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වළඳින්ීමභ  

ංගතත තමකඹ ඹටකමක වුද ශ්රී රංෙහකආ ආර්ක ෙ ංර්ධනකණ ්රධහන අංලඹක් න 

ෙෘෂිෙර්භ ක්කේත්රඹ ඉවරට සහ තඵක න්  ය 2030 න විට අඳ විසින් අමකඳමක ෙය ගතත යුතු 

තියහය ංර්ධන ඉරක්ෙ අතය, හගින්න නළතිෙය ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ව ඹවඳමක කඳෝණ  

තමකමකඹන් ඇතිකිරීභ  කෙකයහි අඳ විසින් ෘජුභ අධහනඹ කඹොමු ෙය ඇත. එකභන්භ 2021 ය 

රෙන විට කභභ  තියය ංර්ධන ඉරක්ෙ කත රඟහ වීභ පිළිඵ අභහතයහංලඹ විසින් ෙස ෙය 

ඇති ෙෘෂිෙර්භ ්රතිඳමකති වහ ළරසුම් පිළිඵ මූලිෙ අධහනඹ කඹොමු ෙය සඹංකඳෝෂිත ඵ අමකෙය 

ගතළනීභට කේශීඹ ෙෘෂිෙර්භඹ ්රර්ධනඹ කිරීභ අයමුණු ෙය ගතනික න් ළඩටවන් රැක් ආයම්බ ෙය 

ඇත. කම් අතය විකේල ආධහය භත ක්රිඹහමකභෙ ෙයන රද  “කේලගුණිෙ සුහුරු හරි ෙෘෂිෙර්භ 

යහඳෘතිඹ”, “ෙෘෂිෙර්භ නවීෙයණ යහඳෘතිඹ” , “කුඩහ ඳරිභහණ ෙෘෂි යහඳහය වවුල්ෙහරීමක 

ළඩටවන” කභන්භ “ඵඩල්ගතභ න කිරි ළෙසුම් ෙර්භහන්ත ලහරහක් සථහපිත කිරීකම් යහඳෘතිඹ” 

ව “කුඩහ ඳරිභහණ කිරි නිසඳහදන මූඳෙහය ක ති ංර්ධනඹ කිරීකම්  යහඳෘතිඹ” ෙෘෂිෙර්භ 

ක්කේත්රකණ උන්නතිඹ කනුකන් දිඹමක ෙයන රද යහඳෘති කආ. 

එකභන්භ , ෙහෂිෙර්භ අභහතයංලඹ භඟින් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට ළරසුම් ෙය ඇති  විකලේ 

යහඳෘති අතය කෙොවිඩ් 19 - වදිසි  තමකමක භත ක්රිඹහමකභෙ ළඩටවන් ඹටකමක  ඹටකමක ගතඵඩහ 

ඳවසුෙම් ඇති කිරීභ (CERC) වහ කරෝෙ ඵළංකුකආ (CERC) ණඹ ඳවසුෙභ ඹටකමක 2021 ර්කණ දී 

රු.ක . 1036 ෙ පිරිළඹක් දයහ  COVID ංගතතකඹන් අගතතිඹට ඳමක ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ 

වහ බිජ වහ ඳළරෆටි කඵදහදීභමක,  දියින පුයහ ගතඵඩහ 102 ක් ඉදි කිරීභමක  ආයම්බ ෙය ඇත. තද,  

අන්තර් ම්ඵන්ධන වළකිඹහ ංර්ධන යහඳෘතිඹ (ICDP) කරෝෙ ඵළංකු ණඹ ආධහය භත ආර්ක ෙ 

පුනර්ජීනඹ  කනුකන් වඳුනහගතමක ්රකේලඹන්ශි ඹටිතර ඳවසුෙම් ංර්ධනඹ උකදහ  ශ්රී රංෙහ 

තුශ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට ළරසුම් ෙයනු රඵන යහඳෘතිඹකි. යහඳෘතිකණ මුළු ටිනහෙභ ඇභරිෙහනු 

කඩොරර් ක ලිඹන 500 ක් , සුයක්ෂිත, ෙහර්ඹක්භ ව කේලගුණ සුහුරු ම්ඵන්ධතහ ළඳයීභ ව 

කතෝයහගතමක දිසත්රික්ෙ ර යහඳෘතිඹ ඹටතට අඹමකන ඳහර්ල විඵර ගතළන්වීභ භඟින් ංයචෙ කදෙක් 

සසකේ ක්රිඹහමකභෙ න අතය භවහ භහර්ගත අභහමක ඹහංලඹ  ව ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලඹ භඟින් ක්කේත්ර 

ංර්ධනඹ වහ කභභ මුදර ආකඹෝජනඹ කිරිභට අකේක්හ කෙකර්. එකේභ තදුයටමක , 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ තරුණ  යහඹෙමක ංර්ධන ළඩටවන   තරුණ ්රජහ ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ කත 

ආෙර්නඹ ෙය ගතළනීභට ෙටයුතු ෙය ඇත.   එකභන්භ, ග්රහමීය ඹ ජනතහ කත  න තහක්ණඹ කගතන 

ඹහභ  භඟින් ෙෘෂිෙර්භකණ නයතහඹක් ඇති කිරීභ තරුණ ්රජහකේ ආෙර්ලණඹට කවේතු නු ඇති 

ඵළවින් කතොයතුරු තහක්ණ ඳේධති, නළකනෝ තහක්ණඹ බහවිතඹ, ව ආයක්ෂිත ගතෘවතුශ ගතහ, න 

නිඳළයුම් දිරිභමක කිරීභ වහ න නිඳළඹම්ෙරුන් යහජය ආකඹෝජෙඹන්ට වඳුන්හ දීභ ළනි ක්රිඹහෙහයෙම් 

භඟින්  ෙෘෂිෙහර්ක ෙ තරුණ  යහඹෙමක ංර්ධන ළඩටවන දිඹමක ෙය ඇත.   

 

2021 ර්ඹ වහ න ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ ඉරක්ෙ ඳදනම් වී ඇමකකමක ඩහමක පරදහයී, ඳරිය 

හිතෙහමීය  වහ අඳනඹනහභිමුඛ අංලඹක් ඵට ඳමකකෙොට තහක්ණිෙ බහවිතකඹන් වහ ඉවශ 

ටිනහෙභකින් යුමක කඵෝගත ගතහ කිරීභ වහමක ෙෘෂි යහඳහය අගතඹ දහභඹන් ්රර්ධනඹ කෙොට   ආ්රිත 

රැකිඹහ අසථහන් බිහි ෙයක න් ජහතිෙ ආර්ක ෙ  ංර්ධනකණ  ්රධහන  වවුල්ෙරුකු ඵට ෙෘෂිෙර්භ 

අංලඹ ඳමක කිරීභටඹ.   අනු ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ ංර්ධනඹ  භඟින් ජහතිෙ ආර්ක ෙ ංර්ධනඹට 

දක්න දහඹෙමකඹ ඉවශනළංවීභ ව ය 2030 න විට පුයහ ගතත යුතු තියහය ංර්ධන ඉරක්ෙ 

කෙකයහි අධහනඹ කඹොමු ෙයක න්  ංර්ධන ළඩටවන් සිදු කිරීභට පිඹය කගතන ඇති අතය 2022 

ය ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ක්කේත්රඹ ංර්ධනඹ කිරීභට අධහනඹ කඹොමු ෙය ඇත.  විකලේෂිත ක්කේත්ර 

වඳුනහකගතන   වහ ංර්ධන ඉරක්ෙ ෙස ෙය ඇත.   
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කෘෂික්තභ අභහායහාංලඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දළක්භ 
ආවහය සුයක්ෂිාාහඹ වහ යහි ක භෘද්ධිඹ ිගදහ කහ්තඹක්භ, පරදහයි වහ ලක්ි භත් 

කෘෂිකහ්තමික අාංලඹක් 

 

ගභගවය 
සබහවික ම්ඳත් ි යහය කශභනහකයණඹ තුළින් භහජීඹ ලගඹන් පිළිගතත් වහ 

හණියභඹ නළඹුරුකින් යුතු, ගගතෝලීඹ ායඟකහරී නිසඳහදනඹක් බිහි කයන 

යහඹකත් කෘෂික්තභහන්ාඹක්  හක්හත් කය ගතළනීභ 
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අාංක2235/45 වහ 2021 ජලි භ 07 දින දයණ ශ්රී රාංකහ ප්රයහාහන්්රික භහයහදී යනයයග  අි  

විගලේ ගතළට් ඳත්රඹ 

1. විඹ ඳථඹ 

ි යය ගර ාං්තධිා ශ්රී රාංකහක් 

 

 

 

ආ්තථික ාං්තධනඹ 
දශ යහි ක නිසඳහදනඹට ඉවශ දහඹකත්ඹක් 

රඵහ දීභ 
 

  

ආවහය සුයක්ෂිාාහඹ 
ගද්ශීඹ වහ යහායන්ාය ඳහරිගබෝිකකඹන් ගා  

විගන් ගාොය ගුණහත්භක ආවහය වහ කෘෂි 

නිසඳහදන ළඳයීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ෙෘෂි යහඳහරිෙ ්රජහක් 

 

  

භෘද්ධිභත් ගද්ශීඹ කෘෂි 

ාංසකෘි ඹක් 

 

  

ගගතොවියනාහගේ ජීගනෝඳහඹ 

භහ්තගත ළඩි දියුණුක් 

හනියභඹ ලගඹන් පරදහයී 

න ාහක්ණික කෘෂි 

නිසඳහදන ක්රභගදදඹක් 

(Agro 

industrialization  

  

කෘෂිකහ්තමික ම්ඳත් 

ඉවශ පරදහයිාහඹකින් 

ප්රගඹෝයනඹට ගතළනීභ 

 

ංඹළු 

ඳහ්තලසකරුන් ම්ඵන්ධ කය ගතත් 

ඒකහඵද්ධ ප්රගදලඹක් 

 

“න තහක්ණිෙ ෙෘෂිෙර්භහන්තඹක්” 

 

යහි ක කෘෂිකහ්තමික ප්රි ඳත්ි ඹ 
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2. කහ්තඹඹන් වහ ක්තායඹන් 

 “ගෞබහගතයග   දළක්භ” ප්රි ඳත්ි  ප්රකහලඹට අනුකර වහ යයඹ භිකන් ්රිඹහත්භක කිරීභට අග්ක්ෂිා ගනත් 

යහි ක ප්රි ඳත්ීනන් භා පිහිටහ “න ාහක්ණික කෘෂික්තභහන්ාඹක්” ඇි  කිරීභ 

3. සුවිගලේෂි ප්රමුතාහ  

1. ම්්රදහයිෙ කගතොවීන්, තරුණ ඳයපුය ව ශිය ශියහන් නවීන තහක්ණඹ හිත ෙෘෂි 

අධයහඳන අසථහ කත කඹොමු කිරීභ වහ එක් එක් ඉරක්ෙ ෙණ්ඩහඹම් රට ගතළරකඳන 

ෙෘෂි තහක්ණිෙ දළනුභ පුළුල් කිරිභ 

2. තරුණ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ යහඹෙයින් කගතොඩනළීමභ වහ දිරි ගතළන්වීභ 

3. ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ නගතහසිටුවීභ වහ අදහශ සිඹළු ආඹතන  ෙහඵේධ කෙකයන ඹහන්ත්රණඹක් 

හිත ්රකආලඹක් ෙස කෙොට ක්රිඹහමකභෙ කිරිභ 

4. ෙෘෂිෙර්භහන්තකණ දී කඹොදන යහඹනිෙ ඳළිකඵෝධ ව කනමක යහඹනිෙ ංකඹෝගත නිලසචිත 

්රක තිඹක් හිත නිඹහභනඹ කිරීභ වහ ්රභකආදඹක් ෙස කිරීභ 

5. ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ෙටයුතු රට අලය ඳරිදි මූරය ම්ඳමක, ගතහ යක්ණ ්රභ වහ කගතොවි වි්හභ 

්රභකආදඹන් පුළුල් කිරිභ 

6. ෘජු නිසඳහදෙයින්, ළෙසුම් ආඹතන, කතොගත කශ භහගතභ ව අඳනඹන භහගතම් අතය 

ළඳයුම් ඵතහ ලක්තිභමක කිරීභ භගින් කගතොවීන්කේ නිසඳහදන වහ ඉවශ ක රක් රඵහදීභ 

7. නිසඳහදන අකරවිෙයණ ඳවසුෙම් වහ න උඳහඹ භහර්ගිෙ ළරසභක් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ 

8. අසනු කනරන අසථහන්හිදී යජකණ ළරසුම් වගතත භළදිවමක වීභ භගින් නිසඳහදෙයින්කේ 

ආදහඹභ ඳවශ ළටීභ නිඹහභනඹ කිරීභ 

9. කේලගුණිෙ කනසෙම්, ෙහරගුණකණ දදනිෙ කතොයතුරු කගතොවි ජනතහට න්නිකආදනඹ 

කිරීභ භගින් සහබහවිෙ ආඳදහන් අභ කිරීභ 

10. ්රක තිකඹන් යුතු ීජජ වහ ඳළශෆටි කගතොවි ජනතහට රඵහ දීකම් ්රභකආදඹන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ 

11. ජර ෙශභණහෙයණඹ වහ කගතොවීන්කේ ගතහ අලයතහ අනු ජර ළඳයුභ ෙශභනහෙයණඹ 

කිරීභ 

 

 

 

 

1. ෙෘෂිෙර්භ විඹට අදහර ්රතිඳමකති ම්ඳහදනඹ  

2. අදහර යහජය අභහතයහංල කත ්රතිඳමකතිභඹ භගතකඳන්වීභ 

3. ජහතිෙ අඹළඹ, යහජය ආකඹෝජන වහ ජහතිෙ ංර්ධන ළඩපිළිල් ඹටකමක යහඳෘති ක්රිඹහමකභෙ 

කිරීභ 

4. අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඇති ආඹතනඹන්වි විඹඹන් වහ ෙහර්ඹඹන් වහ ඊට අදහර ්රතිඳමකති, 

ළඩටවන් ව යහඳෘති ම්ඳහදනඹ, ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ, ඳසු විඳයම් කිරීභ වහ ඇගතයීභ   
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4. ආඹතනිෙ වහ දනතිෙ යහමු  
 

 

කදඳහර්තකම්න්තු යසථහපිත ආඹතන වහ 

යහජය ංසථහ 
්රිඹහත්භක කශ යුතු නීීන ව අණ ඳනත් 

1.ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු 

1921 අංෙ 37 දයණ ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තුකආ ආඥහ ඳනත  

1999 අංෙ 35 දයණ ලහෙ ආයක්ෙ ඳනත  

2003 අංෙ 22  දයණ ීජජ ඳනත 

1980 අංෙ 33 දයණ ඳලිකඵෝධ නහලෙ ඳනත 

1951 අංෙ 25 දයණ ඳ ංයක්ණඹ පිළිඵ 

ඳනත 

1951 අංෙ 9 දයණ ගතස කවලීකම් (ඳහරන) ඳනත  

2.ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ කගතොවිජන යක්ණ 

භණ්ඩරඹ 
1999 අංෙ 20 දයණ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ කගතොවිජන 

යක්ණ  ඳනත 

3.ජනතහ තු ංර්ධන භණ්ඩරඹ 
1972 අංෙ 11 දයණ යහජය ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

වකඹෝීමතහ ඳනත 

4.සීභහ හිත රංෙහ කඳොසකේට් භහගතභ 2007 අංෙ 7 දයණ භහගතම් ආඥහ ඳනත  

5.වී අකශවි භණ්ඩරඹ 1971 අංෙ 14 දයණ වී අකශවි භණ්ඩර ඳනත  

6.කවක්ටර් කෙොබ්ඵෆෙඩු කගතොවි ෙටයුතු 

ඳර්කණණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ 
1972 අංෙ 5 දයණ කගතොවි ෙටයුතු ආඥහ ඳනත  

7.ශ්රී රංෙහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකති 

බහ 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකතිඹ වහ න ශ්රී 

රංෙහ  බහ ඳනත (1987 අංෙ 47) 
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5. යහයය අභහායහාංල 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ෙහඵනිෙ කඳොකවොය නිසඳහදන ්රර්ධන වහ ළඳයුම් නිඹහභන ව වී වහ ධහනය, ෙහඵනිෙ 

ආවහය, එශළු, ඳශතුරු, ක රිස, ළුණු වහ අර්තහඳල් ගතහ ්රර්ධන, ීජජ නිසඳහදන වහ උස 

තහක්ණ ෙෘෂිෙර්භ යහජය අභහතයහංලඹ 

2. ඳශු ම්ඳමක, කගතොවිකඳොශ ්රර්ධන ව කිරි වහ බිමකතය ආ්රිත ෙර්භහන්ත යහජය අභහතයහංලඹ 

3. 
ඳසුගතහමීය  ්රකේල ංර්ධන ව ගතෘවහ්රිත මකමක ඳහරන වහ සුළු ආර්ක ෙ කබෝගත ගතහ ්රර්ධන 

යහජය අභහතයහංලඹ 
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1. ආාංශික යෙවඹ 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලකණ  ංයුතිඹ ඳහරන වහ භහන ම්ඳමක අංලඹ, මුදල් අංලඹ, ෙෘෂි ංර්ධන (I) 

අංලඹ, ෙෘෂි ංර්ධන (II) අංලඹ,ෙෘෂි තහක්ණ අංලඹ, ළරසුම් අංලඹ, ්රතිඳමකති වහ කභකවයුම් 

අංලඹ, අබයන්තය විගතණන අංලඹ ලකඹන් ව ්රධහන අංල අටක්   ඹටකමක ංවිධහන ගතත සිඹ ෙහර්ඹඹ 

වහ ෙර්තයඹ ඉටු ෙයනු රඵයි. 

ඳහරන අාංලඹ වහ භහන ම්ඳත් ාං්තධන අාංලඹ 
 

භහන ම්ඳත් ාං්තධන අාංලඹ 
 

භහන ම්ඳමක ංර්ධන අංලඹ; ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලකණ අතිකර්ෙ කල්ෙම් (ඳහරන වහ භහන 

ම්ඳමක ංර්ධන) ඹටකමක ක්රිඹහමකභෙ න අංල 05 අතුරින් ඇති එක් අංලඹකි. එභ අංලඹ භඟින් 

අභහතයහංල නිරධයඹන්කේ ව අභහතය ෙහර්ඹ භණ්ඩරකණ හභහිකෙඹන්කේ භහන ම්ඳමක 

ංර්ධනඹට අදහශ ෙහර්ඹඹන් සිදු ෙයනු රඵන අතය අභහතයහංලකණ තළඳෆර, පුසතෙහරඹ ව 

කල්ඛනහගතහයඹ ද එඹට අඹමක කආ.   

කහ්තඹඹන්  

 අභහතයහංලකණ සිඹලුභ නිරධයඹන්කේ වහ අභහතය ෙහර්ඹ භණ්ඩරකණ හභහිකෙඹන්කේ 

කඳෞේගතලිෙ ලිපි කගතොනු නඩමකතු කිරීභ.  

 අභහතයහංලකණ තළඳෆර ෙශභනහෙයණඹ කිරීභ. 

 අභහතයහංලකණ ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹ ෙශභනහෙයණඹ කිරීභ ව මු.කය. 71 අනු න තනතුරු 

ඇති කිරීභ. 

 අභහතයහංලඹට අදහශ තනතුරු පුයේඳහඩු පියවීභ, ඵහ ගතළනීම්, ඳමකකිරීම්, උස කිරීම් වහ 

සථහන භහරු ම්ඵන්කඹන් ෙටයුතු කිරීභ. 

 අභහතයහංල නිරධයඹන්කේ ඳළක ණීභ - පිටවීභ ව නිහඩු ම්ඵන්ධකඹන් ෙටයුතු කිරීභ. 

 අභහතයහංල නිරධයඹන්කේ අතිෙහර දීභනහ, නිහඩු දින ළටුේ, ගතභන් විඹදම් දීභනහ, අග්රවහය 

යක්ණ, කේඳශ ණඹ ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 

 භහණ්ඩලිෙ නිරධහරීන්කේ මකෙම් ඵළයෙම් ්රෙහල රඵහ ගතළනීභ. 

 අභහතයහංලකණ ව අභහතයහංල නිරධහරීන්කේ දුයෙතන බිල්ඳමක ම්ඵන්ධකඹන් ව 

අභහතයහංලකණ ජර බිල්ඳමක, විදුලි බිල්ඳමක, ආයක්ෙ කේහ, පිරිසිදු කිරීකම් කේහ 

ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහංල නිරධයඹන්කේ දුම්රිඹ ඵරඳත්ර, දුම්රිඹ ්රකආල ඳත්ර, නිරධහරිනිඹන්කේ ්රසත නිහඩු 

ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු කිරීභ.  

 අභහතයහංල නිරධයඹන්කේ ඇකටෝර්නි ඵරඳත්ර ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහංල නිරධහරීන්කේ කේශීඹ වහ විකේශීඹ පුහුණු ංවිධහනඹ කිරීභ. 

 අභහතයහංලඹට අඹමක ඉඩම්, කගතොඩනළගිලි, නිර නිහ වහ ංචහයෙ ඵංගතරහ ම්ඵන්ධ ෙටයුතු 

සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහංල නිරධයඹන්කේ විනඹ ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 

 කතොයතුරු ඳනත ම්ඵන්ධකඹන් රළකඵන විභසුම් වහ පිළිතුරු රඵහ දීභ. 

 අභහතයහංලඹ කත අනුයුක්ත ෙයනු රඵන උඳහාරධහරි අබයහරහන්න් ව ඳරිගතණෙ පුහුණු 

අබයහරරහන්න් ම්ඵන්ධකඹන් ෙටයුතු කිරීභ. 

 කඩංගු භර්ධන ෙක ටු ව කෙොඩිආ-19 ංගතතඹ වමුකආ ෙහර්ඹහර ෙටයුතු ඳමකහකගතන ඹහභ 

ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 

 භහන ම්ඳමක ංර්ධන අංලඹට අදහශ විගතණන විභසුම්  ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු කිරීභ.  
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ඳහරන (I අාංලඹ 
 

ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුට අදහර, අභහතයහංලඹ භඟින් සිදුෙයනු රඵන සිඹළුභ ඳහරන ෙටයුතු වහ 

දිසත්රික් ෙෘෂිෙර්භ අධයක්යන්කේ  ආඹතන ෙටයුතු ද, අභහතයහංලකණ ්රහවනඹ ම්ඵන්ධ සිඹළුභ 

ෙටයුතු ද කභභ අංලඹ භඟින් ඉටු ෙයනු රළකබ්.  

කහ්තඹඹන් 

 ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුකආ නිරධහරීන්කේ ආඹතන වහ ඳහරන ෙටයුතු  

 නිර හවන කන් කිරීම්, ඉන්ධන වහ ්රහවන දීභනහ රඵහදීභ, අලුමකළඩිඹහ ව හය කේහ 

සිදුකිරීභ  

 හවන යක්ණඹ කිරීභ වහ ආදහඹම් ඵරඳත්ර රඵහ දීකම් ෙටයුතු  

 ංචිත හවන ම්ඵන්ධ ෙටයුතු  

 හවනරට අදහර මු.කය.ඳරීක්ණ ම්ඵන්ධ ෙටයුතු  

 දිසත්රික් ෙෘෂිෙර්භ අධයක්රුන්කේ ආඹතනිෙ ෙටයුතු වහ හවන ම්ඵන්ධ ෙටයුතු  

 ඈය ෙයන රද අකශවි ංර්ධන කදඳහර්තකම්න්තුකආ විවිධ ෙහර්ඹඹන්  

 රිඹදුරු භවතුන්කේ අතිෙහර වහ ගතභන් විඹදම් ම්ඵන්ධ ෙටයුතු  

 

ඳහරන II අාංලඹ 
 

කහ්තඹඹන් 

 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඇති ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ කගතොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ, වී අකශවි 

භණ්ඩරඹ, ව සී/ රංෙහ කඳොසකේට් භහගතභ, ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකති බහ, 

කවක්ටර් කෙොබ්ඵළෙඩු කගතොවි ෙටයුතු ඳර්කණණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ ව ජනතහ තු 

ංර්ධන භණ්ඩරඹ ඹන ආඹතන රට අදහර සිඹළුභ ආඹතනිෙ වහ ඳරිඳහරන ෙටයුතු   

අදහර සිඹළු ආඹතනිෙ වහ ඳහරන විඹ ෙටයුතු සිදු කිරීභ  
 

 අභහතය භණ්ඩර ංකේල තීයණ ව නිරීක්ණ රඵහ දිකම් විඹ ෙටයුතු  

 ඳහර්ලිකම්න්තු හචිෙ ්රලසන වහ පිළිතුරු රඵහ දීභ  

 වනදහයී කභෝටර් යථ ආනඹනිෙ ඵරඳත්ර රඵහ දීභ  

 ජනඳති ව අගතභළති ෙහර්ඹහරලින් රළකඵන භවජන ඳළක ණිලි ම්ඵන්ධ විඹ ෙටයුතු  

 භවජන කඳමකම් ෙහයෙ බහට අදහර ෙටයුතු  

 උඳකේලෙ ෙහයෙ බහ විඹ  ෙටයුතු  

 භහන හික ෙම් කෙොක න් බහට අදහර විඹ ෙටයුතු  

 ඳහර්ලිකම්න්තු ආංශිෙ අධීක්ණ  ෙක ටු විඹ  

 කේලඳහරන කවේතුන් භත විවිධගතළටළුරට මුවණ දුන් වන ළරසිභට අදහර විඹ  

 භළතියණ යහජෙහරී ෙටයුතු 

 අඹළඹ විහදඹට අදහර යහජෙහරී 

ප්රම්ඳහදන අාංලඹ  

පිරිළඹ පරදහයී උස ගුණහමකභෙ තමකමකකඹන් යුතු පුම්ඳහදන ෙටයුතු සිදුකිරීභ භඟින් උස 

තමකමකකණ කේහක් රඵහ දීභ අයමුණු ෙය ඇත.  
 

කහ්තඹඹන්  
 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ වහ අලය බහණ්ඩ, කේහ වහ ළඩ ්රම්ඳහදනඹ කිරීභට අදහර රංසු 

ෙළවීකම් ෙටයුතු සිදුකිරීභ  
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 අභහතයහංලකණ ව අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඇති ආඹතනර ්රම්ඳහදන ෙක ටු වහ තහක්ණ 

ඇගතයීකම් ෙක ටු ඳමක කිරීභ,  

 ්රම්ඳහදන භහර්කගතෝඳකේල ංග්රවකණ 9:3:1(ආ) ඹටකමක අනුභළතිඹ රඵහ ගතළනීභට අදහර 

ෙටයුතු වහ 8:13:4 ඹටකමක අතිකර්ෙ අභතය ළඩ වහ අනුභළතිඹ රඵහ ගතළනීකම් ෙටයුතු සිදු 

කෙකර්. 
 

ඉාංජිගන්රු අාංලඹ 
 

කහ්තඹඹන්  

 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංල කගතොඩනළගිල්ර ව අභහතයහංල තු නිර නිහ, නිරධහරී නිහ ව 

ංචහයෙ ඵංගතරහර සිඹළු නඩමකතු ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහංලඹ තු සිඹළු උඳෙයණ නඩමකතු කිරීභ. 

 අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඳතින සිඹළුභ ආඹතනර සිවිල් ඉංිකකන්රු ෙටයුතු වහ දහඹෙමකඹ 

රඵහ දීභ. 

 ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු ව කගතොවිජන කේහ කදඳහර්තකම්න්තුකහි සිවිල් ඉංිකකන්රුභඹ 

ෙහර්ඹඹන් රදී දහඹෙමකඹ රඵහ දීභ. 

 කගතොවි බහයෙහය අයමුදර භඟින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන සිවිල් ඉංිකකන්රුභඹ ෙහර්ඹඹන් වහ 

අලය ෙටයුතු ඉටු කිරීභ. 

භහධය ඒකකඹ 
ගතරු ෙෘෂිෙර්භ අභහතයතුභහකේ ්රධහනමකකඹන් ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ භඟින් යජකණ ංර්ධන 

කඹෝජනහ ්රභඹන්ට අනුකර ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන ංර්ධන යහඳෘති පිළිඵ කගතොවි ජනතහට 

ළදගතමක න ෙරුණු ම්ඵන්ධකඹන් භහධය භඟින් ජනතහ දළනුමක කිරීභ. 

කහ්තඹඹන්  

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ භඟින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන ජහතිෙ ළදගතමක ෙභකින් යුතු උමක 

ව විකලේ අසථහ පිළිඵ ්රෘමකති  ළඩටවන් කර ෙස කෙොට විදයෘමක වහ මුරිත භහධය 

භඟින් ්රචහයඹ කිරීභ වහ භහධය ආඹතන ම්ඵන්ධීෙයණඹ. 

 අභහතයහංලඹ භඟින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන යහඳෘති ජනතහට ම්ක්රේණඹ කිරීභ උකදහ 

පුමකඳමක දළන්වීම්, කඳෝසටර්, ඵළනර් ව අමකඳත්රිෙහ  ඹන භහධයඹන් බහවිතහ කිරීභ. 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹට අඹමක අනුඵේාරත ආඹතන වයවහ ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන 

ඳර්කණණ ්රභ වහ ්රතිඳමකතිභඹ ක්රිඹහදහභඹන් පරදහයී කර ජනතහට න්නිකආදනඹ කිරීභ. 

 ජනභහධයඹන්හි ඳශන කගතොවි ජනතහට ම්ඵන්ධ ගතළටළු ගතරු අභහතයතුභහ ව ෙෘෂිෙර්භ 

අභහතයහංලකණ  කල්ෙම්තුභහකේ අධහනඹට කඹොමු ෙයවීභ. 
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මුදේ අාංලඹ 

කහ්තඹඹන්  

 ්රධහන මූරය නිරධහරී වහ ්රධහන ගතණෙහාරෙහරී ඇතුළු ගතණෙහාරෙහරීරුන් තිකදකනකු 

ඹටකමක මූරය ෙරභනහෙයණ, මුදල් වහ යහඳෘති, කගතවීම් වහ ගිණුම් කර ආංශිෙ ංවිධහනඹ 

වී ඇත. 

 විර්ජන ඳනත භඟින් කන් ෙයනු රඵන ්රතිඳහදන උඳකඹෝීම ෙයකගතන ෙයනු රඵන ළඹ 

දළරීම් වහ යජකණ නිරධහරීන්කේ අමකතිෙහයම් ගිණුම් ෙටයුතු සිදුකිරීභ  

 අභහතයහංලකණ හර්ෂිෙ විඹදම් වහ ආදහඹම් ඇසතකම්න්තු කිරීභ වහ   ඹටකමක ඇති 

කදඳහර්තකම්න්තු ෙටයුතු ම්ඵන්ධීෙයණඹ කිරීභ  

 අභහතයහංලකණ  හර්ෂිෙ විඹදම් වහ ඇසතකම්න්තු කිරීභ වහ   ඹටකමක ඇති කදඳහර්තකම්න්තු 

ෙටයුතු ම්ඵන්ධීෙයණඹ කිරීභ  

 අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඳතින ෙහෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු ව අකනකුමක ආඹතන කත 

උඳකදස වහ භගත කඳන්ළුිභ රඵහ කදක න්  හකණ මූරයභඹ අධීක්ණඹන් සිදුකිරීභ 

 අභහතයහංලකණ  සථහය මකෙම් වහ ඳහරිකබෝගිෙ ද්රය පිළිඵද බහණ්ඩ ට්කටෝරු කල්ඛන, 

ඳහරිකබෝගිෙ ද්රය කල්ඛණ ඳමකහකගතන ඹහභ,අධීක්ණඹ කිරීභ වහ ගතඵඩහ ඳරිඳහරනඹ 

ඳමකහකගතන ඹහභ  

 හර්ෂිෙ බහණ්ඩ මීය ක්ණ ඳළළමකවීභ වහ ඳසු විඳයම් ෙටයුතු සිදුකිරීභ  

 ංර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම්දී සිඹළුභ ඳශහමකබහ, දිසත්රික් කල්ක්ම්රු වහ 

අභහතයහංල ඹටකමක ඳතින සිඹළුභ කදඳහර්තකම්න්තු වහ යසථහපිත භණ්ඩර කත අලඹ 

්රතිඳහදන කභන්භ මුදල් කන්ෙය දීභ වහ විඹදම් හර්තහ කගතන්හකගතන එභ හර්තහ  

බහණ්ඩහගතහය ඳරිගතණෙ හර්තහ අනු ළකේද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ  

 සිඹළුභ ෙහර්ඹ භණ්ඩර ර ළටුේ කගතවිභ වහ ම්ඵන්ධ ෙටයුතු  

 අභහතයංලඹ වහ   ඹටකමක ඇති කදඳහර්තකම්න්තු වහ ආඹතනර යහඳෘති රට අදහර 

විගතණන ෙටයුත ර ම්ඵන්ධීෙයණඹක් සිදුකිරීභ  

 විකේල අයමුදල් යහඳහති ම්ඵන්ධ මුරය ෙටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ 

 ඳහර්ලිකම්න්තු  යහජය ගිණුම් ෙහයෙ බහ ව කඳොදු යහඳහය ෙහයෙ විභසුම් රට පිළිතුරු 

ළඳයීභ  වහ  හකණ ඳරීක්ණ ෙටයුතු රට වබහීම වීභ 

කෘෂි ාං්තධන අාංලඹ  
 

ාං්තධන අාංලඹ (I) 
ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ, කේශීඹ නිසඳහදනඹ තුළින් පුයහ ගතළනීභමක ආවහය ආනඹන විඹදම් අභ 

කිරීභමක අයමුණු ෙයකගතන කේශීඹ ආවහය නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ 

විසින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයන ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධන ළඩටවන්, ංර්ධන අංලඹ භඟින් ෙයනු රඵයි. 

ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධන ෙටයුතු රට අදහශ ්රතිඳමකති ම්ඳහදනඹ, ංකලෝධනඹ ව ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම් 

ෙටයුතු ද අභහතයහංලඹ භඟින් දියින පුයහ ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන ංර්ධන ළඩටවන් 

කභකවඹවීභ ද සිදු කෙකර්. 

 

කහ්තඹඹන්උ 

 ජහතිෙ භට්ටක න් ආවහය වහ කඳෝණ සුයක්ෂිතතහඹ වතිෙ කිරීභ වහ යහජය වහ 

කඳෞේගතලිෙ අංලර වබහීමමකකඹන් වී, අතිකර්ෙ ආවහය කඵෝගත, එශළු ඳශතුරු ව 

අරකඵෝගත ්රර්ධනඹ, නිසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 ීජජ අභිජනනඹ ව ීජජ නිසඳහදන ළඩටවන් ලක්තිභමක කිරීභ. 

 නවීන ෙෘෂිෙහර්ක ෙ දළනුභ තරුණ ්රජහ කත කඹොමුෙය, සවුන් ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ක්කේත්රඹට 

කඳශමවීභ. 
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 කගතෝලීඹ හණිජ ්රණතහඹන්ට මුහුණදීභ වහ ඳර්කණණ වහ තහක්ණිෙ ළඩටවන් 

තුළින්  නිසඳහදන ෙහර්ඹක්භතහඹ ව පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 ඹළපුම් ෙෘෂිෙර්භකඹන් හණිජ ෙෘෂිෙර්භඹට කගතොවීන් කඹොමු කිරීභ. 

 දිසත්රික් ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ෙක ටුර ෙටයුතු අධීක්ණඹ කිරීභ. 
 

කෘෂි ගඹදවුම් කශභනහකයණ අාංලඹ 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ලකඹන් ළදගතමක න තියය ංර්ධන අයමුණු ශඟහෙය ගතළනීභ පිණිමක 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ කේශීඹ ආවහය නිලසඳහදන ක්රිඹහලිඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ උස ්රක තිකඹන් 

යුමක ෙෘෂි ඹහන්ත්රීෙයණඹ වහ ෙහඵනිෙ කගතොවිතළනට අදහර කඹදවුම් තුළින් ගුණහමකභෙ නිසඳහදන 

ධහරිතහක් ඇති කිරීභ වහමක, ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ වහ අනුඵේධ ආඹතන කභන්භ කනමක 

ආඹතන භගින් ංවිධහනඹ ෙයනු රඵන ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ලකඹන් ළදගතමක න ජහතිෙ භට්ටකම් ්රදර්ලන 

වහ විදයෘමක භහධය ළඩටවන් තුළින් භවජනතහ දළනුමක කිරීකම් ළඩටවන් ම්ඵන්ධීෙයණඹ වහ 

ෙෘෂි කඹදවුම් ආ්රිත තහක්ණඹන් වඳුන්හදීභට අදහර ්රතිඳමකති ෙසෙය ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම් ෙටයුතු 

ඉටුකිරීකම් අයමුණින් ෙෘෂි කඹදවුම් ෙශභනහෙයණ අංලඹ පිහිටුහ ඇත. 

කහ්තඹඹන්  

 ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ කෞබහගතයහ ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධන ළඩටවන ඹටකමක ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු භඟින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන ංර්ධන යහඳෘති ඉටුකිරීභ දවහ අලය 

ආඹතනිෙ ම්ඵන්ධීෙයණ ෙටයුතු සිදුකිරීභ. 
  

 දිසත්රික් භට්ටක න් සිදුෙයනු රඵන සිඹළුභ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ 

කිරීභ වහ අධීක්ණඹ වහ ්රගතති භහකරෝචන ෙටයුතු වහ දිසත්රික් කල්ෙම් ෙහර්ඹහර කත 

අනුයුක්ත ෙය ඇති  දිසත්රික් ෙෘෂිෙර්භ අධයක්රුන්කේ ෙහර්ඹබහයඹන් ම්ඵන්ධකඹන් 

ෙටයුතු කිරීභ. 

 

 ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ ක්කේත්ර නිරධහරීන්කේ භහන ම්ඳමක කුරතහ ඉවශ නළංවීකම් යහඳෘතිඹ 

තුලින් න ෙෘෂි තහක්ණඹ ග්රහමීය ඹ ්රජහ කත ්රකආල කිරීභ වහ පුහුණුෙරුන් පුහුණු 

කිරීකම් ළඩටවන ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ, කභකවඹ වීභ වහ අධීක්ණඹට අදහර  ම්ඵන්ධීෙයණ 

ෙටයුතු සිදු කිරීභ වහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ තරුණ යහඹෙමක ංර්ධන ළඩටවන වහ අදහර 

න ම්ඵන්ධීෙයණ ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 
 

 දීඳ යහේත අර්ධ නහගතරිෙ වහ නහගතරිෙ ඵර්රකේලඹන් ආ්රිත කගතතු ගතහ ෙටයුතු 

්රර්ධනඹ කිරීකම් අයමුණින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන තියහය කගතතු ංර්ධන ළඩටවන 

අදහර ආඹතන භඟින් ම්ඵන්ධීෙයණඹ කිරීභ. 
 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ලකඹන් ළදගතමකන ජහතිෙ උමකඹන් ලකඹන් ජහතිෙ ේ භගුල් උමකඹ, 

අලුමක වල් භංගතරයඹ, ජහතිෙ කගතොවි තිඹ වහ විවිධ අභහතයහංලඹන් වහ ආඹතනඹන් භගින් 

ංවිධහනඹ ෙයනු රඵන ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලකණ දහඹෙමකඹ රඵහදිඹ යුතු ්රදර්ලන දවහ අලය 

ෙටයුතු ංවිධහනඹ කිරීභ වහ ම්ඵන්ධීෙයණ ෙටයුතු සිදුකිරීභ. 
 

 ෙෘෂි නිසඳහදනඹන්හි ගුණහමකභෙ ඵ වහ පරදහයීතහ ඉවශ නළංවීභ පිණි ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තුකආ කගතොවිඳර ඹහන්ත්රිෙ ඳර්කණණ භධයසථහනඹ භඟින් වඳුන්හකදනු රඵන 

නවීන උඳහංගත වහ කභරම් පිළිඵ කතොයතුරු ්රචලිත කිරීකම් ළඩටවන් ම්ඵන්ධීෙයණඹ 

කිරීභ. 
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 ීජජ වහ කයෝඳණ ද්රය ළඳයීභ ආ්රිත ංර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම්දී  ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තුකආ ීජජ වහ කයෝඳණ ද්රය ංර්ධන භධයසථහනඹ භඟින් අලය 

ම්ඵන්ධීෙයණ ෙටයුතු සිදුකිරීභ. 
 

 ෙෘෂිෙර්භ ක්කේත්රකණ ංර්ධනඹ උකදහ ෙෘෂිෙර්භ අංලඹ වහ අනුඵේධ ක්රිඹහමකභෙ න 

ආඹතනඹන් අතය වකඹෝීමතහඹ ඇති ෙය ගතනික න් ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධනඹ පිණි 

ඹහන්ත්රණඹක් කගතොඩනළඟීභට ෙටයුතු කිරීභ.  

ාං්තධන අාංලඹ (II) 
 

කභභ අංලඹ ඹටකමක  විකේල ආධහය භඟින් ක්රිඹහමකභෙ න සිඹළුභ යහඳෘති පිළිඵ මුදල් 

අභහතයහංලඹ  භඟ ම්ඵන්ධීෙයණ ෙටයුතු සිදුෙයනු රළකබ්. කභභ අංලඹ  ඹටකමක කභකවඹනු 

රඵන  විකේල යහඳෘති ඳවත දක්හ ඇත.  

 

විකේල යහඳෘතිඹ ආධහය  ගදනු රඵන යට /ආඹානඹ  

1.කෘෂික්තභ අාංලඹ නයකයණඹ කිරීගම් යහඳෘි ඹ  කරෝෙ ඵළංකු  

2.ගද්ලගුණික සුහුරු හරිකෘෂි යහඳෘි ඹ කරෝෙ ඵළංකු  

3.කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂියහඳහය වබහත්ත් ළඩටවන ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධනඹ වහ න 

අන්තර්ජහතිෙ අයමුදර  

4.කුඩහ ඳරිභහණ කිරි නිසඳහදකඹන්ගේ මඳහකහය මිි  ාං්තධනඹ 

කිරීගම් යහඳෘි ඹ  

්රංල යජඹ  

5.ඵඩේගතභ කිරි ළකසුම් කිරීගම් ක්තභහන්ාලහරහ සථහඳනඹ කිරීභ  කඩන්භහර්ක් යජඹ  

 

කහ්තඹඹන් 
  

 යහඳෘති ෙශභනහෙයණ  ෙෙඹ (PMU) වහ ෙරභනහෙයණ කේහ කදඳහර්තකම්න්තුකආ 

අනුභළතිඹ රඵහ ගතළනීභ  

 න විකේල යහඳෘති පිළිඵ මුදල් අභහතයහංලඹ භඟ ම්ඵන්ධීයණඹ ව භසත යහඳෘතිඹ 

කභකවඹවීභ   

 යහඳෘති ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඵහ ගතළනීභ  

 යහඳෘති ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹට අදහර ඳරිඳහරන ෙටයුතු  

 ඹහඳෘතිඹට අදහර කනමක ආඹතන/අභහතයහංල  භඟ න ම්ඵන්ාරෙයණ ෙටයුතු  

 යහඳෘති ෙටයුතු අධීක්ණඹ 

 ගතළටළු නියහෙයණඹ 

 ්රගතතිඹ රඵහ ගතළනීභ 

 යහඳෘතිඹ අන් කිරීභ 

 ජහතිෙ කභකවයුම් ෙක ටු රැසවීම් ංවිධහනඹ කිරීභ  

 ්රගතති ඳහරනඹ ඇගතයීභ වහ කභකවඹවීභ  

 

කෘෂි ාහක්ණ අාංලඹ 

කෘෂි ාහක්ණ අාංලඹ 

දියින පුයහ ෙෘෂි තහක්ණිෙ ක්කේත්රඹ වහ සහබහවිෙ ම්ඳමක ෙශභනහෙයණ ක්කේත්රඹට අදහශ 

ඳර්කණණ යහඳෘති ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට අනුග්රවඹ රඵහදීභ වහ පසහ ම්ඵන්ධීෙයණඹ ෙයක න් ්රගතතිඹ 

අමකෙය ගතළනීභට ක්රිඹහ කිරීභමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අණ ඳනමක නිඹහභනඹ ෙයක න් ෙෘෂිෙර්භඹට අදහශ 

නීතිභඹ යහමු ලක්තිභමක කිරීභමක කභභ අංලඹ භඟින් සිදුෙයනු රළකබ්.  
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කහ්තඹඹන්  

 ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු භගින් ක්රිඹහමකභෙ න යහඳෘති ම්ඵන්ධීෙයණඹ කිරීභ. 

 ෙෘෂිෙර්භහන්තඹට අදහර අණඳනමක දවහ සිදු කෙකයන ංකලෝධන නිඹහභනඹ, ආවහයභඹ 

ළදගතමකෙභක් ඇති ලහෙ තියහය ෙශභණහෙයණඹ. 

 කගතොවිජන කේහ භධයසථහන භට්ටක න් ඳහංශු ඳරික්ණ ඳවසුෙම් සථහඳනඹ කිරීභ වහ පුහුණු 

ළඩටවන් ඳළළමකවීභ. 

 කෞබහගතයහ ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධන ළඩටවන ඹටකමක යහඹෙමක ෙෘෂි අඳනඹන ගතම්භහන 

යහඳෘතිකණ කදන අදිඹය ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ. 

 කෞබහගතයහ ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධන ළඩටවන ඹටකමක ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංල කගතොඩනළගිලි 

ඳරි්කණ ූමක  අරංෙයණ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ. 

 ෙෘෂි තහක්ණිෙ කඹදවුම් දවහ ඵදු වන නිර්කේල රඵහදීභ. 

 ගතස කවලීකම් ඳහරන ඳනතට අදහර සිදුකෙකයන ංකලෝධන වහ නිඹහභනඹ, ආවහයභඹ 

ළදගතමකෙභක් ඇති ලහෙ තියහය ෙශභණහෙයණඹ. 

 

01  කෘෂික්තභහන්ාඹට අදහර අණඳනත් දවහ ංදු ගකගයන ාංගලෝධන නිඹහභනඹඋ ආවහයභඹ 

ළදගතත්කභක් ඇි  ලහක ි යහය කශභණහකයණඹ. 

 

 ෙෘෂි තහක්ණ අංලඹ භගින් ෙෘෂි ක්කේත්රඹට අදහර ඳනමක වහ ම්ඵන්ධ දනතිෙ ෙටයුතු  

ම්ඵන්ධීෙයණඹ සිදුෙයනු රළකබ්. 

 

02 කෘෂි ාහක්ණික ගඹදවුම් දවහ ඵදු වන නි්තගද්ල රඵහදීභ. 

ෙෘෂි තහක්ණිෙ කඹදවුම් දවහ අදහර න ඳනමක ඹටකමක රඵහදී ඇති තීරු ඵදු, ළට් ව කස වන 

දවහ ඉල්ලුම් කිරීකම්දී නිර්කේල රඵහදීභ සිදු කෙකර්. 

 

2021.09.30 න විට එභ නිර්කේල රඵහදීකම් තමකඹ ඳවත ආෙහය කආ. 

 1.  තීරු ඵදු නිර්කේල   -197 

 2.  ඵඩ ඉරිගු දවහ නිර්කේල  -01 

 3.  කස නිර්කේල   -199 

 

03  ගතස ගවලීගම් ඳහරන ඳනා - 1951 අංෙ 09 දයන ගතස කවලීකම් ඳහරන ඳනත 

ආවහයභඹ ළදගතමකෙභක් හිත පර දයන කෙොස ගතස, කදල් ගතස වහ ගතළවළණු ර්ගතකණ තල් ගතස ආයක්හ 

ෙය ගතළනීභ දවහ 2000 අංෙ 01 දයන ගතස කවලීම් ඳහරනඹ කිරීකම් (ංකලෝධන) ඳනත වහ 1951 අංෙ 

09 දයන ගතස කවලීම් (ඳහරන) ඳනත ඹටකමක අකේක්ෂිත අයමුණු පර ෙය ගතළනීභ දවහ ඳවත 

ඳරිඳහරන විාරවිධහන ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට තීයණඹ ෙය ඇත. 
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ගතස ගවළීම් ඳහරන ඳනාට අදහර 2020/2021ය තුර කෘෂික්තභ අභහායහාංලඹ ගා ගඹොමු කයන 

රද අඹදුම්ඳත් වහ ලිපිගේතන වහ අනුභළි ඹ රඵහ දීභ 

අනු 

අාංකඹ 
දිනඹ දිස්රික්කඹ 

ප්රහගද්ශීඹ 

ගේකම් 

ගකොට්මහලඹ 

ඉේලුම් කිරීභට ගවේතු 

ඉේලුම් කය 

ඇි  

ගකොස/ගදේ 

ගතස ාංතයහ 

අනුභළි ඹ රඵහ දුන් 

ගකොස ගතස ාංතයහ 

1. 2020.01.17 ෙෆගතල්ර දළයණිඹගතර 

භහලිකඵොඩ-කඳොල්පිටිඹ 

ද.කෝ.132 ම්ක්රේණ 

රැවළන් භහර්ගතකණ 

ඉදිකිරීම් වහ 

ඵහධහෙහරී කර 

පිහිටීභ 

කෙොස ගතස 

16 
කෙොස ගතස 16 

2. 2020.01.27 ෙෆගතල්ර ඹටිඹන්කතොට 

වල්කගතොල්ර තුඹහකණ 

ජීවිත වහ කේඳර රට 

අනතුරුදහඹෙ කර 

පිහිටීභ  

කෙොස ගතස 

19 

යට කදල් ගතස 

04 

කෙොස ගතස 19 

යට කදල් ගතස 04 

3. 2020.07.06 ෙෆගතල්ර කදහිඕවිට 

උඩඵහකේ මකත 

අයිරහමකත කෙොටකේ 

නහඹඹහකම් අාර 

අදහනම් ෙරහඳකණ 

ඳතින නිහ 

කනුට න නිහ 

ඉදිකිරීම් සිදුෙයන 

භුක කණ ඵහධහෙහරී 

කර පිහිටීභ 

කෙොස ගතස 

29 
කෙොස ගතස 29 

4. 2020.07.06 භවනුය උඩුනුය 

රංෙහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරකණ 

යහඳෘතිඹක් වහ 

ඵහධහෙහරී කර 

පිහිටීභ 

කෙොස ගතස 

12 

කදල් ගතස 04 

කෙොස ගතස 12 

කදල් ගතස 04 

5. 

2020.09.07 

 

  

භවනුය උඩඳශහත 

තු නිහරට 

අනතුරුදහඹෙ කර 

පිහිටීභ 

කෙොස ගතස 

73 
කෙොස ගතස 73 

6. 2020.09.14 යමකනපුය ඕඳනහඹෙ 

අෙරැල්ර මකත 

තුඹහකණ ජීවිත වහ 

කේඳර රට 

අනතුරුදහඹෙ කර 

පිහිටීභ 

කෙොස ගතස 

18 

කදල් ගතස 01 

කෙොස ගතස 18 

කදල් ගතස 01 

7. 2020.10.14 භවනුය 
ඳසඵහගත 

කෙෝයකල් 

ගතරඵඩ මකත 

තුඹහකණ ජීවිත වහ 

කේඳර රට 

අනතුරුදහඹෙ කර 

පිහිටීභ 

කෙොස ගතස 

23 

කදල් ගතස 01 

කෙොස ගතස 23 

කදල් ගතස 01 

8. 2021.04.05 නුයඑළිඹ අමගතමු 

කඳොල්පිටිඹ-

වම්ඵන්කතොට 

ද.කෝ.220 ම්ක්රේණ 

රැවළන් භහර්ගතකණ 

ඉදිකිරීම් වහ 

ඵහධහෙහරී කර 

පිහිටීභ 

කෙොස ගතස 

40 
කෙොස ගතස 40 

*ංටුහ ඇි  ගකොස/ ගදේ ඳළර ාංතයහ - ංටුහ නළා  
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යහඳෘි  වහ අන්ා්ත යහි ක ඵාහ අාංලඹ 
ෙෘෂි තහක්ණ අංලකණ උඳ අංලඹක් කර සථහපිත වී ඇති කභභ අංලඹ ඳවත විඹ ක්කේත්රඹන් වහ 

ගතකීම් දයයි. 

 ෙහලීන අලයතහඹන්ට ගතළරකඳන ඳරිදි ෙෘෂි තහක්ණ ක්කේත්රකණ ්රමුඛ ගතළටලු ළරකිල්රට 

කගතන අභහතයංලඹ වහ අභහතයංලඹ ඹටකමක ඳමකනහ කදඳහර්තකම්න්තු වහ ආඹතන විසින් 

විකේල ආධහය වහ පිළිකඹර ෙයනු රඵන යහඳෘති කඹෝජනහ වහ ංෙල්ඳ ඳත්රිෙහ අධයනඹ 

කෙොට ංර්ධනඹ ෙය විකේල ආධහය රඵහ කදන අංල කත කඹොමු කිරීභ වහ  හ අනුභත ව 

ඳසු ක්රිඹහමකභෙ ෙයන ආඹතන කත කඹොමු කිරීභ වහ ක්රිඹහමකභෙ කෙකයන අසථහන්හිදි ඳසු 

විඳයම්කිරීභ. 
 ෙෘෂි ක්කේත්රකණ අභිෘේාරඹ වහ අන්තර්ජහතිෙ වකඹෝීමතහඹ රඵහ ගතළනීභට වළකි 

නඳරිදි විකේල යටල් වහ අන්තර්ජහතිෙ ආඹතන භඟ ඵතහ කගතොඩනළීමභ වහ 

කදඳහර්ලඹටභ හසිදහඹෙ තමකඹන් ඇති න ඳරිදි  විකේලඵතහ ඳමකහ කගතන ඹහභ. 
 ජහතයන්තය කශදහභට අදහර ජහතයන්තය ආඹතන වහ ංවිධහන භඟ ම්ඵන්ාරෙයනඹ ව 

අන්තර්ජහතිෙ කශ ගිවිසුම් රදී  ෙෘෂිෙර්භ ක්කේත්රඹට අදහර කතොයතුරැ ළඳයීභ. 

කහ්තඹඹන් 

 විකේල ආධහය රඵහකදන ආඹතන ර ආධහය භත ඳවත දවන් යහඳෘති භඵන්ධීෙයණඹ 

අ/

අ 
යහඳෘි ඹ මුරය ප්රබඹ 

මුරය 

ළඳයුම් 

ප්රබඹ 

යහඳෘි  පිරිළඹ  
(රු.මි  

්රිඹහත්භක 

ආඹානඹ 
ත්භන් 

ාත්ඹ 

1 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලඹ 
නවිෙයණයණඹ කිරීකම්  
යහඳෘතිඹ 

කරෝෙ 
ඵළංකු 
 
යුකයෝඳහ 
ංගතභඹ 

ණඹ 
 
දීභනහධහය 

ණඹ 11,561.00 
(අ.එ.ජ.කඩො.ක 6
4.22) 
දීභනහධහය 

4,567.00 
(අ.එ.ජ.කඩො.ක  
25) 

යහඳෘති 
කභකවයුම් 
 ෙෙඹ 
ෙහෂිෙර්භ 
අභහතයහංලඹ 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

2 
කේලගුණිෙ සුහුරු හරි 
ෙෘෂි යහඳෘතිඹ 

කරෝෙ 
ඵළංකු 

ණඹ 
25,200.00 
(අ.එ.ජ.කඩො.ක ) 
125 

යහඳෘති 
කභකවයුම් 
 ෙෙඹ 
ෙහෂිෙර්භ 
අභහතයහංලඹ 
 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

3 
කුඩහ ඳරිභහණ 
ෙෘෂියහඳහය වබහීමමක 
ළඩටවන ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ංර්ධනඹ 
වහ වු 
අන්තර්ජහති
ෙ අයමුදර 

ණඹ 

18,910.80 

(අ.එ.ජ.කඩො.ක  
105.06) 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

4 
කුඩහ ඳරිභහණ ෙෘෂි 
යහඳහය අනුර්තන 
යහඳෘතිඹ 

ණඹ 

14,757 

(අ.එ.ජ.කඩො.ක  
82) 

ආයම්බ 
අසථහ 

5 

අබයන්තය ම්ඵන්ධතහ 
ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

(ICDP) 

ංයචෙඹ  2 

කරෝෙ 
ඵළංකු 

ණඹ  
(අ.එ.ජ.කඩො.ක  
50) 

ආයම්බ 
අසථහ 
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අ/

අ 
යහඳෘි ඹ මුරය ප්රබඹ මුරය 

ළඳයුම් 

ප්රබඹ 

යහඳෘි  පිරිළඹ  
(රු.මි  

්රිඹහත්භක 

ආඹානඹ 
ත්භන් ාත්ඹ 

6 

ශ්රී රංෙහකආ ්රමුඛ ඳශතුරු 
අගතඹදහභ නිසඳහදන වහ 
හණිජෙයනඹ ළඩි දියුණු 
කිරීභ වහ වහඹ වීකම් 
යහඳෘතිඹ 

කරෝෙ 
ආවහය වහ 
ෙෘෂිෙර්භ 

ංවිධහනඹ  / 
දකුණු දකුණු 
වකඹෝීමතහ
ඹ 

ණඹ 
(අ.එ.ජ.කඩො.ක .) 
1.14) 

ෙෘ.කද 
ක්රිඹහමකභෙ 
කිරීභට 
සදහනම් ඳතී. 

7 

අනුර්තිෙ ජහතිෙ 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රතිඳමකති 
භළදිවමකවීම් ්රඹහමකභෙ 
කිරීකභහි රහ ධහරිතහ 
වහඹෙ තහක්ණිෙ 
වකඹෝීමතහ යහඳෘතිඹ 

කරෝෙ 
ආවහය වහ 
ෙෘෂිෙර්භ 
ංවිධහනඹ 

 

දීභනහධහය 
(අ.එ.ජ.කඩො.ක  ) 
0.145) 

ෙෘෂිෙර්භ 
අභහතයහංලඹ 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

8 

ඵඩ ඉරිඟු විකඹහි 
කදමුහුන් බිජර ළඳයුම් 
දහභ ංර්ධන කිරීකම් 
ධහරිතහ වහඹෙ 
තහක්ණිෙ වකඹෝගිතහ 
යහඳෘතිඹ 

දීභනහධහය 
(අ.එ.ජ.කඩො.ක  
0.154) 

ෙෘ.කද 

ක්කේත්ර 
කඵෝගත 
ඳර්කණණ 
වහ ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

9 

ෙෘෂි යහේති ඳේධතිකණ 
ෙහර්ඹක්භතහ වහ 
ළුරදහයීතහ ඉවර 
නළංවීකම් තහක්ණිෙ 
වකඹෝීමතහ යහඳෘතිඹ 

දීභනහධහය 
(අ.එ.ජ.කඩො.ක    
0.13) 

ෙෘ.කද 

(යහේති වහ 
පුහුණු 

 ෙෙඹ ) 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

10 

ICT medicated 
agricultural solution - 
ෙෘෂි ඳහරිරිෙ තමකඹන් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

දීභනහධහය රු.ක  6.2 
ෙෘෂිෙර්භ 
අභහතයහංලඹ 

දළනට ආයම්බෙ 
අසථහකආ ඳතී 

11 

අගතඹ දහභ මූලිෙ ෙය 

ගතනික න් SARRC ෙරහඳකණ 
කුඩහ ඳරිභහණ 
ෙෘෂියහඳහය වයවහ හර්ක් 
ෙරහඳකණ සුළු කගතොවීන්කේ 
ජීකනෝඳහඹ ළඩිදියුණු 
කිරීකම් යහඳෘතිඹ 

සවීඩන් 
ංර්ධන 
අයමුදර 

දීභනහධහය 

රු.ක  37.13 

(US$ 0.212 
Mn) 

ෙෘ.කද 

යහ සිේති වහ 
පුහුණු 
 ෙෙඹ 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

12 

ශ්රී රංෙහකආ කදල් 
නිසඳහදනඹ හනිජ 
ෙයණඹ කිරීකම් යහඳහතිඹ 
( 2 න අදිඹය ) 

ආසිඹහනු 
අප්රිෙහ ග්රහමීය ඹ 
ංර්ධන 
ආඹතනඹ 

දිභනහධහය රු.ක   2.0 
ෙෘෂිෙර්භ 
අභහතයහංලඹ 

ආයම්බෙ 
අසථකආ ඳතී 

13 

ජහතිෙ ලහෙ නිකයෝධහඹන 
කේකණ උඳෙයණ 
අලුමකළඩිඹහ වහ 
්රම්ඳහදනඹ 

ජඳහන 
ජහතයන්තය 
වකඹෝීමතහ 
ආඹතනඹ 

දීභනහධහය රු.ක   259.69 

ෙෘ.කද 

( ජහතිෙ ලහෙ 
නිකයෝධහඹන 

කේඹ ) 

දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

 



17 
 

අ/

අ 
යහඳෘි ඹ මුරය ප්රබඹ 

මුරය 

ළඳයුම් 

ප්රබඹ 

යහඳෘි  

පිරිළඹ  
(රු.මි  

්රිඹහත්භක 

ආඹානඹ 
ත්භන් ාත්ඹ 

14 

්රි රංෙහකආ ලහඛ 
නිකයෝධහඹන කේඹ 
නවීෙයණඹ කිරීභ 

කෙොරිඹහනු 
ජහතයන්තය 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 
ළඩටවන 

දීභනහධහය 
(අ.එ.ජ.කඩො.
ක ) 6.0) 

ෙෘ.කද 

( ජහතිෙ ලහෙ 
නිකයෝධහඹන 

කේඹ ) 

දළනට ක්රිඹහමකභෙයි 

15 

ග්රහමීය ඹ ෙහන්තහන් 
ඵරගතළන්ළුිකම් ්රගතතිඹ 
ෙඩිනම් කිරීකම්  ෙහඵේධ 

ළඩටවන අදිඹය - ii 

කරෝෙ 
ආවහය 
ළඩටවන 

දීභනහධහය 
(අ.එ.ජ.කඩො.
ක  5.0) 

ෙෘ.කද මූලිෙ අසථහ 

16 

කේලගුණිෙ විඳර්ඹහ ව 
ආඳදහන්ට කුඩහ ඳරිභහණ 
කගතොවීන් විසින් අනුහුරුවීභ  
වහ විඵර ගතළන්වීකම්  
ළඩටවන 

කරෝෙ 
ආවහය 
ළඩටවන 

දීභනහධහය රු.ක  20.82 ෙෘ.කද 
දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

17 

ඹවඳමක ෙෘසිෙර්භඹ 
ළඩටවන ්රචලිත කිරීභ 
වහ ෙෘ.කද.වහ 
අඳ.ෙෘ.කද  වහඹ වීභ  

යුකයෝඳහ 
ංගතභඹ 
/ටභළේ) 

දීභනහධහය - ෙෘ.කද මූලිෙ අසථහ 

18 

ජභනහයංර 
ගුණහමකභෙබහඹ ව 
පරදහයිතහඹ ළඩිකිරීභ 
භඟින් හ්රි රංෙහකආ 
කගතොවීන්කේ අදහඹභ ඉවර 
නළංවීභ 

කෙොරිඹහකආ 
ජහතයන්තය 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 
ළඩටවන 

 

දීභනහධහය 
(අ.එ.ජ.කඩො.
ක  0.035) 

ෙෘ.කද 
දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

19 

ගුණහමකභෙ ළණු බිජ 
නිසඳහදනඹ ගතම්භහන 
ෙශභනහෙයණඹ ඳසු 
විභසුභට රක්කිරීභ 

දීභනහධහය 
(අ.එ.ජ.කඩො.
ක  0.05) 

ෙෘ.කද 
දළනට 
ක්රිඹහමකභෙයි 

20 

ශ්රී රංෙහකආ කගතොවිඳර 

කක්න්ද්රීඹ කදමුහුන් ක රිස 

බිජ නිසඳහදනඹ ලක්තිභමක 

කිරීභ  

කෙොරිඹහකආ 

ජහතයන්තය 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ළඩටවන 

දීභනහධහය  
(අ.එ.ජ.කඩො.

ක  0.035) 
ෙෘ.කද 

දළනට 

ක්රිඹහමකභෙයි 

21 

ශ්රී රංෙහකආ ගුණහමකභෙ 

තක්ෙහලි නිසඳහදන 

තහක්ණඹ ළඩි දියුණු 

කිරීකම් යහඳෘතිඹ  

කෙොරිඹහකආ 

ජහතයන්තය 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 
දීභනහධහය 

අ.එ.ජ.කඩො.ක  

0.04) 
ෙෘ.කද 

දළනට ක්රිඹහමකභෙ 

කආ 

22 

ආසිඹහ ලහන්තිෙය 

ෙෘෂීෙර්භ වකඹෝීමතහ 

ආඹතනඹ (AFACI) හිකෙ 

යටර  රණ වහ 

සකයොමකතු කදන වල් 

්රකදදඹ ්රචලිත කිරීභ  

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ  

දීභනහධහය 
රු.ක .3.33 

2021 වහ ) ෙෘ.කද . 

වල් 

ඳර්කණන වහ 

ංයධන 

ආඹතනඹ 

දළනට 

ක්රිඹහමකභෙයි 

23 

ආසිඹහනු ෙරහඳඹ තුර 

ං්රභණිෙ ක්ෂුද්රජීවීන් 

ඳළතිරීභ ළරළක්වීකම් 

ජහරඹක් සථහපිත කිරීභ  

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය 
රු.ක  5.34 

2021 වහ 

දළනට 

ක්රිඹහමකභෙයි 
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අ/

අ 
යහඳෘි ඹ මුරය ප්රබඹ 

මුරය 

ළඳයුම් 

ප්රබඹ 

යහඳෘි  

පිරිළඹ  
(රු.මි  

්රිඹහත්භක 

ආඹානඹ 
ත්භන් ාත්ඹ 

24 

ආසිඹහනු ෙශහඳකණ 

එශළුළු ්රකදදඹන් 

ංර්ධනඹ කිරීකම් 

යහඳෘතිඹ  

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය 
රු.ක  3.51 

2021 වහ 

ෙෘ.කද (ඳශතුරු 

කඵෝගත 

ංර්ධන 

ආඹතනඹ ) 

දළනට 

ක්රිඹහමකභෙයි 

25 

තියහය ෙහඵනිෙ 

කගතොවිතළන වහ ව 

ආසිඹහනු ජහර ළඩටවන  

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය 
රු.ක .0.61 

2021 වහ 

ෙෘ.කද 

( උදයහන කඵෝගත 

ංර්ධන 

ආඹතනඹ ) 

දළනට ක්රිඹහමකභෙයි 

26 

ෙෘෂිනිසඳහදන ළෙසුම් 

තහක්ණඹ ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ්රචලිත කිරීභ  

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය 
රු.ක 6.8 

2021 වහ 
දළනට ක්රිඹහමකභෙයි 

27 

ඳසුඅසනු වහනිඹ අභ 

කිරීකම් අමකකඳොමක වහ කඹද 

වීම්  

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය 
රු.ක  .0.59 

2021 වහ 
දළනට ක්රිඹහමකභෙයි 

28 

ආසිඹහකආ ඳහංශු සිතිඹම් වහ 

ජහතිෙ ඳහංශු කතොයතුරු 

ඳේධති ංර්ධනඹ කිරීභ 

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය 
රු.ක 4.5 

2021 වහ 

ෙෘ.කද  

(සබහවිෙ 

ම්ඳමක 

ෙශභනහෙයණ 

භධයසථහනඹ ) 

දළනට ක්රිඹහමකභෙයි 

29 

කේශිඹ අදහශ ෙයගතත 

වළකි ඹවඳමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

්රභ අනුගතභනඹ කිරීභ වහ 

ෙහෂීෙහර්ක ෙ නිසඳහදන 

සුයක්ෂීතතහ කතොයතුරු 

ඳේධති ංර්ධනඹ 

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය  
රු.ක  0.4 

(2021  වහ ) 

ෙෘ.කද  

( යහේති වහ 

පුහුණු අංලඹ) 

දළනට ක්රිඹහමකභෙයි 

3

0 

ෙෘෂිතහක්ණ කතොයතුරු 

ජහර ළඩටවන  

ආසිඹහ 

ලහන්තිෙය 

ෙෘෂිෙර්භ 

වකඹෝීමතහ 

මුරපිරුභ 

දීභනහධහය 

රු.ක  1.68 

(2021 වහ ) 

 

ෙෘ.කද. 

(කතො..භ) 
දළනට ක්රිඹහමකභෙයි 

 

 අලයතහඹ ඳරිදි විවිධ ජහතයන්තය ආඹතන වහ විකේල යටල් භගත අමකන් කිරීභ දවහ 

ගිවිසුම් /අකඵෝධතහ ගිවිසුම් කෙටුම්ඳමක කිරීභ , අලය   අනුභළතීන් රඵහගතළනීභ, අමකන් 

කිරීකම් අසථහ ංවිධහනඹ කිරීභ,අමකන් ෙයන රද ගිවිසුම් / අකඵෝධතහ ගිවිසුම් කිඹහමකභෙ 

ෙයන ආඹතන කත ඉදිරිඳමක කිරීම්  වහ  හකණ ක්රිඹහෙහයෙම් ඳසු විඳයම් කිරීභ. 

 කම් නවිට විකේල යහජයඹන් / ජහතයන්තය ආඹතන භගත අමකන් ෙය  ඇති (2015 සිට)  

ඳවත දවන් ගිවිසුම් / අකඵෝධතහ ගිවිසුම් ර ක්රිඹහෙහයෙම් ම්ඵන්ධීෙයණඹ 
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අ/අ 
අගඵෝධාහ ිකවිසුම් (MOU)/ිකවිසුම් 

(Agreement) 
යට 

අත්න්කශ 

දිනඹ 
ගතකීභ දයණ ආඹානඹ 

01 

ශ්රී රංෙහකන් නයනඹට කෙකල් අඳනඹනඹ 

වහ ලහෙ සසථතහ අලයතහඹන් පිළිඵ 

ශ්රී රංෙහකආ ෙහෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ ව 

නයනකණ  ගුණහමකභෙ සුඳරික්ණඹ කිරීභ වහ  

නිකයෝධඹනඹ  පිළිඵ කඳොදු  ඳරිඳහරන 

ආඹතනඹ අතය ගිවිසුභ. 

නයනඹ 2015.06.13 

ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු (ජහතිෙ 

ලහෙ නිකයෝධහඹන කේඹ) 

02 

ෙෘෂීෙර්භඹ ව ඊට අදහර ක්කේත්රර 

වකඹෝගිතහඹ වහ ශ්රී රංෙහකආ 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ ව ඊිකේතුකආ 

ෙෘෂිෙර්භ ව ඉඩම් ්රතිංසෙයණ 

අභහතයහංලඹ අතය අකඵෝධතහ ගිවිසුභ. 

ඊිකේතු 2015.11.15 
ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු 

03 

ෙෘෂිෙර්භ ෙහර්ක ෙ ව ඳර්කණණ 

භධයසථහනඹක් සථහපිත කිරීභ වහ ශ්රී 

රංෙහකආ ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු වහ 

ජඳහනකණ ෙෘෂිෙර්භ, ෙහර්ක ෙ  ඳර්කණණ 

වහ පුහුණු භධයසථහනඹ අතය අකඵෝධතහ 

ගිවිසුභ. 

ජඳහනඹ 2016.08.26 
ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු 

04 

විදයහමකභෙ වහ තහක්ණිෙ වකඹෝගිතහඹ 

පිළිඵ ශ්රී රංෙහකආ CARP ආඹතනඹ ව 

භළකල්සිඹහකආ MARDI ආඹතනඹ අතය 

අකඵෝධතහ ගිවිසුභ 

භළකල්සිඹහ 16.12.2016 
ශ්රී රංෙහ  ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ඳර්කණණ ්රතිඳමකති බහ 

05  

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වකඹෝගිතහඹ පිලිඵ ශ්රී 

රංෙහකආ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ වහ 

ඵංේරහකේලකණ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ 

අතය අකඵෝධතහ ගිවිසුභ  

ඵංේරහකේලඹ 14.07.2017 
ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු 

06 

ීජජ නිසඳහදනඹ ,අකරවිඹ වහ ලහෙ 

අභිජනනඹ පිළිඵද ශ්රී රංෙහකආ ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු ව ඵංේරහ කේලකණ රහල් 

ටිඹර් ීජජ භහගතභ අතය අකඵෝධතහ ගිවිසුභ 

ඵංේරහකේලඹ 26.07.2017 
ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු 

07  

ජහතයන්තය වල් ඳර්කණණ ආඹතනකණ 

)IRRI   (ලහඛහ ෙහර්ඹහරඹක් ශ්රී රංෙහකආ 

සථහපිත කෙොට ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ වහ 

ෙෘෂීෙර්භ අභහතයහංලඹ ව පිලිිනකණ 

ජහතයන්තය වල් ඳර්කණණහඹතනඹ අතය 

 අකඵෝධතහ  ගිවිසුභ  

පිලිිනඹ 23.10.2017 

ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්නතු  

 

 ඳර්කණන  ංර්ධන වී ( 

වහ ංර්ධන ආඹතනඹ (  

08 

අධයඹන  වකඹෝීමතහඹ වහ ඇභරිෙහ 

එක්මක ජනඳදකණ ක චිගතන් ්රහන්ත විලස 

විදයහරඹ ව ්රි රංෙහකආ ෙෘෂිෙර්භ 

අභහතයහංලඹ අතය ජහතයන්තය ගිවිසුභ 

ඇභරිෙහ 

එක්මක 

ජනඳදඹ 

25.06.2018 
ශ්රී රංෙහ  ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ඳර්කණණ ්රතිඳමකති බහ 

 

09 

ශ්රී රංෙහ ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු ව  

පිලිිනකණ කරොස ඵහකනෝස විලස විදයහරඹ 

අතය අකඵෝධතහ ගිවිසුභ 

පිලිිනඹ 16.01.2019 

10 

ෙෂිෙර්භ, ධීය ෙර්භහන්ත වහ ආ්රිත ක්කේත්ර 

වහ ශ්රී රංෙහ වහ පිලිිනඹ අතය 

අකඵෝධතහ ගිවිසුභ  

පිලිිනඹ 2019.01.16 

ෙෘෂීෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු, ධීය 

අභහතයහංලඹ 
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අ/අ අගඵෝධාහ ිකවිසුම් (MOU)/ිකවිසුම්  යට අත්න්කශ දිනඹ ගතකීභ දයණ ආඹානඹ 

11 

ශ්රී රංෙහකආ CARP වහ ඵංගතරහකේලකණ 

BARC ආඹතනඹ අතය අකඵෝධතහ 

ගිවිසුකම් ගිවිසුම් ෙහරඹ දීර්ගත කිරීභ. 

ඵංගතරහකේලඹ 2021.03.19 

ශ්රී රංෙහ ෙෘෂීෙර්භ 

ඳයකණණ ්රතිඳමකති 

බහ 

12 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වකඹෝගිතහඹට අදහර ශ්රී 

රංෙහ වහ තුර්කිඹ අතය අකඵෝධතහ 

ගිවිසුභ. 

තුර්කිඹ 

කභකතක් 

අමකන්ෙය 

නළත.අමකන් 

කිරීභට අලය 

ෙටයුතු ෙයක න් 

ඳති. 

ෙෘෂීෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු 

13 

ෙෘෂීෙර්භ ඹහන්ත්රීෙයණ  විදයහ පිළිඵ 

නයන ඇෙඩක ඹ ව ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු අතය අකඵෝධතහ 

ගිවිසුභ.  

නයනඹ 

කභකතක් 

අමකන්ෙය 

නළත.අමකන් 

කිරීභට අලය 

ෙටයුතු ෙයක න් 

ඳති. 

ෙෘෂීෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු 

 අලයතහඹ ඳරිදි න ගිවිසුම් /අකඵෝධතහ ගිවිසුම්  කෙටුම්ඳමක කිරීභ ,අලය අනුභතින් රඵහ 

ගතළනීභ, අමකන් කිරීකම් අසථහ සුදහනම්  කිරීභ ,අමකන් ෙර ඳසු ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම් ආඹතන 

කත ඉදිරිඳමක කිරීභ වහ  හකණ ක්රිඹහෙහයෙම් ඳසු විඳයම් කිරීභ. 

 විවිධ ජහතයන්තය ංවිධහන භගත  ෙහඵේධ ජහතයන්තය භට්ටකම් ළඩමුළු, ම්භන්ත්ර, මුළු, 

රැසවීම්  ආදිඹ ංවිධහනඹ කිරීභ. 

 SAARC, BIMSTEC, JICA, KOICA, APO, AFACI, CIRDAP, AARDO, KOPIA, TFNet, CAPSA 

ආදී ජහතයන්තය ංවිධහන ර ෙටයුතු ම්ඵන්ධීෙයණඹ වහ දහඹෙ මුදල් කගතවීභ  

 ජහතයන්තය  කශදහභට අදහර ෙටයුතු ම්ඵන්ධීෙයණඹ වහ අන්තර්ජහතිෙ කශද ගිවිසුම් 

රට ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ දහඹෙමකඹ රඵහදීභ. 

ගාොයතුරු වහ න්නිගදදන ාහක්ණ අාංලඹ  
 

 ෙෘෂිෙර්භ වහ යහජය අභහතයහංල ර සිඹළුභ කතොයතුරු වහ න්නිකආදන තහක්ණිෙ ෙටයුතු 

වහ උඳකදස දීභ, කභකවඹවීභ ව ඳමකහකගතන ඹහභ වහ අලය වකඹෝගතඹ රඵහ දීභ   

 අභහතයහංලකණ නිර කබ් අඩවිඹ නඩමකතු කිරීභ, ඹහමකෙහලීන කිරීභ ව නවීෙයණ කිරීභ 

වහ පිඹය ගතළනීභ  

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ දමකත ඳේධතිඹ සථහඳනඹ කිරීකම් දී  තහක්ණිෙ භළදිවමක වීභ ම්ඵන්ධකඹන් 

ෙටයුතු කිරීභ  

 කතොයතුරු තහක්ණ ම්ඵන්ධ ්රම්ඳහදන ෙටයුතු රදී, පිරිළඹ පරදහයී  ගුණහමකභෙ 

තමකමකකඹන්  යුතු ළරසුම් ඉදිරිඳමක කිරීභ වහ ම්ඵන්ධීෙයණ ෙටයුතු කභකවඹවීභ  
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ළරසුම් අාංලඹ 

ජහතිෙ අලයතහඹන් වහ  ෙහඵේධ ්රකආලඹන් වඳුනහ ගතනික න් ෙෘෂි ක්කේත්රකණ ංර්ධන ෙටයුතු 

ළරසුම්  කෙකයන අතය, එකී ළරසුම් අභහතයහංලඹට අනුඵේධ කදඳහර්තකම්න්තු වහ ආඹතන වයවහ 

දියින පුයහ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට  ෙටයුතු ළරසුම් කිරීභමක, අලය භහර්කගතෝඳකේලනඹ රඵහ දීභමක, එභ 

ෙහර්ඹ වහ කන් කෙකයන ්රතිඳහදන අනු මූරය වහ කබෞතිෙ ්රගතතිඹ භහකරෝචනඹ කිරීභමක 

ළරසුම් අංලඹ විසින් සිදු ෙයනු රළකබ්.  

 

කහ්තඹඹන්  
 

 ෆභ ර්ඹෙභ ජලි  භ අන් වීභට ්රථභ ඉදිරි ර්ඹ වහ අභහතයහංලකණ සිඹළු ආඹතන 

භඟින් න යහඳෘති කඹෝජනහ රඵහ ගතළනීභ වහ  හකණ ජහතිෙ අඹළඹ කදඳහර්තකම්න්තුකආ 

නිර්ණහඹෙඹන්ට අනුකර ෙස කිරීභ ව   අනු ඩහ කඹෝගතය න කඹෝජනහ 

කල්ෙම්තුභහකේ අනුභළතිඹ හිත ජහතිෙ ්රභම්ඳහදන කදඳහර්තකම්න්තු ව ජහතිෙ 

අඹළඹ කදඳහර්තකම්න්තු කත කඹොමු කිරීභ. 

 විකලේ අඹළඹ කඹෝජනහ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ ම්ඵන්ධ (හර්ෂිෙ ඳහර්ලිකම්න්තුකආ ඉදිරිඳමක 

න අඹළඹ ෙතහ අනු) අභහතයහංල කත     ර්ඹ වහ කන් කෙකයන ්රතිඳහදන වහ 

කඹෝිකත අඹළඹ කඹෝජනහ පිළිඵ අදහශ කදඳහර්තකම්න්තු / ආඹතන දළනුම්මක ෙය රඵහ 

ගතන්නහ යහඳෘති හර්තහ භහකරෝචනඹට රක්ෙය, ජහතිෙ අඹළඹ කදඳහර්තකම්න්තුට ව 

ජහතිෙ ්රභ ම්ඳහදන කදඳහර්තකම්න්තු කත කඹොමු ෙය අදහශ නිර්කේල වහ අනුභළතිඹ රඵහ 

ගතළනීභ, ළඹ ්රතිඳහදන කන් ෙය ගතළනීභ වහ ඊට අදහශ සිඹළු ෙටයුතු ම්ඵන්ධීෙයණඹ. 

 අදහශ ර්ඹ වහ බහණ්ඩහගතහයඹ විසින් හර්ෂිෙ අඹළඹ ඇසතකම්න්තු භඟින් කන්ෙයනු 

රඵන ්රතිඳහදන වහ විකලේ අඹළඹ කඹෝජනහ වහ රළකඵන ්රතිඳහදන රට අනු ෙස  

කන හර්ෂිෙ ක්රිඹහමකභෙ ළරසුම් කල්ෙම්තුභහකේ අනුභළතිඹට ඉදිරිඳමක කිරීභ, ංකලෝධන 

පිළිඵ දළනුමක කිරීභ ව ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ අනුභත හර්ෂිෙ ළරළසභ ජහතිෙ 

්රභම්ඳහදන කදඳහර්තකම්න්තු ව ජහතිෙ අඹළඹ කදඳහර්තකම්න්තු කත කඹොමු කිරීභ ව 

ඉවත ක්රිඹහමකභෙ ළරසුම් ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම් ක්රිඹහලිඹට අදහශ ආඹතන භඟ 

ම්ඵන්ධීෙයණඹ. 

 ක්රිඹහමකභෙ ළරළසභට අනුකර භහසිෙ, ෙහර්තුභඹ වහ හර්ෂිෙ ලකඹන් ්රගතති හර්තහ රඵහ 

ගතළනීභ ව භහසිෙ ව ෙහර්තුභඹ ලකඹන් ංර්ධන ළඩටවන් ර ්රගතතිඹ 

භහකරෝචනඹ කිරීභ, හර්ෂිෙ ක්රිඹහෙහරී ළරළසකම් ෙහර්තුභඹ මූරය වහ කබෞතිෙ ඉරක්ෙ 

රට හකේක් ංර්ධන ළඩටවන් ර ්රගතති භහකරෝචන ආඹතන අනු සිදු කිරීභ. 

 අභහතයහංලකණ සිඹළුභ ආඹතන වහ අංලඹන් ඇතුරමක යහජය ආකඹෝජන ළරළසභ ෙස කිරීභ. 

 අභහතයහංලඹ ව ඊට අනුඵේධ කදඳහර්තකම්න්තු ව ආඹතනර භහසිෙ / ෙහර්තුභඹ ්රගතතිඹ 

යහඳෘති ෙශභනහෙයණ වහ අධීක්ණ  කදඳහර්තකම්න්තු, ජහතිෙ ්රතිඳමකති වහ ආර්ීකෙ 

ෙටයුතු අභහතයහංලඹ, අභහතය භණ්ඩරඹ, ජනහාරඳති ෙහර්ඹහරඹ ළනි ්රගතති අධීක්ණ අංල 

කත කඹොමු කිරීභ. 

 අභහතයහංලකණ හර්ෂිෙ අඹළඹ ්රෙහලනඹ බහහ තුකනන් ෙස කෙොට ඳහර්ලිකම්න්තුකආ   

බහගතත කිරීභට  ෙටයුතු කිරීභ ව  ෙහර්ඹහධන හර්තහ බහහ තුකනන් ෙස කෙොට අදහශ 

අංල කත කඹොමු කිරීභ. 

 ඳහර්ලිකම්න්තු ෙහයෙ බහ / ෙක ටු රැසවීම් (යහජය ගිණුම් ෙහයෙ බහ/ ආංශිෙ අධීක්ණ අණු 

ෙක ටු රැසවීම්) වහ අලය හර්තහ ෙස ෙය ඉදිරිඳමක කිරීභ. 

 ්රතිපර ඳහදෙ කභකවයුම් වහ ඇගතයුම් යහමු ෙස කිරීභ ව ෙහර්තුභඹ ලකඹන් ්රගතතිඹ 

යහඳෘති අධීක්ණ කදඳහර්තකම්න්තු කත හර්තහ කිරීභ. 

 යජකණ ්රෘමකති කදඳහර්තකම්න්තු, ශ්රී රංෙහ භව ඵළංකු වහ කනමක යහජය ආඹතන ලින් 

කෙකයන ඉල්ලීම් රට අදහශ දමකත වහ කතොයතුරු රඵහ දීභ. 
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 අභහතයහංලකණ දළක්භ, කභකවය වහ අයමුණු ශඟහෙය ගතළනීභ වහ සිඹළු ංර්ධන 

ළඩටවන් කභකවඹවීභ. 

ප්රි ඳත්ි  වහ ගභගවයුම් අාංලඹ 

 

යහඳෘති කඹෝජනහරට අනුකර ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ භඟින් ක්රිඹහමකභෙ යහඳෘති යජකණ 

්රතිඳමකතිඹ න කෞබහගතයහ දළක්භ අනු නිළයදි දිලහනුගතත කභකවඹවීභ කභභ අංලකණ ්රධහන 

අයමුණ කආ. 
  

කහ්තඹඹන් 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රතිඳමකතිඹ ම්ඳහදනඹ 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ,   ඹටකමක ඇති ආඹතන වහ යහජය අභහතයංව විසින් ්රඹහමකභෙ ෙයන 

විකේලහධහය යහඳහති ඇතුළු සිඹළු ංර්ධන යහඳෘති අධීක්ණඹ වහ ඇගතයීභ  

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඇති ආඹතන ර ෙටයුතු ම්ඵන්ාරෙයණඹ වහ අාරක්ණඹ  

 ෙෘෂිෙර්භ ක්කේත්රඹට අදහශ සිඹළු ්රතිඳමකති, ඳනමක වහ නිඹභඹන් ඹහමක ෙහලීන කිරීභ වහ 

ගතරු ෙෘෂිෙර්භ අභහතයතුභහට වහ කල්ෙම්තුභහට වහඹ වීභ  

 විවිධ ඳහර්ලඹන්කේ වකඹෝගතඹ ඇති න නිඳළයුම්ෙරුන් හර්ථෙ යහඹෙඹන් ඵට 

ඵරගතළන්වීකම් යහඳෘතිඹ -2021  

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධන ළඩටවන් වහ යහඳෘති බිම් භට්භකම් ක්රිඹහමකභෙ න ආෙහයඹ 

අධීක්ණඹ කිරීභ, ්රගතතිඹ විභසීභ වහ ඳසු විඳයම් කිරීභ. 

 ්රගතති භහකරෝචනඹ කිරීභ වහ තිඳතහ රැසවීම් වහ භහසිෙ ෙහර්තුභඹ වහ දිසත්රික් භට්ටකම් 

රැසවීම් ඳළළමකවීභ. 

 දිසත්රික්ෙර සිටින ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංල නිරධහරීන් කභකවයුම් වහ ඇගතයුම් ෙටයුතුරට 

කඹොදහ ගතළනීභ. 

 යහඳෘතිර අදහරමකඹ, ෙහර්ඹක්භතහඹ, පරදහයීතහඹ, ඵරඳෆභ වහ තියහයබහඹ පිළිඵ 

ඇගතයීභ. 

 අභහතයහංල කල්ෙම් විසින් ඳයන කනමක යහජෙහරී ඉටු කිරීභ. 

ාංතයහ ගේතන අාංලඹ 
 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලකණ ආයම්බෙ අාරකණ සිටභ ංඛයහ කල්ඛන අංලඹ සථහපිත තිීජ ඇත. 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කතොයතුරු රැස කිරීභ, විලසකල්ණඹ කිරීභ වහ හර්තහ ෙස කිරීභ කභභ අංලඹ භඟින් සිදු 

ෙයනු රඵන අතය අභහතයහංලඹට වහ අකනකුමක දමකත බහවිතහ ෙයන්නන්ට අලය කතොයතුරු රඵහදීභ 

සිදු ෙයයි. ජහතිෙ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රතිඳමකති වහ ළරසුම් ෙස කිරීභ වහ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ වහ අලය 

ෙහලීන දමකත අභහතයහංලඹට ළඳයීභ ්රධහන ගතකීභකි. එකේභ අභහතයහංලඹ භඟින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු 

රඵන විවිධ ළඩටවන් වහ ්රහකඹෝගිෙ වහඹ දළක්වීභ කභභ අංලඹ භඟින් සිදු ෙයයි. 

කහ්තඹඹන්  

 ඉදිරි ගතහ ර් වහ ඉරක්ෙ ඇතුශමක ෙෘෂි නිසඳහදන ළරළසභ ෙස කිරීභ, මුද්රණඹ කිරීභ 

ව කඵදහ වළරීභ. ඉරක්ෙරට අදහර ්රගතතිඹ භහසිෙ භහකරෝචනඹ ෙයන අතය ්රගතති 

භහකරෝචන හර්තහ ළෙසීභ . 

 අභහතයහංලඹ භඟින් ඳයනු රඵන කනමක යහජෙහරී ෙටයුතු 

 

ංඛයහකල්ඛන අංලකණ ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹ ජන කල්ඛන වහ ංඛයහකල්ඛන කදඳහර්තකම්න්තුකආ 

නිරධහරීන් ලකඹන් කෙොටස කදෙකින් යුක්ත කආ. ජනකල්ඛන වහ ංඛයහකල්ඛන කදඳහර්තකම්න්තුකආ 
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නිරධහරීන් මීය ක්ණ, ංගතණන ව ංඛයහකල්ඛන හර්තහ ළෙසීභ වහ අලය තහක්ණිෙ ගතකීම් 

දයණ අතය ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹට අනුයුක්ත කේඹ ෙයනු රළකබ්. 
 

අබයන්ාය විගතණන අාංලඹ 
 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලකණ  ඳහරන ඳේධතිකණ ක්රිඹහෙහරිමකඹ ඳරික්හ කිරිභ වහ ඇගතයීභ සිදුෙය අලය 

නිර්කේල රඵහදිභ දවහ පිහිටුහ ඇති සහාරන ඇගතයිම්  ෙෙඹකි. කභභ  ෙෙඹ භගින් මු.කර්.133 

ඹටකමක දක්හ ඇති යහජෙහරි ගතකිම් වහ ෙහර්ඹඹන් ඉටුකිරිභ උකදහ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලකණ 

කල්ෙම්තුභහකේ ෘජු අාරක්ණඹ ඹටකමක ක්රිඹහමකභෙ න  ෙෙඹක් කර කභභ අංලඹ පිහිටුහ ඇත. 

කහ්තඹඹන්  

 අභහතයහංලකණ  ෙටයුතු ම්ඵන්ධකඹන් අබයන්තය ඳහරනකණ ්රභහණමක ඵ වහ විාරභමක ඵ 

පිළිඵද අඛණ්ඩ ක ක්ණඹ ව සහාරන ඇගතයිභක් ෙය කල්ෙම්යඹහ කත හර්තහ කිරිභ. 

 අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඳතින ආඹතන ර අබයන්තය ඳහරනකණ ්රභහණමක ඵ වහ විාරභමක 

ඵ පිළිඵද අඛණ්ඩ ක ක්ණඹ ව සහාරන ඇගතයිභක් ෙය කල්ෙම්යඹහ කත හර්තහ 

කිරිභ. 

 අභහතයංලඹ කත ඳළරි ඇති ංර්ධන යහඳෘති වහ කඹෝජනහ ්රභ ක්රිඹහමකභෙ කිරිකම් 

ළරසුම් වහ ළඩටවන් අකේක්ෂිත ඳරිදි අභහතයංකණ අයමුණු ඉටුන ඳරිදි ෙහර්ඹක්භ වහ 

පරදහයි ක්රිඹහමකභෙ විභ ව ්රගතතිඹ පිළිඵද ඇගතයිභක් ෙය කල්ෙම්යඹහ කත හර්තහ කිරිභ. 

අබයන්ාය විගතණන ළරසුභ අනු ප්රගති ඹ - 2021.09.30 

 අබයන්ාය විගතණන හ්තාහ ගේතණඹ :-  අබයන්තය විගතණන කල්ඛණ හර්තහ නිසි ඳරිදි 

ඹහමකෙහලීන  ඳමකහකගතන ඹනු රළකබ්. 

 අබයන්ාය විගතණන ළරළසභ කස කිරිභ :-  2021.09.30 දින න විට අබයන්තය විගතණන 

ළරළසභ ෙස කෙොට ඇත. 

 විගතණන හ්තාහ ඉදිරිඳත් කිරිභ :- 2021.09.30  න විට අබයන්තය විගතණන හර්තහ 27 

ෙශභනහෙයණ කදඳහර්තකම්න්තු කත ඉදිරිඳමක කෙොට ඇත. 

 විගතණන වහ කශභනහකයණ රැසවිම් ඳළළත්විභ :-  ෙහර්තුෙට 1 ඵළගින් හර්ෂිෙ විගතණන වහ 

ෙශභනහෙයණ රැසආභ 4 ක් ඳළළමකවිඹ යුතු වුමක කෙෝවිඩ් ංගතත තමකඹ කවේතුකෙොට කගතන 

2021.09.30 න විට ඳමකහ ඇමකකමක විගතණන වහ ෙශභනහෙයණ රැසආම් හය 1ක් ඳභණි. 

 විගතණන හ්තාහ ර පිටඳත් විගතණකහධිඳි යඹහ ගා ඉදිරිඳත් කිරිභ :-  සිඹළුභ විගතණන 

හර්තහ ර පිටඳමක විගතණෙහාරඳතියඹහ කත ඉදිරිඳමක කෙොට ඇත. 
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ාංවිධහන ටවන  
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*2021.09.30 දිනට කෘෂික්තභ අභහායහාංලග   මුරය ප්රගති ග   හයහාංලඹ 

(රුපිඹේ  - 5,586,587,270 

ළඹ ශී්ත 118-01-01උ 118-01-02උ 118-02-03 අදහර මරය ප්රගති ඹ හයහාංලඹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අ/අ යහඳෘතිඹ / 

ළඩටවන 

කන් ෙශ මුදර 

(රු) 

විඹදභ (රු) මූරය ්රගතතිඹ   

 භසා අඹළඹ 16,786,821,469 5,586,587,270 33% 

 පුනයහ්තාන 4,959,600,000 3,606,049,209 73% 

 ප්රහේධන 11,827,221,469 1,980,538,061 17% 

01 අභහාය කහ්තඹ 

භණ්ඩරඹ (118-01-01) 
40,700,000 20,742,165 51% 

 පුනයහ්තාන 31,000,000 17,745,253 57% 

 ප්රහේධන 9,700,000 2,996,912 31% 

02 ඳරිඳහරන වහ 

ආඹානික ගේහ  

(118-01-02) 

1,002,200,000 679,389,210 68% 

 පුනයහ්තාන 928,600,000 661,303,957 71% 

 ප්රේධන 73,600,000 18,085,254 25% 

03 කෘෂිකහ්තමික ාං්තධන 

(118-02-03) 
15,743,921,469 4,886,455,896 31% 

 
පුනයහ්තාන 4,000,000,000 2,927,000,000 73% 

 
ප්රේධන 11,743,921,469 1,959,455,896 17% 
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ීම වහ අි ග්තක ආවහය ගඵෝගතර නිසඳහදනඹ ගතහ ඳරිඹ වහ  
නිසඳහදීඹාහඹ 2018-2020 හභහනය අගතඹ 

ගඵෝගතඹ 

යහි ක 

අලයාහඹ 
නිසඳහදනඹ (ගභට්රික් ගටොන්  ගතහ ඳරිඹ (ගවක්ටඹහ්ත  

(ගභට්රික් 
ගටොන්  

ඹර භවහ හ්තෂික ඹර භවහ හ්තෂික 

ීම 
                                 

3,811,000  
             

1,658,911  
       

2,888,753  
          

4,547,664  
           

399,625  
           

722,489  
         

1,122,114  

කුයක්කන් 
                                       

14,000  
                      

1,279  
               

5,314  
                  

6,593  
                    

948  
                

4,229  
                 

5,177  

ඵඩඉරිඟු 
                                     

500,000  
                   

32,694  
          

243,709  
             

276,403  
                

8,267  
              

62,597  
               

70,864  

මුාං ඇට 
                                       

28,000  
                      

4,754  
               

5,482  
                

10,236  
                

3,786  
                

4,767  
                 

8,553  

කදපි 
                                       

20,000  
                      

4,401  
               

6,420  
                

10,821  
                

3,641  
                

5,763  
                 

9,404  

ගෝඹහ 

ගඵෝාංචි 
                                     

250,000  
                      

3,649  
                   

543  
                  

4,192  
                

1,654  
                    

333  
                 

1,987  

ිදු 
                                       

25,000  
                      

1,804  
               

6,970  
                  

8,774  
                

1,325  
                

7,705  
                 

9,030  

ාර 
                                       

12,000  
                      

5,477  
               

2,155  
                  

7,632  
                

7,228  
                

2,625  
                 

9,853  

යට කජු 
                                       

30,000  
                   

11,563  
             

18,737  
                

30,300  
                

5,748  
              

10,848  
               

16,596  

අ්තාහඳේ 
                                     

250,000  
                   

45,284  
             

39,924  
                

85,208  
                

2,293  
                

2,431  
                 

4,724  

යතුළුනු 
                                       

80,000  
                   

27,660  
             

34,070  
                

61,730  
                

2,348  
                

2,319  
                 

4,667  

ගරොකු ළුනු 
                                     

290,000  
                   

28,497  
               

1,330  
                

29,827  
                

1,443  
                    

124  
                 

1,567  

අමු මිරිස 
                                       

70,000  
                   

31,327  
             

41,647  
                

72,974  
                

4,903  
                

7,801  
               

12,704  

        ්රබඹ: ජනකල්ඛන වහ ංඛයහකල්ඛන 
කදඳහර්තකම්න්තු 

      

2018-2020 ර්කණ වි වහ අතිකර්ෙ ආවහය කඵෝගතර නිසඳහදනඹ ගතහ ඳරිඹ වහ නිසඳහදීඹතහඹ 

ඉවත දක්හ ඇත. එභ නිසඳහදන පරදහයීතහඹ 2021 ය න විට හකේක්  ඉවශ නංක න් ආවහය 

සුයක්ෂිතතහඹ ඇති කිරීභටමක කෙොවිඩ් ළනි අාරංගතත තමක ඹටකමක වුවුද ඉවශ කඵෝගත 

නිසඳහදනඹක් රඵහ ගතළනීභ වහමක ංර්ධන ළඩටවන් දිඹමක ෙය ඇත.   
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අභහායහාංලඹ  භ් න් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන විගලේ යහඳෘි  

 

ගකොවිඩ් 19 - වදිං  ාත්ත් භා ්රිඹහත්භක ළඩටවන් ඹටගත්  ඹටගත් ගතඵඩහ 

ඳවසුකම් ඇි  කිරීභ (Contingent Emergency Response Component (CERC) 

වළඳින්ීමභ  

කරෝෙ ඵළංකුකආ (CERC) ණඹ ඳවසුෙභ ඹටකමක 2021 ර්කණ දී රු.ක . 1036ෙ පිරිළඹක් 

දයහ COVID ංගතතකඹන් අගතතිඹට ඳමක ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ වහ ීජජ වහ ඳළශෆටි කඵදහ 

දීභමක, දියින පුයහ ගතඵඩහ 102 ක් ඉදි කිරීභට නිඹක තඹ. ගතඵඩහ ඳවසුෙම් ්රධහන කඵෝගත ෙහණ්ඩ 3 ක් 

වහ රඵහ කදන අතය  එභ ගතඵඩහ, අර්තහඳල් ගතඵඩහ 5ක් , ළණු ගතඵඩහ 6ක් ,  අතිකර්ෙ ක්කේත්ර කඵෝගත 

ගතඵඩහ 91 කින් භන්විත කආ.  එකේභ අර්තහඳල් වහ ශීතහගතහය ඳවසුෙම් හිත ගතඵඩහ ඉදි කිරීභට 

නිඹක තඹ.ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ක්කේත්රඹට කෙොවිඩ් 19 ංගතත තමකමකඹ කවේතුකන් සිදුවී ඇති ඵරඳෆභ 

ළරකිල්රට කගතන ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වතිෙ කිරීභ වහ කඵෝගත අසනු වහ නිසි ක රක් රඵහ 

දීකම් ජහතිෙ ළඩපිළිකර ඹටකමක කගතොවීන් වහ කෙටි ෙහලීන ගතඵඩහ ඳවසුෙම් රඵහ දීකම් 

අලයතහඹ ඳදනම් ෙයගතනික න් කභභ ළඩටවන ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රළකබ්.  

අයමුණ:-  

• අසනු වහනිඹ අභ කිරීභ ව ළඩි නිඳළයුම් ්රභහණඹක් නිඹක ත කරහට ඳහරිකබෝගිෙඹහ 

කත රඵහ දීභට ෙටයුතු කිරීභ  

• ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇතිකිරීභ වහ ෙෘෂිනිසඳහදන ආයක්හ කිරීභ  

ිඳහාංගත 

 කුඩහ ඳරිභහණ කගතොවීන් වහ ගතඵඩහ ඳවසුෙම් රඵහ දීභ  

ක්රභගදදඹ:- 
 

 ගතඵඩහ ඉදි කිරීභ, උඳෙයණ ක රදී ගතළනීභ ඇතුළු  ෆභ ක්රිඹහෙහයෙභක්භ කරෝෙ ඵළංකු 

භහර්කගතොඳකේල අනු සිදු කිරීභ  

 භහසිෙ ්රගතතිඹ ්රභම්ඳහදන කදඳහර්තකම්න්තු කත ඉදිරිඳමක කිරීභ 

 ඉදිකිරීම් නිභ වීකභන් අනතුරු කගතොවීන්  භගත  ෙහඵේධ ගතඵඩහ නිසිඳරිදි බහවිතහ කිරිභ 

නඩමකතු කිරීභ වහ ඳමකහ කගතන ඹහභ.   වහ කගතොවිංවිධහන කතෝයහ ගතළනීභ  

 ගතඵඩහ ර කභකවයුම් වහ නඩමකතු විඹදම් අදහර කගතොවි ංවිධහනඹ  කවෝ ආඹතන භඟින් 

සිදුකිරීභ වහ ්රභකආදඹක් ෙස කිරීභ  

යහඳෘි  කහරඹ  

 2020 ර්කණ ජනහරි භ  සිට 2021 කදළම්ඵර් භහඹ න විට අන් කිරීභට නිඹක තඹ  
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ගතඵඩහ ඉදිකිරීභ වහ ගන් කශ මුදර  

අ/අ ්රිඹහකහයකම්   කන්ෙශ මුදර(රු.ක ) 

ඇ.එ.ජ.කඩො.ක ලිඹන 

(US$ Mn) 

රු.ක  

1. ගතඵඩහ ඳවසුකම් රඵහ දීභ 5.60 1,036 

 

ගතඵඩහ ඳවසුකම් ළඳයීභ වහ 2021.09.30 දක්හ ගන් කශ මුදර  

අ/අ  මූළු එෙතු  (රු.ක ) 

1. ගතඵඩහ ඉදි කිරීභ වහ  - රු.ක   1,021 
1,036 

 2. ගතඵඩහ වහ න උඳහංගත වහ  - රු.ක   15 

 

කෘෂික්තභ ගදඳහ්තාගම්න්තුඋ ගගතොවියන ාං්තධන ගදඳහ්තාගම්න්තුඋ දිස්රික් ගේකම් කහ්තඹහර ව 

ඳශහත් කෘෂික්තභ ගදඳහ්තාගම්නුා භ් න් ඳශහත් භට්ටගභන් ඉදි කිරීභට ළරසුම් කය ඇි  ගතඵඩහ 

පිළිඵ විසායඹ  

ආඹතන 

භ
ධ
ය
භ

 

න
ළක
ගත
න
හි
ය

 

උ
තු
රු
 භ
ළද

 

උ
තු
ය

 

ඌ


 


ඹ
ස

 

දකු
ණ

 

ඵ

සන
හහි
ය

 


ඵ
ය
ගත
මු


 

මු
ළු
 එ
ෙ
තු


 
ඳශහත් කෘෂික්තභ 

ගදඳහ්තාගම්න්තු 
7 7 1 10 8 7 5 5 

0 

 
50 

කෘෂික්තභ 

ගදඳහ්තාගම්න්තු 
4 4 3 1 1 1 1 0 0 15 

ගගතොවියන ාං්තධන 

ගදඳහ්තාගම්න්තු 
8 3 5 1 3 3 0 0 1 24 

දිස්රික් ගේකම් 

කහ්තඹහර 
1 1 5 1 1 0 4 0 0 13 

 
20 15 14 13 13 11 10 5 1 102 
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ප්රම්ඳහදන කටයුතු අනු ගතඵඩහ ඉදිකිරීගම්  ප්රගති ඹ (2021.09.30 දිනට   

විසායඹ රළබුන මුදර (රු  ගගතන රද මුදර (රු.  

යහි ක ළරසුම් 

ගදඳහ්තාගම්න්තු භ් න්  
100,000,000.00 45,971,448.67 

දළන්වීම් ඳර කිරීභ  
 

   191,241.00 

 
ළඩ ආයම්බක අත්ි කහයම් මුදර  (30%) කශ ළඩ වහ   ගගතීමභට 

ඳශහත  ඉේලුම් කය ඇි  

මුදර (රු  

නිදවස කයන රද 

මුදර (රු.  

ඉේලුම් කය ඇි  

මුදර 

(රු.  

නිදවස කයන රද 

මුදර(රු  

උතුරු ඳශහත  11,207,583.30 11,207,583.30 9,664,745.66 6,855,955.84 

නළකගතනහිය ඳශහත  11,966,625.19 11,966,625.19 
  

උතුරු භළද ඳශහත  5,081,930.00 5,081,930.00   

භධයභ  ඳශහත  9,340,364.94 9,340,364.94 
  

ඌ ඳශහත  07.8,7,,23,1 1,327,748.40 
  

එකතු  37,434,949,54 38,924,251.83 9,664,745.66 6,855,955.84 

අතළති බිල්ඳමක   9,643,128.78 
   

 මුරය ප්රගති ඹ   46% 
   

 

ගතඵඩහ ඉදිකිරීගම් දී ඇි වූ  ගතළටළු   

 ඉංිකකන්රු ඇසතකම්න්තු ර ඉවශ අඳගතභනඹන්  

 රංසු ෙළවීභ ්රභහද වීභ  

 අලය  කල්ඛන ්රභහද  වීභ  

 ගතඵඩහ ඉදි කිරීභට කඹෝිකත ්රකේල  කනස කිරීභ  

 ක ර කනස වීම් (Price Escalation) 
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ගතඵඩහ ඉදි කිරීගම් කටයුතු ංදුගමින් ි ගඵන ආකහයඹ - ක්ගේත්ර නිරීක්ණ  

අතිකර්ෙ ආවහය කඵෝගත කභ.කටො.100 වහ ගතඵඩහ ඳවසුෙම් රඵහ දීභ  භන්නහයභ , කඳරිඹභඩු 
්රකේලකණ ඉදිකිරීභ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු භඟින් ක්රිඹහමකභෙ අතිකර්ෙ ආවහය කඵෝගත කභ.කටො.50 ක් වහ ගතඵඩහ 

ඳවසුෙම් රඵහ දීභ  ීජජ කගතොවිඳර  , ඵටඅත- වම්ඵන්කතොට  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

සථහනඹ  – කඳරිඹභඩු නළකගතනහිය  

ප්රහගද්ශිඹ ගේකම් ගකොට්මහලඹ  – ඵටහිය භන්තහයි  

ග්රහභ නිරධහරී ගකොට්මහලඹ  – කඳරිඹභඩු 

නළකගතනහිය  , එම්එන්  / 17 

ගඵෝගතඹ  – අතිකර්ෙ ආවහය කඵෝගත  

ධහරිාහ  – 100 කභ.කටො. 

බිම් ්තගත මිට්ත  – 191.8 .මීය .  

ගකොන්ත්රහත් මුදර  – රු. 10, 932, 423.00  

ගකොන්ත්රහත් කරු  – වික්කටෝරිඹහල් ඉදිකිරීම් ,  

ෙහතන්කුරම් , ඩ්ක්ෙන්ඩහල් , භන්නහයභ   

 
 

ගකොන්ත්රහත් කරු -   .එස ඉදිකිරීම්  

 93/A, කබ්රුර , කතලිජ්ජවිර  

ගකොන්ත්රහත් ්රදහනඹ 4,199,016.00 (ළට් යහිත )  

ගඵෝගතඹ  – අතිකර්ෙ ආවහය කඵෝගත  

ධහරිාහඹ - 50 MT 

්තගත අඩි - 947 

දිස්රික්කඹ - වම්ඵන්කතොට  

ප්රහගද්ශීඹ ගේකම්  -  අම්ඵරන්කතොට  

ග්රහභ ගේක භ  - ඵටඅත 
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අන්ා්ත ම්ඵන්ධන වළකිඹහ ාං්තධන යහඳෘි ඹ 

Inclusive Connectivity Development Project (ICDP) 

 
කරෝෙ ඵළංකු ණඹ ආධහය භත ආර්ක ෙ පුනර්ජීනඹ  කනුකන්වඳුනහගතමක ්රකේලඹන්හි  ඹටිතර 

ඳවසුෙම් ංර්ධනඹ උකදහ  ශ්රී රංෙහ තුශ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට ළරසුම් ෙයනු රඵන යහඳෘතිඹකි. 

යහඳෘතිකණ මුළු ටිනහෙභ ඇභරිෙහනු කඩොරර් ක ලිඹන 500 ක් . සුයක්ෂිත, ෙහර්ඹක්භ ව කේලගුණ 

සුහුරු ම්ඵන්ධතහ ළඳයීභ ව කතෝයහගතමක දිසත්රික්ෙ ර යහඳෘතිඹ ඹටතට අඹමකන ඳහර්ල විඵර 

ගතළන්වීභ භඟින් ංයචෙ කදෙක් සසකේ ක්රිඹහමකභෙ න අතය භවහ භහර්ගත අභහතඹංලඹ ව ෙහෂිෙර්භ 

අභහතයංලඹ භඟින් ක්කේතීඹ ංර්ධනඹ වහ කභභ මුදර ආකඹෝජනඹ කිරිභට අකේක්හ කෙකර්. 

අයමුණ  

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ළඳයුම් දහභඹ විඵර ගතළන්වීභ .  

්රිඹහත්භක කහරඹ  

 යහඳෘතිඹ 2022 ර්කණ සිට 2026 ය දක්හ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට අකේක්ෂිතඹ. 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ ඹටකමක කභභ යහඳෘතිකණ කදන ංයචෙඹ න “ළඳයුම් දහභඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභ ව කගතොවීන් වහ කේහ ළඳයීකම් ්රකආලඹ  ළඩිදියුණු කිරීභ” වහ ඇභරිෙහනු කඩොරර් 

ක ලිඹන 50ක් කන් ෙය ඇත. කභඹට අදහර ගිවිසුම් 2021කනොළම්ඵර් භ  භ 30 දින අමකන් ෙය 

ඇති අතය යහඳෘතිඹ ඹටකමක ඳවත උඳ ංයචෙ ක්රිඹහට නළංවීභට අකේක්හ කෙකර්. 

ිඳ ාංයරක 

 නිසඳහදන එෙතුකිරීකම් භධයසථහන ළඩිදියුණු කිරීභ 

 ආර්ක ෙ භධයසථහන ව කතොගත කශ භධයසථහන ළඩිදියුණු කිරීභ 

 වරිත ව ෙහර්ඹක්භ අගතඹදහභ වහ වකඹෝගතඹ රඵහදීභ 

 ෙහර්ඹක්භ වරිත ෙෘෂි ්රර්ධන ඳේධති ්රර්ධනඹ වහ ්රතිඳමකති ව ආඹතන යෘවඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ 

යහඳෘි ඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ගාෝයහ ගගතන ඇි  දිස්රික්ක 

 යමකනපුය, භහතකල්, අනුයහධපුය, කුරුණෆගතර, කභොනයහගතර, වම්ඵන්කතොට, 
කඳොකශොන්නරු  , පුමකතරභ ව ෙෘෂිෙහර්ක ෙ විබතහ භත වඳුනහගතමක ්රමුඛතහ ්රකේල  
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කෘෂික්තභ අභහායාංලග  ප්රධහන ාං්තධන ළඩටවන් ර මරය ප්රගති ඹ- හයහාංලඹ 

අ
/අ

 

විසතයඹ  

ආ
ඹ
ත
න
ඹ

 

කන් ෙශ 
මුදර  
(රු.ක  

විඹදභ ඵළඳීම්  
(රු.ක   

(රු.ක   (%) 

1 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ තරුණ යහඹෙමක 
ංර්ධන ළඩටවන 

ෙෘ.කද  
          
75.00  

11.39 15% 20.03 

උඳ එෙතු - i 
          
75.00  

11.39 15% 20.03 

1 
කේලගුණිෙ සුහුරු හරිෙෘෂි යහඳෘතිඹ  

(CSIAP) කරෝෙ ඵළංකු ණඹ   
කේ.සු.හ.ෙෘ. 3710.00 476.28 13% 0.00 

2 
කුඩහ ඳරිභහණ ෙෘෂියහඳහය වබහීමමක 

ළඩටවන  (SAPP) - IFAD 
කු.ඳරි.ෙෘ.ව.ළ

. 
2500.00 1347.13 54%   

3 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලඹ නවීෙයණ යහඳෘතිඹ  

(ASMP) උඳහංගත t 2 - කරෝෙ ඵළංකු ණඹ  
ෙෘ.න.යහ 2970.00 514.40 17%   

4 
ඵඩල්ගතභ න කිරි ළෙසුම් ෙර්භහන්ත 

ලහරහක් සථහපිත කිරීකම් යහඳෘතිඹ - 
කඩන්භහර්ෙ ආධහය  

ෙෘ.අභහ. 

313.00 4.67 1% 0.00 

5 
කුඩහ ඳරිභහණ කිරි නිසඳහදන ඹුඳෙහය 

ක ති ංර්ධනඹ කිරීකම් යහඳෘතිඹ  
970.00 324.42 33% 0.00 

උඳ එෙතු  -ii 
  
10,463.00  

  
2,666.90  

25% 0.00 

1 ඳර්කණණ ංර්ධන  

ෙෘ.කද  

270.00 60.61 22% 74.57 

2 ෙෘෂි යහේති වහ පුහුණු  415.00 54.21 13% 28.51 

3 බිජ වතිෙ කිරීභ ව ඳළරෆටි ආයක්ණ  1103.00 541.44 49% 129.76 

උඳ එෙතු  -iii 
    
1,788.00  

     
656.26  

37% 232.84 

1 
ජහතිෙ ලහෙ නිකයෝධහඹන කේකණ උඳෙයණ 

නඩමකතු  (JICA) 

ෙෘ.කද 

40.00 0.00 0% 0.33 

2 
ජහතිෙ ලහෙ නිකයෝධහඹන කේකණ විදයහගතහය 
ඳවසුෙම් ංර්ධනඹ   

25.00 1.42 6% 0.00 

උඳ එෙතු  -iv 65.00 1.42 2% 

0.33 
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කෘෂික්තභ අභහායාංලග  ප්රධහන ාං්තධන ළඩටවන් ර මරය ප්රගති ඹ - හයහාංලඹ 

 

අ
/අ

 

විසායඹ  

ආ
ඹ
ා
න
ඹ
  

ගදන කශ 

මුදර  (රු.මි 

විඹදභ ඵළඳිම්  
(රු.මි   

(රු.මි .)  (%) 

1 
කගතොවීන් වහ දහඹෙමක යක්ණ  
්රභඹක් වඳුන්හ දීභ  

ෙෘ.කගතො.ය.භ 

1000.00 0.00 0% 1000.00 

2 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ ෙෘෂි යක්ණ භණ්ඩරඹ  40.00 0.00 0% 20.00 

3 
කගතොවීන් ව ධීයඹන් වහ වි්හභ ළටුේ 
ව භහජ ආයක්ණ ්රභඹක් වඳුන්හ දීභ  

4000.00 2927.00 73% 0.00 

ිඳ එකතු  -v 5040.00 2927.00 58% 1020.00 

1 
කවක්ටර් කෙොබ්ඵෆෙඩු කගතොවිෙටයුතු 
ඳර්කණණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ  

කව.කෙො.කගතො.පු.ආ 35.00 0.43 1% 0.46 

2 
විලස විදයහර භගත ජහතිෙ ෙෘෂිෙර්භ 
්රතිඳමකතිඹ ෙස කිරීභ  

ශ්රී රං.ෙෘ.ඳර්.්ර. 40.00 2.88 7% 0.00 

3 වී අකශවි භණ්ඩරඹ  වී.අ.භ 2671.00 1435.40 54% 35.50 

ිඳ එකතු  -vi 2746.00 1438.70 52% 35.96 

 මුළු එකතු  - (i+ii+iii+iv+v+vi)    20,177.00  
  

7,701.67  
38% 

   
1,309.16  
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2021 ්තග  කෘෂික්තභ ාං්තධන ළඩටවන් 

 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ තරුණ  යහඹෙමක ංර්ධන ළඩටවන (Youth 

Entrepreneurship Development on Agriculture) - ළඹශී්තඹ           118-02-03-062-

2509 

ංර්ධනඹ න යටර ෙෘෂිෙර්භහන්තකණ නියත න තරුණ ්රජහ මුහුණ කදන අභිකඹෝගත 

යහශිඹකි.ම්ඳමක තියහය කර බහවිතහ කිරීභට අසථහ කනොගතළනීභ ව ක්කේත්රකණ ඇති අසථහ  භඟ 

වළරීභ    අතය ්රධහන කආ. එකභන්භ ඳතින ූමක ඹ බහවිත ෙයන අෙහයඹ, ආකඹෝජන අසථහ , 

ෙෘෂිකඹදවුම් වහ  , පුහුණු අසථහ භඟ වළරීභ, කශඳර ගතළටළු, ෙෘෂියහඳහය වහ ඇති අසථහ 

වඳුනහ කනොගතළනීභ  ළනි අභිකඹෝගත  කවේතුකන් තරුණ ්රජහ ෙෘෂිෙර්භහන්තකඹන්  ඈමක කක න් 

ඳතින අාරඹෙ එභ තරුණ ්රජහභ  නළතමක ෙෘෂිෙර්භඹ කත ආෙර්ණඹ ෙය ගතළනීකම් අයමුණින්  

කභභ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමකභෙ ෙය ඇත. ේ යහමීය ඹ ජනතහ කත  න තහක්ණඹ කගතන ඹහභ  භඟින් 

ෙෘෂිෙර්භකණ නයතහඹක් ඇති කිරීභ තරුණ ්රජහකේ ආෙර්ලණඹට කවේතු නු ඇති ඵළවින් 

කතොයතුරු තහක්ණ ඳේධති, නළකනෝ තහක්ණඹ බහවිතඹ, ව ආයක්ෂිත ගතෘවතුශ ගතහ, න නිඳළයුම් 

දිරිභමක කිරීභ වහ න නිඳළඹම්ෙරුන් යහජය ආකඹෝජෙඹන්ට වඳුන්හ දීභ ළනි ක්රිඹහෙහයෙම් භඟින්  

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ තරුණ  යහඹෙමක ංර්ධන ළඩටවන දිඹමක කිරීභට ළරසුම් ෙය ඇත.  

්රිඹහත්භක කයනු රඵන කහර සීභහ:- 2021.01.01-2021.12.31 

 

ගතකීභ වහ ්රිඹහත්භක කයනු රඵන පුද්ගතරඹන්/ආඹාන:- 
 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ  
 දිසත්රික්  කල්ෙම් /දිසත්රික්  ෙෘෂිෙර්භ අධයක්  
 ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු 

 

කෘෂිකහ්තමික ාරුණ  යහඹකත් ාං්තධන ළඩටවන ඹටගත් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන  

ළඩටවන්;  
 ජහතිෙ ෙෘෂිෙර්භ ්රතිඳමකතිඹ එළිදළක්වීභ  

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ෙශභනහෙයණ කතොයතුරු ඳේධතිඹ  සථහඳනඹ ෙය ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ 

 කගතොවිජන කේහ භධයසථහන වහ ඳස ඳරීක්ණ ඳවසුෙම් සථහඳනඹ කිරීභ 

 තරුණ ෙෘෂියහඹෙඹන් ඵරගතළන්වීකම් ළඩටවන  

 ෙෘෂි අඳනඹන ගතම්භහන සථහපිත කිරීභ 

 තරුණ යහඹෙයින් වහ න ෙෘෂි තහක්ණිෙ කොඹහ ගතළනීම් වහ ඳවසුෙම්ෙයණඹ  

 ංර්ධන ළඩටවන් වහ යහඳෘති කභකවඹවීභ වහ අගතයීභ  

 ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ ක්කේත්ර නිරධහරීන්කේ භහන ම්ඳමක කුරතහ ඉවශ  නළංවීභ 
 

 කෘෂිකහ්තමික ාරුණ  යහඹකත් ාං්තධන ළඩටවන ඹටගත් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන  

ළඩටවන් ර මරය වහ ගබෞි ක  ප්රගති ඹ  
 

උක්ත ළඩටවනට  රු.ක . 75.00 ක් කන් ෙය ඇත. ළඩටවන ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ වහ රු.ක  31.69 

ෙ ්රතිඳහදන කම් න විට නිදවස ෙය ඇත. කෙොවිඩ් යනඹ වමුකආ ඉන්  විඹදම් වී ඇති මුදර රු.ක  

11.39 ක් කආ .මුරය ්රගතතිඹ 15  ක් න අතය  අතය ආකඹෝජන ඵළඳීම් රු.ක  20.03 කි.   ඹටකමක 

ඳවත ්රධහන  ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ ෙය ඇත.  
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යහි ක කෘෂික්තභ ප්රි ඳත්ි ඹ  කස කිරීභ 

 

තියහය කර ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇති කිරීභ භඟින් ජහතිෙ භෘේාරඹ ඇති කිරීභ, ඳහරිරිෙ 

තියහයඵ ඳමකහකගතන ඹහභ, ව ආර්ක ෙ අසථහ ංර්ධනඹ කිරීභ ්රධහන කෙොට කගතන 

කමකභහමකභෙ ක්කේත්ර 10 ක් වහ ්රතිඳමකති 15 ක් ආයණඹ ෙයක න් කෙටුම්ඳමක ෙය අන් ෙය ඇත.   

මුරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

 යහඳෘතිඹ  වහ රු.ක .3.00 ක් කන් ෙය ඇති අතය තුන්න ෙහර්තු න විට රු.ක .1.33 ක්  

විඹදම් ෙය ඇත. මූරය ්රගතතිඹ  44  කි. 

 කෙටුම්ඳත ෙස ෙය අන් වී ඇති  අතය අභහතයභණ්ඩර  අනුභළතිඹට  ඉදිරිඳමක කිරීභට 

සුදහනම් ෙයක න් ඳතී.   

 

කෘෂිකහ්තමික කශභනහකයණ ගාොයතුරු ඳද්ධි ඹ  සථහඳනඹ කය ්රිඹහත්භක කිරීභ 

 

ශ්රී රංෙහ වහ න ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කතොයතුරු ඳේධතිඹ ෙෘෂිෙර්භ ක්කේත්රකණ සිඹළුභ 

ඳහර්ලෙරුන්කේ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කතොයතුරු අලයතහඹ පුයහගතත වළකින ඳරිදි නිර්භහණඹ ෙය 

ඇති කබ් අඩවිඹකි.කභළනි න තහක්ණඹට අනුකර කතොයතුරු ඳේධතිඹක් සථහපිත කිරීභ භඟින් 

සිඹළුභ නිළයදි ඹහමකෙහලීන ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කතොයතුරු රඵහ ගතළනීභට වළකින අතය ෙෘෂිෙර්භ 

ක්කේත්රකණ ්රතිඳමකති ම්ඳහදනඹට අලය තීයණ ගතළනීභට අදහශ කතොයතුරු රඵහ ගතළනීභ වහ ෙෘෂිෙර්භ 

අභහතයහංලකණ වහ   ඹටකමක ඳතින අකනකුමක ආඹතන භඟින් ක්රිඹහමකභෙ ෙයනු රඵන ංර්ධන 

ළඩටවන් වහ අලය දමකත රඵහ ගතළනීභ ආදී ෙටයුතු යහශිඹක් ඉටු ෙය ගතළනීභ අයමුණු කෙකර්. 

කභභ කතොයතුරු ඳේධතිඹ වයවහ කගතොවීන්කේ ගතහ ෙටයුතු වහ අලය කතොයතුරු රඵහ දීභ භඟින් 

ෙෘෂි ඳහරිරිෙ ෙරහඳ අනු කඵෝගත නිසඳහදනඹට කගතොවීන් කඹොමුෙර වළකින අතය නිසඳහදන 

අතිරික්තඹන් ශක්හ සථහය ෙෘෂි අකරවිෙයණ යටහක් ඇති ෙය කගතොවීන්ට සථහය ආදහඹම් 

භට්ටභක් තවවුරු ෙශ වළකිනු ඇත.එකේභ කගතොවීන් වහ කඳොකවොය වනහධහයඹ මුදලින් රඵහදීකම් 

ළඩටවන විාරභමක ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ වහ සබහවිෙ ආඳදහ භඟින් සිදුන ගතහ වහනි පිළිඵ 

කතොයතුරු රඵහදීභ තුළින් කගතොවීන්කේ ෙෘෂි යක්ණඹට අදහශ න්දි මුදල් ෙඩිනක න් රඵහ දීභට අදහශ 

සිඹළු ෙටයුතු සිදු ෙයනු රඵන ්රධහන කබ් අඩවිඹ ඵටද කභභ කතොයතුරු ඳේධතිඹ ඳමකනු ඇත. 

තද, කභභ කබ් අඩවිඹ වයවහ කගතොවීන්කේ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ගතළටළු ෙඩිනක න් විහ ගතළනීකම් වළකිඹහ 

රළකඵනු ඇති අතය e-learning ඳවසුෙභ භඟින් කගතොවීන්ට, ෙෘෂිෙර්භ ක්කේත්රකණ නිඹළලී සිටින 

අකනක් ඳහර්ලෙරුන්ට වහ අධයහඳනකණ නිඹළකරන්නන්ට අලය ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කතොයතුරු 

ඳවසුකන් රඵහගතත වළකිනු ඇත. 

 

මුරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

 
 කභභ යහඳෘතිඹ   වහ රු.ක  3.00 කන් ෙය ඇති අතය 2021.09.30 න විට  රු.ක  0.24  

විඹදම් ෙය ඇත. මුරය ්රගතතිඹ  8  කි.  

 කතෝයහ  ගතමක නිරධහරීන් වහ පුහුණු අලයතහ   පුයහලීභ වහ පුහුණ ළරළසභ ෙස ෙය 

ඉදිරිඳමක ෙය ඇත. කභඹට භගතහමීය  ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ කගතොවිජන යක්ණ භණ්ඩරඹ භඟින් 

ෙස ෙය ඇති භෘදුෙහංගතඹ තදුයටමක ංර්ධනඹ කිරීභට අලය  ෙටයුතු සිදුෙයක න් ඳතී.  
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ගගතොවියනගේහ භධයසථහන භට්ටමින් ඳහාංශු ඳරික්ණ ඳවසුකම් සථහඳනඹ කිරීභ 

 
යහඹනිෙ කඳොකවොය බහවිතඹ නිහ ඳට ව ඳහංශු ජරඹට න ඵරඳෆභමක ක නිහට න අඹවඳමක 

ඵරඳෆම් අභ කිරීභටමක ර්තභහන යජඹ භඟින් යහඹනිෙ කඳොකවොය බහවිතඹ අභ ෙය ෙහඵනිෙ 

කඳකවොය  බහවිතඹ වහ කඹොමු කිරීභට අයමුණ ෙය ඇත.  

ඉවත වන් ෙරුණු කවේතුකෙොට  කගතන ඳස ඳරීක්හ ෙය ගතහ ෙයනු රඵන කඵෝගත ර්ගතඹ අනු 

අලය කඳෝෙ ්රභහණඹ නිර්කේල කිරීකම් ළඩටවනක් ක්රිඹහමකභෙ ෙය ඇත.කභභ ළඩටවන වහ 

ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙට්ටර ක රදී ගතළනීභ වහ  හ  කගතොවිජන කේහ භධයසථහන රට කඵදහ දීකම් ෙටයුතු 

ආයම්බ ෙය ඇත. කම් ඹටකමක එක් කගතොවිජන භධයසතහනඹෙට  එෙ ඵළඟින් කගතොවිජන භධයසථහන  

562 ෙ වහ ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙට්ටර රඵහ දීභට තීයණඹ  ෙය ඇත. කගතොවි ජන කේහ භධයසථහන ර 

ඳහංශු ඳරීක්ණ ඳවසුෙම් සථහඳනඹ කිරීභ,(PH මීය ටර්, EC මීය ටර්, යහඹනිෙ ද්රය රඵහ දීභ, නිරධහරීන් 

වහ පුහුණු ළඩමුළු 20 ක් ඳළළමකවීභ, ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙහඩ්ඳමක 100,000 ක් ව ඵළනර් 03 ක් ෙස 

කිරීභට ළරසුම් ෙය ඇත.  

 

මුරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

 කභභ යහඳෘතිඹ   වහ රු.ක .26.68 කන් ෙය ඇත. නිදවස ෙශ ්රතිඳහදන  රු.ක  2.69 ක් න  

අතය රු.ක .0.29 ක් විඹදම් ෙය ඇත. මුරය ්රගතතිඹ  1 කි. ඵළඳීම් වහ කන්  ඇති මුදර 

රු.ක  20.03කි.  

ප්රධහන ්රිඹහකහයකම් 

1.ගගතොවියනගේහ භධයසථහන 562 වහ යාංගතභ ඳහාංශු ඳරීක්ණ කට්ටර රඵහ ගතළනීභ 

 ආවහය වහ ෙෘෂිෙර්භ ංවිධහනකඹන් ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙට්ටර 100 ක් රඵහ දී ඇත. 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලඹ භඟින් ක රදී ගතන්නහ ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙට්ටර 150 ක රදීකගතන ඇත. 

 අතිකර්ෙ ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙට්ටර 212 ක් ක රදී ගතළනීභ වහ ඇණවුම් ෙය ඇති අතය කනොළම්ඵර් 

භ රළබිභට නිඹක ත  ඇත.  

 කේලගුණ සුහුරු යහේතිඹ භඟින් ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙට්ටර 100 ක් ක රදීකගතන ඇත. 

2. කෘෂික්තභ ිඳගද්ලකරු වහ කෘෂික්තභ ඳ්තග ණ වහ නිසඳහදන වකහයරුන් ඳහාංශු ඳරීක්ණ 

කට්ටර බහවිාහ කය ඳස ඳරීක්හ කිරීභ වහ පුහුණු කිරීභ   

 කම් නවිට භවනුය. භහතකල්, ත්රිකුණහභරඹ, නුයඑලිඹඋ ඵදුල්ර, කභොනයහගතර, භහතය, ගතහල්ර, 

වම්ඵන්කතොට, භඩෙරපු, අම්ඳහය, අනුයහධපුයඹ, කඳොකරොන්නරු ඹන දිසත්රික් ළඩටවන් 

ඳමකන රදි. 

 කම් නවිට  ෙෘෂිෙර්භ උඳකේලෙරුන් 258ක් වහ ෙෘෂිෙර්භ ඳර්කණණ වහ නිසඳහදන 

වෙරුන් 250 ක් වහ ඳස ඳරීක්හ කිරීකම් පුහුණු වහ ඳස හම්ඳර රඵහ ගතළනීකම් පුහුණු 

රඵහ දී ඇත.  

3. යාංගතභ  ඳහාංශු ඳරික්ණ කට්ටර ගගතොවියනගේහ ඵරප්රගද්ල රට ගඵදහ වළරීභ 

දළනට ඳහංශු ඳරීක්ණ ෙට්ටර 82 ක් පුහුණු අන් ෙශ කගතොවිජන කේහ ඵර්රකේල රට 

කඵදහවරින රදි.( අම්ඳහය දිසත්රික්ෙඹ 24, භඩෙරපු දිසත්රික්ෙඹ 14, ත්රිකුණහභරඹ දිසත්රික්ෙඹ 17, 

භවනුය දිසත්රික්ෙඹ 27) 
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ාරුණ කෘෂියහඹකඹන් ඵරගතළන්ීමගම් ළඩටවන 

 
ජහතිෙ  ආවහය සුයක්ෂිතතහ ඇති කිරීභ අනහගතත තරුණ ්රජහකආ ගතකීභකි.දළනට කේශීඹ 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලකණ  ්භ ඵරෙහඹ ෘේධ අසථහට ඳමකකක න් ඇති ඵළවින්  තරුණ ්රජහ ඊට 

අතීර්ණ ෙය ගතළනීභ අභිකඹෝගතහමකභෙ ෙර්තයඹක් ඵට ඳමක තිකබ්. එකේ වුද ඊට අලය ඉඩම්, 

ණඹ ඳවසුෙම් වහ කශඳශ ්රකආලඹන් රඵහ දීකම් යහජය ්රකභෝඳහඹඹන් කවේතුකන් ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ 

කත තරුණ ්රජහකආ උනන්දු ළඩි කක න් ඳතී.   අනු තරුණ යහඹෙඹන් දිරි ගතළන්වීභ වහ 

කභභ ළඩටවන ක්රිඹහමකභෙ ෙය ඇත.  

අයමුණූ  

 තියහය ංර්ධනඹ කක්න්ද්රඹ කෙොට ගතමක ආකඹෝජන ්රර්ධන ්රකභෝඳහඹ වහ තරුණ ෙෘෂි 

යහඹෙඹන් ඵර ගතළන්වීභ . 

  

 භතු ඳයම්ඳයහට ද  ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීභ, ඳේධති විකඹහි තියහය හධනීඹ 

ඳරිර්තනඹක් ඇති කිරීභ, විරුකිඹහකආ අභිකඹෝගතඹ ජඹගතළනීභ, තරුණ ඳයම්ඳයහ ග්රහමීය ඹ 

්රකේල ලින් ඵළවළය වීභ ළරළක්වීභ  ආදි සිඹලු ආර්ක ෙ හභහජීඹ ගතළටළු වහ පරදහයී 

විඳුභක් කර  තරුණ ඳයම්ඳහ ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ කත ආෙහර්නඹ ෙය ගතළනීභ  

 

 කභහිරහ මූරය , ඉඩම්, කතොයතුරු වහ නවීන  තහක්ණිෙ කේහ රඵහ ගතළනීභට අදහර තරුණ 

ආකඹෝජෙයින් මුහුණ ඳහ ඇති ගතළටලු ජඹ ගතළනීභ දවහ සවුනට වහඹ රඵහ දිඹ වළකි ඳරිදි 

්රතිඳමකතිභඹ කනස ෙම් අලයතහ වඳුනහගතළනීභ වහ  හ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ.  

 
මුරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ  
 
මරය ප්රගති ඹඋ 

 ග්රහමීය ඹ  තරුණ ්රජහ  දිරිභමක කිරීභ වහ මීය භළසි ඳහරනඹ, වතු ගතහ, උඳු, ඳළන්, කදහි ළනි 

ගතහ කභන්භ , ීජජ වී නිසඳහදනඹ, ව අගතඹ එෙතු ෙයන රද කුඩහ ෙෘෂි යහඳහය  නඟහ සිටු වීභ 

ළනි යහඳෘති  දිරිභමක ෙය ඇත. කභභ යහඳෘති  සිදු කිරීභ වහ කන් ෙයන රද  මුදර න 

රු.ක  6.50 ක් දිසත්රික්   කල්ෙම් ෙහර්ඹහර කත නිදවස ෙය ඇත. විඹදම් ෙශ මුදර රු.ක  0.02 

ක් න අතය ඵළඳිම් භඟ මූරය ්රගතතිඹ.6.17 කි.  

ගබෞි ක ප්රගති ඹ  
 

යහඳෘි ග  නභ 
්රිඹහත්භක ප්රගද්ලඹ 

 

ගන් කශ 

මුදර 
රු.මි 

නිදවස 

කශ 
ප්රි ඳහදන 

විඹදභ 

( ඵළඳීම් භඟ  
රු.මි 

ප්රගති ඹ ව ගනත් කරුණු 

6.50 

 

6.50 6.1  

i.ෙයන්කදණිඹ 
කදහි ව ඳළන් 
ගතහ ්රර්ධනඹ  

ෙයන්කදණිඹ - 
ගතහල්ර  

0.13 

0.13 

 
0.13 

පුහුණු අන් ෙශ ්රතිරහන්න් 
වඳුනහකගතන ඇත. ඳළර ක රදි 
ගතළනිභට කටන්ඩයඹ ්රධහනඹ ෙය 
ඇත.  

ii.ක  භළසි ඳහරනඹ 
- 

ෙඩමක තය 
(ගතහල්ර) 

0.11 0.11 0.11 
්රතිරහභින් වඳුනහකගතන ඇත. දුම් 
විසුරුන ව මුහුණු ආයන  ක රදි 
කගතන  ඇත.  

iii.තුම ෙයවිර 
ගතහ - 
 

ෙඩමක තය 
(ගතහල්ර) 

0.04 0..04 0.04 
්රතිරහන්න් වඳුනහකගතන ඇත. 
ෙෘෂිඋඳෙයණ ක රදී ගතළනීභ වහ 
ක රගතණන් ෙළහ ඇත.  
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යහඳෘි ග  නභ ්රිඹහත්භක 

ප්රගද්ලඹ 

 

ගන් කශ 

මුදර 

රු.මි 

නිදවස 

කශ 

ප්රි ඳහදන 

විඹදභ 

( ඵළඳීම් භඟ  

රු.මි 

ප්රගති ඹ ව ගනත් කරුණු 

iv.විසිරුම් ජර 
ම්ඳහදනඹ 
ඹටකමක එරළු 
ගතහ  

 ඵගිරිඹ  0.96 0.96 0.75 

්රතිරහන්න් 30 ක් වඳුනහකගතන ඇත. 
ජර නර ඳඵහ ගතළනීභට ක ර ගතනන් 
ෙළහ ඇත.  

v.මීය  භළසි ඳහරනඹ 
්රර්ධනඹ   

 භහලිම්ඵඩ -
භහතය  

0.17 0.17 0.15 
මීය   භළසි කඳට්ටි ක රදි කගතන ඇත. මීය  
භළසි ජනඳද වහ හිගතඹක් ඳති.  

vi.බිම්භල් ගතහ 
්රචලිත කිරීභ  වඵයහදු -

ගතහල්ර  
0.11 0.11 0.11 

්රතිරහන්න් පුහුණු ෙය ෙෘෂි දළල්  
ක රදී කගතන ඇත.   

vii.බිම්භල් 
ගතහකආ 
පරදහයිතහ ඉවර 
නළංවිභට  ගතහ 
ගතෘව වහ ක්රීඹ 
ජර විහිදුම් 
ෙට්ටර රඵහ දීභ   

ඹක්ෙරමුල්ර -
ගතහල්ර  

0.04 0.04 0.04 

්රතිරහන්න් 3 ක් වඳුනහකගතන 
ඇතිඅතය අලය ෙෆන් ක රදී ගතළනීභ 
වහ කෙොන්ත්රහමක ්රදහනඹ ෙය ඇත.  

viii.ක  භළසි 
ඳහරනඹ  

කෙොටකඳොශ -
භහතය  

0.17 0.17 0.15 
්රතිරහන්න් 30 ක් වහ මීය  භළසි 
කඳට්ටි ක රදී කගතන ඇත.  

ix.උදු ගතහ 
වඳුන්හ දීභ ව 
නිසඳහදෙතහඹ 
ඉවශ නළංළුිභ  

වම්ඵන්කතොට  3.78 3.78 3.75 

්රතිරහභින් 60 ක් වඳුනහකගතන ඇති 
අතය භව ෙන්නකණ ීජජ කඵදහ දීභට 
ෙටයුතු ෙය ඇත.  

x. බිමකතය වි 
නිසඳහදනඹට 
ඹහන්ත්රීෙයණඹ 
වඳුන්හ දීභ  

වම්ඵන්කතොට 0.72 0.72 0.70 

ඹන්කත්රෝඳෙයණ  අලයතහඹ 
වඳුනහකගතන ඇත. තණ කෙොශ ෙඳන 
ඹන්ත්ර වහ ක ර ඇගතයුම් ෙය ඇත.  

xi. අගතඹ එෙතු 
ෙශ නිසඳහදන 
්රර්ධනඹ කිරීභ 
තතුළින් කුඩහ 
ෙහෂි යහඳහය දිරි 
ගතළන්වීභ   

ෙළුතය 0.27 0.27 0.25 

්රතිරහභින් 04 ක් කතෝයහ කගතන ඇත.  
වල් ළෙසීකම් ඹන්ත්ර, 
භඤසකඤොක්ෙහ කඳමක ෙඳන 
ඹන්ත්ර,පිටි ෆදිකම් ඹන්ත්ර, ව සීල් 
කිරීකම් ඹන්ත්ර ඇනවුම් ෙය ඇත.  
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කෘෂි අඳනඹන ගතම්භහන සථහපිා කිරීභ 

 

කේශීඹ නිසඳහදන වහ කේශීඹ කශකඳොශ කභන්භ විකේල කශදකඳොශ වහ ද තභ නිසඳහදන 

අකශවි කිරීකම් ේවිමක අයමුණු ඇති කභභ අඳනඹන ෙෘෂි අඳනඹන ගතම්භහන සථහඳනඹ කිරීභ සිදුෙය 

ඇත. න ගතහ තහක්ණඹ ව ඹවඳමක ෙෘෂිපිළිකමක බහවිතකඹන් කඵෝගත ගතහ නිර්කේල ෙය ඇත.  

අයමුණු  

 තරුණ යහඹෙයින් වහ න ෙෘෂි තහක්ණිෙ කොඹහ ගතළනීම් වහ ඳවසුෙම්ෙයණඹ  

 ංර්ධන ළඩටවන් වහ යහඳෘති කභකවඹවීභ වහ අගතයීභ  

 ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ ක්කේත්ර නිරධහරීන්කේ භහන ම්ඳමක කුරතහ ඉවශ  නළංවීභ  

 

මුරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

මරය ප්රගති ඹ  

 කභභ යහඳෘතිඹ වහ රු.ක  10.26 ක් කන් ෙය දිසත්රික් කල්ෙම්රුන් කත එභ ්රතිඳහදන 

නිදවස ෙය ඇති අතය අකේක්ෂිත විඹදභ  රු.ක .9.75 කි.  

ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

 

යහඳෘි ග  නභ  ්රිඹහත්භක 

ප්රගද්ලඹ  

  

ගන් කශ 

මුදර  

(රු.මි       

නිදවස 

කශ 

ප්රි ඳහදන  

(රු.මි   

විඹදභ( ඵළඳීම් 

භඟ   

රු.මි      

ප්රගති ඹ ව ගනත් කරුණු  

  

10.26 
 

5.78 9.75 

1.න ගතහ 
තහක්ණිෙ ්රභ 
ඇසුකයන් 
වඟුයන්කෙත 
්රකේලකණ ඹවඳමක 
ෙෘෂිපිළිකමක 
ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ  

වඟුයන්කෙත 
නුය එළිඹ  

4.83 4.80 4.50 

්රතිරහන්න් වඳුනහගතකන ඇත. 
විදුලි ඳසඹහ වහ 
කෙොන්ත්රහමක ්රදහනඹ ෙය 
ඇත. බිංදු ජර ම්ඳහදනඹ, 
කඳොලිටනල්  ඇසුරුභ වහ 
ෙහෂිආම්ඳන්න වහ ක ර 
ගතණන් ෙළහ ඇත.   

2.උස තහක්ණිෙ 
්රභ ඇසුකයන් උඩයට 
්රකේලකණ එශළු 
ගතහකආ ළඳයුම් දහභඹ 
ලක්තිභමක කිරීභ  

භවනුය  4.63 0.18 4.50. 

ෙෘෂි දළල් ළඳයීභ වහ  
්රතිරහන් කගතොවීන් වඳුනහකගතන 
ඇත. ්රම්ඳහදන ෙටයුතු ෙය 
ඇත.  

3.එශළු නිසඳහදන 
පරදහයීතහඹ ඉවර 
නළංවිභ   වම්ඵන්කතොට  0.80 0.80 0.75 

ඵංදු ජර ම්ඳහදනඹ 
,ෙෘක දළල් රඵහ ගතළනීභ වහ 
ක රගතණන් ෙළහ ඇත.   
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ාරුණ යහඹකයින් වහ න කෘෂි ාහක්ණික ගොඹහ ගතළනීම් වහ 

ඳවසුකම්කයණඹ 

 
කභභ යහඳෘතිඹ ෙෘෂිෙර්භ ක්කේත්රඹ කත න ආයකින් කේශීඹ න ංෙල්ඳ කවේතුකන් හර්ථෙ වහ 

තියහය සුබහවිතඹන් ්රචලිත කිරීකම් ක්රිඹහලිඹෙ භහයම්බඹකි. කභඹ  නිඹමු යහඳෘතිඹ (Pilot 

Project) කර නම් කිරීභ ඩහ උචිත න්කන් එකතක් කභකතක් ෙහරඹ තුර කේශීඹ න නිඳළයුම් 

ෙරුන්  කවෝ ඳතින තහක්ණඹ නිසි ඳරිදි අමකවදහ ඵළලීම් සිදු කිරීභ වහ ජහතිෙ භට්ටකම් 

අධහනඹ කඹොමු කනොව ඵළවිනි.කභභ යහඳෘතිඹ රංෙහ පුයහ විසිරී ඳළති සිටින න ංෙල්ඳ අමකවදහ 

ඵරන රද කභන්භ ඳතින තහක්ණඹන්/ංෙල්ඳඹන් කේශීඹ කවෝ විකේශීඹ හර්ථෙ  කඹොදන රද 

්රතිරහන්න්  ඵර ගතළන්වීභ වහ 2021 ය තුර ක්රිඹහමකභෙ ෙයන්නකි.  

 

වඹ රඵන  විවිධ ඳහ්තලඹන් 

 

- ශ්රී රංෙහ න නිඳළයුම් ෙරුන්කේ කෙොක භ. 

- ශ්රී රංෙහ විලස විදයහරඹන් - ඳශු දදය ව මක විදයහ ි ඹ කේයහකදණිඹ. 

- කගතොවිකඳොර ඹන්කත්රෝඳෙයණ ඳර්කණණභධයසථහනඹ. 

- ජහතිෙ ඳසු අසනු තහක්ණ ආඹතනඹ. 

- කුරුඳු ඳර්කණණ ව පුහුණු භධයසථහනඹ. 

- ශ්රී රංෙහ නළකනෝ තහක්ණ ආඹතනඹ. 

- ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු. 

-ජහතිෙ ඉංිකකන්රු ඳර්කණණ භධයසථහනඹ. 

-ෙහර්ක ෙ තහක්ණ ආඹතනඹ 

අයමුණු  

ෙෘෂි ක්කේත්රකණ න නිඳළයුම්ෙරුන්ට කේශීඹ  කරඳර කත තයඟෙහරී එශළඹිභට අසථහ 

රඵහ දීභ  

ිඳහඹභහ්තගත 

 පූර්ණ යහජය  අංලකණ භළදිවමකවීභ වහ කඳෞේගතලිෙ අංලකණ  වඹද රඵහකගතන ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ. 

 නිර්භහණශීලි න නිඳළයුම් ෙරුන් කොඹහ ගතළනීභ. 

 න නිර්භහණ ඇගතයීභ දවහ ෙක ටු ඳමක කිරීභ (කම් දවහ විවිධ ක්කේත්ර නිකඹෝජනඹ න 

ආෙහයඹට අදහර යහජය වහ කඳෞේගතලිෙ ආඹතන දහඹෙ ෙය ගතළනීභ) 

 කතෝයහගතමක න නිර්භහණ ත දුයටමක ළඩිදියුනු කිරීභ දවහ ෙහරඹක් රඵහ දී එභ නිර්භහණ 

දවහ ්රදර්ලණඹක් ඳළළමකවීභ. 

 න නිර්භහණ ඇගතයිභ වහ ්රර්ධනඹ දවහ සුදුසු කකශදකඳොශක් නිර්භහණඹ ෙය නිර්භහන 

ෙරුන් ඇගතයීභ  

 හර්ෂිෙ  ්රගතති භහකරෝචනඹ වහ අධීක්ණඹ  

නිඳළයුම්කරුන් ගාෝයහගතන්නහ විගලේෂිා ක්ගේත්ර 5 කි. 
 

 ඳරිය හිතෙහමීය  කේශීඹ නිඳදන රද ෙහඵනිෙ  /යහඹනිෙ කඳොකවොය ව ෙෘෂි යහඹනිෙ 

ද්රය  )ෙෘක  නහලෙ , ල්නහලෙ ව කවෝකභෝන ්රතිෙහයෙ) 
 

 ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඹන්කත්රෝඳෙයණ වදුන්හදීභ. 
 

 රංෙහ පුයහ ඳතින ෙෘෂි බිම්ර න මක වහනි අභ කිරීභ 
 



41 
 

 ඳසු අසනු වහනි අභ කිරීභ වහ අගතඹ එෙතු ෙර කේශීඹ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ නිසඳහදන 
 

 ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ කතොයතුරු තහක්ණ වහ න තහක්ණිෙ කඹදවුම් 

බහවිතහ කිරීභ 
 

යහඳෘි  ප්රි රහීනන් 

 සිඹලුභ නිර්භහණහමකභෙ ෙෘෂි නිඳළයුම්ෙරුන් 

 කේශීඹ කගතොවි ්රජහ 

 ඳතින තහක්ණඹන් හර්ථෙ බහවිතහ ෙයන නිසඳහදන ෙරුන් 

මරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

මරය ප්රගති ඹ  

 කභභ යහඳෘතිඹ  වහ රු.ක  9.00 ක් කන් ෙය ඇත.නිදවස ෙයන රද ්රතිඳහදන රු.ක  5.5 ක් 

න   අතය රු.ක  0.29 ක් විඹදම් ෙය ඇත. මුරය ්රගතතිඹ  3 කි.  

ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

න නිඳළයුම්කරුන් විංන් ඉදිරිඳත් කයන රද අඹදුම්ඳත් ර මලික ඇගතයීභ 

 අඹදුම්ඳමක 220 ක් වහ ව මූලිෙ ඇගතයීම් ව නිර්ණහඹෙ ෙස ෙය අන් ෙය ඇත 

 

දළනුත් කිරීගම් ළඩටවන  

 නකෝමකඳහදෙයින් 150ක් කතෝයහ ගතළනීභ වහ  රුසවිම් 5 ක් ඳමකහ ඇත.  

 

අදහශ ක්ගේත්ර ලින් ගාෝයහගතත් න නිඳළයුම්කරුන්ගේ අඹදුම්ඳත් ම්මුත ඳරීක්ණ   

 අඹදුම්ෙරුන් 130ක් ඳභණ ම්මුඛ ඳරීක්ණඹට බහජනඹ ෙය ඇත.න නිඳළයුම්ෙරුන් 10 

කදකනකුකේ න නිඳළයුම් 19ක්  SAPP භඟින් මූරයහධහය රඵහගතළනීභට කඹොමු ෙය ඇති අතය 

ඉන් තරුණ න නිඳළයුම්ෙරුන් 03දදකනකුකේ නිර්භහණ 06ක් වහ මූරයහධහය රඵහදීභට 

එෙඟ වී ඇත. න නිඳළයුම් ෙරුන් කදකදකනකු  ASMP කත කඹොමු ෙය ඇත 

 

විද්ත් කමිටුගද නි්තගද්ලඹ අනු ගාෝයහගතත් න නිඳළයුම්කරුන්ගේ ාං්තධනඹ  

 පුහුණු ළඩටවන් 12 ක්  ඳමකහ අන් ෙය ඇත.                                                      

නගෝත්ඳහදකයින් ගඹොමු කය ඇි  ආඹාන                              

 FMRC  -  08                         

 DOA       -  01                       

 SLINTEC   - 02                    

 NIPHM      -  02                  

 ඳශු දදය වහ මකමක විදයහ ි ඹ කේයහකදණිඹ  - 01            

 ජහතිෙ කුරුඳු ඳර්කණණ භධයසථහනඹ ව පුහුණු ක්කේත්ර ආදර්ලන- න නිඳළයුම්ෙරුන් 20 

ක් ඳභණ, ක්කේත්ර නිරඳණ ඳරීක්ෂහ ෙය ඇත. ව විලහරන රැසවීම් 13 ක් ඳළළමකවිණි 

 

මරය ආධහය වහ ගාෝයහගතත් නගෝත්ඳහදකයින් විගද්ල අයමුදේ හිා යහඳෘි ඹකට ගඹොමු කිරීභ 

 න නිඳළයුම්ෙරුන් 10 කදකනකුකේ න නිඳළයුම් 19ක්  SAPP භඟින් මූරයහධහය 

රඵහගතළනීභට කඹොමු ෙය ඇති අතය ඉන් තරුණ න නිඳළයුම්ෙරුන් 03දදකනකුකේ 

නිර්භහණ 06ක් වහ මූරයහධහය රඵහදීභට එෙඟ වී ඇත. න නිඳළයුම් ෙරුන් කදකදකනකු  

ASMP කත කඹොමු ෙය ඇත 
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 කතෝයහගතමක න නිඳළයුම්ෙරුන්කේ න නිඳළයුම් යහජය ආකඹෝජෙයින්ට වඳුන්හ දීභ වහ 

භහධය ළඩටවන් ඳළළමකවීභ  

 ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු විසින් ෙන රද  විඹදම් ඇසතකම්න්තු අනුභළතිඹට ඉදිරිඳමක 

ෙය ඇත.  

විද්ත් කමිටු භඟ නගෝත්ඳහදකයින්ගේ ප්රගති ඹ භහගරෝරනඹ  

 

 එක් ්රගතති භහකරෝචනඹක් සිදු ෙය ඇත.අදහශ ඳළනල්ර නිර්කේලඹන් භඟ 

නකෝමකඳහදෙඹන් ඳරීක්හ කිරීභ න නිඳළයුම්ෙරුන් 12 කදකනකුකේ ඳරීක්ණ 31 ක් ITI 

කත රඵහ දී ඇත. 

 

ාං්තධන ළඩටවන් වහ යහඳෘි  ගභගවඹීමභ වහ ඇගතයීභ 
 

ළඹ ශීර්ඹ -118-02-03-062-2509 

අයමුණ  -ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ භඟින්  ක්රිඹහමකභෙ ෙයන ංර්ධන ළඩටවන් වහ යහඳෘති 

කභකවඹවීභ වහ ඇගතයීභ. 

ඉරක්කඹ  

 

 ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලකණ  නිරධහරීන් විසින් දිසත්රික්ෙ   භට්ටක න් ක්කේත්ර  අධීක්ණ 50ක් 

ඳළළමකවීභ 

 එක් දිසත්රික්ෙඹෙ  එක් භෙට එක් රැසවීභ ඵළඟින් රැසවීම් හය 300ක් ඳළළමකවීභ 

 දිසත්රික්   භට්ටක න් සිදුෙයන සිඹළුභ යහඳහති  ෙෘෂි ංර්ධන නිරධහරී කඹොදහ අධීක්ණඹ 

කිරීභ. 

 තියහය ෙෘෂිෙර්භඹ වහ විේමක ෙක ටු රැසවීම් 04ක් ඳළළමකවීභ. 

 

මරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

 

 කභභ යහඳෘතිඹ  වහ රු.ක  4.00 කන් ෙය ඇති අතය විඹදම් ෙශ මුදර රු.ක  0.43 කි.මූරය 

්රගතතිඹ   11  කි.   

 ක්කේත්ර  අධීක්ණ 17ක් සිදුෙය ඇත.  

 දිසත්රික්   ෙෘෂිෙර්භ ෙක ටු රැසවීම් 75ක් ඳමකහ ඇත.  

 විකේලහධහය යහඳෘති  ඹටකමක කුඩහ ඳරිභහණ ෙෘෂි යහඳහය   වබහීමමක ළඩ ටවන් භඟින් 

ක්රිඹහමකභෙ   ඵදුල්ර, භහතය, ගතම්ඳව, ව ෙෆගතල්ර දිසත්රික්ෙ ර ක්රිඹහමකභෙ යහඳෘති  11 ක් 

අධීක්ණඹ ෙය ඇත.  
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කෘෂික්තභ අාංලග  ක්ගේත්ර නිරධහරීන්ගේ භහන ම්ඳත් කුරාහ ඉවශ  නළාංීමභ 
 
මරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

 

මරය ප්රගති ඹ  

 
 

 ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ ක්කේත්ර නිරධහරීන්කේ භහන ම්ඳමක කුරතහ ඉවර නළංවීභ වහ ව 

කෞබහගතයහ  ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධන ළඩටවන  කනුකන් රු.ක . 12.00 ක් කන් ෙය ඇත.    

ඹටකමක රු.ක  8.81 ක් විඹදම් ෙය ඇත. මූරය ්රගතතිඹ  73 කි.  

 

ගබෞි ක ප්රගති ඹ  
 

 කගතොවිජන ංර්ධන කදඳහර්තකම්නුතකආ කගතොවිජන කේහ වෙහය කෙොභහරිසරුන් 
පුහුණු කිරීභ, ංර්ධන නිරධහරීන්, ෙෘෂිෙර්භ ඳර්කණණ ව නිසඳහදන වහඹෙඹන් 
පුහුණු කිරීභ ඉරක්ෙ ෙය ඇත.  

 අනුයහධපුයඹ ව කඳොකශොන්නරු දිසත්රික්ෙ  ර කභකවයුම් ෙටයුතු ක්රිඹහමකභෙ  
කිරීභ වහ රුසවීම් ඳමකහ ඇත. දිසත්රික්  කල්ෙම් ෙහර්ඹහර 21 ක් වහ ළරසුම් 
ෙයන රද පුහුණු ළඩමුළු ඳළළමකවීභට ්රතිඳහදන නිදවස ෙය ඇත. ෙහෂිෙර්භ 
ඳර්කණණ වහ පරදහයීතහ ංර්ධන නිරධහරීන් වහ න කතොයතුරු 
භහර්කගතෝඳකේලනඹ (Information Guide) ෙස කිරීභට ්රතිඳහදන නිදවස ෙය ඇත.  
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විගද්ල ආධහය භ් න් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන යහඳෘි   ර  මරය ප්රගති ඹ  

 

 
2021.09.30  දක්හ මරය ප්රගති ඹ (රු.මි.  

අ/අ යහඳෘි ඹ  

  

මුලු ආගඹෝයනඹ   (රු.මි.  මරය ඉරක්ක වහ  ප්රගති ඹ  

  ගන් කශ 

මුදර  (රු.මි  

ාංගලෝධිා මුදර  2021 වහ 

ගන් කශ 

මුදර (රු.මි  

2021.09.30 දක්හ 

මුච්ඡිා  විඹදභ 

(රු.මි   

1 
කෘෂිකහ්තමික අාංලඹ 

නීමකයන යහඳෘි ඹ     
11,561.4 

යුකයෝඳහ ංගතභකණ 
්රධහනඹක් කර 
රළබුන එක්මක 
ජනඳද කඩොරර් 

ක ලිඹන 28  
 

3,570 3966.879 

2 
ගද්ලගුණික සුහුරු හරි කෘෂි 

යහඳෘි ඹ   
25,200 22,500 3,210 1438.71 

3. 
කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි යහඳහය 

වබහත්ත් ළඩටවන  
17,171  -  2,500 3,705 

4. 

ඵඩේගතභ න කිරි ළඳයුම් 

ක්තභහන්ා ලහරහක් 

සථහපිා කිරීභ    

11,783 -  313.00 10,801.47 

5. 

කුඩහ ඳ්තභහණ කිරි 

නිසඳහදන මඳකහය මිි  

ාං්තධනඹ කිරීගම් 

යහඳෘි ඹ  

          4,086  - 970.00 2334.22 

6. 

යහි ක ලහක නිගයෝධහඹන 

ගේග  ිඳකයණ 

නඩත්තු ව ප්රම්ඳහදනඹ 

(JICA) 

- - 40.00 033 

7. 

ලහක නිගයෝධහඹන 

භධයසථහන ර විදයහගතහය 

ඳවසුකම් ළඩි දියුණු කිරීභ  

- - 25.00 1.42 
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1.ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලඹ නවීෙයණ යහඳෘතිඹ 
 
 වළඳින්වීභ 

ශ්රී රංෙහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලඹ නවීෙයණ යහඳෘතිඹ ශ්රී රංෙහ යජඹ විසින් ම්ඳහදනඹ ෙයන රේදක් 
න අතය 2016 ජුනි 29 දින ඊට කරෝෙ ඵළංකු අධයක් භණ්ඩරකණ අනුභළතිඹ රළබිණි.   අනු  
යහඳෘතිඹ ජහතයන්තය ංර්ධන ආඹතනකණ (IDA) අයමුදල් භත ක්රිඹහමකභෙ කෙකර්. 

 

දළක්භ 

නවීෙයණඹ තුලින් ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ජහතිෙ භෘේාරඹ උකදහ ලක්තිභමක,ජම්ඳන්න 

වහ පරදහයී ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලඹක්. 

 

ගභගවය 

යහඳෘතිඹ ්රකේල තුශ ඳමකනහ සහබහවිෙ ම්ඳමක තියහය ෙශභණහෙයණඹ තුළින් භහජීඹ 

ලකඹන් පිළිගතතවළකි, නය වහ කශඳශ අයමුණු කඳයදළරි නවීන තහක්ණඹ බහවිතකඹන් 

කගතෝලීඹ භට්ටකම් තයගතෙහරී නිසඳහදන ළෙසුම් වහ කශඳශ යහඹෙමකඹන් හක්හමක 

ෙය ගතළනීභ. 

 

අයමුණු 

1. නවීන තහක්ණිෙ ්රභකආදඹක් උඳකඹෝගි ෙය ගතනික න් තයගතෙහරී භට්ටකම් කශඳශ 

අයමුණු ෙයගතමක ෙෘෂි නිසඳහදන බිහිකිරීභ. (පරදහයිතහ ර්ධනඹ) 

2. ඩහ කවො කශඳශ අලයතහන්ට හර්ථෙ ්රතිචහය දළක්වීභ.(නිසඳහදන වහ අකරවි 

විවිධහංගිෙයණඹ.) 

3. ෙෘෂිෙහර්ක ෙ හණිජෙයණඹට කඹොමුවීභ. (ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ යහඳහයඹක් ලකඹන්) 

 

යහඳෘි ග  විසාය  

 

යහඳෘති විසතය  

යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමකභෙ 

කිරීකම් ආයම්බෙ දිනඹ 

24.07.2017 

අකේක්ෂිත  ෙහරඹ  31 කදළ. 2021 

කභකවයුම් ෙටයුතු 

ආයම්බෙ දිනඹ 

22 භහර්තු 2017 

යහඳෘතිඹ දීර්ක කිරීභ 2023 ජුනි භහඹ දක්හ 

මුරය ළඳයුම් ්රබඹ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලඹ නවීෙයණ යහඳෘතිඹ, ජහතයන්තය 

ංර්ධන ආඹතනඹ යහඳෘති අංෙ 5873-LK) 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

අභහතයහංලඹ කත 

ඵළංකු මුරය ළඳයුභ 

ඇ.එ.ජ.කඩොරර්  64.23, ශ්රී රංෙහ රු.ක . 11,561.40 (ශ්රී රංෙහ රු. 

180 ක්  ඇ.එ.ජ.කඩොරර්  1 ඳරිර්තිත අගතඹ ඹටකමක) 

අදහර කක්සත්රඹ ෙෘෂිෙහර්භහන්තඹ 

ගතකීම් දයණ ආඹතනඹ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ 
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යහඳෘති විසතය  

ඉරක්ෙ ගතත ්රකේල  ඳවත වන් ඳශහමක බහ ඵර ්රකේල 

උතුරු                    -     ඹහඳනඹ, මුරතිආ 

නළකගතනහිය           -      භඩෙරපු 

උතුරු භළද              -      අනුයහධපුයඹ, කඳොකශොන්නරු 

භධයභ                    -       භහතකල් 

ඌ                       -       කභොනයහගතර 

්රතිරහන්න් කගතොවි නිසඳහදන ංවිධහන 

කුඩහ ඳරිභහන කගතොවි ඳවුල් වහ කගතොවිඳර ආ්රිත කගතොවිඳවුල් 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ .අදහශ ඳශහමක ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංල 

ව ්රහෙහයකඹන් හණිජ ඵළංකු 

ංයචෙ ංයචෙ  නහභඹ  පිරිළඹ ඇ.එ.ජ.කඩොරර්  ක ලිඹන 

1. පරදහයිතහ ර්ධනඹ ව විවිධහංගිෙයණඹ                     57.73  

  2.යහඳෘති ෙශභණහෙයණඹ                                             6.5  

කභකවයුම් වහ ඇගතයුම් 

කදළනි ංයචෙඹ ඳවත වන් අනු ංයචෙ වහ ක්රිඹහෙහයෙම්ලින් භන්විත කආ. 

අ). 2.1: කගතොවි පුහුණු වහ ධහරිතහ ර්ධනඹ                  (ඇ.එ.ජ.කඩො.ක  320 ) 

ආ). 2.2: ෙෘෂිතහක්ණ නිරඳන උදයහන                       (ඇ.එ.ජ.කඩො.ක  38.39) 

ඇ). 2.3: නිසඳහදන වහ කශදඳශ ඹටිතර ඳවසුෙම්        (ඇ.එ.ජ.කඩො.ක  15.14) 

ඈ). 2.4: විලසකල්ණහමකභෙ ්රතිඳමකති                -         (ඇ.එ.ජ.කඩො.ක  1.00 ) 

 

ප්රධහන ්රිඹහකහයකම් 

ිඳ ාංයරකඹ 

කගතොවීන් පුහුණු කිරීභ ව ධහරිතහ ර්ධනඹ 

 

්රිඹහකහයකම් 

ඳවත දළක්කන අර්ථමක පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ තුළින් කගතොවි ්රජහකආ ධහරිතහ ර්ධනඹ 

වහ පිඹය ගතනු ඇත. 

(i).   යහඳහයඹක් ලකඹන් ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ ඹන කමකභහ කඳයදළරි ඳමකනහ විඹ භහරහ ඳදනම්   

විසතයහමකභෙ විඹ භහරහක් ංර්ධනඹ කිරීභ. 

(ii)    යහඳෘති ්රකේලඹ තුශ ගතම්භහන වහ ඊට කඹෝගතය ඳරිදි ්රකභෝඳහඹන ළඩි දියුණු කිරීභ.  

(iii)   ්රධහන පුහුණුෙරුන් පුහුණු කිරීභ වහ පුහුණු ෙරුන්කේ පුහුණු ෙරුන් බිහිකිරීභ. 

(iv)  ඳංති ෙහභය වහ කගතොවිඳර පුහුණු ්රභකආදඹෙ ංෙරනඹක් හිත ෙෘෂි යහඳහරිෙ ඳහල් 

උඳකඹෝගත ෙය ගතනික න් යහඳෘති ්රකේලකණ ගතම්භහන වහ සුදුසු පුහුණු ළඩපිළිකශක් 

්රඹහමකභෙ කිරීභ. 

කගතොවි නිසඳහදෙ ංවිධහන පුහුණු වහ ංර්ධනඹට ඇතුශමක ක්රිඹහදහභඹ ඳවත වන්කආ. 

(i)  මුලිෙ අගතඹදහභඹන්ට ්රමුඛතහ රඵහ කදනු ස ෙඩිනම් අගතඹදහභ ව කගතොවි නිසඳහදෙ ංවිධහන 

තක්කේරු. 

 (ii) දළනට ඳමකනහ කගතොවි නිසඳහදෙ ංවිධහන වහ ඉදිරිකණ දී බිහිවීකම් ම්බහවිතහක් ඇති කගතොවි 

නිසඳහදෙ ංවිධහන ළරකිල්රට කගතන පුහුණු අලයතහ තක්කේරු කිරීභ. 
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(iii) ෙණ්ඩහඹම් සථහපිත කිරීකම් වහ ලිඹහඳදිංචිඹ හිත පුහුණු ආෙෘති ම්ඳහදනඹ,දනතිෙ අලයතහ 

පුයහලීභ,කගතොවි නිසඳහදෙ ෙණ්ඩහඹම් ෙශභණහෙයණඹ, හණිජ ණඹ රඵහදීභ වහ න 

ංනිකආදන තහක්ණ බහවිතඹ ආදි විවිධ කක්සත්ර ආයණඹ න ඳරිදි විසතයහමකභෙ විඹභහරහ 

ංර්ධනඹ. 

(iv) ඇතළම් ෙෘෂි නිසඳහදන ෙණ්ඩහඹම් ර පුහුණු අලයතහ පුයහරනු ස රිරන ්රභකආද 

ම්ඳහදනඹ 

 (v)  ්රධහන පුහුණුෙරුන් කභන්භ පුහුණුෙරුන් තුළින් පුහුණුෙරුන් බිහිකිරීභ. 

(vi) දළනට ඳමකනහ ෙෘෂි නිසඳහදෙ ංවිධහන ව ඉදිරිකණදි බිහිවීකම් ම්බහවිතහ වත ංවිධහන 

ළරකිල්රට කගතන ගතළරකඳන පුහුණු ්රභකආද  අනුගතභනඹ.  

(vii) ෙෘෂි නිසඳහදෙ ංවිධහන කත මුලිෙ ෙහර්ඹහර උඳෙයණ (ඳරිගතණෙ වහ ෙහර්ඹහර ලී ඵඩු ළනි) 

ළඳයීභ  

(viii) විාරභමක දනතිෙ ලිඹහඳදිංචි ගතහසතු කගතවීභ  

අනු ාංයරකඹ 

01) නීමන කෘෂි ාහක්ණ ිදයහන 

කුඩහ ඳරිභහණ කගතොවින් ව නිසඳහදෙයින්කේ ංවිධහන විඹකඹහි තභමක ආගතන්තුෙ ්රභකආදඹක් 

න නවීන ෙෘෂි තහක්ණ උදයහන වඳුන්හදීභ තුලින් පරදහයිතහ ර්ධනඹට, විවිධහංගිෙයණඹට, 

හණිජෙයණඹට, වහ කේලගුණ සුහුරු ෙෘෂිෙර්භහන්තකණ  ඉභවමක පිටුඵරඹක් රළකඵනු ඇත. 
 

්රිඹහකහයකම් 
 

කභභ අනු ංයචෙඹ භගින් 

 කඹෝිකත දිසත්රික්ෙ තුශ ඉවශ භට්ටකම් දරිද්රතහ ්රතිලතඹක් ඇති එකවමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ංර්ධන විබතහක් හිත ්රකේල ආ්රිත ෙෘෂි තහක්ණ නිරඳණ උදයහන සථහපිත කිරීභ. 

   අනු කතෝයහගතනු රඵන ෙෘෂි කබෝගත විඹකඹහි ඳළවළදිලි කශඳශ ඉරක්ෙඹන් හිත 

්රකේල ර භසථ ෙෘෂි අගතඹදහභ ්රකආලඹන් නිරඳනඹ කෙකයන ඳරිදි ෙෘෂි තහක්ණ 

නිරඳණ උදයහන සථහපිත ෙයනු රළකබ්. ඊට, 

                             (i).    කගතොවීන්  ෙයහශි ෙය පුහුණු කිරීභ 

                             (ii).   ෙෘෂි නිසඳහදනඹ  

                            (iii).   ඳසු අසනු ෙහර්ඹඹන් ව/කවෝ ළෙසුම්  

                (iv).  කශඳශ ෙහර්ඹඹන් අඹමක කආ. 

යහඳහතිඹ ක්රිඹහමකභෙ කිරීකභන් ඳසු ඳශමු වහ කදළනි ර්රදි ජහතයන්තය තහක්ණිෙ ම්කම්රන 

/ම්භන්ත්රණ කදෙක් ංවිධහනඹ කිරීභ,යහඳෘතිඹට භහන ෙෘෂි ඳහයරිෙ වහ භහජ ංසෙෘතිෙ 

ඳරියඹන්හි ක්රිඹහමකභෙ ෙයන රද සවුන්කේ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධන ළඩ පිළිකශල් හෙජාජහ 

කෙොට ඉදිරිඳමක  ෙයන කර අන්තර්ජහතිෙ වහ කේශීඹ කේහ ඳඹන්නට ආයහධනඹ කිරීභද කභභ අනු 

ංයචෙඹට අඹමක විඹ. 
 

අනු ාංයරකඹ 

02 .නිසඳහදන වහ ගශදඳශ ඹටිාර ඳවසුකම් ළඳයීභට අදහශ ්රිඹහකහයකම්. 
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(i).  යහඳෘතිඹට අඹමක ්රකේලලින් කතෝයහගතමක ්රමුඛතහ ්රකේලර කුඩහ ඳරිභහණ හරිභහර්ගත ඹටිතර 

ඳවසුෙම් ඳමකනහ ළආ වහ හරිභහර්ගත ඳේධති ළඩි දියුණු කිරීම් වහ පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභ ව 

 හ ෙෘෂි තහක්ණ නිරඳණ උදයහනරට ම්ඵන්ධ කිරීභ.  

(ii)  කශඳශ කත ්රකආලවීභට ව ෙෘෂි ඹන්කත්රෝඳෙයණ කගතන ඹහ වළකි ඳරිදි කතෝයහගතමක 

නිසඳහදන වහ  කශඳශ ්රකආල භහර්ගත ළඩිදියුණු කිරීභ ව කක්සත්රඹට පිවිසිඹ වළකි ඳරිදි න 

්රකආල භහර්ගත ඉදි කිරීභ. 

(iii) ගතම් භට්ටක න් ගතඵඩහ වහ නිසඳහදන කභකවයුම් ඳවසුෙම් ළඳයීභ, වී කආරන ෙභමක ව භඩු 

ඉදිකිරිභ,කබෝගත අකලේෂිත ද්රය ආ්රිත කෙොම්කඳෝසට් කඳොකවොය නිසඳහදන ඳවසුෙම්,ගතඵඩහ ඳවසුෙම් 

වහ කනමක ඳවසුෙම් ළඳයීභ ඊට අඹමකකආ. 
 

අනු ාංයරකඹ 

03.විලසගේණ වහ ප්රි ඳත්ි  ිඳගද්ලක වහඹ 
 

්රිඹහකහයකම් 
 

(i). ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ ඩහ තයඟෙහරි යහඹක් ඵට ඳමක කිරීභ,කශඳශ ඉල්ලුභට රිරන 

නිසඳහදන ළඳයීභ තියහය වහ අනුර්තිත ෙෘෂිෙර්භහන්තඹක් උකදහ වු කයගුරහසි වහ ්රතිඳමකති 

විභසුභට රක් කිරීභ    වහ ගතළරකඳන කනසෙම්,්රතිංසෙයණ වහ න ්රතිඳමකති  නිර්කේල කිරීභ. ; 
 

(ii)    ළඩි අඳනඹන ටිනහෙභක් හිත න ෙෘෂි නිසඳහදන ්රර්ධනඹ වහ ්රකභෝඳහඹතිෙ 

කශදඳශ විලසකල්ණ ඉටු කිරීභ ව ්රතිඳමකති නිඹහභන වහ ආඹතනිෙ යහමු වහ අලය 

කනසෙම් කභන්භ ළඩි ඵරඳෆභක් හිත අගතඹදහභ ක්රිඹහලිකණ ගතළටලු විද්රලීභ වහ අලය 

යහජය ආකඹෝජන විලසකල්ණඹට බහජනඹ කිරීභ.  

(iii)  ්රතිඳමකති වහ යහජය විඹදම් විඹකඹහි භහජ ආර්ක ෙ ඵරඳෆභ විභසුභට රක්කිරීභ වහ යහජය 

විඹදම්ර ෙහර්ඹක්භ ඵ වහ පරදහයිඵ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ නිර්කේල ඉදිරිඳමක කිරීභ.  

(iv)  යහජය ළඩටවන්ර ඵරඳෆභ විාරභමක ඇගතයීභට රක් කිරීභ ඇතුළු බහහිය ව සහධීන 

කභකවයුම්   වහ ඇගතයුම් ෙහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභ. 

මුරය ප්රගති ඹ 

ම්පු්තණ 

ප්රි ඳහදන 

ගන්කිරීභ 

ඇ.එ.ය.ගඩො.මි 

මුළු ප්රි ඳහදන 

ගන්කිරීභ 

රු.මිලිඹන 

2021 ගාළනි 

කහ්තතු 

අහනඹට මුළු 

විඹදභ 

(රු.මි  

විඹදභ 

ප්රි ලාඹක් 

ලගඹන් 

(%  

2021 

්තඹ 

වහ ගන් 

කශ 

ප්රි ඳහදන  

(රු.මි   

2021.09.30 

ට විඹදභ  

(රු.මි   

විඹදභ  

% 

64.23 11561.4 3966.88 34.3 2970.00 537.33 18  

(ඇ.එ.ජ.කඩො.1 = රු180.00) 

ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

භසථ යහඳෘි  ඉරක්ක රට අනු 2021 

ගාළනි කහ්තතු දක්හ ගබෞි ක ඉරක්ක % 

2021 ගාළනි කහ්තතු 

දක්හ ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

ගබෞි ක ප්රගති ඹ   % (2021) 

97 31.65 2.7 
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අනු ාංයරකර ප්රගති ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

අ/අ ාංයරකඹ යහඳෘි  විඹඳථග  ඉරක්ක මුච්චිා  

ගබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

ත්භන් ාත්ත්ඹ 

1 

කගතොවි පුහුණු 

වහ ධහරිතහ 

ර්ධනඹ 

1. කුඩහ ඳරිභහණ කගතොවින්කේ 

දළනුභ දියුණු කිරීභ ව ධහරිතහ 

ර්ධනඹ   

(පුහුණු ක නිස දින 100000) 

2. කශදඳශ අෙහලඹන්ට 

රිරන නිසඳහදන  ඉදිරිඳමක 

කිරීභට උඳෙහරින ඳරිදි 

කගතොවි නිසඳහදන ංවිධහන  

සථහඳනඹ කිරීභ.  

( ලිඹහඳදිංචි කගතොවි ංවිධහන  

ංඛයහ 80). 

3. යහඳෘතිකණ අහනඹට 

ක්රිඹහමකභෙ  කගතොවි නිසඳහදන 

ංවිධහන ලින් 25%  

4. යහඳෘතිකණ අහනඹට  . 

යහඳෘතිකණ වහඹ රද  කගතොවි 

නිසඳහදෙ ංවිධහන  ංවිධහන 

ලින් 25%  

1. පුහුණු 

ක නිස 

දින17496 ක් 

පුයහ ඇත. 

2.  කගතොවි 

නිසඳහදන 

ංවිධහන  

ංවිධහන 71  

ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්

න්තුකආතහ

ෙහලිෙ ලිඹහ 

ඳදිංචිෙය 

ඇත. 

 

 

කෙොවිඩ් 19 ංගතතඹ කවේතුකන්  කගතොවි 

නිසඳහදන පුහුණු තහෙහලිෙ නතහ 

ඇත.කඳොකුරු ආෙහයකඹන් ක්රිඹහමකභෙ 

කිරීභ වහ  කගතොවි නිසඳහදන පුහුණු 

තහෙහලිෙ නතහ ඇත.කඳොකුරු 

ආෙහයකඹන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ වහ  

කගතොවි නිසඳහදන ංවිධහන ර පුහුණු 

ෙටයුතු නළත උඳකල්ඛන ගතත ෙය 

ඇත. 

2 

ෙෘෂි තහක්ණ 

නිරඳණ 

උදයහන 

1. ඍජු ්රතිරහභින් - 10500 

2. යහඳෘතිඹ භගින් ්රර්ධනඹ 

කෙරුණු ළඩි දියුණු ෙයන රද 

ෙෘෂි තහක්ණ ්රකඹෝජනඹට 

ගතමක කේහරහන්න් 10500 

3. යහඳෘතිකණ භළදිවමක වීභ 

නිහ ෙෘෂි නිසඳහදන අරවිකණ 

ර්ධනඹ ්රතිලතඹක් ලකඹන් 

25% 

 

1. නිඹමු 

යහඳෘති ර 

ඍජු 

්රතිරහන්න් 

4228 ව  

අන්තර්ජහතිෙ  

කේහ  

ඳඹන්නහ 

භළදිවමක 

කඳොකුරු 

ලින්. 

 

අන්තර්ජහතිෙ  කේහ  ඳඹන්නහ  

යහඳෘති  දිසත්රික්ෙ 7 ෙ කඳොකුරු ගතම් 

20ක් කඹෝජනහ ෙය ඇත.එහි ඳශමු 

ළන්න 2021 භළයි භහකණදී අනුභත ෙය 

තිකබ්.එඹ අනුයහධපුය යහජහංගතනකණ 

කෙල් කඳොකුරු ගතම්භහනඹයි.කසු ගතහ  

කඳොකුරු ගතම්භහන ද ංර්ධනඹ 

කෙකයක න් ඳතී. 



50 
 

 

 

 

අ/අ ාංයරකඹ යහඳෘි  විඹඳථග  ඉරක්ක මුච්චිා  

ගබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

ත්භන් ාත්ත්ඹ 

2 

ෙෘෂි තහක්ණ 

නිරඳණ 

උදයහන 

4. ෙෘෂි කේහ රඵහ ගතළනීකභන් 

තෘේතිඹට ඳමක ඉරක්ෙගතත 

කේහරහන්න්කේ 25% 

5. නිසඳහදන ෙණ්ඩහඹම් ව 

කේශිඹ/අන්තර්ජහතිෙ ෙෘෂි 

යහඳහයෙයින් අතය අමකන් 

ෙයන රද හණිජ 

වවුල්ෙහරිමක කවෝ කශඳශ 

කෙොන්ත්රහමක ංඛයහ 40 කි.  

6. කඳොකුරු ගතම්භහන ංර්ධන 

ළරසුභට අනුකර ම්පුර්ණ 

ෙයන රද කඳොකුරු ගතම්භහන 

ංඛයහ 21 කි. 

2.  ්රතිරහන්න් 

4001 න 

තහක්ණඹ 

උඳකඹෝගි 

ෙය කගතන 

තිබුණි. 

 5. කශඳශ 

වවුල්ෙරුන්

11 කදකනකු   

කගතොවි 

නිසඳහදෙ 

ංවිධහන  

භඟ  ගිවිසුම් 

ගතත වී 

තිබුණි.(නිඹමු     

යහඳෘති ර  

කෙටි ෙහලීන 

ගතළණුම්ෙරු

න්) 

 

කෙකේ වුද   කඳොකුරු ගතම් ංර්ධන 

යහඳෘති ඉදිරිඳමක ෙයන කතක් කසු  

කඳොකුරු ගතම් 14 ෙට අහර තහක්ණ 

ඳළකක්ජඹ බිම් භට්ටක න් ක්රිඹහමකභෙ 

කිරීභ  ආයම්බ ෙය තිකබ්. 

අනුයහධපුය ,කඳොකශොන්නරු ව 

භවනුය ක රිස ගතහ  කඳොකුරු ගතම්භහන 

මකභන් අලයතහරට අනුකර 

ක්රිඹහමකභෙ කෙකර්.  

 

3 

නිසඳහදන වහ 

කශඳශ 

ඹටිතර 

ඳවසුෙම් 

1. ළඩිදියුණු ෙශ න 

හරිභහර්ගත ජර ඳරිවයණඹ 

ෙයන්නන් 8000 

2.  ළඩිදියුණු ෙශ න 

හරිභහර්ගත ළඳකඹන ්රකේලඹ 

8000 

3. අලුතින් ඉදිකෙරුණු 

පුනුරුමකථහඳනඹ ෙයන රද 

යහඳෘතිකණ භහර්ගත කි.ක .60 

1. ජර 

ඳරිවයණඹ 

ෙයන්නන් 

1738  

2. අක්ෙය 

1933  

3. කි.ක .69.5  

 

උඳ ංයචෙඹ ඹටකමක ්රතිඳහදන කන් 

කිරීම් ලින් 50  ළඹ ෙය යහඳෘති 

දිසත්රික්ෙ 7 ෙ නිඹමු යහඳෘති ඹටකමක 

ඹටිතර ඳවසුෙම් ංර්ධන 

ක්රිඹහෙහයෙම් 102 න අතය   සිඹලු 

ක්රිඹහෙහයෙම් මුළුභනින්භ හකේ අන් 

ෙය ඇත.තද  අන්තර්ජහතිෙ  කේහ  

ඳඹන්නහ විසින් ංර්ධනඹ ෙයන රද 

කඳොකුරු වහ  ඹටිතර ඳවසුෙම් රට 

අදහශ ක්රිඹහෙහයෙම් වඳුනහකගතන තිකබ්.  

 

4 විලසකල්ණහමක

භෙ වහ 

්රතිඳමකති 

උඳකේලෙමක 

වහඹ 

1. ම්පුර්ණ ෙයන රද 

ඳර්කණණ හර්තහ ගතණන -25 

2. CPCC  කත නිකුමක ෙයණු 

්රතිඳමකතිභඹ / ්රකභෝඳහඹනිෙ 

ටවන්- 10 

1. ඳර්කණණ 

අධයඹන 9 න් 

6ක් ම්පුර්ණ 

ෙය තිකබ්.ඊට 

අදහශ හර්තහ 

6 ක් රළීජ 

ඇත. 

2. ්රතිඳමකති 

ටවන් 

ලිඹකක න් 

තිකබ්. 
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ගෞබහගතයහ ළඩ ටවන් ප්රගති ඹ 

යහඳෘි ඹ 

ප්රි ඳහදන 

ගන් කිරීම් 

(රු.මි.  

මුරය ප්රගති ඹ 

(රු.මි.  
ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

ක රිස නිසඳහදනඹ 403.75 116.8 

රහ ෙශ අක්ෙය ගතණන 177 න අතය ්රතිරහන්න් ංඛයහ 

354කි.දළනට අසනු කනරන අදිකණ ඳතී.තමක අක්ෙය 

1200 ගතහ කිරීභට කඹදවුම් ්රම්ඳහදන සිදු කෙකර්. 

තද කඳොලි ටනල්ස (Poly Tunnels) 10 ක් ආ්රිත කදමුහුන් 

ක රිස ීජජ නිසඳහදනඹ සිදු කෙකයක න් ඳතින අතය එයින් කි.ගතෆ 

65 රඵහකගතන ඇත. අලුතින් කඳොලි ටනල්ස 10 ෙ ළඩ නිභ ෙය 

ඇති අතය කගතොවීන්ට බහය දීභට සුදහනක න් ඳතී. 

ඵඩ ඉරිගු ීජජ 

නිසඳහදනඹ 
27.62 33.91 

භආ ීජජ ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තුකම්න්තුකන් රඵහ කගතන අක්ෙය 

100ෙ ගතහ ෙය තිකබ්.අසනු කනලීභ දළන් සිදු කෙකර්. 

යට ෙජු නිසඳහදනඹ 35.5 3.74 

ගතහ ෙය ඇති අක්ෙය ගතණන 613කි. අඹවඳමක ෙහරගුණඹ 

නිහ ගතහකන් කෙොටක් විනහල වු අතය අකනක් කෙොටස 

ගතහ ෙය තිකබ්.විනහල වු බිම්ර න ගතහ ආයම්බ ෙයක න් 

ඳතී. 

යතු ළනු 

නිසඳහදනඹ 
67.75 16.57 

හය අනුපිළිකශට අර්තහඳර භඟ ෙයන කබෝගතඹන් නිහ 

අන්තර් ජහතිෙ කේහ ඳඹන්නහ ඹටකමක කඳොකුරු ගතහක් 

කර ඹහඳනකණ ඊශඟ ඹර ෙන්නකණ සිට ගතහ ආයම්බ 

කිරීභට නිඹක තඹ.   

කරොකු ළනු 

නිසඳහදනඹ 
81.9  

තථය ඵල්ඵ උඳකඹෝගත ෙයකගතන භආ ළනු ඵල්ඵ නිසඳහදනඹ 

ආයම්බ ෙය ඇත.ගතඵඩහ 35 ෙ ඉදිකිරීම් අන් ෙය තිකඵන 

අතය කගතොවීන් කත බහය දීභට සුදහනක න් ඳතී. 

අර්තහඳල් 

නිසඳහදනඹ 
134.3 14.3 

ඵදුල්ර දිසත්රික්ෙඹ -කභහි ඳශකනි අදිඹය ඹටකමක අක්ෙය 30 

ගතහ ෙය තිකඵන අතය ්රතිරහන්න් ංඛයහ 40කි.කි.ගතෆ 288 ෙ 

අසළන්නක් රඵහකගතන ඇත. 

කදළනි අදිඹකර්දි අක්ෙය 11.5 ගතහ ෙය ඇති අතය ්රතිරහන්න් 

ංඛයහ 20 කි. අසනු කනලීභ දළන් සිදු කෙකර්. 

තුන්න අදිඹකර් ගතහ ආයම්බ කිරීභ වහ කඹදවුම් 

්රම්ඳහදනඹ ෙයක න් ඳතී. ්රතිරහන්න් ංඛයහ 120 කි 

එකතු 750.82 66.02  
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විගලේ කහ්තඹඹන් 
 

යහඳෘති ංෙල්ඳඹ භත ඳදනම් නිඹමු යහඳෘති 48 ක්රිඹහමකභෙ ෙය ඳවත වන් දර්ලෙ ඹටකමක 

හර්ථෙ ්රගතතිඹක් අමකඳමක ෙයකගතන තිකබ්. 

 

ද්තලකඹ ප්රගති ඹ 

ඍජු යහඳෘති ්රතිරහන්න් (ංඛයහ) 4228 

ෙහන්තහ ්රතිරහන්න් (ංඛයහ) 1298 

යහඳෘතිකඹන් දිරිභමක කෙකයන නවීන ෙෘෂි තහක්ණ ්රභ අනුගතභනඹ ෙශ කේහරහන්න් 

( පරදහයිතහ දර්ලෙඹ) 
928 

ලිඹහඳදිංචි ෙෘෂි නිසඳහදෙ ංවිධහන (ංඛයහ) (ෙෘෂි.කද. ඹටකමක තහෙහලිෙ 71 

ඳඹන රද කේහරහභි පුහුණු දින 17496 

ඳඹන රද කේහරහභි (ෙහන්තහ) පුහුණු දින 4552 

නිසඳහදෙ ෙණ්ඩහඹම් ව ෙෘෂි යහඳහරිෙයින් අතය අමකන් ෙයන රද හණිජ වවුල්ෙහය 

කවෝ කශඳශ ගිවිසුම් (යහඳෘතිකණ වඹ රද)  ව කතෝයහගතමක අගතඹ දහභ වහ කේශිඹ/ 

අන්තර්ජහතිෙ ෙෘෂි යහඹෙයින් (ළෙසුම්ෙරුන් ,කතොගත කශදුන් ,අඳනඹනෙරුන් 

ඹනහදිඹ) භඟ එශබි ගිසුම් (ංඛයහ) 

11 

නවීන /දියුණු ෙශ හරිභහර්ගත ව ජර අඳවන කේහ ඳඹන රද ජරඹ ඳරිවයණඹ 

ෙයන්නන්(ංඛයහ)   
1738 

නවීන /දියුණු ෙශ හරිභහර්ගත ව ජර අඳවන කේහ ළඳයුණු ඉඩම් (අක්ෙය)   1933 

යහඳෘතිඹ ඹටකමක ඉදිෙයන රද වහ පුනුරුමකථහඳනඹ ෙයන රද භහර්ගත ර (කි.ක .) 69.5 

සිඹලුභ භට්ටම්ර යහඳෘති ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹ රඵහ දුන් පුහුණු(පුහුණු දිනමුජාචිත) 29 
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ගද්ලගුණ සුහුරු හරි කෘෂික්තභ යහඳෘි ඹ 

යහඳෘි ග  ඉරක්ක ව ාං්තධන අයමුණු 
 
ශ්රී රංෙහකආ කඵෝගත ගතහ කක්සත්රකණ කේලගුණිෙ ලකඹන් අදහනම් හිත ්රකේලර හඹ ෙයන 
කගතොවීන්කේ කේලගුණිෙ අනුර්තිෙ වළකිඹහ ළඩි දියුණු කිරීභ ව කතෝයහගතමක එඵඳු ්රකේලර හරි   
කක්සත්රකණ පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ කභභ යහඳෘතිකණ අයමුණු කආ. කේලගුණිෙ අනුර්තිෙ 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රභ ව තහක්ණඹන් ළඩි ළඩිකඹන් අනුගතභනඹ කිරීභ, ෙෘෂි පරදහයිතහ ඉවශ 
නළංවීභ ව ඉරක්ෙගතත කුඩහ ඳරිභහණ කගතොවි ්රජහකආ කශඳශ ්රකආල වළකිඹහ ර්ධනඹ කිරීභ 
තුලින් කභභ අයමුණු හක්හමක ෙය ගතත වළකිනු ඇත.  

 යහඳෘි ගඹන් අග්ක්ා ප්රි පර  
 

්රධහන ලකඹන් යහඳෘතිකඹන් අකේක්ෂිත ්රතිපර ඳවත දළක්කආ.   
1. කගතොවිඳර භට්ටක න් ජර උඳකඹෝගිතහ පරදහයිතහ ළඩි කිරීභ (කි.ග්රෆ./කණ මීය ටර්) 
2. කඵෝගත ගතහකආ ෙෘෂි පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ ( )  
3. ජර කඳෝෙ ්රකේලර ජර ංයක්ණ ්රභකආද උඳකඹෝගි ෙය ගතළනීභ ( ) 
4. කබෝගත විවිධහංීමෙයණ දර්ලෙ ( ) ව  
5. ෘජු යහඳෘති ්රතිරහන්න් ව සත්රී පුරු භහජබහවීඹ කනසෙම් ඇති කිරීභ   

යහඳෘි  ාංයරකඹන්  

යහඳෘතිඹ ංයචෙ 4කින් භන්විත කආ.  

ාංයරක 1:  කෘෂි නිසඳහදනඹ වහ අගරවිඹ (ඇ.එ.ය.ගඩො.මි. 31.3 )  

කේලගුණ සුහුරු හරි ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රභ අනුගතභනඹ කිරීභ වහ කගතොවිඳර භට්භකම් ළඩි දියුණු ෙයන රද 
ජර ෙරභනහෙයණ ්රභකආදඹන් උඳකඹෝගි ෙය ගතළනීභ වයවහ ෙෘෂි පරදහයිතහ ළඩි ෙය ගතළනීභ කභභ 
ංයචෙකණ අයමුණු කආ.      

ිඳ ාංයරක 1: ගද්ලගුණ සුහුරු කෘෂික්තභඹ වහ කෘෂිකහ්තමික ාහක්ණ විධි (ඇ.එ.ය.ගඩො.මි.15)  

කභභ උඳ ංයචෙඹ භඟින් කේලගුණ සුහුරු ෙෘෂි ෙර්භහන්තඹ දිරිභමක කෙකයන අතය ඳවත වන් 
ෙරුණු කෙකයහි විකලේ අධහනඹ කඹොමු කෙකර්. 

(අ)  කගතොවි යහඳහරිෙ ඳහල්  (Farmer Business Schools) භඟින් කගතොවින්කේ කගතොවිඳර 
කක්සත්රඹන්හිදීභ කේලගුණ සුහුරු ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රභර    පරදහයිතහ ්රදර්ලනඹ කිරීභ ව කගතොවින් 
විසින් එහිදී රඵහ ගතමක දළනුභ කතොයතුය ව න්නිකආදන තහක්ණ ්රභකආද ආ්රිත කගතොවි හිතතුන් 
අතය හුභහරු ෙය ගතළනීභ 

 (ආ) නිසඳහදන ෙණ්ඩහඹම් (Producer Groups)  

 ිඳ ාංයරක 1.2: ගශඳශ(ඇ.එ.ය.ගඩො.මි. 16.3    

 නිසඳහදන ෙණ්ඩහඹම් ව ෙෘෂි කබෝගත කශඳශ අතය ම්ඵන්ධතහ ලක්තිභමක කිරීභ කභභ උඳ 
ංයචෙකණ අයමුණු කආ.   වහ,  

(අ) කශඳශ ඹටිතර ඳවසුෙම් ළඩිදියුණු කිරීභ ව/කවෝ පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභ 
(ආ) කගතොවිඳර කත ්රකආල වළකිඹහන් ළඩි දියුණු කිරීභ ව කගතොවි යහඳහයඹන් කත 
කගතොවීන්කේ තියහය ඵතහ ලක්තිභමක කිරීභ  

ප්රධහන ්රිඹහකහයකම්:  

(අ) ෙෘෂි කබෝගත අකරවි ඳවසුෙම් වහ කඳොදු ඹටිතර ඳවසුෙම් (අකරවි භධයසථහන, ගතඵඩහ 

ඳවසුෙම්, ්රකආල භහර්ගත, කඳොදු කේහ ළඳයුම් භධයසථහන ඉදි කිරීභ ව/කවෝළඩි දියුණු 

කිරීභ  
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(ආ) හනිජෙයණඹට වහ ෙෘෂි යහඳහය භඟ ඵතහ ලක්තිභමක ෙය ගතළනීභ වහ නිසඳහදන 

ෙණ්ඩහඹම්රට වහඹ වීභ. 

 

ාංයරකඹ 2: - කෘෂික්තභහන්ාඹ වහ යරඹ (ඇ.එ.ය.ගඩො.මි.  73 )  

 

 කභභ ංයචෙකණ අයමුණු න්කන්;  

(අ) කේලගුණ සුහුරු හරි ෙෘෂි ෙර්භහන්තකණ නිඹළළීභ වහ අලය ජර ළඳයුම් වහ ඹටිතර ඳවසුෙම් 

ළරසුම් කිරීභ  

(ආ) ළරසුම් වගතත ඹටිතර ඳවසුෙම් ඉදිකිරීභ ව 

 (ඇ) භධයභ යජඹ, ඳශහමක ආණ්ඩු වහ ඳශහමක ඳහරන ආඹතන භඟින් කභභ ඹටිතර ඳවසුෙම් ර වවුල් 

ෙශභනහෙහරිමකඹ 

ිඳ ාංයරක 2.1: හරිභහ්තගත ඳද්ධි  පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ (ඇ.එ.ය.ගඩො.මි. 68    

යහඳෘති ්රකේලඹන්හි අකේක්ෂිත කේලගුණිෙ කනසෙම් වහ ජරගතත ආදර්ලන (Hydrologic 

Modeling) ළරසුම් භත ඳදනම් හරිභහර්ගත ඳේධති පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභ කභභ උඳයචෙඹ වයවහ 

අකේක්හ කෙකර්. 

ිඳ ාංයරක 2.2: හරිභහ්තගත ඳද්ධි  ගභගවයුභ වහ නඩත්තු (ඇ.එ.ය.ගඩො.මි. 5)  

කක්ර ළආ භට්ටක න් වහ ඳේධති ආෙහයකඹන් ළආ ඳේධතිර කභකවයුම් වහ නඩමකතු ෙටයුතු 

තියහය අන්දක න් ඳමකහ කගතන ඹහභ කභභ ංයචෙකඹන් අකේක්හ කෙකර්. 

ාංයරකඹ 3: යහඳෘි  කශභනහකයණඹ (ඇ.එ.ය.ගඩො.මි. 5.7 )  

යහඳෘතිඹට ම්ඵන්ධ විවිධ ආඹතන වහ ්රකභෝඳහඹනිෙ ඳහර්ලෙරුන් විසින් ජහතිෙ වහ අනු ජහතිෙ 

භට්ටම් ඹටකමක යහඳෘති ෙහර්ඹඹන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ භළනවින් ම්ඵන්ාරෙයණඹ ෙයක න් භසථ 

යහඳෘති ෙශභනහෙයණකණ ගුණහමකභෙ ඵ වතිෙ කිරීභ කභභ ංයචෙකඹන් අකේක්හ කෙකර්. 

 ගභභ ාංයරකග  පිරිළඹ: 

 (අ) යහඳෘති ෙශභනහෙයණ  ෙෙකණ උඳකේලෙ වහ   කභකවයුම් පිරිළඹ, නිකඹෝජය යහඳෘති 

අධයක් ෙහර්ඹහරඹ වහ බහයෙහයමක වහ ආයක්ෙ අංල ඇතුළු විවිධ යහඳෘති ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම් 

ආඹතන  

(ආ) ආයම්බෙ, භධයෙහලීන වහ යහඳෘතිඹ අහනඹ දක්හ යහඳෘති ෙහර්ඹඹන් සුඳරීක්ණඹ කිරීභ 

වහ ඇගතයුම් කිරීභ ව 

(ඇ) යහඳෘතිඹ පිළිඵ සිඹලු ඳහර්ලඹන් දළනුමක කිරීභ වහ අලය කතොයතුරු ්රචහයණඹ වහ 

න්නිකආදන ෙටයුතු 

 ාංයරකඹ 4: අවිනිලසචිාාහ/වදිං ප්රි රහය (ඇ.එ.ය.ගඩො.මි. 15)  

ආර්ක ෙ වහ භහජීඹ ලකඹන් අහිතෙය ඵරඳෆම් ඇතිවිඹ වළකි වදිසි සහබහවිෙ විඳමක කවෝ කනමක 

ආෙහයකණ ආඳදහ තමකමකඹන් හිදී ක්ණිෙ විඹදම් වහ ්රතිඳහදන කන් කිරීකම් අෙහල ළරකන 
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යහඳෘති ංයචෙකඹකි. 

යහඳෘි  ප්රගද්ල: 
කුඩහ ඳරිභහණ කගතොවීන් 470,000 ්රතිරහබ ළරකන ඳරිඳහරන දිසත්රික්ෙ 11 ආයණඹ කෙකයන 
යහඳෘති ්රකේලකණ විලහරමකඹ කවක්ටහර් 375,000කි. උතුරු ඳශහකමක කිලිකනොජාචි හ මුකරයිතිආ, 
නළකගතනහිය ඳශහකමක ත්රිකුණහභරඹ, භඩෙරපු වහ අම්ඳහය, උතුරු භළද ඳශහකමක අනුයහධපුය ව 
කඳොකශොන්නරු, ඹස ඳශහකමක කුරුණෆගතර වහ පුමකතරභ වහ දකුණු ඳශහකමක වම්ඵන්කතොට වහ 
කභොනයහගතර දිසත්රික්ෙ අඹමක කආ. ඉවත දළක්කන යහඳෘති ංයචෙඹන් ඹටකමක ඳවත දළක්කන 
ක්රිඹහෙහයෙම් ඉටු කෙකර්. 
ඉවා දළක්ගන යහඳෘි  ාංයරකඹන් ඹටගත් ඳවා දළක්ගන ්රිඹහකහයකම් ඉටු ගකග්ත. 
අංෙඹ ක්රිඹහෙහයෙම් ඉරක්ෙගතත ්රකේල 

1 ළආ (භවහ ඳරිභහණ, භධය ඳරිභහණ වහ කුඩහ), කොකයොආ, ඵළක  පිටහන් ව ඇර 

භහර්ගත පුනරුමකථහඳනඹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිසත්රික් 11, ්රහකේශීඹ 

කල්ෙම් කෙොට් හල 35 

ව  කගතොවිජන කේහ 

භධයසථහන 47 

ආයණඹ කෙකයන 

ඳශහමක වඹ 

2 ළආ ඵළක  පුනරුමකථහඳනඹ / උස කිරීභ 

3 න ඇර භහර්ගත 

4 කයොන්භඩ ඉමක කිරීභ 

5 ළිං ඉදි කිරීභ 

6 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ භහර්ගත(කගතොවිඳර භහර්ගත) ඉදි කිරීභ/ පුනරුමකථහඳනඹ  

7 කශඳශ ංර්ධනඹ (කතෝයහගතමක ග්රහමීය ඹ කශඳශල්)  

8 අකරවි ඳවසුෙම් ළරකන ගතඵඩහ ඉදි කිරීභ  

9 කගතොවි ්රජහකේ අලයතහ ඉටු කිරීභ වහ කගතොවිජන කේහ භධයසථහනරට ඵය 

උඳෙයණ  ෙෙ ක රදී ගතළනීභ 

10 ීජජ තහන් සථහඳනඹ 

11 නිඹමු කගතොවි යහඳහය ඳහල් සථහපිත කිරීභ 

12 කඳෞේගතලිෙ අංලඹ භඟ කගතොවි ංවිධහන / නිසඳහදන ංවිධහන ම්ඵන්ධ කිරීභ 

13 පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ 

14 න ගතහන් ඇති කිරීභ 

15 කේලගුණ සුහුරු කගතොවි තහක්ණඹන් හුභහරු 

16 කගතොවිඳර නිසඳහදන ෙණ්ඩහඹම් / ංගතම් / කඳඩකර්ණ 

17 කගතොවි ංවිධහනර ධහරිතහ ර්ධනඹ 

18 කඳෝෙ ්රකේල ංර්ධනඹ 

19 කිරි නිසඳහදන කගතොවිඳරල් ආයම්බ කිරීභ 

20 භමකය කගතොවිඳරල් ආයම්බ කිරීභ 

21 කගතොවිජන කේහ භධයසථහනර ධහරිතහ ර්ධනඹ  

22 කේලගුණ සුහුරු ෙෘෂි තහක්ණිෙ පුහුණ, පුහුණුෙරු ංචිත ඇති කිරීභ 
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අංෙඹ ක්රිඹහෙහයෙම්  ඉරක්ෙගතත ්රකේල 

23 ගතම් / ්රකේල භට්ටක න් යජකණ නිරධහරීන් පුහුණු කිරීභ  

දිසත්රික් 00 , ්රහකේශීඹ 

කල්ෙම් කෙොට් හල .3 

ව  කගතොවිජන කේහ 

භධයසථහන 47 

ආයණඹ කෙකයන 

ඳශහමක වඹ 

24 කේලගුණ සුහුරු ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කනස කගතොවිඳර ක්රිඹහෙහයෙම් වහ කගතොවීන් 

පුහුණු කිරීභ  

25 කගතොවීන් වහ ්රදර්ලන  චහරිෙහ ංවිධහනඹ කිරීභ 

26 කගතොවිඳර භහජ විගතණන ෙක ටු ංවිධහනඹ 

27 කගතොවි දුක් ගතළනවිලි වහ වන ළරසීකම් ඹහන්ත්රණඹ 

28 එල්රංගතහ ෙශභනහෙයණ ෙක ටු සථහඳනඹ 

29 කේලගුණ සුහුරු කගතතු ළඩටවන 

30 යහඳෘතිකණ නියත නිරධහරීන්කේ ධහරිතහ ර්ධනඹ 

31 කගතොවි ්රජහකේ ධහරිතහ ර්ධනඹ 

 

 

මූරය ඉරක්ෙ ව ්රගතතිඹ - 2021.09.30 දක්හ 

 

මරය 

ළඳයුම් 

ප්රබඹ 

මුච්චිා ගන් කිරීභ ව විඹදභ  
රු.මි 

හ්තෂික ගන් කිරීභ ව විඹදභ 2021 
රු.මි 

ඉරක්කඹ 
එ.ය.ගඩො.මි  

ඉරක්කඹ 
 රු.මි 

ළ්  .03 දිනට 

ප්රගති ඹ 
% ඉරක්කඹ 

 
ළ්  .03 

දිනට ප්රගති ඹ 
% 

කරෝෙ 
ඵළංකු 

110.00 19800.00 1314.85 6.6 3150.0 449.65 14.27 

ශ්රී රංෙහ 
යජඹ 

10.00 1800.00 124.12 6.8 60.0 26.64 44.4 

්රතිරහන්න්  900.00       

එකතු 125.00 22,500.00 1438.97 6.3 3210.00 476.28 14.8 
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2021 ළ්. 30 දිනට ාංයරකර මරය ඉරක්ක ව  විඹදභ  

 
ාංයරකඹ මුච්චිා ගන් කිරීභ ව විඹදභ  

(රු.මි  
හ්තෂික ගන් කිරීභ ව විඹදභ 2021 

(රු.මි.  
 

මුළු ගන් 

කිරීම් 
(ඇ.එ.ය.

ගඩො.මි.   

ගන් කිරීම් 
(රු.මි.   

ළ්. 30 

දිනට ප්රගති ඹ  
(රු.මි.   

% හ්තෂික 

ගන් කිරීම් 
(රු.මි.   

ළ්. 30 

දිනට මුළු 

විඹදභ  

% 

ෙෘෂි 
නිසඳහදනඹ 
වහ අකරවිඹ 

31.30 5,634.00 476.42 8.5 1144.0 182.09 15.9 

ෙෘෂිෙර්භඹ 
දවහ ජරඹ 

73.00 13,140.00 412.52 3.1 1767.5 131.11 7.4 

ළඩටවන් 
ෙශභනහෙය
ණඹ 

5.70 1,026.00 549.77 53.6 298.5 163.07 54.6 

එකතු 110.00 19,800 1438.71 7.3 3210.0 476.28 14.8 

වදිසි 
්රතිචහය 

15.00 2,700.00 2112.28 78.2    

එකතු  

 
125.00 22,500.00 3550.99 15.8    

 

කෘෂිකහ්තමික ළඩටවන් තුළින් අත්ඳත් කයගතත් ප්රගති ඹ - මුච්චිා 

1. ගඳොකුරු ගතම්භහන ාං්තධන ළඩටවන  

ඳශහා ඉරක්ක හක්හත් කය ගතළනීම්  2021 2020  හක්හත් කය 

ගතළනීම්   

2021 අගගතෝසතු දක්හ 

මුච්චිා ප්රගති ඹ  

ඉ.ගත ප්ර/ගත 

 

ඉ/ගව 

 

ප්ර/ගව % ්රති ගත හක්.

ගව 

්රති  ගත  

ගවක්. 

 

්ර  

ඹම 
10 5 48 36.4 78.8 191 2 13.8 96 7 50.2 287 

උතුරු 
භළද 

3 2 200 111.0 55.5 188 2 32 148 4 143 336 

නළකගත
නහිය 

6 4 188 137.1 73.0 202 3 100 270 7 237.1 472 

ඌ 4 4 40 26.1 65.2 141 1 10 50 5 36.1 191 

උතුය 8 1 20 17.4 87 66 2 14 80 3 31.4 146 

දකුණ 
2 -  - - - 1 10.7 27 1 10.7 27 

එකතු  

 
33 16 496 328 65.7 788 11 180.5 671 27 508.5 1459 

ඉ.ගත - ඉරක්ක ගතා ගතම්භහන උ ප්ර/ගත- ඉරක්ක ගතා ප්රගති ඹ උ ගව- ගවක්ටඹහය උ හක්.ගව.- හක්හත් කය ගතා යුතු ගවක්ටඹහය  
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භධය කහලීන ගතහ කන්න ළඩටවන 2020 ව 2021 

ඳශහා 

ළරසුම් ඉරක්ක ව භධය කහලීන ගතහ කන්න 

හ්තථකත්ඹ  0202(  
හ්තථකබහඹ 0202 

0202 ළ් .දක්හ 

මුච්චිා ් යගති ඹ 
 

ඉ

 ගවක්(.  
ගතහ කශ 

 ගවක්(.  
% ්රතිරහන්න් 

ගතහ කශ 

 ගවක්(.  
්රතිරහන්
න් 

ගවක්. 
 

්රතිරහන්න් 

ඹම  320 63.4 19.8 212 20.8 280 84.2 492 

උතුරු භළද 504 103.5 27.7 164 178 490 281.5 654 

නළකගතනහිය 140 93.2 66.6 - 57.3 346 150.5 346 

ඌ 348.2 348.3 100 858 28 142 376.3 1000 

උතුය 200 172.8 62.0 316 - - 172.8 316 

දකුණ 100 19.4 19.4 27 105.7 173 125.1 200 

 

එකතු  

 
1612.3 800.7 53.8 1577 390 1431 1190.4 3008 

 

ඹර කන්නඹ - මුච්චිා (2020/21  

2021 ඹර කන්නග  හ්තථකත්ඹ 2020 හ්තථකත්ඹ 
2021 ළ්. දක්හ 

මුච්චිා  හ්තථකත්ඹ 

අාංකඹ ඳශහා 
ආයම්බක 
ඉරක්කඹ 
(ගවක්.  

ාංගලෝධිා 
ඉරක්කඹ 
(ගවක්.  

ගතහ කශ 

(ගවක්.  
 

ප්රි රහීනන් ගවක්. ප්රි රහීනන් ගවක්. ප්රි රහීනන් 

1 
ඹම 334.8 336 263.3 1078 169.6 1012 432.9 2090 

2 
උතුරු භළද 3061.48 2248.8 797.6 2221 259.6 1055 1057.2 3276 

3 
උතුය 600 360 71 324 461.88 2252 532.88 2576 

4 
නළකගතනහිය 458 62.0 22 45 110 435 132 480 

5 ඌ 348 300 75.3 320 225.2 1638 300.5 1958 

6 දකුණ 370 370 103.3 218 78.75 227 182.05 445 

 එකතු  

 
5172.28 3676.8 1332.5 4206 1305.01 6619 2637.51 10825 

     38.9  61.1   

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

භව ෙන්නඹ 2020/21 

ගතහ කන්නඹ  භව ෙන්නඹ 2020/21 

ගබෝගතඹ භව ෙන්නකණ ඉරක්ෙඹ ව හ්තථකත්ඹ (2020/21) 
ඉරක්ෙඹ (ගවක්.) අසළන්න 

(ගවක්.) 
නිසඳහදනඹ 

(ගභ.ගටො.  
ටිනහකභ (රු.මි.  

මුාං ඇට 242 144 114 45 

ිඳු 370 287 309 208 

කදපි 145 120 116 50 

ාර 68 44 27 13 

යටකජු 1157 710 1094 250 

ගරොකු ළනු          

අමු කව          

ඵඩ ඉරිගු  2103 2021 6876 449 

මිරිස         

යතු ළනු         

කුයවන්  61 45 46 32 

ඉඟුරු         

ීම  568 110 583 32 

අම         

න්ගවම්් 8 4 3 1 

එකතු 4722 3483 9168 1081 

අසළන්නට ඳයසඳය 

ඉරක්ෙඹ  % 
73.8     

ගගතතු ගතහ ළඩටවන  

දිස්රික්කඹ 

ගගතතු ගතහ ළඩටවගන් ත්භන් ාත්ත්ඹ 
 

හ්තථකත්ඹ 
ඉරක්කඹ 
2020 

 

ඉරක්කඹ 
2021 

 

මුච්චිා 
ඉරක්කඹ 

 

ඇසාගම්න්තුගතා 
අඹළඹ 2021 (රු.මි.  

 

කුරුණෆගතර 575 150 725 4.95 575 

පුමකතරභ 175 100 275 2.55 175 
අනුයහධපුය 325 125 450 3.9 325 

කඳො කශොන්නරු 100 25 125 0.6 100 
කිළිකනොජාචිඹ 150 200 350 6 150 
මුරතිආ 

250 300 550 9 250 

ත්රිකුණහභරඹ 380 200 580 5.03 380 
භඩෙරපු 200 100 300 7.5 200 

අම්ඳහය 240 100 340 18.62 240 
කභොනයහගතර  135 135 270 4.15 135 
වම්ඵන්කතොට 

165 100 265 3 165 

එකතු 2695 1535 4230 46.15 2695 
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“ආද්තල " ගතම්භහනර ත්භන් ාත්ත්ඹ 

 
ඳශහා ළරසුම් කශ ඇසාගම්න්තු කශ   ගනත් කරුණු 

ඹම 11 

ළඩටවන 

ක්රිඹහමකභෙ 

ඳතී. 

භවය අයිතභ රළීජ ඇත. ඇතළම් ඇණවුම් ඉදිරිඳමක 
ෙය ඇත. පුහුණු ෙටයුතු සිදු  කෙකර් . 

උතුරු භළද 5 එභ 
කගතොවීන් 257 කතෝයහ කගතන ඇත. භවය අයිතභ රළීජ 

ඇති අතය,  හ කඵදහ වළය ඇත.  

උතුය 7 එභ 
භවය අයිතභ රළීජ කඵදහ වළය ඇත. ක රදී ගතළනීභ 
වහ ඇණවුම් ෙය ඇත. 

නළකගතනහිය 13 එභ 
භවය අයිතභ රළීජ කඵදහ වළය ඇත. ක රදී ගතළනීභ 
වහ ඇණවුම් ෙය ඇත. පුහුණු ෙටයුතු සිදු කෙකර්. 

ඌ 3 එභ 
භවය අයිතභ රළීජ කඵදහ වළය ඇත. ක රදී ගතළනීභ 
වහ ඇණවුම් ඉදිරිඳමක ෙය ඇත.  

දකුණ 3 එභ 
කගතොවීන් 65 කදකනකු කතෝයහ කගතන ඇති අතය, ඳළර 65 

කඵදහ වළය ඇත.  

එකතු 42   

 
 
2021 ළ්. 30 දිනට නිසඳහදන මිි  පිහිටුීමභ පිළිඵ හයහාංලඹ  
 

ළඩටවන නිසඳහදන මිි  පිහිටුීමභ 2021 සත්රී පුරු ලගඹවස 
ඉරක්කඹ පිහිටුීමභ ලිඹහඳදිාංචිඹ පිරිමි කහන්ාහ එකතු 

අතයභළදි ෙන්නඹ 27 6 - 72 43 105 
කඳොකුරු ගතම්භහන ංර්ධන 
ළඩටවන 

29 12 2 137 114 251 

ඹර  51 28 1 450 266 716 
කගතතු ගතහ 42 17 6 

 
305 305 

භව ෙන්නඹ 21/22 37 6 5 31 28 59 

ආදර්ල ගතම්භහන 28 -  - - - 

IPT ළඩටවන 12 1  29 11 40 

එකතු 226 70 14 719 767 1486 
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ගද්ලගුණ සුහුරු කෘෂික්තභහන්ාඹ පිළිඵ පුහුණු පිළිඵ ත්භන් ාත්ත්ග  හයහාංලඹ 

 

ඳශහා 

ළරසුම් කයන රද 

ගද්ලගුණ සුහුරු 

කෘෂික්තභහන්ාඹ 

පිළිඵ පුහුණු 

ගද්ලගුණ සුහුරු 

කෘෂික්තභහන්ාඹ 

පිළිඵ ගභගාක් 

ඳත්න රද පුහුණු 

ළඩටවන් 

පුහුණුට වබහික වූ ප්රි රහීන ගගතොීමන් 

පිරිමි කහන්ාහ එකතු 

ඹම ඳශහත 67 34 497 618 1115 

උතුරු භළද 

ඳශහත 
85 84 551 398 949 

උතුරු ඳශහත 98 45 412 734 1146 

නළකගතනහිය 

ඳශහත 
518 39 2680 1205 3885 

ඌ ඳශහත 117 144 1746 805 2551 

දකුණු ඳශහත 20 2 23 - 23 

එකතු 905 348 5909 3760 9669 

 

IEC ළඩටවන්ර 2021 ළ්. 30ට ප්රගති ඹ 

්රිඹහකහයකභ 

ඳශහමක භට්ටක න් ළරසුම් ෙයන රද වහ ඳමකන රද IEC ළඩටවන් % 

ඹම ඳශහත 
උතුරු 
භළද 
ඳශහත 

උතුරු 
ඳශහත 

නළකගතනහිය 
ඳශහත 

ඌ 
ඳශහත 

දකුණු 
ඳශහත 

එකතු 
 

ළරසුම් ෙයන 

රද IEC 
ළඩටවන් 

111 52 37 55 75 43 373 

67 
්රිඹහත්භක 

ෙයන රද IEC 
ළඩටවන්  

49 37 27 40 51 46 250 

% 44.1 71.2 73.0 72.7 68.0 107.0 67.0 67 

ප්රි රහීනන්ගේ වබහිකත්ඹ 

පිරිමි 1036 464 461 2543 661 672 5837 57.4 

කහන්ාහ 988 791 368 1215 529 435 4326 42.6 

එකතු 2024 1255 829 3758 1190 1107 10163  
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2021.09.30 දක්හ  නීමකයණඹ කයන රද ගගතොවියන ගේහ භධයසථහන  

ගගතොවියන ගේහ භධ් ඹසථහන ඉදිකිරීගම් ත්භන් 
් යගති ඹ  

ගනත් කරුණු  

ළරසුම් කයන රද ගගතො.ගේ.භ. ාංතයහ 47:  

46ක් වහ කටන්ඩය පිරි නභහ ඇත 

 කුරුණෆගතර - තඹුමකත කගතො.කේ.භ. වහ 

නළත රංසු ෙළවීභ 

  

 කුරුණෆගතර දිසත්රික්ෙකණ පිහිටි 

තඹුමකත කගතො.කේ.භ. වහ ඉක්භනින් 

නළත රංසු ෙළවීභට ළරසුම් ෙය 

ඇත. (්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ සිදු 

කෙකයක න් ඳතී) 

ම්පූ්තණ කයන රද කහ්තඹඹන් (භධ් ඹසථහන 26) 
 උතුරු භළද ඳශහකමක කගතො.කේ.භ. 10ෙ ළඩ 

අන් ෙය ඇත. 

 උතුරු ඳශහකමක (කිලිකනොජාචි) කගතො.කේ.භ. 

3ෙ ළඩ අන් ෙය ඇත. 

 නළකගතනහිය ඳශහකමක ත්රිකුණහභර 

දිසත්රික්ෙකණ කගතො.කේ.භ. 7ෙ ළඩ අන් 

ෙය ඇත. (ඉන් 5ක් ත්රිකුණහභර 

දිසත්රික්ෙකණමක 2ක් අම්ඳහය දිසත්රික්ෙකණමක 

පිහිටහ ඇත.) 

 ඌ ඳශහකමක කගතො.කේ.භ. 2ෙ ළඩ අන් 

ෙය ඇත.  

 දකුණු ඳශහකමක කගතො.කේ.භ. 2ෙ ළඩ 
අන් ෙය ඇත. 

 උතුරු ඳශහකමක කගතො.කේ.භ. 1ෙ ළඩ අන් 

ෙය ඇත. 

 

 සිඹලුභ නවීෙයණ ෙහර්ඹඹන් සිදු ෙය 

අන්ඹ. භවය  හ ම්ඵන්ධකඹන් 

කගතවීම් කිරීභට ඇත. 

ඉදිකිරීම් ංදු ගකගයමින් ඳි න(26 .භ.ගේ.ගගතො   

 9ක් ඹම ඳශහත තුශ )04(  

 0ක් උතුරු ඳශහත )මුරතිආ දිසත්රික්ෙඹ (තුශ 

)04(  

 0ක් නළකගතනහිය ඳශහත තුශ 55  ව  

 1ක් භධ් ඹසථහනඹක් දකුණු ඳශහත තුශ 

)95(  

 යකට් මකභන් කෙොවිඩ් ංගතත 

තමකමකඹ නිහ සිඹලු ඉදිකිරීම් 

ෙහර්ඹඹන් ්රභහද වී ඇත. 

ාභත් ළඩ ආයම්බ කය ගනොභළි  භධ් ඹසථහන2( කි)  

 

කතලුල්ර  (ඌ ඳශහත (ව ඹදහෙණ්ඩිඹ  ( දකුණු ඳශහත ( 

 ඌ - කතලුල්ර කගතො .කේ.භ .

සථහනගතත කිරීභ නළත ළරසුම් ෙය 

ඇත.  

 දකුණු ඳශහත - අඩුකන් 

ඇසතකම්න්තු කිරීභ නිහ 

කෙොන්මක යහමකෙරු ක ර කනක් 

ඉල්රහ සිටී3 

 0202අගගතෝසතු 12 දිනට මුළු විඹදභ 

ගගතො .ගේ.භ .නීමකයණඹ  වහ ඇසාගම්න්තු ගතා මුළු 

පිරිළඹ   =රු.මි.101332  

අගගතෝසතු 12 දිනට මුළු විඹදභ                                           

    =රු.මි .020334  

                   %                                                                

        =53%  

 කගතො .කේ.භ .ම්ඵන්ධකඹන් 

දළනටභමක පිරි නභහ ඇති 

කෙොන්මක යහමකතුර ඉතිරි ව අභතය 

ෙහර්ඹඹන් වහ  0401  AWPB රදී 

රු3ක  3041 කන් ෙය තිකබ්3  
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කෘෂි භහ්තගත ඉදි කිරීභ / පුනරුත්ථහඳනඹ පිළිඵ ත්භන් ාත්ත්ඹ- 2021 ළ්. 30 දක්හ 

ඳශහා දිස්රික්කඹ ඉරක්කගතා 

භහ්තගත 
ාංතයහ 

භහ්තගත ්තගතඹ  භහ්තගත ඉදි 

කිරීභ 
නිහ 

ප්රි රහබ 

ළරගන 
පුද්ගතරයින් 

ාංතයහ 

ප්රම්ඳහදන අදිඹය ඉදිකිරීම් අදිඹය 

ග
ඵ
ොය
ළු

 

ක
ෙ
ොන්
ක්රී
ට්

 

 

ඇ

සා
ග
ම්
න්
තු
 


ාංත
ය
හ

 

ඇ

සා
ග
ම්
න්
තු
ගත
ා
 

පි
රි

ළඹ
 (
රු
.මි
. 

 

ක
ළ
වූ
 ර
ාංසු
 ගත
ණ
න

 

පි
රි
න
භ
න
 ර
ද 

ග
ක
ොන්
ත්ර
හත්
තු
 


ාංත
ය
හ

 

ළඩ
 ආ
ය
ම්
බ
 ක
ශ
 


ාංත
ය
හ

 

මු
ළු
භ
නි
න්
භ
 


ම්
පූ
්ත
ණ
 ක
ය
න
 

ර
ද 

දළ
න
ට
 ්රි
ඹ
හත්
භ
ක
 

ග
ක
ර
ය
න
 %

 ගගතීම

ම් 

(රු3
මි.) 

ඹම 
ඳශහත 

කුරුණෆගතර 32 12.72 
 

12.72 2491 32 43.53 32           

පුමකතරභ  04 4.36   4.36 1049 4 12.46 4           

උතුරු භළද 
ඳශහත 

අනුයහධපුය 10 14.45   14.5 602 10 35.37 10           

කඳොකශොන්නරු                           

උතුරු 
ඳශහත 

කිලිකනොජාචිඹ 7 6.98 0.76 7.34 469 7 30.14 7 7 7   7 3.48 

8 6.9 3.2 10.1 1016 8 96.23             

මුරතිආ                            

නළකගතනහි
ය ඳශහත 

ත්රිකුණහභරඹ 7 5.76   5.76 1614 7 37.8 3 1 1   1   

භඩෙරපු 6 13.43   13.43 2015 6 55.1             

අම්ඳහය 9 10.38   10.38 1175 9 58.25             

ඌ ඳශහත කභොනයහගතර 6 5.8   5.8 625 6 17.09             
දකුණු 
ඳශහත 

වම්ඵන්කතොට 
7 5.99   5.99 754 7 30.5 7           

  
  

92 86.77 3.96 90.38 11810 96 
416.4

7 
63 8 8   8 3.48 

 

ෙෘෂි ළිං ඉදි කිරීභ වහ පුනරුමකතහඳනඹ කිරීකම් ්රගතතිඹ - 2021.09.30 ට  

ඳශහා දිස්රික්කඹ 
කෘෂි ළිාං 
ඉරක්ක 

ළිාං 

්තගතඹ 
ානි 

ගවෝ 

ගඳොදු 

ගතහ 
භූමිඹ 

.ගව 

ප්රි රහීන

න් 

ාංතයහ
 

්තාභහන ාත්ඹ ඉදිකිරීම් ාත්ඹ 

SP
P

 
ම්
පූ
්ත
ණ
 කි
රී
භ

 


ක

ස ක
ය
න
 ර
ද 

ඇ

සා
ග
ම්
න්
තු
 

පු
භ
හණ
ඹ

 

ඇ

සා
ග
ම්
න්
තු
ගත
ා
 

මු
දර
  (
රු
.මි

) 

ප්ර
දහ
න
ඹ
 ක
ය
න
 ර
ද 

ග
ක
ොන්
ත්ර
හත්
 ප්ර
භ
හණ
ඹ

 

ආ
ය
ම්
බ
 ක
ය
න
 ර
ද 


ළඩ

 


ම්
පූ
්ත
ණ
ග
ඹ
න්
 

අ


න්

 

්රි
ඹ
හත්
භ
ක
 ග

මි
න්
 

ඳ

ි 
න

 


ළඩ
 %

 

ගගතීමම් 

කය 

ඇි  

මුදර  

(රු.මි) 

ඹස 
ඳශහත  

කුරුණෆගතර 25 25 16 25 
1 

25 5 11 11 3 8 
 

6.9 

පුමකතරභ 15 15 20 15 15 3 12 12 0 12 
  

උතුරු 
භළද 
ඳශහත  

අනුයහධපුය 100 100 58.6 100 
1 

100 30 87 87 33 54 
  

කඳොකශොන්න
රු 

15 15 12.9 10 15 3 12 12 
 

12 
  

උතුරු 
ඳශහත  

කිලිකනොජාචි
ඹ 

15 15 
 

15 
1 

40 2.8 
      

 
25 25 

 
25 

 
6.2 

      
නළකගත
න හිය 
ඳශහත  

මුරතිආ  60 60 55 66 1 110 43.48 32 32 2 30 
  

ත්රිකුණහභරඹ 20 20 17 20 1 
 

13 20 20 2 18 
  

භඩෙරපු 30 30 18 24 1 
 

15.53 23 23 
 

23 
  

ඌ 
ඳශහත  

අම්ඳහය 32 32 
 

32 1 32 6.7 28 28 1 27 
  

දකුණු 
ඳශහත  

කභොනයහගතර 50 50 65.5 50 1 50 15 34 34 12 22 
  

    
387 387 263 382 8 387 

143.7
1 

259 259 53 206 
 

6.9 
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ඉංිකකන්රු ක නුම් ෙටයුතු ර ්රගතතිඹ  

අ/අ දිස්රික්කඹ  ප්රදහනඹ කයන රද 

ළද 
ම්පූ්තණ 

කයන රද  
% ගකොම්ඳළනිඹ  

1 
වම්ඵන්කතොට  50 48 96 

ේකරෝඵල් ජීඅයිඑස පුේගතලිෙ 
භහගතභ 

2 කභොනයහගතර 63 30 48 ිකකඹෝ ඉන්කෂෝ භළපින් පු.භහ  

3 පුමකතරභ 70 34 49 ්රහේ ක නුම් පු.භහ  

4 කුරුණෆගතර 207 152 73 ඉදිකිරීම් තහක්ණ කේහ  

5 
අනුයහධපුයඹ  162 91 56 

ිකකඹෝ ඉන්ෂහභළටික් පුේගතලිෙ 
භහගතභ ව රඳසිංව 
ඇකෝසිකණට්  

6 
කඳොකශොන්නරු  24 NA NA 

2021.09.30 න විට ්රදහනඹ ෙය 
නළත  

7 මුරතිආ  75 25 33 ිකඑසඑම්බි තහක්ණ කේහ පු.භහ. 

8 
කිලිකනොජාචි  34 34 100 

ඉංිකකන්රු ක නුම් පිළිඵ කෙොශස 
ආඹතනඹ  

9 ත්රිකුණහභරඹ 54 54 100 රඳසිංව ඇකෝසිකණට්  

10 
භඩෙශපු  26 18 69 

ඉංිකකන්රු ක නුම් පිළිඵ කෙොශස 
ආඹතනඹ 

11 
අම්ඳහය  33 28 85 

ඉංිකකන්රු ක නුම් පිළිඵ කෙොශස 
ආඹතනඹ 

  මුළු එකතු  798 514 64   

 

2021 ළ්. 30 දිනට ළද පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීගම් ්රිඹහලිඹ 

දිස්රික්කඹ ඉරක්කගතා 
ළද ාංතයහ 

්තගතඹ ළරළසභ ව ඇසාගම්න්තු ප්රම්ඳහදන 
අදිඹය 

ඉදිකිරීම් අදිඹය 


ළ

 

අ
මු
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ය
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ළ
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ම්
පූ
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ණ
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ය
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ග
ඹ
ශ
 ක
ය
න
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ඇ
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ග
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න්
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ාංත
ය
හ

 

ඇ

සා
ග
ම්
න්
තු
ගත
ා
 

පි
රි

ළඹ
 (
රු
.මි
. 

 

ක
ළ

න
 ර
ද 
ර
ාංසු
 


ාංත
ය
හ

 

පි
රි
න
භ
න
 ර
ද 

ග
ක
ොන්
ත්ර
හත්
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ාංත
ය
හ

 
ආ
ය
ම්
බ
 ක
ය
න
 ර
ද 

ළඩ
 


ාංත
ය
හ

 


ම්
පූ
්ත
ණ
 ක
ය
න
 ර
ද 

දළ
න
ට
 ්රි
ඹ
හත්
භ
ක

 


ළඩ
 ප්ර
ි 
ල
ා
ඹ
 (
%
  

ග
ගත
ීම
ම්
 (
රු
.මි
. 

 

කුරුණෆගතර 80 80   86 60 33   10 9 9         

පුමකතරභ       10 10 4                 

අනුයහධපුය 66 66   65 40 40   14 12 12 # 10       

කඳොකශොන්නරු                             

කිලිකනොජාචිඹ  34 34   34 4 4                 

මුරතිආ                             

ත්රිකුණහභරඹ 9 8 1 1 1 1   1 1 1         

භඩෙරපු 5   5 4 3 3   3 3 3         

අම්ඳහය 11 7 4 11 8 3   2 2 2         

කභොනයහගතර 26 13 13 27 1 1   1 1 1         

වම්ඵන්කතොට 37 37   53 23 22   17 17 17         

අනු එකතු 268 245 23 291 150 111   48 45 45  10       
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අනුයහධපුය යකනෝයහ එල්රංගතහ ඳේධතිඹට අඹමක ළආ 10ක් ම්පූර්ණ ෙය ඇත. 

කතොයතුරු: නි.යහ.අ. ෙහර්ඹහරඹ 2021 ගදළම්ඵ්ත න විට අභ ලගඹන් ළද 200ක් වහ පිරිනළමුම් කිරීභට 
අග්ක්ෂිාඹ 
 

ාහකහලික ළඩළරළසභ  2022 

ර් 2022 වහ ඇසතකම්න්තුගතත මුදර  

 

ිඳහාංගත  

 

අඹළඹ ප්රි ඳහදන ගන් කිරීභ  (රු.මි) 

 

කරෝෙ ඵළංකු 

/ඡහතයන්තය 

ංර්ධන ආඹතනඹ  

ශ්රී රංෙහ යජඹ  එෙතු  

නිසඳහදනඹ වහ අගශවිඹ  1200 100 480 

කෘෂික්තභඹ වහ යරඹ  4080 120 3900 

යහඳෘි  කශභනහකයණඹ  220 100 320 

එකතු  5500 320 4700 

විකේල ම්ඳමක කදඳහර්තකම්න්තුකආ අනුභළතිඹට ඹටමක 2022 ර්ඹ වහ ්රතිඳහදන කන් කිරීභ 

අංෙඹ ංයචෙඹ තහෙහලිෙ ළරසුම් ෙයන රද ක්රිඹහෙහයෙම් 
තහෙහලිෙ අඹළඹ 

(රු.ක  ) 

1 
ෙෘෂිෙහර්ක ෙ නිසඳහදන 

අකශවිඹ  

කගතොවීන් 10,000 ක් තනිතනි කෙොම්කඳෝසට් 

කඳකවොය කභ.කටො.60,000 නිසඳහදනඹ කිරීභ 

්රර්ධනඹ කිරීභ  
320.00 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ළඩටවන් අඛණ්ඩ ඉදිරිඹට කගතන 

ඹෆභට ළරසුම් ෙය ඇත. CVDP , ඹර අතයභළදි 

ෙන්නඹ වහ භව ෙන්නඹ තුශදි ඉඩම් කව.ඹහ 

15,000 ආයණඹ න ඳරිදි ආදර්ලන  ගතම්භහන 

සථහඳනඹ - ්රතිරහභින් 30,000  

310.00 

තියේඳකන් කගතොවි ක්කේත්ර ඳළළල් සථහඳනඹ 

අඛණ්ඩ සිදුකෙකර්. 
50.00 

කේලගුණ සුහුරු ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ පිලිඵ පුහුණු 

ළඩටවන් වහ ධහරිතහ ංර්ධනඹ අඛණ්ඩ 

සිදුකෙකර්.(අනහයණ චහරිෙහ ඹනහදිඹ) 
40.00 

කශඳශ ම්ඵන්ධතහ, අගතඹ එෙතු කිරීම් වහ ඳසු 

අසනු ෙශභනහෙයණ ්රඹහ භහර්ගත වයවහ කගතොවීන් 

2000 ඵරගතළන්වීභ  
100.00 

කි.ක . 100 ෙ භහර්ගත පුනරුමකථහඳනඹ /ළඩිදියුණු 

කිරීභ වහ ළරසුම් ෙය ඇත.  
300.00 

ෙෘෂි ළිං 400 ්රනරුමකථහඳනඹ /ළඩිදියුණු කිරීභට 

ළරසුම් ෙය ඇත.  
160 

කි.මීය .600 ක් දුයට ආයක්ෂිත ළට ඉදිකිරීභ  120 

ඹන්කත්රෝඳෙයණ භධයසථහන වතයක් සථහඳනඹ 

කිරීභ  
200 
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අංෙඹ ංයචෙඹ තහෙහලිෙ ළරසුම් ෙයන රද ක්රිඹහෙහයෙම් 
තහෙහලිෙ 

අඹළඹ (රු.ක  ) 

2 

අනු එෙතු , ංයචෙ 1    480 

ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ වහ 

ජරඹ  

දිසත්රික්ෙ 11 ක් ආයණඹ න ඳරිදි කුඩහ ළආ 400 ක් 

පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභට /ඉසිකිරීභට ළරසුම් ෙය ඇත. 

(ඉවර නිම්න වහ ඳවර නිම්න ංර්ධනඹ) 
3,800 

කගතොවි ංවිධහන, එල්රංගතහ ෙශභනහෙයණඹ, ජරකඳෝෙ 

්රකේල ංර්ධනඹ වහ ජර ෙශභනහයණඹ ලක්තිභමක කිරීභ  
100 

අනු එෙතු, ංයචෙ  11  3උ900 

3 

ළඩටවන් 

ෙශභනහෙයණඹ  

IEC ළඩටවන්, ඇගතයුම් , කභකවයුම් වහ පුහුණු 

ළඩටවන් ්රඹහමකභෙ කිරීභ  
20 

ර්ධෙ විඹදම් (ළටුේ වහ කනමක කභකවයුම් විඹදම්) 300 

අනු එෙතු ංයචෙ  111  320 

මුළු එකතු   4උ700 
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කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි යහඳහය වබහත්ත් ළඩ ටවන 

වළඳින්ීමභ 

කුඩහ ඳරිභහණ නිසඳහදෙඹන් වහ කරඳර අතය ඇති දුර්ර ම්ඵන්ධතහඹ වඳුනහකගතන එභ 

නිසඳහදෙ- කශකඳොර ම්ඵන්ධතහ ලක්තිභමක කිරීභට, ජහතිෙ ෙෘෂී යහඳහය ංර්ධනළඩටවන 

(NDeP) හි උගතමක ඳහඩම් භත ඳදනම් කුඩහ ඳරිභහණ  ෙෘෂියහඳහය වබහීමමක ළඩටවන (SAPP) 

ෙස ෙය ඇත.   අනු ශ්රී රංෙහකආ කඵොකවෝ ්රකේල ර කඳෞේගතලිෙ අංලඹ භඟ ලක්තිභමක කශ 

ම්ඵන්ධතහක් සථහපිත කිරීභ වහ  කතෝයහගතමක ්රකේල ර අගතඹදහභ ර්ධනඹ කිරීභ අකේක්හ 

කෙකර්. දියින පුයහ ඳශහමක නඹක් ආයණඹ න ඳරිදි යහඳෘතිඹ ක්රිඹහමකභෙ න අතය ඩහමක දිළිදු 

්රකේල ර සිටින කගතොවිජනතහ ව යහඹෙඹන්කේ ජීන භට්ටභ ඉවර නළංවීභඅකේක්හ කෙකර්.   

දළක්භ:  ආදහඹම් වහ කඳෝණ භට්ටම් ර්ධනඹ කිරීභ තුළින් ශ්රී රංෙහකආ කුඩහ ඳරිභහණ ෙෘෂි 

යහඹෙයින්කේ දිළිඳු ඵ පිටු දළකීභ. 

 ගභගවය:  ගගතොවිඳර ආශ්රිා නිසඳහදන වළකිඹහ ඉඳළයීභ ්තධනඹ කිරීභ වහ ි යහය ග්රහමීඹ මරය 

ඳවසුකම් ළරසීභ භ් න් අගතඹ එකතු කශ ගශඳශ  ්රිඹහදහභඹක නියාභ වහ කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි 

යහඹකයින් දිරිභත් කිරීභ. 

අයමුණ  

 ශ්රී රංෙහකආ කුඩහ ඳරිභහණ ගතෘව  ෙෙ (කතෝයහ ගතමක 57,500 ෙ) දිළිදුෙභ පිටුදළකීභට ව 

තයඟෙහරීඵ ඇති කිරීභ වහ හනිජභඹ නළඹුරුතහඹක් හිත යහජය කඳෞේගතලිෙ වහ 

නිසඳහදෙ වබහීමමක යහඳෘති (යහජය, කඳෞේගතලිෙ,නිසඳහදෙ, වබහීමමකPublic, Private, 

Producer, Partnership - 4P) ගිවිසුම් රට එරඹීභ වහ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ  

ළඩටවගන් කහර සීභහ - 2017.06.26 - 2023.06.30 

අයමුදේ ප්රබඹ වහ දහඹකත්ඹ  

්රබඹ 
දහඹෙමකඹ 

අ.එ.ජ.කඩො.ක ලිඹන 
්රතිලතඹ ( ) 

ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධනඹ වහ න 

අන්තර්ජහතිෙ අයමුදර (IFAD) 
54.4 52( ) 

ශ්රී රංෙහ යජඹ  19.4 18( ) 

කඳෞේගතලිෙ අංලකණ ්රර්ධෙ ආඹතන  16.9 17( ) 

වබහීමමක මුරය ආඹතන  9.8 9( ) 

්රතිරහන්න්  4.5 4( ) 

මුළු ටිනහෙභ  105.0 100( ) 

ඉරක්කගතා කණ්ඩහඹම්  

 අඩු ආදහඹම්රහන් කගතොවි ්රජහ  

 ඳහර්ලසෙරුන් -  ග්රහමීය ඹ කගතොවි ්රජහ,ෙෘෂි යහඳහරිෙ භහගතම්, ඵළංකු ,යක්න ආයණඹ 

ඳඹන්නන්.  

 හනිජභඹ නළඹුරුක් හිත කශඳර ්රභකආදඹක් ඹටකමක 57,500 ක් ඳභණ ර ඉරක්ෙගතත 

දිළිඳු කගතොවි ඳවුල් යකට් ආර්ක ෙඹට ක්රිඹහෙහරි දහඹෙමකඹ ඳඹන්නන් ඵට ඳමක කිරීභ   
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යහඳෘි ග  ාංයරක වහ ගන් කශ ප්රි ඳහදන  

ාංයරකඹ ප්රි ඳහදන (අ.එ.ය.ගඩො.මි  ප්රි ලාඹ (%  

1.ගරඳර ප්රගදලඹ  53.5 51 

2.ග්රහමීඹ  ක්ද්ර මුරය ප්රගදලඹ  45.4 43 

3.යහඳෘි  කශභනහකයණඹ වහ 

ප්රි ඳත්ි භඹ ාංහදඹන් ඇි  කිරීභ  
6.1 6 

මුළුටිනහකභ  105.00 100 

ාංයරකඹන්ට අනු අත්කය ගතත් ප්රගති ඹ -2021.09.30 දක්හ  

ාංයරකඹ 1.ගරදගඳොර ප්රගදලඹ  

ිඳාංයරක  ගන් කශ 

මුදර (රු.මි   

විඹදම් 

කර මුදර  

(රු.මි   

මරය 

ප්රගති ඹ %  

ගබෞි ක ඉරක්ක ව ප්රගති ඹ 

(විසායඹ   

ගගතොවිඳර ාං්තධනඹ වහ ගතළරපුම් 

දිභනහධහය වහ ආයම්බක අයමුදේ  
939 260 28% 

ඉරක්ෙඹ  5647 (ගතෘවඹන් 

ංඛයහ) 

ප්රගති ඹ -  ගතෘව  ෙෙ 7729 

ගතළරපුම් දිභනහධහය රඵහ දී ඇත.  

ගගතොවිඳලිකන් ඵළවළය ාං්තධනඹන්  43 - % අමකතිෙහයම් නිදවස ෙය ඇත.  

ආයම්බ කිරීගම් මුදේ - ගගතොවි 

නිසඳහදක ාංවිධහන වහ වහඹ  
56 - 0% අමකතිෙහයම් නිදවස ෙය ඇත.   

4P ාං්තධනඹ  (ඳවසුකම් වහඹ ) 

 
5 4 80%  

ගගතොවි නිසඳහදක ාංවිධහන ආඹි නික 

වගඹන් ලක්ි භත් කිරීභ ව 

ක්රඹහත්භක කිරීගම් වහඹක ගේහ 

ළඳයීභ  

47 3 7% 

කගතොවි නිසඳහදෙ ංවිධහන 

මූඳෙහය ංවිධහන ර 

ආඹතනිෙ ලක්තිභමක බහඹ ව 

යහඳහය ංර්දනකඹහිරහ 

තහක්ෂිනෙ වහඹ : ඉරක්ෙඹ  7, 

්රගතතිඹ  2 

හුභහරු චහරිෙහ  - කේශීඹ / 

ආසිඹහතිෙ ෙරහඳඹ : ඉරක්ෙඹ 

16, ්රගතතිඹ  16 

 තහක්ෂිෙ පුහුණු වහ උඳකේලෙ 

කේහ  : ඉරක්ෙඹ 240, ්රගතතිඹ  

219 

ාරුණඹන් වහ ආයමිබක අයමුදේ 

ළඳයීභ  
74 51 68% 

ඉරක්ෙඹ  550, ්රගතතිඹ  318 
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ාංයරකඹ 2. ග්රහමීඹ ක්ද්ර මරය ප්රගදලඹ  

ිඳාංයරක 

ගන් කශ 

මුදර 

(රු.මි  

විඹදම් කර 

මුදර 

(රු.මි  

මරය ප්රගති ඹ % ගබෞි ක ඉරක්ක ව ප්රගති ඹ (විසායඹ  

ණඹ ගඹෝයනහ ක්රභ 

්රිඹහත්භක කිරීභ  
1100 947 86% 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධනඹ දවහ න 

අන්තර්ජහතිෙ අයමුදර භඟින් ණඹ 

ඳවසුෙම් ළඳයීභ  : ඉරක්ෙඹ  2415, 

්රගතතිඹ  1726 

චක්රීඹ අයමුදල් භඟින් : ණඹ ඳවසුෙම් 

ඉරක්ෙඹ -    2655, ්රගතතිඹ  1313 

CBSL ව  PFIs 

ලක්ි භත් කිරීභ  
11 0 0% 

්රතිරහන්න් ව CBSL/PFI ලක්තිභමක 

කිරීභ (තහක්ණිෙ වහඹ ව පුහුණු ): 

ඉරක්ෙඹ  2,510, ්රගතතිඹ  2,500 

ඳේධති ංර්ධනඹ ව ෙහර්ඹ භණ්ඩර 

පුහුණු වහ ITA  : ඉරක්කඹ  1, 

ප්රගති ඹ  0 

ාංයරකඹ 3. ළඩ ටවන් කශභනහකයණඹ වහ ප්රි ඳත්ි  විභසුම් කහ්තඹඹන්  

ිඳාංයරක ගන් කශ 

මුදර 

(රු.මි  

විඹදම් කර 

මුදර 

(රු.මි  

මරය ප්රගති ඹ %  ගබෞි ක ඉරක්ක ව ප්රගති ඹ 

(විසායඹ   

යහඳෘි   4 1 13% - 

ගභගවයුම් 

ඇගතයුම්  
72 13 19% 

ආයම්බෙ භහනසිෙමකඹ රඵහ දීභ 

වහ අධයහඳනිෙ ළඩමුළු : 

ඉරක්ෙඹ  3, ්රගතතිඹ  0 

හර්ෂිෙ ඳහර්ලෙහය 

ළරසුම්ෙයණඹ වහ භහකරෝචන 

ළඩමුළු : ඉරක්ෙඹ  1, ්රගතතිඹ 0 

 හර්ෂිෙ යහඳහය මුළු : ඉරක්ෙඹ  

1, ්රගතතිඹ  0 

ඳහදෙ කර්ඛහ, හර්ෂිෙ ්රතිපර වහ 

ඵරඳෆම් මීය ක්ණ   / PCR: 

ඉරක්ෙඹ  12, ්රගතතිඹ 0 

ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ වහ ම්ඵන්ධ 

තහක්ණිෙ අධයඹන : ඉරක්ෙඹ  1, 

්රගතතිඹ  0 

කතොයතුරු වහ න්නිකආදන ද්රය : 

ඉරක්ෙඹ  7, ්රගතතිඹ 0 

 පුහුණු ආම්ඳන්න : ඉරක්ෙඹ  3, 

්රගතතිඹ 0 

ඳහරිරිෙ /කේලගුණිෙ කනසෙම්: 

ඉරක්ෙඹ 1, ්රගතතිඹ 1 
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ිඳාංයරක ගන් කශ 

මුදර 

(රු.මි  

විඹදම් කර 

මුදර 

(රු.මි  

මරය ප්රගති ඹ %  ගබෞි ක ඉරක්ක ව ප්රගති ඹ 

(විසායඹ   

ප්රි ඳත්ි  ාංහද  5 0 0% 

ඳහර්ලෙරුන්කේ රුසවීභ : 

ඉරක්ෙඹ  2, ්රගතතිඹ  2 

්රතිඳමකතිභඹ ෙරුණු පිළිඵ 

ඳර්කණණ ඉරක්ෙඹ : 2, ්රගතතිඹ  0 

න්නිකආදන : ඉරක්ෙඹ  1, ්රගතතිඹ 

0 

පුනයහ්තාන 

පිරිළඹ  
90 43 47% - 

 

ාංයරක අනු 2022 ්තග  මුරය ඉරක්ක  

ාංයරකඹ ්රතිඳහදන (රු.ක ) 

1.ගරඳර ප්රගදලඹ 2,619 

2.ග්රහමීඹ  ක්ද්ර මුරය ප්රගදලඹ 1,385 

3.යහඳෘි  කශභනහකයණඹ වහ ප්රි ඳත්ි භඹ ාංහදඹන් ඇි  කිරීභ 396 

මුළුටිනහකභ 4,400 
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ඵඩේගතභ න කිරි ළකසුම් ක්තභහන්ා ලහරහක් සථහපිා කිරීගම් යහඳෘි ඹ 

්රිඹහත්භක කිරීභ  - ඳශු ම්ඳමක, කගතොවිකඳොශ ්රර්ධන ව කිරි වහ බිමකතය ආ්රිත ෙර්භහන්ත යහජය 
අභහතයහංලඹ  

ක ල්කෙො භහගතභට අඹමක කෙොශම නහයහකවේන්පිට පිහිටි කිරි ළෙසුම් ෙර්භහන්තලහරහ, ඵඩල්ගතභ  

පිහිටි ජහතිෙ ඳශු ම්ඳමක ංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹමක සිරිංගතඳහත කගතොවිකඳොකශහි සථහඳනඹ  

කිරීභට තීයණඹ ෙයන රදී. කභභ යහඳෘතිඹ කඩන්භහර්ක් යජකණ වකඹෝීමතහ භත ක්රිඹහමකභෙ  

න අතය,එහි ඳශමු අදිඹය ඹටකමක, ෙර්භහන්තලහරහ ඉදිකිරීභ වහ 2016.05.18 දින මුල්ගතර  

තළීජභ සිදු ෙයන රදී. 

කභභ යහඳෘතිකඹහි කෙොන්ත්රහමක ගිවිසුභ අනු, කිරි ෙර්භහන්ත ලහරහ ඉදි කිරීභ, ඊට අදහශ  

ඹටිතර ඳවසුෙම් ම්පූර්ණ කිරීභ සිඹලුභ ඉදිය කිරීම් ව සිඹලුභ ඹන්කත්රෝඳෙයණ ආනඹනඹ ව 

 වි කිරීභ ව ඊට අදහශ තහක්ණිෙ වඹ ළඳයීභ කෙොන්ත්රහමකෙරු විසින් සිදු ෙර යුතු ඇත.  

 

යහඳෘි ඹට අදහශ මලික ගාොයතුරු 

යහඳෘි ගඹහි ටිනහකභ 

 

යගයෝ මිලිඹන : 63.93 

 

රුපිඹේ මිලිඹන : 11,783 

මරය දහඹකත්ඹ 

 

කඩන්භහර්ක් යජඹ, HSBC Bank,  

ශ්රී රංෙහ යජඹ 

යහඳෘි  ිකවිසුම් මූරය ගිවිසුභ - 2015-08-15 

කෙොන්ත්රහමක ගිවිසුභ - 2015-05-15 

යහඳෘි ගඹහි කහර ඳයහඹ (2016-05-10 සිට 2021-12-31)  

යහඳෘි ගඹහි අයමුණ  

 

ක ල්කෙෝ (පුේ.) භහගතභ වහ දදනිෙ නිසඳහදන ධහරිතහ 200,000 L ක් න න 

කිරි ළෙසුම් ෙර්භහන්ත ලහරහක් සථහපිත කිරීභ.  

යහඳෘි ඹ ්රිඹහත්භක ගකගයන 

ප්රගද්ල 

ගතම්ඳව දිසත්රික්ෙඹ,  ඵඩල්ගතභ ්රකේලඹ  

ගකොන්ත්රහත්කරු DESMI Contracting A/S 

 

යහඳෘි ගඹහි මරය ව ගබෞි ක ප්රගති ඹ 2021.09.30  

කන් ෙශ මුදර (රු.ක  ) මූරය ්රගතතිඹ (රු.ක  ) මුරය ්රගතතිඹ (  ) 

313 4.67 1 
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යහඳෘි ඹට අදහශ ඉදි කිරීම් කටයුතු ර ප්රගති ඹ  

 
අ/අ ඉදි කිරීම් කහ්තඹඹ 2021.09.30 දක්හ  ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

01. කිරි ෙර්භහන්ත ලහරහ කගතොඩනළඟිල්ර ඉදි කිරීභ 98  

02. ඳරිඳහරන කගතොඩනළඟිල්ර ඉදි කිරීභ 99  

03. කේෙ නිර නිහ ව ආයක්ෙ නිහ 99  

04. විදුලි ජනෙ  ෙෙඹ (power station building) 99% 

05. ආඳන ලහරහ ව කේෙ විකආෙහගතහය 98  

06. ෙර්භහන්ත ලහරහ ඳරි්කඹහි ෙහර්ඹඹන් (Site works) 99% 

 

යහඳෘි ඹට අදහශ ඹහන්්රික ව විදුලි ම්ඵන්ධ  විකිරීම්හි ප්රගති ඹ 

 
අ/අ ඹන්ගත්රෝඳකයණ වි කිරීම් කහ්තඹඹ 2021.09.30 දක්හ  ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

01. කිරි ෙස කිරීභ   96% 

02. CIP 01 අමුකිරි  97% 

03. CIP 02 අමුකිරි  97% 

04. ක්රීම් ෙස කිරීභ ව ගතඵඩහ කිරීභ  97% 

05. UHT ළෙසුම්  01 82% 

06. අයිස ක්රීම් ෙස කිරීභ ව ශීත කිරීභ  87% 

07. ශීතහගතහය 85% 

08. අකනකුමක ඇතුරමක කිරීම්  74% 
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කුඩහ ඳරිභහණ කිරි නිසඳහදන මඳකහය මිි  ාං්තධන කිරීගම් යහඳෘි ඹ 

ශ්රී රංෙහකආ කිරි ෙර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීකම් අයමුණින් ක්රිඹහමකභෙ න කභභ යහඳෘතිකණ මූලිෙ  

අයමුණ නුකණ අගතඹ එෙතු ෙර කිරි නිසඳහදන අදහශ ්රකේල රභ නිසඳහදනඹ ෙය කිරි  

ඳරිකබෝජනඹ ්රචලිත කිරීභ භගින් ්රජහකආ කඳෝණ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභඹ. කම් ඹටකමක කතෝයහගතමක  

කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළඳයුම් භධයසථහන 06 ක් ංර්ධනඹ කිරීභට ඵරහකඳොකයොමකතු න අතය,කම්  

වහ අකේක්ෂිත ආකඹෝජනඹ  යුකයෝ ක ලිඹන 13.9 කි.  

යහඳෘි ඹට අදහශ මලික ගාොයතුරු 

යහඳෘි ගඹහි ටිනහකභ 

 

යගයෝ මිලිඹන : 13.9 

 

රුපිඹේ මිලිඹන : 2උ821.7 

 

මරය දහඹකත්ඹ 

 

්රංල යජඹ, Natixis Bank,  

ශ්රී රංෙහ යජඹ 

යහඳෘි  ිකවිසුම් මූරය ගිවිසුභ - 2018-09-28 
කෙොන්ත්රහමක ගිවිසුභ - 2019-02-27 

ණඹ විසාය 

 

්රංල ජනයජකණ වන ණඹ (Soft Loan) 

හර්ෂිෙ කඳොළී අනුඳහතඹ - 0.0016 
ණඹ වන ෙහරඹ - ය 10 
ආඳසු කගතවීකම් ෙහරඹ - ය 34 

යහඳෘි ගඹහි කහර ඳයහඹ 

 

ය 03  

(2019-02-27 සිට 2021-02-27)  

යහඳෘි ගඹහි අයමුණ  

 

කතොයහගතමක කුඩහ ඳරිභහණ කිරි නිසඳහදන මූඳෙහය ක ති වහ කුඩහ 

්රභහණකණ (5,000 L දදනිෙ ධහරිතහ) කිරි ළෙසුම් භධයසථහන 06 ක් ව 

  ආ්රිත කිරි එෙතු කිරීකම් භධයසථහන 30 සථහඳනඹ ව   වහ 

තහක්ණිෙ ආධහය රඵහ දීභ. 

යහඳෘි ඹ ්රිඹහත්භක ගකගයන ප්රගද්ල ගතම්ඳව, කුරුණෆගතර, කඳොකශොන්නරු, පුමකතරභ, භවනුය ව ඵදුල්ර 

දිසත්රික්ෙඹන්හි කතෝයහගතමක කුඩහ ඳරිභහණ කිරි නිසඳහදන මූඳෙහය ක ති 

ව කිරි ක ති  

ගකොන්ත්රහත්කරු BOCCARD S.A 

ගද්ශීඹ නිගඹෝජිා  

 

Foresight engineering (Pvt) Ltd 

 

ගාෝයහගතත් ප්රි රහීන ආඹාන/ කිරි නිසඳහදන මිි  

01. අමකතනගතල්ර කිරි නිඳදන්නන්කේ මූඳෙහය ක තිඹ 

02. සී/ දිසත්රික් කිරි ළඳයුම්ෙරුන්කේ මූඳෙහය ක තිඹ, කඳොකශොන්නරු 

03. කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ඳට්ටි ංර්ධන ඳදනභ, හරිඹකඳොශ 

04. ක්සීඩ් ඉන්ටර්නළනල් (පුේ.) භහගතභ, කන්නේපු 

05. සී/ නහරපිටිඹ විවිධ කේහ මූඳෙහය ක තිඹ 

06. කවරිකට්ජ් කවශ කගතොවි ංර්ධන ක තිඹ  

 කභභ යහඳෘතිකඹහි කෙොන්ත්රහක් ගිවිසුභ අනු, කිරි ළෙසුම් භධයසථහනඹට අදහශ සිඹලුභ 

ඹනකත්රෝඳෙයණ ආනඹනඹ ව වි කිරීභ ්රංල යජකණ ණඹ ආධහය භඟින් සිදු කෙකයන 

අතය, කිරි ෙර්භහන්ත ලහරහ කගතොඩනළඟිල්ර, විදුලි Transformer, අඳ ජර ෙශභනහෙයණ 

 ෙෙඹ, ජර ළඳයුභට අදහශ ඳවසුෙම් ව ඉන්ධන ටළංකි ආදී ඹටිතර ඳවසුෙම් 

්රතිරහභිඹහ විසින් ම්පූර්ණ ෙර යුතුඹ.  
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යහඳෘි ගඹහි මරය ව ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

කම් දක්හ යහඳෘතිකඹහි මූරය ්රගතතිඹ (රු.ක .)  2,372.18 

මූරය ්රගතතිකඹහි ්රතිලතඹ  84  

ගබෞි ක ප්රගති ඹ  

 

අ/අ  කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ 

ගම් දක්හ 

ඹන්ගත්රෝඳකයණ 

විකිරීම්හි 

ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

විගලේ කරුණු 

01. 

අමකතනගතල්ර කිරි නිඳදන්නන්කේ මූඳෙහය 

ක තිඹ 
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්රතිරහන්ඹහ විසින් විදුලි 

ට්රහන්සකෂෝභයඹ, ඉන්ධන ටළංකිඹ 

ව ජර ටළංකිඹ සථහඳනඹ ෙර 

යුතුඹ. 

02. 
සී / දිසත්රික් කිරි ළඳයුම්ෙරුන්කේ මූඳෙහය 

ක තිඹ  ,කඳොකශොන්නරු  78% 

2021.06.11 දින ඹන්කත්රොඳෙයණ 

දියිනට ආනඹනඹ ෙයන රද 

අතය, ෙර්භහන්තලහරහ 

කගතොඩනළඟිල්ර 78  නිභ කෙොට 

ඇත.  

03. 

කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ඳට්ටි ංර්ධන ඳදනභ ,

හරිඹකඳොශ 
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්රතිරහන්ඹහ විසින් විදුලි 

ට්රහන්සකෂෝභයඹ ව අඳ ජර 

ෙශභනහෙයණ  ෙෙඹ ම්පූර්ණ 

ෙශ යුතුඹ. 

04. 

ක්සීඩ් ඉන්ටර්නළනල් )පුේ.) භහගතභ, 

කන්නේපු 

 

95  

්රතිරහන්ඹහ විසින් විදුලි 

ට්රහන්සකෂෝභයඹ, අඳ ජර 

ෙශභනහෙයණ  ෙෙඹ, ඉන්ධන 

ටළංකිඹ ව ජර ටළංකිඹ ම්පූර්ණ 

ෙශ යුතුඹ. 

05. 
සී / නහරපිටිඹ විවිධ කේහ මූඳෙහය ක තිඹ  

 
50% 2021.10.04 දින විකලේ ෙක ටුක් 

භඟින් ්රතිරහන්න් කතෝයහගතළනීභට 

ළරසුම් ෙය ඇත.   06. කවරිකට්ජ් කවශ කගතොවි ංර්ධන ක තිඹ  

 
50% 
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ජහතිෙ  නිකයෝධහඹන කේකණ උඳෙයණ අලුමකළඩිඹහ කිරීභ වහ ක රදී ගතළනීභ - 

(JICA යහඳෘතිඹ) 

ළඹ ශීර්ඹ ේ යධහන ළඩටවන/ 
ආ ඹහඳෘතිඹ 

කන් ෙශ 
මුදර 

(රු.ක .) 

විඹදක  ෙශ මුදර  
(රු.ක .) 

ගතකීභ 

118-02-03-041-
2507 (16) 

ජහතිෙ  නිකයෝධහඹන 

කේකණ උඳෙයණ 

අලුමකළඩිඹහ කිරීභ වහ ක රදී 

ගතළනීභ 

 

40 0 
ජහතිෙ ලහෙ 

නිකයෝධහඹන කේඹ 

කබෞතිෙ ්රගතතිඹ   උඳෙයණ 44 ක් වහ පිරිළඹ ඇසතකම්න්තු ෙස කිරීභ, තහක්ණ ඇගතයීම් ෙක ටු 
ඳමක කිරීභ, පුමකඳමක දළන්වීම් ඳර කිරීභ, පිරිවිතය ෙස කිරීභ, තහක්ණ ඇගතයීම් සිදු 
කිරීභ ව ්රම්ඳහදන හර්තහ තහක්ණ ඇගතයීම් ෙක ටු කත අනුභත කිරීභ වහ 
ඉදිරිඳමක කිරීභ අන් ෙය ඇත. 
 

 පුමකඳමක දළන්වීම් කදෙක් ්රෙහලඹට ඳමක ෙයන රදි. ඳතින ංගතත තමකමකඹ 
කවේතුකන් පූර් රංසු ෙළවීභ ළේතළම්ඵර් 8 දක්හ ෙල් තඵන රදී. 2021 ළේතළම්ඵර් 
27 දින රංසු විෘත කෙරිණි. 
 

 

 

ජහතිෙ ලහෙ නිකයෝධහඹන කේහ සථහනකණ ඳරීක්ණ ඳවසුෙම් ළඩි දියුණු කිරීභ 

( KOICA යහඳෘතිඹ ) 

ළඹ ශීර්ඹ ්රධහන ළඩටවන/ 

යහඳෘතිඹ 

කන් ෙශ 

මුදර 

(රු.ක .) 

විඹදක  ෙශ මුදර  

(රු.ක .) 

ගතකීභ 

118-02-03-046-

2509 

ජහතිෙ ලහෙ 
නිකයෝධහඹන කේහ 
සථහනකණ ඳරීක්ණ 
ඳවසුෙම් ළඩි 
දියුණු කිරීභ    

 ( KOICA යහඳෘතිඹ)  

25 0 ජහතිෙ ලහෙ නිකයෝධහඹන 
කේඹ 

කබෞතිෙ ්රගතතිඹ 

 යහඹ (PQS) න කගතොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභට කඳය ූම තහක්ෂණිෙ ඳරීක්ණ සිදු ෙය 
අන් ෙය ඇත 
. 

 UNOPS ආඹතනඹ විසින් ඳමකනහ කගතොඩනළගිල්ර ෙඩහ ඉමක කිරීභ ආයම්බ ෙය ඇත. 
 

 යහඹ ංයක්ෂණ වහ කයශ ම්ඳමක ෙශභනහෙයණ කදඳහර්තකම්න්තු වහ කගතවීම් 
ෙයන රදි. වරිත වතිෙඹ  රඵහ කගතන ඇත.  
 

 න කගතොඩනළගිල්ර ළරසුම් කිරීභ අන් ෙය ඇති අතය කගතවීභ රඵන භහඹ තුශ සිදු 
කෙකර් 
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කෘෂික්තභ ගදඳහ්තාගම්න්තු  

ඉදිරි දළක්භ 

ජහතිෙ කෞබහගතය උකදහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ විශිස මකඹ හක්හමක ෙය ගතළනීභ. 

ගභගවය 

න දියුණු ෙෘෂිෙහර්ක ෙ තහක්ණඹ ජනනඹ ෙය යහේත කිරීභ ව අදහර කේහන් කගතොවීන් 

කත ළඩි අධහයණඹක් හිත සිඹළුභ ඳහර්ලෙරුන් කත රඵහදීකභන් ජහතිකණ ආවහය ව 

කඳෝණ සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ කඹෝගතය ව තියහය ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධනඹක් 

අමකඳමකෙය ගතළනීභ. 

අයමුණු 

 ආවහය කඵෝගත ගතහකආ නිසඳහදන විබඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 තියහය කගතොවිතළන සුයක්ෂිත ෙයලීභ. 

 ්භ ව ඉඩම් ෙහර්ඹක්භතහ ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 ෙෘෂිෙර්භහන්තකණ නිඹළලි සිඹළු ඳහර්ල ඵරගතළන්වීභ. 

 ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ තුර භහන ම්ඳකතහි ලෙයතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳහර්ලෙරුන් වහ ගුණහමකභෙ තමකමකකණ ීජජ ව කයෝඳණ ද්රයර සුරබතහඹ වතිෙ 

ෙයලිභ. 

 ඉඩම් ව ජර ම්ඳත ්රලසත භට්ටකභන් බහවිත කිරීභ. 

 ළරසුම්, ්රතිඳමකති තීයණ ව ්රතිඳමකති භඟකඳන්වීම් ළඳයීභ. 

 ීජජ ව කයෝඳණ ද්රය කභන්භ ෙෘෂි නිසඳහදනර ගුණහමකභෙ ්රක තීන් සුයක්ෂිත ෙයලීභ. 

 වහනිෙය විකේශීඹ විකලේලින් කේශීඹ ලහෙ විකලේ ආයක්හ කිරීභට ෙටයුතු කිරීභ. 

 ෙෘෂි නිසඳහදන තුලින් විකේල විනිභඹ ළඩිකිරිභ වහ නීකයෝීම ලහෙ ව ලහෙ නිසඳහදන 

අඳනඹනඹ වහ ඳවසුෙම් ළඳයීභ. 

 ඳළිකඵෝධනහලෙර අඹවඳමක ඵරඳෆම්ලින් භවජනඹහ ව ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභට ෙටයුතු 

කිරීභ. 

 ඳළශෆටි ජහන ම්ඳමක තියහය කර බහවිතඹට ගතළනීභ පිළිඵ වතිෙවීභ. 
 

 ප්රධහන කහ්තඹඹන් 

 ඳර්කණණ භඟින් උචිත න ්රකදද වහ ෙෘෂි තහක්ණඹන් ජනනඹ කිරීභ. 

 න දියුණු ෙෘෂි තහක්ණඹ කගතොවි ්රජහ අතය යහේත කිරීභ. 
 උස ගුණහමකභෙ ීජජ වහ කයෝඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ වහ කඵදහ වළරීභ. 

 ඳළශෆටි ජහන ම්ඳමක ංයක්ණඹ කිරීභ. 

 ීජජ ඳනත, ඳළශෆටි ංයක්ණ ඳනත, ඳළිකඵෝධ නහලෙ ඳහරන ඳනත  ව ඳහංශු ංයක්ණ 

ඳනත ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ. 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අධයහඳනඹ තුලින් ෙෘෂිෙර්භඹ පිළිඵ ජහතිෙ ෘමකතීඹ පුහුණු (NVQ) 5 වහ 6 

භට්ටකම් ඩිේකරෝභහ ඳහ භහරහ ඳමකහ කගතන ඹහභ, කගතොවීන් ව නිරධහරීන්කේ වළකිඹහ 

ර්ධනඹට අලය පුහුණු ළඩටවන් ඳළළමකවීභ. 
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කෘෂික්තභ ගදඳහ්තාගම්න්තුගද ්තාභහන කහ්තඹබහයඹ වහ ආාංශික යෘවඹ  

 කගතොවිඹහකේ ආදහඹභ වහ ජීන තමකමකඹ ඉවශ නළංවීභ ව ඳහරිකබෝගිෙඹහට දළරිඹ වළකි 

ක රෙට ආවහය රඵහදිභ වහ ආවහය කඵෝගත ක්කේත්රකණ පරදහයීතහඹ ව නිසඳහදනඹ ළඩිකිරිභ වහ 

ඳමකහකගතන ඹහභ කෙකයහි ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුකආ අභි්රහඹන් කඹොමුගතත වී ඇත. ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තුකආ ්රධහන ෙහර්ඹඹන් නුකණ ඳර්කණණ භඟින් උචිත න ්රකදද වහ ෙෘෂි 

තහක්ණඹන් ජනනඹ කිරීභ, න දියුණු ෙෘෂි තහක්ණඹ කගතොවි ්රජහ අතය යහේත කිරීභ, උස 

ගුණහමකභෙ ීජජ වහ කයෝඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ වහ කඵදහ වළරීභ, ඳළශෆටි ජහන ම්ඳමක ංයක්ණඹ 

කිරීභ, ීජජ ඳනත, ඳළශෆටි ංයක්ණ ඳනත, ඳළිකඵෝධ නහලෙ ඳහරන ඳනත  ව ඳහංශු ංයක්ණ 

ඳනත ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ ව ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අධයහඳනඹ තුලින් ෙෘෂිෙර්භඹ පිළිඵ ජහතිෙ ෘමකතීඹ 

පුහුණු (NVQ) 5 වහ 6 භට්ටකම් ඩිේකරෝභහ ඳහ භහරහ ඳමකහ කගතන ඹහභ වහ කගතොවීන් ව 

නිරධහරීන්කේ වළකිඹහ ර්ධනඹට අලය පුහුණු ළඩටවන් ඳළළමකවීභඹ. 

ිඳ ආඹාන :-  

i. ීම ඳ්තග ණ වහ ාං්තධන ආඹානඹඋ ඵාරගගතොඩඋ ඉබ්ඵහගතමු. 

 වී ගතහකආ හිතෙය ව අහිතෙය ඳරිය ඳේධති වහ උචිත ්රකදද ව තහක්ණඹන් 

ළඩිදියුණු කිරීභ තුළින් වී ර පරදහයිතහ ව ගුණහමකභෙබහඹ (අයමුණට රිරන) ඉවශ නළංවීභ, 

ඉවශ අසළන්නක් රඵහ කදන ව අඩු කඹදවුම් වී ්රකදද ව තහක්ණඹන්හි උචිත බහවිතඹ 

ංර්ධනඹ  කිරීභ තුළින් සබහවිෙ ම්ඳමක තියහය කර ෙශභනහෙයණඹ,  ඳළිකඵෝධ ව 

කයෝගතරට සකයොමකතු කදන ්රකදද ව ඳරිය හිතෙහමීය  ඳළිකඵෝධ ව කයෝගත ෙශභනහෙයණ 

තහක්ෂණඹන් ංර්ධනඹ ව වී ර කඳෝෙ අතිකර්ෙඹ වහ   ෙහඵේධ ලහෙ කඳෝෙ 

ෙශභනහෙයණ ඳේධතිඹක් කගතොඩනළීමභ භඟින් ෙෘෂි යහඹන ව කඳොකවොය බහවිතඹ අභ කිරීභ. 

ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුකහි  ීජජ ව කයෝඳණ ද්රය ංර්ධන භධයසථහනඹ භඟින් අදහශ  

්රකදදර ඳදනම් ීජජ නිසඳහදනඹ ෙයනු රළීජභ පිණි නිර්කේශිත වී ර්ගතර අභිජනන ීජජ 

නිසඳහදනඹ,  දි යිකනහි කගතොවි ්රජහකේ කගතොවිඳර ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ වහ පුහුණු රඵහදීභ ව 

දළනුක් කිරීම් තුළින් සුදුසු තහක්ණඹන් කඵදහ වළරීභ. 

ii.  ක්ගේත්ර ගඵෝගත ඳ්තග ණ වහ ාං්තධන භධයසථහනඹඋ භවඉලු්ඳේරභ. 

 

  ්රකදද ව   ආ්රිත අකනකුමක තහක්ෂණ දියුණු කිරීභ ව ශ්රී රංෙහකආ කනමක ක්කේත්ර කඵෝගත 

කර වඳුනහගතනු රළබූ කුළුඵඩු (ක රිස ව ළණු), ධහනය යනිර කුරඹට අඹමක කඵෝගත (මුං, ෙආපි, උඳු), 

කතල් ීජජ කඵෝගත (යටෙජු, කෝඹහ කඵෝංචි, තර ව සරිඹෙහන්ත) ව යළු ධහනය (ඵඩඉරිඟු, කුයක්ෙන්, 

කෝගතම් ව අකනකුමක කභකන්රි) ඹනහදී කඵෝගත ්රකදද ව ආ්රිත තහක්ණඹ ංර්ධනඹ ෙය 

ඳහර්ලෙරුන්ට මූලිෙ ලකඹන් කඵදහ වළරීභ;  නිඹභ ෙයන රද කඵෝගතරට අදහශ ්රභහණමක තයම් 

නයසටිෙ ීජජ නිසඳහදනඹ කිරීකම් ගතකීභ ආඹතනඹ තු කආ. ෙරහිඹ ලකඹන් ළදගතමක න වී, 

ඳරතුරු ව එශළු ර පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ ව විඹළි ෙරහිඹ කඵෝගතර කේශීඹ ජනෙේරහසභ 

ංයක්ණඹ කිරීභ ව කඵෝගත ්රර්ධන ළඩටවන් කනුකන්  හ පරදහයී කර බහවිතහ කිරීභ 

පිණි කභභ ආඹතනඹ ෙටයුතු ෙයයි. තද, අර්ධ යහඹනිෙ ද්රය, දජ ඳහරන ෙහයෙ ව කනමක 

යහඹනිෙ කනොන ්රභ,  ෙහඵේධ ෙයක න්  ඳළිකඵෝධනහලෙ අභ බහවිතඹ තුළින් ඳළිකඵෝධ ව 

කයෝගත ෙශභනහෙයණකණ න තහක්ෂණ ංර්ධනඹට ද එඹ අෙහල රයි.   ෙහඵේධ ලහෙ කඳෝෙ 

ෙශභනහෙයණඹ තුළින් අකනකුමක ගතහබිම් කඵෝගත වහ ඳහංශු ඳරීක්ෂහ ඳදනම් ෙයගතමක කඳොකවොය 

නිර්කේල ඳඹනු රළකබ්. කගතොවිඳර ඹන්කත්රෝඳෙයණ ඳර්කණණ වහ ංර්ධන ෙටයුතු සිදු 

කෙකයන්කන් ද  කභභ ආඹතනඹ භගින් සිදු ෙයයි.  

iii. ිදයහන ගඵෝගත ඳ්තග ණ වහ ාං්තධන ආඹානඹ, ගතන්ගනෝරු 
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  එශළු වහ ආෙන්ද කඵෝගත ්රකදද ළඩිදියුණු කිරීභ, එශළු මුල් වහ ආෙන්ද කඵෝගත නිසඳහදන, 

පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ ව අගතඹ එෙතු කිරිභ වහ න තහක්ෂණඹන්  ජනනඹ කිරීභ කගතොවීන්ට වහ 

අකනකුමක ඳහරිකබෝගිෙඹන්ට ංර්ාරත තහක්ෂණඹ යහේත කිරීභ. තද, නතභ  ඵරඹරමක භධයභ ඳහංශු 

වහ කඳොකවොය ඳරීක්ෂණ වහ ඳළිකඵෝධනහලෙ අකලේ විලසකල්ණහගතහයඹ භඟින් ඳහංශු ඳරීක්ෂහ ඳදනම් 

ෙයගතමක කඳොකවොය නිර්කේල, අෙහඵනිෙ වහ ෙහඵනිෙ කඳොකවොය ව ඵළය කරෝව විලසකල්ණඹ ව 

ඳළිකඵෝධනහලෙ අකලේ විලසකල්ණඹ වහ ඳවසුෙම් ඳඹයි.  අර්ධ යහඹනිෙ ද්රය, දජ ඳහරන 

ෙහයෙ ව කනමක යහඹනිෙ කනොන ්රභ භඟ  ඳළිකඵෝධනහලෙ  අභ බහවිතඹ තුළින් ඳළිකඵෝධ 

ව කයෝගත ෙශභනහෙයණඹ වහ න තහක්ෂණ දියුණු කිරීභ ද වඳුනහ ගතමක ්රධහන ක්රිඹහෙහයෙම් අතය 

කආ. 

iv ඳශතුරු ඳ්තග ණ වහ  ාං්තධන ආඹානඹඋ කනන්විරඋ  ගවොයණ 

 උස තමකමකකණ ඉවශ අසළන්නක් රඵහ කදන ්රකදද, ළඩිදියුණු ෙශ කඵෝගත ෙශභනහෙයණ 

තහක්ෂණඹන්, කඵෝගත ආයක්ණඹ, කඳෝණ ෙශභනහෙයණඹ,  ඳසු අසනු ළෙසීභ ව අගතඹ එෙතු 

කිරීභ වහ ලහෙ ්රචහයණ තහක්ණඹන්  ඇතුළු  ශ්රී රංෙහකආ ඳශතුරු කඵෝගත ර පරදහයිතහ ව 

ගුණමකඹ ඉවශ නළංවීභ වහ තහක්ණඹ ංර්ධනඹ වහ යහේත කිරීභ පිණි ඳර්කණණ වහ 

ංර්ධන ක්රිඹහෙයෙම් සිදු කිරිභ, මීය ට අභතය නිර්කේශිත ඳරතුරු කඵෝගත ර්ගතර නිකයෝීම කයෝඳණ 

ද්රය නිසඳහදනඹ කිරීකම් ගතකීභ  දළරිභ. 

v . සහබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ භධයසථහනඹඋ   ග්යහගදණිඹ. 

 ඳහංශු ංයක්ණඹ ව ජර කඳෝෙ ෙශභනහෙයණඹ, ඉඩම්ර කඹෝගතයතහ ඇගතයීභ, ෙෘෂි 

ෙහරගුණ විදයහ ව කේලගුණිෙ විඳර්ඹහ, ූම-කතොයතුරු වහ දුයසථ ංකආදනඹ, පරදහයිතහ ඉවශ 

නළංවීභ, ඳහංශු වහ ජර තමකමක ඇගතයීම් ව කගතොවිඳර ජර ෙශභනහෙයණඹ ආයණඹ න ඳරිදි 

ඳර්කණණ ව ංර්ධන ළඩටවන් ඳළළමකවීභ ඳර්කණණ ළඩටවන් රට අඹමක කආ. ්රධහන 

ංර්ධන ළඩටවන්රට  ඳහංශු ංයක්ණ ඳනත ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ. දියිකනහි ෙෘෂි- ෙහරගුණ 

නිරික්ණ ජහරඹ නඩමකතු කිරීභ, තහක්ණඹ යහේතිඹ ව විවිධ ංර්ධන යහඳෘතිර ඳහරිරිෙ 

ඵරඳෆභ තක්කේරුෙයණ තහක්ණිෙ වහඹ ව කේහ ළඳයීභ ්රධහන ංර්ධන ළඩටවන්රට 

ඇතුශමක කආ. 

vi.  භහය ආ්තථික වහ ළරසුම් භධයසථහනඹඋ ග්යහගදණිඹ :- 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රතිඳමකති භහර්කගතෝඳකේල ළෙසීභ, ඳර්කණණ ව ංර්ධන ළරසුම් කිරීභ, 

භහජ-ආර්ක ෙ ඳර්කණණ ව ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රතිඳමකති විලසකල්ණ සිදු කිරීකම්දී ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු ව ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹට වහඹ දක්න ්රධහන උඳකේලෙ ආඹතනඹ කර 

කභභ භධයසථහනඹ ක්රිඹහ ෙයයි. තද, ජහතිෙ ආවහය නිසඳහදන ළඩටවන් ලක්තිභමක කිරීභ වහ 

කභභ ආඹතනඹ ඳර්කණණ වහ ම්ඵන්ධීෙයණ ෙටයුතු ඉටු ෙයයි. 

vii. බීය වහ ගයෝඳණ රය ාං්තධන භධයසථහනඹඋ ග්යහගදණිඹ. 

 ජහතිෙ ීජජ නිසඳහදන ළරළසභට අනු ෙටයුතු කිරීභ, යජකණ ීජජ නිසඳහදන කගතොවිඳශ 

නඩමකතු කිරීභ, ෙශභනහෙයණඹ කිරීභ ව ංර්ධනඹ කිරීභ, කගතොවිඳශ ඳරිඳහරනඹ ව ංර්ධන 

ෙටයුතු ඳමකහකගතන ඹහභ, ීජජ නිසඳහදන ක රදී ගතළනීභ ව ීජජ වහ කයෝඳණ ද්රය කඵදහ වළරීභ, 

බිමකතය වී ව අකනකුමක ක්කේත්ර කඵෝගත ීජජ ංර්ධන ෙටයුතු කභකවඹවීභ ව කෙොන්ත්රහමක ීජජ 

නිසඳහදන ක්රිඹහෙහයෙම් අධීක්ණඹ. 
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viii. බීය වි ක  කිරීභ ව ඳළශෆටි ාංයක්ණ භධයසථහනඹඋ ගතන්ගනෝරුඋ ග්යහගදණිඹ. 

  ීජජ ව කයෝඳණ ද්රය ර ගුණහමකභෙබහඹ වතිෙ කිරීභ ව ඹවඳමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

පිළිකමකභඹ (GAP) කගතොවිඳර වතිෙෙයණඹ, නීකයෝගි ඳළරෆටි ව ඳළරෆටි නිසඳහදන ජහතයන්තය 

රැකගතන ඹහභට ඳවසුෙම් ළරසීභ, ඳරිය හිතෙහමීය , ආර්ක ෙ ලකඹන් පරදහයි ඳළිකඵෝධ 

ෙශභනහෙයණ උඳහඹ භහර්ගත ්රර්ධනඹ, කෞඛය වහ ඳහරිරිෙ අදහනභ අභ කිරීභ වහ 

ඳළිකඵෝධනහලෙ ෙශභනහෙයණඹ, ීජජ ඳනත,  ලහෙ ආයක්ණඹ ඳනත ව ඳලිකඵෝධනහලෙ ඳහරන 

ඳනත ඵරහමකභෙ කිරීභ  තුළින් ආවහය කඵෝගත ව  හකඹහි ල් දර්ලඹන්  හි ඳළරෆටි ජහන ම්ඳමක  

ගතකආණඹ, රැස කිරීභ, ඇගතයීභ, ංයක්ණඹ, ෙශභනහෙයණඹ ව තියහය බහවිතඹ. 

ix. යහ්ි   වහ  පුහුණු භධයසථහනඹඋ ග්යහගදණිඹ. 

 ජහතිෙ ආවහය නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ තුළින් යකට් ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීභ පිණි 

කගතොවි ්රජහකේ දළනුභ කුරතහ වහ ආෙල්ඳ ්රර්ධනඹ කිරීභ‚ න ෙෘෂිෙහර්ක ෙ දළනුභ කගතොවි ්රජහ 

අතයට කගතන ඹෆභ වහ යහේති ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ ව  පුහුණු ළඩටවන් ඳළළමකවීභ. 

 ෙෘෂි යහඳහය ංර්ධනඹට වහ ෙෘෂි යහඹෙඹන් බිහි කිරීභට අලය දළනුභ කුරතහ වහ 

ආෙල්ඳ ්රර්ධනඹ  කිරීභ වහ ඹවඳමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ පිළිකමක (SLGAP) අනුගතභනඹ කිරීභ පිළිඵ 

භඟ කඳන්වීභ තුළින් කෞඛයහයක්ෂිත ආවහය නිසඳහදනඹ දිරි ගතළන්වීභ. 

 ෙහන්තහ ෙෘෂිෙර්භ යහේති ළඩටවන් තුළින් කගතොවි ෙහන්තහන් විඵර ගතළන්වීභ වහ 

ෙහන්තහ ෙෘෂි යහයිෙහන් බිහි කිරීභට දහඹෙ වීභ. 

 ෙෘෂිෙර්භ විදයහර ර ජහතිෙ ෘමකතීඹ සුදුසුෙම් වඹන භට්ටකම් (NVQ-6) වහ ඳසන 

භට්ටකම් (NVQ-5) ඩිේකරෝභහ ඳහ භහරහ ඳමකහකගතන ඹහභ තුළින් යටට අලය ෙෘෂි තහක්ණිෙ 

දළනුක න් යුමක භහන ්රජහක් බිහි කිරීභට දහඹෙ වීභ. 

 යහේති වහ පුහුණු භධයසථහනකණ ෘජු ඳහරනඹ ඹටකමක දියින පුයහ ෙෘෂි ෙර්භහන්තකණ 

නිඹළලුනු භහන ම්ඳකමක දළනුභ කුරතහඹ ව ආෙල්ඳ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ පුහුණු 

ළඩටවන් ඳළළමකවීභ දියින පුයහ විසිරුණු කේහ ංසෙයණ අබයහ ආඹතන ව දිසත්රික් කගතොවි 

පුහුණු භධයසථහන භඟින් සිදු කිරීභ. 

x. යහි ක කෘෂික්තභ ගාොයතුරු වහ  න්නිගදදන භධයසථහනඹඋ ගතන්ගනෝරු, ග්යහගදණිඹ 

ඹවඳමක ෙෘෂි තහක්ණඹන් වහ  හ බහවිතඹ පිළිඵ ගුන් විදුලි භහධය වහ අන්තර්ජහරඹ 

සසකේ  කතොයතුරු න්නිකආදනඹ කිරීභ ව කදඳහර්තකම්න්තුකන් රඵහ කදන විවිධ කේහන් විවිධ 

භහධය සසකේ ජනතහ කත මීය ඳ කිරීභ. 1920 ෙෘෂි උඳකේලන කේහ ඳමකහ කගතන ඹහභ, ෙෘෂි 

්රෙහලන ළෙසීභ ව අකශවිඹ, කේහ රහන්න් කත තහක්ණිෙ වහ එකේ කනොන කතොයතුරු 

ෙහලීන ළඳයීභ, ෙෘෂි තහක්ණ උදයහනඹ තුශ ගතහ ආදර්ල තුළින් ව ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රදර්ලන තුළින් 

්රහකඹෝගිෙ ගතහ පිළිඵ ජනතහ දළනුමක කිරීභ, ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කතොයතුරු ඇතුරමක ළඩටවන් 

නිසඳහදනඹ ව ගුන් විදුලිඹ සසකේ විෙහලනඹ කිරීභ. 

xi. ඳහරන අාංලඹ :- 

  තනතුරු 102 ක් වහ අනුභත ෙහර්ඹ ඳටිඳහටීන්ට අනුකර ඵහ ගතළනීම් සිදු කිරීභ, විනඹ 

ෙටයුතු, වහනි වහ ඳහඩු ම්ඵන්ධ (මු.කය. 104) ඳරීක්ණ ව කනමක ඳරීක්ණ ඳළළමකවීභ, ඉඩම්, 

හවන, කේඳශ ඹනහදී මකෙම් ඳරිඳහරන ෙටයුතු, ්රම්ඳහදන ෙටයුතු, ෙශභනහෙයණ ංර්ධන වහ 

පුහුණු ෙටයුතු  ව නීති ෙටයුතු සිදු කිරීභ. 
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xii. ආඹාන අාංලඹ 

සිඹලුභ තනතුරු රට අදහර සක ය කිරීම්, සිඹලුභ තනතුරු රට අදහර ෙහර්ඹක්භතහ ෙඩඉම් ව 

ක්ේණිගතත උස කිරීම්, සිඹලුභ තනතුරු රට අදහර ළටුේ ර්ධෙ රඵහ දීම්, නිහඩු ම්ඵන්ධ යහජෙහරි 

ව ආඹතනිෙ කේහ ෙටයුතු, සිඹලුභ ණඹ කේහ, කේශීඹ, විකේශීඹ ශියමක ම්ඵන්ධ ෙටයුතු, 

සිඹලුභ තනතුරු ර සථහනභහරු ෙටයුතු, සිඹලුභ තනතුරු ර වි්හභ ගතළන්වීම් ම්ඵන්ධ ෙටයුතු සිදු 

කිරීභ. 

xiii. මුදේ අාංලඹ :- 

 

  ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුකආ මූරය ඳරිඳහරනඹට අදහර ඇසතකම්න්තුෙයණඹ, ්රතිඳහදන 

මුදහ වළරීභ වහ ෙශභනහෙයණඹ, අක් මුදල් ෙශභනහෙයණඹ, ළටුේ, පුනයහර්තන, මූරධන, විකේල, 

විකලේ යහඳෘති, යජකණ නිරධහරීන්කේ අමකතිෙහයම්, කගතොවිඳශ අමකතිෙහයම් ගිණුම්රට අදහර කගතවීම් 

සිදුකිරීභ, ආදහඹම් රැසකිරීභ වහ ගිණුම් තළීජභ, මකෙම් ෙශභනහෙයණඹ වහ කදඳහර්තකම්න්තුකආ සථහය 

මකෙම් කල්ඛනඹ නඩමකතු කිරීභ, ඳහඩු වහ අරහබ වහනි පිළිඵ ෙටයුතු වහ ඊට අදහර මූලිෙ වහ අහන 

තීයණ ගතළනීකම්දී නිරීක්ණ වහ නිර්කේල ඉදිරිඳමක කිරීභ, මුදල් අංලකණ ්රම්ඳහදන ෙටයුතු, රළීජම් වහ 

කගතවීම් එදිකනදහ ගිණුම් තළීජභ වහ භහසිෙ ගිණුම් හර්තහ භව බහණ්ඩහගතහයඹ කත ක්රේණඹ කිරීභ, 

කදඳහර්තකම්න්තුකආ ගිණුම් වහ භව බහණ්ඩහගතහයකණ ගිණුම් භහසිෙමක ළදීභ, හර්ෂිෙ ගිණුම් ළෙසීභ 

වහ අදහර අඹ කත ඉදිරිඳමක කිරීභ, විගතණෙහාරඳතිකේ විගතණන විභසුම් වහ හර්තහ ම්ඵන්ධකඹන් 

ෙටයුතු කිරීභ ව ගිණුම් ෙහයෙ බහට අදහර ෙටයුතු සිදු කිරීභ.   

 

xiv. ඉාංජිගන්රු අාංලඹ :- 

  කදඳහර්තකම්න්තුකහි අයමුණු ෙහර්ඹක්භ ඉටු කිරීකභහිරහ අළසි ඹටිතර ඳවසුෙම්  ළඳයීභ 

ව නඩමකතු ෙටයුතු සිදු කිරීභ,  ඉංිකකන්රු අංලකණ ්රධහන ෙහර්ඹ බහයඹයි.     වහ, ්රහේධන මකෙම් 

ළඳයීභ (සිවිල් ඉංිකකන්රු ඉදි කිරීම්, ඹන්කත්රෝඳෙයණ, යථහවන ව ෙහර්ඹහලීඹ උඳෙයණ 

ම්ඳහදනඹ) ව ඹටිතර ඳවසුෙම් නඩමකතු කිරීභ (කගතොඩනළගිලි වහ කනමක නිර්භහණහමකභෙ ඉදි  කිරීම්, 

යථහවන ව ඹන්කත්රෝඳෙයණ, ෙහර්ඹහලීඹ උඳෙයණ)  ව කනමක කේහ ඉංිකකන්රු අංලඹ භඟින් සිදු 

ෙයනු රළකබ්.   

       xv      ප්රගති  ගභගවයුම් වහ ඇගතයුම් අාංලඹ. 

  ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුකආ සිඹළු ආඹතන වහ භධයසථහන භඟින් සිදු ෙයනු  රඵන 

ක්රිඹහෙහයෙම් වහ ංර්ධන ළඩටවන් ර ්රගතතිඹ කභකවඹවීභ වහ ඇගතයීභ කභභ අංලකණ ්රධහන 

ගතකීභ න අතය, ඊට අභතය හර්ෂිෙ ක්රිඹහෙහරී ළරසුම්, ්රම්ඳහදන ළරසුම්, හර්ෂිෙ ෙහර්ඹ හධන 

හර්තහ, භහසිෙ ්රගතති හර්තහ වහ කනමක අදහර කදඳහර්තකම්න්තු හර්තහ පිළිකඹර කිරීභ ද කනමක  

ෙහර්ඹ බහයඹන් කආ. 
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2021 ළ්ාළම්ඵ්ත 30 දක්හ කෘෂික්තභ ගදඳහ්තාගම්න්තුගද මරය ප්රගති ග  හයහාංලඹ 

 

යහඳෘි ඹ 

පුනයහ්තාන මරධන 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මිලිඹන  

විඹදභ                       

(රු. මිලිඹන  

ප්රි ඳහදන 

(රු.මිලිඹන  

විඹදභ                       

(රු. මිලිඹන  

1. ඳරිඳහරන වහ ආඹතනිෙ කේහ 507.15 366.18 61.7 14.41 

2. ෙෘෂිෙර්භ ඳර්කණණ වහ ංර්ධන 1,817.0 1,188.0 342.0 77.25 

3. යහේති වහ පුහුණු 1,434.50 967.12 472.60 75.59 

4. ීජජ වතිෙ කිරීභ වහ ඳළශෆටි 

ංයක්ණ 
1,315.49 933.69 1,270.5 575.20 

එකතු 5උ073.69 3උ454.99 2උ146.80 742.45 

 

2021 ළ්ාළම්ඵ්ත 30 දක්හ යහි ක කෘෂික්තභ ළඩටවගන් ප්රගති ඹ පිළිඵ යහාංලඹ. 

ීම 

 ළඩි දියුණු ෙශ වී ්රකදද 16ක් කඹොදහකගතන ෙයන රද අධයඹනඹකින් කවළි වකණ ක්කේත්ර මීය ඹන් 

වහ ළඩිකඹන්භ කගතොදුරු විඹ වළකි ්රකදදඹ Bg 403 ්රකදදඹ ඵයි. 

 යහඹනිෙ ද්රය වතයක්  ඳරිය ආයක්ෂිත ෙෘක නහලෙ කර ව පරදහයී න අණු කර වඳුනහ 

ගතන්නහ රදී. (BPH ඳහරනඹ වහ Triflumezopyrim, BPH/ ඳළරභළක්ෙන් වහ Flonicamid, 

කනභකටෝඩහන් වහ Abamactein, BPH/ඳළරභළක්ෙන් වහ Nytenpyran) 

 අම්ඳහය ව භඩෙරපු දිසත්රික්ෙර සිදු ෙශ මීය ක්ණඹකින් කවළි වකණ කගතොවීන් 9ක් ල් වී 

ගතළටලුට මුහුණ දී ඇති ඵයි. මීය ට අභතය, 1m2 බිම් කෙොටෙට ල් වී ඳළශෆටි 300කින් වී 

අසළන්කනන් 100% ක් අහික  න ඵ කොඹහ ගතන්නහ රදී. 

ගනත් ක්ගේත්ර ගඵෝගත 

 ඹවඳමක ්රතිපර කගතන කදන ළය ක රිස  ර්ගතඹක් කර "නයික රිස" වඳුනහගතන්නහ රදී. සුවිකලේෂීඵ, 

 ෙහෙහරිමකඹ ව සථහයමකඹ වහ (DUS) ඳරීක්හ සිදු කෙකයක න් ඳතී. 

 කදමුහුන් ංර්ධන ළඩටවන වහ යිකටොේරහසමීය ඹ පුං  (CMS) ලනු ආය නඹක් 

ංර්ධනඹ ෙයන රද අතය නඩමකතු ආය ංර්ධනඹ කිරීභ වහ  හ කඹොදහ ගතනික න් මුහුම් 26 

ක් නිඳදන රදී. 

 යණඹ ෙශ, නිඹඟඹට සකයොමකතු කදන  CIMMYT (ජහතයන්තය ඵඩ ඉරිඟු ව තිරිඟු ළඩිදියුණු 

කිරීකම් භධයසථහනකණ)  කදමුහුන් තුනක්; VH11296, VH12263 ව VH12264 පිළිකලින් MI  

කදමුහුන් ඉරිඟු 03, 04 ව 05 කර නිකුමක ෙයන රදී.  හකඹන් කවක්ටඹහයඹෙට කටොන් 5.5 සිට 

6.5 දක්හ ව හභහන්ඹ අසළන්නක් නිරීක්ණඹ විඹ. 

 ජහතිෙ ම්ඵන්ධීෙයණ ්රකදද අමකවදහ ඵළලීභ (NCVT) වහ මුං ආය දවඹක් කතෝයහ ගතන්නහ රදී. 

 MIBG 03 ව MIBG 04 කර උඳු ආය කදෙක් නිකුමක ෙයන රදී. 

 පරදහයී ෙආපි ආය තුනක් (MICP 2014 H 01, MICP 2014 H 02 ව MICP 2015 G 03) සථහන 

6 ෙදී  NCVT  වහ නම් ෙයන රදී. 
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 පරදහයී කෝඹහ කඵෝංචි  ආය ඳවක් (MISB 2018 G 1, MISB 2018 G 2, MISB 2016 H 1, 

MISB 2016 H 2 ව MISB 2016 H 3) සථහන 5 ෙදී  NCVT  වහ නම් ෙයන රදී. 

 විඹළි ෙරහඳකණ මුං  ගතහට   ඛනිජභඹ N  කනුට දජ විදයහමකභෙ N ්රතිස හඳනඹ කිරීභ  

පරදහයී ලය විදයහමකභෙ බහවිතහක් ලකඹන් වඳුනහ ගතන්නහ රදී. 

 කඳොේකෙෝන් වහ කවොභ ෙශභනහෙයණ ඳළකක්ජඹ කර N-P-K 150-46-30 kg/ha,ව 45 

cm x 30 cm ඳළර ඳයතයඹ එක් කගතොඩළල්රෙට එක් ඳළරඹක් කර වඳුනහකගතන ඇත. 

 සවීට් කෝගතම් කඹොදහ ගතනික න් Trichoderma සෙන්ධ ගුණනඹ පිණි පරදහයී සෙන්ධ කයෝඳණ 

භහධයඹක්  ංර්ධනඹ ෙයන රදී. ංර්ාරත Trichoderma  නිසඳහදනකණ ක්කේත්ර කඹදුම් 

අනුඳහතඹ 2.5g/m2කර වඳුනහකගතන ඇති අතය ලනු ෙළු පුස කයෝගතඹ ඳහරනඹ කිරීකභහි රහ කභඹ 

පරදහයී විඹ. 

 ඵඩඉරිඟු කඵෝගතකණ මුල් අාරකණදී කේනහ දශඹු වහනි ඳහරනඹ කිරීභ වහ ීජජ ්රතිෙහය කදෙක් 

(Tetraniliprole 48 FS and Cyantraniliprole 24%+ Thioamethoxam24% 48FS) වඳුනහ 

ගතන්නහ  රද අතය  එභඟින් කේනහ දශඹු ෙශභනහෙයණඹ වහ අලය න ඳමකරීඹ ෙෘක  නහලෙ 

කඹදුම් හය ගතණන අඩු කආ. 

 මුං කඵෝගතඹට ක්සද්ර කඳෝෙ කඹදීකභන් කිසිදු අසනු හසිඹක් කනොරළකඵන ඵ අධයඹනලින් 

කවළි ව  අතය  ර්තභහන ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු නිර්කේලඹට අනු මුං ඇට ගතහ කිරීභ වහ 

භල් පිකඳන භකණදී භතුපිට කඹදුභක් කර කවක්ටඹහයඹෙට කිකරෝග්රෆම් 14 ඵළගින් නයිට්රජන්  

කඹදීභ ්රභහණමක කආ. 

 විකලේ කඳොකවොය නිසඳහදන විසි එෙක් ඳරීක්හ ෙය නිර්කේල රඵහ කදන රදී. 

 කඵෝගත උඳකේලන වහ ව කබ් ඳහදෙ ෙහරගුණ අනහළකි පිළිඵ අධයඹනඹක් ආයම්බ ෙයන 

රද අතය ඹර ව භව ගතහ ෙන්න කදකක්දීභ ඵඩඉරිඟු ගතහ වහ කඵෝගත ගතහ උඳකේලන ෙස 

ෙයන රද අතය ඹර ව භව ගතහ ෙන්න කදකක්දීභ  හ තයහඳනඹ කිරීභ වහ SESAME 

ළඩටවනට ඇතුශමක ෙයන රදී. 

එශළු ගඵෝගත 

 එශළු ර ඳළිකඵෝධ දශඹුන්කේ කේශීඹ ඳයකඳෝෂිතහබ ගතකආණඹ ෙය භවහ ඳරිභහණ 

නිසඳහදනකණ වහ මුදහ වළරීකම් විබ පිළිඵ අධයඹනඹක් සිදු ෙයන රදී. 

 ්රකේල කිහිඳඹෙ එශළු කබෝගත ර ඳළිකඵෝධෙ විවිධමකඹ වහ ඵහුරතහඹ පිළිඵ අධයඹනඹන් 

සිදු ෙයන රදී. 

 ඵටු රිකිලි ව ෙයල් විදින්නහ (BSPB) දජ විදයහමකභෙ ෙශභනහෙයණඹ වහ තහක්ණඹ 

දියුණු ෙය ඇත. 

 අලුතින් නිකුමක ෙයන රද කදමුහුන් භහලු ක රිස (්රහර්ථනහ) ව ආයක්ෂිත ගතෘව ර ගතහ ෙයන රද 

තක්ෙහලි ර අසළන්න න කඳොකවොය ක ්ණ කඹදීකභන් ළඩි විඹ. 

 ගතහ ෙයන ඉඩ ්රභහණඹ කන්ටිමීය ටය 10 දක්හ අඩු කිරීභමක භඟ ළටි උ කන්ටිමීය ටය 30 දක්හ 

ළඩි කිරීකභන් කශකඳොර ගතත ෙශ වළකි අර ්රභහණඹ ළරකිඹ යුතු කර ළඩි ව අතය 

"ගතන්කනෝරු සුදු", "හරිඹකඳොශ යතු" ව "අභහ" ඵතර ්රකදද ර අසළන්න ළරකිඹ යුතු කර 

ළඩි විඹ. 

 ෙයවිර ීජජ ර ්රකයෝවණ ධහරිතහඹ  ගිඵකයලික් අම්ර ද්රහණඹ 500 ppmහි ඳළඹ 24 ක් ගිල්හ 

0.5% KNO3 ද්රහණඹ තුශ ඳළඹ 1 ක් කඳඟවීකභන් ළඩි ෙයන රදී. 

 තක්ෙහලි ගුණහමකභෙ ීජජ නිසඳහදනඹ වහ සුදුසු කඳෝෙ ෙශභනහෙයණ ඳළකක්ජඹක් ෙස 

ෙයන රදී. 

 ගතන්කනෝරු උදයහන විදයහ ඳර්කණණ ව ංර්ධන ආඹතනකණ ජහතිෙ දජ ඳහරන 

ඳවසුෙභක් (දජ ඳහරන ඳර්කණණ වහ ජහතිෙ භධයසථහනඹ) පිහිටුවීභට ෙටයුතු ආයම්බ 

ෙය ඇත. 
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 Trichoderma sp.  යහඹනිෙ කනොන එශළු ගතහකආ විවිධ දිලීය කයෝගත රට එකයහි  දජ 

දිලීය නහලෙඹක් කර බහවිතහ කිරීභට නිර්කේල ෙයන රදී. 

ඳශතුරු ගඵෝගත 

 එක් පරදහයී භළන්ඩරින් ්රකදදඹක් වඳුනහකගතන ඇති අතය,  අන්නහසි ්රකදදීඹ කදමුහුන් වඹක් ව 

දරිඹන් ්රකදදීඹ කදමුහුන් වතයක් ළඩිදුය ඇගතයීභ වහ යණඹ ෙයන රදී. 

 ඳළන් ෂෘට් පරදහයිතහ 57% කින් ඉවශ නළංවීභ වහ න ෙතුරු ළට ඳේධතිඹක් (T trellis) 

ව ළඩි කනමක සිටුවීකම් ්රභඹක් (ඳළර 2222/කවක්ටඹහය) පරදහයී න ඵ වඳුනහ කගතන ඇත. 

 පරදහයී අකනෝදහ ්රකආලඹන් ඳවක් (5) වඳුනහ කගතන ඇති අතය ළඩිදුය ඇගතයීභ සිදු කක න් ඳතී. 

 අකනෝදහ ළල්  අකනෝදහ  තුශට සථහනීඹ ඵේධ කිරීකම් හර්ථෙ ඇගතයීම් තදුයටමක සිදු කෙකයක න් 

ඳතී. 

 ෙටු අකනෝදහ ර දිගු, ඉතහ විචල්ඹ ඳරිණත වීකම් ෙහරඹ අඩු කිරීභ වහ තහක්ණඹක් දියුණු 

ෙයන රදි. 

බීය නිසඳහදනඹ ව ගුණත්භඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 

 2020/21 භව ෙන්නකණ 2021 ජුලි භහඹ දක්හ යජකණ ීජජ කගතොවිඳශ රදී ඳදනම් ීජජ බුල් 

4,672 ක් ව ලිඹහඳදිංචි ීජජ බුල් 62,662 ක් ඇතුළු බිමකතය වී බුල් 67,334 ක් නිසඳහදනඹ ෙය 

ඇත. 

 2020/21 භව ෙන්නඹ තුශ 2021 ජලි  දක්හ යජකණ ීජජ කගතොවිඳර ර  උඳු, මුං ඇට, ෙආපි, 

යටෙජු, ඵඩඉරිඟු, තර, කුයක්ෙන් ව ක රිස ඇතුළු කනමක ක්කේත්ර කඵෝගත ර අමකතිහයම් ව  

ලිඹහඳදිංචි ීජජ කිකරෝග්රෆම් 16,822.2 ක් නිසඳහදනඹ ෙයන රදී. 

 2020/21 භව ෙන්නකණ 2021ජුලි භහඹ දක්හ යජකණ ීජජ කගතොවිඳශ ර  ඳකතෝර, ෙයවිර, 

පිපිඤසඤහ, භෆ, ඵණ්ඩක්ෙහ, භහලුක රිස, තක්ෙහලි ව ක රිස (ළයණිඹහ) ර මූලිෙ එශළු ීජජ 

කිකරෝග්රෆම් 1,222.8 ක් ව මූලිෙ ීජජ අර්තහඳල් කිකරෝග්රෆම් 149.3 ක් නිසඳහදනඹ ෙය ඇත. 

කෘෂික්තභ යහ්ි  

 ඹවඳමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ පිළිකමක (SL-GAP) වතිෙ රමක කගතොවිඳර කර කගතොවිඳර 528 ක් 

වතිෙ ෙය ඇත. 

 GAP බහවිතහ පිළිඵ ජනතහ දළනුමක කිරීභ, කගතොවීන් ව නිරධහරින් පුහුණු කිරීභ ඇතුළු පුහුණු 

ළඩටවන් 624 ක් ඳළළමකවිණි. 

 GAP වතිෙඹ රමක ෙෘෂි නිසඳහදන කභන්භ තමකමක වතිෙ ෙශ අගතඹ එෙතු ෙශ නිසඳහදන 

අකරවිඹ ්රර්ධන වහ කේයහකදණිඹ, ගතන්කනෝරු, ඵටඅත, අනුයහධපුයඹ ව කුණ්ඩහකල් ඹන 

සථහනර සුපිරි / නළවුම් ෙෘෂි අකරවිළල් ඳවක් විෘත ෙයන රද අතය  හ ක්රිඹහමකභෙ කක න් 

ඳතී. 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ නිසඳහදන වහ තහක්ණ ඳහ භහරහ 5 ව 6 භට්ටකම් විබහගත, ෙහර්ඹක්භතහ ෙඩඉම් 

විබහගත ව ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුකආ ෙණිස  ෙහණ්ඩකණ ෙහර්ඹ භණ්ඩර වහ ඵහ 

ගතළනීකම් විබහගත ඳමකන රදී. 

 වී පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ වහ වී ඳර්කණණ වහ ංර්ධන ආඹතනඹ භඟින් යහේති 

නිරධහරීන්කේ වහඹ ඇති නිකුමක ෙයන රද සිඹලුභ තහක්ණඹන්  ෙහඵේධ කිරීභට “ආදර්ලන 

ඹහඹ ළඩටවනක්” ආයම්බ ෙයන රදී. කභභ ළඩටවන යට පුයහ ඹහඹ 100ක් තුශ ආයම්බ 

කිරීභට ළරසුම් ෙය තිබූ නමුමක කෙොවිඩ් -19 ංගතත තමකමකඹ කවේතුකන් ඹහඹ ළඩටවන් 60 

ක් නිභ ෙයන රදී. 
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 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ යහඹෙයින්, කගතොවීන්, තරුණයින් ව සිසුන් ඉරක්ෙ ෙය ගතනික න් රඳහහිනී 

ළඩටවන් 98ක්, වීඩිකඹෝ ළඩටවන් 40ක්, රඳහහිනී කෙටි ඳණිවිඩ 18ක්, ය ටියුබ් කතට 

ඇතුශමක ෙශ කෙටි ඳණිවිඩ 58ක් ව ගුන් විදුලි ළඩටවන් 755ක් නිසඳහදනඹ ෙයන රදී. ඊට 

අභතය කඳොමක පිටඳමක 48,025ක් ව ඳත්රිෙහ පිටඳමක 562,128ක් නිර්භහණඹ කෙොට ්රෙහලඹට ඳමක 

ෙය ඇති අතය පිටු 324ක් භහජ භහධය කතට ඇතුශමක ෙයන රදී. 

 න ඳරිශීරෙ හිතෙහමීය  DOA කබ් අඩවිඹක් ළරසුම් ෙයන රදී. 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ  ෙටයුතු වහ ජංගතභ තහක්ණිෙ මූරහයම්බඹන්  ක්රිඹහමකභෙ ෙයන රදී. ; Crop 

forecasting, SL Paddy fertilizer,  Krushi advisor and  SL GAP 

 ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ ්රර්ධනඹ කිරීභ වහ පිහිටුහ ඇති ගතන්කනෝරු ව ඵටඅත ෙෘෂි උදයහන ර 

කේශීඹ ංචහයෙඹන් (සිසුන් ව කගතොවීන් ඇතුළු) 21,214 ක් ඳභණ ඳළක ණ ඇත. 

 1920 කගතොවි උඳකේලන කේහ අඛණ්ඩ ඳමකහකගතන ඹන රද අතය, කබෝගත ගතහ පිළිඵ 

ලිඹහඳදිංචි කගතොවීන් කත කෙටි ඳණිවුඩ 5,539ක් ඹක න් විභසුම් 38,632ෙට පිළිතුරු රඵහ කදන 

රදී. 

 ෙහඵනිෙ ගතහ ්රර්ධනඹ  වහ ඳවත වන් ක්රිඹහෙහයෙම් සිදු ෙයන රදී. 

o කඳොමක ර්ගත ඳවක් ්රෙහලඹට ඳමක ෙයන රදී. (කෙොම්කඳොසට් නිසඳහදනඹ, ෙෘෂි යහඹන යහිත වී, 

ෙෘෂි යහඹන යහිත එශළු, ෙෘෂි යහඹන යහිත ඳශතුරු ව ෙෘෂි යහඹන යහිත කනමක 

ක්කේත්ර කඵෝගත) මීය ට අභතය අමක ඳත්රිෙහ 09 ක්, කඳෝසටර් 01 ක්, ෙෘෂි  TV තුළින් රඳහහිනී 

ළඩටවන් 18 ක්, කෙටි ඳණිවිඩ ව කෙටි වීඩිකඹෝ චිත්රඳට, ගුන් විදුලි ළඩටවන් 26ක්, 

Agtech පුමක ඳත්රිෙහ 16ක් ව කගතොවි උඳකේලන කේහ ව භහජ භහධය වයවහ උඳකදස 745ක් 

රඵහ දීභද සිදු ෙයන රදී. 

 

o ෙහඵනිෙ ගතහන් ජීවී නිදර්ලන භගින් යහේති කිරීභ වහ ෙෘෂි තහක්ණ උදයහන ෙහඵනිෙ 

කගතොවිඳර ඵට ඳමක ෙයන රදී. 
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කෘෂිකහ්තමික වහ ගගතොවියන යක්ණ භණ්ඩරඹ 
දළක්භ  
 

කේශීඹ ෙෘෂිෙර්භහන්තකණ අග්රගතනය රැෙරහවීභ තුලින් දකුණු ආසිඹහකආ ඳයභහදර්ශී ෙෘෂි යක්ණ 

ආඹතනඹ වීභ. 
 

ගභගවය  

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ යක්ණඹ වහ ආයක්ණඹ ළරසීභ වහ හමූහිෙ ්රඹමකනඹන් වහ අදහශ ආඹතන 

ම්ඵන්ධීෙයණඹ තුළින් ජහතයන්තය පිළිගතත වළකි විශිස  කේහක් ළඳයීභ. 

 

අයමුණු 

 කේශීඹ ෙෘෂිෙර්භහන්තකණ අදහනභ අභ කිරීභට ව ආඹතනකණ මූරය සථහයමකඹ  ඇති 

කිරීභට ඳමකනහ යක්ණ කඹෝජනහ ්රභ ඹහමකෙහලීන කිරීභ ව න යක්ණ කඹෝජනහ ්රභ 

වඳුන්හදීභ. 

 කේශීඹ ෙෘෂිෙහර්ක ෙඹහට සථහයමකඹක් රඵහදීභ වහ ඳතින භහජ ආයක්ණ කඹෝජනහ 

්රභ ඹහමකෙහලීන කිරීභ ව න ආයක්ණ කඹෝජනහ ්රභ වඳුන්හදීභ. 

 ආඹතනඹට අදහශ න කේශීඹ වහ ජහතයන්තය තමකමක වතිෙ රඵහගතළනීභ. 

 අදහශ අනිකුමක ආඹතන භඟ භනහ ම්ඵන්ධීෙයණඹක් ඳමකහ ගතළනීභ. 

 තෘේතිභමක ඳහරිකබෝගිෙ ෙණ්ඩහඹභක් ඳමකහ ගතළනීභ. 

 ආඹතනකණ භහන වහ කබෞතිෙ ම්ඳමක ංර්ධනඹ ව ඳරිඳහරනඹ ්රභමක වහ විාරභමක 

ඳමකහකගතන ඹහභ. 
 

ඳනාට අනු ආඹානඹ ;- 

 

වදිසි ආඳදහ තමකමකඹන් වමුකආ කේශීඹ ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ වහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙඹහ සුයක්ෂිත කිරීකභහිරහ 

යජඹ කත ඳළරී ඇති ගතකීභ ඉටුකිරීභ වහ 1973 අංෙ 27 දයණ ෙෘෂිෙර්භ යක්ෂණ ඳනත භඟින් 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ යක්ෂණඹ කනුකන්භ ව එෙභ යහජය යක්ෂණ ආඹතනඹ ලකඹන් ෙෘෂිෙර්භ යක්ෂණ 

භණ්ඩරඹ පිහිටුහ ඇත. 1999 අංෙ 20 දයණ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ කගතොවිජන යක්ෂණ ඳනත භඟින් 

ෙෘෂිෙර්භ යක්ෂණ භණ්ඩරඹ, ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ කගතොවිජන යක්ෂණ භණ්ඩරඹ කර නළත සථහපිත 

ෙයන රදී. 
 

කහ්තඹඹන්:- 

 

කෘෂික්තමික අදහනම් කශභනහකයණඹ 

 
අදහනම් ෙශභනහෙයණ ්රභකආදඹක් ලකඹන් ශ්රී රංෙහකආ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කක්ෂේත්රඹට කඵෝගත, ඳශු, වහ 

හභහනය යක්ෂණ ඹන අංල ඹටකමක ෙෘෂි යක්ණ ්රභකආද වදුන්හ දීභ භගින්ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අදහනම් 

ෙශභනහෙයණ වහ දහඹෙ වීභ, වදිසි ආඳදහෙදී කගතොවි ජනතහට සිදුන ආර්ක ෙ බිළටීම් 

අභෙය ගතළනීභ වහ වඹ වීභ වහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ණඹ රඵහකදන මුරය ආඹතනරට සිඹ මුරය 

සථහයමකඹ ර්ධනඹ ෙය ගතළනීභ වහ උඳෙහරී වීභ 
 

 ගතහ යක්ෂණ කඹෝජනහ ්රභ (වී වහ අකනකුමක කඵෝගත) 

 ඳශු ම්ඳමක යක්ෂණ කඹෝජනහ ්රභ 

 ජීවිත යක්ණ කඹෝජනහ ්රභ  

 සුකත කෞඛය යක්ෂණ කඹෝජනහ ්රභඹ 

 වදිසි අනතුරු යක්ෂණ කඹෝජනහ ්රභඹ 

 ෙෘෂි උඳෙයණ යක්ෂණ කඹෝජනහ ්රභඹ 
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 ගතඵඩහ යක්ෂණ කඹෝජනහ ්රභඹ 

 කයෝද 2, කයෝද 4 ට්රළක්ටර් ව අකනකුමක කතන ඳහර්ලවීඹ යක්ෂණ කඹෝජනහ ්රභ 
 

භහය සුබහධනඹ 
 

භහජ ආයක්ණ ්රභකආද වදුන්හ දීභ භඟින්, ශ්රී රංෙහකආ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ක්කේත්රඹ වහ ම්ඵන්ධ 

සිටින කගතොවීන්කේ වි්හක ෙ දිවිඹ සුයක්ෂිත කිරීභට දහඹෙ වීභ. 

 කගතොවි වි්හභ ළටුේ ව භහජ ආයක්ණ ්රතිරහබ කඹෝජනහ ්රභඹ 

 ධීය වි්හභ ළටුේ ව භහජ ආයක්ණ ්රතිරහබ කඹෝජනහ ්රභඹ 
 

2021-09-30 දක්හ මරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

 

 2021-09-30 දක්හ මරය ප්රගති ඹ 

 

යක්ණ ගඹොයනහ ක්රභඹන්හි හරික ආදහඹභ වහ න්දි ගගතීමම්  - 2021 ළ්ාළම්ඵ්ත30දක්හ 
යක්ණ ගඹෝයනහ ක්රභඹ 2021 ළ්ාළම්ඵ්ත 30 දක්හ 

හරික ආදහඹභ (රු.මි  න්දි ගගතීමම්(රු.මි  

අනිහර්ඹ යක්ණඹ හරිෙ ආදහඹභ 239.22 187.64 

 

ගගතොවි  /ධීය විශ්රහභ ළටු් වහ භහය ආයෂණ ගඹෝයනහ ක්රභඹ හරික ආදහඹභ වහ විශ්රහභ ළටු් 

ගගතීමම්- 2021 ළ්ාළම්ඵ්ත 30 දක්හ 

ගඹෝයනහ ක්රභඹ 

118-02-03-049-1509 

දහඹක 

ාංතයහ 

ආදහඹභ (රු.මි  විශ්රහභ රහීනන් 

ාංතයහ 

විශ්රහභ ළටු් ගගතීමම්(රු.මි  

කගතොවි වි්හභ ළටුේ 959,254 

17.80* 

166,235 2766 

2927
# 

 

ධීය වි්හභ ළටුේ 69,046 0.3 5265 57.4 

 

*හරිෙ ආදහඹභ 
#යහජය දහඹෙමකඹ - (කගතොවි වහ ාරය වි්හභ ළටුේ කඹෝජනහ ්රභඹ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ වහ දළරීභට 

සිදුන කභකවයුම් වහ ඳරිඳහරන විඹදභ රු.ක ලි.187ෙ මුදර ද ඇතුරමක කආ) 

 

 2021 ්තග  ්රිඹහත්භක න ාං්තධන ළඩටවන් ර ගබෞි ක ප්රගති ඹ   
 

1. ද්තලක භා ඳදනම් වූ යෂණ ක්රභඹක් වදුන්හදීගම් යහඳෘි ඹ 

 කභභ යහඳෘතිඹ දළනට වුනිඹහ, කිලිකනොජාචි, අනුයහධපුයඹ, අම්ඳහය, වම්ඵන්කතොට, කුරුණෆගතර 

වහ ගතම්ඳව ඹන දිසත්රික්ෙඹන්හි ක්රිඹහමකභෙ කෙකර්.වහනි තක්කේරු කිරීකම් ක්රිඹහලිඹ වහ 

අලය අසථහ රදී චන්රිෙහ ඡහඹහරඳ වහ කරෝන තහක්ණඹ කඹොදහ ගතළනීභ සිදු ෙයක න් ඳතී. 

 කභභ ්රභකආදඹ ඹටකමක, 2020 ඹර ෙන්නකණ  වුනිඹහ, ගතම්ඳව වහ වම්ඵන්කතොට දිසත්රික්ෙ 

වහ න්දි කගතවීකම් ෙටයුතු ෙස ෙය ඇත. 2020/21 භව ෙන්නඹ වහ අනුයහධපුය, 

වම්ඵන්කතොට, වුනිඹහ, ගතම්ඳව, කිලිකනොජාචිඹ, අම්ඳහය වහ කුරුණෆගතර ඹන දිසත්රික්ෙඹන්  

වහ කභභ ්රභකආදඹ ඹටකමක න්දි ගතණනඹ කිරීම්, ක්කේත්ර අධීක්ණ වහ ගතහ වහනි හර්තහවීම් 

භඟ විලසකල්ණඹ කිරීකම් ෙටයුතු සිදු ෙයක න් ඳතී.  

 2021/2022 භව ෙන්නඹන් වහ ද කභභ න ්රභකආදඹ අනුගතත ෙය ගතළනීභට ළරසුම් ෙය ඇත. 
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2. කශභනහකයණ දත්ා ඳද්ධි ඹක් හිා ඳරිගතණක භෘදුකහාංගතඹක් (AIMS) ගගතොඩනළත්ගම්  

ළඩටවන 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ කගතොවිජන යක්ෂණ භණ්ඩරඹ විසින්, ජහතයන්තය මූරය ංසථහකආ තහක්ෂණිෙ 

වඹ ඇති, ඳශමු අදිඹකර් කබ් වහ ජංගතභ කඹදවුභ ෙස කිරීකම් ෙටයුතු අන් ෙය ඇත. 

 වම්ඵන්කතොට දිසත්රික්ෙකණ කුඹුරු ඉඩම් සිතිඹම්ගතත කිරීකම් ෙටයුතු ඹහඹ භට්ටක න් 

ම්පුර්ණකඹන් අන් ෙය ඇත. එකභන්භ ගතම්ඳව දිසත්රික්ෙකණ කුඹුරු ඉඩම් කෙොටක්ද, ඵදුල්ර 

දිසත්රික්ෙකණ අර්තහඳල් ගතහ බිම් කඵොකවොභඹක්ද සිතිඹම්ගතත කෙොට අන් ෙය ඇති අතය, 

කගතොවීන් රක් 8ෙට අාරෙ ්රභහණඹෙ මූලිෙකතොයතුරු කභභ දමකත ඳේධතිඹට ඇතුශමක ෙය 

ඇත.කභභ සිඹළු දමකත ශ්රී රංෙහ කතොයතුරු වහ න්නිකආදන තහක්ෂණ නිකඹෝිකතහඹතනකඹහි 

(ICTA) දමකත ගතඵඩහ කිරීකම් අෙහලකඹහි (Lanka Government Cloud) ගතඵඩහ ෙය ඇත. 

 කභඹ ඉදිරිකණදී ෙහර්ඹක්ෂභ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ වහ ව කභහි ළඹඵය අභ ෙයගතළනීභ වහ 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ වහ කතොයතුරු තහක්ෂණ අභහතයහංලඹ එක්  ෙහඵේධ යහඳෘතිඹක් 

ලකඹන් ඉදිරිකණදී ක්රිඹහමකභෙ කිරීකම් ජහතිෙ ළදගතමකෙභ හෙජාඡහ කෙොට ඇත.ගතරු ෙෘෂිෙර්භ 

අභහතයතුභහකේ ඍජු භළදිවමකවීභ වහ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලකණ කභකවඹවීභ වහ කතොයතුරු 

තහක්ණඹ පිළිඵ ජහතයන්තය භට්ටකම් අමකදළකීම් රමක ශ්රී රහංකිෙ භෘදුෙහංගත ඉංිකකන්රුන්කේ 

උඳකේලනඹ ඹටකමක දළනට කභභ යහඳෘතිඹ ඩහමක ෙඩිනම් ක්රිඹහමකභෙ ෙයක න් ඳතී.කභභ 

කඹදවුභ ඉදිරි භහ කිහිඳඹ තුශ ක්කේත්ර නිරධහරීන් වට වඳුන්හ කදක න්, ක්කේත්ර භට්ටක න් 

ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට ළරසුම් ෙය ඇත.  

මරය ප්රගති ඹ - 118 ළඹ ශී්තඹ - හයහාංලඹ (2021 ළ්ාළම්ඵ්ත දක්හඅඹළඹ ප්රි ඳහදන) 

 

2021.09.31 දක්හ අතුරු ම්භා ිකණුම් භා ාං්තධන ළඩටවන් ඇතුරත් මරය ඉරක්කඹ වහ 

ප්රගති ඹ -පුනයහ්තාන වහ ප්රහේධන විඹදම් ඇතුරත් විඹදම් හ්තාහගද හයහාංලඹ  

 
අ/ආ යහඳෘි ඹ /ළඩටවන 2021 

්තඹ 

වහ 

ගන්කශ 

මුදර 

2021 ළ්ාළම්ඵ්තන විට 

මරය ප්රගති ඹ 

2021 ළ්ාළම්ඵ්තන විට 

අඹළඹ ප්රි ඳහදන රළබීම් 

(රු.මි  
විඹදභ % 

භසා අඹළඹ  5,040.0 3,947.0 78.3 2,927.0 

 පුනයහ්තාන 4උ000.0 2උ927.0 73.8  

 ප්රහේධන 1උ040.0 1උ020.0 98.1  

01. කගතොවි වහ ාරයවි්හභ ළටුේ 

කගතවීභ වහ   

(118-02-03-049-1509) 

4,000.0 2,927.0 73.8 2,927.0 

 පුනයහර්තන 4,000.0 2,927.0 73.0 2,927.0 

02. ්රහේධන විඹදභ  

(118-02-03-049-2201) 

40.0 20.0 50.0 - 

 ්රහේධන 40.0 20.0 50.0 - 
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අ/ආ යහඳෘි ඹ /ළඩටවන 2021 

්තඹ 

වහ 

ගන්කශ 

මුදර 

2021 ළ්ාළම්ඵ්තන විට 

මරය ප්රගති ඹ 

2021 ළ්ාළම්ඵ්තන විට 

අඹළඹ ප්රි ඳහදන රළබීම් 

(රු.මි  
විඹදභ % 

03. අනිහර්ඹ යක්ෂණ  

118-02-03-43-2202 

1,000.0 1,000.0 100.0 - 

 ්රහේධන 1,000.0 1,000.0 100.0 - 

 

2021 ්තග  ළ්ාළම්ඵ්ත 30 දිනට අඹළඹ ප්රි ඳහදන වහ දයහ ඇි  විඹදභ 

 
ළඹ ශි්තඹ (vote) 2021 ්තග  

ඉරක්ක (රු.මි  

2021 ළ්ාළම්ඵ්ත අඹළඹ 

ප්රි ඳහදන රළබීම් (රු.මි  

2021 ළ්ාළම්ඵ්තන විට 

දයහ ඇි  විඹදම් (රු.මි  

කගතොවි වහ ාරයවි්හභ ළටුේ 

කගතවීභ වහ   

(118-02-03-049-1509) 

4,000.0 2,927.0 2927 

්රහේධන විඹදභ  

(118-02-03-049-2201) 

40 - 20.0 

අනිහර්ඹ යක්ෂණ  

(118-02-03-43-2202)* 

1,000 - 1,000.0 

 

*2020 ර්ඹ වහඅනිහර්ඹ කඵෝගත යක්ණ කඹෝජනහ ්රභඹ ඹටකමක  රු. ක ලිඹන 1,950ෙ මුදරක් 

ඉල්ලුම් ෙය ඇත. පස කනුකන් 2021ර්කණදි ද ක ලිඹන 1000ක් ඳභණක් හර්ෂිෙ අඹළඹ ්රතිඳහදන 

තුශ ඇතුරක් ෙය ඇත.නමුමක 2021 ර්ඹ දවහ න්දි කගතවීභට රු. ක ලිඹන 1900ක් ඳභණ අලය 

කආ.පස අනු අභතය ්රතිඳහදන ලකඹන් රු. ක ලිඹන 2850ක් 2021 ර්ඹ දවහ අලය කආ. 

 

ගෞබහගතයග  දළක්භ’’ යහි ක ප්රි ඳත්ි ඹ ්රිඹහත්භක කිරීභට අනුරඳ අභහායාංලඹ /ආඹානඹ විංන් 

ගතනුරළබ ප්රි ඳත්ි භඹ ීනයණ  
“කෞබහගතයකණ 

දළක්භ’’ ජහතිෙ 

්රතිඳමකතිඹ 

්රතිඳමකතිභඹ තීයණ 

 

කගතොවි වි්හභ ළටුඳ 

නළත සථහඳනඹ 

කිරීභ 

 

වි්හභ ළටුේ කඹෝජනහ ්රභඹ ්රති යෘවගතත ෙයක න් ර්තභහනඹට අලය ෙයන ගතළරිම් සිදු 

කිරීභ ම්ඵන්ධඉදිරිඳමක ෙයන රද අභහතය භණ්ඩර ඳත්රිෙහ වහ රළබුණු තීයණ භත 

ඳදනම් න වි්හභ ළටුේ කඹෝජනහ ්රභඹක් ෙස කිරීභ වහ එඹ කගතොවීන් කත වඳුන්හදීකම් 

වහ ඵහගතළනීම් ආයම්බ කිරීකම් මූලිෙ ෙටයුතු අන් ෙය ඇති අතය නිර ලකඹන් ආයම්බ 

කිරීභට දිනඹක් ඵරහකඳොකයොමකතුකන් සිටී. 

 

 

ගතහකආ අදහනභ 

කගතොවිඹහ අදධර්ඹඹට 

ඳමක න ඵළවින් ඉවර 

්රතිරහබ හික  න ගතහ 

යක්ණ ්රභඹක් 

වදුන්හ කදනු රළකබ්. 

 

බහණ්ඩහගතහයකණ පූර්ණ  යක්ණ හරිෙ දහඹෙමකඹ හිත වී, ඵඩඉරිඟු, අර්තහඳල්, කරොකු 

ළුණු, ක රිස වහ කෝඹහ ඹන කඵෝගත 6 වහ අනිහර්ඹ ගතහ යක්ණ කඹෝජනහ ්රභඹක් 

ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ 

2021 ඹර ෙන්නඹ වහ, කගතොවීන් කත පූර්ණ ගතහ යක්ණ ්රභකආදඹක් ළෙසීභ වහ, 

අභ හරිෙඹක් ඹටකමක ගතහ යක්ණහයණඹන් රඵහ දීභට අභහතය භණ්ඩර ඳත්රිෙහක් ෙස 

ෙය අභහතයහංලඹ කත කඹොමු ෙය ඇත.  
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“කෞබහගතයකණ 

දළක්භ’’ ජහතිෙ 

්රතිඳමකතිඹ 

්රතිඳමකතිභඹ තීයණ 

 

ඳසුගිඹ ෙහරඹ තුර 

කගතොවිඹහ මුහුණ දුන් 

ගතහ වහනි වහ 

කගතන න්දි භහ 

වඹක් ඇතුරත කගතහ 

නිභ කෙකර්  

 

ගතහ වහනි ඉල්ලුම් ඳත්ර රළීජ දින 90ක් ඇතුරත ගතහ වහනි ඇසතකම්න්තු ෙය න්දි ගතණනඹ 

ෙය කගතවීභ වහ සදහනම් ෙයනු රඵන අතය බහණ්ඩහගතහයකඹන් මුදල් ්රතිඳහදන රඵහ දුන් 

වහභ කගතවීම් ෙටයුතු සිදු කිරීභටෙටයුතුකෙකර්. කතොයතුරු ෙශභනහෙයණ දමකත ඳේධතිඹ 

ෙස කිරීකභන් අනතුරු කභභ න්දි ෙස කිරීකම් ෙටයුමකත ෙහර්ඹක්භ සිදු ෙර වළකි 

නු ඇති නමුමක භවහ බහණ්ඩහගතහයකඹන් මුදල් රළීජභ ්රභහද කනොකආනම් ෙඩිනක න් කගතවීම් 

ෙශ වළකිඹ.  

 

“කෞබහගතයකණ 

දළක්භ’’ ජහතිෙ 

්රතිඳමකතිඹ 

්රතිඳමකතිභඹ තීයණ 

ෆභ කගතොවිකඹකුකේභ 

ෙෘෂි ගතහන් 

යක්ණඹ කිරීකම් 

ඳවසු ්රභකආදඹක් වහ 

කනොඳභහ න්දි රඵහ 

දීකම් න ්රභකආදඹක් 

වදුන්හ කදනු රළකබ්. 

 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කතොයතුරු ෙශභණහෙයණ ඳේධතිඹක් (AIMS)  වහ Index Base Insurance 

යක්ණ කඹෝජනහ ්රභඹ ෙක න් ඳතී.කභභගින් න යක්ණ ්රභකආදඹන් වහ ෙහර්ඹක්භ 

යක්ණ ක්රිඹහලිඹක් කගතොවීන් කත වඳුන්හ කදනු රළකබ්. 

ාරය ්රජහ වහ 

පරදහයී යක්ණ 

්රභඹක් වදුන්හ දීභට 

ෙටයුතු කෙකර් 

ධීය ්රජහ වහ පරදහයී වි්හභ ළටුේ කඹෝජනහ ්රභඹක් වදුන්හදීභට පිඹය ගතනික න් ඇති 

අතය ධීය අභහතයංලඹ භඟ හෙජාජහට කිහිඳඹක් ඳමකහ අන් ෙය ඇත. ධීය 

අභහතයංලඹ විසින් අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ ඉදිරිඳමක ෙශ විගත ක්රිඹහමකභෙ ෙශ වළකිඹ. 

 

 

2022 ්තග  ප්රධහන ාං්තධන ළඩටවන් වහ මරය ඉරක්ක 

 
ළඹ ශි්තඹ (vote) 2022්තග  ඉරක්ක (රු.මි  

කගතොවි වහ ාරයවි්හභ ළටුේ කගතවීභ වහ   

(118-02-03-049-1509) 

4530.7 

්රහේධන විඹදභ  

(118-02-03-049-2201) 

13 

අනිහර්ඹ යක්ෂණ  

(118-02-03-43-2202) 

4516 

 

 ද්තලක භා ඳදනම් වූ යෂණ ක්රභඹක් වදුන්හදීගම් යහඳෘි ඹ 
 

2022 ර්කණදී කභභ යඳෘතිඹ ඹටකමක දර්ලෙ භත ඳදනම් ව යක්ණ ්රභකආදඹ ශ්රී රංෙහකආ සිඹළුභ 

දිසත්රික්ෙඹන් වහ වඳුන්හකදක න් ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ක්කේත්රකණ අදහනම් ෙශභනහෙයණඹ ඩහමක 

විදයහමකභෙ සිදු කිරීභට අකේක්හ කෙකර්. 
 

 කශභනහකයණ දත්ා ඳද්ධි ඹක් හිා ඳරිගතණක භෘදුකහාංගතඹක් (AIMS) ගගතොඩනළත්ගම්  

ළඩටවන කභභ යඳෘතිඹ ඹටකමක උක්ත කබ් කඹදවුභ තදුයටමක ළඩි දියුණු ෙය ෙස කිරීභට 

අකේක්හ කෙකර්. තද කභභ කඹදවුභ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ක්කේත්රකණ සිඹලුභ  ක්කේත්ර  නිරධහරීන් කත 

වඳුන්හ දීභටද අකේක්හ කෙකර්. 
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ජනතහ තු ංර්ධන භණ්ඩරඹ 

දළක්භ  

්රහකේශිඹ භට්ටකභන් කවොභ භළදයට ඳහයම්ඳරිෙ කමක නිසඳහදෙඹහ වීභ භඟින් ඉවශභ ශුේධ අකශවි 

ක රක් රඵහ ගතළනීකභන් රහබ රඵන වහ ලක්තිභමක යහජය ආඹතන අතරින් එෙක් ඵට ඳමකවිභයි.  

ගභගවය  

උඳරිභ ෙළඳවීභකිමක ඳතින ම්ඳමක ්රකඹෝජනඹට ගතනික න් පුේගතර නිපුණතහඹන් ංර්ධනඹට ළඩි 

ළරකිල්රක් දක්ක න් ෙණ්ඩහඹම් ්රඹහෙහරීමකඹ වයවහ අයමුණු ෙයහ ශඟහවීභ තුළින් ෙර්භහන්ත 

අභිෘේාරකණ ්රතිරහබ භසථ යටටභ හික ෙය දීභ  

කහ්තඹබහයඹ  

 සඹං කඳෝෂිත තමකකණ සථහය රහබ රඵන ආඹතනඹක් ඵට ඳමකකිරීභ  

 නිසඳහදන ධහරිමකඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවර නළංවීභ  

 අඳනඹනඹ වහ අගතඹ එෙතු ෙයන රද ඹවඳමක ෙෘෂි නිසඳහදන එක් කිරීභ  
යනාහ තු ාං්තධන භණ්ඩරඹ 

1. ්රගතති භහකරෝචනඹ 2021 (2021 ළේතළම්ඵර් භ දක්හ) 

අනු 
අංෙඹ 

විසතයඹ 2020 2021 
ළඩිවීභ/අඩුවීක  
(කිකරෝ) 

 

ළඩිවීභ/අඩුවීක  
(කිකරෝ) 

% 

01 
නිසඳහදනඹ 
 

 

අමු දප (කිකරෝ) 
 

4,926,369 
6,055,045 

 

1,142,276 

 

22.93% 

 

 යඵර් - කිකරෝ  
 

347,812 

 

    320,370 

 

 (27,442) 

 

 (8%) 

02 ආදහඹභ  (රු.)    867,094,493 1,170,042,981 302,948,488 34.94% 

03 විඹදභ  (රු.) 1,141,219,277 1,352,835,089 211,615,812 18.54% 

04 රහබ/අරහබ (274,124,784) (182,792,108) 91,332,676 (33.32) 

 

2. ්රහේධන විඹදම් 2021 (2021 ළේතළක ඵර් භ දක්හ) 

අනු 

අංෙඹ  

විසතයඹ ඇසතකම්න්තු විඹදභ 

(රු. ක ) 

තය විඹදභ 

(රු. ක ) 
කබෞතිෙ ්රගතතිඹ 

02  නළත ගතහ කමක  125.16 21.76 16  

 යඵර් 49.40 20.76 42  

 න ගතහ 10.19 0.42 4  

 කනමක කඵෝගත 74.88 5.28 7  

 ඳළර තහන් 26.34 14.52 55  

 කමක ෙර්භහන්තලහරහ 42.85 4.98 11  
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2021.09.30 දක්හ අත්කය ගතත් ප්රගති ඹ 

 කමක ගතහ - 2020 ර්ඹට හකේක් 2021 ර්කණදී අමු කමක දප කිකරෝ රක් 11 ෙ 
ඳභණ ර්ධනඹක් රඵහ කගතන ඇත. 

 ආදහඹභ රු.ක . 302 ෙ ඳභණ ර්ධනඹක් රඵහ කගතන ඇති අතය ෙම්ෙරු ළටුේ ළඩිවීභ 
කවේතුකන් විඹදභ රු.ක . 211 ඳභණ ළඩි වී ඇත. ළඩිපුය ෙක ෙරු ළටුේ කනුකන් රු.ක  
148 ඳභණ රඵහ දී ඇති අතය ළඩි ව ෙම්ෙරු ළටුඳ කනොකගතවකණ නම්  රහබ රළීජභට 
කඵෝකවෝ දුයට ඉඩ තිබුණි. 

 

අරහබ අඩු කය ගතළනීභ  

 2020 ර්ඹට හකේක් අරහබඹ ,2021 ර්කණදී රු. ක  91 ක්  ඳභණ අඩු ෙය ඇත. 

 කමක වහ යඵර් ගතහ දවහ නළත ගතහ/ ෙර්භහන්තලහරහ නඩමකතු/කනමක කඵෝගත/ඳළර තහන් 

ඇතුලු ්රහේධන විඹදම් දවහ රු. ක  76 ඳභණ ර් කිහිඳඹෙට ඳසු ළඹ කෙොට ඇත. 

 2022 ර්ඹ දවහ ්රහේධන විඹදම් කර රු. ක  450 ක් ඳභණ ඇසතකම්න්තු  ෙය ඇත. 

 

ඇසතකම්න්තු  2022 ර්ඹ (රහබ/අරහබ) 

අ/අ විසතයඹ විඹදභ 

(රු.) 

ආදහඹභ 

(රු.) 

රහබ/අරහබ 

(කඳය මුරය 

විඹදක  

(රු.) 

මූරය 

විඹදක /කනමක 

ආදහඹක  

(රු.) 

රහබ/අරහබ 

(ඳසු මුරය 

විඹදක  ) 

(රු.) 

03 

්රධහන ෙහර්ඹහරඹ 
206,170,913 174,857,860 31,513,053 54,972,000 86,485,053 

ජන කමක 439,386,980 534,240,000 95,273,020 420,000 94,853,020 

කමක/යඵර් තු 1,512,876,897 924,238,442 (588,638,455) *300,422,993 288,215,462 

*අකනකුමක ආදහඹම්  

මුදල් ්රහවඹ 2022 

අ/අ විඹදම් (රු.) ආදඹම් (රු.) අතිරික්තඹ/ඌනතහඹ (රු) 

04 2,087,096,145 1,942,295,887 (144,800,258) 

්රහේධන විඹදම්   2022 

අ/අ  විසතයඹ විඹදභ(රු.ක  ) 

මූරයභඹ 

කබෞතිෙභඹ කවක්/ඳළර/ 

05 

කමක ගතහ නළත සිටුවීභ/නඩමකත ව අකනකුමක (කමක) රු ක  110 කවක්ටඹහය 52 

ඳහලු සිටුවීභ (කමක) රු ක  44 කවක්ටඹහය 23 

න ගතහ රු ක  31 කවක්ටඹහය77 

කනමක කඵෝගත රු ක  46  

කගතොඩනළගිලි/හවන/ෙහර්ඹහර රු ක  34  

ෙර්භහන්තලහරහ රු ක  17  

යඵර් ගතහ රු ක  144 කවක්ටඹහය 200 

්රධහන ෙහර්ඹහරඹ රු ක  25  

 

 



92 
 

වී අකශවි භණ්ඩරඹ  

වී කගතොවීන්කේ අකරවි ක ර වතිෙ කිරීභ, ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීභ වහ ඳහරිකබෝගිෙ ක ර 
ගතණන් සථහය කිරීභ වහ වී වහ වල් කතොගත ඳමකහ ගතළනීභ ්රධහන ගතඵඩහ ඉදි කිරීභ, ංවන 
හිරු විඹලීකම් ඹන්ත්ර සථහපිත කිරීභ, ගතඵඩහ ්රතිංසෙයණඹ    කිරීභ, බිම් යහක්ෙ ක රදී ගතළනීභ වහ 
පුහුණු වහ ංර්ධන, හික ෙම් දහඹෙමකඹ වහ පුනයහර්තන විඹදම් දළරීභ කභභ ආඹතනකණ ්රධහන 
ෙහර්ඹඹන් කආ . 

 

දළක්භ: 

වී ව වල් ක රට ගතළනීභ, ගතඵඩහ කිරීභ, ළෙසීභ වහ අකරවි කිරීභ පිළිඵ ්රමුඛ යහජය භළදිවමකෙරු 

ලකඹන් ෙටයුතු කිරීභ" 

ගභගවය : 

නිසඳහදෙඹහ වහ ඳහරිකබෝගිෙඹහ ඹන කදඳර්ලඹභ තෘේතිභමක න අයුරින් වී ව වල් ක රට ගතළනීකම්, 

ගතඵඩහ කිරීකම්, ළෙසීකම් වහ අකරවි කිරීකම් ක්රිඹහලිඹ දළනුකභන් වහ කුරතහකඹන් ඳරිපූර්ණ ව 

ෙහර්ඹඹ භණ්ඩරඹක් තුලින් හර්ථෙ ඉටු කිරීභ." 

භසා වළදින්ීමභ ගකටිගඹන්:   

වතිෙ ක රට වී ක රදී ගතළනීභ, වී ක රදී ගතළනීභ වහ වහ ක රදී ගතමක වී කතොගත සුයක්ෂිත රැසෙය 

තඵහගතළනීභ වහ අලය ගතඵඩහ ඉඩ ඳවසුෙම් ඇති ෙය ගතළනීභ. 

විධිනිගඹෝගත අනු කහ්තඹඹන් :-  

 වී කගතොවීන්කේ අකරවි ක ර වතිෙ කිරීභ වහ වතිෙ ක රට වී ක රදී ගතළනීභ  

 වී ව වල් කකශකඳොශ ක ර සථහය ඳමකහ ගතළනීභ 

 ශ්රී රහංකිෙඹන් වහ ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇති කිරීභ 

 වී කතොගත වහ වල් කතොගත ඳමකහ ගතළනීභ 

අයමුණු: 

 වී වහ කශකඳොකශහි සථහය ඉවශ ක රක් රඵහ දීභ  

 හධහයණ ක රෙට වල් රඵහදීභ 

 වල් කෙටීභ වහ ගතඵඩහ කිරීභ විාරභමක කිරීභ 

 ගතඵඩහ ධහරිතහ ළඩි කිරීභ 

 බහවිතහ කනොෙයන රද ගතඵඩහ නළත ්රතිංසෙයණඹ කිරීභ  

 විදයහමකභෙ වී ගතඵඩහ ෙර වළකි නවීන තහක්ණකඹන්  යුමක ගතඵඩහ ඉදි ෙය ගතළනීභ 

 ආයක්ෂිත කතොගතඹ සුයක්ෂිත තළන්ඳමක කිරීභට සුදුසු ගතඵඩහ ඵට ඳමක කිරීභ 
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මරය ප්රගති ඹ 2021.09.30 දිනට 
 

ළඹ ශිර්ඹ (Vote) 

2021 

ර්ඹට 

කන් ෙශ 

මුදර (රු.ක .) 

2021.09.30 

දක්හ නිදවස 

ෙය ඇති මුදර 

(රු. ක ) 

2021.09.30 ට මූරය ්රගතතිඹ 
(රු. ක ) 

මූරය ්රගතතිඹ 

්රතිලතඹක් 

ලකඹන්   

තය 

විඹදභ 
ඵළඳීම් 

අවිජා

කජ්ද 
 

පුනයහර්තන 

118-02-3-050-1503 

150.0 104.5    101.7 - - 97  

්රහේධන * ටවන 01 

118-02-3-050-2201 

500.0 -     35.5 - - 7  

හික ෙම් දහඹෙමකඹ  

118-02-3-050-2301 

2,171.0 1,435.4 1,435.4 - - 100  

ළඹ ශීර්ඹ වහ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංල ්රතිඳහදන ංර්ධන ළඩටවන්/යහඳෘති/ඳර්කණණ/කනමක 

නළත 

ළඹ ශීර්ඹ වහ බහණ්ඩහගතහයකණ ෘජු ්රතිඳහදන / ආඹතනකණ ෘජු ්රතිඳහදන / කනමක ්රතිඳහදන ඹටකමක සිදු ෙයන 

යහඳෘති   

ළඹ ශීර්ඹ වහ විකේල යහඳෘති (යහඳෘති ර්ගතඹ) :- (විකේල ණඹ, විකේල ආධහය, ්රතිඳහර්ලවීඹ,කනමක) 

මුළු එකතු 2උ821.0 1උ539.9 1උ572.6 - -  

 

* ටවන් 01-වී අකරවි භණ්ඩරඹ භඟින් 2020/21 භව ෙන්නකණ වී ක රදී ගතළනීභ වහ අතයලය 

ගතඵඩහ 35 ක් අලුමකළඩිඹහ කිරීභ වහ භවහ බහණ්ඩගතහයකඹන් 2021 ර්ඹ වහ අනුභත ්රහේධන 

්රතිඳහදන රළබුණු ඳසු පිඹහ ගතළනීකම් ඳදනභ භත රු. ක ලිඹන 35.5 ෙ මුදරක් ්රි රංෙහ යුධ වමුදහ 

කත කගතහ ඇත.  

 
ීම මිරදී ගතළනීභ - 2021.09.30 දිනට ප්රගති ඹ  

 

විසායඹ 
2020/21 භව කන්නඹ 

ීම ගභ.ගටො. 

2021 ඹර කන්නඹ 

ීම ගභ.ගටො. 

නහඩු ෘජු ක රදී ගතළනීභ 38,768 3,668 

 නිකඹෝිකතඹන් වයවහ ්රක තගතත වී ක රදී ගතළනීභ 5,031 916 

 කතත වී ක රදී ගතළනීභ 450 2,619 

ම්ඵහ ෘජු ක රදී ගතළනීභ 345 78 

විසායඹ 
2020/21 භව කන්නඹ 

ීම ගභ.ගටො. 

2021 ඹර කන්නඹ 

ීම ගභ.ගටො. 

 නිකඹෝිකතඹන් වයවහ ්රක තගතත වී ක රදී ගතළනීභ 181 24 

 කතත වී ක රදී ගතළනීභ 1 - 

කිරී ම්ඵහ ෘජු ක රදී ගතළනීභ - 9 

 නිකඹෝිකතඹන් වයවහ ්රක තගතත වී ක රදී ගතළනීභ - 1 

 කතත වී ක රදී ගතළනීභ - - 

මුලු එකතු ීම ගභ.ගටො. 44උ776 7උ315 

ටිනහකභ රු. මිලිඹන 2උ517.3 367.7 
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* 2019/21 භව ෙන්නකණදී කගතොවීන්කගතන් ෘජු වී ක රදී ගතළනීකම්දී නහඩු  වහ ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 
56.50 ඵළගින්ද, නිකඹෝිකතයින් වයවහ ්රක තගතත වී ක රදී ගතළනීකම්දී  නහඩු වහ ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 
55.00 ඵළගින්ද,  කතත වී ක රදී ගතළනීකම්දී නහඩු  වහ ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 46.00 ඵළගින්ද, 
 
2021 ඹර ෙන්නකණදී කගතොවීන්කගතන් ෘජු වී ක රදී ගතළනීකම්දී නහඩු  වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 51.50 ක්ද ම්ඵහ 
වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 53.50 ක්ද  කිරී ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 58.50 ක්ද ඵළගින්ද, නිකඹෝිකතයින් වයවහ 
්රක තගතත වී ක රදී ගතළනීකම්දී  නහඩු  වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 51.50 ක්ද, කතත වී ක රදී ගතළනීකම්දී නහඩු  වී කි. 
ග්රෆ. 1 ක් රු. 48.00 ක්ද ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 44.00 ක්ද  කිරී ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 53.00 ක්ද 
ඵළගින්ද ක රදී කගතන ඇත.  

 

්රිඹහත්භක කයන ප්රගද්ල - 

  
මුරතිආ,වුනිඹහ, කිලිකනොජාචිඹ, භන්නහයභ, ඹහඳනඹ, ත්රිකුණහභරඹ භඩෙරපු , අම්ඳහය , භවනුය,    
ඵදුල්ර , කුරුණෆගතර , පුමකතරභ ගතම්ඳව භහතකල් කඳොකශොන්නරු වම්ඵන්කතොට කභොණයහගතර 
යමකනපුය දිසත්රික්ෙඹ, භහතය ,  ව අනුයහධපුය දිසත්රික්ෙ 
 
 

2. මරය ගාොයතුරු  
 

අයමුදල් ්රබඹ 
(කේශීඹ /විකේශීඹ) 

කේශීඹ මුළු ඇසතකම්න්තු මුදර (රු.ක .) 
වී ක රදී ගතළනීභ 
හික ෙම් දහඹෙමකඹ 
්රහේධන විඹදම්  
පුනයහර්තන විඹදම්  
 

රු. මිලිඹන 
 

 19,755.0 
    2,171.0 
      500.0 
      150.0 

22උ576.0 

 

මරය වහ ගබෞි ක ප්රගති ඹ 2021.09.30 දක්හ - රු. මිලිඹන  
 

්රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතා ්රිඹහකහයකම් 

2021 

්තඹට 

ගන්කශ 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි.  

මරය ප්රගති ඹ 

(රු.මි  

යහඳෘි ඹ /ළඩටවන ඹටගත් රඵහදීභට 

අග්ක්ෂිා ළඩ / ගේහ ව ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

 

 

 

 

1) වී ක රදී ගතළනීභ - භව ෙන්නඹ 

කභකවයුම් විඹදම් වහ 

15,950.0 

    705.0 

2,517.3 

    44.0 

2020/21 භව ෙන්නකණදී නහඩු වී කභ.කටො. 

44,249 ක්, ම්ඵහ වී කභ.කටො. 527.0 ක් කර 

මුලු වී කභ. කටො. 44,776 ක් ක රදී කගතන ඇත. 

(කගතොවීන්කගතන් ෘජු වී ක රදී ගතළනීකම්දී නහඩු  වහ 

ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 56.50 ඵළගින්ද, 

නිකඹෝිකතයින් වයවහ ්රක තගතත වී ක රදී ගතළනීකම්දී  

නහඩු වහ ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 55.00 

ඵළගින්ද,  කතත වී ක රදී ගතළනීකම්දී නහඩු  වහ 

ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 46.00 ඵළගින්ද ක රදී 

කගතන ඇත.) 

වී ක රදී ගතළනීභ - ඹර ෙන්නඹ 
2,945.0 

 

367.7 

 

2021 ඹර ෙන්නකණදී නහඩු වී කභ.කටො. 7,203 

ක්, ම්ඵහ වී කභ.කටො. 102.0 ක් වහ කිරී ම්ඵහ 

වී කභ.කටො. 10 ක් කර මුලු වී කභ. කටො. 7,315 

ක් ක රදී කගතන ඇත. 
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්රිඹහත්භක ළරළසභ අනු ඉරක්ක 

ගතා ්රිඹහකහයකම් 

2021 

්තඹට 

ගන්කශ 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි.  

මරය ප්රගති ඹ 

(රු.මි  

යහඳෘි ඹ /ළඩටවන ඹටගත් රඵහදීභට 

අග්ක්ෂිා ළඩ / ගේහ ව ගබෞි ක 

ප්රගති ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

වී ක රදී ගතළනීභ - ඹර ෙන්නඹ 

කභකවයුම් විඹදම් වහ 

 

155.0 
17.3 

 

(කගතොවීන්කගතන් ෘජු වී ක රදී ගතළනීකම්දී නහඩු  

වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 51.50 ක්ද ම්ඵහ වී කි. 

ග්රෆ. 1 ක් රු. 53.50 ක්ද  කිරී ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 

1 ක් රු. 58.50 ක්ද ඵළගින්ද, නිකඹෝිකතයින් 

වයවහ ්රක තගතත වී ක රදී ගතළනීකම්දී  නහඩු  වී 

කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 51.50 ක්ද, කතත වී ක රදී 

ගතළනීකම්දී නහඩු  වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 48.00 

ක්ද ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 50.00 ක්ද  කිරී 

ම්ඵහ වී කි. ග්රෆ. 1 ක් රු. 53.00 ක්ද ඵළගින්ද 

ක රදී කගතන ඇත.) 

 

 

2) භවජන ඵළංකු වහ රංෙහ ඵළංකු 

භඟින් රඵහගතමක සඩඳන ණඹ ෙහලීන 

ණඹක් කර හරිෙ ලකඹන් කගතවීභ 

 

2,171.0 

 

1,435.4 

 

භවජන ඵළංකු භඟින් 2021 ර්ඹට 

අදහර අඹළඹ භඟින් ්රතිඳහදන කන් ෙර 

ඳසු කගතවිඹ යුතු ණඹ වහ කඳොලී මුදල් 

ංකලෝධනඹ ෙය ඇති අතය, 2021 ර්ඹ 

වහ අලය මුලු හික ෙම් දහඹෙමක රු. 

ක ලිඹන 2,176.3 ක් කආ. 

3) න ගතඵඩහ 04 ක් ඉදි කිරීභ 200.0 - 
භවහ බහණ්ඩහගතහයඹ භඟින් ්රතිඳහදන රඵහ 

කනොදීභ භත යහඳෘතී ආයම්බ ෙය කනොභළත. 

4) ගතඵඩහ 100 ක් වහ  ංවන වී 

විඹලීකම් ඹන්ත්ර සථහපිත කිරීභ 
20.0 - 

භවහ බහණ්ඩහගතහයඹ භඟින් ්රතිඳහදන රඵහ 

කනොදීභ භත යහඳෘතී ආයම්බ ෙය කනොභළත. 

5) ගතඵඩහ අලුමකළඩිඹහ කිරීභ වහ 

නවීෙයණඹ කිරීභ 

 

175.0 

 

35.5 

වී අකරවි භණ්ඩරඹ භඟින් 2020/21 භව 

ෙන්නකණ වී ක රදී ගතළනීභ වහ අතයලය 

ගතඵඩහ 35 ක් අලුමකළඩිඹහ කිරීභ වහ භවහ 

බහණ්ඩගතහයකඹන් 2021 ර්ඹ වහ 

අනුභත ්රහේධන ්රතිඳහදන රළබුණු ඳසු 

පිඹහ ගතළනීකම් ඳදනභ භත රු. ක ලිඹන 

35.5 ෙ මුදරක් ්රි රංෙහ යුධ වමුදහ කගතහ 

ඇත.  

 

6) බිම් යහක්ෙ 15,000 ක් ක රදී ගතළනීභ 

100.0 - 

භවහ බහණ්ඩහගතහයඹ භඟින් ්රතිඳහදන රඵහ 

කනොදීභ භත යහඳෘතී ආයම්බ ෙය කනොභළත. 

 

7) පුහුණු වහ ංර්ධනඹ 
5.0 - 

” 

 

8) පුනයහර්තන විඹදම් 
150.0 101.7 

ළටුේ, දීභනහ වහ අකනකුමක පුනයහර්තන 

විඹදම් වහ ළඹ ෙය ඇත. 

මුළු එකතු 
22උ576.0 4උ518.9  
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2022 ්තග  අඹළඹ ඇසාගම්න්තු (ඉරක්ක ගතා ාං්තධන ළඩටවන් වහ පුනයහ්තාන විඹදම් 

වහ  

 
 රු. මිලිඹන රු. මිලිඹන 

1) ීම මිරදී ගතළනීභ  
භව ෙන්නකණ වී ක රදී ගතළනීභ - කභ. කටො. 300,000 ක් x රු. 50 15,000.0 
ඵළංකු කඳොලී 375.0 
කභකවයුම් විඹදභ    710.0 16,085.0 

ඹර ෙන්නකණ වී ක රදි ගතළනීභ - කභ. කටො. 200,000  ක් x රු. 50 10,000.0 
ඵළංකු කඳොලී 375.0 
කභකවයුම් විඹදභ    475.0 10,850.0 

  26,935.0 

අඩු ෙශහ :- වී විකිණීකභන් රළකඵන මුදල් ( වී 500,000 x රු. 50 – 3  විඹලි ඵය) (24,250.0)   

  2,685.0 

2) හිමිකම් දහඹකත්ඹ 
ඳළයණි සඩඳන ණඹ ෙහලීන ණඹක් කර හරිෙ  

ලකඹන් කගතවීභ - රංෙහ ඵළංකු වහ භවජන ඵළංකු 

 ්රහේධන කෙොට 1,588.0 

 කඳොලී මුදර 1,341.0 2,929.0 

 

3) ප්රහේධන විඹදම්  1,182.0 

 
ගතඵඩහ ඉදි කිරීභ, සථහය මකෙම් නවීෙයණඹ වහ ළඩිදියුණු කිරීභ 260.0 
 

ප්රහේධන ත්කම් අත්ඳත් කය ගතළනීභ 
හවන ක රදී ගතළනීභ 100.0 
ෙභමක, ෙහර්ඹහර ෙහභය වහ අකනකුමක කගතොඩනළගිලි ඉදි කිරීභ 94.0 
මීය කතොටමුල්ර ්රධහන ෙහර්ඹහරඹ ඉදි කිරීභ 150.0 
ගතඵඩහ 80 ක් වහ ළසිකිලි ඉදි කිරීභ 40.0 
වී විඹලීකම් ඳේධති ඉදි කිරීභ 100.0 
සර්ඹකෙෝ සථහපිත කිරීකම් ළඩටවන 100.0 
ගතඵඩහ අලුමකළඩිඹහ කිරීභ  250.0 
සථහය මකෙම්, ඹන්ත්ර සත්ර ක රදී ගතළනීභ, ඉඩම් ළඩිදියුණු කිරීභ 22.0 
පුහුණු වහ ංර්ධන ළඩටවන් 30.0 

ගතඵඩහ අලුමකළඩිඹහ කිරීභට අදහර 2021 ර්කණ ඵළදීම් 36.0 

 

4) පුනයහ්තාන විඹදම් 
පුේගතර ඳඩිනඩි 171.6 

ගතභන් විඹදම් 0.8 

ළඳයුම්     7.2  

නඩමකතු විඹදම්  5.5  

කේහ 285.1  

 470.2 
අඩු ෙශහ :- ආදහඹම් (34.0) 436.2         
මුලු එෙතු 7උ232.2 

 

මරය ඉරක්ක 2022 

 

ළඹ ශිර්ඹ (Vote) 2022 ර්කණ ඉරක්ෙ (රු.ක .) 

වී ක රදී ගතළනීභ 26,935.0 

හික ෙම් දහඹෙමකඹ 2,929.0 

්රහේධන 1,182.0 

පුනයහර්තන 436.2 
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කවක්ටර් කෙොබ්ඵෆෙඩු කගතොවිෙටයුතු ඳර්කණණ වහ පුහුණු ආඹතනඹ 

වළඳින්වීභ  

කවක්ටර් කෙොබ්ඵෆෙඩු කගතොවි ෙටයුතු ඳර්කණණ වහ පුහුණු කිරීකම් ආඹතනඹ 1972 අංෙ 05 දයන 

කගතොවිෙටයුතු ඳර්කණණ වහ පුහුණු කිරීකම් ආඹතන ඳනත ඹටකමක 1972 කර් සථහපිත ෙය ඇත. 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ ඹටකමක ඇති යසථහපිත ආඹතනඹක් කර එඹ ක්රිඹහමකභෙ කආ. ්රතිඳමකති 

කක්න්ද්රීඹ ඳර්කණණ දිරි ගතළන්වීභ ව ෙෘෂිෙහර්ක ෙ වහ ග්රහමීය ඹ ක්කේත්රඹන්හි පුහුණු අලයතහ ළපිරීභ 

ආඹතනඹ පිහිටුවීකම් මූලිෙ අයමුණ කආ. ෙහර්ඹබහයඹ ; ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ වහ කගතොවිෙටයුතු 

ංර්ධනඹට අදහර භහජ ආර්ක ෙ ඳර්කණණ සිදු කිරීභ ව එභ ඳර්කණණඹන්හි කොඹහ ගතළනීම් 

්රතිඳමකති තීයණ ගතළනීභ වහ ්රතිඳමකති ම්ඳහදෙයින්ට කඹොමු කිරීභ එහි ්රධහන ෙහර්ඹඹකි.   

දළක්භ           

  තියහය කගතොවිජන වහ ග්රහමීය ඹ ංර්ධනඹ වහ දළනුභ ජනනඹ ෙය කඵදහ වළරීකම් ්රමුඛඹහ වීභ. 

ගභගවය     

ඳර්කණණ වහ පුහුණු ෙටයුතු ඇසුරින් කගතොවිජන වහ ග්රහමීය ඹ ක්කේත්රඹ ලක්තිභමක කිරීභ.  

මරය ව ගබෞි ක ප්රගති ඹ 

බහණ්ඩහගතහයඹ විසින් 2021 ර්ඹ වහ රුපිඹල් ක ලිඹන 35 ක් කන් ෙය තිකබ්. කෙ  කේ නමුමක, 

කෙොවිඩ් 19 ංගතත තමකමකඹ තුශ යට කිසිඹම් ෙහරඹක් දවහ හ තළබුණි.   කවේතුකන් ළරසුම් 

ෙය තිබූ ක්කේත්ර ක්රිඹහෙහයෙම් සීභහ විඹ. එභ නිහ ආඹතනිෙ ක්රිඹහෙහරී ළරළසභට අදහශ මූරය වහ 

කබෞතිෙ ්රගතතිකඹහි ඉරක්ෙ ෙයහ ශඟහ වීභට කනොවළකි විඹ. කෙකේ කතමක, අක්රේල්-අකගතෝසතු ෙහරඹ 

තුශ ඳර්කණණ ෙණ්ඩහඹභ ක්රිඹහෙහරී ළරළසකභන් සබ්ඵට කගතොස ජහතිෙ ළදගතමකෙභක් ඇති 

ක්රිඹහෙහයෙම්ර නිඹළකශක න් සිඹ බුේාරභඹ වළකිඹහකන් උඳරිභ ්රකඹෝජන රඵහ ගතමකව. (ජහතිෙ 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ්රතිඳමකති කෙටුම්ඳත භහකරෝචනඹ කිරීභ, „ෙහඵනිෙ කගතොවිතළනට භහරුවීභ: ගතළටලු, 

අභිකඹෝගත ව කඹෝජනහ ඹන භහතෘෙහ ඹටකමක හර්තහ ක් කිරීභ, ෙහඵනිෙ ෙෘෂිෙර්භහන්තඹට 

භහරුවීභ පිළිඵ භහර්ගත සිතිඹභක් කෙටුම්ඳමක කිරීභ; ජහතිෙ ඳහරිරිෙ ්රතිඳමකතිඹ භහකරෝචනඹ කිරීභ 

ළනි) 

2021 ළේතළම්ඵර් අහනඹ න විට ආඹතනකණ මූරය ්රගතතිඹ  
 
ළඹ ශී්තඹ  

2021 ්තඹට 

ගන් කර මුදර 

රු.මිලිඹන 

2021.09.30 

දක්හ නිදවස 

කය ඇි  

මුදර 

2021.09.30ට මරය ප්රගති ඹ 

 
මරය 

ප්රගති ඹ 

ප්රි ලාඹක් 

ලගඹන් % 

ාය 

විඹදභ 

ඵළඳීම්  අවිච්ගේද  

පුනයහර්තන  200 135 126 _ _ 93 

්රහේධන  35 2 0.427 0.458 0.150 52 

ළඹ ශීර්ඹ වහ විකේල යහඳෘති (යහඳෘති ර්ගතඹ) : (විකේල ණඹ, විකේල ආධහය,්රතිඳහර්ලවීඹ,කනමක) 
 

 අනුයහධපුය දිසමකරික්ෙකණ වී 
ගතහ ෙටයුතු කෙකයහි ෙෘෂි 
ආඹහේති කේහන් හි ඵරඳෆභ 
පිලිඵද අධ්ඹඹනඹ 

4.53 1.35     

මුදර 4.53 1.35     

 

අදහශ ර්ඹ වහ ඳර්කණණ අධයඹන 20ක් ළරසුම් ෙය තිබුණි. අකේක්ෂිත අධයඹනඹන් 

ම්ඵන්ධකඹන්, ඳර්කණණ කඹෝජනහ ංර්ධනඹ කිරීභ, ඳර්කණණ වහ පුහුණු ෙක ටුකආ (RTC) 
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අනුභළතිඹ රඵහ ගතළනීභ ව ක්කේත්ර කභරම් ෙස කිරීභ ඇතුළු සිඹලුභ මූලිෙ ෙටයුතු යට හ 

දළමීය භට කඳය සිදු ෙයන රදී.  

 

ඳර්කණණ වහ පුහුණු ෙටයුතු වහ ඳර්කණෙඹන්කේ කබෞතිෙ භළදිවමකවීභ සීභහ වීභ කවේතුකන් 

COVID-19 ංගතතඹ ආඹතනකණ ෙටයුතුරට ඵහධහ ෙශ ද, ංගතතඹ ආයම්බකණදීභ සථහඳනඹ 

ෙයන රද භහර්ගතගතත ඳේධතිඹ ආඹතනිෙ අයමුණු හක්හමක ෙය ගතළනීකම් ඉතහ හර්ථෙ උඳහඹ 

භහර්ගතඹක් විඹ. 

අභිකඹෝගත භධයකණ වුද කකශකඳොශ කතොයතුරු යහඳෘතිඹ අඛණ්ඩ ඳමකහකගතන ඹක න් 

ආඹතනකණ ්රධහන ගතකීභ ඉටු කිරීභට ද වළකි විඹ. 

 අධයඹන කිහිඳඹෙභ අන් හර්තහ ෙස කිරීභ ව ංසෙයණඹ කිරීභ ව ඳර්කණණ හර්තහ 

නිකුමක කිරීභ ෙඩිනම් කිරීකම් අසථහ ද 2021 ර්ඹ තුශ සිදු කෙරුණි. භවය ඳර්කණණ අධයඹන 

භහර්ගගතත ්රභකආදඹ බහවිතහ ෙයක න් විෙල්ඳ ්රභ උඳකඹෝීම ෙයගතනික න් ෙහකරෝචිත කර නිභ කිරීභට 

ළරසුම් ෙයක න් ති කබ්. විසතය ෙය ඇති ඳරිදි, දළනට ඳතින ම්ඳමක ඉදිරි භහ තුන තුශදී කභකී මූරය 

ඉරක්ෙඹ පුයහ ගතළනීභ වහ සිඹ ම්ඳමක ලින් පූර්ණ ධහරිතහකඹන් කඹදවීභට ආඹතනඹ ළරසුම් 

ෙය ඇත. 

 

ඳර්කණණ අධයඹන ව පුහුණු ළඩටවන් රළයිසතු ව එහි අයමුණු 02 ව 03 ගුර දක්හ 

තිකබ්. 

 

ගු 02:  ඳ්තග ණ  
 

අ/අ යහඳෘි ඹ  මරය  (රු.මිලිඹන  කබෞතිෙ (%) 

ඉරක්ෙ ්රගතතිඹ ඉරක්ෙ ්රගතතිඹ 

1 ශ්රී රංෙහකආ ආවහය කඵෝගත අංලකණ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

යහේතිඹ වහ උඳකදස ළඳයීභ. අභිකඹෝගත, ගතළටළු ව 

ළඩිදියුණු කිරීකම් විෙල්ඳ 
0.025 0 40 30 

2 කිරි නිසඳහදනඹ වහ ව 2006 ර්කණ ෙස ෙශ 

්රතිඳමකතිභඹ ඇගතයීකම් අධයඹනඹ 
0.085 0 50 33 

3 ශ්රී රංෙහකආ අර්තහඳල් කඵෝගතඹ පිළිඵ අගතඹදහභ 

විලසකල්ණඹ 
0.03 0 38 30 

4 ශ්රී රංෙහකආ ීජජ ක්කේත්රකණ මකභන් ්රගතතිඹ, එහි 

විබතහඹන් ව එඹ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ අලය 

්රතිඳමකතිභඹ විෙල්ඳඹන් ළඳයීභ පිළිඵ අධයඹනඹ 
0.1 0.037 35 30 

5 ශ්රී රංෙහකආ ්රධහන ඳශතුරු අඳනඹන විබඹ පිළිඵ 

ආර්ක ෙ විලසකල්ණඹ 
0.13 0.037 39 34 

6 පුයන් කුඹුරු ගතහ කිරීකම් ්රඹමකනඹන්කේ හර්ථෙමකඹ 0.085 0 45 35 

7 ෙහඵනිෙ වී ගතහ ව තරුණ වබහීමමකඹ වයවහ 

ක්රිඹහෙහරී කුඹුරු ඉඩම් බහවිතඹ 
0.055 0 45 35 

8 ලස රී රංෙහකආ කරොකුළණු නිසඳහදනඹ ව 
අකරවිෙයණඹ : අගතඹදහභ විලසකල්ණඹ 

0.04 0.001 49 44 
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අ/අ යහඳෘි ඹ  මරය  (රු.මිලිඹන  කබෞතිෙ (%) 

ඉරක්ෙ ්රගතතිඹ ඉරක්ෙ ්රගතතිඹ 

9 ඵඩඉරිඟු වහ අගතඹදහභ විලසකල්ණඹ : මකමක 
ආවහය ව ආවහය ෙර්භහන්ත වහ උඳකඹෝගි ෙය 
ගතළනීකම් ගතළටළු වඳුනහ ගතළනීකම් විබතහ 

0.03 0.037 50 48 

10 ශ්රී රංෙහකආ කෝඹහ කඵෝංචි ගතහකආ අගතඹදහභ 

විලසකල්ණඹ 
0.02 0 50 37 

11 ශ්රී රංෙහකආ එශළු ඳශතුරු ව අතිකර්ෙ ආවහය 

කඵෝගතර හකේක් හසි පිළිඵද අධයඹනඹ 
0.18 0 70 50 

12 අභතය ආදහඹම් උමකඳහදනඹ ව ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ 

උකදහ ෙෘෂි යහඹෙමකඹ ෙෘෂි යහඳහය 

ංර්ධනඹ තුළින් ශ්රී රංෙහකආ වතු ගතහ ්රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

0.64 0.188 45 38 

13 ශ්රී රංෙහකආ ඉවශ ටිනහෙභකින් යුමක ඳරතුරු කබෝගත 

නිසඳහදනකණදී ජරඹ වහ ඵරලක්ති ඳරිකබෝජනඹ වහ 

 ෙහඵේධ විදුම් පිළිඵ අධයඹනඹ   
- - 50 35 

14  ්රි රංෙහකආ නයෙයණඹ ව එශළු අගතඹදහභ : 

ගතහබිකම් සිට ඳරිකබෝජනඹ දක්හ 
- - 50 35 

15 ශ්රී රංෙහකආ ක රිස නිසඳහදන වහ අකරවිෙයණ ්රණතහ - - 35 30 

16 කේශීඹ ෙෘෂි යහඹෙයින් විසින් ඳමකහකගතන ඹනු 

රඵන ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කේහ වයවහ කගතොවිඳර 

ඹහන්ත්රීෙයණඹ දවහ කක්න්ද්රසථහන ළඳයීභ ; 

අභිකඹෝගත වහ අසථහන්   

0.075 0.03 60 34 

17 ශ්රී රංෙහකආ විඹළි ෙරහඳකණ වී ගතහ සිදු ෙයන සුළු 

ඳරිභහණ කගතොවි ්රජහ අතය ඉඩම්  ෙහඵේධෙයණඹ : 

කගතොවි ්රජහකේ දළක්භ ව එෙඟමකඹ 
0.03 0 38 35 

18 ශ්රී රංෙහකආ කේශ්රීඹ ළදගතමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ උරුභඹන්; 

වදුනහ ගතළනීභ  ,උඳකඹෝීමතහඹ ව ංයක්ණඹ  
0.154 0.073 63 49 

19 හණිජ භට්ටකම් ෙහඵනිෙ කඳොකවොය නිසඳහදනඹ : 

අභිකඹෝගත වහ ්රණතහ 
0.06 0 50 40 

20 ආවහය කඵෝගත අංලකණ කයෝගත වහ ඳළිකඵෝධ 

ෙශභනහෙයණඹ වහ ්රජහ කක්න්ද්රීඹ ජංගතභ දුයෙථන 

ඳදනම් ෙයගතමක විදුම් ර හර්ථෙමකඹ පිළිඵ 

අධයඹනඹ 

0.3 0 75 35 

21 ශ්රී රංෙහකආ උඩයට එශළු කගතොවීන්කේ ඳහංශු 

ංයක්ණ ක්රිඹහලිඹට ඵරඳහන හධෙ 
0.23 0.063 35 24 
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ගු  03: 2021 ්තඹ වහ ඉරක්කගතා පුහුණු ළඩටවන් 

 
 පුහුණු ළඩටවන් මරය  (රු.මිලිඹන  කබෞතිෙ (%) 

ඉරක්ෙ ්රගතතිඹ ඉරක්ෙ ්රගතතිඹ 

1 
ග්රහමීඹ ආ්තථිකඹ ඉවශ නළාංීමභ වහ කහන්ාහ ගගතොවි 

යහඹකයින් ලක්ි භත් කිරීගම් පුහුණු ළඩටවන 
1.2 0.3 100 20 

2 

ආයක්ෂිා ආවහය ව යරඹ වහ යනාහගේ අයිි ඹ 

වි ක කයමින් ගෞතඹ ම්ඳන්න ව පරදහයී 

යහි ඹක් ගගතොඩනළත්භ” පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 

4 න  ෙහර්තු 

 

3 

ග්රහභ ාං්තධන ළඩටවන් ළරසුම් කිරීභ ව 

කශභනහකයණඹ වහ ප්රයහ වබහත්ත් ක්රභගදදඹ 

බහවිාහ කිරීභ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 

4 න  ෙහර්තු 

 

4 

ශ්රී රාංකහගද කෘෂිකහ්තමික අාංලඹ ව කෘෂිකහ්තමික 

නගෝත්ඳහදනඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ වහ භහය 

ජීවිකරුන් ඵරගතළන්ීමභ ිගදහ යහඳෘි  ක්රභගදදඹ 

පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන. 

0.3 0 100 0 

5 

කෘෂි යහඳහය වහ අගරවි යහ්ි ඹ පිළිඵ  

දළනුගභන් පිරි ාරුණ භහයඹක් වහ කෘෂි  

 යහඳහය වහ අගරවිකයණ යහ්ි ඹ 

පිළිඵ නයහඹහත්භක වහ ප්රහගඹෝිකක දළනුභ  

්තධනඹ කිරීභ 

4 න  ෙහර්තු 

 

 

 

2022 ර්කණ මූරය ඉරක්ෙ ;  

ළඹ ශී්තඹ 2022  ්තග  ඉරක්ක (රු.මි.  

පුනයහර්තන  273.38 

්රහේධන  34. 64 
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ශ්රී රංෙහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකති බහ  

වළඳින්ීමභ  

ශ්රී රංෙහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකති බහ (SLCARP), 1987 අංෙ 47 දයන ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඳනත ඹටකමක ජහතිෙ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ෙශභනහෙයණකණ විකලේ අයමුණු ඇති පිහිටුනු 

රළබූ ආඹතනඹක් න අතය ජහතිෙ ෙෘෂි ඳර්ණඹන් පිළිඵ උඳකේලෙමක ූමක ෙහ එඹ ට ඳළරී 

ඇති ්රධහන ගතකීභයි.  එඹට අභතය, ජහතිෙ ෙෘෂි ඳර්කණණඹන් වහ ඵළඳුන   ජහතිෙ ෙෘෂි 

ඳර්කණණඹන් වහ ආධහය කිරීභ, ්ර්ධනඹ කිරීභ, ම්ඵන්ධීෙයණඹ කිරීභ ව අධීක්ණඹ කිරීභ 

ඹන භුක ෙහ ද ශ්රී රංෙහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකති බහ විසින් සිදුෙයණු රඵයි.   වහ 

ඳනත භගින් අනිහර්ඹ ෙහර්ඹඹන් 13ක් වඳුන්හ දී ඇත.   ඹටකමක ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකති 

වහ උඳහඹ භහර්ගත  ෙස කිරීභ, ඳර්කණණ ්රමුඛතහ ක්කේත්ර වඳුනහ ගතළනීභ, ඳර්කණණ කඹෝජනහලින් 

නිර්කේල කිරීභ, ෙරභනහෙයණඹර ්රගතති භහකරොචනඹ, අමක ්රගතති හර්තහ ඇගතයීභ, අදහර විඹ 

ක්කේත්රර කතොයතුරු හුභහරු ෙයගතළනීභ තුළින් ඳර්කණණරදී මුහුණකදන ගතළටළු නියහෙයණඹ 

කිරීභ වහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ විදයහඥයින් දවහ ඳලසචහමක උඳහාර අසථහ රඵහදීභ භගින් ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ඳර්කණණ අංලකණ භහන ම්ඳමක ංර්ධනඹ සිදු කිරීභ, ෙෘෂිඳර්කණණ ආඹතනර කබෞතිෙ වහ 

භහන ම්ඳමක කතොයතුරු පිළිඵ අදහර අභහතයහංල දළනුමක කිරීභ වහ ෙෘෂිඳර්කණෙඹන් දිරිභමක 

කිරීකම් ළඩටවන් සිදුකිරීභ ්රධහන ක්රිඹහෙහයෙම් කආ 

ශ්රී රංෙහ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රතිඳමකති බහ තු ූමක ෙහන් ට අදහර ්රතිඳමකති ඇතුරමක ෙය 

ඇමකකමක කෞබහගතයඹ දළක්භ ජහතිෙ ්රතිඳමකතිකඹහි, ජනතහ කක්න්ද්රීඹ ආර්ථෙඹ ඹටකමක වඳුනහ කගතන 

ඇති  නකෝමකඳහදනඹන් වහ සිදුෙයණ  ඳර්කණණ (5 න ඳරිජාකේදඹ)  ්රතිඳමකති   ඹටකමක න 

අතය  හ ඳවත වන්ඳරිදි කආ;  

1. ළඩි අසළන්නක් රඵහකදන, කයෝගත රට සකයොමකතු කදන ව හම්්රදහයිෙ නිසඳහදන ගුණඹ යහ 

තඵහ ගතන්නහ ීජජ නිසඳහදනඹ,  න ගතහ ්රභ දියුණු කිරීභ,  නවීන තහක්ෂණිෙ ඹන්කත්රෝඳෙයණ ව 

උඳෙයණ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ අලය ඳර්කණණඹන් සිදුකිරීභ වහ ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලකණ 

හර්ෂිෙ අඹළඹ තුළින් නිලසචිත කෙොටක් ජහතිෙ විලසවිදයහරරට ව අදහශ ෙෘෂිඳර්කණණ 

ආඹතනරට රඵහ දීභ. 

2. නවීන දජ ඳළිකඵෝධනහලෙ ව අඩු විඹදම් ඳළිකඵෝධ ෙශභනහෙයණ ඳේධතිඹක් දියුණු කිරීභ 

වහ ආධහය ළඳයීභ 

3. ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණරට ම්ඵන්ධ කේශීඹ ආඹතනරට ජහතයන්තය ආඹතන භඟ 

වකඹෝගතකඹන් ෙටයුතු කිරීභට ඳවසුෙම් ළරසීභ වහ යහජය තහන්ත්රිෙ ඵතහ ර්ධනඹ කිරීභ 

 නගෝත්ඳහදනඹන් වහ වූ ඳ්තග ණ  

ඳර්කණණ ෙශභණහෙයණඹ ඹටකමක ජහතිෙ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ළරළසභ ව ඵහු-විඹ 

ඳර්කණණ ්රදහන කඹෝජනහ ්රභඹ (IIMDRGS) ඹටකමක ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ කවෝ ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ 

ආ්රිත ඳර්කණණ ඳළළමකකන ඳර්කණණ ආඹතන /ජහතිෙ විලස විදයහර වහ ඳර්කණණ යජඹ 

භඟින් අයමුදල් ඳඹනු රළකබ්. ඉවත වන් අයමුදල් ්රදහන වහ අලය ඳර්කණණ 

ෙශභනහෙයණඹ කිරීභට SLCAR ඵළඳී ඇති අතය අයමුදල් ළඳයීභ වහ න ඳර්කණණ 

කඹෝජනහලීන්  නිර්කේල කිරීභ , ඳර්කණණ යහඳෘති ර ්රගතති භහකරෝචනඹ, ව ඳර්කණණඹ 

අහනකණ, අන් ඳර්කණණ හර්තහ ඇගතයීභ ළනි ක්රිඹහෙහයෙම් භහරහක් ඇතුශමක කආ. 2021 

ර්කණ මුල් භහ 9 තුශ ඉවත වන් ්රතිඳමකති කදෙට අදහශ ඳවත වන් ක්රිඹහෙහයෙම් සිදු ෙයන 

රදී. 
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1. 2021 ්තඹ වහ ඳ්තග ණ යහඳෘි  නි්තගද්ල කිරීභ: කම් ඹටකමක ඳර්කණණ කඹෝජනහ 42 ක් 

ඇගතයීකභන් ඳසු යහඳෘති 38 ක් වහ අයමුදල් ළඳයීභ නිර්කේල ෙය ඇත. 

2. දළනට සිදු කෙකයක න් ඳතින ඳර්කණණ යහඳෘති 66 ක් ෙශභනහෙයණඹ කිරීභ (2020 කර් 

ක්රිඹහමකභෙ ව වහ 2021 දී අළුතින් නිර්කේශිත යහඳෘති). 

3. 2020 ර්කණ ජහතිෙ ෙෘෂිඳර්කණණ ඳේධතිකණ ඳර්කණණ ආඹතනර ඳර්කණණ ක්රිඹහෙහරී 

ළරසුම්හි අමකෙයගතමක ්රගතතිඹ අධීක්ෂණඹ 

4. 2022 ර්ඹ වහ න ඳර්කණණ ංෙල්ඳ 105 ක් එෙතු ෙය ඇති අතය කම් න විට එභ 

ංෙල්ඳ ඳත්රිෙහ ඇගතයීකම් ක්රිඹහලිඹ ආයම්බ ෙය ඇත 

5. ඳර්කණණ අන් හර්තහ 10 ක් කම්න විට ඇගතයීභ වහ එෙතුෙය ඇත 

 නගෝත්ඳහදනඹන් වහ වූ ඳ්තග ණ  

ජහතයන්තය ෙෘෂිඳර්කණණ ආඹතන භඟ ම්ඵන්ධතහ ව වකඹෝගිතහඹ ඳමකහ ගතළනීභ ඉවත 

්රතිඳමකතිඹ වහ ම්ඵන්ධ තමක ්රධහන ගතකීභකි.කම්න විට ඳවත දළක්කන ජහතයන්තය ඳර්කණණ 

ආඹතන භඟ ක්රීඹ ඳර්කණණ වකඹෝීමතහඹන් කගතොඩ නගතහකගතන ඇත. 

• ඉන්දිඹහනු ෙෘෂිෙර්භ ඳර්කණණ බහ (ICAR) 

 භළකල්සිඹහනු ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ වහ ංර්ධන ආඹතනඹ (MARDI) 

• ෙෘෂි ඳර්කණණ ආඹතනඹ වහ ව ආසිඹහ ඳළසිෆික් ංගතම් (APAARI) 

ඊට අභතය, ජහතිෙ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ්රභකණ ඳර්කණෙයින් වහ ධහරිතහ ර්ධන න ළඩ 

ටවන් භඟින් ඳර්කණණ ළඩටවන් ර ෙහයූක්ෂභතහ ඉවශ නළංවීභ ව ඳර්කණණ ආඹතන 

රින් ය භහකරෝචනඹ කිරීභ  

ප්රගති ඹ; 

නගෝත්ඳහදනඹන් වහ වූ ඳ්තග ණ  

 

 

 

අ/අ ්රිඹහකහයකභ 

අනුභා 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි.  

විඹදම් 

(රු.මි  

ප්රගති ඹ % 

ගබෞි ක ප්රගති ඹ රනගඹන් 
මූරයභඹ කබෞතිෙ 

1 

ජහතිෙ 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ඳර්කණණ 

ළරළසභ (NARP) 

ඹටකමක 2021 

ර්කණ දී අයමුදල් 

ළඳයීභ වහ 

ඳර්කණණ 

යහඳෘති නිර්කේල 

කිරීභ  

අදහර 

කනොකආ 

 

අදහර 

කනොකආ 

  

අදහර 

කනොකආ 

 

100 

න යහඳෘති 38 ක් ්රදහනඹ කෙරිණි. 

එයින් යහඳෘති 9 ක් ජහතිෙ 

විලසවිදයහර ඳේධතිඹ වහ (NUS) 

රඵහ දී ඇති අතය ඉතිරි මුදර 

ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තුට 

(DOA) රඵහ කදන රදී   
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අ/අ ්රිඹහකහයකභ 

අනුභා 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි.  

විඹදම් 

(රු.මි  

ප්රගති ඹ % 

ගබෞි ක ප්රගති ඹ රනගඹන් 
මූරයභඹ කබෞතිෙ 

2 

අන්තර් ආඹතනිෙ 

ඵහු-විඹ ඳර්කණණ 

්රදහන කඹෝජනහ ්රභඹ 

(IIMDRGS) ඹටකමක 

2021 ර්ඹ වහ 

ඳර්කණණ යහඳෘති 

නිර්කේල කිරීභ ව 

අයමුදල් ළඳයීභ.  

6.35 

0.85 

 

(2.998 

ඵළඳීම් 

ඇත) 

13 33 

කඳොල් ඳර්කණණ ආඹතනඹ (CRI) 

ව තල් ඳර්කණණ (PRI) ආඹතනඹ 

කත ඳර්කණණ ්රදහනඹන් එෙ 

ඵළගින් නිදවස ෙය ඇති අතය,  

අඳනඹන ෙෘෂිෙර්භ 

කදඳහර්තකම්න්තු (DEA) ව රුහුණු 

විලස විදයහරඹ (UoR) වහ එක් 

කඹෝජනහක් ඵළගින් නිර්කේලෙය 

ඇත. 

3 

දළනට ක්රිඹහමකභෙ 

ඳර්කණණ යහඳෘති 

ෙශභනහෙයණඹ 

2021  ය 

(NARP/IIMDRGS) 

අදහර 

කනොකආ 

 

අදහර 

කනොකආ 

 

අදහර 

කනොකආ 

 

60 

ක්රිඹහමකභෙන ඳර්කණණ යහඳෘති 66 

ෙශභනහෙයණඹ (DOA-44, PRI-1, 

CRI-1, Tea Research Institute 

(TRI)-3, DEA-4 ව NUS-14) 

4 

අන් ඳර්කණණ 

හර්තහ එෙතු කිරීභ 

ව ඇගතයීභ 

(NARP/IIMDRGS) 

0.1 0 0 25 

අන් ඳර්කණණ  හර්තහ 10 ක් 

එෙතු ෙයන රද අතය ්රහේධන 

අයමුදල් රද විට කභභ හර්තහ 

භහකරෝචෙයින් කත ඹනු ඇත  

5 

2022 ර්ඹ වහ 

න NARP ංෙල්ඳ 

කඹෝජනහ  ෙළවීභ වහ 

ඇගතයීභ  

0.3 0 0 40 

න ංෙල්ඳ කඹෝජනහ  105ක් එෙතු 

ෙය ඇගතයීභ ආයම්බ ෙයන රදි 

 

6 

   ජහතිෙ 

ෙෘෂිඳර්කණණ 

ඳේධතිකණ ඳර්කණණ 

ආඹතනර ඳර්කණණ 

ක්රිඹහෙහරී ළරසුම් 

එෙතු කිරීභ වහ 

විලසකල්ණඹ කිරීභ 

0.03 
0 

 
0 100 

ජහතිෙ ෙෘෂිඳර්කණණ ඳේධතිකණ 

ඳර්කණණ ආඹතන 25ෙ ඳර්කණණ 

ක්රිඹහෙහරී ළරසුම් එෙතුෙය දමකත 

ඳදිදතිඹ ෙසෙය ඇත 

 

7 

2020 කර්දී ජහතිෙ 

ෙෘෂිඳර්කණණ 

ඳේධතිකණ ඳර්කණණ 

ආඹතනර 

ඳර්කණණ ක්රිඹහෙහරී 

ළරසුම්හි අමකෙයගතමක 

්රගතතිඹ අධීක්ෂණඹ 

0.05 0.015 30 100 

ඳර්කණණ ආඹතන 25ෙ ඳර්කණණ 

ක්රිඹහෙහරී ළරසුම්හි ්රගතතිඹ 

අධීක්ණඹ ෙයන රදී. 
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නගෝත්ඳහදනඹන් වහ වූ ඳ්තග ණ  

අාංකඹ ්රිඹහකහයකභ 

අනුභා 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි.  

විඹදම් 

(රු.මි  

 

ප්රගති ඹ % 

ගබෞි ක ප්රගති ඹ රනගඹන් මරයභඹ  

ගබෞි ක 

1 

ජහතයන්තය ම්ඵන්ධතහ වහ  

ඳර්කණණ වකඹෝීමතහ 

ඹටකමක අකඵෝධතහ ගිවිසුම් 

ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ (ICAR, 

APAARI, MARDI, MSU) 

5.05 1.225 24 30 

ෙහඵනිෙ ෙෘෂිෙර්භහන්තඹ 

වහ ICAR භඟ වකඹෝීම 

ඳර්කණණ යහඳෘතිඹක් 

ආයම්බ කිරීභ වහ මූලිෙ 

ෙටයුතු ළරසුම් ෙය ඇති අතය 

අලය ්රතිඳහදන 

ඵරහකඳොකයොමකතුකන් සිටී. 

 

වකඹෝගිතහ ඳර්කණණ 

යහඳෘතිඹ  පිළිඵ මූලිෙ 

ෙටයුතු සිදුෙයක න් ඳතී. 

 

ගනත්; ඳ්තග ණ කශභනහකයණ ළඩටවන් ර කහයූෂභාහ ඉවශ නළාංීමභ වහ ංදු කයන 

රද අගනකුත් ්රිඹහකහයකම් 

අ/අ ්රිඹහකහයකභ අනුභා 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි.  

විඹදම් 

(රු.මි  

 

ප්රගති ඹ % ගබෞි ක ප්රගති ඹ රනගඹන් 

මරයභඹ ගබෞි 

ක 

 යහි ක කෘෂිකහ්තමිකප්රි ඳත්ි  වහ ඳ්තග ණ ප්රමුතාහ 

1 
ජහතිෙ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ 

ඳර්කණණ ්රමුඛතහ 
1.6 0 0 20 

භල් ගතහ පිළිඵද වහ ආවහය කඵෝගත 

අංල වහ න ඳර්කණණ ්රමුඛතහ 

ළෙසීභ ආයම්බ ෙය ඇත. 

2 
ඳර්කණණ අලයතහ 

වඳුනහගතළනීභ 
0.6 0 0 20 

භල් ගතහ වහ ආවහය කඵෝගත අංල 

පිළිඵද ජහතිෙ ෙක ටු කභභ ෙහර්ඹඹ 

ආයම්බෙය ඇත 

 ඵහහිය භහගරෝරනඹ කිරීභ 

1 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ 

ආඹතන භහකරෝචනඹ 

කිරීභ 

1.37 0.555 40 60 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ඳර්කණණ ආඹතන 

ඵහහිය භහකරෝචනඹ වහ විේමක 

ෙක ටු ඳමකෙය ඇති අතය එහි ඳශමු 

වමු ඳමකහ ඇත  

 

කඳය යර  ඵහහිය භහකරෝචනඹ 

ෙශ ආඹතන ඳසුවිඳයභ සිදුෙය ඇත 
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අ/අ ්රිඹහකහයකභ අනුභා 

ප්රි ඳහදන 

(රු.මි.  

විඹදම් 

(රු.මි  

 

ප්රගති ඹ % ගබෞි ක ප්රගති ඹ රනගඹන් 

මරයභඹ ගබෞි ක 

 භහන ම්ඳත් ාං්තධනඹ 

1 
භහන ම්ඳමක ංර්ධනඹ 

( පුනයහර්තන විඹදම් ඹටකමක) 
137 68 49 80 

ෙෘෂීවිදයහඥයින් 74 කදකනකු 

කම්න විට ඳලසචහමක උඳහධී 

වදහයක න් ඇත 

2 
පුේගතර අභික්රේයෙ කේලන 

ංවිධහනඹ 
0.4 0 0 60 කේලනහ 6ක් සිදුෙය ඇත. 

3 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ විශිස තහ 

වහ ව SLCARP ම්භහන 

්රදහනඹ 2021 

5.17 0.111 2 10 
කම් වහ අඹදුම්මක ෙළවීභ 

අන්ෙය ඇත 

4 

ඳර්කණණ දීභනහ නිර්කේල 

කිරීභ ( පුනයහර්තන විඹදම් 

ඹටකමක) 

 100 

අඹදුම්මක 54 ඇගතයීම් ෙය 51ක් 

නිර්කේල ෙය ඇත 

 

5 හර්ෂිෙ ංහදඹ 0.1 0 0 0 
Covid 19 තමකමකඹ ඹටකමක 

සිදුෙය නළත 

 ගාොයතුරු කරභණහකයණඹ 

1 

ෙෘෂිෙහර්ක ෙ අංලකණ න 

්රමුඛතහ පිළිඵ දළනුමක කිරීභ 

වහ ම්භන්ත්රණ ඳළළමකවීභ 

0.25 0 0 0 

්රතිඳහදන රළබුනු ඳසු 

ආයම්බකිරීභට ෙටයුතු කඹොදහ ඇත 

2 
ෙහලීන ළදගතමක ඳර්කණණ 

ළසි ංවිධහනඹ 
0.3 0 0 0 

්රතිඳහදන රළබුනු ඳසු 

ආයම්බකිරීභට ෙටයුතු කඹොදහ ඇත 

3 
ශ්රී රංෙහ ආවහය වහ ෙෘෂිෙර්භඹ 

වහ ව ජර්නරඹ 
0.22 0 0 50 

ශ්රී රංෙහ ආවහය වහ ෙෘෂිෙර්භඹ 

වහ ව ජර්නරඹ (කළුභ-6, 

නිකුතු -2) අන්තර් ජහරඹ භඟින් 

්රෙහලඹට ඳමක ෙය ඇත 

 

4 

NARS ආඹතනර මූරය, 

කබෞතිෙ, භහන වහ ඳර්කණණ 

කතොයතුරු ඇතුරමක INFORM 

කතොයතුරු ඳේධතිඹ 

0.3 0.094 31 50 

ආඹතන 15ක් කම් න විට 

කතොයතුරු රඵහ දී ඇත. Online 

භහර්ගතකඹන් එක් පුහුණු අසථහක් 

රඵහ කදන රදී 

5 
SLCARP පුසතෙහරඹ වහ 

AGRINET ඳවසුෙභ 
0.05 0 0 5 

අලයතහ වඳුනහ ගතළනීභ වහ 

අලය කල්ඛන ඹහ 

ඇත 

 

6 SLCARP පුමක ඟයහ 0.05 0 0 10 
අලය කතොයතුරු රැස ෙය ඇත 

ඳ්තග ණ කරභණහකයණ  වහ අනුභාඋ වහ  රළබ ප්රි ඳහදන වහ ඵළඳීම් ර හයහාංලඹ 

 

 

 

අ/අ අනුභා  (රු.මි.  රළබීම් (රු.මි.  විඹදම් (රු.මි  ඵළඳීම් (රු.මි  

1 25,17 4.35 2.86 3.02 
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රාංකහ ගඳොසග්ට් භහගතභ 

දළක්භ 
එේඳහර කඳොසකේට් නිාරඹඋඳරිභ භට්ටක න් ්ර කඹෝජනඹට කගතන කඳොසඳයස කඳෝෙ ද්රය ළඳයීභ 

තුළින් අඳකේ භහතෘ ූමක කණ ඳකේ හයමක ඵ ළඩි කිරීභ  

 

ගභගවය 
ඳහරිරිෙ හිතෙය නවීන තහක්ණඹ උඳකඹෝගි ෙය ගතළනීභ තුළින් කඳොසඳයස ලින් සඹංකඳෝෂිත වී 

කඳොසකේට් කඳොකවොයර ජහතිෙ අලයතහඹ පුයහලීභ 

ප්රධහන ්රිඹහකහයකම් ව ගභගවයුම්ර සබහඹ 
භහගතකම් ්රධහන ක්රිඹහෙහයෙම් න්කන් කයොක් කඳොසකේට් වෆරීභ, ෙස කිරීභ වහ අකරවිඹයි. කභභ 

කඳොකවොය ඵහු හර්ෂිෙ ෙෘෂි කබෝගත වහ උඳකඹෝගි ෙය ගතළකන්. 

ක්රිඹහෙහයෙම්  

 ඛණිජ ද්රය ගතකආණඹ 
 ෙළනීභ(වහයහ කගතොඩ ගතළනීභ) 
 ෙස කිරීභ, තළලීභ ව ඇමරීභ 
 අඹළඹ/ ගුණහමකභෙ ඳහරනඹ/ අකරවි විලසකල්ණ 

 ගතඵඩහ කිරීභ 
 ්රහවනඹ ව ඳළටවීභ 
 නඩමකතු ෙටයුතු 
 පුහුණු කිරීම් 
 මූරය ගිණුම්ෙයණඹ 
 ඳර්කණන වහ ංර්ධන 
 කශහභ වහ අකරවිඹ  
 දළනුමක කිරීකම් ළඩටවන්  
 ංසථහපිත භහජ ෙහර්ඹඹන් 
 ෙහර්ඹභණ්ඩර සුබහධනඹ  

නිගම්ලනඹ වහ රනි ක යහමු 

1987 අංෙ 33 දයණ යහජය ංසථහ  ව යජඹට අඹමක යහඳහය කඳෞේගතලිෙ භහගතම් ඵට ඳරිර්ථනඹ 

කිරීකම් ඳනත ්රෙහය 1982 අංෙ 17 දයන භහගතම් ඳනත ඹටකමක සීභහහිත ගතකීම් දයන භහගතභක් 

ලකඹන් 1992 ජලි 10 ළනි දින සීභහ හිත රංෙහ කඳොසකේට් භහගතභ සථහපිත කෙරිණි.   අනු 

යහජය ඳතල් ෙළනීම්  ව ඛණිජ ංර්ධන ංසථහ තු ව එේඳහර කඳොසකේට් යහඳෘතිඹ ඳයහ 

ගතන්නහ රදී. එකේ වුද ඳසු භහගතභ 2007 අංෙ 07 දයන භහගතම් ඳනත ඹටකමක නළත ලිඹහඳදිංචි 

කෙරිණි. 

භද භහගතභ 

ශ්රී රංෙහ යජඹ කනුකන් භවහ බහන්ඩහගතහයකණ කල්ෙම් යඹහට භහගතභ නිකුමක ෙශ ම්පූර්ණ 

කෙොටසර අයිතිඹ  ඳළරී තිකබ්. 
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2021 ්තග  මරය ප්රගති ඹ 

 

විසායඹ 

 

2021 

 

ළඩිවීභ % 

ාථය අඹළඹ 

පිරියටුභ  - 2021.09.30 දිනට කතොගතඹ(කභ.කටො.)                           

2021.09.30 දිනට රු. ක . 

 

නිසඳහදනඹ - 2020.09.30 දිනට කතොගතඹ  (කභ.කටො.)    

50,719 

390.04 

 

53,103 

42,025 

358.59 

 

45,940 

120.7% 

108.7% 

 

109.1% 

කභකවයුම් රහබඹ / (ඳහඩු)  2021.07.31 දිනට  83.44 20.52 406.6% 

රහබඹ / (ඳහඩු) ඵදුරට කඳය  2021.07.31 97.93 35.35 277.0% 

 

 

විසතයඹ 

 

දිනට  

ළඩිවීභ 

්රතිලත 

ළඩිවීභ % 2021.01.01 2021.08.01 

මුළු මකෙම්  1,042.05 1,147.50 105.45 10.1% 

කෙොටස හික ෙරු අයමුදල් 860.62 991.06 130.44 15.2% 

මුදල් ව මුදල් රට  518.07 588.90 70.83 13.7% 

්රිඹහත්භක යහඳෘි  

යහඳෘතිඹ ්රගතතිඹ 
නිභහ කිරීභට 

අකේක්ෂිත  දිනඹ 

න ඇමරුම් ඹන්ත්රඹක් සථහපිත කිරීභ ඹහන්ත්රිෙ ළඩ වහ ඉදිකිරීම් සිදුකක න් ඳතී  2021කදළම්ඵර් 

තළලීකම් ඹන්ත්රඹ නවීෙයණඹ ඹහන්ත්රිෙ ළඩ වහ ්රම්ඳහදන සිදුකෙකයක න් ඳතී   2022කඳඵයහරි, 

කඳොකවොය ඇසිරීකම්  ෙෙඹ සථහඳනඹ 

කිරීභ 

ඹහන්ත්රිෙ ළඩ වහ ්රම්ඳහදන සිදුකෙකයක න් ඳතී    2022 ජනහරි, 

අලීන්කගතන් ආයක්ෂිත ළට ඉදිකිරීභ ්රම්ඳහදන ෙහර්ඹඹන් සිදු කෙකයක න් ඳතී   2021කදළම්ඵර් 
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ගගතොීමන්ගේ බහයකහය අයමුදර - කෘෂික්තභ අභහායහාංලඹ 

ආයම්බඹ  

කගතොවීන්කේ බහයෙහය අයමුදර 1994 භහර්තු භ 09 න දින යජඹ කනුකන් මුදල් අභහතයහංල 

කල්ෙම්යඹහ වහ අයමුදර කනුකන් එෙට ෙෘෂිෙර්භ ංර්ධන වහ ඳර්කණන අභහතයහංලකණ 

කල්ෙම්, එභ අභහතයහංලකණ යහජය කල්ෙම්, ෙෘෂිෙර්භ නිසඳහදන වහ අකරවි ෙටයුතු පිළිඵ 

අභහතයහංලකණ කල්ෙම්, කගතොවිජන කේහ කෙොභහරිස වහ බහණ්ඩහගතහයකණ නිකඹෝජය කල්ෙම්කගතන් 

භන්විත භණ්ඩරඹක් අමකන් තළබූ බහයෙහය සේපුක් භඟින් සථහඳනඹ ෙය ඇත. 

ගභගවය 

සුළු කගතොවීන්කේ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධනඹ වහ සුබ හධනඹ වහ අලය ඳසුබිභ ෙස ෙය සුළු 

කගතොවීන්කේ ක්රීඹ දහඹෙමකඹ තුළින් ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ලකඹන් සඹංකඳෝෂිත ශ්රී රංෙහක් කගතොඩ 

නළඟිභ. 

අයමුණු 

1994 දී සථහපිත බහයෙහය සේපුකආ වන් න ආෙහයඹට වහ 2002 ර්කණදි අභහතය භණ්ඩර 

ංකේලඹක් භඟින් අයමුණු පුළුල් කිරීභ භඟින් කගතොවීන්කේ බහයෙහය අයමුදර ඳවත අයමුණු කනුකන් 

ක්රිඹහමකභෙ කආ. 

 ශ්රී රංෙහකආ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධනඹ වහ කගතොවි ජනතහකේ සුඵහධනඹ ළඩි දියුණු කිරිභ. 

 සුළු කගතොවීන්ට කෙටිෙහලීන ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ණඹ ඳවසුෙම් ළරසීභ 

 සුළු කගතොවීන්ට ෙෘෂිෙහර්ක ෙ කඹදවුම් ම්ඳහදනඹ 

 සුළු කගතොවීන්කේ මූරය දුසෙයතහඹන් භඟවයහ ගතළනිභ වහ සුළු කගතොවිඹහට කකශඳර 

ණඹ ඳවසුෙම් ළඳයිභ 

 සුළු කගතොවීන්කේ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධනඹ වහ සුබහධනඹ වහ දළනුමක කිරිකම් ළඩටවන් 

ක්රිඹහමකභෙ කිරිභ. 

 කඵෝගත වහ මක නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹ කභන්භ නිසඳහදනඹ පිරිළෙසුභ වහ සුළු කගතොවීන්ට 

අලය කනමක අනුග්රවඹන් රඵහ දීභ 

 ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ංර්ධනඹට ඳවසුෙම් ළරසිභ වහ විකලේ ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ළඩටවන් 

ක්රිඹහමකභෙ කිරීභ. 

්රිඹහත්භක ක්රභගදදඹ 

එක් එක් ර්ඹ වහ සිඹලු ඳශහමක බහ වහ දිසමක රික් කල්ෙම්රුන්, ෙෘෂිෙහර්ක ෙ ෙටයුතු වහ 

අදහශ න  යජකණ කදඳහර්තකම්න්තු වහ ආඹතන භඟින් ඉදිරිඳමක ෙයන ංර්ධන කඹෝජනහ අධයක් 

භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳමක කිරීභ සිදු ෙයන අතය,   වහ අධයක් භණ්ඩරඹ අදහශ යහඳෘති රෙහ ඵරහ 

අනුභළතිඹ රඵහ කදනු රළකබ්. එකේ අනුභළතිඹ රඵහ කදන යහඳෘති කගතොවීන්කේ බහයෙහය අයමුදල් 

අඹළඹ හර්තහට ඇතුශමක ෙයනු ඇත. 

අධයක් භණ්ඩරඹ ාංයුි ඹ 

බහඳති  - ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලකණ කල්ෙම් 

භහිකෙ - කගතොවිජන ංර්ධන කෙොභහරිස ජනයහල් 

හභහිකෙ - ්රධහන ගතණෙහාරෙහරී (ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ) 

හභහිකෙ - බහණ්ඩහගතහය විකලේ නිකඹෝිකත 
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• අයමුදගේ ප්රධහන ආදහඹම් ප්රබඹ 

අයමුදර වහ න ්රධහන ආදහඹම් ්රබඹ කගතොවිකත කරොතරැයිකණ විකුණුම් ආදහඹකභන්  ඹම් 

්රතිලතඹක් වහ අයමුදකල් අතිරික්ත අයමුදල් ආකඹෝජනකඹන් රළකඵන කඳොළී ආදහඹම් කආ. 

ප්රධහන ළඩ ටවන් 

1.ප්රදහනඹන් ඹටගත් ්රිඹහත්භක කයන යහඳෘි  

යහඳෘි ඹ 

2021 දවහ 

අනුභා 

මුදර (රු  

්රිඹහත්භක 

දිස්රික්කඹ 
ප්රහ.ගේ.ගකො 

2021.09.30 

මරය ප්රගති ඹ 

ගවෞි ක 

ප්රගති ඹ 

ඉළුේඳහයිකුරම් වී කආරන ෙභත 

ඉදිකිරීභ 
 2,000,000   ආනිඹහ  කචන්ඩිකුරම්   1,181,687  100% 

පියේපිකන්ඩිකුරම් ඇර භහර්ගතඹ 

අළුමකළඩිඹහ කිරීභ 
 3,200,000   මුරතිආ   පුදුකුඩුඉයේපු   3,005,231  100% 

ඊරිඹගතවකුඹුය කල් ඹහකණ ්රකආල 

භහර්ගතඹ අළුමකළඩිඹහ 
 1,368,000   කෙොශම   ඳහදුක්ෙ   1,182,624  100% 

වින්ඳන්විර ඹහඹ ඳළති ඵළම්භ ඉදිකිරීභ  2,000,000   භහතය   අකුරුස   1,923,637   100% 

දඩුඵළදිරැේඳ ඇර ්රතිංසෙයණඹ  2,950,000   භහතකල්   ගතකල්ර   1,224,927  100% 

කවේහකදණිඹ කුඹුය අශ ඳළති ඵළම්භ 

ඉදිකිරීභ 
 725,000   භහතය   ෙඹුරුපිටිඹ   145,000  20% 

කඵෝර ෙෘෂි භහර්ගතඹ  1,600,000   කුරුණෆගතර   අරආ   1,517,710  100% 

ජල්ගතමු කෙමක ඹහකණ පිවිසුම් භහර්ගතඹ 

්රතිංසෙයණඹ 
 993,160   වම්ඵන්කතොට   වම්ඵන්කතොට   198,632   

නහගතවද ඇර ්රතිංසෙයණඹ  219,200   ෙළුතය   වල්ෙවිර   58,400  100% 

වමුදළල්කඳොත අමුණ ්රතිංසෙයණඹ  1,967,386  

භවනුය 

 
ගතඟ ඉවශ 

 1,929,912  100% 

ඹවමකත අමුණ ්රතිංසෙයණඹ  388,068   378,513  100% 

දයහඪ අමුණ ්රතිංසෙයණඹ  3,616,058   723,812  50% 

ඉවශකදණිඹ වහ ඳවශකදණිඹ අමුණ 

්රතිංසෙයණඹ 
 303,854   60,771  50% 

මීය  භළසි ඳහරනඹ යහේත කිරීභ   151,760  

භහතය 

 මුරටිඹන   85,760  100% 

මීය  භළසි ඳහරන යහඳෘතිඹ    86,314   කෙොටකඳොර   59,400  100% 

මීය  ඳළණි නිසඳහදනඹ ්රර්ධනඹ   74,070   දික්ඇල්ර   42,570  100% 

යහඳෘතිඹ 

2021 දවහ 

අනුභත 

මුදර (රු) 

ක්රිඹහමකභෙ 

දිසත්රික්ෙඹ 
්රහ.කල්.කෙො 

2021.09.30 

මූරය ්රගතතිඹ 

කවෞතිෙ 

්රගතතිඹ 

අඩු ආදහඹම්රහන් ඳවුල් දවහ බිම්භල් 

ගතහ වදුන්හ දීභ 
 153,500   වම්ඵන්කතොට  ෙටුන  125,421  100% 

කභොශකගතොඩ අළල්ර අමුණ 

්රතිංසෙයණඹ  
 625,000  

ෙෆගතල්ර 
 පින්නර   125,000  20% 

වපුගතවකවේන අමුණ ්රතිංසෙයණඹ  972,000   රුන්ළල්ර   194,400  35% 
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යහඳෘතිඹ 

2021 දවහ 

අනුභත මුදර 

(රු) 

ක්රිඹහමකභෙ 

දිසත්රික්ෙඹ 
්රහ.කල්.කෙො 

2021.09.30 

මූරය ්රගතතිඹ 

කවෞතිෙ 

්රගතතිඹ 

යංර භංගතහ අමුණ ්රතිංසෙයණඹ  583,000  

 

ෙෆගතල්ර   116,600  75% 

කආළල්කදණිඹ ඇර ්රතිංසෙයණඹ  698,000   ෙෆගතල්ර  139,600  20% 

ජඹවිේදහගතභ මුරුතඳෆර අමුණ 

්රතිංසෙයණඹ 
 1,351,000   ඹටිඹන්කතොට   270,200  20% 

පිටකර උඩ හරි ඇර 

්රතිංසෙයණඹ 
 1,007,000   උසහපිටිඹ   201,400  20% 

පිටකර භළද හරි ඇර 

්රතිංසෙයණඹ 
 520,000   උසහපිටිඹ   104,000  20% 

තම්ක ට කඵෝ කුඹුය ඹහකණ ඇර 

භහර්ගතඹ ්රතිංසෙයණඹ 
 947,000   උසහපිටිඹ   189,400  20% 

ෙල්හමුල්කල් ෙභත ෙභත වහ 

භහර්ගතඹ කෙොන්ක්රිට් කිරීභ 
 460,000   උසහපිටිඹ   92,000  100% 

භල් රුහ ඇර ්රතිංසෙයණඹ  1,080,000   ඳනහර   216,000  20% 

නිෙකගතොඩ ඹහඹ ඇර 

්රතිංසෙයණඹ 
 1,430,000   යමකනපුය   අඹගතභ   286,000  50% 

කෙොනභඩුකුරම් ඇර භහර්ගතඹ 

අළුමකළඩිඹහ 
 4,000,000  මුරතිආ  සට්ඩුසුඩහන්   2,309,297  100% 

කගතොවි ඵළංකු   ඉදිකිරීභ 10,000,000 
 භවනුය   ගතරකගතදය   3,200,000  100% 

 ආනිඹහ   කඳොම්කේභඩු   2,977,122  100% 

 

2. අත්ි කහයම් 

මීය  භළසි කඳට්ටි වහ උඳහංගත නිසඳහදනඹ     ෙෘෂිෙර්භ කදඳහර්තකම්න්තු    රු. 1,500,000.00 

  

3. ණඹ 

3.1 කෘෂි ලක්ි  ණඹ ණඹ ගඹෝයනහ ක්රභඹ : 

කගතොවීන්කේ බහයෙහය අයමුදර ්රහකේශීඹ ංර්ධන ඵළංකු භඟ ක්රිඹහමකභෙ ෙයන ෙෘෂි ලක්ති ණඹ 

කඹෝජනහ ්රභඹ ඹටකමක  2021 ර්කණ දී ෙෘෂිෙහර්ක ෙ  යහඳෘති 201 දවහ රු.195,290,000.00 ණඹ 

මුදල් නිදවස ෙය ඇත. 
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2022 ග්ත ්රිඹහත්භක කිරීභට ඵරහගඳොගයොත්තු න ළඩ ටවන් 

අන්ා්ත ම්ඵන්ධන වළකිඹහ ාං්තධන යහඳෘි ඹ 

කරෝෙ ඵළංකු ණඹ ආධහය භත ආර්ක ෙ පුනර්ජීනඹ  කනුකන් ශ්රී රංෙහ තුශ ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට 

ගිවිසුම් අමකන් ෙය ඇති අන්තර් ම්ඵන්ධන වළකිඹහ ංර්ධන යහඳෘතිඹ ඹටකමක ෙෘෂිෙර්භ 

අභහතයහංලඹ භඟින්  කභහි   කදන ංයචෙඹ න “ළඳයුම් දහභඹ ළඩිදියුණු කිරීභ ව කගතොවීන් 

වහ කේහ ළඳයීකම් ්රකආලඹ  ළඩිදියුණු කිරීභ”  2022 කර්දී ක්රිඹහමකභෙ ෙරීභට ෙටයුතු සදහනම් 

ෙය ඇත. කම් වහ වහ ඇභරිෙහනු කඩොරර් ක ලිඹන 50ක් කන් ෙය ඇත.කම් වහ යමකනපුය, 

භහතකල්, අනුයහධපුය, කුරුණෆගතර, කභනයහගතර, වම්ඵන්කතොට, කඳොකරන්නරු , පුමකතරභ ඹන 

දිසුත්රික්ෙ කතෝයහ කගතන ඇති අතය ඳවත උඳ ංයචෙ ඹටකමක ක්රිඹහමකභෙ කආ. 

• නිසඳහදන එෙතුකිරීකම් භධයසථහන ළඩිදියුණු කිරීභ 

• ආර්ක ෙ භධයසථහන ව කතොගත කශ භධයසථහන ළඩිදියුණු කිරීභ 

• වරිත ව ෙහර්ඹක්භ අගතඹදහභ වහ වකඹෝගතඹ රඵහදීභ 

• ෙහර්ඹක්භ වරිත ෙෘෂි ්රර්ධන ඳේධති ්රර්ධනඹ වහ ්රතිඳමකති ව ආඹතන  

  යෘවඹ  ළඩිදියුණු කිරීභ 

කෘෂිකහ්තමික ාරුණ  යහඹකත් ාං්තධන ළඩටවන 

කම් ඹටකමක ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ කත කන් ෙයනු රඵන ්රතිඳහදන කඹොදහ ගතනික න් ඳවත 

යහඳෘතින් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට ඵරහකඳොකයොමකතු කආ. 

 න නිඳළයුම් දිරිභමක කිරීභ වහ න නිඳළයුම්ෙරුන් යහජය ආකඹෝජෙඹන්ට වඳුන්හ 

දීභ භඟින්  තරුණ ෙෘෂියහඹෙඹන් ඵරගතළන්වීකම් ළඩටවන්.  

 ෙෘෂි අඳනඹන ගතම්භහන සථහපිත කිරීභ. 

 තරුණ යහඹෙයින් වහ න ෙෘෂි තහක්ණිෙ කොඹහ ගතළනීම් වහ 

ඳවසුෙම්ෙයණඹ.  

 ංර්ධන ළඩටවන් වහ යහඳෘති කභකවඹවීභ වහ අගතයීභ  

 ෙෘෂිෙර්භ අංලකණ ක්කේත්ර නිරධහරීන්කේ භහන ම්ඳමක කුරතහ ඉවශ  නළංවීභ  

 

ගද්ලගුණ සුහුරු හරි කෘෂික්තභ යහඳෘි ඹ 

කභභ යහඳෘතිඹ ඹටකමක 2022 කර්දී, , 

 කගතොවීන් 10,000 ක් තනිතනි කෙොම්කඳෝසට් කඳකවොය කභ.කටො.60,000 නිසඳහදනඹ 

කිරීභ ්රර්ධනඹ කිරීභ 

 ඹර අතයභළදි ෙන්නඹ වහ භව ෙන්නඹ තුශදි ඉඩම් කව.ඹහ 15,000 ආයණඹ න ඳරිදි 

ආදර්ලන  ගතම්භහන සථහඳනඹ - ්රතිරහභින් 30,000 

 කශඳශ ම්ඵන්ධතහ, අගතඹ එෙතු කිරීම් වහ ඳසු අසනු ෙශභනහෙයණ ්රඹහ භහර්ගත 

වයවහ කගතොවීන් 2000 ඵරගතළන්වීභ 

 කි.ක . 100 ෙ භහර්ගත පුනරුමකථහඳනඹ /ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ළරසුම් ෙය ඇත 

 ෙෘෂි ළිං 400 ්රනරුමකථහඳනඹ /ළඩිදියුණු කිරීභට ළරසුම් ෙය ඇත. 

 කි.මීය .600 ක් දුයට ආයක්ෂිත ළට ඉදිකිරීභ. 

 ඹන්කත්රෝඳෙයණ භධයසථහන වතයක් සථහඳනඹ කිරීභ. 
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 දිසත්රික්ෙ 11 ක් ආයණඹ න ඳරිදි කුඩහ ළආ 400 ක් පුනරුමකථහඳනඹ කිරීභට 

/ඉසිකිරීභට ළරසුම් ෙය ඇත. (ඉවර නිම්න වහ ඳවර නිම්න ංර්ධනඹ). 

 කගතොවි ංවිධහන, එල්රංගතහ ෙශභනහෙයණඹ, ජරකඳෝෙ ්රකේල ංර්ධනඹ වහ ජර 

ෙශභනහයණඹ ලක්තිභමක කිරීභ ඹන ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට ඵරහකඳොකයොමකතු 

කආ. 

කුඩහ ඳරිභහණ කෘෂි යහඳහය වබහත්ත් ළඩ ටවන 

 කරඳර ්රකආලඹ,ග්රහමීය ඹ  ක්ෂුද්ර මුරය ්රකආලඹ වහ යහඳෘති ෙශභනහෙයණඹ වහ 

්රතිඳමකතිභඹ ංහදඹන් ඇති කිරීභ ඹන අංල ඹටකමක ළඩටවන් ක්රිඹහමකභෙ කිරීභට 

ඵරහකඳොකයොමකතුකආ. 

 

කෘෂිකහ්තමික වහ ගගතොවියන යක්ණ භණ්ඩරඹ 

 වී වහ අකනකුමක කඵෝගතවහ  ගතහ යක්ෂණ කගතවීභ 

 කගතොවි වි්හභ ළටුේ කගතවීභ 

 ධීය වි්හභ ළටුේ කගතවීභ 

 දර්ලෙ භත ඳදනම් ව යක්ෂණ ්රභඹක් වදුන්හදීකම් යහඳෘතිඹ. 

 ෙශභනහෙයණ දමකත ඳේධතිඹක් හිත ඳරිගතණෙ භෘදුෙහංගතඹක් (AIMS) කගතොඩනළීමකම්  

ළඩටවන 
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අඹළඹ කහයක බහ අසථහ වහ   ඉදිරිඳත් කයනු රඵන  ප්රගති  හ්තාහ 

2022 

ප්රකහලන කශභනහකයණඹ  

ගේකම් -ෙෘෂිෙර්භ අභහතයහංලඹ 

කජයස  භවහචහර්ඹ උදිමක කක්.ජඹසිංව භවතහ  

අධයක් යනයහේ  – (්රභම්ඳහදන) ෙභනි සරිආයජාචි ක ඹ 

ම්ඵන්ධීකයණඹ 

එජා.එල්.සී.එන්.කආන්දි ක ඹ (අධයක් ළරසුම්   

එජා.ඊ.ි.එම්.තිකේයහ භඹහ  (නිගඹෝයය අධයක්  ( ළරසුම්  

එල්. .ඩබ්.ඩී.ලිඹනආයජාචි භඹහ (නිගඹෝයය අධයක්  ( ළරසුම්  

ගාොයතුරු රඵහ දීභ ව ඡහඹහරඳ 

ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලකණ අංල ්රධහනීන්, විඹබහය නිරධහරීන්  /ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලඹ  ඹටකමක ඇති  

ආඹතන ර ආඹතන  ්රධහනීන් ව විඹ බහය නිරධහරීන් 

හ්තාහ කස කිරීභ 

අයි.එස.ඒ.ගවේහඳි යණ මිඹ  (ාං්තධන නිරධහරී  - ළරසුම් අාංලඹ 

ඳරිගතණක පිටඳත් කිරීම් - ඉාංග්රීං පිටඳා  

කක්.සී.ඊ කගතොඩිගතමු ක ඹ       (ාං්තධන නිරධහරී   

ඊ.ජී.ජී.එකගතොඩමකත  ක ඹ      (ාං්තධන නිරධහරී   

එජා.ික.කක්.  කුරයමකන ක ඹ   (ාං්තධන නිරධහරී    

එජා.එස. ප්රිඹදර්ලනී කභඹ       (ාං්තධන නිරධහරී   

ටී.එල්.එජා.එස.කවේභන්ති ක ඹ  (ාං්තධන නිරධහරී   

අයි.වී.වඳුන්කගතොඩ කභඹ          (ාං්තධන නිරධහරී   

එම්.එම්.කක්.ෙරුණහයමකන මිඹ (ාං්තධන නිරධහරී    

බහහ ඳරි්තානඹ (ංාංවර/ගදභශ/ඉාංග්රීං   

සිංවර /කදභශ - එම්.එල්.එම්.රිල්හන් භඹහ - ඩුඵහයි ාහනහඳි  කහ්තඹහරඹ 

ෂ්තහන් යහංක් භවාහ (ාං්තධන නිරධහරී  - යහි ක ගඳොගවොය ගේකම් කහ්තඹහරඹ  

සිංවර /ඉංග්රීසි -  .ි.ආරිඹඹඳහර භවතහ -ෙෘෂිෙර්භ අභහායහාංලඹ 

තහක්ණ වහඹ 

ප්රම්ඳහදන අාංලඹ - කෘෂික්තභ අභහායහාංලඹ 

පිටෙයඹ 

ශහිරු ගඳග්තයහ භඹහ 

ගතරු ෙෘෂිෙර්භ අභහතයතුභහ ඇතුළු නිරධහරීන්කේ ක්කේත්ර ඡහඹහරඳ 

භහධය ගේකම් - භහධය ඒකකඹඋ 

්රෙහලනඹ - ළරසුම් අංලඹ,ෙෘෂිෙර්භ අභහතයංලඹ 

විදයෘමක ලිපිනඹ  – pmeagri@gmail.com 

කබ් අඩවිඹ http://www.agrimin.gov.lk 
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