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2018.01.01 සිු 2018.12.31 දක්හ ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ / අංලඹ බහය ුයුු 

යන රද රු අභහතරු, ෝම්රු ව ්ඹතන ප්රධහීන් . 

රු අභහතරු   

හර සීභහ  තනුය නභ  
2015.09.14 සිු  
2018 . 05. 02 දක්හ  

ෘෂිර්භ අභහත රු දුමි්ද දිහනහඹ භළතිුභහ  

2018.05.03 සිු  
2018 .10. 26 දක්හ ව  
2018.10.30 – 2018.12.15 
දක්හ  

ෘෂිර්භ අභහත  රු භ ම්ද අභයවීය භළතිුභහ  

 
2018.12. 21 ළඩ බහය ළීනභ  

ෘෂිර්භ , ග්රහමීය ඹ 
්ර්ක  ුයුු ඳශු 
ම්ඳත් ංර්ධන, 
හරිභහර් ව ධීය වහ 
ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන 
අභහත 

රු පී.වළරි් භළතිුභහ  
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ෘෂිර්භ , ග්රහමීය ඹ 
්ර්ක  ුයුු, 
හරිභහර් යහජ අභහත 

රු ්ත අලුවිවහොර් භළතිුභහ 

2018.12. 25 සිු  
ෘෂිර්භ , ග්රහමීය ඹ 
්ර්ක  ුයුු වහ 
හරිභහර් යහජ අභහත  

රු එස.එස. අමීය ර් අලි භළතිුභහ  

2018.07.11 - 2018.10.26 
2018.11.07 -  2018.12.15 

ෘෂිර්භ නිොඹෝජ  
අභහත 

රු අංජ් යහභනහද් භළතිුභහ  

 

අභහතහංල ෝම්රු  

හරසීභහ  තනුය නභ 

2015. 01.20 – 2018.10.26 
ෝම් - ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ  

බී.විජඹයත්න භවතහ  

2015.01.20 – 2018.10.26 
ෝම් - ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ 

බී.විජඹයත්න භවතහ  

2018.10.31 * ( ඳශමු යු 
ෝම් තනුයු ඳත් කිරීභ ) 

ෝම් - ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ 

ොක්.ඩී.එස. රු්ච්ද්ර භවතහ  

2018.12.24 සිු  
* ( ොදන  යු ෝම් 
තනුයු ඳත් කිරීභ ) 

ෝම් - 
ෘෂිර්භ,ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  
ුයුු ඳශු ම්ඳත් 
ංර්ධන ,හරිභහර් ව 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 
ංර්ධන අභහතහංලඹ 

ොක්.ඩී.එස. ්ච්ද්ර භවතහ 

2016. 02. 08. – 2018.11.28  
ෝම් - ෘෂිර්භ  යහජ 
අභහතහංලඹ  

ඩී.වී. ඵ්දුරොේන භවතහ  
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්ඹතන ප්රධහීන් 

 

 

්ඹතනඹ  හරසීභහ තනුය නභ 

01.ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු  

2018.01.01 -  
2018.02.09 

ෘෂිර්භ 
අධක් ජනයහ්  

්චහර්ඹ ්ර්.්ර්. ඒ. විොේොෝ් 
භඹහ  

2018.02.09 - 
2018.03.26 

ෘෂිර්භ 
අධක් ජනයහ් 
( යහ. ්) 

ඩබ්.ඒ.ජී. සිසිය කුභහය භඹහ  

2018.03.26 -  
2018.12.31 

ෘෂිර්භ 
අධක් ජනයහ් 
(ළ.ඵ) 

්චහර්ඹ ඩබ්. එම්. එම්. වීයොෝ් 
භඹහ  

02. ො විජන 
ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 

2017.02.17  -  
2018.02.15 

ො විජන 
ංර්ධන 
ො භහරිස 
ජනයහ්(ළ.ඵ) 

ඩී.වී. ඵ්දුරොේන භඹහ  

2018.02.16  
සිු  

ො විජන 
ංර්ධන 
ො භහරිස 
ජනයහ්  

ඩබ්.එම්.එම්.බී. වීයොේය භඹහ  

03. ෘෂිර්භ වහ 
ො විජන යක්ණ 
භණ්ඩරඹ  

2018.01.01 - 
2018.05.22 

බහඳති  සිඩ්නි ොරෝය්ස ජනහඹ භවතහ  

2018.06.13-
2018.12.24 

දක්හ *A 

බහඳති 

ීනන්ඥ සිරිඳහර විරිතමු්ර භවතහ  

04. වී අොශවි 
භණ්ඩරඹ  

2018.06.02 -
2018.12.31 

දක්හ *B 
බහඳති ීනන්ඥ උඳහලි ොභ ොව ට්ටි භවතහ  

05.  ජහති ්වහය 
ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 

2018.01.01-  
2018.03.21 

බහඳති  ධම්මි පීරිස භඹහ  

2018.05.16 - 
2019.02.10 

බහඳති ීනන්ඥ බී.සී. ඩබ්. ඉශදභ්ො ඩ භඹහ  

2018.01.01 - 
2018.03.21 

උඳ බහඳති ොක්.ඒ. ඵණ්ඩහය භඹහ  

2018.05. 28  - 
2019.02.10  

උඳ බහඳති චමි්ද කුභහයසිංව භඹහ  

06. ශ්රී රංහ 
ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති 
බහ   

2015 .11.06 - 
2018.12.31 

බහඳති එස.ඩී.ජී. ජඹර්ධන භඹහ  

07. ොවක්ුර් 
ො බ්ඵෆඩු 
ො වි ුයුු 
ඳර්ොැණ වහ පුහුණු 
කිරීොම් ්ඹතනඹ  

 
2017 .09.20 
 

අධක්  ොක්.ඩබ්. ඊ.යලිඹශද භඹහ  

2018.06.20 - 
2019.01.17 

අධක් රුණහදහ උඩොේ භඹහ  

08. ජහති ඳසු 
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වළඳි්වීභ 

තියය ංර්ධනඹ වහ න 2030 නහඹ ඳත්රඹ අනු ොෝලීඹ ංර්ධන අභිභතහර්ථම (තියහය 

ංර්ධන අයමුණු) හක්හත් යළීනභ ව ජහති ්වහය නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ෘෂිර්භ 

අභහතහංලඹ  ංර්ධන අයමුණු ොභොවඹහ  ත.  

එභ,ොෝලීඹ ඉරක් රු අනු ය 2030 න විු ්වහය නිසඳහදන ඳශධති තවවුරු කිරීභ, 

හරගුණ ොනස වීම් රු වළඩ ළසීභ වහ න ධහරිතහ ලක්තිභත් කිරීභ,ඳොේ ගුණහත්භ 

තත්ත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ ව ය  2020 න විු බීජ ව හ යන රද ලහ ර ව ො විඳර 

ව ෘවහශ්රිත ු්ොේ ජහනභඹ විවිධත්ඹ ඳත්හොනඹහභ,බීජ ව ලහ ඵළංකු ඳත්හ ොන 

ඹහභ, ග්රහමීය ඹ ඹටිතර ඳවසුම් ංර්ධනඹ, ජහන ඵළංකු වහ ්ොඹෝජනඹ, ෘෂිහර්මි ොශඳර 

ංර්ධනඹ, දුම්ො ර බහවිතඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ වු ොරෝ ො  ංවිධහනොැ ළඩ ළරළසභ 

වහ දහඹ වීභ, හ්තහ් විඵර ළ්වීභ, ජරඹ ම්ඵ්ධ ජජ ඳශධති ්යක්හ කිරීභ,තියහය 

ඳරිොබෝජනඹ ඉවර නළංවීභ, ජජ ඳශධති  ්යක්හ කිරීභ, ඹන තියහය ංර්ධන ඉරක් ව 

දර්ල පුයහ ළීනභ ඉරක් ය  ති අතය එභ දර්ල පුයහ ළීනභු අදහර ංර්ධන ළඩුව් 

ක්රිඹහත්භ ය  ත.   

ොභභ ළඩුව් ක්රිඹහත්භ  කිරීොම්දී  මුහුණ දු් අභිොඹෝ ද යහශිඹකි. එභ  අභිොඹෝ අතය 

හරගුණි විඳර්ඹහ  ව ඳසුගිඹ ය කි මඳඹ පුයහ ඳළති නිඹඟඹ ොවේුෝොඵෝ නිසඳහදනොැ  

සිදුවු ඳසුහමීය  ඵ ,  ග්රහමීය ඹ ජනතහොේ ණඹඵය වහ ්දහඹම් භහර් අඩුවීභ ,  වදිසි  ොයෝ , ඳලිොඵෝධ 

වහ න ත්ත් වහනි ,  වි නළති ොඳ ොව ය බහවිතඹ වහ වනහධහය රඵහදීභ  ප්රධහන ොව්.   

ඒ අනු, ොභභ අභිොඹෝ රු පිළිඹභක් ොර හරගුණි විඳර්ඹහ රු ඔොය ත්ු ොදන ොඵෝ 

නිසඳහදනඹ වහ නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ, කුඩහ ළව් වහ අමුණු   පිළිය කිරීභ,  

එ්රංහ ඳශධති ඳහරිරි ංයක්ණඹ වහ ළඩිදියුණු කිරීභ, උුරු නළොන මය ඳශහත්  ුළු 

රංහ පුයහ ෘෂි ළිං  ප්රතිංසයණඹ කිරීභ, ංුය, නිඹඟඹ වහ න අලි නිහ සිදු ව හ වහනි  

වහ උඳරිභ ්දි මුදරක් රඵහදීභ, ඹවඳත් ෘෂිර්භ පිළිොත් ( GAP ) ළඩුව් ක්රිඹහත්භ 

කිරීභ ොභ්භ  “ සිතමු ” හ්තහ ො වි ංවිධහන විඵර ළ්වීභ වහ ක්ෂුද්ර මූර ළඩ ුවන 

ක්රිඹහත්භ ය  ත . දුඹුරු ඳළර කීඩෆ වහනිඹ  වහ ොේනහ දශඹුහ භඟි් සිදු ව ොඵෝ වහනි අභකිරීභ 

පිණි ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු ප්රමු සිඹළුභ ්ඹතන වහ නිරධහරී් එක් ක්රිඹහත්භ ශ ළඩ 

ුව්  ොවේුෝ ඒහයි් සිදු ව හ වහනි අභ යන රදී. ඳසු අසනු වහනිඹ ඉවශ ඹහභ 

රළක්වීභ පිණි ජහති ඳසු අසනු ශභනහයණ ්ඹතනඹ භඟි් ඳශුරු වහ ළඳයුම් වහ 

අඹදහභ ශභනහයණ හඳෘතිඹක් ක්රිඹහත්භ ො ු අම, ෝපය, සරබු වහ ොෝ ඹන ොඵෝ 

අසනු වහනිඹ අභකිරීභු ළඩ ුව් ක්රිඹහත්භ  ය  ත. එඹු අභතය, වී වහ වති මිරක් 

රඵහදීභු පිඹය ළීනභ,PMB Rice වඳු්හ දීභ , හඵනි හු හඵනි ොඳ ොව ය වනහධහයඹ 

රඵහදීභ, ෘෂි හඹඹ් දිරිළ්වීභ වහ ම්භහන පිරිනළමීය භ , ඌණ බහවිත ඳශුරු විොලේ 

හ්පත කිරීභු පිඹය ොන  ත.  

එොේභ, දළක්භ 2025 අනු ෘෂිර්භ නයණඹ කිරීොම් හඳෘතිඹ ොභ්භ හරගුණි විඳර්ඹහ 

වහ අනුහුරුවීොම්  හඳෘතිඹද ක්රිඹහත්භ ය  ත.  

එොභ්භ, තදුයුත් ෘෂිර්භ ක්ොේත්රඹ ුශ ඳතින ංර්ධනඹ විඹ යුු ොරු වඳුනහත් ප්රධහන 

විොලේෂිත ක්ොේත්ර න ෘෂිර්භපරදහයීතහඹ ඉවශනළංවීභ,අොශවියණඹ , ොශලගුණි ඵරඳෆම්, ඳසු 

අසනු ශභනහයණඹ, ත්ත් වහනි යක්ණඹ ,භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 

ොොය ම අධහනඹ ොඹ මුය  ති ්හයඹ විසතය ය  ත. ඉවත සිඹළු ළඩුව් භඟි් 70 %  

ක් ඳභණ න  ො වි ජනතහොේ ජීොනෝඳහඹ  විඵර  ළ්වීභු පිඹය ොන  ත.  
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2018 ංර්ධන ළඩුව් රු අදහශ තියය ංර්ධන ඉරක් ළරපීභ 

** තියහය ංර්ධනොැ පුළු් ක්ොේත්ර ඳව ( විඹ ක්ොේත්ර  ඳව ) -ජනතහ, ඳහක විඹ, ො බහඹ , හභඹ, 

වවු් ුයුු  

 

අනු 
අංඹ 

ළඩුවන / හඳෘතිඹ 

ප්රමු 
තියහය 
ංර්ධ
න 

අයමුණ 

තියය 
ංර්ධන 
ඉරක්ඹ් 

තියය 
ංර්ධන 
ඉරක්ඹ්/ 
දර්ලඹ් 

අදහශ 
තියහය 
ංර්ධන 
ඉරක් 
අඹත් විඹ 
ක්ොේත්රඹ 
** 

ොනත් තියහය 
ංර්ධන 
ඉරක් භඟ 
ම්ඵ්ධතහ 

ප්රධහන ංර්ධන ළඩුව් 

1 
්වහය සුයක්ෂිතතහඹ පිළිඵ විොලේ 
ළඩුවන ව ්වහය නිසඳහදන 
ජහති ළඩුවන  

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.b 
2.c 
 

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

ජනතහ 
ඳෘක විඹ 
ො බහ 

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

2 
ොඵෝ නිසඳහදන වහ පුොයෝථමන 
ළඩුවන 

2 
2.1 
2.4 

2.1.1 ජනතහ 12,13, 

3 
ජහති ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ 
ළරළසභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ (NARP) 

2 2.4 2.4.1 ජනතහ 1, 3, 13, 

4 
ජරඹ ීනඳහයක්හ ව ො  
පිළිඵ නිඹහභන හඳෘතිඹ  (WASH)  

2 
2.2 
2.4 

2.4.1 
ජනතහ 
ො බහ 

1,3,5,13 

5 
ෘෂිර්භ ක්ොේත්රොැ නයණ 
හඳෘතිඹ  (ASMP) 

2 
2.1 
2.3 

2.1.1 
2.3.2 

ජනතහ 
ඳෘක විඹ 
ො බහ 

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

6 
කුඩහළව් වහ එ්රංහ ඳශධති 
පුනරුත්ථමහඳනඹ 

2 2.4 2.4.1 
ජනතහ 
ඳෘක විඹ 
ො බහ 

1,2, 6,  13, 15, 

7 
හණිජ භට්ුොම් ොද් නිසඳහදන 
හඳෘතිඹ  

2 2.b 2.b.2 
ඳහක විඹ 
ො බහ 

1,12 

8 
ලහ නිොයෝධහඹන ොේඹ ලක්තිභත් 
කිරීභ  NPQS- (JICA) 

2 
2 

2.4 
2.5 

2.4.1 
 

ඳෘක විඹ 
ො බහ 

12 

2018 අඹළඹ විොලේ ොඹෝජනහ 

1 අනිහර්ඹ ොඵෝ යක්ණඹ 2 2.4 2.4.1 ජනතහ 1,12,13 

2 
කුඩහ ළව් ප්රතිසාහඳනඹ 
ප්රතිංසයණඹ වහ ොය ්භඩ ඉත් 
කිරීභ 

2 2.4 2.4.1 
ජනතහ 
ඳෘක විඹ 

1,2, 6,  13, 15, 

3 

අඳනඹන ොශඳරු ප්රොව්ලවීභු 
උඳහරීවීභ වහ ඳහරිරි 
වතියණ ළඩුවන ලක්තිභත් 
කිරීභ  

2 2.b 2.b.2 ජනතහ 12 

4 
ජහති ඳළරෆටි නිොයෝධහඹන ොේහොව් 
ඳරීක්ණ ඳවසුම් ළඩිදියුණු කිරීභ 

2 
2.4 
2.5 
2.b 

2.4.1 
2.b.2 

ජනතහ 12 

5 
ොෝ වහ අ්නහසි ර ඉවශ 
අසනු රඵහ ොදන ඳු ොයෝපිත 
ඳළශෆටි ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

2 
2.4 
2.5 

2.4.1 ජනතහ 12 

ොනත් ංර්ධන ළඩුව් 

1 
වනහධහය මිරු ොඳ ොව ය 
ොඵදහවළරීොම් ළඩුවන 

2 2.3 
2.3.1 
2.3.2 

ජනතහ 
ඳෘක ඹ 

12 

2 ොඳ ොව ය ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ 2. 2.4 2.4.1 
ජනතහ 
ඳෘක ඹ 

12 

3 දහඹ මුද් ොවීභ  2 

2.3 
2.4 
2.5 
2.b 

2.3.1 
2.4.1 
2.b.2 

ජනතහ 
ඳහක විඹ 
වවු් 
ුයුු 

1, 3,6, 15,17 
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තියහය ංර්ධන ඉරක් පුයහ ළීනභු දහඹ න , අභහතහංලඹ ඹුොත්  ති 

්ඹතන ව එභ ්ඹතන විසි් පුයහ ත යුු තියහය ංර්ධන ඉරක් 

්ඹතනඹ  තියහය ංර්ධන ඉරක්ඹ  දර්ල  
 

අදහශ තියහය 
ංර්ධන ඉරක් 
අඹත් විඹ ක්ොේත්රඹ 
** 

ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු 1,2,6,12,13,14,15 

1.2  

1.5,2.1,2.3,2.4,2.5,2.a, 
2.b, 6.3 ,6.4, 6.5, 8.4, 
12.1 ,12.3 ,13.1, 13.2 
14.1, 14.2 ,14.3,15.1 
15.3 
 

ජනතහ, ඳහක විඹ, 
ො බහ , වවු් 
ුයුු  
 

ො විජන ංර්ධන ොදඳහර්තොම්්ු  
  
1,2,6,12,13,14 

1.2, 1.4, 1.5, 2.3, 6.3 
6.5, 6.b ,12.1 ,12. 3, 
13.1, 13.2, 14.1,  14.2 
14.3 
 

ජනතහ, ඳහක විඹ, 
ො බහ , වවු් 
ුයුු  
 

ෘෂිර්භ වහ ො විජන යක්ණ 

භණ්ඩරඹ 
1,2 

1.2 , 1.4, 1.5, 2.3, 2.5, 
2.a,14.a, 

ජනතහ, ො බහ , 
වවු් ුයුු  
 

වී අොරවි භණ්ඩරඹ 12  
ජනතහ, 

 

ජහති ්වහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 2 
2.2, 2.3, 2.a 
 

ජනතහ, ො බහ , 
වවු් ුයුු  
 

ජහති ඳසු අසනු ශභනහයණ 
්ඹතනඹ   
 

1,2 2.1, 2.4, 2.a, 8.2 , 14.3  

ොවක්ුර් ො බ්ඵෆඩු ො වි ුයුු 
ඳර්ොැණ වහ පුහුණු ්ඹතනඹ 

1, 2, 8,14 
1.4, 2.3,2.4,2.a , 
8.2,14.3  

ජනතහ, ො බහ , 
වවු් ුයුු  
 

ශ්රී රංහ ෘෂිර්භ ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති 
බහ  

2, 13  2.4, 2.a , 13.1, 13.2 
වවු් ුයුු  
 

ජහති ෘෂිහර්මි විවිධහංගීයණඹ වහ 
ජනහහ අධිහරිඹ (වදබිභ) 

1, 2, 8,15  1.5, 2.4, 8.2, 15.1, 15.3 

ජනතහ, ඳහක විඹ, 
ො බහ ,වවු් 
ුයුු  
 

ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ  
 

2,12 12.3 ජනතහ, ඳහක විඹ, 

සී/. රංහ ොඳ ොව ය භහභ 2,12 
2.3, 2.4 
 

ජනතහ, ඳහක විඹ, 

සී/. ො භර්් ොඳ ොව ය භහභ 2,12 
2.3, 2.4 
 

ජනතහ, ඳහක විඹ, 

සී/. රංහ ොඳ සෝපට් භහභ 2,12 
2.3, 2.4 
 

ජනතහ, ඳහක විඹ, 

** තියහය ංර්ධනොැ පුළු් ක්ොේත්ර ඳව ( විඹ ක්ොේත්ර  ඳව ) -ජනතහ, ඳහක විඹ, ො බහඹ , හභඹ, 

වවු් ුයුු  

 

 

 

 

 

 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

4 
 

ෘෂිර්භ අංලඹ - දළක්භ , ොභොවය, අයමුණු වහ හර්ඹඹ් 

දළක්භ 

 ්වහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ ජහති භෘශධිඹ උොදහ හර්ඹක්භ, පරදහයි වහ ලක්තිභත් 

ෘෂිහර්මි අංලඹක් 

ොභොවය 

 සබහවි ම්ඳත් තියහය ශභනහයණඹ ුළි් භහජීඹ ලොඹ් පිළිත් වහ 

හණිජභඹ නළඹුරුකි් යුු, ොෝලීඹ තයඟහරී නිසඳහදනඹක් බි ම යන හත් 

ෘෂිර්භහ්තඹක්  හක්හත් යළීනභ 

අයමුණු 

 ොශශීඹ ලොඹ් නිසඳහදනඹ ශවළකි ්වහය ව අතිොර් ්වහය ංචිත විධිභත් 

ශභනහයණඹ  භඟි්  සුයක්ෂිතතහඹ   තිකිරීභ. 

 ්වහය නිසඳහදනොැදී යහඹනි ොඳ ොව ය වහ ඳළිොඵෝධනහල බහවිතඹ  අභ ය, 

ඉතරන අඳද්ර ශභනහයණඹ ුළි් විෝ ොත ය, ඳරිය  මතහමීය  ව 

ො හයක්ෂිත ෘෂි නිසඳහදන ජනතහ ොත රඵහදීභ. යහඹනි ොඳ ොව ය  බහවිතඹ 

විධිභත් කිරීභ. 

 ඹහ්ත්රීයණඹ,නතහක්ණඹ,හර්ඹක්භ ජර ශභනහයණඹ,ොබෝ විවිධහංගීයණඹ 

ඳහංශු ංයක්ණ ක්රභ වඳු්හදීභ භඟි් ොඵෝර නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

ව නිසඳහදන පිරිළඹ අභ කිරීභ. 

 ඉවශ ගුණහත්භොඹ් යුත් සඹං බීජ නිසඳහදනඹ,අඹ එු ශ නිසඳහදන ක්රභොව්ද 

ො වී් අතය ප්රචලිත කිරීභ, ඹවඳත් ෘෂිහර්මි පිළිොත්(GAP) ව ඹවඳත් නිසඳහදන 

පිළිොත් වඳු්හඳීභ භඟි් ොශශීඹ ව විොශශීඹ ොශඳර වහ ප්රමිතිොඹ් උස ෘෂි 

නිසඳහදන වහ නිසඳහදයි් ොඹ මුකිරීභ. 

 සිඹළු ළඩීබිඳී ගිඹ ළව්, අමුණු ව  ශභහර් ප්රතිංසයණඹ ව පුය් කුඹුරු 

අසළශදීභ භඟි් වී නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ දහඹවීභ 
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ෘෂිර්භ, ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුු, ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන, හරිභහර් ව ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 
ංර්ධන අභහතංලඹ - ෘෂිර්භ අංලඹ (2018.12.28 ළට් ඳත්රඹු අනු,  හර්ඹඹ් වහ 
ර්තඹ් , ොදඳහර්තොම්්ු , සථමහපිත ්ඹතන වහ ක්රිඹහත්භ ශයුු ීනති ව අණඳනත්. 

 

1 ළනි න්රු  
 

11 ළනි න්රු  111 ළනි න්රු  

හර්ඹඹ් වහ ර්තඹ්  
ොදඳහර්තොම්්ු , සථමහපිත ්ඹතන 
වහ යහජ ොේහ  

ක්රිඹහත්භ ශ යුු ීනති ව 
අණඳනත් 

1.ෘෂිර්භ , ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුු, 
ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන හරිභහර් ව 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන 
විඹු ව 11 ළනි න්රුොව් දළක්ොන 
ොදඳහර්තොම්්ු වහ සථමහපිත 
්ඹතනඹ් ම විඹඹ්ු අදහර 
ප්රතිඳත්ති, ළඩුව්, ම්ඳහදනඹ 
කිරීභ. ක්රිඹහත්භක් කිරීභ , ඳසු විඳයම් 
කිරීභ වහ  යීභ  

 
1. ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු 
 
2.ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 
 
3.ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ 
 
4. ෘෂිර්මි වහ ො විජන යක්ණ 
භණ්ඩරඹ 

 
5.ජහති ්වහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 
 
6.ොවක්ුර් ො බ්ඵෆඩු ො වි 
ුයුු ඳර්ොැණ වහ පුහුණු ්ඹතනඹ 
 
 

ො වි ුයුු ඳර්ොැණ වහ 
පුහුණු ්ඹතන ඳනත 
(1972 අං 5) 
 
ඳළිොඵෝධ නහල ඳහරනඹ 
කිරීොම් ඳනත 
(1980 අං 33) 
 
ස ොවලීභ(ඳහරන කිරිභ) ඳනත 
(1951 අං 9) 
 
ජහති හගිනි නිවීොම් හඳහය 
භණ්ඩර ඳනත 
(1973 අං 15) 
 
ඳළශෆටි ්යක්හ කිරිොම් ඳනත 
(1999 අං 35) 
 
බීජ වී ඳනත  
(2003 අං 22) 
 
 

 
2.ොශශීඹ ්වහය සුයක්ෂිතතහඹ 
තවවුරු කිරීභ  

 
3.නවීන තහක්ණඹ ොඹ දහ නිමි් 
ෘෂිහර්මි නිසඳහදනඹ වහ 
ළුරදහයිතහඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ 
අල න උඳහඹභහර් වහ ළරසුම් 
ස කිරීභ. 

 
4.ොඵෝ විවිධහංගීයණඹ භත ඳදනම් 
ව ෘෂිහර්මි නිසඳහදන ඉවශ 
නළංවීභ දවහ අල පිඹය ළීනභ  

 
5. විවිධ හෂිහර්මි ක්ොේත්රඹ් ම 
නිඹළොර්න් වහ විධිභත් 
පුහුණුක් රඵහ දීභ, අධහඳන වහ 
ඳර්ොැන අසථමහ පුළු් කිරීභු 
ක්රභොව්ද ළසීභ  

 
6. ෘෂි නිසඳහදනඹ් ම අඹ ළඩි 
දියුණු කිරීභ වහ ක්රොභෝඳහඹ් 
වඳු්හදීභ 
 

7. ෘෂි නිසඳහදන භත ඳදනම් ව 
හඹකි් දිරිළ්වීභ වහ 
ොශොඳ ශ අසථමහ පුළු් කිරීභු 
පිඹය ළීනභ. 
 
8. ොශශීඹ ෘෂි නිසඳහදනර 
ගුණහත්භ අඹ ඳහරිොබෝගි ප්රජහ 
ොත වති කිරීභ වහ අල 
ක්රොභෝඳහඹ් ස කිරීභ. 
 
9.කුඹුරු ඉඩම් ම්ඵ්ධ සිඹලු ුයුු 
ඉටුකිරීභ 
 
10. ො වි ජනතහොේ සුබහධනඹ 
ළරසීභ ව භහජ ්යක්ණ ුයුු 
 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ළනි න්රු  
 

11 ළනි න්රු  111 ළනි න්රු  

හර්ඹඹ් වහ ර්තඹ්  ොදඳහර්තොම්්ු , සථමහපිත ්ඹතන 
වහ යහජ ොේහ  

ක්රිඹහත්භ ශ යුු ීනති ව 
අණඳනත් 

11.ගුණහත්භ තත්ත්ොැ ොඳ ොව ය 
්නඹනඹ කිරීභ වහ ොඵදහවළරීභ ුළි් 
ොඳ ොව ය වනහධහය ළඩුවන 
හර්ඹක්භ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
 

7.ශ්රී රංහ ෘෂිර්මි ඳර්ොැණ 
ප්රතිඳත්ති බහ 
 
8.ඳලසචහත් අසනු තහක්ණ ්ඹතනඹ 
 
9.සීභහ මත රංහ ොඳ ොව ය භහභ 
 
10.ො ශම ො භර්් ොඳ ොව ය 
භහභ 
 
 
11. සීභහ මත ජනතහ ෂර්ටිරයිර් 
එ්ුර්ප්රයිස 
 
12. සීභහ මත රංහ ොඳ සෝපට් 
භහභ 
 
13.වී අොරවි භණ්ඩරඹ 
 
14. ජහති ෘෂිර්මි 
විවිධහංගීයණඹ වහ ජනහහ 
අධිහරිඹ(වදබිභ) 

ඳස ංයක්ණ ඳනත 
 (1996 අං 24) 
ෘෂිර්භ ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති 
වහ න ශ්රී  රංහ බහ ඳනත 
 (1987 අං 47) 
 
ොඳ ොව ය විධිභත් කිරීොම් ඳනත 
(1988 අං 68) 
 
ො විජන ංර්ධන ඳනත (2000 
අං 46) 
 
වී අොරවි භණ්ඩර ඳනත  
(1971 අං 14) 
 
ෘෂිර්මි ීනතිත ංසථමහ 
ඳනත (1978 අං 11) 

12.එක්ත් ජහන්්ොේ ්වහය වහ  
ෘෂිර්භ ංවිධහනඹු ම්ඵ්ධ 
හර්ඹඹ්  
 

 
13. හඵනි ොඳ ොව ය නිසඳහදනඹ 
ව  විෝ ොත ය ො විතළන 
ප්රචලිත කිරීභ 
 

14. ෘෂිර්මි ංර්ධන රහඳ, 
ෘෂි ම්භහන වහ තියහය ොු හ 
ංර්ධන ළඩුව් ප්රචලිත කිරීභ 
 

15.වී, ධහන වහ අොනකුත් ෘෂි ොඵෝ 
මිර දී ළීනභ,ඵඩහ කිරීභ, ළසීභ වහ 
අොරවිඹු අදහශ ුයුු කිරීභ 
 

 
16. ශ්රී රංහ ෘෂිර්භ ොේොැ 
ඳරිඳහරනඹ ව පිරිස 
ශභණහයණඹ 
 
 

 
17. වරිතහහය හයු විොභෝචනඹ අභ 
කිරීභ වහ ව  ජහති ප්රතිඳත්ති රු 
අනුකර ෘෂිර්භ වහ ඳශු ම්ඳත් 
ක්ොේොත්රැ උඳහඹභහර්ගි 
ක්රිඹහහයම් ප්රර්ධනඹ කිරීභ අභ 
කිරීභ වහ ව  ජහති ප්රතිඳත්ති රු 
අනුකර ෘෂිර්භ වහ ඳශු ම්ඳත් 
ක්ොේොත්රැ උඳහඹභහර්ගි 
ක්රිඹහහයම් ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
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ොදන ො ු - ඳහරන වහ  භහන ම්ඳත් ශභනහයණඹ - ෘෂිර්භ අංලඹ 
2. 1 (2018.12.31 දිනු අනුභත, තථම, පුය්පඳහඩු, අතිරික්ත හර්ඹ භණ්ඩරඹ පිළිඵ ොත යුරු.) 
2.1.1ොේ ර්ඹ - ොජසා භට්ුභ   
 

තනුය /ොේඹ / ොරේණිඹ අනුභත 
ංහ 

තථම හ පුය්පඳහඩු 
ංහ 

අතිරික්ත 
ංහ 

ෝම්  ශ්රී.රං.ඳ.ොේ. (විොලේ) 01 01 00 00 

යහජ ෝම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ. (විොලේ) -- 02  02 

අතිොර් ෝම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ. (විොලේ) 02 02 00 00 

අතිොර් ෝම් ශ්රී.රං.ෘ.ොේ. 
(විොලේ) 

02 02(ළ.ඵ.) 02 00 

ප්රධහන ළරසුම් නිරධහරි ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.(විොලේ) 01 00 01 00 

ප්රධහන මූර නිරධහරී  ශ්රී.රං..ොේ. (විොලේ) 01 01 (ළ.ඵ.) 01 00 

ොජසා වහය ෝම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.I 04 04 00 00 

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

අධක්  ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.I 02 02 00 00 

අධක් ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.I 01 01 00 00 

අධක් (දිස්රික් ෘෂි) ශ්රී.රං.ෘෂි.ොේ.I 25 23 02 00 

අධක්  ශ්රී.රං.ඉ.ොේ.I 01 01 00 00 

ප්රධහන ණහධිහරි ශ්රී.රං..ොේ. I 01 01 (ළ.ඵ.) 01 00 

ප්රධහන අබ්තය 

විණ 

ශ්රී.රං..ොේ. I 01 01 00 00 

ණහධිහරි ශ්රී.රං..ොේ. III /II 03 02 01 00 

අබ්තය විණ ශ්රී.රං..ොේ. III /II 01 00 01 00 

වහය ෝම් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ. III / II 07 06 01 00 

වහය අධක්/ 

නිොඹෝජ අධක්  

ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ. III /II 03 03 00 00 

වහය අධක්/ 

නිොඹෝජ අධක්  

ශ්රී.රං.ෘෂි.ොේ. III / 
II 

04 02 02 00 

වහය අධක්/ 

නිොඹෝජ අධක්  

ශ්රී.රං.ඳ.ොේ. III /II 02 01 01 00 

වහය අධක්/ 

නිොඹෝජ අධක්  

දීඳ හ්පත ොේහ III 
/ II 

02 01 01 00 

වහය අධක් / 

නිොඹෝජ අධක්  

ශ්රී. රං.ොත . වහ 
.තහ.ොේ. 1/ III / II 

01 00 01 00 

ීනන් නිරධහරී ොදඳහර්තොම්්ුතII
/I / II 

01 00 01 00 

ඹහ්්රි ඉංනේෝරු ශ්රී.රං.ඉ.ොේ. III / II 01 01 00 00 

ඉංනේෝරු ශ්රී.රං.ඉ.ොේ. I11 / II 01 00 01 00 

නිලසචර ජහඹහරඳ ශි්පී තහහලි 01 00 01 00 

වීඩීොඹෝ ළභයහ ක්රිඹහරු  තහහලි 01 00 01 00 
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2.1.2ොේ ර්ඹ - තෘන්යි භට්ුභ   
 

    

තනුය/ොේඹ/ොරේණිඹ 
අනුභත 
ංහ 

තථම ංහ 
පුය්පඳහඩු 
ංහ 

අතිරික්ත 
ංහ 

ඳරිඳහරන නිරධහරි යහ.ශ..ොේ.අධි 03 01(ළ.ඵ.) 03 00 

බහහ ඳරිර්ත බහහ ඳරිර්ත ොේ. II/I 02 02 (ො ්ත්රහත්) 02 00 

ොත යුරු වහ .තහ.නිර. ශ්රීරං.ොත . වහ 
. තහ.ොේ. 2 II/I 

04 01 03 00 

ෝම්ොේ 
ම්ඵ්ධීයණ ෝම් 

තහහලි 01 01 00 00 

2.1.3ොේ ර්ඹ - ශවින්යි භට්ුභ   
 

    

තනුය/ොේඹ/ොරේණිඹ 
අනුභත 
ංහ 

තථම 
ංහ 

පුය්පඳහඩු 
ංහ 

අතිරික්ත 
ංහ 

ංර්ධන නිරධහරී ං.නි.ොේ. III/II/I 1196 958 238 00 
ංර්ධන නිරධහරී ්ශ්රිත ොේහ 64 54 10 00 

ෘෂි ොභොවයුම් නිරධහරී ්ශ්රිත ොේහ 06 06 00 00 

ීනන් වහය ්ශ්රිත ොේහ 02 00 02 00 

පුසතහරඹහධිඳති ශ්රි.රං.ය.පුසත.ොේ. III/II/I 01 01 00 00 
හර්මි නිරධහරි ශ්රි.රං.තහ.ොේ. III/II/I 01 00 01 00 

ඕර්සිඹර් ො ඩනළගිලි ශ්රි.රං.තහ.ොේ. III/II/I 01 00 01 00 

උදහන ඳහර 
(ෘෂිර්භ උඳොශල) 

ශ්රි.රං.තහ.ොේ. III/II/I 01 00 01 00 

යහජ ශභනහයණ 
වහය 

යහ.ශ..ොේ. III/II/I 51 51 00 00 

ශභනහයණ වහය ොදඳහර්තොම්්ු ත 04 04 00 00 

තහක්ණ වඹ ොදඳහර්තොම්්ු ත 
III / II / I 

01 00 01 00 

ළශසුම් ශි්පී ොදඳහර්තොම්්ු ත 01 00 01 00 

ඉංනේෝරු වහය ොදඳහර්තොම්්ු ත   01 00 01 00 

2.1.4 ොේ ර්ඹ - ප්රහථමමි භට්ුභ   
 

    

තනුය/ොේඹ/ොරේණිඹ 
අනුභත 
ංහ 

තථම 
ංහ 

පුය්පඳහඩු 
ංහ 

අතිරික්ත ංහ 

විදුලි ශි්පි ොදඳහර්තොම්්ුත 01 00 01 00 
රිඹදුරු ඒහඵශධරිඹ.ොේ. III/II/I/විොලේ 

(දිස්රික් හර්ඹහර වහ අනුභත ශ තනුරු 
25 ද  ුළු) 

62 59 03 00 

හර්ඹහර 
හර්ඹවහ
ඹ 

හ.ොේ.ොේ. III/II/I/විොලේ(දිස්රික් හර්ඹහර 
වහ අනුභත ශ තනුරු 25ද  ුළු) 

68 66 02 00 

ඵංරහ 
බහයරු 

ොදඳහර්තොම්්ුත 01 01 00 00 

ඵංරහ 
බහයරු 
වහඹ 

ොදඳහර්තොම්්ුත 01 01 00 00 

පුසතහර
වඹ 

ොදඳහර්තොම්්ුත 01 00 01 00 

රිඹ 
වහඹ 

ොදඳහර්තොම්්ුත 02 01 01 00 

උදහන 
ම්රු 

ොදඳහර්තොම්්ුත 06 05 01 00 
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2.1.5ොනත් ඳහර්ලඹ්ු නිදවස ශ භහන ම්ඳත්  
 

 

ොේ ර්ඹ  ංහ ොනත් ඳහර්ලඹ  මුදහවළය තිබ හර 
ඳරිච්ොේදඹ  

ොජසා භට්ුභ -  - - 

තෘන්යි භට්ුභ - - - 
ශවින්යි භට්ුභ   01 ෘෂිර්භ අංලඹ 

නවීයණ හඳෘතිඹ 
2017.08.01 
(ශවීතිඹන ඳදනභ 
භත) 

01 සොව්ච්ඡහ ොේඹ, ශ්රී 
රං.නහ.ව. 

2008.09.24 සිු 

ප්රහථමමි භට්ුභ   - - - 

අනිඹම් /ො ්ත්රහත්    - - - 

 

2.1.6 ොේ ර්ඹ - තහහලි ොේ   

තනුය/ොේඹ/ොරේණිඹ 
අනුභත 
ංහ 

තථම 
ංහ 

පුය්පඳහඩු ංහ 
අතිරික්ත 
ංහ 

නිලසචර ජහඹහරඳ ශි්පී තහහලි 01 00 01 00 

වීඩීොඹෝ ළභයහ ක්රිඹහරු  තහහලි 01 00 01 00 

2.1.7.හයංලඹ  
 

    

තනුය 
අනුභත 
ංහ 

තථම 
ංහ 

පුය්පඳහඩු 
ංහ 

අතිරික්ත ංහ 

ොජසා භට්ුභ 72 59 13 00 
තෘන්යි භට්ුභ 10 05 05 00 
ශවින්යි භට්ුභ   1330 1074 256 00 
ප්රහථමමි භට්ුභ   142 133 09 00 
/තහහලි 02 00 02 00 

2. 1. 8 ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ  

2018.12.31 දිනු අනුභත, තථම, පුය්පඳහඩු , අතිරික්ත හර්ඹ භණ්ඩරඹ පිළිඵ ොත යුරු. 

තනුය අනුභත ංහ 
තථම 
ංහ 

පුය්පඳහඩු 
ංහ 

අතිරික්ත ංහ 

අධක් (ොඳ ොව ය) 
ොදඳහර්තොම්්ුත 

I 
01 01 (ළ.ඵ.) 01 

අතිොර් අධක් 
ොදඳහර්තොම්්ුත 
I 

08 59 07 

.අධක් / නි. අධක් 
ොදඳහර්තොම්්ුත  
III/II 

58   

ණහධිහරී ශ්රී.රං..ොේ. III/II 01 00 01 

.අධක් / නි. අධක් ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.III II 01 00 01 

ඳරිඳහරන නිරධහරි යහ.ශ.ව.ොේ. අධි 01 00 01 

ංර්ධන නිරධහරි ං.නි.ොේ.  III/II/I 25 09 16 

යහජ ශභනහයණ වහය යහ.ශ.ව.ොේ. 
III /II /I 

06 05 01 

රිඹදුරු 
ඒහඵශධ රිඹ.ොේ. 
III /II /I/විොලේ 

09 00 09 

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ 
හර්ඹහර ොේ 
ොේඹ III /II/I/ 
විොලේ 

02 02 00 
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2.1.9. හයංලඹ -  ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ  

තනුය අනුභත 
ංහ 

තථම 
ංහ 

පුය්පඳහඩු 
ංහ 

අතිරික්ත ංහ 

ොජසා භට්ුභ 69 60 09 00 
තෘන්යි භට්ුභ 01 00 01 00 
ශවින්යි භට්ුභ   31 14 17 00 
ප්රහථමමි භට්ුභ   11 02 09 00 
අනිඹම් /ො ්ත්රහත්/තහහලි 00 00 00 00 
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2.2 හර්ඹ භණ්ඩර ංයුතිඹ / සථමහන භහරු 

අනුභත තනුරු 
නහභ 

තනුරු 
ංහ 

2017 
ොර් 
සිටි 

ංහ 

2018ර්ඹ ුශ සිදු ව ොනස වීම් ප්රර්තන 
ර්ොැ 
භසථම 
ංහ 
(2018) 

විරහභ 
ඹෆභ 

සථමහ
න 
භහරු 
වී ගිඹ 

සථමහන 
භහරු වී 
ඳළමිණි 

ඵහ 
ළීන
ම් 

උ
ස 
වීම් 

ොනත් 

ෝම්  01 01 - - - - - - 01 

ෝම් 
යහජ අභහතහංලඹ 

-- 01 - - - - - - 01 

අතිොර් ෝම් 
(ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.විොලේ) 

02 02 - - - - - - 02 

අතිොර් ෝම් 
(ශ්රී.රං.ෘ.ොේ.විොලේ) 

02 
02 

(ළ.ඵ.) 
01 - - - 01 

01* 
 

02 ** 

ප්රධහන ළරසුම් 
නිරධහරි 
(ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.විොලේ) 
* 

01 - - - - - - - -- 

ප්රධහන මූර නිරධහරී  01 
01 

(ළ.ඵ.) 
- - - - - - 

01 
(ළ.ඵ.) 

ොජසා වහය 
ෝම් 

04 04 - - - - - - 04 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ෘෂි.ොේ.I) 

04 
02 

(ළ.ඵ.) 
- - - - - - 

02 
(ළ.ඵ.) 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ඳ.ොේ.I) 

02 01 - - 01 - - - 02 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ක්ර.ොේ.I) 

01 01 - - - - - - 01 

අධක් 
(ශ්රී.රං.ෘ.ොේ.I) 

01 01 - - - - - - 01 

අධක් (දි.ෘ) 25 18 2 - - 6 - 01*** 23 

ප්රධහන ණහධිහරි 01 01 01 - - - - 01 (ළ.ඵ.) 
01 

(ළ.ඵ.) 

ප්රධහන අබ්තය 
විණ 

01 01 01 - - - - 
01 

(අනුයුක්ත 
කිරීභ) 

01 

ණහධිහරී 03 03 - - - - 01 - 02 
අබ්තය විණ 01 00 - - - - - - - 
වහය ෝම් 07 04    01  01 **** 06 
නිොඹෝජ අධක් 
/වහය අධක්  
ශ්රී රං.ක්ර.ොේ. III/II 

03 03 - - - - - - 03 

නිොඹෝජ අධක් 
/වහය  
අධක්  
ශ්රී රං.ෘ.ොේ. III/II 

04 02 - - - - - - 02 

නිොඹෝජ අධක්/ 
වහය අධක්/ 
ශ්රී රං.ඳ.ොේ. III/II 

02 02 - - - - - 

01 
(.ෝ. 
තනුයු 
අනුයුක්ත 
කිරීභ) 

01 

* (ො ්ත්රහත් ඳදනභ භත ඵහ ළීනභ) **(01-ළ.ඵ., 01-ො ්ත්රහත් ඳදනමි්) ***(ො ්ත්රතහත් ඳදනභ භත ඵහ ළීනභ) 
 
****(අබ්තය අනුයුක්ත කිරීභ) 
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අනුභත තනුරු 
නහභ 

තනුරු 
ංහ 

2017 
ොර් 
සිටි 

ංහ 

2018ර්ඹ ුශ සිදු ව ොනස වීම් ප්රර්තන 
ර්ොැ 
භසථම 
ංහ 
(2018) 

විරහභ 
ඹෆභ 

සථමහ
න 
භහරු 
වී ගිඹ 

සථමහන 
භහරු වී 
ඳළමිණි 

ඵහ 
ළීන
ම් 

උස 
වීම් 

ොනත් 

නිොඹෝජ අධක්/ 
වහය අධක්/ 
දීඳහ්පත ොේහ  
III/II 

02 01 - - - - - - 01 

නිොඹෝජ අධක්/ 
වහය අධක්/ 
ශ්රී රං.ොත . වහ . 
තහ.ොේ. 2 II/I 

01 01 
(ළ.ඵ.) 

- - - - - - 01 (ළ.ඵ.) 

නිොඹෝජ අධක්/ 
වහය අධක්/ 
ශ්රී රං.ොත . වහ . 
තහ.ොේ. 2 II/I 

01 01 
(ළ.ඵ.) 

- - - - - - 01 (ළ.ඵ.) 

ීනන් නිරධහරී 01 00 - - - - - - - 

ඉංනේෝරු * 01 -- - - - - - - - 

ඹහ්්රි ඉංනේෝරු 01 01 - - - - - - 01 

ඳරිඳහරන නිරධහරි 03 01 01 - - - - 01 
(ළ.ඵ.) 

01 (ළ.ඵ.) 

බහහ ඳරිර්ත 02 01 - - - 01 * - 01 
(ඉ්රහ 
අසවීභ) 

01 

ොත යුරු වහ 

.තහ.නිර. 

04 01 - - - - - - 01 

ෝම්ොේ 
ම්ඵ්ධීයණ 
ෝම් 

01 00 - - - 01 
** 

- - 01 

ංර්ධන නිරධහරී 1196 978 - 27 14 - - 07 
    *** 

958 

ංර්ධන වහය 64 55 - 01 01 - 14 01 **** 54 

ෘෂි ොභොවයුම් 

නිරධහරී 

06 06 - - - - - - 06 

ීනන් වහය 02 01 (ළඩ 
්යණ
ඹ) 

- - - - - 01  
(ළඩ 

්යණඹ
) 

01  
(ළඩ 
්යණඹ) 

පුසතහරඹහධිඳති 01 01 - - - - - - 01 

හර්මි නිරධහරි 01 00 - - - - - - - 

ඕර්සිඹර් 

ො ඩනළගිලි 

01 00 - - - - - - - 

උදහන ඳහර 

(ෘෂිර්භ 

උඳොශල) 

01 00 - - - - - - - 

යහජ ශභනහයණ 
වහය 

51 51        

ශභනහයණ  
වහය 

04 04 - - - - - - 04 

*(ො ්ත්රහත් ඳදනමි්) **(තහහලි)  ***(ොේොඹ් මුදහ වළරීභ) ****(ොේොඹ් මුදහ වළරීභ) 
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අනුභත තනුරු 
නහභ 

තනුරු 
ංහ 

2017 
ොර් සිටි 
ංහ 

2018 ර්ඹ ුශ සිදු ව ොනසවීම් ප්රර්තන 
ර්ොැ භසථම 
ංහ 
(2018) 

විරහභ 
ඹෆභ 

සථමහන 
භහරු 
වී ගිඹ 

සථමහන 
භහරු වී 
ඳළමිණි 

ඵහ 
ළීනම් 

උස 
වීම් 

ොනත් 

තහක්ණ වඹ 01 00 - - - - - - - 

ළරසුම් ශි්පී (1) 01 -- - - - - - - - 

ඉංනේෝරු වහය 

(2) 
01 -- - - - - - - - 

නිලසචර ජහඹහරඳ 

ශි්පී 
01 01 - - - - - 01 * - 

වීඩීොඹෝ ළභයහ 

ක්රිඹහරු  
01 01 - - - - - 01 * - 

විදුලි ශි්පි 01 01 - - - - - 01 **  

රිඹදුරු  62 47 - 02 01 13 - - 59 

හර්ඹහර හර්ඹ 

වහඹ 
68 68 04 03 02 08 04 

01 
(භයණ) 

66 

ඵංරහ බහයරු 01 01 01 - - 01 - - 01 

ඵංරහ බහයරු 

වහඹ 
01 00 - - - 01 - - 01 

පුසතහර වඹ 01 00 - - - - - - - 

රිඹ වහඹ 02 02 - - - - - 01 *** 01 

උදහන ම්රු  06 06 - - - - 01 - 05 

*(ොේඹ අ් කිරීභ) **(ො ්ත්රහත් හරඹ අ් වීභ) ***(ඵංරහ බහයරු ොර ඳත්වීභ) 
 

2.2 සථමහන භහරු වීම් පිළිඵ විසතය 
2.2.1 ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ 

 

අනුභත තනුරු 
නහභ 

තනුරු 
ංහ 

2017 
ොර් 
සිටි 

ංහ 

2018 ර්ඹ ුශ සිදු ව ොනස වීම් 
 

ප්රර්තන ර්ොැ 
භසථම ංහ 
(2018) 

විරහභ 
ඹෆභ 

සථමහ
න 
භහරු 
වී ගිඹ 

සථමහන 
භහරු වී 
ඳළමිණි 

ඵහ 
ළීනම් 

උ
ස 
වීම් 

ොනත්  

අධක් (ොඳොව ය) 01(ළ.ඵ
) 

01 - - - - - - 
01 
(ළ.ඵ) 

අතිොර් අධක් 08 
59 01 - - - - භයණ 01 57 .අධක්(ොඳොව ය)/ 

නි.අධක් (ොඳොව ය) 
58 

.අධක්/නි.අධක් 01 00 - - - - - - - 
ණහධිහරි 01 00 - - - - - - - 
ඳරිඳහරන නිරධහරි 01 00 - - - - - - - 
ංර්ධන නිරධහරි 25 09 - - - - - - 09 
යහජ ශභනහයණ 
වහය 

06 05       05 

රිඹදුරු 09 00 - - - - - - - 
හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ 02 02 - - - - - - 02 
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2.3  ්ඹතනි ුයුු - හයහංලඹ  
 

අ /අ විසතය ොඳය ර්ඹ (2017) 
ංහ 

ප්රර්තන ර්ඹ (2018) 
ංහ   

1 ඵහ ළීනම් 
1.1  විබහ භඟි්    

1. 2 ම්මු ඳරීක්ණ භඟි් 27 12 
2. ොේහ තත්ත්ඹ 
2.1 සක ය කිරීම්  79 105 
2.2 උස කිරීම්  4 13 

2.3 ොේහ දීර්ක කිරීම්  1  
2.4 ොේහ වළය ඹහම්  1 3 
3 ොේහ ළුළු 
3.1 විනඹ ඳරීක්ණ 1 4 
3.2 ළඩ තවනම් කිරීභ   
3.3 නළත ොේොැ පි මටු වීභ 1  
4 විොශල ුයුු 
4.1 ශිත් 

 (දීර්ක හලීන  ඳලසචහත් උඳහධි) 
1  

4.2 නිහඩු - යහජහරී 13 55 
4.3 නිහඩු ොඳ ශලි  25 11 
5 අභහත  භණ්ඩර ංොශල  ඉදිරිඳත් ශ - 55  

අනුභත ශ - 54  
අනුභත ොන ශ 1 

ඉදිරිඳත් ශ - 96 
අනුභත ශ - 79 

අනුභතොන ශ  17(ොභභ ංොශල 
17් 11 න අභහතයඹහොේ 
අත්නි් 2019.01.7  දින නළත 

ඉදිරිඳත් ය  ත .) 
6  ඳ 
6.1  ඳ ්යම්බ කිරීම් - - 
6.2  ඳ නිදවස කිරීම්  - - 
7. ණඹ අනුභත කිරීම් 
7.1 ොශඳර  ොුෝර්නි  17 15 
7.2 හවන    
7.3 ොනත් ණඹ  11  

2.3.1 විණහධිඳත් ොදඳහර්තොම්්ු ව ජනෝන ව ංහෝන ොදඳහර්තොම්්ු භඟි් 
අනුයුක්ත ය  ති නිරධහරී් (ොභභ නිරධහරී් අභහතහංලොැ හර්ඹ භණ්ඩර ෝනඹු අඹත් ොන න 
අතය , අභහතහංලොැ ොේොැ නියත ොව්.) 
යජොැ විණන අංලඹ  ංහෝන අංලඹ 

තනුය නිරධහරී් 
ංහ 

තනුය නිරධහරී් 
ංහ 

විණන අධිහරී 01 අධක් (ංහන) 01 

විණන ඳරීක් I 02 ංහෝනඥ  01 

විණන ඳරීක් II 03 ංහෝන නිරධහරී 02 
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2.4 භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ - ොශශීඹ පුහුණු හයහංලඹ (2018.12.31 දිනු) 

විවිධ ොේහ හණ්ඩ ඳහාභහරහ/ළඩමු
ළු ංහ 

වබහගී ව 
නිරධහරී් ංහ 

විඹදම් ශ මුදර 
(රු.මි) 

දීඳ හ්පත ොේහර නිරධහරී් 9 17 0.30850 

ොත යුරු තහක්ණ ොේොැ නිරධහරී් 1 1 0.01200 

ංර්ධන නිරධහරී ොේොැ නිරධහරී් 21 30 0.26800 

්ශ්රිත ොේොැ නිරධහරී්  3 3 0.02500 

යහජ ශභනහයණ  වහය ොේොැ නිරධහරී් 8 12 0.07800 

තහක්ණි ොේොැ නිරධහරී් - (ළභයහ ශි්පී ) 0 0 0.00000 

රිඹදුරු ොේොැ නිරධහරී්  0 0 0.00000 

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ ොේොැ නිරධහරී් 1 2 0.01700 

මුද් ොහ සිදුයන රද විවිධ ළඩමුළු 17 1741 1.7254865 

ොන මිශොැ ඳත්න රද ළඩමුළු  2 2 0.00000 

විවිධ ළඩුව්  5 ොඳ දු  0.057 

එු  62 1808 2.49 

2.5 විොශශීඹ පුහුණු , වබහගී ව නිරධහරී් -  හයහංලඹ 
 

ඒහඵශධ ොේඹ   - 44 
 
ංර්ධන නිරධහරි ොේඹ  - 07 
 
භසථම නිරධහරී් ංහ  - 51 
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2.6 චංචර වහ නිලසචර ොශඳර 
2.6.1 නිලසචර ොශඳර 

අනු 
අං
ඹ 

ත්ම් ර්ඹ 

2017 
ර්ොැ 
තත්ත්ඹ 
(අත්ඳත් 
ය ළනිම් 
/ ඵදු ) 

2018ර්ඹ ුර 
සිදුයන  රද 
ොනස විම් 
(අත්ඳත් ය 
ළනිම් / ඵදු )+ 

ය 
අහන 
ඵදු 
ොවීම් 
(රු.මි.) 

මිරදී 
ළනිම්
+ 

ෝොශසි 
කිරීම් 

ඉත් 
කිරීම් 

2018.ය 
අහනොැදී 
ඳළති 
තත්ත්ඹ 

1 ඉඩම් 
 (අක්ය /ොව ) 

       

2  ො ඩනළගිලි    279.531 
252 
(without 
tax ) 

    

3 ඉදිකිරීම්         

2.6.2 චංචර ොශඳර 
 

අනු 
අංඹ 

 
ත්ම් ර්ඹ 
 

2017 ර්ොැ 
ඳළති 
තත්ත්ඹ  

2018 ර්ඹ 
ුර සිදුයන  
රද ොනස 
විම් 
අත්ඳත් ය 
ළනිම් + 

මිරදී 
ළීනම් 
(රු.මි.) 

ෝොශසි 
කිරිම් 

ඉත් 
කිරිම් 

2018ය 
අහනොැ දී  
ඳළති තත්ත්ඹ 

1 ඵය හවන 02 - - - - 02 (ඵස) 

2 ළබ් යථම 28     28 
3 ොභෝුර් යථම 18     18 
4 ෆ් 3     3 
5 ත්රී  විරර් - - - - - - 
6 ොභෝුර් යි් 4     4 
7 ඳහන යි් - - - - - - 
8 ඩු්පලිොක්ුර් 

ඹ්ත්ර 
- - - - - - 

9 ඡහඹහ පිුඳත් 
ඹ්ත්ර 

38 - 6 - - 44 

10 ඳරින 279 - 29 - - 308 
11 ඳරින 

ප්රි්ුර්ස 
121 - 9 - - 130 

12 රළ්පොු ්ප 
ඳරින 

38 - 75 - - 113 

13 ෂළක්ස ඹ්ත්ර 37 - 4 - - 41 
14 ඹුරු ලිඹන 

( භළනු්) 
1 - - - - 1 

15 ඹුරු ලිඹන 
 ( ඉොරක්ට්රික්) 

- - - - - - 

16 ොේ්පපු 02 - - - - 02 
17 ළභයහ (ඩිනේු්) 07 - - - - 07 
18 වීඩිොඹෝ ළභයහ 1 - - - - 07 
19 රඳහ මීන ඹ්ත්ර 12    3 9 

20 ොර්ඩිොඹෝ ඹ්ත්ර - - - - - - 

21 ශීතයණ 4 - - - - 4 
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ොතන ො ු - මූර ශභනහයණඹ -හයහංලඹ ( රු.මි.) 
3.1.1  මුර ශභනහයණඹ - ෘෂිර්භ අංලඹ 

ෘෂිර්භ අංලඹ   
ළඹ ශීර්ඹ  :  118   
ළඹ ොක්තඹ ංොලෝධිත  සතොම්්ු භසථම විඹදභ 

රු.මි  
පුනයහර්තන විඹදම්     
පුශර ඳඩිනඩි   
1001 - ළටු්ප ව ොව්තන 454.77 442.57 
1002 - අතිහර ව නිහඩු දින ළටු්ප 12.80 11.25 
1003 - අොනකුත් දීභනහ 231.35 226.19 
භ් විඹදම්   

1101 – ොශශිඹ 7.99 7.38 

1102 – ව්ොශශීඹ 11.33 9.91 

ළඳයුම්   

1201 -  ලිපි ද්ර වහ හර්ඹහලීඹ අලතහ 15.70 13.40 

1202 – ඉ්ධන 28.94 25.87 

1203 - නිර  ඳුම් 0.41 0.308 

1205 – ොනත් 0.056 0.012 

නඩත්ු විඹදම්   

1301 – හවන 29.72 26.77 

1302 - පිරිඹත, ඹ්ොත්රෝඳයණ 1.70 0.62 

1303 - ො ඩනළගිලි 1.15 0.601 

ොේහ   

1401 – ප්රහවන 24.96 24.83 

1402 - තළඳළ් වහ ්නිොව්දන 14.21 12.82 

1403 - විදුලිඹ ව ජරඹ 26.80. 26.37 

1404 - කුලී ව ොශශිඹ ඵදු 291.74 279.53 

1405 – ොනත්   

1409 – ොනත් 26.58 26.12 

භහරු කිරීම්   

1504 - ංර්ධන වනහධහය 28329.00 26,879.11 

1505 -  දහඹත් ව දහඹ හසු  40.40 38.57 

1506 - යහජ නිරධහරී් වහ ොශඳර 
ණඹ ොඳ ළිඹ 

2.60 2.55 

අොනකුත් පුනයහර්තන විඹදම්   

1703 - යහජ බහහ ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ 

0.102 0.099 

භසථම  පුනයහර්තන විඹදම්  28,054.88 
ප්රහේධන විඹදම්   

ප්රහේධන ත්ම් පුනරුත්ථමහඳනඹ වහ 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

  

2001 - ො ඩනළගිලි 55.02 54.708 

2002 -  පිරිඹත, ඹ්ොත්රෝඳයණ 11.00 0.17 

2003 – හවන 11.55 6.81 

ප්රහේධන ත්ම් අත්ඳත් ය ළීනම්   

2101 – හවන 17.61 17.61 

2102 - ෘවබහණ්ඩ ව හර්ඹහර 
අඳයණ 

116.41 115.17 

2103 -  පිරිඹත, ඹ්ොත්රෝඳයණ 7.25 6.63 

ධහරිතහ ර්ධන   

2401 - හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 4.78 4.06 

ොනත් ප්රහේධන විඹදම්   

2507- ඳර්ොැණ ව ංර්ධන 8241.81 3,954.19 

භසථම ප්රහේධන විඹදම්  4,159.34 
භසථම  පුනයහර්තන ව ප්රහේධන විඹදම් 38,007.92 32,214.22 
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යහජ ්ඹතන  

ළඹ ශීර් අංඹ:  118  

පුනයහර්තන විඹදම් ංොලෝධිත 
 සතොම්්ු 
රු.මි 

භසථම විඹදභ 

රු.මි 

1503 - යහජ ්ඹතන 

(1) ොවක්ුර් ො බ්ඵෆඩු ො වි ුයුු 
ඳර්ොැණ වහ පුහුණු කිරීොම් ්ඹතනඹ 

160.00 157.73 

    

(3) ඳලසචහත් අසළ්න  පිළිඵ තහක්ණ ්ඹතනඹ 115.00 114.00 

    

(4) ශ්රී රංහ ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති 
බහ 

350.00 112.58 

    

(6) ජහති ්වහය ප්ර ර්ධන භණ්ඩරඹ 500.00 46.40 

    

(8) ෘෂිහර්මි වහ ො විජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 2835.00 2,835.00 

   - 

භසථම පුනයහර්තන විඹදම් 3,510.00 3,265.71 

   

ප්රහේධන විඹදම්  

 

2105 -  යහජ ්ඹතන    

(1) ොවක්ුර් ො බ්ඵෆඩු ො වි ුයුු 
ඳර්ොැණ වහ පුහුණු කිරීොම් ්ඹතනඹ 

34.00 25.20 

   - 

(3) ඳලසචහත් අසළ්න  පිළිඵ තහක්ණ ්ඹතනඹ 20.00 20.00 

    

(4) ශ්රී රංහ ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති 
බහ 

35.00 14.35 

    

(6) ජහති ්වහය ප්ර ර්ධන භණ්ඩරඹ 8.00 8.00 

   - 

(8) ෘෂිහර්මි වහ ො විජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 4.50 2.00 

භසථම ප්රහේධන විඹදම් 101.50 69.55 

භසථම පුනයහර්තන ව ප්රහේධන විඹදම් 3,611.50 3,335,.26 
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 හඳෘති ඹුොත් හඳෘති ර්ඹ 1 විොශල ණඹ, 2 විොශල ්ධහය, 3  ප්රතිඳහර්ලවීඹ,   4 ොනත්  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 පුනයහර්තන ව ප්රහේධන විඹදම් 

3.2 බහණ්ඩහහය හර්තහ අනු අ් විඹදම් හර්තහ හයහංලඹ ( 2017 ර්ොැ අවිච්ොේද භඟ) 

ළඹශීර්ඹ  2018 
ර්ඹු 
ෝශ 
මුදර 
රු.මි. 

මූර ප්රතිඹ 
 

ත විඹදභ 
රු.මි. 

ඵළදීම් 
රු.මි. 

ප්රතිලතඹක් 
ලොඹ් % 

පුනයහර්තන 
118-2-4-1504 -  වනහධහය මිරු ොඳ ොව ය 
ොඵදහවළරීොම් ළඩුවන 
118-2-3-1505 –  දහඹ මුද් ොවීභ 
 

33,067.35 
28,329.00 

40.00. 

31,320.68 
26,879.11 

38.57 

 
9,205.72 
2.17 

95% 
127% 
101% 

ප්රහේධන 8,557.07 4,228.94 - 49% 
     
ළඹශීර්ඹ වහ ෘෂිර්භ අභහතහංල ප්රතිඳහදන   ංර්ධන ළඩුව් / ෘඳෘති /  ඳර්ොැණ / ොනත් 
118-2-3-03-2509 ොඵෝ නිසඳහදන වහ පුොයෝථමන 
ළඩුවන 

1.00 0 0 0 

118-2-3-20-2509      ජහති ්වහය සුයක්ෂිතතහ 
ළඩුවන 

2,140.54 1,165.36 628.73 84% 

118-2-3-21-2509    හඵනි ොඳ ොව ය නිසඳහදන 
ළඩුවන (අ.වි 2017) 

6.65 6.65  100% 

118-2-3-26-2507 ජහති හෂිහර්මි ඳර්ොැණ 
ළරළසභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ (NARP) 

10.76 8.45 0.32 82% 

118-2-3-31-2509    නිපුනතහ ංර්ධන ළඩුවන 
 ( අ . වි 2017 ) 

17.89. 17.19  96% 

118-2-3-37-2506 කුඩහළව් වහ එ්රංහ ඳශධති 
පුනරුත්ථමහඳනඹ 

500.00 114.23 244.45 72% 

118-2-3-40-2506 කුඩහ ළව්  1500  ප්රතිසාහඳනඹ වහ 
ප්රතිංසයණඹ ,  ොය ්භඩ ඉත් කිරීභ 

2,280.93 
 

1,566.35. 604.39 95% 

118-2-3-43-2202 අනිහර්ඹ ොඵෝ යක්ණඹ  
 

2,200.00 437.88. 1,762.12 100% 

118-2-3-44-2509 අඳනඹන ොශඳරු ප්රොව්ලවීභු 
උඳහරී වීභ වහ ඳහරිරි වතියණ ළඩුවන 
ලක්තිභත් කිරීභ 

25.00 
 

6.47. 18.46 100% 

118-2-3-45-2507        ොෝ වහ අ්නහසි ර ඉවශ 
අසනු රඵහ ොදන ඳු ොයෝපිත ඳළරළටි ප්රර්ධනඹ  
 

25.00. 9.53 10.18 79% 

118-2-3-46-2509         ජහති ඳළරෆටි නිොයෝධහඹන 
ොේහොව් ඳරික්ණ ඳවසුම් ළඩිදියුණු කිරීභ 

25.00. 1.61. 21.17 91% 

ළඹශීර්ඹ වහ විොශල හඳෘති (හඳෘති ර්ඹ) :-(විොශල ණඹ,  විොශල ්ධහය,  ප්රතිඳහර්ලවීඹ, ොනත්) 
118-2-3-32-2507(13)   ජරඹ ීනඳහයක්හ ව 
ො  පිළිඵ නිඹහභන හඳෘතිඹ  (WASH) 

26.50. 0 16.93 64% 

118-2-3-39-2507(12)   ෘෂිර්භ ක්ොේත්රොැ 
නයණ හඳෘතිඹ  (ASMP)( 1) 

700.00. 582.15  83% 

118-2-3-39-2507(17)  දහඹ මුද් ොවීභ (ASMP) 20.00. 10.00  50% 
118-2-3-41-2507(16)  ජහති ඳළරෆටි නිොයෝදහඹන 
ොේහොව් ඳරික්ණ ඳවසුම් ළඩිදියුණු කිරීභ  (3) 

259.83. 27.73 225.50 97% 

118-2-3-42-2509(13)  හණිජ භට්ුොම් ොද් නිසඳහදන 
හඳෘතිඹ (2) 

2.70. 0.54  20% 

මුළු එු 8,241.82 3,653.05 3,532.23 87% 
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3.1.2 ංර්ධන ළඩුව් 2018 - මූර ප්රතිඹ - (ත විඹදභ ව අතළති බි්ඳත් භඟ )  
2018.12.31 දිනු  

    

ළඹ 
ශීර්ඹ 

අ/අ. විසතයඹ ්ඹතනඹ 

ෝ ශ 

ප්රතිඳහදන 

( රු.මි.) 

විඹදභ 
අතළති බි් 
භ 

ොනත් රුණු 
    

( රු.මි.)  (%)      

● ෘෂිහර්මි ංර්ධන -       

අභහතහංල 
ළඹ 
ශීර්ඹ - 
118 

1 ්වහය සුයක්ෂිතතහඹ 
පිළිඵ විොලේ ළඩුවන 
ව ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ   

අභහතහංලඹ / 
ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු / 
ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 

1500.00 1002 62%       

2 ොනත් ංර්ධන 
ළඩුව්  

1520.03 1154.79 76%     

උඳ එු -i      3,020.03  2072.79 67%       

● අඹළඹ 
ොඹෝජනහ 

1 ො වී් වහ අනිහර්ඹ 
ොඵෝ යක්ණඹ වඳු්හ 
දීභ 

ෘෂිහර්මි වහ 
ො විජන යක්ණ 
භණ්ඩරඹ 

     2,200.00   2,200.00  100
% 

** 
නිදවස 
ශ 
මුදර රු. 
මි. 
437.88  

    

2   කුඩහ ළව් 1500 
ප්රතිසාහඳනඹ 
ප්රතිංසයණඹ වහ 
ොය ්භඩ ඉත් කිරීභ 

ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 

     1,000.00   880.00  88%       

3 අඳනඹන ොශඳරු 
ප්රොව්ලවීභු උඳහරී වීභ 
වහ ඳහරිරි 
වතියණ ළඩුවන 
ලක්තිභත් කිරීභ 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 

           25.00  24.86 99%     42,273.02    

4 ලහ නිොයෝධහඹන ොේඹ 
ලක්තිභත් කිරීභ  (NPQS) 

           25.00  21.88 87%     

5 ොෝ වහ අ්නහසි ර 
ඉවශ අසනු රඵහ ොදන 
ඳු ොයෝපිත ඳළශෆටි 
ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

           25.00  17.04 68%     

උඳ එු -ii      3,275.00      3,143.78  96%       

118-02-4-
1504 

1 ොඳ ොව ය වනහධහය 
වහ මුද් රඵහදීභ 

අභහතහංලඹ / 
ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 

   32,500.00      26,879.00  82%       

118-02-4-
1409 

2 ොඳ ොව ය ඳනත 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

           24.00             13.10      

118-02-3-
1505 

3 දහඹ මුද් ොවීභ            40.04  38.27 96%     

උඳ එු -iii   32,564.04   26,930.37  83%       34,851.36    

 ●ළඹ 
විඹ - 285           
(විොලේ 
හඳෘති) 

1 ඳර්ොැණ ව ංර්ධන ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 

286.45 245.00 86%       

2 හ්පති වහ පුහුණු 316.00 224.00 71%     
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 3 බීජ වති කිරීභ වහ 
ඳළශෆටි ංයක්ණ 

 677.00 583.00 86%  
 

    

උඳ එු -iv      1,279.45  1052.00 83%       

● ළඹ 
විඹ - 281 

1 ංර්ධන ක්රිඹහහයම් ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 

     2,134.50      
1,652.42  

        34,851.36    

උඳ එු -v      2,134.50  1652.42 78%       
● ළඹ 
විඹ - 118 

1 ෘෂිහර්මි ංර්ධන 

්ඹතන(ප්රධහන)                                         
ොවක්ුර් 
ො බ්ඵෆඩු ො වි 
ුයුු ඳර්ොැණ වහ 
පුහුණු කිරීොම් 
්ඹතනඹ / ශ්රී රංහ 
ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති 

බහ/ ෘෂිහර්මි 
වහ ො විජන යක්ණ 
භණ්ඩරඹ /ජහති 
්වහය ප්රර්ධන 
භණ්ඩරඹ /ජහති ඳසු 
අසනු 
ශභනහයණ 
්ඹතනඹ 

        101.50  66.25         

උඳ එු -vi         101.50  66.25 65%       

●  
අොනකුත් 
්ඹතන 

1 ශ්රී රංහ වදබිභ අධිහරිඹ         125.00  116.00 93%       

2 වී අොරවි භණ්ඩරඹ         207.00  174.4 84%             42,706.52  

උඳ එු -vii         332.00  290.40 87%        

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

 

ෘෂිර්භ, ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුු , ඳශුම්ඳත් , හරිභහර් ,  ධීය ව ජරජ ම්ඳත් 
ංර්ධන අභහතහංලඹ 

 

     

ංර්ධන ළඩුව් ව මූර ප්රතිඹ (හයහංලඹ) –  2018 ොදළම්ඵර් අහනඹ න විු      

●   ප්රධහන 
අංල  

1 ෘෂිර්භ අංලඹ    42,706.50    
35,208.01  

83        

2 හරිභහර් අංලඹ   24,941.85   18,620.00  75%       

3 ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  ුයුු ව ඳශු ම්ඳත් අංලඹ      5,913.00      
3,624.00  

62%     

4 ධීය අංලඹ      7,979.00      
4,047.00  

51%     

      

මුළු එු      81,540.35    1,499.01  75%       

 

ළඹ 
ශීර්ඹ 

අ/අ. විසතයඹ ්ඹතනඹ ෝ ශ 

ප්රතිඳහදන 

( රු.මි.) 

විඹදභ අතළති බි් 
භ 

ොනත් 
රුණු 
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3.2 ප්රම්ඳහදන ුයුු ව ප්රම්ඳහදන ළරළසභු අනු ප්රතිඹ 

වළඳි්වීභ  

ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ වහ අල බහණ්ඩ ොේහ වහ ළඩ ප්රම්ඳහදනඹ කිරීභු අදහශ රංසු 

ළවීොම් ුයුු , අභහතහංලොැ ංර්ධන ළඩුව් රු අදහශ ප්රම්ඳහදන ුයුු , 

අභහතහංලොැ ව අභහතහංලඹ ඹුොත්  ති ්ඹතන ර ප්රම්ඳහදන මිටු වහ තහක්ණ  යීම් 

මිටු ඳත් කිරීභ, ප්රම්ඳහදන භහර්ොෝඳොශල ංග්රවොැ 9:3:1 (්) ඹුොත් අනුභළතිඹ රඵහ ළීනභු 

අදහශ ුයුු වහ 8:13:4 ඹුොත් අතිොර් අභතය ළඩ වහ අනුභළතිඹ රඵහ ළීනොම් ුයුු 

සිදුොොර් .  

 ප්රම්ඳහදන ළරළසභ ව ප්රතිඹ  

 

ප්රම්ඳහදන ර්ඹ  (බහණ්ඩ , 

ොේහ ,  ළඩ ) 

ෝ ශ 
මුදර  

 (රු. මි) 

අයමුද් 
ප්රබඹ  

විඹදභ  

(රු. මි) 

ප්රතිඹ  

        % 

බහණ්ඩ  

ලිපිද්ර ව හර්ඹහලීඹ අලතහ  11.35 ශ්රී රංහ 
යජඹ  

9.17 80 % 

ලී ඵඩු වහ හර්ඹහලීඹ උඳයණ 
අත්ඳත්ය ළීනභ 

94.27 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

93.3 98% 

ඹ්ොත්රෝඳයණ අත්ඳත් 
යළීනභ 

5.15 ශ්රී රංහ 
යජඹ  

5.10 99% 

ළඩ 

්වහය සුයක්ෂිතතහඹ පිළිඵ 
විොලේ ළඩුවන 

36.48 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

33.10 90.7 % 

ො ඩනළඟිලි අලුත්ළඩිඹහ  73.17 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

54.71 99% 

ො ඩනළඟිලි නඩත්ු 1.70 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

0.60 35% 

ොේහ  

ඹ්ොත්රෝඳයණ පුනරුත්තහඳනඹ 
වහ ළඩිදියුණු කිරීභ 

1.10 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

0.18 16% 

ඹ්ොත්රෝඳයණ නඩත්ු  2.90 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

0.62 21% 

හවන නඩත්ු 26.7 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

26.7 100% 

්සිඹහනු පරදහයීතහ ම්භ්ත්රණඹ 6.0 ශ්රී රංහ 
යජඹ 

5.95 99 % 
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3.3 අබ්තය  විණනඹ 
වළඳි්වීභ 

අභහතහංලොැ මුද් ුයුු  පිළිඵ ඳත්න අබ්තය ඳහරන ක්රභඹු වබහගී වී එභ ුයුු 

ර ළයදි වහ ංචහ ළශළක්වීභු ව අනහයණඹ ය ළීනභු බහවිත යනු රඵන අබ්තය 

ොෝදිසිොඹ ම විධිභත් ඵ ව ප්රභහණත් ඵ පිළිඵ අණ්ඩ මීය ක්ණඹක් වහ සහධීන  යීභක් 

ඳත්හ ොන ඹෆභ වහ පි මටුහ  ති සහධීන  යීම් ඒඹක් ොර අබ්තය විණන අංලඹ 

ක්රිඹහත්භ     

ොව්. මු.ොය.127 ඹුොත් දක්හ  ති යජහරි,කීම් වහ හර්ඹඹ් ඉටුකිරීභ උොදහ ෘෂිර්භ 

අභහතහංලොැ ෝම්ුභහොේ ෘඅධ අධීක්ණඹ ඹුොත් ක්රිඹහත්භ න ඒඹක් ොර ොභභ අංලඹ 

පි මටුහ  ත. 

2018 ර්ොැ ප්රතිඹ 

 විණන වහ රභනහයණ මිටු රැසවීම් ඳළළත්වීභ  -  ඉරක්ඹ 04    ප්රතිඹ 03 

විණන ඳරීක්ණ වහ විොලේ ඳරීක්ණ රු අදහර ප්රතිඹ 
අනු 
අංඹ 

්ඹතනඹ 2018  ර්ඹ ුශ 
ඹහ  ති 

ශභණහයණ 
විණන හර්තහ 
ංහ 

01 ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ 08 

02 ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු 01 

03 ෘෂිහර්මි වහ ො විජන යක්න භණ්ඩරඹ 03 

04 ජහති ්වහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 09 

05 ්වහය සුයක්ෂිතතහ ළඩුවන 01 

06 සි/ රංහ ොඳ ොව ය භහභ 02 

07 ො වි බහයහය අයමුදර 04 

08 ොවක්ුර් ො බ්ඵෆඩු ො වි ුයුු ඳර්ොැණ වහ පුහුණු 
කිරීොම් ්ඹතනඹ 

05 

09 සි/ රංහ ොඳ සෝපට් භහභ 01 

10 ෘෂිර්භ ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති බහ 02 

11 ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ 02 

12 ෘෂිර්භ නවීයණ හඳෘතිඹ 02 

එු 40 

 

භසතඹක් ොර ංර්ධන හඳෘති පිළිඵ ඳසු විඳයම් ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ අධඹනඹ ශ අතය හර්ඹක්භ 

ඳසු විඳයම් ක්රිඹහලිඹක් සකිරීොම් අලතහඹ වහ ළදත්භ පිළිඵ විණන ශභනහයණ මිටු 

වයවහ රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ සිදු යන රදී. 
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3.4 ෘෂිර්භ ංර්ධන හඳහන්් ම ොභොවයුම්  වහ  යුම් ුයුු - හයහංලඹ  
 

    

ක්රිඹහත්භ ළරළසභ අනු 
ඉරක්ත ක්රිඹහහයම් 
 
 

2018 
ර්ඹු 
ෝශ 
ප්රතිඳහදන 
(රු.මි) 

මූර ප්රතිඹ 
(රු.මි.) 

හඳෘතිඹ /ළඩුවන ඹුොත් 
රඵහදීභු අෝපක්ෂිත ළඩ / 
ොේහ ව ොබ ති ප්රතිඹ 

ක්ොේත්ර අධීක්ණ දිනඹ් ඳළළත්වීභ 

 

1.6  ක්ොේත්ර අධීක්ණ දින 08 ක් 

ඳළළත්වීභ 

හර්ුභඹ ප්රති භහොරෝචන රැසවීම් 

ඳළළත්වීභ 

1.5   

භහසි ප්රති භහොරෝචන රැසවීම් 

ඳළළත්වීභ 

0.5 1.1  

දිස්රික් ෘෂිර්භ මිටු රැසවීම් 

ඳළළත්වීභ 

2 1.5 දිස්රික් 25 ුශ භු එක් 

මිටු රැසවීභක් ඵළගි් ඳළළත්වීභ 

දළනුත් කිරීොම් ුයුු වහ භහධ 

ප්රචහයණඹ 

1.5 0.5  

උඳයණ ව බහණ්ඩ මිරදී ළීනභ 

 

1 0.325 GIS  භළනුම් උඳයණ 2 ක් මිරදී 

ළීනභ 

ෘෂි හඹත් ංර්ධන ්දර්ල 

ම්භහනඹ- ොභොවයුම් ුයුු 

0.9 0.5 ෘෂි හඹත් ංර්ධණ 

ම්භහනොැ ක්ොේත්ර අධීක්ණ 

ුයුු 

විවිධ විඹදම් 

 

1 0.24  

මුළු එු 10 4.165  
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සිව්න ො ු - ංර්ධන ළඩුව් ර මුර වහ ොබ ති  ප්රතිඹ හයහංලඹ 

4 ජහති ්වහය නිසඳහදන ංග්රහභඹ - 2018 - 2020 

4.1මූර ප්රතිඹ හයහංලඹ -  (2018 ොදළම්ඵර් අහනඹ න විු) 

ළඹ විඹ : 118 -2 - 03 - 20 -2509 

අ/අ ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන  
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ 
(රු. මි.) 
(අතළති 
බි් 
භඟ)  

% ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ ්ඹතනඹ 
ව තියහය ංර්ධන 
අයමුණු  

1 2018/03 

1. ු්ළනි ව 
වතයළනි 
්නොැ මුං ව 
වුපි හොව් 
නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ 

7.48 7.48 5.00 67% 0 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.4 
2.4.1 

2 

2018/05 - “සිதමු” හ්තහ ො වි ංවිධහන විඵර ළ්වීභ , 100.00 

   

2018/05/
01 

2. ජනතහොේ 
ොඳෝණ 
තත්ත්ඹ 
ළඩිදියුණු යන 
අතයභ හ්තහ 
හඹත්ඹ 
ඉවශ නළංවීභ 
(ොවශ ොඵ අධ්) 
 

  30.00 11.97 40% 0 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.1 
2.1.1 
2.3 
2.3.2 
 

2018/05/
02 

3.“සිதමු” 
හ්තහ ො වි 
ංවිධහන විඵර 
ළ්වීභ 

  70.00 58.94 83%   

ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු  
13 ් .1. 
2.3 

3 2018/06 

4. නහරි 
ෘෂිර්භඹ 
  
  

4.50 
  
  

1.50 1.29 

90% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ ො ශම - 
2.4.1 

1.50 1.46 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ -ළුතය  
2.4.1 

1.50 1.23 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ ම්ඳව -
2.4.1 

4 2018/07 
5. පර දයන 
විරහභඹ 
  

5.00 
  

1.50 1.46 

84% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ- ළුතය 
2.4.1 

3.50 2.73 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ ම්ඳව -
2.4.1 

5 2018/10 
6. ඳහළ් වහ 
ෘෂි ොු 

5.00 
  

2.50 2.45 

100
% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ 2.4.1 

2.50 2.49 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ 
ොඳ ොශ ්නරු 2.4.1 
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අ.
අ. 

ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු. මි.) 
(අතළති බි් 
භඟ)  

% ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

  2018/11 - ොඵෝ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ - 342.28 
  

 
6 
 
 
 
 
 

2018/11/
01 

7. වී හොව් 
නිසඳහදන 
පරදහයිතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ 

 
22.2 21.13 95 % 0 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්
ු 
2.3 
2.4 
2.5 
2.අ 
2.් 
2.ඈ 

2018/11/
02 

8. හම්ප්රදහයි අර 
ොඵෝ හ වහ 
ජනප්රිඹ 
හම්ප්රදහයි වී 
ප්රොදද ර 
ගුණහත්භ බීජ 
සුරබ කිරීභ වහ 
ප්රජහ බීජ ඵළංකු 
පි මටුවීභ 

 
1 1.01 100 % 0 

2018/11/
03 

9.ඵඩඉරිඟු හොව් 
නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ 

 
27.04 12.08 45 % 0 

2018/11/
04 

10. ොෝඹහ ොඵෝංචි 
හොව් නිසඳහදන 
පරදහයිතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ 

 
6.75 5.97 88 % 0 

2018/11/
05 

11. යුඅධ හොව් 
නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ 

 
10.24 7.24 71 % 0 

2018/11/
06 

12. මිරිස හොව් 
නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ 

 
19.96 18.88 95 % 0 

2018/11/
07 

13. අර්තහඳ් 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 
 

 
62.75 51.82 83 % 0 

6 
 
 
 

2018/11/
08 

14. උුරු ඳශහොත් 
ගුණහත්භ බීජ 
නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ ව 
ඳය්ත් බීජ 
ඳරීක්ණ 
යහඹනහහයොැ 
බීජ ඳරීක්හ 
කිරීොම් ඳවසුම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

 
20.5 20.85 100 % 0 

2018/11/
09 

15. ෘෂිර්භ 
ප්රර්ධන 
ළඩුවන 

 
4.35 5.04 116 % 0 

2018/11/
10 

16. එශළු බීජ ර 
ඵඩහ හරඹ 
ඉවශ නළංවීභ 
වහ සුදුසු බීජ 
්සතයණඹක් 
ො ඩ නළගීභ 

 
2 1.01 51 % 0 

 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

28 
 

අ.
අ 

ොක්ත අංඹ ජහති ්වහය 
නිසඳහදන 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. 
මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ (රු. 
මි.) (අතළති 
බි් භඟ)  

% ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

6 

2018/11/13 

19.අම ොඵෝොැ 
ළඳයුම් වහ අඹ 
දහභ 
ශභනහයණ  
ක්රිඹහහයම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ    

  4.33 2.95 68% 1.09 

ඳලසචහත් අසළ්න 
පිළිඵ 
ශභනහයණ 
්ඹතනඹ 
2.අ 
12.3 
12.3.1 

2018/11/14 

20.ෘෂි 
ොඵෝඹ්ොේ 
ළඳයුම්දහභ 
ශභනහයණඹ 
කිරීභ 

  0.87 0.64 75% 0 

2018/11/15 

21.ොෝ 
ොඵෝොැ 
ළඳයුම් වහ අඹ 
දහභ 
ශභනහයණ  
ක්රිඹහහයම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

  21.85 18.24 83% 2.54 

2018/11/16 

22.ඳළොඳ ් 
ොඵෝොැ 
ළඳයුම් වහ අඹ 
දහභ 
ශභනහයණ  
ක්රිඹහහයම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

  20.59 15.07 73% 4.36 

2018/11/17 

23.ෝපය 
ොඵෝොැ 
ළඳයුම් වහ අඹ 
දහභ 
ශභනහයණ  
ක්රිඹහහයම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

  8.32 6.224 75% 1.78 

2018/11/18 

23.වී ොඵෝොැ 
ළඳයුම්දහභ 
විධිභත් කිරීභ-
නිඹමු හඳෘතිඹ 

  0.23 0.16 71% 0 

2018/11/19 

24. නළවුම් 
ඳශුරු 
්තඵහළීනභ 
වහ ශීත විඹලීභ 
ව රික්ත 
 සුරුම් 
තහක්ණොඹ ම 
පරදහයීතහ 
 යීභ (ෝපය, 
අ්නහසි, 
සරබු) 

  3.69 0.32 9% 3.12 

2018/11/20 

25.අම ර ඳසු 
අසනු ොයෝ 
ඳහරනඹ කිරීභ 
වහ ජජ 
ඳලිොඵෝධඹ් 
ොඹ දහළීනභ 

  1.23 0.47 39% 0.61 
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අ.
අ. 

ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු. 
මි.) (අතළති 
බි් භඟ)  

% 
ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

6 

2018/11
/21 

26.ශ්රී රංහොව් 
ඳහයම්ඳරි ව් 
ර්ර ඳතින 
්වහය ත්ු ව 
ප්රතිොයෝධී 
පිසාඹ්ොේ ප්රී . 
ඵොඹෝටි විබඹ ව 
්වහය ර්භහ්තඹ 
වහ එ ම බහවිතඹ 

  1.05 0.36 34 % 0.457 

ඳලසචහත් 
අසළ්න 
පිළිඵ 
ශභනහයණ 
්ඹතනඹ 
2.අ 
12.3 
12.3.1 

2018/11
/22 

27.අම ොඵෝොැ ඳසු 
අසනු ගුණත්ඹ වහ 
ඵඩහ හරඹ 
දීර්කකිරීභ වහ පර් 
ප්රතිහය ර 
ඵරඳෆභ අධඹනඹ 
කිරීභ 

  0.56 0.36 64 % 0.085 

2018/11
/23 

28. කුරුඳු ව 
හදික්හ ොත් 
නිසහය බහවිතහ 
යමි්්වහය 
්තඵහ ළීනභ 
වහ සුදුසු ්වහය 
්රනඹක් නිඳදවීභ 

  0.37 0.33 90 % 0.028 

2018/11
/24 

29. නළවුම් අම 
සිසිරනඹ වහ ශීත 
ශ හයු රහඹන 
උඳයණඹක් 
නිර්භහණඹ කිරීභ වහ 
ො ඩනළඟීභ 

  0.96 0.13 14 % 0.737 

2018/11
/25 

30.යනිර ොඵෝ 
ඳදනම්ය, 
ප්රතිඔක්සිහය 
ගුණඹ ළඩිදියුණු ශ 
වහ අඹ එුශ 
ග්රළොනෝරහඵහර් 
(ධහනභඹ ්වහයඹ) 
ළසීභ 

  0.67 0.22 37 % 0.376 

2018/11
/26 

31.එශළුර අධිශීත 
ඳරියක්තහ 
ක්රිඹහලිඹ ළඩිදියුණු 
කිරීභ (ළයට්, ොඵෝංචි, 
බීට්රෑට්) 

  0.36 0.28 80 % 0.069 

 

2018/11
/27 

'32.'අම ළඳයුම් 
දහභොැ 
විලසහීනඹත්ඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ 
වහ භූවිදහත්භ 
උඳයණ බහවිතහ 
කිරීොම් ලතහ 
විලසෝණඹ'' 
ඕභහයො ්ර අම 
එුය්න් 
 සුරි්  

  0.42 0.14 34 % 0.21 
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අ.
අ 

ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ (රු. 
මි.) (අතළති 
බි් භඟ)  

% ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ  
්ඹතනඹ 

6 
  
  

2018/11/27 

'32.'අම ළඳයුම් 
දහභොැ 
විලසහීනඹත්ඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ 
වහ භූවිදහත්භ 
උඳයණ බහවිතහ 
කිරීොම් ලතහ 
විලසෝණඹ'' 
ඕභහයො ්ර අම 
එුය්න් 
 සුරි් සිශධි 
අධනඹක් 

  0.42 0.14 34 % 0.21 

ඳලසචහත්  
අසළ්න පිළිඵ 
ශභනහයණ 
්ඹතනඹ 
2.අ 
12.3 
12.3.1 
 

2018/11/28 

33.ොනළුම් භ්ර 
ගුණහත්භබහඹ 
වහ ඳසු අසනු 
්යුහරඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ 
වහ ක්රභොව්දඹ් 
වඳුනහළීනභ ව 
ංර්ධනඹ කිරීභ 

  0.38 0.13 35% 0.20 

2018/11/29 

34.ඳශුරු ර 
නිඹමිත ඳරිණත 
අසථමහ 
වඳුනහළීනභ වහ 
අභ පිරිළඹක් 
 මත 
උඳයණඹක් 
ළරසුම් කිරීභ වහ 
නිර්භහණඹකිරීභ 

  0.474 0.236 50% 0.19 

2018/11/30 

35.ඵඩහශ 
ඵඩඉරිඟුර ෘමි 
වහනිඹ වහ 
ගුණත්ඹ ොොය ම 
ඳළඟිරිඳත්ර ජලීඹ 
යුොැ ඵරඳෆභ 

  0.195 0.08 43% 0.07 

2018/11/31 

36.දිස්රික් 6  
දුඹුරු ඳළශ කීඩෆ 
ංත  තත්ත්ඹ 
ඩිනමි් 
භර්ධනඹ කිරීභ 
 

  13 7.77 60% 0 

ෘෂිර්භ  
ොදඳහර්තොම්්ු  
2.4 
2.4.1 

2018/11/31/1 

37.ඹර ්නඹ 2 
දී ඳළරෆටි ව 
් රු වහනි 
සිදුව කුඹුරු වහ 
බීජ වනහධහය 
රඵහ දීභ   

 
30 21.24 70 % 0 

 ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.4 
2.4.1, 

2018/11/31/2 

38.යු ුශ 
ළොුන ෘමි 
ංත තත්ත්ඹ 
වහ ක්ණි 
ඳහරන ළඩුවන 

  50.10 18.30 36% 0 

 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු  
2.4 
2.4.1, 
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අ.
අ. 

ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය නිසඳහදන 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘ
ති 
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ (රු. 
මි.) (අතළති 
බි් භඟ) 

% ඵළඳිම් 
(රු. මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

7 2018/12 39.ොඳ ් ු ්ශ්රිත 
අුරු ොඵෝ හ 
 

15.78 15.78 2.28 15% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු
 
2.4 

8 2018/13 - හණිජ ෘෂිර්භඹ - 70.47 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු
 
2.3 
2.4 
2.4.1 

2018/13/0
1 

40. තරුණ ො වි 
හඹයි් විඵර 
ළ්වීභ 

 11 7.02 64% 0 

2018/13/0
2 

41.බිම්භ් හ ප්රචලිත 
යන අතය හ්තහ 
හඹත්ඹ ඉවශ 
නළංවීභ 
 

 6.65 6.47 97% 0 

2018/13/0
3 

42.මීය  භළසි ඳහරන 
ංර්ධනඹ 

 3 2.95 98% 0 

2018/13/0
4 

43. ඳරුරු නිසඳහදන 
ොඳ කුරු හඹත් 
්දර්ල හඳෘතිඹ 

 48.36 42.76 88% 0 

2018/13/0
5 

44 .හණිජ ො විඳර වහ 
තරුණ හඹත් 
ංර්ධනඹ 

 1.46 0.96 66% 0 දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ 
අනුයහධපුයඹ 
2.3 
2.4.1 
 

9 2018/15 45.්මි සථමහනර 
ෘෂිර්භඹ 
 

5.00 3.00 2.53 84% 0 දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ 
අනුයහධපුයඹ 
2.3 
2.4.1 

2.00 1.69 85% 0 දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ - 
ොඳ ොශ ්නරු
 
2.3 
2.4.1 

10 2018/17 ොශලගුණි විඳර්ඹහ 
වහ  සුහුරු ෘෂිර්භඹ 

68.284     ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු
 
2.4 
2.4.1 
 
 

2018/17/0
1 

46.තරුණ හඹඹ් 
භ ඉවශ ටිනහභක් 
 මත එශළු නිසඳහදනඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ 
කුලී ඳවසුභ ඹුොත් 
සඹංක්රිඹ ්යක්ෂිත ෘව 
ඉදිකිරීභ 

 0.23 0.23 100% 0 

2018/17/0
2 

47.හඵනි ොඳ ොව ය 
ව හඵනි නිසඳහදන 
ර තත්ත් 
වතියණඹ දවහ 
භනහ ොර ළඩි දියුණු 
ර භධසථමහනඹක් 
සථමහපිත කිරීභ  
 
 

 17.64 17.63 100% 0 

 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

32 
 

අ.
අ. 

ොක්ත අංඹ ජහති ්වහය නිසඳහදන 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු. මි.) 

උඳ හඳෘති 
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ 
(රු. මි.) 
(අතළති 
බි් 
භඟ)  

% ඵළඳිම් 
(රු. මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

10 2018/17/03 48.ොශලගුණ ොනස වීම් 
රු ඔොය ත්ු ොදන ළව් 
ම්භහන ො විතළ් ඳශධති  
්ෘතිඹ 

  8.2 6.21 76% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්ත
ොම්්ු 
2.4 
2.4.1 
 
 

2018/17/04 49.ොඵෝ හ වහ 
අලතහඹ භත ොඳ ොව ය 
ොඹදීභ 

  10 9.50 95% 0 

2018/17/05 50.උදහන ොඵෝර ප්රධහන 
ජජ - ඒහඵශධ ඳලිොඵෝධ 
ව ොයෝ ශභනහයණඹ 
ංර්ධනඹ කිරීභ 

  4 4.32 108% 0 

2018/17/06  51.වී, යුඅධ ව ොඳ ් 
ඉඩම්ර අුරු හ වහ  
භහධ ළඩුව් ඳළළත්වීභ 

  2 1.923 96%   

2018/17/07 52.දළනු  ති හ ළිං  
භඟි් ොඵෝ පරදහයිතහ 
ප්රර්ධනඹ වහ හරගුණි 
තියහය ෘෂිර්භඹ 

  26.21 23.81 91%   

11 2018/18 53.ෘෂිහර්මි ප්රදර්ලන / 
ො වි තිඹ 

85.00 85.00 56.04 65%   ෘෂිර්භ 
අභහතඹහංල
ඹ  
2 අ 

12 2018/19 54.ෘෂිර්භ ංර්ධන 
හඳහන්් ම ොභොවයුම්  වහ 
 යුම්  
ුයුු 

10.00 10.00 2.45 24% 0 ෘෂිර්භ 
අභහතහංල
ඹ  
2 .අ 

13 2018/20 55.ෘෂිහර්මි දත්ත 
ඳශධතිඹ ස කිරීභ ව 
ඹහත්හලීන  
කිරීභ 
 

15.00 15.00 14.283 95% 0 ෘෂිර්භ 
අභහතහංල
ඹ 
2. අ 

14 
  

2018/21 - විොලේ හඳෘති- 79.98 
 

2018/21/01 56.ොෝඹහ ්ශ්රිත ්වහය 
නිසඳහදන ළඩුවන 

  1.50 0.83. 56% 0 ජහති 
්වහය 
ප්රර්ධන 
භණ්ඩරඹ 
2.3 
2.3.2 / 
2.2.2 

2018/21/02 57.ොශශීඹ ොර කු ළණු 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 
- 2018 

  22.76 13.02. 57% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්ත
ොම්්ු  
භධභ 
ඳරහත - 
 භව 
්නඹ 
2.4.1 

2018/21/03 ෘෂි ම්භහන හඹත් 
ංර්ධන ළඩුවන 
 
 
 
 

  54.85     
  

  ෘෂිර්භ 
අභහතහංල
ඹ 
2.3 

 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

33 
 

අ.අ. ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය නිසඳහදන 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහදන          
(රු. මි.) 

උඳ හඳෘති 
ප්රතිඳහදන 

විඹදභ (රු. මි.) 
(අතළති බි් භඟ)  

මුර 
ප්රතිඹ 
% 

ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

  
15 
  
  
  
  
  

2018/21/0
3/01 

58. ඹුර  ර 
ප්රතිංසයණඹ ව 
සිරිභ්ත්ත අමුණ                      
ප්රතිංසයණඹ 
 

          ො විජන 
ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.3 

2018/21/0
3/02 

59. ්මි 
සිශධසථමහනරු ෘෂි 
බිභක් - ශ්රී ංකයහජ 
පිරිෝ ඳරිරඹ   

  6.72 6.25 98%   දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ - 
ඵදු්ර 
2.3 

2018/21/0
3/03 

60 .සුහුරු ොඵෝ 
්යක්ණ ක්රභොව්දඹ 

  0.83 0.77 92%   දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ - 
ඵදු්ර 
2.3 

2018/21/0
3/04 

61. ො වි ංවිධහන ඵර 
ළ්වීභ 

  0.44 0.30 68%   දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ - 
ඵදු්ර 
2.3 

2018/21/0
3/05 

 62. ඳරුරු ම්භහන 
සථමහපිත කිරීභ 

  0.90 0.69 76% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.4 

2018/21/0
3/06 

63. ෘෂි 
ඹ්ොත්රෝඳයණ රඵහදීභ   

  3.69 3.18 86%   දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ ඵදු්ර 
2 අ 

2018/21/0
3/07 

64. ්යක්ෂිත ෘව ඉදි 
කිරීභ 

  25.44 22.35 88% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.4    

2018/21/0
3/08 

65. මීය  භළසි ඳහරන 
ම්භහනඹක් සථමහපිත 
කිරීභ 

  0.74 0.72 97% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.4    

2018/21/0
3/09 

66 . ො වී් ව සිඹළු 
ඳහර්ලරු් දළනුත් 
කිරීභ වහ පුහුණු  කිරීභ 
ව  ප්රචහයන  ළඩුව් 

  1.70 1.48 87%   ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ 
2. අ 

2018/21/0
3/10 

67.ෘෂි හඹ 
ංර්ධන පුහුණු ළඩමුළු 

  0.53 0.18 34%   දිස්රික් ෘෂිර්භ 
භධසථමහනඹ 
.ඵදු්ර 2. අ 

2018/21/0
3/11 

68. හඵනි ොඳ ොව ය 
නිසඳහදන ඒ  ති 
කිරීභ 

  0.73 0.68 96% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.4  

2018/21/0
3/12 

69. බීජ අර්තහඳ් ො වි 
ංර්ධන හඳෘතිඹ 

  1.34 1.10 82% 0 ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.5 
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අ
අ 

ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ 
(රු. මි.) 
(අතළති 
බි් 
භඟ)  

% ඵළඳි
ම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ ්ඹතනඹ 

  

2018/21/0
3/13 

70 . අමුොන්ර  ර 
ව ප්රධහන අමුණ 
ප්රතිංසයණඹ 
කිරීභ  

  7.92       
ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 2.4 

  

2018/21/0
3/14 

71.ෘෂි භහර්ඹ 
පිළිය කිරීභ  
ඵණ්ඩහයොර 
ඳයොද ම්යහ ඳහය 
උඩුුොර් දක්හ  

   2.74 2.48 91%   

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 
2.5 

  

2018/21/0
3/15 

72.ෘෂි භහර්ඹ 
පිළිය කිරීභ  
ඵණ්ඩහයොර, 
අමවත්ත ඳහය 
ො ටි ත්ත දක්හ   

   1.10 1.01 91%   

  

  

2018/21/0
4 

73.ොවර ොඵ අධ් 
වර ඉදි කිරීභ - 
භහතෝ 

  0.86 0.85 97% 0 

දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  භහතෝ 
2.3 
5. 
12.3 

16 
 

2018/22 ඵළඳීම් - 2017 41.00         

  

2018/22/0
1 

74. 2017 ර්ඹ 
වහ ඳරිණ 
උඳහං මිරදී ළීනභ 

  30.00 30 
100
% 

0 

ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු  

2018/22/0
2 

75.ඳර්ොැණ ව 
ංර්ධන හඳෘති  
2017 

  11.00 7 61% 0 
ඳසු අසනු 
ශභනහයණ 
්ඹතනඹ 12.3 

17 

2018/23 - ඩිනම් ෘෂිර්භ ංර්ධන හඳෘතිඹ - “ අපි රයි අපි ්ෝ ” - 327. 56 
   

2018/23/2 

76. ඹම ඳශහොත් 
තරුණ ප්රජහ අතය 
ෘෂි ර්භහ්තඹ 
ප්රර්ධනඹ කිරීොම් 
අයමුණි් න ෘෂි 
තහක්ණඹ වඳු්හ 
දීොම් හඳෘතිඹ 

  12.75 12.75 
100
% 

0 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු  ඹම 
ඳරහත 
2 අ 

2018/23/3 - ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු - 8.86 
   

හෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු   

2018/23/3
/1 

77. අලි ළු 
සථමහඳනඹ කිරීභ 

  5 5.02 
100
% 

0 

2.3 
12.3 

2018/23/3
/2 

78 .සර්ඹ ඵර වීදි 
රහම්පු වි කිරීභ 

   2.5 2.29 92% 0 

2018/23/3
/3 

79. ෘමි ොන න 
ු්ෝ සිදුන 
හ වහනි ලි් 
්යක්හ යළීනභ 
වහ විදුලි ළු 
වඳු්හදීභ 

    1.365 0% 0 
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අ.
අ. 

ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ 
(රු. මි.) 
(අතළති 
බි් 
භඟ)  

% 
ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

17 
  

2018/23/
4 

ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ - 
ඵයමු ඳරහත 

  10       
හෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු   
ඵයමු ඳශහත 

2018/23/
4/1 

80..ඹවඳත් 
ෘෂිහර්මි 
පිලිොත් වඳු්හ 
දීභ වහ ප්රචලිත 
කිරීභ 

  
  
2. 76 

2.54 92% 0 
12.1 
12.1.1 

2018/23/
4/2 

81.ොඵෝ හ් 
න ු්ෝ 
රැ ළීනභ 

  
  
7. 23 

7.05 97% 0 2.4 

2018/23/
5 

ශ්රී රංහ වදබිභ 
අධිහරිඹ 

  73.36       
ශ්රී රංහ වදබිභ 
අධිහරිඹ  

2018/23/
5/1 

82.ෘෂි ්ර්ක  
රහඳ ංර්ධනඹ 

  
  
19.75 

5.02 25% 0 

2.4 

2018/23/
5/2 

83.ො ස ඳළර ද 
රක්ඹක් 
ොයෝඳණඹ කිරීභ 

  
  
36.05 

8.0 22% 0 

2018/23/
5/3 

84.අොනකුත් 
ක්ොේත්ර ොඵෝ 
හ වහ 
අතිොර්ඹ්  

  
  
7.74 

3.97 51% 0 

2018/23/
5/4 

85.“ වි නළති 
ොවුක්” හඵනි 
ොඳ ොව ය 
නිසඳහදනඹ කිරීභ 

  
  
9.81 

6.9 70% 0  2.4 

2018/23/
6 

ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ - 
උුරු භළද ඳරහත 

  10.00       
ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු  
උුරු භළද ඳරහත 

2018/23/
6/1 

86.ඹවඳත් ෘෂි 
හර්මි පිළිොත් 
බහවිතහ යමි් 
්යක්ෂිත ෘව ුර 
ොඵෝ හ 
සිදුකිරීභ 

  
  
4.5 

0.01 1% 4.74 

2.4 
2018/23/
6/2 

87.හරගුණි 
විඳර්ඹහඹ්ු 
අනුහුරුවීභ වහ 
ක්ෂුද්ර ජර 
ම්ඳහදන ඳශධති 
බහවිතඹ ඉවර 
නළංවීොම් 
හඳෘතිඹ 

  
  
1.5 

1.27 85% 0 

2018/23/
6/3 

88.ඳහංශු 
ංයක්ණ ක්රභ 
ප්රචලිත කිරීභ 

  
  
1.5 

1.48 99% 0.04 
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අ. 

ොක්ත 
අංඹ 
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ප්රතිඳහද
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(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘ
ති 
ප්රතිඳහ
දන 

විඹදභ (රු. 
මි.) (අතළති 
බි් භඟ)  

% ඵළඳි
ම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

17 
 

2018/23/6/
4 

89.න ු්ෝ 
තියහය ො විඳර 
්යක්හ කිරීභ වහ 
විදුලි ළු ඉදිකිරීභ 
වහ සර්ඹ 
ඵරලක්තිඹ ළඳයීභ 

  
  
2.5 

0.744 29% 0 
 

2018/23/7 
ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ - භධභ 
ඳරහත 

  
10.00 
  

      

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්-
ු  භධභ 
ඳරහත 
2.4 

2018/23/7/
1 

90.න ු්ෝ 
හ් ්යක්හ ය 
ළීනොම් හඳෘතිඹ 
 
 

  
  
2.50 

2.5 100% 0 

2018/23/7/
2 

91.ෘෂි ්ම්ඳ්න 
රඵහ දීොම්  හඳෘතිඹ 

  
  
2.50 

2.46 98% 0 

2018/23/7/
3 

92.ොවර ොඵ අධ් වර 
- ො ුර 

  
  
4.00 

4 100% 0 

2018/23/7/
4 

93.ඹවඳත් 
ෘෂිහර්මි 
පිළිොත් වදු්හ 
දීොම් හඳෘතිඹ 

  
  
1.00 

0.628 63% 0 

2018/23/8 
ජහති ්වහය 
ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 

  1.5       
ජහති ්වහය 
ප්රර්ධන 
භණ්ඩරඹ  

2018/23/8/
1 

94.තිොඳ ර    1.5 0 0% 0  12.3 

2018/23/9 
රුපිරි ොත්තක් 
95/96 

  53.20         

   42.39 22.23 52% 0 
ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්- 
ු 2.4 

  10.81 0 0% 0 

ො විජන 
ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්- 
ු 2.4 

2018/23/1
0 

ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ - ඌ 
ඳරහත 

  21.15         

2018/23/1
0/1 

97.්යක්ෂිත 
ෘෂිහර්මි 
තහක්ණඹ බහවිතඹ 
භගි් උඩයු එශළු 
හොව් නිසඳහදනඹ 
වහ පරදහයිතහඹ ළඩි 
කිරීභ 

  
  
11.36 

0 0% 0 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්- 
ු  
ඌ ඳරහත 
2.4 

2018/23/1
0/2 

98.ොනත් ක්ොේත්ර 
ොඵෝ හ්පතිඹ -  
ඔක්ම්පිටිඹ යජොැ 
බීජ ො විඳශ බීජ 
නිසඳහදනඹ 

  9.8 
 

96% 9.44 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්- 
ු  
ඌ ඳරහත 
2.5 
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අ.
අ. 

ොක්ත 
අංඹ 

ජහති ්වහය නිසඳහදන 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහ
දන          
(රු. 
මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ 
(රු. මි.) 
(අතළති 
බි් 
භඟ)  

% ඵළඳි
ම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

 
2018/23/1
1 

ඳලසචහත් අසළ්න පිළිඵ 
පුහුණු ්ඹතනඹ 

  29       

ඳසු අසනු 
රභනහයණ 
්ඹතනඹ  
12.3 
2.3 

2018/23/1
1/1 

99.්යක්ෂිත ්වහය රඵහ 
ළීනභ ව ්වහය 
සුයක්ෂිතතහ ළඩිදියුණු 
කිරීභ වහ 
ඳහර්ලරු්ු ඩහ 
ොව  ොේහක් ළඳයීභ 
වහ යහඹනහහය 
ඳවසුම් ළඩි දියුණු කිරීභ 

  
  
26 

3.027 12% 
22.3
0 

2018/23/1
1/2 

100.්වහය සුයක්ෂිතතහ 
වහ ළඩි දියුණු ශ 
ඳලසචහත් අසළ්න 
තහක්ණඹ බහවිතහ කිරීභ 
පිළිඵ භවජන ො ඹ 
ඳරීක්රු් දළනුත් 
කිරීභ 

  
  
3 

0.91 30% 0 

2018/23/1
2 

ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ - 
ඵසනහ මය ඳරහත 

  1.03       

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්
ු  ඵසනහ මය 
ඳරහත 
2.3 

2018/23/1
2/1 

101.ොු හ සථමහඳනඹ 
කිරීභ 

  
  
0.53 

0.32 60% 0 

2018/23/1
2/2 

102.ෘෂි ඹ්ොත්රෝඳයණ 
වහ ෘෂිහර්මි නවීන 
තහක්ණඹ වදු්හ දීභ 

  
  
0.50 

0.3 60% 0 

  
2018/23/1
3 

ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ - 
දකුණු ඳරහත 

  17.69       

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්
ු  දකුණු 
ඳරහත 
2.3 
2.4 
  
 

2018/23/1
3/1 

103.න ්යක්ෂිත ෘව 
ඉදිකිරීභ 

  
  
3.13 

2.47 79% 0 

2018/23/1
3/2 

104.“ලිඹ විඹ” අොරවි 
ළර ඉදි කිරීභ -1 

  
  
3 

1.77 59% 0 

2018/23/1
3/3 

105.භහතය දිස්රික්ොැ 
කුඹුරු ෝර්  
ොරලි් තහක්ණඹ 
ඔසොේ ංර්ධනඹ 
 

  
  
0.94 

0.82 87% 0 

2018/23/1
3/4 

106.ඹවඳත් ෘෂිහර්මි 
පිළිොත්   

  
  
0.68 

0.65 95% 0 

 2018/23/1
3/5 

107.ො වී් වහ ශවි 
ොයෝද ට්රළක්ුර් රඵහ දීභ 

  2 1.79 90% 0 

 2018/23/1
3/6 

108.වකුරුොර උසහන 
හරිභහර් හඳෘතිඹ 

  4.47 1.49 33% 0 
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අ.අ ොක්ත  
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘ
ති 
ප්රතිඳහ
දන 

විඹදභ 
(රු. මි.) 
 (අතළති 
 බි් 
භඟ)  

මුර 
ප්රති
ඹ % 

ඵළඳිම් 
(රු. මි.) 

ක්රිඹහත්භ
 
්ඹතනඹ 

 

2018/23/13/
7 

109.අක්මීය භන - 
ඹක්රමු්ර ඉඩම් 
හ කිරීභ 

  1.23 0.94 76% 0 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්ත
ොම්්-ු  
දකුණු 
ඳරහත 

2018/23/13/
8 

110.ඳශුරු ඳළර 
ොඵදහ දීභ 

  2.21 0 0% 0   

2018/23/14 
ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ - 
නළොන මය ඳරහත 

  4 
   

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්ත
ොම්්-ු 
නළොන ම
ය ඳරහත 

2018/23/14/
1 

111.ඹවඳත් 
ෘෂිපිළිොත් 
ො විජනතහ අතය 
ප්රචලිත කිරීභ වහ ඒ 
දවහ ්දර්ලන 
පි මටුවීභ 

  4 4 
100
% 

0 
 

2018/23/15 
112.ෘෂි ලිං 
ප්රතිංසයණඹ 
කිරීභ 

  55 65 87% 
 

ෘෂිර්භ 
අභහතහං
ලඹ 

18 

2018/24 
උුරු ව 
නළොන මය ඳරහත් 

172.87 
    

  

2018/24/1 

113.විසිරුම් 
හරිභහර් ඹුොත් 
යුළණු වහ මිරිස 
හ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ 
ොශඳර 
ළඩිදියුණු කිරීභ 
වහ යු ළණු 
ඵඩහ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ 

  28.4 26.48 93% 0 

දිස්රික් 
ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

2018/24/2 

114.ඹහඳනඹ 
දිස්රික්ොැ 
ඳශුරු ඳළර රහ 
ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

  2 2 
100
% 

0 

දිස්රික් 
ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

2018/24/3 

115.ඹහඳනඹ 
දිස්රික්ොැ 
ො විඳර 
ඹහ්ත්රීයණඹ 
ප්රර්ධනඹ භගි් 
පරදහයිතහඹ ඉවශ 
නළංවීභ 

  29.51 14.61 49% 0 

දිස්රික් 
ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

2018/24/4 

116.ඹහඳනඹ 
දිසත්රක්ඹ  ුශ 
අඳනඹනඹ යන 
රද ොෝ හ  

  4.02 4.02 
100
% 

0 

දිස්රික් 
ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 
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අ.
අ. 

ොක්ත 
 අංඹ 

ජහති ්වහය නිසඳහදන 
ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහද
න 

විඹදභ 
(රු. මි.) 
(අතළති 
බි් 
භඟ)  

 
මුර 
ප්රති
ඹ % 

ඵළඳිම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

 
2018/24/
5 

117.අර්තහඳ් හ 
ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

  29.13 28.91 
     
99% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

2018/24/
6 

118.ඹහඳනඹ 
දිස්රික්ොැ ෘෂි ලිං 
ප්රතිංසයණඹ කිරීභ 

  20 19.51 
     
98% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

2018/24/
7 

119.ඹහඳනඹ 
දිස්රික්ොැ කුඹුරු 
ඉඩම් වහ ෘෂි ළු 
ළසුම් ඳශධතිඹක් 
සථමහපිත කිරීභ 

  1.10 1.10 
    
99% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

2018/24/
8 

120.යනයි ඵු මය 
ො ඩ ඉඩම් වහ ෘෂි 
ළු ළසුම් ඳශධතිඹක් 
සථමහපිත කිරීභ 

  0.6 0    0% 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

2018/24/
9 

121.ක්ෂුද්ර හරිභහර් ක්රභ 
ඹුොත් ොඵෝ හ කිරීභ 
වහ ො වී්ු වහඹ 
වීභ - යනයි ඵු මය 

  0.49 0.49 
  
100% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

  
2018/24/
10 

122.ෘෂි රංංං අලුත් 
ළඩිඹහ කිරීභ - යනයි 
ඵු මය  

  2.47 2.47 
  
100% 

0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

  
2018/24/
11 

123.බිම්භ් හ 
ප්රර්ධනඹ කිරිභ - 
ඹහඳනඹ දිස්රික්ඹ 

  1.46 0.54   37% 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/
12 

124.උුරු ව 
නළොන මය ඳරහති වහ 
විොවේ ෘෂිර්භ 
ංර්ධන ළඩුවන 

  49.55 0   0% 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/
13 

125.හණිජ හ වහ 
සර්ඹ ුය ොඳ ම්ඳඹ 
ොඹ දහ නිමි් තියහය 
ලක්තිඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
- යිඳනඹ, කිලිොන ච්චිඹ, 
මුරතිව් ව වුනිඹහ 
දිස ්රික්   

  1  2.1 10.33  85% 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

  

2018/24/
14 

126.ලිඹහඳදිංචි අම 
මිතිර ඹවඳත් 
ෘෂිහර්මි පිලිොත් 
වයවහ අඳනඹන 
ළඳයුම්යණ 
TOM.E.J.C.  අම හ 
ව භ්නහයම් 
දිස ්රික්ොැ  අඳනඹන 
ොශොඳ ශ භඟ 
මිතිඹ ම්ඵ්ධ කිරීභ   

  3.03 2.88 95% 0 

ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු
  
උුරු ඳශහත  

  
2018/24/
15 

127.ො විඳර උඳයණ 
ප්රර්ධනඹ භගි් 
පරදහයිතහඹ ළඩි කිරීභ 
- යනහයි ඵු මය 

  3.32 2.69 81% 0 
දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 
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අ.
අ. 

ොක්ත  
අංඹ 

ජහති ්වහය 
නිසඳහදන ංග්රහභඹ 

ප්රතිඳහද
න          
(රු. 
මි.) 

උඳ 
හඳෘති 
ප්රතිඳහදන 

විඹද (රු. 
මි.) (අතළති 
බි් භඟ)  

% ඵළඳි
ම් 
(රු. 
මි.) 

ක්රිඹහත්භ 
්ඹතනඹ 

  2018/24
/16 

128.ෘෂි භහර් 
අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 
- යනහයි ඵු මය 

  4.12 2.33 56% 0 දිස්රික් 
ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

  2018/24
/17 

129.යු ළණු 
ඵඩහ ඉදිකිරීභ 

    
1.54 

1.24 80% 0 දිස්රික් 
ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
ඹහඳනඹ 

19 2018/25 130.ඳලුසළ 
ග්රහමීය ඹ එ්රංහ 
ඳශධතිොැ ොෝලීඹ 
ළදත්භකි් 
යුත් ෘෂිහර්මි 
උරුභඹ 
ංයක්ණඹ කිරීභ 

0.51 0.51 0.02 4% 0 ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ 

20 2018/26 131.ඳශුරු 
ම්භහන සථමහපිත 
කිරීභ 

50 50 0 0% 0  ො විජන 
ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්
ු-   

21 2018/27
/1 

132.හරිභහර් 
ංර්ධනඹ - ඌ 
ඳරහත 

10 10 7.68 77% 0   

22 2018/27
/2 

133.භහර් 
ංර්ධනඹ - ඌ 
ඳරහත 

18 18 16.96 94% 0   

23 2018/28 134.ඹහර 
හඳෘතිඹ - 
වම්ඵ්ොත ු 

19.52 19.52 0 0% 0   

24 2018/28
/1 

135.ෘෂි භහර් 
ප්රතිංසයණඹ - 
ඹහර, 
අගුණුො ශඳළරළ
ස 

8.007 8.007 0 0% 0   

  ොලේඹ 38.74   
  

ඒු 1500   1002.00   43.04   

 ** ොවීම් ව අතළති බි්ඳත් 915 61%   
   ** ඵළඳීම් 43   
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4. 2 ංර්ධන ළඩුව් ර ොබ ති ප්රතිඹ  හයහංලඹ  
4.2.1(්වහය නිසඳහදන ජහති ංග්රහභඹ ඹුොත් ක්රිඹහත්භ යන රද ළඩුව් ර ොබ ති 

ප්රතිඹ ප්රතිරහීන්/ නිභවුභ/ ක්රිඹහත්භ ප්රොශල  - හයහංලඹ 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් 
වහද  

ප්රතිරහීන් / නිභවුභ ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  
 

1.්වහය නිසඳහදන ජහති 
ළඩුවන - ්වහය 
නිසඳහදන ජහති ංග්රහභඹ 

්වහය සුයක්ෂිතතහඹ 
 තිකිරීභ ව 
ෘෂිර්භ 
පරදහයීතහඹ ඉවශ 
නළංවීභ වහ 

1.ො වී් ව ඳහරිොබෝගි 
ජනතහ 

දියින පුයහ සිඹළුභ දිස්රික් 
ර 

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 1. ෘෂිර්භ පරදහයිතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ 

වී හොව් නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ ඉවශ 
නළංවීභ 
 

න තහක්ණඹ ොඹ දහ 
ළීනභ භඟි් වී 
නිසඳහදනඹ වහ 
පරදහයීතහ ඉවශ 
නළංවීභ 

ො වි ඳවු් 142,000 
අක්ය 462.8 කුඩහ ළිඹදි 
විලහර ය  ත.  
්රිත් සථමය භලු 30,000 , 
ොන මිෝ ොටි හලීන 
බිත්තය වී කි.ග්රෆම් 2 භලු 
10,329 , ඳළයෂුට් තළටි 
246,940 ක් , අත් ඳ්රිහ 256 
ක් රඵහ දී  ති අතය   පුහුණු 
345 ක් , උඳොඹෝගිතහ 
ඳර්ොැණ 8  ක් ම්පර්ණ 
ය  ත. 

දියින පුයහ සිඹළුභ දිස්රික් 
ර 

හම්ප්රදහයි  අර ොඵෝ 
හ වහ ජනප්රිඹ 
හම්ප්රදහයි  වී ප්රොදද ර 
ගුණහත්භ බීජ සුරබ 
කිරීභ වහ බීජ ඵළංකු 
පි මටුවීභ. 
 

ප්රජහ මූලි බීජ ඵළංකු 
සථමහඳනඹ 
 

ො වි ංවිධහන 05, ක්ර 
ප්රතිරහීන් 225 

ඵණ්ඩහයභ, 
ොද මඅත්තණ්ඩිඹ, ම්ඳව, 
ොවෝභහභ ව අයණහඹ 
 

ඵඩඉරිගුහොව් නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ ඉවශ 
නළංවීභ 
 

ොශශීඹ ොදමුහු් බීජ 
නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ 

ො වි ඳවු් 2, 000 
ඳහංශු ංයක්ණ ුයුු 
ොවක්ුඹහය 75.04  අ් 
ය  ත. ොන මිෝ 
අභිජනන බීජ වහ ෘෂි 
යහඹනි රඵහ දීභ ඹුොත්  
ඹර ්නොැ දී ොවක්ුඹහය 
16.6  ව භව ්නොැ දී 
ොවක්ුඹහය 19.2 ම්පර්ණ 
ය  ත. ොශශීඹ ොදමුහු් 
බීජ නිසඳහදන ළඩුවෝ 
ො වී් විසි් නිසඳහදනඹ 
යනු රඵන ොශශීඹ ොදමුහුම් 
බීජ මිරදී ළීනභ ඹුොත්  කි. 
ග්රෆ. 9,030 ක් මීය ර දී ොන 
 ත .භව ්නොැ දී 
්දර්ලන  ති කිරීභ වහ 
ොශශීඹ ොදමුහුම් බීජ ළඳයීභ 
පුහුණු 45 ක් ව ක්ොේත්ර 
නිරීක්ණ 4 ක් සිදුය  ත. 
උඳොඹෝගිතහ ඳර්ොැණ 1 ක් 
ව ්දර්ලන 12 ක් සිදු ය 
 ත. 

ඳශහත් ඵර ප්රොශල 
(ොභ ණයහර , අම්ඳහය , 
අනුයහධපුයඹ, ) 
අ්තර් ඳශහත් ඵර ප්රොශල 
( ොභ ණයහර , අම්ඳහය. 
අනුයහධපුයඹ) 
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ  ප්රතිරහීන්/ නිභවුභ  ක්රිඹහත්භ යන රද 
ප්රොශල 

ොෝඹහ හොව් නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

- ොෝඹහ ොඵෝංචි පරදහයීතහ 
ර්ධනඹ වහ ොෝඹහ හ 
යන බිම් ප්රභහණඹ 
ොවක්ුඹහර් 2,500 කි් ළඩි 
කිරීභ 
 

ො වි ඳවු් 700 
වති බීජ ළඳයීභ බීජ කි. 
ග්රෆම්. 15,491.5 මිරදී ොන 
 ත. න ප්රොශල වහ 50% 
දහඹත්ඹ ඹුොත් ොෝඹහ බීජ 
ොවක්ුඹහය 358 ොඵදහ දී  ත. 
න ප්රොශල වහ 50% 
දහඹත්ඹ ඹුොත් ්මුකරන 
ොවක්ුඹහය 358 ොඵදහ දී  ත. 
පුහුණු 17ක් , උඳොඹෝගිතහ 
ඳර්ොැණ 4 ක් ව ්දර්ලන 
4 ක් සිදු ය  ත. 

අ්තර් ඳශහත් ඵර 
ප්රොශල 
( ොභ ණයහර , 
අම්ඳහය. අනුයහධපුයඹ 

යුඅධ හොව් නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 
 

යුඅධ නිසඳහදනඹ ොභට්රික් 
ොු ් 24,000 සිු ොභට්රික් 
ොු ්  25,000 දක්හ ඉවශ 
නළංවීභ ව පරදහයීතහඹ 
ොවක්ුඹහයඹු ොභට්රික් 
ොු ් 1.7 සිු 1.75 දක්හ 
ඉවශ නළංවීභ. 
 

ෘඅධ ප්රතිරහීන් 450 
ක්ර ප්රතිරහීන් 1800 
50% දහඹත්ඹ ඹුොත් න 
ප්රොශල වහ ො වි මිති 
ොත බීජ ොවක්ුඹහය 57.94 
රඵහ දී  ත. 50% දහඹත්ඹ 
ඹුොත් න ප්රොශල වහ 
වති බීජ ොවක්ුඹහය 89.94  
ු ොඵදහ දී  ත. 
ඹ්ොත්රෝඳයණ Slasher - 2, 
Digger Machine, pod 
remover - 1, Pod Grading 
Machine, decorticator – 1 
මිර දී ොන  ත.  පුහුණු 28 , 
උඳොඹෝගීතහ ඳර්ොැණ 8 ක් 
ව ්දර්ලන 9 ක් සිදු ය 
 ත. 
 

කිලිොන ච්චිඹ, 
භ්නහයභ, 

මිරිස හොව් නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

ොදමුහු් මිරිස බීජ 
නිසඳහදනඹ, ොදමුහුම් මිරිස 
බීජ බහවිතඹ ව ෘව උඹ් 
භට්ුොම් ො ශ මිරිස හ 
දියුණු කිරීභ. 
 

ො වි ඳවු් 12, 000 
.මීය .600 ොඳ ලින්් ෘව ඉදි 
කීරීභ ොඳ ලින්් ෘව 3 ම 
ොඳ ලින්් ෘව 10  ම ඉදිකිරීම් 
ම්පර්ණ ය  ත. හ භලු 
855,100 ක් ොදමුහුම් මිරිස බීජ 
කිොරෝ ග්රෆම් 40.02 ොඵදහ 
වළරීභ. ්දර්ලන 56 ක් , පුහුණු 
70 ක් ම්පර්ණ ය  ත. 

යත්නපුය, ෆ්ර, 
පුත්තරභ, අම්ඳහය, 
භඩශපු, 
්රිකුනහභරඹ, ඹහඳනඹ, 
භ්නහයභ, 
කිලිොන ච්චිඹ, මුරතිව්, 
ව්නිඹහ, භවනුය, 
භහතෝ, ොභ නයහර, 
ඵදු්ර, අනුයහධපුයඹ, 
ව අ්තර් ඳශහත් 
ඵරප්රොශල 

අර්තහඳ් නිසඳහදන ංග්රහභඹ ගුණහත්භ බීජ අර්තහඳ් 
නිසඳහදනඹ කිරීභ 

ො වි ඳවු් 17, 500 
G0 ොඳ ලින්් ෘව 3  
ජරවන ඳශධති , G1 
ොඳ ලින්් ෘව 20,  ොඳ ලින්් 
ෘව ංකීර්ණොැ  අබ්තයඹ 
විදුලි රැවළ්  දීභ / ළ මඵසනහ 
නශ ළසීභ සිදු ය  ත.  

බීජ අර්තහඳ් 
ො විඳර සීතහඑළිඹ 
නුය එළිඹ /ඵදු් ර 

උුරු ඳශහොත් ගුණහත්භ 
බීජ නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 
ව ඳය්ත් බීජ ඳරීක්ණ 
යහඹනහහයොැ බීජ ඳරීක්හ 
කිරීොම් ඳවසුම් ළඩිදියුණු 
කිරීභ 

උුරු ශහඳොැ ගුණහත්භ 
බීජ වහ ොයෝඳණ ද්ර 
සුරබතහඹ ළඩි කිරීභ 
 

බීජ නිසඳහදනඹ යන ො වී් 
1717 වති ය  ත. පුහුණු  
ළඩුව් 2 ක් ඳත්හ  ත. 

ඳය්ත් 
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විොලේ ෘෂිර්භ ප්රර්ධන 
ළඩුවන 
 

හ ඳරිඹ වහ ොඵෝ 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 
 

ළඩමුළු වහ වබහගී වු 
ො වී් 12, 080 ඹර 
්නොැදී උඳළඩුව් 
746 ක් ඳත්න රදී. 
 

දියින පුයහ දිසත්රීක් ර  

ගුණහත්භ තත්ත්ොැ බීජ 
වහ ොයෝඳණ ද්රඹ ර 
සුරබතහඹ ළඩි කිරීභ 

ඳශුරු ොඵෝර 
ගුණහත්භ ොයෝඳණ ද්ර 
සුරබතහඹ ළඩි කිරීභ 

ඉවශ අසළ්ොන් යුු 
ඳරුරු ප්රොදද  15  
ඳරුරු ඳළර 4, 000 ක් 
නිසඳහදනඹ ය  ත. 
කි.ග්රෆම් 10.9 ොදමුහු් බීජ 
නිසඳහදනඹ ය  ත.  

ඳරුරු ඳර්ොැණ වහ 
ංර්ධන භධසථමහනඹ 
ොව යණ  

ෘෂි ම්භහන 
හඹත් ංර්ධන 
ළඩුවන 
 

ග්රහමීය ඹ ො විජනතහොේ 
ජීන භට්ුභ ඉවර නළංවීභ  

ප්රතිරහීන් 543  - 
වත්ොත්ොශ ම්භහනොැ 
ඹටිතර ඳවසුම්වහ 
ඹහඹත්  ංර්ධනඹ  

වත්ොත්ොර 
ඵණ්ඩහයොශ  

රු පිරි ොත්තක් ” 
ොු හ ජහති 
හඳෘතිඹ 

ොු හ නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළංවීභ භඟි් ජහති 
්වහය සුයක්ෂිතතහඹ ඉවශ 
නළංවීභ. 
 

ොු  හ රු් 
65,850 
බීජ ට්ුර 46,950 
 පුහුණු ළඩුව් - 99 
ඳරුරු ඳළර ොඵදහ දී  ත.  
ොද ම , ොද ඩම්, දරිඹ්, අම, 
ඳළොඳ ්  ුළු විවිධ 
ඳරුරු ඳළර ොඵදහ දී  ත.  
 

ඹම ඳශහත - දකුණු 
ඳශහත භධභ ඳශහත - 
උුරු භළද ඳශහත - 
ඵයමු - ඌ 
අ.ඳ.ොඳ ොශ ්නරු 
අ.ඳ. ොභ ණයහර 
අ.ඳ. වර/ 
අ.ඳ.අනුයහධපුය 

ොශශීඹ ොර කු ළණු 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 
 

ොර කු ළණු ො විඹහ 
හෝ ඉත්වීභ 
ළශළක්වීභ වහ ොශශීඹ ළණු 
බීජ නිසඳහදඹහ ්යක්හ 
ය ළීනභ 

ො වී් 2,200 භහතෝ දිස්රික්ඹ, 
අනුයහධපුයඹ ව 
ොඳ ොශ ්නරු 
දිස්රික්ර ඳශහත් වහ 
අ්තර් ඳශහත් ඵර 
ප්රොශල වහ භවළලි ඵර 
ප්රොශල. 
 

භධභ ඳශහත, උුරු භළද 
ඳශහත, අනුයහධපුයඹ, 
භවළලි අධිහරිඹ ඹුොත් 
ොශශීඹ ොර කුළණු 
 ප්රර්ධන 
ළඩුවන 2018 

ොශශීඹ ොර කු ළණු 
නිසඳහදනඹ ඉවර නළංවීභ 

ොවක්ුඹහය 1000 ක් දවහ 
ො වී් 3030 ු බිජ වහ 
ඹන විඹදොභ් 50 %  
මුදරක් රඵහ දී  ත.   
 

භධභ ඳශහත, උුරු භළද 
ඳශහත, අනුයහධපුයඹ, 
භවළලි අධිහරිඹ 

නහරි ෘෂිර්භඹ සියස වහ තියස අහල 
උඳරිභ අ්දමි් බහවිතහ 
ශ නහරි වහ අර්ධ 
නහරි ොු 300ක්  ති 
කිරීභ 
 

ප්රතිරහීන් 300 ක් වහ 
ොු 300ක් ස ය 
 ත. පුහුණු ළඩුව් 10 
ක් ඳත්හ  ත.  

ො ශම , ම්ඳව, 
ළුතය,  

පරදයන විරහභඹ නේවිතොැ ළදෆ භඹ ත 
යන විරහමිඹ්ෝ 
හරඹ පරදහයී ත 
යමි් ෘෂි ර්භහ්තඹු 
දහඹත්ඹක් රඵහ ළීනභ 

විරහමිඹ් 471 
පුහුණු ළඩමුළු 8 ඳත්හ 
ොන  ත.  

ො ශම , ම්ඳව, 
ළුතය, 

අපි රයි අපි්ෝ -  
ශ්රී රංහ වදබිභ අධිහරිඹ  

ොශලගුණ විඳර්ඹහ 
ොවේුෝ ොනස න 
ඳරියඹ ්යක්හ කිරීභ ව 
්වහය සුයක්ෂිතතහඹ  ති 
කිරීභ  

අතිොර් ්වහය ොඵෝ 
හළඩුවන ෘෂි 
්ර්ක  ශහඳ  ංර්ධනඹ, 
හඵනි ොඳ ොව ය 
නිසඳහදනඹ, ො ස ඳළශ 
දරක්ඹ   

කුරුණෆර, භවනුය, 
භහතෝ, නුයඑළිඹ, 
ඵදු්ර, යත්නපුය, 
ෆ්ර, ළරණිඹ, 
ම්ඳව, ොඳ ොර ්නරු, 
අම්ඳහය,  
අනුයහධපුය, 
වම්ඵ්ොත ු 
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ ද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

ඳහ් ෘෂි ොු 
හඳෘතිඹ 

ඳහ් දරු් අතය න 
ෘෂි තහක්ණඹ ප්රචලිත 
කිරීභ 

ඳහළ් 2 - තඹුත්ොත්භ 
භධ භවහ විදහරඹ  
ොඳ  / ොේහ මුක්ත භවහ 
විදහරොැ සිසු සිසුවිඹ්  

අනුයහධපුයඹ . 
ොඳ ොශ ්නරු  

්මි සථමහන ර 
ෘෂිර්භඹ 

්මි සථමහනර  ති 
ඌණ බහවිත ඉඩම් ර ඳළශ 
15, 919 ොයෝඳණඹ කිරීභ 

්මි සථමහන 306 / ර් 
්මි සථමහන 211 ඌන 
බහවිත ඉඩම් නිසඳහදන 
හර්ඹඹු දහඹ ය ොන 
 ත.  

අනුයහධපුයඹ . 
ොඳ ොශ ්නරු 

 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ ද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 2. ොශලගුණි ඵරඳෆම් 

තියහය ංර්ධන අයමුණ -13 ොශලගුණ විඳර්ඹහ ව එ ම ඵරඳළභ අභ කිරීභ. 

ු්ළනි ව වතයළනි 
්නොැ මුං ව වුපි 
හොව් නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

මුං  ු ව ව්පි 
නිසඳහදනඹ ව පරදහයිතහ 
ඉවශ නළංවීභ  
 

ො වි ඳවු් 5,000 
ොවක්ුඹහය 744.92 මුං බිජ, ොව. 
31.34 වුපි බිජ , ොව. 18.4 
ලිඹහඳදිංචි බිජ, ්දර්ලණ 46, 
්රිත්  
භළු 4, 962 , ක්ොේත්ර චහරිහ 3 
ක් , පුහුණු 49 ක් උඳොඹෝගීතහ 
ඳර්ොැණ 9 ක් ව ්ර්ලන 5 
නිභ ය  ත.  

ොභ ණයහර, 
භහතෝ, 
කුරුණෆර, 
අනුයහධපුයඹ, 
කිලිොන ච්චිඹ  , 
වම්ඵ්ොත ු, 
මුරතිව්, ව්නිඹහ. 
අමිඳහ. වර, 
ොඳ ොශ ්නරු, 
්රිකුණහභරඹ , 
යත්නපුයඹ, 
පුත්තරභ, භවනුය. 
භ්නහයම, 
ඹහඳනඹ. භවළලි 
ඵර ප්රොශල. 

එශළු බීජ ර ඵඩහ 
හරඹ ඉවශ නළංවීභ වහ 
සුදුසු බීජ ්සතයණඹක් 
ො ඩනළගීභ 
 

- එශළු බීජ ඵඩහ කිරීොම් 
්යු හරඹ ළඩි කිරීභ ව 
බීජ භගි් ොඵෝන 
ොයෝහය බීජ ඳහරනඹ 
කිරීභ.  
 

හර්ෂි ො වී් 1500 භහළු 
මිරිස බීජ කි.ග්රෆ. 5 ක් බීජ 
්ෝඳ යන රද අතය බීජ 
විදහහයඹ වහ 110ලීුය 
උඳුනක් , යහඹනහහය  යීම් 
15ක් , ක්ොේත්ර  ළයීම් 2 ක් 
ව  ො විතළ් ක්ොේත්ර 10ක් 
අ් ය  ත . 

්ොන රු  

ඳරිය  මතහමීය  ඳලිොඵෝධ 
ශභනහයණඹ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ 

ඳරිය  මතහමීය  අඩු විඹදම් 
වහ ්යක්ෂිත ඳලිොඵෝධ 
ශභනහයණඹ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ 
 

ඳහර්ලසරු් 709  
පුහුණු 20 
අත් ොඳ ත් 500 ක් මුද්රණඹ ය 
 ත. 

දියින පුයහ 

වී හොව් දුඹුරු ඳළශ කීඩෆ 
වහනිඹ ඳහරනඹ කිරීභ  

දුඹුරු ඳළශ කීඩෆ්ොේ 
්ර්ක  වහනිදහඹ භට්ුභු 
ශඟහ වීභු ප්රථමභ මවු්ොේ 
වණඹ ඳවත ොවලීභු 
ුයුු කිරීභ 

ො වි ඳවු් 10,000 ොවක්ුඹහය 
616.75 ක් වහ ෘෂි 
යහඹනි ද්ර ොඹදීභ සිදු ය 
 ත.   
පුහුණු ළඩුව් 496  
ොඳෝසුර් - 2000, ඵළනර් - 200, 
අත් ඳ්රිහ - 10,000, ජන 
්නිොව්දන ළඩුව් - 2 වහ 
පුත්ඳත් දළ්වීම් - 2 නිභ ය 
 ත.  
 

අම්ඳහය, 
ොභ නයහර, 
ොඳ ොශ ්නරු, 
අනුයහධපුයඹ, 
වම්ඵ්ොත ු , 
අ්තර්ඳශහත් 
වර  
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විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 2. ොශලගුණි ඵරඳෆම් 

තියහය ංර්ධන අයමුණ -13 ොශලගුණ විඳර්ඹහ ව එ ම ඵරඳළභ අභ කිරීභ. 

ඳරුරු නිසඳහදන ොඳ කුරු 
හඹත් ්දර්ල 
හඳෘතිඹ 

ප්රොශලොැ ොශලගුණි 
යුහු ්ොව්ණි ඳරුරු 
වඳු්හදීභ 

ඳරුරු හරු් 336 
ළෝඩිස ොෝ 
අක්ය 150 ක් සථමහඳනඹ 
කිරීභ ව ඒ වහ විසුරුම් 
ජරම්ඳහදන ඳශධති රඵහදීභ. 
Tom E.J.C අම අක්ය 250 
ක් , ළ් ොද ඩම් අක්ය 50 
ක් , ඳළණි ොද ඩම් අක්ය 50 
ක් ,දරිඹ් අක්ය 50 ක් 
සථමහඳනඹ ය  ත.  
 
 

ම්ඳව, භහතෝ, 
භවසඵ්ොත ු, 
කුරුණළර, පුත්තරභ, 
අම්ඳහය, ොභ නයහර, 
භඩශපු, භහතෝ, 
අනුයහධපුයඹ, ෆ්ර 

තරුණ හඹඹ් 
භ ඉවශ ටිනහභක් 
 මත එශළු නිසඳහදනඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ කුලි 
ඳවසුභ ඹුොත් සඹංක්රීඹ 
්යක්ෂිත ෘව ඉදිකිරීභ 

ඕනෆභ ොශලගුණි 
තත්ත්ඹ් ඹුොත් ඉවශ 
ටිනහභක්  මත එශළු 
නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ. 
 

ක්රිඹහත්භ ොන වීඹ  
අනුයහධපුයඹ , 
කුරුණෆර  

ොශලගුණ ොනස වීම් රු 
ඔොය ත්ු ොදන ළව් 
ම්භහන  ො විතළ් 
ඳශධති ්ෘතිඹ 
 

ොශලගුණි ඵරඳෆභ 
නිොලේධහත්භ කිරීභු කුඩහ 
ළව් ඳශධති ළඩිදියුණු කිරීභ. 

ප්රතිරහීන් 38  
ජර ොඳ ම්ඳ 04 ක් ,  විසිරුම් 
ජර ම්ඳහදන 09 ක් වහ බිංදු 
ජර ම්ඳහදන ඳශධති 03 
මිශදී ොන  ත. මි. 200 දි 
 ර භහර්ඹක් තළීනභ දවහ 
 මයුම් ඳයි්පඳ 83 ක් වහ  මයුම් 
ඳයි්පඳ ො රර් 75 
මිරදිොන  ත.හරගුණඹු 
අනු ළශොඳන ල 
විදහත්භ ක්රභ  මත ොවක්. 
10 ංර්ධනඹ වහ ෘෂි 
යහඹන ද්ර මිරදීොන 
 ත. ො වී් ව නිරධහරී් 
දවහ ක්ොේත්ර චහරිහ ව 
දළනුත් කිරීොම් ළඩුව් 
02 ක් ඳත්හ  ත. 
 

අනුයහධපුයඹ  

උදහන ොඵෝ ර ප්රධහන 
ඒහඵශධ ඳලිොඵෝධ ව 
ොයෝ ශභනහයණඹ 
ංර්ධනඹ කිරීභ  

ජජ හය, ජජ 
ඳළිොඵෝධනහල ව 
යහඹනි ොන න ක්රභ 
වඳු්හදීොභ් යහඹනි 
ඳළිොඵෝධනහල අධි ොර 
බහවිතහ කිරීභ අභ කිරීභු 
තහක්ණි ක්රභ ංර්ධනඹ 
කිරීභ 
 

ඳර්ොැණ ුයුු සිදු කිරීභ  දියින පුයහ  
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ 
ද  

ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

ොඵෝ හ වහ 
අලතහඹ භත ොඳ ොව ය 
ොඹදීභ 

ො විතළන සිදු යන 
විවිධ ප්රොශලර  අඩු 
විඹදම් වහ ඳරිය 
 මතහමීය  ඳළශෆටි 
ොඳෝ 
ශභනහයණ 
ළරළසභක් ස කිරීභ 
 

භහතෝ ව භවනුය 
දිස්රික්ර ක්ොේත්ර 
ඳර්ොැණ 10 සථමහපිත ය 
 ත. පුහුණු ළඩුව් 04 
ක් ඳත්හ  ත. 
ගු් විදුලි ළඩුව් 02 
වහ රඳහ මීන ළඩුවනක් 
විහලඹ ය  ත. 
 

භහතෝ , භවනුය, 
ඵණ්ඩහයොර 

දළනු ඳතින  හ ලිං 
ඹුොත් ොඵෝ නිසඳහදන 
පරදහයිතහඹ ප්රර්ධනඹ වහ 
තියහය හරගුණි 
ෘෂිහර්මි ක්රභ 
වදු්හදීභ 
 

හ ළිං ්ශ්රිත 
නිසඳහදන පරදහයිතහඹ 
ළඩි කිරීභ 

ප්රතිරහීන් 64 
සර්ඹ ඵර ඳශධතිඹ  මත 
සර්ඹ ඵරොඹ් ක්රිඹහ යන 
ජර ොඳ ම්ඳඹක් වහ අක්. 0.5 
විසුරුම් ජර ම්ඳහදන 
ඳශධතිඹක්  ුළු ට්ුර 
64 මිරදීොන  ත. 
පුහුණු ළඩුව් 02 ක් 
ම්පර්ණ ය  ත 

අනුයහධපුයඹ  

ෘෂි හ ලිං ප්රතිංසයණ 
හඳෘතිඹ  

නිඹං හරොැ තියහය 
ජරම්ඳහදනඹ භඟි් 
ෘෂිපරදහයීතහඹ 
ඉවශ නළංවීභ 

දිස්රික් 10 හ ලීං 474 
ප්රතිංසයණඹ ය  ති 
අතය ප්රතිරහීන් ෘඅධ 
ප්රතිරහීන් 474 ක් ව 
ග්රහමිඹ ො වි ජනතහ . 

භහතෝ , වම්ඵ්ොත ු  , 
ඹහඳනඹ,  මුරතිව් , භ්නහයභ,  
ව්නිඹහ , භඩරපු , 
පුත්තරභ,  යත්නපුය ව   
කිලිොන ච්චිඹ 

ොඳ ් ු ්ශ්රිත අුරු 
ොඵෝ හ 

ොඳ ් ඉඩම්ර ඉඩම් 
පරදහයිතහ ළඩි කිරීභ 

ො වී් 775. 
ක්ෂුද්ර  ජර ම්ඳහදන ඳශධති 
- 21, ජර ොඳ ම්ඳ - 34 
,ළ් ොද ඩම් ඳළශ 20,155,  
වහ ම්බි කි.ග්රෆම් 2. 1070 , 
ොෝ  ඳළශ 12,500 . 
ොද ඩම්  ඳළශ 9,300 , 
අ්නහසි ඳළශ -  12,000 .  

ඹම ඳශහත, ඵසනහ මය ඳශහත, 
දකුණු ඳශහත. 
ක්ෂුද්ර ජර ම්ඳහදන ඳශධති - 1 
රඵහ දී  ත. 
පුහුණු ළඩුව් 2 ක් වහ 
ක්ොේත්ර චහරිහ 3 ක් සිදු ය 
 ත. කිරි අර ඳළශ 45,226 , 
භයිොඹ ක්හ දඩු 24,00 
 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ 
ද  

ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 2. ොශලගුණි ඵරඳෆම් 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 13 ොශලගුණ විඳර්ඹහ ව එ ම ඵරඳළභ අභ කිරීභ. 

ොශලගුණ ොනස වීම් රු 
ඔොය ත්ු ොදන ළව් ම්භහන 
ො විතළ් ඳශධති ්ෘතිඹ 

ොශලගුණි ඵරඳෆභ 
නිොලේධහත්භ කිරීභු 
කුඩහ ළව් ඳශධති 
ළඩිදියුණු කිරීභ. 

ළව් ම්භහන ර  ො වි 
ජනතහ  

අනුයහධපුයඹ, තිය්පඳෝ. 

හරගුණි විඳර්ඹහඹ්ු 
අනුහුරුවීභ වහ ක්ෂුද්ර ජර 
ම්ඳහදන ඳශධති බහවිතඹ 
ඉවශ නළංවීොම් හඳෘතිඹ. 

උුරු භළද ඳශහත ුශ 
හරගුණි 
විඳර්ඹහඹ්ු 
අනුහුරුවීභ  

එශළු වහ මිරිස හ 
සිදුශ ො වී් 35 

උුරු භළද  ඳශහත් බහ 
අනුයහධපුයඹ  

හරගුණි විඳර්ඹහඹ්ු 
අනුහුරුවීභ වහ ඳහංශු 
ංයක්ණ ක්රභ ප්රචලිත කිරීභ 

උුරු භළද ඳශොත් 
විධිභත් ොන න  බිම් 
ළසීභ විධ්භත් කිරීභ 
ව හරගුණි 
විඳර්ඹහ වහ 
අනුහුරු වීභ  

ො වී් 50 උුරු භළද  ඳශහත් බහ 
තරහ .ඳලුසළ, 
 මගුරුළ. ොේනහදිරිඹහභ -
අනුයහධපුයඹ  

ඳලුසළ ළව් ම්භහන 
ඳශදතිඹ ොෝලීඹ ලොඹ් 
ළදත් ෘෂිහර්මි උරුභ 
ඳශධතිඹක් ොර ංයක්ණඹ 
කිරීභ. 
 

හම්ප්රදහයි දළනුභ 
ංයක්ණඹ කිරීභ  

ඳලුසළ ම්භහන හසී්  
අත්ඳ්රිහ ව හර්තහ 
චිත්රඳුඹ  

ඳලුසළ  
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ ද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  - ඳසු අසනු ක්ොේත්ර ශභනහයණඹ (ඳර්ොැණ  වහ ංර්ධන ) 
 

අයමුණ 12 - තියහය ඳරිොබෝජන   වහ නිසඳහදන යුහ තවවුරු කිරීභ 

ෘෂි ොඵෝඹ්ොේ සිදුන 
ඳසු අසනු වහනිඹ අභ 
කිරීභවහ ත් ්වහය 
වහ අඹ ඒු 
කිරීභවහ , ප්රජහොේ  
ොඳෝණඹ වහ ්වහය 
සුයක්ෂිතතහ  ති කිරීභ 
වහ ත් නමු 
තහක්ණඹ් 
වඳුනහළීනභු ඳර්ොැණ 
හඳෘන්්  

ෘෂි ොඵෝඹ්ොේ ඳසු 
අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ 
 

ශ්රී රංහොව් හ ොොයන 
සිඹළුභ ෘෂි 
ොඵෝඹ්ොේ 
ළඳයුම්දහභවහ  
ඹදහභඹ් ම   
    ක්රිඹහහයම්ර 
නිඹළලි සිඹළු ඳහර්ලසඹ්  
ෘඅධ වහ ක්රොරප්රතිරහබ 
 මමියනු  ත 
 

ඳලසචහත් අසළ්න 
පිළිඵ තහක්ණ 
්ඹතනඹ අනුයහධපුයඹ  

ඳරුරු ව අොනකුත් 
ොඵෝඹ්ොේ ළඳයුම් වහ 
අඹ දහභ රභනහයණ 
ක්රිඹහහයම් ළඩිදියුණු 
කිරීොම් 
ංර්ධනහඳෘන්් 

අම, ොෝ,ඳළොඳ ් වහ  
ෝපය ොඵෝඹ්ොේ ළඳයුම් 
වහ අඹ දහභ ළඩිදියුණු කිරීභ 
ුලි් එභ ොඵෝඹ්ොේ ඳසු 
අසනු වහනිඹ අභ වීභ  
 

ෘඅධ ප්රතිරහීන් ංහ  
176 කි. ළඳයුම් වහ අඹ 
දහභ ක්රිඹහහයම් ම 
නිඹළලි සිඹළු ඳහර්ලසඹ් 
ක්රොර ප්රතිරහබ 
 මමියනු  ත 

ඳලසචහත් අසළ්න 
පිළිඵ තහක්ණ 
්ඹතනඹ අනුයහධපුයඹ 

 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ ද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  -  3. අොශවියණඹ  

අයමුණ 05  - සත්රී  පුරු භහජබහඹ අත්යළීනභ ව හ්තහ් වහ ළවළණු ශභයි් ඵරළ්වීභ 
අයමුණ 12 - තියහය ඳරිොබෝජන   වහ නිසඳහදන යුහ තවවුරු කිරීභ. 
 

සිතමු හ්තහ ො වි 
ංවිධහන විඵරළ්වීභ 
ජනතහොේ ොඳෝණ 
තත්ත්ඹ ළඩිදියුණු 
යමි් හ්තහ 
හඹත්ඹ ඉවශ 
නළංවීභ වහ ොවශ 
ොඵ අධ්    

ොශශීඹ නිසඳහදන අොශවි 
කිරීභ ව ප්රර්ධනඹ / 
හ්තහ හඹඹ් 
බි මකිරීභ  

ොවර ොඵ අධ් භධසථමහන 
2 වහ හ්තහ 
හඹඹ්  

වරහත/්රිකුණහභරඹ 
(භහතෝ  - ප්රතිංයණ)  
ොඳ ොශ ්නරු, 
නුයඑළිඹ, හොයයි, 
ෝපයහොදණිඹ, රබුද- 
නඩත්ු ුයුු 

“සිதමු” හ්තහ ො වි 
ංවිධහන විඵර ළ්වීභ 
 

සිතමු හ්තහ ො වි 
හ්තහ්ොේ ජීන 
තත්ත්ඹ නහ සිටුවීභ වහ 
ඔවු්  
ඉතිරි කිරීභු ොඳශමවීභ 
වහ හ්තහ 
හඹඹ් බි මකිරීභ 

ො වි හ්තහ් 597, 
216 කි 

වරහත, ්රිකුණහභරඹ, 
පුලිඹ්කුරභ. ඵුඅත, ව 
දියින පුයහ.  

ඹවඳත් ෘෂි හර්මි 
පිළිොත් බහවිතහ යමි් 
්යක්ෂිත ෘව ුර ොඵෝ 
හ සිදුකිරීභ 
 

ගුණහත්භ එශළු 
ඳරුරු  
රඵහ දීභ  

හණ්ජ හු ොඹ මු ශ 
ො වී් 14 

උුරුභයද ඳශහත් බහ - 
අනුයහධපුයඹ  

 

 

 

 

 

 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

48 
 

 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහ ද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ 
ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 4. ත්ත් වහනි වහ යක්ණඹ  
 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ  

අලි ළු සථමහඳනඹ කිරීභ 
 

න අලි්ෝ ොඵෝ හ 
්යක්හ යළීනභ 

ඳර්ොැණ ්ඹතනොැ 
නිරධහරී් ව ප්රොශලොැ ළමි 
ජනතහ  

ප්රහොශශීඹ 
ෘෂිර්භ 
ඳර්ොැණ වහ 
ංර්ධන 
භධසථමහනඹ, 
අයරංවිර 

සර්ඹඵර වීදි රහම්පු වි 
කිරීභ 
 

යහත්රී මුය ොේොැ ොඹදී සිටින 
මුයරු්ු ඩහ ඳවසු ඳරියඹක් 
ස කිරීභ 

ො වී් යහත්රී ොේහ මුය 
රු්  

ප්රහොශශීඹ 
ෘෂිර්භ 
ඳර්ොැණ වහ 
ංර්ධන 
භධසථමහනඹ, 
අයරංවිර 

ෘමි ොන න ු්ෝ 
සිදුන හ වහනි ලි් 
්යක්හ   යළීනභ වහ 
විදුලි ළු වඳු්හදීභ 
 

න ු්ෝ  හු න 
වහනිඹ අභ කිරීභ 

ො වී් 100 අයරංවිර  

 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 5. විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  - භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ( ඳර්ොැණ , පුහුණු වහ ංර්ධන ) 
 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ 

හණිජ ෘෂිර්භඹ තරුණඹ් වහ ්ර්ණීඹ 
ෘෂි  හඳහය වඳු්හදීභ. 
 

47 දියින පුයහ 

බිම්භ් හ ප්රචලිත 
යන අතය හ්තහ 
හඹත්ඹ ඉවශ 
නළංවීභ 

හ්තහ හඹත්ඹ ඉවශ 
නළංවීභ 

50 දියින පුයහ 

මීය  භළසි ඳහරන ංර්ධනඹ මීය  භළසි එු කිරීොම් වහ 
අොරවියණ ඳශධතිඹක් 
ංවිධහනඹ කිරීභ 

25 දියින පුයහ 

ඳරුරු නිසඳහදන 
ොඳ කුරු හඹත් 
්දර්ල හඳෘතිඹ 

හණිජභඹ භට්ුොම් ඳරුරු 
හ ප්රචලිත කිරීභ ව 
හණිජභඹ භට්ුොම් ඳරුරු 
නිසඳහදනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 

336 ම්ඳව, භහතෝ, වම්ඵ්ොත ු, 
කුරුණෆර, පුත්තරභ, අම්ඳහය, 
ොභ ණයහර, භඩශපු, 
භහතෝ, අනුයහධපුය, ෆ්ර. 
 

්මි සථමහනර 
ෘෂිර්භඹ 

ඌන බහවිත ඉඩම් නිසඳහදන 
ක්රිඹහලිඹු දහඹ ය ළීනභ 

්මි සථමහන 
524. 

අනුයහධපුය, ොඳ ොශ ්නරු 
 

තරුණ හඹඹ් 
භ ඉවශ ටිනහභක් 
 මත එශළු නිසඳහදනඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ 
කුලී ඳවසුභ ඹුොත් 
සඹංක්රිඹ ්යක්ෂිත ෘව 
ඉදිකිරීභ. 
 

ඕනෆභ ොශලගුණි තත්ත්ඹ් 
ඹුොත් ඉවර ටිනහභක්  මත 
එශළු ය පුයහභ නිසඳහදනඹ 
කිරීභ වහ අල ඳවසුම් 
ඳළන්භ 

හඹඹ් 
30 

ඳරුරු ොඵෝ ඳර්ොැණ වහ 
ංර්ධන ්ඹතනඹ, 
භවඉලු්පඳ්රභ, ඵුඅත 
ො විඳර. 
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් 
වහද  

ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ්ප යොශලඹ  

හඵනි ොඳ ොව ය 
ව හඵනි 
නිසඳහදනර තත් 
වතියණඹ වහ 
භනහ ොර ළඩි දියුණු 
ශ භධසථමහනඹක් 
සථමහපිත කිරීභ 

හඵනි ොඳ ොව ය 
ර තත් වති 
යණඹ 

ොම්ොඳෝට් නිසඳහදඹ් 27 භහඳුය  

වී, යුඅධ ව ොඳ ් 
ඉඩම්ර අුරු හ 
වහ භහධ 
ළඩුව් ඳළළත්වීභ 
 

ජන ්නිොව්දනඹ 
ුලි්ො වි ප්රජහ 
ෘෂිර්භහ්තඹ 
ොත නළඹුරු කිරීභ  
 

සිඹළුභ ශ්රී රහංකි ො වි ජනතහ 
 

රඳහ මීන ළඩුව්  

ෘෂිහර්මි ප්රදර්ලන 
/ ජහති ො වි තිඹ 
 

නවින ෘෂි 
තහක්ණි දළනුභ 
ොඳ දු භවජනතහ 
ොත ොඹ මු කිරිභු 
අල ුයුු 
ම්ඳහදනඹ කිරිභ.  
 

ොඳ දු භවජනතහ / ඳහ් ශමු් / 
ො වි්/හඳහරියි්/හඹයි් 
 

1.ොභ යව්ද යහජ 
උත්ඹ/භවඉලු්පඳ්රභ / 
2.සුබහයන් ගු් විදුලි 
ළඩුවන/ 
3.අලුත්ව් භංර -
අනුයහධපුයඹ 
4.Enterprice Sri Lanka – 
ොභ නයහර  
5.හෂිහර්මි නයණ 
හඳෘතිඹ- ඵණ්ඩහයනිඹ 
ජහත්තය ම්භ්ත්රණ 
ලහරහ  
6.ඳශහත් ෘෂිර්භ අභහතඹ 
භණ්ඩර රුසවීභ - 
ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු  
 

ෘෂිහර්මි දත්ත 
ඳශධතිඹ ස කිරීභ 
ව ඹහත් හලින 
කිරීභ  
ඊ - ෘෂිර්භඹ 
 

ඹහත්හලීන දත්ත 
ඳශධතිඹක් ළසීභ 

ෘෂිර්භ ක්ොේත්රඹු ම්ඵ්ධ සිඹළු 
ඳහර්ල  

ෘෂීර්භ අභහතහංලඹ වහ 
ඒ ඹුොත්  ති සිඹළු 
ොදඳහර්තොම්්ු ්ඹතන 
වහ ඳශහත් හසීර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු, ොශම 
විලස විදහරඹ  

ොෝඹහ ්ශ්රිත අුරු 
නිසඳහදන 
 

ස යන රද 
ොෝඹහ ්ශ්රිත 
ොඳෝණ ගුණොඹ් 
ඉවශ බිසට් ව 
බීභ ර් ළඩි 
දියුණු කිරීභ 
 

නිඹමු හඳෘතිඹකි .භවජනතහ  ෝපයහොදණිඹ  

ඹම ඳශහොත් තරුණ 
ප්රජහ අතය ෘෂි 
ර්භහ්තඹ 
ප්රර්ධනඹ කිරීොම් 
අයමුණි් න ෘෂි 
තහක්ණඹ වඳු්හ 
දීොම් හඳෘතිඹ 

ඹම ඳශහොත් 
තරුණ ප්රජහ අතය 
ෘෂි ර්භහ්තඹ 
ප්රර්ධනඹ 

ඍඅධ ප්රතිරහීන් 400, ක්ර ප්රතිරහීන් 
1000 

කුරුණෆර වහ  පුත්තරභ 
දිස්රික් 
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් 
වහද  

ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

ඵසනහ මය  ඳශහත 
 

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 5. විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  - භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ( ඳර්ොැණ , පුහුණු වහ ංර්ධන ) 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ 

 
ොු හ සථමහඳනඹ 
කිරීභ 

ඵසනහ මය ඳරහත ුර 
සීඝ්ර ජනවන 
ර්ධනඹත් භඟ 
එශළු/ඳරුරු 
අලතහඹද ඉවශ 
ඹමි් ඳතින නිහ 
ොු හ ප්රර්ධනඹ 

ෘඅධ / ක්ර - ක්ර ප්රතිරහීන් 2339, ළුතය, ම්ඳව, ො ශම. 

ෘෂි ඹ්ොත්රෝඳයණ 
වහ ෘෂිහර්මි 
නවීන තහක්ණඹ 
වදු්හ දීභ 

ෘෂි ඹ්ොත්රෝඳයන 
වහ ෘෂිහර්මි නවීන 
තහක්ණඹ ො වී් 
අතය ප්රචලිත කිරීභ 
 

ප්රතිරහීන් 50 ම්ඳව දිස්රික්ඹ 

දකුණු ඳශහත   

නවීන ෘෂි 
තහක්ණඹ ප්රචලිත 
කිරීභ ඹුොත් න 
්යක්ෂිත ෘව 
ඉදිකිරීභ 

ඉවර ටිනහභකි් 
යුත් එශප නිසඳහදනඹ 

ෘඅධ ප්රතිරහීන් ො වී් 30ක් ඳභණ, 
ක්ර ප්රතිරහීන් ො වී් 50ක් ඳභණ 
 

ො ුොඳ ර, ඳසො ඩ, 
අුයලිඹ, අකුරැස 
 

ො වී් වහ ශවි 
ොයෝද ට්රළක්ුර් රඵහ 
දීභ 
 

විවිධ ොඵෝ හ් ම 
නියත න ො වි 
ජනතහොේ නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළංවීභ වහ 
නිසඳහදන විඹදභ අභ 
කිරීභ. 
 

ො වි් 8 හ්ර,භහතය,වම්ඵ්ොත ු 

භධභ ඳශහත  

ෘෂි්ම්ඳ්න රඵහ 
දීභ  

භධඹභ ඳශහත ුශ 
නේත් න තරුණ පිරි 
හසර්භහ්තඹ ොත 
්ර්ලණඹ ය ළීනභ  

1800 භවනුය , භහතෝ, 
නුයඔළිඹ  

උුරු නළොන මය 
ංර්ධනඹ - 
ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු 
 

උුරු නළොන මය 
ඳශහත් ර 
ෘෂිහර්මි නිසඳහදන 
වහ පරදහයීතහඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභ 
 

නළොන මය 500 ව අුොර් ො වි්  
 

අම්ඳහය , භඩශපු 
,්රිකුණහභරඹ  

ඹහඳනඹ දිසත්රක් 
ෝම් හර්ඹහරඹ  

නිසඳහදන පරදහයිතහඹ 
ඉවශ නළංළුංභ  

ො වී් 4054 ( හඳෘති 13) ඹහඳනඹ දිස්රික් ෝම් 
හර්ඹහරඹ  
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 5. විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  - භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ( ඳර්ොැණ , පුහුණු වහ ංර්ධන ) 
 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ 

භළ ම ොඵෝ හොව් 
ඹවඳත් ෘෂිහර්මි 
පිළිොත් බහවිතඹ 
දිරිළ්වීම් ුළි් 
ගුණහත්භඹ ළඩි දියුණු 
කිරීභ 

ඹවඳත් ෘෂිහර්මි 
පිළිොත් බහවිතඹ භඟි් 
නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ. 
 

ෘඅධ ප්රතිරහීන් 10 තං්ර  

ලිඹ විඹ අොරවි ළර ඉදි 
කිරීභ 

හ්තහ නිසඳහදන වහ 
තියහය ොශඳශක් 
සථමහපිත කිරීභ. 
 
 

ෘඅධ ප්රතිරහීන් 10 ක්ර 
ප්රතිරහීන් 1500 
 

භහලිම්ඵඩ - කිරිභළටිමු්ර 
ෘෂිර්භ ඳරිරඹ 

භහතය දිස්රික්ොැ කුඹුරු 
ෝර්  
ොරලි් තහක්ණඹ 
ඔසොේ ංර්ධනඹ 
 

ඒහහරී භූ විභතහඹ 
 ති කිරීභ වහ භහතය 
දිස්රික්ොැ ොතෝයහ ත් 
කුඹුරු එභ භට්ුභු 
ොන ඒභ 

ො වි ඳවු් 20 භහතය දිස්රික්ොැ 
ොතෝයහ ත්කුඹුරු 
අක්.20ක් 

වකුරුොර උසහන 
හරිභහර් හඳෘතිඹ 
 

ො ඩ ඉඩම් ංර්ධනඹ 
කිරීභ 
 

ෘඅධ ප්රතිරහීන් ඳවු් 65, 
ක්ර ප්රතිරහීන් ඳවු් 200 

උඩඹහර ෘෂිර්භ 
උඳොශල ො ට්ාහලොැ 
වකුරුොර ග්රහභ නිශධහරී 
භ 
 

 

අොනකුත් ප්රධහන ංර්ධන ළඩුව්  

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහද ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - 5. විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  - භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ( ඳර්ොැණ , පුහුණු වහ ංර්ධන ) 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ 

1.ජහති ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ළරළසභ - 
(NARP ) ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ  
 

ළඩිදියුනු ර  න ොඵෝ 
ප්රොබ්ද, ල විදහ 
ඳළොක්ජඹ්, ලහ 
්යක්ණ ක්රභොව්ද, භහජ 
්ර්ක  ළුළු අඳුනහ 
ළීනභ වහ විඳුම්, න 
නිසඳහදන, තහක්ණ ක්රභ 
ොව්ද වඳුනහ ළීනභ, 
විදහත්භ දළනුභ,  උඳහඹ 
භහර් 

ඍඅධ: විදහඥයි් වහ 
තහහලි ඵහ ්නහ 
වහයි ොේ පිරි 
ක්ර: ො වී් වහ ෘෂි 
ක්ොේත්රොැ නිඹොර්න් 
 

ෝපයහොදණිඹ, ඵයමු, 
ඹම, ඌ ෝරස, 
ො ශම, යජයු විලස 
විදහර  

2. ෘෂිර්භ අංලඹ 
නයණඹ කිරීොම් 
හඳෘතිඹ  

කුඩහ ඳරිභහණ ො වී්ු 
ඩහත් තයඟතහරී ව 
ොශොඳ ර  මත 
නිසඳහදනඹ් සිදු කිරීභ 
වහ වොඹෝඹ දළක්වීභ 
ුලි් ෘෂිහර්මි 
පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභු 
වහඹ වීභ 
 

ෘඅධ ප්රතිරහීන් 
 ො වි නිසඳහදන ංවිධහන, 
මිති 26 
 කුඩහ ො විඳ් කුටුම්බ ව 
අොනකුත් ො විඳ් කුටුම්බ,  
 ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ 
(MOA),  
  අදහශ ඳශහත් ෘෂිර්භ 
අභහතහංල 05 ක්. 
ක්ර ප්රතිරහභි්            -  
හණිජ ඵළංකු 

උුරු- ඹහඳනඹ , මුරතිව් 
නළොන මය- භඩරපු 
උුරු භළද - අනුයහධපුයඹ, 
ොඳ ොශ ්නරු 
භධභ - භහතෝ  
ඌ - ොභ ණයහර 

3. ජරඹ , ීනඳහයක්හ, 
වහ ලහරීරි ො  
පිළිඵද හඳෘතිඹ 
(WASH) 

ග්රහමීය ඹ ප්රොශලර 
ජනතහොේ ලහරීරි වහ 
ො  ඳවසුම්  ති 
කිරීභ  

ොභ ණයහර ,භඩශපු 
දිස්රික්  සුලුහරිභහර් 
07 ක් ඹුොත් ජීත් න 
සත්රී. පුරු වහ ශභහ 
හභහනේඹ් 3, 500 
 

ොභ ණයහර /භඩශපු 
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හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

4. ශ්රී රංහොව් හනිජභඹ 
ොද් නිසඳහදනඹ දවහ වු 
භහයම්බ හඳෘතිඹ  

ොඳෝණ ගුණොඹ් අනුන 
ඌන බහවිත ්වහය 
ප්රර්ධනඹ වහ අඹ දහභ 
එු කිරීභ 

හණිජ ොද් හ රු් 
වහ ොද් ඳළර ප්රොදද 
නිසඳහදනඹ  

ොව යණ  

5. ලහ නිොයෝධහඹන 
ොේඹ ලක්තිභත් කිරීභ 

අඳනඹන හෂිර්භ 
නිසඳහදන ජහත්තය 
ප්රමින්්ු අනුකර ඳත්හ 
ළීනභ . තහක්ණි 
උඳයණ අළුත්ළඩිඹහ වහ 
ප්රතිසථමහඳනඹ  

ෘෂි ක්ොේත්රඹ  ජඳ් අ්තර්ජහති 
වොඹෝගීතහ ඒජ්සිඹ ව 
ශ්රි රංහ යජඹ / ෘෂිර්භ 
ොදඳහර්තොම්්ු 

 

විොලේ අඹළඹ ොඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  - ෘෂීර්භ පරදහයිතහඹ / අොශවියණඹ / භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ( 
ඳර්ොැණ , පුහුණු වහ ංර්ධන ) 
 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ 

1.අනිහර්ඹඹ ොඵෝ 
යක්ණඹ ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ 

්ඳදහ ශභනහයණ 
විඹදභ අඩු කිරීභ වහ 
අක්යඹු රුපිඹ් 40,000  
යක්ණ ්යණ රඵහ දීභ  

ො වී් 87,391 දවහ ්දි 
රඵහ දි   ත. ( නිඹ , 
ංවුතළ. වහ න අලි වහනි 
භඟි් වහනිඹු ඳත් ො වී් 
වහ ්දි  ොවිභ  

දියින පුයහ  

2. කුඩහ ළව් 1500 
ොය ් භඩ ඉත් කිරීභ,    
පුනරුත්ථමහඳනඹ වහ 
ප්රතිංසයණඹ 
 
 

ළව් ළඹුරු කිරීභ වහ 
 රභහර් පිළිය කිරිභ 
ුලි් ංුය ඳහරනඹ වහ 
ංුය වහනි අභ කිරිභ. 
නිඹං හරොැ ළඩි ජර 
ධහර්තහඹක් යදහ ළීනභ    

විඹලි රහඳඹ, ොතත් 
රහඳඹ වහ අ්තර් රහඳ 
ඹන සිඹලුභ රහඳ ර 
ෘෂිර්භහ්තොැ 
නිඹළොරන ො වි ඳවු් 177, 
238 ක් ඳභණ 
 

ම්ඳව, භවනුය, භහතෝ. 
නුයඑළිඹ, භහතය . 
වම්ඵ්ොත ු,  
අනුයහධපුයඹ. කුරුණෆර , 
පුත්තරභ, ඵදු්ර, 
ොභ නයහර , යත්නපුය , 
අම්ඳහය, ව්නිඹ, 
භ්නහයභ, මුරතිව්, 
්රිකුණහභරඹ, කිළිොන ච්චි, 
ඹහඳනඹ  

3. අඳනඹන ොරඳරු 
ප්රොව්ලවීභු උඳහරී විභ 
වහ ඳහරිරි 
වතියණ ළඩුවන 
ලක්තිභත් කිරීභ 
(යුොයෝපීඹ ංභොැ 
අඳනඹන තත් භ 
අනුඛුර න තත්ොැ 
ෘෂිහර්මි නිසඳහදන) 

්නඹන යුර සසථමතහ 
වහ ලහ සසථමතහ 
අලතහ ළපිරීභු ඳරිය 
 මතහමීය  ඳලිොඵෝධ 
ශභනහයණ බහවිතහ 
 මත ළඩි ඉ්ලුභක්  මත 
ොඵෝ ර් (4ක්) වහ 
වතියණ ක්රභඹක් 
සථමහඳනඹ වහ ලහ 
නිොයෝදහඹන ොේඹ දුය 
ඵළවළය ප්රොශලරු 
විභදත කිරීභ. 
 

දුය ඵළවළය ප්රොශලර 
ො ටුො ශ, තම්ඳරහ, ඵටු. 
ඵණ්ඩක්හ ො වී්  

පුත්තරභ, කුරුණෆර, 
ම්ඳව, කිලිොන ච්චිඹ, 
සිතහඑළිඹ, ්ොන රු, 
භත්තර. 

4.ජහති ඳළශෆටි 
නිොයෝධහඹන ොේහොව් 
ඳරික්ණ  ඳවසුම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

ෘෂි අඳනඹන ක්ොේත්රඹ 
ඵර ළ්වීභ 

්නඹන/අඳනඹන 
ොොශදු්. ො වී්,්වහය 
ළඳයුම් රු්  

ජහති ඳළශෆටි නිොයෝධහඹන 
ොේඹ ලක්තිභත් කිරීභ. 

5.ොෝ වහ 
අ්නහසිර ඉවර 
අසනු රඵහ ොදන 
ඳුොයෝපිත ඳළශෆටි 
ංර්ධනඹ කිරීභ  

ඉවශ අසනු රඵහ ොදන 
ප්රොදද නිසඳහදනඹ  

ඳරුරැ ොඵෝ හ රු්  ොව යණ, භහදුය, 
අගුණොරඳළරළස, 
්පිු, මිශොදණිඹ, 
අොේපුස, කුණ්ඩහෝ. 
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ොනත් ංර්ධන ළඩුව් 
 

හඳෘතිඹ  හඳෘතිඹ කුභක් වහද  ප්රතිරහීන්  ක්රිඹහත්භ ප්රොශලඹ  

විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ - විොලේෂිත ක්ොේත්රඹ  - ෘෂීර්භ පරදහයිතහඹ / අොශවියණඹ / භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ (පුහුණු 
වහ ංර්ධන ) 
 

තියහය ංර්ධන අයමුණ 2 - තියහය ෘෂිර්භහ්තඹ  ප්රර්ධනඹ / 13 තියහය ඳරිොබෝජනඹ ලක්තිභත් කිරිභ 15 
ඳරිය ඳශදති ්යක්හ කිරීභ  

1.වනහධහය මිරු ොඳ ොව ය 
ොඵදහ වළරිොම් ළඩුවන  

ගුණහත්භ ොඳ ොව ය රඵහ 
දිභ  

වී හ වහ - ො වී්  
76, 631 
අතිොර් ්වහය ොඵෝ 
හ වහ ො වී් - 9, 
519 

වි හ වහ දිස්රික් 25 
අතිොර් ්වහය ොඵෝ 
හ දවහ - අම්ඳහය. 
කුරුණෆර, පුත්තරභ, 
යත්නපුයඹ   

1.1ොඳ ොව ය ඳනත 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ  

උස ප්රමිතිොඹ් යුත් 
ොඳ ොව ය බහවිතඹ 
නිඹහභනඹ වහ අධීක්ණඹ  

ො වී් ව භවජනතහ  දියින පුයහ  

2. දහඹ මුද් ොවිභ ව අ්තර් ජහති ඵතහ  

1.ෘෂිහර්මි ජර 
ශභනහයණඹ ළඩිදියුණු 
කිරීභ වහ න නිඳළයුම් 
තහක්ණඹ (Innovative 
Technologies for 
Increasing Agriculture 
water Productivity)” ොඹ දහ 
ළීනභ වහ ්සිඹහති 
යුර ෘෂි ක්ොේත්රොැ 
නිරධහරී්ොේ දළනුභ වහ අත් 
දළකීම් හුභහරු ය ළීනභ. 
 

ෘෂිහර්මි ජර 
ශභනහයණඹ  
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ න 
නිඳළයුම් තහක්ණඹ 

්සිඹහති යුර ෘෂි 
ක්ොේොත්රැ නිරධහරී්ොේ 
දළනුභ වහ අත්දළකීම් 
හුභහරු ය ළීනභ 

්සිඹහනු පරදහයිතහ  
ංවිධහනඹ ව ශ්රී රංහ 
යජඹ  

2.්ර්ලීනඹ ෘෂිර්භ 
හ්පති ්දර්ලන (Smart 
Agriculture Extension 
Models)” සථමහපිත කිරීභ 
ම්ඵ්ධ ්සිඹහති 
යුර ෘෂි ක්ොේොත්රැ 
නිරධහරී්ොේ දළනුභ වහ අත් 
දළකීම් හුභහරු ය ළීනභ. 
 

ග්රහමිඹ ජනතහු 
ප්රොඹෝජනත් න ොර 
ෘෂි හ්පති ොේහ පුළු් 
කිරීභ  

ග්රහමීය ඹ ජනතහ  ්සිඹහනු යුර 
නිොඹෝනේතඹ් 25  
වබහගිත්ඹ 

3. විොශල අධහය හඳෘති 
දවහ ම්ඵ්ධීයන ුයුු 

ෘෂිහර්මි හඳෘති 
වහ අධහය රඵහළීනභ වහ 
අදහශ ්ඹතන/ ංවිධහන  
භඟ භඵ්ධීයණඹ 
වහ දහඹ මුද් ොවීභු 
ුයුු කිරීභ. 
 

ෘෂිර්භ ක්ොේත්රඹ එක්ත් ජහන්්ොේ ්වහය 
වහ ෘෂිර්භ ංවිධහනඹ, 
්සිඹහ ලහ්තිය 
රහඳොැ ඒහඵශධ ග්රහමීය ඹ 
ංර්ධන භධසථමහනඹ, 
්සිඹහ අප්රිහ ග්රහමීය ඹ 
ංර්ධන ංවිධහනඹ , 
්සිඹහ ලහ්තිය 
රහඳොැ ලහ ංයක්ණ 
ො මිභ ,  
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ෘෂිර්භ අංලඹ ඹුොත්  ති ්ඹතන ර ප්රතිඹ - හයහංලඹ 
ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු - මූර ප්රතිඹ, 2018 ොදළම්ඵර් අහනඹ න විු 

 
 

   

ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ව ංර්ධන (විොලේ හඳහති)     

අ/අ ළඹ විඹ හඳහති නහභඹ ප්රතිඳහදන 
(රු. මි.)  

විඹදභ (අතළති 
බි් භඟ)- 
 (රු. මි.) 

% ඵළඳිම් 
 (රු. මි.) 

ොනත් 
රුණු 

    

    
1 285-2-2-4-

2507 
සුළු ඳරිභහණ 
ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ හඳෘතිඹ 

70 60.23 86% 3.03 විොශශීඹ 
අයමුද් 
 

 10.38  1
0
.
9
4
5 

2 285-2-2-5-
2507 

ජහති ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ළරළසභ 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
(NARP) 

50 42.45 100% 0.0467      1
6
.
0
2 

3 285-2-2-7-
2507 

ඳහංශු ංයක්ණ ඳනත 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

5 4.87 97% 0    0.344  0
.
6
7
2 

4 285-2-2-8-
2507 

ක්ොේත්ර ොඵෝ, එශළු 
වහ ඳරුරු ර න 
ොදමුහුම් වහ විෘත 
ඳයහගිත ප්රොදද 
ංර්ධනඹ වහ බීජ 
නිසඳහදනඹ 

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

5 285-2-2-9-
2507 

ඳශුරු ම්භහන 100 
සථමහපිත කිරීභ 

15 13.44 90% 0.8      2
.
4
3 

6 285-2-2-12-
2507 

ඳරුරුර ඳසු අසනු 
ශභනහයණඹ ව 
අඹ එු කිරීභ 

11.453 7.327 64% 0 විොශශීඹ 
අයමුද් 
 

   4
.
0
9 

7 285-2-2-13-
2507 

ශ්රී රංහොව් ්වහය 
සුයක්ෂිතතහඹ වති 
කිරීභ වහ ්වහය 
ොඵෝ නිසඳහදනඹ 
වහ වරිත තහක්ණි 
ප්රර්ධනඹ 

55 43 78% 0      2
.
0
3
3 

එු – i  286.45 237.91 86% 5.20      4
6
.
7
4
8 

 

 

 

 

 

 

 

්පති වහ පුහුණු      
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අ/අ ළඹ විඹ හඳහති නහභඹ ප්රතිඳහදන 
(රු. මි.)  

විඹදභ (අතළති 
බි් භඟ)- 
 (රු. මි.) 

% ඵළඳිම් 
 (රු. මි.) 

ොනත් රුණු     

    

1 285-2-3-
2-2105 

ෘෂිර්භ ඳහ් 
ො විඳර 

50 38.18 76% 4.77       

2 285-2-3-
4-2509 

භහධ ළඩුවන 41 40.776 99% 0       

3 285-2-3-
6-2401 

ASDA 4 3.94 99% 0       

4 285-2-3-
7-2507 

ෘහ තහක්ණ උදහන 
- ඵුඅත ව 
්ොන රු 

5 5 100% 0       

5 285-2-3-
8-2506 

ෘෂිර්භ ඳහ් ළඩි 
දියුණු කිරීභ (SOA) 

77 26.20 34% 41.42       

6 285-2-3-
9-2507 

නළවුම් ඳශුරු ව 
එශළු වහ ඹවඳත් 
ෘෂිහර්මි පිලිොත් 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ ව 
ලක්තිභත් කිරීභ 

139 111.8 80% 6.00    OK   

එු - ii 316 225.90 71% 52.19       

3.  බීජ වතියණඹ ව ලහ ්යක්ණ ළඩුවන     

1 285-2-4-
1-2509 

ජහති බීජ නිසඳහදන වහ 
මිරදී ළීනොම් ළඩුවන 

360 355.8 99% 0       

2 285-2-4-
4-2507 

බීජ ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
භගි් බීජ වහ ොයෝඳණ 
ද්රර තත්ත් වති 
කිරීභ 

17 17.05 100% 0       

3 285-24-5-
2506 

ඩිනම් බීජ ො විඳශ 
ංර්ධනඹ ළඩුවන 

150 142.1 94% 2.72       

4 285-2-4-
8-2507 

භහන ො ඹ වහ 
ඳරියඹ භත ෘෂි යහඹන 
ද්රර අ මතය ඵරඳෆම් 
අභ කිරීභ 

5 4.82 96% 0       

5 285-2-4-
9-2507 

ොශශීඹ බීජ අර්තහඳ් 
නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ 
කිරීභ 

70 49.54 71% 2.37       

6 285-2-4-
10-2507 

්ොන රුොව් පි මටි 
ර්තභහන ලහ ජහන 
ම්ඳත් භධසථමහනඹ 
අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

60 0.22 0.4% 0       

7 285-2-4-
11-2507 

්නඹනඹ ව අඳනඹනඹ 
කිරීොම්දී ළඩි දියුණු ශ 
ජහත්තය ප්රමිති තවවුරු 
කිරීභ වහ ගු් 
ොත ටුඳශ නිොයෝධහඹන 
භධසථමහනඹ ළඩි දියුණු 
කිරීභ 

15 13.95 93% 31.038 ** 13.95 - 
අතළති බි්ඳත් 

    

එු - iii 677 583.48 86% 36.13       

මුළු එු (i+ii+iii) 1279.45 1047.29 82% 93.52       
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ො විජන ංර්ධන ොදඳහර්තොම්්ු - ංර්ධන ළඩුව් ව මූර ප්රතිඹ හයහංලඹ 
 

        

        

        

අ/අ ළඹ විඹ 
අංඹ 

ළඩුවන / හඳහතිඹ ප්රතිඳහදන (රු. 
මි.) 

විඹදභ (අතළති 
බි් භඟ)- 
 (රු. මි.) 

ප්රතිඹ (%)        

මුර ොබ ති        

1 281-01-01-0-
2001 

 ො විජන ංර්ධන ප්රධහන 
හර්ඹහරඹ වහ දිස්රික් 
හර්ඹහර අළුත්ළඩිඹහ 

60 37.6 63% 85%        

2 281-01-01-0-
2102 

ප්රහේධන ත්ම් අත්ඳත් ය 
ළීනභ - ෘවබහණ්ඩ ව 
හර්ඹහර උඳයණ  

4.5 4.5 100% 100%    OK     

3 281-02-02-0-
2001 

ො විජන ංර්ධන 
භධසථමහන ව ොඳ ොව ය 
ඵඩහ අළුත්ළඩිඹහ 

180 170.2 95% 89%        

4 281-02-02-0-
2102 

ේධන ත්ම් අත්ඳත් ය 
ළීනභ  - ො ඩනළගිලි  

20 18.02 20%          

5 281-02-02-0-
2104 

ො විජන ංර්ධන 
භධසථමහන න ඉදිකිරිම් 

20 14.1 70% 75%        

6 281-02-02-10-
2507 

 ඳර්ොැණ වහ ංර්ධන 50 21.7 44% 50%        

7 281-2-2-12-
2506 

සුළු හරිභහර් ප්රතිංසයණ 
වහ පුය්කුඹුරු අසළශදිොම් 
ළඩුවන 

1500 1218.1 81% 99%        

8 281-2-2-13-
2506 

ග්රහමීය ඹ ළව් එ්රංහ ඳශධති 
ංර්ධනඹ 

300 184 62% 50%        

   එු 2134.50 1668.22 78%          
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ෘෂිහර්මි ංර්ධන ්ඹතන  

මූර ප්රතිඹ , 2018 ොදළම්ඵර් අහනඹ න විු- (ප්රහේධන)  

අ/අ ්ඹතනොැ නභ ළඹ විඹ 
අංඹ 

ප්රතිඳහදන 
(ප්රහේධන)- 
(රු. මි.) 

විඹදභ (අතළති 
බි් භඟ)- 
 (රු. මි.) 

ඵළඳීම්   (රු. මි.) % විසතයඹ  

 1 ොවක්ුර් 
ො බ්ඵෆඩු 
ො වි ුයුු 
ඳර්ොැණ වහ 
පුහුණු කිරීොම් 

්ඹතනඹ - 
(HARTI) 

118-02-5-
2201 (1) 

34 24.71 0 73% ඳර්ොැණ / පුහුණු 
/ ප්රහලන ව 
ප්රහේධන ත්ම් 

 

2 ඳලසචහත් 
අසළ්න  
පිළිඵ තහක්ණ 
්ඹතනඹ - 
(NIPM) 

118-02-5-
2201 (3) 

20 19.55 0 98% ඳර්ොැණ / භහන 
ම්ඳත් ංර්ධන / 
ප්රම්ඳහදන / 
අයමුද් / 
අභිොප්රේයණඹ 

  

3 ශ්රී රංහ 
ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ 
ප්රතිඳත්ති බහ - 
(SLCARP) 

118-02-5-
2201 (4) 

35 15.44 0 44% ඳර්ොැණ ව 
ප්රහේධන ත්ම් 
අත්ඳත් ය ළීනභ 

  

4 ජහති ්වහය 
ප්ර ර්ධන 
භණ්ඩරඹ - 
(NFPB) 

118-02-5-
2201 (6) 

8 4.55 0 57% ත්ම් / 

ෘවබහණ්ඩ, 
ඳරිණ ව 
උඳහං ළඩි දියුණු 
කිරීභ  

 

5 ෘෂිහර්මි වහ 
ො විජන 
යක්ණ 
භණ්ඩරඹ -
(AAIB) 

118-02-5-
2201 (8) 

4.5 2 0 100% ඳරිණ ව 
උඳහං මිරදී ළීනභ 

 

උඳ එු- (i)   101.5 66.25 0 67%    

                 

6 ශ්රී රංහ වදබිභ 
අධිහරිඹ 

  125 116     ංර්ධන හඳෘති  

                

7 වී අොරවි 
භණ්ඩරඹ 

  207 174.4     මිරදී ළීනම් ව ඉදි 
කිරීම් 

 
 

උඳ එු- (ii)   332 290.4        

මුළු එු- (i)+(ii)   433.5 356.65 0 82%    
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ෘෂිර්භ අංලඹ ඹුොත් ක්රිඹහත්භ ්ඹතනර  
ංර්ධන ළඩුව්  

 

1.ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු 

දළක්භ 

ජහති ො බහ උොදහ ෘෂිහර්මි විශිසාත්ඹ හක්හත් ය 

ළීනභ. 

ොභොවය 

න දියුණු ෘෂිහර්මි තහක්ණඹ ජනනඹ ය හ්පත කිරීභ ව 

අදහර ොේහ් ො වී් ොත ළඩි අධහයණඹක්  මත සිඹළුභ 

ඳහර්ලරු් ොත රඵහදීොභ් ජහතිොැ ්වහය ව ොඳෝණ 

සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ ොඹෝ ව තියහය ෘෂිහර්මි 

ංර්ධනඹක් අත්ය ළීනභ. 

ප්රධහන හර්ඹඹ් 

 ඳර්ොැණ භඟි් දියිෝ විවිධ ෘෂි ඳහරිරි රහඳ රු 

උචිත ෘෂි තහක්ණඹ ජනනඹ කිරීභ. න දියුණු ෘෂි 

තහක්ණඹ ො වි ප්රජහ අතය හ්පත කිරීභ. 

 උස ගුණහත්භ බීජ වහ ොයෝඳණ ද්ර නිසඳහදනඹ ො ු ොඵදහ 

වළරීභ. 

 ඳළශෆටි ංයක්ණ ඳනත, ඳළිොඵෝධ නහල ඳහරන ඳනත,  

ඳහංශු ංයක්ණ ඳනත ව බීජ ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ෘෂිර්භඹ පිළිඵ දෆ අවුරුදු ඩි්පොරෝභහ ඳහාභහරහක් ඳත්හ 

ොන ඹහභ, ො වී්ු ව නිරධහරී්ු අල පුහුණු  

ළඩුව් ඳළළත්වීභ. 

 ්වහය ොඵෝ නිසඳහදනඹු අදහර භහජ ්ර්ක  මීය ක්ණ 

ඳළළත්වීභ. 

මූර ප්රතිඹ – 2018 

ගු අං 1: 2018 ය වහ ප්රතිඳහදන ව 2018 ොදළම්ඵර් 31 දින දක්හ විඹදභ 
හඳෘතිඹ මූරධන පුනයහර්තන 

ප්රතිඳහදන (රු.මි.) විඹදභ                       
(රු. මි.) 

ප්රතිඳහදන 
(රු.මි.) 

විඹදභ                       
(රු. මි.) 

1. ඳරිඳහරන වහ ්ඹතනි ොේහ 101.51 56.72 558.74 432.22 

2. ෘෂිර්භ ඳර්ොැණ වහ 
ංර්ධන 

530.68 287.04 1,746.89 1,508.38 

3. හ්පති වහ පුහුණු 634.83 275.9 1,537.93 1,235.25 

4. බීජ වති කිරීභ වහ ඳළශෆටි 
ංයක්ණ 

866.04 576.16 1,484.37 1,234.52 

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

ොදමුහු් ොඵෝ ර්   
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ප්රතිඹ හයහංලඹ 

 

 

 

 

 

 

ළඩුවන  ප්රතිඹ  

ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ වහ ංර්ධන 

ළඩුවන 

 

ොඳ කුරු ලණු න ප්රොදද ොදක්, එක් මුං ප්රොදදඹක්, දිවු් 

ප්රොදද ොදක් ව Pummelo  ප්රොදද ොදක් නිකුත් ය  ත 

ඳශුරු ම්භහන ංර්ධන ළඩුවන ඹුොත් හණිජ භට්ුොම් 

ඳශුරු ම්භහන 15 ක් සථමහපිත ය  ත. දළනු ඳතින ඳශුරු 

ම්භහන නඩත්ු කිරීභ වහ ්පඳහදු ුරු 116 ක්, ජර ොඳ ම්ඳ 

10 ක් ව තණො ර ්පඳහදු 20 ක් රඵහදී  ත.  

භධභ, ඌ ව ඵයමු ඳශහත්ර ඳහංශු ංයක්ණ පරදහයිතහ 

ර්ධන සථමහන පි මටුහ  ත. 

බීජ වහ ොයෝඳණ ද්ර ංර්ධනඹ 

 

බීජ නිසඳහදනඹ වහ මිරදී ළීනොම් ළඩුවන ඹුොත්, බීජ වී 

බු් 52,642.5 ක්, අුරු ොඵෝ බීජ  කි. ග්රෆ. 735,4 ක් ව 

එශළු බීජ කි. ග්රෆ. 13,418ක් ගිවිසුම්ත හරු්ෝ මිරදී 

ොන  ත. 

බීජ ලිඹහඳදිංචි කිරීොම් ඳනත - බීජ වසුරු්න් 1,758 ක් 

ලිඹහඳදිංචි ය  ති අතය 799 ක් ලිඹහඳදිංචිඹ අලුත් ය  ත. 

ඳළරෆටි ංයක්ණ ඳනත - නිරධහරී් 207 ක් ඵරඹරත් 

නිරධහරී් ොර නම් ය  ති අතය, ඳළිොඵෝධනහල ඳනත 

ඹුොත් ්වහය වහ ඖධ ඳරීක්රු් 53 ොදොනක් නම් යන 

රදී. 

ගු්ොත ටුඳර වහ යහඹ ුශ ලහ නිොයෝධහඹන වති 

101,740 ක් නිකුත් යන රදී. 

බීජ වසුරු්න් වහ පුහුණු ළඩුව් 26 ක් ඳත්හ  ති 

අතය, බීජ ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹුොත් බීජ ඳරීක්ණ 

යහඹනහහය වහ යහඹනි ව ඳර්ොැණ ද්ර මිරදී ොන 

 ත. 

 

හ්පති, පුහුණු වහ ්නිොව්දන ළඩුවන 

 

ෘෂිර්භ ඳහ් ංර්ධනඹ - අඟුණො ශඳළරළස, 

අනුයහධපුය, රබුද, හරිඹොඳ ර, ඳය්ත්, ඳරමුොනයි, 

ඳළ්ොොවය ව කුණ්ඩහෝ ඹන ඳහ්ර ො ඩනළගිලි 

අලුත්ළඩිඹහ, 

ර දෘ ඳශධති ළඳයීභ - බිබිර උදහන පුහුණු වහ ංර්ධන 

්ඹතනඹ  

o ෘෂිහර්මි අධහඳනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ - ්ොන රු, සීතහ 

එලිඹ ව ඵුඅත ෘෂිහර්මි ො විඳර  

ෘෂිර්භහ්තඹ ප්රර්ධනඹ කිරිභ වහ ගු් විදුලි ළඩුව් 
1,365 ක් විහලනඹ කිරීභ, ොටි ඳණිවුඩ 464 ක් ව විොලේ 
භහධ ළඩුව් 72 ක්, රඳහ මීන ළඩුව් 101 ක් විහලඹ 

කිරීභ, ොනත් වීඩිොඹෝ ළඩුව් 30 ක් ව ොටි ඳණිවුඩ 34 

ක්, භහජ භහධ පිටු 2,119 ොත යුරු  ුරත් කිරීභ වහ න 

ොඳ ත් 15 ක් මුද්රණඹ කිරීභ, ොඳ ත් 31 නළත මුද්රණඹ කිරීභ ව 

අත් ඳ්රිහ 75 ක් ළසීභ සිදු ය  ත. 

 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

60 
 

2.ො විජන ංර්ධන ොදඳහර්තොම්්ු  

 
වළඳි්වීභ 

 
ශ්රී රහංකීඹ ො වි ජනතහු අල ඳවසුම් ළඳයීොම් අයමුණි් 1957 
ඔක්ොතෝම්ඵර් 01 න දින ො විජන ොේහ ොදඳහර්තොම්්ු ්යම්බ 
යන රශොශ එොතක් ඳළති ්වහය ොදඳහර්තොම්්ු අොවෝසි යමිනි. 
1958 අං 01 දයණ කුඹුරු ඉඩම් ඳනති් ඵර ්න රද ොභභ 
ොදඳහර්තොම්්ු ොම් න විු 2000 අං 46 දයණ ො විජන 
ංර්ධන ඳනත වහ එ ම ංොලෝධනඹ් අනු ො විජන ංර්ධන 
ොදඳහර්තොම්්ු නමි් ක්රිඹහත්භ ොව්.  
 
දළක්භ 
 
“ ශ්රී රහංකීඹ ො වි ජන භහජොැ ව සිඹලු ෘෂිහර්මි ඉඩම් ර 
තියහය ංර්ධනඹ ’’ 
 
ොභොවය 

 
ශ්රී රහංකීඹ ො වි ජන භහජොැ තියහය ංර්ධනඹ ව සිඹලුභ 

ෘෂිහර්මි ඉඩම් ලි් ප්රලසථම පරදහයීතහ රඵහ ත වළකි නඳරිදි න 
්ඹතනි, වහඹ, ජනති වහ ශභනහයණ ොේහ් ළසීභ වහ 

හරහනුරඳ ඳත්හොන ඹහභ. 
 
අයමු                 ණු වහ හර්ඹඹ් 

•   යජොැ ෘෂිහර්මි ප්රතිඳත්ති රු අනුකර ෘෂිහර්මි 
ඉඩම් ොඹදවීභු අදහර විධිවිධහන ළරළසවීභ.  
 

•   ෘෂිහර්මි ඉඩම්  මමිඹ්, ෘෂිහර්මි ඉඩම්  මමි ො වී් ව 
භුක්තිරු්ද /අ ො වී්ොේ හ අයිතිහසිම් ්යක්හ කිරීභ වහ 
න විධිවිධහන ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  
 

•   ො වි ංවිධහන ලිඹහඳදිංවි කිරීභ ව ඳත්හොන ඹහභ ම්ඵ්ධ නිොඹෝ ෆදීභ ව එභ විධි 
විධහන ක්රිඹහත්භවීභ තවවුරු කිරීභ.  
 

•   ො විජන ංර්ධන බහ සථමහපිත කිරීභ ව ඒහොැ ඵරතර ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ භඟ 
ොඳ්වීභ ව අධීක්ණඹ.  
 

•   දියින පුයහ ඳත්නහ ෆභ ො විජන ංර්ධන බහ ඵර ප්රොශලඹුභ අදහර ෘෂිහර්මි 
ඉඩම් පිළිඵ ොත යුරු  ුශත් ෘෂිහර්මි ඉඩම් නහභ ෝන පිළිොඹර ය ංොලෝධනඹ වහ 
ප්රතිොලෝධනඹ ය ඳත්හොන ඹහභ. 

•   ෘෂිහර්මි ඉඩම් රු අදහශ අ ො වි ළුළු ව ොනත් ො වි ්යවු් විඳීභ වහ 
ුයුු කිරීභ.  

•   සුළු හරි ර්භහ්ත ව ජර ප්රබඹ්ොේ පරදහයීතහඹ, ්යක්හ, ංයක්ණඹ ව 
ශභනහයණඹු අදහර න විධි විධහන ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

•   ො විජන ංර්ධන ඳනත වහ යජොැ ෘෂිහර්මි ප්රතිඳත්ති උ්රංකණඹ යමි් 
ක්රිඹහත්භ න ඳහර්ලඹ්ු එොය ම ජනති ක්රිඹහභහර් ළීනභ.         

 
 
 

 ශ භහර් ප්රතිංසයණඹ  
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මූර ප්රතිඹ 
ළඹ ශීර්ඹ 

(vote) 
2018 
ර්ඹු 
ෝශ 
මුදර 

2018.12.31 
දක්හ නිදවස 
ය  ති 
මුදර 

2018.12.31ු මූර ප්රතිඹ මුර ප්රතිඹ 
ප්රතිලතඹක් 
ලොඹ් % 

ත විඹදභ අතළති බි් ඵළඳීම් 

පුනයහර්ථමන 6826.40 6826.40 6660.60 20.28 2.25 98% 

ප්රහේධන 2182.71 2182.71 763.09 951.07 336.11 79% 

ංර්ධන ළඩුව් -ොබ ති ප්රතිඹ  හයහංලඹ.  

ො විජන ංර්ධන ොදඳහර්තොම්්ු 

2018.12.31. දිනු මූර වහ ොබ ති ප්රතිඹ 

අනු 
අංඹ 

ළඹ විඹ ළඩුවන මූර ප්රතිඹ ොබ ති ප්රතිඹ 

ෝ ශ 
මුදර 
(රු.මි.) 

විඹදම් ර 
මුදර (රු.මි.) 

% හඳෘති 
ණන 

ක්රිඹහත්භ 
ණන 

ළඩ 
අ් 
ණන 

1 281-1-1-0-
2001 

ො විජන 
ංර්ධන ප්රධහන 
හර්ඹහරඹ වහ 
දිස්රික් හර්ඹහර 
අළුත්ළඩිඹහ 

60 37.6 63% 21 3 18 

2 281-1-1-0-
2003 

හවන 18 17.84 99% හවන අළුත්ළඩිඹහ වහ නඩත්ු කිරීභ 

3 281-1-1-0-
2102 

ෘව බහණ්ඩ වහ 
හර්ඹහර උඳයණ 

4.5 2.84 63% ෘව බහණ්ඩ වහ හර්ඹහර උඳයණ 
මිරදී ළීනභ 

4 281-1-1-0-
2401 

පුහුණු වහ වළකිඹහ 
ර්ධනඹ 

2.5 1.93 77% නිශධහරී් පුහුණු කිරීොම් ප්රතිඹ 
100% 

5 281-2-2-0-
2001 

ො විජන 
ංර්ධන 
භධසථමහන 
අළුත්ළඩිඹහ 

180 170.2 95% 122 13 109 

6 281-2-2-0-
2002 

ඹ්ත්ර සත්ර   10 11.67 117% ඹ්ත්ර සත්ර අළුත්ළඩිඹහ වහ නඩත්ු 
කිරීභ 100% 

7 281-2-2-0-
2003 

හවන 8 7.02 88% හවන අළුත්ළඩිඹහ වහ නඩත්ු කිරීභ 

8 281-2-2-0-
2102 

ෘව බහණ්ඩ වහ 
හර්ඹහර උඳයණ 

20 18.02 90% ෘව බහණ්ඩ වහ හර්ඹහර උඳයණ 
මිරදී ළීනභ 

9 281-2-2-0-
2103 

ඹ්ත්ර සත්ර   3.5 0 0% ොභභ ළඹ විොඹ ම ප්රතිඳහදන 281-2-2-
0-2002 ළඹ ශීර්ඹු භහරුය  ත. 

10 281-2-2-0-
2104 

ො විජන 
ංර්ධන 
භධසථමහන න 
ඉදිකිරිම් 

20 14.1 71% 8 2 6 

11 281-2-2-10-
2507 

ඳර්ොැණ වහ 
ංර්ධන 

50 21.7 43% හඳෘති ක්රිඹහත්භ කිරීොම් ප්රතිඹ 
50% 

12 281-2-2-12-
2506 

සුළු හරිභහර් 
ප්රතිංසයණ වහ 
පුය්කුඹුරු 
අසළශදීොම් 
ළඩුවන 

1500 1218.1 81% 1075 132 943 
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අනු 
අංඹ 

ළඹ විඹ ළඩුවන 

මූර ප්රතිඹ ොබ ති ප්රතිඹ 

ෝ 
ශ මුදර 
(රු.මි.) 

විඹදම් ර 
මුදර (රු.මි.) 

% හඳෘ
ති 

ණන 

ක්රිඹහත්භ 
ණන 

ළඩ අ් 
ණන 

13 281-2-2-
13-2506 

එ්රංහ ඳශධති 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

300 185.93 62%  68 27  41  

14 118-2-3-
20-2509 

ඳශුරු ම්භහන 
ළඩුවන 

47.5 45.89 97% ළඩුව් 41 - ප්රතිරහීන් දළනුත් 

කිරීභ 

ඳශුරු ඳළශ 268,166 - ඳශුරු ඳළර 
මිරදී ළීනභ වහ ොඵදහ වළරීභ 

15 118-2-3-
20-2509 

විොලේ ෘෂිර්භ 
ංර්ධන 
ළඩුවන - උුරු 
නළොන මය ඳශහත් 

49.547 47.61 96% කිොරෝ 84,767.25 - ගුණහත්භ බීජ 

ොන මිෝ ළඳයීභ  

63,598 - ගුණහත්භ ොයෝඳණ ද්ර 
ළඳයීභ  

1112 - ඳත්ර ර්ණ දර්ල ොන මිෝ 

රඵහදීභ  

377,079 - මිරිස හ ප්රර්ධනඹ 

වහ හ භළු ළඳයීභ 

4923 - හණිජ අම හ වහ අම 

ඳළර ළඳයීභ 

35 - 50% වනහධහය ඹුොත් සර්ඹ ඵර 

ලක්ති ුය ොඳ ම්ඳ රඵහදිභ 

16 118-2-3-
20-2509 

“සිதමු” හ්තහ 

ො වි ංවිධහන 
විඵර ළ්වීභ  

70 59.33 85%  නිශධහරි් පුහුණ කිරීම් රඳහ මීන 
ළඩුව්, ගු් විදුලි ළඩුව්, 
ඟයහ නිකුත් කිරීම්, ොඵ අධ්ව් 
ඉදිකිරීම් ප්රතිඹ 100% 

17 118-2-3-
20-2509 

ඳරිණ මිරදී 
ළනිභ 2017 

30 30 100% ඳරිණ - 200 UPS – 200 
මුද්රණ ඹ්ත්ර – 40  Laptops - 20 

18 118-2-3-
37-2506 

කුඩහ ළව් වහ 
 ශභහර් 
ප්රතිංසයණඹ 

500 302.69 61% 218 1 217 

19 118-2-3-
40-2506 

කුඩහ ළව් 1500 
ොය ් භඩ ඉත් 
කිරීභ, 
පුනරුත්ථමහඳනඹ වහ 
ප්රතිංසයණඹ 

1000 880 88% 504 119 385 

20 165-1-2-
2-2202 

ONUR හඳෘතිඹ 500 366.88 73% 133 26 107 
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3. වී අොරවි භණ්ඩරඹ 

දළක්භ :-   " වී ව ව් මිරු ළීනභ, ඵඩහ කිරීභ, ළසීභ වහ අොරවි කිරීභ පිළිඵ 

ප්රමු යහජ භළදිවත්රු ලොඹ් ුයුු කිරීභ " 

ොභොවය   :-  " නිසඳහදඹහ වහ ඳහරිොබෝගිඹහ ඹන ොදඳර්ලඹභ තෘ්පතිභත් න අයුරි් වී 

ව ව් මිරු ළීනොම්, ඵඩහ කිරීොම්, ළසීොම් වහ අොරවි කිරීොම් 

ක්රිඹහලිඹ දළනුොභ් වහ කුරතහොඹ් ඳරිපර්ණ ව හර්ඹ භණ්ඩරඹක් 

ුලි් හර්ථම ඉටු කිරීභ." 

විධි නිොඹෝ අනු හර්ඹඹ් :-  

 වී ො වී්ොේ අොරවි මිර වති කිරීභ වහ වති මිරු වී 
මිරදී ළීනභ  

 වී ව ව් ොොශොඳ ශ මිර සථමහය ඳත්හ ළීනභ 
 ශ්රී රහංකිඹ් වහ ්වහය සුයක්ෂිතතහඹ  ති කිරීභ 
 වී ොත  වහ ව් ොත  ඳත්හ ළීනභ 

 
  

මූර ප්රතිඹ 2018.12.31 ු 

ළඹශීර්ඹ (Vote) 2018 ර්ඹු 
ෝශ 
මුදර 

2018.12.3
1 දක්හ 
නිදවස ය 
 ති මුදර 

2018.12.31 ු මූර ප්රතිඹ මූර 
ප්රතිඹ 
ප්රතිලතඹක් 
ලොඹ් 
% 

ත විඹදභ ඵළදීම් අවිච්ොේද  

පුනයහර්තන 
154-01-2-2-1503 

150.0 131.75 205.2 18.25 - 100% 

ප්රහේධන * ුවන 01 
154-01-2-2-2201 

207.0 * 177.5 158.1 16.3 29.5 76% 

** 2017 ර්ොැ හඳෘති 
ොනුෝ ඳතින ඵළදීම් වහ 
අවිච්ොේද 
154-01-2-2-2201 අතිොර් ප්රතිඳහදන 
(389) 

 
121.2 

 
- 

 
- 

 
96.2 

 
34.6 

 
0% 

වී මිරදී ළීනභ  
154-01-2-1-1409 

 
500.0 

 
250.0 

 
252.5 

 
- 

 
- 

 
51% 

 
ළඹ ශීර්ඹ වහ බහණ්ඩහහයොැ ෘඅධ ප්රතිඳහදන / ්ඹතනොැ ෘඅධ ප්රතිඳහදන / ොනත් ප්රතිඳහදන ඹුොත් සිදුයන හඳෘති  
- 154-01-2-2-2201 

* ුවන 01       

1. ඵඩහ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 41.5  
 
 
 
 

* 177.5 

17.5 5.1 16.7 42% 

2. ඵඩහ වහ භත් 04 ක් ඉදි 
කිරීභ 

16.0 - 2.8 12.8 0% 

3. ලී ඵඩු වහ හර්ඹහර උඳයණ 
මිරදී ළීනභ 

16.5 8.1 8.4 - 49% 

4. ඳරිණ ජහරත කිරීභ 2.7 2.5 - - 93% 

5. ොත  තහඳනඹ වහ බහණ්ඩ 
මීය ක්ණඹ 

3.0 2.7 - - 90% 

6. ධහරිතහඹ ර්ධනඹ 2.3 2.3 - - 100% 

මුළු එු 978.2 559.25 615.8 130.75 64.1  

 
*   2018 ප්රහේධන විඹදම් වහ භවහ බහණ්ඩහහයොඹ් රද රු. මි. 177.5  මුදලි් රු. මි.125.0  

මුදරක් 2017 ර්ොැ නියවු් කිරීභු ඳළති බි්ඳත් ොනුෝ ොහ  ත.  
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** 2017 ර්ොැ ොවීභු  ති  බි්ඳත් ොවීභ වහ ජහති අඹළඹ ොදඳහර්තොම්්ු භගි් 

අතිොර් ප්රතිඳහදන ලිපි අං 389 ඹුොත් රු. මිලිඹන 121.2  ප්රතිඳහදනඹක් 2018.07.20 දින 

අනුභත ය  තත්, ොම් නොතක් භවහ බහණ්ඩහහයඹ භගි් එභ ප්රතිඳහදනඹ වී අොරවි භණ්ඩරඹ 

ොත රඵහ දී නළත. 
 

වී මිරදී ළීනභ, ඵඩහ වහ ො ඩනළගිලි අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ, භත් 04 ක් ඉදි කිරීභ, 

සථමහය ත්ම් මිරදී ළීනභ වහ අොනකුත් හඳෘති 1.ළඹ ශීර්ඹ   -  154-01-2-2-1503, 

154-01-2-2-2201, 154-01-2-2-2201 අතිොර් ප්රතිඳහදන 389, 154-01-2-1-1409 

ොබ ති  ප්රතිඹ - 

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත ඉරක්ඹ ශඟහයත් ඉරක්ඹ  ප්රතිඹ අඩුවොැ නම් එඹු 
ොවේු  

1. වී මිරදී ළීනභ 2017/18 භව ්නොැදී වී 
ොභ. ොු . 100,000 ක් මිරදී 
ළීනභ වහ 2018  ඹර 
්නොැදී වී ොභ.ොු . 
100,000 ක් මිරදී ළීනභ. 

2017/18 භව ්නොැදී නහඩු 
වී ොභ. ොු . 4,605 ක් මිරදී 
ොන  ති අතය, 2018 ඹර 
්නොැදී නහඩු වී ොභ.ොු . 
2,033 ක් වහ ම්ඵහ වී ොභ.ොු . 
05 ක් ොර වී ොභ. ොු .  2,038 
ක් මිරදී ොන  ත.  

වී අොරවි භණ්ඩරඹ විසි් 
මිරදී ්නහ වී ර වති 
මිර ොශදොඳ ර වී මිරු 
ඩහ අඩු මිරක් නිහ 
ො වී් විසි් වී අොරවි 
භණ්ඩරඹ ොත වී රඵහ දී 
නළත. 

2. ඵඩහ වහ 
ො ඩනළගිලි 
අලුත්ළඩිඹහ 
කිරීභ 

ඵඩහ 16 ක්, ප්රහොශශීඹ 
හර්ඹහර 02ක්, ංචහය 
ඵංරහ 03ක් අලුත්ළඩිඹහ 
කිරීභ වහ ඵඩහ වහ 
හර්ඹහර හභය 03ක් ඉදි 
කිරීභ 

ඵඩහ වහ ො ඩනළගිලි 
අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

2018 ර්ොැ ළඹ කිරීභු 
 ති ඉතිරි ප්රතිඳහදනඹ න             
රු. මිලිඹන 82.0   මුදර 
අො සු භ අහනොැදී 
රඵහ දී  ත. 

3. භත් 04 ක් ඉදි 
කිරීභ- වීයවිර , 
ඳ්ොරභශර, 
ච්චි් ්ය , 
කුට්ටිර 

වී ොව්ලීභ වහ භත් 04 
ක් ඉදියළීනභ 

මූලි ළඩ ්යම්බ යමි් 
ඳන්. 

2018 ර්ොැ අනුභත 
ප්රහේධන ප්රතිඳහදනඹ  රු. 
මිලිඹන 207 ක් වුත්, 2017 
ර්ොැ  මඟ බි්ඳත් 
පිඹවීභ වහ            රු. 
මිලිඹන 125.0 ක් ළඹ වී 
 ති ඵළවි් 2018 ර්ොැ 
හඳෘති ොනුෝ ඉතිරි 
ප්රතිඳහදනඹ රු. මිලිඹන 
82.0 කි. එභ ප්රතිඳහදනඹ 
2018  අොෝසු භ 
අහනොැදී රඵහදී  ත.  

4. ලීඵඩු වහ 
හර්ඹහර 
උඳයණ මිරදී 
ළීනභ 

ප්රධහන හර්ඹහරඹ වහ 
ංචහය ඵංරහ වහ 
ලීඵඩු උඳයණ ළඳයීභ 

ප්රධහන හර්ඹහර වහ ලීඵඩු 
උඳයණ ඳඹහ  ති අතය, 
ංචහය ඵංරහ වහ බහණ්ඩ 
ළඳපුම් යමි් ඳන්.  

2018 ර්ොැ ප්රතිඳහදන 
රළොඵන ොතක් මිරදි ළීනම් 
ංවිධහනඹ ය ොන භළත. 

5. ඳරිණ 
ජහරත කිරීභ 

හර්ඹක්භ යහජහරී 
කිරීභු අල ඳරියඹ 
නිර්භහණඹ ය ළීනභ 

ඳරිණ ජහරත ය අ් 
 ත. 

- 

6. ොත  
තහඳනඹ වහ 
බහණ්ඩ 
මීය ක්ණඹ 

ඹවඳත් ොත  ඳහරන 
ඳශධතිඹක් ඳත්හ ළීනභ 
වහ සථමහය ත්ම් 
වදුනහළීනභ   

ොත  තහඳනඹ වහ බහණ්ඩ 
මීය ක්ණඹ අ්  ත. 

- 

7. ධහරිතහඹ 
ර්ධනඹ 

හර්ඹඹ භණ්ඩරොැ 
පරදහයිතහඹ ළඩිදියුණු 
කිරීභ 

ධහරිතහඹ ර්ධන ළඩ ුව් 
ඳත්හ අ්  ත. 

- 
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4.ෘෂිහර්මි වහ ො විජන යක්ණ භණ්ඩරඹ 

දළක්භ  

ොශශීඹ ෘෂිර්භහ්තොැ අග්රන රැරහවීභ ුලි් 

දකුණු ්සිඹහොව් ඳයභහදර්ශී ෘෂි යක්ණ ්ඹතනඹ 

වීභ. 

ොභොවය  

ෘෂිහර්මි යක්ණඹ වහ ්යක්ණඹ ළරසීභ වහ 

හමූ ම ප්රඹත්නඹ් වහ අදහශ ්ඹතන 

ම්ඵ්ධීයණඹ ුළි් ජහත්තය පිළිත වළකි 

විශිසා ොේහක් ළඳයීභ. 

 

අයමුණු වහ හර්ඹඹ්  

 ොශශීඹ ෘෂිර්භහ්තොැ අදහනභ අභ කිරීභු ව ්ඹතනොැ මූර සථමහයත්ඹ   ති 

කිරීභු ඳත්නහ යක්ණ ොඹෝජනහ ක්රභ ඹහත්හලීන කිරීභ ව න යක්ණ ොඹෝජනහ ක්රභ 

වඳු්හදීභ. 

 ොශශීඹ ෘෂිහර්මිඹහු සථමහයත්ඹක් රඵහදීභ වහ ඳතින භහජ ්යක්ණ ොඹෝජනහ 

ක්රභ ඹහත්හලීන කිරීභ ව න ්යක්ණ ොඹෝජනහ ක්රභ වඳු්හදීභ. 

 ්ඹතනඹු අදහශ න ොශශීඹ වහ ජහත්තය තත්ත් වති රඵහළීනභ. 

 අදහශ අනිකුත් ්ඹතන භඟ භනහ ම්ඵ්ධීයණඹක් ඳත්හ ළීනභ. 

 තෘ්පතිභත් ඳහරිොබෝගි ණ්ඩහඹභක් ඳත්හ ළීනභ. 

 ්ඹතනොැ භහන වහ ොබ ති ම්ඳත් ංර්ධනඹ ව ඳරිඳහරනඹ ක්රභත් වහ විධිභත් 

ඳත්හොන ඹහභ. 

මුර ප්රතිඹ         
ළඹ ශිර්ඹ (vote) 2018 ර්ඹු 

ෝර මුදර 
2018.12.31 
දින දක්හ 
නිදවස ය 
 ති මුදර 

2018.12.31 ු මුර ප්රතිඹ   මූර ප්රතිඹ 
ප්රතිලතඹක් 
ලොඹ් % 

 
ත 
විඹදභ 

ඵළදීම් අවිච්ොේද  

පුනයහර්තන 2,835 2,835 2,835     100%   
ප්රහේධන 4.5 2 4.5     100%   
               
ළඹ ශිර්ඹ වහ ෘෂිර්භ අභහතහංල ප්රතිඳහදන ංර්ධන ළඩුව්/හඳෘති /ඳර්ොැණ/ොනත්  
1.118-02-03-43-2202 2,200  437.9 2200     100%   
 
*හශගුණි දර්ල භත ඳදනම් ව යක්ණ ොඹෝජනහ ක්රභඹ දවහ හර්ෂි මුද් ෝ ොන ය  ති අතය මුළු හඳෘතිඹ දවහ 
 .ොඩ .1,430,000 ක් ෘෂිහර්මි වහ ො විජන යක්ණ භණ්ඩරඹ වහ ජහත්තය මූර අයමුදර විසි් දයනු රඵයි. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

හ වහනි යක්ණඹ වහ ක්ොේත්ර නිරීක්ණ 



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

66 
 

 2018 ර්ඹ ුශ හරි ්දහඹභ වහ ්දි ොවීම්  

යක්ණ ොඹෝජනහ ක්රභඹ හරි ්දහඹභ (රු.මි) ්දි ොවීම් (රු.මි) 

අනිහර්ඹ ොඵෝ යක්ණඹ  126.43  1281.79  
ොතු අරුණ වී හ යක්ණඹ - 874.12 
වී හ යක්ණඹ (හණිජ)  14.76     83.15  
අොනකුත් ොඵෝ යක්ණ  16.22 64.06  
ඳශු යක්ණ  11.62 5.0  
සුොත /වදිසි අනුරු යක්ණ  2.14  0.17  
ෘෂි උඳයණ/ ඵඩහ 
යක්ණඹ  

-  -  

ොතන ඳහර්ලවීඹ යක්ණඹ  127.43 -  
එු  298.61 2,308.30 

 

2018 ර්ඹ ුශ ො වි / ධීය විරහභ ළටු්ප වහ භහජ ්යෂණ ොඹෝජනහ ක්රභඹ  

ොඹෝජනහ ක්රභඹ  දහඹ ංහ  ්දහඹභ (රු.මි)  
විරහභරහීන් 
ංහ  

විරහභ ළටු්ප 
ොවීම් (රු.මි)  

ො වි විරහභ 
ළටු්ප  

959,254  
24.72*  

155,339  2,813.17  
2,725** 

ධීය විරහභ 
ළටු්ප  

69,049  0.24  4,420  62.61  

*හරි ්දහඹභ       **යහජ දහඹත්ඹ  

2. දර්ල භත ඳදනම් ව යක්ණ ොඹෝජනහ ක්රභඹ 

ොබ ති ප්රතිඹ 
 

   

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත ඉරක්ඹ ශඟහ ය ත්  ඉරක්ඹ ප්රතිඹ අඩුවුොැනම් එඹු 
ොවේු 
 

දර්ල භත ඳදනම් ව යක්ණ 
ොඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ 
කිරීභ. 

දියින පුයහ දර්ල භත 
ඳදනම් ව යක්ණ 
ොඹෝජනහ ක්රභඹ 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

වුනිඹහ වහ අනුයහධපුය 
භවළලි H රහඳඹ වහ  
ක්රිඹහත්භ යන රදී 

ොභභ හඳෘතිඹ නිඹමු 
හඳෘතිඹක් ලොඹ් 
ර්තභහනොැදී ක්රිඹහත්භ 
ොව්. 

 

 

ොඹදවුම් - මුර ප්රතිඹ 
     

ප්රධහන 
ක්රිඹහහයම්   

ෝශ මුදර  විඹදම් ශ 
මුදර  

1අතළති 
බි්්ඳත් 
(රු.මි)  

ඵළදීම්(රු.මි) මූර ප්රතිඹ 
ප්රතිලතඹක් 
ොර   

මූර ප්රතිඹ 
අඩු වොැනම් 
එඹු ොවේු  
 

දර්ල භත ඳදනම් 
ව යක්ණ 
ොඹෝජනහ ක්රභඹ 
 
 

ජහත්තය 
මූර භහොම් 
IFC 
 .ොඩ . 
930,000 

    
     
 
 
 
 
40% 

 

ෘෂිහර්මි 
වහො විජන 
යක්ණ 
භණ්ඩරඹ 
 .ොඩ . 
500,000 

 .ොඩ . 
140,250.08 
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5. ශ්රී රංහ ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්ති බහ 

දළක්භ - ශ්රී රංහොව් භහජ - ්ර්ක  ංර්ධනඹ වති යනු රඵන උශදී්පත ව තියහය 

ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ංර්ධන ව නයණ ඳශධතිඹක්  තිකිරීභ. 

ොභොවය - ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ, ඳවසුම් ළඳයීභ, ම්ඵ්ධීයණඹ. අධීක්ණඹ ව  යීභ 

ුලි් ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ංර්ධන ව නයණ ජහති ංර්ධන අභිභතහර්ථම යහ ොඹ මු 

කිරීභ වතිකිරීභ 

ප්රධහන හර්ඹඹ්  -  

 ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ශභනහයණඹ 

 ඳර්ොැණ ඳසු විඳයභ වහ ඳර්ොැණ ප්රතිඹ  යීභ 

 ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ ප්රතිඳත්තිඹ වහ ප්රමුතහ සකිරීභ 

 ෘෂිහර්මි ඳර්ොැඹ් අභිොප්රේයණඹ කිරීභ 

 ෘෂිහර්මි ඳර්ොැණ වහ මූර ප්රතිඳහදන ළඳයීභ 

 ෘෂිහර්මි භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

මුර ප්රතිඹ     

ළඹ ශීර්ඹ (Vote) 2018 
ර්ඹු 
ෝශ 
මුදර 

2018.12.31 
දක්හ නිදවස 
ය  ති මුදර 

2018.12.31 ු මූර ප්රතිඹ මූර 
ප්රතිඹ 
ප්රතිලතඹක් 
ලොඹ් % 

ත 
විඹදභ 

ඵළදීම් අවිච්ොේද 

පුනයහර්තන 350.0 112.584 103.961 0.355 - 29 % 
ප්රහේධන  35.0 14.350 15.424 - - 44 % 
 
ළඹශීර්ඹ වහ ෘෂිර්භ අභහතහංල ප්රතිඳහදන   ංර්ධන ළඩුව් / ෘඳෘති /  ඳර්ොැණ / ොනත් 

ජහති ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ළරළසභ  

9.903 8.152 7.270 0.845 - 81 % 

ළඹ ශීර්ඹ වහ බහණ්ඩහහයොැ ෘඅධ ප්රතිඳහදන / ්ඹතනොැ ෘඅධ ප්රතිඳහදන / ොනත් ප්රතිඳහදන ඹුොත් 
සිදුයන හඳෘති  
ඳර්ොැණ 
ශභනහයණඹ  

27.12 12.65 - - - 47 % 

මූරධන විඹදම්  7.88 2.79 - - - 35 % 
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ොබ ති ප්රතිඹ     

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත 
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත් 
ඉරක්ඹ  

ප්රතිඹ අඩුවොැ නම් එඹු ොවේු   

NARS ඳර්ොැණ ්ඹතන 
ඵහ මය විභර්ලනඹ සිදුකිරීභ  

NARS 
ඳර්ොැණ 
්ඹතන 
්ඹතන-06 

NARS 
ඳර්ොැණ 
්ඹතන ්ඹතන-
06 

- 

අ්තර් ජහති ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ළසිඹ 
ඳළළත්වීභ  

ඳර්ොැණ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ 
100 

ඳර්ොැණ 
ඉදිරිඳත් කිරීභ 
107 

- 

NARS ්ඹතනර 
ඳර්ොැණ ක්රිඹහහරී 
ළශසුම් පිළිඵ 
විලසෝණඹ ප්රහලඹු 
ඳත්කිරීභ 

්ඹතන 21 ්ඹතන 21 - 

ජහති ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ප්රමුතහ ක්ොේත්ර 
12ක් ඹුොත් ම්ඳහදනඹ 
කිරීභ  

ක්ොේත්ර 12 ක්ොේත්ර 12 - 

INFORM දත්ත ඳශධති  
විලසෝණඹ කිරීභ  

්ඹතන 29 ්ඹතන 26 ්ඹතන 3 දත්ත ඳශධති රළොඵමි් 
ඳන් 

ඳර්ොැණ වහ අයමුද් 
ම්ඳහදනඹ  

ඳර්ොැණ 6 ඳර්ොැණ 4 ඳර්ොැණ ඉ්ලීභ රළබීභ භත 
ොනස ොව්. ඉ්ලීම් රළබී තිබ 
ඳර්ොැණ සිඹ්ර වහ අයමුද් 
රඵහොදන රදී 

ශ්රි රංහ ්වහය වහ 
ෘෂිර්භඹ වහ ව 
ජර්නරඹ  

ොළුම් 2 ොළුම් 2 - 

ඵංේරහොශල ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ බහ වහ 
භළෝසිඹහනු ෘෂිහර්මි 
ඳර්ොැණ ්ඹතන වහ 
ංර්ධණ ්ඹතන අතය 
 ති අොඵෝධතහ ගිවිසුම් 
ඹුොත් විදහඥයි් පුහුණු 
කිරීභ  

විදහඥයි් 10 විදහඥයි් 12 - 

හලීන ළදත්භකි් යුු 
ළඩමුළු ඳළළත්වීභ  

5 5 - 

ඳර්ොැණ හඳෘති  
 යීභ  

හඳෘති 68 හඳෘති 64 ඉතිරි හඳෘති 4 වහ අර්ධ හර්ෂි  
 යීම් ඉදිරිොැදී සිදුකිරීභු 
නිඹමිතඹ 
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6.ොවක්ුර් ො බ්ඵෆඩු ො වි ුයුු ඳර්ොැණ වහ පුහුණු 

කිරීොම් ්ඹතනඹ 

දළක්භ - තියහය ො විජන වහ ග්රමීය ඹ ංර්ධනඹ දවහ දළනුභ ජනනඹ ය ොඵදහ වළරීොම් ප්රමුඹහ වීභ  

ොභොවය - ඳර්ොැණ වහ පුහුණු ුයුු  සුරි් ො විජන වහ 

ග්රහංහමීය ඹ ක්ොේත්රඹ ලක්තිභත් කිරීභ.  

හර්ඹ බහයඹ -ෘෂිර්භහ්තඹ වහ ො වි ුයුත ංර්ධනඹු 

අදහර භහජ ්ර්ක  ඳර්ොැණ  සිදු කිරීභ ව එභ 

ඳර්ොැණඹ් ම ො ඹහ ළනිොම් ප්රතිඳත්ති න්යන ළීනභ වහ  

 

 

 

ොඹදවුම් - මූර ප්රතිඹ     

ළඹ ශීර්ඹ (Vote) 2018 
ර්ඹු 
ෝශ 
මුදර 
(රු.මි.) 

2018.12.31 
දක්හ නිදවස 
ය  ති 
මුදර(රු.මි) 

2018.12.31 ු මූර 
ප්රතිඹ(රු.මි.) 

මූර 
ප්රතිඹ 
ප්රතිලත
ඹක් 
ලොඹ
් % 

ත  
විඹදභ 

ඵළදීම් අවිච්ොේද 

පුනයහර්තන 160 157.7 178.5 4.99 - 114 % 

ප්රහේධන  34 25.2 24.4 4.087 - 83 % 
 
ළඹ ශීර්ඹ වහ ෘෂිර්භ අභහතහංල  ප්රතිඳහදන   ංර්ධන ළඩුව් / හඳෘති  /  ඳර්ොැණ / ොනත් 

ඳර්ොැණ  
 

10.953  10.056   91 % 

පුහුණු  
 

4.1  3.489   85 % 

ොනත් - ළඩමුළු /ම්භ්ත්රණ /ප්රදර්ලන  
 

4.6  3.106   67 % 

ළඹ ශීර්ඹ වහ විොශල හඳෘති (හඳෘති  ර්ඹ) :- ( විොශල ණඹ,  විොශල ්ධහය, ප්රතිඳහර්ලවිඹ , ොනත් ) 

විොශල අධහය රඵන හඳෘති හඳෘති 3 24.3 - 5.7 - - 23 % 
මුළු එු 43.953 - 22.351 - - 50.% 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුහුණු ළඩුව් ඳළළත්වීභ  
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6. ොබ ති ප්රතිඹ -   

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත 
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත් 
ඉරක්ඹ  

ප්රතිඹ 
අඩුවොැ නම් 
එඹු ොවේු  

ඳර්ොැණ  
01.R- 524    ශ්රී රංහොව් විඹලි රහඳොැ ොතෝයහ ත් හ 
ඳශධන්් ොශලගුණි විඳර්ඹහරු ො දුරුවීොම් 
වළකිඹහ පිලිඵ අධඹනඹ 

ඵහ මය විභර්නඹ ඳරමු ොටුම්ඳත 
අංල ප්රධහීනු බහය 
දී  ත. 

* 

02. R-525 සිතමු හ්තහ ො වි ංවිධහන ර තත්ත්ඹ 
වහ ඵරළ්වීොම් අලතහ පිළිඵ අධඹනඹ  

අහන හර්තහ  ඵහ මය විභර්නඹ  * 

03.R- 526 ඌ ඳශහත ුශ දරිද්රතහඹ ඌන කිරීොභ මරහ 
ක්ෂ්රද්ර මූර ළඳයුොභ ම ඳරිඹ වහ පරදහයිතහඹ      

අහන හර්තහ  ඵහ මය විභර්නඹ  * 

04.R-527 ඌ ව නළොන මය න ජීවී රහඳ ්ශ්රිත න 
ත්ත් - මිනිස ළටුභ පිළිඵ අධඹනඹ   

ඳරමු ොටුම්ඳත 
අංල ප්රධහීනු බහය දී 
 ත. 

ඳරමු ොටුම්ඳත 
අංල ප්රධහීනු බහය 
දී  ත. 

* 

06. R- 529 උුරු භළද ඳශහොත් සුයක්ෂිත ජර මූරහරඹක් 
ොර ළසි ජර බහවිතඹ ඉවර නළංවීොම් ක්රභොව්දඹක් ො ඹහ 
ඵළලීොම් අධඹනඹ  

ඳරමු ොටුම්ඳත  
අතිොර්  අධක් 
ොත බහය දී  ත. 

ඳරමු ොටුම්ඳත 
අංල ප්රධහීනු බහය 
දී  ත. 

* 

07. R-531 ශ්රී රංහොව් ගුණහත්භ බීජ අර්තහඳ් 
නිසඳහදනඹ දවහ යහජ ව ොඳ ශලි අංලඹ් ම 
වවු්හරිත්ොැ දිලහනතිඹ 

ඳරමු ොටුම්ඳත 
අංල ප්රධහීනු බහය දී 
 ත. 

හර්තහ ස 
යමි්  ඳන්. 

* 

08. R-532 ශ්රී රංහොව් ෘෂිර්භ ක්ොේත්රොැ සිදු යන රද 
ඳර්ොැණ වහ ංර්ධන ්ොඹෝජනඹ් පිළිඵ විභසුභ 

අහන හර්තහ  දත්ත විලසෝණඹ 
වහ හර්තහ ස 
කිරීභ.්ඹතන දවහ 
ෝ ෝ හර්තහ 
ස ොොර්.  

 

* 

09. R-533 වී හොව් දළනු ඳතින ඳලිොඵෝධනහල 
බහවිතඹ අඩු කිරීභ දවහ  ති අහලඹ් වදුනහ ළීනභ 
(අදහනම් ශභනහයණඹ අධහයණඹ කිරීභ ුලි්) 
පිලිඵ අධඹනඹ 

ඳරමු ොටුම්ඳත 
අංල ප්රධහීනු බහය දී 
 ත. 

දත්ත 
විලසෝණඹ වහ 
හර්තහ ස 
කිරීභ 

* 

10.  R-534 ොශලගුණි විඳර්ඹහඹ්ු අනුත වීභ වහ 
විඹලි රහඳඹ ුර ්යක්ෂිත ෘවඹ් ම එශළු හ 
පිළිඵ අධඹනඹ 

ඵහ මය විභර්ලනඹ  හර්තහ ස 
යමි්  ඳන් 

අධඹනොැ 
දිගුක් සිදු 
විඹ 

11 . R- 536 ශ්රී රංහොව් හරගුණ හ යක්ණඹ පිලිඵ 
අධඹනඹ  

දත්ත විලසෝණඹ  දත්ත 
විලසෝණඹ  

* 

12.  R-537 ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ුු අඹත් ොවශ 
ොඵ අධ් ව් පිලිඵ ත්භ් ප්රතිඹ  යීොම් අධඹනඹ 

දත්ත විලසෝණඹ  දත්ත 
විලසෝණඹ  

* 

13. R- 538 ශ්රී රංහොව් ඳරුරු ව එශළු දවහ “ඹවඳත් 
ෘෂිහර්මි පිළිොත්“ (SL GAP) ළඩුවන 
ක්රිඹහත්භ කිරීොම්දී  ති අභිොඹෝ ව ප්රණතහ 

ඳරමු ොටුම්ඳත 
අංල ප්රධහීනු බහය දී 
 ත. 

හර්තහ ස 
කිරීභ 

* 

14.  R- 541 ශ්රී රංහොව් මිනිෝප හරි ොඹෝජනහ ක්රභොැ 
හර්භහර් ඳශධති රභනහයණඹ ළඩි දියුණු කිරීභ 
ම්ඵ්ධ නිඹමු හඳෘතිඹ 

අ් හර්තහ  ොටුම්ඳත 
අහනයි 

* 

15.  R- 539 ඳරුරු ො වී්ොේ ළුළු පිළිඵ  
මික්ණඹ 

අ් හර්තහ  අ් හර්තහ 
බහය දී  ත.  

* 

16.  කිරි නිසඳහදන අඹ එු කිරීොම් ජහරඹ් අධඹනඹ 
කිරීභ   R - 542 

දත්ත රැස කිරීභ  දත්ත රැස කිරීභ * 

17. CR – 530 රංහොව් ොතෝයහ ත් ප්රොශලර අ්නහසි, 
ොෝ වහ අම ඹන ඳරුරු ොඵෝ ර අඹ දහභ 
විලසෝණඹ කිරීොම් ඳහද මික්ණඹ  

FAO ්ධහය ළඩුවනකි  
ොටුම්ඳත් හර්තහක් රඵහ දී  ත.  

* 

18. CR – 535 භවළලි ංහ ොද්රෝණි ්ශ්රිත ්්ති ො වි 
ප්රජහ් ොශලගුණි විඳර්ඹහඹ්ු අනුහුරු ය වීොම් 
හඳෘතිඹ (CCAP – II) පිළිඵ ඳහද මීය ක්ණඹ  

UNDP ්ධහය ළඩුවනකි. 
හර්තහ අ් ය  ත.  

* 

19.  CR – 540 තියහය වහ ොශලගුණි විඳර්ඹහ 
ප්රතිොයෝධන ක්රොභෝඳහඹ් හ ඳශධන්්ු අ්තර්ත 
කිරීභ පිළිඵ රහපීඹ උඳහඹභහර් වදු්හදීොම් හඳෘතිඹ 
“ම්ඳත් සුයකිමි් හ කිරීභ“ 

FAO ්ධහය ළඩුවනකි 
මික්ණඹ සිදු යමි් ඳන්.  

* 
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ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත 
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත් 
ඉරක්ඹ  

ප්රතිඹ 
අඩුවොැ නම් 
එඹු ොවේු   

පුහුණු  
01. ො වි හ්තහ විඵර ළ්වීොම් එක් දින පුහුණු 
ළඩුවන 

- ළඩුව් 20ක් 
ඳත්හ  ත.  

* 

02. ග්රහභ ංර්ධන ළඩුව් ළරසුම් කිරීභ ව 
ශභනහයණඹ වහ ප්රජහ වබහගීත් ක්රභොව්දඹ 
බහවිතහ කිරීභ පිළිඵ පුහුණු ළඩුවන (භහතෝ ව 
භවනුය) 

- ළඩුව් 2 ක් 
ඳත්හ  ත. 

* 

03. භහජ ජීවීයණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩුවන - ළඩුව් 1  ක් 
ඳත්හ  ත. 

* 

04. ෘෂි හඳහය ශභනහයණඹ පිළිඵ පුහුණු 
ළඩුවන 

- ළඩුව් 2 ක් 
ඳත්හ  ත. 

* 

05. ො වි ංවිධහන ලක්තිභත් කිරීොම් පුහුණු 
ළඩුවන 

- ළඩුව් 15  ක් 
ඳත්හ  ත. 

* 

06. නිොයෝගී ඳයපුයක් වහ ෘෂිර්භඹ පිළිඵ පුහුණු 
ළඩුවන 

- ළඩුව් 17   ක් 
ඳත්හ  ත. 

* 

ොනත්  
01.  ජහත්තය පුහුණු  

- ළඩුව් 1  ක් 
ඳත්හ  ත. 

* 

02. ම්භ්ත්රණ, ොශලණ, ප්රසිශධ ොශලන - ළඩුව් 5  ක් 
ඳත්හ  ත. 

* 

03. ්ඹතන ප්රහලන ව භහධ ළඩුව් -  * 
04. ප්රදර්ලන - 02 වබහගී වී  ත.  * 
05. ඳර්ොැණ වහ පුහුණු මිටු  - මිටු රැසවීම් 04 ක් 

ඳත්හ  ත.  
* 
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7.ශ්රී රංහ වදබිභ අධිහරිඹ 

දළක්භ -“තියහය ඉඩම් වහ සබහවි ම්ඳත් ශභණහයනඹ වහ න ොේහ විවිධත්ඹක් ුර 

වරිත ව ඳරියඹක් - රු පර පිරි යුක්”. 

ොභොවය - පරදහයී ඉඩම් ශභණහයනඹ වහ විධිභත් ජර ංයක්ණඹක් වහ උස 

භහන ම්ඳත් උඳොඹෝජනඹ් ුළි් ඳහරිරි භහජ ංසෘති වහ ්ර්ක ඹ විඵර ළ්වීභ 

වහ අල  දහඹත්ඹ ළඳයීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

විධි නිොඹෝ අනු හර්ඹඹ්  -  

 ෘෂිහර්මි විවිධහංගීයණඹ, ජනහහ ංර්ධනඹ ව පර්ණ ම්ඵ්ධිත දිඹොඵත්භ 

ශභණහයනඹ දවහ ළරසුම් ස කිරිභ ව අභහතයඹහ විසි් ලි් ර නිලසචඹ 

යනු රඵන ප්රොශලර  ංසථමහ විසි් ොවෝ ්ණ්ඩුොව් නළතොව ත් ්ණ්ඩුොව් ොන න 

නිොඹෝනේත ්ඹතන භගි් ොවෝ එභ ළරසුම්  ම්ඵ්ධීයණඹ කිරීභ වහ ක්රිඹහොව් ොඹදවීභ. 

 ංසථමහ ොත ු යන රද ොවෝ ඳයන රද සිඹලු ඉඩම්, උඳරිභ පරදහ, ඳරියඹ 

රැකීභ, ඉඩම් ව ජර ම්ඳත් ංයක්ණඹ ව ජනහහ ංර්ධනඹ තවවුරු කිරීොම් 

ඳයභහර්ථමොඹ් ශභනහයණඹ කිරීභ. 

 ෘෂිහර්මි නිසඳහදන සකිරීොම් ව අොරවි කිරීභ. 

 ෘෂිහර්මි විවිධහංගීයණඹ ව ජනහහ ංර්ධනඹ වහ පිරිඹත උඳයණ ව 

ඹ්ොත්රෝඳයණ පි මටුවීභ, ඒහ නඩත්ු කිරීභ ව ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 නිලසචිත ප්රොශල ර ෘෂිහර්මි විවිධහංගීයණඹ, ජනහහ ංර්ධනඹ ව දිඹොඵත්භ 

ශභණහයණඹ ක්රිඹහොව් ොඹදවීභ දවහ අල ඹයි රනු රඵන සිඹළු පිඹය ක්රිඹහත්භ 

කිරිභ. 

  

 

 

 

 

 

 

ඳහංශු ංයක්ණඹ ව තහක්ණි 

පුහුණු ළඩුව් 
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මූර ප්රතිඹ  

jehYS¾Ih  2018 
j¾Ihg 

fjka l< 
uqo, 
(රු.මි.) 

2018-12-31 olajd 
ksoyia lr we;s 

uqo, 
(රු.මි) 

2018-12-31 g uq,H m%.;sh 
(රු.මි) 

uq,H m%.;sh 
m%;sY;hla 
jYfhka % 

i;H 
úhou 

neoSï wúÉfþo 

mqkrdj¾;k      84.00     83.16      83.34        22.66                 -                   
99.22  

m%d.aOk    100.00    100.00      72.06 0.01                 -                   
72.06  

  

jeh YS¾Ih yd lDIsl¾u wud;HdxY m%;smdok ixj¾Ok jevigyka  

1'w;sf¾l wdydr 
fNda. jHdmD;sh 

     15.00    11.22      11.22  3.61                  
74.82  

2'ldnksl 
fmdfydr 

       9.81       6.90        6.90        3.92                   
70.39  

3' fldiame, oi 
,laIh 

     36.,05       8.02       8.02     11.44                   
22.25  

4' lDIs wd¾Òl 
l,dm 

     19.75       5.02        5.02        5.77                   
25.46  

 

 

 

 

ොබ ති ප්රතිඹ     

  ක්රිඹහහයභ ඒඹ ොබ ති 
ඉරක්
ඹ 

ොබ ති 
ප්රතිඹ 

ංර්ධන 
ළඩුව් 
ක්රිඹහත්භ ව 
දිස්රික් 

1 "වරිත විඹ" 2018-2020 ජහති ්වහය නිසඳහදන ංග්රහභඹ දවහ දහඹත්ඹ රඵහදීභ 

1.1 විඹහනුඵශධ තහක්ණි පුහුණු ළඩුව් 190 183 

කුරුණෆර,  
 

භවනුය,  
 

භහතෝ, 
 

 නුයඑළිඹ,  
 

ඵදු්ර,  
 

යත්නපුය, 
 
 
 
 
 
 

1.2 ොබෝ විවිධහංගියණඹ වහ ්ර්ක  ොඵෝ 
ංර්ධන ළඩුවන  

ොවක්ුඹහර් 115 110 

1.3
. 

අතිොර් ්වහය ොබෝ හ ළඩුවන හ ශ ොවක්ුඹහර් 1000 947 

  ක්රිඹහහයභ ඒඹ ොබ ති 
ඉරක්
ඹ 

ොබ ති 
ප්රතිඹ 

1.4
. 

කුඩහ ො විඳශ ංර්ධන ළඩුවන ො විඳර ඒ 4250 4250 

1.5 හඵනි ොඳ ොව ය නිසඳහදනඹ ප්රචලිත 
කිරීභ 

ොභ.ොු . 4250 4250 

1.6 හඹත් හඵනි ොඳ ොව ය 
නිසඳහදනඹ 

ොභ.ොු . 1600 1400 

1.7 ප්රජහ ඳහද ඳළර තහ් සථමහපිත කිරීභ ඳළර තහ් 25 25 

1.8 ොටි හලීන / භධ හලීන ොඵෝ හ 
ළඩුවන 

ොඵෝ හ ඒ 7500 2500 

1.9 ග්රහමීය ඹ ෘෂි හඹත් ංර්ධන 
ළඩුවන 

හඹයි් 365 350 
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ොබ ති ප්රතිඹ 

2 ප්රජහ ජීොනෝඳහඹ ංර්ධනඹ දවහ න ඒහඵශධ ො විඳර ශභණහයනඹ 

2.1 විඹහනුඵශධ තහක්ණි පුහුණු ළඩුව් 10 10  

2.2 ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ොඳෝ ළඩුවන ෘවසථම ඒ 1500 1225 

3  

3.1 විඹහනුඵශධ තහක්ණි පුහුණු ළඩුව් 10 10  

3.2 ජර මූරහර , දිඹදුරු වහ ජර ප්රබ ංයක්ණඹ ංයක්ෂිත ජර 
මූරහර 

30 24 

3.3 නහඹත් ංර්ධනඹ ළඩුව් 5 5 

3.4 ො විඳලි් ඵළවළය ඳහංශු වහ ජර ංයක්ණඹ ංයක්ණ 
නිර්මිත 

13 13 

3.5 ඳහංශු ංයක්ණඹ ොවක්ොුඹහර් 930 886.25 

4  

4.1 ඳ්ෝළෝ/ො ත්භෝ ො විඳර ංර්ධනඹ හඳෘති 5 4  

4.1 වදබිභ මූඳහය ංවිධහන ජහරඹ ො ඩනළගීභ රැසවීම් / ො වි 
වමු 

500 405 

4.1 ෘෂි නිසඳහදන අොරවි ඒ සථමහපිත කිරීභ අොරවි ඒ 1 1 

5  

5.1 භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ නිරධහරි් 75 75  
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8. ජහති ඳසු අසනු ශභනහයණ ්ඹතනඹ 

 දළක්භ - ජහති ්වහය සුයක්ෂිතතහ වහ තියහය ඳසු අසනු 

ංර්ධනොැ විශිසුතභ ොක්්ද්රසථමහනඹ වීභ  

ොභොවය -හර්ඹක්භ වහ පරදහයි ඳසු අසනු තහක්ණි 

භළදිවත්වීභ ුලි් ජහති ්වහය සුයක්ෂිතතහොඹ ම තියහය 

ංර්ධනඹ  තිකිරීභ වහ තයඟහරී මිරක් ඹුොත් ොශශීඹ 

වහ විොශශීඹ ොශඳරු උස තත්ත්ොඹ් යුත් සුයක්ෂිත 

්වහය නිසඳහදන ළඳයීභ ු  ළඳයුම් වහ අඹදහභඹ් ලක්තිභත් 

කිරීභ 

වළඳි්වීභ  

ර් 1972 අං 11 දයණ යහජ ෘෂිහර්මි සථමහ ඳනොත ම 

 ප්රතිඳහදනඹ් ඹුොත් ශ්රී රංහ ප්රජහතහ්්රි භහජහදී 

ජනයජොැ අං 1137/10 දයණ අතිවිොලේ ළට් නිොව්දනඹ 

භඟි් 2000 ර්ොැ ජූනි 19 ළනි දින ොභභ ්ඹතනඹ පි මටුහ 

 ත.  

විධි නිොඹෝ අනු හර්ඹ බහයඹ් 

 ශ්රී රංහොව් ඳලසචහත් අසළ්න පිළිඵ තහක්ණඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභු අල න ඳර්ොැණ වදුනහොන 

ප්රමුතහ ස ය ඒහ දිඹත් කිරීභ. ඒ ඹුොත් වී, ව් 

අොනකුත් ධහන ර් එශළු වහ ඳශුරු , ක්ොේත්ර ොඵෝ , 

කුළුඵඩු ොඵෝ  වහ ළප භ් ර අසනු ොනලීභ, ඳරිවයණඹ වහ ප්රහවනඹ , ඵඩහ කිරීභ ව 

්තඵහ ළීනභ ,ප්රහථමමි ව ශවින්යි ළසුම් ක්රභ , අුරුපර බහවිතඹ , තත්ත් 

වතියණඹ ්දිඹු අදහර තහක්ණඹ් වඳුනහ ළීනභ වහ ප්රචහයණඹ 

 ෘෂි ොඵෝඹ් ම ප්රහථමමි ව ශවින්යි ළසුම් පිරිළඹ අඩු කිරීභ වහ ඳසු අසනු 

තහක්ණි ක්රභ ඹහ්ත්රීයණඹ කිරීභ ව විධිභත් ඳසු අසනු තහක්ණි ක්රභොව්දඹ් 

වයවහ ෘෂිහර්මි ොඵෝඹ්ොේ ොඳෝණීඹ තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ඒ ුළි් 

ජනතහොේ ොඳෝණීඹ භට්ුභ නඟහ සිටුවීභ 

 ො වී්ොේ ්දහඹම් ව රැකිඹහ අසථමහ   ළඩිකිරීභ ව ජීොනෝඳහඹ භහර් ළඩිදියුණු කිරීභ 

වහ ග්රහමීය ඹ භට්ුමි් තියහය ෘෂි ්ශ්රිත ර්භහ්ත ංර්ධනඹ කිරීභ වහ හ්පත කිරීභ  

 නිසඳහදන අොරවිොැ ගුණහත්භබහඹ , ඳසු අසනු තහක්ණඹ පිළිඵද න ශී්පීඹ ක්රභ 

බහවිතඹ වහ බහණ්ඩ අොරවි ඳවසුම් ළඩි දියුණු කිරීභ  ුළු ඳසු අසනු තහක්ණ 

ක්ොේත්රොැ  ළඩිදියුණ ශ ශි්පීඹ ක්රභ පිළිඵ පරදහයී තහක්ණ හුභහරු වහ ඒහ ො වී් 

, ො වි ංවිධහන වහ අොනකුත් ඳහර්ලරු් වහ ොනත් අදහර ඉරක් ණ්ඩහඹම් අතය 

ප්රචලිත කිරීභ.  

 

 

 

 

2018-12-05 න දින ඹහඳනඹ දිස්රික් 

ො  ොේහ අධක් හර්ඹහරොැදී 

ඳළළත්වු ළඩුවන වහ  ඳර්ොැණ 
හඳෘති 
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මූර ප්රතිඹ 2018.12.31 ු 

ළඹශීර්ඹ (Vote) 2018 
ර්ඹු 
ෝශ 
මුදර 
රු. මි. 

2018.12.31 
දක්හ නිදවස 
ය  ති මුදර 
රු. මි. 

2018.12.31 ු මූර ප්රතිඹ රු. 
මි. 

මූර ප්රතිඹ 
ප්රතිලතඹක් 
ලොඹ් % ත 

විඹදභ 
ඵළදීම් අවිච්

ොේද 

පුනයහර්තන 
(118-02-05-03-1503) 

115 114 114 1.0  100 

ප්රහේධන (118-02-05-03-
2201වහ  
118-02-03-20-2509) 

115.5823 25.127 17.8677 52.047 38.257 93.58 

 
ළඹ ශීර්ඹ: 118-02-03-20-2509 ෘෂිර්භ අභහතහංල ප්රතිඳහදන  ංර්ධන ෘඳෘති / ඳර්ොැණ / 

ංර්ධන ෘඳෘති 85.19955 3.18 2.046 45.201 32.091 93.1 
ඳර්ොැණ 10.3827 1.947 0.1807 2.937 6.166 89.4 

ළඹ ශීර්ඹ :  බහණ්ඩහහයොැ ෘඅධ ප්රතිඳහදන ඹුොත් සිදුයන හඳෘති (118-02-05-03-2201) 

ඳර්ොැණ ්ඹතනි 
ංර්ධන වහ ොේ 
ංර්ධන ුයුු 

20.0 20 15.641 3.909  97.7 

ළඹ ශීර්ඹ වහ විොශල හඳෘති (හඳෘති ර්ඹ) :-(විොශල ණඹ,  විොශල ්ධහය,  ප්රතිඳහර්ලවීඹ, ොනත්) 

මුළු එු 230.5823 139.127 131.8677 53.047 38.257 96.8 

 

ශ්රී රංහොව් ්වහය සුයක්ෂිතතහ  තිකිරීභ වහ ඳසු අසනු තහක්ණි 
ක්රිඹහහයම් ප්රර්ධනඹ කිරීභ උොදහ ඳලසචහත් අසළ්න පිළිඵ තහක්ණ 

්ඹතනොැ ංර්ධන ුයුු සිදුකිරීභ - 118-02-05-03-2201 

ොබ ති  ප්රතිඹ -  
 

   

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත ඉරක්ඹ ශඟහයත් ඉරක්ඹ  ප්රතිඹ 
අඩුවොැ නම් 
එඹු ොවේු  

්ර්ක  ලොඹ් ළදත් ොශශීඹ 
රඵහත වළකි එශළු ොඵෝ වහ 
ොඹෝ  අඩු උසණත් ඵඩහයණ 
තත්ඹ් පිළිඵ  යීභ 

භහළු මිරිස තක්හලි වහ 
යවිර  වහ ොඹෝ අඩු 
උසණත් ඵඩහයණ 
තත්ඹ්  වඳුනහ  ළීනභ 

ඳර්ොැණඹ නිභ ො ු 
 ත.ොතෝයහ ත්  එශළු ොඵෝ 
වහොඹෝ අඩු උසණත් 
ඵඩහයණ තත්ඹ් වඳුනහ 
ොන  ත. 

- 

විදහහය වහ ඹහ්්රි ළඩඳර 
ඳවසුම් ළඩිදියුණුකිරීභ 

ජහත්තය 
ප්රමිතියණඹ්ු අදහර 
විලසෝණ ඳවසුම්  ති 
කිරීභ  

අල උඳයණ මිශදී ළීනම් 
සිදු ය  ත.  විදහහය 
විලසෝණඹ් පුළු් වී  ත. 

- 

ඩහ ොඹෝ ොේහ් රඵහදීභ වහ 
ඳසු අසනු තහක්ණ ්ඹතනොැ 
ොබ ති ම්ඳත් ළඩිදියුණුකි රීභ 

ෝහසිහහය වහ 
අොනකුත් ොබ ති ම්ඳත් 
ළඩි දදියුණු කිරීභ 

ඳසු අසනු තහක්ණඹ පිළිඵ 
පුහුණු ළඩුව් 48ක් 
ඳත්හ පුශරයි් 1522ක් 
පුහුණු ො ු  ත.පුශරයි් 
3190 ු ෝහසිහහය වහ 
ම්භ්ත්රන ඳවසුම් රඵහ දී 
රු.මි. 14 ්දහඹභක් උඳඹහ 
 ත. 

- 

ඳසු අසනු තහක්ණ ්ඹතනඹ වහ 
නිසි ොත යුරු ඳශධතිඹක්  තිකිරීභ 

ොත යුරු තහක්ණි 
ඳවසුම්  තිකිරීභ/ ුයුු 
අයමහ  ත 

පුසතහරඹ වහ අල 
තහක්ණි ොඳ ත්ඳත් 
මිශදීොන  ත.   

- 

ඳසු අසනු තහක්ණ ්ඹතන 
ොේඹ් වහ ොඹෝ යහජහරී 
ඳරියඹක් ළඳයීභ 

හර්ඹහරයීඹ ඳවසුම්  
ළඩිදියුණු කිරීභ 

අදහර උඳයණ මිශදී ොන 
්ඹතන ොේඹ් වහ රඵහ 
දී  ත. 

- 
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 9. ජහති ්වහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ  

 වළඳි්වීභ 

ජහති ්වහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ 1973 ොර් ශ්රී රංහ ජහති හගිනි නිවීොම් හඳහය භණ්ඩරඹ 

ොර ඳහර්ලිොම්්ු ඳනතක් භඟි් සථමහපිත ර ්ඹතනඹකි. ොඳය නහභඹ 15.05.2009 දින ඳළති 

ළබිනට් භණ්ඩර රැසවීොම්දි ජහති ්වහය ප්රර්ධන භණ්ඩරඹ ොර ොනස කිරීභු න්යණඹ විඹ. 

1973 ොර්දි ොභභ භණ්ඩරඹ පි මටුවීභු එක්ත් ජහන්්ොේ ංභඹ ව ්වහය ව ෘෂිර්භ 

්ඹතනොැ (Food and Agriculture Organization - FAO) ද වහඹ රළබින. ොභභ ්ඹතනඹ 

ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ ඹුොත්  ති භණ්ඩරඹකි. ්යම්බොැ දී  ොභභ භණ්ඩරඹ ඳවසුම් 

ඳඹ්ොනක් ව විොශල ්ධහය ඹුොත් ක්රිඹහත්භ න හඳෘති ම්ඵ්ධීහයොඹක් ොර ක්රිඹහ 

ෝඹ.  

 

දළක්භ 

ො වි ජනතහොේ ව අඩු යප්රහද  ති ජනතහොේ අභිභහනඹ නළතත්  ති කිරීභ වහ ළඩ  

ුව් ක්රිඹහත්භ කිරීභ භගි් ්ර්ක  සහධීනත්ඹ ව ස විලසහඹ  ති කිරීභ. 

ොභොවය 

ප්රතිරහීන්  ොේ ්ර්ක  සහධීනත්ඹ  ති කිරීභුත් අනු් භත ඹළපීොම්  ංසෘතිඹ භ වළයවීභ 

වහත් ෘෂිර්භ  ,ඳශු ම්ඳත් ව ොනත් ක්ොේත්ර  ර නිපුණතහ  ංර්ධනඹ දවහ වබහගීත් 

ංර්ධන ළඩ ුව්  ක්රිඹහත්භ කිරීභ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හර්ඹඹ 

 ංර්ධන මූරඹ් හමූ ම අයමුණක් ොොය ම ොඹ මු කිරීභු  ොභෝධහනඹ කිරීභ 

 ළමි ජනතහු ්ර්ක  ව භහජ ර්ධනඹු  ,වොඹෝගී වීභ වහ අසථමහ රඵහ දීභ  

 ංර්ධන ක්රිඹහලිඹු වබහගීවීභ වහ ළමි ජනතහු ඵරඹ රඵහ දීභ 

 සඹං ප්රචලිත තියහය ංර්ධනඹක්  ති කිරීභ වහ ඳහයම්ඳරි ළමි ජනතහොේ ස 

විලසහඹ  ති කිරීභ භ රඵහ ත වළකි අඹඹ්  ොත ොනස  කිරීභ 

 ොශශීඹ ්වහය බහවිතඹ ව නිසඳදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 ඳසු  අසනු වහනිඹ අභ කිරීොම් තහක්ණඹ බිම් භට්ුභ ොතක් රැොන ඹහභ 

මුර ප්රතිඹ -  2018.12.31 ු 

බිසට් වහ විබතහඹ 

ඳරීක්හ කිරීභ වහ බුත්තර 

ො විඳර ංර්ධනඹ  
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ළඹශීර්ඹ  2018 ර්ඹු 
ෝශ මුදර 
(රු.මි.) 

2018.12.31 
දක්හ නිදවස 
ය  ති මුදර 
(රු.මි.) 

2018.12.31 ු මූර ප්රතිඹ මූර 
ප්රතිඹ  
ප්රතිලතඹක්  
ලොඹ් % 

ත  විඹදභ ඵළදීම් අවිච්ොේද 

පුනයහර්තන 50.00 46.40 63.68 - - 127% 

ප්රහේධන  8.00 8.00 4.54 - - 56% 

 

ළඹ ශීර්ඹ වහ ෘෂිර්භ අභහතහංල   ප්රතිඳහදන   ංර්ධන ළඩුව් / හඳෘති  / ඳර්ොැණ / ොනත් 

ජහති ්වහය 
ළණොලිඹ 

6. 00  
 (රු.මි.) 2. 00 
්.ප්ර.භ .භඟි්  
මුළු ණන 
8.00 )  
 

4. 04 
( ඉතිරිඹ 
ෘෂිර්භ 
අභහතහංලඹ 
භඟි් ) 

9. 11  3. 06 151 % 

්ප භඟු් උොශර ( අභහතහංලඹ 
භඟි් 
ප්රතිපර්ණඹ 
යනු  ත. ) 

(රළබී ොන භළත. 
) 

  0.73  

ොෝඹහ ්ශ්රිත ්වහය 
නිසඳහදන ළඩුවන  

15.00  0.83 
( ඉතිරිඹ 
හෂිර්භ 
අභහතහංලඹ 
භඟි් ) 

1.08 
 

 0. 24 7. 2 % 
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31.12.2018 දක්හ ොබ ති ප්රතිඹ 
 

ක්රිඹහහයම්  මූර ප්රතිඹ  
ොබ ති ප්රතිඹ   හර්ෂි 

විඹදභ 
(රු.මි.) 

හර්ෂි 
්දහඹභ 
(රු.මි) 

භව් ොඳෝ ඉරක්ඹ 2.34 3.60 ්ොන රු ර්භහ්ත ලහරහ ුර ොභභ 
නිසඳහදන සිදු ොොර්. 01kg ඳළට් 660 ක්ද 
40kg ඳළට් 150 ක්ද නිසඳහදනඹ විඹ. දළනු 
එක්සුෲඩර් ඹ්ත්රඹ ක්රිඹහ විය මතවි  ති ඵළවි් 
නිසඳහදනඹ තහහලි අත් මටුහ  ත.  
 

ප්රතිඹ 0.90 1.16 

සුොඳෝ ඉරක්ඹ 1.48 1.80 ්ොන රු ර්භහ්ත ලහරහ ුර නිසඳහදනඹ 
සිදු ොොර්. 200g ඳළට් 1100 ක් නිසඳහදනඹ 
යන රදි. දළනු එක්සුෲඩර් ඹ්ත්රඹ ක්රිඹහ 
විය මතවි  ති ඵළවි් නිසඳහදනඹ තහහලි 
අත් මුහ  ත. 
 

ප්රතිඹ 0.46 0.80 

ඳහයම්ඳරි ව් 
හඳෘතිඹ 
රංකුට්ටිඹ 

ඉරක්ඹ 21.96 34.9 ඳහයම්ඳරි ව් 01kg ඳළට් 3522 ක් ස 
ය  ත. නිඹඹ නිහ අෝපක්ෂිත ඉරක්ඹ 
රඵහ ළීනභු ොන වළකි විඹ. 
 

ප්රතිඹ 1.67 0.66 

ත් ්වහය දවහ 
ඵඩඉරිඟු ්නඹන 
හඳෘතිඹ 

ඉරක්ඹ 7422 7642.5 ත් ්වහය නිසඳහදන ්ඹතන දවහ 
ොශදොඳ ර සථමහය මිරක්  ති යමි් 
ොභ.ොු . 36613 ක් ්නඹනඹ ය  ත. 
 

ප්රතිඹ 1609 1657 

බුත්තර ො විඳර -  
හඵනි ොඳ ොව ය 

ඉරක්ඹ 4.99 5.00 ො ම්ොඳෝසට් ොඳ ොව ය භධසථමහනොැදි 
ොඳ ොව ය ොභ.ොු  0.14 ක්ද ඵඳු් මිරණඹ 
ොභ.ොු . 0.11 ක්ද  නිසඳහදනඹ ය  ත.  
  

ප්රතිඹ 2.52 2.57 

ඌන බහවිත ඳශුරු 
බීභ නිසඳහදනඹ 

ඉරක්ඹ 0.645 0.32 ොඵෝත් 5326 ක් නිසඳහදනඹ ො ු  ත. 
ප්රතිඹ 0.711 0.359 

31.12.2018 දක්හ ොබ ති ප්රතිඹ 
ොතෝොේ පිටි 
හඳෘතිඹ /ව් පිටි 
හඳෘතිඹ 

ඉරක්ඹ 3.47 3.86 ව් පිටි 750g ඳළට් 2321 ක්ද 400 g ඳළට් 
830 ක්ද නිසඳහදනඹ ය  ත.  
 
ොතෝොේ පිටි 400g ඳළට් 2965 ක්ද, 750g 
ඳළට් 53 ක්ද ්ොන රු ර්භහ්ත ලහරහ 
ුර නිසඳහදනඹ සිදු යන රදි. 
 

   
ප්රතිඹ 0.39 0.84 

     
ොශශීඹ ඵඩ ඉරිඟු 
මිරදී ළීනොම් 
ෘඳෘතිඹ 

ඉරක්ඹ 101.8 106.0 ොශශීඹ ඵඩ ඉරිඟු 52,389kg ක් අනුයහධපුය ව 
ොභ ණයහර දිස්රික් ලි් මිරදි ්නහ රදි. 
 

ප්රතිඹ 2.635 2.309 

ඳළර තහන / ඳළර 
අොරවි භධසථමහනඹ 
නහයහොවේ් පිු 

ඉරක්ඹ 10.69 12.0 නහරි ළසිඹ්ු ව යහජ ව පුශලි 
අංලඹ් වහ ොු  ංර්ධනඹ දවහ අල 
සිඹළුභ ොශ ඳවසු මිරු රඵහදීභ සිදු ොොර්. 

ප්රතිඹ 9.320 11.70 

ඳළර තහන / ඳළර 
අොරවි භධසථමහනඹ 
ොද මර 

ඉරක්ඹ 4.30 4.72 නහරි ළසිඹ්ු ොු  ංර්ධනඹ දවහ 
අල සිඹළුභ ොශ ඳවසු මිරු රඵහදීභ සිදු 
ොොර්. 

ප්රතිඹ 5.561 6.288 

ොද මර අොරවිළර ඉරක්ඹ 50.0 51.0 ජනතහ ොත වන මිරු ොශශීඹ ්වහය රඵහ 
ළීනභු අසථමහ උදහය දීභත්, ොශශීඹ ්වහය 
නිසඳහදඹ් දිරි ළ්වීභත් සිදු යනු රළොබ්.  

ප්රතිඹ 41.58 41.01 
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   10. ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ 

වළඳි්වීභ  

1988 අං 68 දයණ ොඳ ොව ය විධිභත් කිරීොම් ඳනත ඹුොත් 1988 ොදළම්ඵර් භ 23 න දින ශ්රී 

රංහ ප්රජහතහ්්රි භහජහදී ජන යජොැ ළට් ඳත්රඹ අනු ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ 

්යම්බ යනු රළබීඹ. 

දළක්භ 

ශ්රී රංහොව් හ යන සිඹළු ොඵෝ ර නිසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවර නළංවීභ වහ අහඵනි වහ 

හඵනි ොඳ ොව ය නිඹමිත ප්රමිතිොඹ් යුක්ත ම්ඳහදනඹ වහ බහවිතඹ තවවුරු කිරිභ. 

ොභොවය 

ොඳ ොව ය විධිභත් කිරීොම් ඳනොත් විධිවිධහන අනු අදහර සිඹළු ඳහර්ලරු් ම්ඵ්ධ  

යනිමි් විදහනුකර නිර්ොශලඹ් භත ොඳ ොව ය අලතහඹ තක්ොේරු කිරීභ, ොඳ ොව ය 

්නඹනඹ වහ ොත  ඳහරනඹ, නිසි ගුණහත්ොඹ් යුු ොඳ ොව ය ොඵදහ වළරීභ  වහ අොශවිඹ තවවුරු 

කිරිභ, හඵනි වහ අහඵනි ොඳ ොව ය  බහවිතොැදී ඳරිය  මතහමීය  ොර ොඳ ොව ය බහවිතඹ ළඩි 

දියුණු කිරීභ, ො වි ප්රජහොේ ්දහඹභ ඉවශ නළංවීොම් අයමුණි් යුු ොඳ ොව ය වනහධහය ොඹෝජනහ 

ක්රභඹ ොභොවඹවීභ වහ ොඳ ොව ය බහවිත  ක්ොේත්රොැ අක්රමිතහඹ් ළශළක්වීභ වහ ක්රිඹහභහර් 

ළීනභ. 

හර්ඹබහයඹ 

 1988 අං 68 දයණ ොඳ ොව ය ඳණත විධිභත් ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 යජොැ ොඳ ොව ය භහම් (රක් ොඳ ොව ය, ො ශම ො භර්් ොඳ ොව ය , රංහ 

ොඳ සෝපට් ොඳ ොව ය භහභ ) ොඳ ොව ය ්නඹනඹ, මිර කිරීභ, ොඵදහවළරීභ වහ ොශදහභ වහ 

සහයක් ොඳ ොව ය ොත  තත්ත්ඹ් ඳත්හොන ඹහභ 
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11.   සී / රංහ ොඳ ොව ය භහභ 

ීනතිභඹ ඳසුබිභ -1957 අං 49 දයණ යහජ හර්මි ඳනත 
ඹුොත් ශ්රී රහංකි ො වි ජනතහොේ ොඳ ොව ය 
අලතහඹ් පුයහලීභ වහ ජර්භහනු මුවහණ්ඩුොව් මූර 
වහ තහක්ණි දහඹත්ොඹ් 1964 ොර්දී රංහ ොඳ ොව ය  
ංසථමහ ්යම්බ විඹ.එභ ංසථමහ 1987 අං 23 දයන යහජ 
ංසථමහ ව යජඹු ඳයහත් ්ඹතන සීමිත භහම් ඵු 
ඳත්කිරිොම් ඳනත අනු  1992 ළ්පතළම්ඵර් භ 15 ළනි දින 
සිු ඵර ඳළළත්ොන ඳරිදි සීභහ මත රංහ ොඳ ොව ය භහභ 
නමි් නළත සථමහපිත විඹ.එඹ ර්තභහනොැ 2007 අං 07 
දයණ න භහම් ඳනත ඹුොත් නළත ලිඹහඳදිංචි වී  ත. 
2008.08.01  දින සිු සීභහ මත රංහ ොඳ ොව ය භහභ වහ 
සීභහ මත තභ්ඩු ෘෂි ොඳ ොව ය භහභ ඒහඵශධ ය 
එඹ සීභහ මත රංහ ොඳ ොව ය භහොම් ොඳ ොශ ්නරු 
ප්රහොශශීඹ ොඳ ොව ය ඵඩහ ංකීර්ණඹක් ොර ක්රිඹහත්භ ොව්. 

දළක්භ  

“ ශ්රී  රහංකි ොඳ ොව ය ොශඳර නිඹමුහ ොර ෘෂි  ක්ොේත්රඹ වහ ඒ 

 ්ශ්රිත න නිඳළයුම්, ොේහ වහ ොඹදවුම් ඳඹන විවිධහංගීයණඹ ව  න ොර ු  ළරොඳන ප්රමුතභ 

්ඹතනඹ වීභ ” 

ොභොවය 

“ යහජ ප්රතිඳත්ති රු අනුකර රක් ොඳ ොව ය ඳවුෝ උඳරිභ දහඹත්ොඹ් ශ්රී රංහොව් 

ෘෂිර්භ වහ ො විජන ොේහ ක්ොේත්රොැ නිසඳහදන, ්දහඹභ වහ රහබදහයීත්ඹ ළඩිකිරීභ දවහ 

ඵහුවිධ ොශඳර ඉ්ලුභු රිරන ොඳ ොව ය නිසඳහදනඹ වහ අොරවිඹ ුළි් භහොම් රහබදහයී 

තියහය  ඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ ” . 

ෘෂිහර්මි ක්ොේත්රඹ ුර රංහ ොඳ ොව ය භහොම් හර්ඹබහයඹ 
 
ොත් , ොඳ ් වහ යඵර් ඹන හම්ප්රදහයි අඳනඹන ොඵෝඹ්  වහ අොනකුත් ෘෂි ොඵෝඹ් වහ 
අල සිඹළුභ ොඳ ොව ය ර්ඹ් ්නඹනඹ, නිසඳහදනඹ, තයහරී ොශදඳර ුර අොරවි කිරීභ වහ 
ොඵදහවළරීභ. 
  
යහජ ව ොඳ ශලි භහම් ඒහඵශධ ක්රිඹහලිඹක් ඔසොේ  ති ය ්නහ රද අොඵෝධතහ 
ගිවිසුභක් භත හඵනි ොඳ ොව ය අොරවි කිරීභ. 
 න යජොැ ප්රතිඳත්තිඹ ඹුොත් ො වි ජනතහ යහඹනි ොඳ ොව ය බහවිතොඹ් අඩු ය ඒ ොනුු 
හඵනි ොඳ ොව ය බහවිතඹ හුරු කිරීභ 

ොඵදහවළරීම් ජහරඹ 

ොභභ භහොම් ප්රධහන ඳරිඳහරන හර්ඹහරඹ වහ භධභ ඵඩහ ංකීර්ණඹ ත්තර, හුණුපිටිොැ පි මුහ 
 ති අතය භසත දියිනභ ්යණඹ න ඳරිදි දිස්රික් ොඳ ොව ය ඵඩහ 41 කි් භ්විත අොරවි 
වහ ොඵදහවළරීොම් පුළු්  ජහරඹකි් යුක්ත ොව්. ප්රධහන ඵඩහ ංකීර්ණොැ ොඳ ොව ය ොභ.ොු . 67,000 
ක් ද, ොඳ ොශ ්නරු ප්රධහන ප්රහොශශීඹ ඵඩහ ංකීර්ණොැ ොභ.ොු . 18,500 ක් ද  ුළු දියින 
පුයහ පි මටි සිඹළුභ ප්රහොශශීඹ ඵඩහ ර ොභ.ොු . 49,975  ඳභණ ඵඩහ කිරීොම් ඳවසුම් ලි් 
භ්විත ොව්. 

 

 

හඵනි ොඳ ොව ය  ප්රචලිත කිරීභ 
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2018 ර්ඹ ුශ  මූර ොබ ති ප්රතිඹ 

ප්රධහන ක්රිඹහහයභ ඉරක්ඹ - (ොභ.ොු ) අොශවිඹ (ොභ.ොු ) ්දහඹභ .(රු.මි ) 

වනහධහය ොඳ ොව ය ොඵදහ 
වළරීභ - ො විජන ොේහ 
භධසථමහන වයවහ  

253,567 187,356 1873.56 

අොනකුත් ොඵෝ වහ  
( ජහති ොඳ ොව ය ෝම් 
හර්ඹහරඹ)  

33,591 303 09 

හඵනි ොඳ ොව ය ව 
ඳළට් අොරවිඹ  

7,500 240 5.61 
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12.සීභහ මත ො ශම ො භර්් ොඳ ොව ය භහභ 

දළක්භ - ෘෂිර්භහ්තඹ වහ අල බහණ්ඩ වහ ොේහ ොන ඳභහ නිසඳහදනඹ ො ු ොඵදහ වළරීභ 

භඟි් ශ්රී රහංකීඹ ෘෂිහර්මි ක්ොේත්රඹු ධනහත්භ දහඹත්ඹ ඳඹමි් යහජ අංලඹ ු 

්දර්ලභත් ්ඹතනඹක් ලොඹ් ක්රිඹහ කිරීභ. 

ොභොවය - ශ්රී රංහොව් ප්රමුතභ ොඳ ොව ය නිසඳහදඹහ වහ ොඵදහ වරි්නහ ඵු ඳත්ොමි් යජොැ 

ෘෂිර්භහ්තඹ වහ ව දළක්ොම් හඩම්ඵය  මමිරුොක් ොමි් නිසඳහදන විවිධහංගීයණඹ, උස 

තත්ොැ නිසඳහදන එළිදළක්වීභ ව ්ඹතනොැ ඳහර්ලරු්ොේ සිඹළු අලතහ්ු විෘත 

ුයුු යමි් සහධීන ්ඹතනඹක් ොර ක්රිඹහත්භ වීභු අසථමහ  උදහය ළීනභ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

විධිනිොඹෝ අනු හර්ඹඹ් -  දියිෝ වනහධහය ොඳ ොව ය අලතහොඹ් 40%ක් ද, ොනත් 

ොබෝ වහ 4% ප්රභහණඹක්ද රඵහදීභ. 

ොබ ති ප්රතිඹ 

 ොබ ති ප්රතිඹ 

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත ඉරක්ඹ 
ොභ.ොු .  

ශහයත් ඉරක්ඹ 
ොභ.ොු . 

ප්රතිඹ අඩුවුොැ නම් එඹු ොවේු  

වනහධහය ොඳ ොව ය  147,776 122, 177 අඹවඳත් හරගුණි තත්ඹ  
වනහධහය  ොන න 
ොඳ ොව ය  

50,000 46, 380  

 

 ොඹදවුම් - මුර ප්රතිඹ 

ප්රධහන 
ක්රිඹහහයම් 

ෝශ 
මුදර 
(රු.මි) 

විඹදම් ශ 
මුදර 
(රු.මි) 

1.අතළති 
බි්ඳත් 
(රු.මි) 

2. ඵළදීම් 
(රු.මි) 

මුර ප්රතිඹ 
ප්රතිලතඹක් 
ොර 

මූර ප්රතිඹ අඩුවුොැ 
නම් එඹු ොවේු 

වනහධහය 
ොඳ ොව ය 
වහ  

2,500 681     

වනහධහය  
ොන න 

500 1, 262     

 

 

 

හඵනි ොඳ ොව ය 

නිසඳහදනඹ  
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13. රංහ ොඳ සෝපට් යහජ භහභ 

වළඳි්වීභ  

සී/ රංහ ොඳ සෝපට් ්ඹතනඹ 1992 අධලි භ 10 න දින සීමිත කීභක්  ති භහභක් ලොඹ් 

1982 අං 17 දයණ භහම් ඳනත ඹුොත් ංසථමහපිත යන රශොශ යහජ ළීනම් වහ නිජ ංර්ධන 

ංසථමහොව් එ්පඳහර ොඳ සෝපට් හඳෘතිඹ, 1987 අං 23 දයණ ොඳ දු ංසථමහ ොවෝ යජඹු අයිතිඹ 

ඳයහ ්නහ ොඳ දු භහම් ලොඹ් ඳරිර්තනඹ කිරීොම් ඳනත ඹුොත්ඹ. ොොේ නමුත් 2007 අං 

7 දයණ භහම් ්ඥහ ඳනත ඹුොත් ොභකී භහභ නළත ලිඹහ ඳදිංචි යනු රළඵ  ත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

දළක්භ  

එ්පඳහර ොඳ සෝපට් නිධිඹ  ප්රලසත ොර බහවිතහ ය නිමි් ොඳෝදහයී ොඳ සඳයස භඟි් අඳොේ 

භහතෘ භූමිඹ හයත් ඳකි් හයත් කිරීභ . 

ොභොවය  

ඳරිය  මතහමි ව න ක්රභොව්දඹ් වයවහ ොඳ සඳයස ලි් සඹංොඳෝෂිත ොමි් ජහති 

ොඳ සෝපට් අලතහඹ ළඳයීභ  

මූලි ක්රිඹහහයම් ව ොභොවයුම් සහබහඹ 

භහොම් මූලි ුයුු ොර ෘෂි ොබෝ වහ ොඳ සෝපට් ඳහහන ළීනම් කිරීභ, ළසීභ වහ 

අොරවිඹ සිදු යන අතය, 2014 ර්ලොැ දී ්ඹතනඹ භඟි් හරිඹොඳ ර, නත්ොත්ළ ොඳ ් 

ොඳ ොව ය මිරණහහයඹක් සථමහපිත ො ු උස තත්ත්ොඹ් ව හධහයණ මිරක්  මත ොඳ ් 

ොඳ ොව ය ළඳයුභ සිදු යනු රඵයි. 

ලිමිුඩ් භගි් දළනු සිං් සුඳර් ොඳ සෝපට් (SSP) නිසඳහදනඹ ම්ඵ්ධොඹ් අභහතංල 

භට්ුොභ් හච්ඡහ කි මඳඹක්භ ඳත්හ  ති අතය, ඊු අල අනුභළති් රඵහ ළීනභු ුයුු 

යමි් සිටි. 

 

 

 

ොඳ සෝපට් ොඳ ොව ය නිසඳහදනඹ 
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ොඹදවුම් - මූර ප්රතිඹ  

2018.01.01 දින සිු 2018.12.31 දින දක්හ ්ඹතනොැ ERP ව  HERP ොඳ ොව යර නිසඳහදනඹ, 

අොරවිඹ ව ්දහඹභ  ම්ඵ්ධ දත්ත : 

ොඳ ොව ය ර්ඹ නිසඳහදන ප්රභහණඹ 
(ොභට්රික් ොු ්) 

අොරවිඹ 
(ොභට්රික් ොු ්) 

්දහඹභ 
රුපිඹ් 

ERP 38,072.000 38,708.300 376,448,065 

HERP 9,055.200 9,525.550 107,487,875 

ොඳ ් 751.850 680.689 23,098,330 

එු 47,879.05 48,914.539 507,034,270 

 

2018.01.01 සිු  2018.12.31 දින වහ මූරභඹ ොත යුරු       

         (රු. මි.) 

 විකුණුම් (2018.12.31 දිනු)           -   507 

 හර්ු වහ යහජ බහ ොවීභ (සිව්න හර්ු)        - 7.3 

 ්ඹතනඹ ු මුළු ත්ම්           - 881.89 

 ්ඹතනඹ ු මුළු කීම්           - 98.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ොබ ති  ප්රතිඹ    

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් අෝපක්ෂිත 
ඉරක්ඹ 

ශඟහයත් 
ඉරක්ඹ  

ප්රතිඹ අඩුවොැ නම් එඹු ොවේු   

ERP , HERP, වහ ොඳ ් 
ොඳ ොව ය නිසඳහදනඹ ව 
අොරවි කිරීභ 

නිසඳහදනඹ :- 
46,888.35 

නිසඳහදනඹ:- 
47,879.05 

- 

අොරවිඹ:- 
43,700.00 

අොරවිඹ:- 
48,914.539 

- 
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ොනත් විොලේෂිත ඒර ප්රතිඹ 

ො වී්ොේ බහයහය අයමුදර 

අයමුද් ප්රබඹ  

ො විොත ොර තරැයි අොරවි ්දහඹභ  

අයමුදර වහ න ප්රධහන ්දහඹම් භහර්ඹ “ො විොත” ොර තරැයි අොරවි ්දහඹොභ් ඹම් 

ප්රතිලතඹක් ඵත් එඹ විටි් විු ජහති ොර තරැයි භණ්ඩරඹ භඟ හච්ඡහ ය න්යණඹ ය ත 

යුු ඵත් බහයහය ඔ්පපුොව් ව් ය  ත. 

අං 95/1317/105/081 දයණ අභහත භණ්ඩර ඳ්රිහ භඟි් ො විොත ොර තරැයිඹ භළොඹ් 1963 

අං 11 දයණ මුද් ඳනොත් 17 (2) ්ති ප්රහය විර්ජන ඳනත භහර්ොඹ් ො වී්ොේ බහයහය 

අයමුදරු ඹළවිඹ යුු න ඳරිදි ඒහඵශධ අයමුදරු ඵළය කිරීභ වහ අභහත භණ්ඩරඹ අනුභළතිඹ 

රළබී  ත. 

අයමුදෝ ්ොඹෝජන ්දහඹභ  

අයමුදෝ අතිරික්ත මුද් හලීන ්ොඹෝජනඹ කිරීොභ් රළොඵන ්දහඹම් ද ප්රධහන ්දහඹම් ප්රබඹක් 

වී  ත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ංර්ධන ළඩුව් 

1.1 ො විජන ංර්ධන ොදඳහර්තොම්්ු  භ  ක්රිඹහත්භ යන ංර්ධන ළඩුව්   

ො විජන ඵළංකු නිඹමු හඳෘතිඹ -  රු.මි 30.0  මුදරක් ප්රහේධනඹ ොර ළඳයීභ 

ෘෂිභහර් අළුත්ළඩිඹහ - අම්ඳහය, ොච්නහයිඩු , අනුයහධපුය - ො ක්භඩු, ටුළලිඹහ ව ඳදවි 

ඳයහක්රභපුය , ම්ඳව - යඳරහන ෘෂි ඳහය, කුරුණෆර දිස්රික්ොැ වීයඹුොදය නහෝ ෘෂි ඳහය 

ව ඵදු්ර දිස්රික්ොැ උඩුුොර් සිු ර මටිඹහ දක්හ ෘෂිභහර්ඹ ඹන ෘෂිහර්මි  භහර්  6  

අළුත්ළඩිඹහ්  ම්පර්ණ ශ අතය ඒ දවහ රු.මි  3.87 මුදරක් ළඹවිඹ. ප්රතිරහීන්  900 අධි 

ප්රභහණඹු ඳවසුම් ළරසී  ත. 

අයනහඹ ප්රහොශශීඹ  ෝම් 

ො ට්ාහලොැ බිම්භ් 
හඳහතිඹ  



හර්ඹහධන හර්තහ 2018 
 

87 
 

ළව් ප්රතිංසයණඹ - රු.මි 5.0   සතොම්්ුක් ඹුොත් 2017 ර්ොැ ්යම්බ යන රද 

අනුයහධපුය දිස්රික්ොැ  නඵඩළ ප්රතිංසයණ ුයුු 2018 ර්ොැ දී ම්පර්ණ යන රද 

එභඟි් ො වි ඳවු් 60 ප්රතිරහබ රඵහදීභු වළකි වී  ත.  

හර්ෂි ඳත්න අළුත් ව් භංරොැ ුයුු ොනුෝ ො විජන ංර්ධන 

ොදඳහර්තොම්්ු ොත රු.මි 3.0 ප්රදහනඹ් රඵහ දීභ. 

2017 ර්ොැ ්යම්බ ශ එොවත් ණඹ ොවීම් ප්රභහද වී තිබ විොලේ ංර්ධන හඳෘති 06 ක් 

ොනුෝ රඵහ ොදන රද ණඹ මුද්රු අදහශ හරි අඹය ළීනම් ක්රභහනුකර කිරීභු ුයුු 

යන  රද අතය ඒ අනු 2018 ර්ොැ දී රු.මි 9.92 මුදරක් අඹය ළීනභු වළකි වීඹ. 

1.2 දිස්රික් ෝම් හර්ඹහර භඟි් ක්රිඹහත්භ යන  රද විොලේ ංර්ධන ළඩුව් 

රු.මි  1.99  ප්රතිඳහදන රඵහ දී රුණෆර දිස්රික්ොැ ොඳ ්වොර ප්රහොශශීඹ ෝම් 

ො ට්ාහලොැ යත්භ්ො ඩ ්අටුොවේන ෘෂි භහර්ොැ  ළඩ අ් ය  ති අතය එභඟි් ො වි 

ඳවු් 150 ු අධි ප්රභහණඹු ප්රතිරහබ  මමි වී  ත. 

ෆ්ර දිස්රික්ොැ යඹුක්න ප්රහොශශීඹ ෝම් ො ට්ාහලොැ  අළුො ්ර  ර, ජම්ඹුවමුර 

අමුණ ඹන  සුළු හරිභහර් 02 අළුත්ළඩිඹහ ම්පර්ණ යන රද අතය එභගි් අක්ය 25 ඳභණ භූමි 

ප්රභහණඹක් හ ුයුු දවහ ජර ඳවසුම් රඵහදීභු වළකි වී  ත. 

බිම් භ් හ දවහ විොලේ අධහනඹක් ොඹ මු යන රද අතය ඒ අනු විොලේෂිත බිම්භ් හඳෘති 03 

ක්රිඹහත්භ යන රදී. ළුතය දිස්රික්ොැ බිම්භ් බීජ නිසඳහදන හඳෘතිඹක් වහ බිම්භ් ෘව 

රඵහදීොම් හඳෘතිඹක් වහ ෆ්ර දිස්රික්ොැ බිම්භ් හඹ ංර්ධන ළඩුවනක් හර්ථම 

ක්රිඹහත්භ යන රදී. 

1.3 ඌ ඳශහත් ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු භගි් ක්රිඹහත්භ යන  රද විොලේ ංර්ධන 

ළඩුව් 

2017 ර්ොැ ්යම්බ යන රද බිදුණුළ ොේහ ංසයණ අබහ ්ඹතනඹ වහ බිබිර ො වි 

පුහුණු භධසථමහනොැ ංර්ධන ුයුු ොනුෝ රු.මි 13.63  ප්රතිඳහදනඹ් රඵහ ොදන රද අතය 

ොම් න විු ළඩ අ් ය  ත. 

1.4 ජහති ්වහය ප්රර්දන භණ්ඩරඹ භ ක්රිඹහත්භ ළඩුව් 

අනුයහධපුය වහ ොභ ණයහර දිස්රික්ර ඵඩඉරිගු මිරදී ළීනභ දවහ ජහති ්වහය ප්රර්ධන 

භණ්ඩරඹ ොත රු.මි 10.0  අත්තිහයම් මුදරක් රඵහ ොදන රද අතය එභගි් එභ දිස්රික්ර ඵඩ 

ඵරිගු මිරදී ොන අදහශ අත්තිහයම් මුදර පිඹහ  ත. 

2. ප්රහොශශීඹ ංර්ධන ඵළංකු භ ක්රිඹහත්භ යන ෘෂි ලක්ති ණඹ ළඩුවන 

ොභභ ළඩුවන ඹුොත් ඹම ඳශහත් ෘෂිර්භ ොදඳහර්තොම්්ු භ ක්රිඹහත්භ   යන ෘෂි 

හඹයි් 200 බි ම කිරීොම් හඳෘතිඹ ඹුොත් 2018 ර්ඹ ුශ ප්රතිරහීන් 26 ොදොනකු දවහ 

රු.මි 8.9 මුදරක් රඵහ දී  ත. 

විොලේෂිත හඳෘති දවහ ණඹරහීන් 06 ොදොනකු දවහ රු.මි 22.4 මුදරක් රඵහ දී  ති  අතය ණඹ 

හරි  අඹ කිරීම් ක්රභහණුකර සිදු යනු රඵයි. 
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3. පුහුණු ළඩුව් 

ෘෂිර්භ අභහතංලඹු අනුයුක්ත දිස්රික් 17  ප්රහොශශීඹ ෝම් හර්ඹහර 17   ොේඹ යන  

ංර්ධන නිරධහරී් 52 ොදොනකු දවහ ්ොන රු ොේහ ංසයණ අබහ ්ඹතනොැ ොදදින 

ෝහසි පුහුණු ළඩමුළුක් ඳළළත්වීභ. 

4.  සුළු ො වී්ොේ සුඵ හධනඹ දවහ ළඩුව් ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

අනුයහධපුය දිස්රික්ොැ  කුඩු ොයෝ ඵහුර ඳතින ප්රොශල වදුනහොන ඔවු්ොේ සුඵ හධනඹ 

ොනුෝ රු.මි 0.71 ක් ළඹ ය  ඳහීනඹ ජර පිරිසිදු කිරීොම් ඹ්ත්ර 11 ක්, ්වහය පිසීභ දවහ 

ොරෝවභඹ ඵදු් බහවිතඹ ොනුු  භළටි ඵදු් රඵහ දීොම් හඳෘතිඹක් වහ දළනුත් කිරීොම් 

ළඩුවනක්  ුළු හඳෘති   03 ක් ක්රිඹහත්භ යන රදී. 

5. ෘෂිර්භ ක්ොේත්රොැ හඹයි් දිරි ළ්වීභ 

ො ස ්ශ්රිත නිසඳහදන පිළිඵද කුරතහ දළක් ව හඹොඹකු දවහ ඉ්දිඹහොව්    ඳළළත්ව ්වහය 

තහක්ණ පිළිඵද ළඩමුළුු වබහගීවීභ දවහ රු.මි 0.048 මූර අනුග්රවඹක් රඵහ දීභ. 

රුහුණු විලස විදහර භගි් ඳත්න ඥහනහ්විත ෘෂිර්භඹ පිළිඵද විොලේෂිත ම්භ්ත්රණඹක් දවහ 

රු.මි 0.9   ප්රදහනඹක් රඵහ දීභ. 

 

ෘෂිහර්මි හබිම් දුම්ො ශ හෝ නිදවස ය ළීනභ 
1. ළඹ ශීර්ඹ (Vote)  - 001-2-6-6-2202 

2. අයමුණ  - ො වී් දුම්ො ශ හෝ මුදහ වි්ඳ ්ර්ක  ොබෝ ොත ොඹ මු යවීභ 

3. නිභවුභ    - දුම්ො ශ හෝ නිදවස යත් ඉඩම් ර වි්ඳ ොඵෝ ලි් රඵහත් අසළ්න  

4. ප්රතිපර  - දුම්ො ශ හෝ නිදවසව බිම්  ප්රභහණඹ 

5. ප්රතිරහීන් - දුම්ො ශ හ ර ො වී් 

 

 

ොබ ති  ප්රතිඹ    

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් 
 

අෝපක්ෂිත ඉරක්ඹ 
 

ශඟහයත් 
ඉරක්ඹ 

ප්රතිඹ අඩුවොැ නම් එඹු 
ොවේු  
 

ඳුම්ො ශ හ 
ොනුු ොනත් 
වි්ඳ ොබෝ 
වදු්හදීභ, කුරුණෆර 
වහ පුත්තරභ දිස්රික්ඹ 

ඉබ්ඵහමු ො වී් 141  අක්ය 
60ක් යුළණු බීජ හ 

100% ප්රතිඹක්  - 

පුත්තරභ රහඳොැ ො වී් 78 ක් 
අක්ය 40  බීට් බීජ හ 

100% ප්රතිඹ  

අල ්ම්ඳ්න රඵහදීභ 87%  

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් 
 

අෝපක්ෂිත ඉරක්ඹ 
 

ශඟහයත් ඉරක්ඹ ප්රතිඹ අඩුවොැ නම් එඹු 
ොවේු  
 

භධභ 
ඳරහත(උඩුදුමුඵය , 
ොත්ොදනිඹ ) 

ම්මිරිස හ  
(125 අක්ය) 

154.75අක්ය හ ය 
 ත 

 

 ක්ෂුද්ර ජර ම්ඳහදන ක්රභ රඵහදීභ 
 ( ඒ 13ක් රඵහදීභ) 

ඒ 15ක් රඵහදී  ත.  

 ුය ුළංකි රඵහදීභ (250ක් ුළංකි) 300 ුළංකි රඵහදී  ත.  
ොඳ ොර ්නරු  ොර කුලණු  හ  අක්ය 184.5 හය 

 ත 
ොඳ ොර ්නරු  
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ඵදු වන නිර්ොශල - ෘෂි තහක්ණි ොඹදවුම් වහ ඵදු වන නිර්ොශල රඵහදීභ 

ෘෂි තහක්ණි ොඹදවුම් වහ අදහර න ඳනත් ඹුොත් රඵහදී  ති න්රු ඵදු, ළට්  ව ොස වන 
දවහ ඉ්ලුම් කිරීොම්දී නිර්ොශල රඵහදීභ  සිදු ොොර්.   2018.12.31 න විු  එභ නිර්ොශල 
රඵහදීොම් තත්ත්ඹ ඳවත ්හය ොව් . 

i. න්රු ඵදු  නිර්ොශල  - 186  

ii. ළට් නිර්ොශල  -  12 

iii. ොස නිර්ොශල  - 184 

 

 

ස ොවලීොම් ඳහරන ඳනත 

1951අං 09 දයන  ස ොවලීොම් ඳහරන ඳනත  

  ්වහයභඹ ළදත්භක්  මත පර දයන ො ස ස, ොද් ස වහ ළවළණු ර්ොැ ත් ස 

්යක්හ ය ළීනභ වහ 2000 අං 01 දයන ස ොවළීම් ඳහරනඹ කිරීොම් (ංොලෝධන) ඳනත වහ 

1951 අං 09 දයන ස ොවලීම් (ඳහරන) ඳනත ඹුොත් අෝපක්ෂිත අයමුණු පර ය ළීනභ වහ  

ඳවත ඳරිඳහරන විධිවිධහන ක්රිඹහත්භ ය  ත. 

 

 

 

 

 

 

මූර ප්රතිඹ  
 

ප්රධහන ක්රිඹහහයම් ෝ ශ 
මුදර 
(රු.මි.) 

විඹදම් ශ මුදර 
(රු.මි.) 

1. අතළති 
බි්ඳත් 
(රු.මි.) 

2. 
ඵළඳිම් 
(රු.මි
.) 

මූර 
ප්රතිඹ 

ප්රතිලතඹක් 
ොර 

මූර 
ප්රතිඹ 
අඩුවොැ 
නම් එඹු 
ොවේු  

දුම්ො ශ හ ොනුු 
ොනත් වි්ඳ ොබෝ 
වදු්හදීභ ඹම ඳරහත  

27.68 19.19  
   

දුම්ො ශ හ ොනුු 
ොනත් වි්ඳොබෝ 
වදු්හදීභභධභ ඳරහත  

17.99 17.58 0.16 

   

ොඳ ොර ්නරු 

6.43 4.76  
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ස ොවළීම් ඳහරන ඳනතු අදහර  ෘෂි තහක්ණ අංලඹ 2018 ය ුර ෘෂිර්භ 

අභහතහංලඹ ොත ොඹ මු යන අඹදුම්ඳත් වහ ලිපිෝන ම්ඵ්ධොඹ් ක්රිඹහකිරීභ 

 

 

අනු 
අංඹ 

දිනඹ දිස්රික්ඹ ප්රහොශශීඹ 
ෝම් 

ො ට්ාහලඹ 

ඉ්ලුම් කිරීභු ොවේු ඉ්ලුම් ය  ති ො ස/ොද් 
ස ංහ 

අනුභළතිඹ 
රඵහ දු් 
ො ස ස 
ංහ 

සිටුහ 
 ති 
ො ස/ 
ොද් ඳළර 
ංහ 

01. 2018.01.
11 

ඵදු්ර ඵණ්ඩහයොර ොක්. රයිෂස පුශලි 
්ඹතනොැ අවුඩ් 
හ වහ 
ඵහධහහරී ොර 
පි මටීභ. 

ො ස ස 23 ො ස ස 
23 

ො ස ඳළර  
50 

02. 2018.03.
06 

ෆ්ර දළයණිඹර රරහ් ු 
භහොභ ම මිඹනවිු 
ුඹහොඹ ම 
ො සව්ද 
ො ුො ම පි මටි 
යඵර් න හ 
වහ ඵහධහහරී 
ොර පි මටීභ. 

ො ස ස 72 ො ස ස 
72 

ො ස 
ඳළර  
153 

03. 2018.05.
25 

භහතෝ යත්ොත ු හුණුර ුඹහොැ 
ජීවිත වහ ොශඳර 
රු අනුරුදහඹ 
ොර පි මටීභ 

ො ස ස 23 
ොද් ස  02 

ො ස ස 
23 
ොද් ස  
02 

ො ස 
ඳළර  64 
 

04. 2018.06.
11 

ළුතය භුභ ඳ්ොරො ඩ 
ුඹහොැ ජීවිත වහ 
ොශඳර රු 
අනුරුදහඹ ොර 
පි මටීභ 

ො ස ස 82 
ොද් ස  02 

ො ස ස 
82 
ොද් ස  
02 

ො ස 
ඳළර  
192 

05. 2018.07.
24 

යත්නපුය  වළලිඹො 
ඩ 

දර්රෆ්ඩ් ුඹහොැ 
ජීවිත වහ ොශඳර 
රු අනුරුදහඹ 
ොර පි මටීභ 

ො ස ස 18 ො ස ඳළර 
සිටුවීොම් 
ප්රතිඹ 
දුර්ර 
ඵළවි් 
ොභොතක් 
අනුභළතිඹ 
රඵහ දී 
නළත. 

    - 

06. 2018.07.
24 

යත්නපුය කුරුවිු ොවමි්ොෂෝඩ් 
ුඹහොැ ජීවිත වහ 
ොශඳර රු 
අනුරුදහඹ ොර 
පි මටීභ 

ො ස ස 24 
ොද් ස  05 

ො ස ඳළර 
සිටුවීොම් 
ප්රතිඹ 
දුර්ර 
ඵළවි් 
ොභොතක් 
අනුභළතිඹ 
රඵහ දී 
නළත. 

    - 

07. 2018.08.
14 

භවනුය ඳසඵහොෝය
ෝ 

රොඵ ඩ ුඹහොැ 
ජීවිත වහ ොශඳර 
රු අනුරුදහඹ 
ොර පි මටීභ 

ො ස ස 20 
ොද් ස  02 

ො ස ස 
20 
ොද් ස  
02 

ො ස 
ඳළර  40 
ොද් 
ඳළර 04 
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ඳලිොඵෝධ නහල ඳරන ඳනත  ක්රිඹහත්භ කිරීභ  

 අං 20179/37-2018ජූලි 11 ළට් ඳත්රඹ භඟි් ංොලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 අං 20179/38-2018ජූලි 11 ළට් ඳත්රඹ භඟි් ංොලෝධන ඉදිරිඳත් කිරීභ 

 1980  අං 33 දයන ඳළිොඵෝධනහල ඳහරනඹ කිරීොම් ඳනොත් 9 න ්තිඹ ඹුොත් 
2018.09.13 දිනඅං 2088 /57 දයන ළට් ඳත්රඹ ඳරයන රදී. 

 

 

අනු 
අංඹ 

දිනඹ දිස්රික්ඹ ප්රහොශශීඹ 
ෝම් 

ො ට්ාහලඹ 

ඉ්ලුම් කිරීභු 
ොවේු 

ඉ්ලුම් ය  ති 
ො ස/ොද් ස 
ංහ 

අනුභළතිඹ 
රඵහ දු් 
ො ස ස 
ංහ 

සිටුහ  ති ො ස/ 
ොද් ඳළර ංහ 

08 2018.10.1
5 

ළුතය භුභ ඳ්ොරො ඩ 
ුඹහොැ ජීවිත වහ 
ොශඳර රු  වහනි 
න  ොර පි මටීභ 

ො ස ස 58 
 

ො ස ස 
58 
 

ො ස ඳළර  118 

09. 2018.10.0
8 

භහතෝ ඹුත්ත ළරභ ුඹහොැ 
ජීවිත වහ ොශඳර 
රු අනුරුදහඹ 
ොර පි මටීභ 

ො ස ස 19 
ොද් ස  02 

ො ස ස 
19 
ොද් ස  
02 

ො ස ඳළර  49 
ොද් ඳළර 05 

10. 2018.10.1
0 

භහතෝ උකුොර හු්නසගිරිඹ 
ුඹහොැ ජීවිත වහ 
ොශඳර රු 
අනුරුදහඹ ොර 
පි මටීභ 

ො ස ස 102 
ොද් ස  05 

ො ස ඳළර 
සිටුවීොම් 
ප්රතිඹ 
දුර්ර 
ඵළවි් 
ොභොතක් 
අනුභළතිඹ 
රඵහ දී 
නළත. 

  - 
 

 

11. 2018.11.2
9 

ෆ්ර ඹටිඹ්
ොත ු 

ොඳ ්පිටිඹ-
භහලිොඵ ඩ විදුලි 
රැවළ් භහර්ඹු 
ඵහධහන ොර 
පි මටීභ. 

ො ස ස 16 
 

ො ස ස 
16 
 

-  

12. 2018.12.1
9 

ෆ්ර යඹුක්න බ්රළ්ඩික්ස ්ඹතනඹ 
විසි් ඉදිකිරීභු 
නිඹමිත න 
ර්භහ්තලහරහ 
ො ඩනළගිලි භුමිොඹ ම 
ඉදිකිරීම් රු 
ඵහධහන ොර 
පි මටීභ. 

ො ස ස 18 
 

ො ස ස 
18 
 

ො ස ඳළර 37 
 

13. 2018.12.3
1 

ෆ්ර යඹුක්න ු් මරිඹ - ෆ්ර 
දක්හ දිොන ද. ොෝ. 
132 විදුලි රැවළ් 
භහර්ඹු ඵහධහන 
ොර පි මටීභ. 

ො ස ස 23 
 

ො ස ස 
23 
 

ො ස ඳළර 46 
 

14. 2019.01.1
8 

භවනුය ඳහතොවේහ
වළු 

යහර සිු 
ඳ්ොරළෝ 
දක්හ දිොන ද. 
ොෝ. 132 විදුලි 
රැවළ් භහර්ඹු 
ඵහධහන ොර 
පි මටීභ. 

ො ස ස 26 
 

ො ස ස 
26 
 

-  

15. 2019.01.1
8 

කුරුණෆ
ර 

භහතභ භධභ අධිොව්ගී 
භහර් හඳෘතිඹ 
වහ ඳයහොන 
 ති ඉඩභක් වීභ. 

ො ස ස 28 
 

ො ස ස 
28 
 

-  
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හර්ඹහධන හර්තහ ස කිරීභ ව ංසයණඹ  

 
 
ොභොවඹවීභ 

ොක්.ඩී.එස රු්ච්ද්ර භවතහ  ෝම් (ෘෂිර්භ , ග්රහමීය ඹ ුයුු , ඳශු 
ම්ඳත් ංර්ධන, හරිභහර් වහ ධීය වහ 
ජරජ ම්ඳත් අභහතහංලඹ) 

ඩී.වී.ඵ්දුරොේන භවතහ  ෝම්  (ෘෂිර්භ , ග්රහමීය ඹ ුයුු , ඳශු 
ම්ඳත් ංර්ධන, හරිභහර් අභහතහංලඹ) 

ලහ්තහ විජඹයත්න මිඹ  ෝම්  (ෘෂිර්භ , ග්රහමීය ඹ ුයුු , ඳශු 
ම්ඳත් ංර්ධන, හරිභහර් අභහතහංලඹ) 

එ්. නිභ්හ ඩඹස මිඹ  අතිොර් ෝම්  
 (ොභොවයුම් වහ  යුම් ) 

ඩබ්.ඩබ්.එස.භංර භවතහ  අධක් (ළරසුම් ) 

ම්ඵ්ධීයණඹ වහ ොෝදුඳත් 
ඵළලීභ  

එච්.පී.ඊ.එම්. තිොේයහ භවතහ  වහය අධක් (ළරසුම්) 
 
වහය අධක් 
 ( ළරසුම්) 

එච්.එ්.සී.එ්.ොව්්දි මිඹ  

 ඩී.එ් .අොේපිටිඹ මිඹ  වහය අධක් (ොභොවයුම් වහ  යුම් ) 

හර්තහ ස කිරීභ ව 
ංසයණඹ  

අයි.එස.ඒ. ොවේහඳතියණ මිඹ  ංර්ධන නිරධහරී 
(ළරසුම් අංලඹ - ෘෂිර්භ අංලඹ ) 

ොත යුරු රඵහ දීභ   සිඹලුභ අංල /  ්ඹතන ප්රධහීන් වහ විඹ බහය නිරධහරී් 

මු්යඹ  
  

ශ මරු ොඳොර්යහ භඹහ  ඳරිණ දත්ත ක්රිඹහරු , භහධ ඒඹ 
(ෘෂිර්භ අංලඹ ) 

ඳරිණ  ංසයණ වහඹ   ජී. චලිත භධු්ත   ඳරිණ පුහුණු , 
ළරසුම් අංලඹ  
(ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ) 
 

බහහ ඳරිර්තනඹ - ඉංග්රීසි   
 

එස.එම්.එ්.චුරිහ භයවීය ොභඹ බහහ ඳරිර්ත  
අග්රහභහත හර්ඹහරඹ 

බහහ ඳරිර්තනඹ  - ොදභශ ොභ ොව භඩ් ජබීර් ොභ වහභඩ් 
රි්හ් භවතහ 

ඩුඵහයි තහනහඳති හර්ඹහරඹ   

බහහ ඳරිර්තනඹ  - ොදභශ 
ම්ඵ්ධීයණඹ ව අ් 
ස කිරීභ  

ෂර්හ් යහසික්  භවතහ  ංර්ධන නිරධහරී.  
ජහති ොඳ ොව ය ෝම් හර්ඹහරඹ - 
(ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ) 

ොඳ ත් මුද්රණ ුයුු  ප්රම්ඳහදන ඒඹ   ෘෂිර්භ අංලඹ  

ප්රහලනඹ ළරසුම් අංලඹ , ෘෂිර්භ අභහතහංලඹ 
pmeagri@gmail.com  

 

mailto:pmeagri@gmail.com

