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ගතරුවඩී.බී.වගශේරත්වනෆි තුනළ 
පශුවවම්පත්,වගගතොවිගපොෂවප්රල්තන වවශව�ි වශළව�ත්ාරවආ�ාව්්තනළත ා රළයවමනළාය 

                                                                                                                දුරකථන අංකය : 011-2883820 
 
 

පශුවවම්පත්,වගගතොවිගපොෂවප්රල්තන වවශව�ි වශළව�ත්ාරවආ�ාව්්තනළත ාවරළය මනළායළාංගේ 
නළණ්ඩලි්වවනිනළරීත  

(2020වවෆප්ාෆම්බ්තව30වදි ට) 
 

එවහ.වගවේ ළ ළය්වනශාළ - මනළායළාංවගල්්ම් 
         දුරකථන අංක : 011-2883850 

 
ගම් ්ළවපී.වමගේරත් වනශත්මිය - මි ග්ත්වගල්්ම්ව(පළ ) 

දුරකථන අංකය : 011-2883982 
 

වලද්යයවී..එවහ.එත .ගතනග වනශාළව-වමි ග්ත්වගල්්ම්ව(පශුවවම්පත්වවාංල්තන )වරළ.ආ. 
    දුරකථන අංකය : 011-2883944 

 
ජී.වරප්රත වනශාළව-වප්රනළ වගතක්ළික්ළරීව 

දුරකථන අංකය : 011-2883996 
 

එම්.ජී.ගක්.එවහ.වද්යනයත ි වනශත්මිය - ප්රනළ වම්යත ාරවවිගතක් 
දුරකථන අංකය : 011-2883992 

 
ගක්.ඒ.ගේ.පී.ග්ොඩිතුලක්කුවගනය - ගයහසවවශ්ළරවගල්්ම්ව(පළ )වරළ.ඉ. 

දුරකථන අංකය : 011-2883973 
 

                                                                                                              නිල්මිණීවමනරගවේ වකුනළරසාංශවනශත්මිය - මනයක්ව(වෆුමම්) 
                                                                                                              දුරකථන අංකය : 011-2883866 

 
වවවවවවවවවවවවවවවවවවවව වවවවවවවවවගේ.ඩේ.වී.එවහ.බී.ඒ.ද්යවගනල්වනශාළව-වමනයක් (පශුවවම්පත්වවාංල්තන ) ලෆ.බ. 

   දුරකථන අංකය: 011-2883958 
 

වලද්යයවජී.එවහ.ුමන ගවේ්රවගනයව-වමනයක් (වවත්ත්ලවමභි  ව)වරළ.ආ. 
දුරකථන අංකය : 071-8101904 

                                                                                 
යවත ි වවනරසාංශවනශත්මියව-වනිගයෝයවමනයක්ව(වෆුමම්) 

දුරකථන අංකය : 011-2883856 
 

ගක්.ඒ.ආ්ත.පීි වහවනශත්මිය - වශ්ළරවමනයක් (වෆුමම්)ව 
     දුරකථන අංකය: 011-2883860 

 
ඊ.ඩී.ී..වී.එදිි සාංශවගනයව-වගතක්ළික්ළි  

දුරකථන අංකය : 011-2883994 
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පී.ඒ.්ළාංච ළවප්රියද්ය්ත මවනශත්මිය -  මි වනිනළි  
දුරකථන අංකය : 011-2883909 

 
වලද්යයවඑම්.එත .එම්.ඩී.එවහ.න්තනල්තන  නශත්මිය - පශුවවලද්යයවනිනළි  

දුරකථන අංකය : 011-2883968 
 

වලද්යයවඑම්.මි..ජී.යි ්වනශත්මිය - පශුවවලද්යයවනිනළි  
දුරකථන අංකය : 011-2883905 

 
වලද්යයවඩේ.මි..පී.පීි වහවනශත්මිය - පශුවවලද්යයවනිනළි  

දුරකථන අංකය : 011-2883900 
 

වලද්යයවඑච්.ී..්ත  ත ගතරවනශත්මිය - පශුවවලද්යයවනිනළි  
දුරකථන අංකය : 011-2883906 

 
එම්.ඩී.පී.එවහ.වවිගේගුකරත් වනශාළ - වත්ත්ලවපළ වනිනළි  

 

දුරකථන අංකය : 011-2883902 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mY= iïm;a" f.dúfmd< m%j¾Ok iy lsß yd ì;a;r wdYs%; l¾udka; rdcH wud;HdxYh m%.;s jd¾;dj - 2020

5

ආයා වප්රනළ මත  

 
වත්ත්ලවනිහපළද්ය වශළවගවෞඛ්යවගද්යපළ්තාගම්ත තුල 

වලදය රංනී  ෙට්ටිආරර්චි මටත්මිය - අධයක්ෂ  නනරල් 
දුරකථන අංකය : 081-2388195 

 
ළි ්වපශුවවම්පත්වවාංල්තන වනණ්ඩය 

මටලචලර්ය මංජු පී.එස්. මලගමෙේ මටතල - සභලපති 
    දුරකථන අංක : 011-2506088/2501701 

 
මිල්ග්ොව(ප්රි.ල්))වලිමිට් 

සන්ත වික්රමිංංට මටතල - සභලපති 
දුරකථන අංක : 011-5921615/011-4500501 

 
 ී./වවනශලෆලිවවත්ත්ලවලයළපළි ්වවනළගතන 
මටලචලර්ය මංජු පී.එස්. මලගමෙේ මටතල - සභලපති 

    දුරකථන අංක : 011-2506088/2501701 
 

ී./වවශ්රිවාං්ළවකුකුළුවපළ වවාංල්තන ව(පුද්ගතලි්)වවනළගතන 
මටලචලර්ය මංජු පී.එස්. මලගමෙේ මටතල - සභලපති 

    දුරකථන අංක : 011-2506088/2501701 
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මත ා්තගතායත  

 

1. පශුවවම්පත්,වගගතොවිගපොෂවප්රල්තන වවශවිරි වශළවබිත්ාරවආ�ාව
්්තනළත ාවරළයවමනළායළාංය 
 

01 

2. වත්ත්ලවනිහපළද්ය වශළවගවෞඛ්යවගද්යපළ්තාගම්ත තුල 
 

09 

3. ළි ්වපශුවවම්පත්වවාංල්තන වනණ්ඩය 
 

19 

4. මිල්ග්ොව(ප්රි.ල්))වලිමිට් 
 

26 

5. ී./වවනශලෆලිවවත්ත්ලවලයළපළි ්වවනළගතන 
 

32 

6. ී./වවශ්රිවාං්ළවකුකුළුවපළ වවාංල්තන ව(පුද්ගතලි්)වවනළගතන 36 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

1 
 

1.  ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර 
  ය මම රය ාංශය >  

 

1.1. දැක්ම 
 

තියය ඳශු ම්ඳත් ංර්ධනඹක් තුළින් සඹංපඳෝෂිත දළඹක් 
 

1.2. ගමගහවර  
  

භනහ ම්ඳත් කශභනහකයණඹක් භඟින් පේශීඹ ඉල්ලුභට රිරන ඳරිදි ඉවශ ගුණත්ඹකින් යුත් 
ඳශු ම්ඳත් නිසඳහදන ර්ධනඹ ව පේශීඹ පභන්භ අන්තර්ජහතික පපශපඳොර තුශ 
තයඟකහරීත්ඹට හර්ථක මුහුණ දිඹ වළකි ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ නිඹළපරන පේශීඹ 
යහඹකිනන් ිහිකකිරීභ 

1.3.  ම මුණු 
 

 විවිධ භූප ෝලීඹ ප්රපේල රට  ළරපඳන ඳරිදි ඳශු ම්ඳත් වඳුන්හදීභ වහ ඳර්පේණ 
සිදුකිරීභ ව කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ ප ොවිපඳොශ ංර්ධනඹ දිරි ළන්වීභ 
 

 ඳශු ම්ඳත් ආ�ත නිසඳහදන ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ අඳනඹනඹ වහ දිරි ළන්වීභ 
 

 ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ වයවහ උස තත්ත්පේ තෘණ ර්  වඳුන්හදීභ 
 

 භධයභ වහ භවහ ඳරිභහණ   ප ොවිපඳොශල් ඉදිකිරීභ වහ අදහශ ආඹතන භඟ 
ම්ඵන්ධීකයණපඹන් අලය ඉඩම් වහ ආපඹෝජන ඳවසුකම් ළඳයීභ 
 
 

 යජපේ ත්ත් ප ොවිපඳොශල් උඳරිභ පර බහවිතහ කිරීපම් ළඩපිළිපරල් �ඹහත්භක 
කිරීභ 

 කුකුප භස වහ ිහත්තය නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරිභ ව අඳනඹනඹ කිරීභට දිරිභත් කිරීභ 
 කුඩහ වහ භධයභ ඳරිභහණ නිසඳහදකිනන් ප්රර්ධනඹ කිරීපභන් පේශීඹ නිසඳහදන වහ 
ඳරිපබෝජන අසථහ පුළුල් කිරීභ 

 ත්ත් ප ොවිපඳොශල් ව නිසඳහදන ඳවසුකම් වහ ජහතයන්තය ප්රමිතීනන් ව පරදහින 
අධීක්ණ ඳේධති වඳුන්හදීභ 

 ඳශු වදය ඳවසුකම් පුපල් කිරීභ භඟින් කුඩහ වහ භධයභ ඳරිභහණ ප ොවීන් වහ 
ඳවසුකම් ළරසීභ 
 

� රංකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජපේ අති රු ජනහපතඳති ප ෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ 

විසින් 2020 අප ෝසතු 09 දිනළති අංක 2187/27 දයණ අති විපලේ  ළට් නිපේදනඹ භගින් ඳශු 

ම්ඳත්, ප ොවිපඳොශ ප්රර්ධන ව කිරි වහ ිහත්තය ආ�ත කර්භහන්ත යහජය අභහතයහංලඹ පත 

ඳයහ ඇති කහර්ඹඹන් වහ කර්තයඹන් ඳවත දක්හ ඇත  

 කෘෂිකර්භ අභහතයයඹහප  උඳපදස වහ භ පඳන්වීභ භත “න තහක්ණික කෘෂි 
කර්භහන්තඹක්” ඇති කිරීභ වහ අදහශ නීති ව අණඳනත් රට අනුකූර ඳශු 
ම්ඳත්,  ප ොවිපඳොශ ප්රර්ධන ව කිරි වහ ිහත්තය ආ�ත කර්භහන්ත විඹඹට අදහශ 
ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹට වහඹ වීභ 
 

 ජහතික අඹළඹ වහ ආපඹෝජන ළඩපිළිපර ඹටපත් ඇති යහඳෘති �ඹහත්භක  රිභ 
 

 අභහතයහංලඹ ඹටපත් ඇති පදඳහර්තපම්න්තු ව යසථහපිත ආඹතනඹන්ික විඹඹන්, 
කහර්ඹඹන්, ඊට අදහශ ප්රතිඳත්ති වහ ළඩටවන් ව යහඳෘති �ඹහත්භක කිරීභ, ඳසු විඳයම් 
කිරීභ වහ ඇ යීභ 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

2 
 

ඳශු ම්ඳත්, ප ොවිපඳොශ ප්රර්ධන ව කිරි වහ �ත්තය ආ�ත කර්භහන්ත යහජය අභහතයහංලඹ පත 
ඳයහ ඇති කහර්ඹඹන් භළනවින් ඉටුකයලීභට අභහතයහංලඹ ඹටපත් �ඹහත්භක න ආඹතන 
ුවඹන් ඳවත ඳරිදි පේ  
 

1. ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු 
2. ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 
3. මිතල්පකො (ප්රිනට්  ිමමිතට් 
4. සී/ භවළිම ත්ත් යහඳහරික භහ භ 
5. සී/ ශ්රි රංකහ කුකුළු ඳහරන ංර්ධන (පුේ ිමක  භහ භ 

 
 
 

1.4. මම රය ාංශය >ගය ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මඟිත  සම ග ෝචිර වර්ධෂගයදී ඉටු ් න 
 ද ් ්ධ භ    (සැප්රැම්ඵ්ධ 30 දිනට  

 

1.4.1.  හැඳිත වීම 
 

ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ න දහඹකත්ඹ පභන්භ, ජීපනෝඳහඹ භහර් ඹක් ලපඹන්ද ඳශු 
ම්ඳත් ක්පේත්රඹ පේශීඹ ආර්ිකකඹ තුශ ළද ත් පේ  කිරි  , එළු, කුකුළු වහ සකය ඹන 
අංලඹන්ික දළනට දශ ලපඹන් ඳවුල් මිතිමඹනඹක් ඳභණ නියතන අතය, මිතන් ඵහුතයඹක් ග්රහමීඹ 
අංලඹ නිපඹෝජනඹ කයනු රඵින  
 

ඩහත් පෞඛ්යහයක්ෂිත ව ගුණහත්භක ආකහයපඹන් ත්ත් නිසඳහදන පපශපඳොශට ඉදිරිඳත් 
කිරීභ භඟින් ඉවශ ඹන පේශීඹ ඉල්ලුභ පුයහලීභ ව එභඟින් ඳශු නිසඳහදන ආනඹනඹ වහ 
හර්ෂික ළඹන විපේල විනිභඹ සීභහ කිරීභ ඹන අයමුණු පඳයදළරි ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ 
විසින් විවිධ ළඩටවන් ව යහඳෘති ළරසුම් කය �ඹහත්භක කයනු රඵින  භහපරෝත ත ර්ඹ 
තුශදී ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ භගින් �ඹහත්භක කයන රද ංර්ධන ළඩටවන් ව 
යහඳෘීනන් ඳවත ඳරිදි පේ   

 

      2020 වර්ධෂ  තුළදී ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මගිත   �  ත්ම් ් න  ද  
සාංවර්ධධන වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත ගේ ප්ර ි  ( සැප්රැම්ඵ්ධ 30 දිනට) 

 

මනු 
මාං්  වරැඩසටහන / වරය ඳීි  

2020 සරය 
ම වරැ  

ප්රිඳ දන  
(රු.මි)   

ගභෞි් 
ප්ර ි  
(%) 

ම ය 
ප්ර ි  
(රු.මි.) 

1  දිඹය කිරි ඳරිපබෝජනඹ ප්රර්ධනඹ වහ  ප්රචලිමත කිරීභ 3.67 30 1.67 
2  අභිජනන ප ොවිපඳොශල් සථහඳනඹ කිරීභ 3.23 25 1.23 

3  ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භධයකහලීන ළඩටවන 11.45 40 6.45 

4  කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 
ඇතිකිරීභ 2.78 80 3.28 

5  ශ්රි රංකහපේ සකය කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීභ 2.44 45 1.54 

6  ඵඩල් භ න කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹක් සථහපිත 
කිරීභ (ශ්රි රංකහ / පඩන්භහර්ක්  262.30  90 7.30 

7  ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 30.46 25 29.31 

8  කිරි  ිනන් 20,000 ක් ආනඹනඹ කිරීභ 
(ශ්රි රංකහ / ්සපරේිමඹහ  10.56 30 8.47 

9  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධයසථහන සථහඳනඹ 
කිරීභ  (ශ්රි රංකහ /ප්රංල    290.97 30 2.04 

එ්තුවර 617.86*  61.29 
*2020 වර්ධෂ  සහ   බ  දී ඇි සරය ම වරැ  ප්රිඳ දනවරලිත  රු.මි. 451.0 ක්  බ  දී ඇත්ගත් සැප්රැම්ඵ්ධ සිට 
ගදසැම්බ්ධ දක්වර  ්   සීම වර  සහ  . 

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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ඳශු ම්ඳත්, ප ොවිපඳොශ ප්රර්ධන ව කිරි වහ �ත්තය ආ�ත කර්භහන්ත යහජය අභහතයහංලඹ පත 
ඳයහ ඇති කහර්ඹඹන් භළනවින් ඉටුකයලීභට අභහතයහංලඹ ඹටපත් �ඹහත්භක න ආඹතන 
ුවඹන් ඳවත ඳරිදි පේ  
 

1. ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු 
2. ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 
3. මිතල්පකො (ප්රිනට්  ිමමිතට් 
4. සී/ භවළිම ත්ත් යහඳහරික භහ භ 
5. සී/ ශ්රි රංකහ කුකුළු ඳහරන ංර්ධන (පුේ ිමක  භහ භ 

 
 
 

1.4. මම රය ාංශය >ගය ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මඟිත  සම ග ෝචිර වර්ධෂගයදී ඉටු ් න 
 ද ් ්ධ භ    (සැප්රැම්ඵ්ධ 30 දිනට  

 

1.4.1.  හැඳිත වීම 
 

ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ න දහඹකත්ඹ පභන්භ, ජීපනෝඳහඹ භහර් ඹක් ලපඹන්ද ඳශු 
ම්ඳත් ක්පේත්රඹ පේශීඹ ආර්ිකකඹ තුශ ළද ත් පේ  කිරි  , එළු, කුකුළු වහ සකය ඹන 
අංලඹන්ික දළනට දශ ලපඹන් ඳවුල් මිතිමඹනඹක් ඳභණ නියතන අතය, මිතන් ඵහුතයඹක් ග්රහමීඹ 
අංලඹ නිපඹෝජනඹ කයනු රඵින  
 

ඩහත් පෞඛ්යහයක්ෂිත ව ගුණහත්භක ආකහයපඹන් ත්ත් නිසඳහදන පපශපඳොශට ඉදිරිඳත් 
කිරීභ භඟින් ඉවශ ඹන පේශීඹ ඉල්ලුභ පුයහලීභ ව එභඟින් ඳශු නිසඳහදන ආනඹනඹ වහ 
හර්ෂික ළඹන විපේල විනිභඹ සීභහ කිරීභ ඹන අයමුණු පඳයදළරි ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ 
විසින් විවිධ ළඩටවන් ව යහඳෘති ළරසුම් කය �ඹහත්භක කයනු රඵින  භහපරෝත ත ර්ඹ 
තුශදී ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ භගින් �ඹහත්භක කයන රද ංර්ධන ළඩටවන් ව 
යහඳෘීනන් ඳවත ඳරිදි පේ   

 

      2020 වර්ධෂ  තුළදී ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මගිත   �  ත්ම් ් න  ද  
සාංවර්ධධන වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත ගේ ප්ර ි  ( සැප්රැම්ඵ්ධ 30 දිනට) 

 

මනු 
මාං්  වරැඩසටහන / වරය ඳීි  

2020 සරය 
ම වරැ  

ප්රිඳ දන  
(රු.මි)   

ගභෞි් 
ප්ර ි  
(%) 

ම ය 
ප්ර ි  
(රු.මි.) 

1  දිඹය කිරි ඳරිපබෝජනඹ ප්රර්ධනඹ වහ  ප්රචලිමත කිරීභ 3.67 30 1.67 
2  අභිජනන ප ොවිපඳොශල් සථහඳනඹ කිරීභ 3.23 25 1.23 

3  ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භධයකහලීන ළඩටවන 11.45 40 6.45 

4  කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 
ඇතිකිරීභ 2.78 80 3.28 

5  ශ්රි රංකහපේ සකය කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීභ 2.44 45 1.54 

6  ඵඩල් භ න කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹක් සථහපිත 
කිරීභ (ශ්රි රංකහ / පඩන්භහර්ක්  262.30  90 7.30 

7  ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන 30.46 25 29.31 

8  කිරි  ිනන් 20,000 ක් ආනඹනඹ කිරීභ 
(ශ්රි රංකහ / ්සපරේිමඹහ  10.56 30 8.47 

9  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධයසථහන සථහඳනඹ 
කිරීභ  (ශ්රි රංකහ /ප්රංල    290.97 30 2.04 

එ්තුවර 617.86*  61.29 
*2020 වර්ධෂ  සහ   බ  දී ඇි සරය ම වරැ  ප්රිඳ දනවරලිත  රු.මි. 451.0 ක්  බ  දී ඇත්ගත් සැප්රැම්ඵ්ධ සිට 
ගදසැම්බ්ධ දක්වර  ්   සීම වර  සහ  . 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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1.4.2.  දි   ිරි  ඳි ගභෝන  ප්රවර්ධධන  හ  ප්රචලිර ිරරීගම් වරැඩසටහන  
 

1.4.2.1. ් ත ර වරත  සවිබ   ැත වීම තුළිත  ිරි  නිෂ්ඳ දන  ඉහළ නැාංවීගම්  
වරය ඳීි  

   

 ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ නිඹළලී සිිනන ඵහුතයඹක් සුළු ඳරිභහණ කිරි ප ොවීන් න අතය, ඒ වහ 
කහන්තහන් ළඩි ශ්රභ දහඹකත්ඹක් රඵහපේ  පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් කහන්තහන් විසින් 
ඳත්හප න ඹනු රඵන කිරි ප ොවිපඳොශ වහ 50% ක යජපේ දහඹකත්ඹක් ඹටපත් රුපිඹල් 
80,000 ක උඳරිභඹකට ඹටත් උස ආයපේ කිරි  පඹකු රඵහ දීභ ව කිරි ළකසුම් 
භධයසථහන ළඩිදියුණු කිරීභ පනුපන් 50% ක යජපේ දහඹකත්ඹක් ඹටපත් රුපිඹල් 100,000 
ක උඳරිභඹකට ඹටත් කිරි ළකසීපම් උඳකයණ රඵහ දීභ ද සිදු කයන රදි  එභඟින් කහන්තහන් 
විඵර  ළන්වීභ වහ දිළිදුකභ තුයන් කිරීභ දවහ ද භනහ පිටුඵරඹක් ඳඹින. 

  

 ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු වයවහ �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිඹ 
ඹටපත් දිිනන පුයහ ප්රතිරහීනන් 225 පදපනකු වහ ප්රතිරහබ රඵහදීභට ඉරක්ක කය තිබුණද 
දිිනපන් ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ළරසුම් 
කයන රද ඉරක්ක පත රඟහවීභට අඳවසු විඹ  2020 ය වහ රු මිත  3.67 ක්  පන්වී ඇති 
අතය,  භහපරෝත ත කහර සීභහ නවිට යහඳෘති 55ක් �ඹහත්භක කය ඇති අතය ඒ දවහ රු මිත  
1 67 ක් ළඹ වී ඇති අතය ඳශහත්  වහ රු  මිතිමඹන 0 4 ක අත්තිකහයම් රඵහ දී ඇත  

1.4.3.  මභිනන ග ොවිගඳොළවරල් ස්ථ ඳන  ිරරීම 

1.4.3.1. මභිනන ග ොවිගඳොළවරල් පිහිටුවීම 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ අලය උස ආයපේ කිරි පදනුන්ප  ිකඟකභ 
භ වයහ  ළනීපම් අයමුණින් දිිනන පුයහ ඳශහත් භට්ටමිතන් අභිජනන ප ොවිපඳොශල් පිිකටුවීභ 
සිදුකයන රදී  2020 ය තුශ ත්ත් අභිජනන ප ොවිපඳොශ 75 ක් පිිකටුවීභට ළරසුම් කය තිබ 
අතය, පම් වහ අපේක්ෂිත ආපඹෝජනඹ රු මිත 7 5 ක් විඹ  

දිිනපන්  ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ඇති ව වදිසි  
තත්ත්ඹ නිහ ළරසුම් කර ඉරක්ක රඟහ කය  ළනීභට අඳවසු විඹ  එපේ වුද භහපරෝත ත 
පර් ඳශමු කහර්තු වහ  අනුභළතිඹ රත් ඉරක්ක රට අනු යහඳෘතිපේ ළඩ කටයුතු 
නිභකය ඇති ප්රතිරහීනන් වහ ප විම්  කටයුතු සිදුකිරීභට නිඹමිතතඹ  අභිජනනඹ වහ  සුදුසු 
තුන් මිතරදී  ළනීභ ව    හල් කසකය දීභ වහ 50% ක ප්රතිරහීන දහඹකත්ඹක් ඹටපත් එක් 
ප්රතිරහභිඹකු වහ උඳරිභඹ රු.100 000 00 ක මුදරක් රඵහ පේ           

1.4.4.  ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මධය් ීනන වරැඩසටහන 
 

ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රඹ දියුණු කිරීභ වහ උතුරු ඳශහපතික ඳතින විලහර විබඹ තුශ ඳශු වදය 
කහර්ඹහර වහ අපනකුත් ඹිනතර ඳවසුකම් සථහඳනඹ කිරීභ භගින් ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ පේහ 
ළඳයුභ ළඩිදියුණු කිරීභට කටයුතු කය ඇත  භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ ඉදිකයන රද නිර 
නිහ වහ කහර්ඹහර පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි පේ   

නි  නිවර ස  ගභෞි් 
ප්ර ි  (%) 

කිිමපනොච්ත  දිස්රික්කපේ කයච්චලහින ඳශු වදය නිර නිහඹ 100 
වුනිඹහ දිස්රික්කපේ ඉයට්ටපඳරිඹකුරම් ඳශු වදය නිර නිහඹ 100 

භන්නහයභ දිස්රික්කපේ භන්නහයභ ඳශු වදය කහර්ඹහර ප ොඩනළගිල්ර 50 
ඹහඳනඹ දිස්රික්කපේ තිරුණපේිම ඵහුකහර්ඹ ප ොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ 15 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

3 
 

1.4.2.  දි   ිරි  ඳි ගභෝන  ප්රවර්ධධන  හ  ප්රචලිර ිරරීගම් වරැඩසටහන  
 

1.4.2.1. ් ත ර වරත  සවිබ   ැත වීම තුළිත  ිරි  නිෂ්ඳ දන  ඉහළ නැාංවීගම්  
වරය ඳීි  

   

 ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ නිඹළලී සිිනන ඵහුතයඹක් සුළු ඳරිභහණ කිරි ප ොවීන් න අතය, ඒ වහ 
කහන්තහන් ළඩි ශ්රභ දහඹකත්ඹක් රඵහපේ  පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් කහන්තහන් විසින් 
ඳත්හප න ඹනු රඵන කිරි ප ොවිපඳොශ වහ 50% ක යජපේ දහඹකත්ඹක් ඹටපත් රුපිඹල් 
80,000 ක උඳරිභඹකට ඹටත් උස ආයපේ කිරි  පඹකු රඵහ දීභ ව කිරි ළකසුම් 
භධයසථහන ළඩිදියුණු කිරීභ පනුපන් 50% ක යජපේ දහඹකත්ඹක් ඹටපත් රුපිඹල් 100,000 
ක උඳරිභඹකට ඹටත් කිරි ළකසීපම් උඳකයණ රඵහ දීභ ද සිදු කයන රදි  එභඟින් කහන්තහන් 
විඵර  ළන්වීභ වහ දිළිදුකභ තුයන් කිරීභ දවහ ද භනහ පිටුඵරඹක් ඳඹින. 

  

 ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු වයවහ �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිඹ 
ඹටපත් දිිනන පුයහ ප්රතිරහීනන් 225 පදපනකු වහ ප්රතිරහබ රඵහදීභට ඉරක්ක කය තිබුණද 
දිිනපන් ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ළරසුම් 
කයන රද ඉරක්ක පත රඟහවීභට අඳවසු විඹ  2020 ය වහ රු මිත  3.67 ක්  පන්වී ඇති 
අතය,  භහපරෝත ත කහර සීභහ නවිට යහඳෘති 55ක් �ඹහත්භක කය ඇති අතය ඒ දවහ රු මිත  
1 67 ක් ළඹ වී ඇති අතය ඳශහත්  වහ රු  මිතිමඹන 0 4 ක අත්තිකහයම් රඵහ දී ඇත  

1.4.3.  මභිනන ග ොවිගඳොළවරල් ස්ථ ඳන  ිරරීම 

1.4.3.1. මභිනන ග ොවිගඳොළවරල් පිහිටුවීම 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ අලය උස ආයපේ කිරි පදනුන්ප  ිකඟකභ 
භ වයහ  ළනීපම් අයමුණින් දිිනන පුයහ ඳශහත් භට්ටමිතන් අභිජනන ප ොවිපඳොශල් පිිකටුවීභ 
සිදුකයන රදී  2020 ය තුශ ත්ත් අභිජනන ප ොවිපඳොශ 75 ක් පිිකටුවීභට ළරසුම් කය තිබ 
අතය, පම් වහ අපේක්ෂිත ආපඹෝජනඹ රු මිත 7 5 ක් විඹ  

දිිනපන්  ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ඇති ව වදිසි  
තත්ත්ඹ නිහ ළරසුම් කර ඉරක්ක රඟහ කය  ළනීභට අඳවසු විඹ  එපේ වුද භහපරෝත ත 
පර් ඳශමු කහර්තු වහ  අනුභළතිඹ රත් ඉරක්ක රට අනු යහඳෘතිපේ ළඩ කටයුතු 
නිභකය ඇති ප්රතිරහීනන් වහ ප විම්  කටයුතු සිදුකිරීභට නිඹමිතතඹ  අභිජනනඹ වහ  සුදුසු 
තුන් මිතරදී  ළනීභ ව    හල් කසකය දීභ වහ 50% ක ප්රතිරහීන දහඹකත්ඹක් ඹටපත් එක් 
ප්රතිරහභිඹකු වහ උඳරිභඹ රු.100 000 00 ක මුදරක් රඵහ පේ           

1.4.4.  ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මධය් ීනන වරැඩසටහන 
 

ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රඹ දියුණු කිරීභ වහ උතුරු ඳශහපතික ඳතින විලහර විබඹ තුශ ඳශු වදය 
කහර්ඹහර වහ අපනකුත් ඹිනතර ඳවසුකම් සථහඳනඹ කිරීභ භගින් ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ පේහ 
ළඳයුභ ළඩිදියුණු කිරීභට කටයුතු කය ඇත  භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ ඉදිකයන රද නිර 
නිහ වහ කහර්ඹහර පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි පේ   

නි  නිවර ස  ගභෞි් 
ප්ර ි  (%) 

කිිමපනොච්ත  දිස්රික්කපේ කයච්චලහින ඳශු වදය නිර නිහඹ 100 
වුනිඹහ දිස්රික්කපේ ඉයට්ටපඳරිඹකුරම් ඳශු වදය නිර නිහඹ 100 

භන්නහයභ දිස්රික්කපේ භන්නහයභ ඳශු වදය කහර්ඹහර ප ොඩනළගිල්ර 50 
ඹහඳනඹ දිස්රික්කපේ තිරුණපේිම ඵහුකහර්ඹ ප ොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීභ 15 



mY= iïm;a" f.dúfmd< m%j¾Ok iy lsß yd ì;a;r wdYs%; l¾udka; rdcH wud;HdxYhm%.;s jd¾;dj - 2020
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

4 
 

 

 

 

 

1.4.5.  සුළු හ  මධය ඳි ම   ුකුකළු ග ොවිගඳොළ සාංවර්ධධන වරැඩසටහන 

කුකුළු නිසඳහදනඹන්ප න් යට සඹංපඳෝෂිත කය අඳනඹන පපශපඳොශ ඉරක්ක කය නිමිතන් 
කට�තු කිරීපම් අයමු�න් පභභ ළඩටවන �ඹහත්භක පේ  පම් ඹටපත්, න යහඹකිනන් 
කුකුළු ඳහරන ක්පේත්රඹ වහ පඹොමු කිරීභත්, දළනට සිිනන යහඹකිනන් දිරිභත් කිරීභත් 
සිදුකයන අතය ිහත්තය, කුකුළු භස වහ කුකුළු ආවහය නිසඳහදනඹ පභන්භ කුකුළු ඳළටවුන් 
නිසඳහදනඹ ප්රචලිමත කිරීභත් අපේක්හ පකපර්  ෆභ පුේ රපඹකුටභ තිඹකට ිහත්තය 03 ක් ව 
යකට කුකුළු භස කිපරෝ ග්රෆම් 10 ක් ඳරිපබෝජනඹ කිරීභට වළකින ඳරිදි කුකුළු භස වහ ිහත්තය 
නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභට පභභ ළඩටවන භඟින් ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  

2020 ඳශමු කහර්තු තුශදී සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කුකුළු ප ොවිපඳොශ 725 ක්  සථහඳනඹ කිරීභට 
ඉරක්ක කයන රද අතය, භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී රු මිත  2 504 ක් ළඹ කය සුළු ඳරිභහණ 
ප ොවිපඳොශ 641 ක් පිිකටුහ ඇති අතය තත් රු මිත  0 196 ක අත්තිකහයම් මුදරක් ඳශහත් 
අධයක්රුන්ට රඵහ දී ඇත  

1.4.6.  �  ාං් ග  ස්  ්්ධම ත ර  සාංවර්ධධන වරැඩසටහන 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී දීඳයහේත ඳතින කුඩහ ඳරිභහණ සකය ප ොවිපඳොශ  03 ක් 
ඳරිය ිකතකහමී තත්ත්ඹට නඟහසිටුවීභට අලය පිඹය ප න ඇති අතය, පම් වහ රු මිත  0 15 
ක මුදරක් ප්රතිරහීනන් පත රඵහ දී ඇති අතය, තත් රු මිත 0 4 ක අත්තිකහයම් මුදරක් ඳශහත් 
අධයක්රුන්ට රඵහ දී ඇත. 

   

 

වරවුනි  වර දිස්ත්රික්්ගය ඳශු වවරදය නි  නිවර ස                                 මත න  ම  ඳශු වවරදය ් ්ධ     ග ොඩනැගිල්  

  ඳි ස  හිර් මී රත්ත්වර ට න   සිටුවරන  ද ස්  ග ොවිගඳොළ  

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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1.4.5.  සුළු හ  මධය ඳි ම   ුකුකළු ග ොවිගඳොළ සාංවර්ධධන වරැඩසටහන 

කුකුළු නිසඳහදනඹන්ප න් යට සඹංපඳෝෂිත කය අඳනඹන පපශපඳොශ ඉරක්ක කය නිමිතන් 
කට�තු කිරීපම් අයමු�න් පභභ ළඩටවන �ඹහත්භක පේ  පම් ඹටපත්, න යහඹකිනන් 
කුකුළු ඳහරන ක්පේත්රඹ වහ පඹොමු කිරීභත්, දළනට සිිනන යහඹකිනන් දිරිභත් කිරීභත් 
සිදුකයන අතය ිහත්තය, කුකුළු භස වහ කුකුළු ආවහය නිසඳහදනඹ පභන්භ කුකුළු ඳළටවුන් 
නිසඳහදනඹ ප්රචලිමත කිරීභත් අපේක්හ පකපර්  ෆභ පුේ රපඹකුටභ තිඹකට ිහත්තය 03 ක් ව 
යකට කුකුළු භස කිපරෝ ග්රෆම් 10 ක් ඳරිපබෝජනඹ කිරීභට වළකින ඳරිදි කුකුළු භස වහ ිහත්තය 
නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභට පභභ ළඩටවන භඟින් ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  

2020 ඳශමු කහර්තු තුශදී සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කුකුළු ප ොවිපඳොශ 725 ක්  සථහඳනඹ කිරීභට 
ඉරක්ක කයන රද අතය, භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී රු මිත  2 504 ක් ළඹ කය සුළු ඳරිභහණ 
ප ොවිපඳොශ 641 ක් පිිකටුහ ඇති අතය තත් රු මිත  0 196 ක අත්තිකහයම් මුදරක් ඳශහත් 
අධයක්රුන්ට රඵහ දී ඇත  

1.4.6.  �  ාං් ග  ස්  ්්ධම ත ර  සාංවර්ධධන වරැඩසටහන 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී දීඳයහේත ඳතින කුඩහ ඳරිභහණ සකය ප ොවිපඳොශ  03 ක් 
ඳරිය ිකතකහමී තත්ත්ඹට නඟහසිටුවීභට අලය පිඹය ප න ඇති අතය, පම් වහ රු මිත  0 15 
ක මුදරක් ප්රතිරහීනන් පත රඵහ දී ඇති අතය, තත් රු මිත 0 4 ක අත්තිකහයම් මුදරක් ඳශහත් 
අධයක්රුන්ට රඵහ දී ඇත. 

   

 

වරවුනි  වර දිස්ත්රික්්ගය ඳශු වවරදය නි  නිවර ස                                 මත න  ම  ඳශු වවරදය ් ්ධ     ග ොඩනැගිල්  

  ඳි ස  හිර් මී රත්ත්වර ට න   සිටුවරන  ද ස්  ග ොවිගඳොළ  

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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1.4.5.  සුළු හ  මධය ඳි ම   ුකුකළු ග ොවිගඳොළ සාංවර්ධධන වරැඩසටහන 

කුකුළු නිසඳහදනඹන්ප න් යට සඹංපඳෝෂිත කය අඳනඹන පපශපඳොශ ඉරක්ක කය නිමිතන් 
කට�තු කිරීපම් අයමු�න් පභභ ළඩටවන �ඹහත්භක පේ  පම් ඹටපත්, න යහඹකිනන් 
කුකුළු ඳහරන ක්පේත්රඹ වහ පඹොමු කිරීභත්, දළනට සිිනන යහඹකිනන් දිරිභත් කිරීභත් 
සිදුකයන අතය ිහත්තය, කුකුළු භස වහ කුකුළු ආවහය නිසඳහදනඹ පභන්භ කුකුළු ඳළටවුන් 
නිසඳහදනඹ ප්රචලිමත කිරීභත් අපේක්හ පකපර්  ෆභ පුේ රපඹකුටභ තිඹකට ිහත්තය 03 ක් ව 
යකට කුකුළු භස කිපරෝ ග්රෆම් 10 ක් ඳරිපබෝජනඹ කිරීභට වළකින ඳරිදි කුකුළු භස වහ ිහත්තය 
නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභට පභභ ළඩටවන භඟින් ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  

2020 ඳශමු කහර්තු තුශදී සුළු වහ භධය ඳරිභහණ කුකුළු ප ොවිපඳොශ 725 ක්  සථහඳනඹ කිරීභට 
ඉරක්ක කයන රද අතය, භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී රු මිත  2 504 ක් ළඹ කය සුළු ඳරිභහණ 
ප ොවිපඳොශ 641 ක් පිිකටුහ ඇති අතය තත් රු මිත  0 196 ක අත්තිකහයම් මුදරක් ඳශහත් 
අධයක්රුන්ට රඵහ දී ඇත  

1.4.6.  �  ාං් ග  ස්  ්්ධම ත ර  සාංවර්ධධන වරැඩසටහන 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී දීඳයහේත ඳතින කුඩහ ඳරිභහණ සකය ප ොවිපඳොශ  03 ක් 
ඳරිය ිකතකහමී තත්ත්ඹට නඟහසිටුවීභට අලය පිඹය ප න ඇති අතය, පම් වහ රු මිත  0 15 
ක මුදරක් ප්රතිරහීනන් පත රඵහ දී ඇති අතය, තත් රු මිත 0 4 ක අත්තිකහයම් මුදරක් ඳශහත් 
අධයක්රුන්ට රඵහ දී ඇත. 

   

 

වරවුනි  වර දිස්ත්රික්්ගය ඳශු වවරදය නි  නිවර ස                                 මත න  ම  ඳශු වවරදය ් ්ධ     ග ොඩනැගිල්  

  ඳි ස  හිර් මී රත්ත්වර ට න   සිටුවරන  ද ස්  ග ොවිගඳොළ  
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

5 
 

1.4.7.  බඩල් ම නවර ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ න ක් ස්ථ ඳන  ිරරීම 
 

මිතල්පකො භහ භට අඹත් පකොශම නහයහපවේන්පිට පිිකින කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහ, ඵඩල් භ 
පිිකින ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹත් සිරිං ඳහත ප ොවිපඳොපශික සථහඳනඹ 
කිරීභට ීනයණඹ කයන රදී  පභභ යහඳෘතිඹ පඩන්භහර්ක් යජපේ වපඹෝ�තහ භත �ඹහත්භක 
න අතය, එික ඳශමු අදිඹය ඹටපත්, කර්භහන්තලහරහ ඉදිකිරීභ වහ 2016 05 18 දින මුල් ර 
තළබීභ සිදු කයන රදී  භහපරෝත ත කහර සීභහ අන් නවිට අත්කය ප න ඇති ප්ර තිඹ ඳවත 
ඳරිදි පේ  

් ්ධ   ගභෞි් 
ප්ර ි  (%) ශග ෝන  

කිරි කර්භහන්තලහරහ ප ොඩනළගිල්පල් ඉදිකිරීම් කටයුතු 99  
 
  

ඳරිඳහරන වහ කහර්ඹහර ප ොඩනළගිල්ර 99 
ආඳන ලහරහ ප ොඩනළගිල්ර, පේක ඳවසුකම් ඇතිකිරීභ 98 
කහර්ඹභණ්ඩර නිර නිහ ව ආයක්ක කුින ඉදිකිරීභ 99 
විදුිම ජනන ඒකකඹ සථහපිත කිරීභ 100 
ඹහන්්රික ව විදුිම ආ�ත විකිරීම් කටයුතු 81 
ඹන්පත්රෝඳකයණ පකොටස ව ඉදිකිරීම් රය ඵවහලුම් 54 ක් ආනඹනඹ කිරීභ යපයෝ මිතිමඹන 59 19 
ආනඹනික ඹන්පත්රෝඳකයණ වහ පේශීඹ අයමුදිමන් ඵදු ප වීභ රු මිත 7 30 

 

  
                                                            ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ නගය ස්ථ පිර ිරරීම් 

 

1.4.8.  ශහ   නිෂ්ඳ දන  ි් වරැඩසටහන 
 

 ග්රහමීඹ ප්රජහප  ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් ජහතික භට්ටමිතන් �ඹහත්භක කයනු 
රඵන ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන ඹටපත් ඳවත වන් යහඳෘීනන් පභභ  
අභහතයහංලඹ භඟින් �ඹහත්භක කයනු රඵින  

1.4.8.1.  ුකඩ  ඳි ම   ිරි  ග ොවිගඳොළ සවිබ   ැත වීගම් වරය ඳීි  

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවපනික ප්රතිඳහදන ඹටපත් කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ප ොවිපඳොශර 
�ණහත්භක කිරි නිසඳහදනඹ දිරි ළන්වීපම් අයමුණින් පභඹ �ඹහත්භක පකපර්  උස ආයපේ කිරි 
 ඹකු මිතරදී  ළනීභ,    හල් ඉදිකිරීභ පවෝ විලහර ප්රභහණපේ    හල් නවීකයණඹ කිරීභ, ජී 
හයු ඒකකඹන් ඉදිකිරීභ, පෞඛ්යහයක්ෂිත වහ සුපිරිසිදු කිරි නිසඳහදනඹන් වහ අලය පනත් 
උඳකයණ, තෘණ  හ කිරීභ, තෘණ ළවීපම් පවෝ කළඵිම කිරීපම් ඹන්ත්ර මිතරදී  ළනීභ ඹන 
�ඹහකහයකම් වහ එක් ප්රතිරහභිපඹකු පත රුපිඹල් 80,000 ක උඳරිභඹකට ඹටත් සිඹඹට 50 
ක වනහධහය මුදරක් පම්  ඹටපත් රඵහපේ  
 

දිිනපන් ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ  ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ළරසුම් කර 
ඉරක්ක රඟහ කය  ළනීභට අඳවසු වුද ඳශමු කහර්තු දවහ අනුභළතිඹ රත් ඉරක්ක රට අනු 
යහඳෘතිපේ ළඩ කටයුතු නිභකය ඇති ප්රතිරහීනන් පත ප වීම් ර් අහනඹ න විට සිදු 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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1.4.7.  බඩල් ම නවර ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ න ක් ස්ථ ඳන  ිරරීම 
 

මිතල්පකො භහ භට අඹත් පකොශම නහයහපවේන්පිට පිිකින කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහ, ඵඩල් භ 
පිිකින ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹත් සිරිං ඳහත ප ොවිපඳොපශික සථහඳනඹ 
කිරීභට ීනයණඹ කයන රදී  පභභ යහඳෘතිඹ පඩන්භහර්ක් යජපේ වපඹෝ�තහ භත �ඹහත්භක 
න අතය, එික ඳශමු අදිඹය ඹටපත්, කර්භහන්තලහරහ ඉදිකිරීභ වහ 2016 05 18 දින මුල් ර 
තළබීභ සිදු කයන රදී  භහපරෝත ත කහර සීභහ අන් නවිට අත්කය ප න ඇති ප්ර තිඹ ඳවත 
ඳරිදි පේ  

් ්ධ   ගභෞි් 
ප්ර ි  (%) ශග ෝන  

කිරි කර්භහන්තලහරහ ප ොඩනළගිල්පල් ඉදිකිරීම් කටයුතු 99  
 
  

ඳරිඳහරන වහ කහර්ඹහර ප ොඩනළගිල්ර 99 
ආඳන ලහරහ ප ොඩනළගිල්ර, පේක ඳවසුකම් ඇතිකිරීභ 98 
කහර්ඹභණ්ඩර නිර නිහ ව ආයක්ක කුින ඉදිකිරීභ 99 
විදුිම ජනන ඒකකඹ සථහපිත කිරීභ 100 
ඹහන්්රික ව විදුිම ආ�ත විකිරීම් කටයුතු 81 
ඹන්පත්රෝඳකයණ පකොටස ව ඉදිකිරීම් රය ඵවහලුම් 54 ක් ආනඹනඹ කිරීභ යපයෝ මිතිමඹන 59 19 
ආනඹනික ඹන්පත්රෝඳකයණ වහ පේශීඹ අයමුදිමන් ඵදු ප වීභ රු මිත 7 30 

 

  
                                                            ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ නගය ස්ථ පිර ිරරීම් 

 

1.4.8.  ශහ   නිෂ්ඳ දන  ි් වරැඩසටහන 
 

 ග්රහමීඹ ප්රජහප  ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් ජහතික භට්ටමිතන් �ඹහත්භක කයනු 
රඵන ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන ඹටපත් ඳවත වන් යහඳෘීනන් පභභ  
අභහතයහංලඹ භඟින් �ඹහත්භක කයනු රඵින  

1.4.8.1.  ුකඩ  ඳි ම   ිරි  ග ොවිගඳොළ සවිබ   ැත වීගම් වරය ඳීි  

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවපනික ප්රතිඳහදන ඹටපත් කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ප ොවිපඳොශර 
�ණහත්භක කිරි නිසඳහදනඹ දිරි ළන්වීපම් අයමුණින් පභඹ �ඹහත්භක පකපර්  උස ආයපේ කිරි 
 ඹකු මිතරදී  ළනීභ,    හල් ඉදිකිරීභ පවෝ විලහර ප්රභහණපේ    හල් නවීකයණඹ කිරීභ, ජී 
හයු ඒකකඹන් ඉදිකිරීභ, පෞඛ්යහයක්ෂිත වහ සුපිරිසිදු කිරි නිසඳහදනඹන් වහ අලය පනත් 
උඳකයණ, තෘණ  හ කිරීභ, තෘණ ළවීපම් පවෝ කළඵිම කිරීපම් ඹන්ත්ර මිතරදී  ළනීභ ඹන 
�ඹහකහයකම් වහ එක් ප්රතිරහභිපඹකු පත රුපිඹල් 80,000 ක උඳරිභඹකට ඹටත් සිඹඹට 50 
ක වනහධහය මුදරක් පම්  ඹටපත් රඵහපේ  
 

දිිනපන් ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ  ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ළරසුම් කර 
ඉරක්ක රඟහ කය  ළනීභට අඳවසු වුද ඳශමු කහර්තු දවහ අනුභළතිඹ රත් ඉරක්ක රට අනු 
යහඳෘතිපේ ළඩ කටයුතු නිභකය ඇති ප්රතිරහීනන් පත ප වීම් ර් අහනඹ න විට සිදු 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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1.4.7.  බඩල් ම නවර ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ න ක් ස්ථ ඳන  ිරරීම 
 

මිතල්පකො භහ භට අඹත් පකොශම නහයහපවේන්පිට පිිකින කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහ, ඵඩල් භ 
පිිකින ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹත් සිරිං ඳහත ප ොවිපඳොපශික සථහඳනඹ 
කිරීභට ීනයණඹ කයන රදී  පභභ යහඳෘතිඹ පඩන්භහර්ක් යජපේ වපඹෝ�තහ භත �ඹහත්භක 
න අතය, එික ඳශමු අදිඹය ඹටපත්, කර්භහන්තලහරහ ඉදිකිරීභ වහ 2016 05 18 දින මුල් ර 
තළබීභ සිදු කයන රදී  භහපරෝත ත කහර සීභහ අන් නවිට අත්කය ප න ඇති ප්ර තිඹ ඳවත 
ඳරිදි පේ  

් ්ධ   ගභෞි් 
ප්ර ි  (%) ශග ෝන  

කිරි කර්භහන්තලහරහ ප ොඩනළගිල්පල් ඉදිකිරීම් කටයුතු 99  
 
  

ඳරිඳහරන වහ කහර්ඹහර ප ොඩනළගිල්ර 99 
ආඳන ලහරහ ප ොඩනළගිල්ර, පේක ඳවසුකම් ඇතිකිරීභ 98 
කහර්ඹභණ්ඩර නිර නිහ ව ආයක්ක කුින ඉදිකිරීභ 99 
විදුිම ජනන ඒකකඹ සථහපිත කිරීභ 100 
ඹහන්්රික ව විදුිම ආ�ත විකිරීම් කටයුතු 81 
ඹන්පත්රෝඳකයණ පකොටස ව ඉදිකිරීම් රය ඵවහලුම් 54 ක් ආනඹනඹ කිරීභ යපයෝ මිතිමඹන 59 19 
ආනඹනික ඹන්පත්රෝඳකයණ වහ පේශීඹ අයමුදිමන් ඵදු ප වීභ රු මිත 7 30 

 

  
                                                            ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ නගය ස්ථ පිර ිරරීම් 

 

1.4.8.  ශහ   නිෂ්ඳ දන  ි් වරැඩසටහන 
 

 ග්රහමීඹ ප්රජහප  ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් ජහතික භට්ටමිතන් �ඹහත්භක කයනු 
රඵන ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන ඹටපත් ඳවත වන් යහඳෘීනන් පභභ  
අභහතයහංලඹ භඟින් �ඹහත්භක කයනු රඵින  

1.4.8.1.  ුකඩ  ඳි ම   ිරි  ග ොවිගඳොළ සවිබ   ැත වීගම් වරය ඳීි  

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවපනික ප්රතිඳහදන ඹටපත් කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ප ොවිපඳොශර 
�ණහත්භක කිරි නිසඳහදනඹ දිරි ළන්වීපම් අයමුණින් පභඹ �ඹහත්භක පකපර්  උස ආයපේ කිරි 
 ඹකු මිතරදී  ළනීභ,    හල් ඉදිකිරීභ පවෝ විලහර ප්රභහණපේ    හල් නවීකයණඹ කිරීභ, ජී 
හයු ඒකකඹන් ඉදිකිරීභ, පෞඛ්යහයක්ෂිත වහ සුපිරිසිදු කිරි නිසඳහදනඹන් වහ අලය පනත් 
උඳකයණ, තෘණ  හ කිරීභ, තෘණ ළවීපම් පවෝ කළඵිම කිරීපම් ඹන්ත්ර මිතරදී  ළනීභ ඹන 
�ඹහකහයකම් වහ එක් ප්රතිරහභිපඹකු පත රුපිඹල් 80,000 ක උඳරිභඹකට ඹටත් සිඹඹට 50 
ක වනහධහය මුදරක් පම්  ඹටපත් රඵහපේ  
 

දිිනපන් ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ  ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ළරසුම් කර 
ඉරක්ක රඟහ කය  ළනීභට අඳවසු වුද ඳශමු කහර්තු දවහ අනුභළතිඹ රත් ඉරක්ක රට අනු 
යහඳෘතිපේ ළඩ කටයුතු නිභකය ඇති ප්රතිරහීනන් පත ප වීම් ර් අහනඹ න විට සිදු 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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1.4.7.  බඩල් ම නවර ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ න ක් ස්ථ ඳන  ිරරීම 
 

මිතල්පකො භහ භට අඹත් පකොශම නහයහපවේන්පිට පිිකින කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහ, ඵඩල් භ 
පිිකින ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹත් සිරිං ඳහත ප ොවිපඳොපශික සථහඳනඹ 
කිරීභට ීනයණඹ කයන රදී  පභභ යහඳෘතිඹ පඩන්භහර්ක් යජපේ වපඹෝ�තහ භත �ඹහත්භක 
න අතය, එික ඳශමු අදිඹය ඹටපත්, කර්භහන්තලහරහ ඉදිකිරීභ වහ 2016 05 18 දින මුල් ර 
තළබීභ සිදු කයන රදී  භහපරෝත ත කහර සීභහ අන් නවිට අත්කය ප න ඇති ප්ර තිඹ ඳවත 
ඳරිදි පේ  

් ්ධ   ගභෞි් 
ප්ර ි  (%) ශග ෝන  

කිරි කර්භහන්තලහරහ ප ොඩනළගිල්පල් ඉදිකිරීම් කටයුතු 99  
 
  

ඳරිඳහරන වහ කහර්ඹහර ප ොඩනළගිල්ර 99 
ආඳන ලහරහ ප ොඩනළගිල්ර, පේක ඳවසුකම් ඇතිකිරීභ 98 
කහර්ඹභණ්ඩර නිර නිහ ව ආයක්ක කුින ඉදිකිරීභ 99 
විදුිම ජනන ඒකකඹ සථහපිත කිරීභ 100 
ඹහන්්රික ව විදුිම ආ�ත විකිරීම් කටයුතු 81 
ඹන්පත්රෝඳකයණ පකොටස ව ඉදිකිරීම් රය ඵවහලුම් 54 ක් ආනඹනඹ කිරීභ යපයෝ මිතිමඹන 59 19 
ආනඹනික ඹන්පත්රෝඳකයණ වහ පේශීඹ අයමුදිමන් ඵදු ප වීභ රු මිත 7 30 

 

  
                                                            ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ නගය ස්ථ පිර ිරරීම් 

 

1.4.8.  ශහ   නිෂ්ඳ දන  ි් වරැඩසටහන 
 

 ග්රහමීඹ ප්රජහප  ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් ජහතික භට්ටමිතන් �ඹහත්භක කයනු 
රඵන ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන ඹටපත් ඳවත වන් යහඳෘීනන් පභභ  
අභහතයහංලඹ භඟින් �ඹහත්භක කයනු රඵින  

1.4.8.1.  ුකඩ  ඳි ම   ිරි  ග ොවිගඳොළ සවිබ   ැත වීගම් වරය ඳීි  

 ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවපනික ප්රතිඳහදන ඹටපත් කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ප ොවිපඳොශර 
�ණහත්භක කිරි නිසඳහදනඹ දිරි ළන්වීපම් අයමුණින් පභඹ �ඹහත්භක පකපර්  උස ආයපේ කිරි 
 ඹකු මිතරදී  ළනීභ,    හල් ඉදිකිරීභ පවෝ විලහර ප්රභහණපේ    හල් නවීකයණඹ කිරීභ, ජී 
හයු ඒකකඹන් ඉදිකිරීභ, පෞඛ්යහයක්ෂිත වහ සුපිරිසිදු කිරි නිසඳහදනඹන් වහ අලය පනත් 
උඳකයණ, තෘණ  හ කිරීභ, තෘණ ළවීපම් පවෝ කළඵිම කිරීපම් ඹන්ත්ර මිතරදී  ළනීභ ඹන 
�ඹහකහයකම් වහ එක් ප්රතිරහභිපඹකු පත රුපිඹල් 80,000 ක උඳරිභඹකට ඹටත් සිඹඹට 50 
ක වනහධහය මුදරක් පම්  ඹටපත් රඵහපේ  
 

දිිනපන් ඳසුගිඹ භහ කිිකඳඹ තුශ  ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ළරසුම් කර 
ඉරක්ක රඟහ කය  ළනීභට අඳවසු වුද ඳශමු කහර්තු දවහ අනුභළතිඹ රත් ඉරක්ක රට අනු 
යහඳෘතිපේ ළඩ කටයුතු නිභකය ඇති ප්රතිරහීනන් පත ප වීම් ර් අහනඹ න විට සිදු 
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කිරීභට නිඹමිතතඹ  ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු ව මිතල්පකො (ප්රිනට්  
ිමමිතට් වයවහ යහඳෘති 120 ක් �ඹහත්භක කයන රදි  පම් වහ රු මිත  9 7 ක ප වීම් රඵහ 
 ළනීභට අදහශ ිමඹකිඹවිිම  අභහතයහංලඹ පත ඉදිරිඳත් කය ඇත                
 

1.4.8.2.  ුකඩ  ඳි ම   එළු ග ොවිගඳොළ සාංවර්ධධන වරය ඳීි  
 

කුඩහ ඳරිභහණ එළු ඳහරනපේ නියුතු ප ොවීන්ප  ආර්ිකකඹ නඟහසිටුවීභ ව පේශීඹ එළු කිරි වහ එළු 
භස නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ තුළින් ජනතහප  පඳෝණ භට්ටභ ළඩිදියුණු කිරීපම් අයමුණින් 
�ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත්, 2020 ර්පේ ඳශමු කහර්තුපේ එළු ප ොවිපඳොශල් 166 
ක් පිිකටුවීභ වහ රු.මිත.9 96 ක් ආපඹෝජනඹ කිරීභට නිඹමිතත තිබුණද දිිනපන් ඳසුගිඹ භහ 
කිිකඳඹ තුශ ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ත්ඹ පවේතුපන් ළරසුම් කශ ඉරක්ක රඟහ කය 
 ළනීභට අඳවසු විඹ  එපේ වුද ඳශමු කහර්තු දවහ අනුභළතිඹ රත් ඉරක්ක රට අනු එළු 
ප ොවිපඳොශ 77 ක ළඩ කටයුතු නිභකය රු මිත  4 588 ක් ආපඹෝජනඹ කය ඇත  පභිකදී එක් 
ප්රතිරහභිපඹකු පනුපන් පිරිමිත පතකු වහ  ළවළණු තුන් 04 පදපනකු මිතරට  ළනීභ වහ 50% 
ක දහඹකත්ඹ ඹටපත්  රුපිඹල් 60,000 ක මුදරක් රඵහ පේ  

1.4.8.3.  ුකඩ  ඳි ම   ුකුකළු ග ොවිගඳොළ සාංවර්ධධන වරය ඳීි  
 

කුකුළු නිසඳහදන වහ  ෘවසථ භට්ටපම් දහඹකත්ඹ රඵහදීභ තුළින් ජනතහප  පඳෝණ භට්ටභ 
ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත්, එක් ප්රතිරහභිපඹකු පත 
භක් ඹළති කිකිළි ඳළටවුන් 10 පදපනකු ඵළගින් රඵහපදන අතය, ප්රතිරහීනන් විසින් කුකුළු 
නිහඹ හදහ ළනීභ වහ තුන් වහ අලය ආවහය රඵහදීභ සිදුකශ යුතු පේ  එඹට අභතය 
ලපඹන් ප්රතිරහීනන් වහ ඳළටවුන් 50 ක් පවෝ 100 ක් ලපඹන්ද රඵහ පදන අතය ඳළටවුන් වහ 
අලය භහ 04 ක ආවහය විඹදමිතන් 50% ක  ප්රභහණඹ ලපඹන් රු 12,500 - 20,000 ක මුදරක් 
රඵහ පේ  

පම් ඹටපත්, භහපරෝත ත කහර සීභහ නවිට ඳළටවුන් 10 ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 1218 ක් ද, 
ඳළටවුන් 50 ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 16 ක් ද, ඳළටවුන් 100 ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 13 ක් ද 
සථහඳනඹ කය ඇති අතය,  ඒ වහ රු මිත  6 542 ක් ආපඹෝජනඹ කය ඇත  ඳශහත් අධයක්රුන් 
වහ රු  මිත  0 424 ක අත්තිකහයම් රඵහ දී ඇත  

1.4.9.  ිරි   වරයිත  ශන න  ිරරීම 
 

පේශීඹ දිඹය කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් උස ආයපේ  ළබ්ඵය කිරි පදනුන්  
්සපරේිමඹහපන් වහ නසීරන්තපඹන් ආනඹනඹ කය කිරි   ඳහරනපේ නියතන භධය වහ භවහ 
ඳරිභහණ යහඹකිනන් පත පභභ එශපදනුන් රඵහ දී ඩහ කහර්ඹක්භ වහ ගුණහත්භක කිරි 
නිසඳහදනඹක් ඇති ප ොවිපඳොශල් දීඳයහේත පිිකටුවීභට ඵරහපඳොපයොත්තුපේ  පභභ 
තුන්ප න් ජනිතන ඳශමු ඳයම්ඳයහපේ ඳළටවුන් නිසඳහදන කටයුතුරට පඹොදහ  ළනීභට 
පභන්භ පේශීඹ ආයඹන් ළඩිදියුණු කය ළනීභට දහඹක කය  ළපන්   ඒ අනු, පභභ යහඳෘතිපේ 
ඳශමු අදිඹය ඹටපත් 2017 භළින භහපේ දී කිරි  ිනන් 2,000 ක් නසීරන්තපඹන්ද, පදළම්ඵර් 
භ කිරි  ිනන් 3,000 ක් ්සපරේිමඹහපන්ද ආනඹනඹ කයන රදු එභ තුන් භසත 
ආපඹෝජකිනන් 68 පදපනකු පත රඵහ දී ඇත  පභභ යහඳෘතිඹ භඟින් ජහතික කිරි නිසඳහදනඹට 
විලහර දහඹකත්ඹන් රඵහ දී ඇති අතය  පභික  පදන අදිඹය ඹටපත් විඹ ඳථඹ පනස කයමිතන් 
දළනට කිරි නිසඳහදන ක්පේත්රපේ ප්රධහන  ළටළුක් ඳතින උස ආයපේ   ිකඟඹට පිළිඹභක් 
පර  අභිජනන ප ොවිපඳොශ පිිකටුවීභ ව ත්ත් ආවහය නිසඳහදනඹ වහ යජපේ ප ොවිපඳොශ 
ංර්ධනඹ කිරීභත් අපේක්හ පකපර්    
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1.4.10. ුකඩ  ඳි ම   ිරි  නිෂ්ඳ ද්යිත ගේ සමඳ්   සමිි සාංවර්ධධන  ිරරීම  

� රංකහපේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීපම් අයමුණින් �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිපේ මිමක 
අයමුණ නුපේ අ ඹ එකතු කයන රද කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රපේලරභ නිසඳහදනඹ කය කිරි 
ඳරිපබෝජනඹ ප්රචලිමත කිරීභ භගින් ප්රජහපේ පඳෝණ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභඹ  පම් ඹටපත් 
පතෝයහ ත් ප්රපේලර  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධයසථහන 06 ක් සථහඳනඹ කය ංර්ධනඹ 
කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, පම් වහ අපේක්ෂිත ආපඹෝජනඹ  යුපයෝ මිතිමඹන 13 9 කි   

යහඳෘතිඹට අදහශ මරය ගිවිසුභ 2018 09 28 දින අත්න් තළබ අතය ළඳයුම් පකොන්ත්රහත් ගිවිසුභ  
2019 02 27 දින අත්න් තඵහ ඇත  ඹම ඳශහපත් පන්නේපු ප්රපේලපේ සථහඳනඹ කිරීභට 
නිඹමිතත ප්රථභ කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ ඹන්පත්රෝඳකයණ 2020 අප ෝසතු භ දිිනනට 
ආනඹනඹ කයන රද අතය අදහශ විකිරීම් කටයුතු ද සිදු කයමිතන් ඳීන  

 

 

 

 

 
 

1.4.11. එළු ගඳොුකරු  ම්ම න ස්ථ පිර ිරරීගම් වරය ඳීි  

� රංකහපේ එළු කිරි වහ එළු භස නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් කෘෂිකර්භ අභහතයහංලපේ 
ප්රතිඳහදන ඹටපත් �ඹහත්භක න යහඳෘතිඹකි  පතෝයහ  න්නහ රද ඳශහත් ර එළු භස වහ කිරි 
නිසඳහදනඹට ළඩි විබතහඹක් ඳතින ඳශු වදය පකොට්ඨහලිමන් පතෝයහ  න්නහ රද 
ප්රතිරහීනන් 15-20 අතය ප්රභහණඹකට පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් ප්රතිරහබ ිකමිත පේ  පභිකදී එළු  හල් 
ෆදීභට පවෝ තුන් 10 පදපනකු මිතරදී  ළනීභ වහ 50% ක ප්රතිරහීන දහඹකත්ඹ ඹටපත් 
රු 200,000 ක මුදරක් එක් ප්රතිරහභිපඹකු පනුපන් රඵහ පේ  

2020 ර්ඹ තුශදී �ඹහත්භක කයන රද එළු පඳොකුරු  ම්භහන ඳවත ඳරිදි පේ  

 

ඳළ ර දිස්ත්රික්්  ඳශු වවරදය ග්ෝඨා ශය >  ප්රි  ීනත  
සාංඛ්ය වර 

ශග ෝන  
්ළ මුද  
(රු.මි.) 

නැග නහි  අම්ඳහය අ්ඩරච්පච්නින 
 

20 4 132 
 

උතුරු භන්නහයභ මුරුන්කන් 
භහන්තින ඵටිකය 

20 
20 

4 132 
4 132 

 
දුකණු 

 

 හල්ර ප ෝනහපීනුර 
වඵයහද 

15 
15 

3 099 
3 099 

වම්ඵන්පතොට අඟුණපකොශඳළරළස 20 4.132 

ශන නි්   ත ගරෝඳ්   

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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1.4.10. ුකඩ  ඳි ම   ිරි  නිෂ්ඳ ද්යිත ගේ සමඳ්   සමිි සාංවර්ධධන  ිරරීම  

� රංකහපේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීපම් අයමුණින් �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිපේ මිමක 
අයමුණ නුපේ අ ඹ එකතු කයන රද කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රපේලරභ නිසඳහදනඹ කය කිරි 
ඳරිපබෝජනඹ ප්රචලිමත කිරීභ භගින් ප්රජහපේ පඳෝණ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභඹ  පම් ඹටපත් 
පතෝයහ ත් ප්රපේලර  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධයසථහන 06 ක් සථහඳනඹ කය ංර්ධනඹ 
කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, පම් වහ අපේක්ෂිත ආපඹෝජනඹ  යුපයෝ මිතිමඹන 13 9 කි   

යහඳෘතිඹට අදහශ මරය ගිවිසුභ 2018 09 28 දින අත්න් තළබ අතය ළඳයුම් පකොන්ත්රහත් ගිවිසුභ  
2019 02 27 දින අත්න් තඵහ ඇත  ඹම ඳශහපත් පන්නේපු ප්රපේලපේ සථහඳනඹ කිරීභට 
නිඹමිතත ප්රථභ කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ ඹන්පත්රෝඳකයණ 2020 අප ෝසතු භ දිිනනට 
ආනඹනඹ කයන රද අතය අදහශ විකිරීම් කටයුතු ද සිදු කයමිතන් ඳීන  

 

 

 

 

 
 

1.4.11. එළු ගඳොුකරු  ම්ම න ස්ථ පිර ිරරීගම් වරය ඳීි  

� රංකහපේ එළු කිරි වහ එළු භස නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් කෘෂිකර්භ අභහතයහංලපේ 
ප්රතිඳහදන ඹටපත් �ඹහත්භක න යහඳෘතිඹකි  පතෝයහ  න්නහ රද ඳශහත් ර එළු භස වහ කිරි 
නිසඳහදනඹට ළඩි විබතහඹක් ඳතින ඳශු වදය පකොට්ඨහලිමන් පතෝයහ  න්නහ රද 
ප්රතිරහීනන් 15-20 අතය ප්රභහණඹකට පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් ප්රතිරහබ ිකමිත පේ  පභිකදී එළු  හල් 
ෆදීභට පවෝ තුන් 10 පදපනකු මිතරදී  ළනීභ වහ 50% ක ප්රතිරහීන දහඹකත්ඹ ඹටපත් 
රු 200,000 ක මුදරක් එක් ප්රතිරහභිපඹකු පනුපන් රඵහ පේ  

2020 ර්ඹ තුශදී �ඹහත්භක කයන රද එළු පඳොකුරු  ම්භහන ඳවත ඳරිදි පේ  

 

ඳළ ර දිස්ත්රික්්  ඳශු වවරදය ග්ෝඨා ශය >  ප්රි  ීනත  
සාංඛ්ය වර 

ශග ෝන  
්ළ මුද  
(රු.මි.) 

නැග නහි  අම්ඳහය අ්ඩරච්පච්නින 
 

20 4 132 
 

උතුරු භන්නහයභ මුරුන්කන් 
භහන්තින ඵටිකය 

20 
20 

4 132 
4 132 

 
දුකණු 

 

 හල්ර ප ෝනහපීනුර 
වඵයහද 

15 
15 

3 099 
3 099 

වම්ඵන්පතොට අඟුණපකොශඳළරළස 20 4.132 

ශන නි්   ත ගරෝඳ්   

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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1.4.10. ුකඩ  ඳි ම   ිරි  නිෂ්ඳ ද්යිත ගේ සමඳ්   සමිි සාංවර්ධධන  ිරරීම  

� රංකහපේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීපම් අයමුණින් �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිපේ මිමක 
අයමුණ නුපේ අ ඹ එකතු කයන රද කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රපේලරභ නිසඳහදනඹ කය කිරි 
ඳරිපබෝජනඹ ප්රචලිමත කිරීභ භගින් ප්රජහපේ පඳෝණ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභඹ  පම් ඹටපත් 
පතෝයහ ත් ප්රපේලර  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධයසථහන 06 ක් සථහඳනඹ කය ංර්ධනඹ 
කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, පම් වහ අපේක්ෂිත ආපඹෝජනඹ  යුපයෝ මිතිමඹන 13 9 කි   

යහඳෘතිඹට අදහශ මරය ගිවිසුභ 2018 09 28 දින අත්න් තළබ අතය ළඳයුම් පකොන්ත්රහත් ගිවිසුභ  
2019 02 27 දින අත්න් තඵහ ඇත  ඹම ඳශහපත් පන්නේපු ප්රපේලපේ සථහඳනඹ කිරීභට 
නිඹමිතත ප්රථභ කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ ඹන්පත්රෝඳකයණ 2020 අප ෝසතු භ දිිනනට 
ආනඹනඹ කයන රද අතය අදහශ විකිරීම් කටයුතු ද සිදු කයමිතන් ඳීන  

 

 

 

 

 
 

1.4.11. එළු ගඳොුකරු  ම්ම න ස්ථ පිර ිරරීගම් වරය ඳීි  

� රංකහපේ එළු කිරි වහ එළු භස නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් කෘෂිකර්භ අභහතයහංලපේ 
ප්රතිඳහදන ඹටපත් �ඹහත්භක න යහඳෘතිඹකි  පතෝයහ  න්නහ රද ඳශහත් ර එළු භස වහ කිරි 
නිසඳහදනඹට ළඩි විබතහඹක් ඳතින ඳශු වදය පකොට්ඨහලිමන් පතෝයහ  න්නහ රද 
ප්රතිරහීනන් 15-20 අතය ප්රභහණඹකට පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් ප්රතිරහබ ිකමිත පේ  පභිකදී එළු  හල් 
ෆදීභට පවෝ තුන් 10 පදපනකු මිතරදී  ළනීභ වහ 50% ක ප්රතිරහීන දහඹකත්ඹ ඹටපත් 
රු 200,000 ක මුදරක් එක් ප්රතිරහභිපඹකු පනුපන් රඵහ පේ  

2020 ර්ඹ තුශදී �ඹහත්භක කයන රද එළු පඳොකුරු  ම්භහන ඳවත ඳරිදි පේ  

 

ඳළ ර දිස්ත්රික්්  ඳශු වවරදය ග්ෝඨා ශය >  ප්රි  ීනත  
සාංඛ්ය වර 

ශග ෝන  
්ළ මුද  
(රු.මි.) 

නැග නහි  අම්ඳහය අ්ඩරච්පච්නින 
 

20 4 132 
 

උතුරු භන්නහයභ මුරුන්කන් 
භහන්තින ඵටිකය 

20 
20 

4 132 
4 132 

 
දුකණු 

 

 හල්ර ප ෝනහපීනුර 
වඵයහද 

15 
15 

3 099 
3 099 

වම්ඵන්පතොට අඟුණපකොශඳළරළස 20 4.132 

ශන නි්   ත ගරෝඳ්   

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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1.4.10. ුකඩ  ඳි ම   ිරි  නිෂ්ඳ ද්යිත ගේ සමඳ්   සමිි සාංවර්ධධන  ිරරීම  

� රංකහපේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීපම් අයමුණින් �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිපේ මිමක 
අයමුණ නුපේ අ ඹ එකතු කයන රද කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රපේලරභ නිසඳහදනඹ කය කිරි 
ඳරිපබෝජනඹ ප්රචලිමත කිරීභ භගින් ප්රජහපේ පඳෝණ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභඹ  පම් ඹටපත් 
පතෝයහ ත් ප්රපේලර  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධයසථහන 06 ක් සථහඳනඹ කය ංර්ධනඹ 
කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, පම් වහ අපේක්ෂිත ආපඹෝජනඹ  යුපයෝ මිතිමඹන 13 9 කි   

යහඳෘතිඹට අදහශ මරය ගිවිසුභ 2018 09 28 දින අත්න් තළබ අතය ළඳයුම් පකොන්ත්රහත් ගිවිසුභ  
2019 02 27 දින අත්න් තඵහ ඇත  ඹම ඳශහපත් පන්නේපු ප්රපේලපේ සථහඳනඹ කිරීභට 
නිඹමිතත ප්රථභ කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ ඹන්පත්රෝඳකයණ 2020 අප ෝසතු භ දිිනනට 
ආනඹනඹ කයන රද අතය අදහශ විකිරීම් කටයුතු ද සිදු කයමිතන් ඳීන  

 

 

 

 

 
 

1.4.11. එළු ගඳොුකරු  ම්ම න ස්ථ පිර ිරරීගම් වරය ඳීි  

� රංකහපේ එළු කිරි වහ එළු භස නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් කෘෂිකර්භ අභහතයහංලපේ 
ප්රතිඳහදන ඹටපත් �ඹහත්භක න යහඳෘතිඹකි  පතෝයහ  න්නහ රද ඳශහත් ර එළු භස වහ කිරි 
නිසඳහදනඹට ළඩි විබතහඹක් ඳතින ඳශු වදය පකොට්ඨහලිමන් පතෝයහ  න්නහ රද 
ප්රතිරහීනන් 15-20 අතය ප්රභහණඹකට පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් ප්රතිරහබ ිකමිත පේ  පභිකදී එළු  හල් 
ෆදීභට පවෝ තුන් 10 පදපනකු මිතරදී  ළනීභ වහ 50% ක ප්රතිරහීන දහඹකත්ඹ ඹටපත් 
රු 200,000 ක මුදරක් එක් ප්රතිරහභිපඹකු පනුපන් රඵහ පේ  

2020 ර්ඹ තුශදී �ඹහත්භක කයන රද එළු පඳොකුරු  ම්භහන ඳවත ඳරිදි පේ  

 

ඳළ ර දිස්ත්රික්්  ඳශු වවරදය ග්ෝඨා ශය >  ප්රි  ීනත  
සාංඛ්ය වර 

ශග ෝන  
්ළ මුද  
(රු.මි.) 

නැග නහි  අම්ඳහය අ්ඩරච්පච්නින 
 

20 4 132 
 

උතුරු භන්නහයභ මුරුන්කන් 
භහන්තින ඵටිකය 

20 
20 

4 132 
4 132 

 
දුකණු 

 

 හල්ර ප ෝනහපීනුර 
වඵයහද 

15 
15 

3 099 
3 099 

වම්ඵන්පතොට අඟුණපකොශඳළරළස 20 4.132 

ශන නි්   ත ගරෝඳ්   

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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1.4.10. ුකඩ  ඳි ම   ිරි  නිෂ්ඳ ද්යිත ගේ සමඳ්   සමිි සාංවර්ධධන  ිරරීම  

� රංකහපේ කිරි කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීපම් අයමුණින් �ඹහත්භක න පභභ යහඳෘතිපේ මිමක 
අයමුණ නුපේ අ ඹ එකතු කයන රද කිරි නිසඳහදන අදහශ ප්රපේලරභ නිසඳහදනඹ කය කිරි 
ඳරිපබෝජනඹ ප්රචලිමත කිරීභ භගින් ප්රජහපේ පඳෝණ භට්ටභ ඉවශ නළංවීභඹ  පම් ඹටපත් 
පතෝයහ ත් ප්රපේලර  කුඩහ ඳරිභහණ කිරි ළකසුම් භධයසථහන 06 ක් සථහඳනඹ කය ංර්ධනඹ 
කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, පම් වහ අපේක්ෂිත ආපඹෝජනඹ  යුපයෝ මිතිමඹන 13 9 කි   

යහඳෘතිඹට අදහශ මරය ගිවිසුභ 2018 09 28 දින අත්න් තළබ අතය ළඳයුම් පකොන්ත්රහත් ගිවිසුභ  
2019 02 27 දින අත්න් තඵහ ඇත  ඹම ඳශහපත් පන්නේපු ප්රපේලපේ සථහඳනඹ කිරීභට 
නිඹමිතත ප්රථභ කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ ඹන්පත්රෝඳකයණ 2020 අප ෝසතු භ දිිනනට 
ආනඹනඹ කයන රද අතය අදහශ විකිරීම් කටයුතු ද සිදු කයමිතන් ඳීන  

 

 

 

 

 
 

1.4.11. එළු ගඳොුකරු  ම්ම න ස්ථ පිර ිරරීගම් වරය ඳීි  

� රංකහපේ එළු කිරි වහ එළු භස නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීපම් අයමුණින් කෘෂිකර්භ අභහතයහංලපේ 
ප්රතිඳහදන ඹටපත් �ඹහත්භක න යහඳෘතිඹකි  පතෝයහ  න්නහ රද ඳශහත් ර එළු භස වහ කිරි 
නිසඳහදනඹට ළඩි විබතහඹක් ඳතින ඳශු වදය පකොට්ඨහලිමන් පතෝයහ  න්නහ රද 
ප්රතිරහීනන් 15-20 අතය ප්රභහණඹකට පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් ප්රතිරහබ ිකමිත පේ  පභිකදී එළු  හල් 
ෆදීභට පවෝ තුන් 10 පදපනකු මිතරදී  ළනීභ වහ 50% ක ප්රතිරහීන දහඹකත්ඹ ඹටපත් 
රු 200,000 ක මුදරක් එක් ප්රතිරහභිපඹකු පනුපන් රඵහ පේ  

2020 ර්ඹ තුශදී �ඹහත්භක කයන රද එළු පඳොකුරු  ම්භහන ඳවත ඳරිදි පේ  

 

ඳළ ර දිස්ත්රික්්  ඳශු වවරදය ග්ෝඨා ශය >  ප්රි  ීනත  
සාංඛ්ය වර 

ශග ෝන  
්ළ මුද  
(රු.මි.) 

නැග නහි  අම්ඳහය අ්ඩරච්පච්නින 
 

20 4 132 
 

උතුරු භන්නහයභ මුරුන්කන් 
භහන්තින ඵටිකය 

20 
20 

4 132 
4 132 

 
දුකණු 

 

 හල්ර ප ෝනහපීනුර 
වඵයහද 

15 
15 

3 099 
3 099 

වම්ඵන්පතොට අඟුණපකොශඳළරළස 20 4.132 

ශන නි්   ත ගරෝඳ්   
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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                                                         ප්රි  භිත  විසිත  ස්ථ පිර ්ළ එළු   ල් 

1.5. ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මඟිත  2021 වර්ධෂගයදී ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර 
වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීි 

 
2020 පර්දී �ඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2021 පර්දී ද �ඹහත්භක කිරීභට 
අපේක්හ කයනු රළපබ්  

ඊට අභතය,  2021 ය වහ න ංර්ධන යහඳෘීනන් 06 ක් �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්ෂිත 
අතය ඒහ පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි පේ  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු ඇස්රගම්ත 
තු ර මුළු 

මුද  
(රු.මි.) 

මගප්ක්තර 
ශග ෝන  

(රු.මි.) 
2021 

1  පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ වහ කිරි   
ංර්ධන භධයසථහන පිිකටුවීභ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ භ�න් කිරි වහ කිරි ආ�ත 
නිසඳහදන ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   3,277 5 695 0 

2  “පෞබහ යහ” කිරි   
ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ 

    3,050 25 1,141.25 

3. එළු වහ ඵළටළු පඳොකුරු  ම්භහන 
පිිකටුවීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

පේශිඹ එළු වහ ඵළටළු භහංල 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ තුළින් 
ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   165 0 55 0 

4. තරුණ ප්රජහ, නිරධහරීන් වහ 
ප ොවි භවතුන්ප  තහක්ණික 
දළනුභ ඉවශ නළංවීභ වහ 
ධහරිතහ ංර්ධනඹ 

න තහක්ණික දළනුභ පඹොදහ 
 ළනීපභන් ත්ත් නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ 

   521 1 295 6 

5. ඳශු ම්ඳත් ඳහරනඹ ව 
ළකසීභ පිළිඵ ඹවඳත් 
කශභනහකයණ  පුරුදු පිළිඵ 
වතිකකයණඹ වඳුන්හදීභ 

ත්ත් නිසඳහදන ර ගුණහත්භක 
ඵ ඉවශ නළංවීභ 

  150 0 25 0 

6   යහේති පේහ ළඩිදියුණු කිරීභ කහර්ඹක්භ පේහක් ළඳයීභ    350 0 200 0 

                       එ්තුවර  7,513.85 2,411.25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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                                                         ප්රි  භිත  විසිත  ස්ථ පිර ්ළ එළු   ල් 

1.5. ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මඟිත  2021 වර්ධෂගයදී ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර 
වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීි 

 
2020 පර්දී �ඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2021 පර්දී ද �ඹහත්භක කිරීභට 
අපේක්හ කයනු රළපබ්  

ඊට අභතය,  2021 ය වහ න ංර්ධන යහඳෘීනන් 06 ක් �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්ෂිත 
අතය ඒහ පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි පේ  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු ඇස්රගම්ත 
තු ර මුළු 

මුද  
(රු.මි.) 

මගප්ක්තර 
ශග ෝන  

(රු.මි.) 
2021 

1  පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ වහ කිරි   
ංර්ධන භධයසථහන පිිකටුවීභ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ භ�න් කිරි වහ කිරි ආ�ත 
නිසඳහදන ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   3,277 5 695 0 

2  “පෞබහ යහ” කිරි   
ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ 

    3,050 25 1,141.25 

3. එළු වහ ඵළටළු පඳොකුරු  ම්භහන 
පිිකටුවීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

පේශිඹ එළු වහ ඵළටළු භහංල 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ තුළින් 
ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   165 0 55 0 

4. තරුණ ප්රජහ, නිරධහරීන් වහ 
ප ොවි භවතුන්ප  තහක්ණික 
දළනුභ ඉවශ නළංවීභ වහ 
ධහරිතහ ංර්ධනඹ 

න තහක්ණික දළනුභ පඹොදහ 
 ළනීපභන් ත්ත් නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ 

   521 1 295 6 

5. ඳශු ම්ඳත් ඳහරනඹ ව 
ළකසීභ පිළිඵ ඹවඳත් 
කශභනහකයණ  පුරුදු පිළිඵ 
වතිකකයණඹ වඳුන්හදීභ 

ත්ත් නිසඳහදන ර ගුණහත්භක 
ඵ ඉවශ නළංවීභ 

  150 0 25 0 

6   යහේති පේහ ළඩිදියුණු කිරීභ කහර්ඹක්භ පේහක් ළඳයීභ    350 0 200 0 

                       එ්තුවර  7,513.85 2,411.25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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                                                         ප්රි  භිත  විසිත  ස්ථ පිර ්ළ එළු   ල් 

1.5. ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මඟිත  2021 වර්ධෂගයදී ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර 
වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීි 

 
2020 පර්දී �ඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2021 පර්දී ද �ඹහත්භක කිරීභට 
අපේක්හ කයනු රළපබ්  

ඊට අභතය,  2021 ය වහ න ංර්ධන යහඳෘීනන් 06 ක් �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්ෂිත 
අතය ඒහ පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි පේ  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු ඇස්රගම්ත 
තු ර මුළු 

මුද  
(රු.මි.) 

මගප්ක්තර 
ශග ෝන  

(රු.මි.) 
2021 

1  පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ වහ කිරි   
ංර්ධන භධයසථහන පිිකටුවීභ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ භ�න් කිරි වහ කිරි ආ�ත 
නිසඳහදන ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   3,277 5 695 0 

2  “පෞබහ යහ” කිරි   
ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ 

    3,050 25 1,141.25 

3. එළු වහ ඵළටළු පඳොකුරු  ම්භහන 
පිිකටුවීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

පේශිඹ එළු වහ ඵළටළු භහංල 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ තුළින් 
ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   165 0 55 0 

4. තරුණ ප්රජහ, නිරධහරීන් වහ 
ප ොවි භවතුන්ප  තහක්ණික 
දළනුභ ඉවශ නළංවීභ වහ 
ධහරිතහ ංර්ධනඹ 

න තහක්ණික දළනුභ පඹොදහ 
 ළනීපභන් ත්ත් නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ 

   521 1 295 6 

5. ඳශු ම්ඳත් ඳහරනඹ ව 
ළකසීභ පිළිඵ ඹවඳත් 
කශභනහකයණ  පුරුදු පිළිඵ 
වතිකකයණඹ වඳුන්හදීභ 

ත්ත් නිසඳහදන ර ගුණහත්භක 
ඵ ඉවශ නළංවීභ 

  150 0 25 0 

6   යහේති පේහ ළඩිදියුණු කිරීභ කහර්ඹක්භ පේහක් ළඳයීභ    350 0 200 0 

                       එ්තුවර  7,513.85 2,411.25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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                                                         ප්රි  භිත  විසිත  ස්ථ පිර ්ළ එළු   ල් 

1.5. ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මාංශය >  මඟිත  2021 වර්ධෂගයදී ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර 
වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීි 

 
2020 පර්දී �ඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2021 පර්දී ද �ඹහත්භක කිරීභට 
අපේක්හ කයනු රළපබ්  

ඊට අභතය,  2021 ය වහ න ංර්ධන යහඳෘීනන් 06 ක් �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්ෂිත 
අතය ඒහ පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි පේ  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු ඇස්රගම්ත 
තු ර මුළු 

මුද  
(රු.මි.) 

මගප්ක්තර 
ශග ෝන  

(රු.මි.) 
2021 

1  පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ වහ කිරි   
ංර්ධන භධයසථහන පිිකටුවීභ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ භ�න් කිරි වහ කිරි ආ�ත 
නිසඳහදන ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   3,277 5 695 0 

2  “පෞබහ යහ” කිරි   
ංර්ධන යහඳෘතිඹ 

පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ ඉවශ 
නළංවීභ 

    3,050 25 1,141.25 

3. එළු වහ ඵළටළු පඳොකුරු  ම්භහන 
පිිකටුවීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභ 

පේශිඹ එළු වහ ඵළටළු භහංල 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ තුළින් 
ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ 

   165 0 55 0 

4. තරුණ ප්රජහ, නිරධහරීන් වහ 
ප ොවි භවතුන්ප  තහක්ණික 
දළනුභ ඉවශ නළංවීභ වහ 
ධහරිතහ ංර්ධනඹ 

න තහක්ණික දළනුභ පඹොදහ 
 ළනීපභන් ත්ත් නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ 

   521 1 295 6 

5. ඳශු ම්ඳත් ඳහරනඹ ව 
ළකසීභ පිළිඵ ඹවඳත් 
කශභනහකයණ  පුරුදු පිළිඵ 
වතිකකයණඹ වඳුන්හදීභ 

ත්ත් නිසඳහදන ර ගුණහත්භක 
ඵ ඉවශ නළංවීභ 

  150 0 25 0 

6   යහේති පේහ ළඩිදියුණු කිරීභ කහර්ඹක්භ පේහක් ළඳයීභ    350 0 200 0 

                       එ්තුවර  7,513.85 2,411.25 
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2. සත්ත්වර නිෂ්ඳ දන හ  ගසෞඛ්ය ගදඳ ්ධරගම්ත තුවර 
 

2.1.  හැඳිත වීම 

1978 ර්පේදී සථහපිත කයනු රළබ ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු ශ්රි රංකහපේ 
ඳශු ම්ඳත් ංර්ධනඹ පිළිඵ   භ දයණ ප්රධහන යජපේ ආඹතනඹින  එපභන්භ පභභ 
පදඳහර්තපම්න්තු යට තුශ ත්ත් පයෝ  ඳළතිරීභ ශක්හලීභ, භළඩඳළළත්වීභ, ඳශු ම්ඳත් 
ක්පේත්රඹට අදහශ ඳර්පේණ වහ ංර්ධන කටයුතු, තහක්ණික නහඹකත්ඹ ළඳයීභ ව ත්ත් 
අභිජනන කටයුතු වහ විපලේඥ උඳපදස වහ වහඹ පේහන් ළඳයීභ ම්ඵන්ධ නීතයහනුකූර 
ඵරඹ ඳළරී ඇති ජහතික ආඹතනඹද පේ  මුළු දිිනනභ ආයණඹ න ඳරිදි සිදුකයනු රඵන 
පනත් ප්රධහන කටයුතු අතය; ත්ත් ඳහරනඹ පිළිඵ පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීභ, එභ 
කර්භහන්තඹ නඟහසිටුවීභට අදහශ යහඳෘති ළකසීභ, ආර්ිකක ඇ යීම් ව විපලේ ංර්ධන 
ළඩටවන්ද ඇතුශත්පේ  ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ ංර්ධනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ වහ පභභ 
පදඳහර්තපම්න්තු විසින් අදහශ නීති ම්ඳහදනඹ කය �ඹහත්භක කයනු රළපබ්  ඳශහත් බහ 
පිිකටුවීභත් භඟ ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තුපේ ක්පේත්ර භට්ටපම් කටයුතු 
ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු නඹ (09  පතට ඳළරිණි  

ජහතික ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු විසින් තහක්ණ නහඹකත්ඹ, විපලේඥ 
පේහ ව වහඹ පේහ, ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු පත රඵහදීපභන් 
ඳශු ම්ඳත් කර්භහන්තඹ පනුපන් විලහර පභපවඹක් ඉටුකයනු රඵින  ඳශු වදය නිරධහරීන් 
විසින් පභපවඹනු රඵන ප්රහපේශීඹ ඳශු වදය කහර්ඹහර, ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය 
පදඳහර්තපම්න්තුපේ ප්රධහන �ඹහකහරී ඒකකඹන්ඹ  ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය 
පදඳහර්තපම්න්තු ඹටපත් �ඹහත්භක න දිිනපන් ෆභ ප්රහපේශීඹ පල්කම් පකොට්ඨහලඹකභ ඳහපවේ 
පිිකටුහ තිපඵන ප්රහපේශීඹ ඳශු වදය කහර්ඹහර 337 භගින් ිහම් භට්ටපම් සිට සිඹළුභ ඳශු ම්ඳත් 
ංර්ධන ළඩටවන් �ඹහත්භක කයනු රළපබ්  

2.2.  දැක්ම 
 

� රංකහපේ භහජ ආර්ිකක ංර්ධනඹ උපදහ ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රඹ පභපවඹන ප්රමුඛ්තභ 
ආඹතනඹ වීභ 

2.3.  ගමගහවර  
 

නිපයෝගිභත් ත්ත්  වනඹකින් වහ ඉවශ නිසඳහදන පරදහිනතහඹකින් යුක්ත ආවහය 
සුයක්ෂිතතහඹට දහඹකවීපභන් වහ ආවහයර පෞඛ්යහයක්ෂිතබහඹද තවවුරු කයමිතන් ඳශු ම්ඳත් 
ක්පේත්රපේ තියහය ංර්ධනඹක් අත්ඳත්කය  ළනීභ වහ තහක්ණික භ පඳන්වීභ වහ වහඹ 
රඵහදීභ 

2.4.  ප්රධ න ක්ගෂ ර 

 ප ොවිපඳොශ තුන්ප  පරදහිනතහ ඉවශ නළංවීභ 
 ත්ත් පෞඛ්යඹ ව ඳශු භවජන පෞඛ්යඹ ඉවශ නළංවීභ 
 අන්තර්ජහතික පපශහභ ව තත්ත් ආයක්ෂණඹ 
 ඳර්පේණ ව ංර්ධන කටයුතු ළඩිදියුණු කිරීභ 
 ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ භනහ කශභනහකයණඹ 
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2.5.  ම මුණු 

 ත්ත් පයෝ  රක්හරන ව භර්දනඹ කයන කහර්ඹක්භ ත්ත් පෞඛ්ය 
පේහක්  වතික කිරීභ 
 

 ත්ත් ජහන ම්ඳත් ප්රලසත භට්ටමිතන් ප්රපඹෝජනඹට  ළනීභ ප්රචලිමත කිරීභ 
 ගුණහත්භක ත්ත් ආවහය ව ආවහය ම්ඳත් ප්රපඹෝජනඹට  ළනීභ ප්රචලිමත කිරීභ 

 ත්ත් ආවහය කර්භහන්තපේ ර්ධනඹ ව ංර්ධනඹ ප්රචලිමත කිරීභ 
 

 තියහය ඳශු ම්ඳත් ංර්ධනඹක් උපදහ ඳර්පේණ ව ංර්ධන කහර්ඹඹන් 
ඳත්හප න ඹහභ 
 

 තහක්ණික විඵර  ළන්ව භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ  

 කහර්ඹක්භ වහ පරදහින පර පතොයතුරු පඵදහවළරීභ ව තහක්ණික පේහ ළඳයීභ 
තවවුරු කිරීභ 
 

 යහඳෘති වහ ළඩටවන් ළරසුම් කිරීභ, පභපවඹවීභ ව ඇ යීභ 

 ත්ත් නිසඳහදනර ආයක්ෂිතබහඹ තවවුරු කිරීභ 

 විපතභත් ත්ත් ඳහරන ක්රභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ඊට අදහශ ඳවසුකම් ළඳයීභ 

 තුන්ප  සුබහධනඹ ව ඹවඳළළත්භ තවවුරු කිරීභ 

 පදඳහර්තපම්න්තු කහර්ඹඹන් කහර්ඹක්භ කශභනහකයණඹ කිරීභ  
 

2.6.  ් ්ධ  ත /ගස වර වරත  

 ඉවශ නිසඳහදන වළකිඹහක් ිකත උස ආයපේ   වහ එළු ශුක්ර නිසඳහදනඹ කිරීභ ඇතුළු ජහතික 
කෘ්රිභ සිංචලන ළඩටවන පභපවඹවීභ 

 

 අභිජනන කටයුතු වහ තුන්ප  පඳශඳත වහ කහර්ඹහධන හර්තහකයණඹ 

 ත්ත් ජහන ම්ඳත් ආයක්ෂණඹ 

 එළුන්ප  ආයඹ නළංවීභ 

 ළසසි ඳළටවුන් ඇතිදළ� කිරීපම් ළඩටවන �ඹහත්භක කිරීභ 

 පඳෝ තෘණ වහ ිනපල්ජ් නිසඳහදනඹ ව තෘණ අපරවිකයණඹ ප්රචලිමත කිරීභ 

 පයෝ  ළරළක්වීපම් එන්නත්කයණ ජහතික ළඩටවන �ඹහත්භක කිරීභ 
 

 පේශීඹ එන්නත්හය (කුය වහ මුඛ්, කහර හත්රහ,  යක්තහශ්ර, රැනිකට්  ව අපනකුත් වජවීඹ 
රය නිසඳහදනඹ කිරීභ 
 

 බුරුළු ප්රදහවඹ ළරළක්වීභ, සු කිරීභ ව බුරුළු නික්පේඳණ  නිසඳහදනඹ 

 ළල්පභොපනල්පරෝසිස වහ රැනිකට් පයෝ  ඳහරනඹ 

 අති යහපතජනක කුරුළු උණ පයෝ ඹට එපයික කහර්ඹක්භ පර් අනතුරු ඇඟවීපම් ඳේධතිඹක් 
ඇති කිරීභ 
 

 ත්ත් පයෝ  වඳුනහ ළනීපම් වළකිඹහ ඉවශ නළංවීභ වහ ඳශු විභර්ණ භධයසථහන ලක්තිභත් 
කිරීභ 

 කිරි ප ොවිපඳොශර පෞඛ්ය භට්ටභ ඉවශ නළංවීභ 

 ඳරික්ෂණහ හය ඳවසුකම් ඉවශ නළංවීභ ව අලයතහඹන් ළපිරීභ 

 කිරි තහක්ණ ඳරික්ණහ හය ඳවසුකම් වහ ඹිනතර ඳවසුකම් ඉවශ නළංවීභ 
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 ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රඹ වහ විලසපල්ණ ව උඳපේලන පේහ ළඳයීභ 

 ක්පේත්ර භට්ටපම් තුන් වඳුනහ ළනීපම් කටයුතු සිදුකිරීභ 

 පේශීඹ ප පශපඳොශ තුශ උස  තත්ත්පේ ත්ත් ආවහය සුරබ කිරීභ තවවුරු කිරීභ 

 ඳශු නිසඳහදන වහ වජවී රය නිඹහභනඹ 

 කුකුළු ඳහරන ක්පේත්රඹට අදහශ නිඹහභන කටයුතු 

 ත්ත් නිපයෝධහඹන වහ ආපේක්ණ කටයුතු 

 අන්තර්ජහතික පශහම් ඳවසුකයණඹ 

 නිපයෝධහඹන ඒකකර ඹිනතර ඳවසුකම් ඉවශ නළංවීභ ව ඳරික්ණහ හය ඳවසුකම් ඉවශ 
නළංවීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ඳර්පේණ ළඩටවන් �ඹහත්භක කිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ඩිේපරෝභහධහරීන් ිහිකකිරීභ වහ කයප ොල්ර වහ සීේපුකුරභ ත්ත් ඳහරන පුහුණු 
ඳහල් ඳත්හප න ඹහභ 

 ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තුපේ අඛ්ණ්ඩ අධයහඳන ආඹතනපේ පුහුණු වහ 
අධයහඳන ළඩටවන් ඳළළත්වීභ 

 ඉපරක්පරොනික්, මුරිත භහධය වහ ප්රදර්ලන භඟින් පතොයතුරු පඵදහවළරීභ 

 ආදර්ල ප ොවිපඳොශ ඒකක ප්රදර්ලන 

 ඳශු තහක්ණ උදයහනපේ විවිධ ප ොවිපඳොශ ඒකක ංර්ධනඹ වහ නඩත්තු කිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ භහජ ආර්ිකක ඵරඳෆභ පිළිඵ අධයඹනඹන් සිදුකිරීභ 

 ඳශු ම්ඳත් ංඛ්යහන ප්රකහලන ළකසීභ වහ පඵදහවළරීභ 

 ඳශු වදය පේහ පුළුල් කිරීභ වහ ඳශු වදය කහර්ඹහර සථහඳනඹ 

2.7.  2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීනත හි ප්ර ි        
(සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 2.7.1.  ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන  
 

2.7.1.1.  ිරි   වර ක්ගෂ ර  
 
 

 

2.7.1.1.1. සතුත ගේ ශ   වරැඩිදියුණු ිරරීම සහ සතුත  මභිනන  
 

 
 

යට තුශ කිරි නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභ උපදහ පේශීඹ එශ   ව මී    වනඹ ගුණහත්භක 
ළඩිකය  ළනීභට උස ආයපේ   ශුක්ර බහවිතහ කය කෘ්රිභ සිංචලන කටයුතු �ඹහත්භක කිරීභ 
ප්රධහන ත්ත් අභිජනන ළඩටවන පේ  ශුක්ර නිසඳහදනඹ කය පඵදහවළරීභ, කෘ්රිභ සිංචලන 
ශිල්පීන් පුහුණු කිරීභ, තෘණ වහ පඳෝ තෘණ ර්  වඳුන්හදීභ වහ ංර්ධනඹ ව තෘණ  හ 
පිළිඵ පුහුණු පභභ ළඩටවපන් ප්රධහන �ඹහකහයකම් විඹ   
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සත්ත්වර මභිනන වරැඩසටහගත  ප්ර ි  (සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

කුණ්ඩහපල් ව පඳොපශොන්නරුපේ කෘ්රිභ සිංචලන භධයසථහන භඟින් නිසඳහදිත 
ශුක්ර ඩි ප්රභහණඹ 

138,828 
 

ප්රහපේශීඹ ඳශු වදය කහර්ඹහර භඟින් සිදුකශ කෘ්රිභ සිංචලන ංඛ්යහ 152,742 

කෘ්රිභ සිංචලනඹ කයන රද එශපදනුන් / ළසසිඹන් වහ  ළබ් ඳරීක්හන්  
(ක්පේත්රපේ ඳශු වදය නිරධහරීන් විසින්  42,348 

හර්තහ වී ඇති ඳළටේ උඳත් ංඛ්යහ 43,122 

 
2.7.1.1.2. වරැස්සි ඳැටවුත  ඇිදැඩි ිරරීගම් වරැඩසටහන 

 

 

කෘ්රිභ සිංචලනපේ ළඵෆ ප්රතිරහබ අත්කය  ළනීභට පභන්භ ජහතික කිරි නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභට 
කෘත්රීභ සිංචලන පේඹ භඟින් උඳත රළබ ළසසි ඳළටවුන් නිඹමිතත ඳරිදි රැකඵරහ  ළනීභ ප ොවිපඳොශ 
භට්ටපම්දී ඵරඳහන ප්රධහන  ළටළුින  යට තුශ අභිජනනඹට සුදුසු ළසසිඹන්ප   වනඹ 
ළඩිකිරීභටද එභඟින් පේශීඹ කිරි නිසඳහදනඹ නංහලීභට තුඩු පදන ඳරිදි කෘත්රීභ සිංචලනඹ භඟින් 
උඳන් ළසසි ඳළටවුන් ිමඹහඳදිංත  කය තහක්ණික උඳපදස, පේහන් ව අලය පඹදවුම් වහ 
වනහධහය රඵහදීපම් පඹෝජනහ ක්රභඹක් �ඹහත්භකපේ  2020 ළේතළම්ඵර් 30 න විට ළසසි 
ඳළටවුන් 10,308 ක් ිමඹහඳදිංත  කය ඇත  
 

2.7.1.2.  එළු ක්ගෂ ර  
 

උස ආයපේ අභිජනන එළුන් වහ ඳතින ඉල්ලුභට රිරන පර ඉඹුරන්දණ්ඩ ව 
පතරවළය පිිකින එළු අභිජනන ප ොවිපඳොශල් පදඳහර්තපම්න්තු විසින් ඳත්හප න ඹනු රළපබ්  
පභභ කහරඹ තුශදී යටතුශ ඳළති පකොවි් 19 ං ත තත්ඹ නිහ එළු ඳහරනපේ නියත 
ප ොවීන්ට එළුන් රඵහ දී පනොභළති අතය, එළු  වනඹ ළඩිකිරීභ උපදහ 2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ 
අන් නවිට ක්පේත්ර භට්ටමිතන් කෘ්රිභ සිංචලනඹන් 2,983 ක්ද සිදුකය තිපබ්  

2.7.1.3.  ුකුකළු ක්ගෂ ර  

පභයට කුකුළු කර්භහන්තඹ තුශ පඳෞේ ිමක අංලඹ සිදුකයනු රඵන කහර්ඹඹන් ඳවසුකයණඹ කිරීභ 
වහ ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු භඟින් ප්රධහන ලපඹන් නීති ව තත්ත් 
වතික කිරීභ සිදු කයනු රඵින  

විපේල යටර කුරුළු උණ යහේතවීභ පවේතුපන් භේපිඹ ව මුතුන් මිතත්තන්ප  ඳයම්ඳයහරට 
අඹත් තුන් පභයටට ආනඹනඹ කිරීපම්දී සීභහන් ඳනහ එභ පයෝ  පභයටට ංක්රභණඹ 
ළරළක්වීභට ගුන් පතොටුඳර වහ යහඹන්ික පිිකටුහ ඇති ත්ත් නිපයෝධහඹන කහර්ඹහර භඟින් 
පයෝ  රක්හලීපම් විපලේ ළඩටවන් �ඹහත්භක කයන රදී  

පරොිනරර් භහපිඹ තුන්ප  අලයතහඹ පේශීඹ නිසඳහදනඹ වහ ආනඹනඹ භඟින් පුයහ  ළපන්  
ර්තභහනපේ පරොිනරර් භහපිඹ තුන්ප  අලයතහපඹන් සිඹඹට 89 47 ක් පභයට පරොිනරර් 
මුතුන් මිතත්තන් ඇති කයන ප ොවිපඳොශ 03 ක් භඟින් නිඳදනු රඵින  2020 අප ෝසතු භහඹ 
නවිට ප්ර තිඹ ඳවත ඳරිදිපේ  

 

 

 

ගේශී  නිෂ්ඳ දන  - පරොිනරර් භහපිඹ ඳයම්ඳයහට අඹත් තුන් 858,350 

ශන න   -  පරොිනරර් මුතුන් මිතත්තන්ප  ඳයම්ඳයහරට අඹත් තුන් 19,120 
                 - පරොිනරර් භහපිඹ ඳයම්ඳයහට අඹත් තුන් 101,009 
                 - පල්ඹර් භහපිඹ ඳයම්ඳයහට අඹත් තුන් 64,018 
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2020 අප ෝසතු භහඹ නවිට අභිජනන ප ොවිපඳොශ භඟින් පරොිනරර් ඳළටවුන් මිතිමඹන 103 53 
ක් ද, ිහත්තය දභන කිකිළි ඳළටවුන් මිතිමඹන 6 88 ක් ද නිසඳහදනඹ කයනු රළඵ ඇත  එපේභ, සුළු 
ඳරිභහණ කුකුළු ඳහරනපේ පඹපදන ප ොවීන්ට පනොමිතපල් පඵදහදීභ වහ ඳශු ඳර්පේණ 
ආඹතනඹ විසින් රැනිකට් පයෝ ඹ වහ එන්නත් නිඳදනු රළපබ්  2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ 
අන් නවිට ප්රහථමිතක රැනිකට් එන්නත් හය ඩි වහ ේවීීනඹක රැනිකට් එන්නත් හය ඩි 
පිළිපිමන් 3,115,400 ක් ව 2,528,000 ක් නිසඳහදනඹ කය ඇති අතය, කුකුශන් 2,816,348 ක් 
වහ රැනිකට් එන්නත රඵහදී ඇත  

2.7.2.  සත්ත්වර ගසෞඛ්ය  වරැඩිදියුණු ිරරීම 
 

   2.7.2.1. සතුත ගේ ගබෝවරන ග ෝ  මැඩීනම 

නිසඳහදනඹ ව පරදහිනතහඹ ඉවශ නළංවීභ වහ පෞඛ්ය ම්ඳන්න ත්ත්  වනඹක් 
ඳත්හප න ඹහභට මුළු දිිනන පුයහ හර්ථක අයුරින් පයෝ  ළරළක්වීභ වහ භර්දනඹ කිරීභ පිණි 
න ත්ත් පෞඛ්ය පේහක් රඵහදීභ උඳරිභ ළද ත්කභකින් යුතු �කි  � රංකහපේ පඵෝන 
ත්ත් පයෝ  ඳළතිරීභ ළරළක්වීභ වහ එන්නත් කිරීභ ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය 
පදඳහර්තපම්න්තු, ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු භඟ එක්වී �ඹහත්භක 
කයන රදී  

 

ප්රතිලක්තිකයණ ළඩටවන වහ අලය න යක්තහශ්ර, කහර හත්රහ ව ඵෘපල්රහ එන්නත් ඳශු 
ඳර්පේණ ආඹතනඹ භඟින් නිසඳහදනඹ කයන රදී  තද කුය ව මුඛ් පයෝ ඹ වහ එන්නත් ඩි 
225,000 ක් ආනඹනඹ කය ඇත  2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ අන් නවිට ප්රතිලක්තිකයණ 
ළඩටවන ඹටපත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු විසින් නිසඳහදනඹ කයන රද 
එන්නත් ව  ප්රතිලක්තිකයණඹ රඵහ දුන් තුන්  ණන පිළිඵ විසතය ඳවත ඳරිදි පේ  
 
එත නත් වර්ධ   නිෂ්ඳ දන  ් න 

 ද එත නත් වරඩි 
ප්රම    

ගබද හි න  ද එත නත් 
වරඩි ප්රම    

ප්රිශය >ක්ි්     බ  දුත  
සතුත    න 

යක්තහශ්ර පයෝ   342,210 236,302 117,272 
කහර හත්රහ  104,148 98,736 126,126 
කුය ව මුඛ් පයෝ  - 158,900 280,755 
ඵෘපල්රහ 14,000 7,500 4,635 

 
2.7.2.2. ුකරුළු උ  ගම ටට ඇතුළුවීම වරැ ැක්වීම 

 

ආසිඹහපේ යටල් කිිකඳඹක ආර්ිකකඹට ඵරඳෆ අතියහපතජනක කුරුළු උණ පයෝ පඹන් පතොය 
යටක් පර ඳළීනභට ශ්රි රංකහට පම් දක්හ වළකිඹහ රළබී ඇත  පභයටට කුරුළු උණ 
ඇතුළුවුපවොත් එභ පයෝ ඹ භළඩඳත්හ තුයන් කිරීභට ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය 
පදඳහර්තපම්න්තු විසින් විපතභත් ළරළසභක් සදහනම් කය ඇති අතය, පම් ම්ඵන්ධපඹන් පයෝ  
ආපේක්ණ වහ දළනුත් කිරීපම් ළඩටවන් ඳත්හ ඇත  

ඳශු ඳර්පේණ ආඹතනඹ තු පයෝ  විනිලසචලඹ කිරීපම් ඳවසුකම් පුළුල් කයනු රළිහණ  ජහතික ව 
ඳශහත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු නිරධහරීන්ට අතියහපතජනක කුරුළු උණ 
පයෝ ඹ ළරළක්වීභට ව භළඩලීභට ම්ඵන්ධ පුහුණුවීම් රඵහ දී ඇත  

පභභ අතියහපතජනක කුරුළු උණ විභර්ලන ළඩටවන ඹටපත්, ක්පේත්රපඹන් රඵහ ත් හම්ඳර 
3,816 ක් 2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ අන් නවිට ඳරික්හට බහජනඹ කයනු රළඵ ඇති අතය, 
ඒහ පයෝ පඹන් පතොය ඵට ීනයණඹ පකරිණි  
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

14 
 

2.7.2.3.  සත්ත්වර නිග ෝධ  න සහ ඳි ක්ෂ  ිරරීගම් ගස වර වර ශය >ක්ිමත් ිරරීම 
 

පභයටට ඹම්කිසි ආ න්තුක (විපේශීඹ  ත්ත් පයෝ ඹක් ඇතුළුවීභට එපයික ඇති ඳශමු ඉදිරි 
ආයක්ක ක්රභඹ ත්ත් නිපයෝධහඹන පේහින  අභිජනන කුකුශන් ආනඹනඹ කිරීපභන් ඳසු 
නිපයෝධහඹනඹ කිරීභට වහ අඳනඹන පපශපඳොශ වහ න විසිතුරු භත්ය කර්භහන්තඹ 
පෞඛ්යහයක්ෂිත ගුණහත්භක ඵවින් න හසිටුවීපම් අයමුණින් යුතු පභභ යහඳෘතිඹ 2008 දී 
ආයම්බ කයන රදී  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී පභභ ළඩටවන ඹටපත් ආනඹනඹ කශ දිනක් ඹළති කුකුළු 
ඳළටවුන් කණ්ඩහඹම් 31 ක් නිපයෝධහඹන ඳරික්හට බහජනඹ කයන රදී  මීට අභතය, භත්ය 
ප ොවිපඳොශල් 29 ක්ද ඳරීක්හට රක් කයන රදී  

2.7.2.4.  උසස් රත්වරගය ඳශු එත නත්ස   ගේශී වර නිෂ්ඳ දන  ිරරීම 
 

2018 පර්දී ආයම්බ කශ පභභ යහඳෘතිඹ භඟින් උස තත්ත්පේ ඳශු එන්නත්හය පේශීඹ 
නිසඳහදනඹ තදුයටත් පුළුල් කිරීභ සිදු පකපර්  දළනට නිසඳහදනඹ කයන එන්නත්ර තත්ත්ඹ 
ළඩිදියුණු කිරීභත්, න එන්නත් අළුපතන් නිසඳහදනඹත් අපේක්ෂහ පකපර්  ඒ අනු පභභ 
යහඳෘතිඹ ඹටපත් 2020 පර්දී කුය වහ මුඛ්, යක්තහශ්ර, කහර හත්රහ, ඵෘපල්රහ ව රැනිකට් 
එන්නත් පේශීඹ නිඳදවීභට අලය ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කය ඇත    

2.7.2.5. ඳශු විම්ධෂ  මධයස්ථ නවර  ුකුකළු හ  මත්සය ග ෝ  හඳුන  ැනීගම් හ  
ශග ක්ෂ  ඳහසු්ම් වරැඩිදියුණු ිරරීම 

 

පභභ යහඳෘතිඹ භඟින් වඳුනහ ත් ඳශු විභර්ණ භධයසථහනර කුකුළු වහ භත්ය පයෝ  
වඳුනහ ළනීපම් වහ ආපේක්ෂණ කටයුතු ප්රහපේශීඹ සිදුකිරීභ වහ ඳරීක්ණහ හය නවීකයණඹ 
කිරීභ සිදු පකපර්  පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් 2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ අන් නවිට නවීකයණ 
කටයුතු ිමන් 40% ක් ඳභණ අන් කය ඇත  

2.7.3. ම නවර සම්ඳත් සාංවර්ධධන  
 
 

2.7.3.1.  හැිර   වර්ධධන , මධය ඳන  සහ හුණුණුවර 
 
 

පදඳහර්තපම්න්තු විසින් නවීන ප්රහපඹෝගික ත්ත් ඳහරන කටයුතු ම්ඵන්ධපඹන් තහක්ණික 
නිරධහරීන් ව ප ොවීන්ට වළකිඹහ ර්ධන ළඩටවන් �ඹහත්භක කයනු රඵින  2020 ළේතළම්ඵර් 
භහඹ අන් නවිට පුහුණු ළඩටවන් 09 ක් ඳත්හ ඇත  කයප ොල්පල් පිිකින � රංකහ 
ත්ත් ඳහරන විදයහරඹ භඟින් පභපවඹන දෆ අවුරුදු ත්ත් ඳහරන ඩිේපරෝභහ ඳහඨභහරහ 
2019 – 2021 අධයඹන ර් වහ සිසුන් 55 පදනකු විසින් වදහයනු රඵින  

2.7.3.2.  ගරො තුරු ගබද හැරීම 
 

දළනට ත්ත් ඳහරන කටයුතුර නියත සිිනන්නහව කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණපේ යහඹකිනන්ට, 
ත්ත් ඳහරන කටයුතුර නියතවීභට කළභති ඳහල් සිසුන් ව භවජනතහට න තහක්ණඹන් 
ම්ඵන්ධ දළනුභ වහ පතොයතුරු රඵහදීභ සිදුකයන අතය, 2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ අන් නවිට 
රඳහිකනී ව ගුන්විදුිම ප්රචලහයක ළඩටවන් 02 ක් වහ 03 ක් ඉදිරිඳත් කිරීභට වළකි වී ඇත  

2.7.4.  නීිම  ්ටයුතු සහ ගස වර වරත  

2.7.4.1.  ුකුකළු ග ොවිගඳොළ ලි  ඳදිාංචි ිරරීම 
 

ප්රහපේශීඹ ඳශු වදය කහර්ඹහර භඟින් කුකුළු ප ොවිපඳොශ ිමඹහඳදිංත  කිරීභ 2020 ර්පේදීද 
�ඹහත්භක විඹ  කුකුළු ප ොවිපඳොශල් ිමඹහඳදිංත  කිරීපම් ළඩටවන භඟින් පඵෝන පයෝ  
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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භර්දනඹ කිරීභ, තහක්ණික වහඹ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ ව ත්ත් නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ඳහරනඹ කිරීභ ඳවසුපන් කයප න ඹහභට වළකිපේ  2020 ළේතළම්ඵර් භ 
අහනඹ න විට ප්රහපේශීඹ ඳශු වදය කහර්ඹහර භඟින් ප්රහපේශීඹ භට්ටමිතන් සථහපිත නිදළිම 
කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 92,463 ක් ව හණිජ කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 20,420 ක් ිමඹහඳදිංත  කය ඒ 
ම්ඵන්ධ විදුත් දත්ත මුදහඹක් සථහපිත කය ඇත  

2.7.4.2. සතුත  හඳුන  ැනිගම් වරැඩසටහන සහ මධයම දත්ර සමුද  ක් ස්ථ පිර 
ිරරීම 

 

පභභ  යහඳෘතිඹ ඹටපත් ක්පේත්ර යහේති නිරධහරීන් විසින් ිමඹහඳදිංත  කශ ප ොවිපඳොශ 
නිරීක්ණඹ කයනු රඵන අතය, ඒහපේ සිිනන තුන්ප  කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින  
2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ අන් න විට තුන් 55,365 පදපනකුප  කන් රකුණු විකය ඇත  
ඉතිරි ත්ත්  වනඹ ව ඔවුන්ප  ඳළටවුන් ඉදිරි ර්රදී වඳුනහ  ළපන්  පභඹ ත්ත්  වනඹ 
පිළිඵ නියදය දත්ත ඳත්හ  ළනීභ, නීති විපයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ාහතනඹ 
ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි නිසඳහදනඹ පුපයෝකථනඹ වහ පරදහින පනොන තුන් ඉත් කිරීභ 
ඹනහදිඹට උඳකහය පේ  

2.7.4.3.  ගය ඳශු වවරදය ් ්ධ    මඟිත  සිදු් න ගස වර  සැඳයීගම් ක්රමග ද   
වරැඩිදියුණු ිරරීම 

 

ග්රහමීඹ ප්රපේලර ත්ත් ඳහරන අංලපේ නියුතුවන්ප  අලයතහඹන් පුයහරන ක්පේත්ර 
භට්ටපම් ප්රධහන �ඹහකහරී ඒකකඹන් නුපේ යජපේ ඳශු වදය කහර්ඹහරඹන්ඹ  ිහම් භට්ටමිතන් 
පේහන් ළඳයීපම් කහර්ඹක්භතහඹ පභ  කහර්ඹහරඹන් තු ඳතින ඳවසුකම් භත යහ 
ඳීන  ළරකිඹ යුතු ඳශු වදය කහර්ඹහර ංඛ්යහක පයෝ  විනිලසචලඹ කිරීභ, යහේති පේහන්, 
න්නිපේදනඹ ව ප්රහවන ඳවසුකම් ළඳයීභ සිදුකශ වළකිවී ඇත්පත් අභ භට්ටපභනි  

2019 පර් ඉදිකිරීම් ආයම්බ කයන රද ඵදුල්ර දිස්රික්කපේ, වහිමඇර ඳශු වදය කහර්ඹහරපේ 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 2020 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ �ඹහත්භක කයන රදි  2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ 
අහන න විට එික පබෞතික ප්ර තිඹ 75% ක් ඳභණ පේ   

 
හ ලිඇ  ඳශු වවරදය ් ්ධ   ගය ඉදිිරරීම්    

 

2.7.5.  ඳශු මහන ගසෞඛ්ය ගස වර වරත   

2.7.5.1. ශහ   ශ ක්ෂ   හ  මඳන න ්ටයුතු ඳහසු්    සහ  සත්ත්වර 
ශහ   හ  ඳශු නිෂ්ඳ දනවර  ගු  ත්ම්භ වර  සහි් ිරරීම 

2018 පර්දී ආයම්බ කශ පභභ යහඳෘතිඹ වයවහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ වතික කිරීභ භඟින් අඳනඹන ඳවසුකයණඹ ව ආවහය ආයක්ෂණඹ තවවුරු 
පකපර්  පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් 2020 ර්පේදී ඳශු ඳර්පේණ ආඹතනපේ, ත්ත් පඳෝණ 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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භර්දනඹ කිරීභ, තහක්ණික වහඹ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ ව ත්ත් නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ඳහරනඹ කිරීභ ඳවසුපන් කයප න ඹහභට වළකිපේ  2020 ළේතළම්ඵර් භ 
අහනඹ න විට ප්රහපේශීඹ ඳශු වදය කහර්ඹහර භඟින් ප්රහපේශීඹ භට්ටමිතන් සථහපිත නිදළිම 
කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 92,463 ක් ව හණිජ කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 20,420 ක් ිමඹහඳදිංත  කය ඒ 
ම්ඵන්ධ විදුත් දත්ත මුදහඹක් සථහපිත කය ඇත  

2.7.4.2. සතුත  හඳුන  ැනිගම් වරැඩසටහන සහ මධයම දත්ර සමුද  ක් ස්ථ පිර 
ිරරීම 

 

පභභ  යහඳෘතිඹ ඹටපත් ක්පේත්ර යහේති නිරධහරීන් විසින් ිමඹහඳදිංත  කශ ප ොවිපඳොශ 
නිරීක්ණඹ කයනු රඵන අතය, ඒහපේ සිිනන තුන්ප  කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින  
2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ අන් න විට තුන් 55,365 පදපනකුප  කන් රකුණු විකය ඇත  
ඉතිරි ත්ත්  වනඹ ව ඔවුන්ප  ඳළටවුන් ඉදිරි ර්රදී වඳුනහ  ළපන්  පභඹ ත්ත්  වනඹ 
පිළිඵ නියදය දත්ත ඳත්හ  ළනීභ, නීති විපයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ාහතනඹ 
ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි නිසඳහදනඹ පුපයෝකථනඹ වහ පරදහින පනොන තුන් ඉත් කිරීභ 
ඹනහදිඹට උඳකහය පේ  

2.7.4.3.  ගය ඳශු වවරදය ් ්ධ    මඟිත  සිදු් න ගස වර  සැඳයීගම් ක්රමග ද   
වරැඩිදියුණු ිරරීම 

 

ග්රහමීඹ ප්රපේලර ත්ත් ඳහරන අංලපේ නියුතුවන්ප  අලයතහඹන් පුයහරන ක්පේත්ර 
භට්ටපම් ප්රධහන �ඹහකහරී ඒකකඹන් නුපේ යජපේ ඳශු වදය කහර්ඹහරඹන්ඹ  ිහම් භට්ටමිතන් 
පේහන් ළඳයීපම් කහර්ඹක්භතහඹ පභ  කහර්ඹහරඹන් තු ඳතින ඳවසුකම් භත යහ 
ඳීන  ළරකිඹ යුතු ඳශු වදය කහර්ඹහර ංඛ්යහක පයෝ  විනිලසචලඹ කිරීභ, යහේති පේහන්, 
න්නිපේදනඹ ව ප්රහවන ඳවසුකම් ළඳයීභ සිදුකශ වළකිවී ඇත්පත් අභ භට්ටපභනි  

2019 පර් ඉදිකිරීම් ආයම්බ කයන රද ඵදුල්ර දිස්රික්කපේ, වහිමඇර ඳශු වදය කහර්ඹහරපේ 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 2020 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ �ඹහත්භක කයන රදි  2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ 
අහන න විට එික පබෞතික ප්ර තිඹ 75% ක් ඳභණ පේ   

 
හ ලිඇ  ඳශු වවරදය ් ්ධ   ගය ඉදිිරරීම්    

 

2.7.5.  ඳශු මහන ගසෞඛ්ය ගස වර වරත   

2.7.5.1. ශහ   ශ ක්ෂ   හ  මඳන න ්ටයුතු ඳහසු්    සහ  සත්ත්වර 
ශහ   හ  ඳශු නිෂ්ඳ දනවර  ගු  ත්ම්භ වර  සහි් ිරරීම 

2018 පර්දී ආයම්බ කශ පභභ යහඳෘතිඹ වයවහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ වතික කිරීභ භඟින් අඳනඹන ඳවසුකයණඹ ව ආවහය ආයක්ෂණඹ තවවුරු 
පකපර්  පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් 2020 ර්පේදී ඳශු ඳර්පේණ ආඹතනපේ, ත්ත් පඳෝණ 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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භර්දනඹ කිරීභ, තහක්ණික වහඹ ළඩටවන් ඳළළත්වීභ ව ත්ත් නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ ඳහරනඹ කිරීභ ඳවසුපන් කයප න ඹහභට වළකිපේ  2020 ළේතළම්ඵර් භ 
අහනඹ න විට ප්රහපේශීඹ ඳශු වදය කහර්ඹහර භඟින් ප්රහපේශීඹ භට්ටමිතන් සථහපිත නිදළිම 
කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 92,463 ක් ව හණිජ කුකුළු ප ොවිපඳොශල් 20,420 ක් ිමඹහඳදිංත  කය ඒ 
ම්ඵන්ධ විදුත් දත්ත මුදහඹක් සථහපිත කය ඇත  

2.7.4.2. සතුත  හඳුන  ැනිගම් වරැඩසටහන සහ මධයම දත්ර සමුද  ක් ස්ථ පිර 
ිරරීම 

 

පභභ  යහඳෘතිඹ ඹටපත් ක්පේත්ර යහේති නිරධහරීන් විසින් ිමඹහඳදිංත  කශ ප ොවිපඳොශ 
නිරීක්ණඹ කයනු රඵන අතය, ඒහපේ සිිනන තුන්ප  කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින  
2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ අන් න විට තුන් 55,365 පදපනකුප  කන් රකුණු විකය ඇත  
ඉතිරි ත්ත්  වනඹ ව ඔවුන්ප  ඳළටවුන් ඉදිරි ර්රදී වඳුනහ  ළපන්  පභඹ ත්ත්  වනඹ 
පිළිඵ නියදය දත්ත ඳත්හ  ළනීභ, නීති විපයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ාහතනඹ 
ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි නිසඳහදනඹ පුපයෝකථනඹ වහ පරදහින පනොන තුන් ඉත් කිරීභ 
ඹනහදිඹට උඳකහය පේ  

2.7.4.3.  ගය ඳශු වවරදය ් ්ධ    මඟිත  සිදු් න ගස වර  සැඳයීගම් ක්රමග ද   
වරැඩිදියුණු ිරරීම 

 

ග්රහමීඹ ප්රපේලර ත්ත් ඳහරන අංලපේ නියුතුවන්ප  අලයතහඹන් පුයහරන ක්පේත්ර 
භට්ටපම් ප්රධහන �ඹහකහරී ඒකකඹන් නුපේ යජපේ ඳශු වදය කහර්ඹහරඹන්ඹ  ිහම් භට්ටමිතන් 
පේහන් ළඳයීපම් කහර්ඹක්භතහඹ පභ  කහර්ඹහරඹන් තු ඳතින ඳවසුකම් භත යහ 
ඳීන  ළරකිඹ යුතු ඳශු වදය කහර්ඹහර ංඛ්යහක පයෝ  විනිලසචලඹ කිරීභ, යහේති පේහන්, 
න්නිපේදනඹ ව ප්රහවන ඳවසුකම් ළඳයීභ සිදුකශ වළකිවී ඇත්පත් අභ භට්ටපභනි  

2019 පර් ඉදිකිරීම් ආයම්බ කයන රද ඵදුල්ර දිස්රික්කපේ, වහිමඇර ඳශු වදය කහර්ඹහරපේ 
ඉදිකිරීම් කටයුතු 2020 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ �ඹහත්භක කයන රදි  2020 ළේතළම්ඵර් භහඹ 
අහන න විට එික පබෞතික ප්ර තිඹ 75% ක් ඳභණ පේ   

 
හ ලිඇ  ඳශු වවරදය ් ්ධ   ගය ඉදිිරරීම්    

 

2.7.5.  ඳශු මහන ගසෞඛ්ය ගස වර වරත   

2.7.5.1. ශහ   ශ ක්ෂ   හ  මඳන න ්ටයුතු ඳහසු්    සහ  සත්ත්වර 
ශහ   හ  ඳශු නිෂ්ඳ දනවර  ගු  ත්ම්භ වර  සහි් ිරරීම 

2018 පර්දී ආයම්බ කශ පභභ යහඳෘතිඹ වයවහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු නිසඳහදනර 
ගුණහත්භකබහඹ වතික කිරීභ භඟින් අඳනඹන ඳවසුකයණඹ ව ආවහය ආයක්ෂණඹ තවවුරු 
පකපර්  පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් 2020 ර්පේදී ඳශු ඳර්පේණ ආඹතනපේ, ත්ත් පඳෝණ 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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අංලපේ ඳතින විදයහ හයඹ ළඩිදියුණුකය ඇත  එපභන්භ ත්ත් ආවහය වහ ත්ත් නිසඳහදන 
හම්ඳර 4,493 ක ගුණහත්භකබහඹ විලසපල්ණඹ කය ඇත. 

2.8.  2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීනත හි  ප්ර ි  
(සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 වරැඩසටහන / වරය ඳීි  2020 ම වරැ  
ප්රිඳ දන 
(න-සැප් 
දක්වර  ) 
(රු.මි.) 

ම ය 
ප්ර ි  
(රු.මි.) 

ම ය 
ප්ර ි  
(%) 

ගභෞි් 
ප්ර ි  
(%) 

1  තුන්ප  පඵෝන පයෝ  ළරළක්වීපම් 
ළඩටවන 

35 85 21 57 60 73 

2  ඳශු ම්ඳත් ඳර්පේණ ළඩටවන 35 03 17 13 49 72 
3  ත්ත් අභිජනන යහඳෘතිඹ 98 08 58 05 59 73 
4  ළසසි ඳළටවුන් ඇතිදළඩි කිරීපම් යහඳෘතිඹ 33 21 27 17 82 68 
5  ඳශු වදය කහර්ඹහරර පේහ ළඳයුම් 

ඳේධතිඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 
19 60 12 51 64 75 

6  කුය වහ මුඛ් පයෝ  එන්නත පේශීඹ නිසඳහදනඹ 16 27 9 27 57 15 
7  තුන් වඳුනහ ළනීපම් ළඩටවන 3 89 0 93 24 40 
8  ත්ත් නිපයෝධහඹන ඒකක පුළුල් කිරීභ වහ 

නවීකයණඹ 
1 58 0 59 38 50 

9  කුකුළු පෞඛ්ය කශභනහකයණඹ භඟින් කුකුළු 
භස ව ිහත්තය අඳනඹනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ 

5 46 0 62 11 5 68 

10  බුරුළු ප්රදහව ඳහරන ළඩටවන 5 34 0 35 6 5 05 
11 උස තත්ත්පේ ඳශු එන්නත්හය පේශීඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ 
101 81 71 81 70 5 62 

12  නජීවී පයෝ  ආපේක්ණ ළඩටවන 33 23 31 25 94 36 
13  ඳශු විභර්ණ භධයසථහනර කුකුළු වහ භත්ය 

පයෝ  වඳුනහ ළනීපම් වහ ආපේක්ෂණ ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

8 15 6 15 75 54 

14  ආවහය ආයක්ණඹ වහ අඳනඹන කටයුතු 
ඳවසුකයණඹ වහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු 
නිසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹ වතික කිරීභ 

17 09 6 03 35 83 

15  ත්ත් ඳහරන ඩිේපරෝභහධහරීන් ිහික කිරීපම් 
වළකිඹහ ලක්තිභත් කිරීභ 

1 45 0 47 32 5 22 

16  තත්ත් ආයක්ණ , භහජ  ආර්ිකක ංර්ධන, 
ඳශු ම්ඳත ප්රචලිමත කිරීපම් ව පඳොත් වහ  
ප්රකහලන ළඩටවන් 

3 77 3 04 81 50 

 එ්තුවර 419.81 266.94   
 

 2.9.  2021 වර්ධෂගයදී  ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 

2020 පර්දී �ඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2021 පර්දී ද �ඹහත්භක කිරීභට 
අපේක්හ කයනු රළපබ්  

2.9.1.  ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන    

2.9.1.1.  උසස් ශ ගය වරැස්සි ඳැටවුත  සු භ ිරරීගම් වරය ඳීි  
 

පම් ඹටපත් 2021 පර්දී ළසසිඹන් 17,000 ක් ිමඹහඳදිංත  කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

16 
 

අංලපේ ඳතින විදයහ හයඹ ළඩිදියුණුකය ඇත  එපභන්භ ත්ත් ආවහය වහ ත්ත් නිසඳහදන 
හම්ඳර 4,493 ක ගුණහත්භකබහඹ විලසපල්ණඹ කය ඇත. 

2.8.  2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීනත හි  ප්ර ි  
(සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 වරැඩසටහන / වරය ඳීි  2020 ම වරැ  
ප්රිඳ දන 
(න-සැප් 
දක්වර  ) 
(රු.මි.) 

ම ය 
ප්ර ි  
(රු.මි.) 

ම ය 
ප්ර ි  
(%) 

ගභෞි් 
ප්ර ි  
(%) 

1  තුන්ප  පඵෝන පයෝ  ළරළක්වීපම් 
ළඩටවන 

35 85 21 57 60 73 

2  ඳශු ම්ඳත් ඳර්පේණ ළඩටවන 35 03 17 13 49 72 
3  ත්ත් අභිජනන යහඳෘතිඹ 98 08 58 05 59 73 
4  ළසසි ඳළටවුන් ඇතිදළඩි කිරීපම් යහඳෘතිඹ 33 21 27 17 82 68 
5  ඳශු වදය කහර්ඹහරර පේහ ළඳයුම් 

ඳේධතිඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 
19 60 12 51 64 75 

6  කුය වහ මුඛ් පයෝ  එන්නත පේශීඹ නිසඳහදනඹ 16 27 9 27 57 15 
7  තුන් වඳුනහ ළනීපම් ළඩටවන 3 89 0 93 24 40 
8  ත්ත් නිපයෝධහඹන ඒකක පුළුල් කිරීභ වහ 

නවීකයණඹ 
1 58 0 59 38 50 

9  කුකුළු පෞඛ්ය කශභනහකයණඹ භඟින් කුකුළු 
භස ව ිහත්තය අඳනඹනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ 

5 46 0 62 11 5 68 

10  බුරුළු ප්රදහව ඳහරන ළඩටවන 5 34 0 35 6 5 05 
11 උස තත්ත්පේ ඳශු එන්නත්හය පේශීඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ 
101 81 71 81 70 5 62 

12  නජීවී පයෝ  ආපේක්ණ ළඩටවන 33 23 31 25 94 36 
13  ඳශු විභර්ණ භධයසථහනර කුකුළු වහ භත්ය 

පයෝ  වඳුනහ ළනීපම් වහ ආපේක්ෂණ ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

8 15 6 15 75 54 

14  ආවහය ආයක්ණඹ වහ අඳනඹන කටයුතු 
ඳවසුකයණඹ වහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු 
නිසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹ වතික කිරීභ 

17 09 6 03 35 83 

15  ත්ත් ඳහරන ඩිේපරෝභහධහරීන් ිහික කිරීපම් 
වළකිඹහ ලක්තිභත් කිරීභ 

1 45 0 47 32 5 22 

16  තත්ත් ආයක්ණ , භහජ  ආර්ිකක ංර්ධන, 
ඳශු ම්ඳත ප්රචලිමත කිරීපම් ව පඳොත් වහ  
ප්රකහලන ළඩටවන් 

3 77 3 04 81 50 

 එ්තුවර 419.81 266.94   
 

 2.9.  2021 වර්ධෂගයදී  ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 

2020 පර්දී �ඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2021 පර්දී ද �ඹහත්භක කිරීභට 
අපේක්හ කයනු රළපබ්  

2.9.1.  ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන    

2.9.1.1.  උසස් ශ ගය වරැස්සි ඳැටවුත  සු භ ිරරීගම් වරය ඳීි  
 

පම් ඹටපත් 2021 පර්දී ළසසිඹන් 17,000 ක් ිමඹහඳදිංත  කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

16 
 

අංලපේ ඳතින විදයහ හයඹ ළඩිදියුණුකය ඇත  එපභන්භ ත්ත් ආවහය වහ ත්ත් නිසඳහදන 
හම්ඳර 4,493 ක ගුණහත්භකබහඹ විලසපල්ණඹ කය ඇත. 

2.8.  2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීනත හි  ප්ර ි  
(සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 වරැඩසටහන / වරය ඳීි  2020 ම වරැ  
ප්රිඳ දන 
(න-සැප් 
දක්වර  ) 
(රු.මි.) 

ම ය 
ප්ර ි  
(රු.මි.) 

ම ය 
ප්ර ි  
(%) 

ගභෞි් 
ප්ර ි  
(%) 

1  තුන්ප  පඵෝන පයෝ  ළරළක්වීපම් 
ළඩටවන 

35 85 21 57 60 73 

2  ඳශු ම්ඳත් ඳර්පේණ ළඩටවන 35 03 17 13 49 72 
3  ත්ත් අභිජනන යහඳෘතිඹ 98 08 58 05 59 73 
4  ළසසි ඳළටවුන් ඇතිදළඩි කිරීපම් යහඳෘතිඹ 33 21 27 17 82 68 
5  ඳශු වදය කහර්ඹහරර පේහ ළඳයුම් 

ඳේධතිඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 
19 60 12 51 64 75 

6  කුය වහ මුඛ් පයෝ  එන්නත පේශීඹ නිසඳහදනඹ 16 27 9 27 57 15 
7  තුන් වඳුනහ ළනීපම් ළඩටවන 3 89 0 93 24 40 
8  ත්ත් නිපයෝධහඹන ඒකක පුළුල් කිරීභ වහ 

නවීකයණඹ 
1 58 0 59 38 50 

9  කුකුළු පෞඛ්ය කශභනහකයණඹ භඟින් කුකුළු 
භස ව ිහත්තය අඳනඹනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ 

5 46 0 62 11 5 68 

10  බුරුළු ප්රදහව ඳහරන ළඩටවන 5 34 0 35 6 5 05 
11 උස තත්ත්පේ ඳශු එන්නත්හය පේශීඹ 

නිසඳහදනඹ කිරීභ 
101 81 71 81 70 5 62 

12  නජීවී පයෝ  ආපේක්ණ ළඩටවන 33 23 31 25 94 36 
13  ඳශු විභර්ණ භධයසථහනර කුකුළු වහ භත්ය 

පයෝ  වඳුනහ ළනීපම් වහ ආපේක්ෂණ ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

8 15 6 15 75 54 

14  ආවහය ආයක්ණඹ වහ අඳනඹන කටයුතු 
ඳවසුකයණඹ වහ ත්ත් ආවහය වහ ඳශු 
නිසඳහදනර ගුණහත්භකබහඹ වතික කිරීභ 

17 09 6 03 35 83 

15  ත්ත් ඳහරන ඩිේපරෝභහධහරීන් ිහික කිරීපම් 
වළකිඹහ ලක්තිභත් කිරීභ 

1 45 0 47 32 5 22 

16  තත්ත් ආයක්ණ , භහජ  ආර්ිකක ංර්ධන, 
ඳශු ම්ඳත ප්රචලිමත කිරීපම් ව පඳොත් වහ  
ප්රකහලන ළඩටවන් 

3 77 3 04 81 50 

 එ්තුවර 419.81 266.94   
 

 2.9.  2021 වර්ධෂගයදී  ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 

2020 පර්දී �ඹහත්භක කයන රද ප්රධහන ළඩටවන් 2021 පර්දී ද �ඹහත්භක කිරීභට 
අපේක්හ කයනු රළපබ්  

2.9.1.  ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන    

2.9.1.1.  උසස් ශ ගය වරැස්සි ඳැටවුත  සු භ ිරරීගම් වරය ඳීි  
 

පම් ඹටපත් 2021 පර්දී ළසසිඹන් 17,000 ක් ිමඹහඳදිංත  කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  



mY= iïm;a" f.dúfmd< m%j¾Ok iy lsß yd ì;a;r wdYs%; l¾udka; rdcH wud;HdxYh m%.;s jd¾;dj - 2020
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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2.9.2.  සත්ත්වර ගසෞඛ්ය වරැඩිදියුණු ිරරීම 

2.9.2.1. සතුත ගේ ගබෝවරන ග ෝ  මැඩීනම 
 

ප්රතිලක්තිකයණ ළඩටවන වහ අලය න කුය වහ මුඛ්, යක්තහශ්ර, කහර හත්රහ ව ඵෘපල්රහ 
එන්නත් ඳශු ඳර්පේණ ආඹතනඹ භඟින් නිසඳහදනඹ කයනු රඵින  2021 කහර සීභහ තුශදී 
ප්රතිලක්තිකයණ ළඩටවන ඹටපත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු විසින් 
ප්රතිලක්ීනකයණඹ කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න තුන් ප්රභහණඹ ඳවත ඳරිදි පේ  
 

එත නත් වර්ධ   ප්රිශය >ක්න්    ිරරීමට 
බ  ගඳොග ොත්තුවරන සතුත  ප්රම    

ුක  සහ මුඛ් ග ෝ  720,000 

්    ර   140,000 

 ක්ර ශ්රවර ග ෝ  200,000 
 
 

2.9.2.2. වරනජීවී ග ෝ  ශග ක්ෂ  වරැඩසටහන 
 

නජීවී පයෝ  ආපේක්ණඹ දීඳ යහේත පුළුල් කිරීභ වහ ම්ඵන්ධීකයණ ඒකකඹ ළඩිදියුණු 
කිරීභ, ඳරීක්ණහ හය නවීකයණඹ ඇතුළු නජීවී පයෝ  ආපේක්ණඹ පිළිඵ නිරධහරීන් ව 
ඳහර්ලකරුන් වහ වළකිඹහ ංර්ධනඹ පභභඟින්  සිදු කයනු රළපබ්   
 

2.9.3. නීිම  ්ටයුතු සහ ගස වර වරත  

2.9.3.1. සතුත  හඳුන  ැනීගම් වරැඩසටහන සහ මධයම දත්ර ඳේධි ක් ස්ථ පිර 
ිරරීම  

 

තුන් වඳුනහ ළනීභ ව භධයභ දත්ත මුදහඹක් සථහපිත කිරීභ උපදහ 2010  පර්දී ආයම්බ 
කශ පභභ ළඩටවන 2021 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්හ පකපර්  පභභ 
යහඳෘතිඹ ඹටපත් ක්පේත්ර යහේති නිරධහරීන් විසින් ිමඹහඳදිංත  කශ ප ොවිපඳොශ නිරීක්ණඹ 
කයනු රඵන අතය, ඒහපේ සිිනන තුන්ප  කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින  පභඹ ත්ත් 
 වනඹ පිළිඵ නියදය දත්ත ඳත්හ  ළනීභ, නීති විපයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ාහතනඹ 
ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි නිසඳහදනඹ පුපයෝකථනඹ ව පරදහයී පනොන තුන් ඉත් කිරීභ 
ඹනහදිඹට උඳකහරී පේ  
 

2.9.3.2.  සත්ත්වර සහ ුකුකළු ග ොවිගඳොළ ලි  ඳදිාංචි ිරරීම 
 

ත්ත් වහ කුකුළු ප ොවිපඳොශ ිමඹහඳදිංත  කිරීපම් ළඩටවන 2021 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ 
�ඹහත්භක නු ඇත  මීට අභතය, ප ොවිපඳොශ ිමඹහඳදිංත  කිරීපම් ළඩටවන වහ ප්රහපේශීඹ 
භට්ටපම් අන්තර්ජහර ඳහදක දත්ත මුදහඹක් නිර්භහණඹ පකපර්  

2.9.4.  ඳශු මහන ගසෞඛ්ය ගස වර වරත   

2.9.4.1. සත්ත්වර ශහ   වර  ගු  ත්ම්භ වර  සහි් ිරරීම 

අඳනඹන කටයුතු ඳවසුකයණඹ දවහ ආවහයර ගුණහත්භකබහඹ යහඹනහ හය ඳරීක්ණ භඟින් 
තවවුරු කිරීභ පභික අයමුණ පේ   ප්රමිතති ත විලසපල්ණ හර්තහ රඵහදීභ වහ විලසපල්ණඹන් 
සිදුකිරීභට අලය ත්ත් පඳෝණ ඳරීක්ණහ හයඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳරීක්ණහ හය ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ අපේක්ෂහ කයින  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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2.9.2.  සත්ත්වර ගසෞඛ්ය වරැඩිදියුණු ිරරීම 

2.9.2.1. සතුත ගේ ගබෝවරන ග ෝ  මැඩීනම 
 

ප්රතිලක්තිකයණ ළඩටවන වහ අලය න කුය වහ මුඛ්, යක්තහශ්ර, කහර හත්රහ ව ඵෘපල්රහ 
එන්නත් ඳශු ඳර්පේණ ආඹතනඹ භඟින් නිසඳහදනඹ කයනු රඵින  2021 කහර සීභහ තුශදී 
ප්රතිලක්තිකයණ ළඩටවන ඹටපත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු විසින් 
ප්රතිලක්ීනකයණඹ කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න තුන් ප්රභහණඹ ඳවත ඳරිදි පේ  
 

එත නත් වර්ධ   ප්රිශය >ක්න්    ිරරීමට 
බ  ගඳොග ොත්තුවරන සතුත  ප්රම    

ුක  සහ මුඛ් ග ෝ  720,000 

්    ර   140,000 

 ක්ර ශ්රවර ග ෝ  200,000 
 
 

2.9.2.2. වරනජීවී ග ෝ  ශග ක්ෂ  වරැඩසටහන 
 

නජීවී පයෝ  ආපේක්ණඹ දීඳ යහේත පුළුල් කිරීභ වහ ම්ඵන්ධීකයණ ඒකකඹ ළඩිදියුණු 
කිරීභ, ඳරීක්ණහ හය නවීකයණඹ ඇතුළු නජීවී පයෝ  ආපේක්ණඹ පිළිඵ නිරධහරීන් ව 
ඳහර්ලකරුන් වහ වළකිඹහ ංර්ධනඹ පභභඟින්  සිදු කයනු රළපබ්   
 

2.9.3. නීිම  ්ටයුතු සහ ගස වර වරත  

2.9.3.1. සතුත  හඳුන  ැනීගම් වරැඩසටහන සහ මධයම දත්ර ඳේධි ක් ස්ථ පිර 
ිරරීම  

 

තුන් වඳුනහ ළනීභ ව භධයභ දත්ත මුදහඹක් සථහපිත කිරීභ උපදහ 2010  පර්දී ආයම්බ 
කශ පභභ ළඩටවන 2021 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්හ පකපර්  පභභ 
යහඳෘතිඹ ඹටපත් ක්පේත්ර යහේති නිරධහරීන් විසින් ිමඹහඳදිංත  කශ ප ොවිපඳොශ නිරීක්ණඹ 
කයනු රඵන අතය, ඒහපේ සිිනන තුන්ප  කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින  පභඹ ත්ත් 
 වනඹ පිළිඵ නියදය දත්ත ඳත්හ  ළනීභ, නීති විපයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ාහතනඹ 
ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි නිසඳහදනඹ පුපයෝකථනඹ ව පරදහයී පනොන තුන් ඉත් කිරීභ 
ඹනහදිඹට උඳකහරී පේ  
 

2.9.3.2.  සත්ත්වර සහ ුකුකළු ග ොවිගඳොළ ලි  ඳදිාංචි ිරරීම 
 

ත්ත් වහ කුකුළු ප ොවිපඳොශ ිමඹහඳදිංත  කිරීපම් ළඩටවන 2021 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ 
�ඹහත්භක නු ඇත  මීට අභතය, ප ොවිපඳොශ ිමඹහඳදිංත  කිරීපම් ළඩටවන වහ ප්රහපේශීඹ 
භට්ටපම් අන්තර්ජහර ඳහදක දත්ත මුදහඹක් නිර්භහණඹ පකපර්  

2.9.4.  ඳශු මහන ගසෞඛ්ය ගස වර වරත   

2.9.4.1. සත්ත්වර ශහ   වර  ගු  ත්ම්භ වර  සහි් ිරරීම 

අඳනඹන කටයුතු ඳවසුකයණඹ දවහ ආවහයර ගුණහත්භකබහඹ යහඹනහ හය ඳරීක්ණ භඟින් 
තවවුරු කිරීභ පභික අයමුණ පේ   ප්රමිතති ත විලසපල්ණ හර්තහ රඵහදීභ වහ විලසපල්ණඹන් 
සිදුකිරීභට අලය ත්ත් පඳෝණ ඳරීක්ණහ හයඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳරීක්ණහ හය ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ අපේක්ෂහ කයින  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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2.9.2.  සත්ත්වර ගසෞඛ්ය වරැඩිදියුණු ිරරීම 

2.9.2.1. සතුත ගේ ගබෝවරන ග ෝ  මැඩීනම 
 

ප්රතිලක්තිකයණ ළඩටවන වහ අලය න කුය වහ මුඛ්, යක්තහශ්ර, කහර හත්රහ ව ඵෘපල්රහ 
එන්නත් ඳශු ඳර්පේණ ආඹතනඹ භඟින් නිසඳහදනඹ කයනු රඵින  2021 කහර සීභහ තුශදී 
ප්රතිලක්තිකයණ ළඩටවන ඹටපත් ත්ත් නිසඳහදන වහ පෞඛ්ය පදඳහර්තපම්න්තු විසින් 
ප්රතිලක්ීනකයණඹ කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු න තුන් ප්රභහණඹ ඳවත ඳරිදි පේ  
 

එත නත් වර්ධ   ප්රිශය >ක්න්    ිරරීමට 
බ  ගඳොග ොත්තුවරන සතුත  ප්රම    

ුක  සහ මුඛ් ග ෝ  720,000 

්    ර   140,000 

 ක්ර ශ්රවර ග ෝ  200,000 
 
 

2.9.2.2. වරනජීවී ග ෝ  ශග ක්ෂ  වරැඩසටහන 
 

නජීවී පයෝ  ආපේක්ණඹ දීඳ යහේත පුළුල් කිරීභ වහ ම්ඵන්ධීකයණ ඒකකඹ ළඩිදියුණු 
කිරීභ, ඳරීක්ණහ හය නවීකයණඹ ඇතුළු නජීවී පයෝ  ආපේක්ණඹ පිළිඵ නිරධහරීන් ව 
ඳහර්ලකරුන් වහ වළකිඹහ ංර්ධනඹ පභභඟින්  සිදු කයනු රළපබ්   
 

2.9.3. නීිම  ්ටයුතු සහ ගස වර වරත  

2.9.3.1. සතුත  හඳුන  ැනීගම් වරැඩසටහන සහ මධයම දත්ර ඳේධි ක් ස්ථ පිර 
ිරරීම  

 

තුන් වඳුනහ ළනීභ ව භධයභ දත්ත මුදහඹක් සථහපිත කිරීභ උපදහ 2010  පර්දී ආයම්බ 
කශ පභභ ළඩටවන 2021 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්හ පකපර්  පභභ 
යහඳෘතිඹ ඹටපත් ක්පේත්ර යහේති නිරධහරීන් විසින් ිමඹහඳදිංත  කශ ප ොවිපඳොශ නිරීක්ණඹ 
කයනු රඵන අතය, ඒහපේ සිිනන තුන්ප  කන් රකුණු කිරීභ සිදුකයනු රඵින  පභඹ ත්ත් 
 වනඹ පිළිඵ නියදය දත්ත ඳත්හ  ළනීභ, නීති විපයෝධී තුන් ප්රහවනඹ ව ාහතනඹ 
ළරළක්වීභ, අනහ ත කිරි නිසඳහදනඹ පුපයෝකථනඹ ව පරදහයී පනොන තුන් ඉත් කිරීභ 
ඹනහදිඹට උඳකහරී පේ  
 

2.9.3.2.  සත්ත්වර සහ ුකුකළු ග ොවිගඳොළ ලි  ඳදිාංචි ිරරීම 
 

ත්ත් වහ කුකුළු ප ොවිපඳොශ ිමඹහඳදිංත  කිරීපම් ළඩටවන 2021 පර්දීද අඛ්ණ්ඩ 
�ඹහත්භක නු ඇත  මීට අභතය, ප ොවිපඳොශ ිමඹහඳදිංත  කිරීපම් ළඩටවන වහ ප්රහපේශීඹ 
භට්ටපම් අන්තර්ජහර ඳහදක දත්ත මුදහඹක් නිර්භහණඹ පකපර්  

2.9.4.  ඳශු මහන ගසෞඛ්ය ගස වර වරත   

2.9.4.1. සත්ත්වර ශහ   වර  ගු  ත්ම්භ වර  සහි් ිරරීම 

අඳනඹන කටයුතු ඳවසුකයණඹ දවහ ආවහයර ගුණහත්භකබහඹ යහඹනහ හය ඳරීක්ණ භඟින් 
තවවුරු කිරීභ පභික අයමුණ පේ   ප්රමිතති ත විලසපල්ණ හර්තහ රඵහදීභ වහ විලසපල්ණඹන් 
සිදුකිරීභට අලය ත්ත් පඳෝණ ඳරීක්ණහ හයඹ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳරීක්ණහ හය ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ අපේක්ෂහ කයින  
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ඊට අභතය, න යහඳෘති 08 ක් වහ අදහශ යහඳෘති පඹෝජනහ 2020 පර් ජුනි භ දී 
අභහතයහංලඹ පත පඹොමු කය ඇත  එභ යහඳෘීනන් වහ 2021 අඹළඹ භඟින් ප්රතිඳහදන අනුභත 
ව ඳසු �ඹහත්භක කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  

# වරය ඳීි  ්   
සීම වර 

ඇස්රගම්ත තු ර 
මුද  (රු.මි.) 

ම මුණු 

1. ඳශු ම්ඳත් නිසඳහදන තහක්ණඹ 
පිළිඵ ඩිේපරෝභහ ඳහඨභහරහ 
වහ ජහතික ෘත්ීනඹ සුදුසුකම් 
(NVQ 5/6) රඵහ ළනීභට 
ඉ ළන්වීම්, පුහුණු ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

අවු  05 75.0 2020 ර්පේ අහනඹට පඳය දෆ 
අවුරුදු ත්ත් ඳහරන ඩිේපරෝභහ 
වහ ජහතික ෘත්ීනඹ සුදුසුකම් 
(NVQ 5/6  භට්ටපම් සිඹළු 
ළඩකටයුතු ම්පර්ණ කිරීභ 

2. ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ 
යහඹක වහ කුඩහ යහඳහය 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳවසුකම් 
ළඳයීභ 

අවු  05 18.0 ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රඹ වහ 
පඹොමුන න යහඹකිනන්ප  
තහක්ණික දළනුභ වහ ප්රහපඹෝගික 
කුරතහඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ  

3. පේලගුණික කරහඳ වහ 
අභිජනන ඳයහමිතීනන් ළකසීභ 
තුළින්  කිරි   ක්පේත්රපේ 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 

අවු  05 18.0 එක් එක් පේලගුණික කරහඳරට 
අදහශ අභිජනන ඳයහමිතීනන් 
ප ොඩනළගීභ තුළින්  කුඩහ ඳරිභහණ 
කිරි ප ොවිපඳොශ නිසඳහදන ඉවශ 
නළංවීභ 

4. තරුණ ඳයපුය ආකර්ණඹ කය 
 ළනීභ වහ කුඩහ වහ භධය 
ඳරිභහණ යහඹක භට්ටපම් 
ආර්ිකක පරදහයීතහපඹන් යුතු 
ආදර්ල ප ොවිපඳොශ ඇති කිරීභ  

අවු  05 78.0 තරුණ ඳයපුය කිරි   ක්පේත්රඹට 
පඹොමු කය  ළනීභ තුළින් නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළංවීභ ව ආර්ිකක 
ර්ධනඹක් ශඟහ කය  ළනීභ 

5. තුන් තුශ ප්රතිජීක වහ ප ොඩ 
නළප න ප්රතිපයෝධතහඹ ශක්හ 
 ළනීභ භඟින් භවජන පෞඛ්ය 
දියුණු කිරීභ 

අවු  05 152.0 තුන් තුශ වහ භවජනතහ තුශ 
ප්රතිජීක වහ ප ොඩනළප න 
ප්රතිපයෝධතහඹ අභ කිරීභ 

6. ඳශු විභර්ලණ ඳවසුකම් ව 
වජ ආයක්ණ භට්ටභ ඉවශ 
දළමීභ වහ භධයභ ඳශු විභර්ලණ 
භධයසථහනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 

අවු  05 200.0 භධයභ ඳශු විභර්ලණ භධයසථහන 
භඟින් ඳඹන පේහන්ර 
ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ 

7. ත්ත් පෞඛ්ය ළඩිදියුණු කිරීභ අවු  05 60.0 භවහ ඳරිභහණ වහ හණිජ 
ප ොවිපඳොශර වජ ආයක්ණඹ 
ඉවශ නළංවීභ තුළින් ත්ත් පෞඛ්ය 
ප්රර්ධනඹ ව පයෝ  ඳළතියඹහභ 
අභ කිරීභ 

8. කුය වහ මුඛ් පයෝ ඹ භර්දනඹ වහ 
තුයන් කිරීභ වහ කුය වහ මුඛ් 
පයෝ  එන්නත පේශීඹ 
නිසඳහදනඹ කිරීභ 

අවු  05 455.0 කුය වහ මුඛ් පයෝ ඹ භර්දනඹ වහ 
තුයන් කිරීභ 
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ඊට අභතය, න යහඳෘති 08 ක් වහ අදහශ යහඳෘති පඹෝජනහ 2020 පර් ජුනි භ දී 
අභහතයහංලඹ පත පඹොමු කය ඇත  එභ යහඳෘීනන් වහ 2021 අඹළඹ භඟින් ප්රතිඳහදන අනුභත 
ව ඳසු �ඹහත්භක කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  

# වරය ඳීි  ්   
සීම වර 

ඇස්රගම්ත තු ර 
මුද  (රු.මි.) 

ම මුණු 

1. ඳශු ම්ඳත් නිසඳහදන තහක්ණඹ 
පිළිඵ ඩිේපරෝභහ ඳහඨභහරහ 
වහ ජහතික ෘත්ීනඹ සුදුසුකම් 
(NVQ 5/6) රඵහ ළනීභට 
ඉ ළන්වීම්, පුහුණු ඳවසුකම් 
ළඩිදියුණු කිරීභ 

අවු  05 75.0 2020 ර්පේ අහනඹට පඳය දෆ 
අවුරුදු ත්ත් ඳහරන ඩිේපරෝභහ 
වහ ජහතික ෘත්ීනඹ සුදුසුකම් 
(NVQ 5/6  භට්ටපම් සිඹළු 
ළඩකටයුතු ම්පර්ණ කිරීභ 

2. ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රපේ 
යහඹක වහ කුඩහ යහඳහය 
ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඳවසුකම් 
ළඳයීභ 

අවු  05 18.0 ඳශු ම්ඳත් ක්පේත්රඹ වහ 
පඹොමුන න යහඹකිනන්ප  
තහක්ණික දළනුභ වහ ප්රහපඹෝගික 
කුරතහඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ  

3. පේලගුණික කරහඳ වහ 
අභිජනන ඳයහමිතීනන් ළකසීභ 
තුළින්  කිරි   ක්පේත්රපේ 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 

අවු  05 18.0 එක් එක් පේලගුණික කරහඳරට 
අදහශ අභිජනන ඳයහමිතීනන් 
ප ොඩනළගීභ තුළින්  කුඩහ ඳරිභහණ 
කිරි ප ොවිපඳොශ නිසඳහදන ඉවශ 
නළංවීභ 

4. තරුණ ඳයපුය ආකර්ණඹ කය 
 ළනීභ වහ කුඩහ වහ භධය 
ඳරිභහණ යහඹක භට්ටපම් 
ආර්ිකක පරදහයීතහපඹන් යුතු 
ආදර්ල ප ොවිපඳොශ ඇති කිරීභ  

අවු  05 78.0 තරුණ ඳයපුය කිරි   ක්පේත්රඹට 
පඹොමු කය  ළනීභ තුළින් නිසඳහදනඹ 
ඉවශ නළංවීභ ව ආර්ිකක 
ර්ධනඹක් ශඟහ කය  ළනීභ 

5. තුන් තුශ ප්රතිජීක වහ ප ොඩ 
නළප න ප්රතිපයෝධතහඹ ශක්හ 
 ළනීභ භඟින් භවජන පෞඛ්ය 
දියුණු කිරීභ 

අවු  05 152.0 තුන් තුශ වහ භවජනතහ තුශ 
ප්රතිජීක වහ ප ොඩනළප න 
ප්රතිපයෝධතහඹ අභ කිරීභ 

6. ඳශු විභර්ලණ ඳවසුකම් ව 
වජ ආයක්ණ භට්ටභ ඉවශ 
දළමීභ වහ භධයභ ඳශු විභර්ලණ 
භධයසථහනඹ ළඩිදියුණු කිරීභ 

අවු  05 200.0 භධයභ ඳශු විභර්ලණ භධයසථහන 
භඟින් ඳඹන පේහන්ර 
ගුණහත්භකබහඹ ඉවශ නළංවීභ 

7. ත්ත් පෞඛ්ය ළඩිදියුණු කිරීභ අවු  05 60.0 භවහ ඳරිභහණ වහ හණිජ 
ප ොවිපඳොශර වජ ආයක්ණඹ 
ඉවශ නළංවීභ තුළින් ත්ත් පෞඛ්ය 
ප්රර්ධනඹ ව පයෝ  ඳළතියඹහභ 
අභ කිරීභ 

8. කුය වහ මුඛ් පයෝ ඹ භර්දනඹ වහ 
තුයන් කිරීභ වහ කුය වහ මුඛ් 
පයෝ  එන්නත පේශීඹ 
නිසඳහදනඹ කිරීභ 

අවු  05 455.0 කුය වහ මුඛ් පයෝ ඹ භර්දනඹ වහ 
තුයන් කිරීභ 
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3.   ි් ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මණ්ඩ   
 

3.1.  හැඳිත වීම 

1972 අංක 11 දයණ කෘෂිකහර්මිතක ංසථහ ඳනත ඹට පත් ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ 
1973 ර් පේදී සථහපිත කයන රදී  එික පක්ෂේත්ර කටයුතු ආයම්බ කයන රේ   පේ 1974 ර් පේදීඹ  
 

3.2.  දැක්ම 

ඳශු ම්ඳත් තුළින් ඉසුරුභත් දිවිපඳපතක් උපදහ ගුණහත්භක ත්ත් වහ කෘෂි නිසඳහදන දළඹට 
දහඹහද කයන පේලපේ ඳශු ම්ඳත් නිඳළයුම්කරු වීභ 

3.3.  ගමගහවර  

ඳශු ම්ඳත් වහ කිරි ආ�ත නිසඳහදනපඹන් පේලඹ සඹංපඳෝෂිත කයලීපම් ජහතික පභපවයට 
උයපදනු ස, නවීන තහක්ණ වහ නපෝත්ඳහදන ක්රභ තුළින් ගුණහත්භක ත්ත්, කෘෂිකහ ර්මිතක වහ 
කිරි ආශ්රිත නිසඳහදන ප්රලසත භට්ටමිතන් ඳත්හප න ඹහභට ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන 
භණ්ඩරඹ කළඳවී සිටී 

3.4.  ප්රධ න ක්ගෂ ර  

 ත්ත් ඳහරන යහඳෘතිඹ ඹටපත් ප ොවිපඳොශ  ත්ත් විපලේඹන්ික නුමුහුම් ව 
පදමුහුන් කහණ්ඩ රට අදහශ අභිජනන ත්ත් කණ්ඩහඹම් ප ොවිපඳොශ 31ක් තුශ 
ඳත්හප න ඹනු රඵන අතය ිහිකන ඳළටවුන් පේශීඹ ප ොවීන් පත නිකුත් කිරීභ 
 

 ප ොවිපඳොශර නිඳදනු රඵන ඳශු ම්ඳත් නිසඳහදන ව කසකශ ත්ත් ආවහය 
භණ්ඩරඹ තු අපරවි ළල් ජහරඹ වයවහ හධහයණ මිතරකට භවජනතහ පත රඵහදීභ 
 

 පඳොල් වහ පඳොල් ආශ්රිත නිසඳහදන පේශීඹ  ළනුම්කරුන් ව ඳහරිපබෝගිකඹන් පත 
නිකුත් කිරීභ 
 

 ආඹතනඹ තු ත්ත් ඳහරන පුහුණු භධයසථහන භගින් ඳශු ප ොවීන්ට  පුහුණු අසථහ 
රහදීභ 

3.5.  ම මුණු 

 පඳොල් �රහ�ත කර්භහන්ත ිමන් රළපඵන අතිරික්ත මුදල් උඳපඹෝගී කය නිමිතන් එික 
ඳළළත්භ වහ ප ොවිපඳොශර සිඹ� �ඹහකහයකම් ප්රලසත භට්ටභකින් ඳත්හ 
 ළනීභ 
 

 පපශපඳොශ තයඟඹට හර්ථක මුහුණදීභ වහ පිරිළඹ අභ කිරීභට වහ 
නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ උත ත කශභනහකයණ ප්රතිඳත්ති, න තහක්ණඹ, 
විපලේඥ දළනුභ ව ප්රහ ධනඹ වඳුන්හදීභ 
 

 පුේ ිමක අංලපේ වබහගීත්පඹන් පභභ ප ොවිපඳොශ ඒකක රහබදහයී යහඳහය ඵට 
ඳත්කිරීභ වහ භනහ අපරවි උඳහඹ භහර්  භඟ න පපශපඳොශක් ඇති කිරීපම් 
විබතහඹන් පිළිඵ අධහනඹ පඹොමු කිරීභ 
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3.6.  ක්රි  ්  ්ම් 

 ඳශු ම්ඳත් අභිජනනඹ වහ ර්ධනඹ 

 පඵෝ කිරීභ වහ උස තත්ත්පේ තුන් හධහයණ මිතරකට ප ොවීන්ට නිකුත් කිරීභ 

 උඳරිභ රහබඹක් ඉඳයීභ වහ පඳොල්  හ ප්රලසත භට්ටමිතන් ඳත්හප න ඹහභ 

 විබතහඹක් ිකත සථහනර ඳශු ම්ඳත් වහ පබෝ  ඒකහඵේධ ප ොවිපඳොශල් 
�ඹහත්භක කිරීභ 
 

 ප ොවීන්, ඳහළල් සිසුන්, කෘෂි කර්භහන්තපේ නිඹළිම නිරධහරීන් ව විපලේපඹන් සුළු 
ඳරිභහණ භට්ටපභන්  තුන් ඇති කයන්නන්වට පුහුණු ළඩටවන් වහ ප්රදර්ලන ඳළළත්වීභ 
 

 ගුණහත්භක ප ොවිපඳොශ නිසඳහදන හධහයණ මිතරකට ළඳයීභ වහ අපරවිළල් සථහපිත 
කිරීභ ව ඳත්හප න ඹහභ 
 

 ඉවශ රහබහන්තිකඹක් රඵහ  ළනීභ වහ ප ොවිපඳොශර නිසඳහදිත අමු රය බහවිතහ 
කයමිතන්  ිනනහකභ එකතු කයන රද බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ කිරීභ 
 

 ජනතහ අතය නළවුම් එශකිරි ඳරිපබෝජනඹ ප්රචලිමත කිරිභ වහ දීඳයහේත අපරවිළල් 
ජහරඹක් ඳත්හප න ඹහභ 

3.7.   ඳශු සම්ඳත් හ  ්ීත නිෂ්ඳ දන සාංවර්ධධන  සහ   ි් ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන  
මණ්ඩ ගය  ද  ්ත්වර  

3.7.1.   ි් ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මණ්ඩ   සතු ග ොවිගඳොළ සහ හුණුණු ිරරීගම් 
මධයස්ථ න 

ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ ප ොවිපඳොශ 31 කින්, පුහුණු කිරීපම් භධයසථහන 01 කින් 
ව කිරි පඵදහවළරීපම් වහ කස කිරීපම් භධයසථහනඹකින් භන්විතඹ  භළණික්ඳහරභ, 
පඵෝඳත්තරහ, ඩඹ භ වහ පයොසිටහ උඩයට කරහඳඹට අඹත් න අතය, භවපබ්රිඹතළන්න, 
කයප ොල්ර වහ වහය භ භළදයට කරහඳඹට අඹත් ප ොවිපඳොශල්පේ  තද, භයවිර, 
භළල්සිරිපුය, පඵිම භ, පඳොපශොන්තරහ, ආඬි භ,  ල්පඳොකුණ, පකොවුල්ළ, නහයං ල්ර, 
පවොයකළපල්, භහිනන්, රුක්අත්තන, සිරිං ඳහත, භහයවිර, මිතරිසත්ත, ළිමය වහ � රංකහ කුකුළු 
ංර්ධන පුේ ිමක භහ භ ඹන ප ොවිපඳොශල් පඳොල් ්රිපකෝණඹට අඹත්ඹ  මීට අභතය, 
විඹිම කරහඳඹට අඹත් ප ොවිපඳොශ 09 ක් ඳතින අතය, ඒහනම් පඳොපශොන්නරු, ඔඹහභඩු, 
ඳයන් සළ, ළිමකන්ද, පකොට්ටුකච්ත ඹ, වීයවිර, රිදිඹ භ, නිකළයිනඹ වහ ඳපරින පේ  

භණ්ඩරඹ තු මුළු භූමිත ප්රභහණඹ පවක්ටඹහර් 12,033 කි. ප්රධහන ලපඹන් පඳොල්  හ ඳතින 
ප ොවිපඳොශ 12ක් න අතය පඳොල්  හ සිදුකය ඇති ම්පර්ණ භූමිත ප්රභහණඹ පවක්ටඹහර් 
4,109 42කි  පඵිම භ, ආඩි භ වහ පකොවුල් ළ ප ොවිපඳොශර  යඵර්  හ  සිදු කය ඇති භූමිත 
ප්රභහණඹ පවක්ටඹහර් 56 42කි  

භළදයට ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භධයසථහනඹ ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ තු දළනට 
�ඹහත්භක  න පුහුණු භධයසථහනඹින  
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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3.7.2.   ි් ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මණ්ඩ   විසිත  ක්රි  ත්ම් ් නු  බන ිරි  
මග වි සැල් සහ ග ොවිගඳොළ මග වි සැල් 

නළවුම් එශකිරි ව ගුණහත්භක ඵවින් පිරි කිරි ආ�ත නිසඳහදන වහ ප ොවිපඳොශ නිසඳහදන 
ජනතහට රඵහදීභ වහ ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ භඟින් සථහපිත කය ඇති 
ප ොවිපඳොශ අපරවි ළල් ව කිරි අපරවි ළල් ඳවත ඳරිදි පේ  

ප ොවිපඳොශ අපරවි ළල් 18 
කිරි යහඳෘතිඹ ඹටපත් ළිමය ප ොවිපඳොශ භඟින් 
�ඹහත්භක අපරවි ළල් 

37 

ප ොවිපඳොශල් ඹටපත් �ඹහත්භක කිරි අපරවි ළල් 7 
යරත් නිපඹෝජිත අපරවි ළල් 53 

 

ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මණ්ඩ ගය ග ොවිගඳොළවර  ඳවරත්වර ග න  නු  බන සත්ත්වර ඳ  න සහ වර   
වරය ඳීි 

මනු 
මාං්  

ග ොවිගඳොළ සත්ත්වර විගශය > ෂ  වර්ධ   ගභෝ  වර්ධ   

01  භළණික්ඳහරභ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්, ජර්සි වහ ප්රිෂිඹන්  
02  ඩඹ භ එශ  ජර්සි, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්  

03   පඵෝඳත්තරහ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්  

04  පයොසිටහ එශ  ප්රිෂිඹන්, ජර්සි, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්            
ඌයන් තය කයන ඌයන් 
එළුන් හනන් 
වහවුන් නිේසීරන්් ිනට්, කළිම පෂෝනිඹහ ජඹන්ට් 

05  භයවිර එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 
මී   මයහ පදමුහුන් 

06  නිකළයිනඹ එශ   ිකහල්   
මී   නිිමයවි ව නිිමයවි පදමුහුන් 

07  ආඬි භ එශ  ිකහල්, ිකහල් පදමුහුන්,ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 
08   ල්පඳොකුණ එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 

 ම් කුකුශන්  
09  පකොවුල්ළ එශ   ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 

එළුන් හනන් 
10  රුක්අත්තන එශ   ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 

ඵළටළුන් ඹහඳන පේශීඹ ඵළටළුන් 

11  නහයං ල්ර එශ   ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 
12  භව පබ්රිඹතළන්න එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 

ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස    
13  පඳොපශොන්නරු  මී   මයහ පදමුහුන්  
14  සිරිං ඳහත එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල්  

කළුකුම් නිකරස 

15  ඔඹහභඩු එශ    ිකහල් පදමුහුන්   
ඵළටළුන් පදමුහුන් 

16  භළල්සිරිපුය එශ  ජර්සි ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 

මී   මුයහ, AFS පදමුහුන්, සර්ති 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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3.7.2.   ි් ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මණ්ඩ   විසිත  ක්රි  ත්ම් ් නු  බන ිරි  
මග වි සැල් සහ ග ොවිගඳොළ මග වි සැල් 

නළවුම් එශකිරි ව ගුණහත්භක ඵවින් පිරි කිරි ආ�ත නිසඳහදන වහ ප ොවිපඳොශ නිසඳහදන 
ජනතහට රඵහදීභ වහ ජහතික ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ භඟින් සථහපිත කය ඇති 
ප ොවිපඳොශ අපරවි ළල් ව කිරි අපරවි ළල් ඳවත ඳරිදි පේ  

ප ොවිපඳොශ අපරවි ළල් 18 
කිරි යහඳෘතිඹ ඹටපත් ළිමය ප ොවිපඳොශ භඟින් 
�ඹහත්භක අපරවි ළල් 

37 

ප ොවිපඳොශල් ඹටපත් �ඹහත්භක කිරි අපරවි ළල් 7 
යරත් නිපඹෝජිත අපරවි ළල් 53 

 

ඳශු සම්ඳත් සාංවර්ධධන මණ්ඩ ගය ග ොවිගඳොළවර  ඳවරත්වර ග න  නු  බන සත්ත්වර ඳ  න සහ වර   
වරය ඳීි 

මනු 
මාං්  

ග ොවිගඳොළ සත්ත්වර විගශය > ෂ  වර්ධ   ගභෝ  වර්ධ   

01  භළණික්ඳහරභ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්, ජර්සි වහ ප්රිෂිඹන්  
02  ඩඹ භ එශ  ජර්සි, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්  

03   පඵෝඳත්තරහ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්  

04  පයොසිටහ එශ  ප්රිෂිඹන්, ජර්සි, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්            
ඌයන් තය කයන ඌයන් 
එළුන් හනන් 
වහවුන් නිේසීරන්් ිනට්, කළිම පෂෝනිඹහ ජඹන්ට් 

05  භයවිර එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 
මී   මයහ පදමුහුන් 

06  නිකළයිනඹ එශ   ිකහල්   
මී   නිිමයවි ව නිිමයවි පදමුහුන් 

07  ආඬි භ එශ  ිකහල්, ිකහල් පදමුහුන්,ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 
08   ල්පඳොකුණ එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 

 ම් කුකුශන්  
09  පකොවුල්ළ එශ   ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 

එළුන් හනන් 
10  රුක්අත්තන එශ   ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 

ඵළටළුන් ඹහඳන පේශීඹ ඵළටළුන් 

11  නහයං ල්ර එශ   ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 
12  භව පබ්රිඹතළන්න එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 

ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස    
13  පඳොපශොන්නරු  මී   මයහ පදමුහුන්  
14  සිරිං ඳහත එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල්  

කළුකුම් නිකරස 

15  ඔඹහභඩු එශ    ිකහල් පදමුහුන්   
ඵළටළුන් පදමුහුන් 

16  භළල්සිරිපුය එශ  ජර්සි ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල් 

මී   මුයහ, AFS පදමුහුන්, සර්ති 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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මනු 
මාං්  

ග ොවිගඳොළ සත්ත්වර විගශය > ෂ  වර්ධ   ගභෝ  වර්ධ   

හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් 

17  පඵිම භ එශ  ජර්සි ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 
18  ඳයන් සළ එශ  ළල්පජ් තුන්  
19  පඳොපරොන්තරහ එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 

20 වහය භ හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් පඳොල් 

ටු කුරුල්රන් ජඳන් ටුන් 
21  භහිනන්  ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස     පඳොල් 

22  පකොට්ටුකච්ත ඹ එළුන් ජම්නහඳහරි, � රංකන්  පඵෝඹර් පදමුහුන්, 
පකොට්ටුකච්ත ඹ 

 

ඵළටළුන්  පදමුහුන් 

23  රිදිඹ භ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්, ජර්සි පඳොල් 
24  වීයවිර මී   මුයහ පදමුහුන්  
25  ළිමකන්ද එශ  කිරහරි  
26  පවොයකළපල් ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස    පඳොල් 

ඵළටළුන් පදමුහුන් 
27  මිතරිසත්ත පරොිනරර් භේපිඹ 

තුන් 
පකොබ් 500 පඳොල් 

28  භහයවිර ිහත්තය දභන 
භේපිඹ තුන් 

පේර් රවුන්, නික්  

29  කයප ොල්ර පරොිනරර් භේපිඹ 
තුන් 

පකොබ් 500  

 
3.8.   2020 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි   
          ( 2020 සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට ) 
 

3.8.1. නවර මග වි සැල් ශ ම්භ ිරරීම  

දළනට ඳතින අපරවි ළල් ජහරඹ තදුයටත් පුළුල් කයමිතන් රිදිඹ භ වහ පඳොපශොන්නරු ප ොවිපඳොශර 
අපරවි ළල් පිළිපිමන් 2020 02 29 ව 2020 09 19 ඹන දිනඹන්ික විෘත කශ අතය, 2020 08 27  දින 
යහ භ ආපයෝ ය ලහරහපේ න අපරවි ළරක් ද විෘත කයන රදී  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ි දි  ම ග ොවිගඳොගළ  මග වි සැ  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

22 
 

මනු 
මාං්  

ග ොවිගඳොළ සත්ත්වර විගශය > ෂ  වර්ධ   ගභෝ  වර්ධ   

හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් 

17  පඵිම භ එශ  ජර්සි ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 
18  ඳයන් සළ එශ  ළල්පජ් තුන්  
19  පඳොපරොන්තරහ එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 

20 වහය භ හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් පඳොල් 

ටු කුරුල්රන් ජඳන් ටුන් 
21  භහිනන්  ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස     පඳොල් 

22  පකොට්ටුකච්ත ඹ එළුන් ජම්නහඳහරි, � රංකන්  පඵෝඹර් පදමුහුන්, 
පකොට්ටුකච්ත ඹ 

 

ඵළටළුන්  පදමුහුන් 

23  රිදිඹ භ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්, ජර්සි පඳොල් 
24  වීයවිර මී   මුයහ පදමුහුන්  
25  ළිමකන්ද එශ  කිරහරි  
26  පවොයකළපල් ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස    පඳොල් 

ඵළටළුන් පදමුහුන් 
27  මිතරිසත්ත පරොිනරර් භේපිඹ 

තුන් 
පකොබ් 500 පඳොල් 

28  භහයවිර ිහත්තය දභන 
භේපිඹ තුන් 

පේර් රවුන්, නික්  

29  කයප ොල්ර පරොිනරර් භේපිඹ 
තුන් 

පකොබ් 500  

 
3.8.   2020 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි   
          ( 2020 සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට ) 
 

3.8.1. නවර මග වි සැල් ශ ම්භ ිරරීම  

දළනට ඳතින අපරවි ළල් ජහරඹ තදුයටත් පුළුල් කයමිතන් රිදිඹ භ වහ පඳොපශොන්නරු ප ොවිපඳොශර 
අපරවි ළල් පිළිපිමන් 2020 02 29 ව 2020 09 19 ඹන දිනඹන්ික විෘත කශ අතය, 2020 08 27  දින 
යහ භ ආපයෝ ය ලහරහපේ න අපරවි ළරක් ද විෘත කයන රදී  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ි දි  ම ග ොවිගඳොගළ  මග වි සැ  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

22 
 

මනු 
මාං්  

ග ොවිගඳොළ සත්ත්වර විගශය > ෂ  වර්ධ   ගභෝ  වර්ධ   

හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් 

17  පඵිම භ එශ  ජර්සි ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 
18  ඳයන් සළ එශ  ළල්පජ් තුන්  
19  පඳොපරොන්තරහ එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 

20 වහය භ හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් පඳොල් 

ටු කුරුල්රන් ජඳන් ටුන් 
21  භහිනන්  ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස     පඳොල් 

22  පකොට්ටුකච්ත ඹ එළුන් ජම්නහඳහරි, � රංකන්  පඵෝඹර් පදමුහුන්, 
පකොට්ටුකච්ත ඹ 

 

ඵළටළුන්  පදමුහුන් 

23  රිදිඹ භ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්, ජර්සි පඳොල් 
24  වීයවිර මී   මුයහ පදමුහුන්  
25  ළිමකන්ද එශ  කිරහරි  
26  පවොයකළපල් ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස    පඳොල් 

ඵළටළුන් පදමුහුන් 
27  මිතරිසත්ත පරොිනරර් භේපිඹ 

තුන් 
පකොබ් 500 පඳොල් 

28  භහයවිර ිහත්තය දභන 
භේපිඹ තුන් 

පේර් රවුන්, නික්  

29  කයප ොල්ර පරොිනරර් භේපිඹ 
තුන් 

පකොබ් 500  

 
3.8.   2020 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි   
          ( 2020 සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට ) 
 

3.8.1. නවර මග වි සැල් ශ ම්භ ිරරීම  

දළනට ඳතින අපරවි ළල් ජහරඹ තදුයටත් පුළුල් කයමිතන් රිදිඹ භ වහ පඳොපශොන්නරු ප ොවිපඳොශර 
අපරවි ළල් පිළිපිමන් 2020 02 29 ව 2020 09 19 ඹන දිනඹන්ික විෘත කශ අතය, 2020 08 27  දින 
යහ භ ආපයෝ ය ලහරහපේ න අපරවි ළරක් ද විෘත කයන රදී  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ි දි  ම ග ොවිගඳොගළ  මග වි සැ  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

22 
 

මනු 
මාං්  

ග ොවිගඳොළ සත්ත්වර විගශය > ෂ  වර්ධ   ගභෝ  වර්ධ   

හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් 

17  පඵිම භ එශ  ජර්සි ිකහල් පදමුහුන්, ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන් පඳොල්,යඵර් 
18  ඳයන් සළ එශ  ළල්පජ් තුන්  
19  පඳොපරොන්තරහ එශ  ිකහල් පදමුහුන් පඳොල් 

20 වහය භ හණිජ ිහත්තය 
දභන කිකිළිඹන් 

පේර් රවුන් පඳොල් 

ටු කුරුල්රන් ජඳන් ටුන් 
21  භහිනන්  ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස     පඳොල් 

22  පකොට්ටුකච්ත ඹ එළුන් ජම්නහඳහරි, � රංකන්  පඵෝඹර් පදමුහුන්, 
පකොට්ටුකච්ත ඹ 

 

ඵළටළුන්  පදමුහුන් 

23  රිදිඹ භ එශ  ජර්සි ප්රිෂිඹන් පදමුහුන්, ජර්සි පඳොල් 
24  වීයවිර මී   මුයහ පදමුහුන්  
25  ළිමකන්ද එශ  කිරහරි  
26  පවොයකළපල් ඌයන් ඩියුපයොක්, රහජ්ිනට්, රළන්් පර්ස    පඳොල් 

ඵළටළුන් පදමුහුන් 
27  මිතරිසත්ත පරොිනරර් භේපිඹ 

තුන් 
පකොබ් 500 පඳොල් 

28  භහයවිර ිහත්තය දභන 
භේපිඹ තුන් 

පේර් රවුන්, නික්  

29  කයප ොල්ර පරොිනරර් භේපිඹ 
තුන් 

පකොබ් 500  

 
3.8.   2020 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි   
          ( 2020 සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට ) 
 

3.8.1. නවර මග වි සැල් ශ ම්භ ිරරීම  

දළනට ඳතින අපරවි ළල් ජහරඹ තදුයටත් පුළුල් කයමිතන් රිදිඹ භ වහ පඳොපශොන්නරු ප ොවිපඳොශර 
අපරවි ළල් පිළිපිමන් 2020 02 29 ව 2020 09 19 ඹන දිනඹන්ික විෘත කශ අතය, 2020 08 27  දින 
යහ භ ආපයෝ ය ලහරහපේ න අපරවි ළරක් ද විෘත කයන රදී  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ි දි  ම ග ොවිගඳොගළ  මග වි සැ  
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. උඩ ට ග ොවිගඳොළවර  බී ම්ධර ඳල් වර   ිරි ගම් වරය ඳීි   

පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් උඩයට ප ොවිපඳොශ ර අක්කය 10 ක බීජ අර්තහඳල්  හ කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  
භහපරෝත ත කහර සීභහ න විට පඵෝඳත්තරහ ව ඩඹ භ ප ොවිපඳොශ ර අක්කය 4 4 ක බීජ අර්තහඳල් 
 හ කය ඇති අතය එභගින් පභ පටොන් 15 ක ඳභණ අසළන්නක් රඵහප න ඇත  පභභ බීජ අර්තහඳල් 
නළත  හපකොට ඉන් රළපඵන බීජ අර්තහඳල් ළිමභඩ ප ොවින් පත නිකුත් කිරිභට භණ්ඩරඹ 
ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  අසළන්න පනලීපභන් ඳසු  හ සිදුකශ භූමීඹ තෘණ ංර්ධන කටයුතු වහ 
පඹොදහ  ළනිභට ළරසුම් කය ඇත  පභභ  යහඳෘතිඹ වහ රු මිත  20 ක මුදරක් ආපඹෝජනඹ පකපර්  

3.8.3. රී  සාංවර්ධධන  

රිදිඹ භ ප ොවිපඳොපශික තෘණ ංර්ධනඹ වහ අලය ඹිනතර ඳවසුකම් ළඩි දියුණු කිරිභ වහ 
පක්න්ර ත විසිරි හරි භහර්  ඳේධති පදකක් වදුන්හ දී ඇත  පම් වහ ආපඹෝජනඹ රු මිත  22 කි  

 

  

                                                             ගක්ත ද්ර ර විසිි  වර ි  ම ්ධ  ඳේධි  
 

භහපරෝත ත ය තුශදී තුන්ප  යළු ආවහය අලයතහඹ පුයහලීභ දවහ ප ෝචලය ව උරහ කන 
තෘණ අක්කය 2,666 ක  හ කිරිභට ළරසුම් කය ඇත  2020 ජුනි භ අන් න විට අක්කය 
2,044 75 ක  හ කටයුතු නිභ කය ඇත  පම් දවහ සිදුකශ ආපඹෝජනඹ  රු  මිත  18 කි   
 
 
 

ගඳොගළොත නරුවර ග ොවිගඳොගළ  මග වි සැ  
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. උඩ ට ග ොවිගඳොළවර  බී ම්ධර ඳල් වර   ිරි ගම් වරය ඳීි   

පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් උඩයට ප ොවිපඳොශ ර අක්කය 10 ක බීජ අර්තහඳල්  හ කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  
භහපරෝත ත කහර සීභහ න විට පඵෝඳත්තරහ ව ඩඹ භ ප ොවිපඳොශ ර අක්කය 4 4 ක බීජ අර්තහඳල් 
 හ කය ඇති අතය එභගින් පභ පටොන් 15 ක ඳභණ අසළන්නක් රඵහප න ඇත  පභභ බීජ අර්තහඳල් 
නළත  හපකොට ඉන් රළපඵන බීජ අර්තහඳල් ළිමභඩ ප ොවින් පත නිකුත් කිරිභට භණ්ඩරඹ 
ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  අසළන්න පනලීපභන් ඳසු  හ සිදුකශ භූමීඹ තෘණ ංර්ධන කටයුතු වහ 
පඹොදහ  ළනිභට ළරසුම් කය ඇත  පභභ  යහඳෘතිඹ වහ රු මිත  20 ක මුදරක් ආපඹෝජනඹ පකපර්  

3.8.3. රී  සාංවර්ධධන  

රිදිඹ භ ප ොවිපඳොපශික තෘණ ංර්ධනඹ වහ අලය ඹිනතර ඳවසුකම් ළඩි දියුණු කිරිභ වහ 
පක්න්ර ත විසිරි හරි භහර්  ඳේධති පදකක් වදුන්හ දී ඇත  පම් වහ ආපඹෝජනඹ රු මිත  22 කි  

 

  

                                                             ගක්ත ද්ර ර විසිි  වර ි  ම ්ධ  ඳේධි  
 

භහපරෝත ත ය තුශදී තුන්ප  යළු ආවහය අලයතහඹ පුයහලීභ දවහ ප ෝචලය ව උරහ කන 
තෘණ අක්කය 2,666 ක  හ කිරිභට ළරසුම් කය ඇත  2020 ජුනි භ අන් න විට අක්කය 
2,044 75 ක  හ කටයුතු නිභ කය ඇත  පම් දවහ සිදුකශ ආපඹෝජනඹ  රු  මිත  18 කි   
 
 
 

ගඳොගළොත නරුවර ග ොවිගඳොගළ  මග වි සැ  
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.8.2. උඩ ට ග ොවිගඳොළවර  බී ම්ධර ඳල් වර   ිරි ගම් වරය ඳීි   

පභභ යහඳෘතිඹ ඹටපත් උඩයට ප ොවිපඳොශ ර අක්කය 10 ක බීජ අර්තහඳල්  හ කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  
භහපරෝත ත කහර සීභහ න විට පඵෝඳත්තරහ ව ඩඹ භ ප ොවිපඳොශ ර අක්කය 4 4 ක බීජ අර්තහඳල් 
 හ කය ඇති අතය එභගින් පභ පටොන් 15 ක ඳභණ අසළන්නක් රඵහප න ඇත  පභභ බීජ අර්තහඳල් 
නළත  හපකොට ඉන් රළපඵන බීජ අර්තහඳල් ළිමභඩ ප ොවින් පත නිකුත් කිරිභට භණ්ඩරඹ 
ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  අසළන්න පනලීපභන් ඳසු  හ සිදුකශ භූමීඹ තෘණ ංර්ධන කටයුතු වහ 
පඹොදහ  ළනිභට ළරසුම් කය ඇත  පභභ  යහඳෘතිඹ වහ රු මිත  20 ක මුදරක් ආපඹෝජනඹ පකපර්  

3.8.3. රී  සාංවර්ධධන  

රිදිඹ භ ප ොවිපඳොපශික තෘණ ංර්ධනඹ වහ අලය ඹිනතර ඳවසුකම් ළඩි දියුණු කිරිභ වහ 
පක්න්ර ත විසිරි හරි භහර්  ඳේධති පදකක් වදුන්හ දී ඇත  පම් වහ ආපඹෝජනඹ රු මිත  22 කි  

 

  

                                                             ගක්ත ද්ර ර විසිි  වර ි  ම ්ධ  ඳේධි  
 

භහපරෝත ත ය තුශදී තුන්ප  යළු ආවහය අලයතහඹ පුයහලීභ දවහ ප ෝචලය ව උරහ කන 
තෘණ අක්කය 2,666 ක  හ කිරිභට ළරසුම් කය ඇත  2020 ජුනි භ අන් න විට අක්කය 
2,044 75 ක  හ කටයුතු නිභ කය ඇත  පම් දවහ සිදුකශ ආපඹෝජනඹ  රු  මිත  18 කි   
 
 
 

ගඳොගළොත නරුවර ග ොවිගඳොගළ  මග වි සැ  
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

24 
 

 
   

  

 

 

 

 

2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත වර  ගභෞි් ප්ර ි  

ක්රි  ්  ්ම ඒ්්  
2020.08.31 

දිනට 
ඉ ක්්  

2020.08.31 දිනට 
සරය ම   

ළඟ ්  ත් 
ප්රිශය >ර  (%) 

එළිරි  නිෂ්ඳ දන  මිතිමඹන ලීටර් 10 0 8 2 81 

මී ිරි  නිෂ්ඳ දන  මිතිමඹන ලීටර් 0 6 0 4 68 

එළුිරි  නිෂ්ඳ දන  ලීටර් 10,248 9,657 94 

ගඳොල් නිෂ්ඳ දන  ප ඩි මිතිමඹන 15.2 10.33 68 

ගරොයි ්ධ ුකුකළු ඳැටවුත  
නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 1.9 1.5 78 

ිතත්ර  දමන ිරිරළි 
ඳැටවුත  නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 0.51 0.5 98 

වර ණිම  ිතත්ර  
නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 1.3 1.7 130 

 ම් ුකුකළු ිතත්ර   ංඛ්යහ 87,601 80,655 92 
්ළුුකම් ිතත්ර  ංඛ්යහ 60,834 8,223 14 
වරටු ිතත්ර  ංඛ්යහ 118,249 65,487 55 

මභිනන   සහ  සතුත  නිුකත් ිරරීම 

එළ වර - පිි මි 

ංඛ්යහ 
 

1,126 931 83 

එළ වර -  ැහැණු 546 145 27 

මී  වර -  ැහැණු 163 7 4 

මී  වර - පිි මි 243 234 96 
එළුවරත  147 79 54 

බැටළුවරත  1028 589 57 
ඌරු ඳැටවුත  3,723 1,366 37 

ිරි  ශ්රිර ම   එ්තු ්ළ නිෂ්ඳ දන 

ග ෝ ්ඨ 
මිතිම ලීටර් 80 273,560 242,058 88 
ලීටර් 1 5,122 3,191 62 

මුදවරහු ිරි  හ්ඨටි ලීටර් 1 498,798 283,235 57 
ිරි  ගටොෆි ඳළකට් 379,331 144,762 38 
UHT ිරි  ඳැ්්ඨ ඳළකට් 331,824 97,595 29 
ග ෝ ්ඨ ඳ න  මිතිම ලීටර් 200 86,336 49,389 57 

මයිස් ක්රිම් ලීටර් 1 8,324 3,745 45 
පකෝන් 83,212 40,429 49 

මගනුකත් නිෂ්ඳ දන 
ඌරු මස් ංඛ්යහ 435 325 75 
ගඳොල්ගරල් ලීටර් 17,750 17,637 99 
 බ්ධ ත්ඨ කි ග්රළම් 10,620 6,182 58 

                                                 රී  සාංවර්ධධන වර   ්ටයුතු 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
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 2020
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2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත වර  ගභෞි් ප්ර ි  

ක්රි  ්  ්ම ඒ්්  
2020.08.31 

දිනට 
ඉ ක්්  

2020.08.31 දිනට 
සරය ම   

ළඟ ්  ත් 
ප්රිශය >ර  (%) 

එළිරි  නිෂ්ඳ දන  මිතිමඹන ලීටර් 10 0 8 2 81 

මී ිරි  නිෂ්ඳ දන  මිතිමඹන ලීටර් 0 6 0 4 68 

එළුිරි  නිෂ්ඳ දන  ලීටර් 10,248 9,657 94 

ගඳොල් නිෂ්ඳ දන  ප ඩි මිතිමඹන 15.2 10.33 68 

ගරොයි ්ධ ුකුකළු ඳැටවුත  
නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 1.9 1.5 78 

ිතත්ර  දමන ිරිරළි 
ඳැටවුත  නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 0.51 0.5 98 

වර ණිම  ිතත්ර  
නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 1.3 1.7 130 

 ම් ුකුකළු ිතත්ර   ංඛ්යහ 87,601 80,655 92 
්ළුුකම් ිතත්ර  ංඛ්යහ 60,834 8,223 14 
වරටු ිතත්ර  ංඛ්යහ 118,249 65,487 55 

මභිනන   සහ  සතුත  නිුකත් ිරරීම 

එළ වර - පිි මි 

ංඛ්යහ 
 

1,126 931 83 

එළ වර -  ැහැණු 546 145 27 

මී  වර -  ැහැණු 163 7 4 

මී  වර - පිි මි 243 234 96 
එළුවරත  147 79 54 

බැටළුවරත  1028 589 57 
ඌරු ඳැටවුත  3,723 1,366 37 

ිරි  ශ්රිර ම   එ්තු ්ළ නිෂ්ඳ දන 

ග ෝ ්ඨ 
මිතිම ලීටර් 80 273,560 242,058 88 
ලීටර් 1 5,122 3,191 62 

මුදවරහු ිරි  හ්ඨටි ලීටර් 1 498,798 283,235 57 
ිරි  ගටොෆි ඳළකට් 379,331 144,762 38 
UHT ිරි  ඳැ්්ඨ ඳළකට් 331,824 97,595 29 
ග ෝ ්ඨ ඳ න  මිතිම ලීටර් 200 86,336 49,389 57 

මයිස් ක්රිම් ලීටර් 1 8,324 3,745 45 
පකෝන් 83,212 40,429 49 

මගනුකත් නිෂ්ඳ දන 
ඌරු මස් ංඛ්යහ 435 325 75 
ගඳොල්ගරල් ලීටර් 17,750 17,637 99 
 බ්ධ ත්ඨ කි ග්රළම් 10,620 6,182 58 

                                                 රී  සාංවර්ධධන වර   ්ටයුතු 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත වර  ගභෞි් ප්ර ි  

ක්රි  ්  ්ම ඒ්්  
2020.08.31 

දිනට 
ඉ ක්්  

2020.08.31 දිනට 
සරය ම   

ළඟ ්  ත් 
ප්රිශය >ර  (%) 

එළිරි  නිෂ්ඳ දන  මිතිමඹන ලීටර් 10 0 8 2 81 

මී ිරි  නිෂ්ඳ දන  මිතිමඹන ලීටර් 0 6 0 4 68 

එළුිරි  නිෂ්ඳ දන  ලීටර් 10,248 9,657 94 

ගඳොල් නිෂ්ඳ දන  ප ඩි මිතිමඹන 15.2 10.33 68 

ගරොයි ්ධ ුකුකළු ඳැටවුත  
නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 1.9 1.5 78 

ිතත්ර  දමන ිරිරළි 
ඳැටවුත  නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 0.51 0.5 98 

වර ණිම  ිතත්ර  
නිෂ්ඳ දන  

ංඛ්යහ 
මිතිමඹන 1.3 1.7 130 

 ම් ුකුකළු ිතත්ර   ංඛ්යහ 87,601 80,655 92 
්ළුුකම් ිතත්ර  ංඛ්යහ 60,834 8,223 14 
වරටු ිතත්ර  ංඛ්යහ 118,249 65,487 55 

මභිනන   සහ  සතුත  නිුකත් ිරරීම 

එළ වර - පිි මි 

ංඛ්යහ 
 

1,126 931 83 

එළ වර -  ැහැණු 546 145 27 

මී  වර -  ැහැණු 163 7 4 

මී  වර - පිි මි 243 234 96 
එළුවරත  147 79 54 

බැටළුවරත  1028 589 57 
ඌරු ඳැටවුත  3,723 1,366 37 

ිරි  ශ්රිර ම   එ්තු ්ළ නිෂ්ඳ දන 

ග ෝ ්ඨ 
මිතිම ලීටර් 80 273,560 242,058 88 
ලීටර් 1 5,122 3,191 62 

මුදවරහු ිරි  හ්ඨටි ලීටර් 1 498,798 283,235 57 
ිරි  ගටොෆි ඳළකට් 379,331 144,762 38 
UHT ිරි  ඳැ්්ඨ ඳළකට් 331,824 97,595 29 
ග ෝ ්ඨ ඳ න  මිතිම ලීටර් 200 86,336 49,389 57 

මයිස් ක්රිම් ලීටර් 1 8,324 3,745 45 
පකෝන් 83,212 40,429 49 

මගනුකත් නිෂ්ඳ දන 
ඌරු මස් ංඛ්යහ 435 325 75 
ගඳොල්ගරල් ලීටර් 17,750 17,637 99 
 බ්ධ ත්ඨ කි ග්රළම් 10,620 6,182 58 

                                                 රී  සාංවර්ධධන වර   ්ටයුතු 
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මාං්  

වරය ඳීිගය නම වරය ඳීි  
ක්රි  ත්ම් ් න 

ග ොවිගඳොළ 

ප්ර ේධන 
පිි වරැ  
(රු.මි.) 

්  ් 
ප්ර ේධන 

පිි වරැ (රු.මි.) 

මුළු 
පිි වරැ (රු.මි.) 

මගප්ක්තර නිමැවුම 

01 කිරි  ඹන් 
ආනඹනඹ කිරිභ 
ව ප ොවිපඳොශ 
ඳවසුකම් ළඩි 
දියුණු කිරීභ 

පඵෝඳත්තරහ 319 9 58 6 378 5 දිඹය කිරි  මිතිමඹන 
ලීටර් 22 ක්, ළසසිඹන් 
1,500 ක් ව සන් 
300 ක් නිකුත් කිරීභ 

භළණික්ඳහරභ 673 9 228 9 902 8 
රිදිඹ භ 1,892 4 289 4 2,181 8 

02 ිනපල්ජ් පබ්ල් 
කිරිපම් 
යහඳෘතිඹ 

පඳොපශොන්නරු 522 3 74 0 596 3 ිනපල්ජ් පබ්ල් 
පභ පටොන් 4,500 ක්   
නිසඳහදනඹ කිරීභ 

03 ඵඩ ඉරිඟු ඇට 
රඵහ  ළනිපම් 
යහඳෘතිඹ 

ඳයන් සළ, 
ඔඹහභඩු 
නිකළයිනඹ 
රිදිඹ භ 
වියවිර 

552 0 80 6 632 6 ඵඩ ඉරිඟු ඇට 
පභ පටොන් 3,000 ක් 
ව දඬු පභ  පටොන් 
5,400 ක්  නිසඳහදනඹ 
කිරීභ  

04 කිරි   
අභිජනන 
ළඩටවන   

රිදිඹ භ 
 

72 36 - 72 36   ශුක්රහණු, කශර 
ඵේධඹ වහ 
යහඹනහ හය 
ඳරික්ණ 

05 කිරි   ඳහරන  
පුහුණු 
භධයසථහනඹක් 
සථහපිත කිරීභ   

රිදිඹ භ 
 

41 0 - 41 0 යකට පුහුණුරහභින් 
50 ක් පුහුණු කිරීභ 

06 කිරි    හල් 
ව අපනකුත් 
ඹිනතර ඳවසුකම් 
ංර්ධනඹ 
කිරීභ  

රිදිඹ භ 
 

450 0 - 450 0 ඳළටවුන් 750 ක් ව 
ළසසිඹන් 1,000 ක් 
නඩත්තු කිරීභ 

07  අක්කය 25 ක 
බීජ අර්තහඳල් 
 හ කිරීපම් 
යහඳෘතිඹ 

පඵෝඳත්තරහ 20 - -  බීජ අර්තහඳල් 
පභ පටොන් 95 ක් ව 
ඳරිපබෝජනඹ වහ 
අර්තහඳල් පභ පටොන් 
143 ක් නිසඳහදනඹ 
කිරිභ 
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කප  නවීන 
ප ොවිපඳොශක් 
සථහපිත කිරීභ 

සිරිං ඳහත 102 9 29 3 132 2 කිරි ිමටර් 40,000 ක් 
ව ළසසිඹන් 125 ක් 
නිකුත් කිරීභ 

මුළු එ්තුවර 4,646.76 760.8 5,387.56  
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(119 67  (413 57  (293 05  (610 64  (524 20  (69 45  

 
3.10.  2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීි  

 

 

මනු 
මාං්  

වරය ඳීිගය නම වරය ඳීි  
ක්රි  ත්ම් ් න 

ග ොවිගඳොළ 

ප්ර ේධන 
පිි වරැ  
(රු.මි.) 

්  ් 
ප්ර ේධන 

පිි වරැ (රු.මි.) 

මුළු 
පිි වරැ (රු.මි.) 

මගප්ක්තර නිමැවුම 

01 කිරි  ඹන් 
ආනඹනඹ කිරිභ 
ව ප ොවිපඳොශ 
ඳවසුකම් ළඩි 
දියුණු කිරීභ 

පඵෝඳත්තරහ 319 9 58 6 378 5 දිඹය කිරි  මිතිමඹන 
ලීටර් 22 ක්, ළසසිඹන් 
1,500 ක් ව සන් 
300 ක් නිකුත් කිරීභ 

භළණික්ඳහරභ 673 9 228 9 902 8 
රිදිඹ භ 1,892 4 289 4 2,181 8 

02 ිනපල්ජ් පබ්ල් 
කිරිපම් 
යහඳෘතිඹ 

පඳොපශොන්නරු 522 3 74 0 596 3 ිනපල්ජ් පබ්ල් 
පභ පටොන් 4,500 ක්   
නිසඳහදනඹ කිරීභ 

03 ඵඩ ඉරිඟු ඇට 
රඵහ  ළනිපම් 
යහඳෘතිඹ 

ඳයන් සළ, 
ඔඹහභඩු 
නිකළයිනඹ 
රිදිඹ භ 
වියවිර 

552 0 80 6 632 6 ඵඩ ඉරිඟු ඇට 
පභ පටොන් 3,000 ක් 
ව දඬු පභ  පටොන් 
5,400 ක්  නිසඳහදනඹ 
කිරීභ  

04 කිරි   
අභිජනන 
ළඩටවන   

රිදිඹ භ 
 

72 36 - 72 36   ශුක්රහණු, කශර 
ඵේධඹ වහ 
යහඹනහ හය 
ඳරික්ණ 

05 කිරි   ඳහරන  
පුහුණු 
භධයසථහනඹක් 
සථහපිත කිරීභ   

රිදිඹ භ 
 

41 0 - 41 0 යකට පුහුණුරහභින් 
50 ක් පුහුණු කිරීභ 

06 කිරි    හල් 
ව අපනකුත් 
ඹිනතර ඳවසුකම් 
ංර්ධනඹ 
කිරීභ  

රිදිඹ භ 
 

450 0 - 450 0 ඳළටවුන් 750 ක් ව 
ළසසිඹන් 1,000 ක් 
නඩත්තු කිරීභ 

07  අක්කය 25 ක 
බීජ අර්තහඳල් 
 හ කිරීපම් 
යහඳෘතිඹ 

පඵෝඳත්තරහ 20 - -  බීජ අර්තහඳල් 
පභ පටොන් 95 ක් ව 
ඳරිපබෝජනඹ වහ 
අර්තහඳල් පභ පටොන් 
143 ක් නිසඳහදනඹ 
කිරිභ 

08 පදනුන් 100 
කප  නවීන 
ප ොවිපඳොශක් 
සථහපිත කිරීභ 

සිරිං ඳහත 102 9 29 3 132 2 කිරි ිමටර් 40,000 ක් 
ව ළසසිඹන් 125 ක් 
නිකුත් කිරීභ 

මුළු එ්තුවර 4,646.76 760.8 5,387.56  
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4.   මිල්ග්ො (ප්රයිවර්ඨ) ලිමිට් 
 

 

4.1.  දැක්ම 

� රංකහපේ විශිසටතභ පඳෝයදහයී ආවහයඳහන ඳඹන භහ භ ඵට ඳත්වීභ 

4.2.  ගමගහවර  

පේශීඹ කිරි ප ොවිඹහ ලක්තිභත් කයමිතන් නළවුම් කිරි නිසඳහදනපේ ඉරක්ක ත ර්ධනඹ හක්හත් 
කය ළනීපභ�රහ �ඹහකහරී ඳහර්ලකරුකු වීභ ව ඳහරිපබෝගිකඹන්වට දළරිඹ වළකි මිතරකට 
පඳෝයදහයී ආවහයඳහන ඳඹනු ස නවීන තහක්ණපඹන් පවිහ අඛ්ණ්ඩ අභිෘේපත ප්රපේලඹන් 
අනු භනඹ කිරීභ 

4.3.  ප්රධ න ක්ගෂ ර 

ආඹතනඹ ප්රධහන ක්පේත්ර 03 ක් ඔසපේ සිඹ පභපව�ම් �ඹහිමඹ දිඹත් කයනු රඵින   

 පේශීඹ කිරි ප ොවීන්ප  කිරි අසනු එකතු කිරීභ  

 කිරි ආ�ත නිසඳහදන සිදුකිරීභ  

 එ  නිසඳහදන “ විනරන්්” පපශ නහභඹ ඹටපත් දිිනන පුයහ පඵදහවළරීභ 

4.4.  ම මුණු 

 ඉවශ �ණත්පඹන් �තු කිරි වහ ඒ ආ�ත ආවහයඳහන ළඳයීභ 

 නළවුම් කිරි ිමන් යට සඹංපඳෝෂිත කිරීභ වහ දහඹකවීභ 

 පේශීඹ කිරි ප ොවීන් ලක්තිභත් කිරීභ 

 පේශීඹ කිරි කර්භහන්තපේ ව ආඹතනපේ ඳළළත්භ වහ ර්ධනඹ වතික කිරීභ 

 පභපවයට දහඹකන්නන්ප  තෘේතිභත්බහඹ වතික කිරීභ 

4.5.  ශාංශි් ම මුණු 

 හර්ෂික කිරි එකතු කිරීභ ය 2019 – 2021 කහරසීභහපේදී සිඹඹට 34 ක ප්රභහණඹකින් 
ඉවශ නළංවීභ 
 

 කිරි ප ොවීන්ප  හර්ෂික හභහනය ආදහඹභ ය 2019-2021 කහරසීභහපේදී සිඹඹට 12 ක 
ප්රභහණඹකින් ඉවශ නළංවීභ 
 

 ය 2021 න විට වදනික නිසඳහදන ධහරිතහඹ කිරි ලීටර් 600,000 දක්හ ඉවශ 
නළංවීභ 
 
 

 ය 2021 අන් නවිට දි න, පඳොපශොන්නරු වහ ඵඩල් භ කර්භහන්තලහරහ වහ 
ISO 22000 තත්ත් වතිකඹ රඵහ ළනීභ 

  

 ය 2020 අන් න විට හර්ෂික පපශ පිරිළටුභ රුපිඹල් ිහිමඹන 12 8 ක් ඉක්භවීභ 
 
 විනරන්් නිසඳහදන වහ ඇති පශපඳොශ පකොට ය 2021 න විට සිඹඹට 35 ක් 
දක්හ ඉවශ නළංවීභ 
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4.6.  ් ්ධ  ත  හ  ගස වර වරත  

ආඹතනපේ ප්රධහන පභපවයුම් ක්පේත්ර න කිරි එකතු කිරීභ, නිසඳහදනඹ වහ පඵදහවළරීභ ඹන 
�ඹහලීන් මිමක කය නිමිතන් ඳවත වන් ප්රධහන කහර්ඹඹන් වහ පේහන් ඉටුකයනු රඵින  

 සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතති ංකල්ඳඹ පිළිඵ තදුයටත් ප ොවීන් දළනුත් කයමිතන් 
ඔවුන් ඵරමුළු  ළන්වීභ - පම් න විට දිිනන පුයහ සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතති 2,000 
කට ආන්න ප්රභහණඹක් �ඹහත්භක ඳතින අතය, ප ොවීන් 40,000 කට ආන්න 
ප්රභහණඹක් පභභ මිතති වහ ම්ඵන්ධවී ඇත  
 

 ක්රිඹ යහේති පේහක් වහ ඳවසුකම් ළඳයීභ භඟින් කිරිඳට්ින ංර්ධන කටයුතු 
ඉටුකිරීභ 
 

 අමු කිරි වහ ප ොවීන්වට ඉවශ වතික මිතරක් රඵහදීභ භඟින් පේශීඹ කිරි ප ොවිඹහ 
ආයක්හ කය  ළනීභ - උස ප්රමිතතිපඹන් යුත් කිරි ලීටයඹක් වහ පම් න විට රුපිඹල් 80 
ක් ඉක්භව වතික මිතරක් ප ොවිඹහ පත රළපබ්  
 

 දීඳයහේත කිරි රැසකිරීපම් ජහරඹ භඟින් ප ොවීන්ප  කිරි අසනු ඳවසුපන් අපරවි කිරීභ 
වහ අඛ්ණ්ඩ ඳවසුකම් ළඳයීභ - ආඹතනඹට අඹත් කිරි ශීතකිරීපම් භධයසථහන 93 ක් 
දීඳයහේත ඳීන  
 

 ප ොවීන්ප  කිරි අසනු ශීත කිරීපම් භධයසථහන පත පනොමිතරපේ ප්රහවනඹ කයදීභ 
වහ භහසික රු මිත  20 කට ආන්න පිරිළඹක් දළරීභ   
 

 මිතල්පකො කිරි ප ොවි භහජ ආයක්ණ අයමුදර භඟින් වඳුනහ ත් ළද ත් අසථහන් 27 
ක් ඹටපත් ප ොවීන් වහ ඔවුන්ප  ඳවුල්ර හභහජිකඹන්වට මරය ප්රතිරහබ රඵහදීභ - 2019 
පයික ප්රතිරහීනන් 4,325 ක් වහ රු මිත  45 10 ක මුදරක් ප්රතිරහබ ලපඹන් රඵහදී ඇත  
 

 ආඹතනඹ තු ඇති පකොශම, දි න, අපේපර වහ පඳොපශොන්නරු කර්භහන්තලහරහ 
භගින් ඩහත් පඳෝයදහයී වහ පෞඛ්යහයක්�ත කිරි ආ�ත නිසඳහදන 11 ක් විවිධ ය, ර්  
වහ ප්රභහණ ිමන් භන්විත න ඳරිදි නිසඳහදන ඒකක 57 ක් නිඳදවීභ  
 

 දිිනපන් පඵොපවෝ ප්රපේල ආයණඹ න ඳරිදි ඳත්පකොට ඇති අපරවි නිපඹෝජිතිනන් 
භඟින් “විනරන්්” පපශ නහභඹ ඹටපත් නිසඳහදන ඳහරිපබෝගිකඹහ පත හධහයණ 
මිතරකට ළඳයීභ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ශ රන  සතුවර ඇි ප්රධ න විභවර ත  
 

 දීඳයහේත සථහපිත කය ඇති කිරි ශීත කිරීපම් භධයසථහන 93ක්  
   ආවහය කර්භහන්තලහරහක්  
 කිරි නිසඳහදන කර්භහන්තලහරහ 04 ක් 
 පඵදහවළරීපම් භධයසථහන 12 ක්  
 ක්රිඹ පර ඳත්හප නඹන කිරි ප ොවි භහජ ආයක්ණ අයමුදරක්  

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

27 
 

 
 

 

 

 

 
 

4.6.  ් ්ධ  ත  හ  ගස වර වරත  

ආඹතනපේ ප්රධහන පභපවයුම් ක්පේත්ර න කිරි එකතු කිරීභ, නිසඳහදනඹ වහ පඵදහවළරීභ ඹන 
�ඹහලීන් මිමක කය නිමිතන් ඳවත වන් ප්රධහන කහර්ඹඹන් වහ පේහන් ඉටුකයනු රඵින  

 සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතති ංකල්ඳඹ පිළිඵ තදුයටත් ප ොවීන් දළනුත් කයමිතන් 
ඔවුන් ඵරමුළු  ළන්වීභ - පම් න විට දිිනන පුයහ සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතති 2,000 
කට ආන්න ප්රභහණඹක් �ඹහත්භක ඳතින අතය, ප ොවීන් 40,000 කට ආන්න 
ප්රභහණඹක් පභභ මිතති වහ ම්ඵන්ධවී ඇත  
 

 ක්රිඹ යහේති පේහක් වහ ඳවසුකම් ළඳයීභ භඟින් කිරිඳට්ින ංර්ධන කටයුතු 
ඉටුකිරීභ 
 

 අමු කිරි වහ ප ොවීන්වට ඉවශ වතික මිතරක් රඵහදීභ භඟින් පේශීඹ කිරි ප ොවිඹහ 
ආයක්හ කය  ළනීභ - උස ප්රමිතතිපඹන් යුත් කිරි ලීටයඹක් වහ පම් න විට රුපිඹල් 80 
ක් ඉක්භව වතික මිතරක් ප ොවිඹහ පත රළපබ්  
 

 දීඳයහේත කිරි රැසකිරීපම් ජහරඹ භඟින් ප ොවීන්ප  කිරි අසනු ඳවසුපන් අපරවි කිරීභ 
වහ අඛ්ණ්ඩ ඳවසුකම් ළඳයීභ - ආඹතනඹට අඹත් කිරි ශීතකිරීපම් භධයසථහන 93 ක් 
දීඳයහේත ඳීන  
 

 ප ොවීන්ප  කිරි අසනු ශීත කිරීපම් භධයසථහන පත පනොමිතරපේ ප්රහවනඹ කයදීභ 
වහ භහසික රු මිත  20 කට ආන්න පිරිළඹක් දළරීභ   
 

 මිතල්පකො කිරි ප ොවි භහජ ආයක්ණ අයමුදර භඟින් වඳුනහ ත් ළද ත් අසථහන් 27 
ක් ඹටපත් ප ොවීන් වහ ඔවුන්ප  ඳවුල්ර හභහජිකඹන්වට මරය ප්රතිරහබ රඵහදීභ - 2019 
පයික ප්රතිරහීනන් 4,325 ක් වහ රු මිත  45 10 ක මුදරක් ප්රතිරහබ ලපඹන් රඵහදී ඇත  
 

 ආඹතනඹ තු ඇති පකොශම, දි න, අපේපර වහ පඳොපශොන්නරු කර්භහන්තලහරහ 
භගින් ඩහත් පඳෝයදහයී වහ පෞඛ්යහයක්�ත කිරි ආ�ත නිසඳහදන 11 ක් විවිධ ය, ර්  
වහ ප්රභහණ ිමන් භන්විත න ඳරිදි නිසඳහදන ඒකක 57 ක් නිඳදවීභ  
 

 දිිනපන් පඵොපවෝ ප්රපේල ආයණඹ න ඳරිදි ඳත්පකොට ඇති අපරවි නිපඹෝජිතිනන් 
භඟින් “විනරන්්” පපශ නහභඹ ඹටපත් නිසඳහදන ඳහරිපබෝගිකඹහ පත හධහයණ 
මිතරකට ළඳයීභ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ශ රන  සතුවර ඇි ප්රධ න විභවර ත  
 

 දීඳයහේත සථහපිත කය ඇති කිරි ශීත කිරීපම් භධයසථහන 93ක්  
   ආවහය කර්භහන්තලහරහක්  
 කිරි නිසඳහදන කර්භහන්තලහරහ 04 ක් 
 පඵදහවළරීපම් භධයසථහන 12 ක්  
 ක්රිඹ පර ඳත්හප නඹන කිරි ප ොවි භහජ ආයක්ණ අයමුදරක්  

 



mY= iïm;a" f.dúfmd< m%j¾Ok iy lsß yd ì;a;r wdYs%; l¾udka; rdcH wud;HdxYhm%.;s jd¾;dj - 2020

28

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

28 
 

4.7.  2020 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි    
        (සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 

4.7.1.  ිරි  එ්තුිරරීම  

ිරි  එ්තුිරරීම්වර  ම සි් ප්ර ි  - 2019 හ  2020 සාංසත දන ත්ම් විග්රහ ක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.7.2.  ිරි ඳ්ඨටි සාංවර්ධධන  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ කිරි ඳට්ින ංර්ධන ක්පේත්රඹට අදහශ ඉටුකය ඇති ංර්ධන 
කහර්ඹඹන් ඳවත දක්හ ඇත  

 න සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතති 65 ක් ආයම්බ කය ඇත 
 

 වදනික කිරි නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 200 ක් ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 9 ක්ද, වදනික 
කිරි නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 100 ක් ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 13 ක්ද දිිනපන් විවිධ 
ඳශහත්ර ආයම්බ කය ඇත 
 

 තෘණ  හ කිරීභ වහ ප ොවීන් 608 පදපනකු පත ඳවසුකම් ඳඹහ ඇත 
 

   ආවහය වහ ලහක 17,210 ක් පයෝඳණඹ කිරීභට ප ොවීන් පත ඳවසුකම් රහ ඇත 
 

 කිරි පදවීපභන් පතොය නිදළල්පල් සිින පදනුන් අතරින් පතෝයහ ත් පදනුන්  හල් කය කිරි 
පදවීභ ආයම්බ කිරීභට ප ොවීන් පඳශමවීභ  පම් ඹටපත් ප ොවීන් 15 පදපනකු කටයුතු කය 
ඇත 
 

 ජං භ ඳශු වදය හඹන 200 ක් ඳත්හ ඇත 
 

 සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතතිර �ඹහත්භක ක්රභපේදඹ පිළිඵ එභ මිතතිර නිරධහරීන් 
912 පදපනකු වහ එක් දින පුහුණු ළඩමුළු ඳත්හ ඇත 
 

 ප ොවිපඳොශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ කිරි ප ොවීන් 3,387 කට එක් දින ළඩමුළු  භඟින් 
පුහුණුවීම් රඵහ දී ඇත 
 

  එකතු කයන කිරි ඳසුදින පතක් නයක් පනොවී ඳත්හ  ළනිභ වහ “කිරි සිසිරකඹ” 
නමිතන් න ඹන්ත්රඹක් වඳුන්හ දී ඇත 
 

 2020 ජිම භදී කිරි ප ොවි විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹක් වඳුන්හ දී ඇත 
 

 
 

 
 
 
 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

28 
 

4.7.  2020 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි    
        (සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 

4.7.1.  ිරි  එ්තුිරරීම  

ිරි  එ්තුිරරීම්වර  ම සි් ප්ර ි  - 2019 හ  2020 සාංසත දන ත්ම් විග්රහ ක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.7.2.  ිරි ඳ්ඨටි සාංවර්ධධන  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ කිරි ඳට්ින ංර්ධන ක්පේත්රඹට අදහශ ඉටුකය ඇති ංර්ධන 
කහර්ඹඹන් ඳවත දක්හ ඇත  

 න සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතති 65 ක් ආයම්බ කය ඇත 
 

 වදනික කිරි නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 200 ක් ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 9 ක්ද, වදනික 
කිරි නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 100 ක් ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 13 ක්ද දිිනපන් විවිධ 
ඳශහත්ර ආයම්බ කය ඇත 
 

 තෘණ  හ කිරීභ වහ ප ොවීන් 608 පදපනකු පත ඳවසුකම් ඳඹහ ඇත 
 

   ආවහය වහ ලහක 17,210 ක් පයෝඳණඹ කිරීභට ප ොවීන් පත ඳවසුකම් රහ ඇත 
 

 කිරි පදවීපභන් පතොය නිදළල්පල් සිින පදනුන් අතරින් පතෝයහ ත් පදනුන්  හල් කය කිරි 
පදවීභ ආයම්බ කිරීභට ප ොවීන් පඳශමවීභ  පම් ඹටපත් ප ොවීන් 15 පදපනකු කටයුතු කය 
ඇත 
 

 ජං භ ඳශු වදය හඹන 200 ක් ඳත්හ ඇත 
 

 සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතතිර �ඹහත්භක ක්රභපේදඹ පිළිඵ එභ මිතතිර නිරධහරීන් 
912 පදපනකු වහ එක් දින පුහුණු ළඩමුළු ඳත්හ ඇත 
 

 ප ොවිපඳොශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ කිරි ප ොවීන් 3,387 කට එක් දින ළඩමුළු  භඟින් 
පුහුණුවීම් රඵහ දී ඇත 
 

  එකතු කයන කිරි ඳසුදින පතක් නයක් පනොවී ඳත්හ  ළනිභ වහ “කිරි සිසිරකඹ” 
නමිතන් න ඹන්ත්රඹක් වඳුන්හ දී ඇත 
 

 2020 ජිම භදී කිරි ප ොවි විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹක් වඳුන්හ දී ඇත 
 

 
 

 
 
 
 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

28 
 

4.7.  2020 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි    
        (සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 

4.7.1.  ිරි  එ්තුිරරීම  

ිරි  එ්තුිරරීම්වර  ම සි් ප්ර ි  - 2019 හ  2020 සාංසත දන ත්ම් විග්රහ ක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.7.2.  ිරි ඳ්ඨටි සාංවර්ධධන  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ කිරි ඳට්ින ංර්ධන ක්පේත්රඹට අදහශ ඉටුකය ඇති ංර්ධන 
කහර්ඹඹන් ඳවත දක්හ ඇත  

 න සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතති 65 ක් ආයම්බ කය ඇත 
 

 වදනික කිරි නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 200 ක් ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 9 ක්ද, වදනික 
කිරි නිසඳහදන ධහරිතහඹ ලීටර් 100 ක් ඵළගින් න ප ොවිපඳොශ 13 ක්ද දිිනපන් විවිධ 
ඳශහත්ර ආයම්බ කය ඇත 
 

 තෘණ  හ කිරීභ වහ ප ොවීන් 608 පදපනකු පත ඳවසුකම් ඳඹහ ඇත 
 

   ආවහය වහ ලහක 17,210 ක් පයෝඳණඹ කිරීභට ප ොවීන් පත ඳවසුකම් රහ ඇත 
 

 කිරි පදවීපභන් පතොය නිදළල්පල් සිින පදනුන් අතරින් පතෝයහ ත් පදනුන්  හල් කය කිරි 
පදවීභ ආයම්බ කිරීභට ප ොවීන් පඳශමවීභ  පම් ඹටපත් ප ොවීන් 15 පදපනකු කටයුතු කය 
ඇත 
 

 ජං භ ඳශු වදය හඹන 200 ක් ඳත්හ ඇත 
 

 සඹංඳහිමත කිරි ප ොවි මිතතිර �ඹහත්භක ක්රභපේදඹ පිළිඵ එභ මිතතිර නිරධහරීන් 
912 පදපනකු වහ එක් දින පුහුණු ළඩමුළු ඳත්හ ඇත 
 

 ප ොවිපඳොශ කශභනහකයණඹ පිළිඵ කිරි ප ොවීන් 3,387 කට එක් දින ළඩමුළු  භඟින් 
පුහුණුවීම් රඵහ දී ඇත 
 

  එකතු කයන කිරි ඳසුදින පතක් නයක් පනොවී ඳත්හ  ළනිභ වහ “කිරි සිසිරකඹ” 
නමිතන් න ඹන්ත්රඹක් වඳුන්හ දී ඇත 
 

 2020 ජිම භදී කිරි ප ොවි විශ්රහභ ළටුේ ක්රභඹක් වඳුන්හ දී ඇත 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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4.7.3.  බඩල් ම නවර ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ න ක් ස්ථ ඳන  ිරරීම 
 

ජනහ ර්ණ ප්රපේලඹක පිිකින නහයහපවේන්පිට කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහපේ ඹන්ත්ර සත්ර ඉතහ 
ඳළයණි තත්ත්ඹක ඳතින ඵළවින් නවීන ඳවසුකම් ිකත කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහක් 
 ම්ඳව ඵඩල් භ ප්රපේලපේ සථහපිත කිරීභට පිඹය ප න ඇත  පභභ කර්භහන්තලහරහපික 
වදනික නිසඳහදන ධහරිතහඹ මුල් අදිඹපර්දී කිරි ලීටර් 200,000 ක් ඳභණ න අතය, එඹ කිරි 
ලීටර් 400,000 දක්හ ර්ධනඹ කශවළකි න ඳරිදි ඉංජිපන්රුභඹ ළරසුම් කස කය ඇත  එපර 
ධහරිතහඹ ඉවශ නළංවීපම් දී සිවිල් ඉංජිපන්රුභඹ කටයුතු වහ අභතය පිරිළඹක් දළරීභට 
සිදුපනොපේ  පභභ කර්භහන්තලහරහ වහ ඇසතපම්න්තු ත ආපඹෝජනඹ යපයෝ මිතිමඹන 64 ක් 
න අතය, ඒ වහ භවබහණ්ඩහ හයපේ භළදිවත්වීභ භත ණඹ ආධහය ම්ඳහදනඹ පකපර්  
2016 05 18 න දින කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ මුල් ර තඵන රද අතය, භහපරෝත ත 
කහර සීභහ අහනඹ නවිට එික ඉදිකිරීම් කටයුතු 89% ක් ඳභණ අන්වී ඇත  පභභ 
කර්භහන්තලහරහපේ නිසඳහදන කටයුතු 2021 පර් දී ආයම්බ කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  
 

4.7.4.  ශ රනගය ගවරගළ පිි වරැටුම  

භහපරෝත ත කහරසීභහ තුර ආඹතනඹ විසින් හර්තහ කයන රද පශ පිරිළටුභ පිළිඵ විසතය 
ඳවත වන් ගුපික දක්හ ඇත  යටතුර ං ත තත්ත්ඹක් ඳළතිඹ ද 2020 ජනි භ සිට 
ළේතළම්ඵර් දක්හ කහරසීභහ තුර අඛ්ණ්ඩ රුපිඹල් ිහිමඹනඹ ඉක්භ ව භහසික අපරවි ආදහඹභක් 
හර්තහකය  ළනීභට ද ආඹතනඹ භත්වී  ඇත   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5. මග වි සැල්   ගය වරය ප්ි  

විනරන්් නිසඳහදන පඵදහවළරීභ දවහ ආයණඹ කයනු  රඵන ප්රපේල තදුයටත් යහේත කයමිතන් 
ඳීන  අපරවි ප්රපේල පඵදහ පන්කිරීභ වහ ඒහ වහ න අපරවි නිපඹෝජිතිනන් 6 පදපනකු 
ඳත්කය ඇති අතය, සිල්රය වහ යරත් අපරවි ළල් ජහරඹ යහේත කිරීපම් කටයුතු ද අඛ්ණ්ඩ 
සිදුපකපයමිතන් ඳීන   

 

 

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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4.7.3.  බඩල් ම නවර ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ න ක් ස්ථ ඳන  ිරරීම 
 

ජනහ ර්ණ ප්රපේලඹක පිිකින නහයහපවේන්පිට කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහපේ ඹන්ත්ර සත්ර ඉතහ 
ඳළයණි තත්ත්ඹක ඳතින ඵළවින් නවීන ඳවසුකම් ිකත කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහක් 
 ම්ඳව ඵඩල් භ ප්රපේලපේ සථහපිත කිරීභට පිඹය ප න ඇත  පභභ කර්භහන්තලහරහපික 
වදනික නිසඳහදන ධහරිතහඹ මුල් අදිඹපර්දී කිරි ලීටර් 200,000 ක් ඳභණ න අතය, එඹ කිරි 
ලීටර් 400,000 දක්හ ර්ධනඹ කශවළකි න ඳරිදි ඉංජිපන්රුභඹ ළරසුම් කස කය ඇත  එපර 
ධහරිතහඹ ඉවශ නළංවීපම් දී සිවිල් ඉංජිපන්රුභඹ කටයුතු වහ අභතය පිරිළඹක් දළරීභට 
සිදුපනොපේ  පභභ කර්භහන්තලහරහ වහ ඇසතපම්න්තු ත ආපඹෝජනඹ යපයෝ මිතිමඹන 64 ක් 
න අතය, ඒ වහ භවබහණ්ඩහ හයපේ භළදිවත්වීභ භත ණඹ ආධහය ම්ඳහදනඹ පකපර්  
2016 05 18 න දින කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ මුල් ර තඵන රද අතය, භහපරෝත ත 
කහර සීභහ අහනඹ නවිට එික ඉදිකිරීම් කටයුතු 89% ක් ඳභණ අන්වී ඇත  පභභ 
කර්භහන්තලහරහපේ නිසඳහදන කටයුතු 2021 පර් දී ආයම්බ කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  
 

4.7.4.  ශ රනගය ගවරගළ පිි වරැටුම  

භහපරෝත ත කහරසීභහ තුර ආඹතනඹ විසින් හර්තහ කයන රද පශ පිරිළටුභ පිළිඵ විසතය 
ඳවත වන් ගුපික දක්හ ඇත  යටතුර ං ත තත්ත්ඹක් ඳළතිඹ ද 2020 ජනි භ සිට 
ළේතළම්ඵර් දක්හ කහරසීභහ තුර අඛ්ණ්ඩ රුපිඹල් ිහිමඹනඹ ඉක්භ ව භහසික අපරවි ආදහඹභක් 
හර්තහකය  ළනීභට ද ආඹතනඹ භත්වී  ඇත   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5. මග වි සැල්   ගය වරය ප්ි  

විනරන්් නිසඳහදන පඵදහවළරීභ දවහ ආයණඹ කයනු  රඵන ප්රපේල තදුයටත් යහේත කයමිතන් 
ඳීන  අපරවි ප්රපේල පඵදහ පන්කිරීභ වහ ඒහ වහ න අපරවි නිපඹෝජිතිනන් 6 පදපනකු 
ඳත්කය ඇති අතය, සිල්රය වහ යරත් අපරවි ළල් ජහරඹ යහේත කිරීපම් කටයුතු ද අඛ්ණ්ඩ 
සිදුපකපයමිතන් ඳීන   

 

 

 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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4.7.3.  බඩල් ම නවර ිරි  සැ්සුම් මධයස්ථ න ක් ස්ථ ඳන  ිරරීම 
 

ජනහ ර්ණ ප්රපේලඹක පිිකින නහයහපවේන්පිට කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහපේ ඹන්ත්ර සත්ර ඉතහ 
ඳළයණි තත්ත්ඹක ඳතින ඵළවින් නවීන ඳවසුකම් ිකත කිරි ළකසුම් කර්භහන්තලහරහක් 
 ම්ඳව ඵඩල් භ ප්රපේලපේ සථහපිත කිරීභට පිඹය ප න ඇත  පභභ කර්භහන්තලහරහපික 
වදනික නිසඳහදන ධහරිතහඹ මුල් අදිඹපර්දී කිරි ලීටර් 200,000 ක් ඳභණ න අතය, එඹ කිරි 
ලීටර් 400,000 දක්හ ර්ධනඹ කශවළකි න ඳරිදි ඉංජිපන්රුභඹ ළරසුම් කස කය ඇත  එපර 
ධහරිතහඹ ඉවශ නළංවීපම් දී සිවිල් ඉංජිපන්රුභඹ කටයුතු වහ අභතය පිරිළඹක් දළරීභට 
සිදුපනොපේ  පභභ කර්භහන්තලහරහ වහ ඇසතපම්න්තු ත ආපඹෝජනඹ යපයෝ මිතිමඹන 64 ක් 
න අතය, ඒ වහ භවබහණ්ඩහ හයපේ භළදිවත්වීභ භත ණඹ ආධහය ම්ඳහදනඹ පකපර්  
2016 05 18 න දින කිරි ළකසුම් භධයසථහනඹ වහ මුල් ර තඵන රද අතය, භහපරෝත ත 
කහර සීභහ අහනඹ නවිට එික ඉදිකිරීම් කටයුතු 89% ක් ඳභණ අන්වී ඇත  පභභ 
කර්භහන්තලහරහපේ නිසඳහදන කටයුතු 2021 පර් දී ආයම්බ කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  
 

4.7.4.  ශ රනගය ගවරගළ පිි වරැටුම  

භහපරෝත ත කහරසීභහ තුර ආඹතනඹ විසින් හර්තහ කයන රද පශ පිරිළටුභ පිළිඵ විසතය 
ඳවත වන් ගුපික දක්හ ඇත  යටතුර ං ත තත්ත්ඹක් ඳළතිඹ ද 2020 ජනි භ සිට 
ළේතළම්ඵර් දක්හ කහරසීභහ තුර අඛ්ණ්ඩ රුපිඹල් ිහිමඹනඹ ඉක්භ ව භහසික අපරවි ආදහඹභක් 
හර්තහකය  ළනීභට ද ආඹතනඹ භත්වී  ඇත   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5. මග වි සැල්   ගය වරය ප්ි  

විනරන්් නිසඳහදන පඵදහවළරීභ දවහ ආයණඹ කයනු  රඵන ප්රපේල තදුයටත් යහේත කයමිතන් 
ඳීන  අපරවි ප්රපේල පඵදහ පන්කිරීභ වහ ඒහ වහ න අපරවි නිපඹෝජිතිනන් 6 පදපනකු 
ඳත්කය ඇති අතය, සිල්රය වහ යරත් අපරවි ළල් ජහරඹ යහේත කිරීපම් කටයුතු ද අඛ්ණ්ඩ 
සිදුපකපයමිතන් ඳීන   
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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4.7.6. ශ රනගය   භද යීත්වර  

ඳසුගිඹ ය කිිකඳඹ තුර මිතල්පකෝ භහ භ අරහබදහයී තත්ඹක ඳළති නමුත් න 
කශභනහකහරිත්ඹක් ඹටපත් එඹ රහබදහයී ආඹතනඹක් ඵට ඳත්කය  ළනීභට භත් වී ඇත  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.  2021 වර්ධෂගයදී �  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 

4.8.1.  ිරි  එ්තු ිරරීම  
 

ආඹතනඹ තු කර්භහන්තලහරහන්ික නිසඳහදන ඉරක්ක පුයහ ළනීභ වහ වදනික හභහනය 
කිරි එකතුට අභතය යජපේ වහ පඳෞේ ිමක ප ොවිපඳොශ භඟින් ෘජුභ කිරි මිතරදී ළනීභට ද 
ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, අඳ ආඹතනඹ තු කිරි රැසකිරීපම් ජහරඹ භඟින් වදනික හභහනය 
කිරි එකතු 2021 ර්පේදී තදුයටත් ර්ධනඹ කය ළනීභට අපේක්ෂිතඹ   
 

4.8.2.  ිරි  ඳටිටි සාංවර්ධධන වරැඩසටහත  සහ වරය ප්ි ගස වර  
 
 

කිරි එකතුකිරීපම් ඉරක්කඹන් පුයහ ළනීභ ස විවිධ යහේති පේහ ව කිරි ඳට්ින ංර්ධන 
ළඩටවන් �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  ඉන් කිිකඳඹක් ඳවත දවන් ඳරිදි පේ  
 

 න කිරි ශීතකිරීපම් භධයසථහන 06 ක් සථහපිත කිරීභ භඟින් ග්රහමීඹ ප්රපේලර 
ප ොවීන්ප  කිරි අසනු අපරවි කිරීපම් ඳවසුකම් තදුයටත් ළඩිදියුණු කිරීභට අපේක්හ 
පකපර්   
 
 

 කිරි එකතු කිරීපම් ජහරඹ වහ කිරි ඵහය  ළනීපම් ක්රභපේදඹ ඳරි ණක ත කිරීභ ව කිරිර 
ගුණහත්භඹ වහ ප්රභහණඹ භළනීභ වහ නවීන උඳකයණ වදුන්හ දීභට ඵරහපඳොපයොත්තු 
පේ   
 

 න සඹංඳහිමත කිරිප ොවි මිතති 200 ක් ආයම්බ කිරීභට ළරසුම් කය ඇත  පභභ න 
මිතති පත ප ොවීන් 4,000 ක් ඳභණ ම්ඵන්ධ කයප න ඔවුන්ප  කිරි අසනු මිතරදී 
 ළනීභ භඟින් ආදහඹම් භට්ටභ ඉවශ නළංවීභත් අපේක්හ පකපර්  
 

 වදනික කිරි නිසඳහදනඹ ලීටර් 200 ක් න ප ොවිපඳොශ 20 ක් වහ වදනික කිරි 
නිසඳහදනඹ ලීටර් 100 ක් න ප ොවිපඳොශ 50 ක් සථහපිත කිරීභට ළරසුම් කය ඇත  පම් 
වහ දිිනපන් විවිධ ප්රපේල ිමන් පතෝයහ ත් ලකයතහ ිකත ප ොවීන්වට ඵළංකු ණඹ 
ඳවසුකම් රඵහදීභට භළදිවත්වී, අදහශ යහේති පේහන් භහ පම් යහේති 
කහර්ඹභණ්ඩරඹ භඟින් රඵහදීභට කටයුතු කයනු ඇත  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

30 
 

4.7.6. ශ රනගය   භද යීත්වර  

ඳසුගිඹ ය කිිකඳඹ තුර මිතල්පකෝ භහ භ අරහබදහයී තත්ඹක ඳළති නමුත් න 
කශභනහකහරිත්ඹක් ඹටපත් එඹ රහබදහයී ආඹතනඹක් ඵට ඳත්කය  ළනීභට භත් වී ඇත  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.  2021 වර්ධෂගයදී �  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 

4.8.1.  ිරි  එ්තු ිරරීම  
 

ආඹතනඹ තු කර්භහන්තලහරහන්ික නිසඳහදන ඉරක්ක පුයහ ළනීභ වහ වදනික හභහනය 
කිරි එකතුට අභතය යජපේ වහ පඳෞේ ිමක ප ොවිපඳොශ භඟින් ෘජුභ කිරි මිතරදී ළනීභට ද 
ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, අඳ ආඹතනඹ තු කිරි රැසකිරීපම් ජහරඹ භඟින් වදනික හභහනය 
කිරි එකතු 2021 ර්පේදී තදුයටත් ර්ධනඹ කය ළනීභට අපේක්ෂිතඹ   
 

4.8.2.  ිරි  ඳටිටි සාංවර්ධධන වරැඩසටහත  සහ වරය ප්ි ගස වර  
 
 

කිරි එකතුකිරීපම් ඉරක්කඹන් පුයහ ළනීභ ස විවිධ යහේති පේහ ව කිරි ඳට්ින ංර්ධන 
ළඩටවන් �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  ඉන් කිිකඳඹක් ඳවත දවන් ඳරිදි පේ  
 

 න කිරි ශීතකිරීපම් භධයසථහන 06 ක් සථහපිත කිරීභ භඟින් ග්රහමීඹ ප්රපේලර 
ප ොවීන්ප  කිරි අසනු අපරවි කිරීපම් ඳවසුකම් තදුයටත් ළඩිදියුණු කිරීභට අපේක්හ 
පකපර්   
 
 

 කිරි එකතු කිරීපම් ජහරඹ වහ කිරි ඵහය  ළනීපම් ක්රභපේදඹ ඳරි ණක ත කිරීභ ව කිරිර 
ගුණහත්භඹ වහ ප්රභහණඹ භළනීභ වහ නවීන උඳකයණ වදුන්හ දීභට ඵරහපඳොපයොත්තු 
පේ   
 

 න සඹංඳහිමත කිරිප ොවි මිතති 200 ක් ආයම්බ කිරීභට ළරසුම් කය ඇත  පභභ න 
මිතති පත ප ොවීන් 4,000 ක් ඳභණ ම්ඵන්ධ කයප න ඔවුන්ප  කිරි අසනු මිතරදී 
 ළනීභ භඟින් ආදහඹම් භට්ටභ ඉවශ නළංවීභත් අපේක්හ පකපර්  
 

 වදනික කිරි නිසඳහදනඹ ලීටර් 200 ක් න ප ොවිපඳොශ 20 ක් වහ වදනික කිරි 
නිසඳහදනඹ ලීටර් 100 ක් න ප ොවිපඳොශ 50 ක් සථහපිත කිරීභට ළරසුම් කය ඇත  පම් 
වහ දිිනපන් විවිධ ප්රපේල ිමන් පතෝයහ ත් ලකයතහ ිකත ප ොවීන්වට ඵළංකු ණඹ 
ඳවසුකම් රඵහදීභට භළදිවත්වී, අදහශ යහේති පේහන් භහ පම් යහේති 
කහර්ඹභණ්ඩරඹ භඟින් රඵහදීභට කටයුතු කයනු ඇත  

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

30 
 

4.7.6. ශ රනගය   භද යීත්වර  

ඳසුගිඹ ය කිිකඳඹ තුර මිතල්පකෝ භහ භ අරහබදහයී තත්ඹක ඳළති නමුත් න 
කශභනහකහරිත්ඹක් ඹටපත් එඹ රහබදහයී ආඹතනඹක් ඵට ඳත්කය  ළනීභට භත් වී ඇත  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.  2021 වර්ධෂගයදී �  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 

4.8.1.  ිරි  එ්තු ිරරීම  
 

ආඹතනඹ තු කර්භහන්තලහරහන්ික නිසඳහදන ඉරක්ක පුයහ ළනීභ වහ වදනික හභහනය 
කිරි එකතුට අභතය යජපේ වහ පඳෞේ ිමක ප ොවිපඳොශ භඟින් ෘජුභ කිරි මිතරදී ළනීභට ද 
ඵරහපඳොපයොත්තු න අතය, අඳ ආඹතනඹ තු කිරි රැසකිරීපම් ජහරඹ භඟින් වදනික හභහනය 
කිරි එකතු 2021 ර්පේදී තදුයටත් ර්ධනඹ කය ළනීභට අපේක්ෂිතඹ   
 

4.8.2.  ිරි  ඳටිටි සාංවර්ධධන වරැඩසටහත  සහ වරය ප්ි ගස වර  
 
 

කිරි එකතුකිරීපම් ඉරක්කඹන් පුයහ ළනීභ ස විවිධ යහේති පේහ ව කිරි ඳට්ින ංර්ධන 
ළඩටවන් �ඹහත්භක කිරීභට අපේක්ෂිතඹ  ඉන් කිිකඳඹක් ඳවත දවන් ඳරිදි පේ  
 

 න කිරි ශීතකිරීපම් භධයසථහන 06 ක් සථහපිත කිරීභ භඟින් ග්රහමීඹ ප්රපේලර 
ප ොවීන්ප  කිරි අසනු අපරවි කිරීපම් ඳවසුකම් තදුයටත් ළඩිදියුණු කිරීභට අපේක්හ 
පකපර්   
 
 

 කිරි එකතු කිරීපම් ජහරඹ වහ කිරි ඵහය  ළනීපම් ක්රභපේදඹ ඳරි ණක ත කිරීභ ව කිරිර 
ගුණහත්භඹ වහ ප්රභහණඹ භළනීභ වහ නවීන උඳකයණ වදුන්හ දීභට ඵරහපඳොපයොත්තු 
පේ   
 

 න සඹංඳහිමත කිරිප ොවි මිතති 200 ක් ආයම්බ කිරීභට ළරසුම් කය ඇත  පභභ න 
මිතති පත ප ොවීන් 4,000 ක් ඳභණ ම්ඵන්ධ කයප න ඔවුන්ප  කිරි අසනු මිතරදී 
 ළනීභ භඟින් ආදහඹම් භට්ටභ ඉවශ නළංවීභත් අපේක්හ පකපර්  
 

 වදනික කිරි නිසඳහදනඹ ලීටර් 200 ක් න ප ොවිපඳොශ 20 ක් වහ වදනික කිරි 
නිසඳහදනඹ ලීටර් 100 ක් න ප ොවිපඳොශ 50 ක් සථහපිත කිරීභට ළරසුම් කය ඇත  පම් 
වහ දිිනපන් විවිධ ප්රපේල ිමන් පතෝයහ ත් ලකයතහ ිකත ප ොවීන්වට ඵළංකු ණඹ 
ඳවසුකම් රඵහදීභට භළදිවත්වී, අදහශ යහේති පේහන් භහ පම් යහේති 
කහර්ඹභණ්ඩරඹ භඟින් රඵහදීභට කටයුතු කයනු ඇත  
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  කිරි එකතු කිරීභ ලීටර් 15,000 කින්  ත දුයටත් ඉවශ නළංවීභට අපේක්ෂිතඹ  පම් 
වහ කිරි ශීත කිරීපම් ඳවසුකම්  පුළුල් කිරීභට න ඒකක 200 ක් පත ඳවසුකම් 
ළඳපේ  
 

 කිරි නිසඳහදනඹ සිඹඹට 25 කින් ඉවශ නළංවීභ වහ ප ොවීන් 5,100 ක් පතෝයහප න 
 ඳට්ින කශභනහකයණ ක්රභපේද පිළිඵ ඔවුන්ප  දළනුභ ඉවශ නළංවීභට අපේක්හ 
පකපර්   

 

   ආවහය ළඳයීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ දවහ තෘණ  හිහම් ආයම්බකය ඳත්හප න 
ඹහභට ප ොවීන් 500 පදනකු පත උඳකහය කිරීභත්   ආවහය ංයක්ණ කටයුතු වහ 
ප ොවීන් 70 පදනකු පුහුණු කිරීභත්   ආවහය ළඳයුම්කරුන් 10 පදනකු ප්රර්ධනඹ 
කිරීභත්   ආවහය වහ ලහඛ් 40,000 ක් පයෝඳණඹ කිරීභටත් අපේක්හ පකපර්  
 

 තුන්ප  පඳෝණ අලයතහඹ පුයහලීභ වහ ෆභ කිරි ශීත කිරීපම් ඵර ප්රපේලඹක්භ 
ආයණඹ න ඳරිදි වරිත තෘණ ංයක්ණ යහඳෘ�න් �ඹහත්භක කිරීභ භඟින් කිරි 
ප ොවීන්වට ඳවසු මිතරට තෘණ රඵහදීභ ඹටපත් නිඹමු යහඳෘතිඹක් තණභල්විර ප්රපේලපේ 
දී ආයම්බ කිරීභට නිඹමිතතඹ  
 

 ක්පේත්රඹ තුශ කෘ්රිභ සිංචලන පේහ ප්රචලිමත කිරීභ වහ තහක්ණික නිශධහරීන් 200 
පදපනකු පුහුණු කය කිරි ශීත කිරීපම් භධයසථහනරට අනුයුක්ත කය එභ පේහ 
අඩුඳහඩුකින් පතොය රඵහ දීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  
 

 ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹට අඹත් ප ොවිපඳොශ භඟින් රඵහ න්නහ උස ආයපේ 
ළසසි ඳළටවුන්, පතෝයහ ත් ප්රපේලඹන්ික ඳත්හප න ඹනු රඵන අභිජනන 
ප ොවිපඳොශල් තුශ ඇතිදළඩි කය  ර්බනී පදනුන් පර ප ොවි භවතුන්වට රඵහදීභට 
කටයුතු පකපර්  
 
 

 ජං භ ඳශු වදය හඹන 885 ක් ඳළළත්වීභට අපේක්හ පකපර්  
 
 

 එක්දින පුහුණු ළඩටවන් ඹටපත් ප ොවීන් 5,000 ක් වහ සඹංඳහිමත මිතතිර 
නිරධහරීන් 1,500 ක් දළනුත් කිරීභටද, පදදින ළඩමුළු භඟින් යහේති නිරධහරීන් 150 ක් 
වහ භවහ ඳරිභහණ ප ොවීන් 350 ක් පුහුණු කිරීභට ද ළරසුම් කය ඇත   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



mY= iïm;a" f.dúfmd< m%j¾Ok iy lsß yd ì;a;r wdYs%; l¾udka; rdcH wud;HdxYhm%.;s jd¾;dj - 2020

32

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020

 

32 
 

5.   සී/ස මහවරැලි සත්ත්වර වරය ඳ ි ් සම  ම 

5.1.  දැක්ම 

දිනක් ඹළති උස තත්ත්පේ පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ව පරොිනරර් කුකුළු භස පේශීඹ 
පපශපඳොපශේ හධහයණ මිතරට ඳඹන ප්රමුඛ් නිසඳහදකපඹකු වීභ 

5.2.  ගමගහවර  

අන්තර්ජහතික තත්ත් ප්රමිතීනන්ට අනුකූර නවීන තහක්ණඹ බහවිතහ කය දිනක් ඹළති 
පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ව පරොිනරර් කුකුළු භස ගුණහත්භක තත්ත්පඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ 

5.3.  ම මුණු 

 පපශපඳොශ මිතර භතුිමතතහ ඳත්හප න ඹහභ අයමුණු කයප න මිතනිස 
ඳරිපබෝජනඹ වහ අලය කයන කුකුළු භස වහ ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරීභ ව දිනක් 
ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් අභිජනනඹ කිරීභ   
 

 භවළිම “එච්” කරහඳපේ ප ොවීන් කෘෂිකහර්මිතක වහ ත්ත් ඳහරන කටයුතු වහ උනන්දු 
කයවීභ භඟින් ඔවුන්ප  ආදහඹම් ඉවශ නළංවීභ, රැකිඹහ අසථහ ඇතිකිරීභ ව 
සුබහධනඹ ඇතිකිරීභ  
 

5.4.  ප්රධ න ක්ගෂ ර 

උස තත්ත්පේ දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ ව පරොිනරර් කුකුළු භස 
නිසඳහදනඹ 

5.5.  ් ්ධ  ත  

 ආනඹනඹ කයන රද පවෝ පේශීඹ මිතරදී  ත් තුන්ප න් භන්විත භේ කුකුළු ඒකකඹක් 
ඳත්හප න ඹහභ 

 අර්ධ සඹංක්රිඹ ිහත්තය යක්කනහ හයඹක් ඳත්හප න ඹහභ 
 හණිජ පරොිනරර් ඒකකඹක් ඳත්හප න ඹහභ 
 භවළිම “එච්” කරහඳඹට අඹත් කුකුළු ඳහරනපේ නිඹළපරන ප ොවීන් ම්ඵන්ධීකයණඹ 

වහ යහේති අංලඹක් ඳත්හප න ඹහභ 
 පෞඛ්යහයක්ෂිත වහ ප්රමිතති ත කුකුළු භස නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අර්ධ සඹංක්රිඹ භස 

ළකසුම්වරක් ඳත්හප න ඹහභ 
 කුකුළු ආවහය නිසඳහදනඹ කිරීභ 
 භහ පම් නිසඳහදන අපරවි කිරීභ වහ අපරවි ළල් ඳත්හප න ඹහභ 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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5.6.   2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි           
( මග ෝස්තු 31 දිනට )         

5.6.1.  ම  සත්ත්වර  හන  වර්ධධන  ිරරීම 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.01.01 දිනට) 12,948 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී එක්කයන රද ංඛ්යහ 6,840 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී  වනපඹන් ඉත් කයන රද භේ තුන් ංඛ්යහ 2,678 

ර්ඹ තුශදී මිතඹගිඹ භේ තුන් ංඛ්යහ 1,529 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.08.31 දිනට) 15,581 

 

5.6.2.  ිතත්ර  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ භේ තුන්ප න් රඵහ ත් ිහත්තය ංඛ්යහ 886,892 කි   

ම ස  ිතත්ර  සාංඛ්ය වර 
ජනහරි 131,805 
පඳඵයහරි 99,267 
භහර්තු 128,008 
අපප්රේල් 107,529 
භළින 114,225 
ජනි 104,048 
ජිම 100,130 
අප ෝසතු 101,880 
එ්තුවර 886,892 

 

5.6.3.  ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ අභිජනනඹ කශ දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ 
566,860 කි  අභිජනනඹ කයන රද දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ පිළිඵ 
භහසික ප්ර තිඹ ඳවතින් පඳන්නුම් කය ඇත. 

ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂඳ් දනගය වර්ධධන  

ම ස  ග ොවිගඳොළ 
තුළ  

ස ම ජි් 
ග ොවීත  

බ හි  
 ැනුම්්රුවරත  

වින ශය >ව 
ඳැටවුත   

එ්තුවර 

ජනහරි  14,235 - 67,175 - 81,410 
පඳඵයහරි 12,760 - 65,660 - 78,420 
භහර්තු 13,570 - 69,122 213 82,905 
අපප්රේල් 5,750 - 38,982 683 45,415 
භළින 7,590 - 47,795 - 55,385 
ජුනි 15,110 - 67,435 - 82,545 
ජිම 7,960 1,122 64,453 - 73,535 
අප ෝසතු 13,330 - 53,915 - 67,245 

එ්තුවර 90,305 1,122 474,537 896 566,860 

 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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5.6.   2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි           
( මග ෝස්තු 31 දිනට )         

5.6.1.  ම  සත්ත්වර  හන  වර්ධධන  ිරරීම 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.01.01 දිනට) 12,948 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී එක්කයන රද ංඛ්යහ 6,840 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී  වනපඹන් ඉත් කයන රද භේ තුන් ංඛ්යහ 2,678 

ර්ඹ තුශදී මිතඹගිඹ භේ තුන් ංඛ්යහ 1,529 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.08.31 දිනට) 15,581 

 

5.6.2.  ිතත්ර  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ භේ තුන්ප න් රඵහ ත් ිහත්තය ංඛ්යහ 886,892 කි   

ම ස  ිතත්ර  සාංඛ්ය වර 
ජනහරි 131,805 
පඳඵයහරි 99,267 
භහර්තු 128,008 
අපප්රේල් 107,529 
භළින 114,225 
ජනි 104,048 
ජිම 100,130 
අප ෝසතු 101,880 
එ්තුවර 886,892 

 

5.6.3.  ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ අභිජනනඹ කශ දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ 
566,860 කි  අභිජනනඹ කයන රද දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ පිළිඵ 
භහසික ප්ර තිඹ ඳවතින් පඳන්නුම් කය ඇත. 

ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂඳ් දනගය වර්ධධන  

ම ස  ග ොවිගඳොළ 
තුළ  

ස ම ජි් 
ග ොවීත  

බ හි  
 ැනුම්්රුවරත  

වින ශය >ව 
ඳැටවුත   

එ්තුවර 

ජනහරි  14,235 - 67,175 - 81,410 
පඳඵයහරි 12,760 - 65,660 - 78,420 
භහර්තු 13,570 - 69,122 213 82,905 
අපප්රේල් 5,750 - 38,982 683 45,415 
භළින 7,590 - 47,795 - 55,385 
ජුනි 15,110 - 67,435 - 82,545 
ජිම 7,960 1,122 64,453 - 73,535 
අප ෝසතු 13,330 - 53,915 - 67,245 

එ්තුවර 90,305 1,122 474,537 896 566,860 

 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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5.6.   2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි           
( මග ෝස්තු 31 දිනට )         

5.6.1.  ම  සත්ත්වර  හන  වර්ධධන  ිරරීම 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.01.01 දිනට) 12,948 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී එක්කයන රද ංඛ්යහ 6,840 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී  වනපඹන් ඉත් කයන රද භේ තුන් ංඛ්යහ 2,678 

ර්ඹ තුශදී මිතඹගිඹ භේ තුන් ංඛ්යහ 1,529 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.08.31 දිනට) 15,581 

 

5.6.2.  ිතත්ර  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ භේ තුන්ප න් රඵහ ත් ිහත්තය ංඛ්යහ 886,892 කි   

ම ස  ිතත්ර  සාංඛ්ය වර 
ජනහරි 131,805 
පඳඵයහරි 99,267 
භහර්තු 128,008 
අපප්රේල් 107,529 
භළින 114,225 
ජනි 104,048 
ජිම 100,130 
අප ෝසතු 101,880 
එ්තුවර 886,892 

 

5.6.3.  ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ අභිජනනඹ කශ දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ 
566,860 කි  අභිජනනඹ කයන රද දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ පිළිඵ 
භහසික ප්ර තිඹ ඳවතින් පඳන්නුම් කය ඇත. 

ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂඳ් දනගය වර්ධධන  

ම ස  ග ොවිගඳොළ 
තුළ  

ස ම ජි් 
ග ොවීත  

බ හි  
 ැනුම්්රුවරත  

වින ශය >ව 
ඳැටවුත   

එ්තුවර 

ජනහරි  14,235 - 67,175 - 81,410 
පඳඵයහරි 12,760 - 65,660 - 78,420 
භහර්තු 13,570 - 69,122 213 82,905 
අපප්රේල් 5,750 - 38,982 683 45,415 
භළින 7,590 - 47,795 - 55,385 
ජුනි 15,110 - 67,435 - 82,545 
ජිම 7,960 1,122 64,453 - 73,535 
අප ෝසතු 13,330 - 53,915 - 67,245 

එ්තුවර 90,305 1,122 474,537 896 566,860 

 
 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
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5.6.   2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි           
( මග ෝස්තු 31 දිනට )         

5.6.1.  ම  සත්ත්වර  හන  වර්ධධන  ිරරීම 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.01.01 දිනට) 12,948 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී එක්කයන රද ංඛ්යහ 6,840 

භහපරෝත ත ර්ඹ තුශදී  වනපඹන් ඉත් කයන රද භේ තුන් ංඛ්යහ 2,678 

ර්ඹ තුශදී මිතඹගිඹ භේ තුන් ංඛ්යහ 1,529 

ම  සතුත  සාංඛ්ය වර (2020.08.31 දිනට) 15,581 

 

5.6.2.  ිතත්ර  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ භේ තුන්ප න් රඵහ ත් ිහත්තය ංඛ්යහ 886,892 කි   

ම ස  ිතත්ර  සාංඛ්ය වර 
ජනහරි 131,805 
පඳඵයහරි 99,267 
භහර්තු 128,008 
අපප්රේල් 107,529 
භළින 114,225 
ජනි 104,048 
ජිම 100,130 
අප ෝසතු 101,880 
එ්තුවර 886,892 

 

5.6.3.  ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂ්ඳ දන  
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ අභිජනනඹ කශ දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ 
566,860 කි  අභිජනනඹ කයන රද දිනක් ඹළති පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන් ංඛ්යහ පිළිඵ 
භහසික ප්ර තිඹ ඳවතින් පඳන්නුම් කය ඇත. 

ුකුකළු ඳැටවුත  නිෂඳ් දනගය වර්ධධන  

ම ස  ග ොවිගඳොළ 
තුළ  

ස ම ජි් 
ග ොවීත  

බ හි  
 ැනුම්්රුවරත  

වින ශය >ව 
ඳැටවුත   

එ්තුවර 

ජනහරි  14,235 - 67,175 - 81,410 
පඳඵයහරි 12,760 - 65,660 - 78,420 
භහර්තු 13,570 - 69,122 213 82,905 
අපප්රේල් 5,750 - 38,982 683 45,415 
භළින 7,590 - 47,795 - 55,385 
ජුනි 15,110 - 67,435 - 82,545 
ජිම 7,960 1,122 64,453 - 73,535 
අප ෝසතු 13,330 - 53,915 - 67,245 

එ්තුවර 90,305 1,122 474,537 896 566,860 
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5.6.4.  ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් නිෂ්ඳ දන  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ නිසඳහදනඹ කශ පරොිනරර් කුකුළු භස ප්රභහණඹ පභ්රික් පටොන් 
89 75 කි   

ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් නිෂඳ් දන  (ගම.ගටො.) 

ම ස  
ග ොවිගඳොළ වර ණි ගරොයි ්ධ ඒ්්  ස ම ජි් ග ොවීත  මුළු ශුේධ 

බ  ජීවර බ  මඳද්රවරය බ  ශුේධ බ  ජීවර බ  මඳද්රවරය බ  ශුේධ බ  
ජනහරි  15.45 3.53 11.92 - - - 11.92 
පඳඵයහරි 15.89 3.46 12.43 - - - 12.43 
භහර්තු 19.06 4.15 14.91 - - - 14.91 
අපප්රේල් 13.08 3.07 10.01 - - - 10.01 
භළින 10.22 2.55 7.67 - - - 7.67 
ජුනි 5.61 1.33 4.28 - - - 4.28 
ජිම 17.26 3.94 13.32 - - - 13.32 
අප ෝසතු 19.48 4.29 15.19 - - - 15.19 

එ්තුවර 116.05 26.32 89.73 - - - 89.73 
 

5.6.5.  ගරොයි ්ධ ුකුකළත   ජීවර බ ට මග වි ිරරීම 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී ජී ඵයට පරොිනරර් කුකුශන්  පභ පටො  0 63 ක් අපරවි කය ඇත  
 

5.6.6. ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් සහ ිතත්ර  මග වි  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී අපරවි කයන රද පරොිනරර් කුකුළු භස ප්රභහණඹ පභ පටො  98 76 
ක් න අතය රද ආදහඹභ රු මිත  34 8කි  එභ කහරසීභහ තුශදී ිහත්තය අපරවිපඹන් රු මිත 1.90 ක 
ආදහඹභක් රඵහ ප න ඇත  

ම ස  ුකුකළු මස් ප්රම    
(ගම.ගටො.) 

ුකුකළු මස් මග වි 
ශද  ම (රු.මි.) 

ිතත්ර  මග වි 
ශද  ම (රු.මි.) 

ජනහරි  13.30 4.70 0.25 
පඳඵයහරි 10.63 3.80  0.08 
භහර්තු 10.83 3.70 0.45 
අපප්රේල් 9.72 3.00 0.63 
භළින 10.73 3.50 0.16 
ජුනි 13.56 4.80 0.10 
ජිම 15.11 5.60 0.10 
අප ෝසතු 14.88 5.70 0.13 

එ්තුවර 98.76 34.8 1.90 
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5.6.4.  ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් නිෂ්ඳ දන  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ නිසඳහදනඹ කශ පරොිනරර් කුකුළු භස ප්රභහණඹ පභ්රික් පටොන් 
89 75 කි   

ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් නිෂඳ් දන  (ගම.ගටො.) 

ම ස  
ග ොවිගඳොළ වර ණි ගරොයි ්ධ ඒ්්  ස ම ජි් ග ොවීත  මුළු ශුේධ 

බ  ජීවර බ  මඳද්රවරය බ  ශුේධ බ  ජීවර බ  මඳද්රවරය බ  ශුේධ බ  
ජනහරි  15.45 3.53 11.92 - - - 11.92 
පඳඵයහරි 15.89 3.46 12.43 - - - 12.43 
භහර්තු 19.06 4.15 14.91 - - - 14.91 
අපප්රේල් 13.08 3.07 10.01 - - - 10.01 
භළින 10.22 2.55 7.67 - - - 7.67 
ජුනි 5.61 1.33 4.28 - - - 4.28 
ජිම 17.26 3.94 13.32 - - - 13.32 
අප ෝසතු 19.48 4.29 15.19 - - - 15.19 

එ්තුවර 116.05 26.32 89.73 - - - 89.73 
 

5.6.5.  ගරොයි ්ධ ුකුකළත   ජීවර බ ට මග වි ිරරීම 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී ජී ඵයට පරොිනරර් කුකුශන්  පභ පටො  0 63 ක් අපරවි කය ඇත  
 

5.6.6. ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් සහ ිතත්ර  මග වි  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී අපරවි කයන රද පරොිනරර් කුකුළු භස ප්රභහණඹ පභ පටො  98 76 
ක් න අතය රද ආදහඹභ රු මිත  34 8කි  එභ කහරසීභහ තුශදී ිහත්තය අපරවිපඹන් රු මිත 1.90 ක 
ආදහඹභක් රඵහ ප න ඇත  

ම ස  ුකුකළු මස් ප්රම    
(ගම.ගටො.) 

ුකුකළු මස් මග වි 
ශද  ම (රු.මි.) 

ිතත්ර  මග වි 
ශද  ම (රු.මි.) 

ජනහරි  13.30 4.70 0.25 
පඳඵයහරි 10.63 3.80  0.08 
භහර්තු 10.83 3.70 0.45 
අපප්රේල් 9.72 3.00 0.63 
භළින 10.73 3.50 0.16 
ජුනි 13.56 4.80 0.10 
ජිම 15.11 5.60 0.10 
අප ෝසතු 14.88 5.70 0.13 

එ්තුවර 98.76 34.8 1.90 
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5.6.4.  ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් නිෂ්ඳ දන  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශ නිසඳහදනඹ කශ පරොිනරර් කුකුළු භස ප්රභහණඹ පභ්රික් පටොන් 
89 75 කි   

ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් නිෂඳ් දන  (ගම.ගටො.) 

ම ස  
ග ොවිගඳොළ වර ණි ගරොයි ්ධ ඒ්්  ස ම ජි් ග ොවීත  මුළු ශුේධ 

බ  ජීවර බ  මඳද්රවරය බ  ශුේධ බ  ජීවර බ  මඳද්රවරය බ  ශුේධ බ  
ජනහරි  15.45 3.53 11.92 - - - 11.92 
පඳඵයහරි 15.89 3.46 12.43 - - - 12.43 
භහර්තු 19.06 4.15 14.91 - - - 14.91 
අපප්රේල් 13.08 3.07 10.01 - - - 10.01 
භළින 10.22 2.55 7.67 - - - 7.67 
ජුනි 5.61 1.33 4.28 - - - 4.28 
ජිම 17.26 3.94 13.32 - - - 13.32 
අප ෝසතු 19.48 4.29 15.19 - - - 15.19 

එ්තුවර 116.05 26.32 89.73 - - - 89.73 
 

5.6.5.  ගරොයි ්ධ ුකුකළත   ජීවර බ ට මග වි ිරරීම 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී ජී ඵයට පරොිනරර් කුකුශන්  පභ පටො  0 63 ක් අපරවි කය ඇත  
 

5.6.6. ගරොයි ්ධ ුකුකළු මස් සහ ිතත්ර  මග වි  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී අපරවි කයන රද පරොිනරර් කුකුළු භස ප්රභහණඹ පභ පටො  98 76 
ක් න අතය රද ආදහඹභ රු මිත  34 8කි  එභ කහරසීභහ තුශදී ිහත්තය අපරවිපඹන් රු මිත 1.90 ක 
ආදහඹභක් රඵහ ප න ඇත  

ම ස  ුකුකළු මස් ප්රම    
(ගම.ගටො.) 

ුකුකළු මස් මග වි 
ශද  ම (රු.මි.) 

ිතත්ර  මග වි 
ශද  ම (රු.මි.) 

ජනහරි  13.30 4.70 0.25 
පඳඵයහරි 10.63 3.80  0.08 
භහර්තු 10.83 3.70 0.45 
අපප්රේල් 9.72 3.00 0.63 
භළින 10.73 3.50 0.16 
ජුනි 13.56 4.80 0.10 
ජිම 15.11 5.60 0.10 
අප ෝසතු 14.88 5.70 0.13 

එ්තුවර 98.76 34.8 1.90 
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5.6.7.  දිනක් වර සැි ගරොයි ්ධ ුකුකළු ඳැටවුත  මග වි  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී නිසඳහදිත පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන්ප න් රද ආදහඹභ ඳවත 
ඳරිදිපේ  

ම ස  
ගරොයි ්ධ ුකුකළු 

ඳැටවුත  
මග වි ශද  ම 

(රු.මි.) 
ජනහරි 67,315 3.40 

පඳඵයහරි 65,660 5.34 

භහර්තු 69,122 2.30 

අපප්රේල් 38,982 0.90 

භළින 47,795 3.27 

ජනි 67,435 7.40 

ජිම 64,453 5.77 

අප ෝසතු 53,915 5.16 

එ්තුවර 474,677 33.54 

 

5.6.8.  ශ රනගය ම ය ප්ර ි  

භහපරෝත ත කහරසීභහ තුශදී ආඹතනපේ මුළු ආදහඹම් ව විඹදම් විසතයඹ ඳවත ඳරිදි පේ  

ශ රනගය ශද  ම් හ  වි දම් (රු.මි.) 
විස්ර   2015 2016 2017 2018 2019 2020 ජීන 

දක්වර  
ආදහඹභ 102 37 189 60 175.21 181 32 142.6 71.7 
විඹදභ 111 77 138 30 160.07 178 93 164.6 77.2 

  භ /ම  භ  (9.40) 51.30 15.14 2.39 (22) (5.5) 
 

  
5.7.  2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි  

 2020/2021  භව කන්නපේ අක්කය 10 ක ඵඩ ඉරිඟු  හක් ආයම්බ කිරීභ 
 හණිජභඹ පරොිනරර් ඒකකපේ එක් කහණ්ඩඹකට පරොිනරර් තුන් 20,000 ක් ඳභණ 

නඩත්තු කිරිභට කටයුතු කිරීභ 
 අකර්භනය තිබ යහේති අංලඹ දළනට �ඹහත්භක තත්ත්ඹට ඳත්කය ඇති අතය, එඹ ත 

දුයටත් පුළුල් කිරීභ වහ භවළිම “එච්” කරහඳපේ ප ොවි භවතුන් ම්ඵන්ධ කය  ළනීභට 
ඵරහපඳොපයොත්තු පේ   

 කහඵනික පඳොපවොය යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීභ 
 පටොම් ව ජර්සි අම  හ වහ අක්කය 10 ක භූමිත ප්රභහණඹක ිහම්  කසකය ඉන්   

අක්කය  පදකක  ඳළශ සිටුහ  අන් කය ඇත  ඉතිරි අක්කය 8 ක භූමිත ප්රභහණපඹික අම 
ඳළශ සිටුවීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ 

 අක්කය 02 ක භඤසපඤොක්කහ   හක් ආයම්බ කිරීභ 
 සකය ඒකකපේ  අ�ජනන අංලපඹික �ඹහකහයකම් දළනට ආයම්බකය ඇති අතය ඒහ ත 

දුයටත් පුළුල් කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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5.6.7.  දිනක් වර සැි ගරොයි ්ධ ුකුකළු ඳැටවුත  මග වි  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී නිසඳහදිත පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන්ප න් රද ආදහඹභ ඳවත 
ඳරිදිපේ  

ම ස  
ගරොයි ්ධ ුකුකළු 

ඳැටවුත  
මග වි ශද  ම 

(රු.මි.) 
ජනහරි 67,315 3.40 

පඳඵයහරි 65,660 5.34 

භහර්තු 69,122 2.30 

අපප්රේල් 38,982 0.90 

භළින 47,795 3.27 

ජනි 67,435 7.40 

ජිම 64,453 5.77 

අප ෝසතු 53,915 5.16 

එ්තුවර 474,677 33.54 

 

5.6.8.  ශ රනගය ම ය ප්ර ි  

භහපරෝත ත කහරසීභහ තුශදී ආඹතනපේ මුළු ආදහඹම් ව විඹදම් විසතයඹ ඳවත ඳරිදි පේ  

ශ රනගය ශද  ම් හ  වි දම් (රු.මි.) 
විස්ර   2015 2016 2017 2018 2019 2020 ජීන 

දක්වර  
ආදහඹභ 102 37 189 60 175.21 181 32 142.6 71.7 
විඹදභ 111 77 138 30 160.07 178 93 164.6 77.2 

  භ /ම  භ  (9.40) 51.30 15.14 2.39 (22) (5.5) 
 

  
5.7.  2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි  

 2020/2021  භව කන්නපේ අක්කය 10 ක ඵඩ ඉරිඟු  හක් ආයම්බ කිරීභ 
 හණිජභඹ පරොිනරර් ඒකකපේ එක් කහණ්ඩඹකට පරොිනරර් තුන් 20,000 ක් ඳභණ 

නඩත්තු කිරිභට කටයුතු කිරීභ 
 අකර්භනය තිබ යහේති අංලඹ දළනට �ඹහත්භක තත්ත්ඹට ඳත්කය ඇති අතය, එඹ ත 

දුයටත් පුළුල් කිරීභ වහ භවළිම “එච්” කරහඳපේ ප ොවි භවතුන් ම්ඵන්ධ කය  ළනීභට 
ඵරහපඳොපයොත්තු පේ   

 කහඵනික පඳොපවොය යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීභ 
 පටොම් ව ජර්සි අම  හ වහ අක්කය 10 ක භූමිත ප්රභහණඹක ිහම්  කසකය ඉන්   

අක්කය  පදකක  ඳළශ සිටුහ  අන් කය ඇත  ඉතිරි අක්කය 8 ක භූමිත ප්රභහණපඹික අම 
ඳළශ සිටුවීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ 

 අක්කය 02 ක භඤසපඤොක්කහ   හක් ආයම්බ කිරීභ 
 සකය ඒකකපේ  අ�ජනන අංලපඹික �ඹහකහයකම් දළනට ආයම්බකය ඇති අතය ඒහ ත 

දුයටත් පුළුල් කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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5.6.7.  දිනක් වර සැි ගරොයි ්ධ ුකුකළු ඳැටවුත  මග වි  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී නිසඳහදිත පරොිනරර් කුකුළු ඳළටවුන්ප න් රද ආදහඹභ ඳවත 
ඳරිදිපේ  

ම ස  
ගරොයි ්ධ ුකුකළු 

ඳැටවුත  
මග වි ශද  ම 

(රු.මි.) 
ජනහරි 67,315 3.40 

පඳඵයහරි 65,660 5.34 

භහර්තු 69,122 2.30 

අපප්රේල් 38,982 0.90 

භළින 47,795 3.27 

ජනි 67,435 7.40 

ජිම 64,453 5.77 

අප ෝසතු 53,915 5.16 

එ්තුවර 474,677 33.54 

 

5.6.8.  ශ රනගය ම ය ප්ර ි  

භහපරෝත ත කහරසීභහ තුශදී ආඹතනපේ මුළු ආදහඹම් ව විඹදම් විසතයඹ ඳවත ඳරිදි පේ  

ශ රනගය ශද  ම් හ  වි දම් (රු.මි.) 
විස්ර   2015 2016 2017 2018 2019 2020 ජීන 

දක්වර  
ආදහඹභ 102 37 189 60 175.21 181 32 142.6 71.7 
විඹදභ 111 77 138 30 160.07 178 93 164.6 77.2 

  භ /ම  භ  (9.40) 51.30 15.14 2.39 (22) (5.5) 
 

  
5.7.  2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි  

 2020/2021  භව කන්නපේ අක්කය 10 ක ඵඩ ඉරිඟු  හක් ආයම්බ කිරීභ 
 හණිජභඹ පරොිනරර් ඒකකපේ එක් කහණ්ඩඹකට පරොිනරර් තුන් 20,000 ක් ඳභණ 

නඩත්තු කිරිභට කටයුතු කිරීභ 
 අකර්භනය තිබ යහේති අංලඹ දළනට �ඹහත්භක තත්ත්ඹට ඳත්කය ඇති අතය, එඹ ත 

දුයටත් පුළුල් කිරීභ වහ භවළිම “එච්” කරහඳපේ ප ොවි භවතුන් ම්ඵන්ධ කය  ළනීභට 
ඵරහපඳොපයොත්තු පේ   

 කහඵනික පඳොපවොය යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීභ 
 පටොම් ව ජර්සි අම  හ වහ අක්කය 10 ක භූමිත ප්රභහණඹක ිහම්  කසකය ඉන්   

අක්කය  පදකක  ඳළශ සිටුහ  අන් කය ඇත  ඉතිරි අක්කය 8 ක භූමිත ප්රභහණපඹික අම 
ඳළශ සිටුවීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ 

 අක්කය 02 ක භඤසපඤොක්කහ   හක් ආයම්බ කිරීභ 
 සකය ඒකකපේ  අ�ජනන අංලපඹික �ඹහකහයකම් දළනට ආයම්බකය ඇති අතය ඒහ ත 

දුයටත් පුළුල් කිරීභට ඵරහපඳොපයොත්තු පේ  
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6.   සී/ස ශ්රී  ාං්  ුකුකළු ඳ  න සාංවර්ධධන (හුේ ලි්) සම  ම 
 

6.1.  දැක්ම 

� රංකහ තුශ ප්රමුඛ් කුකුළු ඳහරන ංර්ධන ආඹතනඹක් පර �ඹහත්භකවීභ තුළින් ග්රහමීඹ 
ජනතහප  භහජ ආර්ිකක තත්ත්ඹ න හසිටුවීභ 

6.2.  ගමගහවර  

කුකුළු ම්ඳත ග්රහමීඹ යහේත කයරමිතන් තියහය ංර්ධනඹක් උපදහ ඳත්නහ සීමිතත ම්ඳත් 
උඳරිභ අයුරින් කශභනහකයණඹ වහ අලය �ඹහභහර්  අනු භනඹ කිරීභ 

6.3.  ප්රධ න ක්ගෂ ර 

 ත්ත් ඳහරනපේ නිඹළලීභ 
 පඳොල්  හ කශභනහකයණඹ 
 අතුරු පබෝ   හ කිරීභ 
 අපරවිකයණඹ 

6.4.  ම මුණු   

 කුකුළු ඳහරන කර්භහන්තපේ ංර්ධනඹ වහ ආ�ත පනත් යහඳෘති වඳුනහ ළනීභ වහ 
ඒ වහ අලය තහක්ණික දළනුභ පඹොදහ ළනීභ 
 

 කුකුළු ක්පේත්රපේ ංර්ධනඹට අලය ම්ඳත් දහඹකිනන් වහ අලය මරයභඹ ප්රතිඳහදන 
පේශීඹ වහ විපේශීඹ ලපඹන් රඵහ ළනීභ 
 

 කුකුළු ංර්ධන කර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ නිසඳහදකිනන්, ඳහරිපබෝගිකඹන් වහ 
 ළණුම්කරුන් වඳුනහ ළනීභ ව එභ කර්භහන්තඹට අලය කයන ආවහය, ෂධ ර්  
ඇතුළු සිඹළුභ ආඹතනික ම්ඵන්ධීකයණඹන් සිදුකිරීභ 
 

 යජපේ අභිජනන කුකුළු ප ොවිපඳොශල් භඟ වපඹෝ පඹන් කටයුතු කිරීභ 
 

 දිිනන පුයහ විසිරී සිිනන කුකුළු ඳහරනඹට අදහශ ප්රජහ මර ංවිධහන ඒකයහශී කිරීභ වහ 
විඵර  ළන්වීභ 
 

 කහඵනික පඳොපවොය නිසඳහදනඹ 
 

 

6.5.  ් ්ධ  ත   

 පුේ ිමක අංලපේ ප ොවීන්, යජපේ ආඹතන වහ අදහශ අභහතයහංල අතය ම්ඵන්ධීකයණ 
ආඹතනඹක් පරට කටයුතු කිරීභ 
 

 කුකුළු ඳහරනඹ ම්ඵන්ධ සිඹළුභ අභිජනන කටයුතු ව පල්ඹර් වහ පරොිනරර් නිසඳහදන 
කටයුතු අඛ්ණ්ඩ ඳත්හප න ඹහභ 
 

 ප ොවිපඳොශ සිඹළු නිසඳහදන ආඹතනඹට අඹත් අපරවිළල් වයවහ හධහයණ මිතර  ණන් 
ඹටපත් ඳහරිපබෝගිකඹන් පත රඵහදීභ 
 

 ආඹතනඹට අලය කුකුළු ආවහය නිසඳහදන කටයුතු ව  ඵඩහ ඳවසුකම් ප ොවිපඳොශ 
භූමිතපඹික ප්රර්ධනඹ කිරීභ 
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 ග්රහමීඹ ප්රජහප  පඳෝණ ර්ධනඹට දහඹක න ිහත්තය ව කුකුළු භස හධහයණ මිතරට 
ප්රජහ පත නිකුත් කිරීභ 
 

 සුළු ඳරිභහණ කුකුළු ප ොවිපඳොශල් රට අලය කයන කුකුළු ඳළටවුන් ප ොවීන් පත 
රඵහ දීභ 
 

 ප ොවිපඳොශ භූමිතපඹික ඇති පඳොල්  හ නිසි පර නඩත්තු පකොට ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ 
ව කුකුළු ක්පේත්රපේ ංර්ධනඹ වහ එභ අයමුදල් පඹොදහ  ළනීභ 
 

 ප ොවිපඳොශ භූමිතඹ තුශ ආදහඹම් පබෝ  වහ අතුරු පබෝ  යහේත කිරීභ භඟින් උඳරිභ 
ආර්ිකක පරදහයීතහඹක් රඵහ  ළනීභට කටයුතු කිරීභ 
 

 ප්රහථමිතක වහ ේවිීනඹ අධයහඳනඹ වදහයන සිසු දරුන් ඇතුළු කුකුළු යහඳහයඹ පිළිඵ 
උනන්දුක් දක්න ඳහර්ලඹන්ට ප ොවිපඳොශ තුශදීභ ප්රහපඹෝගික වහ නයහඹහත්භක 
පුහුණු රඵහදීභ 
 

 ආඹතනපේ පේකඹන්ප  සුබහධනඹ වහ කටයුතු කිරීභ 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.6.  2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි   
 (සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 

 

6.6.1.  ගරොයි ්ධ මභිනන ්ටයුතු 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී පරොිනරර් අභිජනන  වනපේ ප්ර තිඹ ඳවතින් දක්හ ඇත  
 

ම ස  
සතුත  ප්රම    ිතත්ර  ප්රම    

ුකුකළත  ිරිරළි ත  මභිනන  
සහ   

මග වි  
සහ  

මුළු 
ප්රම    

ජනහරි 826 8,440 54,535 7,252 61,787 

පඳඵයහරි 698 6,892 66,233 7,800 74,033 

භහර්තු 683 6,783 60,498 5,805 66,303 

අපප්රේල් 664 6,623 5,543 5,142 10,685 

භළින 450 4,615 31,505 4,620 36,125 

ජුනි 433 4,449 57,247 6,235 63,482 

ජිම 401 4,288 62,648 7,302 69,950 

අප ෝසතු 387 4,241 56,656      6,120 62,776 

එ්තුවර   394,665 50,276 445,141 
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 ග්රහමීඹ ප්රජහප  පඳෝණ ර්ධනඹට දහඹක න ිහත්තය ව කුකුළු භස හධහයණ මිතරට 
ප්රජහ පත නිකුත් කිරීභ 
 

 සුළු ඳරිභහණ කුකුළු ප ොවිපඳොශල් රට අලය කයන කුකුළු ඳළටවුන් ප ොවීන් පත 
රඵහ දීභ 
 

 ප ොවිපඳොශ භූමිතපඹික ඇති පඳොල්  හ නිසි පර නඩත්තු පකොට ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ 
ව කුකුළු ක්පේත්රපේ ංර්ධනඹ වහ එභ අයමුදල් පඹොදහ  ළනීභ 
 

 ප ොවිපඳොශ භූමිතඹ තුශ ආදහඹම් පබෝ  වහ අතුරු පබෝ  යහේත කිරීභ භඟින් උඳරිභ 
ආර්ිකක පරදහයීතහඹක් රඵහ  ළනීභට කටයුතු කිරීභ 
 

 ප්රහථමිතක වහ ේවිීනඹ අධයහඳනඹ වදහයන සිසු දරුන් ඇතුළු කුකුළු යහඳහයඹ පිළිඵ 
උනන්දුක් දක්න ඳහර්ලඹන්ට ප ොවිපඳොශ තුශදීභ ප්රහපඹෝගික වහ නයහඹහත්භක 
පුහුණු රඵහදීභ 
 

 ආඹතනපේ පේකඹන්ප  සුබහධනඹ වහ කටයුතු කිරීභ 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.6.  2020 වර්ධෂ  තුළ ක්රි  ත්ම් ් න  ද වරැඩසටහත  හ  වරය ඳීනත හි ප්ර ි   
 (සැප්රැම්බ්ධ 30 දිනට) 

 

 

6.6.1.  ගරොයි ්ධ මභිනන ්ටයුතු 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී පරොිනරර් අභිජනන  වනපේ ප්ර තිඹ ඳවතින් දක්හ ඇත  
 

ම ස  
සතුත  ප්රම    ිතත්ර  ප්රම    

ුකුකළත  ිරිරළි ත  මභිනන  
සහ   

මග වි  
සහ  

මුළු 
ප්රම    

ජනහරි 826 8,440 54,535 7,252 61,787 

පඳඵයහරි 698 6,892 66,233 7,800 74,033 

භහර්තු 683 6,783 60,498 5,805 66,303 

අපප්රේල් 664 6,623 5,543 5,142 10,685 

භළින 450 4,615 31,505 4,620 36,125 

ජුනි 433 4,449 57,247 6,235 63,482 

ජිම 401 4,288 62,648 7,302 69,950 

අප ෝසතු 387 4,241 56,656      6,120 62,776 

එ්තුවර   394,665 50,276 445,141 
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                                     නිෂඳ් දිර ුකුකළු ඳැටවුත  සාංඛ්ය වර 

ම ස  2017 2018 2019 2020 
ජනහරි 51,341 35,365 50,800 34,425 
පඳඵයහරි 37,722 30,170 42,025 34,675 
භහර්තු 40,288 34,605 45,100 59,160 
අපප්රේල් 49,830 38,040 73,450 22,275 
භළින 44,254 33,925 49,500 4,690 
ජුනි 34,415 21,000 33,450 32,725 
ජිම 63,501 37,300 44,325 42,500 
අප ෝසතු 41,764 29,420 33,750 56,250 
ළේතළම්ඵර් 32,064 29,185 32,500 38,600 
ඔක්පතෝඵර් 48,700 60,665 24,875 - 
පනොළම්ඵර් 25,595 50,200 25,350 - 
පදළම්ඵර් 23,843 53,545 38,000 - 
එ්තුවර 493,317 453,420 493,125 325,300 

 

 

6.6.2.  ග ෝම ත ථි් සත්ත්වර  හන  

6.6.2.1.  බැටළු  හන  

විස්ර   2016 2017 2018 2019 2020 
මග ෝස්තු 31 

ඳරිණත පිරිමිත තුන් 5 3 6 6 9 
ඳරිණත  ළවළණු තුන් 34 44 63 69 73 
තරුණ පිරිමිත තුන් 2 6 5 3 13 
තරුණ  ළවළණු තුන් 13 17 36 51 35 
කුඩහ පිරිමිත තුන් 17 25 32 25 25 
කුඩහ  ළවළණු තුන් 14 19 27 40 53 

එ්තුවර 85 114 169 194 208 

 
6.6.2.2.  මී  වර  හන  

විස්ර   සාංඛ්ය වර  
(2020 සැප්. 30) 

මී   සන් 2 
පිරිමිත මී   සු ඳළටවුන් 2 
 ළවළණු මී   සු ඳළටවුන් 5 
 ර්බනී මී   පදනුන් 5 
මී   නළම්ිහඹන් 4 

එ්තුවර 18 
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6.6.3.   ගඳොල් සහ ග්ොප්ඳ   නිෂ්ඳ දන  
 

6.6.3.1.  ගඳොල් නිෂ්ඳ දන  
 
 

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී පඳොල් නිසඳහදනපේ භහසික ප්ර තිඹ ඳවතින් නිරඳනඹ කය ඇත  
 
 

ම ස  2017 2018 2019 2020 
ළේතළම්ඵර් 30 

ජනහරි 13,954 759 18,532 36,927 
පඳඵයහරි 17,370 33,035 40,127 36,250 
භහර්තු 17,398 25,204 12,658 22,624 
අපප්රේල් 23,746 976 52,158 46,063 
භළින 30,416 21,393 75,634 61,500 
ජුනි 21,977 3,325 2,045 37,228 
ජිම 31,327 28,922 35,141 34,781 
අප ෝසතු 34,958 13,960 61,496 28,871 
ළේතළම්ඵර් 12,408 11,071 29,471 15,531 
ඔක්පතෝඵර් 3,245 24,825 30,146 - 
පනොළම්ඵර් 9,925 22,669 33,090 - 
පදළම්ඵර් 15,195 20,254 33,558 - 

එ්තුවර 231,919 206,393 424,056 319,775 
 
, 

6.6.3.2.  ග්ොප්ඳ   නිෂ්ඳ දන  

භහපරෝත ත කහර සීභහ තුශදී පකොේඳයහ නිසඳහදනපේ ප්ර තිඹ ඳවත ඳරිදිපේ  

ග්ොප්ඳ   ගශ්ර ණි  ප්රම   (ිර.ග්රරෑ.) 

01 පශ්රේණිඹ 278.53 
02  පශ්රේණිඹ 173.6 
03  පශ්රේණිඹ 129.1 
එ්තුවර 581.23 

 

 

6.6.4.   වර   සාංවර්ධධන වරැඩසටහත   
 

පම් ඹටපත් 2019 වහ 2020 ර්ඹන් තුශ දී ඹින  හක් පර පඳොල් ඳළශ 280 ක් සිටුහ පඳොල් 
පඳොපවොය කිපරෝ ග්රෆම් 750 ක් පඹොදහ ඇත 
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ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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6.7.   සම ග ෝචිර ්   සීම වර තුළ ශ රනගය ම ය ප්ර ි  (රු.මි.) 
 

                                                                                                                                             
   
6.8 2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර  වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 
 

ආඹතනපේ අයමුදල් පඹොදහ  නිමිතන් 2021 ය තුශදී �ඹහත්භක කිරීභට පඹෝජිත යහඳෘීනන් 
ඳවත දක්හ ඇත  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු 

1  පරොිනරර් අභිජනන භේ තුන් කහණ්ඩ 03 ක් 
මිතරදී   ළනිභ 

පරොිනරර් තුන් අභිජනනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

2  හණිජ පරොිනරර් යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරිභ පරොිනරර් ත්ත් නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරීභ 
භඟින් ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

3. හණීජ පල්ඹර් ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ හණීජ  ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

4  ඵළටළු යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ ඵළටළු  වනඹ ළඩි කිරීභ තුළින් ප ොවිපඳොශ 
ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

5  මී   යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ  
 
 
 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 
 

6  අපරවිඹ වහ ඌයන් තය කිරිපම් යහඳෘතිඹක් 
ආයම්බ කිරීභ 

7  ප ොවිපඳොශ තුශ පිිකටහ ඇති අක්කය 2 ක 
ඳභණ ළ ප්රතිංසකයණඹ වහ මිතරිදිඹ භත්ය 
යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීභ 

8  ප ොවිපඳොශ තු අක්කයඹක කුඹුය ඵදු ඳදනභ 
භත රඵහදීභ ව ආදහඹම් රඵහ  ළනීභ 

9. ප ොවිපඳොශ තු අපරවි ළපල් ධහරිතහඹ ළඩි 
කිරීභ 

අපරවි ළල් ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 

10. ප ොවිපඳොශට විදුිමඹ ඳඹන ප්රධහන විදුිම 
ඳරිඳථඹ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

ිහත්තය යක්කනහ හයපේ විදුිම ඳේධතිඹ නිසි 
පර ඳත්හප න ඹහභ 

 

විස්ර   න. ගඳබ. ම ්ධතු මගප්ර . මැයි ජුනි ජලි මග ෝ. සැප්. එ්තුවර 

විුකණුම් 
ශද  ම 4 5 4 8 3 1 4 4 3 3 4 8 5 3 7 5 6 0 43 7 

විුකණුම් 
පිි වරැ  4 8 3 8 3 5 4 5 3 7 4 0 4 0 4 0 3 9 36 2 

දළ   භ / 
ම  භ  (0 3  1 0 (0 4  (0 1  (0 4  0 8 1 3 3 5 2 1 7 5 

ගවරනත් 
ශද  ම් 0 05 0 1 0 08 0 02 0 4 0 1 1 9 0 3 0 08 3 03 

ඳි ඳ  න 
වි දම් 1 4 1 6 1 4 1 4 1 6 1 5 3 9 1 6 1 6 16 0 

ශුේධ   භ / 
ම  භ  (1.65) (0.5) (1.72) (1.48) (1.6) (0.6) (0.7) 2.2 0.58 (5.47) 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 

 2020
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6.7.   සම ග ෝචිර ්   සීම වර තුළ ශ රනගය ම ය ප්ර ි  (රු.මි.) 
 

                                                                                                                                             
   
6.8 2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර  වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 
 

ආඹතනපේ අයමුදල් පඹොදහ  නිමිතන් 2021 ය තුශදී �ඹහත්භක කිරීභට පඹෝජිත යහඳෘීනන් 
ඳවත දක්හ ඇත  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු 

1  පරොිනරර් අභිජනන භේ තුන් කහණ්ඩ 03 ක් 
මිතරදී   ළනිභ 

පරොිනරර් තුන් අභිජනනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

2  හණිජ පරොිනරර් යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරිභ පරොිනරර් ත්ත් නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරීභ 
භඟින් ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

3. හණීජ පල්ඹර් ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ හණීජ  ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

4  ඵළටළු යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ ඵළටළු  වනඹ ළඩි කිරීභ තුළින් ප ොවිපඳොශ 
ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

5  මී   යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ  
 
 
 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 
 

6  අපරවිඹ වහ ඌයන් තය කිරිපම් යහඳෘතිඹක් 
ආයම්බ කිරීභ 

7  ප ොවිපඳොශ තුශ පිිකටහ ඇති අක්කය 2 ක 
ඳභණ ළ ප්රතිංසකයණඹ වහ මිතරිදිඹ භත්ය 
යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීභ 

8  ප ොවිපඳොශ තු අක්කයඹක කුඹුය ඵදු ඳදනභ 
භත රඵහදීභ ව ආදහඹම් රඵහ  ළනීභ 

9. ප ොවිපඳොශ තු අපරවි ළපල් ධහරිතහඹ ළඩි 
කිරීභ 

අපරවි ළල් ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 

10. ප ොවිපඳොශට විදුිමඹ ඳඹන ප්රධහන විදුිම 
ඳරිඳථඹ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

ිහත්තය යක්කනහ හයපේ විදුිම ඳේධතිඹ නිසි 
පර ඳත්හප න ඹහභ 

 

විස්ර   න. ගඳබ. ම ්ධතු මගප්ර . මැයි ජුනි ජලි මග ෝ. සැප්. එ්තුවර 

විුකණුම් 
ශද  ම 4 5 4 8 3 1 4 4 3 3 4 8 5 3 7 5 6 0 43 7 

විුකණුම් 
පිි වරැ  4 8 3 8 3 5 4 5 3 7 4 0 4 0 4 0 3 9 36 2 

දළ   භ / 
ම  භ  (0 3  1 0 (0 4  (0 1  (0 4  0 8 1 3 3 5 2 1 7 5 

ගවරනත් 
ශද  ම් 0 05 0 1 0 08 0 02 0 4 0 1 1 9 0 3 0 08 3 03 

ඳි ඳ  න 
වි දම් 1 4 1 6 1 4 1 4 1 6 1 5 3 9 1 6 1 6 16 0 

ශුේධ   භ / 
ම  භ  (1.65) (0.5) (1.72) (1.48) (1.6) (0.6) (0.7) 2.2 0.58 (5.47) 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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6.7.   සම ග ෝචිර ්   සීම වර තුළ ශ රනගය ම ය ප්ර ි  (රු.මි.) 
 

                                                                                                                                             
   
6.8 2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර  වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 
 

ආඹතනපේ අයමුදල් පඹොදහ  නිමිතන් 2021 ය තුශදී �ඹහත්භක කිරීභට පඹෝජිත යහඳෘීනන් 
ඳවත දක්හ ඇත  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු 

1  පරොිනරර් අභිජනන භේ තුන් කහණ්ඩ 03 ක් 
මිතරදී   ළනිභ 

පරොිනරර් තුන් අභිජනනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

2  හණිජ පරොිනරර් යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරිභ පරොිනරර් ත්ත් නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරීභ 
භඟින් ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

3. හණීජ පල්ඹර් ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ හණීජ  ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

4  ඵළටළු යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ ඵළටළු  වනඹ ළඩි කිරීභ තුළින් ප ොවිපඳොශ 
ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

5  මී   යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ  
 
 
 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 
 

6  අපරවිඹ වහ ඌයන් තය කිරිපම් යහඳෘතිඹක් 
ආයම්බ කිරීභ 

7  ප ොවිපඳොශ තුශ පිිකටහ ඇති අක්කය 2 ක 
ඳභණ ළ ප්රතිංසකයණඹ වහ මිතරිදිඹ භත්ය 
යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීභ 

8  ප ොවිපඳොශ තු අක්කයඹක කුඹුය ඵදු ඳදනභ 
භත රඵහදීභ ව ආදහඹම් රඵහ  ළනීභ 

9. ප ොවිපඳොශ තු අපරවි ළපල් ධහරිතහඹ ළඩි 
කිරීභ 

අපරවි ළල් ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 

10. ප ොවිපඳොශට විදුිමඹ ඳඹන ප්රධහන විදුිම 
ඳරිඳථඹ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

ිහත්තය යක්කනහ හයපේ විදුිම ඳේධතිඹ නිසි 
පර ඳත්හප න ඹහභ 

 

විස්ර   න. ගඳබ. ම ්ධතු මගප්ර . මැයි ජුනි ජලි මග ෝ. සැප්. එ්තුවර 

විුකණුම් 
ශද  ම 4 5 4 8 3 1 4 4 3 3 4 8 5 3 7 5 6 0 43 7 

විුකණුම් 
පිි වරැ  4 8 3 8 3 5 4 5 3 7 4 0 4 0 4 0 3 9 36 2 

දළ   භ / 
ම  භ  (0 3  1 0 (0 4  (0 1  (0 4  0 8 1 3 3 5 2 1 7 5 

ගවරනත් 
ශද  ම් 0 05 0 1 0 08 0 02 0 4 0 1 1 9 0 3 0 08 3 03 

ඳි ඳ  න 
වි දම් 1 4 1 6 1 4 1 4 1 6 1 5 3 9 1 6 1 6 16 0 

ශුේධ   භ / 
ම  භ  (1.65) (0.5) (1.72) (1.48) (1.6) (0.6) (0.7) 2.2 0.58 (5.47) 

ඳශු සම්ඳත්, ග ොවිගඳොළ ප්රවර්ධධන සහ ිරි  හ  ිතත්ර  ශ්රිර ්්ධම ත ර   ය මම රය ාංශය >  ් ප්ර ි 
වර ්ධර වර 
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6.7.   සම ග ෝචිර ්   සීම වර තුළ ශ රනගය ම ය ප්ර ි  (රු.මි.) 
 

                                                                                                                                             
   
6.8 2021 වර්ධෂගය ක්රි  ත්ම් ිරරීමට මගප්ක්තර  වරැඩසටහත  සහ වරය ඳීි 
 

ආඹතනපේ අයමුදල් පඹොදහ  නිමිතන් 2021 ය තුශදී �ඹහත්භක කිරීභට පඹෝජිත යහඳෘීනන් 
ඳවත දක්හ ඇත  

මනු 
මාං්  

වරය ඳීි  ම මුණු 

1  පරොිනරර් අභිජනන භේ තුන් කහණ්ඩ 03 ක් 
මිතරදී   ළනිභ 

පරොිනරර් තුන් අභිජනනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

2  හණිජ පරොිනරර් යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරිභ පරොිනරර් ත්ත් නිසඳහදනඹ පුළුල් කිරීභ 
භඟින් ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

3. හණීජ පල්ඹර් ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ හණීජ  ිහත්තය නිසඳහදනඹ කිරිභ තුළින් 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

4  ඵළටළු යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ ඵළටළු  වනඹ ළඩි කිරීභ තුළින් ප ොවිපඳොශ 
ආදහඹභ ඉවශ නළංවිභ 

5  මී   යහඳෘතිපේ ධහරිතහඹ ළඩිකිරීභ  
 
 
 
ප ොවිපඳොශ ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 
 

6  අපරවිඹ වහ ඌයන් තය කිරිපම් යහඳෘතිඹක් 
ආයම්බ කිරීභ 

7  ප ොවිපඳොශ තුශ පිිකටහ ඇති අක්කය 2 ක 
ඳභණ ළ ප්රතිංසකයණඹ වහ මිතරිදිඹ භත්ය 
යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කිරීභ 

8  ප ොවිපඳොශ තු අක්කයඹක කුඹුය ඵදු ඳදනභ 
භත රඵහදීභ ව ආදහඹම් රඵහ  ළනීභ 

9. ප ොවිපඳොශ තු අපරවි ළපල් ධහරිතහඹ ළඩි 
කිරීභ 

අපරවි ළල් ආදහඹභ ඉවශ නළංවීභ 

10. ප ොවිපඳොශට විදුිමඹ ඳඹන ප්රධහන විදුිම 
ඳරිඳථඹ අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

ිහත්තය යක්කනහ හයපේ විදුිම ඳේධතිඹ නිසි 
පර ඳත්හප න ඹහභ 

 

විස්ර   න. ගඳබ. ම ්ධතු මගප්ර . මැයි ජුනි ජලි මග ෝ. සැප්. එ්තුවර 

විුකණුම් 
ශද  ම 4 5 4 8 3 1 4 4 3 3 4 8 5 3 7 5 6 0 43 7 

විුකණුම් 
පිි වරැ  4 8 3 8 3 5 4 5 3 7 4 0 4 0 4 0 3 9 36 2 

දළ   භ / 
ම  භ  (0 3  1 0 (0 4  (0 1  (0 4  0 8 1 3 3 5 2 1 7 5 

ගවරනත් 
ශද  ම් 0 05 0 1 0 08 0 02 0 4 0 1 1 9 0 3 0 08 3 03 

ඳි ඳ  න 
වි දම් 1 4 1 6 1 4 1 4 1 6 1 5 3 9 1 6 1 6 16 0 

ශුේධ   භ / 
ම  භ  (1.65) (0.5) (1.72) (1.48) (1.6) (0.6) (0.7) 2.2 0.58 (5.47) 


