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හැඳින්ීම  

 

ශ්රී ලංකාමව්න ආර්ික සංවර්ධනමේ ප්රධාන අංශයක් වන කෘෂිකර්ම අංශය තුලින්ව ජාතික දළ මේශීය 

නිෂේපාදිතයට ඉහළ දායකත්වයක් ලබා මදින්ව කෘෂිකර්ම අංශමේ  නිරත  සියලු පාර්ශවයන්වටත්, 

පාරිම ෝගික ජනතාවටත් වඩාත් මහාඳ ජිවන තත්ත්වයක් උදා කර දීමම් අරමුණින්ව සැලසුම් කරන ලද 

වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීමට 2019 වර්ෂය මවනුමවන්ව  ාණ්ඩා ාරමයන්ව මවන්ව කල ප්රතිපාදන 

ප්රමාණය ිලියන 41,642.48 කි. 

වසර 2030 වන විට අප විසින්ව අත්පත් කර  ත යුතු තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක අතර, සියලු තැන්වි 

පවතින සෑම ආකාරයකම දූගී බව අවසන්ව කිරීම, සාගින්වන නැතිකර ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ යහපත් 

මපෝෂණ  තත්ත්වයන්ව දිනාම න තිරසර කෘෂිකර්මය ප්රවර්ධනය කිරීම යන ඉලක්ක සෘජුවම කෘෂිකර්ම 

ක්මෂේත්රයට අදාල වන ඉලක්ක මව්න. 

2019 වසර සලකන විට මමම  තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක මවත ලඟා ීම පිළිබඳව අමාතයාංශය විසින්ව 

සකසේ කර ඇති කෘෂිකර්ම ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් පිළිබඳව මූලික අවධානය මයාමු කර සේවයංමපෝෂිත බව 

අත්කර  ැනීමට මේශීය කෘෂිකර්මය ප්රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර  නිින්ව වැඩසටහන්ව රැසක් ආරම්  

කරන ඇත. මම් අතර විමේශ ආධාර මත ක්රියාත්මක කරන ලද  “මේශගුණික සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම 

වයාපෘතිය”, “කෘෂිකර්ම නීකරණ වයාපෘතිය” කෘෂිකර්ම ක්මෂේත්රමේ උන්වනතිය මවනුමවන්ව 

නවයකරණයන්ව ඇතුලත් වූ වයාපෘති මදකකි. 

2018 වසර අ  ා මේදී ශ්රී ලංකාමව්න බඩ ඉරිඟු නිෂේපාදනයට හානි කළ මසේනා දළඹු උවදුර , ඇතුළු 

කෘෂිකර්ම අංශයට නිරතුරුවම මුහුණ දීමට සිදු වූ බාිර කම්පනයන්ව වූ මේශගුණික බලපෑම්, මබෝවන 

මරෝ  සහ පළිමබෝධ බලපෑම් යනාදී අිතකර තත්ත්වයන්වට 2019 වසමර්දී මුහුණ පෑමට සිදුවිය. මමම 

අභිමයෝ  හමුමව්න රමටි ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ශක්තිමත් කරින්ව අතයාවශය ආහාර ිල ඉහල යාමට 

මනාදී කෘෂිකර්ම ක්මෂේත්රමේ ිතකර තත්ත්වයන්ව ආරක්ෂා කිරීමට අවශය සෑම වයායාමයක්ම දැරීමට 

කටයුතු කර ඇත. මමම කාර්යය ඉටු කිරීමම්දී අමාතයාංශය යටමත් කෘෂිකර්ම අංශය නිමයෝජනය කරන 

මදපාර්තමම්න්වතු සහ වයවසේථාපිත මණ්ඩල හා ආයතනයන්ව ද 2019 වර්ෂමේදී අත්පත් කර  ැනීමට එකී 

ආයතන විසින්ව ඔවුන්වමේ සැලසුම් තුලින්ව තහවුරු කරන ලද කාර්ය සාධන දර්ශක මවත ලඟා ීමට 

අවශය උපමදසේ ලබාදී ඇත.  

2020 වර්ෂය සඳහා වන කෘෂිකර්ම අංශමේ ඉලක්ක පදනම් ී ඇත්මත් වඩාත් ඵලදායී, පරිසර ිතකාමී 

හා අපනයනාභිමුඛ් අංශයක් බවට පත්මකාට තාක්ෂණික  ාවිතමයන්ව හා ඉහළ වටිනාකමකින්ව යුත් 

මබෝ  ව ා කිරීම සඳහාත් කෘෂි වයාපාර අ ය දාමයන්ව ප්රවර්ධනය මකාට ඒ ආශ්රිත රැකියා අවසේථාවන්ව 

බිි කරින්ව ජාතික ආර්ික  සංවර්ධනමේ  ප්රධාන  හවුල්කරුවකු බවට කෘෂිකර්ම අංශය පත් කිරීමටය. 

ඒ අනුව කෘෂිකර්ම අංශමේ සංවර්ධනය  මඟින්ව ජාතික ආර්ික සංවර්ධනයට දක්වන දායකත්වය 

ඉහළනැංීම සහ වසර 2030 වන විට සපුරා  ත යුතු තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක මකමරි අවධානය 

මයාමු කරින්ව  සංවර්ධන වැඩසටහන්ව සිදු කිරීමට පියවර ම න ඇත.  

 

 

 

 



viii 
 

කෘෂිකර්ම අංශය - දැක්ම , යමයහවර, අරමුණු හා කාර්යයන් 

 

දැක්ම 

 ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ජාතික සමෘේධිය උමදසා කාර්යක්ෂම, ඵලදායී හා ශක්තිමත් 

කෘෂිකාර්ික අංශයක් 

යමයහවර 

 සේව ාවික සම්පත් තිරසාර කළමනාකරණය තුළින්ව සමාජීය වශමයන්ව පිළි ත් හා 

වාණිජමය නැඹුරුවකින්ව යුතුව, ම ෝලීය තරඟකාරී නිෂේපාදනයක් බිි කරන වයවසාකත්ව 

කෘෂිකර්මාන්වතයක්  සාක්ෂාත් කර  ැනීම. 

 

අරමුණු 

 මේශීය වශමයන්ව නිෂේපාදනය කළහැකි ආහාර සහ අතිමර්ක ආහාර සංචිත විධිමත්ව 

කළමනාකරණය  මඟින්ව  සුරක්ෂිතතාවය  ඇති කිරීම. 

 ආහාර නිෂේපාදනමේදී රසායනික මපාමහාර හා පළිමබෝධනාශක  ා විස අවම කර, 

ඉවතලන අපද්රවය කළමනාකරණය තුළින්ව වසවිමසන්ව මතාර, පරිසර ිතකාමී සහ 

මසෞඛ්යාරක්ෂිත කෘෂි නිෂේපාදන ජනතාව මවත ලබා දීම. රසායනික මපාමහාර  ාවිතය 

විධිමත් කිරීම. 

 යාන්වීකරණය නව තාක්ෂණය, කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණය, ම ෝ  

විවිධාංගීකරණය පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම හඳුන්වවාදීම මඟින්ව මබෝ වල නිෂේපාදන 

ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංීම සහ නිෂේපාදන පිරිවැය අවම කිරීම. 

 ඉහළ ගුණාත්මමයන්ව යුත් සේවයං බීජ නිෂේපාදනය, අ ය එකතු කළ නිෂේපාදන ක්රමමව්නද 

ම ාීන්ව අතර ප්රචලිත කිරීම, යහපත් කෘෂිකාර්ික පිළිමවත්(GAP) සහ යහපත් නිෂේපාදන 

පිළිමවත් හඳුන්වවාදීම මඟින්ව මේශීය සහ විමේශීය මවළදපල සඳහා ප්රිතිමයන්ව උසසේ කෘෂි 

නිෂේපාදන සඳහා නිෂේපාදකයන්ව මයාමු කිරීම. 

 සියළු කැඩී බිඳී ගිය වැව්න අමුණු සහ ඇළමාර්  ප්රතිසංසේකරණය සහ පුරන්ව කුඹුරු 

අසේවැේදීම මඟින්ව ී නිෂේපාදනය ඉහළ නැංීම සඳහා දායක ීම. 
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1. ආංශික වූහය 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශමේ  සංයුතිය පාලන හා මානව සම්පත් අංශය, මුදල් අංශය, කෘෂි සංවර්ධන 

අංශය, කෘෂි තාක්ෂණ අංශය, සැලසුම්, මමමහයුම් හා ඇ යුම් අංශය හා අ යන්වතර වි ණන අංශය 

වශමයන්ව වූ ප්රධාන අංශ හයක් යටමත් සංවිධාන  තව සිය කාර්යය හා කර්තවයය ඉටු කරනු ලබයි. 

1.1 පාලන අංශය හා මානව සම්පත් අංශය 

1.1.1 පාලන අංශය 

අමාතයාංශමේ පාලන කටයුතු, ප්රවාහන සම්බන්වධ සියළුම කටයුතු හා පරි ණක පහසුකම් සැපයීම හා 

අදාළ කාර්යයන්වද මමම අංශමේ කාර්ය ාරයට අයත් මව්න. කෘෂිකර්ම මදපාර්තමම්න්වතුව හා 

අමාතයාංශයට අයත් අමනකුත් ආයතනවල පරිපාලන කටයුතුද මමම අංශය මඟින්ව ඉටු කරනු ලබයි. 

 

කාර්යයන්ව 

 අමාතයාංශමේ වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, වාර මසේවා සිදු කිරීම, ඉන්වධන ලබා දීම, වාර්ෂික 

රක්ෂණ සහතික සහ ආදායම් බලපත්ර ලබා දීමට අදාළ කටයුතු. 

 රියදුරු මහත්වරුන්වමේ අතිකාල,  මන්ව වියදම් ලබා දීමට අදාළ කටයුතු සහ රියදුරු පුහුණුව. 

 ප්රවාහන විෂයට අදාළ වි ණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම. 

 අමාතයාංශය යටමත් ඇති ආයතන හා සම්බන්වධ කටයුතු, මපාමහාර සමා ම්වල කටයුතු. 

 කෘෂිකර්ම මසේවමේ නිලධාරීන්වමේ ආයතන කටයුතු. 

 කෘෂිකර්ම උපමේශකවරුන්වමේ විවිධ කටයුතු. 

 දිසේික් කෘෂිකර්ම අධයක්ෂවරුන්වමේ සහ සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂවරුන්වමේ මපෞේ ලික ලිපි 

ම ානු හා සම්බන්වධ කටයුතු, වාහන ලබා දීම හා සම්බන්වධ කටයුතු. 

 ඈවර කරන ලද අමලවි සංවර්ධන ආයතනමේ විවිධ කාර්යයන්ව. 

 ජනාධිපති කාර්යාලය මඟින්ව පවරන විවිධ කාර්යයන්ව සිදු කිරීම. 

 අමාතයාංශය තුළ  විවිධ වැඩසටහන්ව පැවැත්ීම. 

 

1.1.2. මානව සම්පත් අංශය 

අමාතයාංශමේ පාලන හා මානව සම්පත් අංශයට ආයතන කටයුතු, නීති කටයුතු, තැපෑල, පුසේතකාලය 

හා මල්ඛ්නා ාරය අයත් මව්න. විමශේෂමයන්ව අමාතයාංශමේ සාමානය  පරිපාලන කටයුතු හා 

ම ාඩනැගිල්මල් නඩත්තු කටයුතු මමම අංශය මඟින්ව සිදු මකමර්. ඒ අනුව, පහත සඳහන්ව කාර්යයන්ව 

මමම අංශය විසින්ව ඉටු කරනු ලබයි. 

 අමාතයාංශ කාර්ය මණ්ඩලමේ හා අමාතය කාර්යාලමේ සියළුම මපෞේ ලික ලිපි ම ානු 

සම්බන්වධ කටයුතු  

 අමාතයාංශමේ කාර්ය මණ්ඩලමේ පැිණීම, පිටීම, නිවාඩු, දුම්රිය බලපත්ර හා වාර ප්රමව්නශ 

පත්ර පිළිබඳ කටයුතු 

 අමාතයාංශ කාර්ය මණ්ඩලමේ හා ඇමති කාර්ය මණ්ඩලමේ අතිකාල, නිවාඩු දින වැටුප්ත හා 

 මන්ව වියදම් සම්බන්වධ කටයුතු 

 අමාතයාංශයීය කාර්ය මණ්ඩල මතාරතුරු හා මු.මර. 71 යටමත් තනතුරු අනුමත කර  ැනීම 

සම්බන්වධ කටයුතු 



2 
 

 සියළුම නිලධාරීන්වට අදාල තනතුරු පුරප්තපාඩු පිරීම්, බඳවා  ැනීම්, පත් කිරීම්, උසසේ කිරීම් 

හා සේථාන මාරු කිරීම් සම්බන්වධ කටයුතු 

 මාණ්ඩලික නිලධාරීන්වමේ වත්කම් හා බැරකම් ලබා  ැනීම සම්බන්වධ කටයුතු / 

අමාතයාංශමේ කාර්යසාධන වාර්තාව පාර්ලිමම්න්වතුවට ඉදිරිපත් කිරීමම් කටයුතු  

 මානව සම්පත් කළමනාකරණය, මේශීය හා විමේශීය පුහුණු වැඩසටහන්ව සම්බන්වධ කටයුතු  

 ඇමටෝර්නි බලපත්ර සම්බන්වධ රාජකාරී කටයුතු 

අමාතයාංශමේ ඉඩම්, ම ාඩනැගිලි, නිල නිවාස හා සංචාරක බං ලාව සම්බන්වධ කටයුතු 

ඇතුළු සාමානය පරිපාලනයට අදාළ කටයුතු මමම අංශය මඟින්ව සිදු කරනු ලබයි. 

 

1.1.3 ප්රසම්පාදන අංශය 
 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය සඳහා අවශය  ාණ්ඩ මසේවා හා වැඩ ප්රසම්පාදනය කිරීමට අදාල ලංසු 

කැඳීමම් කටයුතු අමාතයාංශමේ සහ අමාතයාංශය යටමත් ඇති ආයතනවල ප්රසම්පාදන කිටු හා 

තාක්ෂණ ඇ යීමම් කිටු පත් කිරීම, ප්රසම්පාදන මාර්ම ෝපමේශ සංග්රහමේ 9:3:1(ආ) යටමත් 

අනුමැතිය ලබා  ැනීමට අදාල කටයුතු හා 8:13:4 යටමත් අතිමර්ක අමතර වැඩ සඳහා අනුමැතිය ලබා 

 ැනීමම් කටයුතු සිදු මකමර්. 

 

1.1.4 යගාවිජන යස්වා අංශය 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය යටමත් ඇති මමම අංශය මඟින්ව ම ාවිජන සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්වතුව, 

කෘෂිකාර්ික හා ම ාවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය සහ සී/ස ලංකා මපාසේමප්තට් ආයතනයට අදාල සියළු 

ආයතනික හා පාලන විෂය කටයුතු පැවරී ඇත. 

තවද, අමාතය මණ්ඩල සංමේශ, තීරු බදු රිත වි ණන ආනයන බලපත්ර නිකුත් කිරීම, “ජනපතිට 

කියන්වන” වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම, මහජන කාරක ස ා පාර්ලිමම්න්වතු ප්රශේන සහ මේශපාලන 

පලි  ැනීම් යනාදි විෂයන්ව මමම අංශය මඟින්ව ඉටු කරනු ලබයි. 
 

1.1.5 ඉංජියන්රු අංශය 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශමයි 2017 වර්ෂය තුලදී අලුතින්ව පිිටුවන ලද අංශයකි. අංශ ප්රධානී මලස 

අධයක්ෂ ඉංජිමන්වරු කටයුතු කරයි. 

 

කාර්ය ාරයන්ව 

 කෘෂිකර්ම අමාතයාංශ ම ාඩනැගිල්ල සහ අමාතයාංශ සතු නිල නිවාස, නිලධාරී නිවාස සහ 

සංචාරක බං ලාවල සියළු නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම. 

 අමාතයාංශය සතු සියළු උපකරණ නඩත්තු කිරීම. 

 අමාතයාංශය යටමත් පවතින සියළුම ආයතනවල සිවිල් ඉංජිමන්වරු කටයුතු සඳහා දායකත්වය 

ලබා දීම. 

 කෘෂිකර්ම මදපාර්තමම්න්වතුව සහ ම ාවිජන මසේවා මදපාර්තමම්න්වතුමවි සිවිල් ඉංජිමන්වරුමය 

කාර්යයන්ව වලදී දායකත්වය ලබා දීම. 

 ම ාවි  ාරකාර අරමුදල මඟින්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන සිවිල් ඉංජිමන්වරුමය කාර්යයන්ව සඳහා 

අවශය කටයුතු ඉටු කිරීම. 
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1.1.6 පරිගණක අංශය 
 

 කෘෂිකර්ම අමාතයාංශමේ සියලුම මතාරතුරු සන්වනිමව්නදන තාක්ෂණ කටයුතු මමමහයීම. 

 අමාතයාංශමේ නිල මවබ් අඩවිය පවත්වාම න යාම සහ යාවත්කාලීන කිරීම. 

 කෘෂිකර්ම දත්ත පේධතිය සම්බන්වධ කටයුතු. 

 අමාතයාංශමේ පරි ණක ජාල පේධති පවත්වාම න යාම. 

 මතාරතුරු හා සන්වනිමව්නදන තාක්ෂණ සම්බන්වධ සියලුම තාක්ෂණික උපමදසේ ලබාදීම. 

 පරි ණක දෘඩාං  හා මෘදුකාං  ප්රසම්පාදනය සඳහා තාක්ෂණික සහය ලබා දීම. 

 අමාතයාංශය යටමත් ඇති ආයතන සඳහා තාක්ෂණික උපමදසේ ලබා දීම මූලික කාර්යයන්ව මව්න. 

 

1.1.7 මාධ ඒකකය 

 රු කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාමේ ප්රධානත්වමයන්ව කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය මඟින්ව රජමේ සංවර්ධන 

මයෝජනා ක්රමයන්වට අනුකූලව ක්රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳව ම ාවි ජනතාවට 

වැද ත් වන කරුණු සම්බන්වධමයන්ව මාධය මඟින්ව ජනතාව දැනුවත් කිරීම. 

කාර්ය ාරය 

 කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය මඟින්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන ජාතික වැද ත් කමකින්ව යුතු උත්සව 

සහ විමශේෂ අවසේථා පිළිබඳව ප්රවෘත්ති  වැඩසටහන්ව මලස සකසේ මකාට විදුත් හා මුද්රිත මාධය 

මඟින්ව ප්රචාරය කිරීම හා මාධය ආයතන සම්බන්වීකරණය. 

 අමාතයාංශය මඟින්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන වයාපෘති ජනතාවට සම්මේෂණය කිරීම උමදසා 

පුවත්පත් දැන්වීම්, මපෝසේටර්, බැනර් සහ අත්පිකා  යන මාධයයන්ව  ාවිතා කිරීම. 

 කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට අයත් අනුබේධිත ආයතන හරහා ක්රියාත්මක කරනු ලබන 

පර්මේෂණ ක්රම හා ප්රතිපත්තිමය ක්රියාදාමයන්ව ඵලදායී මලස ජනතාවට සන්වනිමව්නදනය කිරීම. 

 ජනමාධයයන්වි පළවන ම ාවි ජනතාවට සම්බන්වධ  ැටළු  රු අමාතයතුමා සහ කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශමේ  මල්කම්තුමාමේ අවධානයට මයාමු කරීම. 

 

1.2 මුදල් අංශය 

 

 විසර්ජන පනත මඟින්ව මවන්ව කරනු ලබන ප්රතිපාදන උපමයෝගී කරම න කරනු ලබන වැය 

දැරීම් හා රජමේ නිලධාරීන්වමේ අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු සිදුකිරීම. 

 අමාතයාංශමේ වාර්ෂික වියදම් හා ආදායම් ඇසේතමම්න්වතු කිරීම හා ඒ යටමත් ඇති 

මදපාර්තමම්න්වතු කටයුතු සම්බන්වීකරණය කිරීම. 

 අමාතයාංශය යටමත් පවතින කෘෂිකර්ම මදපාර්තමම්න්වතුව සහ අමනකුත් ආයතන මවත 

උපමදසේ හා මඟ මපන්වීම් ලබාමදින්ව ඒවාමේ මූලයමය අීක්ෂණයන්ව සිදු කිරීම. 

 අමාතයාංශමේ සේථාවර වත්කම් හා පාරිම ෝගික ද්රවය පිළිබඳ  ාණ්ඩ වට්මටෝරු මල්ඛ්න, 

පාරිම ෝගික ද්රවය මල්ඛ්න පවත්වාම න යාම, අීක්ෂණය කිරීම හා  බඩා පරිපාලනය 

පවත්වාම න යාම. 

 වාර්ෂික  ාණ්ඩ සමීක්ෂණ පැවැත්ීම හා පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම. 
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 සංවර්ධන වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමම්දී සියළුම පළාත් ස ා, දිසේික් මල්කම්වරු හා 

අමාතයාංශ යටමත් පවතින සියළුම මදපාර්තමම්න්වතු හා වයවසේථාපිත මණ්ඩල මවත අවශය 

ප්රතිපාදන මමන්වම මුදල් මවන්වකරදීම හා වියදම් වාර්තා ම න්වවා ම න ඒවා  ාණ්ඩා ාර 

පරි ණක වාර්තා අනුව සැසමඳේ ද යන්වන පරීක්ෂා කිරීම. 

 අමාතයාංශය හා ඒ යටමත් ඇති මදපාර්තමම්න්වතු හා ආයතනවල වයාපෘති වලට අදාලව 

වි ණන කටයුතුවල සම්බන්වීකරණයක් සිදු කිරීම. 

 පාර්ලිමම්න්වතු රාජය ගිණුම් කාරක ස ා සහ මපාදු වයාපාර කාරක ස ාවල විමසුම් වලට 

පිළිතුරු සැපයීම හා ඒවාමේ පරීක්ෂණ කටයුතුවලට සහ ාගී ීම. 

 මපාමහාර වැය විෂය පාලනය හා ඒ හා සම්බන්වධ බැඳීම් කළමනාකරණය. 

 මපාමහාර මුදල් සහනාධාර ම ීම් හා ගිණුම්  ත කිරීම සම්බන්වධ කටයුතු.  

 සියළුම කාර්ය මණ්ඩල වල වැටුප්ත ම ීම් හා සම්බන්වධ කටයුතු. 

 අමාතයාංශමේ මූලය කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී මලස ඉටුකිරීම සඳහා මුදල් අංශය 

ප්රධාන  ණකාධිකාරීවරු මදමදනකු ඇතුළුව  ණකාධිකාරීවරුන්ව තිමදමනකු යටමත් මූලය 

කළමනාකරණ, මුදල් හා වයාපෘති, ම ීම් හා ගිණුම් මලස ආංශිකව සංවිධානය ී ඇත. 

 

1.3 කෘෂි සංවර්ධන අංශය  

1.3.1 සංවර්ධන අංශය 

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, මේශීය නිෂේපාදනය තුළින්ව සපුරා  ැනීමත් ආහාර ආනයන වියදම් අවම 

කිරීමත් අරමුණු කරම න මේශීය ආහාර නිෂේපාදනය ඉහළ නැංීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය 

විසින්ව ක්රියාත්මක කරන කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහන්ව, සංවර්ධන අංශය මඟින්ව කරනු ලබයි. 

කෘෂිකර්ම සංවර්ධන කටයුතු වලට අදාළ ප්රතිපත්ති සම්පාදනය, සංමශෝධනය සහ ක්රියාත්මක 

කිරීමම් කටයුතු ද අමාතයාංශය මඟින්ව දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන්ව 

මමමහයීම ද සිදු මකමර්. 

 

සංවර්ධන  අංශමේ අරමුණු පහත පරිදි මව්න, 

 ජාතික මට්ටින්ව ආහාර හා මපෝෂණ සුරක්ෂිතතාවය සහතික කිරීම සඳහා රාජය හා 

මපෞේ ලික අංශවල සහ ාගීත්වමයන්ව ී, අතිමර්ක ආහාර මබෝ , එළවළු පළතුරු සහ 

අලමබෝ  ප්රවර්ධනය, නිෂේපාදනය හා ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංීම. 

 බීජ අභිජනනය සහ බීජ නිෂේපාදන වැඩසටහන්ව ශක්තිමත් කිරීම. 

 නීන කෘෂිකාර්ික දැනුම තරුණ ප්රජාව මවත මයාමුකර, ඔවුන්ව කෘෂිකාර්ික ක්මෂේත්රයට 

මපළඹීම. 

 ම ෝලීය වාණිජ ප්රවණතාවයන්වට මුහුණදීම සඳහා පර්මේෂණ හා තාක්ෂණික වැඩසටහන්ව 

තුළින්ව  නිෂේපාදන කාර්යක්ෂමතාවය සහ ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංීම. 

 යැපුම් කෘෂිකර්මමයන්ව වාණිජ කෘෂිකර්මයට ම ාීන්ව මයාමු කිරීම. 

 

1.3.2 කෘෂි යයදවුම් කළමනාකරණ අංශය 

තිරසාර කෘෂිකාර්ික සංවර්ධන අරමුණු  ඉටු කිරීම පිණිස මයදවුම් හා සම්බන්වධ ක්රියාකාරකම් 

තුලින්ව අදාළ ප්රතිපත්ති සම්පාදනය කරින්ව අමප්තක්ෂිත අරමුණු කරා ළඟාීමට අවශය දායකත්වය 

ලබාදීම සඳහා කෘෂි මයදවුම් කළමනාකරණ අංශය පිිටුවා ඇත.  
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කාර්ය ාරය 

 කාබනික මපාමහාර හා ජීව මපාමහාර නිෂේපාදනය වැඩි කිරීම, සුල තාවය ඇති කිරීම 

හා  ාවිතය ප්රචලිත කිරීම තුලින්ව මේශීය ආහාර නිෂේපාදන ක්රියාවලිය දිරි ැන්වීමම් 

කටයුතු.  

 කාබනික කෘෂිකාර්ික ක්මෂේත්රය හා අදාල ම ාවි පුහුණු පාඨමාලාවන්ව, කාබනික 

මපාමහාර නිෂේපාදකයින්ව ලියාපදිංචි කිරීම හා සහතික කිරීම පිණිස කෘෂිකර්ම 

මදපාර්තමම්න්වතුමවි කාබනික මපාමහාර සඳහා වූ විශිෂේඨතා මක්න්වද්රය මවත මයාමු 

කිරීම හා සම්බන්වධ කටයුතු. 

 ජාතික වශමයන්ව වැද ත් කෘෂිකාර්ික ප්රදර්ශන පැවැත්ීම හා ඒ තුලින්ව නීන 

ශිල්පීය ඥානය ජනතාව මවත රැම න යාම. 

 උපාං  හා මමවලම් හඳුන්වවා දීමට අවශය සම්බන්වීකරණය සිදුකරින්ව කෘෂිකාර්ික 

යාන්වීකරණ අවශයතා ඉටු කිරීම. 

 කෘෂිකාර්ික ප්රදර්ශන යටමත් ජාතික ම ාවි සතිය, අළුත් සහල් මං ලයය හා විවිධ 

අමාතයාංශ යටමත් සංවිධානය කරනු ලබන කෘෂිකාර්ික ප්රදර්ශන සඳහා අවශය 

සම්පත් දායකත්වය ලබාදීම සඳහා සම්බන්වීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

 මවනත් කෘෂිකාර්ික ප්රදර්ශන, උත්සව, සම්මන්වත්රණ, සමුළු හා ශ්රී ලංකා ගුවන්ව විදුලි 

සංසේථාව මඟින්ව විකාශය කරනු ලබන “සු ාරති” සජීවි ගුවන්ව විදුලි වැඩසටහන 

සම්බන්වීකරණය කිරීම. 

 

 1.3.3 කෘෂි යස්වා අංශය 
මමම අංශය මඟින්ව ම ාවිජන සංවර්ධන කටයුතු (සුළු වාරිමාර් ) සහ ම ාවිජන සංවර්ධන දිසේික් 

කාර්යාල/ ම ාවිජන මසේවා මධයසේථාන සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර  ැනීමම් ක්රියාවලියට අදාළ 

අමාතයාංශයීය සම්බන්වීකරණය, කුඹුරු ඉඩම් මවනත් කාර්යයන්වට මයදීම සම්බන්වධ ඉල්ලීම් / 

පැිණිලි සම්බන්වධමයන්ව කටයුතු කිරීම, අඳ ම ාවි  ැටළු, සුළු වාරිමාර් , කෘෂිකාර්ික ඉඩම් 

මල්ඛ්න, කෘෂිපාර හා පුරන්ව කුඹුරු අසේවැේදීම පිළිබඳ  ැටළු සම්බන්වධමයන්ව කටයුතු කිරීම, 2011 

අංක 46 දරණ ම ාවිජන සංවර්ධන ( සංමශෝධන ) පනතින්ව සංමශෝධිත 2000 ස ා පිිටුීම ආදී 

කටයුතු සම්බන්වීකරණය, ම ාවි සංවිධාන හා ම ාීන්වම න්ව අමාතයාංශයට ලැමබන විවිධ  ැටළු 

සම්බන්වධමයන්ව කටයුතු කිරීම, ම ාවි මසවණ වයාපෘතියට අත්කර ත් ඉඩම් අත්හැරීම් 

සම්බන්වධමයන්ව කටයුතු කිරීම සිදු මකමර්. එමසේම මමම අංශයට අදාළ කටයුතු සම්බන්වධමයන්ව 

අමාතය මණ්ඩල සංමේශ සැකසීම, විවිධ අමාතයාංශ මඟින්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාතය මණ්ඩල 

සංමේශ සඳහා නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම හා පාර්ලිමම්න්වතු වාචික ප්රශේන සඳහා පිළිතුරු සැපයීම ද 

සිදු මකමර්. 

 

 

අංශය මඟින් සිදුකරන ප්රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන් 

 

 ම වතු ව ා ප්රවර්ධන වැඩසටහන. 

 මී මැසි පාලන වයාපෘතිය. 

 ම ාවිජන සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්වතුව මඟින්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන කුඩා වැව්න 1500 ක 

මරාන්වමඩ ඉවත් කිරීම, පුනරුත්ථාපනය හා ප්රතිසංසේකරණ වැඩසටහන. 

 කාලගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකාර්ික වයාපෘතිය සම්බන්වීකරණය. 
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 1.4 කෘෂි තාක්ෂණ අංශය 

      1.4.1 කෘෂි තාක්ෂණ අංශය 

දිවයින පුරා කෘෂි තාක්ෂණික ක්මෂේත්රය හා සේවා ාවික සම්පත් කළමනාකරණ ක්මෂේත්රයට අදාළ 

පර්මේෂණ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අනුග්රහය ලබාදීම හා ඵේවා සම්බන්වීකරණය කරින්ව 

ප්ර තිය අත්කර  ැනීමට ක්රියා කිරීමත් කෘෂිකාර්ික අණ පනත් නියාමනය කරින්ව කෘෂිකර්මයට 

අදාළ නීතිමය රාමුව ශක්තිමත් කිරීමත් මමම අංශය මඟින්ව සිදුකරනු ලැමබ්.  

 

කාර්යයන්  

1. ආහාර මබෝ  ප්රමේද නිපදීම, වැඩිදියුණූ කිරීම හා එලදායීතාව ඉහළ දැමීම සම්බන්වධ 

පර්මේෂණ හා වයාපෘති මයෝජනා ලබා  ැනීම, ප්රතිපාදන ලබාදීම, මූලය පරිපාලනය, ප්ර ති 

සමාමලෝචනය හා පසු විපරම. 

2. කෘෂිකාර්ික ක්මෂේත්රයට අදාළ නීතිමය රාමුව ශක්තිමත් කිරීමට අදාළ කටයුතු ඉටු කිරීම.  

3. ආහාර මබෝ  ආශ්රිත ආනයන අපනයන කටයුතු නියාමනය සඳහා ශාක නිමරෝධායන මසේවය 

ශක්තිමත් කිරීම සඳහා උපමේශනාත්මකව මැදිහත්ීම.  

4. අපනයන හා ආනයන ක්රියාවලිමේදී විවිධ පාර්ශව මඟින්ව මයාමු කරන ලිපි සඳහා  මල්කම් 

තුමාමේ , අතිමර්ක මල්කම් තුමාමේ පිලිතුරු  ආයතන මවත මයාමු කිරීම . 

5. පසු අසේවනු තාක්ෂණික පර්මේෂණ හා වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළ සහාය ලබාදීමම් 

කටයුතු ඉටු කිරීම. සේවා ාවික සම්පත් කළමනාකරණ සහ පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු 

සම්බන්වධමයන්ව කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට පැවරී ඇති ව කීම් ඉටු කිරීම.  

6. පළිමබෝධ පාලනය හා පළිමබෝධ නාශක සම්බන්වධ පරිපාලන කටයුතු ඉටු කිරීම සහ නීති 

ප්රතිපාදන ලබාදීමට ක්රියා කිරීම.  

       -1980 අංක 33 දරන පලිමබෝධ නාශක පාලන පනතට අදාලව 2018 වර්ෂමේදී  ැසට් පත්ර       

මදකක් මඟින්ව සංමශෝධන පලකිරීම . 

7. 1951අංක 09 දරන  සේ මහලීමම් පාලන පනතට අනුව ක්රියා කිරීමමන්ව මකාසේ මදල් හා තල් 

 සේ රැක  ැනීමට කටයුතු කිරීම. 

8. පාංශු මපෝෂණය ඉහල දැමීමට අඳාල කටයුතු සහ ඵේකාබේධ පැලෑටි මපෝෂණ පේධති ආශ්රිත 

කටයුතු සඳහා සහය ීම. 1996 අංක 24 දරණ පාංශු සංරක්ෂණ පනතට අඳාලව 

අමාතයාංශමයන්ව 2018 වසමරි කිසිවක්  සිදු මනාවුනත් 2017 වසමර්දී පාංශු සංරක්ෂණ 

මණ්ඩලයක් පත් කරන ලදී. 

9. පසේ පරීක්ෂණ කටයුතු සහ මපාමහාර නිර්මේශ ලබාදීමට අදාළ වයාපෘති ක්රියාත්මක කරීම. 

 

10. බීජ හා මරෝපණ ද්රවය වලට අදාලව  බීජ පනතට අදාළ කාර්යය නියාමනයට අවශය කටයුතු 

ඉටු කිරීම.  

11. 1951  සිට කෘෂි මයදවුම් හා කෘෂි ආම්පන්වන ආනයනමේදී  බදු සහන නිර්මේශ ලබාදීම .  

 

1.4.2 වාපෘති අංශය 

 

කෘෂි තාක්ෂණ අංශමේ උප අංශයක් මලස සේථාපිත ී ඇති මමම අංශය පහත මූලික ව කීම් වලින්ව 

සමන්වවිත මව්න. 

 අමාතයාංශය යටමත් පවත්නා විවිධ ආයතනවලින්ව ලැමබන වයාපෘති මයෝජනා සංවර්ධනය 

මකාට ආධාර මදන ආයතන මවත මයාමු කිරීම හා ඒවා අනුමත වූ පසු ක්රියාත්මක කිරීමම් 

ආයතන මවත  ාරදීම හා ක්රියාත්මක වන අවසේථාමව්න පසු විපරම් කිරීම. 
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 විමේශීය රටවල් හා ජාතයන්වතර ආයතන සමඟ සබඳතා ම ාඩනැගීම, මදපාර්ශවයට 

වාසිදායක තත්වයන්ව ඇති වන පරිදි විමේශ සබඳතා පවත්වා  ැනීම. 

 ජාතයන්වතර මවළදාමට අදාළව අන්වතර්ජාතික මවළඳ ගිවිසුම්වලට අදාළ මතාරතුරු සැපයීම 

හා කෘෂිකාර්ික ක්මෂේත්රයට අදාළව ඒවා සම්බන්වීකරණය කිරීම. 

 රාජය පුේ ලික හවුල්කාරිත්වය යටමත් වයාපෘති සංවර්ධනය කිරීම හා ඒවාමේ ක්රියාත්මක 

ීම සම්බන්වීකරණය. 

 

මූලික ක්රියාකාරකම්  

 එක්සත් ජාතීන්වමේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානමේ (FAO) ක්රියාත්මක වන වයාපෘති (ශ්රී 

ලංකාමව්න ප්රමුඛ් පළතුරු අ ය දාමමේ නිෂේපාදනය වැඩිදියුණු කිරීම හා වාණිජකරණයට ආධාර 

කිරීමම් වයාපෘතිය) සම්බන්වීකරණය හා FAO ආයතනය සම්බන්වීකරණ කටයුතු.  

 JICA ආයතනයට වයාපෘති මයෝජනා ඉදිරිපත් මකාට ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම හා ඒවාමේ 

සම්බන්වීකරණ කටයුතු. 

 ආසියානු ආහාර හා කෘෂිකාර්ික සහමයෝගීතා මුල පිරුම (AFACI) ආයතනමේ ශ්රී ලංකාමව්න 

ජාතික සම්බන්වීකරණ ඒකකය මලස කටයුතු කිරීම හා ඊට අදාළ වයාපෘති සම්බන්වීකරණය, 

ඊට අදාළ අන්වතර්ජාතික සමුළු/ වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම. 

 ජාතයන්වතර කෘෂිකර්මය සඳහා වූ මකාරියානු වයාපෘතිය (KOPIA) ශ්රී ලංකාමව්න මධයසේථානය 

සමඟ සම්බන්වීකරණය . 

 ආසියානු ඵලදායීතා සංවිධානමේ (APO) ජාතයන්වතර වැඩමුළු මේශීය වශමයන්ව සංවිධානය 

කිරීම හා ආයතනමේ අමනකුත් සම්බන්වීකරණ කටයුතු. 

 ආසියානු අප්රිකානු ග්රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය (AARDO) සඳහා වයාපෘති මයෝජනා ඉදිරිපත් 

කිරීම, එම වයාපෘතිය (ශ්රී ලංකාමව්න වාණිජමය මදල් සඳහා වූ සමාරම් ක වයාපෘතිය) 

සම්බන්වීකරණය මකාට පැවැත්ීම. 

 අමනකුත් ජාතයන්වතර සංවිධාන (CAPSA, APPPC, TFNET, WFP, CIRDAP) සමඟ 

අවමබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන්ව කිරීමට අවශය කටයුතු සිදු කිරීම,  අත්සන්ව කරනු ලැබූ 

අවමබෝධතා ගිවිසුම්වල ප්ර තිය සමාමලෝචනය. 

 විවිධ රටවල් හා ජාතයන්වතර සංවිධාන සමඟ අවමබෝධතා ගිවිසුම් (MOU) අත්සන්ව කිරීමට 

අවශය කටයුතු සිදු කිරීම, අත්සන්ව කරනු ලැබූ අවමබෝධතා ගිවිසුම්වල ප්ර තිය සමාමලෝචනය 

 ජාතයන්වතර මවළදාමට අදාළව රාජකාරී කටයුතු හා ජාතයන්වතර මවළඳ ගිවිසුම් 

(SAPTA,PFTA, DFTA,CFTA) වලට අදාළ රාජකාරී කටයුතු. 

 රාජය, මපෞේ ලික හවුල්කාරිත්වය යටමත් මකමරන වයාපෘති සම්බන්වීකරණය. 

1.5 සැලසුම් අංශය 

 
ජාතික අවශයතාවයන්ව සඳහා ඒකාබේධ ප්රමව්නශයන්ව හඳුනා  නිින්ව කෘෂි ක්මෂේත්රමේ සංවර්ධන 

කටයුතු සැලසුම්  මකමරන අතර, එකී සැලසුම් අමාතයාංශයට අනුබේධ මදපාර්තමම්න්වතු හා ආයතන 

හරහා දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කිරීමට  කටයුතු සැලසුම් කිරීමත්, අවශය මාර්ම ෝපමේශනය ලබා 

දීමත්, එම කාර්ය සඳහා මවන්ව මකමරන ප්රතිපාදන අනුව මූලය හා ම ෞතික ප්ර තිය සමාමලෝචනය 

කිරීමත් සැලසුම් අංශය විසින්ව සිදු කරනු ලැමබ්. එිදී පහත සඳහන්ව මූලික කාර්යයන්ව මමම අංශය 

මඟින්ව සිදු මකමර්. 
 

 සෑම වර්ෂයකම අම ෝසේතු මස අවසන්ව ීමට ප්රථම ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අමාතයාංශමේ සියළු 

ආයතන මඟින්ව නව වයාපෘති මයෝජනා ලබා  ැනීම හා ඒවාමේ ජාතික අයවැය 
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මදපාර්තමම්න්වතුමව්න නිර්ණායකයන්වට අනුකූලව සකසේ කිරීම සහ ඒ අනුව වඩා මයෝ ය නව 

මයෝජනා මල්කම්තුමාමේ අනුමැතිය සිතව ජාතික ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්වතුව සහ 

ජාතික අයවැය මදපාර්තමම්න්වතුව මවත මයාමු කිරීම. 

 විමශේෂ අයවැය මයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්වධව (වාර්ෂිකව පාර්ලිමම්න්වතුමව්න ඉදිරිපත් 

වන අයවැය කතාව අනුව) අමාතයාංශ මවත ඒ ඒ වර්ෂය සඳහා මවන්ව මකමරන ප්රතිපාදන හා 

මයෝජිත අයවැය මයෝජනා පිළිබඳ අදාළ මදපාර්තමම්න්වතු / ආයතන දැනුම්වත් කර ලබා 

 න්වනා වයාපෘති වාර්තා සමාමලෝචනයට ලක්කර, ජාතික අයවැය මදපාර්තමම්න්වතුවට සහ 

ජාතික ක්රම සම්පාදන මදපාර්තමම්න්වතුව මවත මයාමු කර අදාළ නිර්මේශ හා අනුමැතිය ලබා 

 ැනීම, වැය ප්රතිපාදන මවන්ව කර  ැනීම හා ඊට අදාළ සියළු කටයුතු සම්බන්වීකරණය. 

 අදාළ වර්ෂය සඳහා  ාණ්ඩා ාරය විසින්ව වාර්ෂික අයවැය ඇසේතමම්න්වතු මඟින්ව මවන්වකරනු 

ලබන ප්රතිපාදන හා විමශේෂ අයවැය මයෝජනා සඳහා ලැමබන ප්රතිපාදන වලට අනුව සකසේ  

මවන වාර්ෂික ක්රියාත්මක සැලසුම් මල්කම්තුමාමේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම, සංමශෝධන 

පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය අනුමත වාර්ෂික සැලැසේම ජාතික 

ක්රමසම්පාදන මදපාර්තමම්න්වතුව සහ ජාතික අයවැය මදපාර්තමම්න්වතුව මවත මයාමු කිරීම සහ 

ඉහත ක්රියාත්මක සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමම් ක්රියාවලියට අදාළ ආයතන සමඟ 

සම්බන්වීකරණය. 

 ක්රියාත්මක සැලැසේමට අනුකූලව මාසික, කාර්තුමය හා වාර්ෂික වශමයන්ව ප්ර ති වාර්තා ලබා 

 ැනීම සහ මාසිකව සහ කාර්තුමය වශමයන්ව සංවර්ධන වැඩසටහන්ව වල ප්ර තිය 

සමාමලෝචනය කිරීම, වාර්ෂික ක්රියාකාරී සැලැසේමම් කාර්තුමය මූලය හා ම ෞතික ඉලක්ක 

වලට සාමප්තක්ෂව සංවර්ධන වැඩසටහන්ව වල ප්ර ති සමාමලෝචන ආයතන අනුව සිදු කිරීම. 

 අමාතයාංශමේ සියළුම ආයතන හා අංශයන්ව ඇතුලත් රාජය ආමයෝජන සැලැසේම සකසේ කිරීම. 

 අමාතයාංශය සහ ඊට අනුබේධ මදපාර්තමම්න්වතු සහ ආයතනවල මාසික / කාර්තුමය ප්ර තිය 

වයාපෘති කළමනාකරණ හා අීක්ෂණ  මදපාර්තමම්න්වතුව, ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ීක 

කටයුතු අමාතයාංශය, අමාතය මණ්ඩලය, ජනාධිපති කාර්යාලය වැනි ප්ර ති අීක්ෂණ අංශ 

මවත මයාමු කිරීම. 

 අමාතයාංශමේ වාර්ෂික අයවැය ප්රකාශනය  ාෂා තුමනන්ව සකසේ මකාට පාර්ලිමම්න්වතුමව්න   

ස ා ත කිරීමට  කටයුතු කිරීම සහ  කාර්යසාධන වාර්තාව  ාෂා තුමනන්ව සකසේ මකාට අදාළ 

අංශ මවත මයාමු කිරීම. 

 පාර්ලිමම්න්වතු කාරක ස ා / කිටු රැසේීම් (රාජය ගිණුම් කාරක ස ාව/ ආංශික අීක්ෂණ අණු 

කිටු රැසේීම්) සඳහා අවශය වාර්තා සකසේ කර ඉදිරිපත් කිරීම. 

 ප්රතිඵල පාදක මමමහයුම් හා ඇ යුම් රාමුව සකසේ කිරීම සහ කාර්තුමය වශමයන්ව ප්ර තිය 

වයාපෘති අීක්ෂණ මදපාර්තමම්න්වතුව මවත වාර්තා කිරීම. 

 රජමේ ප්රවෘත්ති මදපාර්තමම්න්වතුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව හා මවනත් රාජය ආයතන වලින්ව 

මකමරන ඉල්ලීම් වලට අදාළ දත්ත හා මතාරතුරු ලබා දීම. 

 අමාතයාංශමේ දැක්ම, මමමහවර හා අරමුණු ළඟාකර  ැනීම සඳහා සියළු සංවර්ධන 

වැඩසටහන්ව මමමහයීම. 

 

1.6 යමයහයුම් හා ඇගයුම් අංශය 

වයාපෘති මයෝජනාවලට අනුකූලව කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය මඟින්ව ක්රියාත්මක වයාපෘති නිවැරදි 

දිශානු තව මමමහයීම මමම අංශමේ ප්රධාන අරමුණ මව්න. 
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කාර්ය ාරය 

 කෘෂිකාර්ික සංවර්ධන වැඩසටහන්ව හා වයාපෘති බිම් මට්මමම් ක්රියාත්මක වන ආකාරය 

අීක්ෂණය කිරීම, ප්ර තිය විමසීම හා පසු විපරම් කිරීම. 

 ප්ර ති සමාමලෝචනය කිරීම සඳහා සතිපතා රැසේීම් හා මාසික කාර්තුමය හා දිසේික් මට්ටමම් 

රැසේීම් පැවැත්ීම. 

 දිසේික් කෘෂිකාර්ික කිටුවල කටයුතු අීක්ෂණය කිරීම. 

 දිසේික්කවල සිටින කෘෂිකර්ම අමාතයාංශ නිලධාරීන්ව මමමහයුම් හා ඇ යුම් කටයුතුවලට 

මයාදවා  ැනීම. 

 වයාපෘතිවල අදාලත්වය, කාර්යක්ෂමතාවය, සඵලදායීතාවය, බලපෑම හා තිරසාර ාවය පිළිබඳ 

ඇ යීම. 

 අමාතයාංශ මල්කම් විසින්ව පවරන මවනත් රාජකාරී ඉටු කිරීම. 

 

1.7 සංඛ්ා යල්ඛ්න අංශය 

 
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශමේ ආරම් ක අවධිමේ සිටම සංඛ්යා මල්ඛ්න අංශය සේථාපිතව තිබී ඇත. 

කෘෂිකාර්ික මතාරතුරු රැසේ කිරීම, විශේමල්ෂණය කිරීම හා වාර්තා සකසේ කිරීම මමම අංශය මඟින්ව සිදු 

කරනු ලබන අතර අමාතයාංශයට හා අමනකුත් දත්ත  ාවිතා කරන්වනන්වට අවශය දිසේික්ක 17 ක 

මතාරතුරු ලබාදීම සිදු කරයි. ජාතික කෘෂිකාර්ික ප්රතිපත්ති හා සැලසුම් සකසේ කිරීම හා ක්රියාත්මක 

කිරීම සඳහා අවශය කාලීන දත්ත අමාතයාංශයට සැපයීම ප්රධාන ව කීමකි. එමසේම අමාතයාංශය 

මඟින්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන්ව සඳහා ප්රාමයෝගිකව සහාය දැක්ීම මමම අංශය 

මඟින්ව සිදු කරයි. 

සංඛ්යාමල්ඛ්න අංශය මඟින්ව පහත සඳහන්ව වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කරයි. 

 කෘෂිමබෝ  නිෂේපාදන පුමරෝකථන වැඩසටහන  

 ඉදිරි ව ා වර්ෂ සඳහා ඉලක්ක ඇතුළත් කෘෂි නිෂේපාදන සැලැසේම සකසේ කිරීම, මුද්රණය කිරීම 

සහ මබදා හැරීම. ඉලක්කවලට අදාල ප්ර තිය මාසිකව සමාමලෝචනය කරන අතර ප්ර ති 

සමාමලෝචන වාර්තා සැකසීම , වාර්ෂිකව යල කන්වනමේ ළූණු ව ාව පිළිබඳව ක්මෂේත්ර 

පරීක්ෂාකර ප්ර තිය හා නිෂේපාදන පුමරෝකථන ඉදිරිපත් කිරීම. 

 අමාතයාංශය මඟින්ව පවරනු ලබන මවනත් රාජකාරී කටයුතු 

සංඛ්යාමල්ඛ්න අංශමේ කාර්ය මණ්ඩලය ජන මල්ඛ්න හා සංඛ්යාමල්ඛ්න මදපාර්තමම්න්වතුමව්න 

නිලධාරීන්ව වශමයන්ව මකාටසේ මදකකින්ව යුක්ත මව්න. ජනමල්ඛ්න හා සංඛ්යාමල්ඛ්න මදපාර්තමම්න්වතුමව්න 

නිලධාරීන්ව සමීක්ෂණ, සං ණන සහ සංඛ්යාමල්ඛ්න වාර්තා සැකසීම සඳහා අවශය තාක්ෂණික ව කීම් 

දරණ අතර කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට අනුයුක්තව මසේවය කරනු ලැමබ්. 

 

1.8  විගණන අංශය 

කෘෂිකර්ම අමාතයංශමේ  අ යන්වතර පාලන පේධතිමේ ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම හා ඇ යීම සිදු 

කර අවශය නිර්මේශ ලබාදීම සඳහා පිිටුවා ඇති සේවාීන ඇ යීම් ඒකකයකි. මමම ඒකකය මඟින්ව 

මු.මර. 133 යටමත් දක්වා ඇති රාජකාරී, ව කීම් හා කාර්යයන්ව ඉටුකිරීම උමදසා කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශමේ මල්කම්තුමාමේ සෘජු අීක්ෂණය යටමත් ක්රියාත්මක වන ඒකකයක් මලස මමම අංශය 

පිිටුවා ඇත. 
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කාර්ය ාරය 

 අමාතයාංශමේ කටයුතු සම්බන්වධමයන්ව අ යන්වතර පාලනමේ ප්රමාණවත් බව හා විධිමත් බව 

පිළිබඳව අඛ්ණ්ඩව සමීක්ෂණය සහ සේවාීන ඇ යීමක් කර මල්කම්වරයා මවත වාර්තා කිරීම. 

 අමාතයාංශය මවත පැවරී ඇති සංවර්ධන වයාපෘති සහ මයෝජනා ක්රම ක්රියාත්මක කිරීම 

 සැලසුම් හා වැඩසටහන්ව අමප්තක්ෂිත පරිදි අමාතයාංශමේ අරමුණු ඉටුවන පරිදි කාර්යක්ෂමව 

හා ඵලදායීව ක්රියාත්මක ීම සහ ප්ර තිය පිළිබඳ සේවාීන ඇ යීමක් කර මල්කම්වරයා මවත 

වාර්තා කිරීම 

 

විගණන පරීක්ෂණ හා වියශ්ෂ පරීක්ෂණ වලට අදාල ප්රගතිය 
 

ආයතනය       වි ණන/විමශේෂ පරීක්ෂණ සංඛ්යාව 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය        05 

කෘෂිකර්ම මදපාර්තමම්න්වතුව       01 

ම ාවිජන සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්වතුව      02 

කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ ප්රතිපත්ති ස ාව     04 

ජාතික ආහාර ප්රවර්ධන මණ්ඩලය      01 

මහක්ටර් මකාබ්බෑකඩුව ම ාවි කටයුතු පර්මේෂණ හා පුහුණු ආයතනය    02 

මපාමහාර මල්කම් කාර්යාලය       02 

සී/ස ලංකා මපාසේමප්තට් සමා ම       01 

සී/ස ලංකා මපාමහාර සමා ම       02 

ී අමලවි මණ්ඩලය        02 

පශේචාත් අසේවැන්වන පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය     01 

කෘෂිකර්ම නීකරණ වයාපෘතිය       02 

ම ාවි  ාරකාර අරමුදල        03 

ආයතනය       වි ණන/විමශේෂ පරීක්ෂණ සංඛ්යාව 

ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු අංශ  (නාරාමහේන්වපිට ආර්ික මධයසේථානය)  01 

වාරිමාර්  අංශය        01 

ීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අංශය  (සී-මනෝර් පදනම)              02 

පශු සම්පත් සංවර්ධන අංශය (ිල්මකෝ සමා ම)                01  
        
 

සමසේථයක් මලස සංවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳ පසු විපරම් ක්රියාවලිය පිළිබඳව අධයයනය කළ අතර 

කාර්යක්ෂම පසු විපරම් ක්රියාවලියක් සකසේ කිරීමම් අවශයතාවය හා වැද ත්කම පිළිබඳව වි ණන 

කළමනාකරණ කිටුව හරහා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන ලදී. 
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2020 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම අංශයේ මූල ඉලක්කය  (රුපියල්) 

 

පුනරාවර්තන  61,687,017,100 

ප්රාේධන  15,827,716,473 

එකතුව  77,514,733,573 
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සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ මූල ප්රගතිය (සාරාංශය) – කෘෂිකර්ම අංශය 

2019.12.31 - මූල ප්රගතිය (අතැති බිල් සමඟ) 

වැය ශීර්ෂය 
වැඩසටහන / 

වාපෘතිය 

යවන් කළ 

මුදල 

(රු. මි) 

වියදම කළ 

මුදල 

(රු. මි) 

වියදම 

(%) 
ක්රියාත්මක ආයතනය 

අමාතයාංශය 
වැය ශීර්ෂය - 

118 

ආහාර 
සුරක්ෂිතතාවය 
පිළිබඳ විමශේෂ 

වැඩසටහන (ජාතික 
ආහාර නිෂේපාදන 
සංග්රාමය) 

1,239.00 1,172.00 95% 
අමාතාංශය / 

කෘෂිකර්ම 

යදපාර්තයම්න්තුව  / 

යගාවිජන සංවර්ධන 

යදපාර්තයම්න්තුව මවනත් සංවර්ධන 
වැඩසටහන්ව 

6,979.04 6,163.32 88% 

118-02-4-
1504 

සංවර්ධන සහනාධාර 
(මපාමහාර) 

35,000.00 34,966.48 

93% අමාතාංශය / 

යගාවිජන සංවර්ධන 

යදපාර්තයම්න්තුව 
118-02-4-

1409 

මපාමහාර පනත 
ක්රියාත්මක කිරීම 

24.00 11.83 

118-02-3-
1505 

දායක මුදල් ම ීම 46.00 43.06 94% 

● වැය ශීර්ෂය - 

118 

කෘෂිකාර්ික 
සංවර්ධන 

ආයතන(ප්රධාන)                                         
394.00 209.64 53% 

යහක්ටර් යකාබ්බෑකඩුව 
යගාවි කටයුතු පර්යේෂණ 

හා පුහුණු කිරීයම් 

ආයතනය /හදබිම 
අධිකාරිය/ ශ්රී ලංකා 

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ 
ප්රතිපත්ති ස ාව/ 

කෘෂිකාර්මික හා යගාවිජන 

රක්ෂණ මණ්ඩලය /ජාතික 
ආහාර ප්රවර්ධන මණ්ඩලය  
/ ී අයලවි මණ්ඩලය 

● වැය ශීර්ෂය - 
285           

(වියශ්ෂ 
වාපෘති 

පර්මේෂණ සහ 
සංවර්ධන 

198.67 171.29 86% 

කෘෂිකර්ම 

යදපාර්තයම්න්තුව 
වයාපෘති හා පුහුණු 193.06 159.01 82% 

බීජ සහතික කිරීම හා 
පැළෑටි සංරක්ෂණ 

472.00 4500.44 95% 

● වැය ශීර්ෂය - 
281 

සංවර්ධන 
ක්රියාකාරකම් 

3486.50 2559.74 73% 
ම ාවිජන සංවර්ධන 
මදපාර්තමම්න්වතුව 

● අයවැය 
යයෝජනා 

ම ාීන්ව සඳහා කෘෂි 
වයාපාර ආධාරක 
මයෝජනා ක්රමය 

200.00 10.45 5%  කෘෂිකර්ම 
අමාතයාංශය  
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සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ මූල ප්රගතිය (සාරාංශය) - 2019 

ප්රධාන අංශ 

2019.12.31 -  (අතැති බිල් සමඟ) 

 

 

අංශය 

යවන් කළ මුදල 

(රු. මිලියන) 

වියදම (අතැති 

බිල්පත් සමඟ)  

(රු. මිලියන)  

වියදම (%) 

1. කෘෂිකර්ම අංශය 48,232.27 46,059.35 95%  

2. වාරිමාර්  අංශය 
26,564.74 13,080.32 49% 

● අයවැය යයෝජනා 
300.00 71.00 24% 

3.ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු අංශය 

(2019.09.30 දක්වා) 
1,075.00 45.68 0.04% 

4. ීවර අංශය (2019.09.30 දක්වා) 
5,268.41 1,587.71 30% 

● අයවැය යයෝජනා 300.00 - 0% 
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වර්ෂ 2020 සඳහා යවන් කළ ප්රතිපාදන සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් 

 

අනු 

අංකය 
වැය ශීර්ෂය වැඩසටහන / වාපෘතියේ නම 

2019 

සඳහා 

යවන් කළ 

මුදල 

(රු. මි) 

2020 සඳහා 

අයේක්ෂිත 

මුදල 

(රු. මි) 

1 118-02-03-1505 දායක මුදල් ම ීම 46.00 46.00 

2 118-02-03-20-2509 
ආහාර සුරක්ෂිතතා විමශේෂ 
වැඩසටහන 

1,239.00 2000.0 

3 118-02-03-26-2507 
විශේවවිදයාල සමඟ ජාතික 
කාෂිකාර්ික පර්මේෂණ සැලැසේම 
ක්රියාත්මක කිරීම (NARP) 

10.00 30.10 

4 118-02-03-37-2506 
කුඩාවැව්න හා එල්ලං ා පේධති 
පුනරුත්ථාපනය 

200.0 500.00 

5 118-02-03-39-2507 
කෘෂිකර්ම ක්මෂේත්රමේ නවයකරණ 
වයාපෘතිය  (ASMP) 

2,076.48 4,050.00 

6 118-02-03-40-2506 
කුඩා වැව්න  1500  ප්රතිෂේඨාපනය හා 
ප්රතිසංසේකරණය,  මරාන්වමඩ ඉවත් 
කිරීම 

750.00 1500.00 

7 118-02-03-43-2202 
ම ාීන්ව සඳහා අනිවාර්ය මබෝ  
රක්ෂණය 

3,502.00 4520.00 

8 
118-02-03-47-2506 මේශගුණික සුහුරු වාරිමාර්  

කෘෂිකාර්ික වයාපෘතිය (CSIAP) 

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

9 
118-02-04-1409 

සංවර්ධන සහනාධාර 
24.00 26.00 

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

 උප එකතුව 43,047.48 
68169.10 

 

 

අනු 

අංකය 

අයවැය යයෝජනා 

යේද අංකය 
වැඩසටහන / වාපෘතියේ නම 

2019 සඳහා යවන් කළ 

මුදල (රු. මි) 

1 25 
ම ාීන්ව සඳහා කෘෂි වයාපාර 
ආධාරක මයෝජනා ක්රමය 

200.00 

 උප එකතුව 200.00 

 මුළු එකතුව 43,247.48 
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ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහතික කරන වැඩසටහන 

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන් සාරාංශය 2019.12.31 දක්වා  

(මූලය ප්ර තිය අතැති බිල් සමඟ) 

 

අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 

01 කෘෂිකර්ම අමාතාංශය 151.69 12.90 8.5 

1.1 E- agriculture 5.4 2.6 48 

1.2 
කෘෂිකාර්ික වයාපෘති සම්බන්වධමයන්ව මමමහයුම් හා 

ඇ යුම් කාර්යයන්ව 
2.08 1.04 50 

1.3 කෘෂිකර්ම ප්රදර්ශනය හා මාධය වැඩසටහන 29 23.65 82 

1.4 

කෘෂිකාර්ික ඉඩම්වලට වන සතුන්වම න්ව වන හානි 

අවම කිරීම සඳහා තිරසාර වැඩසටහනක් වැඩි දියුණු 

කිරීම 

 

0.93 

 

0.92 99 

1.5 

කෘෂි  ම්මාන වැඩසටහන විමේශ රටවල එළවළු 

ව ා කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත  ෘහ 

ඉදි කිරීම 

22.47 0.40 2 

1.6 වාණිජ මට්ටින්ව රටමදල් ව ා කිරීම ආරම්  කිරීම 0.00 - - 

1.7 
රුක් මරෝපණය නිිත්මතන්ව මනාිලමේ පළතුරු 

පැළ සැපයීම 
8.00 4.74 59 

1.8 කෘෂි ගම්මාන වවසායක සංවර්ධන වැඩ සටහන 57.71 43.93 76 

1.8.1 

 
ම ාවි සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම හා බල  ැන්වීම 

7.49 

 

- 

 
- 

1.8.2 ම ාීන්වට ම ාවිපල යන්වත්ර උපකරණ සැපයීම 23.97 23.91 100 

1.8.3 කෘෂි වාරිමාර්  ප්රතිසංසේකරණය 10.00 9.3 93 

1.8.4 මී මැසි පාලන වැඩසටහන 0.32 0.031 9.7 

1.8.5 වාණිජ පළතුරු  ම්මාන වැඩසටහන 0.32 0.29 91 

1.8.6 වැසි ජල සංරක්ෂණ වැඩසටහන 0.88 - - 

1.8.7 
යකා ල ග්රා.නි.මකාට්ඨාශමේ ම විලියන්ව 

බල ැන්වීම 
1.09 - - 

1.8.8 
කෘෂි වයවසායකත්වය සංවර්ධනය පුහුණු හා 

දැනුවත් කිරීම 
0.5154 0.12 23 
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අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 

1.8.9 හතු ව ාව ප්රවර්ධනය කිරීම 1.02 0.75 74 

1.8.10 උඩුතුරාව සිට අරාව දක්වා (ි.85) කෘෂි මාර්  සංවර්ධනය 10.20 6.96 68 

1.8.11 මරාඩියක්කාරවල පුනරුත්ථාපනය 1.88 1.78 95 

2.0 කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව 271.53 223.33 82 

2.1 
ආහාර නිෂේපාදන අංශමේ මසේනා දළඹුවා හා මවනත් 

වසන්ව ත කළමනාකරණය  
48.30 44.00 91 

2.2 
කෘෂි යන්වමත්රෝපකරණ  ාවිතය ප්රවර්ධනය කිරීම මඟින්ව 

ම ෝ  ඵලදායීතාවය වැඩි කිරීම  
9.52 8.41 88 

2.3 තිරසාර ම ෝ  කළමනාකරණ  විකල්ප ප්රවර්ධනය  5.7 4.78 84 

2.4 
ශ්රී ලංකාමව්න පළතුරු අංශය සංවර්ධනය කිරීම හා වයාප්තත 

කිරීම  
24.70 21.60 87 

2.5 
එළවළු හා පළතුරු විෂයමයි බර මලෝහ ද්රවය හා 

කෘිනාශක අවමශේෂ නිසා අපවිත්රීම නිශේචය කිරීම   
13.20 11.97 91 

2.6 මී මැසි පාලන සංවර්ධන වැඩසටහන 2019  1.10 0.60 55 

2.7 බීජ ම ාවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන  7.70 4.41 57 

2.8 එක වහලක් යට සාප්තපු සංකීර්ණ සංවර්ධන  වැඩසටහන   29.30 18.04 62 

2.9 
ප්රශසේථ කළමනාකරණ ක්රම උපමයෝගී කර  නිින්ව ී 

ව ාව ආශ්රිත ඵලදායිතා වර්ධනය   
12.06 11.79 98 

2.10 
උදයාන ම ෝ  ව ාමව්න ප්රධාන වසං ත  හා මරෝ  

කළමනාකරණ (BTPM) වැඩසටහනක් වැඩි දියුණු කිරීම   
2.70 2.46 91 

2.11 

පළතුරු මැසේසන්වම න්ව වන හානි පිටු දැකීම සඳහා 

 ැමාකිරණ හා වාෂේප නීකරණ ප්රතිකර්ම ක්රමයක් වැඩි 

දියුණු කිරීම  

1.80 1.79 99 

2.12 
තිරසාර වසං ත කළමනාකරණ තාක්ෂණ වැඩි දියුණු 

කිරීම හා ප්රචලිත කිරීම  
4.52 4.20 93 

2.13 
ග්රාමීය වැව්න ආශ්රිත මේශගුණ සුහුර ම ාවිපල සංවර්ධනය 

කිරීමම් මාදිලියක් වැඩිදියුණු කිරීම  
8.60 7.68 89 

2.14 
මවනත් මෂේත්ර ම ෝ  සඳහා නිෂේපාදන හා ඵලදායීතා 
ඉහළ නැංීම 

61.81 54.08 87 

2.15 

මජයෂේඨ කළමනාකරණ නිලධාරීන්ව සඳහා පුහුණු කරුවන්ව 
පුහුණු කිරීමම් වැඩසටහන - පළතුරු, එළවළු, ී මවනත් 
ක්මෂත්ර ම ෝ , ම ාවිපළ යන්වත්ර සුත්ර හා ජල 
කළමනාකරණ 

1.50 0.78 52 

2.16 
උපරිම ම ෝ  ඵලදායීතාවයක් සහතික කිරීම සඳහා 
පාරිසරික ිතකර ශාක මපෝෂණ කළමනාකරණ 
වැඩසටහනක් වැඩි දියුණු කිරීම  

4.00 3.90 98 
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අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 

2.17 
කාන්වතා වයවසායකත්ව සංවර්ධනය මඟින්ව ජීවමනෝපාය 
වැඩි දියුණු කිරීම  

26.26 18.20 69 

2.18 
අන්වතර් කාලීන ව ාවක් වශමයන්ව මුං ව ාව ප්රවර්ධනය 
කිරීම  

8.70 4.57 53 

3.0 
ජාතික පසු අස්වනු තාක්ෂණ කළමනාකරණ 

ආයතනය  
37.29 36.38 98 

දැනට ක්රියාත්මක යවමින් පවතින පර්යේෂණ වාපෘතිය 

 
2.66  

3.1 
නැවුම් පළතුරු (පැමපාල්, මප්තර, අන්වනාසි) කල් තබා 
 ැනීම සඳහා ශිතකරණ හා වැකුම් තාක්ෂණමේ 
කාර්යක්ෂමතාව තක්මසේරු කිරීම 

0.17 0.16 94 

3.2 

“අන්වත්රාසේ ” මකමරි විමශේෂමයන්ව මයාමු තව අඹ 
සම්බන්වධමයන්ව හට න්වනා “මකාන්වමරාලි” පසු අසේවනු 
මරෝ  පාලනය සඳහා වජව පාලන ක්රම උපමයෝගි කර 
 ැනීම 

0.53 0.50 94 

3.3 
ශ්රී ලංකාමව්න සාම්ප්රදායික සහල් වර්  වලින්ව කැඳ හා මකඳි 
සිත ආහාර කර්මාන්වතය උපමයෝගි කර  ැනීම පිළිබඳ 
පර්මයෂණ 

0.46 0.46 100 

3.4 
අඹ -කරුත මකාමලාන්වබන්ව සඳහා පසු අසේවනු පුර්ව 
ප්රතිකර්මවල බලපෑම හා ඒවාමේ ජීව කාලය වැඩි කිරීම   

0.13 0.13 100 

3.5 
සාදික්කා හා කුරුදු මතල් උපමයෝගි කර  ැනීමමන්ව ආහාර 
කල්තබා ැනමම් හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම  

0.09 0.07 78 

3.6 
නැවුම් අඹ සිසිල් කරනය සඳහා “බීම්මේ” ආකාර වායු 
සිසිල්කරන සැලසුම් කිරීම හා ඉදිකිරීම  

0.12 0.12 100 

3.7 
එළවළු (කැරට්,මබෝංචි,බීට්රුට්) සිසිල් කරන කල්තබා 
 ැනීමම් ක්රමමව්නද වැඩි දියුණු කිරීම  

0.07 0.07 100 

3.8 
“Traceability” වර්ධනය කිරීම හරහා අඹ සැපයුම් ද්රවය 
වැඩි දියුණු කරනු වසේ ශකයතා විශේමල්ෂණය  

0.22 0.22 100 

3.9 
මනළුම්වල ගුණාත්මක බව හා පසු අසේවනු වර්ධනය 
සඳහා ක්රමමව්නද හඳුනා  ැනීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම  

0.23 0.23 100 

3.10 
අඩු පිරිවැය සිතව ඉදුණු පළතුරු හඳුනා  ැනීම සඳහා 
ප්රතිබිම්බ සැකසුම් පාදක ක්රමමව්නද සැලසුම් කර වැඩි දියුණු 
කිරිම  

0.19 0.15 79 

3.11 
කෘි ආසාදනය  බඩාවල  ණාත්මක බව සහතික කිරීම 
සඳහා සිමරාමනල්ලා තරාමකාළි යුෂ උපමයෝගි කර 
 ැනීම  

0.03 0.03 100 
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අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 

නව පර්යේෂණ වාපෘතිය 51.22  

3.12 

අමයෝ ය පසු අසේවනු වජව ක්රියා කාරකම් පාලනය කිරීම 

මඟින්ව නැවුම් මකාළ එළවළුවල ගුණාත්මක බව වැඩි 

දියුණු කිරීම  

0.18 0.15 83 

3.13 
පාරිම ෝගික රුචිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහල්වල 

ඇමලන සුළු බව අවම කිරීම  
0.01 0.01 100 

3.14 
Among Muricata  වලින්ව සකසන අ ය එකතු කරන ලද 

නිෂේපාදනවල මපෝෂණ හා ඖෂීය ගුණ විමර්ෂණය 
0.009 0.009 100 

3.15 
Ozone ප්රතිකර්ම මඟින්ව කැරට් මසෝදන උපකරණවල 

තත්ත්වය දියුණු කිරීම හා කාර්ය සාධන ඇ යුම 
0.00 - - 

3.16 
ප්රතිකර්ම හා  බඩා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම මඟින්ව 

මලාකු ළූණුවල පසු අසේවනු නාසේතිය අවම කිරීම  
0.30 0.06 20 

3.17 
කපන ලද  මල්වල ජීව කාලය හා ගුණාත්මක බව වැඩි 

කිරීම සඳහා වු ිශ්රනවල තත්ත්ව වර්ධනය  
0.11 0.10 91 

3.18 
විනාශකාරී මනාවන තාක්ෂණ උපමයෝගි කර  නිින්ව 

පළතුරු මැසේසාමේ ආසාදනයට ලක් වූ අඹ හඳුනා  ැනීම  
0.00 - - 

3.19 
උපරිම කරන ක්රියාවලිය මඟින්ව විජලනයට  ාජනය 

මකරුණු පළතුරුවල ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීම  
0.47 0.41 87 

3.20 
ී වියළිම සඳහා තාපබල මපාම්ප වියලන යන්වත්ර වැඩි 

දියුණු කිරීම  
0.13 0.05 38 

3.21 
කෘතිමව පළතුරු ඉදීමම්දී සුරක්ෂිත හා ආර්ික සේථායී බව 

පවත්වා  ැනීම සඳහා  රසායන අවමශේෂ තක්මසේරු කිරීම   
0.59 0.55 93 

3.22 

කරවිලවල පුර්ව/පසු අසේවනු මරෝ  පාලනය සඳහා 

දහයියා සිලිකන්ව ක්මෂත්ර මට්ටින්ව උපමයෝගි කර  ැනීම 

හා මුලය  ැටළු  

0.24 0.14 58 

3.23 

අනුරාධපුර හා මපාමළාන්වනරුව දිසේි ක්කවල කුඩා 

මධයම හා විශාල පරිමාණ සහල් මමෝල්වල බලශක්ති 

අවශයතා නිශේචය කිරීම හා නිෂේපාදන, තාක්ෂණික, මුලය 

 ැටළුවලට විසඳුම්  ලබා දීම   

0.21 0.20 95 

3.24 
පිරිසිදු  නිෂේපාදනවලට අදාළව සැපයුම් ද්රවමේ ිලකරන 

ක්රමමෝපායන්වවල ආර්ික අ ය තක්මසේරු කිරීම  
0.13 0.13 100 

3.25 
නරක්වන සුළු පළතුරු / එළවළු සම්බන්වධමයන්ව වඩාත් 

ආරක්ෂා සිත ඇසුරුම් හා ප්රවාහන ක්රම හඳුන්වවාදීම  
27.25 27.20 100 

3.26 
අඹ, පැමපාල්, මප්තර හා අන්වනාසි සැපයුම් දාමමේ 

ගුණාත්මක හා සැකසුම් ප්රවර්ධනය   
5.12 4.93 96 
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අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 

 සිදුකරමින් තියබන පර්යේෂණ  - බැරකම්  5.12 4.93  
4.0 වගකිම්  28.31 28.20 

4.1 පසු අසේවනු තාක්ෂණ කළමනාකරණ ආයතනය     

4.1.1 සංවර්ධන මයෝජනා ක්රම  28.31 28.28 100 

5.0 ශ්රී ලංකා හදබිම් අධිකාරිය  14.50 14.24 

5.1 කෘෂි ආර්ික කලාප සේථාපනය  0.00 -  

5.2 මකාසේ පැළ ිලියන 1ක් සිටුීමම් වැඩසටහන  12.50 12.25 98 

5.3 පාරිසරික වශමයන්ව සංමව්නදී කලාපවල පාංශු සංරක්ෂණය  2.00 1.99 100 

6.0 ජාතික ආහාර ප්රවර්ධන මණ්ඩලය  1.33 1.171 

6.1 ඌණ උපමයෝජිත පළතුරු බීම සැපයීම ප්රවර්ධනය කිරීම  1.33 1.171 88 

7.0 යගාවිජන සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුව  45.00 41.76 

7.1 ම වතු හා “සිතමු” කාන්වතා සංවිධානය  45.00 41.76 93 

8.0 පළාත් ස ා  121.45 71.75 

8.1 සබරගමුව පළාත  24.92 13.65 

8.1.1 ප්රශසේථ කෘෂිකාර්ික ක්රම (GAP) 1.84 1.51 7 

8.1.2 පටක මරෝපිත විදයා ාර සංවර්ධනය  0.40 1.19 48 

8.1.3 ඉහළ ඝනත්ව මුරුන්ව ා ප්රචලිත කිරීම  3.50 0.30 9 

8.1.4 ම වතුවල ිරිසේ වැීම  0.76 0.39 26 

8.1.5 පුරන්ව කුඹුරු නැවත ව ා කිරීම  2.50 2.50 100 

8.1.6 වන සතුන්වම න්ව වන හානි පාලනය  4.46 3.80 51 

8.1.7 වාණිජ පළතුරු ව ා සංවර්ධනය  0.46 0.45 98 

8.1.8 
යහපත් කෘෂිකාර්ික පුරුදු සහ කාබනික පළතුරු ව ාවන්ව 

සේථාපිත කිරීම 
11.00 2.29 21 

8.2 උතුරු මැද පළාත  23.49 11.97 

8.2.1 
යහපත් කෘෂිකාර්ික පුරුදු අනු මනය සඳහා පහසුකම් 

සැකසීම හා එම නිෂේපාදන අමලවි මධයසේථාන ඇති කිරීම  
5.09 

2.38 

 
47 

8.2.2 
ම ාවිපළවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ විදුලි වැටවල විදුලි 

පරිපථ වලට සූර්ය බලශක්තිය ලබාදීම  
6.64 4.31 65 

8.2.3 
සූර්ය බලමයන්ව ක්රියාකරන වතුර මපාම්ප ම ාවිපළවලට 

ලබාදීම  
6.18 3.28 53 

8.2.4 

පළතුරු සම්බන්වධමයන්ව යහපත් කෘෂි කාර්ික ක්රම 

අනු මනය කරන ප්රමේශයක් මලස පලු සේවැව 

උල්පත් ම සංවර්ධනය   

2.39 0.81 34 

8.2.5 මේශීය ිරිසේ මදමුහුන්ව බීජ නිෂේපාදන වැඩසටහන  3.18 0.00 - 

8.3 දකුණු පළාත 24.95 17.06 

8.3.1 “ලිය සවිය” මවළඳ මධයසේථාන මාලිම්බඩ ii අදියර  8.22 4.21 51 
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අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 

8.3.2 මහළ මබාජුන්ව අමලවි සැල් වැඩිදියුණු කිරීම (නියා ම) 5.30 3.25 61 

8.3.3 හකුරුවල උසේසාන වාරිමාර්  වයාපෘතිය 4.55 4.44 98 

8.3.4 
යහපත් කෘෂි කාර්ික ක්රම අනු මනය කරන  ම්මාන 

සේථාපිත කිරීම  
2.30 1.19 52 

8.3.5 ආරක්ෂිත  ෘහ සංවර්ධනය  4.56  

8.3.5.1 ආරක්ෂිත  ෘහ සංවර්ධනය (මාතර) 2.91 2.28 78 

8.3.5.2 ආරක්ෂිත  ෘහ සංවර්ධනය 1.66 1.66 100 

8.4 බස්නාහිර පළාත  4.13 4.11 

8.4.1 
නීන තාක්ෂණ උපකරණ සැකසීම මඟින්ව හතු ව ාව වැඩි 

දියුණු කිරීම 
1.21 1.21 100 

8.4.2 
ම ාවි බීිවල විදුලිබල අවශයතාව පිරිමසා  ැනීම සඳහා 

සූර්ය බලය   
0.58 0.58 100 

8.4.3 ම ාවිබිම් යාන්විකරණය කිරීම  1.001 1.001 100 

8.4.4 
අවශය තාක්ෂණික උපකරණ සැපයීම මඟින්ව පටක 

මරෝපිත විදය ාර යාන්විකරණය  
1.077 1.05 97 

8.4.5 ආරක්ෂිත  ෘහ කර්මාන්වතය  0.00 - - 

8.4.6 යහපත් කෘෂිකාර්ික ක්රම වැඩිදියුණු කිරීම  0.26 0.26 100 

8.5 උතුරු පළාත  23.93 13.36 

8.5.1 

යාපනය, කිලිමනාච්චචි හා මුලතිව්න දිසේි ක්කවල වාණිජ 

ව ාවන්ව සඳහා සූර්යබල වතුර මපාම්ප පරිහරණය තුළින්ව 

තිරසාර බලශක්තිය ප්රවර්ධනය කිරීම 

10.55 6.90 65 

8.5.2 
කිලිමනාච්චචි හා මුලතිව්න දිසේි ක්කවල ම ාවි සමාජ 

ශක්තිමත් කිරීම  
9.72 2.97 31 

8.5.3 
මුලතිව්න හා මන්වනාරම් දිසේි ක්කවල මුළු ව ාවන්ව සඳහා 

සේවයංක්රීය වාරි පේධති සිත හරිතා ාර  ෘහ සේථාපනය  
3.64 3.47 95 

8.6 මධම පළාත  20.02 11.58 

8.6.1 යහපත් කෘෂිකාර්ික ක්රම  
1.54 1.23 80 

8.6.2 
කෘෂි කාර්මන්වතමේ දී සූර්ය බලශක්තිය උපමයෝගිකර 

 ැනීම  

7.72 3.12 40 

8.6.3 ආරක්ෂිත කෘෂි කාර්මන්වතය 
6.43 6.43 100 

8.6.4 වන සතුන්ව පහරදීම පාලනය කිරීම  
2.31 0.29 13 
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අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 

8.6.5 මකාට ල මහළ මබාජුන්වහල සංවර්ධනය  1.54 1.23 80 

9.0 දිස්ික් යල්කම් කාර්යාල  91.52 79.21 

9.1 මාතයල්  3.75 
 

9.1.1 කෘෂි ළිං පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන  3.75 2.30 61 

9.2 අනුරාධපුර 0.26 0.26 

9.2.1 පාසැල් සඳහා කෘෂි උදයාන 0.26 0.26 100 

9.3 ගම්පහ  4.50 3.48 

9.3.1 

ම ාවි සංවිධානවලට අනුබේධිතව කෘෂි 

යන්වමත්රෝපකරණ මසේවා සැපයීය හැකි තරුණ 

වයවසායකයින්ව බිි කීරීම වයාපෘතීය  

3.50 3.09 88 

9.3.2 
කුඩා පරිමාණ එළවළු ව ා වයවසායකයින්ව තිරසාර 

ව ාවන්ව සඳහා දිරි ැන්වීම. 

1.00 0.38 38 

9.4 යාපනය  51.07 46.54 

9.4.1 
මවළඳපළට යැීමට මපර රතුළූණු  බඩා කිරීම 

ප්රවර්ධනය  

5.09 5.03 99 

9.4.2 යාපනය දිසේික්කමේ කෘෂි ළිං නීකරණය 20.86 20.84 100 

9.4.3 යාපනය දිසේික්කමේ ආර්තාපල් ව ාව  25.12 20.66 83 

9.5 යකාළඹ 3.86 2.87 

9.5.1 නා රික කෘෂි කර්මාන්වතය (සිරසේ අවකාශ) 0.94 0.67 71 

9.5.2 විදය ාරවල පටක මරෝපිත ව ා ප්රවර්ධනය  0.67 0.56 84 

9.5.3 මකාළඹ දිසේික්කමේ මේශීය අල ව ාව වයාප්තත කිරීම  2.26 1.64 73 

9.5.4 
කඩුමවළ ප්රාමේශීය ස ා බල ප්රමේශය තුළ මයෝධ 

නිදිකුම්බා විනාශ කිරීමම් වයපෘතිය  

0.00 - - 

9.6 මහනුවර  4.59 
3.54 

9.6.1 
මහනුවර දිසේික්කමේ එළවළු ව ාමව්න සැපයුම් දාමය 

ශක්තිමත් කිරීම  

4.59 3.54 77 
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අනු 

අංකය 
ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 

යවන්කල 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 

මූල 

ප්රගතිය 

(%) 
9.7 ිකුණාමලය  5.14 5.07 

 

9.7.1 කෘෂි ළිං නීකරණය 3.05 3.04 100 

9.7.2 
ධානය වියළීම සහ පසු අසේවනු නාසේතිය අඩු කර 

 ැනීම සඳහා ටර්මපාලින්ව  ාවිතය  

2.09 2.03 97 

9.8 යපායළාන්නරුව  2.06 
1.26 

9.8.1 කෘෂි ළිං පුනරුත්ථාපනය  2.06 1.26 61 

9.9 වව්නනියාව 5.60 
5.49 

9.9.1 කෘෂි ළිං නීකරණය 5.60 5.49 98 

9.10 මඩකලපුව  4.52 
2.81 

9.10.1 
පවත්නා කෘෂි ළිං නීකරණය මහෝ කෘෂි ළිං 

පරිහරණය සඳහා සේිර නිර්ිත ඉදිකිරීම  

4.52 4.08 90 

9.11 බදුල්ල 0.79 
0.56 

9.11.1 සුරකිමු ජල සම්පත වැඩසටහන  0.43 - - 

9.11.2 විසිරි ජල සම්පාදන පේධති සැපයීම  0.36 - - 

9.12 රත්නපුර 2.63 
 

9.12.1 

2020 වන විට මාදම්මප්ත න රය පරිසර 

දුෂණමයන්ව මතාර අලංකාර න රයක් මලස 

පවත්වා  ැනීම සඳහා බමයෝ  ෑසේ තාක්ෂණය 

උපමයෝගි කර  නිින්ව මසකට අපද්රවය බැහැර 

කිරීම 

2.63 
- - 

9.13 හම්බන්යතාට 5.35 
4.98 

9.13.1 
සත්ත්ව ආහාර නිෂේපාදනය සඳහා සත්ත්ව ආහාර 

ම ෝ  ව ාව 

5.35 4.98 93 

10.0 
මතාරතුරු තාක්ෂණමේ මධය ත කෘෂිකාර්ික 

මතාරතුරු පේධතිය සේථාපනය කිරීම 

26.00 5.50 21 

11.0 විමශේෂ වයාපෘති  13.95 - - 

 
එකතුව 1,000.00 
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ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහයන් මූල හා ය ෞතික ප්රගතිය 

(මූල ප්රගතිය අතැති බිල් සමඟ) 

01. කෘෂිකර්ම අමාතාංශය 

1.1 ඉ - කෘෂිකර්මය 
 

වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 

යවන්කළ මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

ඉ - කෘෂිකර්මය 

5.4 

 

 
 

2.67 

 
1) සංවර්ධිත 
මෘදුකාං  සඳහා 
මවන්ව කළ 
ධාරිතාවය 
 
2) නිර්මාණය 
කරන ලද 
මෘදුකාං  
 
3) ිලදී  ත් 
උපකරණ 
 
4) සංවර්ධිත 
පේධතිය 
 

SLT මසේවාදායකමේ 
දත්ත සමුදාය 
පවත්වාම න යාම 
  
 
 
 
 
ඉලක්කය සංමශෝධනයය  
කර ඇත 

 

1.2 - ආසියානු ඵලදායීතා සංගමයේ සාමාජික රවල් අතර දැනුම හුවමාරුව සහ අන්තර් ජාතික පුහුණු 

හා වැඩමුළු පිළබඳව වන වාපෘති අනුමත කර නැත  
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1.3 කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වපෘතීන්හි යමයහයුම්  හා ඇගයුම් කර්යයන් 

 

ක්රියාත්මක සැලැසේම අනුව ඉලක්ක 

 ත ක්රියාකාරකම 

මවන්වකළ 

ප්රතිපාදන 

(රු.ි) 

මූලය ප්ර තිය 

(රු.ි.) 

වාපෘතිය /වැඩසටහන යටයත් 

ලබාදීමට අයේක්ෂිත වැඩ / 

යස්වා සහ ය ෞතික ප්රගතිය 

දිසේික් මට්ටින්ව ක්මෂේත්ර චාරිකා සහ 

ක්මෂේත්ර අීක්ෂණ දිනයන්ව 

පැවැත්ීම 

2.08 1.04 

ක්මෂේත්ර අීක්ෂණ 29 ක් 

පැවැත්ීම 

කාර්තුමය ප්ර ති සමාමලෝචන රැසේීම් 

පැවැත්ීම (පළාත් අනුව) 

- 

මාසිකව ප්ර ති සමාමලෝචන රැසේීම් 

පැවැත්ීම 

ප්ර ති සමාමලෝචන රැසේීම් 

01ක් පැවැත්ීම 

දිසේික් අධයක්ෂ රැසේීම් පැවැත්ීම 
දිසේික් අධයක්ෂ රැසේීම් 01ක් 

පැවැත්ීම 

දිසේික් කෘෂිකර්ම කිටු රැසේීම් 

පැවැත්ීම 

දිසේික් කෘෂිකර්ම  කිටු 

රැසේීම් 140ක් පැවැත්ීම 

දිසේික් මට්ටින්ව නිලධාරීන්ව පුහුණු 

කිරීම සහ දැනුවත් කිරීම 

 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය යටමත් ඇති  

ආයතනවල වයාපෘති අීක්ෂණය හා 

ඇ යීම 

අනුරාධපුර, හම්බන්වමතාට 

මුළු එකතුව 2.08 1.04  
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1.4 කෘෂිකර්ම ප්රදර්ශනය හා මාධ වැඩසටහන 
 

වැඩසටහන/

වාපෘතිය 

යවන් කළ 

මුදල (රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල(රු.මි.) 
ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

කෘෂිකාර්ික 

ප්රදර්ශන/ 

ජාතික ම ාවි 

සතිය 

29.00 6.32 “සු ාරතී” සජීවි ගුවන්ව විදුලි 

වැඩසටහන සඳහා ම ීම්  

ගුවන්ව විදුලි වැඩ සටහන්ව 

37ක් විකාශනය කර ඇත 

0.08 කෘෂිකර්ම 

මදපාර්තමම්න්වතුමව්න 

නිලධාරින්ව සඳහා HARTI 

ආයතනමේ නවාතැන්ව 

පහසුකම් සැලසීම 

 

0.01 අළුත් සහල් මං ලය සාර්ථකව පවත්වන ලදී 

1.14 ජාතික ආහාර ප්රදර්ශනය 

(ජාතික ආහාර ප්රවර්ධන 

මණ්ඩලය) 

සාර්ථකව පවත්වන ලදී 

0.68 වස විස නැති මපාළ හා 

ප්රදර්ශනය  

සාර්ථකව පවත්වන ලදී 

 0.25 ජාතික කෘෂිකර්ික 

ප්රතිපත්තියට සම ාමීව 

කඩිනම් සංවර්ධන වැඩ 

පිළිමවලක් සැකසීම පිළිබඳ 

වැඩමුළුව,මප්තරාමදණිය  

සාර්ථකව පවත්වන ලදී 

0.00 ශ්රී ලංකා ජාතික වාණිජ 

මණ්ඩලය සමඟ පැවති 

සාකච්චඡා සඳහා සංග්රහ 

වියදම්  

සාර්ථකව පවත්වන ලදී 

0.41 BMICH ිදි පවත්වන ලද 

“ශිල්ප මසේනා” ප්රදර්ශනය 

සඳහා මුළු වියදම 

සාර්ථකව පවත්වන ලදී 

3.20 අසේවැන්වන පුවත් පත් 

අතිමර්කය සඳහා ම විම 

පුවත් පත් අතිමර්කය පල 

කරන ලදී 

2.58 V.2025 Enterprises Sri 

Lanka ප්රදර්ශනය සඳහා 

මුළු වියදම (අනුරාධපුර) 

සාර්ථකව පවත්වන ලදී 
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වැඩසටහන/වාපෘතිය යවන් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල(රු.මි.) 

ය ෞතික ඉලක්කය 

 

ය ෞතික ප්රගතිය 

  4.11 V.2025 Enterprises Sri 

Lanka ප්රදර්ශනය සඳහා මුළු 

වියදම (යාපනය) 

සාර්ථකව 

පවත්වන ලදී 

 

 

 0.10 නිරවුල් මනාවන ලද මල්ක් 

හවුසේ පුවත්පත් දැන්වවිම් සඳහා 

ම ීම්  

ම ීම් නිදහසේ 

කරන ලදී 

0.43 මපාමලාන්වනරුමව්නදි පවත්වන 

ලද ශිල්ප මසේනා ප්රදර්ශනය 

සඳහා මුළු වියදම 

සාර්ථකව 

පවත්වන ලදී 

1.54 පැණි මදාඩම් කලාප 

පිිටුවිමට අදාල ප්රචාරක 

කටයුතු මවනුමවන්ව සැලසිමන්ව 

රුපවාිනී ආයතනයට 

සිදුකරන ලද ම ීම් 

ප්රචාරක කටයුතු 

සිදුකරන ලදී 

2019.12.31 යගවිම්   2.80   

එකතුව 23.65   
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1.5 කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලට වන සතුන්යගන් වන හානි අවම කිරීම සඳහා තිරසාර 

වැඩසටහනක් වැඩි දියුණු කරීම 

වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

කෘෂිකාර්ික 
ඉඩම්වලට වන 
සතුන්වම න්ව වන 
හානි අවම කිරීම 
සඳහා තිරසාර 
වැඩසටහනක් 
වැඩි දියුණු කරීම 
 

0.93 0.92 

1) වැඩසටහන 

පිළිබඳ දැනුවත් 
කිරීම 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 50% 
සහනාධාර 
යටමත් ගුවන්ව 
රයිෆලයක් 
සැපයීම 
 3). විදුලි වැට 
ඉදිකිරීම 
  
4).වැඩි කිරීමට 
පලතුරු පැල ලබා 
දීම 
      වනාන්වතරමේ 
ආහාර ලබා  ත 
හැකිය 
 

මහජන මතාරතුරු විමසීම් 
සඳහා දැන්වීම් පත්රය 
ප්රසිේධියට පත්කිරීම. 
සකසේ කළ ක්රියාකාරී 
සැලැසේම සඳහා කැබිනට් 
අනුමැතිය ලබා  ැනීම’ 
.(Cabinet Paper no 
19/1796/118/082,dated 
20.06.2019)  
 
ක්රියාකාරී  සැලැසේම 
සංමශෝධනය කිරීම සඳහා 
අදාළ වයාපෘති මයෝජනා 
ඉල්ලා සිටී 
 

 

1.6 කෘෂි ගම්මාන වැඩසටහන වියේශ රටවල එළවළු වගා කිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම 

සඳහා ආරක්ෂිත ගෘහ ඉදි කිරීම 

වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 

යවන්කළ මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ මුදල 

(රු.මි) 

 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

ආරක්ෂිත  ෘහ 

ඉදිකිරීම 

22.47 0.40 වර්  අඩි 2000 

අර්ධ සේවයංක්රීය -7 

වර්  අඩි 1000 

සේවයංක්රීය - වර්  

මීටර් 60 වැසි 

ආවරණ -1 

මටන්වඩර් ඇ යීම 

සම්පුර්ණ කර 

ප්රසම්පාදන 

කිටුවට වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කර ඇත. 
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1.7 වාණිජ මට්ටමින් රටයදල් වගා කිරීම ආරම්  කිරීම 

  

වැඩසටහන/වයාපෘතිය 

මවන්වකල 

මුදල 

(රු.ි.) 

වියදම්කල 

මුදල 

(රු.ි.) 

ම ෞතික ඉලක්කය ම ෞතික ප්ර තිය 

ශ්රී ලංකාමව්න වානිජමය 

මදල් නිෂේපාදනය 

සඳහා වූ සමාරම් ක 

වයාපෘතිය 

0.00 0.00 නිෂේපාදනය කරන 

මදල් සඳහා මේශිය හා 

විමේශිය වශමයන්ව 

මවළඳපල නිර්මාණය 

කිරීම හා ඊට 

අනුබේධව අ ය එකතු 

කිරීමම් නිෂේපාදන 

හදුන්වවා දීම හා වැඩි 

දියුණු කිරීම, ම වතු 

ව ාවක් මලස 

තවදුරටත් ප්රචලිත 

කිරීම, වඩාත් උසසේ 

ගුණයන්වම න්ව යුතු 

විමේශ ප්රමේද හදුන්වවා 

දීම, මදල් ව ාවට ඇති 

පළිමබෝධ හා මරෝ  

කාරක  පිළිබඳ 

අධයයනය, තවාන්ව 

කළමණාකරනය හා 

වයාපෘති ක්රම දියුණු 

කිරීම, උසසේ ගුණමයන්ව 

යුතු මේශීය ප්රමේද 

 මව්නෂණය කර හදුනා 

 ැනීම මම් යටමත්  සිදු 

කිරීමට අමප්තක්ෂා 

මකමර් . 

මේශීය වශමයන්ව 

පවතින ප්රමේද 34 

කින්ව  30 ක්මෂේත්රමේ  

සිටුීමට කටයුතු 

සැලසුම් කර ඇත. නව 

ප්රචාරන ක්රම අත්හදා 

බෑලිම් , පළතුරු මලස 

 ත හැකි විමේශීය 

ප්රමේද හදුනා  ැනීම,  

ම වතු වල පැල 100, 

අ ය  එකතු කිරීමම් 

නිෂේපාදන හදුන්වවා දී ම 

යන වයාපෘති 

සිදුකිරිමට සැලසුම් 

කර ඇතත් මමම 

වයාපෘතිය සඳහා මුදල් 

ලබා දී නැත. 
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1.8 රුක් යරෝපණය නිමිත්යතන් යනාමියල් පළතුරු පැළ සැපයීම 
 

වැඩසටහන / වයාපෘතිය 

මවන්ව 
කළ 
මුදල 
(රු.ි) 

වියදම් කළ 
මුදල 
(රු.ි) 

ම ෞතික ඉලක්ක ම ෞතික ප්ර තිය 

පළතුරු ව ාව සඳහා 
උනන්වදුවක් දක්වන රාජය 
ආයතන, සංසේථාපිත මණ්ඩල 
හා සේමව්නච්චජා සංවිධාන සඳහා 
මනාිමල් පළතුරු පැළ 
සැපයීමම් වයාපෘතිය 

8.0 4.74 රු.ි 8.0 
වටිනාකමට  

අනුව  රාජය 
ආයතන, 
සංසේථාපිත 
මණ්ඩල හා 
සේමව්නච්චජා 
සංවිධාන සඳහා 
පළතුරු පැළ 
සැපයිම 

මලෝක පරිසර දින 
සැමරුම සඳහා 
 එක්සත් ජාතීන්වමේ  
සංවිධානය මවත 
පළතුරු පැළ 1,000 ක් 
සැපයීම. 
 
රුක් මරෝපණ 
වැඩසටහන සඳහා 
මසේමකළිය මපාලිසේ 
සේථානය මවත බේධ 
අලි ැට මප්තර  පැළ 
500 ක්  ලබා දීම. 
 

මාදුරුඔය ප්රමේශමේ 
සේථාන ත යුේධ හමුදා 
කඳවුරු මක්න්වද්ර 
කර නිින්ව රුක් 
මරෝපණ වැඩසටහන 
සඳහා  පළතුරු පැළ 
10,000 ක් සැපයීම. 

 
TOMEJC අඹ පැළ 
1,000 ක් පදලං ල 
යුධහමුදා කඳවුර මවත 
ලබා දීම. 
 
විරු බිමට සරු  සක් 
රුක්මරෝපණ 
වැඩසටහනට රණ විරු 
මසේවා අධිකාරිය මවත 
අඹ පැළ 10,000 ක් ලබා 
දීම. 
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1.9 කෘෂි ගම්මාන වවසායකත්ව වැඩසටහන 

  

වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 

යවන්ක

ළ මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

 

ය ෞතික  

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

ම ාවි 

සංවිධාන 

ශක්තිමත් 

කිරීම හා 

වැඩි දියුණු 

කිරීම.   

7.49 _ ජනතා ම ාවි සමා ම - යකා ල ලිිටඩ් 

පිිටුීම, එම සමා ම සඳහා කාර්යාල 

ම ාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම හා කාර්යාල 

කටයුතු සඳහා අවශය කාර්යාල උපකරණ 

ිලදී  ැනීම,  (කාර්යාල කබඩ් 2, 

පරි ණක මම්ස කාර්යාල මම්ස 2,  ඡායා 

පිටපත් යන්වත්ර 1,  කාර්යාල පුටු 2,  

පරි ණක පුටු 2,  පරි ණක  2,  

අන්වතර්ජාල පහසුකම් සිත සේථාවර 

දුරකථනයක් හා රවුටරයක් 

යගාවි සමාගම 

ලියාපදිංචි කර 

ඇත. 

යගාඩනැගිල්යල් 

ඉදිකිරීයම් කටයුතු 

සිදු යකයරමින් 

පවතී. 

කෘෂියන්වත්ර 

උපකරණ 

ලබාදීම.   

23.97 23.91 ප්රතිලාභීන්ව 539 ක් සහ ජනතා ම ාවි 

සමා ම යකා ල ලිිටඩ් සඳහා කෘෂි 

උපකරණ ලබාදීම (ලීටර් 1000 වතුර ටැංකි 

117, වතුර මපාම්ප 265,  තණමකාළ කපන 

යන්වත්ර -30, ඉසින ටැංකි -35, බල විදින -1, 

විසුරුම් 63, අක්කර 1/4 ක් සඳහා විසුරුම්  

පේධතිය - 41,  මකාම්මපෝසේට් යන්වත්ර - 1,  

ී වියළන යන්වත්ර -1, ඇඹරුම් යන්වත්ර -1, 

මපාල් මලලි කැපීමම් යන්වත්රය -1, බීජ ී 

පිරිසිදු කිරීමම් යන්වත්රය -1, නීන ී අසේවනු 

මනලන යන්වත්රය -2, නගුල සිත මරෝද 

රැක්ටරය -2, මඩ කැපුම් යන්වත්ර -4, කුඩා 

අත්රැක්ටර් -4, තැටි නගුල -1, මදබල 

නගුල -1, තණමකාළ කපනය - 1, 4 මරෝද 

රැක්ටර්  සඳහා මේලරය -1 යනාදිය. 

 

උපකරණ මිලදී 

ගැනීම සඳහා මිල 

ගණන් කැඳවා 

ඇත. 

කෘෂි මාර්  2 

ක් පිළිසකර 

කිරීම. 

10.00 9.35 වතු ාව කුඩාවැව කෘෂි මාර් ය හා මබෝ ස 

අසල යාය 15 කාෂි මාර් ය  2 ි වැඩ 

අවසන්ව කර ඇත. 

වතු ාව කුඩාවැව 

කෘෂි මාර් ය හා 

මබෝ  ස අසල සිට 

යාය 15 කෘෂි 

මාර් ය පිළිසකර 

කිරීම. 
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වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 

යවන්ක

ළ මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

මී මැසි පාලන 

 ම්මානයක් 

ඇතිකිරීම 

සඳහා අවශය 

උපකරණ 

ලබා දීම. 

0.32 0.31 ප්රතිලාභීන්ව 25 ක් සඳහා ජනපද සිත 

මී මැසි මපට්ටි 25 ක්  ජනපද රිත මී 

මැසි මපට්ටි 37 ක් ලබාදීම, දුම් විසරණ 

යන්වත්ර 25 ක් පැණි නිසේසාරක 2 ක්, 

මුහුණු ආවරණ 25 ක් හා ආරක්ෂිත 

ඇඳුම් කට්ටල 2 ක් ලබා දීම. 

මී මැසි මපට්ටි 

ිලදී ැනීම සඳහා 

ිල  ණන්ව කැඳවා  

ඇත. 

වාණිජ 

පළතුරු 

 ම්මානයක් 

ඇතිකිරීම 

සඳහා පැල 

ලබාදීම. 

0.32 0.29 ප්රතිලාභීන්ව 73 ක් සඳහා කටු අමනෝදා 

පැළ 335 ක් 

පැණි මදාඩම් පැළ 985 ක් 

ඇපල් මප්තර පැළ 235 ක් 

ලබාදීම (මුළු පැළ  ණන 1555) 

(100%) ප්රතිලාභීන්වට 

පැල ලබාදීම හා 

ක්මෂේත්රමේ සිටුීම 

අවසන්ව කර ඇත. 

වැසි ජල 

කළමනාකර

ණ පේධති 

ඉදිකිරීම. 

0.88 _ ප්රතිලාභීන්ව 15 ක් සඳහා  ලීටර් 2000 

වැසි ජල ටැංකි 8 ක් හා ලීටර් 1000 

ටැංකි 22 ක්, මීටර් 30 ක් දිගින්ව යුත් 

වතුර බට 15 ක්, අඩි 13 ක් දිගින්ව යුත් 

වැසි ජලය බැස යන නල 30 ක් (පළල 

ිලි.මී 90, ඝනකම ිලි.මී. 305), අඩි 

60 ක දිගින්ව යුත් පීලි 15 ක් ලබාදීම. 

ප්රතිලාභීන්ව මතෝරා 

සුදුසුකම් පරීක්ෂාකර 

අවසන්වව ඇත. 

ප්රසම්පාදන කටයුතු 

සිදුමවින්ව පවතී. 

ම ාවි කාන්වතා 

සවිබල 

 ැන්වීම. 

1.09 _  ප්රතිලාභීන්ව 179 ක් සඳහා එළවළු බීජ 

වර්  7 ක්, මාළුිරිසේ, ිරිසේ, 

බණ්ඩක්කා, වම්බටු, මෑ කරල්, 

කරවිල, තක්කාලි - ග්රෑ.1 ක එළවළු 

බීජ පැකට් 179 සඳහා ව ා මළු 30 ක්, 

කාබනික මපාමහාර  කි.ග්රෑ 20 ක 

පැකට් 179, දියර මපාමහාර ඒකක 

179, බේධ ඇපල් මප්තර පැළ 179, 

බේධ පැණි මදාඩම් පැළ 179, බේධ 

කටු අ මනෝදා පැළ 179 ක්,  ම්ිරිසේ 

පැළ 537 ක් (එක් අමයකුට පැළ 3ක්) 

ලබාදීම. 

 ප්රතිලාභීන්ව 21 ක් සඳහා මකෝමාරිකා 

පැළ 3150 ක් ලබාදීම. 

ප්රතිලාභීන්ව 11 ක් සඳහා ඉඟුරු බීජ  

කි.ග්රෑ 1100 ලබාදීම. 

(25%) පුහුණු 

වැඩසටහන්ව 2 ක් 

පවත්වා ඇත. 

අදාල ිලදී  ැනීම් 

කටයුතු සිදුමවින්ව 

පවතී. 

කෘෂි 

වයවසායක

ත්ව සංවර්ධන 

පුහුණුව සහ 

දැනුවත් කිරීම. 

0.51 0.12 කෘෂි වයවසායකත්ව සංවර්ධන පුහුණු 

වැඩසටහන්ව 15ක් පැවැත්ීම. 

40% 

2019 වර්ෂය සඳහා 

පුහුණු වැඩසටහන්ව 

03ක් පවත්වා ඇත. 
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වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 

යවන්ක

ළ මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

බිම්මල් ව ාව 

ප්රවර්ධනය 

කිරීම. 

1.02 0.75 බිම්මල් ව ාකරුවන්ව 17 ක් සඳහා 

(ලීටර් 2000) බැරල් 17, සවල් 17, 

(ලීටර් 10) මල් බාල්දි 17, (කි.ග්රෑ 50) 

දුනු තරාදි 17, (කි.ග්රෑ 5) තැටි තරාදි 17, 

මපාලිමපාපලින්ව මළු 7” x 14” (200 

මේජ්), බිම්මල් බීජ පැකට් 170, කෘි 

ප්රතිමරෝදී දැල් 1020 m2 ලබාදීම 

(25%) පුහුණු 

වැඩසටහන්ව 1 ක් 

පවත්වා ඇත. 

බිම්මල්  ෘහ ඉදිකිරීම 

අවසන්ව. 

උපකරණ ිලදී 

 ැනීම් කටයුතු 

සිදුමවින්ව පවතී. 

උඩුතුරාව සිට 

අරාව කෘෂි 

මාර් ය සකසේ 

කිරීම   

10.20 6.96 

 

කෘෂි මාර්  01   කෘෂි මාර් ය 74% 

පිළිසකර කර 

අවසන්ව. 

මරාඩියරැක්ක

වල 

ප්රතිසංසේකරණ

ය කරීම 

1.88 1.78 මරාඩියරැක්කවල  ැඹුරු කිරීම හා 

ක්රමවත් ඇළ පේධතියක් සකසේ කිරීම. 

75% වමලි පසේ 

ඉවත් කර එම පසේ 

වලින්ව වල වටා වැටිය 

සකසේ කර ඇත. 
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02. කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව (යවන් කළමුදල රු.මි,271.53 වියදම් කළ මුදල,රු.මි 223.33) 
 

වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

2.1. ආහාර මබෝ  

අංශමේ මසේනා 

දළඹුවන්ව සහ අමනකුත් 

ඉසේමතු වන  

පළිමබෝධකයන්ව 

කඩිනින්ව පාලනය 

කිරීම 

ETC 48.30 44.00 

1) ETC - යල සහ මහ   

යන කන්වන  මදමක්ම 

පුහුණු හා දැනුවත් 

කිරීමම් වැඩසටහනක් 

සහ මාධය 

වැඩසටහනක් 

පැවැත්ීම සහ 

මතෝරා ත් පලාත් වල  

ජන සන්වනිමව්නදන 

පහසුකම් සංවර්ධනය 

කිරීම. 

2) HORDI - මේශීය 

සේවා ාවික සතුරන්ව 

පිළිබඳව විමර්ශනය 

කිරීම සහ මසේනා 

දළඹුවා පාලනය 

කිරීමමි ලා ඒවාමේ 

වි ව  ාවිතය පිළිබඳ 

විමර්ශනය කිරීම.  

3) RRDI - ී ව ාව 

මකමරි ඇති වන 

පළිමබෝධ සහ මරෝ  

පාලනය පිළිබඳ වූ 

පර්මේෂණ වයාප්තති 

සහමයෝගී ක්මෂේත්ර 

ක්රියාකාරකම්.   

4) FCRDI - මසේනා 

දළඹුවා පාලනය කිරීම 

සඳහා ඒකාබේධ 

පළිමබෝධ 

කළමනාකරණ 

පැමක්ජයක් 

සංවර්ධනය කිරීම.  

5) FMRC - මරෝන්ව 

තාක්ෂණය මයදීම සහ 

විදුත් සේි තික ඉසින 

මයදීම. 

 

 

1) ETC - * පුහුණු 

වැඩසටහන්ව 5,720 ක් 

රූපවාිනී වැඩසටහන්ව - 

3, මකටි පණිවුඩ - 6, 

දැන්වීම් - 8, පිකා සහ 

මපෝසේටර් (සිංහල - 

759400, මදමළ - 

220250) ගුවන්ව විදුලි 

වැඩසටහන්ව 81 

සම්ූර්ණ කර ඇත. * 

* වයඹ සහ දකුණු 

පළාමත් ජන 

සන්වනිමව්නදන පහසුකම් 

සේථාපිත කර ඇත. * 

මෆරමමෝන්ව උගුල් 2080 

ක් ිලදී  න්වනා ලදී. 

මබෝ  කැපුම් සමීක්ෂණ 

192 ක් අවසන්ව කර ඇත.  

* බහුකාර්ය මතතමන 

මීටර 16ක් සඳහා 

මටන්වඩර් ඇ යීම 

සම්ූර්ණ කර ඇත. 

 2) HORDI - 

හයිමමමනාප්තමටරන්ව 

පරමපෝෂිතා  3 ක්, 

ඩිප්තමටරන්ව පරමපෝෂිතා  

2 ක්, විමලෝපික මයිටා 

1ක් සහ විමලෝපික 

ඩිප්තමටමරෝන්ව 1ක් එකතු 

කරන ලදී. යල 

කන්වනමේදී ම ාීන්ව 

ව ා කිරීමම් අංශමයන්ව 

නිදහසේ කර ඇත.  

3) RRDI - දළඹුවන්ව ද 

ඇතුළුව මසේනා දළඹුවන්ව 

සහ අමනකුත් 

විනාශකාරී 

පළිමබෝධකයන්ව සඳහා 

පැමක්ජ නිර්මාණය 

කිරීම.  
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

    6) මසේනා දළඹුවා මේ 
අණුක හඳුනා  ැනීම 
පිළිබඳ මප්තරාමදණිය 
විශේව විදයාලය සමඟ 
පර්මේෂණ 
අධයයනය,  

 
7) ROP - මසේනා 

දළඹුවාට සහ බඩ ඉරිඟු 

කඳ විදින්වනා ට එමරිව 

නිර්මේශිත කෘිනාශක 

වල ූර්ව අසේවනු කාල 

පරාසයන්ව තීරණය 

කිරීම. 

4) FCRDI - ආදර්ශනය 

සේථාපිත කර දත්ත රැසේ 

කිරීම අඛ්ණ්ඩව සිදු 

මවින්ව පවතී.  

5) FCRDI - මරෝන සඳහා 

මටන්වඩර් පිරිනමන ලදී. 

2.2. කෘෂිකාර්ික 

යාන්විකකරණය 

ප්රවර්ධනය 

කිරීමමන්ව මබෝ  

ඵලදායිතාව ඉහළ 

නැංීම 

ENG 9.52 8.41 

1) ජල මපාම්ප පරීක්ෂා 

කිරීමම් පහසුකම 

සේථාපිත කිරීම සහ 

අදාළ රසායනා ාර 

උපකරණ ිලදී  ැනීම. 

 2) ඉසින යන්වත්ර 

පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 

ISO පරීක්ෂණ මක්ත 

සහ ක්රියා පටිපාටි ිලදී 

 ැනීම.  

3) ඉසින පරීක්ෂා කිරීම් 

පැවැත්ීමට 

රසායනා ාර උපකරණ 

ිලදී  ැනීම. 

 4) පහත සඳහන්ව 

යන්වමත්රෝපකරණ 

පිළිබඳ පර්මේෂණ හා 

සංවර්ධන සිදු කිරීම 

සඳහා ද්රවය ිලදී 

 ැනීම.  

5) 4W රැක්ටර් හා 

සම්බන්වධ වැටි සකසන 

යන්වත්ර ිලදී  ැනීම. 

1) අදාළ රසායනා ාර 

උපකරණ සඳහා පිරිවිතර 

පරීක්ෂා මකමරින්ව පවතී. 

2) ISO පරීක්ෂණ මක්ත 

ිලදී  ැනීම. 

3) ඉසින සඳහා පිරිවිතර 

පරීක්ෂා මකමරින්ව පවතී. 

5) 4W රැක්ටර් හා 

සම්බන්වධ වැටි සකසන 

යන්වත්ර ිලදී  ැනීම සඳහා 

මටන්වඩර් බ්රවුන්වසේ සමා ම 

මවත ලබා දී ඇත.  
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

2.3. තිරසාර මබෝ  

කළමනාකරණ 

විකල්පයන්ව 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

FRDI 5.74 4.78 

වැඩමුළු 05 ක්, තිරසාර 

 ම්මාන 10 ක්, සේථාපිත 

අක්කර 20 ක ආදර්ශ 

කාබනික කෘෂි 

උදයානයක් පවත්වා 

 න්වනා ලදී. සහතික 

කළ මකාම්මපෝසේට් 

නිෂේපාදකයින්ව 200 ක්, 

බන්වඩාරමවල  

RARDC සඳහා 

රසායනික ද්රවය හා 

ීදුරු  ාණ්ඩ, දැනුවත් 

කිරීමම් වැඩසටහන්ව 

සඳහා මුද්රිත ද්රවය 

10,000ක්, 

මකාම්මපෝසේට් මටාන්ව 

200 / වජව අඟුරු 

මටාන්ව 10 හා මවනත් 

මයදැවුම්, සැකසුම් 

ඒකක 01 හා   

නිෂේපාදන අං න 01, 

විදුලිබල සැපයුම් සහ 

ඉන්වටර්මකාම් 

පේධතියක් සංවර්ධනය 

කිරීම, දුම් ආවරණ සහ 

මවනත් උපකරණ ිලදී 

 ැනීම, නිෂේපාදන 

සංවර්ධනය සඳහා 

ක්ුද්ර ජීීන්ව හුදකලා 

කර  ැනීම හා 

ගුණනය. 

වැඩමුළු 02ක් (අ යාසලාභීන්ව 

3287) අවසන්ව, 

 ම්මාන 6ක දැනුවත් කිරීමම් 

වැඩසටහන්ව පවත්වන ලද අතර 

දිසේික්ක 03ක ම ාවි කණ්ඩායම් 

6ක් ඇති කරන ලදී. 

මරෝපණ ද්රවය හා මමවලම් සඳහා 

මටන්වඩර් කැඳවන ලදී. 

අක්කර 20ක ආදර්ශ කාබනික 

කෘෂි උදයානයක් නඩත්තු 

මකමරින්ව පවතී. මකාම්මපෝසේට් 

නිෂේපාදකයින්ව 37 මදමනකු 

සහතික කරන ලදී. RARDC 

බන්වඩාරමවල සඳහා රසායනික හා 

ීදුරු  ාණ්ඩ සඳහා TEC ඇ යීම 

මකමරින්ව පවතී. දැනුවත් කිරීමම් 

වැඩසටහන්ව සඳහා පිකා 

15000ක් මුද්රණය කරන ලදී.  

මකාම්මපෝසේට් මටාන්ව 1150ක් සහ 

අමනකුත් මයදවුම් මටාන්ව 2ක් 

නිෂේපාදනය කරන 

ලදී.මකාම්මපෝසේට් සැකසුම් 

ඒකකය සහ නිෂේපාදන අං නය 

සංවර්ධනය කිරීම - ද්රවය සඳහා 

මටන්වඩර් කැඳීම, අ යන්වතර 

විදුලි සැපයුම සම්ූර්ණ කරන 

ලදී. දුම් වියන ිලදී  න්වනා ලදී. 

මවනත් උපකරණ සඳහා 

මටන්වඩර් කැඳවුම් කරන ලදී. 

පර්මේෂණ නිෂේපාදන 02ක්  

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 

ප්රමයෝජනවත් ක්ුද්ර ජීීන්ව හුදකලා 

කිරීම හා ගුණ කිරීම පිණිස 

පර්මේෂණ සිදු මකමරින්ව පවතී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

2.4. පළතුරු 

අංශමේ සංවර්ධනය 

හා වයාප්තතිය 

ETC 24.70 21.60 

වාණිජ මට්ටමම් 

පළතුරු ව ාවන්ව 

මහක්ටයාර 59.6 ක 

සේථාපිත කිරීම, උසසේ 

තත්ත්වමේ මරෝපණ 

ද්රවය වැඩි කිරීම, 

වාරිමාර්  පහසුකම් හා 

උපකරණ ලබා දීම, 

පිරිසිදු කිරීමම් හා 

මත්රීමම්  ෘහ සේථාපිත 

කිරීම, පුහුණු 

වැඩසටහන්ව පැවැත්ීම, 

පටක මරෝපිත පැළ 

නිෂේපාදනය කිරීම 

මකමසල් ව ාව සේථාපිත 

කරන ලදී. මදි, මදළුම්, 

පැණි මදාඩම් සහ රඹුටන්ව 

සඳහා මරෝපණ ද්රවය ිලදී 

 ැනීම සිදු මකමරින්ව පවතී. 

මපයාර්සේ සඳහා ඇණවුම 

ඉදිරිපත් කරන ලදී.   

මමවලම් ිලදී  ැනීම සඳහා 

මටන්වඩර් ඉදිරිපත් කරන ලදී.   

මව්න ශාක උයන්ව නඩත්තු 

කිරීම සිදු මකමරින්ව පවතී, 

පුහුණු සිදු මකමරින්ව පවතී, 

මකමසල් පටක  මරෝපණ 

පැළ 10,950ක් නිෂේපාදනය 

කරන ලදී. 

2.5. උදයාන මබෝ  

පර්මේෂණ හා 

සංවර්ධන 

ආයතනමේ නව 

රසායනා ාර 

පහසුකම් වැඩි 

දියුණු කරන අතර 

එළවළු සහ පළතුරු 

වල බැර මලෝහ හා 

පළිමබෝධ නාශක 

අපවිත්ර ීම් නිර්ණය 

කිරීම. 

HORDI 13.20 11.97 

නව රසායනා ාර 

පහසුකම් වැඩිදියුණු 

කිරීම, නියැදි 100 ක් 

විශේමල්ෂණය කිරීම, 

ICP/ MS සඳහා ජීර්ණ 

නල සහ උපාං , 

රසායනික ද්රවය, ීදුරු 

 ාණ්ඩ සහ මවනත් 

උපකරණ ිලදී  ැනීම, 

ිලදී  ැනීමම් ප්රිතීන්ව, 

පිළි ත් රසායනා ාරය, 

පළතුරු හා එළවළු 100 

ක් නියැදීම. 

 

ROP විදයා ාර පහසුකම් 

නැවත සේථාපනය කිරීම,   

විශේමල්ෂණ විදයා ාරය 

පාටිෂන්ව කිරීම, වාමන්ව 

රාක්ක සකසේ කිරීම, 

විදයා ාර ීදුරු අඳුරු කිරීම - 

සම්ූර්ණ කරන ලදී. *ඡායා 

පිටපත් යන්වත්රය - ිලදී 

 න්වනා ලදී. වැසි ජල 

අපවහන පේධතිය - ිල 

 ණන්ව කැඳවන ලදී.*ROP 

ජනන යන්වත්රය  සේථාපනය 

කිරීමම් කටයුතු සිදු 

මකමරින්ව පවතී.  *මදාර 

අගුල් - මටන්වඩර් ඇ යීමට 

ලක් කරන ලදී.*පරි ණකය 

- මටන්වඩරය කැඳවන 

ලදී.*විදයා ාර  ෘහ  ාණ්ඩ - 

ඇණවුම ඉදිරිපත් කර ඇත. 

අන්වතර්ජාලය, දුරකථන, ලිපි 

ද්රවය- ිල  ණන්ව කැඳවන 

ලදී.*ICP /MS සඳහා 

ඩයිමජසේටර් ටියුබ් සහ මක්තු 

මදකක්, රසායනික ද්රවය, 

ීදුරු  ාණ්ඩ සහ මවනත් 

උපකරණ, පවත්නා 

නිදර්ශන ප්රිතීන්ව ඉහළ 

නැංීම - මටන්වඩර් ඇ යීම 

සිදු මකමරින්ව පවතී.  කාර්ය 

මණ්ඩල පුහුණු  01ක් 

අවසන්ව කරන ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

2.6. මී මැසි පාලන 
සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

ETC 1.10 
0.60 

 

එකතු කිරීම, සැකසීම 
සහ ඇසුරුම්කරණ 
මධයසේථානයක් 
පිිටුීම, උපකරණ 
සැපයීම, පුහුණු 50ක් 
පැවැත්ීම, මී මැසි 
මපට්ටි 50  

සැකසුම් මධයසේථානමේ 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා 
තාක්ෂණික ඇ යීම 
මකමරින්ව පවතී. උපකරණ 
ිලදී  ැනීමට මටන්වඩරය 
කැඳවන ලදී. පුහුණු කිරීම් 
35ක් අවසන්ව කරන ලදී.මී 
මැසි මපට්ටි සකසේ කිරීම 
මකමරින්ව පවතී. 

2.7 බීජ ම ාවිපල 

සංවර්ධන 

වැඩසටහන 

 7.70 4.41 

- - 

2.8. එක් තැනකින්ව 
සියල්ල ලබා  ත 
හැකි  අමලවි සැල් 
සංවර්ධන 
වැඩසටහනක් 

 

ETC 29.30 18.04 

 එක් තැනකින්ව සියල්ල ලබා 
 ත හැකි  අමලවි සැල් 
ඉදිකිරීම සම්ූර්ණ කරන 
ලදී. භූි අලංකරණය සඳහා 
ඇසේතමම්න්වතු සකසේ කිරීම, 
දැල්  ෘහ සඳහා මටන්වඩරය 
ලබා මදන ලදී. අවශයතා සහ 
නාම පුවරු ිලදී  ැනීමට 
මටන්වඩර් කැඳවන ලදී. 

2.9.මහාඳම 
කළමනාකරණ 
 ාවිතයන්ව සමඟ ී 
ව ාමව්න ඵලදායිතාව 
ඉහළ නැංීම.  

 12.06 11.79 

ඉඩම් ඒකාබේධ කිරීම 
ආදර්ශනය - අක්කර 
660), පැරුට් තැටි 
264,000ක් ලබා දීම, 
කාබනික ද්රවය 
ඒකාබේධ කිරීම - 
අක්කර 660 , පාංශු 
පරීක්ෂණ පදනම් 
මපාමහාර අයදුම් කිරීම 
- අක්කර 660, 
නිලධාරීන්ව සඳහා 
පුහුණුව - 150, ම ාීන්ව 
- 1000 

අක්කර 330ක ඉඩම් 
ඒකාබේධ කිරීම හා කාබනික 
ද්රවය ඒකාබේධ  කිරීම 
අවසන්ව මකාටඇත.* පැරුට් 
තැටි ිලදී  ැනීම සඳහා 
තුන්වවන කාර්තුව සඳහා 
ප්රතිපාදන ලැබී මනාමැති 
බැවින්ව. * අක්කර 500ක් තුළ  
පාංශු නියැදි එක් රැසේ කරන 
ලදී.  * නිලධාරීන්ව 150 සහ 
ම ාීන්ව  80ක් සඳහා  
පුහුණුව අවසන්ව කරන ලදී.   

2.10. උදයාන මබෝ  

වල ප්රධාන පළිමබෝධ 

සහ මරෝ  සඳහා 

වජව තීව්ර ඒකාබේධ 

පළිමබෝධ සහ මරෝ  

කළමනාකරණ 

(BIPM) වැඩසටහන්ව 

සංවර්ධනය කිරීම. HORDI 2.70 2.46 

පළිමබෝධක  04 ක් 

සඳහා BIPM තාක්ෂණ 

05 ක් සංවර්ධනය කිරීම 

මූල ගැටිති යනමයටෝඩාවන් 

සඳහා ප්රතිමරෝී තක්කාලි ආර 

03 ක් වරණය කර  

ඇත.හඳුනා ත් මදමාපිය 

ආරවල 2 වන ක්මෂේත්ර 

පරීක්ෂණය සම්ූර්ණ කර 

ඇත.* පැලෑටි  ෘහ තත්වයන්ව 

යටමත් විවිධ පසේ වර්  14 

කින්ව Meloyidogyne spp. ි 

කාර්ය සාධනය සම්ූර්ණ කර 

ඇත.* ශීතකරණ සහ දුම් 

වියන - ිලදී ම න ඇත. * 

මක්න්වද්රාපසාරී නල, මපට්රි දීසි, 

පැරෆිල්ම් මරෝල, 

වායුසමීකරණ 02 - ඇණවුම 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික 
ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

2.10. උදයාන 

මබෝ  වල ප්රධාන 

පළිමබෝධ සහ 

මරෝ  සඳහා 

වජව තීව්ර 

ඒකාබේධ 

පළිමබෝධ සහ 

මරෝ  

කළමනාකරණ 

(BIPM) 

වැඩසටහන්ව 

සංවර්ධනය කිරීම 

    ඉදිරිපත් කර ඇත. 

පාංශු යරෝග සඳහා 

* විදයා ාර සහ  පැලෑටි  ෘහ 

තත්වයන්ව යටමත් බැක්ටීරියා 

එන්වමඩාෆයිට් වල මතා  

මරෝපණය සම්ූර්ණ කර ඇත.  

* ටැල්ක් පදනම් කර ම න සකසේ 

කරන ලද වජව පළිමබෝධ 

නාශක රසායනා ාර තත්වයන්ව 

යටමත් පරීක්ෂා කරන ලදී. 

ක්මෂේත්ර ඇ යීම අඛ්ණ්ඩව සිදු 

මවින්ව පවතී. 

* Orbitary Shaker  සහ Colony 

Couner සඳහා ිල  ණන්ව 

කැඳවන ලදී.  

යකාමඩු පළතුරු මැසස්න් සඳහා 

*මප්රෝටීන්ව ඇමක් තුළ සේපිමනෝසාඩ් 

ප්රතිසේථාපනය කිරීම සඳහා 

විකල්ප කෘිනාශක 02 ක් 

ක්මෂේත්ර ඇ යීමට ලක් මකමර්. 

* මප්රෝටීන්ව ඇමක් තුළ ඇති 

කෘිනාශක ක්මෂේත්ර ඇ යීමම් 

මයාදවා ඇත. 

Cucurbits, බණ්ඩක්කා, යගෝවා 

වල ප්රධාන පළියබෝධකයන් 

සඳහා 

 * සලබයා පලවා හරින කහ 

වර්ණ බල්බ  ාවිතා කරින්ව 

ම ෝවා මකාළ ආහාරයට  න්වනා 

දළඹුවන්ව  සඳහා නව IPM 

පැමක්ජයක් හඳුන්වවා දී ඇත.* 

බණ්ඩක්කා සඳහා නව IPM  

පැමක්ජ හඳුන්වවා දීම සඳහා  

HORDI පර්මේෂණ ක්මෂේත්රමේ 

ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණ 03 ක් 

සේථාපනය කරන ලදී.* 

බණ්ඩක්කා සඳහා IPM පැමක්ජ 

සඳහා නිරූපණ වලට අවශය 

ද්රවය - ිල  ණන්ව කැඳවන ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික 
ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

2.11. පළතුරු 

මැසේසන්ව හා 

මකාමඩු මැසේසන්ව 

ම න්ව පළතුරු හා 

එළවළු ආසාදිත 

ීමමන්ව වළක්වා 

 ැනීමට  ැමා 

විකිරණ සහ 

වාෂේප තාප පිරියම් 

කිරීමම් ප්රිතීන්ව 

සංවර්ධනය 

කිරීම. 

SCPPC 

(NPQS) 
1.80 1.79 

මැසේසන්ව 

20,000ක් මතා  

මරෝපණය, , අඹ 

වර්  04ක්, 

රැ න්ව ෆෘට්,  

මප්තර, එළවළු 

අපනයන 

වි වයන්ව සඳහා 

ප්රකිරණ සහ 

VHT ප්රතිකාර, 

මතා  මරෝපණ 

කාමරය සහ 

VHT කාමරය 

අළුත්වැඩියා 

කටයුතු සම්ූර්ණ 

කිරීම,  ාණ්ඩ හා 

රසායනික ද්රවය 

ිලදී  ැනීම, 

පළතුරු 800ක් හා 

එළවළු ිලදී 

 ැනීම, පුහුණු 06 

මැසේසන්ව 13,200ක් මබෝ කර 

 න්වනා ලද අතර කෘතිමව මබෝ 

කිරීම යටමත් බැක්ටීරියා 

මඩෝසාලිසේි ජීව විදයාව හදාරන 

ලදී. පළතුරු මැසේසන්වමේ මරෝපණ 

හැසිරීම සහ පළතුරු මැසේසන්වමේ 

ජීවන අවීන්ව හඳුනා  ැනීම 

පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා මදන ලදී.  

රැ න්වෆෘට් සහ කරවිල සඳහා 

ප්රකිරණ ප්රතිකාරය මයාදනු ලැමබ්. 

ප්රකිරණමයන්ව පසු තත්ත්ව 

පරාිතීන්ව වාර්තා කරන ලදී. VHT 

මූලික අත්හදා බැලීම් 05 සම්ූර්ණ 

කරන ලදී. VHT ප්රතිකාර කළ 

කර්තමකාමලාම්බන්ව අඹ තත්ත්ව  

පරීක්ෂාව සඳහා  ාවිතා කරන ලදී. 

මබෝ කිරීමම් කූඩු 62ක් 

අලුත්වැඩියා කිරීම අවසන්ව කරන 

ලද අතර VHT කාමරමේ 

වායුසමීකරණ යන්වත්ර අලුත්වැඩියා 

කරන ලදී. මතා  මරෝපණ 

කාමරමේ වායුසමීකරණ යන්වත්ර 

අලුත්වැඩියා කිරීම අඛ්ණ්ඩව සිදු 

මකමරින්ව පවතී. අඹ, රැ න්වෆෘට් 

සහ කරවිල ිලදී  න්වනා ලදී. 

පලතුරු තත්ත්ව විශේමල්ෂණ 

උපකරණ සහ රසායනික ද්රවය 

සඳහා TCE වාර්තාව ලැබී ඇති 

අතර නිමරෝධායන නිලධාරීන්ව සහ 

අපනයනකරුවන්ව සඳහා පුහුණුීම් 

03 ක් සම්ූර්ණ කර ඇත. 

2.12. තිරසාර 

පළිමබෝධ 

කළමනාකරණ 

තාක්ෂණයන්ව 

සංවර්ධනය කිරීම 

හා ප්රචාරණය. 

SCPPC- 

(PPS) 
4.52 4.20 

පාර්ශවකරුවන්ව 

400 ක් පුහුණු 

කිරීම, ආදර්ශන 

2ක් පැවැත්ීම, 

ජල මේහ 5 කට 

ජීව වජව පාලන 

කාරක මුදා 

හැරීම, ධාරකයන්ව 

සඳහා ආහාර 

මව්නල් 5 ක් සකසේ 

කිරීම, දියමන්වති 

පිට සලබයාමේ 

පරමපෝෂිතා  

2000 ක් මුදා 

හැරීම, 

ඉන්වකියුමබ්ටර් 

ිලදී  ැනීම,  

පුහුණු වැඩසටහන්ව අඛ්ණ්ඩව සිදු 

මවින්ව පවතී. නිරූපණ ආරම්  

කර ඇත. ජල මේහ 11කට වජව 

පාලන කාරක මුදා හැරීම, ආහාර 

මව්නල් 5 ක් සකසේ කර ඇත. 

පරමපෝෂිතා  1800ක් නිකුත් කර 

ඇත. ඉන්වකියුමබ්ටර් සඳහා 

ඇණවුම් කර ඇත. ම  මපන්වීමම්  

මපාත් 500 ක් මුද්රණය කර ඇත. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

    දත්ත සමුදාය 

වැඩිදියුණු කිරීම සහ 

ම  මපන්වීමම්  

මපාත් 500 ක් 

මුද්රණය කිරීම 

 

2.13. මේශගුණික 
විපර්යාසයන්වට 
ඔමරාත්තු මදන  ැි 
වැව්න ම ාවිතැන්ව 
ක්රමයක් සකසේ කිරීම. 

FCRDI 8.6 7.68 

ලියැදි ක්රමයට උසේබිම 
සංවර්ධනය කිරීම, 
වාරිමාර්  උපකරණ 
සැපයීම, පාංශු හා 
මතතමනය 
සංරක්ෂණ 
ක්රමමව්නදයන්ව 
හඳුන්වවාදීම, ජල 
කළමනාකරණ 
ශිල්පීය ක්රම, යහපත් 
ශෂය විදයාත්මක 
 ාවිතා හා සහ නිසි 
මබෝ  ප්රමේද , 
සතයාපන අත්හදා 
බැලීම්, දැනුවත් 
කිරීමම් වැඩසටහන්ව 

උසේ බිම් ම ාීන්ව 03 
මදමනකු මේ අක්කර 2.8ක 
සංරක්ෂණ බැි ඉදිකිරීම 
අවසන්ව කර ඇත. සූර්ය බල 
මපාම්ප 04ක් සඳහා ිල 
 ණන්ව ලැබී ඇති අතර ඒවා 
ඇ යීම සඳහා තිරසාර 
බලශක්ති අධිකාරියට යවා 
ඇත. ජල විදින යන්වත්ර 05ක් 
සහ වෑසේසුම් ජල සම්පාදන 
ක්රමයක් සඳහා ිල කැඳ වා 
ඇත. පහත් බිමමි මීටර් 
200ක වාරිමාර්  ඇල 
ඉදිකිරීමට ඇසේතමම්න්වතු 
පිළිමයල කර ඇත. රනිල 
කුලයට අයත් මබෝ   ාවිතා 
කරින්ව පාංශු සාරවත් බව 
ඉහළ නැංීමට අත්හදා 
බැලීම් කරින්ව සිටින අතර, 
නිලධාරීන්ව සහ ම ාීන්ව 
සඳහා දැනුවත් කිරීමම් 
වැඩසටහන 03ක් පවත්වන 
ලදී. 

2.14. අතිමර්ක ආහාර 

ම ෝ  නිෂේපාදනය 

හා ඵලදායිතාව 

ඉහළ නැංීම. 

 

 

ETC 61.81 54.08 

1) බඩ ඉරිඟු - * MI 

Mz මදමුහුම් බීජ - 

මහක්ටයාර 50, * 

FCRDI - අක්කර 25-

මදමුහුම් බඩ ඉරිඟු බීජ 

නිෂේපාදන පහසුකම 

සංවර්ධනය කිරීම 

(පඳුරු ඉවත් කිරීම, 

කටු කම්බි වැටවල් 

 ැසීම, කෘෂි ළිං, 

විසුරුම් ජල 

සම්පාදනය - අක්කර 

10, ජල මපාම්ප - 6, 

ක්මෂේත්ර  බඩාව) * 

ඵලදායිතාව වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා 

වන පැමක්ජය 

ආදර්ශනය - අක්කර 

250 (මදමුහුම් බීජ, 

පාංශු බැි, 

අඬනිරියා බීජ, පාංශු 

1) බඩ ඉරිඟු - * මහක්ටයාර 

29.1ක් සඳහා මදමුහුම් බීජ 

මබදා හරින ලදී. FCRDI-MI 

ි මදමුහුම් බඩ ඉරිඟු බීජ 

නිෂේපාදන පහසුකමමි 

අක්කර 25ක් සඳහා වැඩ නිම 

කර ඇත. * ආදර්ශන 65ක් 

නිම කර ඇත. බඩ ඉරිඟු 

සඳහා නියැදි 34ක් පරීක්ෂා 

කර ඇත. * ආදර්ශන  සඳහා 

හරිත මපාමහාර නිෂේපාදනය 

පිණිස අඬනිරියා බීජ ලබා 

දීම සඳහා බීජ එකතු කිරීම * 

පාංශු බැි සකසේ කිරීම 

ආරම්  විය. 

 2) මලාකු ළූණු - * මලාකු 

ළූණු සඳහා තවාන්ව සේථාපිත 

කිරීම නිම කර ඇත. * 

වෑසේසුම් ජල සම්පාදන පේධති 

ඒකක 28ක් ිලදී ම න 

2020 යල කන්වනමේ  දී  
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

2.14. අතිමර්ක 

ආහාර ම ෝ  

නිෂේපාදනය 

හා 

ඵලදායිතාව 

ඉහළ 

නැංීම. 

 

 

   පරීක්ෂණ, බහුකාර්ය 

පාංශු බැි සඳහා මරෝපණ 

ද්රවය)  

2. මලාකු ලූනු - * 

වෑසේසුම් ජල සම්පාදනය 

පදනම් කර ත් ඵලදායිතා 

වැඩිදියුණු කිරීමම් 

පැමක්ජය පිළිබඳ  

ආදර්ශනය මහක්ටයාර 8 

( මේශීය මලාකු ළූණු 

බීජ, වෑසේසුම් ජල 

සම්පාදන පේධතිය, පාංශු 

පරීක්ෂණ)  

3. ිරිසේ - * මදමුහුම් 

ිරිසේ බීජ නිෂේපාදන 

වැඩසටහන (වර්  අඩි 

6000) පැල්මවමහර 

ම ාවිපමලි මපාලි  ෘහ 

(වර්   අඩි 1000) - 60, 

මඩසිමක්ටර් - 50, රයර් - 

1, පුහුණු - 10) * වෑසේසුම් 

ජල සම්පාදනය පදනම් 

කර ත් ඵලදායිතා 

වැඩිදියුණු කිරීමම් 

පැමක්ජය පිළිබඳ 

ආදර්ශන 

රනිල සහ මතල් මබෝ  - 

* මුංඇට, කව්නපි සහ 

රටකජු සහතික කළ බීජ, 

* සේවයං බීජ නිෂේපාදනය 

සඳහා සහතික කළ 

රටකජු බීජ ලබා දීම 5) 

යාන්වීකරණය සහ 

පුහුණුව - (ක්මෂේත්ර දින - 

5, මාධය වැඩසටහ න්ව - 

5, පුහුණු කිරීම්) 

6. මබෝ  පුමරෝකතන 

හඳුන්වවාදීමම් ක්රමය 

7.අතිමර්ක ආහාර ම ෝ  

ප්ර තිය අීක්ෂණය කිරීම 

සේථාපිත කිරීම අවසන්ව කර 

ඇත.  * මලාකු ළූණු නියැදි 28 

පරීක්ෂා කර ඇත.  

3) ිරිසේ - * මපාලි  ෘහ 1ක් 

(වර්  අඩි 6000) සඳහා 

ඇසේතමම්න්වතුව සකසේ කර ඇත 

* මපාලි  ෘහ 16ක් (වර්  අඩි 

1000) සම්ූර්ණ කර ඇත. * 

රයර් සඳහා 2019.09.27 දින 

මටන්වඩර් කැඳවන ලදී. * රයර් 

සඳහා මටන්වඩර් ඇ යීම 

සම්පුර්ණ කර ඇත * 

සේප්රින්වක්ලර් වාරිමාර්  - 

කට්ටල 12 ක් සඳහා මටන්වඩර් 

පිරිනමන ලදී. 4) මතල් මබෝ  

- * මුං ඇට බීජ කිමලෝග්රෑම් 

23,115 මබදා හැර ව ා කර 

ඇත * කව්නපි බීජ කිමලෝග්රෑම් 

14,057.9 ක් මබදා හැර ව ා 

මකමර්. * කිමලෝග්රෑම් 8,400 ක 

රටකජු බීජ මබදා හැර ව ා කර 

ඇත. * කිමලෝග්රෑම් 4,526ක 

සහතික කළ රටකජු බීජ මබදා 

හැර ඇත. 

5) යාන්විකරණය සහ පුහුණුව 

- * උේධාරක වැට - ලබන 

සතිමේ ලැමබනු ඇත 

කුඩා ඉන්වටර්කල්ටිමව්නටරය - * 

මටන්වඩරය කැඳවා ඇත 

අනුරාධපුරමයි එක් ක්මෂේත්ර 

දිනයක් සම්ූර්ණ කරන ලදී. 

පුහුණු  10ක් අවසන්ව. * AI 

වාර්තා මපාත් 1500ක් මුද්රණය 

කර ඇත * අම්පාමරි  

සමීක්ෂණය සඳහා ප්රශේනාවලිය 

සූදානම් කිරීම 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික 
ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

2.15. SMO පළතුරු, 

ී, ම ාවි 

යන්වමත්රෝපකරණ 

සඳහා පුහුණුකරුවන්ව 

පුහුණු කිරීම. 

ETC 1.50 0.78 

1) පළතුරු 

නිෂේපාදනය, ී 

නිෂේපාදනය, 

ම ාවිපළ 

යන්වමත්රෝපකරණ 

සඳහා 

සවිසේතරාත්මක 

පුහුණු මමාඩියුල 

තුනක්  

2) පුහුණුකරුවන්ව 

20 මදමනකු 

ප්රධාන 

පුහුණුකරුවන්ව 

මලස පුහුණු 

කරන ලදී. 

3) 

අගුණමකාලපැලැ

සේස ISTI  ි 

පුහුණු පහසුකම් 

සංවර්ධනය කිරීම.  

 4) අනුරාධපුර 

FMTC ි පුහුණු 

පහසුකම් 

සංවර්ධනය කිරීම  

5) පුහුණු කටයුතු 

සඳහා යන්වත්ර, 

උපකරණ සහ 

ද්රවය ිලදී  ැනීම  

6) SMO 120 ක් 

පුහුණු කරන ලදී. 

1) සවිසේතරාත්මක පුහුණු 

මමාඩියුල තුනක් සම්ූර්ණ 

කරන ලදි.  

3) * තවාන්ව පැළ  ෘහමේ සුළු 

අලුත්වැඩියා - සම්ූර්ණ කරන 

ලදි * ක්ුද්ර වාරිමාර්  ඒකක 

මදකක් - සම්පුර්ණ කරන ලදි. 

 4) පුහුණු කටයුතු සඳහා ක්ුද්ර 

වාරිමාර්  නිරූපණ ඒකකය 

සඳහා මටන්වඩර් ඇ යීම 

සම්ූර්ණ කරන ලදි. 

 5) * මසකටියර්සේ - නැවත 

මටන්වඩර් මකමර්.* කප්තපාදු 

කියත් හා බූට්සේ- සම්ූර්ණ කරන 

ලදී.* ඉන්වටර් කල්ටිමව්නටර් සහ 

බහුකාර්ය බුරුසු කටර් - TEC 

මකමරින්ව පවතී.* ධුමායන 

යන්වත්ර, නැප්තසැක්, අත් ඉසින 

යන්වත්ර සහ උපාං , ආරක්ෂිත 

ඇඳුම්, පුහුණුීම් සඳහා අවශය 

මවනත් උපකරණ සහ ද්රවය - 

මටන්වඩර් ක්රියාපටිපාටිය 

අඛ්ණ්ඩව මකමරින්ව පවතී. 

 6) SMO ි සැසි 3ක් අවසන්ව, 

පුහුණුීම් මකමරින්ව පවතී. 

2.16. ප්රශසේත මබෝ  

ඵලදායිතාව සඳහා 

පරිසර ිතකාමී ශාක 

මපෝෂක 

කළමනාකරණ 

සැලැසේම සංවර්ධනය 

කිරීම 

HORDI 4.00 3.90 

ප්රමාණ මශෝධනය 

හා ප්රතිචාර 

අධයයනය සඳහා 

ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණ 

10 ක්, පරීක්ෂණ 

කට්ටල 02 ක් 

ප්රවර්ධනය කිරීම, 

* ප්රමාණ මශෝධන අධයයන -  

දිසේික්ක 03 ක (මහනුවර, 

බදුල්ල, මාතමල්) ම ාවි 

ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණ සම්ූර්ණ 

කර ඇත. නුවර එලිමේ 

ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණ සිදු 

මකමරින්ව පවතී. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික 
ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

2.16. ප්රශසේත මබෝ  

ඵලදායිතාව සඳහා 

පරිසර ිතකාමී ශාක 

මපෝෂක 

කළමනාකරණ 

සැලැසේම සංවර්ධනය 

කිරීම 

   මධයම පාංශු 

විදයා ාරය 

සංවර්ධනය 

කිරීම, මපාත් 

පිංච හා පිකා 

මුද්රණය කිරීම - 

100, 

සම්මන්වත්රණ - 

02, රූපවාිනී 

වැඩසටහන - 01 

සහ ගුවන්ව විදුලි 

වැඩසටහන්ව - 

02, වැඩමුළු - 

03, පුහුණු - 03 , 

පාරිසරික නියැදි 

100 ක් 

විශේමල්ෂණය 

කිරීම 

* ප්රතිචාර අධයයන -  

S, Mg සහ Zn සඳහා ක්මෂේත්ර 

පරීක්ෂණ 02 කින්ව (HORDI & 

බණ්ඩාරමවල) දත්ත එකතු 

කිරීම සම්ූර්ණ කරන ලදී. * 

මාළු ිරිසේ සඳහා යල කන්වනමේ 

ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණ  සේථාපනය 

කරන ලදී. දත්ත එක්රැසේ කිරීම 

අඛ්ණ්ඩව සිදු මව්න. 

 * මපාමහාර සහ රසායනික 

ද්රවය, ීදුරු  ාණ්ඩ, මපාලි 

මප්රාපලීන්ව මබෝතල් සඳහා 

ඇණවුම ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

පරීක්ෂණ කට්ටල සඳහා TEC 

ඇ යීම සිදු මවින්ව පවතී. 

දැනට පවත්නා මපාමහාර හා 

පාංශු නියැදි විශේමල්ෂණය  

* සේථාපිත පාංශු පරීක්ෂණා ාර 

20ක කාර්ය මණ්ඩල සඳහා 

වැඩමුළු  01 සම්ූර්ණ කරන 

ලදී. 

* AAS සඳහා උපාං , AAS 

ප්රතිසේථාපනය, උපකරණ ප්රමාණ 

මශෝධනය - ඇණවුම ඉදිරිපත් 

කරන ලදී. 

* රසායනා ාර බංකුව, 

උපකරණ කාමරය සඳහා වායු 

සමීකරණ 02 - TEC සිදු 

මකමරින්ව පවතී. 

 * අයනික ශක්ති  ලපනය -

මටන්වඩර් යළි කැඳීම 

* ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශ 

සඳහා මපාමහාර නිර්මේශ කිරීම 

සඳහා මපාත් පිංච මුද්රණය කිරීම 

අවසන්ව කරන ලදී. 

වැඩමුළු 01  අවසන්ව කරන ලදී 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 
(රු.මි) 

වියදම් 
(රු.මි) 

ය ෞතික 
ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

2.17. කාන්වතා 

වයවසායකත්වය 

වර්ධනය කිරීම තුළින්ව 

ජීවමනෝපාය වැඩි 

දියුණු කිරීම 

 

ETC 26.26 18.20 

නව මහළ 

මබාජුන්ව අමලවි 

සැල් 3 ක් 

(අනුරාධපුර, 

රත්නපුර, 

මාතමල්), 

අනුරාධපුරමේ 

වැසිකිළි 

සංකීර්ණය, 

අවශයතා ිලදී 

 ැනීම, පවතින 

මහළ මබාජුන්ව 

මධයසේථාන 3 ක් 

නඩත්තු කිරීම, 

හතු  ෘහ 50, 

බිම්මල් වැීම 

සඳහා 

යන්වමත්රෝපකර

ණ සපයන ලදී, 

පුහුණු 72  

අනුරාධපුර මහළ මබාජුන්ව 

අමලවි සැල මටන්වඩර් කැඳවන 

ලදී.  මාතමල් මහළ මබාජුන්ව 

අමලවි සැල ඉදිකිරීම ආරම්  

කරන ලදී. නව මහළ මබාජුන්ව 

අමලවි සැල සඳහා උපකරණ 

ිලදී  න්වනා ලදී. 

මපාමලාන්වනරුව මහළ මබාජුන්ව 

අමලවි සැල සඳහා උපකරණ 

සපයන ලදී. බිම්මල්  ෘහ 

ඉදිකිරීම ආරම්  කරන ලදී. 

යන්වමත්රෝපකරණ ිලදී  ැනීම 

සඳහා මටන්වඩර් ඇ යීම සිදු 

මකමරින්ව පවතී. පුහුණුීම් 

මකමරින්ව පවතී. 

2.18. නව මුං ව ා 

බිම් ප්රමාණයක් 

ප්රවර්ධනය කිරීම 

 

 

ETC 8.70 4.57 

මහක්මටයාර 

2,490 ක නව 

ව ාවන්ව සඳහා 

මුං බීජ ලබා 

මදන ලදී. 

මහක්මටයාර 

1,026ක මතවන 

කන්වනමේ 

ම ාීන්ව සඳහා 

සහතික කළ  මුං 

බීජ ලබා මදන 

ලදී. 

    

නව ව ාවන්ව සඳහා මුං ඇට බීජ 

ලබා දීම ඉදිරියට සිදු මනාවනු 

ඇත. තුන්වවන කන්වනමේ 

ම ාීන්ව සඳහා මනාිමල් ලබා 

මදන පදනම යටමත් සහතික 

කළ මුං ඇට බීජ ලබා දීම සඳහා 

හම්බන්වමතාට දිසේික් අධයක්ෂ 

මවත ප්රතිපාදන ලබා මදන ලද 

අතර සහ බීජ මබදා හැරීම 

සම්ූර්ණ කරන ලදී. 
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03.ජාතික පසු අස්වනු තාක්ෂණ කළමනාකරණ ආයතනය 

( යවන් කළමුදල රු.මි,37.29 වියදම් කළ මුදල,රු.මි 36.38) 
වාපෘතිය යවන් 

කළ මුදල 

(රු.මි.) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

පර්යේෂණ 

3.1. නැවුම් පළතුරු 

කල්තබා  ැනීම සඳහා 

ශීත වියළීම සහ රික්ත 

ඇසුරුම් තාක්ෂණමයි 

ඵලදායීතාව ඇ යීම. 

(මප්තර, අන්වනාසි,  සේලබු) 

 

0.17 0.16 විජලනය කළ 

පළතුරුවල 

ගුණාත්මය ඉහල 

නැංීම සඳහා සුදුසු 

තාක්ෂණයක් 

හඳුනා ැනීම. 

 

පර්මේෂණයට අවශය ශීත 

වියලනය ිළදී  ැනීමම්දී 

 ැටළුකාරී තත්ත්වයක් ඇති විය. 

පර්මේෂණ උපමේශක කිටුමව්න 

නිර්මේශයන්ව මත මමමතක් ලබා 

 ත් ප්රතිඵල  ප්රකාශයට පත් කිරීමට 

සුදානම් මකාට ඇත.ඉදිරි 

පර්මේෂණ කටයුතු නවත්වා ඇත. 

ක්රියාත්මක සැළැසේම සංමශෝධනය 

කරන ලදී. 

3.2. අඹ වල පසු අසේවනු 

මරෝ  පාලනය කිරීම 

සඳහා වජව 

පලිමබෝධකයන්ව 

මයාදා ැනීම. 

0.53 0.50 අඹ පසු අසේවනු මරෝ  

පාලනයට නවමු ක්රම 

මව්නදයක් 

හඳුනා ැනීම. 

පර්මේෂණ කටයුතු සිදු මකමරින්ව 

පවතී. පර්මේෂණ කාල දිගුවක් 

අවශය ව ඇති නිසා ක්රියාත්මක 

සැළැසේම සංමශෝධනය කරන ලදී. 

3.3. ශ්රී ලංකාමව්න 

පාරම්පරික සහල් වර්  

වල පවතින ආහාර තන්වතු 

සහ ප්රතිමරෝී 

පිෂේඨයන්වමේ ප්රීබමයෝටික 

වි වය සහ ආහාර 

කර්මාන්වතය සඳහා එි 

 ාවිතය. 

0.46 0.46 පාරම්පරික සහල් 

වර්   ාවිතමයන්ව 

මසෞඛ්යාරක්ෂිත හා 

මපෝෂණමයන්ව ඉහල 

ආහාරයක් 

නිෂේපාදනය. 

පර්මේෂණ කටයුතු සිදු මකමරින්ව 

පවතී. සාර්ථක ප්රතිඵල අත් කර 

ම න ඇත. ක්රියාත්මක සැළැසේම 

සංමශෝධනය කරන ලදී. 

3.4. අඹ මබෝ මේ පසු 

අසේවනු ගුණාත්මය හා 

 බඩා කාලය දීර්ඝ කිරීම 

සඳහා ූර්ව ප්රතිකාරක 

වල බලපෑම අධයයනය 

කිරීම. 

0.13  0.13 අඹ පසු අසේවනු 

ජීවකාලය 

ඉහලනැංීම සඳහා 

නවමු ක්රමමව්නදයක් 

හඳුනා ැනීම. 

කයිමටාසෑන්ව මයාදා ම න සිදු කළ 

පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන්වව ඇත. 

දත්ත විශේමල්ෂණය කරින්ව පවතී. 

ක්රියාත්මක සැළැසේම සංමශෝධනය 

කරන ලදී. 

3.5. කුරුඳු සහ සාදික්කා 

මතල් නිසේසාරක  ාවිතා 

කරින්ව ආහාර කල්තබා 

 ැනීම සඳහා සුදුසු ආහාර 

ආකලනයක් නිපදීම. 

0.10 0.04 මසෞඛ්යාරක්ෂිත මලස 

ආහාර කල් 

තබා ැනීමම් ක්රමයක් 

මලස නවමු ආහාර 

ආකලනයක් 

නිපදීම. 

ආහාර ආකලනය නිපදීමම් 

කටයුතු සිදු මකමරින්ව පවතී. 

3.6. නැවුම් අඹ සිසිලනය 

සඳහා ශීතකල වායුව 

 ලායන උපකරණයක් 

නිර්මාණ කිරීම හා 

ම ාඩනැගීම. 

0.09 0.07 ක්මෂේත්ර තාපය 

ඉවත්කර අඹ ූර්ව 

සිසිලනය සඳහා නවමු 

උපාං යක් 

නිර්මාණය කිරීම. 

 පර්මේෂණ කටයුතු සිදු මකමරින්ව 

පවතී.  පර්මේෂණ කාල දිගුවක් 

අවශය ව ඇති නිසා ක්රියාත්මක 

සැළැසේම සංමශෝධනය කරන ලදී. 

 

 



46 
 

 

වාපෘතිය 

යවන් කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

 

ය ෞතික ඉලක්කය 

 

ය ෞතික ප්රගතිය 

3.7. එළවළු වල අධිශීත 

පරිරක්ෂකතා ක්රියාවලිය 

වැඩිදියුණු කිරීම. (කැරට්, 

මබෝංචි, බීට්රූට්) 

0.12 0.12 සුදුසු ූර්ව ප්රතිකර්ම 

හඳුනා ැනීම 

පර්මේෂන කටයුතු අඛ්ණ්ඩව සිදු 

මව්න. 

3.8. “අඹ සැපයුමු දාමමේ 

විශේවාසනීයත්වය 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා භූ 

විදයාත්මක උපකරණ 

 ාවිතා කිරීමම් ශකයතා 

විශේමල්ෂණය”  

ඕමාරම ාල්ල අඹ එකතු 

කරන්වනන්ව ඇසුරින්ව සිේධි 

අධයනයක්. 

0.22 0.22 පර්මේෂණ 

සමාමලෝචන 

පිකාවක්සැකසීම, 

ජං ම ශකයතා 

අධයනය සඳහා අවශය 

දත්තලබා ැනීම 

පර්මේෂණ සමාමලෝචන පිකාව 

සකසා ඇත.  ජං ම ශකයතා 

අධයන  දත්ත ලබා ැනීම නිම 

මකාට ඇත.  

3.9.මනළුම් මල් වල 

ගුණාත්මක ාවය හා පසු 

අසේවනු ජීව කාලය වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා 

ක්රමමව්නදයන්ව හඳුනා 

 ැනීම සහ සංවර්ධනය 

කිරීම. 

0.23 0.23 නිවැරදි මම්රුම් 

දර්ශක, අසේවනු 

මනලිය යුතු කාලය 

හා පසු අසේවනු ජීව 

කාලය වැඩි කිරීම 

සඳහා ප්රතිකර්ම 

හඳුනා ැනීම 

පර්මේෂණය නිම මකාට ඇත. 

අවසන්ව වාර්තාව සකසින්ව  තිමබ්. 

3.10 අඩු පිරිවැය සිතව 
ඉදුණු පළතුරු හදුනා 
 ැනීම සදහා ප්රතිබිම්බ 
සැකසුම් පාදක ක්රමමව්නද 
සැපසුම් කර වැඩි දියුණු 
කිරීම 

0.19 0.15   

3.11 බඩා කළ බඩඉරිඟු 

වල කෘිහානිය හා 

ගුණාත්මය මකමරි 

පැඟිරි පත්ර ජලීය යුෂමේ 

බලපෑම අධයයනය කිරීම. 

    

0.03 0.03 බඩ ඉරිඟු වල කෘි 

හානිය අවම කිරීම 

සදහා නවමු 

ක්රමමව්නදයක් 

හදුනා ැනීම  

අදියර 02කින්ව සමන්වවිත වු 

පර්මේෂණමේ පළමු අදියමර් 

ප්රතිඵල අනුව පැඟිරි පත්ර ජලීය 

යුෂමේ බලපෑම දිගුකාලීන මනාවන 

බව හඳුනා  ැනිනි.එබැවින්ව 

 බඩාකරණ අධයයනය සිදු 

මනාමකරිණි. අවසන්ව වාර්තාව 

සකසින්ව  තිමබ්.   
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වාපෘතිය 

යවන් 

කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

වියදම් 

කළ මුදල 

(රු.මි.) 

 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

 

ය ෞතික ප්රගතිය 

 

2019 වර්ෂයේ ආරම්  කළ නව පර්යේෂණ වාපෘතීන් (යවන් කළ මුදල -  රු.මි 34.62) 

 

 
3.12.අිතකර පසු 

අසේවනු කායික 

විදයාත්මක 

ක්රියාකාරකම් පාලනය 

කිරීම මගින්ව පලා 

වර්  වල ගුණාත්මය 

ඉහල නැංීම 

0.18 0.15 අිතකර පසු 

අසේවනු කායික 

විදයාත්මක 

ක්රියාකාරකම් 

අධයයනය කිරීම, 

පාලනය කිරීමම් 

පුර්ව ප්රතිකාරක 

හඳුනා  ැනීම 

පර්මේෂණ කටයුතු සිදු 

මකමරින්ව පවතී.  

3.13.සීඝ්ර පදම් කිරීමම් 

ක්රියාවලිය මඟින්ව 

නැවුම් ී වල ඇමලන 

සුළු සේව ාවය අවම 

කිරීම මඟින්ව 

පාරිම ෝගික 

රුචිකත්වය ඉහළ 

නැංීම 

0.01 0.01 පර්මේෂණ 

සමාමලෝචන 

පිකාවක්සැකසීම, 

පර්මේෂණය සඳහා 

අවශය රසායන ද්රවය 

හා උපකරණ  ිළදී 

 ැනීම සඳහා 

පිරිවිතර සැකසීම 

පර්මේෂණ සමාමලෝචන 

පිකාව සකසින්ව පවතී. 

ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය අරඹා 

ඇත. 

3.14.කටු අමනෝදා 

 ාවිතා කරින්ව 

නිපදවූ ආහාර 

නිෂේපාදන වල 

මපෝෂණ ගුණය හා 

ඖෂදීය ගුණය 

පරීක්ෂා කිරීම 

0.009 0.009 පර්මේෂණ 

සමාමලෝචන 

පිකාවක්සැකසීම, 

පර්මේෂණය සඳහා 

අවශය රසායන ද්රවය 

හා උපකරණ ිළදී 

 ැනීම සඳහා 

පිරිවිතර සැකසීම 

පර්මේෂණ සමාමලෝචන 

පිකාව සකසින්ව පවතී.  

3.15.මතෝරා ත් 

උඩරට එළවළු වර්  

සඳහා ඕමසෝන්ව 

ප්රතිකාරය ඇතුලත් 

මයදුම් උපකරණයක් 

නිපදීම සහ එි 

කාර්ය සාධනය 

ඇ යීම 

0.00 0.00 පර්මේෂණ 

සමාමලෝචන 

පිකාවක් සැකසීම, 

පර්මේෂණ සමාමලෝචන 

පිකාව සකසින්ව පවතී. 

3.16.මලාකු ළූණු පසු 

අසේවනු හානිය අවම 

කිරීම සඳහා 

වැඩිදියුණු කරන ලද 

පදම් කිරීමම් හා  බඩා 

කිරීමම් තාක්ෂණයන්ව 

උපමයෝගී කර  ැනීම 

0.30 0.06 මලාකු ළූණු පදම් 

කිරීම හා   බඩා 

කරණය සඳහා නව 

සැළැසේමක් 

නිර්මාණය කිරීම  

මූලික පර්මේෂණ කටයුතු අරඹා  

ඇත. 
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වාපෘතිය 

යවන් කළ මුදල 

(රු.මි.) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි.) 

 

ය ෞතික ඉලක්කය 

 

ය ෞතික ප්රගතිය 

   සඳහා පරිසර ිතකාමී 

මසෞඛ්යාරක්ෂිත 

ක්රමමව්නදයක් ම ාීන්වට 

හඳුන්වවා දීම 

 

3.17.කැපුම් මල් වල පසු 

අසේවනු ආයු කාලය දීර්ඝ 

කිරීම සඳහා ක්ෂණිකව 

 ාවිතා කළ හැකි 

ිශ්රණයක් නිපදීම 

0.11 0.10 

සමාමලෝචන පිකාවක් 

පිළිමයල කිරීම, 

ප්රතිකාරක ක්රම පිළිබඳ 

ූර්ව පරීක්ෂණ කටයුතු 

සිදු කිරීම 

පර්මේෂන කටයුතු 

අඛ්න්වඩව සිදු මව්න. 

3.18.හානිදායක 

මනාවන තාක්ෂණයන්ව 

 ාවිතා කරින්ව මපරදි  

පළතුරු මැසේසා 

හානිකරන ලද අඹ 

හඳුනා  ැනීම 

0.00 0 

සමාමලෝචන පිකාවක් 

පිළිමයල කිරීම, 

පළතුරු මැසේසා 

හානිකරන ලද අඹ 

හඳුනා  ැනීම සඳහා 

උපකරණයක් 

නිර්මානය කිරීම 

ක්රියාත්මක සැලැසේම 

සංමශෝධනය කර 

ඇත.  

3.19.විජලන 

තාක්ෂණමේ පරාිතීන්ව 

ප්රශසේථකරණය  තුලින්ව 

විජලනය කළ පලතුරු 

වල ගුණාත්මක සාධක 

වැඩි දියුණු කිරීම 

0.47 0.41 

විජලන තාක්ෂණමේ 

පරාිතීන්ව 

ප්රශසේථකරණය,  

විජලනය කළ පලතුරු 

වල ගුණාත්මක සාධක 

විශේමල්ෂණය 

පරාිතීන්ව 

ප්රශසේථකරණය 

පිලිබද අධයයනය 

කරින්ව පවතී. 

3.20.මතත ී වියලීම 

සඳහා තාප මපාම්ප 

වියලනයක් වැඩිදියුණු 

කිරීම 

0.06 0.05 

සමාමලෝචන පිකාවක් 

පිළිමයල කිරීම, මතත 

ී වියලීම සඳහා නවමු 

තාක්ෂණයක් හඳුනා 

 ැනීම 

සමාමලෝචන 

පිකාව පිළිමයල 

මකාට ඇත. 

පර්මේෂණ කටයුතු 

අරඹා ඇත. 

3.21.කෘතීම ඉඳීම 

මහේතුමවන්ව පලතුරු මත 

තැන්වපත්වන රසායනික 

අමවමශේමෂයන්ව 

විශේමල්ෂණය කිරීම හා 

ආරක්ෂිත, ආර්ිකමය 

ඉදීමම් ක්රමමව්නදයක් 

හඳුනා ැනීම 

0.59 0.55 

සමාමලෝචන පිකාවක් 

පිළිමයල කිරීම, 

පලතුරු ඉදීමම් 

ක්රියාවලිමේ පරාිතීන්ව 

ප්රශසේථකරණය 

සමාමලෝචන 

පිකාව පිළිමයල 

මකාට ඇත. අඹ 

මබෝ ය සඳහා 

පර්මේෂණ කටයුතු 

අඛ්න්වඩව සිදු මව්න. 

3.22.දහයියා අළු වල 

ඇති සිලිකන්ව 

 ාවිතමයන්ව ිරිසේ හා 

කරවිල මබෝ යන්වමේ 

මපර අසේවනු හා පසු 

අසේවනු මරෝ  පාලනය 

කිරිම 

0.24 0.14 

පාරිසරික කලාප 3ක 

මතෝරා  ත් කරවිල 

ිරිසේ ම ාවි බිම්ි 

දහයියා අළු සිලිකන්ව 

 ාවිතය හා 

මරෝ පාලනය සඳහා 

පරිසර ිතකාමී 

මසෞඛ්යාරක්ෂිත 

ක්රමමව්නදයක් ම ාීන්වට 

හඳුන්වවා දීම 

පාරිසරික කලාප 3ක 

මතෝරා  ත් ිරිසේ 

ම ාවි බිම් වල  

පරීක්ෂණ කටයුතු 

සිදු මකමරින්ව 

පවතී. 

  



49 
 

 

වාපෘතිය 

යවන් 

කළ මුදල 

(රු.මි.) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

 

ය ෞතික ඉලක්කය 

 

ය ෞතික ප්රගතිය 

3.23.අනුරාධපුර හා 

මපාමළාන්වනරු 

දිසේික්ක වල පිිටුවා 

තිමබන කුඩා, මධයම හා 

විශාල සහල් මමෝල් වල 

බලශක්ති පාරිම ෝජනය 

මසායා ැනීම හා 

ඔවුන්වමේ නිෂේපාදන , 

තාක්ෂණය හා මූලයමය 

 ැටළු වලට පිළියම් 

මසායා  ැනීම 

0.021 0.020 

කුඩා, මධයම හා විශාල සහල් මමෝල් 

වලට ම ාසේ බලශක්ති පාරිම ෝජන 

දත්ත ලබා  ැනීම 

අනුරාධපුර දිසේික්ක 

මේ කුඩා, මධයම හා 

විශාල සහල් මමෝල් 

වල බලශක්ති 

පාරිම ෝජන දත්ත 

ලබා ම න ඇත. 

මපාමළාන්වනරු 

දිසේික්ක මේ දත්ත 

ලබා  ැනීම සිදු 

මකමරින්ව පවතී. 

3.24.සුපිරිසිදු නිෂේපාදන 

සංකල්පය මඟින්ව 

එළවළු සැපයුම් ජාලමේ 

ිල කිරීමම් 

උපායමාර්ගික ආර්ික 

ඇ යීම 0.131 0.13 

එළවළු  සැපයුම් දාමය ඔසේමසේ ිල 

උච්චචාවචනයන්ව විශේමල්ෂණය කිරීම හා 

සුපිරිසිදු නිෂේපාදන සංකල්පය මඟින්ව 

ම ාවියා සහ පාරිම ෝගිකයා අතර ිල 

පරතරය අවම කිරීම 

සාමානය එළවළු 

සැපයුම් දාමය 

ඔසේමසේ අවශය 

 සියලුම දත්ත ලබා 

 න්වනා ලදී. Food 

city සැපයුම් දාමය 

ඔසේමසේ අවශය 

 දත්ත ලබා  ැනීම 

සිදු මකමරින්ව 

පවතී. 

 

සංවර්ධන වාපෘති 

3.25. ශ්රී ලංකාමව්න 

එලවළු පලතුරු 

සැපයුම්දාමයන්වමේ පසු 

අසේවනු හානිය අවම 

කිරීම සඳහා සුරක්ෂිත 

ඇසුරුම් හා ප්රවාහන ක්රම 

හඳුන්වවා දීම 

 

27.25 27.20 

සුරක්ෂිත ඇසුරුම්  ෘවිතය පිළිබඳව 

පාර්ශේවකරුන්ව දැනුවත් කිරීම, ඇසුරුම් 

ිළදී ැනීම හා මතෝරා  ත් සැපයුම් 

දාම 04ක පාර්ශේවකරුන්ව  මවත මබදා 

හැරීම, පසු අසේවනු හානිය නිර්ණය 

කිරීමම් අධයයනයක සිදු කිරීම 

 

 

පාර්ශේවකරුන්ව 

දැනුවත් කිරීමම් 

වැඩසටහන්ව 10ක් 

පවත්වා ඇත. 

ඇසුරුම් ිළදී ැනීම 

සිදු මකමරින්ව 

පවතී. පසු අසේවනු 

හානිය නිර්නය 

කිරීමම් අධයයනය 

සිදු මව්න. 

3.26.අඔ, පැයපාල්, 

යේර හා යකයසල් 

යබෝගයන්යේ වැඩිදියුණූ 

කළ සැපයුම් දාමයන්හි 

ගුණාත්මය හා 

ක්රියාවලිය ඉහල නැංීම  

5.12 4.93 

2018 වසමර්දී සේථාපිත කළ මනාහැකි 

වූ පලතුරු සැකසුම් ඒකක සේථාපිත 

කිරීම, මප්තර සැකසුම් ඒකක 10ක් 

අළුතින්ව සේථාපිත කිරීම, ේවිතියික 

සැකසුම් ඒකක 04ක් සේථාපිත කිරීම,  

ගුණාත්මය හා ක්රියාවලිය ඉහල නැංීම 

සඳහා පුහුණු සැසි පැවැත්ීම 

පලතුරු සැකසුම් 

ඒකක සේථාපිත 

මකාට ඇත. 

අමනකුත් අමප්තක්ෂිත 

ක්රියාකාරකම් සිදු 

මකමරින්ව පවතී. 
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04.බැරකම් - (Commitments) 

3.27ජාතික පසු අස්වනු තාක්ෂණ කළමනාකරණ ආයතනය (Ongoing Research ) 

2018  බැරකම් - මවන්වකළ මුදල- රු.ි 0.360 වියදම් කළ මුදල  රු.ි 0.0366 

4- බැරකම් - යවන්කළ මුදල රු.මි 28.31  වියදම් කළ මුදල රු.මි 28.20 

පර්මේෂණය මවන්ව කල 
මුදල (රු.ි) 

වියදම් කළ 
මුදල (රු.ි) 

ම ෞතික ඉලක්කය ම ෞතික ප්ර තිය 

අඹ මබෝ මේ 

සැපයුම් හා අ ය දාම 

කළමණාකරණ 

ක්රියාකාරකම් 

වැඩිදියුණු කිරීම    

0.95 0.95 

ප්රතිලාභීන්ව සඳහා ිළදී  ත් 

උපකරණ මබදා දීම, 

සැපයුම් කරුවන්ව ට සිදු 

කළයුතු ම ීම් කටයුතු 

අවසන්ව කිරීම 

ප්රතිලාභීන්ව හට 

උපකරණ මබදා දී ඇත. 

සැපයුම් කරුවන්ව මේ  

ම ීම් කටයුතු අවසන්ව 

මකාට ඇත. 

මකමසල් මබෝ මේ 

සැපයුම් හා අ ය දාම 

කළමණාකරණ 

ක්රියාකාරකම් 

වැඩිදියුණු කිරීම  

1.70 1.70 

ප්රතිලාභීන්ව සඳහා ිළදී ත් 

උපකරණ මබදා දීම, 

සැපයුම් කරුවන්වට සිදු 

කළයුතු ම ීම් කටයුතු 

අවසන්ව කිරීම 

ප්රතිලාභීන්ව හට 

උපකරණ මබදා දී ඇත. 

සැපයුම් කරුවන්ව මේ  

ම ීම් කටයුතු අවසන්ව 

මකාට ඇත. 

පැමපාල් මබෝ මේ 

සැපයුම් හා අ ය දාම 

කළමණාකරණ 

ක්රියාකාරකම් 

වැඩිදියුණු කිරීම  

4.18 4.18 

ප්රතිලාභීන්ව සඳහා ිළදී  ත් 

උපකරණ මබදා දීම, 

සැපයුම් කරුවන්ව ට සිදු 

කළයුතු ම ීම් කටයුතු 

අවසන්ව කිරීම 

ප්රතිලාභීන්ව හට 

උපකරණ මබදා දී 

ඇත.සැපයුම් කරුවන්ව 

මේ  ම ීම් කටයුතු 

අවසන්ව මකාට ඇත. 

මප්තරමබෝ මේ 

සැපයුම් හා අ ය දාම 

කළමණාකරණ 

ක්රියාකාරකම් 

වැඩිදියුණු කිරීම 

1.62 1.62 

ප්රතිලාභීන්ව සදහා ිළදී  ත් 

උපකරණ මබදා දීම, 

සැපයුම් කරුවන්ව ට සිදු 

කළයුතු ම ීම් කටයුතු 

අවසන්ව කිරීම 

ප්රතිලාභීන්ව හට 

උපකරණ මබදා දී ඇත. 

සැපයුම් කරුවන්ව මේ  

ම ීම් කටයුතු අවසන්ව 

මකාට ඇත. 

විදයා ාර පහසුකම් 

වැඩි දියුණු කිරීම 

හරහා සැපයුම්දාමමේ 

පාර්ශේවකරුවන්ව මවත 

සුරක්ෂිත ආහාර 

පිළිබඳව වඩාත් මහාඳ 

මසේවයක් ලබාදීම හා 

ඒ තුලින්ව ජාතික 

ආහාර සුරක්ෂිතතාව 

ඇති කිරීම 

19.85 19.85 

විදයා ාර උපකරණ ිළදී 

 ැනීම, සැපයුම් කරුවන්ව ට 

සිදු කළයුතු ම ීම් කටයුතු 

අවසන්ව කිරීම 

සියළු ිළදී  ැනීම 

අවසන්ව මකාට ඇත. 

ම ීම් කටයුතු අවසන්ව 

මකමරින්ව පවතී. 

රනිල මබෝ  පදනම් 

කර, ප්රතිඔක්සිකාරක 

ගුණය වැඩි දියුණු 

කළ හා අ ය එකතු 

කළ ග්රැමනෝලාබාර් 

(ධානයමය ආහාරය 

සැකසීම) 

0.37 0.37 

මුංමබෝ මේ මපෝෂක 

ගූණාං  

විශේමල්ෂණය,විදයා ාර 

තත්ත්ව තුල මපෝෂණීය 

වට්මටෝරු 

ම ාඩනැඟීම,ග්රැමනෝලාබාර් 

සැකසීම 

2018 වසමර්දී හා 

ග්රැමනෝලා බාර් 

(ධානයමයආහාරය 

සැකසීම අවසන්ව කරන 

ලදී. කල් තබා  ැනීමම් 

හැකියාව විශේමල්ෂණය 

කිරීම හා නිෂේපාදනමේ 

ගුණාත්මය ඉහල 

නැංීම සිදු මකමරින්ව 

පවතී. 
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05. ශ්රී ලංකා හදබිම් අධිකාරිය 

 යවන්කළ මුදල රු.මි 14.50  වියදම් කළමුදල රු.මි 14.24 

වැඩසටහන ක්රියාකාරකම 

යවන් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වැයකළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික 

ප්රගතිය 

5.1 කෘෂි 

පාරිසරිකකළාප 

ස්ථාපනය කිරීම -

වාපෘතිය සිදුකර 

යනාමැත   

- - - - - 

5.2.මකාසේ පැළ 
දසලක්ෂයක් 
මරෝපණය කිරීමම් 
වයාපෘතිය 

1. මකාසේ පැළ මබදා හැරීම 

i. බේධ මකාසේ පැළ 

12.50 12.25 

57,500 20,917 

ii. බීජ මකාසේ පැළ 100,000 37,180 

2. දැනුවත් කිරීම හා 
මාධය කටයුතු 

- - 

3. ප්රවාහන කටයුතු - - 

4. පරිපාලන වියදම් - - 

එකතුව 12.50 12.25 - - 

 

 

 

වැඩසටහන ක්රියාකාරකම 
යවන් කළ 

මුදල රු.මි 

වැයකළ 

මුදල රු.මි 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික 

ප්රගතිය 

5.3.පාරිසරික 
සංමව්නදී 
කලාපයන්වි පාංශු 
සංරක්ෂණය 
කිරීමම් වයාපෘතිය 

1. තාක්ෂණික පුහුණුව 

2.00 1.99 

ම ාීන්ව 
4500 

ම ාීන්ව 
1575 

2. පාංශු සංරක්ෂණ 
වුහ සේථාපිත කිරීම 
(පළමු ම ීම) 

- - 

3. පරිපාලන වියදම් - - 

එකතුව 2.00 1.99 - - 
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06. ජාතික ආහාර ප්ර වර්ධන මණ්ඩලය 

 

යවන්කළ මුදල රු.මි 1.33  වියදම් කළමුදල රු.මි 1.17 

 

 

ඉලක්ක ගත 

ක්රියාකාරකම් 

2019 වර්ෂයට 

යවන්කළ ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

මූල ප්රගතිය 

(රු.මි) 

වාපෘතිය /වැඩසටහන යටයත් 

ලබාදීමට අයේක්ෂිත වැඩ / යස්වා 

සහ ය ෞතික ප්රගතිය 

1. මසෝයා සහ අමනකුත් 
මේශීය ධානය උපමයෝගී 
කර නිින්ව 
මපෝෂණමයන්ව බහුල 
ළදරු බිසේකට්, 
එක්සේටෘඩඩ් සේනැක් 
නිෂේපාදනය.   

 

1.33 1.17 නිෂේපාදිත ද්රවය රාජය හා 
මපෞේ ලික වයවසායකත්වය 
යටමත් මවළදමපාලට හදුන්වවාදීම 

2. අවිච්චමේද නැත - - 

මුළු එකතුව 1.33 1.17  
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07.යගාවිජන සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුව 

 

යවන්කළ මුදල රු.මි 45.00  වියදම් කළමුදල රු.මි 41.76 

 

7.1.“සිதමු” කාන්තා යගාවි සංවිධාන පිහිටුීම 

 
පවුමල් අධයාත්ික දියුණුව ඇති කර  ැනීම සම්බන්වධමයන්ව ව කිව යුතුම තැනැත්තිය හා 
තීරණාත්මකම සාධකය පවුල් ඒකකමේ සිටින ම ාවි කාන්වතාව බැවින්ව කාන්වතාව මූලික කර  නිින්ව 
පවුල් ඒකකමේ අනා ත  මන්වමඟ යහපත් කර  ැනීම උමදසා කාන්වතාව තුළ පවත්නා වි ව ශක්තීන්ව 
හඳුනා  නිින්ව ඇය සංවිධානාත්මකව සවිබල  ැන්වීම පිණිස කාන්වතා ම ාවි සංවිධාන පිිටුවා ඒ 
තුළ පවුමලන්ව පවුලට ඈඳුණු අඛ්ණ්ඩ ඉදිරි  මන්ව මඟක් ඔසේමසේ තිරසාර සංවර්ධන අමප්තෂා මුඳුන්ව 
පමුණුවා  ැනීම රජමේ අභිප්රායයි. 
 
ඉහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ැනීම සඳහා පිිටුවනු ලැබූ “සිதමු” කාන්වතා ම ාවි සංවිධාන මඟින්ව 
2019 වර්ෂමේදී පහත සඳහන්ව වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මමම වැඩසටහන 
සඳහා මවන්වකරන ලද ප්රතිපාදන මුදල රු.ි. 45.00කි. වියදම් කළ මුදල රු.ි 41.76 
 

ප්රගතිය  
 සිதමු කාන්වතා ම ාවි සංවිධාන සාමාජිකාවන්ව සඳහා ම වතු ව ාවට අවශය බීජ කට්ට 

ලබාදීම. 

 සිதමු මබාජුන්වහල් පිිටුීම. 

 කාන්වතා ම ාවි සංවිධාන සඟරාව පළකිරීම. 
 කාබනික මපාමහාර  ාවිතමයන්ව ම වතු ව ාව පිළිබඳ පුහුණු කිරීම. 
 ම වතු ව ාව සඳහා උනන්වදු කරීමට අවශය මතාරතුරු ඇතුලත් අත්මපාත් මුද්රණය 

කිරීම. 
 ළමා හා කාන්වතාවන්ව බල  ැන්වවිමම් වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම 
 මහජන දැනුවත් කිරීමම් රූපවාිනී වැඩසටහන්ව පැවැත්ීම. 
 ම ාවි පැන විසඳුම් ගුවන්වවිදුලි වැඩසටහන.  
 කාන්වතා ම ාවි සංවිධාන සඳහා දිසේික් හා ප්රාමේශීය මට්ටින්ව රැසේීම් පැවැත්ීම.  
 ජාතික කාන්වතා ම ාවි බල මණ්ඩල පිිටුීම. 
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08. පළාත් ස ා 

8.1.සබරගමුව - යවන්කළ මුදල- රු.මි 24.92 වියදම් කළ  මුදල රු.මි 13.65 

වාපෘතිය / වැඩසටහන 

යවන් 

කළ මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 
ය ෞතික ඉලක්කය 

ය ෞතික 

ප්රගතිය 

8.1.1. ප්රශසේථ කෘෂිකාර්ික 
ක්රම (GAP) වැඩසටහන 

1.84 1.51 අක්කර 1/4 ක කරවිල 
නිරූපණය ඒකක 10 ක් 

පිිටුීම. 

ආදර්ශනය 
සඳහා 

ප්තලාසේටික් කූඩ 
කිිපයක් ලබා 

දී ඇත 

8.1.2. පටක මරෝපිත 
විදයා ාර සංවර්ධනය 

0.4 0.19 මහාඳින්ව අත්තිවාරම් ත 
එක් පටක මරෝපණ 
විදයා ාරයක් 

සිදු මකමරින්ව 
පවතී 

8.1.3. ඉහළ ඝනත්වයක් 
සිත මමාරින්ව ා ප්රචලිත 

කිරීම 

3.5 0.20 මමෝරිං ා මකාළ වියළි 
මධයසේථානයක් පිිටුීම 

සිදු මකමරින්ව 
පවතී 

8.1.4. ම වතුවල ිරිසේ 
වැීම 

0.75 0.39 ම වතු ඒකක 120 ක් 
පිිටුීම 

බහාලුම්  12000 
ක් ලබා මදන 

ලදී 
 

8.1.5. පුරන්ව කුඹුරු නැවත 
ව ා කිරීම 

2.5 2.5 කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 250 
ක් ව ා කිරීම 

කුඹුරු ඉඩම් 
අක්කර  28.25 
ක් ව ා කර 

ඇත 

8.1.6. වන සතුන්වම න්ව වන 
හානි පාලනය 

4.46 3.8  ැල්වනයිසේ කරන ලද 
වැට, සූර්ය බල විදුලි වැට 

5 (ජූල් 2) පේධතිය 

සිදු මකමරින්ව 
පවතී 

8.1.7. වාණිජ පළතුරු ව ා 
සංවර්ධනය 

0.46 0.45 පලතුරු ම ාවිපල 
පිිටුීම 

සිදු මකමරින්ව 
පවතී 

8.1.8. යහපත් කෘෂිකාර්ික 
පුරුදු සහ කාබනික පළතුරු 
ව ාවන්ව සේථාපිත කිරීම 

11 2.29 GAP, කාබනික පලතුරු 
සහ එළවළු අමලවිසැල් 

පිිටුීම 

සිදු මකමරින්ව 
පවතී 

එකතුව 24.92 13.65   

   

 

 

 

 



55 
 

8.2. උතුරු මැද පළාත - යවන්කළ මුදල- රු.මි 23.49 වියදම් කළ  මුදල රු.මි 11.97 
 

වාපෘතිය / 

වැඩසටහන 

යවන් කළ 

මුදල (රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

8.2.1 යහපත් 
කෘෂිකාර්ික පුරුදු 
අනු මනය සඳහා 
පහසුකම් සැකසීම හා 
එම නිෂේපාදන අමලවි 
මධයසේථාන ඇති කිරීම 

5.09 2.38 

කෘි සංවෘත දැල් 
– 300 

ප්රතිලාභියා මතෝරාම න ඇත. 
දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන්ව 
පවත්වන ලදී. ිලදී  ැනීමම් 
ඇණවුම් සිදු කරන ලදී. 

ප්රථමාධාර මපට්ටි 
- 100 

ආරක්ෂිත 
කට්ටල – 100 

යහපත් 
කෘෂිකාර්ික 
පිළිමවත් කුටි - 
02 

8.2.1. ම ාවිපළවල් 
වන අලින්වම න්ව 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
වූ විදුලි වැටවල විදුලි 
පරිපථ වලට සූර්ය 
බලශක්තිය ලබාදීම 

6.68  4.31 

විදුලි වැටවල් 
සඳහා සූර්ය 
බලමයන්ව 
ක්රියාත්මක වන 
පරිපථ - 200 

ප්රතිලාභියා මතෝරාම න ඇත. 
දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන්ව 
පවත්වන ලදී. ිලදී  ැනීමම් 
ඇණවුම් සිදු කරන ලදී. 

8.2.3. සූර්ය බලමයන්ව 
ක්රියාකරන 
වතුරමපාම්ප 
ම ාවිපළවලට ලබාදීම 

6.18 3.28 
සූර්ය බලමයන්ව 
ක්රියාත්මක වන 
මපාම්ප (2") - 20 

ප්රතිලාභියා මතෝරාම න ඇත. 
දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන්ව 
පවත්වන ලදී. ිලදී  ැනීමම් 
ඇණවුම් සිදු කරන ලදී. 

8.2.4. පළතුරු 
සම්බන්වධමයන්ව යහපත් 
කෘෂි කාර්ික ක්රම 
අනු මනය කරන 
ප්රමේශයක් මලස 
පලු සේවැව උල්පත් ම 
සංවර්ධනය   

2.39 0.81 

- - 

8.2.5. මේශිය ිරිසේ 
මදමුහුන්ව බීජ නිෂේපාදන 
වැඩසටහන 

3.18 0.00 

බහු විධ කැති - 
01 

ප්රතිලාභියා මතෝරාම න ඇත. 
ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය 
ආරම්  කරන ලදි. ක්ුද්ර වාරිමාර්  

පේධති- 20 

පළතුරු පැළ– 
3840 

කෘි සංවෘත දැල් 
(50m මරෝල්) – 
10 

ප්රථමාධාර මපට්ටි 
– 05 

ආරක්ෂිත 
කට්ටල – 05 

මුළුතැන්වම ය හා 
ම වතු ඒකක - 
15 
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8.3 දකුණු පළාත -  යවන්කළ මුදල- රු.මි 24.95 වියදම් කළ  මුදල රු.මි 17.06  

 

වාපෘතිය 

යවන් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ලැබුණු 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

8.3.1.“ලිය සවිය”අයලවි සැල 

ඉදි කිරීම (මාලිම්බඩ) 

8.22 4.21 1 95% 

8.3.2.යහළ යබාජුන් හල් 

පිහිටුීම (නියාගම) 

5.30 3.25 1 75% 

8.3.3.හකුරුයවල උස්සාන 

වාරි වාපෘතිය 

4.56 4.44 1 70% 

8.3.4.GAP ගම්මාන ස්ථාපිත 

කිරීම 

2.31 1.19   

 ාල්ල - බටිර 0.42 - 1 - 

මාතර - මධයම 0.24 - 1 

මාතර -දකුණු 0.65 - 1 

හම්බන්වමතාට 1.0 - 1 

8.3.5.ආරක්ෂිත ගෘහ ඉදිකිරීම 4.56 3.93   

ආරක්ෂිත  ෘහ ඉදිකිරීම 
(මාතර) 

2.90 2.28 14 90% 

ආරක්ෂිත  ෘහ ඉදිකිරිම 
(හම්බන්වමතාට) 

1.66 1.66 8 90% 

එකතුව 
25.09 17.06   
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8.4 බස්නාහිර පළාත යවන්කළ මුදල- රු.මි 4.13 වියදම් කළ  මුදල රු.මි 4.11  
 

වැඩසටහන 

/වාපෘතිය 

යවන් කළ 

මුදල   (රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ප්රගතිය 

(රු.මි) 
8.4.1. බිම්මල් වගාව 

ගුණාත්මකව හා 

ප්රමාණාත්මකව දියුණු 

කිරීම සඳහා නීන 

යන්යතෝපකරණ 

සැපයීම. 

1.48 

 
ප්රසම්පාදන 
කටයුතු 
සිදු මවින්ව 
පවතී 

ප්රතිලාභීන්ව 08ක්  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ප්රතිලාභීන්ව  
මතෝරා 
දැනුවත් 
කිරීමම් කටයුතු 
සිදු කර ඇත. 

8.4.2. සුර්ය බල ශක්තිය 

 ාවිතා කිරීම මඟින් 

යගාීන්යේ වගා බීම්වල 

බල ශක්ති අවශතාවය 

සඳහා වැයයවන පිරිවැය 

අවම කිරීම  

1.21 ප්රතිලාභීන්ව 16ක් 

8.4.3. යගාවි 

ජනතාවයේ කාර්යයන් 

පහසු කිරීම සඳහා 

යමවලම් ලබා දීම තුළින් 

යගාවි ජනතාව 

යාන්ීකරණයට නැඹුරු 

කිරීම 

1.22 0.96 ප්රතිලාභීන්ව 33ක් 

8.4.4 පටක යරෝපණ 

විදාගාර 

වවසායකයින් දිරි 

ගැන්ීම සඳහා අවශ 

තාක්ෂණික යමවලම් 

සැපයීම  

1.03 

ප්රසම්පාදන 
කටයුතු 
සිදු මවින්ව 
පවතී 

ප්රතිලාභීන්ව 03ක් 

8.4.5 ආරක්ෂිත ගෘහ 

තුළ වගාව  

0.50 ප්රතිලාභීන්ව 01ක් 

8.4.6 යහපත් 

කෘෂිකාර්මික පිළියවත් 

අනුගමනය කිරීම තුළින් 

වගා කටයුතු සිදු කිරීම 

0.30 ප්රතිලාභීන්ව 02ක් 

මුළු මුදල 4.13 4.11   
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8.5 උතුරු පළාත - යවන්කළ මුදල- රු.මි 23.93 වියදම් කළ  මුදල රු.මි 13.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වාපෘතිය / 

වැඩසටහන 

යවන් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 
ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

  8.5.1.යාපනය, 
කිළිමනාච්චචි, 
මන්වනාරම, මුලතිව්න හා 
වවුනියා දිසේි ක්කවල 
වාණිජ ව ාවන්ව සඳහා 
සූර්යබල වතුර මපාම්ප 
පරිහරණය තුළින්ව 
තිරසාර බලශක්තිය 
ප්රවර්ධනය කිරීම   

10.55 6.90 - සූර්ය ජල මපාම්ප 50 
ක් ිලදී ම න 
සේථාපනය කිරීම 

-  ග්රිඩ් ජල මපාම්ප 33 ක් 
සඳහා ඇණවුම ලබා දී 
ඇත. 

8.5.2.කිලිමනාච්චචි හා 
මුලතිව්න දිසේික්කවල 
කරුණු ම ාවි සමාජ 
ශක්තිමත් කිරීම 

9.72 2.97 ම ාඩනැගිලි 2 ක් ඉදි 
කිරීම 
ම ාවිපල යන්වත්ර සූත්ර 2 
ක් සැපයීම 
අ ය එකතු කිරීමම් 
උපකරණ 2 ක් 
සැපයීම  

- රටකජු සඳහා කමත 
සහ ජං ම බීජ ී පිරිසිදු 
කරන්වනා සඳහා 
ඇණවුම ලබා දී ඇත 

8.5.3 මුලතිව්න හා 
මන්වනාරම් 
දිසේික්කවල මුළු 
ව ාවන්ව සඳහා 
සේවයංක්රීය වාරි පේධති 
සිත හරිතා ාර  ෘහ 
සේථාපනය 

3.64 3.47 - වැමඩන මළු සඳහා 
සේවයංක්රීය වාරිමාර්  
පේධති සිත 
හරිතා ාර ිලදී 
 ැනීම සහ 
සේථාපනය කිරීම 

-  හරිත නිවාස පිිටුීම 
සඳහා වැඩ ප්රදානය 
කරන ලදී 

 

මුළු මුදල 23.93 13.36   
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8.6 මධම පළාත යවන්කළ මුදල- රු.මි 20.02 වියදම් කළ  මුදල රු.මි 11.58 
 

වැඩසටහන/වාපෘතිය 

යවන්කල 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

8.6.1 යහපත් 

කෘෂිකාර්මික පිළියවත් 

(GAP) 

1.54 1.23  ප්රතිලාභීන්ව 30ට ද්රවය 
සැපයිම. 

ප්රසම්පාදන කටයුතු 
නිමකර ඇත. මුදල් 
ඉල්ලා ඇත. 

8.6.2 සුර්ය බල ශක්ති 

 ාවිතා කිරියම් 

වැඩසටහන් (Solar 

Energy) 

7.72 3.12 ම ාවිපල් 3ක් සඳහා 
මසෝලා පැනල් සවි 
කිරීම. 
විදුලි වැට 200 ිළදී 
 ැනීම. 
සුර්ය බලමයන්ව 
ක්රියාකරන ීදි ලාම්පු 
15ක් ිළදී  ැනීම. 
 

පත්තර දැන්වවිමක් 
මගින්ව ිළදී  ැනිමට 
කටයුතු කර ඇත. 
10/03 ලංසු විවෘත 
කිරීමට නියිතය. 

8.6.3 ආරක්ෂිත වගාව 

(Protected 

Agriculture) 

6.43 6.43 නව ආරක්ෂිත  ෘහ 20, 
වැසි ආවරණ 30 ,පැරණි 
 ෘහ ප්රතිසංසේකරණ 30 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු 
කරින්ව පවති. 

8.6.4 වගා බිමිවල වන 

සත්ව හානි පාලනය 

2.31 
 
0.29 වායු රයිෆල් 150ක් ිළදී 

 ැනීම. 
පත්තර දැන්වවිමක් 
මගින්ව ිළදී  ැනීමට 
කටයුතු කර ඇත. 
10/03 ලංසු විවෘත 
කිරීමට නියිතය 

8.6.5 ආකර්ෂණීය යහළ 

යබෝජුන්හලක් යලස 

යකාටගල යහළ 

යබෝජුන්හල නීකරණය 

කිරිම 

2.00 0.50 ආකර්ෂණීය මහළ 
මබෝජුන්වහලක් මලස 
මකාට ල මහළ 
මබෝජුන්වහල නීකරණය 
කිරිම සඳහා අවශය ද්රවය 
ිළදී  ැනීම. 

ිළ  ණන්ව කැඳවා 
ඇත. 

එකතුව 20.02 4.03   
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09. දිස්ික් යල්කම් කාර්යාල - යවන්කළ මුදල රු.මි 91.52 වියදම් කළ මුදල රු.මි 79.31 

9.1. මාතයල් - යවන්කළ මුදල රු.මි 91.52 වියදම් කළ මුදල රු.මි 79.31 

 

වැඩසටහන/වාපෘතිය 
යවන් කළ මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

මාතයල් දිස්ික්කය 

තුළ යතෝරාගන්නා ලද 

කෘෂි වගා ළිං 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම  

3.75 2.30 කෘෂි ව ා  ළිං 24 කෘෂි ව ා  ළිං 18ක 

ප්රතිසංසේකරණ වැඩ 

ආරම්  කර ඇත  
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9.2 අනුරාධපුර - යවන්කළ මුදල රු.මි 0.26 වියදම් කළ මුදල රු.මි 0.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 

යවන්කල 

මුදල ( රු.මි) 

වියදම් කල 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

පාසැල් කෘෂි 

යගවතු ( යබෝග 

වගා වැඩසටහන 
ආරම්  කිරීම ) 

0.26 0.26 

1. සුදු පැහැති 
මකාහුබත් මාධය 
පිරවූ ව ා මළු 
800 
 

2. ව ා ආධාරක 
නූල් 10kg 

 
 

3. මබෝ  ආධාරක 
රඳවන 3200 
 

4. තවාන්ව තැටි 20 
 

 
5. Albert solution 

70kg 

1. සුදු පැහැති මකාහුබත් 
මාධය පිරවූ ව ා මළු 
800 
 
2. ව ා ආධාරක නූල් 
10kg 
 
3. මබෝ  ආධාරක 
රඳවන 4000 
 
4. තවාන්ව තැටි 20 
තඔුත්මත් ම මධයම 
මහා විදයාලය සඳහා 
ලබා දී ඇත. 
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9.3 ගම්පහ - යවන්කළ මුදල රු.මි 4.6 වියදම් කළ මුදල රු.මි 3.48 
 

වැඩසටහන/වාපෘතිය 
යවන් කළ 

මුදල (රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 
ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

9.3.1 යගාවි සංවිධාන 

වලට අනුබේධිතව 

කෘෂි යන්යරෝපකරණ 

යස්වා සැපයීය හැකි 

තරුණ 

වාවසායකයින් බිහි 

කිරීයම් වාපෘතිය.  

 
3.50 

 
3.09 

ප්රතිලාභීන්ව හා කෘෂි උපකරණ 
අවශයතාවය හඳුනා  ැනීම  

100% 

ප්රතිලාභීන්ව පුහුණු කිරීම - 

කෘෂි උපකරණ ිලදී  ැනීම 
ලංසු කිරීම  
ලංසු ඇ යීම 
ිලදී  ැනීම (50% රජමේ 
දායකත්වය)  

50% 

ලබා  ත හැකි මසේවා 
පිළිබඳව ම ාවි සංවිධාන 
හරහා ප්රමේශමේ අමනකුත් 
ම ාීන්ව දැනුවත් කිරීම  

- 

9.3.2 කුඩා පරිමාණ 

එළවළු වගා 

වවසායකයින් 

තිරසාර වගාවන් 

සඳහා දිරි ගැන්ීයම් 

වාපෘතිය.  

 
 

1.00 

 
 

0.38 

ප්රතිලාභීන්ව හඳුනා  ැනීම  100% 

දැනුවත් කිරීමම් හා පුහුණු 
වැඩසටහන්ව පැවැත්ීම 

80% 

බීජ හා මරෝපණ ද්රවය අක්කර 

¼  සඳහා ක්ෂද්ර ජල සම්පාදන 

ඒකක, වතුර මමෝටර්, 
මහෝසේබට, විදුලි පඹයා හා 
අවශයතාවය මත නීන 
තාක්ෂණික මමවලම් ිලදී 
 ැනීම හා මබදා දීම 

50% 

අීක්ෂණය  40% 

එකතුව 4.50 3.48 
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9.4 යාපනය - යවන්කළ මුදල රු.මි 51.07 වියදම් කළ මුදල රු.මි 46.54 
 

වැඩසටහන / වාපෘතිය 
යවන් කළ 

මුදල (රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 
ය ෞතික ඉලක්කය 

ය ෞතික 

ප්රගතිය 

9.4.1.මවළඳපළට යැීමට මපර 
රතුළූණු  බඩා කිරීම 
ප්රවර්ධනය. 

5.09 5.03 ළුණු ආවරණ 86 ක් 
සකසේ කිරීම. 

ළුණු බීජ 
ආවරණ 83 ක් 
සම්ූර්ණ කර 
ඇත. 

9.4.2.යාපනය දිසේික්කමේ 
කෘෂි ලිං නීකරණය. 

20.85 20.84 
කෘෂි ළිං 162 ක් 
ප්රතිසංසේකරණය 
කිරීම. 

148 සම්ූර්ණ 
කර ඇත. 

9.4.3.යාපනය දිසේික්කමේ 
ආර්තාපල් ව ාව. 

25.12 20.66 බීජ අර්තාපල් 
මමට්රික් මටාන්ව 150 
ිලදී  ැනීම. 
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9.5 යකාළඹ - යවන්කළ මුදල රු.මි 3.86 වියදම් කළ මුදල රු.මි 2.87 
 

වැඩසටහන / 

වාපෘතිය 

යවන් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

නා රික කෘෂි 
කර්මාන්වතය (සිරසේ 

අවකාශ) 

0.93 0.67 පුහුණු වැඩසටහන්ව 4 ක් 
පැවැත්ීම සහ 200 

ප්රතිලාභීන්වක් හඳුනා  ැනීම 

ප්රතිලාභීන්ව හඳුනා 
 ැනීම සම්ූර්ණ කර 
ඇති අතර පුහුණු 
වැඩසටහන 1 ක් 
පවත්වා ඇත. 

විදය ාරවල පටක 
මරෝපිත ව ා 
ප්රවර්ධනය 

0.67 0.56 විදයා ාර 4 ක් 
සංවර්ධනය, පුහුණු 
වැඩසටහන්ව 03 ක් 
පවත්වා, විදයා ාර 
රසයනික ද්රවය 
මබදාහැරීම 

පුහුණු වැඩසටහන්ව 03 
ක් පවත්වා ඇත. / * 
ප්රතිලාභීන්ව සහ පටක 
මරෝපිත විදයා ාර 
හඳුනාම න ඇත. 

මකාළඹ 
දිසේික්කමේ මේශීය 
අල ව ාව වයාප්තත 

කිරීම 

2.25 1.64 පුහුණු වැඩසටහන්ව 4 ක් 
පැවැත්ීම අක්.12 තුල 

ව ා කිරීම 

ම ාීන්ව 25 මදමනකු 
සඳහා මරෝපණ ද්රවය 
(රාජාල සහ ිඟ්රරල) 

ලබා දී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

9.6 මහනුවර - යවන්කළ මුදල රු.මි 4.59 වියදම් කළ මුදල රු.මි 3.54 
 

වැඩසටහන/වාපෘතිය  යවන් කළ 

මුදල (රු.මි) 

වියදම් කළ මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය  ය ෞතික ප්රගතිය  

මහනුවර දිස්ික්කයේ 

එළවළු යබදා හැරීයම් 

ක්රියාදාමය ශක්තිමත් 

කිරීයම් වැඩසටහන  

              
4.59 

3.54 

ආරක්ෂිත  ෘහ 08 

ප්රසම්පාදන කටයුතු 
ආරම්  කර ඇත 

ක්ෂද්ර ජල සම්පාදන 
පේධති 06 

කෘෂි වැට කම්බි 400 

සේිර පන්වදලම් සඳහා 
G1 බට 85  

සේිර පන්වදලම් සඳහා 
G1 බට 85ක් මබදා 
අවසන්ව කර ඇත 
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9.7 ිකුණාමලය  - යවන්කළ මුදල රු.මි 5.14 වියදම් කළ මුදල රු.මි 5.07 
 

වැඩසටහන / වාපෘතිය  යවන් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල (රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය  ය ෞතික ප්රගතිය 

9.7.1  කෘෂි ළිං 
නීකරණය 

3.05 3.04 කෘෂි ළිං 17 
අලුත්වැඩියා කිරීම 

සිදු මකමරින්ව පවතී 

9.7.2  ධානය වියළීම සහ 
පසු අසේවනු නාසේතිය අඩු 
කර  ැනීම සඳහා 
ටාමපෝලින්ව   ාවිතය 

2.09 2.03 ප්රතිලාභීන්ව මතෝරා 
 ැනීම 

ප්රතිලාභීන්ව - 432 
ම ාවි පුහුණු - 11 
තාපලින්ව ිලදී  ැනීම 
- 432 

ම ාවි පුහුණු (11 ක්) 

තාපලින්ව ිලදී  ැනීම 
(50% සහනාධාර) 

පරිපාලනය (තාක්ෂණ 
නිලධාරී අීක්ෂණය / 
විමර්ශනය කිරීම 
සඳහා ඉන්වධන සහ 
ප්රවාහන පහසුකම්)  

එකතුව 5.14 5.07   
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9.8 යපායළාන්නරුව - යවන්කළ මුදල රු.මි 2.08 වියදම් කළ මුදල රු.මි 1.26 
 

වැඩසටහන/වයාපෘතිය  මවන්වකළ 
මුදල(රු.ි) 

වියදම්කළ මුදල 
(රු.ි) 

ම ෞතික ඉලක්කය  ම ෞතික ප්ර තිය  

ව ා ළිං 
ප්රතිසංසේකරණය 
වැඩසටහන -2019  

 
2.06 

 
1.26 

ව ාළිං 10ක් 
ප්රතිසංසේකරණය  

මම් වන විට ම ාීන්ව 10 
මදමනකු මතෝරා ව ාළිං 
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු 
කරින්ව පවතී. 
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9.9 වව්නනියාව - යවන්කළ මුදල රු.මි 5.60 වියදම් කළ මුදල රු.මි 5.49 
 

වැඩසටහන / 

වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල(රු.මි) 

වියදම්කළ මුදල 

(රු.මි) 
ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

කෘෂි ළිං 

නීකරණය 
5.60 5.49 

ප්රතිලාභීන්ව මතෝරා 
 ැනීම 

* 50% ක් ක්රියාත්මක කර ඇත * 
අීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම සිදු 

මකමරින්ව පවතී 

ඇසේතමම්න්වතු 
සකසේ කිරිම 

ක්රියාත්මක කිරීම 

නියාමනය සහ 
වාර්තා කිරීම 
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9.10 මඩකලපුව - යවන්කළ මුදල රු.මි 4.52 වියදම් කළ මුදල රු.මි 2.81 
 

වැඩසටහන / වාපෘතිය යවන්කළ 

මුදල(රු.මි) 

වියදම්කළ 

මුදල (රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

(ප්රමාණාත්මක 

දත්ත) 

ය ෞතික ප්රගතිය 

(ප්රමාණාත්මක 

දත්ත) 

  

කෘෂි ළිං නීකරණය මහෝ කෘෂි 

ළිං  ාවිතා කිරීම සඳහා සේිර 

වුහයක් ඉදිකිරීම මහෝ කැණීම් 

කළ පමසි කෘෂි ළිං ඉදිකිරීම 

 

4.52 2.81 33 33 
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9.11 බදුල්ල - යවන්කළ මුදල රු.මි 4.52 වියදම් කළ මුදල රු.මි 2.81 

 

වැඩසටහන / වාපෘතිය 
යවන්කළ 

මුදල (රු.මි) 

වියදම්කළ 

මුදල (රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

සූරකිමු ජල සම්පත - 
රැක මු ම ාවිතැන 
වැඩසටහන 

0.44 - පුහුණු 
වැඩසටහන්ව 
සංඛ්යාව 

ප්රතිපාදන 2019.09.17 
දින ලැබී ඇත. 

උපකරණ ිලදි 
 ැනිම සඳහා ිල 
 ණන්ව කැඳවා ඇත. 

විසුරුම් ජල සම්පාදන 
පේධති සැපයීම 

0.36 - විසුරුම් ජල 
සම්පාදන 
පේධති සංඛ්යාව 

ප්රතිපාදන 2019.09.17 
දින ලැබී ඇත. 

උපකරණ ිලදි 
 ැනිම සඳහා ිල 
 ණන්ව කැඳවා ඇත. 

එකතුව 0.7993       
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9.12 රත්නපුර - යවන්කළ මුදල රු.මි 2.63  

 

වයාපෘතිය  වටිනාකම(රු.ිලියන) 

රත්නපුර දිසික්කමේ මාදම්මප්ත ප්රමේශමේ පවත්වාම න 
යනු ලබන මාළු මවළඳ සැල සඳහා ජීවවායු තාක්ෂණය 
 ාවිතමයන්ව අපද්රවය කලමනාකරණය  

2.636 
සැලසුම් සකසේ කර ඇත.   
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9.13 හම්බන්යතාට -  යවන් කළ මුදල රු.මි 5.36 වියදම් කළ මුදල රු.මි 4.98 

 

 

 

 

 

  

වැඩසටහන/ වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

සත්ත්ව ආහාර වගාව සිදු කිරීම 5.36 4.98 ඉදල් ඉරිඟු ව ාව 
සඳහා බීජ 4000kg 
ක් ිල දී  ැනීම හා 
අක්කර 1000 ක 
ව ාව සිදු කිරීම 

ඉදල් ඉරිඟු බීජ 4000 
kg ක් ිල දී  ැනීම 
සිදු කර ඇත. අක්කර 
415 ක් සඳහා බීජ 
1660 kg ක් මබදා  
හැර ඇත. අක්කර 
300 ක් පමණ ව ා 
අරඹා ඇත. 
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10. යතාරතුරු තාක්ෂණයේ මධගත කෘෂිකර්මික යතාරතුරු පේධතිය 

ස්ථාපනය කිරීම - යවන්කළ මුදල26.00 වියදම් කළ මුදල රු.මි 7.22 

 

 වයඹ පළාත සඳහා රු.ි 25.364 ක් මවන්ව කරඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

වැඩසටහන/ වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

යතාරතුරු තාක්ෂණයේ මධගත 

කෘෂිකර්මික යතාරතුරු පේධතිය 

ස්ථාපනය කිරීම. 

 

26.0 7.22 

1.පරි ණක ත 
මනාකල 
මතාරතුරු ඇතුලත් 
කිරීම(එකතුව 
80,000- පරි ණක 
 ත මනාකල 
35,000)  

95% 

2. ම්පහ 
දිසේික්කමේ 
සියලුම 
ම ාීන්වමේ 
මතාරතුරු ඇතුල් 
කිරීම.  

42% 

3.   ම්පහ 
දිසේික්කමේ 
සියලුම කුඹුරු 
සිතියම්  ත කිරීම. 

5% 
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11. යේශගුණික සුහුරු වාරිමාර්ග කෘෂිකාර්මික වාපෘතිය (CSIAP) 

2019.09.30 ප්රගතිය 

වැඩසටහන / 

වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම්ක

ළ මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

සංරචකය 1 - 

නිෂ්පාදනය සහ 

අයලවිය 

140.0  

උප සංරචකය 

11.1. 

යේශගුණික 

අනුහුරු 

කෘෂිකර්මය හා 

කෘෂිකාර්මික 

තාක්ෂණය 

7.00 - මේශගුණික 

තත්ත්වයන්වට 

ඔමරාත්තු දීමම් 

පිළිමවත් හා 

තාක්ෂණයන්ව 

සඳහා පුහුණු 

අත්මපාත සකසේ 

කිරීම 

පුහුණු අත්මපාත සකසේ කිරීම සිදු 

මවින්ව පවතින අතර එය සකසේ 

කළ පසු මේශගුණික තත්ත්වයන්වට 

ඔමරාත්තු මදන කෘෂිකාර්ික 

 ාවිතයන්ව සහ තාක්ෂණයන්ව 

සඳහා පුහුණුව ආරම්  මව්න. 

මේශගුණික තත්තවයන්වට 

ඔමරාත්තු මදන කෘෂිකාර්ික 

 ාවිතයන්ව එළමඹන මහ 

කන්වනමේදී රමනෝරාව 

එල්ලං ාමවන්ව  ආරම්  කිරීමට 

පියවර  නු ඇත. 

උප සංරචකය 

11.2 .අයලවි 

තාක්ෂණය 

3.00 - සියළුම එල්ලං ා 

පේධති ආවරණය 

වන පරිදි 

ම ාවිපල 

වයාපාරික පාසල් 

120 ක් ඇති කිරීම 

ම ාවිපල වයාපාරික පාසල (FBS) 

පිිටුීමමන්ව පසු අමලවිකරණය 

ආරම්  මව්න 

උප සංරචකය 

11.3. 

නීකරණය 

කරන ලද 

යගාවිජන 

යස්වා 

මධස්ථාන 

130.0 0.70 නීකරණය කිරීම 

සඳහා ම ාවිජන 

මසේවා මධයසේථාන 

45 ක් ඉලක්ක කර 

ඇත. 

ම ාවිජන මසේවා මධයසේථාන 44 

ක් සංවර්ධනය කිරීම ඉලක්ක කර 

ඇත. අවශයතා හඳුනා  ැනීම 

සඳහා වැඩමුළු මදකක් පවත්වන 

ලදී. TOR සකසේ කරන ලද අතර, 

වාසේතු විදයාත්මක හා ඉංජිමන්වරු 

සැලසුම් සකසේ කිරීම සඳහා 

උපමේශන සමා ම් කුලියට 

 ැනීමට EOI කැඳවන ලදී. 

මයෝජනා 15 කට වඩා ලැබී ඇත. 

මයෝජනා ඇ යීම දැන්ව සිදු මවින්ව 

පවතී. සිවිල් වැඩ ඔක්. පළමු වන 

සතිය වන විට අවසන්ව මව්න. 

 

වැඩසටහන / 

වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම්ක

ළ මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 
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උප එකතුව 140 0.7 
  

සංරචකය 2 - කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ජලය 

11.4. ජල 

විදයාත්මක 

අධයයන 

පැවැත්ීම 

 

90.00 

 

0.50 

වයඹ, උතුරු මැද 

සහ උතුරු පළාත් 

ආවරණය වන 

Hotspot ප්රමේශ 

තුනක් සඳහා 

ඉලක්ක ත ජල 

විදයාත්මක 

අධයයන සිදු කිරීම 

ජල විදයාත්මක අධයයන සඳහා 

උපමේශකවරුන්ව බඳවා  ැනීම 

සඳහා EOI කැඳවා ඇත. ඇ යීම් 

ක්රියාවලිය සැප්තතැම්බර් මස 

අවසන්ව වන විට වන සම්ූර්ණ 

කරන අතර මකාන්වත්රාත් ප්රදානය 

කිරීම ඔක්මතෝබර් 1 වන සතිමේ 

අවසන්ව මව්න. 

11.5.HOTSPO

T ප්රමේශමේ 

කෘෂිකාර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැසේම සකසේ 

කිරීම සඳහා 

PRA 

නිරීක්ෂකයින්ව 

පුහුණු කිරීම 

5.00 2.50 වැඩසටහන්ව අටක් 

හරහා පළාත් හය 

ආවරණය වන 

පරිදි 

නිරීක්ෂකයින්ව 200 

ක් පුහුණු කිරීමට 

ඉලක්ක කර ඇත 

නිරීක්ෂකයන්ව 200 කට අධික 

සංඛ්යාවක් පුහුණු කර ඇති අතර, 

පළාත් හයම වැඩසටහන්ව අටකින්ව 

ආවරණය විය 

11.6.PRA  

පැවැත්ීම සහ 

HOTSPOT 

ප්රමේශමේ 

කෘෂිකාර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැසේම සකසේ 

කිරීම 

70.00 0.60 PRA පැවැත්ීම 

සඳහා  වැව්න 1100 

ක් ආවරණය 

කිරීමට සහ 

ප්රාමේශීය මල්කම් 

මකාට්ඨාශ 44 ක් 

සහ HOTSPOT 

31 සඳහා 

සංවර්ධන 

සැලැසේම සකසේ 

කිරීමට ඉලක්ක 

කර ඇත 

පළාත් හයක් ආවරණය වන පරිදි 

PRA වැඩසටහන්ව පැවැත්ීම 

සඳහා උපමේශන ආයතන හතරක් 

මතෝරාම න ඇත. PRA 

ක්රියාවලිය 2019 ඔක්මතෝබර් පළමු 

වන සතිමේ ආරම්  මව්න. 
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වැඩසටහන / 

වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල(රු.මි) 

වියදම්කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

11.7. රමනෝරාව සහ 

ඔයාමඩුව එල්ලං ා 

පේධතිය සංවර්ධනය 

කිරීම 

 

30.00 1.00 වැව්න 22 ක් 

සංවර්ධනය කිරීමට 

ඉලක්ක කර ඇත 

IEC වැඩසටහන්ව, ජල 

විදයාත්මක තක්මසේරුව, 

PRA සහ පාදම සමීක්ෂණය 

සිදු මවින්ව පවතී. මම් දක්වා 

ඇසේතමම්න්වතු නවයක් සකසේ 

කර ඇති අතර ිල  ණන්ව 

පහක් කැඳීමමන්ව පසු 

මකාන්වත්රාත්තු ප්රදානය 

මකමර්. 

11.8. වැව්න සමීක්ෂණය 

පැවැත්ීම 

5.00 0.50 වැව්න 596 ක් 

සංවර්ධනය කිරීමට 

ඉලක්ක කර ඇත 

EOI කැඳවා, ඇ යීමම් 

ක්රියාවලිය දැන්ව සිදු මවින්ව 

පවතී 

උප එකතුව 200.00 5.10   

 සංරචකය 3. වැඩසටහන්ව කළමනාකරණය 

11.9. පාදම 

සමීක්ෂණය පැවැත්ීම 

10.00 2.80 එක් පාදම 

සමීක්ෂණයක් 

පැවැත්ීම 

මකාන්වත්රාත් ප්රදානය කරන 

ලද අතර ආරම් ක වාර්තාව 

ලැබුණි. දැන්ව සියලු පළාත් 

වල දත්ත එක්රැසේ කිරීමම් 

ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක මවින්ව 

පවතී. ප්රශේනාවලිය 

සමීක්ෂණය 100% අවසන්ව 

කර ඇත. වගු ත කිරීම සහ 

දත්ත විශේමල්ෂණය කිරීම සිදු 

මවින්ව පවතී. 

11.10. මතාරතුරු සහ 

අධයාපන වැඩසටහන්ව 

පැවැත්ීම (IEC) 

2.00 1.00 පළාත් 6, දිසේික්ක 

11, ප්රාමේශීය මල්කම් 

කාර්යාල 33 සහ 

ම ාවිජන මසේවා 

මධයසේථාන 

නිලධාරීන්ව 44 සහ  

FO නිමයෝජිතයින්ව 

ඉලක්ක කිරීම 

පළාත්, දිසේික් හා ප්රාමේශීය 

නිලධාරීන්ව දැනුවත් කර ඇත. 

ම ාවි සංවිධාන සඳහා IEC 

වැඩසටහන්ව දැන්ව ක්රියාත්මක 

මවින්ව පවතී 
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වැඩසටහන / 

වාපෘතිය  

යවන්කළ 

මුදල(රු.මි) 

වියදම්කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය  ය ෞතික ප්රගතිය  

11.12. නියාමනය සහ 

ඇ යුම් ක්රමමව්නදය 

1.00 1.00 නියාමනය සහ ඇ යුම් වැඩමුළු මාලාවක්, ක්රියාකාරී 

සැලැසේමක් සහ වසරක වැඩ සැලැසේමක් සකසේ කර 

ඇත.  නියාමනය සහ ඇ යුම් අත්මපාත සකසේ කිරීම 

අවසන්ව කර ඇත. ඔක්මතෝබර් මදවන සතිමේදී ශ්රී 

ලංකා පදනම් ආයතනමේ  තවත් වැඩමුළුවක්  

පැවැත්ීමට සැලසුම් කර ඇත. 

11.13. වයාපෘති 

දිශානති වැඩසටහන්ව 

2.00 1.50 - දිශානති වැඩසටහන 

පවත්වන ලදී 

11.14.  ෘහ  ාණ්ඩ හා 

උපකරණ ිලදී  ැනීම 

40.00 12.50 - සියලුම  ෘහ  ාණ්ඩ හා 

උපකරණ ිලදී ම න  

DPD කාර්යාල මවත 

 ාර දී ඇත. 

11.15 DPD කාර්යාල 

පිිටුීම 

  
පළාත් කාර්යාල 6 ක් 

දැනටමත් සේථාපිත කර 

ක්රියාත්මක මව්න 

11.16. වයාපෘති 

වර්ධක වියදම් (වැටුප්ත 

හා දීමනා, මමමහයුම් 

පිරිවැය සහ වාහන 

කුලියට  ැනීම) 

125.00 41.99 - වැටුප්ත හා දීමනා, වාහන 

කුලියට  ැනීම,  

නියාමනය සහ ඇ යුම් 

සහ මවනත් වියදම් 

උප එකතුව 

 

180.00 60.79   

මුළු එකතුව 

 

520.00 66.59   
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12 කෘෂිකර්ම අංශය නීකරණය කිරීයම් වාපෘතිය, කෘෂිකර්ම 

අමාතාංශය - 2019.09.30 ප්රගතිය 

වැඩසටහන 

/ වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල(රු.මි) 

වියදම්ක

ළ මුදල 

(රු.මි) 

 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

කෘෂිකර්ම 

අංශය 

නීකරණ

ය කිරීයම් 

වාපෘතිය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

අයවැය ප්රතිපාදන -  
520 
 
1 වන පරිූරක 
ප්රතිපාදන -  187 - 
(04.040.2019) 
 
2 වන පරිූරක 
ප්රතිපාදන – 315 -  
(19.07.2019) 
 
3 වන පරිූරක 
ප්රතිපාදන  - 268 -  
(29.09.2019) 
 

සමස්ථ ප්රතිපාදන - 

1290 

 
939.09 

1. ම ාවි පුහුණු සහ 
ධාරිතා වර්ධනය. 

 
 
 
 

නියමු වයාපෘති ප්රතිලාභීන්ව 
සඳහා තනි ම ාීන්වමේ 
ධාරිතා වර්ධන පුහුණුව -
75% ක් සිදු කරන ලදී. 
 

2. නියමු වයාපෘති 
සේථාපිත කිරීම හා 
වයාපෘති ඉහළ 
නැංීම. 

 
 

නියමු වයාපෘති 16 ක් 
සම්ූර්ණ කර වයාපෘති 3 
ක් ක්රියාත්මක කර ඇත. 
නව වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීම හා වයාපෘති ඉහළ 
නැංීම සිදු මකමර්. 
 

3. නවය කෘෂිකර්ම 
තාක්ෂණික ආදර්ශ 
උදයාන (ATDP) 
පිිටුීම සඳහා 
අන්වතර්ජාතික 
මසේවා 
සපයන්වමනකු පත් 
කිරීම 

වයාපෘති ක්මෂේත්රයන්වි 
ATDP සැලසුම් කිරීම, 
සංවර්ධනය කිරීම සහ 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
ISP මවත 2016.09.12 දින 
මකාන්වත්රාත්තුව ප්රදානය 
කරන ලදී 

4. නිෂේපාදන සහ 
අමලවි යටිතල 
පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරිම සහ 
ප්රතිසංසේකරණය 
කිරීම 

 

- 1 වන ලැයිසේතුමව්න 
ක්රියාකාරකම් 60 ක් ඇත 
- 2 වන ලැයිසේතුව මලස 
යටිතල පහසුකම් 
ක්රියාකාරකම්  44 ක් 
මතෝරාම න ඇත 
- ක්රියාකාරකම් 84 ක් 
ප්රදානය කර ඇත, 
ක්රියාකාරකම් 24 ක් 
සම්ූර්ණ කර ඇත, 
ක්රියාකාරකම් 4 ක් ලංසු 
තැබීමම් අදියමර් සහ 3 
ඇසේතමම්න්වතු කිරීමම් 
අදියමරි පවතී. 
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සංවර්ධන ඉලක්ක 2020 

ක්රියාකාරකම ය ෞතික ඉලක්කය මූල ඉලක්කය  

රු. මිලියන 
1. ම ාවි පුහුණු සහ ධාරිතා 
වර්ධනය 

ප්රතිලාභීන්ව 8000 සඳහා තනි ධාරිතා වර්ධන 
පුහුණුව සහ ම ාවි නිෂේපාදක සංවිධානය 
(FPO) පුහුණුව. 

98.0 

2. නවය කෘෂිකර්ම තාක්ෂණික 
උදයාන 

නීන තාක්ෂණමයන්ව සමන්වවිතව 
දිසේික්ක හතක මපාකුරු 14 - 21 ක් 
ක්රියාත්මක කිරීම 

2459.0 

3. නිෂේපාදන සහ අමලවි යටිතල 
පහසුකම් 

වාරිමාර්  සැපයුම් මාර් , ජල ටැංකි, 
නිෂේපාදන හා මවළඳපල ප්රමව්නශ මාර්  සහ 
මපාකුරු ප්රමේශවල  බඩා පහසුකම් 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා ඉදිකිරීම 

680.0 

4. විශේමල්ෂණ සහ ප්රතිපත්ති 
උපමේශන සහාය 

කෘෂිකාර්ික අංශමේ ප්රතිපත්තිමය  ැටළු 
විසඳීම සඳහා ප්රතිපත්ති පර්මේෂණ හා 
ප්රතිපත්ති සටහන්ව හා ලිපි මල්ඛ්න සකසේ 
කිරීම. 

85.0 

5. වයාපෘති කළමනාකරණය,  
මමමහයීම සහ ඇ යීම 

 194.5 

එකතුව 3516.5 

වැඩසටහන / 

වාපෘතිය 

යවන්කළ 

මුදල(රු.මි) 

 

වියදම්කළ 

මුදල (රු.මි) 

 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

  

 

 - මතෝරා ත් ඒවායින්ව 
ක්රියාකාරකම් 7 ක්  
අවලංගු කරන ලදි. 
 
- ක්රියාකාරකම් 49 ක් 
සමඟ 3 වන ලැයිසේතුව 
හඳුනාම න ඇත 

5.   2018 දී මතෝරා ත් 
ප්රතිපත්ති පර්මේෂණ 
10 සම්ූර්ණ කිරීම 
 

පර්මේෂණ 8 ක් ප්රදානය 
කරන ලද අතර පළමු 
ප්ර ති සමාමලෝචනය 
සම්ූර්ණ කරන ලදී. 
 

6.  කෘෂිකාර්ික 
ප්රතිපත්ති පර්මේෂණ 
පැවැත්ීම 
 
 

- ශ්රී ලංකාමව්න ම ාවි 
සංවිධානය සඳහා සුදුසු 
ආකෘතියක් සැකසීම 
සඳහා පර්මේෂණ කිරීමට 
EOIs මවත දන්වවා ඇත 
 
මාතෘකා තුනක් මසායා 
 න්වනා ලදී 
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12. ජාතික කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ සැලැසේම                                       

(විශ්ව විදාල සමග ක්රියාත්මක කිරීම) 2019.09.30 ප්රගතිය  

 

පර්යේෂණය 

යවන් 

කල 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් 

කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

13.1. ධාරක පරමපෝෂිතාව 
හා මූල පරමපෝෂිතාව අතර 
ක්රියා යාන්වත්රණය අධයනය 
කිරීම සහ ශ්රී ලංකාමව්න 
ප්රචලිත කිරීමට සුදුසු  

Santalum album ධාරක 
හඳුනා  ැනීම. 

1.0 0.32 Santalum 
album ධාරක 
ශාක හඳුනා 
 ැනීම. 

ප්රසම්පාදන කටයුතු අවසන්ව 
කර ඇත.  ාන්වඩ ිලදී 
 ැනීම් සිදු කරින්ව පවතී.  

13.2.මහෝර්ටන්වතැන්වන 
ජාතික උදයානමේ ිටු මැරීම 
හා පුනර්වර්ධන වි වය 
නිමානය කිරීම. 

0.37 0.16 එම ිටු මැරීම 
හා  
පුනර්වර්ධන 
වි වය 
නිමානය කිරීම. 

ප්රසම්පාදන කටයුතු අවසන්ව 
කර ඇත.  ාණ්ඩ ිලදී 
 ැනීම් සිදු කරින්ව පවතී.  

13.3. කෘෂිකර්මාන්වතමේ 
පළිමබෝධ පාලනය සඳහා, 
ඇතැම් ආක්රමණික 
ආ න්වතුක ශාක, හා 
මමාන්වටිමමාරිලිනයිට් සතු 
දලීර නාශක ලක්ෂණ 
සංඝටක හඳුනා  ැනීම. 

0.49 0.12 ආක්රමණික 
ආ න්වතුක 
ශාක, හා 
මමාන්වටිමමාරිලි
නයිට් සතු දිලීර 
නාශක ලක්ෂණ 
සංඝටක හඳුනා 
 ැනීම. 

ප්රසම්පාදන කටයුතු අවසන්ව 
කර ඇත.  ාණ්ඩ ිලදී 
 ැනීම් සිදු කරින්ව පවතී.  

13.4.  බඩා කල නිෂේපාදන 
වල කෘමීන්ව මකමරි, අඩු 
අවදානම් - කෘිනාශක වල 
බලපෑම. 

1.76 0.6 එම බලපෑම 
හඳුනා  ැනීම. 
 

ප්රසම්පාදන කටයුතු අවසන්ව 
කර ඇත.  ාණ්ඩ ිලදී 
 ැනීම්සිදු කරින්ව පවතී. 

13.5. වැලිමඩ හා මබාර සේ 
ප්රමේශ සඳහා ඉහල අසේවනු 
ලබාමදන හා සුළ ට 
ඔමරාත්තු මදන සාමනය 
මබෝංචි  (Phoseolus 
vulgaris) සහ ාගිත්ව 
පැලෑටි අභිජනන මාර්  
වැඩිදියුණු කිරීම. 
 
 

0.52 - Phoseolus 
vulgaris 
සහ ාගිත්ව 
පැලෑටි 
අභිජනන මාර්  
වැඩිදියුණු 
කිරීම. 

ප්රසම්පාදන කටයුතු අවසන්ව 
කර ඇත.  ාණ්ඩ ිලදී 
 ැනීම් සිදු කරින්ව පවතී. 

13.6. ශ්රී ලංකාමව්න උතුරු මැද 
කලාපමේ පවතින මහේතුව  
නාඳුනා මනා ත්   වකු ඩු 
මරෝ යට මහේතු වන වි ව 
විෂ ද්රවය හා පාරිසරය සාධක 
නිර්ණය කිරීම.  

1 - එම වි ව විෂ 
ද්රවය හා 
පරිසරය සාධක 
නිර්ණය කිරීම. 

එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන්ව 
තබා ඇත. පර්මේෂණය 
ක්මෂේත්ර තුළ ක්රියාත්මක 
මවින්ව පවතී. 
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පර්යේෂණය 

යවන් 

කල 

මුදල 

(රු.මි) 

වියදම් 

කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

13.7. අනුරාධපුර සහ 
මපාමලාන්වනරුව 
දිසේික්කවල මතුපිට පසේවල 
පවතින වි ව  විෂ සිත 
මූලද්රවයයන්ව හඳුනා ැනීම.  

2.33 - අදාල 
මූලද්රවයයන්ව 
හඳුනා ැනීම. 

එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන්ව 
තබා ඇත. පර්මේෂණය 
ක්මෂේත්ර තුළ ක්රියාත්මක 
මවින්ව පවතී. 

13.8. ශ්රී ලංකාමව්න මතෝරා ත් 
මේශීය අල වර් වල මපෝෂණ 
හා ප්රති-මපෝෂණ 
ක්රියාකාරීත්වය  විමර්ශනය 
කිරීම 

2.52 - මතෝරා ත් 
මේශීය අල 
වර් වල 
මපෝෂණ හා 
ප්රති-මපෝෂණ 
ක්රියාකාරීත්වය  
හඳුනා ැනීම. 

එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන්ව 
තබා ඇත. පර්මේෂණය 
ක්මෂේත්ර තුළ ක්රියාත්මක 
මවින්ව පවතී. 

එකතුව 10.00 1.2   
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(2019.09.30 දිනට ප්රගතිය) 
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01.කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තුව 

දැක්ම : ජාතික මසෞ ා ය උමදසා කෘෂිකාර්ික විශිෂේඨත්වය සාක්ෂාත් කර  ැනීම. 

යමයහවර: නව දියුණු කෘෂිකාර්ික තාක්ෂණය ජනනය කර වයාප්තත කිරීම සහ අදාල මසේවාවන්ව 

ම ාීන්ව මවත වැඩි අවධාරණයක් සිතව සියළුම පාර්ශවකරුවන්ව මවත ලබාදීමමන්ව 

ජාතිමේ ආහාර සහ මපෝෂණ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා මයෝ ය සහ තිරසාර 

කෘෂිකාර්ික සංවර්ධනයක් අත්කර  ැනීම. 

ප්රධාන කාර්යයන්ව: 

 පර්මේෂණ මඟින්ව දිවයිමන්ව විවිධ කෘෂි පාරිසරික කලාප වලට උචිත කෘෂි තාක්ෂණය ජනනය 

කිරීම. 

 නව දියුණු කෘෂි තාක්ෂණය ම ාවි ප්රජාව අතර වයාප්තත කිරීම. 

 උසසේ ගුණාත්මක බීජ හා මරෝපණ ද්රවය නිෂේපාදනය මකාට මබදා හැරීම. 

 පැළෑටි සංරක්ෂණ පනත, පළිමබෝධ නාශක පාලන පනත, පාංශු සංරක්ෂණ පනත සහ බීජ 

පනත ක්රියාත්මක කිරීම. 

 NVQ 5 සහ 6 ඩිප්තමලෝමා මට්ටම් කරා මයාමු වන කෘෂිකාර්ික අධයාපනය සහ නිලධාරීන්ව 

හා ම ාීන්ව පුහුණු කිරීම. 

 ආහාර මබෝ  නිෂේපාදනයට අදාල සමාජ ආර්ික සමීක්ෂණ පැවැත්ීම. 

 

 

වර්ගය 

අයවැය 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම 

(රු.මි) 
බැඳීම් (රු.මි) 

කැපීම් සමඟ 

වියදම් (%) 

පුනරාවර්තන 4771.00 3385.00 - 71 

මූලධන 570.52 131.17 107.51 42 

කෘෂිකර්ම මදපාර්තමම්න්වතු වැය ශීර්ෂ 

යටමත් විමශේෂ වයාපෘති 
736.99 310.81 129.00 60 

ජාතික කෘෂිකර්ම පර්මේෂණ 

වැඩසටහන 
45.00 15.00 1.64 37 

සුළු පරිමාණ වයාපෘති 56.29 14.49 7.53 39 

අයවැය මයෝජනා වයාපෘතිය 200.00 30.08 85.06 58 

ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන 396.76 5.26 - 13 

එකතුව 6,776.56 3,936.81 330.74 63 
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2020 සඳහා වැඩසටහන 

2020 සඳහා මූල ඉලක්ක 

වැය ශීර්ෂය 2020 සඳහා මූල ඉලක්ක (රු.) 

පුනරාවර්තන 5,159,819,075 

මූලධන 2,558,219,000 

එකතුව 7,718,038,075 
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කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තු වැය ශීර්ෂ යටයත් වියශ්ෂ වාපෘති 

වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

කෘෂිකර්ම යදපාර්තයම්න්තු වැය ශීර්ෂ යටයත් වියශ්ෂ වාපෘති 

1 ිරිසේ, බඩඉරිඟු, 

ළූණු, එළවළු හා 

පලතුරු වල නව 

මදමුහුම් හා විවෘතව 

පරාගිත ප්රමේද 

සංවර්ධනය හා බීජ 

නිෂේපාදනය 

FCRDI 31.23 12.15 

 නව මදමුහුම් 

සහ විවෘත 

පරා නය 

කල ිරිසේ, 

බඩඉරිඟු සහ 

ළූණු ප්රමේද 

වැඩිදියුණු 

කිරීම. 

 යටිතල 

පහසුකම් 

සංවර්ධනය 

 ිරිසේ, බඩඉරිඟු සහ ළූණු 

පර්ේෂණ කටයුතු 

සිදුමවින්ව පවති. 

 කි.ි. 5ක විදුලි වැට 

ඉදිකිරීම් නිමකරන ලද 

අතර, සූර්ය ලාම්පු 

පේධතිය සඳහා ලංසු 

ඇ යීම් සිදු කරින්ව 

පවතී. 

 රැක්ටර් මේලරයක් සහ 

බවුසරයක් ිලදී  න්වනා 

ලදී. 

 RARDC- කරදියනාරු 

සඳහා වැටක් ඉදිකිරීමම් 

කටයුතු සිදුමවින්ව 

පවතින අතර මුර කුටි 

3ක් සහ ක්මෂේත්ර 

 බඩාවක් ඉදිමවින්ව 

පවති.  

 GLORDC - 

අඟුණමකාලපැලැසේස, 

අක් 7ක පර්මේෂණ 

භුියක් සංවර්ධනය 

කරන ලදී. 

HORDI 10.62 2.02 

• නව මදමුහුම් 

සහ විවෘත 

පරා නය 

කරන ලද 

එළවළු ප්රමේද 

සහ මුලික බීජ 

නිෂේපාදනය  

තක්කාලි, මෑ, වැටමකාළු, 

මබෝංචි, මඤේමඤෝක්කා, 

කරවිල හා පිපිඤේඤා 

ප්රමේද වල නුමුහුම් ආර 

බිිකිරීම, F1 මදමුහුන්ව 

ප්රමේද සංවර්ධනය කිරීම 

සඳහා සාම්ප්රදායික හා 

අණුක ශිල්පීය ක්රම සමඟ 

අධයයනය සිදුමවින්ව 

පවති. වම්බටු, තක්කාලි 

සහ මාළුිරිසේ සඳහා 

ප්රධාන පළිමබෝධ සහ 

මරෝ  සඳහා ජානමය 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

     ප්රතිමරෝධය සිත ප්රමේද 

වර්ධනය කිරීම උමදසා 

ජානමය ද්රවය පරීක්ෂා කිරීම 

සිදු මවින්ව පවතී.  *නිදහසේ 

කරන ලද මදමුහුන්ව 

අභිජනන බීජ නිෂේපාදනය 

සහ බීජ නිෂේපාදනය සිදු 

මවින්ව පවතී.*විසුරුම් 

පේධති සහ ි. 160ක වාරි 

නල සඳහා විසුරුම් පේධති 

ඇණවුම් 2ක් සඳහා 

මටන්වඩර් ප්රදානය කරන ලදී. 

2. නව මදමුහුම් හා 

විවෘත පරාගිත ිරිසේ, 

බඩඉරිඟු, ළූණු, 

එළවළු හ පලතුරු 

වර්  සංවර්ධනය 

කිරීම සහ බීජ 

නිෂේපාදනය 

FRDI 18.15 2.71 

• නව මදමුහුම් 

හා විවෘත 

පරාගිත පළතුරු 

වර්  

සංවර්ධනය 

කිරීම සහ 

මූලික බීජ 

නිෂේපාදනය 

කිරීම.  

• යටිතල 

පහසුකම් 

සංවර්ධනය 

 මදළුම් ආර 10ක් අඛ්ණ්ඩව 

ඇ යීම. 

• මදි, මදළුම්, රැ න්ව ෆෘට් 

සහ අන්වනාසි වල ජාන 

ප්තලාසේම එකතු කිරීම සහ 

නඩත්තු කිරීම. ඇ යීම් 

කටයුතු. මහාරණ FRDI, 

අඟුණමකාලපැලැසේස සහ 

මාකඳුර ිදී සිදුමවින්ව 

පවතී. 

• නව එකතූන්ව 30ක් 

ඇ යීමට ලක් මකමරන 

අතර විවිධ කෘෂි පාරිසරික 

කලාපයන්වට අනුවර්තනය 

වන මහාඳ තත්ත්වමේ ඉහළ 

අසේවැන්වනක් සිත අඹ 

එකතූන්ව 3ක් මතෝරා  න්වනා 

ලදී. 

•  න්වමනාරුව FCRDS ිදී 

සාර්ථක මකමසල් එකතූන්ව 

ඇ යීම සහ ගුණනය කිරීම 

සිදුමවින්ව පවතී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

     • වජව තාක්ෂණ 

රසායනා ාරය සහ ආහාර 

විදයා රසායනා ාරය නිම 

කිරීම - ඇසේතමම්න්වතු සකසේ 

කරන ලදී 

• විදයා ාර උපකරණ, 

උපාං  සහ ආරක්ෂක 

පේධතිය - ිලදී ම න ඇත. 

3. ශ්රී ලංකාමව්න ආහාර 

සුරක්ෂිතතාව සහතික 

කිරීින්ව ආහාර මබෝ  

නිෂේපාදනය සඳහා 

මේශගුණයට 

ඔමරාත්තු මදන හරිත 

තාක්ෂණය වැඩිදියුණු 

කිරීම. 

 

 

 

 

RRDI 14.00 1.41 

 ී සඳහා 

මේශගුණයට 

ඔමරාත්තු 

මදන හරිත 

තාක්ෂණය 

වැඩිදියුණු 

කිරීම සඳහා 

පර්මේෂණ 

කටයුතු 

• විවිධ කෘෂි පාරිසරික 

කලාප තුල, මේශගුණික 

මයෝ යතාවය සහ ප්රමේදීය 

අනුවර්තයතාවය සඳහා 

අත්හදා බැලීම් 25ක් සිදු 

කරන ලදී. 

• අිතකර තත්ත්වයන්ව 

යටමත් ප්රමේද පරීක්ෂා 

කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම 

සඳහා අත්හදා බැලීම් 17ක් 

සිදු කරන ලදී. 

• ඒකාබේධ පළිමබෝධ 

කළමනාකරණ පැමක්ජ සහ 

පළිමබෝධ සහ මරෝ  

කළමනාකරණ අධයයන 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

අත්හදා බැලීම් 10ක් සිදු 

කරන ලදී. 

• වැසි ආවරණ හා පැල  ෘහ 

ඉදිකිරීම අවසන්ව කරන ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

 

FCRDI 6.50 0.03 

අතිමර්ක ආහාර 
මබෝ  සඳහා 
මේශගුණික 
තත්ත්වයට 
ඔමරාත්තු මදන 
හරිත තාක්ෂණික 
වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා පර්මේෂණ 
කටයුතු 

• රැහැන්ව පේධතිය සේථාපිත 
කිරීම. 

• ිරිසේ වරණය කිරීමම් 
අත්හදා බැලීම අවසන්ව 
කර ඇති අතර මුං වරණ 
පරීක්ෂාව ආරම්  කර 
ඇත. 

• ප්රතිසංසේකරණය කරන 
ලද වාරි ඇල පේධතිය 
(මීටර 100) - මටන්වඩර් 
ප්රදානය කරන ලදී. 

• සහල් පදනම් කර ත් 
පර්මේෂණ සිදුකරින්ව 
පවතී. 

• වසුන්ව ද්රවය සඳහා ලංසු 
කැඳවන ලදී. 

• ක්ුද්ර ජලසම්පාදන 
පේධතිය - ිල  ණන්ව 
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 ිරිසේ අත්හදා බැලීම් සිදු 
මවින්ව පවතී. 

 වාරිමාර්  පේධතිය 
සඳහා නල ිලදී  න්වනා 
ලදී. 

HORDI 14.00 0.27 

 එළවළු සඳහා 

මේශුණික 

තත්ත්වයන්වට 

ඔමරාත්තු මදන 

සුහුරු 

තාක්ෂණය 

වැඩිදියුණු 

කිරීම සහ 

මබදාහැරීම. 

• මබෝංචි, තක්කාලි, 

වැටමකාළු, අල සහ 

ආකන්වද මබෝ  සඳහා 

මේශගුණික සුහුරු 

තාක්ෂණය දියුණු කිරීම 

සඳහා පර්මේෂණ අත්හදා 

බැලීම් 8ක් සිදුමවින්ව 

පවතී. 

• උපකරණ (ICP-OES) 

ිලදී  ැනීම - ඇ යීම් 

අවසන්ව.  

• ශීතතරණයක් ිලදී 

 න්වනා ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

 

FRDI 5.00 2.61 

පළතුරු මබෝ  සඳහා 

මේශගුණික 

තත්ත්වයන්වට 

ඔමරාත්තු මදන හරිත 

තාක්ෂණය වැඩිදියුණු 

කිරීමට පර්මේෂණ 

කටයුතු 

• මතෝරා ත් පළතුරු 

විමශේෂ වල අනුවර්තනය 

ීමම් හැකියාව පරීක්ෂා 

කිරීම සිදුමවින්ව පවතී. 

• වියළි කලාපීය 

තත්ත්වයක් තුල 

මේශගුණික විපර්යාස 

අධයයනය උමදසා බේධ 

කරන ලද දිවුල්, මදි සහ 

අඹ සඳහා තවාන්ව සේථාපිත 

කරන ලදී. 

• අමනෝදා එකතූන්ව 

ඇ යීමට ලක් කළ අතර 

සේථාන 5ක අත්හදා බැලීම් 

සිදු කරන ලදී. 

• මැංගුසේ වල කහ යුෂ 

මරෝ ය සහ විනිවිද බික් 

ඇතිීම පාලනය කිරීම 

සඳහා කෘෂි විදයාත්මක 

 ාවිතයන්ව හඳුනා  ැනීම 

සඳහා දත්ත රැසේ කිරිම 

සම්පුර්ණ කරන ලදී.  

• ළිං 2ක් ඉදි කරන ලද 

අතර වාරිමාර්  පේධතිය 

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 

උපකරණ ිලදී  න්වනා ලදී.  

 

NRMC 0.50 0.28 

මේශගුණික 

තත්ත්වයන්වට 

ඔමරාත්තු මදන 

තාක්ෂණයන්වි 

කාලගුණය පදනම් 

කර ත් මයදවුම් 

සංවර්ධනය කිරීම 

• කන්වනමය මේශගුණ 

යාවත්කාලීන කිරීම් 6ක් 

නිම කරන ද අතර, 

මේශගුණික වශමයන්ව 

වැද ත් සේථාන හඳුනා 

 ැනීම සඳහා සිතියම් 

එක්රැසේ කරන ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

4. පාංශු 

සංරක්ෂණ පනත 

ක්රියාත්මක කිරීම 

NRMC 4.00 0.84 

පාංශු 

සංරක්ෂණය කළ 

භූි  ා  පිිටුීම 

(මධයම, ඌව සහ 

සබර මුව) 

• භූි  ා  මතෝරාම න 

ඇති අතර බිම් සැකසීමම් 

කටයුතු සිදු මවින්ව පවතී.  

• මාර්  මදපස දැනුවත් 

කිරීමම් පුවරු 10ක් 

සවිකරන ලදී.  

• පුහුණු වැඩසටහන්ව 

ක්රියාත්මක මවින්ව පවතී 

5. කෘෂිකර්ම 

විදයාල වැඩිදියුණු 

කිරීම  

ETC 40.00 14.80 

කෘෂිකර්ම 

විදයාලවල 

යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ධනය 

(කරපිංච, ලබුදූව, 

වාරියමපාල සහ 

අඟුණමකාලපැලැ

සේස 

•  කරපිංච - පලමු මහල 

ඉදිකිරීම, සිලීම සහ අත්වැට 

ඉදිකිරීමම් කටයුතු 

සිදුමවින්ව පවතී.• 

වාරියමපාල - රසායනා ාර 

ම ාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම, 

කපරාරු කිරීම අවසන්ව කර 

ඇත. වහල 90%ක් නිම කර 

ඇත. • ලබුදුව - බාලිකා 

මන්වවාසිකා ාරය (අදියර 2) 

- මටන්වඩර ප්රදානය කිරීමට 

නියිතය.•අඟුණමකාලපැ

ලැසේස - වාහන  රාජ සහ 

බයිසිකල්  රාජය සඳහා 

ඇසේතමම්න්වතු සකසේ කර 

ඇත.  

6. කෘෂිකර්ම 

විදයාල 

ම ාවිපලවල් 

(ඉඩම් හා ඉඩම් 

වැඩිදියුණු කිරීම)  

ETC/ 

NAICC 
40.00 12.46 

IP, DATC & 

PU, FBS සහ 

NAICC කෘෂි 

විදයාලවල ඉඩම් 

සංවර්ධනය 

කිරීම. 

• ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීමම් 

කටයුතු සිදුමවින්ව පවතී.  

7. කෘෂිකර්ම 
මදපාර්තමම්න්වතු
මව්න වාර්ෂික 
සම්මම්ලනය 

PU 4.00 2.75 

• සඟරා සහ 
මවනත් ද්රවය 
මුද්රණය කිරීම 

• ASDA 2019 
වැඩමුළුව 
පැවැත්ීම  

•  සඟරා සහ මවනත් ද්රවය 
මුද්රණය කරන ලදී. 

• පර්මේෂණ ලිපි 
සමාමලෝචනය කරන ලදී.  

• ASDA 2019 වැඩමුළුව 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

8. නැවුම් 
පලතුරු හා 
එළවළු සඳහා 
යහපත් 
කෘෂිකාර්ික 
පිළීමවත් 
ශක්තිමත් කිරීම 
හා ක්රියාත්මක 
කිරීම. 

ETC 54.00 12.44 

• ඇසුරුම්  ෘහ 2ක් 
ඉදිකිරීම (ීරවිල සහ 
මමාණරා ල) 

• ීරවිල - මදවන අදියර 
ආරම්  කරන ලදී. 
මමාණරා ල ප්රාරම් ක 
කටයුතු සිදු කරන ලදී. 

 SL - GAP සහතිකරණය 
ශකතිමත් කිරීම. GAP - 
සහතික කිරීම (GAP 
ක්මෂේත්ර අීක්ෂණය, 
ඇසුරුම් නිවාස වි ණනය, 
අ යන්වතර වි ණනය) 

 

 

   

ම ාවි මතාරතුරු දත්ත 
පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම 
හා නඩත්තු කිරීම 

• දත්ත  බඩා කිරීම සහ QR 
මක්තය සඳහා මවබ් ේවාරයක් 
ආරම්  කිරීම -  
www.SLGAP.lk/certificates
.php 

 

දිවයින පුරා දැනුවත් 
කිරීමම් වැඩසටහන 
(දැන්වීම් පුවරු, පිකා, 
මපෝසේටර්, ප්රවර්ධන වයපාර 
සිදු කිරීම)  

• දැන්වීම් පුවරු - මටන්වඩර් 
ප්රදානය කරන ලදී. 
පාරිම ෝගික දැනුවත් කිරීමම් 
පිකා - සිංහල 19,500, 
මදමළ 10,000 සහ ඉංග්රීසි 
10,000 GAP ප්රාමයෝගික 
මක්ත 2000ක් මුද්රණය කරන 
ලදී (වැල් මබෝංචි සහ 
කුකුබිමට්සිමේ ශාක) 

HORDI 11.00 0.07 

GAP ම ාීන්වම න්ව 
ලබා  ත් පාංශු සාම්පල 
විශේමල්ෂණය කිරීම සහ 
පළතුරු හා එළළුවල 
පළිමබෝධනාශක 
අවමශේෂ පරීක්ෂා කිරීම 
සඳහා මධයම 
රසායනා ාරයක් 
වැඩිදියුණු කිරීම  

• මධයම රසායනා ාරය 
වැඩිදියුණු කිරීම සිදුමවින්ව 
පවති. 

SCS 5.00 0.81 

• GAP අත්මපාත් සහ 
අදාළ මල්ඛ්න සකසේ 
කිරීම  

• මල්ඛ්න මදමළ  ාෂාවට 
පරිවර්තනය කරින්ව පවතී.  

• නිලධාරී පුහුණුව සහ 
ම ාවි/ පාරිම ෝගික 
දැනුවත් කිරීමම් 
වැඩසටහන්ව 

• පුහුණු වැඩසටහන්ව 6ක් 
සම්පුර්ණ කර ඇත. (221ක් 
සහ ා 

ගි විය) 

9. මාධය 
වැඩසටහන 

NAICC 38.00 20.69 

• ගුවන්ව විදුලි වැඩසටහන්ව 
විකාශනය කිරීම. 

• රූපවාිනි වැඩසටහන්ව 
විකාශය කිරීම.  

• තාක්ෂණික මපාත්, 
පිකා සහ මපෝසේටර් 
මුද්රණය කිරීම  

• ගුවන්ව විදුලි වැඩසටහන්ව - 
1041• මුද්රිත මපාත් - 
50,577, මපෝසේටර් 43,975, 
පිකා - 575,000 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

10. කෘෂි 
තාක්ෂණ 
උදයානය 

NAICC 5.00 4.13 
• කෘෂි තාක්ෂණ - 
උදයාන නඩත්තු 
කිරීම 

• ඉන්වධන, මපාමහාර සහ කෘෂි 
රසායනික ද්රවය සහ මවනත් ද්රවය 
ිලදී  න්වන ලදී. 

• සුළු අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදු 
මවින්ව පවතී.  

11. ජාතික බීජ 

නිෂේපාදනය හා 

ිලදී  ැනීමම් 

වැඩසටහන 

SPMDC 300.00 171.57 

• මකාන්වත්රාත් 

ක්රමයට 

ව ාමකාළ, 

ලියාපදිංචි කළ 

සහ සහතික කළ 

බීජ ිලදී  ැනීම 

o අතිමර්ක 

ආහාර මබෝ  

මමා.මටා. 600  

o එළළුව - 

මමා.මටා. 10  

o බීජ ී - බු. 

60,000  

• බීජ ප්රවාහනය 

සහ ඇසුරුම් ද්රවය 

• අතිමර්ක ආහාර මබෝ  - 

මමා.මටා.320.7  

• එළළුළු - කි.ග්රෑ.13,894  

• බීජ ී - බු. 24,633  

12. මේශීය බීජ 

අර්තාපල් 

නිෂේපාදනය 

ප්රවර්ධනය 

කිරීම 

SPMDC 50.00 11.26 

• බීජ අර්තාපල් 

ම ාවිපල යටිතල 

පහසුකම් 

වැඩිදියුණු කිරීම. 

• බීජ අර්තාපල් 

ම ාවිපලවල 

විසිරුම් 

ජලසම්පාදන 

පේධති සේථාපිත 

කිරීම  

• ජල වාරිමාර්  පේධතිය සඳහා 

 ාණ්ඩ මටන්වඩර් කැඳවා ඇත.නළ 

ළිං මඟින්ව ජල සම්පාදන - කටයුතු 

සිදුමවින්ව පවතී. සීතාඑළිය ජල 

සැපයුම් මාර් ය - සම්පුර්ණ කරන 

ලදී. සියළු ම ාවිපල සඳහා විසරුම් 

ජල සම්පාදන පේධති ලබාදීම - 

නිම කරන ලදී. ඇසුරුම් තැටි 

සඳහා දැව ිලදී  ැනීම - සම්පුර්ණ 

කරන ලදී. බීජ  බඩා කිරීම සඳහා 

ඇසුරුම් කූඩ ිලදී  ැනීම 

සම්පුර්ණ කරන ලදී.හරිතා ාර 

සංකීර්ණය සඳහා ඇසුරුම් ිලදී 

 ැනීම - සම්පුර්ණ කරන ලදී. 

පැරණි හරිතා ාර 3ක් 

ප්රතිසංසේකරණය කරන ලදී.භූි 

ප්රමාණය ආවරණය කරින්ව වැට 

ඉදිකිරීම (සඳතැන්වන) -  ඉදිකීරීම් 

සිදුමවින්ව පවතී. 
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වාපෘතිය 
ආයත

නය 

ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 
වියදම් (රු.මි) ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

13. බීජ පනත 

ක්රියාත්මක කිරීම 

මඟින්ව බීජ හා 

මරෝපණ ද්රවයවල 

තත්ත්ව සහතික 

කිරීම 

SCS 20.00 11.05 

• මාධය ප්රවර්ධනය 

තුළින්ව බීජ පනත 

පිළිබඳ 

දැනුවත් ාවය ඇති 

කිරීම. 

• වැඩමුළු, බීජ 

හසුරුවන්වනන්ව 

ලියාපදිංචි කිරීම, 

පරීක්ෂා කිරීම, බීජ 

නියැදි කිරීම සහ 

පරීක්ෂා කිරීම. 

• පුහුණු වැඩසටහන්ව 

• පුහුණු වැඩසටහන්ව 

12ක් සම්ූර්ණ කරන 

ලදී. 

• බීජ ස ා රැසේී ම 1ක් 

සහ වැඩමුළු 3 බීජ 

හසුරුවන්වනන්ව 1141 

ලියාපදිංචි කිරීම, බීජ 

හසුරුවන්වනන්වමේ 

නැවත ලියාපදිංචි 

කිරිම 380, අීක්ෂණ 

කටයුතු 249 (බීජ 

හසුරුවන්වනන්වමේ 

පරිශ්ර තුලදී) 

14. ිනිසේ 

මසෞඛ්ය හා 

පරිසරය මකමරි 

කෘෂි රසායනික 

ද්රවයවලින්ව ඇති 

විය හැකි 

අිතකර බලපෑම් 

අවම කිරීම 

ROP 6.00 5.06 

• සුළු අළුත්වැඩියා 

කටයුතු, ආරක්ෂිත 

වැට අලුත්වැඩියා 

කිරීම සහ දහනය 

සම්බන්වධ 

ක්රියාකාරකම් 

• පුහුණුීම් 

• SLAB වි ණන සහ 

පුහුණු වැඩසටහන්ව 2ක් 

නිම කරන ලදී.  

• ව කීම් - ම ීම් 

අවසන්ව කර ඇත. 

15.  න්වමනාරුව 

වර්තමාන ශාක 

ජාන බැංකුව 

අළුත්වැඩියා 

කිරීම. 

PGRC 30.00 0.15 
ජාන බැංකු 

අළුත්වැඩියා කිරීම. 

මටන්වඩර් ප්රදානය 

කරන ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

16. NPQS ි 

පහසුකම් 

වැඩිදයුණු කිරීම. 

NPQS 20.00 11.9 

මදමහල් 

ම ාඩනැගිල්ල 

ඉදිකිරීම (අදියර 

2) 

• පළමු මහමල් වහලය 

ඉදිකිරීම අවසන්ව කර ඇත. 

උප එකතුව  737.00 310.71   

ජාතික කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ  වාපෘති (NARP) 

1. කපන ලද 

මරෝස මල් වල 

ගුණාත්මක ාවය 

හා ප්රමාණය වැඩි 

දියුණු කිරීම 

සඳහා කෘෂි 

විදයාත්මක 

 ාවිතයන්ව 

පරිූර්ණ කිරීම 

HORDI 0.51 0.11 

උඩරට අතරමැදි 

කලාපමේ 

ගුණාත්මක 

තත්ත්වමේ 

කපන ලද මරෝස 

මල් නිෂේපාදනය 

වැඩි දියුණු 

කිරීම.  

වැඩිදියුණු වන පේධති 

මදකක් ඇ යීම, එක් 

පේධතියක් සේථාපිත කරන 

ලදී. එක් කප්තපාදු පේධතියක් 

සම්ූර්ණ කරන ලදී. පේධති 

මදකකින්ව මරෝ  / 

පළිමබෝධකයන්ව 

හඳුනා න්වනා ලදී. එක් පාලන 

ක්රමයක් අවසන්ව කර ඇත. 

එක් පේධතියක් විමර්ශනය 

කරින්ව පවතී. පත්ර මපාමහාර 

කළමනාකරණ පේධතිය 

හඳුනාම න ඇත. 

2. බදුල්ල 

දිසේික්කමේ 

මබෝංචි කහ ීම 

සඳහා මහේතු වන 

වයාධිජනක 

ෆුසාරියම් විමශේෂ 

ලාක්ෂණීකරණය 

හා 

කළමනාකරණය  

HORDI 0.13 0.03 

Fusarium  spp: 

ි අණුක 

ෆයිමලාමජනටි

ක් විශේමල්ෂණය 

: සහ ප්රතිමරෝී 

අභිජනන ආර 

හඳුනා  ැනීම. 

දියතලාව සහ බණ්ඩාරමවල 

ප්රමේශවලින්ව ආසාදිත 

සාම්පල එක්රැසේකරන ලදී. 

Fusarium  oxysporum  

මවන්ව කර න්වනා ලදී. 

3. ම ෞතික 

විකෘතිතා තුලින්ව 

නව මල් ව ා 

විමශේෂ/ ප්රමේද 

සංවර්ධනය කිරීම 

HORDI 0.52 0.10 

 ැමා 

ප්රතිකිරණය 

තුළින්ව වල් දර්ශ 

හා පවත්නා 

විසිතුරු ශාක 

සඳහා නව  ති 

ලක්ෂණ 

ඇතුළත් කිරීම. 

LD 50 හඳුනා  ැනීම සඳහා 

නව මබෝ  මදකක් 

ප්රතිකිරණයට ලක් කරන ලදී. 

ප්රතිකිරණය කළ දඩු කැබලි 

200න්ව 29ක් පළමු වන 

මාසමේදී ිය යන ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 
ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

     

 විකෘතියට ලක් කළ 

Zamioculcas ශාක75ක් 

ඇ යීමට ලක් කරන ලදී. 

මතෝරා ත් Catharanthes 

විකෘති (M1 පරම්පරාව) 

ක්මෂේත්රමේ ඇ යීමට ලක් 

කරින්ව සිටියි. M2 ඇ යීම් 

සහ ප්රකිරණය කිරීම සඳහා 

බීජ එක්රැසේ කරන ලදී. 

(සිදුමවින්ව පවතී) 

4. ශ්රී ලංකාමව්න 

මතෝරා ත් 

එළවළු මබෝ  

සඳහා ප්රධාන මූල 

 ැටිති 

මනමමටෝඩාවන්ව 

(Meloidogyne 

Spp.) පාලනය 

කිරීම සඳහා 

ඵලදායී හා 

කාර්යක්ෂම 

ප්රතිවිමරෝී 

බැක්ටිරියා 

මවන්වකර  ැනීම 

සහ පෘථුල 

මරෝපණය 

HORDI 1.46 0.25 

Bacillus, 

ප්රතිදීප්තත, 

Pseudomonads 

සහ Pasturia spp 

මකමරි 

විමශේෂමයන්ව 

මයාමුමවින්ව, 

මේශීය වශමයන්ව 

සුල  

Meloidogyne 

spp: ප්රතිවිමරෝී 

බැක්ටිරියා 

මවන්වකිරීම.        

පසේ සාම්පල් එක්රැසේ කිරීම 

ආරම්  කරන ලදී. බැසිලසේ 

සඳහා වජව පරීක්ෂා 

අවසන්ව කරන ලදී. පැල 

 ෘහ තුල අත්හදා බැලීම් 

ආරම්  කරන ලදී. 

5. එළවළු සඳහා 

ඵලදායී කෘි 

කළමනාකරණය 

වැඩසටහන්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා ප්රධාන 

එළවළු 

පළිමබෝධකයන්ව 

තුල කෘිනා 

ශක ප්රතිමරෝී 

තත්ත්වය 

අීක්ෂණය කිරීම 

HORDI 0.87 0.37 

අදාළ බලධාරීන්ව 

අතර මතාරතුරු 

හුවමාරුව මඟින්ව 

කළමනාකරණ 

පිළීමවත් විධිමත් 

කිරීම සඳහා 

මතෝරා ත් 

පලිමබෝධකයන්වට 

එමරිව ප්රතිමරෝී 

තත්ත්වය සහ 

නිර්මේශිත 

කෘිනාශක LD50 

හඳුනා  ැනීම. 

මතෝරා ත් ප්රධාන එළවළු 

පලිමබෝධකයන්ව මදමදමනකු 

(කුඩිත්තා/ මසේනා දළඹුවා) 

සේථාන 02කින්ව ලබා න්වනා 

ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 
ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

6. ආරක්ෂිත හා 

ආර්ික වශමයන්ව 

මබෝ  නිෂේපාදනයක් 

සඳහා බදුල්ල 

දිසේික්කමේ 

ම ාීන්වමේ කෘෂි 

රසායනික  ාවිත 

රටාව වැඩි දියුණු 

කිරීම 

HORDI 0.70 0.33 

බදුල්ල 

දිසේික්කමේ 

කෘෂිකාර්ික 

ක්මෂේත්රවල 

පළිමබෝධනාශ

ක  ාවිත 

රටාව 

තක්මසේරු 

කිරිම සහ 

DOA 

නිර්මේශ 

පිළිබඳව 

දැනුවත් කිරීම.  

බණ්ඩාරමවල සහ වැලිමඩ 

ම ාීන්ව දැනුවත් කිරීම 

කරන ලදී. ජලය සහ පාංශු 

නියැදි විශේමල්ෂණය 

බණ්ඩාරමවලින්ව ආරම්  

විය. DOA නිර්මේශ සහ 

ම ාවි මනාපයන්ව මත 

පදනම් වු ක්මෂේත්ර 

කළමනාකරණය සිදු 

මවින්ව පවතී. 

7. කහ විචිත්ර 

වවරසයට ප්රතිමරෝී 

බණ්ඩක්කා අභිජනන 

ආර වැඩිදියුණු කිරීම 

HORDI 0.56 0.15 

කහ විචිත්ර 

වවරසේ 

මරෝ යට 

ජානප්තලාසේම 

ප්රතිමරෝධය 

හඳුනා  ැනිම. 

F4 ආරමේ බණ්ඩක්කා 37ක 

කහ විචිත්ර වවරසය 

කුලියාපිටිය ARS ිදී 

පරීක්ෂා කරන ලදී. F2 ආර 

16ක් අ යන ලද අතර බීජ 

නිෂේපාදනය සිදුකරන ලදි. F3 

ආර 28ක් සේථාපිත කර 

මතෝරා  ැනීම් කටයුතු 

සිදුමවින්ව පවතී. මදමුහුම්, 

විවෘත පරා නයට ලක් කල 

ප්රමේද 2ක සහ මාපිය ආර 

වල බීජ නිෂේපාදනය මාකඳුර  

RARDC සහ කුලියාපිටිය 

ARS ිදී සිදු මකමරින්ව 

පවතී. කහ විචිත්ර වවරසය 

පරීක්ෂා කිරීම සඳහා F5 ආර 

15ක් සේථාපිත කරන ලදී. 

NCVT අත්හදා බැලීම් 

සේථාන 4ක් සිදුමවින්ව 

පවතින අතර 

(මහඉලුප්තපලම, 

ගිරාඳුරුමකෝට්මට්, මාකඳුර, 

වාම ාල්ල) ඇ යීම් සිදු 

කරින්ව පවතී. 
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8.  ඉහළ  අසේවනු 

මදන උසසේ 

තත්ත්වමේ 

ඉන්වනල 

ප්රමේදයක් 

සංවර්ධනය කිරීම 

(Solenostemon 

rotundifolius) 

HORDI 0. 40 0. 11 

ඉහළ අසේවැන්වනක් 

සිත, උසසේ 

තත්ත්වමේ 

ඉන්වනල ප්රමේදයක් 

මතෝරා  ැනීම. 

බහු සේථානීය අත්හදා 

බැලීම් සිදු මකමරින්ව 

පවතියි.  (NCVT) 

9. ශ්රී ලංකාමව්න 

බහුලව එළවළු 

ව ා මකමරන 

ප්රමේශවල පාංශු- 

පැළෑටි 

පේධතිමයි 

ධූලක අවමශේෂ 

මලෝහවල (Pb, 

Cd, Cr, As) 

වජව සුල තාව 

පිළිබඳ අධයයනය  

HORDI 2.24 0. 29 

මසෞඛ්ය අවදානමකට 

තුඩු මදන, ශ්රී 

ලංකාමව්න බහුලව 

එළවළු ව ා 

මකමරන 

ප්රමේශවල ප මසි 

ධූලක අවමශේෂ මූල 

ද්රවයවල ද 

දූෂණය  සහ වජව 

සුල තා මට්ටම 

තක්මසේරු කිරීම.  

කල්පිටිය ප්රමේශමයන්ව 

පසේ සහ එළවළු නියැදි 36 

ක් ද නුවර එළය 

ප්රමේශමයන්ව  පසේ සහ 

එළවළු නියැදි 70 ක් ද 

එක් රැසේ කරන ලදී. 

තවදුරටත් නියැදි එකතු 

මකමරින්ව පවතියි.  

10. පැමපාල්, 

ිරිසේ සහ 

කරවිලවල 

වවරසේ මරෝ  

පාලනය සඳහා 

ප්රති වවරසේ 

මූලධර්ම (AVP) 

 ාවිතය  

HORDI 1.63 1.20 

වවරසේ  මරෝ  

කළමනාකරණ 

උපාය මාර්  

සංවර්ධනය  

නියැදි 642 විදයා ාර 

පරීක්ෂණ සිදු මකමරින්ව 

පවතියි. ිරිසේ ක්මෂේත්ර 

අත්හදා බැලීම සේථාපිත 

කරන ලදී. දත්ත එක්රැසේ 

මකමරින්ව පවතියි. 

11.ඵලදායිතාව 

සහ 

ගුණාත්මක ාවය 

වර්ධනය කිරීම 

සඳහා මබලි , 

ජම්බු, 

මවරළු,සැපදිල්ලා, 

වල පුෂේපීකරණ 

රටාව සහ පුෂේපීය 

වජව විදයාව 

ලාක්ෂණීකරණය 

FRDI 0.91 0. 56 

මබෝ  4 ි පරා න 

හැසිරීම,පරා වල 

ජීවයතාව සහ 

කලංක 

ප්රතිග්රාහකත්වය  

අධයයනය කිරීම   

පර පරා න හැසිරීම, 

පරා වල ජීවයතාව මමම 

කාර්තුමව්න දී සහ ජම්බුවල 

කලංක ප්රතිග්රාහකත්වය  

අධයයනය මකමරින්ව 

පවතියි. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

12. මුහුම්කරණය 

මගින්ව නාරංවල 

ජානමය වැඩිදියුණු 

කිරීම  සහ ප්රමේදමය  

සංවර්ධනය 

FRDI 1.94 0. 69 

නාරංවල 

ප්රමේදමය 

මදමුහුම් 

සංවර්ධනයට 

ජනක ශාක 

හඳුනා ැනීම 

සඳහා  

ජනක ආර 15ක් නඩත්තු 

මකමරින්ව පවතින අතර 

මදමුහුම් 400ක් ඇ යීමට 

ලක් කර ඇත.  

13. ඉහළ  අසේවනු 

මදන උසසේ 

තත්ත්වමේ 

අන්වනාසිවල  

ප්රමේදමය මදමුහුම් 

සංවර්ධනය කිරීම 

FRDI 1.26 0. 64  

අන්වනාසිවල 

විශිෂේට 

ප්රමේදමය 

මදමුහුම් 

සංවර්ධනය  

පැළ 250ක් සේථාපනය 

මකරිණ. පරපරා න 225ක් 

සහ මදමුහුම් 1000ක් සිදු 

කරන ලදී.  

14. මතෝරා  නු ලැබූ 

ඌන උපමයෝජිත 

පලතුරු 

මබෝ වල(නිනං, 

මවරළු, කාමරං ා, 

මබලි, රැ න්ව ෆෘට්, 

ලාවුළු, මදළුම්, 

උගුරැසේස) වජව 

සක්රිය සංමයෝ  

හඳුනා  ැනීම 

FRDI 0.46 0. 24 

ශ්රී ලංකාමව්න 

ඌන 

උපමයෝජිත 

ශාකවල 

නිෂේපාදනය 

පුළුල් කිරීම.  

ප්රතිඔක්සිකාරක - පළතුරු 

සාම්පල 9ක් විශේමල්ෂණය 

කරන ලදී. ඇසේමකෝර්බික් 

අම්ලය -පලතුරු සාම්පල 9ක් 

විශේමල්ෂණය කරන ලදී. 

විටින්ව සී - පලතුරු සාම්පල 

6ක් විශේමල්ෂණය කරන ලදී. 

15. ශ්රී ලංකාමව්න 

ප්රධාන වශමයන්ව 

වර්ධනය වන 

ප්රමේශවල මප්තරවල  

මූල  ැටිති 

මනමමටෝඩා වන්වමේ  

ජීව විදයාව හා 

කළමනාකරණය 

පිළිබඳ අධයයනයන්ව 

FRDI 0.39 0. 20 

කළමනාකරණ 

පැමක්ජයක් 

සංවර්ධනය 

කිරීම. 

බඳුන්ව අත්හදා බැලීම 

සිදුමවින්ව පවතී. ක්මෂේත්ර 

ඇ යීම අඛ්ණ්ඩව සිදු මව්න. 

අත්හදා බැලීම නඩත්තු කිරීම 

සහ දත්ත රැසේ කිරීම සිදු 

මවින්ව පවතී. 

16. ජීව විදයාත්මක 

පාලන කාරක හරහා 

මප්තර මැලීමම් මරෝ  

කළමනාකරණය 

FRDI 0.90 0. 19 

රයිමකාඩර්මා 

(Trichoderma ) 

විමශේෂ හරහා 

මප්තර මැලීමම් 

මරෝ  

කළමනාකරණ

ය කිරීම. 

මප්තර මැලීමම් මරෝ  කාරක 

වලට එමරි මහාඳම 

ප්රතිවාදීන්ව මලස 

Trichoderma harziznum  

සහ Trichoderma hamatum 

මතෝරා  න්වනා ලද අතර ජීව 

කාලය  
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

     පිළිබඳ අධයයනයන්ව 

අඛ්ණ්ඩව සිදු මව්න. 

ගිල්ීමම් ක්රමය 

 ාවිතමයන්ව බීජ පැළ 

ආමුකූලනය කර ඇති 

අතර දත්ත 

වාර්තාකරණය සිදු 

මවින්ව පවතී. 

මතෝරා ත් 

Trichoderma 

ආමුකූලන විමශේෂ 

මදකක කුඩු ආකාරයක් 

සකසන ලදී. සංමශෝධිත 

බඳුන්ව ිශ්රණ ඇ යීමට 

ලක් මකමර්. 

17. ශ්රී ලංකාමවන්ව 

මසායා ත් ආහාරයට 

 ත හැකි  Annona 

muricata L. 

එකතූන්වවල ඵල 

හට ැනීම සහ පසු 

අසේවනු ජීව කාලය  

නියාමනය සහ 

වජව සක්රීය 

සංමයෝ වල 

විචලයතාවය 

විමර්ශනය කිරීම 

FRDI 1.00 0. 44 

පසු අසේවනු 

හානිය අවම 

කිරීම සහ 

පළතුරු වල 

ඇති වජව 

සක්රීය 

සංමයෝ  

හඳුනා  ැනීම 

මමම ප්රතිකාරය 

සාර්ථක මනාවන 

බැවින්ව මමම 

ක්රියාකාරකම 

අත්ිටුවන ලදි. ඉටි 

මයදීම ක්රියාත්මක 

මවින්ව පවතී. 

18. මතෝරා ත් 
පලතුරු මබෝ වල  
(පැමපාල්, සිරසේ සහ 
අන්වනාසි විමශේෂ 
ප්රමේද) සඳහා 
වවරසේ රිත 
මරෝපණ ද්රවය 
නිෂේපාදනයට 
තාක්ෂණයන්ව 
සංවර්ධනය කිරීම II 
වන අදියර. 

FRDI 1.88 0.22 

අන්වනාසි වල 
බලාමපාමරා
ත්තු තැබිය 
හැකි ආර 
නිෂේපාදනය; 
මරෝ  
විනිශේචය 
කිරීමම් ක්රම 
ශක්තිමත් 
කිරීම, 
පරිවර්තිත 
පැමපාල් පැල, 
මරෝ වලින්ව 
මතාර 
මරෝපණ ද්රවය 
නිෂේපාදනය. 

අන්වනාසිවල  
ක්මෂේත්රමේ සේථාපිත F2 
සහ F3 පරම්පරාවල 
වර්ධන ලක්ෂණ  සහ 
ඵලවල ලක්ෂණ සටහන්ව 
කර ඇත. නව ඊ-
මකෝලායි මාදිලියක් 
සමඟ  හණ PCR 
පරීක්ෂණය නැවත සිදු 
කරන ලදී. පැල  ෘහ 
ඉදිකිරීම සඳහා මටන්වඩර් 
කැඳවා ඇත. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 
වියදම් (රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

19. නලසේථ විකෘති 
මේරණය මගින්ව 
බලාමපාමරාත්තු 
තැබිය හැකි මදළුම් 
ආර සංවර්ධනය 
කිරීම. 

FRDI 0.645 0. 24 

ප්රමේද 
සංවර්ධනය 
සඳහා 
මදළුම්වල 
බලාමපාමරා
ත්තු තැබිය 
හැකි ආර 
නිෂේපාදනය 
කිරීම. 

‘නිමාලි’ ප්රමේදමේ   ැමා 
ප්රවිකිරණිත පැලෑටි 
ක්මෂේත්ර මරෝපණය කරන 
ලද අතර ක්මෂේත්ර ඇ යීම 
අඛ්ණ්ඩව සිදුමව්න 
මතෝරා ත්  ැමා 
ප්රවිකිරණිත  විමේශීය 
ආමරන්ව  සිටුවන ලද 
රිකිළි පැල 60ක ඵල හට 
 ැනීම ආරම්  ී ඇත. 
මතෝරා ත් ආමරන්ව රිකිළි 
පැල 300ක් ක්මෂේත්ර 
මරෝපණය සඳහා සූදානම් 
මකරිණ.   ැමා 
ප්රවිකිරණිත මදළුම් පැල 
900ක් පිළිබඳ ක්මෂේත්ර 
ඇ යීම සිදු මකමරින්ව 
පවතී.. අණුකමය 
සලකුණු සම  පරීක්ෂා 
කිරීම ආරම්  කරන ලදී. 

20. DOA නිර්මේශිත 

මකමසල් ප්රමේදයක් 

වන “අග්රා” සඳහා 

ක්ුද්ර ප්රචාරණ 

මප්රාමටෝමකෝලය 

ප්රශසේතකරණය. 

FRDI 0.77 0. 29 

වාණිජ 

නිෂේපාදනය 

සඳහා ‘අග්රා’ 

මකමසල් 

ප්රමේදමේ 

ශාක 

සංඛ්යාව 

වැඩි කිරීම 

පටක මරෝපණය කරන 

ලද ශාක දෘඪ කිරීමම්  

අවධිමේ පවතින අතර 

ක්මෂේත්ර සකසේ කිරීම 

අඛ්ණ්ඩව සිදුමව්න.  6, 7, 8 

උප මට්ටම අවධිමේදී සහ 

මුල් අේදන අවධිමේ දී 

වශමයන්ව ගුණනය සිදූ 

මකමරින්ව පවතී. 

21. Fusarium 

oxysporum  නිසා 

හට න්වනා මකමසල් 

පැනමා මරෝ ය 

සාර්ථකව 

කළමනාකරණය 

කිරීම සඳහා 

ප්රතිමරෝී 

බැක්ටීරියාවල වි ව 

 ාවිතය 

FRDI 0.88 0. 32 

මකමසල් 

වල පැනමා 

මරෝ  

කළමනාකර

ණය 

මකමසල් පැලෑටි වලට 

මපාමහාර සහ වජව 

පාලන කාරක 

(බැක්ටීරියා) එකතු කරන 

ලදී. විශාල බිම් 

මකාටසේවල වල් මනලීම 

සිදු කරන ලදී 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

22. පැමපාල්, 

ිරිසේ සහ 

කරවිලවල 

වවරසේ මරෝ  

පාලනය සඳහා 

ශාක ප්රතිමරෝී 

වවරසේ මූලධර්ම 

 ාවිතා කිරීම 

FRDI 0. 25 0. 21 

වවරසේ මරෝ  

කළමනාකරණ 

උපාය මාර්  

සංවර්ධනය කිරීම 

පැමපාල් බඳුන්ව අත්හදා 

බැලීම - පත්ර සාම්පල 

එකතු කරන ලද අතර  

විදයා ාර පරීක්ෂණ සිදු 

මකමරින්ව  පවතී. ිරිසේ 

බඳුන්ව අත්හදා බැලීම - 1 

වන බඳුන්ව අත්හදා බැලීම 

අවසන්ව විය. 

23. වියළි හා 
අතරමැදි 
කලාපවලින්ව දිවුල් 
ජනක ප්තලාසේම 
එක්රැසේ කිරීම, 
සේථාපනය සහ 
ඇ යීම. 

FCRDI 4.27 2.04 
ජනක ප්තලාසේම 
සංරක්ෂණය 

එකතූන්ව  170 ක් ඇ යීම 
සිදු මකමරින්ව පවතී. 
ක්මෂේත්ර ජාන බැංකුවල 
එකතූන්ව 5 ක් ඇත. 

24. සමමුහුර්ත 
පරිණත ාවය 
සම  ගුල්ලන්වට 
ප්රතිමරෝී හා 
නියඟයට 
ඔමරාත්තු මදන 
බහු මරෝ  
ප්රතිමරෝීතාවක් 
සිත මුං ප්රමේද 
සංවර්ධනය (මුං 
කහ පැහැති විචිත්ර 
වවරසේ, පිටි පුසේ)  

FCRDI 1.00 0. 56 

ඉහළ 
අසේවැන්වනක් ලබා 
මදන පළිමබෝධ 
සහ මරෝ  
ප්රතිමරෝී මුං  
ප්රමේද 
සංවර්ධනය  

අණුකමය හඳුනා  ැනීම 
සිදු මවින්ව පවතී. 

25. Trichoderma 
spp. ාවිතමයන්ව 
ලූනු කළු පුසේ 
සංකීර්ණය සහ 
එි වජව 
විදයාත්මක 
පාලනය හඳුනා 
 ැනීම. 

FCRDI 0.52 0. 40 

ළූණු වල කළු පුසේ 
හා සම්බන්වධ 
මරෝ  කාරක 
හඳුනා  ැනීම. 

Trichoderma 
සංමයෝ යක්  සකසේ 
කරන ලදී. බඳුන්ව අත්හදා 
බැලීම් අවසන්ව කර ඇති 
අතර ක්මෂේත්ර පරීක්ෂණ 
අඛ්ණ්ඩව සිදු කරම න 
යනු ලැමබ්. 

26. ජම්මබෝ 
රටකජු සඳහා 
මධය කාලීන 
රටකජු (Arachis 
hypogaea L.) 
වර්  සංවර්ධනය 
කිරීම 

FCRDI 0.85 0. 34 

ජම්මබෝ රටකජු 
කර්මාන්වතය වැඩි 
දියුණු කිරීම 
සඳහා නව 
ජම්මබෝ රටකජු 
ප්රමේදයක් /ප්රමේද 
සහ විශිෂේට ආර 

අසේවැන්වන අත්හදා බැලීම 
සම්ූර්ණ කළ අතර ආර 
7ක් මතෝරා  ැනිණ. බීජ 
ගුණනය ආරම්  මකරිණ. 
පර පරා න 13ක් සිදු 
කරන ලදී. මම් වන විට 
F1   වර්ධක අවධිමේ ඇත. 
අත්හදා බැලීම් 
අඟුණමකාලපැලැසේස, 
මහඉලුප්තපල්ලම, 
අරල න්වවිල සහ 
මදුරුකැටිය යන  
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

     
පර්මේෂණ සේථාන 4කදී සිදු 
මකමර්. සියල්ලම වර්ධක 
අවධිමේ විය 

27. මකාළ සහ 
කරල් නිෂේපාදනය 
සඳහා මුරුං ා  
(Moringa 
oleifera) ප්රමේද 
සංවර්ධනය කිරීම 

FCRDI 2.09 0. 60 

උසසේ 
තත්ත්වමේ 
කරල් හා 
මකාළ 
නිෂේපාදනයක් 
සිත ප්රමේද 
සංවර්ධනය 
කිරීම 

Moringa ජනක ප්තලාසේම 
60ක් එකතු කර පර්මේෂණ 
ක්මෂේත්රමේ සේථාපිත කරන 
ලදී. GLORDC, 
අඟුණමකාළපැලැසේස සහ 
ARS, ීරවිල ි දැනටමත් 
ක්මෂේත්ර ජාන බැංකු 
පිිටුීමම් කටයුතු ආරම්  
කර ඇත. රසායනික ද්රවය 
සහ මවනත් මයදවුම් සඳහා 
මටන්වඩර් ප්රදානය කර ඇත. 

28. ජාතික ආහාර 
නිෂේපාදන 
වැඩසටහන 
ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා මුං 
වැඩිදියුණු කිරීම 

FCRDI 1.04 0. 46 

නියඟයට 
ඔමරාත්තු දීම 
සහ පියලි 
කිරීම සඳහා 
පවතින ආර 
පරීක්ෂා කිරීම 

ක්මෂේත්ර ධාරිතා මට්ටම් 
පරීක්ෂා කර ඇත. බීජ 
ප්රමරෝහණ අත්හදා බැලීම 
අවසන්ව කර නියඟයට 
ඔමරාත්තු දීමම් වරණ 
පරීක්ෂාව ආරම්  කරන 
ලදී. මුං ආර 20 ගුණනය 
මකමරින්ව පවතියි.  

29. හම්බන්වමතාට 

සහ මමාණර ල 

දිසේික්කවල විවිධ 

කෘෂි පාරිසරික 

කලාපවල රටකජු 

(Arachis 

hypogea L.) 

වර්ධනය හා 

අසේවැන්වන 

මකමරි සෘතුමය 

කාලගුණ සාධක 

ආන්වතික 

තත්ත්වවල 

(උෂේණත්වය, වැසි 

වැටීම හා සාමප්තක්ෂ 

ආර්ද්රතාවය) 

බලපෑම.   

FCRDI 2.59 0.10 

විවිධ කෘෂි 

පාරිසරික 

කලාපවල 

රටකජුවල 

ඵලදායිතාව 

වැඩි දියුණු 

කිරීම 

 ANKG 1, තිසේස සහ 

ලංකා ජම්මබෝ රටකජු 

ප්රමේදවල ගුණන අත්හදා 

බැලීම්වලින්ව අසේවැන්වන 

ලබා  න්වනා ලදී. 
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

30. සේථානීය ජල 

සංරක්ෂණ 

ක්රමමව්නදයන්ව සමඟ 

සංරක්ෂණ 

කෘෂිකර්මාන්වතය 

සඳහා මතෝරා ත් 

අතිමර්ක ආහාර 

මබෝ  පිළිබඳ 

අධයයනය  

FCRDI 2.45 0. 66 

සේථානීය ජල 

සංරක්ෂණ 

ක්රමමව්නදයන්ව 

සමඟ 

සංරක්ෂණ 

කෘෂිකර්මා

න්වතයට 

අනුකූල 

අතිමර්ක 

ආහාර මබෝ  

විමශේෂ සහ 

ප්රමේද හඳුනා 

 ැනීම 

යල මබෝ  අසේවැන්වන 

මනළන ලදී. පාංශු හා ජල 

විශේමල්ෂණය සඳහා යකඩ 

මීටර සහ ඉමලක්මරෝඩ 

ලැබුණි. 

31. ශ්රී ලංකාමව්න වැඩි 

දියුණු කරන ලද සහ 

සාම්ප්රදායික සහල් 

ප්රමේදවල සජීවසේථ 

ේලයිසීික් දර්ශකය 

(GI) සහ නලසේථ GI 

සහ අමනකුත් 

වැද ත් ධානය 

සංඝටක සමඟ ඇති 

සම්බන්වධතාවය සහ 

ඒවාමේ ආමව්නණිය 

පිළිබඳ ඇසේතමම්න්වතු. 

RRDI 1.08 0. 72 

විවිධ 

ප්රමේශවල GI 

ි විචලනය 

මසීම.  

ප්රමේද 15ක් විශේමල්ෂණය සිදු 

කරින්ව පවතී. 

32. දුඹුරු පැළ කීඩෑ 
(BPH) 
කළමනාකරණය 
සඳහා පරිසර 
ිතකාමී ප්රමව්නශයක් 
මලස BPH ප්රතිමරෝී 
නව සහල් ප්රමේද 
සංවර්ධනය  

RRDI 1.45 0. 66 

දුඹුරු පැල 
කීඩෑ 
ප්රතිමරෝී නව 
සහල් ආර 
සංවර්ධනය 
කිරීම. 

සහල් ආර 30ක් සඳහා Honey 

dew පරීක්ෂණය අවසන්ව කර 
ඇති අතර ප්රතිඵල 
විශේමල්ෂණය සිදු මවින්ව 
පවතී. පර  පරා න  හණ 
6ක් පරීක්ෂා මකමරින්ව 
පවතී. මදමාපිය ආර 07ක් 
සේථාපිත කරන ලදී. 

33. ජීව විදයාව, 
පරිසරමව්නදය සහ 
හැසිරීම  පදනම් කර 
 නිින්ව කුඹුරුවල 
මීයන්ව සඳහා 
සමමෝධානිත 
කළමනාකරණ ක්රම 
සංවර්ධනය  

RRDI 1.76 0. 81 

කුඹුරුවල 
මීයන්ව සඳහා 
EBRM ක්රම 
සංවර්ධනය  

අත්හදා බැලීම් 03ක් සිදු 
කරන ලදී. 

  



104 
 

වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

34. ම ාී සහ ාගීත්ව 

ප්රමව්නශය තුළින්ව පහතරට 

මතත් කලාපමේ 

ලවණමය බලපෑමට ලක් 

වූ   ංවතුරට ම ාදුරු වන 

පාංශු තත්ත්වයන්ව සඳහා 

සහල් ප්රමේද මතෝරා 

 ැනීම 

RRDI 0.26 0. 10 

ලවණතාවට 

සහ  ංවතුරට 

ඔමරාත්තු 

මදන සහල් 

ප්රමේද හඳුනා 

 ැනීම 

අත්හදා බැලීම් 03ක් සිදු 

කරන ලදී. 

35.දිගු කාලීන සංරක්ෂණ 

සහ මරෝපණ 

ද්රවය නිෂේපාදනය සඳහා 

උපකාරයක් වශමයන්ව 

Dioscorea  ක්ුද්ර 
ආකන්වදීකරණය 

 SCPPC 0.75 0. 47 

Dioscorea 

වල 

නලසේථ සංර

ක්ෂණ කාලය 
ඉහළ නැංීම  

ක්ුද්ර ආකන්වද 916ක් 

සංරක්ෂණය කරන ලද 

අතර පැළ 182ක් දැඩි 

කරන ලදී. 

36. මබෝ  ප්රවර්ධනය 
සඳහා ශ්රී ලංකාමව්න 
මතෝරා ත් මබෝ  වල් 
දර්ශවල ජාන විවිධත්වය 
තක්මසේරු කිරීම සහ 
ඇ යීම. 

  SCPPC 4.26 0.22 

ජාන 
සිතියම්කරණ
ය අභිජනනය 
සහ මබෝ  
ප්රවර්ධනය 
සඳහා 
මබෝ වල වල් 
දර්ශවල  
මතෝරා ත් 
මබෝ  
කාණ්ඩවල 
ජාන සම්පත් 
පිළිබඳ 
අතයවශය 
මතාරතුරු 
ලබා  ැනීමට 
අවකාශ 
සැලසීම  

වල් දර්ශ 83න්ව, එක්රැසේ 
කරන ලද  64ක් 
ප්රමරෝහණය කර ගුණනය 
සඳහා නඩත්තු මකමරින්ව 
පවතියි. එකතූන්ව 64 න්ව  
11ක් සංරක්ෂණය සඳහා 
 ාර දී ඇත.  

37. VAPROMATE 
සඳහා ප්රිතීන්ව  (එතිල්) 
ආකෘතිමයන්ව  16.3%  
කාබන්වවලින්ව 83.7% ක් 
සහ නිමරෝධායනය හා 
නිමරෝධායනය මනාකළ  
කෘෂිකාර්ික  ාණ්ඩ, 
ධානය, ආහාර, සත්ව 
ආහාර සඳහා  න්වනා  
එළවළු, පළතුරු, ඉරිඟු, 
පැල), බහාලුම්, 
මල්ඛ්නා ාර, පුසේතකාල 
මල්ඛ්න සහ යාත්රා සඳහා 
ද්රව මපාසේෆින්ව. 

  SCPPC 0.35 0. 11 

vapormate හා 
ද්රව මෆාසේෆින්ව 
සඳහා 
මප්රාමටෝමකෝ
ල සංවර්ධනය 
කිරීම  

ධූමකරණය සඳහා 
අවශය කුටි සියල්ල සකස 
කරන ලදී. දැවවල සිටින 
මව්නයන්ව සඳහා ධූමකරණය 
සිදු මකරිණ. ප්රතිකාර 
කරන ලද නියැදි 
මර්තයතාව සඳහා 
නිරීක්ෂණ තත්ත්ව  
යටමත් තබන ලදී.  
මකාරමපාතු කෘමීන්වට 
පැළෑටි  ෘහමේ පැළවල 
වර්ධනය ීමට ඉඩ සලසන 
ලදී. 

උප එකතුව    45.00 15.50   
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

කුඩා පරිමාණ 
වාපෘති 

 

1. තිරසාර කාබනික 
ම ාවිතැන සඳහා 
ආසියානු ජාලය. 

HORDI 1.40 0. 44 

ශ්රී ලංකාමව්න 
කාබනික 
ම ාවිතැන 
ප්රවර්ධනය 

2019 යල සඳහා දත්ත 
එක්රැසේ මකමරින්ව පවතියි.  
කෘිනාශක විශේමල්ෂණය 
සඳහා මව්න වත් පරීක්ෂණ 
ක්රමයක් සංවර්ධනය කිරීම 
අවසන්වමකාට ඇත. 

 

2. කෘෂිකාර්ික 
නිෂේපාදන 
පිරිසැකසුම් 
තාෂණ 
සංවර්ධනය.  

HORDI 2.08 0. 30 

මූල මබෝ යක් 
වන 
මඤේමඤාක්කා  
සම්බන්වධමයන්ව 
පිරිසැකසුම 
තාක්ෂණය 
සංවර්ධනය 
කිරීම සහ  
ආදායම් 
උත්පාදනය 
වැඩි කිරීම 
පිණිස එය 
මඤේමඤාක්කා 
නිෂේපාදකයින්ව 
අතර මබදා 
හැරීම 

සෑම ප්රමේශයකින්වම ම ාීන්ව 
5-10ක් මතෝරාම න ඇත. 
මූලික සමීක්ෂණය අවසන්ව 
කර වාර්තා සකසේ කිරීම සිදු 
මවින්ව පවතී. 
මඤේමඤාක්කා මෙන්වච්ච 
ෙයිසේවල  ගුණාත්මක ාවය 
වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ 
පරීක්ෂණය අවසන්ව මකරිණ. 
මඤේමඤාක්කා චිප්ත සඳහා 
අත්හදා බැලීම් ආරම්  වූ 
අතර සංමව්නදක ඇ යීම් 
අධයයන අවසන්ව විය. 
මඤේමඤාක්කා මෙන්වඩ් ෙයිසේ 
පිරිසැකසුම් තාක්ෂණය 
පිළිබඳ පිකා සකසේ කිරීම 
ආරම්  කර ඇත. 

3. පසු අසේවනු 
අත්මපාත් හා 
 ාවිතා අත්මපාත් 
නිෂේපාදනය කිරීම   

HORDI 2.10 0. 35 

උදයාන මබෝ  
වල අසේවනු 
හානිය අවම 
කිරීම 

අඹ අත්මපාත, පිකා 02ක් 
සම්ූර්ණ කරන ලදී. පුහුණු 
3ක් නිම මකරිණ . රසායනික 
ද්රවය හා උපකරණ ිලදී 
 ැනීම තාක්ෂණික ඇ යීම් 
කිටු අදියමර් පසුමව්න. 

4. නාරංවල 

ගුණාත්මක ාවය 

හා ඵලදායිතාව වැඩි 

දියුණු කිරීම මගින්ව 

ශ්රී ලංකාමව්න 

ම ාීන්වමේ 

ආදායම වැඩි කිරීම 

FRDI 7.19 1.25 

නාරංවල 

ගුණාත්මක ා

වය හා 

ඵලදායිතාව 

වැඩි දියුණු 

කිරීම 

නාරං ප්රමේද 10ක් සේථාපිත 

කර ඇ යීම ආරම්  කරන 

ලදී. එකතූන්ව 03 ක් එක්රැසේ 

කරන ලදී. සිටුීමම් ක්රම 

03ක් හඳුන්වවා මදන ලදී. 

නිලධාරීන්ව සඳහා පුහුණු.  
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වාපෘතිය ආයතනය ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

     

පන්වති 03ක් පවත්වන ලදී  

පැල 10,000ක් බේධ කරන 

ලද අතර බණ්ඩාරමවල සහ 

රහං ල ම ාීහු 150ක් 

මතෝරා  න්වනා ලදී. 

5. බිම්මල් 

ම ාීන්වමේ 

ආදායම් වැඩි කිරීම 

සඳහා නිෂේපාදන 

හා උපමයෝගීතා 

තාක්ෂණය 

සංවර්ධනය කිරීම 

FRDI 13.03 0.47 

ශ්රී ලංකාමව්න 

බිම්මල් ව ාව 

නංවාලීම සහ 

ම ාවි ආදායම 

ඉහළ නැංීම. 

බිම්මල් බෑේ ආමුකූලනය 

කරන ලදී. ප්රමේද අත්හදා 

බැලීමම් පරීක්ෂාව සඳහා ව ා 

මලු  ාර මදන ලදී. 

6. ශ්රී ලංකාමව්න 

ළූණු ප්රමේද සඳහා 

බීජ ගුණනය හා 

මබෝ  ව ා 

තාක්ෂණ 

සංවර්ධනය 

FCRDI 5.40 3.30 

නව ප්රමේද 

සංවර්ධන 

තාක්ෂණයන්ව 

සහ ගුණාත්මක 

නිෂේපාදන 

සංවර්ධනය 

කිරීම. 

අත්හදා බැලීම් සඳහා බල්බ 

ලබා  ත යුතු මබෝ ය 

ක්මෂේත්රමේ ඇත. (බල්බ 

සෑදීමම් අවසාන අදියර) 

නිෂේපාදන සංවර්ධන අධයයන 

සිදු මකමරින්ව පවතී. 

මයිල සේවැව සහ බුල්නෑව 

KOPIA  ම්මානවල පුහුණු 

වැඩසටහන්ව 02ක් සහ 

ක්මෂේත්ර චාරිකා 02ක් සිදු 

කරන ලදී. 

7. ශ්රී ලංකාමව්න 
මසෝයා මබෝංචි 
ඵලදායිතාව ඉහළ 
නැංීම සඳහා 
තාක්ෂණය දියුණු 
කිරීම. 

FCRDI 4.65 0. 85 

ව ා තාෂණික 
මයදීම් සහ 
ඉහළ 
අසේවැන්වනක් 
සිත ප්රමේද 
මතෝරා  ැනීම 
තුළින්ව ශ්රී 
ලංකාමව්න 
මසෝයා මබෝංචි 
ඵලදායිතාව 
ඉහළ නැංීම 

බලාමපාමරාත්තු තැබිය හැකි 
ආර NCVT සහ PYT ි 
ඇ යීමට ලක් මකමරින්ව 
පවතියි. උපකරණ, මපාමහාර 
හා රසායනික ද්රවය ිලදී 
 ැනීම සිදු මවින්ව පවතී. 
අත්හදා බැලීම් අඛ්ණ්ඩව 
ක්රියාත්මකයි. උපකරණ ිලදී 
 ැනීමම් ප්රසම්පාදන 
ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක මවින්ව 
පවතී. පත්ර මපෝෂක අත්හදා 
බැලීම් සහ රයිමසෝබියම් 
ආමුකූලනය  කිරීමම් 
වැඩසටහන අඛ්ණ්ඩව 
සිදුමකමරන අතර මපාමහාර, 
රසායනික ද්රවය සහ මවනත් 
උපකරණ ිලදී  ැනීම සිදු 
මවින්ව පවතී. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

8. උසසේ 
තත්ත්වමේ ළූණු 
බීජ නිෂේපාදන 
ආදර්ශන 
 ම්මානමේ පසු 
විපරම් 
කළමනාකරණය. 

FCRDI 2.72 1.05 

මකාරියානු වැසි 
නිවාස 
පහසුකම් සහ 
 ෘහසේථ ම ාවි 
සහ ාගිත්වය 
පුළුල් කිරීම 
සඳහා 
උපමයෝගීතා 
තාෂණය 
උපමයෝජනය 
තුළින්ව ආදර්ශ 
 ම්මානවල 
කාර්යසාධනය 
වැඩි දියුණු 
කිරීම. 

 ෘහ(ටනල්) ප්රතියුීකරණය 
ආරම්  කර ක්රියාත්මක 
මකමරින්ව ඇත. අත්හදා 
බැලීමම්දී  ාවිතා කළ යුතු 
බල්බ නිෂේපාදනය කිරීම 
සඳහා මබෝ ය ක්මෂේත්රමයි  
පවතී. (බල්බ සෑදීමම් අවසාන 
අදියර) .1 වන පුහුණු 
වැඩසටහන සහ ක්මෂේත්ර 
චාරිකා 06ක් සිදු කර ඇත. 

9. ශ්රී ලංකාමව්න 
ම ාවිපල පදනම් 
කර ත් ිරිසේ 
මදමුහුම් බීජ 
නිෂේපාදන ක්රමයක් 
සේථාපිත කිරීම 

FCRDI 4.38 0. 53 

මේශීය මදමුහුන්ව 
ව ා 
සංවර්ධනය 
මගින්ව ිරිසේවල 
ඵලදායිතාව 
ඉහළ නැංීම 
සහ මදමුහුන්ව 
බීජ නිෂේපාදනය 
වැඩි දියුණු 
කිරීම. 

එක්  ම්මානයක් මතෝරා 
 න්වනා ලදී. කෘි මරෝධක 
දැල්  ෘහ ඉදිකිරීම සඳහා 
ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය සිදු 
මකමරින්ව පවතී. 

10. ආසියාමව්න 
සහල් අසේවනු  
පරතරය පියීම 

RRDI 2.13 1.23 

ප්රධාන වාරි 
සහල් නිෂේපාදන 
ප්රමේශවල 
අසේවනු පරතරය 
අඩු කිරීම. 

වාර්ෂික රැසේීම හා ක්මෂේත්ර 
දිනය කුරුණෑ ලදී පවත්වන 
ලදී. ආදර්ශන 07ක් සේථාපනය 
කරන ලදී (අසේවනු මනලන 
ලදී). පුහුණු 08ක් හා ක්මෂේත්ර 
දින 02ක් පවත්වන ලද අතර 
වල් කළමනාකරණය පිළිබඳ 
පිකාවක් මුද්රණය කරන ලදී. 
ී ව ාමව්නදී ජල සංරක්ෂණය 
සඳහා AWG තාක්ෂණය නිල 
වශමයන්ව නිකුත් කරන ලදී. 

11. AFACI 
සාමාජික 
රටවල්වලට 
ලවණතාවට 
ඔමරාත්තු මදන 
විශිෂේට සහල් 
ප්රමේද වරණය සහ 
මබදාහැරීම  

RRDI 1.05 0. 33 

ජාතික නිකුතුව 
සඳහා ශ්රී 
ලංකාමව්න 
ඉලක්ක  ත 
ලවණමය 
පරිසර 
පේධතියට 
සරිලන උචිතම 
සහල් වර්  
හඳුනා  ැනීම. 

ම ාවි ක්මෂේත්ර 3ක් මතෝරා 
 න්වනා ලදී. වර්  25ක 
අසේවැන්වන ලබා  ත් අතර 
දත්ත විශේමල්ෂණය මකමර්. 
අත්හදා බැලීම් 04ක 
අසේවැන්වන මනළින්ව පවතියි.   
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

12. ආසන්වන වියන්ව 
පරිසරය සහ විවිධ 
පරිසරයන්ව යටමත් 
සහල්වල තාප මේරිත 
ශුකිකා වන්වධයතාව 
ඇතිීම පැහැදිලි 
කිරීම 

RRDI 0.18 0 .05 

වියන්ව උෂේණත්ව 
සීමාව තක්මසේරු 
කිරීම. සහල්වල 
වර්ධනය වජව 
සේකන්වධය 
මකාටසේ කිරීම 
සහ අසේවැන්වන 
මකමරි 
සේව ාවික 
උෂේණත්ව 
විචලනය 
අධයයනය 
මේශගුණික 
තිරසර රූපානු  
විදයාත්මක 
ලක්ෂණ 
වරණය. 

අත්හදා බැලීම් 2ක් 
පුෂේපීකරණ අවධිමේ ඇත. 
ක්මෂේත්ර අත්හදා බැලීම් 3ක් 
වර්ධක අවධිමයි මව්න. 

13. ආසියා කලාපමේ 
සංක්රමණික මරෝ  
සහ කෘි 
පළිමබෝධකයන්ව 
සඳහා වසං ත මරෝ  
මතාරතුරු හුවමාරු 
පේධතියක් ඉදිකිරීම 

SCPPC 1.33 0 

සංක්රමණික 
පළිමබෝධ සහ 
මරෝ  
කළමනාකරණ
ය. 

කුරුණෑ ල, අම්පාර, 
මඩකලපුව දිසේි ක්කවල 
දත්ත එක්රැසේ මවින්ව පවතී. 
බීජ මගින්ව වයාප්තත වන 
බැක්ටීරියා  සහ පිළිකා වල 
සේව ාවය හඳුනා  න්වනා 
ලදී. තක්කාලි බැක්ටීරියා 
පිළිකා සඳහා 
කළමනාකරණ පරිචය 
සංවර්ධනය කිරීමම් කටයුතු 
සිදු මකමරින්ව පවතී 

14. ශ්රී ලංකාමව්න ප්රකට 
පරිසර දූෂණ කලාප 
තුනක වායුම ෝලීය 
නයිරජන්ව දූෂණ 
ප්ර වයන්ව තක්මසේරු 
කිරීම, පාරිසරික 
තිරසාර ාවය 
මකමරි බලපෑම, 
මානව මසෞඛ්ය සහ 
ප්රතිකර්ම පියවර. 

NRMC. 0.80 0. 40 

වායුම ෝලීය 
නයිරජන්ව දූෂණ 
ප්ර ව හා 
ප්රතිකර්ම  
හඳුනා  ැනීම 

වැසි ජල නියැදි කිරීම සහ 
ටැංකි ජල නියැදිකරණය  
සිදු මවින්ව පවතී. සේථාන 
තුනකට ජලය එකතු කිරීමම් 
මබෝතල් මබදා හැරීම. 
සාමානය සංඝටක සඳහා 
වැසි ජලය විශේමල්ෂණය සිදු 
මකමරින්ව පවතී. 

15. ශ්රී ලංකාමව්න 
ප්රකාශිත සංරක්ෂණ 
ප්රමේශවල  කඳුකර 
කෘෂිකාර්ික ජල 
මපෝෂක ප්රමේශවල 
කෘෂි අපද්රවයවල 
ප්ර වයන්ව හා 
ප්රවාහනය හඳුනා 
 ැනීම.   

NRMC. 1.13 0. 20 

මධයම 
කඳුකරමේ ඇළ 
මාර් වලට  
මපාසේමප්තට් මුදා 
හැමරන  විවිධ 
ඉඩම් 
පරිහරණයන්ව 
හඳුනා  ැනීම 

2 වන කන්වනය සඳහා පාංශු 
හා ජල සාම්පල එකතු කිරීම 
අවසන්ව කර ඇත. පාංශු හා 
ජල විශේමල්ෂණය සිදු 
මවින්ව පවතී. 
විශේමල්ෂණාත්මක 
රසායනික ද්රවය හා 
උපකරණ ිලදී  ැනීම සිදු 
මවින්ව පවතී. 
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වාපෘතිය ආයතනය 
ප්රතිපාදන 

(රු.මි) 

වියදම් 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

16. . මේශීයව උචිත 
GAP වැඩසටහන්ව 
සහ කෘෂිකාර්ික 
නිෂේපාදන ආරක්ෂිත 
මතාරතුරු පේධතිය 
(GAP) සංවර්ධනය 
කිරීම. 

ETC 2.29 0. 30 

ශ්රී ලංකාමව්න 
GAP සහතික 
කිරීම පිළිබඳ 
දැනුවත් ාවය 
ඉහළ නැංීම.  

මාතරදී එක් දැනුම්වත් 
කිරීමම් වයාපාරයක්  සිදු 
කරන ලද අතර, අම්පාර 
සහ අනුරාධපුර ප්රමේශවල 
ආදර්ශ ම ාවිපලවල් 04ක් 
මතෝරා  න්වනා ලදී. 

17. කෘෂිකාර්ික 
තාක්ෂණ මතාරතුරු 
ජාලය (ATIN). 

NAICC 2.69 1.44 

කෘෂි පාදක 
මතාරතුරු 
හුවමාරුව සහ 
සාමාජික 
රටවල් 
ජාලකරණය   

තාක්ෂණික මපාත් 4ක් 
සම්ූර්ණ කර ඇති අතර 
මේශීය අල මබෝ  මපාත 
අවසන්ව අදියමරි පවතී. 
ම වතු ව ාව මදමළ  ාෂා 
මපාත අවසන්ව අදියමරි 
ඇත. තක්කාලි, අර්තාපල්, 
ී අවසන්ව අදියමරි පවතී. 

18. ආහාර මබෝ  වල 
ජාතික මට්ටමම් 
විශිෂේට බීජ මබදා 
හැරීම සහ 
කෘෂිකාර්ික 
තාෂණය හුවමාරු 
කිරීමම් ආදර්ශන 
වයාපෘතිය. 

SPMDC 1.76 0.70 

නිසි බීජ 
නිෂේපාදන 
තාක්ෂණය 
 ාවිතා කරින්ව 
ගුණාත්මක 
මසෝයා මබෝංචි 
බීජ නිෂේපාදනය 
සහ උසසේ 
මසෝයා මබෝංචි 
බීජ මබදා හැරීම 

PI රැසේීම සැප්තතැම්බර් 02 -
06 දින පැවැත්විණි. ම ාවි 
කණ්ඩායම් අතර මබදා 
හැරීම සඳහා මපාලි සැක් 
බෑේ 5,000ක් සහ 
ටාමපෝලින්ව 50ක් ිලදී 
ම න ඇත. ආදර්ශ 
ම ාවිපලවල් 10ක් සහ 
වයාප්තති ම ාවිපලවල් 68ක් 
පිිටුවන ලදී. 

උප එකතුව  56.26 13.79   
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02. යගාවිජන සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුව 

 

දැක්ම 
 

ශ්රී ලාංකීය ම ාවි ජන සමාජමේ සහ සියලු කෘෂිකාර්ික ඉඩම් වල තිරසාර සංවර්ධනය 
 
 

යමයහවර 
 

ශ්රී ලාංකීය ම ාවි ජන සමාජමේ තිරසාර සංවර්ධනය සහ සියලුම කෘෂිකාර්ික ඉඩම් වලින්ව ප්රශසේථ 
ඵලදායිතාව ලබා  ත හැකි වන පරිදි වන ආයතනික, සහායක, වනතික හා කළමනාකරණ 

මසේවාවන්ව සැකසීම හා කාලානුරූපව පවත්වාම න යාම. 
 
 

හැඳින්විම 

 
ශ්රී ලාංකීය ම ාවිජනතාවට අවශය පහසුකම් සැපයීමම් අරමුණින්ව 1957 ඔක්මතෝම්බර් 01 වන දින 
ම ාවිජන මසේවා මදපාර්තමම්න්වතුව ආරම්  කරන ලේමේ එමතක් පැවති ආහාර මදපාර්තමම්න්වතුව 
අමහෝසි කරිනි. 1958 අංක 01 දරණ කුඹුරු ඉඩම් පනතින්ව බල  න්වවන ලද මමම මදපාර්තමම්න්වතුව 
මම් වන විට 2000 අංක 46 දරණ ම ාවිජන සංවර්ධන පනත හා එි සංමශෝධනයන්ව අනුව ම ාවිජන 
සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්වතුව නින්ව ක්රියාත්මක මව්න.  
 
 

අරමු ණු හා කාර්යයන් 

 
•   රජමේ කෘෂිකාර්ික ප්රතිපත්ති වලට අනුකූලව කෘෂිකාර්ික ඉඩම් මයදීමට අදාල විධි විධාන 

සැලැසේීම.  
 
•   කෘෂිකාර්ික ඉඩම් ිියන්ව, කෘෂිකාර්ික ඉඩම් ිි ම ාීන්ව සහ භුක්තිකරුවන්වද /අඳ 

ම ාීන්වමේ ව ා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන විධි විධාන ක්රියාත්මක කිරීම.  
 

•   ම ාවි සංවිධාන ලියා පදිංචි කිරීම සහ පවත්වාම න යාම සම්බන්වධ නිමයෝ  සෑදීම සහ එම විධි 
විධාන ක්රියාත්මක ීම තහවුරු කිරීම.  

 

•   ම ාවිජන සංවර්ධන ස ා සේථාපිත කිරීම සහ ඒවාමේ බලතල ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා මඟ 
මපන්වීම සහ අීක්ෂණය.  

 

•   දිවයින පුරා පවත්නා සෑම ම ාවිජන සංවර්ධන ස ා බල ප්රමේශයකම අදාලව කෘෂිකාර්ික 
ඉඩම් පිළිබඳ මතාරතුරු ඇතුළත් කෘෂිකාර්ික ඉඩම් නාම මල්ඛ්න පිළිමයල කර සංමශෝධනය 
හා ප්රතිමශෝධනය කර පවත්වාම න යාම. 

 

•   කෘෂිකාර්ික ඉඩම් වලට අදාල අඳ ම ාවි  ැටළු සහ මවනත් ම ාවි ආරවුල් විසඳීම සඳහා 
කටයුතු කිරීම.  

 

•   සුළු වාරි කර්මාන්වත සහ ජල ප්ර වයන්වමේ ඵලදායීතාවය, ආරක්ෂාව, සංරක්ෂණය සහ 
කළමනාකරණයට අදාල වන විධි විධාන ක්රියාත්මක කිරීම.  

 

•   ම ාවිජන සංවර්ධන පනත හා රජමේ කෘෂිකාර්ික ප්රතිපත්ති උල්ලං නය කරින්ව ක්රියාත්මක 
වන පාර්ශවයන්වට එමරිව වනතික ක්රියාමාර්   ැනීම.  



111 
 

 

 
2019 වර්ෂමේ ම ාවිජන සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්වතුව මවත මවන්ව කරන ලද 

ප්රාේධන ප්රතිපාදන හා 2019.09.30 දිනට ප්ර තිය 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

මුල ඉලක්ක 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැය ශීර්ෂය ප්රතිපාදන (රු.ි) 
2019.09.30 දිනට 
වියදම (රු.ි) 

මූලය 
ප්රතිශතය % 

පුනරාවර්ථන 6,931.20 5,357.58 77% 

ප්රාේධන 3,479.00 1,148.34 33% 

එකතුව 10,410.2 6,505.92 62.5% 

වැය ශීර්ෂය ප්රතිපාදන (රු.ි) 
2019.09.30 දිනට 
වියදම (රු.ි) 

මූලය ප්රතිශතය 
% 

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

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

    

වැය ශීර්ෂය (Vote) 2020 වර්ෂමේ ඉලක්ක (රු.ි.) 

පුනරාවර්ථන 8,102.662 

ප්රාේධන 9,564.690 
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තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයක් උයදසා යගාවිජන සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුව මඟින් 

ක්රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන් 
 

 

කුඩා වැව්න හා ඇළ මාර්ග ප්රතිසංස්කරණය 118-2-3-37-2506 

 
වැව්න වල ජලය රඳවා  ැනීම, ධාරිතාවය ඉහල නැංීම මඟින්ව වර්ෂය පුරා ී ව ාව සඳහා අවශය ජලය 
අඛ්ණ්ඩව සැපයීම හා ඒ තුලින්ව ී නිෂේපාදන ඉහල නැංීම මමමඟින්ව අරමුණු මකමර්. ග්රාමීය වැව්න හා 
අමුණු නවයකරණය කිරීම මමම වැඩසටහන යටමත් සිදුකරන උප වයාපෘති මව්න. මම් සඳහා කෘෂිකර්ම 
අමාතයාංශය විසින්ව රු.ි. 200ක් ම ාවිජන සංවර්ධන මදපාර්තමම්න්වතුව මවත ලබාදී ඇත. එමඟින්ව 
වයාපෘති 180ක් ක්රියාත්මක කිරීමට හඳුනාම න ඇත. 2019.09.30 වන විට මමම වැය ශීර්ෂය යටමත් 
2018 වර්ෂමේ අතැති බිල් පියීම සදහා දරා ඇති වියදම රු.ි. 145.89 කි. 

 

වැව්න 1000 ගම් 1000 වැඩසටහන 118-2-3-40-2506 

 
මමම වැඩසටහන සඳහා කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය විසින්ව 2019 වර්ෂමේදී රු.ි.700ක් මවන්වකර ඇති 
අතර ග්රාමීය වැව්න හා අමුණු පේධති 100ක් වැඩිදියුණු කිරීමට අමප්තක්ෂා මකමර්. 2019.09.30 වන විට 
මමම වැය ශීර්ෂය යටමත් 2018 වර්ෂමේ අතැති බිල් පියීම සදහා දරා ඇති වියදම රු.ි.553.78කි. 

 
 

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන (ජනාධිපති යල්කම් කාර්යාලය) 

 
ජනාධිපති මල්කම් කාර්යාලමේ තිරසර සංවර්ධන අංශය මඟින්ව ආහාර නිෂේපාදන ජාතික වැඩසටහන 
යටමත් මකාළඹ හා කෑ ල්ල දිසේික්කයන්වි වයාපෘති 4ක් සඳහා රු.ි. 1.73ක ප්රතිපාදන නිදහසේ කර 
ඇත. මමම වයාපෘති සඳහා දැනට ඇසේතමම්න්වතු සකසේ කර ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

 

කෘෂිගම්මාන වවසායකත්ව වැඩසටහන. 

 
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය විසින්ව 118-2-3-20-2509 වැය ශීර්ෂය යටමත් 2019 වර්ෂමේදී බදුල්ල හා 
හම්බන්වමතාට දිසේික්කයන්වි සුළු වාරි මාර්  වයාපෘති 3ක් සඳහා රු.ි. 19.587ක ප්රතිපාදන නිදහසේ 
කර ඇත. සියළු වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇති අතර ම ෞතික ප්ර තිය 50%කි. 2019.09.30 වනවිට දරා 
ඇති වියදම රු.ි.10.5කි. 

 
රාජය වයවසාය, කන්වද උඩරට උරුමය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාතයාංශය මඟින්ව මහනුවර, බදුල්ල, 
නුවරඑළිය හා මාතමල් යන දිසේික්කයන්වි සුළු වාරි මාර්  වයාපෘති 33ක් සඳහා 158-01-02-2-2202 
වැය ශීර්ෂය යටමත් රු.ි.15.89ක ප්රතිපාදන නිදහසේ කර ඇත. සියළු වයාපෘති ක්රියාත්මක කර ඇති 
අතර ම ෞතික ප්ර තිය 40% කි. 2019.09.30 වනවිට දරා ඇති වියදම රු.ි. 0.41 කි. 
 

යතත් කලාපයේ කුඩා පරිමාණ ජලාශ 100ක් අළුත්වැඩියා කර රජයේ හා යපෞේගලික හවුල් 

වවසායකත්වය යටයත් ජල ජීී වගාව ස්ථාපිත කිරීයම් වාපෘතිය. 

 
කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ික කටයුතු, වාරිමාර්  සහ ීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාංශමේ 
118-2-3-64-2509 වැය ශීර්ෂය යටමත් මමම වැඩසටහමන්ව වයාපෘති 52ක් සඳහා මවන්ව කරන ලද 
ප්රතිපාදන මුදල රු.ි. 70කි. මකාළඹ,  ම්පහ, කළුතර,  ාල්ල, මාතර, හම්බන්වමතාට හා කෑ ල්ල යන 
දිසේික්කයන්වි ක්රියාත්මක මමම වයාපෘති සඳහා දැනට ඇසේතමම්න්වතු සකසේ කරින්ව පවතී. 2018 
වර්ෂමේ අතැති බිල්පත් ම ීම් සඳහා 2019.09.30 වනවිට දරා ඇති වියදම රු.ි. 7.95 කි. 
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යගාවිජන අභිමන් - 2019  

 
මේශීය කෘෂිකර්මාන්වතමේ හා ම ාවිජන සමාජමේ උන්වනතිය උමදසා සුවිමශේෂී මමමහවරක් ඉටුකරන 
ආයතන හා පුේ ලයන්ව ඇ යීමම් කාර්ය සාධන ජාතික සම්මාන උමළල ම ාවිජන අභිමන්ව 2018 
ජනාධිපති සම්මාන උමළල 2019.03.18 දින මකාළඹ බණ්ඩාරනායක අනුසේමරණ ශාලාමව්නදී 
පැවැත්විණි. එිදී විවිධ වූ ක්මෂේත්රයන්ව 18ක් යටමත් ම ාීන්ව හා නිලධාරීන්ව ඇ යීමට ලක්විය. එයින්ව 
ලද පන්වනරය මත මදවන වරටත් 2019 වර්ෂයට අදාලව ම ාවිජන අභිමන්ව - 2019 කාර්ය සාධන 
සම්මාන උමළල පැවැත්විමට නියිතය. 
 
තරඟ ක්මෂේත්රයන්ව 20ක් යටමත් ඇ යීම් කටයුතු සිදුමකමර්. 

 මහාඳම දිසේික් කාර්යාලය 
 මහාඳම ම ාවිජන මසේවා මධයසේථානය 
 මහාඳම ම ාවිජන බැංකුව (නියමු වයාපෘතිය) 
 මහාඳම දිසේ ි ක් ම ාවි සංවිධාන බල මණ්ඩලය 
 මහාඳම කෘෂිකර්ම පර්මේෂණ හා නිෂේපාදන සහකාර මකාට්ඨාශය 
 මහාඳම ම ාවි සංවිධානය 
 මහාඳම සිதමු කාන්වතා ම ාවි සංවිධානය 
 මහාඳම කාන්වතා ක්ුද්ර මූලය සිතිය (ග්රාමීය) 
 මහාඳම නඩත්තුව සිත රථය / යන්වත්රය 
 මහාඳම වයාපෘතිය (ම ාවිජන මසේවා කාරකස ා අරමුදලින්ව කරන ලද) 
 මහාඳම කෘෂිකාර්ික සංසේකෘතික වැඩසටහන 
 මහාඳම “වැවක් සමඟ  මක්” වැඩසටහන 
 මහාඳම ජල කළමණාකරණය සිත සුළු වාරි මාර්  වයාපාරය. 
 මහාඳම ම වත්ත 
 මහාඳම ම වත්ත (මදපාර්තමම්න්වතු ත නිලධාරීන්ව) 
 මහාඳම ම ාවියා / ම විලිය 
 මහාඳම සිதමු කාන්වතා වයවසායිකාව 
 මහාඳම කාබනික මපාමහාර නිෂේපාදන වැඩටහන 
 මහාඳම ව ාකරන පුරන්ව කුඹුරු සංවර්ධන වයාපෘතිය 
 මහාඳම බිත්තර ී ම ාවිපල 
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යගාවිජන සංවර්ධන යදපාර්තයම්න්තුයව්න සංවර්ධන වාපෘති වල ප්රගතිය 

අනු 
අංකය 

වැඩසටහන / වයාපෘතිය 

මූලය  ප්ර තිය ම ෞතික ප්ර තිය 

2019 ප්රතිපාදන 
(රු.ි.) 

2019/09/30 
දිනට වියදම 

(රු.ි.) 

ම ෞතික 
ඉලක්කය 

ම ෞතික 
ප්ර තිය 

1 
281-1-1-0-2001 ප්රධාන 
කාර්යාලය හා දිසේි ක් කාර්යාල 
අළුත්වැඩියාව 

71 20.82 90% % 

2 281-1-1-0-2003 වාහන 20 6.64 35% 
 

3 
281-1-1-0-2102  ෘහ  ාණ්ඩ 
හා කාර්යාල උපකරණ 

4.5 1.92 75% 65% 

4 
281-1-1-0-2401 පුහුණු හා 
හැකියා වර්ධනය 

2.5 2.43 100% 100% 

5 
281-2-2-0-2001 ම ාවිජන 
මසේවා මධයසේථාන හා මපාමහාර 
 බඩා අළුත්වැඩියාව 

300 129.1 90% 45% 

6 
281-2-2-0-2002 යන්වත්ර සූත්ර 
පුනරුත්ථාපනය 

11 9.27 70% 
 

7 281-2-2-0-2003 වාහන 10 4.75 35% 
 

අනු 
අංකය 

වැඩසටහන / වයාපෘතිය 
මූලය  ප්ර තිය 

ම ෞතික ප්ර තිය 

2019 ප්රතිපාදන 
(රු.ි.) 

2019/09/30 
දිනට වියදම 

(රු.ි.) 

ම ෞතික 
ඉලක්කය 

ම ෞතික 
ප්ර තිය 

9 
281-2-2-0-2103 යන්වත්ර සූත්ර 
අත්පත්කර  ැනීම 

278 0 75% 
 

10 
281-2-2-0-2104 ම ාවිජන 
මසේවා මධයසේථාන නව ඉදිකිරීම 

40 10.64 80% 40% 

11 
281-2-2-8-2104 මපාමහාර 
 බඩා නව ඉදිකිරීම 

30 0.2 85% 50% 

12 
281-2-2-10-2507 පර්මේෂණ 
හා සංවර්ධන 

40 6.32 
2018 වර්ෂමේ අතැති බිල් 

පියීම 

13 
281-2-2-12-2506 සුළු 
වාරිමාර්  ප්රතිසංසේකරණ හා 
පුරන්වකුඹුරු අසේවැේදිම 

2460 791.46 75% 65% 

14 
281-2-2-13-2506 ග්රාමීය 
එල්ලං ා පේධති වැඩිදියණු 
කිරිම 

200 156.24 85% 70% 

15 
118-2-3-37-2506 කුඩා වැව්න හා 
ඇළ මාර්  ප්රතිසංසේකරණය 

200 145.89 
2018 වර්ෂමේ අතැති බිල් 

පියීම 

16 
118-2-3-40-2506 වැව්න 1000 
 ම් 1000 වැඩසටහන 

700 553.78 
2018 වර්ෂමේ අතැති බිල් 

පියීම 
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03. ී අයලවි මණ්ඩලය 

දැක්ම 

ී සහ සහල් ිලට  ැනීම,  බඩා කිරීම, සැකසීම හා අමලවි කිරීම පිළිබඳ ප්රමුඛ් රාජය මැදිහත්කරු 

වශමයන්ව කටයුතු කිරීම. 

 

මමමහවර 

නිෂේපාදකයා හා පාරිම ෝගිකයා යන මදපාර්ශවයම තෘප්තතිමත් වන අයුරින්ව ී සහ සහල් ිලට 

 ැනීමම්,  බඩා කිරීමම්, සැකසීමම් හා අමලවි කිරීමම් ක්රියාවලිය දැනුමමන්ව හා කුසලතාවමයන්ව 

පරිූර්ණ වූ කාර්ය මණ්ඩලයක් තුළින්ව සාර්ථකව ඉටු කිරීම.  

කාර්ය  ාරය 

1. ී සහ සහල් ිලදී  ැනීමම්, අමලවි කිරීමම්, සැපයීමම් සහ මබදා හැරීමම් වයාපාරයක් 

පවත්වාම න යාම. 

2. ී සහ සහල් මකටීමම්, පෑහීමම් සහ සකසේ කිරීමම් වයාපාරයක් පවත්වාම න යාම. 

3. (1) සහ (2) මේදයන්වි සඳහන්ව අරමුණු සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා ආනුෂංගික වන මහෝ 

ඉවහල් විය හැකි මවනත් යම් වයාපාරික කටයුත්තක් පවත්වාම න යාම සහ 

4. මණ්ඩලය අදහසේ කරන පරිදි වයාපාරික කටයුතු නියිත ආකාරමයන්ව පවත්වාම න යාමට 

අවශය යැයි හැමඟන සියලුම කාර්යයන්ව ඉෂේඨ සිේධ කිරීම. 

අයවැය විස්තරය - 2019.09.30 

අනු අංකය වාපෘතිය ඇස්තයම්න්තුගත 

මුදල (රු. මි) 

ඇස්තයම්න්තුගත 

මුදල (රු. මි) 

01 පුනරාවර්තන වියදම් 
පුේ ල පඩිනඩි  
 මන්ව වියදම් 
සැපයුම්  
නඩත්තු වියදම්  
මසේවා  

           178.20 
       1.00 
       8.00 
       6.50 
1,288.80 

 
 
 

1,482.50 

02 ප්රාේධන වියදම්  

ප්රතිසංස්කරණ හා වැඩි දියුණු කිරීම් 
 බඩා අලුත්වැඩියා කිරීම 
යන්වත්ර හා උපකරණ ිලදී  ැනීම 
වාහන  

ස්ථාවර වත්කම් 
වාහන 
ලීබඩු හා අමනකුත් උපකරණ 
යන්වත්ර හා උපකරණ 
නව  බඩා ඉදිකිරීම 
නව ප්රධාන කාර්යාලය ඉදිකිරීම 
ී සහල් කිරිමම් හා සහල් පිටි කිරීමම් 
වයාපෘතිය 
ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම් 
ධාරිතා වර්ධනය 

 
 

109.80 
   5.00 
   5.00 

 
100.00 
 18.40 
 10.00 
190.00 
150.00 
250.00 
   2.00 
  30.00 

 
 
 
 

119.80 
 
 
 
 
 
 
 
 

750.40 

මුලු එකතුව  2,352.70 
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2020 වර්ෂයේ සංවර්ධන  ඉලක්ක  

            රු. මිලියන  රු. මිලියන 

ප්රාේධන වියදම්  

ප්රතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණු කිරීම් 

 බඩා අලුත්වැඩියා කිරීම 109.80 

යන්වත්ර හා උපකරණ ිලදී  ැනීම 5.00 

වාහන  5.00 119.80 

ස්ථාවර වත්කම් 

වාහන ිලදී  ැනීම 100.00  

ලීබඩු හා අමනකුත් උපකරණ 18.40 

යන්වත්ර හා උපකරණ 10.00 

නව  බඩා ඉදිකිරීම 190.00 

නව ප්රධාන කාර්යාලය ඉදිකිරීම 150.00 

සහල් කිරිමම් හා සහල් පිටි කිරීමම් වයාපෘතිය 250.00 

ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම් 2.00 

ධාරිතා වර්ධනය 30.00 750.40 

මුලු එකතුව  870.20 

 
 

2019 වර්ෂයේ ප්රාේධන වාපෘති වලට අදාල ප්රගතිය 2019.09.30 දිනට 

 

වැඩසටහන/ වයාපෘතිය 
මවන්ව 

කළ මුදල 
(රු. ි) 

වියදම කල 
මුදල 
(රු.  ි) 

ම ෞතික 
ඉලක්කය 

ම ෞතික 
ප්ර තිය 

 බඩා සඳහා වැසිකිලියක් ඉදි කිරීම ( බඩා 78 
ක් සඳහා) 

28.00 - 50% 5% 

 බඩා අලුත්වැඩියා කිරීම ( බඩා 98) 93.00 - 50% 5% 

ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ ිලදී  ැනීම හා 
CCTV සවි කිරීම 

2.00 1.10 100% 90% 

සූර්යාමලෝකමයන්ව  විදුලිය ජනනය කර  ැනීමට 
අදාලව උපමේශන මසේවා මවනුමවන්ව ම ීම 

5.00 - 40% 5% 

 බඩා ඉදි කිරීම් හා අලුත්වැඩියා කිරීම් වලට 
අදාලව  උපමේශන මසේවා සැපයීම මවනුමවන්ව  
ඉංජිමන්වරුමය කාර්යයන්ව පිළිබඳ මධයම 
උපමේශක කාර්යංශය  මවත උපමේශක  ාසේතු 
ම ීම 

10.00 - 
 

40% 5% 

ධාරිතා වර්ධනය 2.00 1.20 60% 60% 

2017 වර්ෂමේ වයාපෘති මවනුමවන්ව ම ීම 60.00 57.70 - - 

මුලු එකතුව 200.00 60.00   
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2019 වර්ෂමේදී මහා  ාණ්ඩා ාරය මගින්ව රු. ිලියන 60.0 ක ප්රතිපාදනයක්ද අමාතයාංශය මඟින්ව         
රු. ිලියන 11.6 ක මුදලක්ද ලබා දී ඇති අතර, එම මුදල් 2017  වර්ෂමේ බිල්පත් හා 2019 වර්ෂමේ 
වයාපෘති සඳහා ම ීම් කර ඇත. 

2017 හා 2018 වර්ෂමේ වයාපෘති මවනුමවන්ව තවදුරටත් ම ීමට අවශය ප්රතිපාදනය රු. ිලියන 73.9 
කි. 

 

විසේතරය 
අතැති බිල්පත් 
වටිනාකම         
( රු. ි) 

ලැබීමට ඇති 
බිල්පත් 
වටිනාකම  
(රු. ි) 

ම ීමට ඇති 
රැදවුම මුදල 
(රු. ි) 

ම ීමට 
ඇති මුලු 
මුදල  
(රු. ි) 

අමාතයාංශය මඟින්ව ලබාදුන්ව 
අත්තිකාරම් මුදල 

- - - 11.60 

2017 වර්ෂමේ ප්රාේධන 
වයාපෘති මවනුමවන්ව ම ීමට 
ඇති මුදල් 

21.20 13.80 - 35.00 

2018 වර්ෂමේ ප්රාේධන 
වයාපෘති මවනුමවන්ව ම ීමට 
ඇති මුදල් 

 
21.20 

3.60 2.50 27.30 

මුලු එකතුව 42.40 17.40 2.50 73.90 
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04. කෘෂිකාර්මික හා යගාවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය 

 දැක්ම  

මේශීය කෘෂිකර්මාන්වතමේ අග්ර නය රැකවලාීම තුලින්ව දකුණු ආසියාමව්න පරමාදර්ශී කෘෂි රක්ෂණ 

ආයතනය ීම. 

 

 යමයහවර  

කෘෂිකාර්ික රක්ෂණය හා ආරක්ෂණය සැලසීම සඳහා සාමූික ප්රයත්නයන්ව හා අදාළ ආයතන 

සම්බන්වීකරණය තුළින්ව ජාතයන්වතරව පිළි ත හැකි විශිෂේඨ මසේවාවක් සැපයීම. 

 

 කාර්යයන් 

කෘෂිකාර්ික හා ම ාවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින්ව සිදු කරනු ලබන මමමහවර කෘෂිකාර්ික 

අවදානම් කළමනාකරණය හා සමාජ සුබසාධනය මලස ප්රධාන මකාටසේ මදකකට වර්ගීකරණය කර 

දැක්විය හැක. 

 

I. කෘෂිකර්මික අවදානම් කළමනාකරණය 

අවදානම් කළමනාකරණ ක්රමමව්නදයක් වශමයන්ව ශ්රී ලංකාමව්න කෘෂිකාර්ික මෂේත්රයට ව ා හා පශු 

රක්ෂණය හා සාමානය රක්ෂණය යන අංශ යටමත් මබාමහෝ කෘෂිකාර්ික රෂණය හඳුන්වවාමදින්ව 

හදිසි ආපදාවකදී ම ාවි ජනතාවට සිදුවන ආර්ික පාඩුව අවමකර  ැනීම සඳහා සහ එවන්ව 

අවසේථාවකදී කෘෂිකාර්ික ණය ලබාමදන මූලය ආයතනවලට සිය මුලය සේථාවරත්වය වර්ධනයකර 

 ැනීම සඳහා පසුගිය දශක හතරක කාලය තුළ කෘෂිකාර්ික හා ම ාවිජන රෂණ මණ්ඩලය මඟින්ව 

ඉටුී ඇති මමමහවර අතිවිශාල මව්න. 

 

කෘෂිකාර්මික හා යගාවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද රක්ෂණ යයෝජනා 118 

 

ව ා රක්ෂණ මයෝජනා ක්රම 

 ී ව ා, බඩඉරිගු, අතිමර්ක මබෝ  ව ා (මුං,රටකජු,මසෝයා,උඳු), මලාකු ලූනු , උක්, අපනයන 

මබෝ , වැවිලි මබෝ  (මත්), මපාල්, මල්, ඉගුරු, ිරිසේ, එලවළු, මකමසල්, පලතුරු 

 පශු රක්ෂණ මයෝජනා ක්රම 

 එළු,  ව, වැසේසි පැටව්න 

 

සාමානය රක්ෂණ මයෝජනා ක්රම 

  බඩා රක්ෂණ මයෝජනා ක්රමය 

 කෘෂි උපකරණ රක්ෂණ මයෝජනා ක්රමය 

 හදිසි අනතුරු රක්ෂණ මයෝජනා ක්රමය 

 සුවමසත මසෞඛ්ය රක්ෂණ මයෝජනා ක්රමය 

 මරෝද 2, මරෝද 4 රැක්ටර් සහ අමනකුත් මතවන පාර්ශීය රක්ෂණ මයෝජනා ක්රමය 
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II. සමාජ සු සාධනය 

කෘෂිකර්ික හා ම ාවිජන රෂණ මණඩලය විසින්ව ශ්රී ලංකාමව්න කෘෂිකාර්ික මෂත්රය හා සම්බන්වධව 

සිටින ම ාීන්වමේ විශ්රාික දිවිය සුරක්ෂිත කිරීමම් අරමුණින්ව ම ාවි හා ීවර විශ්රාම වැටුප්ත හා සමාජ 

ආරක්ෂණ මයෝජනා ක්රමය හඳුන්වවාමදන ලදී. 

යගාවි විශ්රාම වැටුේ හා සමාජ ආරක්ෂණ යයෝජනා ක්රමය 

ජාතික ආර්ිකය න ා සිටුීමට මහඟු දායකත්වයක් සපයන ම ාවි හා ධිවර ප්රජාව වයස අවු 60 

ඉක්මවූ පසුව, ම ාවියාට හා ම ාවි පවුලට ආර්ික ශක්තියක් ලබාදීමට මමි ප්රධාන අරමුණ මව්න . 

1987 අංක 12 දරණ ම ාවි විශ්රාම වැටුප්ත සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලා  මයෝජනා ක්රම පනමත් 

නිමයෝ  2014  මාර්තු මස 14 දිනැති 1855/49 අති විමශේෂ  ැසට් පත්රය මඟින්ව ම ාවි විශ්රාම වැටුප්ත 

මයෝජනා ක්රමය ප්රතිසංවිධානය කර 2014 ජනවාරි 01 දින සිට නව මයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කරන 

ලදී.  

2014 ජනවාරි 01 සිට ක්රියාත්මක ම ාවි විශ්රාම වැටුප්ත ම ීම් පහත පරිදි මව්න. 

වයස(අවුරුදු)   මාසික විශ්රාම වැටුප (රු: ) 

60 - 63    1000/- 

64 - 70    1250/- 

71 - 77    2000/- 

78 හා ඊට වැඩි   5000/- 

2016 වර්ෂය වන විට ම ාීන්ව සංඛ්යාව 959,254 ක් ම ාවි විශ්රාම වැටුප්ත හා සමාජ ක්රම මයි 

ආරක්ෂණ මයෝජනා දායකත්වය ලබා ඇත.  

 අය වැය හා 2019 සංවර්ධන වැඩසටහන් 

වැඩසටහන/ 

වාපෘතිය 
යවන් කළ මුදල 

(රු.මිලි) 

වියදම් කළ මුදල 

(රු.මිලි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

අනිවාර්ය 
රක්ෂණය 
(2202) 

3,5028.00 1,388.00 100% 100% 

ම ාවි විශ්රාම 
වැටුප, ීවර 
විශ්රාම වැටුප්ත හා 
මමමහයුම් 
වියදම (1503) 

3,340.00 2,250.00 100% 100% 

 
ප්රාේධන වියදම 
(2201)  

5.00 - - - 

 

* 2017/18 මහ කන්වනය හා 2018 යල කන්වනයද 2018/19 මහ කන්වනය සදහා වන්වදි මල්ඛ්න 

සකසේ කර ඇති නිසා ලැබිය යුතු ිඟ ප්රතිපාදන ලැබිය යුතුය. (රු.ිලි.3,502-1,388=2,114) 
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 අය වැය හා 2020 සංවර්ධන වැඩසටහන් 

වැඩසටහන/ වාපෘතිය 
අයේක්ෂිත මුදල 

(රු.මිලි) 

අනිවාර්ය රක්ෂණය (2202) 4,516.58 

ම ාවි විශ්රාම වැටුප, ීවර විශ්රාම වැටුප්ත 
හා මමමහයුම් වියදම (1503) 

3,901.37 

ප්රාේධන වියදම (2201)  
 

40.00 
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05.ජාතික ආහාර ප්ර වර්ධන මණ්ඩලය 

 

දැක්ම 

ම ාවි ජනතාවමේ සහ අඩු වරප්රසාද ඇති ජනතාවමේ අභිමානය නැවතත් ඇති කිරීම සඳහා 
වැඩ  සටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම මගින්ව ආර්ික සේවාීනත්වය සහ සේව විශේවාසය ඇති කිරීම. 

යමයහවර 

ප්රතිලාභීන්ව  මේ ආර්ික සේවාීනත්වය ඇති කිරීමටත් අනුන්ව මත යැපීමම්  සංසේකෘතිය ම  හැරීම 
සඳහාත් කෘෂිකර්ම , පශු සම්පත් සහ මවනත් ක්මෂේත්ර  වල නිපුණතා සංවර්ධනය සදහා සහ ාගීත්ව 
සංවර්ධන වැඩ සටහන්ව  ක්රියාත්මක කිරීම' 

 

හැදින්ීම 

ජාතික ආහාර ප්රවර්ධන මණ්ඩලය  1973 වසමර් ශ්රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිීමම් වයාපාර මණ්ඩලය 

මලස පාර්ලිමම්න්වතු පනතක් මගින්ව සේථාපිත කල ආයතනයකි .මපර නාමය  15.05.2009 දින පැවති 

අමාතය මණ්ඩල රැසේීමම්දි ජාතික ආහාර ප්රවර්ධ මණ්ඩලය මලස මවනසේ කිරීමට තීරණය විය  .1973  

වසමර්දි මමම මණ්ඩලය පිිටුීමට එක්සත් ජාතීන්වමේ සං මය සහ ආහාර සහ කෘෂිකර්ම 

ආයතනමේ   ) (Food and Agriculture Organization - FAO ) ද සහාය  . ලැබිණි. මමම ආයතනය 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය යටමත් ක්රියාත්මක වන වයාපෘති සම්බන්වීකාරකමයක් මලස ක්රියාකරන ලදී. 

1978 සිට මණ්ඩලය විවිධ සමාජ සංවර්ධන වයාපෘති තමන්ව විසින්වම ආරම්  කළ අතර මමි අරමුණ 

වූමේ ශ්රී ලංකාමව්න වඩාත් පීඩිත ජනතාවට මසේවය කිරීමයි . 

විධි නියයෝග අනුව කාර්යයන් 

1) වස විමසන්ව මතාර මේශීය හා පාරම්පරික ආහාර ප්රවර්ධනය මගින්ව ජනතාව අතර ඒවා සුල  

කිරීම. 

2) අ ය එකතු කළ මේශීය ආහාර නිෂේපාදනය කිරීම සහ ඒවා නිෂේපාදනය කර මවළදමපාලට 

ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවශය  පහසුකම් සැපයීම. 

3) රජමේ නිමයෝ  පරිදි අවශය අවසේථාවල නම් කරන ලද ධානය වර්  ිලදි  ැනීම සහ 

ආනයනය කිරීම. 

අරමුණු 

 රජය විසින්ව සකසේ කරන ලද සංවර්ධන වැඩ පිලිමවලට අනුකූලව සාමාජීය හා ආර්ික 

සංවර්ධනට සදහා විමේශීය ,මේශිය නිමයෝජනයන්වි ආධාර ලබා  ැනීම 

 මහජමනෝපකාර සාමාජීය හා ආර්ික සංවර්ධනය මයෝජනා ක්ර ම ක්රියාත්මක කිරීමම්දි 

ආයතනවලට හා මවනත් මණ්ඩල වලට සහාය ීම 

 කෘෂිකාර්ික හා කාර්ික සංවර්ධනය මකමරි මයාමු වු නිශේචිත මයෝජනා ක රමවලට ආධාර 

කිරීම ,එම මයෝජනා ක්රම දියුණු කිරීම සහ සම්බන්වීකරණය කිරීම 
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 කෘෂිකාර්ික හා කාර්ික නිෂේපාදනය වැඩි කිරීම සදහා වූ මයෝජනා ක්රියාත්මක කිරිමමිලා 

ආණ්ඩුමව්න මනාවු නිමයෝජන උනන්වදු කිරීම  

 ජාතයන්වතර සාගිනි නිීමම් ව්නයාපාරය සහ මවනත් ඒ හා සමාන විමේශීය ආයතන ,සං ම් මහෝ 

සිති සම  සහමයෝගි ීම   

 

සංවර්ධන වැඩසටහන්වල මූල හා ය ෞතික ප්රගතිය  2019 . 09.30 

පුනරාවර්තන - යවන් කළ මුදල -34.2(රු.මි)             

          වියදම් කල මුදල - 34.8 (රු.මි) 

                                                    30.09.2019 දක්වා ප්ර තිය 

ක්රියාකාරකම් 
 

මූල ප්රගතිය 

ය ෞතික ප්රගතිය වාර්ෂික 

වියදම 

(රු.මි) 

වාර්ෂික 

ආදායම 

(රු.මි) 

පැල තවාන - 

නාරාමහේන්වපිට 

ඉලක්කය 
11.33 13.74 නා රික වැසියන්වට ම වතු සංවර්ධනය සඳහා 

අවශය සියළුම පැල, මපාමහාර, මමවලම් 

ආදිය මමයින්ව ලබා  ත හැක. 

ප්ර තිය 
5.26 

 

7.14 

 

පැල තවාන - 

මදිවල 

ඉලක්කය 5.61 5.92 නා රික වැසියන්වට ම වතු සංවර්ධනය සඳහා 

අවශය සියළුම මේ පහසු ිලට ලබා දීම සදහා 

මමම අමලවිසැල ආරම්  කරන ලදි. ප්ර තිය 3.31 4.76 

මදිවල 

අමලවිසැල 

ඉලක්කය 54.45 55.00 මේශීය නිෂේපාදකයන්වමේ නිෂේපාදිත, 

මණ්ඩලමේ නිෂේපාදිත හා එදිමනදා 

පාරිම ෝජනය සදහා අවශය වන නිෂේපාදිත 

මමම අමළවිසැලින්ව පාරිම ෝගිකයන්වට ිලදී 

 ැනීමට අවකාශ සලසා ඇත 

ප්ර තිය 

19.87 22.57 

මදිවල pastry 

shop 

ඉලක්කය 7.83 8.00 උදෑසන, දිවා හා සවස වස විමසන්ව මතාර 

මපෝෂයදායී හා පිරිසිදු අහාර (මේශීය ආහාර 

වර් ද ඇතුලත්ව) පාරිම ෝගිකයන්ව හට 

සැපයීම. 
ප්ර තිය 

3.58 4.72 

ධානය සහ 

සහල් පාදක වූ 

නිෂේපාදන 

 

ඉලක්කය 4.98 5.93 සහල් පිටි (400g x 1543) 

මතෝස පිටි (400 g x 1771)   

පැකට් නිෂේපාදනය කර ඇත. 
ප්ර තිය 

0.43 0.20 
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ක්රියාකාරකම්  

මූල ප්රගතිය 

ය ෞතික ප්රගතිය 

 
වාර්ෂික 

වියදම 

(රු.මි) 

වාර්ෂික 

ආදායම 

(රු.මි) 

පාරම්පරික 

සහල් 

වයාපෘතිය - 

කලංකුට්ටිය 

ඉලක්කය 14.35 16.24  සුවඳැල්-           (1 Kg x 9627) 

 පච්චචමපරුමාල්-(1 Kg x 864) 

 කුරුළුතුඩ-        (1 Kg x509) 

 කළු හීනටි-        (1 Kg x 1359) 

සහල් පැකට් නිෂේපාදනය කර ඇත. 

ප්ර තිය 4.25 1.80 

 

සහල් 

සබළකරණ 

කිරීමම්  

වයාපෘතිමයි 

සංවර්ධන 

කටයුතු 

ඉලක්කය 27.19 නියමූ 

වයාපෘතියකී 

සබළකෘත සහල් පැකට්(10kg x7765) හා 

(5kg x3118) නිපදවා ඇති අතර,  

තඹුත්මත් ම හා අනුරාධපුර කළාප වල 

පාසල් දිවා මපෝෂන වැඩසටහමන්ව 

සැපයුම්කරුවන්ව මවත සහල් පැකට් (10kg 

x7514) හා (5kg x2970) මබදාහැර ඇත. 

ප්ර තිය 5.87 - 

මසෝයා පිටි 

බිසේකටි හා 

එක්සේටෲඩඞ් 

සේනැක් 

නිෂේපාදනය 

ඉලක්කය 2.49 නියමූ 

වයාපෘතියකී 

මබ්බි රසේක් 20kg නිෂේපාදනය කර ඇත 

ප්ර තිය 0.04 - 

 

ඌන  ාවිත 

පළතුරු මගින්ව 

බීම නිෂේපාදනය 

ඉලක්කය 1.59 1.60 (කටු අමනෝදා - 738 )  

(මවරළු- 938)  

බීම මබෝතල් නිෂේපාදනය කර ඇත.  

ප්ර තිය 0.11 

 

0.07 

 

තණමල්විල 

ම ාවිපල  

ඉලක්කය 3.94 4.12 ප්රමේශමේ සාගිනි පවුල් සම්බන්වධ මකාට 

කඹුරු අක්කර 08 ක් ව ා කර ඇත 

ප්ර තිය 0.01 0.05 
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ක්රියාකාරකම් 

 මූල ප්රගතිය 

ය ෞතික ප්රගතිය වාර්ෂික 

වියදම 

(රු.මි) 

වාර්ෂික 

ආදායම 

(රු.මි) 

 

 

ඉලක්කය 7.01 7.05  යකාම්යපෝස්ට් යපායහාර (20kg x  

3850),(10kg x 1450),( (5kg x 490), 

(2kg x 720) පැකට් නිෂේපාදනය කර 

ඇත. 

 බදුන් මිශ්රණය  (20kg x 3605), (10kg x 

2490) පැකට් නිෂේපාදනය කර ඇත. 

ප්ර තිය 2.06 2.17 

 

 

සහල් සබලකරණ නියමූ වාපෘතිය 

ඉලක්ක ත 

ක්රියාකාරකම් 

2019 වර්ෂයට 

මවන්වකළ ප්රතිපාදන 

(රු මී) 

මූලය ප්ර තිය 

(රු මී) 

වයාපෘතිය/ වැඩසටහන යටමත් 

ලබාදීමට අමප්තක්ෂිත වැඩ 

/මසේවා සහ මහෞතික ප්ර තිය 

1. ආනයනික 

සබළකෘත සහල් 

මේශීය සහල් සම  

සබලකරණය මකාට 

ජාතික පාසල් දිවා 

මපෝෂන 

වැඩසටහනට 

සැපයීම 

27.19 5.87 සබළකෘත සහල් පැකට් මකාට 

සමූපාකාර සිති හරහා කූපන්ව 

ක්රමයකට පාසල් දිවා ආහාර 

සැපයුම්කරුවන්ව හට ලබාදීම 

 

2.  අවිච්චමේද නැත   

මුළු එකතුව 27.19 5.87  
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06. ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය 

 

දැක්ම - ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා තිරසාර පසු අසේවනු සංවර්ධනමේ විශිෂේඨතම 

මක්න්වද්රසේථානය ීම 

යමයහවර -කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි පසු අසේවනු තාක්ෂණික මැදිහත්ීම තුළින්ව ජාතික ආහාර 

සුරක්ෂිතතාවමයි තිරසාර සංවර්ධනය ඇතිකිරීම සඳහා තරඟකාරී ිලක් යටමත් මේශීය හා විමේශීය 

මවළඳපලට උසසේ තත්ත්වමයන්ව යුත් සුරක්ෂිත ආහාර නිෂේපාදන සැපයීම ට සැපයුම් හා අ යදාමයන්ව 

ශක්තිමත් කිරීම 

ආයතනයේ කාර්යයන් 

 ශ්රී ලංකාමව්න පශේචාත් අසේවැන්වන පිළිබඳ තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය වන පර්මේෂණ 

හඳුනාම න ප්රමුඛ්තා සකසේ කර ඒවා දියත් කිරීම. ඒ යටමත් ී, සහල් අමනකුත් ධානය වර්  

එළවළු හා පළතුරු,ක්මෂේත්ර මබෝ , කුළුබඩු මබෝ , හා කැූ මල් වල අසේවනු මනලීම, 

පරිහරණය හා ප්රවාහනය,  බඩා කිරීම සහ කල්තබා  ැනීම, ප්රාථික සහ ේවිතීයික සැකසුම් 

ක්රම, අතුරුඵල  ාවිතය, තත්ත්ව සහතිකකරණය ආදියට අදාල තාක්ෂණයන්ව හඳුනා  ැනීම 

හා ප්රචාරණය 

 කෘෂි මබෝ යන්වි ප්රාථික සහ ේවිතීයික සැකසුම් පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා පසු අසේවනු 

තාක්ෂණික ක්රම යාන්වීකරණය කිරීම සහ විධිමත් පසු අසේවනු තාක්ෂණික ක්රමමව්නදයන්ව 

හරහා කෘෂිකාර්ික මබෝ යන්වමේ මපෝෂණීය තත්වය ඉහළ නැංීම හා ඒ තුළින්ව ජනතාවමේ 

මපෝෂණීය මට්ටම නඟා සිටුීම 

 ම ාීන්වමේ ආදායම් සහ රැකියා අවසේථා   වැඩිකිරීම සහ ජීවමනෝපාය මාර්  වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා ග්රාමීය මට්ටින්ව තිරසාර කෘෂි ආශ්රිත කර්මාන්වත සංවර්ධනය කිරීම හා වයාප්තත කිරීම  

 නිෂේපාදන අමලවිමේ ගුණාත්මක ාවය, පසු අසේවනු තාක්ෂණය පිළිබද නව ශීල්පීය ක්රම 

 ාවිතය හා  ාණ්ඩ අමලවි පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළුව පසු අසේවනු තාක්ෂණ 

ක්මෂේත්රමේ  වැඩිදියුණ කළ ශිල්පීය ක්රම පිළිබඳ ඵලදායී තාක්ෂණ හුවමාරුව හා ඒවා ම ාීන්ව, 

ම ාවි සංවිධාන හා අමනකුත් පාර්ශවකරුවන්ව හා මවනත් අදාල ඉලක්ක කණ්ඩායම් අතර 

ප්රචලිත කිරීම.  
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2020 සංවර්ධන ඉලක්ක 

වයාපෘතිය ඇසේතමම්න්වතු ත මුදල 
(රු.ි.) 

පර්මේෂණ වයාපෘතීන්ව-2019 වර්ෂමේ සිට ක්රියාත්මක වන 9.80 

පර්මේෂණ වයාපෘතීන්ව-2020 වර්ෂමේ අළුතින්ව ආරම්  වන 1.92 

සංවර්ධන වයාපාතීන්ව 80.06 

ආයතන සංවර්ධන වයාපෘතීන්ව 45.26 

එකතුව 137.04 

 

වැය ශීර්ෂය 

2019 වර්ෂයට 

යවන් කල 
මුදල (රු.මි) 

2019.09.30 

දක්වා නිදහස් 

කර ඇති මුදල 
(රු.මි) 

2019.09.30ට මූල ප්රගතිය මූල 

ප්රගතිය % 
සත 

වියදම 
බැඳීම් අවිච්යේද 

පුනරාවර්තන  

(118-02-05-03-
1503) 

120.00 88.70 88.70 - - 73.90 

ප්රාේධන  

(118-02-05-03-
2201) 

20.00 - 0 0.07 0.64 3.60 

ප්රාේධන  

(118-02-03-20-
2509) 

82.96 

 

26.20 25.87 4.96 27.60  

සංවර්ධන වැඩසටහන - වැය ශීර්ෂය හා විමේශ වයාපෘති (වයාපෘති වර් ය) : (විමේශ ණය, විමේශ 
ආධාර,ප්රතිපාර්ශීය,මවනත්) 

 

සංවර්ධන වයාපෘති 44.16 1.43 1.41 0 26.14 62.4 

සංවර්ධන වයාපෘති 
(2018 වසමර් බැඳීම් 
මවනුමවන්ව) 

28.31 24.24 24.23 3.85 0.13 99.7 

පර්මේෂණ වයාපෘති 10.48 0.54 0.22 1.11 1.34 25.5 

මුළු එකතුව  222.95 114.91 114.57 5.03 28.25 66.31 
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07. ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්රතිපත්ති ස ාව 

දැක්ම - ශ්රී ලංකාමව්න සමාජ-ආර්ික සංවර්ධනය සහතික කරනු ලබන උේදීප්තත සහ තිරසාර 
කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ සංවර්ධන සහ නවයකරණ පේධතියක් ඇති කිරීම 
 

යමයහවර - ප්රතිපත්ති සම්පාදනය පහසුකම් සැපයීම සම්බන්වීකරණය අීක්ෂණය සහ ඇ යීම තුලින්ව 
කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ සංවර්ධන සහ නවයකරණ ජාතික සංවර්ධන අභිමතාර්ථ කරා මයාමුකිරීම 
සහතික කිරීම 

 

ප්රධාන කාර්යයන්  

 

 

 කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ කළමනාකරණය 

 පර්මේෂණ පසුවිපරම හා පර්මේෂණ ප්ර තිය ඇ යීම 

 කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ ප්රතිපත්තිය හා ප්රමුඛ්තා සකසේ කිරීම 

 කෘෂිකාර්ික පර්මේෂකයන්ව අභිමේරණය කිරීම 

 කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ සඳහා මූලය ප්රතිපාදන සැපයීම 

 කෘෂිකාර්ික මානව සම්පත් සංවර්ධනය  
 

 

2020 වර්ෂයේ ඉලක්ක -  

 

 NARS ආයතනවල පර්මේෂණ සැලැසේම විශේමල්ෂණය කිරීම 

 කෘෂිකාර්ික අංශමේ නව ප්රමුඛ්තා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හා පර්මේෂණ ලුහුඬුතා 

හඳුනා ැනීම සඳහා සම්මන්වත්රණ/වැඩමුළු පැවැත්ීම 

 NARS ආයතනවල පර්මේෂකයන්වමේ දත්ත රැසේකිරීම හා විශේමල්ෂණය කර එි ප්රතිඵලය 

පිළිබඳව අදාල බලධාරින්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා INFORM දත්ත පේධතිය යාවත්කාලීන කිරීම 

 NARS ආයතන 4ක් (ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ ප්රතිපත්ති ස ාව, ශ්රී ලංකා කජු 

සංසේථාව, වන සංරක්ෂණ මදපාර්තමම්න්වතුව, ජාතික උේභිද උදයාන මදපාර්තමම්න්වතුව) බාිර 

විමර්ශණය කිරීම. 

 ආයතන 10ක (පළතුරු පර්මේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, පශේචාත් අසේවනු කළමනාකරණ 

ආයතනය, පශු පර්මේෂණ ආයතනය, ජාතික ජලජීී සම්පත් පර්මේෂණ හා සංවර්ධන 

නිමයෝජිතායතනය, උක් පර්මේෂණ ආයතනය, තල් පර්මේෂණ ආයතනය, ක්මෂේත්ර මබෝ  

පර්මේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, මහක්ටර් මකාබ්බෑකඩුව ම ාවි කටයුතු පර්මේෂණ හා 

පුහුණු ආයතනය, ජාතික පැළෑටි නිමරෝධායන මසේවය, මපාල් පර්මේෂණ ආයතනය) බාිර 

විමර්ශණය නිර්මේශ ක්රියාත්මක කර ඇතිදැයි පසුවිපරම් සිදුකිරීම්   

 විදයාත්මක රචනය පිළිබඳව NARS පර්මේෂකයන්ව පුහුණු කිරීම 

 ජාතික කෘෂිකාර්ික පේධතිමේ කළමනාකරණ අවශයතා සඳහා පවතින වි වතා හඳුනා ැනීම 

සඳහා බුේධි කලම් න වැඩමුළු පැවැත්ීම 

 අන්වතර් ආයතනික පර්මේෂණ සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කිරීම 

 ශ්රී ලංකා ආහාර හා කෘෂිකර්මය පිළිබද වූ ජර්නලය නිකුත් කිරීම 

 ජාතයන්වතර ආයතන සමඟ ේවිපාර්ශේවික සම්බන්වධතා වැඩිදියුණු කිරීම 

 පශේචාත් උපාධි හා මකටිකාලීන පුහුණු අවසේථා කෘෂිකාර්ික පර්මේෂකයන්වට ලබා දීම 

 NARP වයාපෘතිය යටමත් ක්රියාත්මක වන පර්මේෂණවල ප්ර තිය විමර්ශනය 
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වැඩසටහන/ වාපෘතිය පිළිබඳ යකටි හැදින්විම -  

1987 අංක 47 දරන ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ ප්රතිපත්ති ස ා පනත මගින්ව 1987 මදසැම්බර් 22 වන 

දින කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය යටමත් සේථාපිත කරන ලද මමම ආයතනමේ මූලික කාර්යයන්ව වනුමේ පර්මේෂණ 

සඳහා ිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මගින්ව කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ හා සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම 

සඳහා කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ ප්රතිපත්ති හා උපාය මාර්  සකසේ කිරීමයි.  

පාර්ශ්වකරුවන් - ජාතික කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ ආයතන (NARS) / ජාතික කෘෂිකාර්ික විශේව විදයාල  

වැඩසටහන/ වාපෘතියේ අරමුණ -  

 පර්මේෂණ සඳහා ිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මගින්ව කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ හා සංවර්ධනය 

ශක්තිමත් කිරීම 

 කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ හා සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ ප්රතිපත්ති, 

ප්රමුඛ්තා හා උපාය මාර්  සකසේ කිරීම 

 කෘෂිකාර්ික විදයාඥයින්ව සදහා පශේචාත් උපාධි අවසේථා ලබාදීම හා කෘෂි පර්මේෂකයන්ව දිරිමත් 

කිරීමම් වැඩසටහන්ව සිදුකිරීම මගින්ව කෘෂිකාර්ික පර්මේෂණ අංශමේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

කිරීම 

 කෘෂිපර්මේෂණ ආයතනවල  ම ෞතික හා මානව සම්පත් මතාරතුරු පිළිබඳව අදාල අමාතයාංශ 

දැනුවත් කිරීම තුළින්ව පර්මේෂණවලදී මුහුණමදන  ැටළු නිරාකරණය කිරීම 

 

පුනරාවර්තන - යවන් කළ මුදල - රු.මි. 200.00             වියදම් කළ මුදල - රු.මි.  117.96  

 

ප්රාේධන -        යවන් කළ මුදල - රු.මි.  30.00               වියදම් කළ මුදල - රු.මි.  6.98  
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වැඩසටහන 

 

 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

 

 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

 

ය ෞතික ඉලක්කය 

 

ය ෞතික ප්රගතිය 

1.කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂණ 

කළමනාකර

ණය 

1.70 0.50 1.1. කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂණ ආයතන 

සමායලෝචනය කිරීම 
I. සමාමලෝචනය 
කිරීමට නියිත 
ආයතන සංඛ්යාව - 
10 

 

1.2.  ජාතික 

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ 

සැලැස්ම (NARP) 

යටයත් ක්රියාත්මක 

කරයගන යනු ලබන 

පර්යේෂණ වාපෘතිවල 

ප්රගතිය සමායලෝචනය 

කිරීම 

 
I. ප්ර තිය 
සමාමලෝචනය කළ 
යුතු වයාපෘති 
සංඛ්යාව - 57 

 

1.3. NARS 

ආයතනවල 

මූල, ය ෞතික, 

මානව හා 

පර්යේෂණ 

යතාරතුරු 

ඇතුලත් 

INFORM 

යතාරතුරු 

පේධතිය 
I. මතාරතුරු 
ලබාදිය යුතු NARS 
ආයතන සංඛ්යාව - 30 

1.1. කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂණ ආයතන 

සමායලෝචනය කිරීම 
I. සමාමලෝචනය 

කළ ආයතන 
සංඛ්යාව  - 9 

II. ම ෞතික ප්ර තිය  - 
90% 

 

1.2.  ජාතික කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂණ සැලැස්ම 

(NARP) යටයත් 

ක්රියාත්මක කරයගන යනු 

ලබන පර්යේෂණ 

වාපෘතිවල ප්රගතිය 

සමායලෝචනය කිරීම 

 
I. ප්ර තිය 

සමාමලෝචනය 
කළ වයාපෘති 
සංඛ්යාව -  54 

II. ම ෞතික ප්ර තිය  - 
94% 

 

 1.3.  NARS 

ආයතනවල මූල, 

ය ෞතික, මානව හා 

පර්යේෂණ යතාරතුරු 

ඇතුලත් INFORM 

යතාරතුරු පේධතිය 
I. මතාරතුරු ලබා දී 
ඇති NARS ආයතන 
සංඛ්යාව - 18 
II. ම ෞතික ප්ර තිය  - 
60% 
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වැඩසටහන 

 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

 

වියදම් 

කළ 

මුදල 

(රු.මි.

) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

2.කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂණ 

ප්රතිපත්තිය 

හා ප්රමුඛ්තා 

සකස් කිරීම 

1.15 0.35 2.1  NARS හි පර්යේෂණ 

ක්රියාත්මක සැලැස්ම 

විශ්යල්ෂණය 

I. විශ්යල්ෂණය කළ 

යුතු NARS ආයතන 

සැලැස්ම සංඛ්ාව - 21 

2.2 කෘෂිකාර්මික අංශයේ 

නව ප්රමුඛ්තා පිළිබඳ දැනුවත් 

කිරීම සඳහා සම්මන්රණ 

පැවැත්ීම 

I. සංවිධානය කළ යුතු 

සම්මන්රණ/ වැඩමුළු 

සංඛ්ාව - 11 

2.3 ශෂ විදා ජාතික 

පර්යේෂණ ප්රමුඛ්තා සැකසීම 

I. සංවිධානය කළ යුතු 

සම්මන්රණ/ 

වැඩමුළු සංඛ්ාව -21 

 

2.1  NARS හි 

පර්යේෂණ ක්රියාත්මක 

සැලැස්ම විශ්යල්ෂණය 

I. විශ්යල්ෂණය 

නිමකළ NARS 

ආයතන සංඛ්ාව - 21 

II. ය ෞතික ප්රගතිය 

- 100% 

2.2 කෘෂිකාර්මික 

අංශයේ නව ප්රමුඛ්තා 

පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම 

සඳහා සම්මන්රණ 

පැවැත්ීම 

I. සංවිධානය කළ 

සම්මන්රණ/ වැඩමුළු 

සංඛ්ාව - 5 

II. ය ෞතික ප්රගතිය  

- 45% 

 

2.3 ශෂ විදා ජාතික 

පර්යේෂණ ප්රමුඛ්තා 

සැකසීම 

I. සංවිධානය කළ 

සම්මන්රණ/ 

වැඩමුළු 

සංඛ්ාව - 6 

II. ය ෞතික ප්රගතිය  

- 2% 
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වැඩසටහන 

 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

 

වියදම් 

කළ 

මුදල 

(රු.මි.

) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

3.කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂකය

න් 

අභියේරණය 

කිරීම 

5.35 0.26 3.1. කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ඨතාව 

සඳහා වූ SLCARP සම්මාන 

ප්රදානය 
I. අමප්තක්ෂිත පර්මේෂණ 

පිකා/අයදුම්පත් 
සංඛ්යාව - 20 

 

3.2 ශ්රී ලංකා ආහාර හා 

කෘෂිකර්මය සඳහා වූ ජර්නලය 

 
I. 2019 වසමර් දී නිකුත් 

කළ යුතු ජර්නල 
සංඛ්යාව - 2 

3.3 විදාත්මක රචනය 

පිළිබඳව NARS 

පර්යේෂකයන් පුහුණු කිරීම  
I. සිදුකළ යුතු පුහුණු 

වැඩමුළු සංඛ්යාව - 3 
 
 

3.1. කෘෂිකාර්මික 

විශිෂ්ඨතාව සඳහා වූ 

SLCARP සම්මාන 

ප්රදානය 
I. ලැබුනු අයදුම්පත් 

සංඛ්යාව - 53 
II. ම ෞතික ප්ර තිය - 

100% 
 

3.2 ශ්රී ලංකා 

ආහාර හා 

කෘෂිකර්මය 

සඳහා වූ ජර්නලය 
I. 2019 පළමු අර්ධ 

වාර්ෂිකමේ 
නිකුත් කළ 
ජර්නල සංඛ්යාව  - 
1 

II. ම ෞතික ප්ර තිය - 
50% 
 

3.3 විදාත්මක 

රචනය පිළිබඳව 

NARS 

පර්යේෂකයන් 

පුහුණු කිරීම  
I. සිදුකළ පුහුණු 

වැඩමුළු සංඛ්යාව 
- 1 

II. ම ෞතික ප්ර තිය  
- 33% 
 

4.කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂණ 

සඳහා 

අරමුදල් 

සම්පාදනය 

3.00 1.50 අන්තර් ආයතනික පර්යේෂණ 

සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය 

කිරීම තුළින් ජාතික 

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණවල 

තත්ත්වය හා වැදගත්කම 

වැඩිදියුණු කිරීම  

 

I. අනුමත හා නව 

වාපෘති යයෝජනා 

සංඛ්ාව - 6 

 

අන්තර් ආයතනික 

පර්යේෂණ සඳහා අරමුදල් 

සම්පාදනය කිරීම තුළින් 

ජාතික කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂණවල තත්ත්වය 

හා වැදගත්කම වැඩිදියුණු 

කිරීම  

 

III. ප්රතිපාදන ලබා 

දුන් වාපෘති යයෝජනා 

සංඛ්ාව- 3 

IV. ය ෞතික ප්රගතිය  

- 50% 
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වැඩසටහන 

 

වර්ෂයට 

යවන්කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

වියදම් කළ 

මුදල 

(රු.මි.) 

ය ෞතික ඉලක්කය ය ෞතික ප්රගතිය 

5.කෘෂිකාර්මි

ක මානව 

සම්පත් 

සංවර්ධනය 

3.00 2.03 ජාතයන්තර 

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ 

ආයතන අතර 

සම්බන්ධීකරණය 

සිදුකරමින් යකටිකාලීන 

පුහුණු හා පශ්චාත් උපාධි 

අවස්ථා සඳහා යේශීය 

කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂකයන්ට අවස්ථාව 

ලබා දීම 

 

5.1 අවයබෝධතා 

ගිවිසුම් යටයත් වූ 

යකටි කාලීන 

වියේශීය පුහුණු 

 
I. සංවිධානය 

කිරීමට නියිත 
මකටි කාලීන 
පුහුණු සංඛ්යාව 
- 10 

 

5.2 APAARI 
I. සාමාජික 

ම ීම් හා 
පුහුණු සංඛ්යාව 
- 5 

 

 

SLCARP-APAARI-
NARA - සංවිධානය 
කළ ීවර හා ජලජ 
සම්පත් පිළිබඳ කලාපීය 
සමුළුව 

ජාතයන්තර 

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ 

ආයතන අතර 

සම්බන්ධීකරණය 

සිදුකරමින් යකටිකාලීන 

පුහුණු හා පශ්චාත් උපාධි 

අවස්ථා සඳහා යේශීය 

කෘෂිකාර්මික 

පර්යේෂකයන්ට අවස්ථාව 

ලබා දීම  

5.1 අවයබෝධතා ගිවිසුම් 

යටයත් වූ යකටි කාලීන 

වියේශීය පුහුණු 
I. සංවිධානය කළ 

මකටි කාලීන 
පුහුණු සංඛ්යාව 
- 0 

II. ම ෞතික ප්ර තිය  
- 0% 

5.2 APAARI  
I. ම ීම් හා ලැබුණු 

පුහුණු සංඛ්යාව - 1 
II. ම ෞතික ප්ර තිය  - 

20% 

SLCARP-
APAARI-NARA - 
සංවිධානය කළ ීවර හා 
ජලජ සම්පත් පිළිබඳ 
කලාපීය සමුළුව 2019 
අම ෝසේතු 10-12 දක්වා 
පවත්වන ලදී.  

5.3 පශ්චාත් උපාධි 

පුහුණු 
ලබාදුන්ව පශේචාත් උපාධි 
පුහුණු සංඛ්යාව - 58 

අනිකුත් 

මූලධන 

ක්රියාකාරකම්  

15.80 2.38 මිලදී ගැනීම - 40 
 

මිලදී ගැනීම - 30 
ම ෞතික ප්ර තිය - 75% 

මුළු එකතුව 30.00 7.01   
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8. යහක්ටර් යකාබ්බෑකඩුව යගාවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරියම් 

ආයතනය 

මහක්ටර් මකාබ්බෑකඩුව ම ාවිකටයුතු පර්මේෂණ හා පුහුණු කිරිමම් ආයතනය 1972 අංක 05 දරන 

ම ාවිකටයුතු පර්මේෂණ හා පුහුණු කිරීමම් ආයතන පනත යටමත් 1972 වසමර් දී සේථාපිත කර ඇත. 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය යටමත් ඇති වයාවසේථාපිත ආයතනයක් මලස එය ක්රියාත්මක මව්න.  

දැක්ම : ම ාවිජන හා ග්රාමීය අංශමේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා නව දැනුම ජනනය කර මබදා හැරීමම් 

ප්රමුඛ්යා බවට පත් ීම  

යමයහවර : පර්මේෂණ හා පුහුණු ක්රියාකාරකම් තුළින්ව ම ාවිජන හා ග්රාමීය අංශය ශක්තිමත් කිරීම 

කාර්ය ාරය  

1. ම ාවි කටයුතු පර්මේෂණ මපෝෂණය කිරීම හා උනන්වදු කරීම, ඒවාට සහායීම සහ 

සහමයෝ ය දීම. 

2. රජමේ අමාතයාංශ, මදපාර්තමම්න්වතු, පළාත් පාලන ආයතන, මහජන සංසේථා සහ මසසු 

ආයතන මඟින්ව මකමරන ම ාවි කටයුතු පර්මේෂණ සම්බන්වීකරණය කිරීම. 

3. කෘෂිකර්මය සංවර්ධනයට බලපාන ආයතනික සාධක හා සම්බන්වධ කරුණු සමීක්ෂණය කිරීම 

හා ඒවා  ැන පර්මේෂණ පැවැත්ීම. 

4. කෘෂිකර්මය සඳහා අවශය ඉඩම් ආර්ිකශීලීව පරිහරණය කිරීම සම්බන්වධමයන්ව සමීක්ෂණ 

පැවැත්ීම සහ පර්මේෂණමයි මයදීම. 

5. කෘෂිකාර්ික සහ ග්රාමීය සංවර්ධනයට අදාළ සමාජ-ආර්ික පර්මේෂණ පැවැත්ීම. 

6. ශ්රී ලාංකික මහෝ විමේශීය ආයතන සම්බන්වධ කර ම න මහෝ තනිවම මහෝ ම ාවිකටයුතු 

පර්මේෂණවලට අදාළ පුහුණු පාඨමාලා ක්රියාත්මක කිරීම මහෝ ඒවාට පහසුකම් සකසා දීම. 

ඊට අදාළ සහතික, ඩිප්තමලෝමා, උපාධි, තයා  සහ සම්මාන සහතික පිරිනැමීම. 

7. ම ාවිකටයුතු පර්මේෂණ සහ පුහුණු කිරීමට අදාළ සාකච්චඡා සහ සම්මන්වත්රණ පැවැත්ීමත්, 

ඊට අදාළ වාර ප්රකාශන සහ සඟරා ප්රකාශයට පත් කිරීම. 

8. කෘෂිකර්මාන්වතයට අදාළ කලාපීය  ැටළුවලට විසඳුම් මසීම සඳහා ආසියානු කලාපමේ 

රටවල් සමඟ සහමයෝ මයන්ව ම ාවිජන වූහයට සම්බන්වධ  ැටළුවලට අදාළ පර්මේෂණ සිදු 

කිරීම සහ කෘෂිකාර්ික  ැටලුවලට අදාළ මතාරතුරු රැසේ කිරීම සහ මබදා හැරීමම් 

මධයසේථානයක් මලස කටයුතු කිරීම. 

 

2019 වසමර් ප්ර තිය 

අප විසින්ව පසුගිය 2018 වර්ෂමේ දී කෘෂිකාර්ික හා ග්රාමීය සංවර්ධනය සඳහා ප්රතිපත්ති සම්පාදනයට 

අවශය සමාජ - ආර්ික පර්මේෂණ, පුහුණු කිරීම්, වැඩමුළු සහ සම්න්වත්රණ රැසක් සිදුකරින්ව 

කෘෂිකාර්ික හා ග්රාමීය සංවර්ධනය සඳහා ප්රතිපත්ති සම්පාදනයට ද නව දැනුම හා මතාරතුරු 

ජනනයට ද පුළුල් මමමහවරක් ඉටුකරන ලදි. 
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 2020 වසයර් ක්රියාත්මක කිරීමට බලායපායරාත්තු වන පර්යේෂණ සැලැස්ම 

■ 2020 වර්ෂමේදී පර්මේෂණ 20ක් ක්රියාත්මක කිරීමට බලාමපාමරාත්තු මව්න. මමම පර්මේෂණ 

කෘෂි කාර්ික නිෂේපාදන 20ක අ යදාම විශේමල්ෂණය කිරිම සිදුකරයි. මමම වසර වන විට පර්මේෂණ 

මයෝජනා සකසා 2020 ජනවාරි සිට ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමට බලාමපාමරාත්තු මව්න. 

■ අ යදාමයක එක් එක් පාර්ශේවකරුවන්ව මුහුණ මදන  ැටළු සහ ප්රශේන හඳුනා  ැනීම සහ එම 

 ැටළු විසඳීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්   ැනීම තුළින්ව අදාල කෘෂි නිෂේපාදනමේ අ යදාම වඩා 

ශක්තිමත් සහ කාර්යක්ෂම කර  ත හැකිය. 

 

මූල ප්රගතිය ;  

වැය ශීර්ෂය  2019 

වර්ෂයට 

යවන් කල 

මුදල (රු.මි) 

2019.09.

30 දක්වා 

නිදහස් 

කර ඇති 

මුදල 

(රු.මි) 

2019.09.30ට මූල ප්රගතිය  

 

මූල 

ප්රගතිය  

%  සත 

වියදම 

බැඳීම්  අවිච්යේද  

පුනරාවර්තන  255.90 131.60 146.60 0.80 - 58 

ප්රාේධන  34.00 11.085 13.50 0.70 - 41 

වැය ශීර්ෂය හා විමේශ වයාපෘති (වයාපෘති වර් ය) : (විමේශ ණය, විමේශ ආධාර,ප්රතිපාර්ශීය,මවනත්) 
 

 ප්රාමේශ්රීය සංවර්ධන බැංකුමව්න 
පාරිම ෝගික තෘප්තතිමත් ාවය මැනීම 
සඳහා කරනු ලබන සික්ෂණය  
 

0.40 0.24 0.22 - - 55 

තිරසර මේශගුණික විපර්සාය 
ප්රතිමරෝධන ක්රමමෝපායන්ව ව ා 
පේධතීන්වට අන්වතර් ත කිරීම පිළිබඳ 
කලාපීය උපාය මාර්  හදුන්වවාදීමම් 
වයාපෘතිය (FAO ආධාර 
වැඩසටහනකි.)  
 

17.74 10.36 10.63 - - 60 

මුළු එකතුව    
 

    

 

ක්රියාකාරකම් ; කාලීන වශමයන්ව වැද ත් විෂය ක්මෂේත්ර යටමත් සේථාපනය කළ අංශ 05ක් යටමත් පර්මේෂණ හා 
පුහුණු ක්රියාකාරකම් සංවිධානය මකමර්. මමම පර්මේෂණ අධයයනයන්ව ක්රියාත්මක කිරීමමන්ව තිරසාර 
සංවර්ධන ඉලක්ක ල ා කර  ත හැක. 
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පර්යේෂණ ප්රගතිය  

පර්මේෂණ  ම ෞතික ප්ර තිය  මූලය ප්ර තිය  

ප්රතිපාදන 
(රු.ි)  

වියදම 
(රු.ි)  

01. අයලවිකරණය  
කෘෂිකාර්ික අමලවි 
මතාරතුරු වයාපෘතිය  

ආහාර ද්රවය පිළිබඳ වදනික මතාරතුරු රැසේ කිරීමම් 
හා මබදා හැරීමම් කාර්යය තුලින්ව ප්රතිපත්ති 
සම්පාදකයින්ව, නිෂේපාදකයින්ව, මවමළදුන්ව හා 
පාරිම ෝගිකයින්වට සම්බන්වීකරණය  

36.00 31.00 

නිෂේපාදකයින්ව, 
මවමළන්වදන්ව හා 
පාරිම ෝගිකයන්ව අතර 
මවළඳපල සබඳතා 
නිර්මාණය කිරීම 
සඳහා මයදුමක් 
නිර්මාණය කිරීම 

Mobile web page නිර්මාණය සදහා අයදුම්පත් 
කැදීම් සිදු කර ඇත. 

0.40 - 

ශ්රී ලංකාමව්න එළවළු 
නිෂේපාදකයින්වමේ 
තීරණ  ැනීම සඳහා 
බලපාන සාධක  

දත්ත රැසේ  කිරීම. 

1.25 0.66 

ශ්රී ලංකාමව්න එළවළු 
සහ පලතුරු 
පරිම ෝජන රටා සහ ඒ 
මකමරි බලපාන 
සාධක  
 

දත්ත රැසේ  කිරීම. 

0.90 0.54 

02. ආපදා කළමනාකරණය සහ යේශගුණික බලපෑම  

මධය කඳුකරමේ 
නැම නිර බෑවුම් 
ප්රමේශ වල ජල 
කළමනාකරණය හා ඒ 
ආශ්රිත  ැටළු පිළිබඳ 
අධයයනය 
  

දත්ත රැසේ  කිරීම. 
0.55 

 
0.09 

03. කෘෂිකර්ම ඵලදායිතාවය  
ඉඩම් සංවර්ධන ආඥ 
පනත යටමත් ඉඩම් 
මබදා දීමම් අභිමතාර්ථ 
සහ වත්මන්ව 
 ාවිතාවන්ව අතර      
අනුකූලතාව. 

වාර්තාව සකසේ කරින්ව පවතී. 1.03 1.04 

ශ්රී ලංකාමව්න ී 
නිෂේපාදනය පිළිබඳ 
රාජය ප්රතිපත්ති වල 
බලපෑම ඇ යීම.  

දත්ත රැසේ කිරීම සිදු කරින්ව පවතී. 
0.47 

 
0.31 

ම වතු තුළ මපාල් 
නිෂේපාදනය ඉහළ 
නැංීම මගින්ව ශ්රී 
ලංකාව තුල සමසේත 
මපාල් නිෂේපාදනය 
ඉහළ නැංීමම් 
වි වතාවය මසායා 
බැලීම අධයයනය.  

දත්ත විශේමල්ෂණ කටයුතු සිදු කරින්ව පවතී. 
0.70 

 
0.66 
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පර්මේෂණ  ම ෞතික ප්ර තිය  මූලය ප්ර තිය  

ප්රතිපාදන 
(රු.ි)  

වියදම (රු.ි)  

ශ්රී ලංකාමව්න මතත් 
කලාපීය ඉඩම්වල 
ඵලදායිතාවය මකමරි 
සම්ප්රදායික ඉඩම් 
භුක්ති ක්රමයන්වි 
(තට්ටු මාරු කට්ටි 
මාරු) බලපෑම පිළිබඳ 
අධයයනය  

ේවිතීයික දත්ත රැසේ කිරීම සිදු මකමර්. 0.50 0.09 

ශ්රී ලංකාමව්න මේශීයව 
වැද ත් කෘෂිකාර්ික 
උරුමයන්ව; 
හදුනා ැනීම, 
උපමයෝගීතාවය සහ 
සංරක්ෂණය  

ප්රශේනාවලිය සකසේ කිරීම. 0.25 - 

04. සත්ව හානි හා රක්ෂණය  

ආහාර ම ෝ  අංශමේ 
මරෝ  හා පළිමබෝධ 
කළමනාකරණය 
සඳහා ප්රජා මක්න්වීය 
ජං ම දුරකථන පදනම් 
කර ත් විසදුම් වල 
සාර්ථකත්වය පිළිබඳ 
අධයයනය.  

දත්ත රැසේ  කිරීම. 1.66 0.86 

මපාමළාන්වනරුව 
ප්රධාන නිෂේපාදන 
කලාපමේ ී/සහල් 
අ ය දාම පිළිබඳ 
විශේමල්ෂණය  

දත්ත රැසේ  කිරීම. 0.80 0.21 

05. මානව සම්පත් සංවර්ධනය  
වයාපෘතීන්ව 
කළමනාකරණය :  
කෘෂිකර්ම 
මදපාර්තමම්න්වතුව සහ  
ම ාවිජන සංවර්ධන 
මදපාර්තමම්න්වතුව 
විසින්ව  මමමහයවනු 
ලබන වයාපෘතීන්වට 
අදාලව විමසා 
බැලීමක්.  

දත්ත විශේමල්ෂණය හා වාර්තාව සකසේ කරින්ව 
පවතී. 

0.20 
 

0.23 

කුඩා වාරිමාර්  
පුනරුත්ථාපන 
මකාන්වත්රාත්තු ම ාවි 
සංවිධාන වලට ලබා 
දීම තුළින්ව ශ්රී ලංකාමව්න 
සුළු වාරිමාර්  වල 
තිරසර සංවර්ධනයට 
වන බලපෑම 
විශේමල්ෂණය  

දත්ත රැසේ  කිරීම. 0.90 0.15 
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පුහුණු වැඩසටහන් (මානව සම්පත් සංවර්ධනය) 

පුහුණු  වැඩසටහන්ව 05 ක් යටමත් පුහුණු සැසි 36 ක් පවත්වා ම ාවි නායකයින්ව 3334 පුහුණු කරන ලදී. ඉන්ව 
90% කාන්වතා ම ාවි නායකයින්ව මව්න.  

පුහුණු වැඩසටහන් ප්රගතිය ;  

පුහුණු වැඩසටහන්  ම ෞතික ප්ර තිය ප්රතිපාදන 

(රු.මි)  

වියදම 

(රු.මි)  
ම ාවි කාන්වතා සවිබල  ැන්වීමම් එක්දින පුහුණු 
වැඩසටහන    

වැඩසටහන්ව 20 ක් හා  
කුරුණෑ ල දිසේික්කමේ 
කාන්වතා ම ාවි නායකයින්ව 
2011 

1.1 1.09 

ග්රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන්ව සැලසුම් කිරීම සහ 
කළමනාකරණය සඳහා ප්රජා සහ ාගීත්ව 
ක්රමමව්නදය  ාවිතා කිරීම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන  
 

වැඩසටහන්ව 2 හා  
නිලධාරින්ව 56 මදමනකු    
 0.60 0.25 

ම ාවි සංවිධාන සවිබල  ැන්වීමම් පුහුණු 
වැඩසටහන  
 

වැඩසටහන්ව 20 ක් හා ම ාවි 
නායකයින්ව 1880 මදමනකු  0.90 0.67 

අනුරාධපුර කෘෂි පුනරුදය වැඩසටහනට 
සම ාමීව පවත්වනු ලබන “නිමරෝගී පරපුරක් 
සඳහා කෘෂිකර්මය“ එක්දින පුහුණු වැඩසටහන.  
 

අනුරාධපුර දිසේික්කමේ 
වැඩසටහන්ව 11 ක් හා ම ාවි 
නායකයින්ව 1050 මදමනකු  

0.90 0.31 
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09. ශ්රී ලංකා හදබිම් අධිකාරිය 

 

දැක්ම -  “තිරසාර ඉඩම් හා සේවා ාවික සම්පත් කළමනාකරණය වන මසේවා විශිෂේඨත්වයක්  

               තුළ හරිත වූ පරිසරයක් - සරු ඵල සපිරි රටක්”. 

මමමහවර -    “ඵලදායී ඉඩම් කළමනාකරණය හා විධිමත් ජල සංරක්ෂණයක්, උසසේ මානව සම්පත් 

උපමයෝජනයක් තුළින්ව පාරිසරික සමාජ හා ආර්ික සවිබල  ැන්වීම සඳහා අවශය              

දායකත්වය සැපයීම”. 

 

අධිකාරිය මවත පවරන ලද කාර්යයන්ව. 

 කෘෂිකර්ම විවිධාංගීකරණය, ජනාවාස සංවර්ධනය සහ ූර්ණ සම්බන්වධිත දියමබත්ම 

කළමණාකරනය සඳහා සැලසුම් සකසේ කිරිම සහ විෂය  ාර අමාතයවරයා විසින්ව කලින්ව කල 

නිර්ණය කරනු ලබන ප්රමේශ වල සංසේථාව විසින්ව මහෝ ආණ්ඩුමව්න නැතමහාත් ආණ්ඩුමව්න 

මනාවන නිමයෝජිත ආයතන මගින්ව මහෝ මමම සැලසුම් සම්බන්වීකරණය කිරිම හා ක්රියාමව්න 

මයදීම. 

 සංසේථාව මවත සතු කරන ලද මහෝ පවරන ලද සියළුම ඉඩම් උපරිම ඵලදාව, පරිසරය රැකීම 

සහ ජල සම්පත් සංරක්ෂණය සහ ජනාවාස සංවර්ධනය තහවුරු කිරිම පරමාර්ථ 

කළමණාකරනය. 

 කෘෂිකාර්ික නිෂේපාදන සකසේ කිරිම හා අමලවි කිරීම. 

 කෘෂිකාර්ික විවිධාංගීකරණය ජනාවාස සංවර්ධන සඳහා පිරියත උපකරණ හා මසේවා 

සැපයීම. 

 

 නිශේචිත ප්රමේශ වල කෘෂිකාර්ික විවිධාංගීකරණය, ජනාවාස සංවර්ධන සහ දියමබත්ම 

කළමනාකරණය ක්රියාමව්න මයදීම සඳහා අවශය යැයි සලකනු ලබන සියළුම පියවර 

ක්රියාත්මක කිරිම. 
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මූල ප්රගතිය - 2019.09.30  

 

වැඩසටහන 

යවන් 

කළ මුදල 

(රු.මි) 

නිදහස් 

කර ඇති 

මුදල 

(රු.මි) 

2019.09.30 දිනට මූල 

ප්රගතිය (රු.මි) 

මූල ප්රගතිය 

ප්රතිශතයක් 

වශයයන් සතය 
වියදම 

බැදීම් අවි
ච්චමජ්ද 

පුනරාවර්තන 89.18 66.95 66.17 2.00  74% 

ප්රේධන 100.00 38.00 40.14 16.63  40% 

එකතුව 189.20 104.90 106.30 18.60   

විමශේෂ වයාපෘති 

මකාසේ පැළ දසලක්ෂයක් 
මරෝපණය කිරීමම් 
වයාපෘතිය 

15.00 5.50 5.36 1.61  36% 

  

වැඩසටහන 

යවන් 

කළ 

මුදල 

(රු.මි) 

නිදහස් කර 

ඇති මුදල 

(රු.මි) 

2019.09.30 දිනට මූල 

ප්රගතිය 

මූල 

ප්රගතිය 

ප්රතිශතයක් 

වශයයන් 

  

සතය 
වියදම 

බැදීම් අවිච්චමජ්
ද 

 

සංමව්නදි කලාපයන්වි පංශු 
සංරක්ෂණය කරීමම් 
වයාපෘතිය  

20.00 2.00 0.13 1.2  0.6% 

බිම්මල් ව ාව ප්රචලිත 
කිරීම - යකා ල 
අගුණමකාළපැලැසේස 

1.07 0.53 0.01 0.19  1.4% 

එකතුව 36.1 8.0 5.5 3.0   
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2019 වර්ෂයේ ක්රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන වැඩසටහන් 

1 වයාපෘතිය -  ජල මපෝෂක ප්රමේශ කළමණාකරන වයාපෘතිය 

මමම වයාපෘතිමේ මූලික අරමුණු මලස ජල මපෝෂක ප්රමේශ ආශ්රිත සේවා ාවික සම්පත් 

කළමනාකරණය, හානියට පත් නැවත ප්රතිසේථාපනය කිරිම, තිරසාර ඉඩම් කළමනාකරණය සඳහා 

සුදුසු උපාය මාර්  හදුනා  ැනීම යන අරමුණු සඳහන්ව කළ හැකි අතර, මමම වයාපෘතිය යටමත් පහත 

සඳහන්ව ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කරනු ඇත. 

1.1 ජල මූලාශ්ර හා දියකඳුරු සංරක්ෂණය 

විවිධාකාර වූ මානව ක්රියාකාරකම් හා කෘෂි රසායන අව ාවිතය හා වන  හනය ඉවත් ීම තුළ සංමව්නදී 

පරිසර කලාප වල පවතින ජල මූලාශ්ර සීඝ්ර මලස විනාශයට පත් මවින්ව පවතින අතර, එමලස 

විනාශයට පත්වන ජල මූලාශ්ර වලින්ව හඳුනා ත් ජල මූලාශ්ර සංරක්ෂණය කිරිම මමම වයාපෘතිය තුළින්ව 

අමප්තක්ෂා කරනු ලබයි. 

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සේථාපිත කිරිම 

පාංශු ඛ්ාදනය හා පාංශු හායනය මහේතුමවන්ව දැඩි මලස හායනයට පත් ඉඩම් වල පාංශු ඛ්ාදන තත්ත්වය 

අවම කිරිම සඳහා වඩා විදයානුකූල ක්රමමව්නදයක් අනු මනය කරින්ව පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සේථාපිත 

කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි.  මම් යටමත් ම ෞතික, ජීව විදයාත්මක, ශෂය විදයාත්මක පාංශු 

සංරක්ෂණ ක්රම ප්රජාවමේ දායකත්වය තුළ ක්රියාත්මක කරනු ලබයි 

 

2 වයාපෘතිය -ඉඩම් ඵලදායීතා මබෝ  විවිධාංගීකරණ වයාපෘතිය 

පාංශු සංරක්ෂණය කරන ලද ඉඩම් වල කෘෂි නිෂේපාදන ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංීම සඳහා මමන්වම 

මේශීය ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ආරක්ෂා කිරීම මමම ඉඩම් තුළ යහපත් කෘෂිකාර්ික පිළිමවත් 

අනු මනය කිරීම හා වස විස වලින්ව මතාර කෘෂිකාර්ික ක්රමමව්නදයන්ව අනු මනය කිරීම මමම 

වැඩසටහන යටමත් ක්රියාත්මක කරනු ලබයි.  මමම වැඩසටහන යටමත් පහත සඳහන්ව වැඩසටහන්ව 

ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

2.1 මකටි කාලීන, මධය කාලීන හා සේි ර මබෝ  ව ා වැඩසටහන 

මමම වැඩසටහන යටමත් පාංශු සංරක්ෂණය කරන ලද ඉඩම් සඳහා එම ප්රමේශමේ පාංශු සේව ාවය හා 

මේශගුණික කලාප වලට  ැලමපන මබෝ  වර්  හඳුනා  ැනීමට කටයුතු කරනු ලබයි.  ඒ අනුව වියළි 

කලාප තුළ ඉඩම් සඳහා අතිමර්ක ආහාර මබෝ  මලස කවුපි, මුං, රටකජු වැනි මබෝ  ව ා කිරීමට 

කටයුතු කරනු ලබයි.  සේිර මබෝ  මලස පළතුරු පැළ වර්  ද අපනයන මබෝ  පැළ වර්  ද ව ා 

කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි. 

2.2  කාබනික මපාමහාර නිෂේපාදනය හා  ාවිතය ප්රචලිත කිරීම 

ඉඩම් ඒකක තුළ නිෂේපාදන ඵලදායීතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා මමම ඉඩම් වලට කාබනික මපාමහාර 

එකතු කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර, මම් සඳහා කාබනික මපාමහාර නිෂේපාදනය ප්රජාවමේ 

සහ ාගීත්වය තුළ සිදුකරනු ලබන අතර, මම් සඳහා ම ාීන්වට අවශය තාක්ෂණික දැනුම හා අවශය 

කෘෂි මයදවුම් ම ාීන්ව මවත සපයනු ලබයි. 
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2.3 වයවසායකත්ව මරෝපණ ද්රවය නිෂේපාදන වැඩසටහන 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය හා ඊට සම ාමී අමනකුත් අමාතයාංශ සිදුකරනු ලබන විවිධ කෘෂිකර්ම 

වයාපෘති සඳහා අවශය පැළ සපයා  ැනීම ප්රාමයෝගික  ැටළුවක් බවට පත්ව ඇති අතර, එම තත්ත්වය 

කෘෂිකාර්ික වයාපෘති වල ප්ර තිය අවම ීමට මහේතුී ඇත.  මමම තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා 

හඳුනා ත් ම ාීන්ව මවත තාක්ෂණය හා අවශය මයදවුම් ලබාමදින්ව ඔවුන්ව කෘෂි වයවසායකයන්ව මලස 

සමාජ  ත කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන අතර, අදාල මර්ඛීය මදපාර්තමම්න්වතුමවන්ව මමම පැළ තවාන්ව 

ලියාපදිංචි කරනු ලබයි.  

2.4 සමමෝදානික කුඩා ම ාවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන 

හදබිම අධිකාරිමේ සංවර්ධන වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන ග්රාමීය ප්රමේශ වල ප්රජාව අඩු 

ආදායම් තත්ත්වය මහේතුමවන්ව ග්රාමීය මන්වද මපෝෂණ තත්ත්වයට මුහුණ දී සිටීම හදුනා ත හැකි ප්රධාන 

සමාජ  ැටළුවකි.  එයට මහේතුව ග්රාමීය ප්ර මේශ වලට සත්ත්වමය මප්රෝටීන්ව මනාලැබී යාමයි.  මමම 

තත්වය පිළියම් මලස හඳුනා ත් ම ාීන්ව සඳහා කුඩා පරිමාණ සත්ත්ව පාලන වැඩසටහනක් මලස 

අර්ධ  ෘහසේථ කුකුල් පාලන වැඩසටහන හඳුන්වවා දීමට කටයුතු කරනු ලබයි. 

4 වයාපෘතිය   -   ඒකාබේධ වාණිජ ම ාවිපල සංවර්ධන 

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය මගින්ව ක්රියාත්මක කරනු ලබන ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහන්ව මලස 

පල්මල්කැමල් හා මකාත්මමල් ප්රමේශමේ ඒකාබේධ ම ාවිපල සංවර්ධන වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක 

කරනු ලබයි.  මමම ම ාවිපල වලින්ව පල්මල්කැමල් ම ාවිපල තුල කුකුල් පැටවු 

මපෝෂණ මධයසේථානයක්ද මකාත්මමල් ම ාවිපමල් අධිකාරිමේ පැළ හා මරෝපණ ද්රවය නිෂේපාදන 

මධයසේථානයන්ව මලස පවත්වාම න යනු ලබයි.   

5 වයාපෘතිය -    කෘෂි නිෂේපාදන අමලවි දාම වයාපෘතිය 

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය විසින්ව සංවර්ධනය කරනු ලබන ඉඩම් තුළ වූ කෘෂි නිෂේපාදන අමලවි කර 

 ැනීම සඳහා පවතින  ැටළුව සඳහා පවතින පිළියම් මලස හදබිම අධිකාරිය විසින්ව කෘෂි නිෂේපාදන 

අමලවි දාම සංවර්ධන වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කරනු ලබන අතර, මමම වයාපෘතිමේ අරමුණු මලස 

ග්රාමීය ම ාවියාට ඉහළ ිලක් ලබාදීම හා නා රික හා අර්ධ නා රික පාරිම ෝගිකයින්ව හට අවම ිලට 

ලබාදීම, තරුණ මපළට රැකියා අවශයතා, පසු අසේවනු හානිය අවම කිරීම යන පරමාර්ථ ඇතුලත්ය. 

ඒ අනුව  ම ාීන්ව සහ පාරිම ෝගිකයන්ව අතර පවතින දුරසේථ බව අවම කිරීම සදහා මමම වයාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 
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ප්රධාන සංවර්ධන වැඩසටහන් හා ය ෞතික ප්රගතිය 2019.09.30 

වැඩසටහන ක්රියාකාරකම 

යවන් කළ 

මුදල( 

රු.මි) 

වැයකළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

ජල යපෝෂක ප්රයේශ 

කළමණාකරනය හා 

සංරක්ෂණ වාපෘතිය 

1.1 ජල මූලාශ්ර හා 
ජල ප්ර ව 
සංරක්ෂණය 

6.75 5.30 
ජල මූලාශ්ර  

45 
ජල මූලාශ්ර 28 

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ 
වුහ සේථාපිත කිරීම 

31.25 0.57 
මහක්. 
1250 

මහක්. 572.56 

ඉඩම් ඵලදායීතා 

වර්ධන හා යබෝග 

විවිධාංගීකරණ 

වාපෘතිය 

(LPICD) 

2.1 මකටි කාලීන, 
මධය කාලීන හා 
සේිර මබෝ  ව ා 
වයාපෘතිය 

12.50 5.80 
මහක්. 
1000 

මහක්. 377.71 

2.2 කාබනික 
මපාමහාර 
නිෂේපාදනය හා 
 ාවිතය ප්රචලිත 
කිරිම 

7.50 5.13 
මම.මටා. 
3000 

මම.මටා. 2760 

2.3 වයවසායකත්ව 
මරෝපණ ද්රවය 
නිෂේපාදන 
වැඩසටහන 

2.50 1.58 ඒකක 25  

සමමෝධානිත කුඩා 
ම ාවිපල සංවර්ධන 
වැඩසටහන 

3.1 කුඩා පරිමාණ 
ග්රාමීය සත්ත්ව පාලන 
වැඩසටහන 

7.50 1.65 
ඒකක 
2000 

ඒකක 508 

ඒකාබේධ වාණිජ 
ම ාවිපල සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

4.1 පල්මල්කැමල් 
ම ාවිපල සංවර්ධනය 

10.50 3.35 වයාපෘති 4 වයාපෘති 2 

4.2 මකාත්මමල් 
ම ාවිපල සංවර්ධනය 

2.00 1.57 වයාපෘති 2 වයාපෘති 2 

කෘෂි නිෂේපාදන 
අමලවි දාම සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

5.1 කෘෂි නිෂේපාදන 
අමලවි දාම වයාප්තත 
කිරීම 

10.00 5.53 ඒකක 2 ඒකක 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

මානව හා ය ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතන සම්බන්ධීකරණය 

 

වැඩසටහන ක්රියාකාරකම 
යවන් කළ 

මුදල (රු.මි) 

වැයකළ 

මුදල 

(රු.මි) 

ය ෞතික 

ඉලක්කය 
ය ෞතික ප්රගතිය 

මානව හා 

ය ෞතික සම්පත් 

සංවර්ධනය, 

ආයතන 

සම්බන්ධීකරණය 

6.1 විෂයානුබේධ 
තාක්ෂණික පුහුණු 
වැඩසටහන 

5.00 0.48 
ම ාීන්ව 
10,000 

ම ාීන්ව 9,622 

6.2 කාර්ය බේධ 
මසේවාසේථ මේශීය / 
විමේශීය පුහුණු 

1.00 0.71 
වැඩසටහන්ව 

10 
වැඩසටහන්ව 6 

6.3 මාධය හා 
ප්රචාරණ ප්රවර්ධන 
වැඩසටහන 

4.25 3.80 
වැඩසටහන්ව 

10 
වැඩසටහන්ව 9 

6.4 ආයතනික 
ම ෞතික සම්පත් 
සංවර්ධනය 

3.00 3.45 - - 

6.5 ආයතනික 
සම්බන්වීකරණය හා 
ප්ර ති සමාමලෝචනය 

0.75 0.29 
වැඩසටහන්ව 

14 
වැඩසටහන්ව 9 

එකතුව 100.00 39.24   
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10. ජාතික යපායහාර යල්කම් කාර්යාලය 

 

දැක්ම:- ශ්රී ලංකාමව්න ව ා කරන සියළු මබෝ  වල නිෂේපාදන ඵලදායීතාවය ඉහල නැංීම සඳහා 

අකාබනික හා කාබනික මපාමහාර නියිත ප්රිතිමයන්ව යුක්තව සම්පාදනය හා  ාවිතය තහවුරු කිරීම. 

 

යමයහවර:-  

මපාමහාර විධිමත් කිරීමම් පණමත් විධි විධාන අනුව අදාල සියළු පාර්ශවකරුවන්ව සම්බන්වධ 

කර නිින්ව විදයානුකුල නිර්මේශයන්ව මත මපාමහාර අවශයතාවය තක්මසේරු කිරීම, මපාමහාර 

ආයනයන හා මතා  පාලනය, නිසි ගුණාත්මමයන්ව යුතු මපාමහාර මබදාහැරීම හා අමලවිය තහවුරු 

කිරීම, කාබනික මපාමහාර හා අකාබනික මපාමහාර  ාවිතමේදී පරිසර ිතකාමී මලස මපාමහාර 

 ාවිතය වැඩි දියුණු කිරීම, ම ාවි ප්රජාවමේ ආදායම ඉහළ නැංවිමම් අරමුණින්ව යුතුව මපාමහාර 

සහනාධාර මයෝජනා ක්රම මමමහයීම හා මපාමහාර  ාවිත ක්මෂේත්රමේ අක්රිකතාවයන්ව වැළැක්ීම 

සදහා ක්රියා මාර්   ැනීම. 

 

කාර්ය ාරය:- 

 1988 අංක 68 දරණ මපාමහාර පණත විධිමත්ව ක්රියාත්මක කිරීම. 

 විදයානුකූල මපාමහාර නිර්මේශයන්ව පදනම් කර නිින්ව මපාමහාර අවශයතාවය නිවැරැදිව 

හඳුනා  ැනීම. 

 මපාමහාර අවශයතාවය නිවැරැදි මව්නලාවට සපුරා දීම තහවුරු කිරීම. 

 මපාමහාර වල ප්රිතිය හා ගුණාත්මක ාවය තහවුරු කිරීම. 

 ඒ ඒ ම ෝ  සදහා නිර්මේශිත මපාමහාර  ාවිතය විධිමත් කිරීම. 

 රජමේ මපාමහාර සහනාධාර වැඩපිළිමවල විධිමත්ව ක්රියාත්මක කිරීම. 

 මපාමහාර සම්බන්වධ කාර්යයන්වි නියුතු ආයතන වල කාර්යයන්ව විධිමත් කිරිම සදහා ආයතන 

ශක්තිමත් කිරීම. 

 මපාමහාර  ාවිත ක්මෂේත්රමේ අක්රිතතාවයන්ව අවම කිරීම හා මපාමහාර පිළිබඳ නිල මතාරතුරු 

ප්රකාශයට පත් කිරීම. 

 මපාමහාර  ාවිතය හා මබදාහැරීම පිළිබඳ දත්ත පේධතියක් පවත්වාම න යාම. 
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වැඩසටහන/වයාපෘතිය 
මවන්ව කළ 
මුදල (රු.ි) 

වියදම් කළ 
මුදල(රු.ි) 

ම ෞතික ඉලක්කය ම ෞතික ප්ර තිය 

1. සහනාධාර යපායහාර 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක 

කිරීම. 
 

i. 2018 වර්ෂමේ රාජය සමා ම් 
විසින්ව ආනයනය කරන ලද 
මපාමහාර මතා  සඳහා ම ීම් 
 
ii. 2018 වර්ෂමේ පුේ ලික 
සමා ම් විසින්ව ආනයනය 
කරන ලද මපාමහාර මතා  
සඳහා ම ීම් 
 
iii. 2018.04.06 දිනට 
පුේ ලික සමා ම් සතු 
මපාමහාර මතා  සඳහා 
ම ීම්. 
 
iv. 2015  වර්ෂමේ ආනයනය 
කරන ලද මපාමහාර මතා  
සඳහා මහජන බැංකුමවන්ව ලබා 
 ත් ණය හා මපාලී මුදල් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

 
 
 
 

9,764.32 
 
 

7,711.03 
 
 
 

2,194.05 
 
 
 

10,398.13 
 

2019 යල 

කන්වනමේ ී ව ාව 

මහක්.500,000 ක් 

2019/20 මහ 

කන්වනමේ ී ව ාව 

මහක් 800,000 ක් 

හා 2019 වර්ෂමේ 

අමනකුත් මබෝ  

මහක්. 1,165,000ක් 

සඳහා සහනාධාර 

ිලට මපාමහාර 

මබදා හැරීම 

2019 යල ම ාීන්ව 

 ණන - 460,097 

භූි ප්රමාණය මහක් 

- 327,144  

මබදා හරින ලද 

මපාමහාර ප්රමාණය 

යූරියා මම.මටා. 

64,920,  

ටී.එසේ.පී. මම.මටා. 

15,745  

 එම්.ඕ.පී 18,674  

එකතුව  
30,067.55 
(85.71%) 

  

2. යපායහාර විධිමත් කිරීයම් 

පනතට අදාළ කටයුතු 

 
i. මපාමහාර වල ගුණාත්මය 
තහවුරු කිරීම සඳහා 
මපාමහාර නියැදි පරීක්ෂාව 

ii. ම ාවි නිලධාරි පුහුණු හා 
දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන්ව 
පැවැත්ීම 
iii. මපාමහාර මතා  සතයාපන 
කටයුතු( ම ාවිජන මසේවා හා 
රාජය මපාමහාර සමා ම්) 
iv. අධයයන, පර්මේෂණ හා 
මපාමහාර කිටු රැසේීම් 

 
 
 
 
 
 

24.00 

 
 
 
 
 
 

6.07 

මපාමහාර නියැදි - 
2000 
 
 
 
 
වැඩසටහන්ව - 300 
 
 
වැඩසටහන්ව - 
1,400 
 
 
අධයයන හා 
පර්මේෂණ -25 
රැසේීම් - 65 
 
 

මපාමහාර නියැදි - 
560 
 
 
 
 
වැඩසටහන්ව - 265 
 
 
වැඩසටහන්ව - 
1,086 
 
 
අධයයන හා 
පර්මේෂණ - 12 
රැසේීම් - 50 
 

එකතුව   
6.07 

(25%) 
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2020 වර්ෂය සදහා ක්රියාත්මක කිරීමට යයෝජිත වාපෘති හා ප්රතිපාදන අවශතාවය 

ජාතික යපායහාර යල්කම් කාර්යාලය 

 

අනු 

අංකය 

 

වයාපෘතිය 

 

අවශය ප්රතිපාදන (රු.ි)  

01. 

ී මපාමහාර සහනාධාර වැඩසටහන - 2020 යල කන්වනය සහ 

2020/21 මහ කන්වනය සදහා මපාමහාර සහනාධාර වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

25,528.60 

02. 

අමනකුත් මබෝ  සහනාධාර වැඩසටහන - ී හැර අමනකුත් 

සියළුම මබෝ  සදහා මපාමහාර සහනාධාර වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

18,976.00 

03. 

මපාමහාර විධිමත් කිරීමම් පනත ක්රියාවට නැංීම - ජාතික 

මපාමහාර මල්කම් කාර්යාලමේ සහ දිසේික්ක වල මපාමහාර 

පනතට අදාල සංවර්ධන වැඩසටහන්ව ක්රියාත්මක කිරීම. 

 

26.00 

04. 
2015 වර්ෂමේ මපාමහාර සහනාධාර වැඩසටහනට අදාලව  

මහජන බැංකුමවන්ව ලබා  ත් ණය මුදල පියීම. 

 

14,100.00 

 
 

එකතුව 

 

58,630.60 
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11. සී/ස ලංකා යපායහාර සමාගම 

 අපයේ දැක්ම 

ශ්රි ලාංකික මපාමහාර මවළඳපල නියමුවා මලස කෘෂි ක්මෂේත්රය හා ඒ ආශ්රිත නව නිපැයුම්, මසේවා හා 

මයදවුම් සපයන විවිධාංගිකරණය වු නව මලාවට  ැලමපන ප්රමුඛ්තම ආයතනය ීම. 

 

 අපයේ යමයහවර 

රාජය ප්රතිපත්ති වලට අනුකූලව ලක්මපාමහාර පවුමල් උපරිම දායකත්වමයන්ව ශ්රී ලංකාමව්න කෘෂිකර්ම 

හා ම ාවිජන මසේවා ක්මෂේත්රමේ නිෂේපාදන ආදායම හා ලා දායීත්වය වැඩි කිරීම සඳහා බහුවිධ 

මවළඳමපාළ ඉල්ලුමට සරිලන මපාමහාර නිෂේපාදනය හා අමලවිය තුලින්ව සමා මම් ලා දායි තිරසාර 

පැවැත්ම තහවුරු කිරීම. 

කාර්යයන් 

 

 උසසේ ප්රිතිමයන්ව යුතු මපාමහාර ආනයනය කිරීම හා මේශිය වශමයන්ව ිලදී  ැනීම.  

 උසසේ ප්රිතිමයන්ව යුතු මකාම්මපෝසේට් මපාමහාර  ිලදී  ැනීම සහ අමලවි කිරීම. 

 ජාතික මපාමහාර මල්කම් කාර්යාලය මඟින්ව ලබාමදන නිර්මේශිත අනුපාත වලට 

අනුකූලව සියළුම මබෝ යන්ව සඳහා මපාමහාර ිශ්රණ සැකසීම. 

 තත්ත්වමයන්ව උසසේ ඍජු හා ිශ්රණ මපාමහාර අප ප්රාමේශීය  බඩා, අප අමලවි 

නිමයෝජිත, මබදාහැරිම් නිමයෝජිත හරහා ලංකාව පුරා මබදාහැරිම හා අමලවි කිරීම. 

(කාබනික හා රසායනික) 

 මපාමහාර  ාවිතය පිළිබඳව ම ාවි ජනතාව දැනුවත්කිරිමම් වැඩසටහන්ව පැවත්ීම හා 

කෘෂිකාර්ික ක්මෂේමත්රේ පැන නගින  ැටළු විසඳීම. 

 අප ආයතනමේ රසායනා ාරය මඟින්ව මපාමහාර, පසේ වැනි කෘෂිකාර්ික නිෂේපාදන 

ආදිය පරීක්ෂා කිරීම. 

 

2019   වර්ෂයේ සංවර්ධන සැලසුම්වල මූල ය ෞතික ප්රගතිය- (2019.01.01 සිට 2019.09.30 දක්වා ) 

 

1. 2019.01.01 සිට 2019.09.30 දක්වා ී සහනාධාර මපාමහාර අමලවිය මම.මටාන්ව  

65111.000   කි.  

2. 2019.01.01 සිට 2019.09.30 දක්වා අමනකුත් මබෝ  සඳහා සහනාධාර මපාමහාර සහ 

සහනාධාර  මනාවන මපාමහාර අමලවිය මම.මටාන්ව 11694.724 කි.  

3. 2019.01.01 සිට 2019.09.30 දක්වා සියළුම කාබනික මපාමහාර අමලවිය මම.මටාන්ව 

142.485 කි.  

(2019.01.01 සිට 2019.09.30 දක්වා මූලය සහ ම ෞතික ප්ර තිය සඳහන්ව මල්ඛ්නය ඇමණුම අංක - 01 ි 

සඳහන්ව මව්න.) 
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2020 වර්ෂයේ සංවර්ධන සැලසුම් 

 2020 වර්ෂයේ ී සහනාධාර මපාමහාර මම.මටා. 230,370 ක අමලවි ඉලක්කයක් සපුරාලීම. 

 2020 වර්ෂයේ අමනකුත් මබෝ  සඳහා සහනාධාර මපාමහාර සහ සහනාධාර  මනාවන 

මපාමහාර අමලවිය 112,500 ක අමලවි ඉලක්කයක් සපුරාලීම. 

 2020 වර්ෂයේ කාබනික කැට යපායහාර යම.යටා. 2000 ක අයලවි ඉලක්කයක් සපුරාලීම. 

 දිවයින පුරා යපායහාර යබදාහැරීම පහසුීම සඳහා අප ආයතනයේ 1900 ක පමණ අයලවි නියයෝජිත 

ජාලය ආවරණය වන පරිදි යබදාහැරීම් නියයෝජිත ජාලය පිහිටුීමට අවශ කටයුතු සිදුකරමින් පවති. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩසටහන/වයාපෘතිය 
මවන්වකල 
මුදල 
(රු.ි.) 

වැය කල 
මුදල 
(රු.ි.) 

ම ෞතික 
ඉලක්ක 
(කාර්තු 
අනුව) 

(මම.මටා.) 

ම ෞතික 
ප්ර තිය 

(කාර්තු අනුව) 
(මම.මටා.) 

ී සහනාධාර මපාමහාර මබදාහැරීම. 2303.70 651.11 33580.000 2851.000 

අමනකුත් මබෝ  සඳහා සහනාධාර 
මපාමහාර මබදාහැරීම 

560.25 165.72 
 

240.000 
3708.125 

කාබනික මපාමහාර 
මබදාහැරීම 

මකාම්මපෝසේට් 81.00 0.04 869.000 0.270 

පැලට් 
(Pellet) 

153.75 7.17 750.000 42.926 

එකතුව 3,098.70 824.05 38,439.00 6,602.321 
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12.  යකාළඹ යකාමර්ෂල් යපායහාර සමාගම 

 

 
 දැක්ම                 :    කෘෂිකර්මාන්වතය සඳහා අවශය  ාණ්ඩ හා මසේවා මනාපමාව නිෂේපාදනය 

මකාට මබදාහැරීම මගින්ව ශ්රී ලාංකීය කෘෂිකාර්ික මෂේත්රයට ධනාත්මකව 

දායකත්වය සපයින්ව රාජය අංශය සතු ආදර්ශමත් ආයතනයක් වශමයන්ව 

ක්රියා කිරීම. 

 

 යමයහවර           :   ශ්රී ලංකාමව්න ප්රමුඛ්තම මපාමහාර නිෂේපාදකයා හා මබදාහරින්වනා බවට 

පත්ීමමන්ව රජමේ කෘෂිකර්මාන්වතය සඳහා වූ දැක්මම් සාඩම්බර 

ිිකරුමවක් මවින්ව නිෂේපාදන විවිධාංගීකරණය, උසසේ තත්ත්වමේ 

නිෂේපාදන එළිදැක්ීම සහ ආයතනමේ පාර්ශවකරුවන්වමේ සියළු 

අවශයතාවන්වට විවෘතව කටයුතු කරින්ව සේවාීන ආයතනයක් මලස 

ක්රියාත්මක ීමට අවසේථාව උදාකර ැනීම. 

 

 හැඳින්ීම        :   සී/ස මකාළඹ මකාමර්ෂල් මපාමහාර සමා ම වර්ෂ 142 ක දීර්ඝ 

ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ආයතනයකි. මමම ආයතනය 

යුමරෝපීයයන්ව විසින්ව 1872 ආරම්  මකාට ඇති අතර දැනට 100% රජය 

සතු සමා මක් වශමයන්ව කෘෂිකර්ම අමාතයාංශමේ අීක්ෂණය යටමත් 

අධයක්ෂ මණ්ඩලයක් මඟින්ව පාලනය මව්න.  

 

 කාර්යයන්               :    දිවයිමන්ව ී ව ාව සඳහා අවශයකරන මපාමහාර ප්රමාණමයන්ව 40% ක  

ප්රමාණයක්  ආනයනය මකාට දිවයිමන්ව පිිටි ම ාවිජන මසේවා 

මධයසේථාන හරහා  ම ාවි ජනතාව මවත සහනාධාර මයෝජනා ක්රමය 

යටමත් සහන ිලට ිඟයකින්ව මතාරව නියිත මව්නලාවට මපාමහාර 

ලබාදීම.  

 
 අරමුණු        :  වර්ෂය තුළ රටට අවශය කරන මපාමහාර ප්රමාණය ජාතික මපාමහාර 

මල්කම් කාර්යාලය හා එක්ව කාර්යක්ෂමව ආනයනය කිරීම සහ ව ාවන්ව 

සඳහා අවශය කාලය වන විට ිඟයකින්ව මතාරව සහන ිලට මපාමහාර 

මබදා හැරීම.  

 

 
 ආයතනය විසින්ව සාක්ෂාත් කර ත යුතු තිරසාර සංවර්ධන දර්ශක සහ ඉලක්ක : 

දර්ශක :-     

 ම ාවි ජනතාවමේ ජීවන මට්ටම 

 කෘෂිකාර්ික සේවයංමපෝෂිත  ාවය 
 
ඉලක්ක:-  

 දිළිඳු බව පිටු දැකීම. 

 සාගිනි දුරලීම, ආහාර සුරක්ෂණය සහ මපෝෂණ ගුණය ඉහළ නැංීම සහ තිරසර 
කෘෂිකර්මාන්වතය ප්රවර්ධනය 
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 දිසේික්ක වශමයන්ව ප්ර තිමේ සාරාංශය (2019-09-30 දිනට) : 

 

දිස්ික්කය  

 

යපායහාර වර්ගය )යම.යටා(.   එකතුව 

)යම.යටා(   

 යූරියා 

)යම.යටා(.   

 ටී .එස්.පී 

)යම.යටා(.   

 එම් .ඕ.පී .

)යම.යටා(.   

මිශ්ර  

යපායහාර 

)යම.යටා(.   

අම්පාර  3,920.55   915.90   996.10   -     5,832.55  

අනුරාධපුර  2,247.95   508.80   579.20  65.50   3,401.45  

බදුල්ල  1,095.80  276.10   315.150   13.600   1,700.65  

මඩකලපුව  2,407.80   561.15   572.10   -     3,541.05  

මකාළඹ  53.35   20.75  45.40   3.25  122.75 

 ාල්ල  115.45   60.35   128.30   -     304.10  

 ම්පහ  363.70  128.30   275.40  4.504   771.90  

හම්බන්වමතාට  2,214.25   511.20   550.90   77.05  3,353.40 

කළුතර  193.35   93.45  198.85   18.75   504.40 

නුවර  126.650   44.350   72.10   -     243.10 

කෑ ල්ල  18.60  9.50  20.25   -     48.35 

කිළිමනාච්චචිය  811.60   199.40  219.00   -     1,230.00  

කුරුණෑ ල  4,657.50 1,121.55   1,365.70   54.50   7,199.250 

මන්වනාරම  170.55   27.45   28.00   -     226.00  

මාතමල්  276.35  41.95   52.15   23.00   393.45 

මාතර  418.50   158.55   388.95   -     966.00  

මමාණරා ල  1,327.45  335.55   358.45  15.00  2,036.45  

මුලතිව්න  624.25   150.45   143.85   -     918.55  

නුවර එළිය  340.40   89.25  99.75   -     529.40  

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

පුත්තලම  854.80   202.65   215.05   17.50   1,290.00 

රත්නපුර  768.75   191.70   252.20   23.00   1,235.65  

ිකුණාමලය  2,602.80   561.65   608.25   56.75   3,829.45 

වව්නනියාව  167.25   34.50   32.00   -     233.75  

එකතුව  30,345.20  7,222.30   8,599.65   707.40  46,874.55  
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13. ලංකා යපාස්යෆ්ට් සමාගම 

 

දැක්ම 

“ එප්තපාවල මපාසේමප්තට් නිධිය ප්රශසේත මලස  ාවිතා කර  නිින්ව මපෝෂයදායී මපාසේපරසේ මගින්ව අපමේ 

මාතෘභූිය සාරවත් පසකින්ව සාරවත් කිරීම.” 

යමයහවර 

 “ පරිසර ිතකාමී සහ නව ක්රමමව්නදයන්ව හරහා මපාසේපරසේ වලින්ව සේවයංමපෝශිත මවින්ව ජාතික 

මපාසේමප්තට් අවශයතාවය සැපිරීම.” 

 

හැඳින්ීම 

එප්තපාවල මපාසේමප්තට් නිීය 1971 අමේල් මස 04 වන දින භූ විදයා සමීක්ෂණ මදපාර්තමම්න්වතුව විසින්ව 

මසායා  න්වනා ලදී. මමම නිධිය මම.මටා. ිලියන 60 ක් පමණ වන අතර එය උතුරු නිධිමේ මම.මටා. 

40 ක් සහ දකුණු නිධිමේ මම.මටා. 20 ක් වශමයන්ව පිිටා ඇති අතර මුහුදු මට්ටින්ව මීටර් 200 ක් 

උසින්ව කඳු පන්වති 06 කින්ව සමන්වවිතව මහක්ටයාර් 324 ක පමණ භූි ප්රමාණයක් පුරා විසිරී ඇත. 

මපාසේමප්තට් මටාන්ව ිලියන 60 ක් පමණ පවතින මමම මලෝපසේ ි   33 – 40% ක මපාසේපරසේ 

මපන්වමටාක්සයිඩ් සංඝටකයකින්ව සමන්වවිත මමම නිධිය මලාව පවතින ගුණාත්මක හා අේවිතීය 

මපාසේමප්තට් නිීයක් මසේ සැළකිය හැක.  

සී/ස ලංකා මපාසේමප්තට් ආයතනය 1992 ජූලි මස 10 වන දින සීිත ව කීමක් ඇති සමා මක් වශමයන්ව 

1982 අංක 17 දරණ සමා ම් පනත යටමත් සංසේථාපිත කරන ලේමේ රාජය කැනීම් හා ඛ්ණිජ 

සංවර්ධන සංසේථාමව්න එප්තපාවල මපාසේමප්තට් වයාපෘතිය , 1987 අංක 23 දරණ මපාදු සංසේථා මහෝ රජයට 

අයිතිය පවරා  න්වනා මපාදු සමා ම් වශමයන්ව පරිවර්තනය කිරීමම් පනත යටමත්ය. මකමසේ නමුත් 

2007 අංක 7 දරණ සමා ම් අඥා පනත යටමත් මමකී සමා ම නැවත ලියා පදිංචි කරනු ලැබ ඇත.  

 

මූලික ක්රියාකාරකම් සහ යමයහයුම් ස්ව ාවය 

සමා මම් මූලික කටයුතු මලස කෘෂි ම ෝ  සඳහා මපාසේමප්තට් පාෂාණ කැනීම් කිරීම , සැකසීම සහ 

අමලවිය සිදු කරන අතර , මීට අමතරව 2014 වර්ෂමේ දී ආයතනය මගින්ව වාරියමපාල , කනත්මත්වැව  

මපාල් මපාමහාර ිශ්රණා ාරයක් සේථාපිත මකාට උසසේ තත්ත්වමයන්ව සහ සාධාරණ ිලක් යටමත් 

මපාල් මපාමහාර සැපයුම සිදු කරයි. 
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වාපෘති සහ යමයහයුම් 

2019  වසමර් මුල් මාස 09 තුළ ලඟා කර  ත් මුළු පිරිවැටුම රු.ි. 394 .0 වූ අතර පසුගිය වසරයන්ව  හා 

සැසඳීමම් දී   මමය සැළකිය යුතු වැඩි ීමකි. එප්තපාවල මරාක් මපාසේමප්තට්  (ERP ) මම.මටා. 

28,641.50 ක් හා අධිමශ්රේණිමේ එප්තපාවල මරාක් මපාසේමප්තට්  (HERP) මම.මටා. 6,314.00 ක් අමලවි 

කරීමට ආයතනය සමත් ී ඇත.  

 

මූලික වශමයන්ව මරාක් මපාසේමප්තට් සඳහා වූ ඉල්ලුම පහත කරුණු මත පදනම් මව්න. 

1. මත් , මපාල් සහ රබර්  යන ප්රධාන ම ෝ යන්ව සඳහා ඉල්ලුම සහ ඒවාමේ මවළඳපළ ිල 

 ණන්ව  

2. පිටරටින්ව ආනයනය කරනු ලබන මරාක් මපාසේමප්තට් සඳහා වූ පිරිවැය 

3. මරාක් මපාසේමප්තට් සඳහා වූ මවළඳපල තුළ පවතින ආමේශකයන්වමේ ිල  ණන්ව 

4. ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින අපනයන මවළඳපල සේථායීතාවය  

5. ශ්රී ලංකා රජය විසින්ව ලබා මදනු ලබන  සහනාධාර සහ රාජය ප්රතිපත්තීන්ව  

 

2019 .01.01 දින සිට 2019.09.30 දින දක්වා ආයතනික ප්රගතිය සම්බන්ධ සාරාංශික 

වාර්තාව 

 

මූලමය හා ය ෞතික තත්ත්වයන් 

2019.01.01.දින සිට 2019.09.30 දක්වා ආයතනමේ ඊ.ආර්.පී. හා එච්ච.ඊ.ආර්.පී. මපාමහාර වල 

නිෂේපාදනය , අමලවිය සහ ආදායම සම්බන්වධ දත්ත 

 

යපායහාර වර්ගය 
නිෂ්පාදනය 

(යම.යටා) 

අයලවිය 

(යම.යටා) 
ආදායම (රු.මි) 

ඊ.ආර්.පී 28,762.50 28,641.50 315.06 

එච්ච.ඊ.ආර්.පී 6,487.50 6,314.00 78.93 

එකතුව 35,250.00 34,955.00 393.99 
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ආයතනය තුළ කාර්යසාධනය දියුණු කිරීම සඳහා වූ අනාගත සැළසුම්- 2020  

 

1. මකටි කාලීන ම ෝ  සඳහා වූ රට තුළ පවතින අවශයතා සපුරා  ැනීම සඳහා මපාසේමප්තට් 

මපාමහාර  ාවිතය තුළින්ව ිත්ව සුපර් මපාසේමප්තට් (TSP) හා සිං ල් සුපර් මපාසේමප්තට්  ( SSP) 

නිෂේපාදනය කිරීම තුළින්ව සැළකිය යුතු හා ජාතික අවශයතාවයක් සපුරා  ැනීමට හැකි බව 

හඳුනා ම න ඇති අතර, මූලික වශමයන්ව අනුරාධපුර දිසේික්කය සඳහා ද වසරකට සිං ල් 

සුපර් මපාසේමප්තට් (SSP) මපාමහාර මම.මටා.15,000 ක් නිෂේපාදනය කිරීමට වයාපෘති 

මයෝජනාවක් මම් වන විට සකසේ මවින්ව පවති.  

2. පිදුරු, ම ාම, ගිනිසීරියා (ඇල්බීසියා) හා එප්තපාවල මරාක් මපාසේමප්තට්  (ERP )  ාවිතා කරින්ව 

කාබනික මපාමහාරක් මලස මපාසේමපා මකාම්මපෝසේට් මපාමහාර නිෂේපාදනය කිරීම මගින්ව 

පරිසර ිතකාමී මපාමහාර කෘෂිකර්මාන්වතය සඳහා මයාදා  ැනීමට මපළඹීම. 

3. ඉදිරි වර්ෂයන්ව තුළදී රබර් , කුරුඳු හා මල් ව ාවන්ව සඳහා මවන්ව මවන්ව වශමයන්ව මපාමහාර 

නිෂේපාදනයන්ව  කරින්ව විවිධාංගීකරණය කිරීම. 

4. ගිණුම් පැමක්ජය යාවත්කාලීන කිරීම හා ආයතනය සඳහා  මවබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීම 

තුළින්ව නිෂේපාදනය සහ විනිවිද ාවය වැඩි දියුණු කිරීම. 

5. ජාතික අවශයතාවයක් සපුරා ලීම සඳහා නිෂේපාදන ප්රමාණය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස නව 

යන්වත්ර සූත්ර ිලදී  ැනීම  

6. දැනුවත් කිරීමම් වැඩසටහන්ව සංවිධානය කරින්ව මේශීය මපාමහාර  ාවිතා කිරීම තුළින්ව  වැඩි 

ආර්ික සහ පාරිසරික  ප්රතිලා  අත්පත් කර  ැනීම පිළිබඳ ම ාීන්ව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු 

කිරීම.   
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14. වියශ්ෂිත ඒකක - යගාවි  ාරකාර අරමුල 

වයාපෘතිය 

මවන්ව 
කළ 
මුදල 
(රු.ි) 

වියදම් 
කළ 
මුදල  
(රු.ි) 

මහෞතික 
ඉලක්කය 

මහෞතික ප්ර තිය 

 ශ්රී ලංකාමව්න 
කෘෂිකාර්ික 
සංවර්ධනය හා 
ම ාවි ජනතාවමේ 
සුබසාධනය වැඩි 
දියුණු කිරීම 

261.87 51.0 වයාපෘති 47 

වයාපෘති 36 කෘෂිකාර්මික මාර්ග 09 
(කුරුණෑ ල 05,  ම්පහ 01, කෑ ල්ල 

01,නුවරඑළිය 01, බදුල්ල ී යව්නලන කමත් 

06 (මන්වනාරම 3, වව්නනියා 3) සුළු වාරිමාර්ග 

අළුත්වැඩියා  - 15 (කුරුණෑ ල 04, කෑ ල්ල 
03, රත්නපුර 01, මාතර 01, නුවරඑළිය 02, 
මාතමල් 02, මුලතිව්න 02)  බිත්තර ී  බඩා 

ඉදිකිරීම 01 (යාපනය) යවනත් විවිධ වාපෘති 

05 ම ාවිජන අභිමන්ව ම ාවි ජීවමනෝපාය 
සංවර්ධනය ආදර්ශ ම ාවි බැංකු 10 ඉදිකිරීම 
බිබිල පුහුණු මධයසේථානය හා බිබිණුවැව 
මසේවා සංසේකරණ අ යාස ආයතනමේ 
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 

 සුළු ම ාීන්වමේ 
මූලය 
දුෂේකරතාවයන්ව 
මඟහරවා  ැනීම 
සඳහා සුළු 
ම ාවියාට 
මවමළඳපල ණය 
පහසුකම් සැපයිම 

497.0 89.0  

මම් යටමත් ම ාවිජන සංවර්ධන 
මදපාර්තමම්න්වතුව මවත  රු.ි 75.0 මුදලක් 
ලබා දී අතර එම මුදල්  ාවිතමයන්ව සියළුම 
දිසේික් ආවරණය වන පරිදි ම ාීන්වමේ 
ඉල්ලීම අනුව ම ාවිජන බැංකු හරහා කුඩා 
පරිමාණ කෘෂිකාර්ික  වයාපෘති සදහා ණය 
ලබා දී ඇත. 
මීට අමතරව ප්රාමේශීය සංවර්ධන බැංකුව 
සම  ක්රියාත්මක කෘෂිශක්ති ණය මයෝජනා 
ක්රමය යටමත් කෘෂි වයාවසාය  18 සදහා ණය 
මුදල් ලබා දී ඇත. 
වයඹ පළාත් ස ාව සම  ක්රියාත්මක 
වයාපෘති 09 
මවනත් විමශේෂ වයාපෘති 09 (සැහැල්ලු මකාළ 
මඩින යන්වත්ර නිෂේපාදනය, පරිසර ිතකාමී 
කිරි ව පාලනය හා කාබනික මපාමහාර 
නිෂේපාදනය, බිම්මල් ව ාව, මකමසල් ව ාව, 
කාබනික දියර මපාමහාර මබදා හැරීම, කෘෂි 
යන්වමත්රෝපකරණ ිලදී  ැනීම, බිත්තර ී 
නිෂේපාදනය හා අමළවිය, විජලන තාක්ෂණය 
මගින්ව ආහාර නිෂේපාදනය. 

කෘෂිකාර්ික 
සංවර්ධනයට 
පහසුකම් සැලසිම 
සඳහා විමශේෂ 
කෘෂිකාර්ික 
වැඩසටහන්ව 
ක්රියාත්මක කිරීම. 

43.0 9.7 වයාපෘති 05 

වයාපෘති 04 
අළුත් සහල් මං ලයය, සංවර්ධන නිලධාරි 
පුහුණු වැඩමුළුව, රන්ව ම විළිය කෘෂි 
වයවසාය සංවර්ධන වැඩසටහන, මී මැසි 

මපට්ටි හා උපකරණ නිෂේපාදනය. 
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15.වියශ්ෂ වැඩසටහන් 
01. කෘෂි තාක්ෂණික යයදවුම් සඳහා බදු සහන නිර්යේශ ලබාදීම 

කෘෂි තාක්ෂණික මයදවුම් සඳහා අදාල වන පනත් යටමත් ලබාදී ඇති තීරු බදු, වැට්  සහ මසසේ සහන 
සදහා ඉල්ලුම් කිරීමම්දී නිර්මේශ ලබාදීම  සිදු මකමර්.  

  2019.09.30 වන විට  එම නිර්මේශ ලබාදීමම් තත්ත්වය පහත ආකාර මව්න . 

i. තීරු බදු  නිර්මේශ   - 140  

ii. බඩ ඉරිගු සදහා නිර්මේශ  -  17 
iii. මසසේ නිර්මේශ   - 140 

 

02.  කෘෂිකර්මාන්තයට අදාලව අණපනත් වලට අදාලව සිදුයකයරන සංයශෝධන  නියාමනය , 

ආහාරමය  වදගත්කමක් ඇති ශාක තිරසාර කළමනාකරණය 

 
ගස් යහලීයම් පාලන පනත  

ආහාරමය වැද ත්කමක් සිත ඵල දරන මකාසේ  සේ, මදල්  සේ හා  ැහැණු වර් මේ තල්  සේ ආරක්ෂා 

කර  ැනීම සඳහා 2000 අංක 01 දරන  සේ මහළීම් පාලනය කිරීමම් (සංමශෝධන) පනත හා 1951 අංක 

09 දරන  සේ මහලීම් (පාලන) පනත යටමත් අමප්තක්ෂිත අරමුණු සඵල කර  ැනීම සඳහා  පහත 

පරිපාලන විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත. 

ගස් යහළීම් පාලන පනතට අදාලව  කෘෂි තාක්ෂණ අංශය 2019 වසර තුල කෘෂිකර්ම අමාතාංශය 

යවත යයාමු කරන අයදුම්පත් හා ලිපි යල්ඛ්න සම්බන්ධයයන් ක්රියාකිරීම 

අංකය දිනය දිස්ික්කය ප්රා. යල්. යකා. ඉල්ලුම් කිරීමට 
යහ්තුව 

ඉල්ලුම් 

කර ඇති 

යකාස්/  

යදල් ගස් 
සංඛ්ාව 

අනුමැති

ය ලබා 

දුන් 

යකාස්/ 

යදල් ගස් 
සංඛ්ාව 

සිටුවා 

ඇති 

යකාස්/ 

යදල් 

පැල 
සංඛ්ාව 

1. 1
4
. 
2019.01.18 මහනුවර පාතමහේවාහැට 

රා ල සිට 
පල්මලකැමල් 
දක්වා දිමවන 
ද. මවෝ. 132 
විදුලි රැහැන්ව 
මාර් යට 
බාධාවන මලස 
පිිටීම. 

මකාසේ 
 සේ 26 

 

මකාසේ 
 සේ 26 

 

-  

2. 1
5
. 
2019.01.18 කුරුණෑ ල මාවත ම 

මධයම 
අධිමව්නගී මාර්  
වයාපෘතිය 
සඳහා 
පවරාම න 
ඇති ඉඩමක් 
ීම. 

මකාසේ 
 සේ 28 

 

මකාසේ 
 සේ 28 

 

-  
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අංකය දිනය දිස්ික්කය ප්රා. යල්. යකා. ඉල්ලුම් 

කිරීමට 
යහ්තුව 

ඉල්ලුම් 

කර ඇති 

යකාස්/  

යදල් ගස් 
සංඛ්ාව 

අනුමැති

ය ලබා 

දුන් 

යකාස්/ 

යදල් ගස් 
සංඛ්ාව 

සිටුවා 

ඇති 

යකාස්/ 

යදල් 

පැල 
සංඛ්ාව 

3. 1
6 
2019.02.27 මහනුවර මැද දුම්බර 

මපාල් ව ාව 
සදහා 
බාධාකාරී 
මලස පිිටිම 

මකාසේ 
 සේ 25 
ක අතු 
ඉවත් 
කිරීම 

මකාසේ 
 සේ 25 
ක අතු 
ඉවත් 
කිරීම  

-  

4. 1
7 
2019.03.14 රත්නපුර රත්නපුර 

 ලබඩ 
වතුයාමේ 
ජීවිත හා 
මේපල වලට 
අනතුරු දායක 
මලස පිිටීම 

මකාසේ 
 සේ 35 

මකාසේ 
 සේ 35 

මකාසේ 
පැල 80 

5. 1
8 
2019.05.07 පුත්තලම දංමකාටුව 

ඉඩම් 
සංවර්ධනය 
කර විකිණීම 

මකාසේ 
 සේ 21 

මකාසේ 
 සේ 21 

මකාසේ 
පැල42 

6. 1
9 
2019.06.17 මහනුවර තුම්පමන්ව 

මධයම 
අධිමව්නගී 
මාර්  
වයාපෘතිය 
සඳහා 
පවරාම න 
ඇති ඉඩමක් 
ීම 

මකාසේ 
 සේ 49 

මකාසේ 
 සේ 49 

 

- 

7. 2
0 
2019.06.17 මාතමල් උකුමවල 

හුන්වනසේගිරිය 
වතුයාමේ 
ජීවිත හා 
මේපල වලට 
අනතුරුදායක 
මලස පිිටීම 

මකාසේ 
 සේ 102  
මදල්  සේ 
05 

මකාසේ 
 සේ 100 
හා මදල් 
 සේ 05 
සහ 
මකාසේ 
 සේ 02 
ක අතු 
ඉවත් 
කිරීම 

- 
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වාර්තාව සකස් කිරීම හා  ාෂා පරිවර්තනය 

 

යමයහයීම හා  

අධීක්ෂණය  

  

කමනි සූරිආරච්චි මිය  
අධක්ෂ ජනරාල් (ක්රමසම්පාදන)  

(කෘෂිකර්ම අමාතාංශය) 

ඩබ්. ඩබ්. එස්. මංගල මහතා  

 

අධක්ෂ (සැලසුම් ) 

(කෘෂිකර්ම අමාතාංශය) 

වාර්තා ලබා ගැනීම හා 

සම්බන්ධීකරණය 

එච්. එල්. සී. එන්. යසව්නවන්දි  

යමයනවිය 

 

නියයෝජ  අධක්ෂ (සැලසුම්) 

(කෘෂිකර්ම අමාතාංශය) 

යසෝදුපත් බැලීම හා 

සම්බන්ධීකරණය  

එච්. පී. ඊ. එම්. තියස්රා මහතා  

 

සහකාර අධක්ෂ (සැලසුම්) 

(කෘෂිකර්ම අමාතාංශය) 

යතාරතුරු ලබා දීම 
සියලුම ආයතන ප්රධානීන් /අංශ ප්රධානීන් හා විෂය  ාර නිලධාරීන් 

 

වාර්තාව සකස් කිරීම  අයි. එස්. ඒ. යහ්වාපතිරණ මිය  

සංවර්ධන නිලධාරී  

(කෘෂිකර්ම අමාතාංශය) 

 

 ාෂා පරිවර්තනය - ඉංග්රීසි  

එස්. එම්. එන්. චතුරිකා සමරීර 

යමයනවිය 

  

 

 ාෂා පරිවර්තක  

(අග්රාමාත කාර්යාලය)  

 ාෂා පරිවර්තනය - යදමළ 

යමායහාමඩ් රිල්වාන් මහතා  

 

 

ෆර්සාන් රාසික් මහතා  

  

 

ඩුබායි තනාපති කාර්යාලය   

 

සම්බන්ධීකරණය, 

සංවර්ධන නිලධාරී  

(ජාතික යපායහාර යල්කම් 

කාර්යාලය)  

 

යපාත් බැඳීම හා මුද්රණය 

 

ප්රසම්පාදන අංශය (කෘෂිකර්ම අමාතාංශය ) 

 

 

 

 

ප්රකාශනය 

 

 

සැලසුම් අංශය (කෘෂිකර්ම අමාතාංශය)  
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