එි දී විවිධ ව ක්ේේත්රඹන් 18ක් ඹුේත් ේෛවීන් වහ නිරධහරීන් ඇයීභු රක්විඹ. එයින් 
රද ඳන්නයඹ භත ේදන යුත් 2019 ර්ඹු අදහර ේෛවිජ්න අභිභන් - 2019 හර්ඹ හධන 
 තභහන උේශර ඳළළත්විභු නිඹගේතඹ. 
 
තයඟ ක්ේේත්රඹන් 20ක් ඹුේත් ඇයී ත ුයුතුම සිදුේේර්. 

 ේවෛභ දිසත්රික් හර්ඹහරඹ 
 ේවෛභ ේෛවිජ්න ේේහ භධයසථහනඹ 
 ේවෛභ ේෛවිජ්න ඵළරකු (නිඹමු යහඳෘ අඹ) 
 ේවෛභ දිස ත් රික් ේෛවි රවිධහන ඵර භණ්යරඹ 
 ේවෛභ ෘෂිර්භ ඳර්ේේණ වහ නිසඳහදන වහය ේෛට්ඨහලඹ 
 ේවෛභ ේෛවි රවිධහනඹ 

 ේවෛභ සිதමු හන්තහ ේෛවි රවිධහනඹ 

 ේවෛභ හන්තහ ක්ෂුද්ර මූරය ගේ අඹ (ග්රහමීය ඹ) 
 ේවෛභ නයත්තුම ි ත යථඹ / ඹන්ත්රඹ 
 ේවෛභ යහඳෘ අඹ (ේෛවිජ්න ේේහ හයබහ අයමුදිනන් යන රද) 
 ේවෛභ ෘෂිහර්ගේ රසෘ අ ළයුවන 
 ේවෛභ “ළක් භඟ භක්” ළයුවන 
 ේවෛභ ජ්ර ශභණහයණඹ ි ත සුළු හරි භහර් යහඳහයඹ. 
 ේවෛභ ේත්ත 
 ේවෛභ ේත්ත (ේදඳහර්තේ තන්තුමත නිරධහරීන්) 
 ේවෛභ ේෛවිඹහ / ේවිිනඹ 

 ේවෛභ සිதමු හන්තහ යහයිහ 

 ේවෛභ හඵනි ේඳෛේවෛය නිසඳහදන ළයුවන 
 ේවෛභ හයන පුයන් කු උරු රර්ධන යහඳෘ අඹ 
 ේවෛභ බිත්තය වී ේෛවිඳර 

  
ේගතොවිජන ව්තධන ේදඳහ්තාේම්න් ේව් ව්තධන හඳෘි  ර ප්රගති ඹ 

අනු 
අරඹ 

ළයුවන / යහඳෘ අඹ 

මූරය  ප්ර අඹ ේබෝ අ ප්ර අඹ 

2019 ප්ර අඳහදන 
(රු.ගේ.) 

2019/09/30 
දිනු විඹදභ 

(රු.ගේ.) 

ේබෝ අ 
ඉරක්ඹ 

ේබෝ අ
 

ප්ර අඹ 

1 
281-1-1-0-2001 ප්රධහන 
හර්ඹහරඹ වහ දිසත්රික් හර්ඹහර 
අළුත්ළඩිඹහ 

71 20.82 90% % 

2 281-1-1-0-2003 හවන 20 6.64 35% 
 

3 
281-1-1-0-2102 ෘව බහණ්ය 
වහ හර්ඹහර උඳයණ 

4.5 1.92 75% 65% 

4 
281-1-1-0-2401 පුහුණු වහ 
වළකිඹහ ර්ධනඹ 

2.5 2.43 100% 100% 

5 
281-2-2-0-2001 ේෛවිජ්න 
ේේහ භධයසථහන වහ ේඳෛේවෛය 
ඵයහ අළුත්ළඩිඹහ 

300 129.1 90% 45% 

6 
281-2-2-0-2002 ඹන්ත්ර සත්ර 
පුනරුත්ථහඳනඹ 

11 9.27 70% 
 

7 281-2-2-0-2003 හවන 10 4.75 35% 
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අනු 
අරඹ 

ළයුවන / යහඳෘ අඹ 
මූරය  ප්ර අඹ 

ේබෝ අ ප් ය අඹ 

2019 ප්ර අඳහදන 
(රු.ගේ.) 

2019/09/30 
දිනු විඹදභ 

(රු.ගේ.) 

ේබෝ අ 
ඉරක්ඹ 

ේබෝ අ 
ප්ර අඹ 

9 
281-2-2-0-2103 ඹන්ත්ර සත්ර 
අත්ඳත්ය ළනීභ 

278 0 75% 
 

10 
281-2-2-0-2104 ේෛවිජ්න 
ේේහ භධයසථහන න ඉදිකිරීභ 

40 10.64 80% 40% 

11 
281-2-2-8-2104 ේඳෛේවෛය 
ඵයහ න ඉදිකිරීභ 

30 0.2 85% 50% 

12 
281-2-2-10-2507 ඳර්ේේණ 
වහ රර්ධන 

40 6.32 
2018 ර්ේේ අතළ අ 

බිම පිඹවීභ 

13 
281-2-2-12-2506 සුළු 
හරිභහර් ප්ර අරසයණ වහ 
පුයන්කු උරු අසළේදිභ 

2460 791.46 75% 65% 

14 
281-2-2-13-2506 ග්රහමීය ඹ 
එමරරහ ඳේධ අ ළඩිදිඹණු 
කිරිභ 

200 156.24 85% 70% 

15 
118-2-3-37-2506 කුයහ ළව් වහ 
ඇශ භහර් ප්ර අරසයණඹ 

200 145.89 
2018 ර්ේේ අතළ අ 

බිම පිඹවීභ 

16 
118-2-3-40-2506 ළව් 1000 
 ත 1000 ළයුවන 

700 553.78 
2018 ර්ේේ අතළ අ 

බිම පිඹවීභ 
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03. වී අේරවි භණ්ඩරඹ 

දළක්භ 

වී ව වම ගේරු ළනීභ, ඵයහ කිරීභ, ළසීභ වහ අේරවි කිරීභ පිළිඵ ප්රමු යහජ්ය භළදිවත්රු 

ලේඹන් ුයුතුම කිරීභ. 

 

ේභේවය 

නිසඳහදඹහ වහ ඳහරිේබොගිඹහ ඹන ේදඳහර්ලඹභ තෘප් අභත් න අයුරින් වී ව වම ගේරු 

ළනීේ ත, ඵයහ කිරීේ ත, ළසීේ ත වහ අේරවි කිරීේ ත රිඹහිනඹ දළනුේභන් වහ කුරතහේඹන් 

ඳරිපර්ණ ව හර්ඹ භණ්යරඹක් තුමළින් හර්ථ ඉටු කිරීභ.  

හර්ඹ බහයඹ 

1. වී ව වම ගේරදී ළනීේ ත, අේරවි කිරීේ ත, ළඳයීේ ත ව ේඵදහ වළරීේ ත යහඳහයඹක් 

ඳත්හේන ඹහභ. 

2. වී ව වම ේටීේ ත, ඳෆහීේ ත ව ස කිරීේ ත යහඳහයඹක් ඳත්හේන ඹහභ. 

3. (1) ව (2) ේේදඹන්ි  වන් අයමුණු හක්හත් ය ළනීභ වහ ්නුරගි න ේවො 

ඉවම විඹ වළකි ේනත් ඹ ත යහඳහරි ුයුත්තක් ඳත්හේන ඹහභ ව 

4. භණ්යරඹ අදවස යන ඳරිදි යහඳහරි ුයුතුම නිඹගේත ්හයේඹන් ඳත්හේන ඹහභු 

අලය ඹළයි වළේඟන සිඹලුභ හර්ඹඹන් ඉසඨ සිේධ කිරීභ. 

අඹළඹ විසායඹ - 2019.09.30 

අනු අවකඹ හඳෘි ඹ ඇසාේම්න් ගතා 

මුදර (රු. මි) 

ඇසාේම්න් ගතා 

මුදර (රු. මි) 

01 පුනයහ්තාන විඹදම් 
පුේර ඳඩිනඩි  
භන් විඹද ත 
ළඳයු ත  
නයත්තුම විඹද ත  
ේේහ  

           178.20 
       1.00 
       8.00 
       6.50 
1,288.80 

 
 
 

1,482.50 

02 ප්රහ ධන විඹදම්  

ප්රි වසකයණ වහ ළඩි දිතුණු කිරීම් 
ඵයහ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 
ඹන්ත්ර වහ උඳයණ ගේරදී ළනීභ 
හවන  

සථහය ත්කම් 
හවන 
ලීඵඩු වහ අේනකුත් උඳයණ 
ඹන්ත්ර වහ උඳයණ 
න ඵයහ ඉදිකිරීභ 
න ප්රධහන හර්ඹහරඹ ඉදිකිරීභ 
වී වම කිරිේ ත වහ වම පිටි කිරීේ ත 
යහඳෘ අඹ 
ඉය ත වහ ඉය ත ළඩිදියුණු කිරී ත 
ධහරිතහ ර්ධනඹ 

 
 

109.80 
   5.00 
   5.00 

 
100.00 
 18.40 
 10.00 
190.00 
150.00 
250.00 
   2.00 
  30.00 

 
 
 
 

119.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

750.40 

මුලු එක   2,352.70 
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2020 ්තේේ ව්තධන  ඉරක්ක  

            රු. මිලිඹන  රු. 

මිලිඹන 

ප්රහ ධන විඹදම්  

ප්රි වසකයණඹ වහ ළඩි දිතුණු කිරීම් 

ඵයහ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 109.80 

ඹන්ත්ර වහ උඳයණ ගේරදී ළනීභ 5.00 

හවන  5.00 119.80 

සථහය ත්කම් 

හවන ගේරදී ළනීභ 100.00  

ලීඵඩු වහ අේනකුත් උඳයණ 18.40 

ඹන්ත්ර වහ උඳයණ 10.00 

න ඵයහ ඉදිකිරීභ 190.00 

න ප්රධහන හර්ඹහරඹ ඉදිකිරීභ 150.00 

වම කිරිේ ත වහ වම පිටි කිරීේ ත යහඳෘ අඹ 250.00 

ඉය ත වහ ඉය ත ළඩිදියුණු කිරී ත 2.00 

ධහරිතහ ර්ධනඹ 30.00 750.40 

මුලු එක   870.20 

 
 

2019 ්තේේ ප්රහ ධන හඳෘි  රට අදහර ප්රගති ඹ 2019.09.30 දිනට 

 

ළයුවන/ යහඳෘ අඹ 
ේන් 

ශ මුදර 
(රු. ගේ) 

විඹදභ ර 
මුදර 

(රු.  ගේ) 

ේබෝ අ 
ඉරක්ඹ 

ේබෝ අ 
ප්ර අඹ 

ඵයහ වහ ළසිකිිනඹක් ඉදි කිරීභ (ඵයහ 78 
ක් වහ) 

28.00 - 50% 5% 

ඵයහ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ (ඵයහ 98) 93.00 - 50% 5% 

ලී ඵඩු වහ හර්ඹහර උඳයණ ගේරදී ළනීභ වහ 

CCTV වි කිරීභ 
2.00 1.10 100% 90% 

සර්ඹහේරොේඹන්  විදුිනඹ ජ්නනඹ ය ළනීභු 
අදහර උඳේේලන ේේහ ේනුේන් ේවීභ 

5.00 - 40% 5% 

ඵයහ ඉදි කිරී ත වහ අලුත්ළඩිඹහ කිරී ත රු 
අදහර  උඳේේලන ේේහ ළඳයීභ ේනුේන්  
ඉරජිේන්රුභඹ හර්ඹඹන් පිළිඵ භධයභ 
උඳේේල හර්ඹරලඹ  ේත උඳේේල හසතුම 
ේවීභ 

10.00 - 

 

40% 5% 

ධහරිතහ ර්ධනඹ 2.00 1.20 60% 60% 

2017 ර්ේේ යහඳෘ අ ේනුේන් ේවීභ 60.00 57.70 - - 

මුලු එක  200.00 60.00   

 

2019 ර්ේේදී භවහ බහණ්යහහයඹ භගින් රු. ගේිනඹන 60.0  ප්ර අඳහදනඹක්ද අභහතයහරලඹ භඟින්         
රු. ගේිනඹන 11.6  මුදරක්ද රඵහ දී ඇ අ අතය, එභ මුදම 2017  ර්ේේ බිමඳත් වහ 2019 ර්ේේ 
යහඳෘ අ වහ ේවී ත ය ඇත. 
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2017 වහ 2018 ර්ේේ යහඳෘ අ ේනුේන් තදුයුත් ේවීභු අලය ප්ර අඳහදනඹ රු. ගේිනඹන 
73.9 කි. 

 

විසතයඹ 
අතළ අ බිමඳත් 
ටිනහභ         
( රු. ගේ) 

රළබීභු ඇ අ 
බිමඳත් 

ටිනහභ  
(රු. ගේ) 

ේවීභු ඇ අ 
ැසදවුභ මුදර 

(රු. ගේ) 

ේවීභු 
ඇ අ මුලු 
මුදර  

(රු. ගේ) 
අභහතයහරලඹ භඟින් රඵහදුන් 
අත් අහය ත මුදර 

- - - 11.60 

2017 ර්ේේ ප්රහ ධන 
යහඳෘ අ ේනුේන් ේවීභු 
ඇ අ මුදම 

21.20 13.80 - 35.00 

2018 ර්ේේ ප්රහ ධන 
යහඳෘ අ ේනුේන් ේවීභු 
ඇ අ මුදම 

 
21.20 

3.60 2.50 27.30 

මුලු එක  42.40 17.40 2.50 73.90 
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04.කෘෂිකහ්තමික වහ ේගතොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 

 දළක්භ  

ේේීයඹ ෘෂිර්භහන්තේේ අග්රනය ැසරහවීභ තුමිනන් දකුණු ්සිඹහේව් ඳයභහදර්ීය ෘෂි යක්ණ 

්ඹතනඹ වීභ. 
 

 ේභේවය  
ෘෂිහර්ගේ යක්ණඹ වහ ්යක්ණඹ ළරසීභ වහ හමූි  ප්රඹත්නඹන් වහ අදහශ ්ඹතන 

 තඵන්ීකයණඹ තුමළින් ජ්හතයන්තය පිළිත වළකි විශිසඨ ේේහක් ළඳයීභ. 
 

 කහ්තඹඹන් 
ෘෂිහර්ගේ වහ ේෛවිජ්න යක්ණ භණ්යරඹ විසින් සිදු යනු රඵන ේභේවය ෘෂිහර්ගේ 

අදහන ත ශභනහයණඹ වහ භහජ් සුඵහධනඹ ේර ප්රධහන ේෛුස ේදු ර්ගීයණඹ ය 

දළක්විඹ වළ. 
I. කෘෂික්තමික අදහනම් කශභනහකයණඹ 

අදහන ත ශභනහයණ ක්රභේව්දඹක් ලේඹන් ශ්රී රරහේව් ෘෂිහර්ගේ ේෂේත්රඹු හ වහ ඳශු 

යක්ණඹ වහ හභහනය යක්ණඹ ඹන අරල ඹුේත් ේඵෛේවො ෘෂිහර්ගේ යෂණඹ වඳුන්හේදගේන් 

වදිසි ්ඳදහදී ේෛවි ජ්නතහු සිදුන ්ර්ක  ඳහඩු අභය ළනීභ වහ ව එන් 

අසථහදී ෘෂිහර්ගේ ණඹ රඵහේදන මූරය ්ඹතනරු සිඹ මුරය සථහයත්ඹ ර්ධනඹය 

ළනීභ වහ ඳසුගිඹ දල වතය හරඹ තුමශ ෘෂිහර්ගේ වහ ේෛවිජ්න යෂණ භණ්යරඹ භඟින් 

ඉටුවී ඇ අ ේභේවය අ අවිලහර ේව්. 

 

කෘෂිකහ්තමික වහ ේගතොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ විසින් ක්රිඹහත්භක කයන රද යක්ණ ේඹෝජනහ 129 

හ යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභ 
 වී හ, ඵයඉරිගු, අ අේර් ේඵො හ (මුර,යුජු,ේොඹහ,උඳු), ේරෛකු ලනු , උක්, 

අඳනඹන ේඵො, ළවිින ේඵො (ේත්), ේඳෛම, භම, ඉගුරු, ගේරිස, එරළු, ේේම, 
ඳරතුමරු 

 ඳශු යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභ 
 එළු, , ළසසි ඳළුව් 

හභහනය යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභ 
 ඵයහ යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 
 ෘෂි උඳයණ යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 
 වදිසි අනතුමරු යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 

 සුේත ේෝය යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 

 ේයොද 2, ේයොද 4 රළක්ුර් ව අේනකුත් ේතන ඳහර්ලවීඹ යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 

 

 

 

 



 

 

130 
 

II. භහජ සුබහධනඹ 

ෘෂිර්ගේ වහ ේෛවිජ්න යෂණ භණයරඹ විසින් ශ්රී රරහේව් ෘෂිහර්ගේ ේෂත්රඹ වහ 

 තඵන්ධ සිටින ේෛවීන්ේ  විශ්රහගේ දිවිඹ සුයක්ෂිත කිරීේ ත අයමුිවන් ේෛවි වහ ීකය විශ්රහභ ළටුප් 

වහ භහජ් ්යක්ණ ේඹොජ්නහ ක්රභඹ වඳුන්හේදන රදී. 

ේගතොවි විශ්රහභ ළටුප් වහ භහජ ්යක්ණ ේඹෝජනහ රභඹ 

ජ්හ අ ්ර්ක ඹ නහ සිටුවීභු භවඟු දහඹත්ඹක් ඳඹන ේෛවි වහ කාය ප්රජ්හ ඹ අවු 60 
ඉක්භව ඳසු, ේෛවිඹහු වහ ේෛවි ඳවුරු ්ර්ක  ලක් අඹක් රඵහදීභු ේභි  ප්රධහන අයමුණ ේව් . 

1987 අර 12 දයණ ේෛවි විශ්රහභ ළටුප් ව භහජ් ්යක්ණ ප්ර අරහබ ේඹොජ්නහ ක්රභ ඳනේත් 

නිේඹො 2014  භහර්තුම භ 14 දිනළ අ 1855/49 අ අ විේලේ ළට් ඳත්රඹ භඟින් ේෛවි විශ්රහභ ළටුප් 

ේඹොජ්නහ ක්රභඹ ප්ර අරවිධහනඹ ය 2014 ජ්නහරි 01 දින සිු න ේඹොජ්නහ ක්රභඹ රිඹහත්භ 

යන රදී.  

2014 ජ්නහරි 01 සිු රිඹහත්භ ේෛවි විශ්රහභ ළටුප් ේවී ත ඳවත ඳරිදි ේව්. 

ඹ(අවුරුදු)   භහසි විශ්රහභ ළටුඳ (රු: ) 

60 - 63    1000/- 

64 - 70    1250/- 

71 - 77    2000/- 

78 වහ ඊු ළඩි               5000/- 

2016 ර්ඹ න විු ේෛවීන් රයහ 959,254 ක් ේෛවි විශ්රහභ ළටුප් වහ භහජ් ක්රභ ේඹි  

්යක්ණ ේඹොජ්නහ දහඹත්ඹ රඵහ ඇත.  
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 අඹ ළඹ වහ 2019 ව්තධන ළඩටවන් 

ළඩටවන/ 

හඳෘි ඹ 
ේන් කශ මුදර 

(රු.මිලි) 
විඹදම් කශ මුදර 

(රු.මිලි) 
ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 
අනිහර්ඹ 
යක්ණඹ 
(2202) 

3,5028.00 1,388.00 100% 100% 

ේෛවි විශ්රහභ 

ළටුඳ, ීකය 

විශ්රහභ ළටුප් වහ 
ේභේවයු ත 

විඹදභ (1503) 

3,340.00 2,250.00 100% 100% 

 
ප්රහ ධන විඹදභ 
(2201)  

5.00 - - - 

 
* 2017/18 භව න්නඹ වහ 2018 ඹර න්නඹද 2018/19 භව න්නඹ දවහ න්දි ේමන 

ස ය ඇ අ නිහ රළබිඹ යුතුම ි ඟ ප්ර අඳහදන රළබිඹ යුතුමඹ. (රු.ගේින.3,502-1,388=2,114) 
 

 අඹ ළඹ වහ 2020 ව්තධන ළඩටවන් 

ළඩටවන/ හඳෘි ඹ අේප්ක්ෂිා මුදර 
(රු.මිලි) 

අනිහර්ඹ යක්ණඹ (2202) 4,516.58 

ේෛවි විශ්රහභ ළටුඳ, ීකය විශ්රහභ ළටුප් 

වහ ේභේවයු ත විඹදභ (1503) 
3,901.37 

ප්රහ ධන විඹදභ (2201)  
 

40.00 
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05.ජහි ක ්වහය ප්ර ්තධන භණ්ඩරඹ 

දළක්භ 

ේෛවි ජ්නතහේ  ව අඩු යප්රහද ඇ අ ජ්නතහේ  අභිභහනඹ නළතත් ඇ අ කිරීභ වහ 
ළය  ුවන් රිඹහත්භ කිරීභ භගින් ්ර්ක  සහීකනත්ඹ ව ස විලසහඹ ඇ අ කිරීභ. 

ේභේවය 

ප්ර අරහීනන්  ේ  ්ර්ක  සහීකනත්ඹ ඇ අ කිරීභුත් අනුන් භත ඹළපීේ ත  රසෘ අඹ භ වළයවීභ 
වහත් ෘෂිර්භ , ඳශු  තඳත් ව ේනත් ක්ේේත්ර  ර නිපුණතහ රර්ධනඹ දවහ වබහගීත් 
රර්ධන ළය ුවන්  රිඹහත්භ කිරීභ' 

 

වළදින්වීභ 

ජ්හ අ ්වහය ප්රර්ධන භණ්යරඹ  1973 ේර් ශ්රී රරහ ජ්හ අ හගිනි නිවීේ ත යහඳහය භණ්යරඹ 

ේර ඳහර්ිනේ තන්තුම ඳනතක් භගින් සථහපිත ර ්ඹතනඹකි .ේඳය නහභඹ  15.05.2009 දින ඳළ අ 

අභහතය භණ්යර ැසසවීේ තදි ජ්හ අ ්වහය ප්රර්ධ භණ්යරඹ ේර ේනස කිරීභු ීනයණඹ විඹ .

1973  ේර්දි ේභභ භණ්යරඹ පිි ටුවීභු එක්ත් ජ්හීනන්ේ  රභඹ ව ්වහය ව ෘෂිර්භ 

්ඹතනේේ   ) (Food and Agriculture Organization - FAO ) ද වහඹ  . රළබිිව. ේභභ ්ඹතනඹ 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ ඹුේත් රිඹහත්භ න යහඳෘ අ  තඵන්ීකහයේඹක් ේර රිඹහයන 

රදී. 1978 සිු භණ්යරඹ විවිධ භහජ් රර්ධන යහඳෘ අ තභන් විසින්භ ්ය තබ ශ අතය ේභි  

අයමුණ වේේ ශ්රී රරහේව් යහත් පීඩිත ජ්නතහු ේේඹ කිරීභයි . 

විධි නිේඹෝගත අනු කහ්තඹඹන් 

1)  විේන් ේතෛය ේේීයඹ වහ ඳහය තඳරි ්වහය ප්රර්ධනඹ භගින් ජ්නතහ අතය 
කහ සුරබ කිරීභ. 

2) අඹ එතුම ශ ේේීයඹ ්වහය නිසඳහදනඹ කිරීභ ව කහ නිසඳහදනඹ ය 
ේශදේඳෛරු ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ අලය  ඳවසු ත ළඳයීභ. 

3) යජ්ේේ නිේඹො ඳරිදි අලය අසථහර න ත යන රද ධහනය ර් ගේරදි ළනීභ 
ව ්නඹනඹ කිරීභ. 

අයමුණු 

 යජ්ඹ විසින් ස යන රද රර්ධන ළය පිිනේරු අනුකර හභහජීඹ වහ 
්ර්ක  රර්ධනු දවහ විේේීයඹ ,ේේශිඹ නිේඹොජ්නඹන්ි  ්ධහය රඵහ ළනීභ 

 භවජ්ේනොඳහය හභහජීඹ වහ ්ර්ක  රර්ධනඹ ේඹොජ්නහ ක්ර භ රිඹහත්භ කිරීේ තදි 
්ඹතනරු වහ ේනත් භණ්යර රු වහඹ වීභ 

 ෘෂිහර්ගේ වහ හර්ගේ රර්ධනඹ ේේයි  ේඹෛමු වු නිලසචිත ේඹොජ්නහ  රභරු 
්ධහය කිරීභ ,එභ ේඹොජ්නහ ක්රභ දියුණු කිරීභ ව  තඵන්ීකයණඹ කිරීභ 
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 ෘෂිහර්ගේ වහ හර්ගේ නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ දවහ ව ේඹොජ්නහ රිඹහත්භ 
කිරිේභි රහ ්ණ්ඩුේව් ේනෛවු නිේඹොජ්න උනන්දු කිරීභ  

 ජ්හතයන්තය හගිනි නිවීේ ත ව් ඹහඳහයඹ ව ේනත් ක වහ භහන විේේීයඹ ්ඹතන ,
ර ත ේවො ගේ අ භ වේඹොගි වීභ   

ව්තධන ළඩටවන්ර මූර වහ ේබෞි ක ප්රගති ඹ  9102 . 12.91 

පුනයහ්තාන - ේන් කශ මුදර -34.2(රු.මි)             

          විඹදම් කර මුදර - 34.8 (රු.මි) 

                                                    30.09.2019 දක්හ ප්ර අඹ 

ක්රිඹහකහයකම් 
 

මූර ප්රගති ඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ හ්තෂික 

විඹදභ 
(රු.මි) 

හ්තෂික 

්දහඹභ 
(රු.මි) 

ඳළර තහන - 
නහයහේවේන්පිු 

ඉරක්ඹ 
11.33 13.74 නහරි ළසිඹන්ු ේතුම රර්ධනඹ 

වහ අලය සිඹළුභ ඳළර, ේඳෛේවෛය, 

ේභර ත ්දිඹ ේභයින් රඵහ ත වළ. 
ප්ර අඹ 

5.26 

 

7.14 

 

ඳළර තහන - 
ේදි ර 

ඉරක්ඹ 5.61 5.92 නහරි ළසිඹන්ු ේතුම රර්ධනඹ 

වහ අලය සිඹළුභ ේේ ඳවසු ගේරු රඵහ 

දීභ දවහ ේභභ අේරවිළර ්ය තබ යන 

රදි. 
ප්ර අඹ 

3.31 4.76 

ේදි ර 
අේරවිළර 

ඉරක්ඹ 54.45 55.00 ේේීයඹ නිසඳහදඹන්ේ  නිසඳහදිත, 

භණ්යරේේ නිසඳහදිත වහ එදිේනදහ 

ඳහරිේබොජ්නඹ දවහ අලය න නිසඳහදිත 

ේභභ අේශවිළිනන් ඳහරිේබොගිඹන්ු ගේරදී 

ළනීභු අහල රහ ඇත 
ප්ර අඹ 

19.87 22.57 

ේදි ර pastry 

shop 

ඉරක්ඹ 7.83 8.00 උදෆන, දිහ වහ   විේන් ේතෛය 

ේඳොයදහයී වහ පිරිසිදු අවහය (ේේීයඹ ්වහය 

ර්ද ඇතුමරත්) ඳහරිේබොගිඹන් වු 

ළඳයීභ. 
ප්ර අඹ 

3.58 4.72 

ධහනය ව 

වම ඳහද ව 

නිසඳහදන 

 

ඉරක්ඹ 4.98 5.93 වම පිටි (400g x 1543) 

ේතො පිටි (400 g x 1771)   

ඳළට් නිසඳහදනඹ ය ඇත. 
ප්ර අඹ 

0.43 0.20 
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ක්රිඹහකහයකම්  

මූර ප්රගති ඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

 

හ්තෂික 

විඹදභ 
(රු.මි) 

හ්තෂික 

්දහඹභ 
(රු.මි) 

ඳහය තඳරි 
වම 

ව් ඹහඳෘ අඹ - 
රරකුට්ටිඹ 

ඉරක්ඹ 14.35 16.24  සුළම-           (1 Kg x 9627) 

 ඳච්චලේඳරුභහම-(1 Kg x 864) 

 කුරුළුතුමය-        (1 Kg x509) 

 ළු හීනටි-        (1 Kg x 1359) 

වම ඳළට් නිසඳහදනඹ ය ඇත. 

ප්ර අඹ 4.25 1.80 

 

වම 
ඵශයණ 

කිරීේ ත  
ව් ඹහඳෘ අේඹි  
රර්ධන 
ුයුතුම 

ඉරක්ඹ 27.19 නිඹමූ 

යහඳෘ අඹකී 

ඵශෘත වම ඳළට්(10kg x7765) වහ 

(5kg x3118) නිඳදහ ඇ අ අතය,  

ත උත්ේත්භ වහ අනුයහධපුය ශහඳ ර 
ඳහම දිහ ේඳොන ළයුවේන් 
ළඳයු තරුන් ේත වම ඳළට් 
(10kg x7514) වහ (5kg x2970) ේඵදහවළය 
ඇත. 

ප්ර අඹ 5.87 - 

ේොඹහ පිටි 

බිසටි වහ 
එක්සුෲයඞ් 
සනළක් 

නිසඳහදනඹ 

ඉරක්ඹ 2.49 නිඹමූ 

යහඳෘ අඹකී 

ේබ්බි යසක් 20kg නිසඳහදනඹ ය ඇත 

ප්ර අඹ 0.04 - 

 

ඌන බහවිත 
ඳශතුමරු භගින් 
බීභ 
නිසඳහදනඹ 

ඉරක්ඹ 1.59 1.60 (ටු අේනොදහ - 738 )  

(ේයළු- 938)  

බීභ ේඵොතම නිසඳහදනඹ ය ඇත.  

ප්ර අඹ 0.11 

 

0.07 

 

තණභමවිර 

ේෛවිඳර  

ඉරක්ඹ 3.94 4.12 ප්රේේලේේ හගිනි ඳවුම  තඵන්ධ ේෛු 

 උරු අක්ය 08 ක් හ ය ඇත 

ප්ර අඹ 0.01 0.05 
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ක්රිඹහකහයකම් 

 මූර ප්රගති ඹ 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 
හ්තෂික 

විඹදභ 
(රු.මි) 

හ්තෂික 

්දහඹභ 
(රු.මි) 

 

 

ඉරක්ඹ 7.01 7.05  ේකොම්ේඳෝසට් ේඳොේවොය (20kg x  
3850),(10kg x 1450),( (5kg x 490), 

(2kg x 720) ඳළට් නිසඳහදනඹ ය 
ඇත. 

 ඵදුන් මිශ්රණඹ  (20kg x 3605), (10kg 

x 2490) ඳළට් නිසඳහදනඹ ය 
ඇත. 

ප්ර අඹ 2.06 2.17 

 

 

වම ඵරකයණ නිඹමූ හඳෘි ඹ 

ඉරක්ත 

රිඹහහය ත 

2019 ර්ඹු 

ේන්ශ ප්ර අඳහදන 

(රු මීය ) 

මූරය ප්ර අඹ 

(රු මීය ) 

යහඳෘ අඹ/ ළයුවන 

ඹුේත් රඵහදීභු අේප්ක්ෂිත 

ළය /ේේහ ව ේවෝ අ 

ප්ර අඹ 

1. ්නඹනි 

ඵශෘත වම 

ේේීයඹ වම භ 

ඵරයණඹ ේෛු 

ජ්හ අ ඳහම දිහ 

ේඳොන 

ළයුවනු 

ළඳයීභ 

27.19 5.87 ඵශෘත වම ඳළට් 

ේෛු මූඳහහය ගේ අ 

වයවහ කඳන් ක්රභඹු 

ඳහම දිහ ්වහය 

ළඳයු තරුන් වු රඵහදීභ 

 

2.  අවිච්ේේද නළත   

මුළු එක  27.19 5.87  
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06. ජහි ක ඳසු අසනු කශභනහකයණ ්ඹානඹ 

 

දළක්භ - ජ්හ අ ්වහය සුයක්ෂිතතහ වහ  අයහය ඳසු අසනු රර්ධනේේ විශිසඨතභ 

ේක්න්ද්රසථහනඹ වීභ 

ේභේවය -හර්ඹක්භ වහ පරදහයි ඳසු අසනු තහක්ිව භළදිවත්වීභ තුමළින් ජ්හ අ ්වහය 

සුයක්ෂිතතහේඹි   අයහය රර්ධනඹ ඇ අකිරීභ වහ තයඟහරී ගේරක් ඹුේත් ේේීයඹ වහ 

විේේීයඹ ේශඳරු උස තත්ත්ේඹන් යුත් සුයක්ෂිත ්වහය නිසඳහදන ළඳයීභ ු  ළඳයු ත වහ 

අඹදහභඹන් ලක් අභත් කිරීභ 

්ඹානේේ කහ්තඹඹන් 

 ශ්රී රරහේව් ඳලසචලහත් අසළන්න පිළිඵ තහක්ණඹ ළඩිදියුණු කිරීභු අලය න ඳර්ේේණ 

වඳුනහේන ප්රමුතහ ස ය කහ දිඹත් කිරීභ. ක ඹුේත් වී, වම අේනකුත් ධහනය ර් 

එශළු වහ ඳශතුමරු,ක්ේේත්ර ේඵො, කුළුඵඩු ේඵො, වහ ළප භම ර අසනු ේනලීභ, 

ඳරිවයණඹ වහ ප්රහවනඹ, ඵයහ කිරීභ ව මතඵහ ළනීභ, ප්රහථගේ ව ේවිීනයි ළසු ත 

ක්රභ, අතුමරුපර බහවිතඹ, තත්ත් ව අයණඹ ්දිඹු අදහර තහක්ණඹන් වඳුනහ ළනීභ 

වහ ප්රචලහයණඹ 

 ෘෂි ේඵොඹන්ි  ප්රහථගේ ව ේවිීනයි ළසු ත පිරිළඹ අඩු කිරීභ වහ ඳසු අසනු 

තහක්ිව ක්රභ ඹහන්ත්රීයණඹ කිරීභ ව විකාභත් ඳසු අසනු තහක්ිව ක්රභේව්දඹන් 

වයවහ ෘෂිහර්ගේ ේඵොඹන්ේ  ේඳො, ඹ තත්ඹ ඉවශ නළරවීභ වහ ක තුමළින් 

ජ්නතහේ  ේඳො, ඹ භට්ුභ නඟහ සිටුවීභ 

 ේෛවීන්ේ  ්දහඹ ත ව ැසකිඹහ අසථහ   ළඩිකිරීභ ව ජීේනොඳහඹ භහර් ළඩිදියුණු 

කිරීභ වහ ග්රහමීය ඹ භට්ුගේන්  අයහය ෘෂි ්්රිත ර්භහන්ත රර්ධනඹ කිරීභ වහ යහප්ත 

කිරීභ  

 නිසඳහදන අේරවිේේ ගුණහත්භබහඹ, ඳසු අසනු තහක්ණඹ පිළිඵද න ීයමපීඹ ක්රභ 

බහවිතඹ වහ බහණ්ය අේරවි ඳවසු ත ළඩි දියුණු කිරීභ ඇතුමළු ඳසු අසනු තහක්ණ 

ක්ේේත්රේේ  ළඩිදියුණ ශ ශිමපීඹ ක්රභ පිළිඵ පරදහයී තහක්ණ හුභහරු වහ කහ 

ේෛවීන්, ේෛවි රවිධහන වහ අේනකුත් ඳහර්ලරුන් වහ ේනත් අදහර ඉරක් 

ණ්යහඹ ත අතය ප්රචලිනත කිරීභ.  
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2020 ව්තධන ඉරක්ක 

යහඳෘ අඹ ඇසතේ තන්තුමත මුදර 
(රු.ගේ.) 

ඳර්ේේණ යහඳෘීනන්-2019 ර්ේේ සිු රිඹහත්භ න 9.80 

ඳර්ේේණ යහඳෘීනන්-2020 ර්ේේ අළු අන් ්ය තබ න 1.92 

රර්ධන යහඳහීනන් 80.06 

්ඹතන රර්ධන යහඳෘීනන් 45.26 

එක  137.04 

 

ළඹ ශී්තඹ 
2019 ්තඹට 

ේන් කර 

මුදර (රු.මි) 

2019.09.30 
දක්හ නිදවස 

කය ඇි  මුදර 

(රු.මි) 

2019.09.30ට මූර ප්රගති ඹ මූර 

ප්රගති ඹ 

% ා 

විඹදභ 
ඵළඳීම් අවිච්ේේද 

පුනයහර්තන  

(118-02-05-03-
1503) 

120.00 88.70 88.70 - - 73.90 

ප්රහ ධන  

(118-02-05-03-
2201) 

20.00 - 0 0.07 0.64 3.60 

ප්රහ ධන  

(118-02-03-20-
2509) 

82.96 

 

26.20 25.87 4.96 27.60  

රර්ධන ළයුවන - ළඹ ීයර්ඹ වහ විේේල යහඳෘ අ (යහඳෘ අ ර්ඹ) : (විේේල ණඹ, විේේල 
්ධහය,ප්ර අඳහර්ලවීඹ,ේනත්) 

 

රර්ධන යහඳෘ අ 44.16 1.43 1.41 0 26.14 62.4 

රර්ධන යහඳෘ අ 
(2018 ේර් ඵළඳී ත 
ේනුේන්) 

28.31 24.24 24.23 3.85 0.13 99.7 

ඳර්ේේණ යහඳෘ අ 10.48 0.54 0.22 1.11 1.34 25.5 

මුළු එතුම  222.95 114.91 114.57 5.03 28.25 66.31 
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07. ශ්රී රවකහ කෘෂිකහ්තමික ඳ්තේේණ ප්රි ඳත්ි  බහ 

දළක්භ - ශ්රී රරහේව් භහජ්-්ර්ක  රර්ධනඹ ව අ යනු රඵන උේදීප්ත ව  අයහය 
ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ රර්ධන ව නයයණ ඳේධ අඹක් ඇ අ කිරීභ 
 

ේභේවය - ප්ර අඳත් අ  තඳහදනඹ ඳවසු ත ළඳයීභ  තඵන්ීකයණඹ අීකක්ණඹ ව ඇයීභ 
තුමිනන් ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ රර්ධන ව නයයණ ජ්හ අ රර්ධන අභිභතහර්ථ යහ 
ේඹෛමුකිරීභ ව අ කිරීභ 
 

ප්රධහන කහ්තඹඹන්  

 ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ශභනහයණඹ 
 ඳර්ේේණ ඳසුවිඳයභ වහ ඳර්ේේණ ප් ය අඹ ඇයීභ 

 ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ප්ර අඳත් අඹ වහ ප්රමුතහ ස කිරීභ 

 ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේඹන් අභිේප්රේයණඹ කිරීභ 

 ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ වහ මූරය ප්ර අඳහදන ළඳයීභ 

 ෘෂිහර්ගේ භහන  තඳත් රර්ධනඹ  
 

ළඩටවන/ හඳෘි ඹ පිළිඵ ේකටි වළදින්විභ -  

1987 අර 47 දයන ශ්රී රරහ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ප්ර අඳත් අ බහ ඳනත භගින් 1987 ේදළ තඵර් 22 න 

දින ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ ඹුේත් සථහපිත යන රද ේභභ ්ඹතනේේ මූින හර්ඹඹන් නුේේ 

ඳර්ේේණ වහ ි තය ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ භගින් ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ වහ රර්ධනඹ 

ලක් අභත් කිරීභ වහ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ප්ර අඳත් අ වහ උඳහඹ භහර් ස කිරීභයි.  

ඳහ්තලසකරුන් - ජ්හ අ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ්ඹතන (NARS) / ජ්හ අ ෘෂිහර්ගේ විලස විදයහර  

ළඩටවන/ හඳෘි ේේ අයමුණ -  

 ඳර්ේේණ වහ ි තය ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ භගින් ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ වහ 

රර්ධනඹ ලක් අභත් කිරීභ 

 ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ වහ රර්ධනඹ ලක් අභත් කිරීභ වහ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ප්ර අඳත් අ, 

ප්රමුතහ වහ උඳහඹ භහර් ස කිරීභ 

 ෘෂිහර්ගේ විදයහඥයින් දවහ ඳලසචලහත් උඳහකා අසථහ රඵහදීභ වහ ෘෂි ඳර්ේේඹන් දිරිභත් 

කිරීේ ත ළයුවන් සිදුකිරීභ භගින් ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ අරලේේ භහන  තඳත් රර්ධනඹ 

කිරීභ 

 ෘෂිඳර්ේේණ ්ඹතනර  ේබෘෘ අ වහ භහන  තඳත් ේතෛයතුමරු පිළිඵ අදහර අභහතයහරල 

දළනුත් කිරීභ තුමළින් ඳර්ේේණරදී මුහුණේදන ළුළු නියහයණඹ කිරීභ 

 

පුනයහ්තාන - ේන් කශ මුදර - රු.මි. 200.00()          විඹදම් කශ මුදර - රු.මි.  117.96  
 

ප්රහ ධන -        ේන් කශ මුදර - රු.මි.  30.00               විඹදම් කශ මුදර - රු.මි.  6.98  
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ළඩටවන 

 

 

ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

 

 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ 

 

ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

1.කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේණ 

කශභනහකය

ණඹ 

1.70 0.50 1.1. කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේණ ්ඹාන 

භහේරෝචනඹ කිරීභ 
I. භහේරොචලනඹ 

කිරීභු නිඹගේත 
්ඹතන රයහ - 
10 

 
1.2.  ජහි ක 

කෘෂිකහ්තමික ඳ්තේේණ 

ළරළසභ (NARP) 

ඹටේත් ක්රිඹහත්භක 

කයේගතන ඹනු රඵන 

ඳ්තේේණ හඳෘි ර 

ප්රගති ඹ භහේරෝචනඹ 

කිරීභ 

 
I. ප්ර අඹ 

භහේරොචලනඹ ශ 
යුතුම යහඳෘ අ 
රයහ - 57 

 
1.3. NARS 

්ඹානර 

මූර, ේබෞි ක, 

භහන වහ 

ඳ්තේේණ 

ේාොය රු 

ඇ රත් 

INFORM 

ේාොය රු 

ඳේධි ඹ 
I. ේතෛයතුමරු 
රඵහදිඹ යුතුම NARS 
්ඹතන රයහ - 30 

1.1. කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේණ ්ඹාන 

භහේරෝචනඹ කිරීභ 
I. භහේරොචලනඹ 

ශ ්ඹතන 
රයහ  - 9 

II.  ේබෘ  අ 
ප්ර අඹ  - 90% 

 

1.2.  ජහි ක 

කෘෂිකහ්තමික ඳ්තේේණ 

ළරළසභ (NARP) 

ඹටේත් ක්රිඹහත්භක 

කයේගතන ඹනු රඵන 

ඳ්තේේණ හඳෘි ර 

ප්රගති ඹ භහේරෝචනඹ 

කිරීභ 

 
I.  ප්ර අඹ 

භහේරොචලනඹ 
ශ යහඳෘ අ 
රයහ -  54 

II.  ේබෘ  අ 
ප්ර අඹ  - 94% 

 

 1.3.  NARS 

්ඹානර මූර, 

ේබෞි ක, භහන වහ 

ඳ්තේේණ ේාොය රු 

ඇ රත් INFORM 

ේාොය රු ඳේධි ඹ 
I. ේතෛයතුමරු රඵහ දී 
ඇ අ NARS ්ඹතන 
රයහ - 18 
II.  ේබෘ  අ 
ප්ර අඹ  - 60% 
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ළඩටවන 

 

ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

 

විඹදම් 

කශ 

මුදර 

(රු.මි.

) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

2.කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේණ 

ප්රි ඳත්ි ඹ 

වහ ප්රමුඛ්ාහ 

කස කිරීභ 

1.15 0.35 2.1  NARS හි ඳ්තේේණ 

ක්රිඹහත්භක ළරළසභ 

විලසේමණඹ 

I. විලසේමණඹ කශ 

තු  NARS ්ඹාන 

ළරළසභ වඛ්හ - 21 

2.2 කෘෂිකහ්තමික අවලේේ 

න ප්රමුඛ්ාහ පිළිඵ දළනුත් 

කිරීභ වහ ම්භන්ත්රණ 

ඳළළත්වීභ 

I. වවිධහනඹ කශ තු  

ම්භන්ත්රණ/ ළඩමුළු 

වඛ්හ - 11 

2.3 ල විදහ ජහි ක 

ඳ්තේේණ ප්රමුඛ්ාහ ළකීභ 

I. වවිධහනඹ කශ තු  

ම්භන්ත්රණ/ 

ළඩමුළු වඛ්හ -21 

 

2.1  NARS හි 

ඳ්තේේණ ක්රිඹහත්භක 

ළරළසභ විලසේමණඹ 

I. විලසේමණඹ 

නිභකශ NARS 

්ඹාන වඛ්හ - 21 

II.  ේබෟ ි ක 

ප්රගති ඹ - 100% 

2.2 කෘෂිකහ්තමික 

අවලේේ න ප්රමුඛ්ාහ 

පිළිඵ දළනුත් කිරීභ 

වහ ම්භන්ත්රණ 

ඳළළත්වීභ 

I. වවිධහනඹ 

කශ ම්භන්ත්රණ/ 

ළඩමුළු වඛ්හ - 5 

II.  ේබෟ ි ක 

ප්රගති ඹ  - 45% 

 

2.3 ල විදහ ජහි ක 

ඳ්තේේණ ප්රමුඛ්ාහ 

ළකීභ 

I. වවිධහනඹ 

කශ 

ම්භන්ත්රණ/ 

ළඩමුළු 

වඛ්හ - 6  

II. ේබෟ ි ක 

ප්රගති ඹ  - 2% 
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ළඩටවන 

 

ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

 

විඹදම් 

කශ 

මුදර 

(රු.මි.

) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

3.කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේකඹ

න් 

අභිේප්රේයණඹ 

කිරීභ 

5.35 0.26 3.1. කෘෂිකහ්තමික විශිසඨාහ 

වහ ව SLCARP ම්භහන 

ප්රදහනඹ 

I. අේප්ක්ෂිත ඳර්ේේණ 
ඳත්රිහ/අඹදු තඳත් 
රයහ - 20 

 

3.2 ශ්රී රවකහ ්වහය වහ 

කෘෂික්තභඹ වහ ව ජ්තනරඹ 

 
I. 2019 ේර් දී නිකුත් 

ශ යුතුම ජ්ර්නර 
රයහ - 2 

3.3 විදහත්භක යචනඹ 

පිළිඵ NARS 

ඳ්තේේකඹන් පුහුණු කිරීභ  
I. සිදුශ යුතුම පුහුණු 

ළයමුළු රයහ - 3 
 
 

3.1. කෘෂිකහ්තමික 

විශිසඨාහ වහ ව 

SLCARP ම්භහන 

ප්රදහනඹ 
I. රළබුනු 

අඹදු තඳත් 
රයහ - 53 

II. ේබෘ  අ 
ප්ර අඹ - 100% 
 
3.2 ශ්රී රවකහ 

්වහය වහ 

කෘෂික්තභඹ 

වහ ව 

ජ්තනරඹ 
I. 2019 ඳශමු 

අර්ධ හර්ෂිේේ 
නිකුත් ශ 
ජ්ර්නර රයහ  
- 1 

II. ේබෘ  අ 
ප්ර අඹ - 50% 
 
3.3 විදහත්භක 

යචනඹ පිළිඵ 

NARS 

ඳ්තේේකඹන් 

පුහුණු කිරීභ  
I. සිදුශ පුහුණු 

ළයමුළු 
රයහ - 1 

II. ේබෘ  අ 
ප්ර අඹ  - 33% 
 

4.කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේණ 

වහ 

අයමුදම 

ම්ඳහදනඹ 

3.00 1.50 අන්ා්ත ්ඹානික ඳ්තේේණ 

වහ අයමුදම ම්ඳහදනඹ 

කිරීභ  ළින් ජහි ක 

කෘෂිකහ්තමික ඳ්තේේණර 

ාත්ත්ඹ වහ ළදගතත්කභ 

ළඩිදිතුණු කිරීභ  

 

I. අනුභා වහ න 

හඳෘි  ේඹෝජනහ 

වඛ්හ - 6 

 

අන්ා්ත ්ඹානික 

ඳ්තේේණ වහ 

අයමුදම ම්ඳහදනඹ 

කිරීභ  ළින් ජහි ක 

කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේණර ාත්ත්ඹ 

වහ ළදගතත්කභ ළඩිදිතුණු 

කිරීභ  

 

III.  ප්රි ඳහදන රඵහ 

දුන් හඳෘි  ේඹෝජනහ 

වඛ්හ- 3 

IV.  ේබෟ ි ක 

ප්රගති ඹ  - 50% 
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ළඩටවන 

 

්තඹට 

ේන්කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

විඹදම් කශ 

මුදර 

(රු.මි.) 

ේබෞි ක ඉරක්කඹ ේබෞි ක ප්රගති ඹ 

5.කෘෂිකහ්තමි

ක භහන 

ම්ඳත් 

ව්තධනඹ 

3.00 2.03 ජහාඹන්ාය 

කෘෂිකහ්තමික ඳ්තේේණ 

්ඹාන අාය 

ම්ඵන්ධීකයණඹ 

සිදුකයමින් ේකටිකහලීන 

පුහුණු වහ ඳලසචහත් උඳහධි 

අසථහ වහ ේේශීඹ 

කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේකඹන්ට අසථහ 

රඵහ දීභ 

 

5.1 අේඵෝධාහ 

ගිවිසුම් ඹටේත් ව 

ේකටි කහලීන 

විේේශීඹ පුහුණු 

 
I. රවිධහනඹ 

කිරීභු නිඹගේත 
ේටි හලීන 
පුහුණු රයහ 
- 10 

 

5.2 APAARI 
I. හභහජි 

ේවී ත වහ 
පුහුණු රයහ 
- 5 

 

 

SLCARP-APAARI-

NARA - රවිධහනඹ 
ශ ීකය වහ ජ්රජ් 
 තඳත් පිළිඵ රහපීඹ 
මුළු 

ජහාඹන්ාය 

කෘෂිකහ්තමික ඳ්තේේණ 

්ඹාන අාය 

ම්ඵන්ධීකයණඹ 

සිදුකයමින් ේකටිකහලීන 

පුහුණු වහ ඳලසචහත් උඳහධි 

අසථහ වහ ේේශීඹ 

කෘෂිකහ්තමික 

ඳ්තේේකඹන්ට 

අසථහ රඵහ දීභ  

5.1 අේඵෝධාහ 

ගිවිසුම් ඹටේත් ව ේකටි 

කහලීන විේේශීඹ පුහුණු 
I. රවිධහනඹ 

ශ ේටි 
හලීන පුහුණු 
රයහ - 0 

II. ේබෝ අ 
ප්ර අඹ  - 0% 

5.2 APAARI  
I. ේවී ත වහ රළබුණු 

පුහුණු රයහ - 
1 

II. ේබෝ අ ප්ර අඹ  
- 20% 

SLCARP-

APAARI-NARA - 
රවිධහනඹ ශ ීකය 
වහ ජ්රජ්  තඳත් 
පිළිඵ රහපීඹ මුළු 
2019 අේොසතුම 10-12 
දක්හ ඳත්න රදී.  

5.3 ඳලසචහත් උඳහධි 

පුහුණු 
රඵහදුන් ඳලසචලහත් උඳහකා 
පුහුණු රයහ - 58 

අනිකුත් 

මූරධන 

ක්රිඹහකහයකම්  

15.80 2.38 මිරදී ගතළනීභ - 40 
 

මිරදී ගතළනීභ - 30 
ේබෝ අ ප්ර අඹ - 75% 

මුළු එක  30.00 7.01   
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2020 ්තේේ ඉරක්ක -  

 

 NARS ්ඹතනර ඳර්ේේණ ළරළසභ විලසේමණඹ කිරීභ 

 ෘෂිහර්ගේ අරලේේ න ප්රමුතහ පිළිඵ දළනුත් කිරීභ වහ ඳර්ේේණ ලුහුඬුතහ 

වඳුනහළනීභ වහ  තභන්ත්රණ/ළයමුළු ඳළළත්වීභ 

 NARS ්ඹතනර ඳර්ේේඹන්ේ  දත්ත ැසසකිරීභ වහ විලසේමණඹ ය එි  ප්ර අපරඹ 

පිළිඵ අදහර ඵරධහරින් දළනුත් කිරීභ වහ INFORM දත්ත ඳේධ අඹ ඹහත්හලීන 

කිරීභ 

 NARS ්ඹතන 4ක් (ශ්රී රරහ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේණ ප්ර අඳත් අ බහ, ශ්රී රරහ ජු 

රසථහ, න රයක්ණ ේදඳහර්තේ තන්තුම, ජ්හ අ උේභිද උදයහන ේදඳහර්තේ තන්තුම) 

ඵහි ය විභර්ලණඹ කිරීභ. 

 ්ඹතන 10 (ඳශතුමරු ඳර්ේේණ වහ රර්ධන ්ඹතනඹ, ඳලසචලහත් අසනු ශභනහයණ 

්ඹතනඹ, ඳශු ඳර්ේේණ ්ඹතනඹ, ජ්හ අ ජ්රජීවී  තඳත් ඳර්ේේණ වහ රර්ධන 

නිේඹොජිතහඹතනඹ, උක් ඳර්ේේණ ්ඹතනඹ, තම ඳර්ේේණ ්ඹතනඹ, ක්ේේත්ර ේඵො 

ඳර්ේේණ වහ රර්ධන ්ඹතනඹ, ේවක්ුර් ේෛබ්ඵෆඩු ේෛවි ුයුතුම ඳර්ේේණ වහ 

පුහුණු ්ඹතනඹ, ජ්හ අ ඳළශෆටි නිේයොධහඹන ේේඹ, ේඳෛම ඳර්ේේණ ්ඹතනඹ) ඵහි ය 

විභර්ලණඹ නිර්ේේල රිඹහත්භ ය ඇ අදළයි ඳසුවිඳය ත සිදුකිරී ත   

 විදයහත්භ යචලනඹ පිළිඵ NARS ඳර්ේේඹන් පුහුණු කිරීභ 

 ජ්හ අ ෘෂිහර්ගේ ඳේධ අේේ ශභනහයණ අලයතහ වහ ඳ අන විබතහ 

වඳුනහළනීභ වහ බුේකා ර තබන ළයමුළු ඳළළත්වීභ 

 අන්තර් ්ඹතනි ඳර්ේේණ වහ අයමුදම  තඳහදනඹ කිරීභ 

 ශ්රී රරහ ්වහය වහ ෘෂිර්භඹ පිළිඵද ව ජ්ර්නරඹ නිකුත් කිරීභ 

 ජ්හතයන්තය ්ඹතන භඟ ේවිඳහර්ලසවි  තඵන්ධතහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

 ඳලසචලහත් උඳහකා වහ ේටිහලීන පුහුණු අසථහ ෘෂිහර්ගේ ඳර්ේේඹන්ු රඵහ දීභ 

 NARP යහඳෘ අඹ ඹුේත් රිඹහත්භ න ඳර්ේේණර ප්ර අඹ විභර්ලනඹ 
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08.ේවක්ට්ත ේකොබ්ඵෆකඩු ේගතොවි කටතු  ඳ්තේේණ වහ පුහුණු කිරිේම් 

්ඹානඹ 

ේවක්ුර් ේෛබ්ඵෆඩු ේෛවිුයුතුම ඳර්ේේණ වහ පුහුණු කිරිේ ත ්ඹතනඹ 1972 අර 05 දයන 

ේෛවිුයුතුම ඳර්ේේණ වහ පුහුණු කිරීේ ත ්ඹතන ඳනත ඹුේත් 1972 ේර් දී සථහපිත ය ඇත. 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ ඹුේත් ඇ අ යහසථහපිත ්ඹතනඹක් ේර එඹ රිඹහත්භ ේව්.  

දළක්භ : ේෛවිජ්න වහ ග්රහමීය ඹ අරලේේ  අයහය රර්ධනඹ වහ න දළනුභ ජ්නනඹ ය ේඵදහ 

වළරීේ ත ප්රමුඹහ ඵු ඳත් වීභ  

ේභේවය : ඳර්ේේණ වහ පුහුණු රිඹහහය ත තුමළින් ේෛවිජ්න වහ ග්රහමීය ඹ අරලඹ ලක් අභත් කිරීභ 

කහ්තඹබහයඹ  

1. ේෛවි ුයුතුම ඳර්ේේණ ේඳොණඹ කිරීභ වහ උනන්දු යවීභ, කහු වහඹවීභ ව 

වේඹොඹ දීභ. 

2. යජ්ේේ අභහතයහරල, ේදඳහර්තේ තන්තුම, ඳශහත් ඳහරන ්ඹතන, භවජ්න රසථහ ව ේසු 

්ඹතන භඟින් ේේයන ේෛවි ුයුතුම ඳර්ේේණ  තඵන්ීකයණඹ කිරීභ. 

3. ෘෂිර්භඹ රර්ධනඹු ඵරඳහන ්ඹතනි හධ වහ  තඵන්ධ රුණු මීය ක්ණඹ 

කිරීභ වහ කහ ළන ඳර්ේේණ ඳළළත්වීභ. 

4. ෘෂිර්භඹ වහ අලය ඉය ත ්ර්ක ීයලී ඳරිවයණඹ කිරීභ  තඵන්ධේඹන් මීය ක්ණ 

ඳළළත්වීභ ව ඳර්ේේණේඹි  ේඹදීභ. 

5. ෘෂිහර්ගේ ව ග්රහමීය ඹ රර්ධනඹු අදහශ භහජ්-්ර්ක  ඳර්ේේණ ඳළළත්වීභ. 

6. ශ්රී රහරකි ේවො විේේීයඹ ්ඹතන  තඵන්ධ ය ේන ේවො තනිභ ේවො ේෛවිුයුතුම 

ඳර්ේේණරු අදහශ පුහුණු ඳහඨභහරහ රිඹහත්භ කිරීභ ේවො කහු ඳවසු ත හ දීභ. ඊු අදහශ 

ව අ, ඩිප්ේරොභහ, උඳහකා, තයහ ව  තභහන ව අ පිරිනළමීය භ. 

7. ේෛවිුයුතුම ඳර්ේේණ ව පුහුණු කිරීභු අදහශ හච්ඡහ ව  තභන්ත්රණ ඳළළත්වීභත්, 

ඊු අදහශ හය ප්රහලන ව ඟයහ ප්රහලඹු ඳත් කිරීභ. 

8. ෘෂිර්භහන්තඹු අදහශ රහපීඹ ළුළුරු විඳු ත ේවීභ වහ ්සිඹහනු රහඳේේ 

යුම භඟ වේඹොේඹන් ේෛවිජ්න යෙවඹු  තඵන්ධ ළුළුරු අදහශ ඳර්ේේණ සිදු කිරීභ 

ව ෘෂිහර්ගේ ළුලුරු අදහශ ේතෛයතුමරු ැසස කිරීභ ව ේඵදහ වළරීේ ත භධයසථහනඹක් ේර 

ුයුතුම කිරීභ. 

 

2019 ේර් ප්ර අඹ 

අඳ විසින් ඳසුගිඹ 2018 ර්ේේ දී ෘෂිහර්ගේ වහ ග්රහමීය ඹ රර්ධනඹ වහ ප්ර අඳත් අ  තඳහදනඹු 

අලය භහජ් - ්ර්ක  ඳර්ේේණ, පුහුණු කිරී ත, ළයමුළු ව  තන්ත්රණ ැසක් සිදුයගේන් 

ෘෂිහර්ගේ වහ ග්රහමීය ඹ රර්ධනඹ වහ ප්ර අඳත් අ  තඳහදනඹු ද න දළනුභ වහ ේතෛයතුමරු 

ජ්නනඹු ද පුළුම ේභේවයක් ඉටුයන රදි. 
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 2020 ේ්ත ක්රිඹහත්භක කිරීභට ඵරහේඳොේයොත්  න ඳ්තේේණ ළරළසභ 

■ 2020 ර්ේේදී ඳර්ේේණ 20ක් රිඹහත්භ කිරීභු ඵරහේඳෛේයෛත්තුම ේව්. ේභභ ඳර්ේේණ 

ෘෂි හර්ගේ නිසඳහදන 20 අඹදහභ විලසේමණඹ කිරිභ සිදුයයි. ේභභ ය න විු 

ඳර්ේේණ ේඹොජ්නහ හ 2020 ජ්නහරි සිු කහ රිඹහත්භ කිරීභු ඵරහේඳෛේයෛත්තුම ේව්. 

■ අඹදහභඹ එක් එක් ඳහර්ලසරුන් මුහුණ ේදන ළුළු ව ප්රලසන වඳුනහ ළනීභ ව එභ 

ළුළු විඳීභ වහ අලය රිඹහභහර් ළනීභ තුමළින් අදහර ෘෂි නිසඳහදනේේ අඹදහභ යහ 

ලක් අභත් ව හර්ඹක්භ ය ත වළකිඹ. 

 

මූර ප්රගති ඹ ;  

ළඹ ශී්තඹ  2019 

්තඹට 

ේන් කර 

මුදර (රු.මි) 

2019.09.

30 දක්හ 

නිදවස 

කය ඇි  

මුදර 

(රු.මි) 

2019.09.30ට මූර ප්රගති ඹ  

 

මූර 

ප්රගති 

ඹ  

%  
ා 

විඹදභ 

ඵළඳීම්  අවිච්ේේද  

පුනයහර්තන  255.90 131.60 146.60 0.80 - 58 

ප්රහ ධන  34.00 11.085 13.50 0.70 - 41 

ළඹ ීයර්ඹ වහ විේේල යහඳෘ අ (යහඳෘ අ ර්ඹ) : (විේේල ණඹ, විේේල ්ධහය,ප්ර අඳහර්ලවීඹ,ේනත්) 
 

 ප්රහේේශ්රීඹ රර්ධන ඵළරකුේව් 
ඳහරිේබොගි තෘප් අභත්බහඹ භළනීභ 
වහ යනු රඵන ගේක්ණඹ  
 

0.40 0.24 0.22 - - 55 

 අයය ේේලගුිව විඳර්හඹ 
ප්ර අේයොධන ක්රේභොඳහඹන් හ 
ඳේධීනන්ු අන්තර්ත කිරීභ පිළිඵ 
රහපීඹ උඳහඹ භහර් වදුන්හදීේ ත 
යහඳෘ අඹ (FAO ්ධහය 
ළයුවනකි.)  
 

17.74 10.36 10.63 - - 60 

මුළු එතුම    
 

    

 

ක්රිඹහකහයකම් ; හලීන ලේඹන් ළදත් විඹ ක්ේේත්ර ඹුේත් සථහඳනඹ ශ අරල 05ක් ඹුේත් ඳර්ේේණ 
වහ පුහුණු රිඹහහය ත රවිධහනඹ ේේර්. ේභභ ඳර්ේේණ අධයඹනඹන් රිඹහත්භ කිරීේභන්  අයහය 
රර්ධන ඉරක් රහ ය ත වළ. 
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ඳ්තේේණ ප්රගති ඹ  

ඳර්ේේණ  ේබෝ අ ප්ර අඹ  මූරය ප්ර අඹ  

ප්ර අඳහදන 
(රු.ගේ)  

විඹදභ 
(රු.ගේ)  

01. අේරවිකයණඹ  

ෘෂිහර්ගේ අේරවි 
ේතෛයතුමරු යහඳෘ අඹ  

්වහය ද්රය පිළිඵ මදනි ේතෛයතුමරු ැසස කිරීේ ත 
වහ ේඵදහ වළරීේ ත හර්ඹඹ තුමිනන් ප්ර අඳත් අ 
 තඳහදයින්, නිසඳහදයින්, ේේශදුන් වහ 
ඳහරිේබොගියින්ු  තඵන්ීකයණඹ  

36.00 31.00 

නිසඳහදයින්, 
ේේශන්දන් වහ 
ඳහරිේබොගිඹන් අතය 
ේශඳර ඵතහ 
නිර්භහණඹ කිරීභ 
වහ ේඹදුභක් 
නිර්භහණඹ කිරීභ 

Mobile web page නිර්භහණඹ දවහ අඹදු තඳත් 
ළදවී ත සිදු ය ඇත. 

0.40 - 

ශ්රී රරහේව් එශළු 
නිසඳහදයින්ේ  
ීනයණ ළනීභ වහ 
ඵරඳහන හධ  

දත්ත ැසස  කිරීභ. 

1.25 0.66 

ශ්රී රරහේව් එශළු 
ව ඳරතුමරු 
ඳරිේබොජ්න යුහ ව ක 
ේේයි  ඵරඳහන 
හධ  
 

දත්ත ැසස  කිරීභ. 

0.90 0.54 

02. ්ඳදහ කශභනහකයණඹ ව ේේලගුිවක ඵරඳෆභ  

භධය ඳුයේේ 
නළේනි ය ඵෆවු ත 
ප්රේේල ර ජ්ර 
ශභනහයණඹ වහ ක 
්්රිත ළුළු පිළිඵ 
අධයඹනඹ 
  

දත්ත ැසස  කිරීභ. 
0.55 

 
0.09 

03. කෘෂික්තභ පරදහිනාහඹ  

ඉය ත රර්ධන ්ඥ 
ඳනත ඹුේත් ඉය ත 
ේඵදහ දීේ ත අභිභතහර්ථ 
ව ත්භන් 
බහවිතහන් අතය      
අනුකරතහ. 

හර්තහ ස යගේන් ඳීන. 1.03 1.04 

ශ්රී රරහේව් වී 
නිසඳහදනඹ පිළිඵ 
යහජ්ය ප්ර අඳත් අ ර 
ඵරඳෆභ ඇයීභ.  

දත්ත ැසස කිරීභ සිදු යගේන් ඳීන. 
0.47 

 
0.31 

ේතුම තුමශ ේඳෛම 
නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළරවීභ භගින් ශ්රී 
රරහ තුමර භසත 
ේඳෛම නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළරවීේ ත 
විබතහඹ ේෛඹහ 
ඵළලීභ අධයඹනඹ.  

දත්ත විලසේමණ ුයුතුම සිදු යගේන් ඳීන. 
0.70 

 
0.66 
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ඳර්ේේණ  ේබෝ අ ප්ර අඹ  මූරය ප්ර අඹ  

ප්ර අඳහදන 
(රු.ගේ)  

විඹදභ 
(රු.ගේ)  

ශ්රී රරහේව් ේතත් 
රහපීඹ ඉය තර 
පරදහයිතහඹ ේේයි  
 තප්රදහයි ඉය ත 
භුක් අ ක්රභඹන්ි  
(තට්ටු භහරු ට්ටි 
භහරු) ඵරඳෆභ පිළිඵ 
අධයඹනඹ  

ේවිීනයි දත්ත ැසස කිරීභ සිදු ේේර්. 0.50 0.09 

ශ්රී රරහේව් ේේීයඹ 
ළදත් ෘෂිහර්ගේ 
උරුභඹන්; 
වදුනහළනීභ, 
උඳේඹොගීතහඹ ව 
රයක්ණඹ  

ප්රලසනහිනඹ ස කිරීභ. 0.25 - 

04. ත් වහනි වහ යක්ණඹ  

්වහය ේබො අරලේේ 
ේයො වහ ඳළිේඵොධ 
ශභනහයණඹ 
වහ ප්රජ්හ ේක්න්්රීඹ 
ජ්රභ දුයථන ඳදන ත 
යත් විදු ත ර 
හර්ථත්ඹ පිළිඵ 
අධයඹනඹ.  

දත්ත ැසස  කිරීභ. 1.66 0.86 

ේඳෛේශෛන්නරු 
ප්රධහන නිසඳහදන 
රහඳේේ වී/වම 
අඹ දහභ පිළිඵ 
විලසේමණඹ  

දත්ත ැසස  කිරීභ. 0.80 0.21 

05. භහන ම්ඳත් ව්තධනඹ  

යහඳෘීනන් 
ශභනහයණඹ :  
ෘෂිර්භ 
ේදඳහර්තේ තන්තුම ව  
ේෛවිජ්න රර්ධන 
ේදඳහර්තේ තන්තුම 
විසින්  ේභේවඹනු 
රඵන යහඳෘීනන්ු 
අදහර විභහ 
ඵළලීභක්.  

දත්ත විලසේමණඹ වහ හර්තහ ස යගේන් 
ඳීන. 

0.20 

 
0.23 

කුයහ හරිභහර් 
පුනරුත්ථහඳන 
ේෛන්ත්රහත්තුම ේෛවි 
රවිධහන රු රඵහ 
දීභ තුමළින් ශ්රී රරහේව් 
සුළු හරිභහර් ර 
 අයය රර්ධනඹු 
න ඵරඳෆභ 
විලසේමණඹ  

දත්ත ැසස  කිරීභ. 0.90 0.15 
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පුහුණු ළඩටවන් (භහන ම්ඳත් ව්තධනඹ) 

පුහුණු  ළයුවන් 05 ක් ඹුේත් පුහුණු ළසි 36 ක් ඳත්හ ේෛවි නහඹයින් 3334 පුහුණු යන රදී. ඉන් 
90% හන්තහ ේෛවි නහඹයින් ේව්.  

පුහුණු ළඩටවන් ප්රගති ඹ ;  

පුහුණු ළඩටවන්  ේබෝ අ ප්ර අඹ ප්රි ඳහදන 

(රු.මි)  

විඹදභ 

(රු.මි)  

ේෛවි හන්තහ විඵර ළන්වීේ ත එක්දින පුහුණු 
ළයුවන    

ළයුවන් 20 ක් වහ  
කුරුණෆර දිසත්රික්ේේ 
හන්තහ ේෛවි නහඹයින් 
2011 

1.1 1.09 

ග්රහමීය ඹ රර්ධන ළයුවන් ළරසු ත කිරීභ ව 
ශභනහයණඹ වහ ප්රජ්හ වබහගීත් 
ක්රභේව්දඹ බහවිතහ කිරීභ පිළිඵ පුහුණු 
ළයුවන  
 

ළයුවන් 2 වහ  
නිරධහරින් 56 ේදේනකු    
 

0.60 0.25 

ේෛවි රවිධහන විඵර ළන්වීේ ත පුහුණු 
ළයුවන  
 

ළයුවන් 20 ක් වහ ේෛවි 
නහඹයින් 1880 ේදේනකු  

0.90 0.67 

අනුයහධපුය ෘෂි පුනරුදඹ ළයුවනු 
භහමීය  ඳත්නු රඵන “නිේයොගී ඳයපුයක් 
වහ ෘෂිර්භඹ“ එක්දින පුහුණු ළයුවන.  
 

අනුයහධපුය දිසත්රික්ේේ 
ළයුවන් 11 ක් වහ ේෛවි 
නහඹයින් 1050 ේදේනකු  

0.90 0.31 
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09. ශ්රී රවකහ වදබිම් අධිකහරිඹ 

 

දළක්භ -  “ අයහය ඉය ත වහ සහබහවි  තඳත් ශභනහයණඹ න ේේහ විශිසඨත්ඹක්  

               තුමශ වරිත ව ඳරියඹක් - රු පර පිරි යුක්”. 

ේභේවය -    “පරදහයී ඉය ත ශභනහයණඹ වහ විකාභත් ජ්ර රයක්ණඹක්, උස භහන  තඳත් 

උඳේඹොජ්නඹක් තුමළින් ඳහරිරි භහජ් වහ ්ර්ක  විඵර ළන්වීභ වහ අලය              

දහඹත්ඹ ළඳයීභ”. 

 

අකාහරිඹ ේත ඳයන රද හර්ඹඹන්. 

 ෘෂිර්භ විවිධහරගීයණඹ, ජ්නහහ රර්ධනඹ ව පර්ණ  තඵන්කාත දිඹේඵත්භ 

ශභණහයනඹ වහ ළරසු ත ස කිරිභ ව විඹ බහය අභහතයයඹහ විසින් ිනන් ර 

නිර්ණඹ යනු රඵන ප්රේේල ර රසථහ විසින් ේවො ්ණ්ඩුේව් නළතේවෛත් ්ණ්ඩුේව් 

ේනෛන නිේඹොජිත ්ඹතන භගින් ේවො ේභභ ළරසු ත  තඵන්ීකයණඹ කිරිභ වහ රිඹහේව් 

ේඹදවීභ. 

 රසථහ ේත තුම යන රද ේවො ඳයන රද සිඹළුභ ඉය ත උඳරිභ පරදහ, ඳරියඹ ැසකීභ 

ව ජ්ර  තඳත් රයක්ණඹ ව ජ්නහහ රර්ධනඹ තවවුරු කිරිභ ඳයභහර්ථ 

ශභණහයනඹ. 

 ෘෂිහර්ගේ නිසඳහදන ස කිරිභ වහ අේරවි කිරීභ. 

 ෘෂිහර්ගේ විවිධහරගීයණඹ ජ්නහහ රර්ධන වහ පිරිඹත උඳයණ වහ ේේහ 

ළඳයීභ. 

ළඩටවන 

ේන් 

කශ මුදර 

(රු.මි) 

නිදවස 

කය ඇි  

මුදර 

(රු.මි) 

2019.09.30 දිනට මූර 

ප්රගති ඹ (රු.මි) 

මූර ප්රගති ඹ 

ප්රි ලාඹක් 

ලේඹන් තය 
විඹදභ 

ඵළදී ත අවිච්
ේජ්ද 

පුනයහර්තන 89.18 66.95 66.17 2.00  74% 

ප්ර ධන 100.00 38.00 40.14 16.63  40% 

එතුම 189.20 104.90 106.30 18.60   

විේලේ යහඳෘ අ 

ේෛස ඳළශ දරක්ඹක් 
ේයොඳණඹ කිරීේ ත 
යහඳෘ අඹ 

15.00 5.50 5.36 1.61  36% 
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ළඩටවන 

ේන් 

කශ 

මුදර 

(රු.මි) 

නිදවස කය 

ඇි  මුදර 

(රු.මි) 

2019.09.30 දිනට මූර 

ප්රගති ඹ 

මූර 

ප්රගති ඹ 

ප්රි ලාඹක් 

ලේඹන් 

  

තය 
විඹදභ 

ඵළදී ත අවිච්ේජ්
ද 

 

රේව්දි රහඳඹන්ි  ඳරශු 
රයක්ණඹ රීේ ත 
යහඳෘ අඹ  

20.00 2.00 0.13 1.2  0.6% 

බි තභම හ ප්රචලිනත 
කිරීභ - ඹහර 
අගුණේෛශඳළරළස 

1.07 0.53 0.01 0.19  1.4% 

එතුම 36.1 8.0 5.5 3.0   

 

 

නිලසචිත ප්රේේල ර ෘෂිහර්ගේ විවිධහරගීයණඹ, ජ්නහහ රර්ධන ව දිඹේඵත්භ 

ශභනහයණඹ රිඹහේව් ේඹදවීභ වහ අලය ඹළයි රනු රඵන සිඹළුභ පිඹය රිඹහත්භ 

කිරිභ. 

 

2019 ්තේේ ක්රිඹහත්භක කයන රද ව්තධන ළඩටවන් 

1 යහඳෘ අඹ -  ජ්ර ේඳො ප්රේේල ශභණහයන යහඳෘ අඹ 

ේභභ යහඳෘ අේේ මූින අයමුණු ේර ජ්ර ේඳො ප්රේේල ්්රිත සහබහවි  තඳත් 

ශභනහයණඹ, වහනිඹු ඳත් නළත ප්ර අසථහඳනඹ කිරිභ,  අයහය ඉය ත ශභනහයණඹ වහ 

සුදුසු උඳහඹ භහර් වදුනහ ළනීභ ඹන අයමුණු වන් ශ වළකි අතය, ේභභ යහඳෘ අඹ ඹුේත් ඳවත 

වන් රිඹහහය ත රිඹහත්භ යනු ඇත. 

1.1 ජ්ර මූරහශ්ර වහ දිඹඳුරු රයක්ණඹ 

විවිධහහය ව භහන රිඹහහය ත වහ ෘෂි යහඹන අබහවිතඹ වහ න වනඹ ඉත් වීභ තුමශ 

රේව්දී ඳරිය රහඳ ර ඳ අන ජ්ර මූරහශ්ර සීඝ්ර ේර විනහලඹු ඳත් ේගේන් ඳ අන අතය, එේර 

විනහලඹු ඳත්න ජ්ර මූරහශ්ර ිනන් වඳුනහත් ජ්ර මූරහශ්ර රයක්ණඹ කිරිභ ේභභ යහඳෘ අඹ 

තුමළින් අේප්ක්හ යනු රඵයි. 

1.2 ඳහරශු රයක්ණ යෘව සථහපිත කිරිභ 

ඳහරශු හදනඹ වහ ඳහරශු වහඹනඹ ේවේතුමේන් දළඩි ේර වහඹනඹු ඳත් ඉය ත ර ඳහරශු හදන 

තත්ත්ඹ අභ කිරිභ වහ යහ විදයහනුකර ක්රභේව්දඹක් අනුභනඹ යගේන් ඳහරශු රයක්ණ 

යෘව සථහපිත කිරීභු ුයුතුම යනු රඵයි.  ේ ත ඹුේත් ේබෝ අ, ජී විදයහත්භ, ලය විදයහත්භ 

ඳහරශු රයක්ණ ක්රභ ප්රජ්හේ  දහඹත්ඹ තුමශ රිඹහත්භ යනු රඵයි 
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2 යහඳෘ අඹ -ඉය ත පරදහයීතහ ේඵො විවිධහරගීයණ යහඳෘ අඹ 

ඳහරශු රයක්ණඹ යන රද ඉය ත ර ෘෂි නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවශ නළරවීභ වහ ේභන්භ 

ේේීයඹ ්වහය සුයක්ෂිතතහඹ ්යක්හ කිරීභ ේභභ ඉය ත තුමශ ඹවඳත් ෘෂිහර්ගේ පිළිේත් 

අනුභනඹ කිරීභ වහ  වි ිනන් ේතෛය ෘෂිහර්ගේ ක්රභේව්දඹන් අනුභනඹ කිරීභ ේභභ 

ළයුවන ඹුේත් රිඹහත්භ යනු රඵයි.  ේභභ ළයුවන ඹුේත් ඳවත වන් ළයුවන් 

රිඹහත්භ යනු රඵයි. 

2.1 ේටි හලීන, භධය හලීන වහ සක ය ේඵො හ ළයුවන 

ේභභ ළයුවන ඹුේත් ඳහරශු රයක්ණඹ යන රද ඉය ත වහ එභ ප්රේේලේේ ඳහරශු සබහඹ 

වහ ේේලගුිව රහඳ රු ළරේඳන ේඵො ර් වඳුනහ ළනීභු ුයුතුම යනු රඵයි.  ක අනු 

විඹළි රහඳ තුමශ ඉය ත වහ අ අේර් ්වහය ේඵො ේර වුපි, මුර, යුජු ළනි ේඵො හ 

කිරීභු ුයුතුම යනු රඵයි.  සක ය ේඵො ේර ඳශතුමරු ඳළශ ර් ද අඳනඹන ේඵො ඳළශ ර් ද 

හ කිරීභු ුයුතුම යනු රඵයි. 

2.2  හඵනි ේඳෛේවෛය නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ ප්රචලිනත කිරීභ 

ඉය ත ක තුමශ නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ ේභභ ඉය ත රු හඵනි 

ේඳෛේවෛය එතුම කිරීභ සිදු යනු රඵන අතය, ේ ත වහ හඵනි ේඳෛේවෛය නිසඳහදනඹ ප්රජ්හේ  

වබහගීත්ඹ තුමශ සිදුයනු රඵන අතය, ේ ත වහ ේෛවීන්ු අලය තහක්ිව දළනුභ වහ අලය 

ෘෂි ේඹදවු ත ේෛවීන් ේත ඳඹනු රඵයි. 

2.3 යහඹත් ේයොඳණ ද්රය නිසඳහදන ළයුවන 

ෘෂිර්භ අභහතයහරලඹ වහ ඊු භහමීය  අේනකුත් අභහතයහරල සිදුයනු රඵන විවිධ ෘෂිර්භ 

යහඳෘ අ වහ අලය ඳළශ ඳඹහ ළනීභ ප්රහේඹොගි ළුළුක් ඵු ඳත් ඇ අ අතය, එභ තත්ත්ඹ 

ෘෂිහර්ගේ යහඳෘ අ ර ප්ර අඹ අභ වීභු ේවේතුමවී ඇත.  ේභභ තත්ත්ඹ අභ කිරීභ වහ 

වඳුනහත් ේෛවීන් ේත තහක්ණඹ වහ අලය ේඹදවු ත රඵහේදගේන් ඔවුන් ෘෂි යහඹඹන් 

ේර භහජ් ත කිරීභු ුයුතුම යනු රඵන අතය, අදහර ේර්ඛීඹ ේදඳහර්තේ තන්තුමේන් ේභභ ඳළශ 

තහන් ිනඹහඳදිරචි යනු රඵයි.  

2.4 ේභොදහනි කුයහ ේෛවිඳර රර්ධන ළයුවන 

වදබිභ අකාහරිේේ රර්ධන ළයුවන් රිඹහත්භ යනු රඵන ග්රහමීය ඹ ප්රේේල ර ප්රජ්හ අඩු 

්දහඹ ත තත්ත්ඹ ේවේතුමේන් ග්රහමීය ඹ භන්ද ේඳොණ තත්ත්ඹු මුහුණ දී සිටීභ වදුනහත වළකි 

ප්රධහන භහජ් ළුළුකි.  එඹු ේවේතුම ග්රහමීය ඹ ප්ර ේේල රු ත්ත්භඹ ේප්රොටීන් ේනෛරළබී ඹහභයි.  

ේභභ තත්ඹ පිළිඹ ත ේර වඳුනහත් ේෛවීන් වහ කුයහ ඳරිභහණ ත්ත් ඳහරන ළයුවනක් 

ේර අර්ධ ෘවසථ කුකුම ඳහරන ළයුවන වඳුන්හ දීභු ුයුතුම යනු රඵයි. 

4 යහඳෘ අඹ   -   කහඵේධ හිවජ් ේෛවිඳර රර්ධන 

ශ්රී රරහ වදබිභ අකාහරිඹ භගින් රිඹහත්භ යනු රඵන ්දහඹ ත උත්ඳහදන ළයුවන් ේර 

ඳමේමළේම වහ ේෛත්භේම ප්රේේලේේ කහඵේධ ේෛවිඳර රර්ධන යහඳෘ අඹක් රිඹහත්භ 

යනු රඵයි.  ේභභ ේෛවිඳර ිනන් ඳමේමළේම ේෛවිඳර තුමර කුකුම ඳළුවු 

ේඳොණ භධයසථහනඹක්ද ේෛත්භේම ේෛවිඳේම අකාහරිේේ ඳළශ වහ ේයොඳණ ද්රය නිසඳහදන 

භධයසථහනඹන් ේර ඳත්හේන ඹනු රඵයි.   
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5 යහඳෘ අඹ -    ෘෂි නිසඳහදන අේරවි දහභ යහඳෘ අඹ 

ශ්රී රරහ වදබිභ අකාහරිඹ විසින් රර්ධනඹ යනු රඵන ඉය ත තුමශ ව ෘෂි නිසඳහදන අේරවි ය 

ළනීභ වහ ඳ අන ළුළු වහ ඳ අන පිළිඹ ත ේර වදබිභ අකාහරිඹ විසින් ෘෂි නිසඳහදන 

අේරවි දහභ රර්ධන යහඳෘ අඹක් රිඹහත්භ යනු රඵන අතය, ේභභ යහඳෘ අේේ අයමුණු ේර 

ග්රහමීය ඹ ේෛවිඹහු ඉවශ ගේරක් රඵහදීභ වහ නහරි වහ අර්ධ නහරි ඳහරිේබොගියින් වු අභ 

ගේරු රඵහදීභ, තරුණ ේඳශු ැසකිඹහ අලයතහ, ඳසු අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ ඹන ඳයභහර්ථ 

ඇතුමරත්ඹ. 

ක අනු  ේෛවීන් ව ඳහරිේබොගිඹන් අතය ඳ අන දුයසථ ඵ අභ කිරීභ දවහ ේභභ යහඳෘ අඹ 

රිඹහත්භ යනු රඵයි. 

ප්රධහන ව්තධන ළඩටවන 

ළඩටවන ක්රිඹහකහයකභ 
ේන් කශ 

මුදර( 

රු.මි) 

ළඹකශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

ජර ේඳෝක ප්රේේල 

කශභණහකයනඹ වහ 

වයක්ණ හඳෘි ඹ 

1.1 ජ්ර මූරහශ්ර වහ 
ජ්ර ප්රබ 
රයක්ණඹ 

6.75 5.30 
ජ්ර මූරහශ්ර  

45 
ජ්ර මූරහශ්ර 28 

1.2 ඳහරශු රයක්ණ 
යෘව සථහපිත කිරීභ 

31.25 0.57 
ේවක්. 
1250 

ේවක්. 572.56 

ඉඩම් පරදහයීාහ 

්තධන වහ ේඵෝගත 

විවිධහවගීකයණ 

හඳෘි ඹ 

(LPICD) 

2.1 ේටි හලීන, 
භධය හලීන වහ 
සක ය ේඵො හ 
යහඳෘ අඹ 

12.50 5.80 
ේවක්. 
1000 

ේවක්. 377.71 

2.2 හඵනි 
ේඳෛේවෛය 
නිසඳහදනඹ වහ 
බහවිතඹ ප්රචලිනත 
කිරිභ 

7.50 5.13 
ේභ.ේුෛ. 
3000 

ේභ.ේුෛ. 
2760 

2.3 යහඹත් 
ේයොඳණ ද්රය 
නිසඳහදන 
ළයුවන 

2.50 1.58 ක 25  

ේභොධහනිත කුයහ 
ේෛවිඳර රර්ධන 
ළයුවන 

3.1 කුයහ ඳරිභහණ 
ග්රහමීය ඹ ත්ත් ඳහරන 
ළයුවන 

7.50 1.65 
ක 
2000 

ක 508 

කහඵේධ හිවජ් 
ේෛවිඳර රර්ධන 
යහඳෘ අඹ 

4.1 ඳමේමළේම 
ේෛවිඳර රර්ධනඹ 

10.50 3.35 යහඳෘ අ 4 යහඳෘ අ 2 

4.2 ේෛත්භේම 
ේෛවිඳර රර්ධනඹ 

2.00 1.57 යහඳෘ අ 2 යහඳෘ අ 2 

ෘෂි නිසඳහදන 
අේරවි දහභ රර්ධන 
යහඳෘ අඹ 

5.1 ෘෂි නිසඳහදන 
අේරවි දහභ යහප්ත 
කිරීභ 

10.00 5.53 ක 2 ක 1 
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ළඩටවන ක්රිඹහකහයකභ 
ේන් කශ 

මුදර (රු.මි) 

ළඹකශ 

මුදර 

(රු.මි) 

ේබෞි ක 

ඉරක්කඹ 
ේබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

භහන වහ 

ේබෞි ක ම්ඳත් 

ව්තධනඹ, 

්ඹාන 

ම්ඵන්ධීකයණඹ 

6.1 විඹහනුඵේධ 
තහක්ිව පුහුණු 
ළයුවන 

5.00 0.48 
ේෛවීන් 
10,000 

ේෛවීන් 
9,622 

6.2 හර්ඹ ඵේධ 
ේේහසථ ේේීයඹ / 
විේේීයඹ පුහුණු 

1.00 0.71 
ළයුවන් 

10 
ළයුවන් 

6 

6.3 භහධය වහ 
ප්රචලහයණ ප්රර්ධන 
ළයුවන 

4.25 3.80 
ළයුවන් 

10 
ළයුවන් 

9 

6.4 ්ඹතනි 
ේබෝ අ  තඳත් 
රර්ධනඹ 

3.00 3.45 - - 

6.5 ්ඹතනි 
 තඵන්ීකයණඹ වහ 
ප්ර අ භහේරොචලනඹ 

0.75 0.29 
ළයුවන් 

14 
ළයුවන් 

9 

එක  100.00 39.24   
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10. ජහි ක ේඳොේවොය ේමකම් කහ්තඹහරඹ 

 

දළක්භ:- ශ්රී රරහේව් හ යන සිඹළු ේඵො ර නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවර නළරවීභ වහ 

අහඵනි වහ හඵනි ේඳෛේවෛය නිඹගේත ප්රගේ අේඹන් යුක්ත  තඳහදනඹ වහ බහවිතඹ තවවුරු 

කිරීභ. 

 

ේභේවය:-  

ේඳෛේවෛය විකාභත් කිරීේ ත ඳණේත් විකා විධහන අනු අදහර සිඹළු ඳහර්ලරුන්  තඵන්ධ 

යනිගේන් විදයහනුකුර නිර්ේේලඹන් භත ේඳෛේවෛය අලයතහඹ තක්ේේරු කිරීභ, ේඳෛේවෛය 

්ඹනඹන වහ ේතෛ ඳහරනඹ, නිසි ගුණහත්භේඹන් යුතුම ේඳෛේවෛය ේඵදහවළරීභ වහ අේරවිඹ තවවුරු 

කිරීභ, හඵනි ේඳෛේවෛය වහ අහඵනි ේඳෛේවෛය බහවිතේේදී ඳරිය ි තහමීය  ේර ේඳෛේවෛය 

බහවිතඹ ළඩි දියුණු කිරීභ, ේෛවි ප්රජ්හේ  ්දහඹභ ඉවශ නළරවිේ ත අයමුිවන් යුතුම ේඳෛේවෛය 

වනහධහය ේඹොජ්නහ ක්රභ ේභේවඹවීභ වහ ේඳෛේවෛය බහවිත ක්ේේත්රේේ අක්රගේතහඹන් ළශළක්වීභ 

දවහ රිඹහ භහර් ළනීභ. 

 

කහ්තඹබහයඹ:- 

 1988 අර 68 දයණ ේඳෛේවෛය ඳණත විකාභත් රිඹහත්භ කිරීභ. 

 විදයහනුකර ේඳෛේවෛය නිර්ේේලඹන් ඳදන ත යනිගේන් ේඳෛේවෛය අලයතහඹ නිළැසදි 

වඳුනහ ළනීභ. 

 ේඳෛේවෛය අලයතහඹ නිළැසදි ේව්රහු පුයහ දීභ තවවුරු කිරීභ. 

 ේඳෛේවෛය ර ප්රගේ අඹ වහ ගුණහත්භබහඹ තවවුරු කිරීභ. 

 ක ක ේබො දවහ නිර්ේේශිත ේඳෛේවෛය බහවිතඹ විකාභත් කිරීභ. 

 යජ්ේේ ේඳෛේවෛය වනහධහය ළයපිළිේර විකාභත් රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ේඳෛේවෛය  තඵන්ධ හර්ඹඹන්ි  නියුතුම ්ඹතන ර හර්ඹඹන් විකාභත් කිරිභ දවහ 

්ඹතන ලක් අභත් කිරීභ. 

 ේඳෛේවෛය බහවිත ක්ේේත්රේේ අක්රගේතතහඹන් අභ කිරීභ වහ ේඳෛේවෛය පිළිඵ නිර 

ේතෛයතුමරු ප්රහලඹු ඳත් කිරීභ. 

 ේඳෛේවෛය බහවිතඹ වහ ේඵදහවළරීභ පිළිඵ දත්ත ඳේධ අඹක් ඳත්හේන ඹහභ. 
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ළයුවන/යහඳෘ අඹ ේන් ශ 
මුදර (රු.ගේ) 

විඹද ත ශ 
මුදර(රු.ගේ) 

ේබෝ අ ඉරක්ඹ ේබෝ අ ප්ර අඹ 

1. වනහධහය ේඳොේවොය 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ. 
 

i. 2018 ර්ේේ යහජ්ය භහ ත 
විසින් ්නඹනඹ යන රද 
ේඳෛේවෛය ේතෛ වහ ේවී ත 
 

ii. 2018 ර්ේේ පුේින 
භහ ත විසින් ්නඹනඹ 
යන රද ේඳෛේවෛය ේතෛ 
වහ ේවී ත 
 

iii. 2018.04.06 දිනු 
පුේින භහ ත තුම 
ේඳෛේවෛය ේතෛ වහ 

ේවී ත. 
 

iv. 2015  ර්ේේ ්නඹනඹ 
යන රද ේඳෛේවෛය ේතෛ 
වහ භවජ්න ඵළරකුේන් රඵහ 
ත් ණඹ වහ ේඳෛලී මුදම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

 
 
 
 

9,764.32 
 
 

7,711.03 
 
 
 

2,194.05 
 
 
 

10,398.13 
 

2019 ඹර 

න්නේේ වී හ 

ේවක්.500,000 ක් 

2019/20 භව 

න්නේේ වී හ 

ේවක් 800,000 ක් 

වහ 2019 ර්ේේ 

අේනකුත් ේඵො 

ේවක්. 1,165,000ක් 

වහ වනහධහය 

ගේරු ේඳෛේවෛය 

ේඵදහ වළරීභ 

2019 ඹර 

ේෛවීන් ණන - 

460,097 

ූගගේ ප්රභහණඹ 

ේවක් - 327,144  

ේඵදහ වරින රද 

ේඳෛේවෛය 

ප්රභහණඹ යරිඹහ 

ේභ.ේුෛ. 64,920,  

ටී.එස.පී. 

ේභ.ේුෛ. 15,745  

 එ ත.ඕ.පී 18,674  

එතුම  30,067.55 
(85.71%) 

  

2. ේඳොේවොය විධිභත් කිරීේම් 

ඳනාට අදහශ කටතු  
 

i. ේඳෛේවෛය ර ගුණහත්භඹ 
තවවුරු කිරීභ වහ 
ේඳෛේවෛය නිඹළදි ඳරීක්හ 

ii. ේෛවි නිරධහරි පුහුණු වහ 

දළනුත් කිරීේ ත ළයුවන් 
ඳළළත්වීභ 
iii. ේඳෛේවෛය ේතෛ තයහඳන 

ුයුතුම( ේෛවිජ්න ේේහ වහ 
යහජ්ය ේඳෛේවෛය භහ ත) 
iv. අධයඹන, ඳර්ේේණ වහ 

ේඳෛේවෛය ගේටු ැසසවී ත 

 
 
 
 
 
 

24.00 

 
 
 
 
 
 

6.07 

ේඳෛේවෛය නිඹළදි - 
2000 
 
 
 
 
ළයුවන් - 300 
 
 
ළයුවන් - 
1,400 
 
 
අධයඹන වහ 
ඳර්ේේණ -25 
ැසසවී ත - 65 
 
 

ේඳෛේවෛය නිඹළදි - 

560 
 
 
 
 
ළයුවන් - 265 
 
 
ළයුවන් - 
1,086 
 
 
අධයඹන වහ 
ඳර්ේේණ - 12 
ැසසවී ත - 50 
 

එක    6.07 
(25%) 
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2020 ්තඹ දවහ ක්රිඹහත්භක කිරීභට ේඹෝජිා හඳෘි  වහ ප්රි ඳහදන අලාහඹ 

ජහි ක ේඳොේවොය ේමකම් කහ්තඹහරඹ 

 

අනු 

අරඹ 

 

යහඳෘ අඹ 

 

අලය ප්ර අඳහදන (රු.ගේ)  

01. වී ේඳෛේවෛය වනහධහය ළයුවන - 2020 ඹර න්නඹ ව 

2020/21 භව න්නඹ දවහ ේඳෛේවෛය වනහධහය ළයුවන 

රිඹහත්භ කිරීභ. 

25,528.60 

02. අේනකුත් ේඵො වනහධහය ළයුවන - වී වළය අේනකුත් සිඹළුභ 

ේඵො දවහ ේඳෛේවෛය වනහධහය ළයුවන රිඹහත්භ කිරීභ. 

 

18,976.00 

03. ේඳෛේවෛය විකාභත් කිරීේ ත ඳනත රිඹහු නළරවීභ - ජ්හ අ ේඳෛේවෛය 

ේම ත හර්ඹහරේේ ව දිසත්රික් ර ේඳෛේවෛය ඳනතු අදහර 

රර්ධන ළයුවන් රිඹහත්භ කිරීභ. 

 

26.00 

04. 2015 ර්ේේ ේඳෛේවෛය වනහධහය ළයුවනු අදහර  භවජ්න 

ඵළරකුේන් රඵහ ත් ණඹ මුදර පිඹවීභ. 

 

14,100.00 

  

එක  

 

58,630.60 
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11. ී/ රවකහ ේඳොේවොය භහගතභ 

 අඳේ  දළක්භ 

්රි රහරකි ේඳෛේවෛය ේශඳර නිඹමුහ ේර ෘෂි ක්ේේත්රඹ වහ ක ්්රිත න නිඳළයු ත, ේේහ වහ 

ේඹදවු ත ඳඹන විවිධහරගියණඹ වු න ේරෛු ළරේඳන ප්රමුතභ ්ඹතනඹ වීභ. 

 

 අඳේ  ේභේවය 

යහජ්ය ප්ර අඳත් අ රු අනුකර රක්ේඳෛේවෛය ඳවුේම උඳරිභ දහඹත්ේඹන් ශ්රී රරහේව් ෘෂිර්භ 

වහ ේෛවිජ්න ේේහ ක්ේේත්රේේ නිසඳහදන ්දහඹභ වහ රහබදහයීත්ඹ ළඩි කිරීභ වහ ඵහුවිධ 

ේශේඳෛශ ඉමලුභු රිරන ේඳෛේවෛය නිසඳහදනඹ වහ අේරවිඹ තුමිනන් භහේ ත රහබදහයි  අයහය 

ඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ. 

කහ්තඹඹන් 

 

 උස ප්රගේ අේඹන් යුතුම ේඳෛේවෛය ්නඹනඹ කිරීභ වහ ේේශිඹ ලේඹන් ගේරදී ළනීභ.  

 උස ප්රගේ අේඹන් යුතුම ේෛ තේඳොසට් ේඳෛේවෛය  ගේරදී ළනීභ ව අේරවි කිරීභ. 

 ජ්හ අ ේඳෛේවෛය ේම ත හර්ඹහරඹ භඟින් රඵහේදන නිර්ේේශිත අනුඳහත රු 

අනුකර සිඹළුභ ේඵොඹන් වහ ේඳෛේවෛය ගේශ්රණ ළසීභ. 

 තත්ත්ේඹන් උස ඍජු වහ ගේශ්රණ ේඳෛේවෛය අඳ ප්රහේේීයඹ ඵයහ, අඳ අේරවි 

නිේඹොජිත, ේඵදහවළරි ත නිේඹොජිත වයවහ රරහ පුයහ ේඵදහවළරිභ වහ අේරවි කිරීභ. 

(හඵනි වහ යහඹනි) 

 ේඳෛේවෛය බහවිතඹ පිළිඵ ේෛවි ජ්නතහ දළනුත්කිරිේ ත ළයුවන් ඳළත්වීභ 

වහ ෘෂිහර්ගේ ක්ේේේත්රේ ඳළන නගින ළුළු විඳීභ. 

 අඳ ්ඹතනේේ යහඹනහහයඹ භඟින් ේඳෛේවෛය, ඳස ළනි ෘෂිහර්ගේ නිසඳහදන 

්දිඹ ඳරීක්හ කිරීභ. 

 

2019   ්තේේ ව්තධන ළරසුම්ර මූර ේබෞි ක ප්රගති ඹ- (2019.01.01 සිට 2019.09.30 දක්හ ) 

 

1. 2019.01.01 සිු 2019.09.30 දක්හ වී වනහධහය ේඳෛේවෛය අේරවිඹ ේභ.ේුෛන්  

65111.000   කි.  

2. 2019.01.01 සිු 2019.09.30 දක්හ අේනකුත් ේඵො වහ වනහධහය ේඳෛේවෛය ව 

වනහධහය  ේනෛන ේඳෛේවෛය අේරවිඹ ේභ.ේුෛන් 11694.724 කි.  

3. 2019.01.01 සිු 2019.09.30 දක්හ සිඹළුභ හඵනි ේඳෛේවෛය අේරවිඹ ේභ.ේුෛන් 

142.485 කි.  

(2019.01.01 සිු 2019.09.30 දක්හ මූරය ව ේබෝ අ ප්ර අඹ වන් ේමනඹ ඇභණුභ අර - 01 ි  

වන් ේව්.) 
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2020 ්තේේ ව්තධන ළරසුම් 

 2020 ්තේේ වී වනහධහය ේඳෛේවෛය ේභ.ේුෛ. 230,370  අේරවි ඉරක්ඹක් පුයහලීභ. 

 2020 ්තේේ අේනකුත් ේඵො වහ වනහධහය ේඳෛේවෛය ව වනහධහය  ේනෛන 

ේඳෛේවෛය අේරවිඹ 112,500  අේරවි ඉරක්ඹක් පුයහලීභ. 

 2020 ්තේේ කහඵනික කළට ේඳොේවොය ේභ.ේටො. 2000 ක අේරවි ඉරක්කඹක් පුයහලීභ. 

 දිිනන පුයහ ේඳොේවොය ේඵදහවළරීභ ඳවසුවීභ වහ අඳ ්ඹානේේ 1900 ක ඳභණ අේරවි නිේඹෝජිා 

ජහරඹ ්යණඹ න ඳරිදි ේඵදහවළරීම් නිේඹෝජිා ජහරඹ පිහිටුවීභට අල කටතු  සිදුකයමින් ඳි . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ළයුවන/යහඳෘ අඹ 
ේන්ර 

මුදර 
(රු.ගේ.) 

ළඹ ර 
මුදර 

(රු.ගේ.) 

ේබෝ අ 
ඉරක් 

(හර්තුම අනු) 
(ේභ.ේුෛ.) 

ේබෝ අ 
ප්ර අඹ 
(හර්තුම 
අනු) 

(ේභ.ේුෛ.) 

වී වනහධහය ේඳෛේවෛය ේඵදහවළරීභ. 2303.70 651.11 33580.000 2851.000 

අේනකුත් ේඵො වහ වනහධහය ේඳෛේවෛය 
ේඵදහවළරීභ 

560.25 165.72 
 

240.000 
3708.125 

හඵනි ේඳෛේවෛය 
ේඵදහවළරීභ 

ේෛ තේඳොසට් 81.00 0.04 869.000 0.270 

ඳළරට් 

(Pellet) 
153.75 7.17 750.000 42.926 

එක  3,098.70 824.05 38,439.00 6,602.321 
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12.  ේකොශම ේකොභ්තම ේඳොේවොය භහගතභ. 

 

 

 දළක්භ                 :    ෘෂිර්භහන්තඹ වහ අලය බහණ්ය වහ ේේහ ේනෛඳභහ නිසඳහදනඹ 

ේෛු ේඵදහවළරීභ භගින් ශ්රී රහරකීඹ ෘෂිහර්ගේ ේෂේත්රඹු 

ධනහත්භ දහඹත්ඹ ඳඹගේන් යහජ්ය අරලඹ තුම ්දර්ලභත් 

්ඹතනඹක් ලේඹන් රිඹහ කිරීභ. 

 

 ේභේවය           :   ශ්රී රරහේව් ප්රමුතභ ේඳෛේවෛය නිසඳහදඹහ වහ ේඵදහවරින්නහ ඵු 

ඳත්වීේභන් යජ්ේේ ෘෂිර්භහන්තඹ වහ ව දළක්ේ ත හය තඵය 

ි ගේරුේක් ේගේන් නිසඳහදන විවිධහරගීයණඹ, උස තත්ත්ේේ 

නිසඳහදන එළිදළක්වීභ ව ්ඹතනේේ ඳහර්ලරුන්ේ  සිඹළු 

අලයතහන්ු විෘත ුයුතුම යගේන් සහීකන ්ඹතනඹක් ේර 

රිඹහත්භ වීභු අසථහ උදහයළනීභ. 

 

 වළඳින්වීභ        :   සී/ ේෛශම ේෛභර්ම ේඳෛේවෛය භහභ ර් 142  දීර්ක 

ඉ අවහඹු උරුභ ත කිඹන ්ඹතනඹකි. ේභභ ්ඹතනඹ 

යුේයොපීඹඹන් විසින් 1872 ්ය තබ ේෛු ඇ අ අතය දළනු 100% යජ්ඹ 

තුම භහභක් ලේඹන් ෘෂිර්භ අභහතයහරලේේ අීකක්ණඹ ඹුේත් 

අධයක් භණ්යරඹක් භඟින් ඳහරනඹ ේව්.  

 

 කහ්තඹඹන්               :    දියිේන් වී හ වහ අලයයන ේඳෛේවෛය ප්රභහණේඹන් 40%   

ප්රභහණඹක්  ්නඹනඹ ේෛු දියිේන් පිි ටි ේෛවිජ්න ේේහ 

භධයසථහන වයවහ  ේෛවි ජ්නතහ ේත වනහධහය ේඹොජ්නහ ක්රභඹ 

ඹුේත් වන ගේරු ි ඟඹකින් ේතෛය නිඹගේත ේව්රහු ේඳෛේවෛය 

රඵහදීභ.  

 
 අයමුණු        :  ර්ඹ තුමශ යුු අලය යන ේඳෛේවෛය ප්රභහණඹ ජ්හ අ ේඳෛේවෛය 

ේම ත හර්ඹහරඹ වහ එක් හර්ඹක්භ ්නඹනඹ කිරීභ ව 

හන් වහ අලය හරඹ න විු ි ඟඹකින් ේතෛය වන ගේරු 

ේඳෛේවෛය ේඵදහ වළරීභ.  

 

 

 ්ඹතනඹ විසින් හක්හත් යත යුතුම  අයහය රර්ධන දර්ල ව ඉරක් : 

දර්ල :-     

 ේෛවි ජ්නතහේ  ජීන භට්ුභ 

 ෘෂිහර්ගේ සඹරේඳොෂිත බහඹ 

 

ඉරක්:-  

 දිළිඳු ඵ පිටු දළකීභ. 

 හගිනි දුයලීභ, ්වහය සුයක්ණඹ ව ේඳොණ ගුණඹ ඉවශ නළරවීභ ව  අයය 
ෘෂිර්භහන්තඹ ප්රර්ධනඹ 
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 දිසත්රික් ලේඹන් ප්ර අේේ හයහරලඹ (2019-09-30 දිනු) : 

 

දිසත්රික්කඹ  

 

ේඳොේවොය ්තගතඹ )ේභ.ේටො(.   එක  

)ේභ.ේටො(   

 යූරිඹහ 

)ේභ.ේටො(.   

 ටී .එස.පී 

)ේභ.ේටො(.   

 එම් .ඕ.පී .

)ේභ.ේටො(.   

මිශ්ර  

ේඳොේවොය 

)ේභ.ේටො(.   

අ තඳහය  3,920.55   915.90   996.10   -     5,832.55  

අනුයහධපුය  2,247.95   508.80   579.20  65.50   3,401.45  

ඵදුමර  1,095.80  276.10   315.150   13.600   1,700.65  

භයරපු  2,407.80   561.15   572.10   -     3,541.05  

ේෛශම  53.35   20.75  45.40   3.25  122.75 

හමර  115.45   60.35   128.30   -     304.10  

 තඳව  363.70  128.30   275.40  4.504   771.90  

ව තඵන්ේතෛු  2,214.25   511.20   550.90   77.05  3,353.40 

ළුතය  193.35   93.45  198.85   18.75   504.40 

නුය  126.650   44.350   72.10   -     243.10 

ෆමර  18.60  9.50  20.25   -     48.35 

කිළිේනෛච්චිඹ  811.60   199.40  219.00   -     1,230.00  

කුරුණෆර  4,657.50 1,121.55   1,365.70   54.50   7,199.250 

භන්නහයභ  170.55   27.45   28.00   -     226.00  

භහතේම  276.35  41.95   52.15   23.00   393.45 

භහතය  418.50   158.55   388.95   -     966.00  

ේභෛණයහර  1,327.45  335.55   358.45  15.00  2,036.45  

මුර අව්  624.25   150.45   143.85   -     918.55  

නුය එළිඹ  340.40   89.25  99.75   -     529.40  

ේඳෛේරෛන්නරු  4,567.55  977.80   1,082.55   335.00  6,962.90  

පුත්තරභ  854.80   202.65   215.05   17.50   1,290.00 

යත්නපුය  768.75   191.70   252.20   23.00   1,235.65  

ත්රිකුණහභරඹ  2,602.80   561.65   608.25   56.75   3,829.45 

ව්නිඹහ  167.25   34.50   32.00   -     233.75  

එක   30,345.20  7,222.30   8,599.65   707.40  46,874.55  
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13. රවකහ ේඳොසේෂේට් භහගතභ 

 

දළක්භ 

“ එප්ඳහර ේඳෛසේප්ට් නිකාඹ ප්රලසත ේර බහවිතහ ය නිගේන් ේඳොයදහයී ේඳෛසඳයස භගින් 

අඳේ  භහතෘූගගේඹ හයත් ඳකින් හයත් කිරීභ.” 

ේභේවය 

 “ ඳරිය ි තහමීය  ව න ක්රභේව්දඹන් වයවහ ේඳෛසඳයස ිනන් සඹරේඳොශිත ේගේන් ජ්හ අ 

ේඳෛසේප්ට් අලයතහඹ ළපිරීභ.” 

 

වළඳින්වීභ 

එප්ඳහර ේඳෛසේප්ට් නිීකඹ 1971 අේප්රේම භ 04 න දින ූග විදයහ මීය ක්ණ ේදඳහර්තේ තන්තුම 

විසින් ේෛඹහ න්නහ රදී. ේභභ නිකාඹ ේභ.ේුෛ. ගේිනඹන 60 ක් ඳභණ න අතය එඹ උතුමරු නිකාේේ 

ේභ.ේුෛ. 40 ක් ව දකුණු නිකාේේ ේභ.ේුෛ. 20 ක් ලේඹන් පිි ුහ ඇ අ අතය මුහුදු භට්ුගේන් මීය ුර් 

200 ක් උසින් ඳු ඳන් අ 06 කින් භන්විත ේවක්ුඹහර් 324  ඳභණ ූගගේ ප්රභහණඹක් පුයහ විසිරී 

ඇත. ේඳෛසේප්ට් ේුෛන් ගේිනඹන 60 ක් ඳභණ ඳ අන ේභභ ේරොඳස ි    33 – 40%  ේඳෛසඳයස 

ේඳන්ේුෛක්යිඩ් රකුඹකින් භන්විත ේභභ නිකාඹ ේරෛ ඳ අන ගුණහත්භ වහ අේවිීනඹ 

ේඳෛසේප්ට් නිීකඹක් ේේ ළශකිඹ වළ.  

සී/ රරහ ේඳෛසේප්ට් ්ඹතනඹ 1992 ජින භ 10 න දින සීගේත කීභක් ඇ අ භහභක් 

ලේඹන් 1982 අර 17 දයණ භහ ත ඳනත ඹුේත් රසථහපිත යන රේේේ යහජ්ය ළනී ත වහ 

ිවජ් රර්ධන රසථහේව් එප්ඳහර ේඳෛසේප්ට් යහඳෘ අඹ , 1987 අර 23 දයණ ේඳෛදු රසථහ 

ේවො යජ්ඹු අයි අඹ ඳයහ න්නහ ේඳෛදු භහ ත ලේඹන් ඳරිර්තනඹ කිරීේ ත ඳනත ඹුේත්ඹ. 

ේේේ නමුත් 2007 අර 7 දයණ භහ ත අඥහ ඳනත ඹුේත් ේභකී භහභ නළත ිනඹහ ඳදිරචි 

යනු රළඵ ඇත.  

 

මූලික ක්රිඹහකහයකම් ව ේභේවතුම් සබහඹ 

භහේ ත මූින ුයුතුම ේර ෘෂි ේබො වහ ේඳෛසේප්ට් ඳහහණ ළනී ත කිරීභ , ළසීභ ව 

අේරවිඹ සිදු යන අතය , මීය ු අභතය 2014 ර්ේේ දී ්ඹතනඹ භගින් හරිඹේඳෛර , 

නත්ේත්ළ  ේඳෛම ේඳෛේවෛය ගේශ්රණහහයඹක් සථහපිත ේෛු උස තත්ත්ේඹන් ව හධහයණ 

ගේරක් ඹුේත් ේඳෛම ේඳෛේවෛය ළඳයුභ සිදු යයි. 
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හඳෘි  ව ේභේවතුම් 

2019  ේර් මුම භහ 09 තුමශ රඟහ ය ත් මුළු පිරිළටුභ රු.ගේ. 394 .0 ව අතය ඳසුගිඹ යඹන්  

වහ ළඳීේ ත දී   ේභඹ ළශකිඹ යුතුම ළඩි වීභකි. එප්ඳහර ේයෛක් ේඳෛසේප්ට්  (ERP ) ේභ.ේුෛ. 

28,641.50 ක් වහ අකාේශ්රේිවේේ එප්ඳහර ේයෛක් ේඳෛසේප්ට්  (HERP) ේභ.ේුෛ. 6,314.00 ක් අේරවි 

රීභු ්ඹතනඹ භත් වී ඇත.  

 

මූින ලේඹන් ේයෛක් ේඳෛසේප්ට් වහ ව ඉමලුභ ඳවත රුණු භත ඳදන ත ේව්. 

1. ේත් , ේඳෛම ව යඵර්  ඹන ප්රධහන ේබොඹන් වහ ඉමලුභ ව කහේේ ේශඳශ ගේර 

ණන්  

2. පිුයටින් ්නඹනඹ යනු රඵන ේයෛක් ේඳෛසේප්ට් වහ ව පිරිළඹ 

3. ේයෛක් ේඳෛසේප්ට් වහ ව ේශඳර තුමශ ඳ අන ්ේේලඹන්ේ  ගේර ණන් 

4. ශ්රී රරහ තුමශ ඳ අන අඳනඹන ේශඳර සථහයීතහඹ  

5. ශ්රී රරහ යජ්ඹ විසින් රඵහ ේදනු රඵන  වනහධහය ව යහජ්ය ප්ර අඳත්ීනන්  

 

2019 .01.01 දින සිට 2019.09.30 දින දක්හ ්ඹානික ප්රගති ඹ ම්ඵන්ධ හයහවශික 

හ්තාහ 

 

මූරභඹ වහ ේබෞි ක ාත්ත්ඹන් 

2019.01.01.දින සිු 2019.09.30 දක්හ ්ඹතනේේ ඊ.්ර්.පී. වහ එච්.ඊ.්ර්.පී. ේඳෛේවෛය ර 

නිසඳහදනඹ , අේරවිඹ ව ්දහඹභ  තඵන්ධ දත්ත 

 

ේඳොේවොය ්තගතඹ 
නිසඳහදනඹ 

(ේභ.ේටො) 

අේරවිඹ 

(ේභ.ේටො) 

්දහඹභ (රු.මි) 

ඊ.්ර්.පී 
28,762.50 28,641.50 315.06 

එච්.ඊ.්ර්.පී 
6,487.50 6,314.00 78.93 

එක  
35,250.00 34,955.00 393.99 
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්ඹානඹ  ශ කහ්තඹහධනඹ දිතුණු කිරීභ වහ ව අනහගතා ළශසුම් 

 

1. ේටි හලීන ේබො වහ ව යු තුමශ ඳ අන අලයතහ පුයහ ළනීභ වහ ේඳෛසේප්ට් 

ේඳෛේවෛය බහවිතඹ තුමළින් ත්රිත් සුඳර් ේඳෛසේප්ට් (TSP) වහ සිරම සුඳර් ේඳෛසේප්ට්  ( SSP) 

නිසඳහදනඹ කිරීභ තුමළින් ළශකිඹ යුතුම වහ ජ්හ අ අලයතහඹක් පුයහ ළනීභු වළකි ඵ 

වඳුනහ ේන ඇ අ අතය, මූින ලේඹන් අනුයහධපුය දිසත්රික්ඹ වහ ද යු සිරම 

සුඳර් ේඳෛසේප්ට් (SSP) ේඳෛේවෛය ේභ.ේුෛ.15,000 ක් නිසඳහදනඹ කිරීභු යහඳෘ අ 

ේඹොජ්නහක් ේ ත න විු ස ේගේන් ඳ අ.  

2. පිදුරු, ේෛභ, ගිනිසීරිඹහ (ඇමබීසිඹහ) වහ එප්ඳහර ේයෛක් ේඳෛසේප්ට්  (ERP ) බහවිතහ 

යගේන් හඵනි ේඳෛේවෛයක් ේර ේඳෛසේඳෛ ේෛ තේඳොසට් ේඳෛේවෛය නිසඳහදනඹ කිරීභ 

භගින් ඳරිය ි තහමීය  ේඳෛේවෛය ෘෂිර්භහන්තඹ වහ ේඹෛදහ ළනීභු ේඳශමවීභ. 

3. ඉදිරි ර්ඹන් තුමශදී යඵර් , කුරුඳු වහ භම හන් වහ ේන් ේන් ලේඹන් ේඳෛේවෛය 

නිසඳහදනඹන්  යගේන් විවිධහරගීයණඹ කිරීභ. 

4. ගිණු ත ඳළේක්ජ්ඹ ඹහත්හලීන කිරීභ වහ ්ඹතනඹ වහ  ේබ් අයවිඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ 

තුමළින් නිසඳහදනඹ ව විනිවිදබහඹ ළඩි දියුණු කිරීභ. 

5. ජ්හ අ අලයතහඹක් පුයහ ලීභ වහ නිසඳහදන ප්රභහණඹ ළඩි දියුණු කිරීභ පිිව න 

ඹන්ත්ර සත්ර ගේරදී ළනීභ  

6. දළනුත් කිරීේ ත ළයුවන් රවිධහනඹ යගේන් ේේීයඹ ේඳෛේවෛය බහවිතහ කිරීභ තුමළින්  ළඩි 

්ර්ක  ව ඳහරිරි  ප්ර අරහබ අත්ඳත් ය ළනීභ පිළිඵ ේෛවීන් දළනුත් කිරීභු ුයුතුම 

කිරීභ.   
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14. විේලේෂිා කකක - ේගතොවි බහයකහය අයමුර 

යහඳෘ අඹ 

ේන් 
ශ 
මුදර 
(රු.ගේ) 

විඹද ත 
ශ 
මුදර  
(රු.ගේ) 

ේවෝ අ 
ඉරක්ඹ 

ේවෝ අ ප්ර අඹ 

 ශ්රී රරහේව් 
ෘෂිහර්ගේ 
රර්ධනඹ වහ 
ේෛවි ජ්නතහේ  
සුඵහධනඹ ළඩි 
දියුණු කිරීභ 

261.87 51.0 යහඳෘ අ 47 යහඳෘ අ 36 කෘෂිකහ්තමික භහ්තගත 09 
(කුරුණෆර 05,  තඳව 01, ෆමර 
01,නුයඑළිඹ 01, ඵදුමර වී ේව්රන 

කභත් 06 (භන්නහයභ 3, ව්නිඹහ 3) සුළු 

හරිභහ්තගත අළුත්ළඩිඹහ  - 15 (කුරුණෆර 
04, ෆමර 03, යත්නපුය 01, භහතය 01, 
නුයඑළිඹ 02, භහතේම 02, මුර අව් 02)  
බිත්තය වී ඵයහ ඉදිකිරීභ 01 (ඹහඳනඹ) 
ේනත් විවිධ හඳෘි  05 ේෛවිජ්න 
අභිභන් ේෛවි ජීේනොඳහඹ රර්ධනඹ 
්දර්ල ේෛවි ඵළරකු 10 ඉදිකිරීභ 
බිබිර පුහුණු භධයසථහනඹ වහ බිබිණුළ 
ේේහ රසයණ අබයහ ්ඹතනේේ 
ඹටිතර ඳවසු ත රර්ධනඹ 

 සුළු ේෛවීන්ේ  
මූරය 
දුසයතහඹන් 
භඟවයහ ළනීභ 
වහ සුළු 
ේෛවිඹහු 
ේේශඳර ණඹ 
ඳවසු ත ළඳයිභ 

497.0 89.0  ේ ත ඹුේත් ේෛවිජ්න රර්ධන 

ේදඳහර්තේ තන්තුම ේත  රු.ගේ 75.0 
මුදරක් රඵහ දී අතය එභ මුදම බහවිතේඹන් 
සිඹළුභ දිසත්රික් ්යණඹ න ඳරිදි 
ේෛවීන්ේ  ඉමලීභ අනු ේෛවිජ්න ඵළරකු 
වයවහ කුයහ ඳරිභහණ ෘෂිහර්ගේ  
යහඳෘ අ දවහ ණඹ රඵහ දී ඇත. 
මීය ු අභතය ප්රහේේීයඹ රර්ධන ඵළරකු 
භ රිඹහත්භ ෘෂිලක් අ ණඹ 
ේඹොජ්නහ ක්රභඹ ඹුේත් ෘෂි ව් ඹහහඹ  
18 දවහ ණඹ මුදම රඵහ දී ඇත. 
ඹම ඳශහත් බහ භ රිඹහත්භ 
යහඳෘ අ 09 
ේනත් විේලේ යහඳෘ අ 09 (ළවළමලු 
ේෛශ භඩින ඹන්ත්ර නිසඳහදනඹ, ඳරිය 
ි තහමීය  කිරි ඳහරනඹ වහ හඵනි 
ේඳෛේවෛය නිසඳහදනඹ, බි තභම හ, 
ේේම හ, හඵනි දිඹය ේඳෛේවෛය 
ේඵදහ වළරීභ, ෘෂි ඹන්ේත්රොඳයණ ගේරදී 
ළනීභ, බිත්තය වී නිසඳහදනඹ වහ අේශවිඹ, 
විජ්රන තහක්ණඹ භගින් ්වහය 
නිසඳහදනඹ. 

ෘෂිහර්ගේ 
රර්ධනඹු 
ඳවසු ත ළරසිභ 
වහ විේලේ 
ෘෂිහර්ගේ 
ළයුවන් 
රිඹහත්භ කිරීභ. 

43.0 9.7 යහඳෘ අ 05 යහඳෘ අ 04 
අළුත් වම භරරයඹ, රර්ධන නිරධහරි 

පුහුණු ළයමුළු, යන් ේවිළිඹ ෘෂි 

යහඹ රර්ධන ළයුවන, මීය  භළසි 

ේඳට්ටි වහ උඳයණ නිසඳහදනඹ. 
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15.විේලේ ළඩටවන් 

01. කෘෂි ාහක්ිවක ේඹදවුම් වහ ඵදු වන නි්තේේල රඵහදීභ 

ෘෂි තහක්ිව ේඹදවු ත වහ අදහර න ඳනත් ඹුේත් රඵහදී ඇ අ ීනරු ඵදු, ළට්  ව ේස වන 
දවහ ඉමලු ත කිරීේ තදී නිර්ේේල රඵහදීභ  සිදු ේේර්.  

  2019.09.30 න විු  එභ නිර්ේේල රඵහදීේ ත තත්ත්ඹ ඳවත ්හය ේව් . 
i. ීනරු ඵදු  නිර්ේේල   - 140  

ii. ඵය ඉරිගු දවහ නිර්ේේල  -  17 

iii. ේස නිර්ේේල   - 140 

 

02.  කෘෂික්තභහන්ාඹට අදහර අණඳනත් රට අදහර සිදුේකේයන වේලෝධන  නිඹහභනඹ , 

්වහයභඹ  දගතත්කභක් ඇි  ලහක ි යහය කශභනහකයණඹ 

 

ගතස ේවලීේම් ඳහරන ඳනා  

  ්වහයභඹ ළදත්භක් ි ත පර දයන ේෛස ස, ේදම ස වහ ළවළණු ර්ේේ තම ස 

්යක්හ ය ළනීභ වහ 2000 අර 01 දයන ස ේවීම ත ඳහරනඹ කිරීේ ත (රේලොධන) ඳනත වහ 

1951 අර 09 දයන ස ේවලී ත (ඳහරන) ඳනත ඹුේත් අේප්ක්ෂිත අයමුණු පර ය ළනීභ වහ  

ඳවත ඳරිඳහරන විකාවිධහන රිඹහත්භ කිරීභු ීනයණඹ ය ඇත. 

 

ගතස ේවළීම් ඳහරන ඳනාට අදහර  කෘෂි ාහක්ණ අවලඹ 2019 ය  ර කෘෂික්තභ අභහාහවලඹ 

ේා ේඹොමු කයන අඹදුම්ඳත් වහ ලිපි ේමඛ්න ම්ඵන්ධේඹන් ක්රිඹහකිරීභ 

අවකඹ දිනඹ දිසත්රික්කඹ ප්රහ. ේම. ේකො. ඉමලුම් 

කිරීභට 

ේවේ  

ඉමලුම් 

කය ඇි  

ේකොස/  

ේදම ගතස 

වඛ්හ 

අනුභළි 

ඹ රඵහ 

දුන් 

ේකොස/ 

ේදම ගතස 

වඛ්හ 

සිටුහ 

ඇි  

ේකොස/ 

ේදම 

ඳළර 

වඛ්හ 

1. 1
4
. 

2019.01.18 භවනුය ඳහතේවේහවළු යහර සිු 
ඳමේරළේම 
දක්හ දිේන 
ද. ේො. 132 
විදුින ැසවළන් 
භහර්ඹු 
ඵහධහන 
ේර පිි ටීභ. 

ේෛස 
ස 26 

 

ේෛස 
ස 26 

 

-  

2. 1
5
. 

2019.01.18 කුරුණෆර භහතභ භධයභ 
අකාේව්ගී 
භහර් 
යහඳෘ අඹ 
වහ 
ඳයහේන 
ඇ අ ඉයභක් 

ේෛස 
ස 28 

 

ේෛස 
ස 28 

 

-  

 

 

 



 

 

166 
 

 

 

 

 

 

වීභ. 

අවකඹ දිනඹ දිසත්රික්කඹ ප්රහ. ේම. ේකො. ඉමලුම් 

කිරීභට 

ේවේ  

ඉමලුම් 

කය ඇි  

ේකොස/  

ේදම ගතස 

වඛ්හ 

අනුභළි 

ඹ රඵහ 

දුන් 

ේකොස/ 

ේදම ගතස 

වඛ්හ 

සිටුහ 

ඇි  

ේකොස/ 

ේදම 

ඳළර 

වඛ්හ 

3. 1
6 
2019.02.27 භවනුය භළද දු තඵය ේඳෛම හ 

දවහ 
ඵහධහහරී 
ේර පිි ටිභ 

ේෛස 
ස 25 
 අතුම 
ඉත් 
කිරීභ 

ේෛස 
ස 25 
 අතුම 
ඉත් 
කිරීභ  

-  

4. 1
7 
2019.03.14 යත්නපුය යත්නපුය රඵය 

තුමඹහේේ 
ජීවිත වහ 
ේේඳර රු 
අනතුමරු දහඹ 
ේර පිි ටීභ 

ේෛස 
ස 35 

ේෛස 
ස 35 

ේෛස 
ඳළර 80 

5. 1
8 
2019.05.07 පුත්තරභ දරේෛටු 

ඉය ත 
රර්ධනඹ 
ය විකි, භ 

ේෛස 
ස 21 

ේෛස 
ස 21 

ේෛස 
ඳළර42 

6. 1
9 
2019.06.17 භවනුය තුම තඳේන් භධයභ 

අකාේව්ගී 
භහර් 
යහඳෘ අඹ 
වහ 
ඳයහේන 
ඇ අ ඉයභක් 
වීභ 

ේෛස 
ස 49 

ේෛස 
ස 49 

 

- 

7. 2
0 
2019.06.17 භහතේම උකුේර හුන්නසගිරිඹ 

තුමඹහේේ 
ජීවිත වහ 
ේේඳර රු 
අනතුමරුදහඹ 
ේර පිි ටීභ 

ේෛස 
ස 102  
ේදම ස 
05 

ේෛස 
ස 100 
වහ ේදම 
ස 05 
ව 
ේෛස 
ස 02 
 අතුම 
ඉත් 
කිරීභ 

- 
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