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3. ආඹතන, ඳහරන වහ භහන ම්ඳත් ංර්ධන අංලඹ 

ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං ාංිය ඹ ආඹතන, ඳහරන වහ භහන ම්ඳත් අාංලඹ, ෘෂි ාංර්ධන 
අාංලඹ, ෘෂි තහක්ණ අාංලඹ, ළරසුම් සභසවියම් වහ ඇියම් අාංලඹ, මුදල් අාංලඹ වහ අබන්තතය 
විණන අාංලඹ ලසඹන්ත වු ප්රධහන අාංල වඹක් ඹතසත් ාංවිධහනත ියඹ හර්ඹඹ වහ ර්තඹ ඉටු 
යනු රඵයි.  
 

 අභහතහාංලසං ඳහරන වහ භහන ම්ඳත් අාංලඹත ආඹතන තියතු, නී  තියතු, තළඳෆර, 
පුසතහරඹ වහ සල්නහහයඹ අඹත් සේ. විසලේසඹන්ත අභහතහාංලසං හභහන ඳරිඳහරන තියතු වහ 
සොඩනළගිල්සල් නඩත්තු තියතු සභභ අාංලඹ භඟින්ත ියදු සසර්. ඒ අනු, ඳවත වන්ත හර්ඹඹන්ත  
සභභ අාංලඹ විියන්ත ඉටු යනු රඵයි. 
 

 අභහතහාංල හර්ඹ භලයඩරසං වහ අභහත හර්ඹහරසං ියඹළුභ සඳෞද්ලි ලිපිසොනු 
ම්ඵන්තධ තියතු 
 

 අභහතහාංල හර්ඹ භලයඩරසං ඳළීම, භ, පිත, භ, ාඩහඩු, දුම්රිඹ ඵරඳර වහ හය ප්රසේල ඳර 
පිළිඵ තියතු 
 

 අභහතහාංල හර්ඹ භලයඩරසං වහ ඇභ  හර්ඹ භලයඩරසං අ හර, ාඩහඩු  වන ළටුහා වහ 
භන්ත විඹදම් ම්ඵන්තධ තියතු 
 

 අභහතහාංල කඹ හර්ඹ භලයඩර සතොයතුරු වහ මු.සය. 71 ඹතසත් තනතුරු අනුභත ය ළනීභ 
ම්ඵන්තධ තියතු 
 

 ියඹළුභ ාඩරධහරීන්තත අදහශ තනතුරු පුයහාඳහඩු පිය, ම්, ඵහ ළනීම්, ඳත්කිරීම්, උස කිරීම් වහ 
සථහන භහරු කිරීම් ම්ඵන්තධ තියතු 
 

 භහලයඩලි ාඩරධහරීන්තසේ ත්ම් වහ ඵළයම් රඵහ ළනීභ ම්ඵන්තධ තියතු / 
අභහතහාංලසං හර්ඹ හධන හර්තහ ඳහර්ලිසම්න්තතුත ඉ වරිඳත් කිරීසම් තියතු 
 

 භහන ම්ඳත් ශභනහයණඹ, සද්ශීඹ වහ විසද්ශීඹ පුහුණු ළඩතවන්ත ම්ඵන්තධ තියතු 
 

 ඇසතෝර්ාඩ ඵරඳර ම්ඵන්තධ යහකහරී තියතු 
 

 අභහතහාංලසං ඉඩම්, සොඩනළගිලි, ාඩර ාඩහ වහ ාංකහය ඵාංරහ ම්ඵන්තධ තියතු 
ඇතුළු භහන ඳරිඳහරනඹත අදහශ තියතු සභභ අාංලඹ භඟින්ත ියදු යනු රඵයි. 
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අනුභත තනතුු 

නහභ 
තනතුරු 
ාංහ 

සඳය සර් 
ියටි ාංහ 

ර්ඹ තුශ ියදු වූ සනස , ම් 
 ප්රර්තන 

ර්සං 
ියටි 

ාංහ 
විශ්රහභ 
ඹෆභ 

සථහන 
භහරු ,  
ගිඹ 

සථහන 
භහරු ,  
ඳළීමණි 

ඵහ 
ළනීම් 

උස , ම් සනත් 

ලේකම්  1 1 - - - - - - 1 

ලේකම්  

යහජය අභහතයහංලඹ 
1 1 - - - - - - 1 

අතිලර්ක ලේකම් 

(ශ්රී.රං.ඳ.ලව.ශේලලව) 
2 2 - 1 1 -  - 2 

අතිලර්ක ලේකම් 

(ශ්රී.රං.කස.ලව.ශේලලව) 
2 2 1 - - - - - 1 

ප්රධහන ූලරය ිලරධහී  1 - - - - - 
01 (ළ.ඵ. 
ඳදනභ භත) 

- 1 

ලජයසස වකහය 

ලේකම් 
4 3 - 1 2 - - - 4 

අධයක්ෂ (ලඳ ලව ය) 9 1 (ළ.ඵ.) - - - - - - 
1 

(ළ.ඵ.) 

අධයක්ෂ 

(ශ්රී.රං.කස.ස.ලව.I) 
4 1 (ළ.ඵ.) - - - - 

1 (ළ.ඵ. 
ඳදනභ භත) 

- 1 

අධයක්ෂ 

(ශ්රී.රං.ඳ.ලව.I) 
2 1 - - - - - - 1 

අධයක්ෂ 

(ශ්රී.රං.ර.ලව.I) 

 

1 1 - - - - - - 1 

අධයක්ෂ 

(දිසත්රික්ෂ කස.සකර්භ) 

 

25 18 5 - - 4 - - 17 

ප්රධහන ණකකහිකකහි 

 
1 1 - - - - - - 1 

ප්රධහන අබයන්තතය 

ශේණකක 
 

1 1 - - - - - - 1 

අබයන්තතය ශේණකක 
 

1 - - - - - -  - 

ණකකහිකකහී 

 
4 2 - 1 1 - - 

1* 
3 

වකහය ලේකම් 
 

7 6 - 1 - - - 
 

5 

* යහජය ඳිඳහරන අභහතයංලලඹන්ත කස.සකර්භ අභහතයහංලඹන අනුයුක්ෂත කය ඇත. 

 

3.භහන ම්ඳත් ශභනහයණඹ 

3.1 හර්ඹ භලයඩර ාංිය ඹ 
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අනුභත තනතුු 

නහභ 

තනතුු 

ංඛ්යහ 

ලඳය ලර් 

සිටි ංඛ්යහ 

ලඳය ර්ඹ තුශ සිදු ව ලනස වීම් 

 ප්රර්තන 

ර්ලේ 

සිටි 

ංඛ්යහ ශේශ්රහභ 

ඹෆභ 

සථහන 

භහු වී ගිඹ 

සථහන 

භහු වී 

ඳළමිණි 

ඵහ 

ණළනීම් 

උස 

වීම් 
ලනත් 

ිලලඹෝජය අධයක්ෂ 

/වකහය අධයක්ෂ  

(ශ්රී රං.ර.ලව. III/II) 
 

3 2 - 1 1 - - 

 

2 

ිලලඹෝජය අධයක්ෂ 

/වකහය  

අධයක්ෂ  

(ශ්රී රං.කස.ලව. III/II) 

4 3 - - - - 1 

 

2 

ිලලඹෝජය අධයක්ෂ/ 

වකහය අධයක්ෂ/ 

(ශ්රී රං.ඳ.ලව. III/II) 

3 1 - - - - - 

 

1 

ිලලඹෝජය අධයක්ෂ/ 

වකහය අධයක්ෂ/ 

(දීඳයහප්ත ත ලවහ  

III/II) 

2 1 - - - - - 

 

1 

ිලලඹෝජය අධයක්ෂ/ 

වකහය අධයක්ෂ/ 

(ශ්රී රං.ලත . වහ . 

තහ.ලව. 2 II/I) 

1 - - - - - - 

 

- 

ිලලඹෝජය අධයක්ෂ/ 

වකහය අධයක්ෂ/ 

(ලඳ ලව ය)  

ලදඳහර්තලම්න්තතු ණත 

III/II) 

58 61 1 - - - - 

 

60 

නීති ිලරධහී 

 
1 - - - - - - 

 
- 

නීති වකහය 

 
2 1 - - - - 1 

 
00 

ඹහන්තත්රික ඉංනේලන්තු 

 
1 1 - - - - - 

 
1 

ඳිඳහරන ිලරධහි 

 
4 3 1 - - - - 

 
2 

බහහ ඳිර්තක 

 
2 1 - - - - - 

 
1 

ලත යතුු වහ 

න්තිලලේදන තහක්ෂක 

ිලරධහී 

4 3 - - - - - 

 

3 

ලේකම්ලේ 

ම්ඵන්තධීකයක ලේකම් 
1 - - - - - - 

 

- 

ංර්ධන ිලරධහී 1221 1046 - 49 43 - - 

18** 

1022 

ංර්ධන වකහය 64 60 - 4 1 - - 

 

57 

** ලනත් ලවහන්ත රන ඉත් ලණ ස ඇත. 
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අනුභත තනතුු 

නහභ 

තනතුු 

ංඛ්යහ 

ලඳය 

ලර් සිටි 

ංඛ්යහ 

ලඳය ර්ඹ තුශ සිදු ව ලනස වීම් 

 

ප්රර්තන 

ර්ලේ 

සිටි 

ංඛ්යහ 

ශේශ්රහභ 

ඹෆභ 

සථහන 

භහු වී 

ගිඹ 

සථහන 

භහු වී 

ඳළමිණි 

ඵහ 

ණළනීම් 

උස 

වීම් 
ලනත් 

 

කස.ස ලභලවයුම් ිලරධහී 6 5 - - - - -  5 

පුසතකහරඹහිකඳති 1 1 - - - - -  1 

කහර්මික ිලරධහි 1 1 - - - - - 1** 00 

ඕර්සිඹර් ලණ ඩනළගිලි 1 - - - - - - 
 

1 

උදයහන ඳහරක 

(කස.සකර්භ උඳලේලක) 
1 1 - - - - - 

 
1 

යහජය කශභනහකයක 

වකහය 
57 43 - 4 4 - - 

 
43 

කශභනහකයක  වකහය 

 ( තහක්ෂණික ලන න ) 
4 4 - - - - - 

 
4 

තහක්ෂක වහඹක 1 - - - - - - 
 

0 

ිලලසචර ජහඹහඳ ශිේපී 1 1 - - - - - 
 

1 

වීඩීලඹෝ කළභයහ 

ක්රිඹහකු  
1 1 - - - - - 

 
1 

ශේදුලි ශිේපි 1 1 1 - - - - 
 

0 

ිඹදුු  71 55 2 2 3 - -  54 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක 70 64 - 1 - - - 
 

63 

ඵංණරහ බහයකු 1 1 - - - - - 
 

1 

පුසතකහර වහඹක 1 - - - - - - 
 

0 

ිඹ වහඹක 2 2 - - - - - 
 

2 

උදයහන කම්කු  6 6 - - - - - 
 

6 

කම්කු 1 1 - - - - - 
 

1 

** ලනත් ලවහන්ත රන ඉත් ලණ ස ඇත. 
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අනු 

අංකඹ 

නභ වහ තනතුය සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

1 

එම්.ලක්ෂ.ජී.එස.පී.ලක්ෂ. 

ජඹලවකය භවතහ. 

අධයක්ෂ (ළරසුම්) 

 

2016.01.05 
දකුණු ඳශහත් ළරසුම් 

ලේකම් කහර්ඹහරඹ 
  

2 ඩබ්.ඩබ්.එස. භංණර භවතහ. 

අධයක්ෂ (ළරසුම්) 

  2016.01.06 
දිසත්රික්ෂ ලේකම් කහර්ඹහරඹ 

වම්ඵන්තලත න 

3 
ලේ.සී. යලේපුය භවතහ 

(ශේධහඹක අධයක්ෂ. 

ශ්රී රංකහ වදම භ අිකකහිඹ) 

2016.02.12 
සලේල කනයුතු 

අභහතයහංලඹ 
  

4 එස.ආර්. කුභහයලේ භවතහ 

(ණකකහිකකහී) 

2016.02.25 ශ්රි රංකහ යුේධ වදාදහ   

5 ලක්ෂ.ජී.ඩී.එන්ත. ජඹසිංව මිඹ. 

(ණකකහිකකහී) 

  2016.02.26 ශ්රි රංකහ යුේධ වදාදහ 

6 පී.එම්.ඩබ්.එස. ගුකර්ධන මිඹ. 

(වකහය ලේකම්) 

2016.03.02 
යඵර් ංර්ධන 

ලදඳහර්තලම්න්තතු 
  

7 
එම්.ලක්ෂ.ලක්ෂ.ආර්. අලබ්ධීය මිඹ. 

අතිලර්ක ලේකම් (ඳහරන වහ 

භහන ම්ඳත් ංර්ධන) 

  2016.04.25 
භහජ ශේඵර ණළන්තවීම් වහ 

සුබහධන අභහතයහංලඹ 

8 එච් . පී .ඊ . එම් . තිලවයහ භවතහ. 

වකහය අධයක්ෂ (ළරසුම්) 

  2016.09.07 
යහඳසති කශභනහකයක වහ 

අධීක්ෂක ලදඳහර්තලම්න්තතු 

9 

එම්.ලක්ෂ.ලක්ෂ.ආර්. අලබ්ධීය මිඹ. 

අතිලර්ක ලේකම් (ඳහරන වහ 

භහන ම්ඳත් ංර්ධන) 

 

2016.09.13 

යහජය ඳිඳහරන වහ 

කශභනහකයක 

අභහතයහංලඹ 

  

10 
ඩි.සී. සිිඵේදන භවතහ. 

(ලජයසස වකහය ලේකම් ) 

 

2016.09.13 ඳිය අභහතයහංලඹ   

11 

ජී.එේ.ජී.ලඳලර්යහ මිඹ. 

(ලජයසස වකහය ලේකම්) 

 

 

  2016.10.19 ඵසනහහිය ඳශහත් බහ 

12 
එම්.ලක්ෂ.ටී. ජීනී මිඹ. 

(ලජයසස වකහය ලේකම්) 

 

  2016.11.09 අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

13 

ලක්ෂ.ය. ජඹලවකය භවතහ. 

(වකහය අධයක්ෂ  ළරසුම්) 

 

 

2016.11.22 ජනහිකඳති කර්ඹහරඹ   

3.2 සථහන භහරු , ම් පිළිඵ විසතය 
3.2.1 ( දීඳ හහාත  සේහ )    
      

   

ගු ii 
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අනු 

අංකඹ 
නභ වහ තනතුය 

සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

1 එච්.ජී.ඩී. පුසඳභහලි ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.01.01 

භහක සේහ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

2 
ඩී.එම්.පී.එම්. 

සසනවියත්න 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.02.01 අධහඳන අභහතහාංලඹ   

3 
ආර්.ඒ.ඩබ්.එස. 

යහකඳක් 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.02.01 
ඉඩම් වහ ප්ර ඳත්  

ළරසුම් 

සදඳහර්තසම්න්තතු 

  

4 
ජී.ආර්. දභඹන්ත  
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

2016.02.01 
ෘෂිර්භ 
සදඳහර්තසම්න්තතු. 

  

 

අනු 

අංකඹ 
නභ වහ තනතුය 

සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

1 
ඩබ්.ඒ.සී නසුන්තදය ීමඹ 

(ළඩතවන්ත වහය) 
2016.02.05 

ාංසෘ  තියතු 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

2 
එච්.පී. යණියාංව ීමඹ 

(ළඩතවන්ත වහය) 
  2016.04.26 

ගුන්ත විදුලි සොවි සේහ 

භධසථහනඹ 

3 සක්.යූ.එස. දභඹන්ත  ීමඹ 

(ාංර්ධන වහය) 
2016.08.01 

සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 
  

4 
ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්ත.ඒ. 

ාඩආයච්චි ීමඹ 

(ාංර්ධන වහය) 

2016.09.30 

 

සොවිකන ාංර්ධන 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

5 ආර්.එම්. භහයියාංව භඹහ 

(ාංර්ධන වහය) 
2016.10.24 

විසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 
  

6 එච්.සී.ඩී. ද සොයිහ භඹහ 

(නී  වහය) 
2016.10.31 

හන්තතහ වහ ශභහ 

තියතු අභහතහාංලඹ 
  

3.2  සථහන භහරු , ම් පිළිඵ විසතය 
3.2.2  ආශ්රිත සේඹ ( ාංර්ධන වහය ) 
 

3.2 සථහන භහරු විම් පිළිඵ විසතය 
3.2.3 ාංර්ධන ාඩරධහරී සේඹ  (ාංර්ධන ාඩරධහරී )  
 

ගු iii 

ගු iv 
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අනු 

අංකඹ 
නභ වහ තනතුය 

සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ 
යහජකහී 

සථහනඹ 
දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

5 
යි.එම්.පි.ඹහඳහ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

2016.02.01 
ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

6 
පී. විජිතයන්ත භඹහ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

  2016.02.01 භහම් සයජිසතහර් 

සදඳහර්තසම්න්තතු 

7 
සක්.ජී.ඒ.සක්. 
ළහාසඳටිඹහ භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.02.10 
ාංර්ධන උඳහඹභහර් 

වහ කහතන්තතය සශ 

අභහතහාංලඹ 

8 
එච්.ආර්.එස.එල්.එස. 
කඹ, ය ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

2016.02.24 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 
හර්ඹහරඹ 
තභන්තඩු 

  

9 
අයි.යූ. සතන්තනසෝන්ත 

ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.03.08 
ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු. 
  

10 සක්. සුභන්ත 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.03.09 

සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 

11 
යූ.ආර්.එන්ත.යි. ඵලයඩහය 

භඹහ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

2016.03.21 
සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 
  

12 ජී.පී. න්තදීඳනී 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.04.01 
විදුලිඵර වහ 
පුනර්කනනීඹ ඵරලක්  
අභහතහාංලඹ 

13 
ඩී.ආර්.ඒ.එම්.පී.එන්ත. 
 වහනහඹ භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

  2016.04.01 
උස අධහඳන වහ භවහ 

භහර් අභහතහාංලඹ 

14 
ඩබ්.එච්.එන්ත. කඹ ර 

ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.04.01 
සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 

15 එච්.ඒ. භහලි 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.04.01 

සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 
  

16 
සේ.සක්.ඒ.සී. අසබ්වික්රභ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

  2016.04.01 
සසද්ල තියතු 
අභහතහාංලඹ 

17 
බි.ජී.සී.පුසඳකුභහය භඹහ 

2016.04.01 
ශ්රී රාංහ දුම්රිඹ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

18 සේ. භරහ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.04.08 

යහක ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයණ 

අභහතහාංලඹ 
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අනු 

අංකඹ 
නභ වහ තනතුය 

සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ 
යහජකහී 

සථහනඹ 
දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

19 
සක්.එම්.එම්.එස. 
අසෝ භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.05.02 

ආඳදහ 

ශභනහයණ 

අභහතහාංලඹ 

  

18 සේ. භරහ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.04.08 

යහක ඳරිඳහරන වහ 

ශභනහයණ 

අභහතහාංලඹ 

19 
සක්.එම්.එම්.එස. 
අසෝ භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.05.02 

ආඳදහ 

ශභනහයණ 

අභහතහාංලඹ 

  

20 පි.එම්.ඩී.ඩී. ඳ යහක ීමඹ  
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.05.02 
විශ්රහභ ළටුහා 

සදඳහර්තසම්න්තතු  
  

21 
ඩබ්.ජී.අයි.ඩී. යහකඳක් 
ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.05.18 

ාංර්ධන උඳහඹභහර් 

වහ කහතන්තතය සශ 

අභහතහාංලඹ 

22 බී.එච්. අලනෝභහ මිඹ 

(ංර්ධන ිලරධහී) 

2016.05.31 

සොවිකන 

ාංර්ධන 

සදඳහර්තසම්න්තතු 

  

23 
ඩබ්.එම්.එස.ලක්ෂ. හර 

භඹහ 

(ංර්ධන ිලරධහී) 

2016.06.01 

ීමාඩස ඵර වහ රැකී 

යක්හ 

අභහතහාංලඹ 

  

24 
එච්.පී.ජී.එස.ලක්ෂ. 

හික්ෂලණ ඩපිටිඹ භඹහ 

(ංර්ධන ිලරධහී) 

  2016.06.01 
උස අධහඳන වහ භවහ 

භහර් අභහතහාංලඹ 

25 
එච්.ලක්ෂ.ලක්ෂ. ලඳලර්යහ 

මිඹ 

(ංර්ධන ිලරධහී) 

2016.06.01 

කහ  ප්ර ඳත්   

වහ ආර්ථි 

තියතු 

අභහතහාංලඹ 

  

26 
එච්.එේ.එස. සුනන්තදි 

(ංර්ධන ිලරධහී) 
  2016.06.01 

සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 

27 එම්.එස. ණජදීය 

(ංර්ධන ිලරධහී) 

2016.06.08 

සොවිකන 

ාංර්ධන 

සදඳහර්තසම්න්තතු  

  

28 එම්.එච්.එෂස.ුසදහ මිඹ. 

(ංර්ධන ිලරධහී) 

2016.06.15 
සයජිසට්රහ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
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අනු 

අංකඹ 
නභ වහ තනතුය 

සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහී 

සථහනඹ 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

29 
ලක්ෂ.ජී.ජඹන්තත පුසඳකුභහය 

2016.06.24 
කනහධිඳ  සල්ම් 

හර්ඹහරඹ 
  

30 
එම්.ජි.ආර්.එන්ත.හන්ත .ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී). 

 

2016.06.30 
ළවිලි ර්භහන්තත 

අභහතහාංලඹ  
  

31 එම්.සක්. , යියාංව 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.06.09 

සොවිකන ාංර්ධන 

සදඳහර්තසම්න්තතු 

32 එච්.එම්.එස.එස. සවේයත් ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.06.13 

සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 

33 එච්.ඒ.ඒ. විභහලි 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.06.13 

කහ  ප්ර ඳත්  වහ 

ආර්ථි තියතු 

අභහතහාංලඹ 

34 ඩී.ඒ.එස.පුබුදුකුභහය භඹහ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී)  
2016.07.01 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

35 එන්ත.පී.එන්ත. යහාංජි ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.07.01 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

36 පි.එම්.ක්රිහන්තත භඹහ  

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.07.01 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

37 , .එන්ත.ඒ. හාංකනහ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.07.01 

ළවිලි ර්භහන්තත 

අභහතහාංලඹ 
  

38 
එන්ත.ඩබ්.එම්. කන්තද්රහන්ත  

ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී)  

  2016.07.01 
ළවිලි ර්භහන්තත 

අභහතහාංලඹ 

39 එම්.එල්.එස.ගුණ ර ීමඹ. 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  201607.01 

ප්රහසද්ශී සල්ම් 

හර්ඹහරඹ - සවොයණ 

40 සේ.එම්.එන්ත. කඹසරිඹ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.07.08 

විසද්ල රැකිඹහ 

අභහතහාංලඹ 

41 
එල්.ඩබ්.එස.එල්. යහකඳක් 

ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.07.12 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 

හර්ඹහරඹ, 

ළශණිඹ  

42 සක්.එම්.පී.එස කන්තද්රියරි 

භඹහ (ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.07.01 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
 

 

43 එච්.එම්.එස.එස.කඹසේන 

ීමඹ (ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.07.01 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
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අනු 

අංකඹ  

නභ වහ තනතුය සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහී සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

44 ඩබ්.ඒ. එන්ත.එස.ීමහියහණි ීමඹ. 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.07.01 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
 

 

45 
අයි.ජී.එස.එම්. රාංහ ර 

ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.07.12 
ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
 

 

46 සක්.සක්.එන්ත.සක්. යණ, ය ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.07.28 

සොවිකන ාංර්ධන 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

47 
එම්.සක්.එන්ත. ආර්. සභොරමුසර් 

ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.08.01 
හරිභහර් 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

48 ආර්.සී.ඒ. ප්රිඹාංනී ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.08.01 

ාංර්ධන 

උඳහඹභහර් වහ 

කහතන්තතය සශ 

අභහතහාංලඹ 

49 එච්.එම්.ඒ.සක්. , යසෝන්ත ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.08.04 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

50 සී. අභයසෝන්ත ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.08.09 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

51 බී.ජී.ඩබ්.ජී. ගුණතුාං ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.08.15 

ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

52 අයි.ඒ.එන්ත. විසේ ර ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.08.19 
ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

53 
සක්.එම්. නදීහ  වහනහඹ 

ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.08.30 
ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

54 පී.පී.එන්ත. ඹහාඩ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.09.01 

ළවිලි ර්භහන්තත 

අභහතහාංලඹ 

55 
ජී.එම්. දභඹන්ත  

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.09.01 

සඳොල් හ කිරීසම් 

භලයඩරඹ 

56 
ජී.එල්.ඩී. රක්හන්ත   

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.09.01 

සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 

57 ජී.ජී.සෞරහ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.09.01 

ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 

හර්ඹහරඹ, 

අරත්ත  
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අනු 

අංකඹ  

නභ වහ තනතුය සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහී සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

58 එම්.ඒ.එන්ත. කුමුදුනී ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.09.01 

ප්රකහ විසලෝධන 

සදඳහර්තසම්න්තතු 
  

59 
එස.ලර්ීමරහ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.09.02 

ඉඩම් සොභහරිස 
කනයහල් 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

60 
එම්.බී.ඒ. භධුෂිහ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.09.21 

ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 
හර්ඹහරඹ, 
ඵද්සද්භ 

  

61 
සේ.ඒ. කඹන්ත  

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.10.03 

පුද්රයින්ත 
ලිඹහඳ වාංචි කිරීසම් 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

  

62 
එම්.ඩබ්.සී.එස. කුභහය භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.10.03 

ආඳදහ 

ශභනහයණ 

අභහතහාංලඹ 

63 
එච්.එම්.සී. සවේයත් ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.10.03 

සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 

64 

ආර්.එම්.ඩබ්.සක්. යත්නහඹ 

භඹහ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.10.04 
සයජිසට්රහර් 

සදඳහර්තසම්න්තතු 

65 සේ.ඒ.එස.එම්. කඹසරිඹ ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
2016.10.11 

සසද්ල තියතු 
අභහතහාංලඹ 

  

66 ආර්.බී.ඩී.බී. යහකඳක් භඹහ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.10.11 

සොවිකන සේහ 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

67 ඩී.ඒ. ඹහ කහන්තදනී 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.10.28 ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු 

68 වර්,  අසබ්ර්ධන 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
  2016.11.01 විසද්ල රැකිඹහ 

තියතු අභහතහාංලඹ 

69 
එන්ත.අයි.සක්. ළරෆනළර ීමඹ 

(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

 

2016.11.01 
භළ යණ සොීමන්ත 
බහ 

  

70 
එච්.ඒ.ඒ.එන්ත. සවේනආයච්චි 
භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.11.01 
ෘෂිර්භ 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

  

71 
එච්.ආර්.එස.අයි. පීරිස ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

  2016.11.01 
ෘෂිර්භ 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

72 එස.ඩී. දන්තතනහයහඹන 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 
 

2016.11.01 
සසද්ල තියතු 
අභහතහාංලඹ 

  

73 
එච්.ටී. සයෝහි,  ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.11.02 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 
හර්ඹහරඹ, 
සබ්රුර  
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අනු 

අංකඹ 

නභ වහ තනතුය සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

74 
යි.එම්.ටී. භල්හන්ත  
ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.11.07 
උස අධහඳන වහ 
භවහභහර් 
අභහතහාංලඹ 

75 ඩබ්.ආර්., . ද ියල්හ ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.11.07 
කහ  ප්ර ඳත්  හි 
ආර්ථි තියතු 
අභහතහාංලඹ 

76 
ඩී.සක්.එන්ත.ටී. 
සදොයකුඹුය ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.11.07 
ආඳදහ ශභනහයණ 
අභහතහාංලඹ 

77 
එම්.යූ.ඩී.ජී. කුභහයියරි 
ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.11.10 
පුයහවිදහ 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

78 එම්.ඩී.එස.ඒ. කුභහරි ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.11.11 
භළ යණ සොීමන්ත 
බහ 

  

79 ආර්.ඒ. සර්ණරතහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.12.01 
සසද්ල තියතු 

අභහතහාංලඹ 

80 එම්.ඒ.ඩබ්. ප්රනහන්තදු ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.12.01 
සසද්ල  තියතු 

අභහතහාංලඹ 
  

81 
ඒ.එම්.එන්ත. අත්තනහඹ 
ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.12.01 
සසද්ල තියතු 

අභහතයහංලඹ 
  

82 ඩී.එස. අරුභඵදුසේ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.12.01 
සොවිකන ාංර්ධන 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

  

83 එස.පී. එභහනුසල් භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

2016.12.02 
ධීය වහ කරක 
ම්ඳත් 
සදඳහර්තසම්න්තතු 

  

84 
ආර්.ඒ.එම්.එස. යණියාංව 
ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.12.08 
ාංර්ධන උඳහඹ 
භහර් වහ කහතන්තතය 
සශ අභහතහාංලඹ 

85 
එච්.සක්.එස. ාඩල්ීමණි 
ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.12.09 
ර්භහන්තත වහ හණික 
තියතු අභහතහාංලඹ  

86 
බී.එල්.එන්ත. ගුණියාංව 
ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

  2016.12.20 
ග්රහමීය ඹ ආර්ථිඹ 
පිළිඵ අභහතහාංලඹ 

87 
පී.එස. ාඩරාංගි ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

 
 

2016.12.20 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 
හර්ඹහරඹ, 
සදොඩන්තසොඩ  

88 
එච්.ඩී.සී.එන්ත. පිඹියරි 
භඹහ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී) 

 
 

2016.12.29 
ග්රහමීය ඹ ආර්ථිඹ 

පිළිඵ අභහතහාංලඹ 

89 

එස.එස. සවේයත් ීමඹ 
(ාංර්ධන ාඩරධහරී)  

 
2016.12.29 

ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 

හර්ඹහරඹ, 

ම්ඳව  
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  අනු 

අංකඹ 

නභ වහ තනතුය සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

1 
ආර්.සක්.එස.  වල්වහාඩ ීමඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය) 

2016.01.03 
 වසත්රික් සල්ම් 
හර්ඹහරඹ, හල්ර 

 
 

2 
කුමු වහ ඹාඩ අමත්ත ීමඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය)  

  2016.02.08 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 

හර්ඹහරඹ අක්මීය භන 

3 
ඩබ්.එම්. කුරියාංව ීමඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය) 

  2016.03.01 
අධහඳන 

අභහතහාංලඹ 

4 
ටී.එස.එස. සඳසර්යහ ීමඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය) 

  2016.03.03 
සො/මුසලිම් හන්තතහ 

විදහරඹ 

5 
ඊ.ඒ. ලිරහාඩ ීමඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය) 

2016.03.16 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් 
හර්ඹහරඹ, භවය 

 
 

6 
එස.ඒ.එන්ත. ාඩල්ීම,  ීමඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය) 

2016.04.25 
විණහධිඳ  
සදඳහර්තසම්න්තතු 

 
 

7 
ජී.යි.එස.සඳසර්යහ සභඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය)  

2016.07.20 
හරිභහර් 
අභහතහාංලඹ 

 
 

8 
ජී.එල්.ආර්. කහන්තදනී ීමඹ 
(යහක ශභනහයණ 
වහය) 

2016.08.01 
විණහධිඳ  
සදඳහර්තසම්න්තතු 

 
 

 

 

 

         

            

අනු 

අංකඹ 
නභ වහ තනතුය 

සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

1 එච්.ඒ.එම්. 

වතුරුියාංව 

(රිඹදුරු) 

2016.03.03 
භවනය වහ 
ඵසනහහිය ාංර්ධන 
අභහතහාංලඹ 

  

2 එච්.එස.සක්. අරුණ 
කුභහය 
(රිඹදුරු) 

2016.12.29 
නී ඹ , හභඹ වහ 
දක්ෂිණ ාංර්ධන 
අභහතහාංලඹ  

  

3 
ටී.ජී.ඩබ්. අසබ්යත්න 
(රිඹදුරු) 

  2016.02.13  යය ාංර්ධන වහ 
නජී,  අභහතහාංලඹ 

3.2 සථහන භහරු විම් පිළිඵ විසතය 

3.2.4  ඒහඵද්ධ සේඹ  (යහක ශභනහයණ වහය) 
 

 3.2 සථහන භහරු විම් පිළිඵ විසතය 
 3.2.5 ඒහඵද්ධ සේඹ (රිඹදුරු) 
 

ගු v 

ගු vi 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 17 

අනු 

අංකඹ 
නභ වහ තනතුය 

සථහන භහු වී ගිඹ සථහන භහු වී ඳළමිණි 

දිනඹ යහජකහි සථහනඹ දිනඹ යහජකහි සථහනඹ 

4 
පී.ආර්.සක්. 
සප්රේභකන්තද්ර 
(රිඹදුරු) 

  2016.04.01 කහ  වජීනඹ වහ 
යහක බහහ 
අභහතහාංලඹ 

5 
සේ.එම්.එස.සක්. 
කඹ ර 
(රිඹදුරු) 

  2016.06.06 යහක ඳරිඳහරන වහ 
ශභනහයණ 
අභහතහාංලඹ 

 

 

 

    

    

අනු 

අංකඹ 

ශේසතයඹ ලඳය ය (2015) ප්රර්තන ය (2016) 

රළබූ 

ංඛ්යහ 

අනුභත 

කශ 

ඉතිි 

ංඛ්යහ 

රළබූ 

ංඛ්යහ 

අනුභත 

කශ 

ඉතිි 

ංඛ්යහ 

1 සේඹත ඵහ ළනීම් - - - 6 4 2 

2 විබහ ඳළළත්, ම් 44 44 0 - - - 

3 ම්මු ඳරීක්ණ 
ඳළළත්, ම් 

- - - - - - 

4 සේඹ සථීය කිරීම් 1 1 - 24 7 17 

5 උස කිරීම් - - - 4 4 - 

6 ළටුහා ර්ධ ස, ම් 1307 1229 78 446 446 - 

7 සේඹ  වර්ක කිරීම් 1 1 - - - - 

8 ඵහ ළනීසම් ඳරිඳහටි 
ළසීම් 

- - - - - - 

9 සේඹ වළය ඹෆම් 1 1 - 3 3 - 

10 ළඩ තවනම් කිරීම් - - - - - - 

11 නළත සේඹ පිහිටු, ම් 1 1 - 1 1 - 

12 විනඹ ඳරීක්ණ - - - - - - 

13 විසද්ල ාඩහඩු අනුභත 
කිරීම් (සඳෞද්ලි) 

15 15 0 11 11 - 

3.3 ආඹතාඩ තියතු  

 
ගු vii 
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අනු 

අංකඹ 

ශේසතයඹ ලඳය ය (2015) ප්රර්තන ය (2016) 

රළබූ 

ංඛ්යහ 

අනුභත 

කශ 

ඉතිි 

ංඛ්යහ 

රළබූ ංඛ්යහ අනුභත 

කශ 

ඉතිි ංඛ්යහ 

14 විසද්ල ශිත් 
( වර්කහලීන- ඳලසකහත් 
උඳහධි) 

3 3 0 1 ාඩහඩු අනුභළ ඹ වහ 
යහක ඳරිඳහරන 
අභහතහාංලඹ සත ඹහ 
ඇත. 

15 අභහත භලයඩර ාංසද්ල 53 41 12(අනුභත 

සනොවු) 

55 48 7 (අනුභත 

සනොවු) 

16 ඇඳ ආයම්බ කිරීම් - - - - - - 

17 ඇඳ ාඩදවස කිරීම් - - - - - - 

18 ණඹ අනුභත කිරීම්  

 18. (i)   සද්ඳර  
( ඇසතෝර්ාඩ) 

9 9 0 1 1 0 

18. (ii)  හවන - - - - - - 

18. (iii) සනත් - - - - - - 

 
 
 

 
            

අනු 

අංකඹ 
ඳහසභහරහ 

පුහුණු 

ආඹතනඹ ිලරධහිඹහලේ නභ තනතුය කහර සීභහ 

ඳහසභහරහ 

ණහසතු 

( ු.මි.) 

 

1 
සදභශ බහහ 
ඩිහාසරෝභහ 

සොශම විලස 
විදහරඹ 

කුහාඩ සඵොයරළස 
ීමඹ 

වහය 
සල්ම් 

2016.01.15 0.012 

 

2 ආකහර්ඹ උඳහධිඹ 
සහායහසදණිඹ විලස 
විදහරඹ 

පී.එච්. වඳුන්තසවේ 
ීමඹ 

සකසඨ 
වහය 
සල්ම් 

2016.01.29 0.100 

 

3 
උස අධහඳනඹ  
දවහ ාංහනඹ 
පිළිඵ ඳහඨභහරහ  

කහ  උස 
අධහඳන 
භධසථහනඹ 

සක්.යූ. කඹසේය 
භඹහ 
 

වහය 
අධ් ඹක් 
 

2016.03.12  
ියත  වන 4 

0.020 
 

 

4 
කුහාඩ සඵොයරළස 
ීමඹ 

වහය 
සල්ම් 

2016.03.12 
 ියත  වන 4 

0.020 

 

5 A.A.T ඳහඨභහරහ 
ශ්රී රාංහ 
ණහධිහයන  
ශිල්පීඹ ආඹතනඹ. 

සී.එස. 
සවට්ටිආයච්චි ීමඹ 

ණහධිහරි 
2016.11.01 
2016.11.02 

0.011 

 

6 

ඳලසකහත් උඳහධිඹ 
 

සොශම විලස 
විදහරඹ 

එස.ඒ. නදීහ 
දර්ලනී ීමඹ 

වහය 
සල්ම් 

2016.11.15 0.125 

7 භධහ , යක්සොඩි 
ීමඹ 

වහය 
අධක් 

2016.11.15 0.127 

3.4  භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ - ලේශීඹ පුහුණු 
3.4.1  දීඳ යහප්ත ත ලවඹ  

  
 

ගු viii 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
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අනු 

අංකඹ 
ඳහසභහරහ 

පුහුණු 

ආඹතනඹ ිලරධහිඹහලේ නභ තනතුය කහර සීභහ 

ඳහසභහරහ 

ණහසතු 

( ු.මි.) 

 

8 ඳලසකහත් උඳහධිඹ 
රුහුණු විලස 
විදහරඹ 

ඒ.ආර්.එම්.ජී. 
නයත්න ඵලයඩහ 
භඹහ 

වහය 
අධක් 

2016.11.26 
ියත 

0.077 

 

9 ලහසරඳ  උඳහධිඹ 
ළරණිඹ විලස 
විදහරඹ 

සක්.ජී.ඩී.එන්ත. 
කඹියාංව ීමඹ 

ණහධිහරි 
2016.11.26 
ියත 

0.107 

ඳහඨභහරහ  ාංහ 7 වබහගී වූ ාඩරධහරීන්ත ාංහ 9 මුළු විඹදභ  0.602 

 

  

අනු 

අංකඹ 

ඳහසභහරහ පුහුණු  

ආඹතනඹ 

ිලරධහිඹහලේ 

නභ 

තනතුය කහර සීභහ ඳහසභහරහ 

ණහසතු 

ු.මි.  

1 
Joomla and 
Word Press 
බහවිතහසන්ත  
සබ් අඩවි 
ාංර්ධනඹ 
පිළිඵ සටි 
ඳහඨභහරහ 

ශ්රී රාංහ විෘත 
විලස විදහරඹ 

 

එච්.අයි.එම්. 
සද්ලප්රිඹ භඹහ 
 සතොයතුරු 

තහක්ණ 
ාඩරධහරී 

2016.05.28 - 
2016.08.06 
දක්හ   
අන්තත  වන 10.  
 

0.02 
 

2 
අයි.එම්.සේ. 

ප්රිඹදර්ලනී ීමඹ 

0.02 
 

ඳහසභහරහ  ංඛ්යහ 1 
  වබහගී ව ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 2 දාළු ශේඹදභ 0.04 

  

             

අනු 

අංකඹ 
ඳහසභහරහ 

පුහුණු 

ආඹතනඹ 

ිලරධහිඹහලේ 

නභ 
තනතුය කහර සීභහ 

ඳහසභහරහ 

ණහසතු ( ු.මි.) 

 

1 
ියහස ව 
 සහා - සයෝල් 
පුහුණු 

ීමසරෝදහ 
ආඹතනඹ 

ලහන්ත  වික්රභියාංව 
ීමඹ 
 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරි 
 

2016.02.13 -
2016.02.15 

0.016 
 

2 
භහධ 
ළඩමුළු 

ශ්රී රාංහ 
කනභහධ 
අබහ 
ආඹතනඹ 

පී.එන්ත. ජීනී 
ීමඹ 
 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරි 
 

2016.08.10 -
2016.08.12 

0.015 
 

3 ියවිල් විශ්රහභ 
ළටුහා ණන්ත 
ඵළලීභ වහ 
ස, ම් කිරීභ 

ාඩපුණතහ 
ාංර්ධන 
අයමුදර 
 

ආර්.පී.එන්ත. 
සුජීනී ීමඹ 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 
 

2016.11.02 -
2016.11.03 

0.017 

4 
එල්.ඒ.ඩී. දර්ලනී 
ීමඹ 
 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 
 

2016.11.02 -
2016.11.03 

0.017 

5 
ඉාංග්රීිය 
ඩිහාසරෝභහ 
 ( I - අ වඹය ) 

ශ්රී රාංහ 
ාංර්ධන 
ඳරිඳහරන 
ආඹතනඹ 

ාඩහයහ භහලි 
ීමඹ 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

2016.11.06 

0.025 

ඳහසභහරහ  ංඛ්යහ 4     වබහගී ව ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 5 දාළු ශේඹදභ 0.090 

3.4.2. ලත යතුු තහක්ෂක ලවඹ 

3.4.3. ංර්ධන ිලරධහී ලවඹ   

ගු ix 

  ගු x 
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අනු 

අංකඹ 

ඳහසභහරහ පුහුණු  

ආඹතනඹ 

ිලරධහිඹහලේ 

නභ 

තනතුය කහර සීභහ ඳහසභහරහ ණහසතු 

 ( ු.මි. ) 

   1. ඉාංග්රීිය 
ඩිහාසරෝභහ 
 ( II - අ වඹය ) 

ශ්රී කඹර්ධපුය 
විලස විදහරඹ 

එච්.සී.ඩී. 
සොයිහ ීමඹ 

නී  වහය 
2016.02.22 

ියත 

0.025 

   2. භූසෝලීඹ 
සතොයතුරු 
ඳද්ධ ඹ (GIS) 
 වන 08 
ඳහඨභහරහ 

සොශම විලස 
විදහරඹ 

අයි.එස.ඒ. 
සවේහඳ යණ 
ීමඹ 

ළරසුම් 
වහය 

2016.10.14.
ියත  වන 8ක් 

0.025 

   3. 
ඉාංග්රීිය 
ඩිහාසරෝභහ 

ශ්රී රාංහ  
ාංර්ධන 
ඳරිඳහරන 
ආඹතනඹ 

ඩී.එල්.ජී. 
 රයත්න භඹහ 

ෘෂි 
සභසවියම් 
ාඩරධහරී 

2016.11.13 

0.042 

ඳහසභහරහ  ංඛ්යහ 3 වබහගී ව ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 3 දාළු ශේඹදභ 0.092 
 

 

             

අනු 

අංකඹ 

ඳහසභහරහ පුහුණු  

ආඹතනඹ 

ිලරධහිඹහලේ 

නභ 

තනතුය කහර සීභහ ඳහසභහරහ 

ණහසතු  

( ු.මි.) 

1 ියහස ව 
සහාසයෝල් 
පුහුණු 

ීමරහසදෝ 
ආඹතනඹ 

ඹාඩ භධුෂිහ 
ඵලයඩහය ීමඹ 

යහක 
ශභනහයණ  
වහය 

2016.2.13 -15 
දක්හ  

0.016 

2 

විනඹ හර්ඹ 
ඳටිඳහටිඹ 

ශ්රභ අධඹන 
ආඹතනඹ 
 

ඩබ්.ඩී. අසනෝභහ 
නන්තදනී ීමඹ 
 

යහක 
ශභනහයණ 
 වහය  

2016.04 .26 – 
27 ,  28 දක්හ  

 

0.008 
 

3 
එස.ඒ.සේ. 
කතුරිහ ීමඹ 

යහක 
ශභනහයණ 
 වහය  

0.008 

ඳහසභහරහ  ංඛ්යහ 2 වබහගී ව ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 3 දාළු ශේඹදභ 0.032 
 

 

             

අනු 

අංකඹ 

පුහුණු  

ආඹතනඹ 

ඳහසභහරහ ිලරධහිඹහලේ 

නභ 

තනතුය කහර සීභහ ඳහසභහරහ 

ණහසතු 

 ( ු.මි.) 

1 ශ්රී රාංහ 
කනභහධ 
අබහ 
ආඹතනඹ 

භහධ 
ළඩමුළු 

ඩබ්.ජී. 
සප්රේභ ර භඹහ 

ළභයහ ශිල්පී 
2016.08.10 -11 
, 12 දක්හ 

0.015 

ළඩදාළු ංඛ්යහ 1               ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 1 දාළු ශේඹදභ 0.015 

 

 

3.4.4. ආශ්රිත ලවඹ  

3.4.5. යහජය කශභනහකයක  වකහය ලවඹ

  

3.4.6. තහක්ෂක ලවඹ ( කළභයහ ශිේපී )  

ගු xi 

ගු xii 

ගු xiii 
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අනු 

අංකඹ 

ඳහසභහරහ පුහුණු 

ආඹතනඹ 

ිලරධහිඹහලේ 

නභ 

තනතුය කහර සීභහ ඳහසභහරහ 

ණහසතු  

( ු.මි.) 

1 භූීම 
අරාංයණඹ 
පිළිඵ 
සටිහලීන 
ඳහඨභහරහ 

ඉ වකිරීම් 
ර්භහන්තත වහ 
ාංර්ධන 
අධිහරිඹ 

එම්.පී. ලිඹනභ 
ීමඹ 

ෘෂිර්භ 
උඳසද්ල 

2016.09.02  
ියත  වන 5ක් . 
(2016.09.28 
අන්ත ,  ඇත.) 

0.015 

ළඩදාළු ංඛ්යහ 1                ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 1  දාළු ශේඹදභ 0.015 

 

            

අනු 

අංකඹ 
ඳහසභහරහ 

පුහුණු 

ආඹතනඹ 

ිලරධහිඹහලේ 

නභ 
තනතුය කහර සීභහ 

ඳහසභහරහ 

ණහසතු 

(ු.මි ) 

1 පිළිළනීසම් 
ාඩරධහරි, 
දුයථන 
ක්රිඹහරු 
ාංර්ධනඹ 
පිළිඵ 
ළඩමුළු 

ාඩපුනතහ 
ාංර්ධන 
අයමුදර 

ඩී.ඒ. කඹර්ධන 
භඹහ 

හර්ඹහර 
හර්ඹ වහඹ 

2016.03 09 0.005 

ළඩදාළු ංඛ්යහ 1                ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 1  දාළු ශේඹදභ 0.005 
 

        

     

අනු 

අංකඹ 
ඳහසභහරහ 

පුහුණු 

ආඹතනඹ 
ිලරධහිඹහලේ නභ තනතුය කහර සීභහ 

ඳහසභහරහ 

ණහසතු 

(ු.මි) 

1 ක්රීඩහ වහ ඳරිය ප්රර්ධන 
 ඹ 

අභහතහාංලඹ තුශදී අභහතහාංල ාඩරධහරීන්ත සඳොදු  2016.01.25 0.007 

2 හඳෘ  ශභනහයණ 
ළඩතවන 

සවක්තර් 
සොබ්ඵෆඩු 
සොවි තියතු 
ඳර්සංණ වහ 
පුහුණු ආඹතනඹ 

ාංර්ධන ාඩරධහරී 
ශභනහයණ  
වහය 
ාංර්ධන වහය 

ාංර්ධන 
වහය/ 
ාංර්ධන 
ාඩරධහරී/ 
යහක ශ. 
වහය 
 

2016.04.27 0.05 

3 කත් ඳරිය  වන - 2016 
ළභරීභ 

අභහතහාංලඹ තුශදී 
අභහතහාංලසං ියඹලු 
ාඩරධහරීන්ත 

සඳොදු 2016.06.05 0.01 

4 
ප්රම්ඳහදන ක්රිඹහලිඹ 
ම්ඵන්තධ පුහුණු 
ළඩතවන 

අභහතහාංලඹ 
 තුශ දී 

ප්රම්ඳහදන හර්ඹඹත 
ම්ඵන්තධ ියඹලු 
ාඩරධහරීන්ත b 

සඳොදු 
2016.07.13 0.02 

5 
රිඹදුරු පුහුණු ළඩමුළු ලුණුම්සසවය 

 වම්ඳතන ාඩහඩු 
ාඩසක්තනසං දී 

අභහතහාංලසං 
රිඹදුරු භවතුන්ත 

රිඹදුරු 2016.09.11 
2016.09.12 

0.002 

 

 

3.4.7.  තහක්ෂණික ලවඹ - ( කස.සකර්භ උඳලේලක )

  

3.4.8. කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක ලවඹ  

3.4.9. දාදේ ලණහ සිදුකයන රද ශේශේධ ළඩනවන්ත 

ගු xiv 

ගු xvi 

ගු xv 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 22 

අනු 

අංකඹ 
ඳහසභහරහ 

පුහුණු 

ආඹතනඹ 
ිලරධහිඹහලේ නභ තනතුය කහර සීභහ 

ඳහසභහරහ 

ණහසතු 

(ු.මි) 

6 

හර්ඹහර සේහ 
ාඩපුණතහ ාංර්ධන 
ළඩතවන 

සේහ ාංසයණ 
අබහ 
ආඹතනඹ -  
සහායහසදණිඹ 

හර්ඹහර සේ 
සේසං ාඩරධහරීන්ත 

හර්ඹහර 
හර්ඹ 
වහඹ 

2016.11.05 
2016.11.06 

0.08 

7 
න යත සඳයදනක් අභහතහාංලඹ 

තුශදී 
අභහතහාංලසං 
ියඹලු ාඩරධහරීන්ත 

සඳොදු 2016.12.31 0.05 

ළඩදාළු ංඛ්යහ 7    දාළුශේඹදභ  ු.මි. 0.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ජහඹහඳ1). 2016.04.27 දින  ලවක්ෂනර් ලක බ්ඵෆකඩු ලණ ශේ කනයුතු ඳර්ලේක වහ 

පුහුණු ආඹතනලේ දී ඩබ්. ඩබ්.එස භංණර භවතහ ( අධයක්ෂ ළරසුම්) ශේසින්ත ංර්ධන 

ිලරධහීන්ත, ංර්ධනවකහය,  ව කශභනහකයක වකහය ලවලේ ිලරධහීන්ත 

වහ ඳත්න රද යහඳසති කශභනහකයක සිළිඵ පුහුණු ළඩනවන.  

 

 

2.(i-ii) 2016.11.05 , 2016.11.06 දින ර කහර්ඹහර 

කහර්ඹ වහඹක ිලරධහීන්ත වහ  ලවහ ංසකයක 

අබයහ ආඹතනඹ - ලප්ත යහලදණිලේ දී  ඳත්න රද 

කහර්ඹහර ලවහ ිලපුකතහ ංර්ධන ළඩනවන, යහජය 

අභහතයහංලලේ ලේකම් ඩී.වී. ඵන්තදුරලවන භඹහ,  නදීහ 

දර්ලණී මිඹ( වකහය ලේකම්) , භධුය භයගුකයත්න 

භඹහ (ංර්ධන ිලරධහී) ම්ඵන්තධීකයකඹ වහ වහඹ, 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක ිලරධහීන්ත ිලලඹෝජනඹ 

කයමින්ත ිලභේ තිරකසිි භවතහ ලඳ ේලතේ ඳවන 

දේමින්ත ළඩදාළු  ආයම්බකයන රද අසථහ. 

2.(iii-iv) නදීහ දර්ලණී මිඹ ( වකහය ලේකම්) ,  

ලේඛ්හ ලඳලර්යහ මිඹ, ( ලජයසස වකහය ලේකම්) 

ඩබ්.ඩබ්.එස. භංණර භඹහ  (අධයක්ෂ  ළරසුම්,) 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹකලවහ ිලපුකතහ  

ළඩනවන ලභලවඹවීභ. 

(2. v) 2016.12.31  වන ඳත්න රද   න යත 

සඳයදනක් ළඩතවන , න්තදන ගුණර්ධන 

භවතහසේ සද්ලණඹ වහ අභහතහාංලසං  

ාඩරධහරීන්තසේ වබහගීත්ඹ 

 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 23 

 

            

අනු 

අංකඹ 

ඳහසභහරහ පුහුණු 

ආඹතනඹ 

ිලරධහිඹහලේ නභ තනතුය කහර සීභහ 

1 පුසතහර 
සතොයතුරු කහර 

කහ  පුසතහර වහ 

ප්රසල්න භලයඩරඹ 
ආර්.පී.යූ. යිය කනහනන්තද 
සභඹ 

පුසතහරඹහධිඳ  2016.03.16 

2 
ආඹතන 
ාංග්රවසං 
විධිවිධහන පිළිඵ 
දළනුත් කිරීභ 

යහජය ඳිඳහරන වහ 

කශභනහකයක 

අභහතයහංලඹ 

සක්.යූ.එස. සෝයරසේ 
සභඹ 

යහක ශ. වහය 
 

2016.08.11 
2016.08.12 

3 ලයඩහඹම් ව 

පුද්ර 

අභිසප්රේයණඹ 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන 

ඳිඳහරන ආඹතනඹ 

 

එස.ඒ. නදීහ දර්ලනී ීමඹ 
 

වහය සල්ම් 2016.06.16 

 
4 

උත්ඳරහ ගුණසේය ීමඹ වහය සල්ම් 

5 

සඳොදු 
ප්රම්ඳහදනඹ 
 

සක්.ජී.ඩී.එන්ත.කඹියාංව ීමඹ ණහධිහරි 
 
2016 . 07. 25 
2016 . 07.  27 

 

6 ඒ., .ජියහ දභඹන්ත  ීමඹ 
 

වහය සල්ම් 
 

7 
එස.ඒ.නදීලහ දර්ලණි ීමඹ 

වහය සල්ම් 
 

8 
රාංසු තළබීභ 
පිලිඵ ළඩමුළු 

 

ඒ., .ජියහ දභඹන්ත  ීමඹ 
 

වහය සල්ම් 
 

2016 . 08 .10 
2016 . 08 .12 

9 එස.ඒ.නදීලහ දර්ලණි ීමඹ 
 

වහය සල්ම් 
 

10 
එස.ටී.ියරිභහන්තන වහය සල්ම් 

11 

මුර 

ශභනහරුන්ත 

සනොන අඹ 

දවහ අබන්තතය 

විනනඹ වහ 

ඳහරනඹ 

ඩබ්.එම්.ආර්., යක්සොඩි 

ීමඹ වහය අධක් 2016.9.20 

12 

පරදහයිතහඹ වහ 
ගුණහත්භ 
බහඹ ළඩිකිරීභ 
 

ඕ.එන්ත.ආර්. ඩී.ධර්භයත්න 

ීමඹ 

ාංර්ධන ාඩරධහරි 

 

2016.08.15 
 

13 භධුය භයගුණයත්න භඹහ 
 

ාංර්ධන ාඩරධහරි 
 

14 
එන්ත.එස.එන්ත.නළඳුයනසේ 
ීමඹ 
 

ාංර්ධන ාඩරධහරි 
 

15 ඩබ්.එල්.ඒ., යියාංව ීමඹ 
 

ාංර්ධන ාඩරධහරි 
 

16 බී.ඩබ්.භයියාංව  සභඹ ාංර්ධන ාඩරධහරි 
 

 

 

 

3. 4.10. ලන මිලේ ඳළළත්වු ඳහසභහරහ  
ගු xvii 
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පිටු 24 

අනු 

අංකඹ ඳහසභහරහ 
පුහුණු 

ආඹතනඹ 
ිලරධහිඹහලේ නභ තනතුය කහර සීභහ 

17 
යහක ූලර 
ශභනහයණඹ 
 

ශ්රී රංකහ ංර්ධන 

ඳිඳහරන 

ආඹතනඹ 

 

එච්.එම්.එන්ත.ජී.සවේයත් 
ීමඹ 
 

ාංර්ධන ාඩරධහරි 
 2016.08.18 

2016.08.19 
18 එන්ත.එස.එන්ත.නළඳුයනසේ 

ීමඹ 
ාංර්ධන ාඩරධහරි 

19 
යහක ූලර 
ශභනහයණඹ 
 

ඩී.සී.පී.එස. , යියරි සභඹ 
 යහක ශ. වහය 

 

2016.03.10 
2016.03.11 
 

20 ඒ.එම්.එන්ත.ජී. සවේයත් 
සභඹ 

21 

ආඹතන ාංග්රවසං 
විධිවිධහන 

එස.ඒ.සේ. කතුරිහ ීමඹ 
 

යහක 
ශභනහයණ. 
වහය 
 

2016.03.31 
2016.04.01 

22 ඩබ්.ඩී. අසනෝභහ නන්තදනී 
ීමඹ 

යහක ශභනහයණ 
වහය 

23 

යහක ූලර පිළිඵ 
ඳහඨභහරහ 

 
ඩී.එල්.පී.එස. , යියරි 
භඹහ 
 

යහක ශ. වහය 
 

2016.04.25 
2016.04.26 
 

24  ජී.ජී.සී.සේ. සඳසර්යහ ීමඹ ාංර්ධන ාඩරධහරී 

ළඩදාළු ංඛ්යහ 11  වබහගී ව ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 24 

 

 

3..4.11  ලේශීඹ පුහුණු පිළිඵ හයහංලඹ         
ශේශේධ ලවහ කහේඩ ඳහසභහරහ/ළඩදාළු 

ංඛ්යහ 

වබහගී ව ිලරධහීන්ත 

ංඛ්යහ 

ශේඹදම් කශ දාදර 

(ු.මි) 

දීඳ යහප්ත ත ලවහර ිලරධහීන්ත 7 9 0.60 

ලත යතුු තහක්ෂක ලවලේ ිලරධහීන්ත 1 2 0.04 

ආශ්රිත ලවලේ ිලරධහීන්ත  3 3 0.09 

ංර්ධන ිලරධහී ලවලේ ිලරධහීන්ත 4 5 0.09 

තහක්ෂණික ලවලේ ිලරධහීන්ත -(කස.සකර්භ උඳලේලක) 1 1 0.01 

තහක්ෂණික ලවලේ ිලරධහීන්ත - (කළභයහ ශිේපී ) 1 1 0.01 

යහජය කශභනහකයක  වකහය ලවලේ ිලරධහීන්ත 2 3 0.03 

කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹක ලවලේ ිලරධහීන්ත 1 1 0.03 

දාදේ ලණහ සිදුකයන රද ශේශේධ ළඩදාළු 7 ලඳ දු 0. 23 

ලන මිශලේ ඳත්න රද ළඩදාළු  11 24  

එකතු  38 49 1.13 

  

 

ගු xviii 
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පිටු 25 

 

 

                      
 

අනු 

අංකඹ  

ළඩනවන ප්රධහනඹ කශ 

ආඹතනඹ  

වබහගි ව 

ිලරධහිඹහ / 

 

තනතුය  ශේලේශීඹ 

පුහුනු රද 

යන 

කහර සීභහ 

1 

ෘෂිර්භ ාංර්ධනඹ 
පිළිඵ කහතන්තතය 
අයමුදල් වුන්තියරසඹහි 
39 සාඩ මුළු 
 

ෘෂිර්භ 
ාංර්ධනඹ 
පිළිඵද 
කහතන්තතය 
අයමුදර  (IFAD) 

බී.විකඹයත්න භඹහ සල්ම් ඉතහලිඹ 
2016.02.17   
2016.02.18 

2 

ආියඹහ - ඳළියපික් 
රහඳසං නහන්තතය 
පිළිඵ සොීමසම් 26 
ළාඩ මුළු 
 

සරෝ ආවහය 
වහ ෘෂිර්භ 
ාංවිධහනඹ  

ඩී.ිය. ියරිඵද්දන 
භඹහ   

සකසඨ 
වහය 
සල්ම් 
(ආඹතන) 

පිලිපීනඹ 
2016.02.22 
2016.02.26 

3 
ග්රහමීය ඹ ාංර්ධනඹ වහ 
ක්ෂුද්ර ණඹ රඵහදීසම් 
ක්රභසේදඹ පිළිඵ පුහුණු 
ළඩතවන  
 

අප්රිහනු 
ආියඹහනු ග්රහීමඹ 
ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  
(AARDO)  
අප්රිහනු  

භධහ , යක්සොඩි 
ීමඹ 

වහය 
අධක් 
(ාංර්ධන)         

ඵාංේරහසද්ලඹ 
2016.02.23      
2016.03.05 

4 
ආර්.ජී.උත්ඳරහ 
ගුණසේය ීමඹ  

වහය 
සල්ම් 
(ආඹතන) 

ඵාංේරහසද්ලඹ 
2016.02.23      
2016.03.05 

5 
ාංර්ධනඹ න යතල් 
වහ  න, න ෘෂි - 
ආර්ථි 
ශභණහයණඹ පිශඵ 
ළඩමුළු  

භවකන චීන 
ූලවහලයඩු  

ඩී.එම්.ආර්. 
කුභහයියරි භඹහ  

ප්රධහන 
ණහධි
හරී     

චීනඹ 
2016.04.15 
2016.05.05 

6 
පි.එල්.නහභසේන 
භඹහ  

ප්රධහන 
අබන්තතය 
විණ 

චීනඹ 
2016.04.15 
2016.05.05 

7 

ආඳදහ වහාඩඹ අඩුකිරීභ 
වහ හරගුණි 
සනස, ම් වහ 
ඔසයොත්තු දීභ පිළිඵ 
කහතන්තතය ළඩමුළු 

අප්රිහනු 
ආියඹහනු ග්රහීමඹ 
ාංර්ධන 
පිළිඵ 
ාංවිධහනඹ  
(AARDO) 

ඩබ්.ඩබ්.එස.භාංර 
භඹහ  

අධක් 
(ළරසුම්) 

ළම්බිඹහ  
2016.05.09    
2016.05.13 

8 

“ යහය ග්රහමීය ඹ 
ාංර්ධනඹක් වහ 
ඉඩම් ප්ර ඳත් ” 
භළසඹන්ත ඳත්න රද 
ඉඩම් ප්ර ඳත්   
අධඹන වහ පුහුණු 
ළඩතවන 

ඉඩම් ප්ර ඳත්  
අධඹනඹ වහ 
පුහුණු පිලීඵ 
කහතන්තතය 
පුහුණු 
භධසථහනඹ  
(ICLPST)   

ජි.ජී. වරිසකන්තද්ර 
භඹහ ( කහ  
සඳොවහය සල්ම් 
හර්ඹහරඹ)  

වහය 
අධක් - 
කුරුණෆර  

තහයිහනඹ 
2016.05.20   
2016.06.17 

9 

ආියඹහ  යතල් වහ 
ෘෂිහර්ීම වහ ඳශු 
ම්ඳත් ආයක්ෂිත 
බහවිතඹ පිළිඵ 
ළඩමුළු 
 

සොරිඹහනු කන 
යකඹ  

සී.එස 
සවට්ටිආයච්චි ීමඹ  

ණහධි
හරී 

සොරිඹහනු 
කනයකඹ  

2016.05.22 
2016.05.28 

10 

“ හර්ක් යතර ඹවඳත් 
ෘෂිහර්ීම පිලිසත් 
සථහඳනඹ කිරීභ ”  
 

සරෝ ආවහය 
වහ ෘෂිර්භ 
ාංවිධහනඹ 

එම්.ජී. අජිත් 
පුසඳකුභහය භඹහ  

ාඩසඹෝක 
අධක් 
(ෘෂි 
සේහ ) 

තහයිරන්තතඹ  
2016.05.25 
2016.05.27 

න යන ලඳය දනක්ෂ 2016.12.31-

ංර්ධන ිලරධහී  භධුය භයගුකයත්න 

භවතහ ළඩනවන වඳුන්තහලදමින්ත 

3.5 භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ - ශේලේශීඹ පුහුණු 
3.5.1 දීඳ යහප්ත ත ලවඹ    
 ගු xix 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 26 

අනු 

අංකඹ  

ළඩ ළඩනවන 

නවන 

ප්රධහනඹ කශ 

ආඹතනඹ  

වබහගි ව 

ිලරධහිඹහ  

 

තනතුය  ශේලේශීඹ 

පුහුනු රද 

යන 

කහර සීභහ 

11 

ාංර්ධනඹ න 
යතර ෘෂිහර්ීම  
ාඩසඳහදන ාංයණඹ 
, භ වහ 
ක්රභසේදඹක් ස 
කිරීභ පිළිඵ 
ළඩමුළු 
 

භවකන චීන 
ූලවහලයඩු  

සක්.එච්.ඩබ්.භසවේ
ස රුණහයත්න  
                          
 

වහය අධක් 
 ( කහ  සඳොවහය 
සල්ම් 
හර්ඹහරඹ) 

චිනඹ  
2016.06.02 
2016.06.22 

12 

උදහන සඵෝ වහ 
ඳසු අසනු 
ශභනහයණ 
ක්රභඹන්ත පිළිඵ 
කහතන්තතය පුහුණු 
ළඩමුළු  

ආියඹහනු 
ආවහය වහ 
හෂිර්භඹ 
පිළිඵ 
ආඹතනඹ   
(AFACI) 

ඒ.ජී. ඪී. එස. සක්. 
විසේසුන්තදය  

වහය අධක් 
 ( කහ  සඳොවහය 
සල්ම් 
හර්ඹහරඹ) 

තහයිරන්තතඹ  
2016.06.15 
2016.06.28 

13 
 
අියඹහ ඳළියෆික් ඉඩම් 
ඳරිවයණඹ පිළිඵ 
ළඩමුළු   

සරෝ ආවහය 
වහ ෘෂිර්භ 
ාංවිධහනඹ 
නසීරන්තතඹ 

ආකහර්ඹ 
එච්.එම්.එස. 
හීන්තසන්තද භඹහ  
  
 

අ සර්  
සල්ම් 
 ( ෘෂි තහක්ණ) 
 

තහයිරන්තතඹ 
2016.06.27 
2016.06.29 

14 

 
එච්.එම්. 
ඒ.යූ.සක්.සවේයත් 
ීමඹ. 

අධක්  
(ාංර්ධන), 

තහයිරන්තතඹ 
2016.06.27 
2016.06.29 
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ෘෂි ාංහනඹ 
පිළිඵ 
න්තාඩසේදනඹ වහ 
උඳසද්ලණඹ පිළිඵ 
රහපීඹ පුහුණු 
ඳහඨභහරහ .  
 

ආියඹහ 
ඳළියෆික් භහක 
ආර්ථි 
මුළු  
(ESCAP) 

ජී.සක්.ඩි. එච්. 
භළණිසක් ීමඹ  

ාංහසල්නඥ සොරිඹහ 
2016.06.27 
2016.07.01 

16 
ෘෂිහර්ීම 
ප්ර ඳත් ඹක් ස 
කිරීභ  

කඳහන අන්තතර් 
කහ  
වසඹෝගීතහ 
ආඹතනඹ 
(JICA) 

 වලඳහ අසේපිටිඹ 
ීමඹ. 

වහය අධක් 
(ළරසුම්)                                          

කඳහනඹ 
2016.08.14 
2016.09.17 

17 

ග්රහමීය ඹ අන්තතර් 
හුභහරු පිළිඵ 
භරඹහියඹහනු 
අත්දළකීම් - ග්රහමීය ඹ 
පුහුණු ආඹතනඹ  

අප්රිහනු 
ආියඹහනු 
ග්රහීමඹ 
ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  
(AARDO) 

සක්.එම්. යි.එස 
සඵොයරළස ීමඹ 

වහය සල්ම් 
(ආඹතන) 

භළසල්ියඹහ 
2016.08.14   
2016.08.26 

18 

ගිණිසොණ  ව 
ආියඹහ  යතර 
ඳශු ම්ඳත් 
ාඩසඳහදනසංදී 
පිතන වරිතහහය 
හයූන්ත ළඩි වියණු 
කිරීභ පිළිඵ 
ළඩමුළු 
 

 
වරිතහහය හිය 
පිළිඵ 
ෘෂිහර්ීම 
ඳර්සංණ 
භධසථහනඹ 
(NZAGRC) 

එේ.එම්. ඒ.යූ.සක්. 
සවේයත් ීමඹ 

අධක් 
( ාංර්ධන ) 

ඉන්තදුාඩියඹහ
 

2016.08.16 
2016.08.17 

19 

කර්භ තශහපීඹ යතර 
ඳරතුරු ප්රර්ධනඹ -
10 න මුළු. 
 

පිලිපීන යකඹ  
ආකහර්ඹ 
එච්.එම්.එස. 
හීන්තසනන්තද භඹහ. 

අ සර් සල්ම්  
(ෘෂිතහක්ණ) 

පිලිපීනඹ 
2016.08.30 
2016.09.20 

අනු 
අාංඹ  

ළඩ ළඩතවන 
තවන 

ප්රධහනඹ ශ 
ආඹතනඹ  

වබහගි වූ 
ාඩරධහරිඹහ  

 

තනතුය  විසද්ශීඹ 
පුහුනු රද 

යත 

හර සීභහ 
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ෘෂි - ආවහයභඹ 
අාංලඹ ඳදනම් 
යාඩීමන්ත  යහය 
ග්රහමීය ඹ ජීන ඳළළත්භ 
ළඩි වියණු කිරීභ වහ 
ප්ර ඳත්  ස කිරීභ 
වහ වූ හච්ඡහ 
 

අන්තතර් කහ  
ම්රු 
හර්ඹහරඹ  
(ILO) 

එන්ත.පී., .සී. 
පිඹ ර භඹහ 

අ සර් 
සල්ම් 
(ඇියම්  වහ 
සභසවියම්) 

සවිට්ර්රන්තතඹ 
2016.09.26 
2016.09.30 
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ආියඹහනු ඳළියෆික් 
ආර්ථීඹ පිළිඵ 
සරෝ  සශද 
ාංවිධහනසං ප්රහසද්ශීඹ 
උස ෘත්තීඹ 
අනුරඳන  කුරතහ 
ඳහඨභහරහ  
 

සශදහභ වහ 
ාංර්ධනඹ 
පිළිඵ 
තහයිරන්තත 
අන්තතර් කහ  
ආඹතනඹ 
(TIITD) 

ඩී., . 
ඵන්තදුරසේන 
භඹහ 

යහක සල්ම් තහයිරන්තතඹ 
2016.10.10 
2016.10.14. 
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කහ  පරදහයිතහ 
ාංවිධහනසං 
ප්රධහනීන්තසේ 57 ළාඩ 
මුළු 
 

ආියඹහනු 
ළුරදහ කතහ 
ාංවිධහනඹ  
(APO) 

බී.විකඹයත්න 
භඹහ  

සල්ම්  භළසල්ියඹහ 
2016.10.19 
2016.10.21 

23 

ාංර්ධනඹ න 
යතල් වහ න, න 
ෘෂි - ආර්ථි 
ශභනහයණඹක් 
භළසඹන්ත වූ හච්ඡහ 

භවකන චීන 
ූලවහලයඩු 

එස. 
එල්.ජි.ඵන්තදුියරි.භ
ඹහ  
 

ප්රධහන 
ණහධිහරී  
 

චීනඹ 
 

2016.11.02  
2016.11.08 

24 
පි.එස.එස. 
විසේයත්න  භඹහ  
 

  සකසඨ 
වහය සල්ම් 
(ප්රම්ඳහදන)                    

2016.11.02  
2016.11.08 

25 
භධහ 
, යක්සොඩි ීමඹ  

වහය 
අධක් 
(ාංර්ධන ) 

2016.11.02  
2016.11.08 

26 
ඊ.එම්.එස. 
ඒනහඹ  භඹහ  

වහය 
අධක් 
(ාංර්ධන ) 

2016.11.02  
2016.11.08 
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කුඩහ වහ ක්ෂුද්ර ෘෂි -
ආවහය ස කිරීසම් 
හඳහය ර 
ළුරදහ කතහ ඉවර 
නළාං, භ වහ 
හන්තතහන්තත බහවිතහ 
ශවළකි පරදහයිතහ 
ක්රභසේදඹන්ත පිළිඵ 
පුහුණු ළඩමුළු 
 

ආියඹහනු 
පරදහයිතහ 
ාංවිධහනඹ  
(APO) 

සක්.ජී.ඩී.එන්ත. 
කඹියාංව ීමඹ  

ණහධිහරී 
(හඳෘ  වහ 
මුදල් ) 

ඉන්ත වඹහ 
2016.11.07   
2016.11.11 

28 

ෘෂිහර්ීම 
ාඩසඳහදන වහ අඹ 
දහභ 
ශභනහයණසං 
තහක්ණි ළඩි වියණු 
කිරීභ ළඩමුළු  
 

අප්රිහනු 
ආියඹහනු 
ග්රහීමඹ 
ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  
(AARDO) 

එස.ටි. 
ියරිභහන්තන ීමඹ  

වහය සල්ම් 
(ෘෂි සේහ ) 

තහයිරන්තතඹ 
2016.11.13 
2016.11.19 
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අනු 

අංකඹ  

ළඩ ළඩනවන 

නවන 

ප්රධහනඹ කශ 

ආඹතනඹ  

වබහගි ව 

ිලරධහිඹහ  

 

තනතුය  ශේලේශීඹ 

පුහුනු රද 

යන 

කහර සීභහ 

29 
2016 KOPIA - ඉවශ 
ාඩරධහරින්ත වහ 
සොරිඹහනු ශීත් 

අත්තර් කහ  
ෘෂිර්භඹ 
පිළිඵ 
සොරිඹහනු  
ළඩතව 
(KOPIA) 

බි.විකඹයත්න 
භඹහ  

සල්ම්  සොරිඹහ 
2016.11.14 
2016.11.18 

30 

ෘෂිහර්ීම වහ 
ග්රහමීය ඹ ාංහන 
ම්ඵන්තධ  යහය 
අයමුණු අධීක්ණඹ  
 

 
(AFMA)හෂි
ර්භ  වහ ආවහය 
අසරවිඹ පිළිඵද 
ළඩමුළු 

එස.එල්.ජී. 
ඵන්තදුියරි භඹහ  

ප්රධහන 
ණහධිහරී 

තහයිරන්තතඹ 
2016.11.15 
2016.11.16 

31 නළසනහිය 
ආියඹහ  යතර 
ෘෂිහර්ීම මුළු 
 

නළසනහිය 
ආියඹහ  
යතර 
ෘෂිහර්ීම 
මුළු 

එන්ත.පී., .සී. 
පිඹ ර භඹහ  
 

අ සර් සල්ම් 
ඇියම් වහ 
සභසවියම්  

සොරිඹහ 

2016.11.28 
2016.11.29 

32 
ඩී.සක්.එම්. 
ආර්. කුභහයියරි 
භඹහ  

 
ප්රධහන 
ණහධිහරී 

සොරිඹහ 

33 

හඵන්ත 
භතුලිතතහඹ පිළිඵ 
ධහරිතහ ාංර්ධන 
ළඩමුළු   
 

සරෝ ආවහය 
වහ ෘෂි ර්භ 
ාංවිධහනඹ 
(EX-ACT) 

ඩී., . 
ඵන්තදුරසේන 
භඹහ  

යහක සල්ම්  ඉන්ත වඹහ 
2016.12.12 
2016.12.15 

34 

ෘෂිහර්ීම 
වසඹෝගීතහඹ 
පිළිඵ 05 න 
බිම්සසතක් මුළු 
 

බිම්සසතක් 
මුළු 
(BIMSTEC) 

පී.එන්ත.එන්ත. 
කඹසනත්  භඹහ  

ාඩසඹෝක 
අධක් 
(හඳෘ  ) 

භූතහනඹ 
2016.12.28 
2016.12.29 
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අනු 

අංකඹ  

ළඩනවන ප්රධහනඹ 

කශ 

ආඹතනඹ  

වබහගි වලේ   

 

තනතුය  ශේලේශීඹ 

පුහුනු රද 

යන 

කහර සීභහ 

1 

ග්රහමීය ඹ  ාංර්ධනඹ 
පිළිඵ භූසෝලී ඹ 
සතොයතුරු ඳද්ධ  
ර සඹදවුම් පිළිඵද 
පුහුණු 

ග්රහමීය ඹ 
ාංර්ධනඹ 
පිලීඵ කහ  
ආඹතනඹ 

අයි.එස.ඒ.සවේහඳ යණ 
ීමඹ 
 

ළරසුම් 
වහය 

ඉන්ත වඹහ 
 

2016.01.04 
2016.01.13 

2 
හඳෘ  
විලසසල්ණඹ 
පිළිඵ පුහුණු -  

අප්රිහනු 
ආියඹහනු 
ග්රහීමඹ 
ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ   

ආර්.ඒ  අයවින්තද භඹහ 
ාංර්ධන 
වහය 

ඊජිහාතු 
 

2016.01.15  
2016.03.31 

3.5.2.ආශ්රිත ලවලේ ිලරධහීන්ත (ංර්ධන වකහය) 

        

 

ගු xx 
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අනු 

අංකඹ  

ළඩනවන ප්රධහනඹ 

කශ 

ආඹතනඹ  

වබහගි වලේ   

 

තනතුය  ශේලේශීඹ 

පුහුනු රද 

යන 

කහර සීභහ 

3 

ාංර්ධනඹ න 
යතර 
ෘෂිහර්ීම  
ාඩසඳහදන 
ාංයණඹ , භ 
වහ ක්රභසේදඹක් 
ස කිරීභ පිළිඵ 
ළඩමුළු 

භවකන චින 
ූලවහලයඩු 

 
 
ටී.එම් .ඒ.පී. 
සතන්තනසෝන්ත භඹහ 

 
ළඩතවන්ත 
වහය 

චීනඹ 
2016.06.02 
2016.06.22 

4 

සද්ලගුණි 
විඳර්ඹහ ව 
ආවහය 
සුයක්ෂිතතහ 
 

ආවහය 
සුයක්ෂිතතහ 
භධසථහනඹ   
(FSC) 

ආර්.එස භළරළේතන්තත්රි 
ීමඹ 

ෘෂී 
ාංර්ධන 
ාඩරධහරී   -
හල්ර 

තහයිරන්තතඹ 
2016.07.25 
2016.08.12 

5 

 
ග්රහමීය ඹ අනුරඳතහ 
පිළිඵ 
භරඹහියඹහනු 
අත්දළකීම් 

අප්රිහනු 
ආියඹහනු 
ග්රහීමඹ 
ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  
(AARDO) 

 
භාඩ කඹියාංව ීමඹ 

ළඩතවන්ත 
වහය 

භළසල්සීඹහ 
2016.08.14 
2016.08.26 

6 

ග්රහමීය ඹ ප්රසද්ල ර 
 යහය ජීනඹක් 
වහ  ක්ෂුද්ර 
හඳහය ළඩි වියණු 
කිරීභ පිළිඵ පුහුණු 
ළඩමු 
 

අක්ඵහර් වීමඩ් 
හන්ත ග්රහීමඹ 
ාංර්ධන 
භධසථහනඹ 
(AARDO) 

බී.ඒ. අසනෝභහ 
භල්හන්ත  ීමඹ 

 
අඹළඹ 
වහය 

ඳකිසථහනඹ 
 

2016.08.22 
2016.08.28 

7 

ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන 
ළඩතවන්ත 
ළරසුම් කිරීභ වහ 
ශභණහයනඹ 
 

ඉන්ත වඹහනු 
තහක්ණි 
ව ආර්ථි 
වසඹෝගීතහ
ඹ  (ITEC) / 
තහක්ණි 
වසඹෝගිතහ
ඹ  (TCS)  
සොශම ක්රභඹ 

ඩබ්.ජී.සුත් වික්රභසේ 
භඹහ 

ාංර්ධන 
වහය 

ඉන්ත වඹහ 
2016.10.31 
2016.11.27 

වබහගී ව ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ 7 
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අනු 

අංකඹ  

ළඩනවන ප්රධහනඹ කශ 

ආඹතනඹ  

වබහගි ව 

ිලරධහිඹහ  

තනතුය  ශේලේශීඹ 

පුහුනු රද 

යන 

කහර සීභහ 

1 

ඳහරිසබෝගිඹන්තසේ 
ප්ර කහය වහ 
ඳහරිසබෝගි කීම් 
පිළිඵ කහතන්තතය 
පුහුණු 

ඳහරිසබොගි ාංදඹ -
පීනන්තේ  (CAP)  

සක්.ජි. 
කඹන්තත 
පුසඳකුභහය 
භඹහ   

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

භළසල්ියඹහ 2016.04.17    
2016.04.24 

2 

ග්රහමීය ඹ ාංර්ධනඹ 
පිළිඵ පුහුණු 
ළඩමුළු 
EICA  

අප්රිහනු ආියඹහනු 
ග්රහීමඹ ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  (AARDO) 

එච්.පී.එස. 
පි.පී. 
එස.කුභහය  
 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

ඊජිහාතු 2016.07.10 
2016.09.25 

3 

ආඳදහ ශභනහයණ 
ක්රභසේදඹන්ත වහ 
වහාඩඹ අභ කිරීසම් 
ක්රසභෝඳහඹන්ත 

අප්රිහනු ආියඹහනු 
ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  (AARDO) 

ඩබ්. ජී.රුවිාඩ 
සභසනවිඹ 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

ඉන්ත වඹහ 2016.07.11 
2016.08.07 

4 

 වළිඳුභ අභ කිරීභ 
වහ ග්රහමීය ඹ 
වළකිඹහන්ත 

අප්රිහනු ආියඹහනු 
ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  (AARDO) 

ඩී.ඩබ්. 
අධිහරී 
සභසනවිඹ  

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

ඉන්ත වඹහ 2016.07.11 
2016.08.07 

5 

ග්රහමීය ඹ සප්රද්ලර 
 යහය ජීනඹක් 
වහ  ක්ෂුද්ර හඳහය 
ළඩි වියණු කිරීභ 
පිළිඵ පුහුණු 
ළඩමු 

 අක්ඵහර් වීමඩ් හන්ත 
ග්රහීමඹ ාංර්ධන 
භධසථහනඹ - 
අප්රිහනු ආියඹහනු 
ග්රහීමඹ ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  (AARDO) 

භහලී 
ඳලිවක්හය 
සභසනවිඹ  
 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

ඳකිසථහනඹ 2016.08.22 
2016.08.28 

6 

න, න  ෘෂිහර්ීම 
ශභනහයණඹ 
පිළිඵ මුළු 

 

භවකන චීන 
ූලවහලයඩු 

 

ආර්. එම්. එන්ත. 
යත්නහඹ ීමඹ       

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

චීනඹ 
 

2016.09.14 
2016.09.29 

 

7 

 
ජී.එම්. 
නහයාංසොඩ 
සභසනවිඹ            
 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

8 

 
සක්.ඒ.ඩී. 
භසනෝවහරි 
සභසනවිඹ      
 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

9 

   
එච්.එම්.  ඒ 
කුභහරි ීමඹ        

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

10 

න, න ෘෂිහර්ීම 
ශභනහයණඹ 
පිළිඵ මුළු 
 

භවකන චීන 
ූලවහලයඩු 

   
 
සක්.පි.ඩබ්. 
ගීතහාංකලී ීමඹ 

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

චීනඹ 
2016.09.14 
2016.09.29 
 

11 

 යහය ග්රහමීය ඹ 
ජීනඹක් වහ 
සබහවි ම්ඳත් 
ශභනහයණඹ 
 

අප්රිහනු ආියඹහනු 
ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන 
ාංවිධහනඹ  (AARDO) 

ඩබ්.ඩි.ආර්. 
ම්ඳත් කුභහය  

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

ඉන්ත වඹහ 
2016.10.03 
2016.10.30 

12 

සුහුරු ෘෂිර්භඹ  
පිළිඵ අන්තතර් කහ  
පුහුණු 
(CIRDAP - NIRD 
& PR)  

ආියඹහ ඳළියෆික්  
ඒහඵද්ධ ග්රහීමඹ පුහුණු 
ළඩතවන 
(CIRDAP) 

ඩී.එන්ත. 
භසනෝරි 
රුණහයත්න 
ීමඹ  

ාංර්ධන 
ාඩරධහරී 

ඉන්ත වඹහ 
2016.12.12 
2016.12.21 

වබහගී ව ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ  12 
ශේලේල පුහුණු වහ වබහගී ව භසත ිලරධහීන්ත ංඛ්යහ  - 53 

 

ගු xxi 
3.5.3. ංර්ධන ිලරධහී ලවඹ 
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5. සුහුරු ෘෂිර්භඹ වහ පුහුණු - ාංර්ධන ාඩරධහරී 

භසනෝරි රුණහයත්න සභසනවිඹ ( ඉන්ත වඹහ) 

 

3. ග්රහීමඹ ාංර්ධනඹ පිළිඵ භූසෝලී ඹ සතොයතුරු 

ඳද්ධ  ර සඹදවුම් පිළිඵද පුහුණු - වයිද්රහඵහද් හි 

ග්රහමීය ඹ පුහුණු භධසථහනඹ ( අයි.එස. ඒ. 

සවෝහඳ යණ,( ළරසුම් වහය, ෘෂිර්භ 

අභහතහාංලඹ, චින්තත කඹසරිඹ(ඳර්සංණ ාඩරධහරී - 

සවක්තර් සොබ්ඵෆඩු සොවිතියතු පිළිඵ 

ඳර්සංණ ආඹතනඹ) 

 

4. හඳෘ  විලසසල්ණඹ පිබඳඵ ඳහඨභහරහ - ඊජිහාතු  

 ( ාංර්ධන වහය - අයවින්තද යහභනහඹ භවතහසේ 

වබහගිත්ඹ ) 

 

6. චීනසං ඳළළ  න, න  ෘෂිහර්ීම ශභනහයණඹ 
පිළිඵ මුළු, ආර්. එම්. එන්ත. යත්නහඹ ීමඹ   ජී.එම්. 
නහයාංසොඩ සභඹ, සක්.ඒ.ඩී. භසනෝවහරි සභඹ,  එච්.එම්.  

ඒ කුභහරි ීමඹ, සක්.පි.ඩබ්. ගීතහාංකලී ීමඹ   (ාංර්ධන 

ාඩරධහරී ) 
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3.6 ලේඳර කශභනහකයකඹ  

3.6.1  ිලලසචර ලේඳර 
 

 

    

 

 

     

 

අනු 

අංකඹ 

 

ත්කම් 

ර්ණඹ 

 

2016ය 

ආයම්බලේ 

ඳළති 

තත්ත්ඹ 

ර්ඹ තුර 

සිදුන රද 

ලනස ශේම් 

අත්ඳත් කය 

ණළිලම් + 

මිරදී 

ණළනීම් 

ලන්තලේසි 

කිිම් 

ඉත් 

කිිම් 

2016 ය 

අහනලේ දී  ඳළති 

තත්ත්ඹ 

1 ඵය හවන 2 - - - - 2 

2 කළබ් යථ 45 - - 2 - 43 

3 ලභෝනර් යථ 31 - - - - 31 

4 ෆන්ත 3 - - - - 3 

5 ත්රී  ශේරර් - - - - - - 

6 
ලභෝනර් 

යිකේ 

5 - - 1  4 

7 
ඳහණන 

යිකේ 

- - - - - - 

8 
ඩුප්ත ලිලක්ෂනර් 

ඹන්තත්ර 

- - - - - - 

9 
ඡහඹහ පිනඳත් 

ඹන්තත්ර 

37 - 7 - - 44 

අනු 

අංකඹ 

ත්කම් 

ර්ණඹ 

ය 

ආයම්බලේ 

ඳළති 

තත්ත්ඹ 

ර්ඹ තුර 

සිදුන රද 

ලනස ශේම් 

අත්ඳත් කය 

ණළිලම් + 

මිරදී 

ණළිලම්+ 

ලන්තලේසි 

කිිම් 

ඉත් 

කිිම් 

ය අහනලේදී 

ඳළති තත්ත්ඹ 

1 ඉඩම් 

(අක්ෂකය/) 

42.48 - - - - 42.48 

2  ලණ ඩනළගිලි  ර්ණ අඩි 

90,000 ඳභක  

- - - - ර්ණ අඩි 90,000 

ඳභක  

3 ඉදිකිීම්  - - - - - - 

ගු xxii 

ගු xxiii 
    3.6.2 චංචර ලේඳර 
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අනු 

අංකඹ 

 

ත්කම් ර්ණඹ 

 

2016ය 

ආයම්බලේ 

ඳළති 

තත්ත්ඹ 

ර්ඹ තුර 

සිදුන රද 

ලනස ශේම් 

අත්ඳත් කය 

ණළිලම් + 

මිරදී 

ණළනීම් 

ලන්තලේසි 

කිිම් 

ඉත් 

කිිම් 

2016 ය 

අහනලේ දී  

ඳළති තත්ත්ඹ 

10 ඳිණනක 250 - 24 - - 274 

11 
ඳිණනක 

ප්රින්තනර්ස 

144 - 4 - - 148 

12 
රළප්ත ලන ප්ත  

ඳිණනක 

38 - 6 - - 44 

13 ෂළක්ෂස ඹන්තත්ර 47 - - - - 47 

14 ඹතුු ලිඹන 

( භළනුේ) 

- - - - - - 

15 ඹතුු ලිඹන 

 ( ඉලරක්ෂට්රික්ෂ) 

- - - - - - 

16 ලවප්ත පු 3 - - - - 3 

17 කළභයහ (ඩිනේනේ) 7     7 

18 වීඩිලඹෝ කළභයහ 4     4 

19 ඳහහිනී ඹන්තත්ර 16 - - - - 16 

20 ලර්ඩිලඹෝ ඹන්තත්ර 2 - - - - 2 

21 ශීතකයක 11 - - - - 11 
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3.7 දාරය  කශභනහකයකඹ  

 
අභහතහාංලසං ූලර තියතු හර්ඹක්භ වහ පරදහ ක සර ඉටුකිරීභ වහ මුදල් අාංලඹ,  ප්රධහන 

ූලර ාඩරධහරී (01), ප්රධහන ණහධිහරී (01) ඇතුළු ණහධිහරීරුන්ත  සදනකු ඹතසත් ූලර 

ශභනහයණ ,මුදල් වහ හඳෘ , ස, ම් වහ ගිණුම් සර ආාංශි ාංවිධහනඹ ,  ඇත.  

හර්ඹඹන්ත ;- 

 

1. විර්කන ඳනත භඟින්ත  සන්ත යනු රඵන ප්ර ඳහදන උඳසඹෝගී යසන යනු රඵන ළඹ දළරීම් 

වහ යකසං ාඩරධහරීන්තසේ අත් හයම් ගිණුම් තියතු ියදුකිරීභ. 

2. අභහතහාංලසං හර්ෂි විඹදම් වහ ආදහඹම් ඇසතසම්න්තතු කිරීභ වහ ඒ ඹතසත් ඇ  

සදඳහර්තසම්න්තතු තියතු ම්ඵන්තධීයණඹ කිරීභ. 

3. අභහතහාංලඹ ඹතසත් ඳ න ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු ව අසනකුත් ආඹතන සත උඳසදස 

වහ භඟ සඳන්ත, ම් රඵහසදීමන්ත ඒහසං ූලරභඹ අධික්ණඹන්ත ියදු කිරීභ. 

4. අභහතහාංලසං සථහය ත්ම් වහ ඳහරිසබෝගි ද්ර පිළිඵ බහලයඩ ට්සතෝරු සල්න, 

ඳහරිසබෝගි ද්ර සල්න ඳත්හසන ඹහභ, අධීක්ණඹ කිරීභ වහ ඵඩහ ඳරිඳහරනඹ 

ඳත්හසන ඹහභ. 

5. හර්ෂි බහලයඩ මීය ක්ණ ඳළළත්විභ වහ ඳසුවිඳයම් තියතු ියදුකිරීභ. 

6. ාංර්ධන හඳෘ  ක්රිඹහත්භ කිරීසම්දී ියඹළුභ ඳශහත් බහ,  වසත්රික් සල්ම්රු වහ අභහතහාංලඹ 

ඹතසත් ඳ න ියඹළුභ සදඳහර්තසම්න්තතු වහ සථහපිත භලයඩර සත අල ප්ර ඳහදන සභන්තභ 

මුදල් සන්තයදීභ වහ විඹදම් හර්තහ සන්තහසන ඒහ බහලයඩහහය ඳරිණ හර්තහ අනු 

ළසේද ඹන්තන ඳරික්හ කිරීභ. 

7. අභහතහාංලඹ, වහ ඒ ඹතසත් ඇ  සදඳහර්තසම්න්තතු වහ ආඹතනර  හඳෘ  රත  අදහර විණන 

තියතුර ම්ඵන්තධීයණඹක් ියදු කිරීභ. 

8. ඳහර්ලිසම්න්තතු යහක ගිණුම් හය බහ ව සඳොදු හඳහය හය බහර විභසුම් රත පිළිතුරු 

ළඳ කභ වහ ඒහසං ඳරික්ණ තියතු රත වබහගී , භ. 

9. සඳොසවොය ළඹ විඹ ඳහරනඹ වහ ඒ වහ ම්ඵන්තධ ඵළඳීම් ශභනහයණඹ. 

10. සඳොසවොය  මුදල් වනහධහය ස, ම් වහ ගිණුම් ත කිරීභ ම්ඵන්තධ තියතු. 

11. ියඹළුභ හර්ඹ භලයඩර ර ළටුහා ස, භ වහ ම්ඵන්තධ තියතු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 35 

3.7.1.  ූලරය කශභකහකයකඹ -  ළඹ ඇසතලම්න්තතු (ු.මි)  

  ශේසතයඹ 

 

ලඳය ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 

ප්රර්ථන  ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 
ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ 

1-1 යහඳසතිඹ 

ලඳෞේණලික 

ඳඩිනඩි 
31.23 24.37 6.86 78% 14.45 13.67 0.77 95% 

ලනත් 

පුනයහර්ථන 
35.24 29.89 5.35 85% 20.38 18.55 1.82 91% 

එකතු 66.48 54.26 12.21 82% 34.83 32.23 2.59 93% 

ප්රහේධන  - - - - - - - - 

2001 15.68 5.21 10.46 33% 0.25  0.25 0% 

2002 0.05 0.0039 0.34 1% 0.1 0.028 0.071 28% 

2003 1.75 1.73 0.011 99% 1.15 1.13 0.014 99% 

2102 0.25 0.22 0.027 89% 0.5  0.5 0% 

2103 0.20 0.18 0.014 93% 0.5 0.49 0.004 99% 

එකතු 18.23 7.36 10.86 40% 2.5 1.66 0. 83 66% 

දාළු එකතු 84.71 61.62 23.08 73% 37.33 33.89 3.43 91% 

1-2 යහඳසතිඹ 

ලඳෞේණලික 

ඳඩිනඩි 
94.27 86.54 7.72 92% 87.9 85.42 2.47 97% 

ලනත් 

පුනයහර්ථන 
71.93 61.21 10.71 85% 917.38 858.01 59.36 94% 

එකතු 166.20 147.76 18.43 89% 1,005.28 943.44 61.84 94% 

ප්රහේධන    -    -  

2001 13.80 12.99 0.80 94% 47.60 12.81 34.78 27% 

2002 1.20 0.019 1.18 2% 1.20 0.06 1.13 6% 

2003 7.50 5.82 1.67 78% 8.00 2.41 5.58 30% 

2102 4.50 4.45 0.04 99% 32.20 0.43 31.76 1% 

2103 2.05 2.05 - 100% 2.50 2.49 0.006 100% 

2401 3.20 3.02 0.17 95% 3.20 3.19 0.007 100% 

එකතු 32.25 28.3 3.88 88% 94.70 21.42 73.27 23% 

දාළු එකතු 198.45 176.12 22.32 89% 1,099.98 964.86 135.12 88% 

1-11 යහඳහතිඹ 

ලඳෞේණලික 

ඳඩිනඩි 
3.5 1.75 1.74 50% 13.12 12.54 0.57 96 % 

ලනත් 

පුනයහර්ථන 
2.97 1.73 1.23 58% 9.95 8.34 1.6 84 % 

එකතු 6.47 3.49 2.97 54% 23.07 20.88 2.1 91 % 

ප්රහේධන  - - - - - - - - 

2001 0.10 - 0.10 0% 0.25 - 0.25 0 % 

2002 0.05 - 0.05 0% 0.10 0.09 0.0009 99 % 

2003 0.4 0.40 - 100% 1.15 0.82 0.32 72 % 

2102 0.20 0.10 0.09 55% 0.05 0.38 0.11 78 % 

2103 0.20 0.16 0.037 81% 0.50 0.35 0.14 71% 

එකතු 0.95 0.67 0.27 71% 2.50 1.66 0.83 67% 

දාළු එකතු 7.42 4.16 3.25 56% 25.57 22.55 3.01 88% 

 

 

ශේසතයඹ ලඳය ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 

ප්රර්ථන  ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 
ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ 

2-3 යහඳසතිඹ 

ගු xxiv 
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ලඳෞේණලික 

ඳඩිනඩි 
        

492.0  
        

478.99  
          

13.009 
97% 

       
507.90  

        
502.118 

          
5.78  

99% 

ලනත් 

පුනයහර්ථන 
          

86.2  
          

58.99  
          

27.20  
68% 

         
66.43  

          
54.54  

        
11.89  

82% 

එකතු 578.2 
       

537.98  
40.21 93% 

       

574.33  

        

556.65  

        

17.67  
97% 

ප්රහේධන  
-  -  

                             
-    

-  - -  -  -  

2002                
0.50  

               
0.13  

               
0.36  

26% 
              

0.52  
                 

0.014  
             

0..50  
3% 

2003                
0.50  

               
0.46  

                 
0.037  

93% 
              

0.60  
               

0.49  
             

0.10  
83% 

2102             
1.50  

            
1.43  

                 
0.068  

95% 
           

1.50  
               

0.33  
          

1.16  
22% 

2103              
1.00  

               
0.74  

               
0.25  

74% 1.24  
            

1.24  
            

0.04 
100% 

2401                
0.50  

               
0.49  

                   
0.007  

99% 
              

0.60  
               

0.55  
               

0.043 
93% 

2502       
1,009.67  

        
618.08  

        
391.58  

61% 
    

4,904.21  
     

2,137.84  
   

2,766.36.  
44% 

එකතු      

1,013.67  

        

621.34  
        

392.32  
61% 

    

4,908.43  

     

2,140.49  

   

2,767.94  
44% 

දාළු එකතු      

1,591.87  

     

1,159.33  
        

432.54  
73% 

    

5,482.76 

     

2,697.15 

   

2,785.61  
49% 

 

       ළඹ ඇසතලම්න්තතු -2016 

ශේසතයඹ ලඳය ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 

ප්රර්ථන  ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලත

ඹ 
ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ ප්රතිඳහදන  ශේඹදභ ඉතිිඹ 

2-4  යහඳසතිඹ 

ලඳෞේණලික 

ඳඩිනඩි 
          

58.60  
          

57.01  
            

1.58  
97%          54.73  

          
49.95  

          4.77 91% 

ලනත් 

පුනයහර්ථන 
   

50,291.30  
   

49,577.45  
        

713.84  
99%   35,010.36  

   
27,821.46  

   7,188.90  79% 

එකතු 
   

50,349.90  

   

49,634.46

.  

        

715.43  
99% 

  

35,065.09  

   

27,871.42  

   

7,193.67  
79% 

ප්රහේධන 
 -  - 

                             
-    

 -  -  -  -  - 

2002                
0.20  

                              
-    

               
0.20  

0% 
              

0.22  
                 

0.027  
             

0.19  
12% 
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   2-4  යහඳසතිඹ -    ළඹ ඇසතලම්න්තතු -2016 

ශේසතයඹ ලඳය ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 

ප්රර්ථන  ර්ඹ ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 

ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ 

2003                
0.25  

                 
0.075  

               
0.17  

30% 
              

0.26  
  

             
0.26  

0% 

2102                
0.25  

               
0.20  

                 
0.049  

80% 
              

0.25  
               

0.22  
               

0.02  
91% 

2103                
0.25  

                 
0.06  

               
0.18  

25% 
              

0.25  
               

0.17  
               

0.07  
69% 

එකතු                

0.95  

               

0.33  
               

0.61  
36% 

              

0.98  

               

0.42  

             

0.55  
44% 

දාළු 

එකතු 

   

50,350.85  

   

49,634.80  

        

716.04  
99% 

  

35,066.07 

   

27,871.84  

   

7,194.22  
79% 

 

ශේසතයඹ  

ලඳය ර්ඹ 

 

ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 

 
 

ප්රර්ථන  ර්ඹ 

 
ශේඹදලම් 

ප්රතිලතඹ 
ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ ප්රතිඳහදන ශේඹදභ ඉතිිඹ 

2-5  යහඳසතිඹ 

 

පුනයහර්

ථන 

     
2,652.40  

     
2,639.94  

          
12.46 

100% 
    

3,141.21  
     3,072.34         68.87  98% 

ප්රහේධන          
122.00  

          
54.87  

          
67.12  

45% 
       

114.0  
          82.77          31.22 73% 

දාළු 

එකතු 

     

2,774.40  

     

2,694.82  

          

79.58  
97% 

    

3,255.21  
     3,155.11  

      

100.09 
97% 

 

 

3.7.2.යජලේ ිලරධහීන්තලේ අත්තිකහයම් බී ගිණුභ    

සීභහන්ත  ලඳය ර්ඹ 

ඇසතලම්න්තතු 

(ු.මි) 

තතය (ු.මි) ප්රර්තන ර්ඹ 

ඇසතලම්න්තතු(ු.මි) 

තතය (ු.මි) 

ශේඹදලම් උඳිභ 

සීභහ 
35.50 27.53 32.00 29.62 

අභ ඵළය සීභහ 20.57 24.67 19.00 20.02 

උඳිභ වය ලලව 

සිභහ 
117.00 45.35 75.00 54.77 

 

 

 

 

 

 

ගු xxv 

 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 38 

 

ශේලලව නවන 1  

 

 

ලණෝලීඹ අයදාණු කයහ ...... , 

2000 ර්සංදී ඇ  ය ත් 2015 ර්ඹ න විත අත්ඳත් ය ළනීභත අසහාක්හ සරුණු 

ාංර්ධන ඉරක් මුවඹක් වූ වස්ර ාංර්ධන අභිභතහර්ථ ශඟහ යළනීභ අහර්ථ න ඵ සඳනී 

ඹෆභත් භඟ සඳයත ආ  සරෝසං නතභ  ාංර්ධන නහඹ ඳරඹ සරියන්ත  යය ාංර්ධන 

අභිභතහර්ථ වඳුන්තහ  වඹ වළකිඹ. වස්ර ාංර්ධන අභිභතහර්ථ සරෝසං යතර ාංර්ධන ළඩ 

පිළිසර ස කිරීභත සභන්තභ ාංර්ධන ආධහය රඵහ දීසම්දී ද ළදත් රුණක් සර පිළිළනුණි. 

නමුත් සභභ ඉරක් යහ ශඟහ , සම් දී ඇතළම් යතල් හර්ථත්ඹක් සඳන්තනුම් ශද , තත් 

යතරත එසේ ශ සනොවළකි ඵ ඳළවළ වලි විඹ. එසභන්තභ අභිභතහර්ථ අතත ඳභණක් සීභහ , භ ාඩහ 

ඇතළම් අතහල අාංල ආයණඹ සනොවූ ඵතද විසේකන  බිණි. 

වස්ර ංර්ධන දාළු වහ වස්ර ංර්ධන අිමභතහර්ථ  

ය 2002 දී එක්ත් කහතීන්තසේ ාංවිධහනසං හභහජි යතල් 189 ක් වස්ර ර් ම්මු ඹ ම්භත 
යළනීභත එක්විඹ. ඳවත වන්ත වස්ර ාංර්ධන ඉරක් සොඩ නන රද්සද් එභ මුළුසේදීඹ. 

  වළිදු භ ව හගින්තන පිටුදළකීභ 

 ළභත ප්රහථීම අධහඳනඹ 

 සත්රී පුරු භහනහත්භතහඹ 

 ශභහ සෞ  

 භහතෘ සෞ  

 ඒඩ්ස ඳළ ය, භ ළරළක්, භ 

  යහය ාංර්ධන ප්ර ඳත්  වයවහ සබහවි ම්ඳත් රැ ළනීභ  

 ාංර්ධනඹ උසදහ සරෝ හහාත වබහගීත්ඹ 
 
වස්ර ාංර්ධන අභිභතහර්ථ ලින්ත ඉ වරිඹත ගිඹ පරදහ ක වූ ාංර්ධන ූලවඹක් ඇ  යළනීසම් 

 හ ඉ වරිඹත ඳළීම, භත් භ 2012 ර්සංදී බ්රසීරසං රිසඹෝද  කළනයිසයෝ නයසං ඳළ  

එක්ත් කහතීන්තසේ  යය ාංර්ධන මුළුසේදී (Rio + 20)  යය ාංර්ධන අභිභතහර්ථ ූලවඹක් 

ස කිරීභත එඟ වූ අතය, ඒ වහ විෘත ක්රිඹහහරී ලයඩහඹභක්ද ඳත් කිරීභත තීයණඹ විඹ. තද, 

2015 ර්සඹන්ත ඳසු හරඹ දවහ වූ එක්ත් කහතීන්තසේ ාංර්ධන නහඹ ඳරඹත සභභ න 

අභිභතහර්ථ ඇතුශත් කිරීභ දවහ ද එඟතහඹ ප්රහල සරිණි. 

සභභ න අභිභතහර්ථ ස කිරීභ දවහ වූ ක්රිඹහහරී ලයඩහඹභත යතල් 70  ඳභණ ාඩසඹෝජිතඹන්ත 

අඹත් වු අතය ,  එහි අන්ත සටුම් ඳත 2014 ජලි භහඹ න විත ස ,   බිණි. එසේ ස යන 

රද අභිභතහර්ථ ූලවඹ ඇතුශත් 2015 ඳලසකහත් ාංර්ධන නහඹ ඳරඹ 2014 ර්සං ඳළ  එක්ත් 

කහතීන්තසේ භවහ භලයඩරසං 68 න ළියහයඹත ඉ වරිඳත් යන රදී. 

 

 

තිරසර රටක් -  සංයුක්ත පරිණාමනයක් 

වස්ර ාංර්ධන අභිභතහර්ථ  08 
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ඒ අනු 2015 ඇලභිකහලේ ිලේලඹෝර්ක්ෂ නණයලේදී ඳළති දාළුලේ දී  “අලප්ත  ලරෝකඹ ඳිර්තනඹ 

කිීභ : තියය ංර්ධනඹ වහ ව 2030 නයහඹ ඳත්රඹ” ( Transforming our world : 2030 

agenda for sustainable development ) ඹනුලන්ත වළඳින්තලන ලභභ  යහදා අනුභත කයන රදී. 

ලභභ නයහඹ ඳත්රඹ භහනඹහ, මිහිකත ව ලෞබහණය ලනුලන්ත න්තනහ ව ක්රිඹහකහී  ළරළසභකි . 

එලවභ, පුළුේ ිලදවක්ෂ  තුශ ශේලසවීඹ හභඹ ලක්ෂතිභත් කිීලම් ෆඹක්ෂභක්ෂද න්තලන්තඹ. අන්තත 

දිද්රතහඹ ඇතුළු දිළිඳු ඵලේ සිඹලු භහනඹන්ත ව සඳඹන්ත තුයන්ත කිීභ තියය ංර්ධනලේ 

ශේලහරභ ලණෝලීඹ අිමලඹෝණඹ ව අතයලය ලර වඳුනහලණන ඇත. සිඹලු යනේ ව සිඹලු 

ඳහර්ලකුන්ත ලේ වලඹෝගීත් ක්රිඹහකහීත්ඹ භන්න්ත ලභභ ළරළසභ ක්රිඹහන නළංලනු ඇත. 

භහන ර්ණඹහ දිද්රතහලේ පීඩහලන්ත ිලදවස කය ණළනීභනත්, මිහිකත සුඳත් කිීභනත්,  ලභයින්ත 

කනයුතු ලකලයයි. ලරෝකඹ තියය ව සථහයී භඟකන අතීර්ක කයණු පිණි ණත යුතු එඩිතය වහ 

ඳිර්තනීඹ පිඹය කඩිනමින්ත ණළනී භත්, එභ හූලහික ණභන්ත භලේ දී කිසිකු අත් ලන වළිඹ යුතු 
ඵන ද ප්රතිාහ දී ඇත. 

තියය ංර්ධන අිමභතහර්ථරන අයදාණු  17 ක්ෂ වහ ඒ වහ ම්ඵන්තධ ඉරක්ෂක 169 ක්ෂ ඳභක 

ඇතුශත්ඹ. ලම්හ තියය ංර්ධනඹ වහ ම්ඵන්තධ අංල රැක්ෂ ආයකඹ කයයි . ලභභ අිමභතහර්ථ වහ 

ඉරක්ෂක 2016 ජනහි භ ඳශදාළිලදහ සින ඵරඳළළත්ලන අතය, ඒහ 2030 ර්ඹ න ශේන 

හක්ෂහත් කයණළනීභන අලප්ත ක්ෂ.සතඹ. 

තියහය ංර්ධන අිමභතහර්ථර ළදණත් කුකක්ෂ න්තලන්ත එභ අිමභතහර්ථ ලරෝකලේ ෆභ යනකනභ 

අදහර ඒහ වීභයි. (වස්ර ංර්ධන අිමභතහර්ථ ලඵ ලවෝ දුයන දියුණුන යනරන අදහර ශේඹ) එලවභ 

ංර්ධනඹ වහ අදහර අංල ළඩි ප්රභහකඹක්ෂ ආයකඹ න ලර ළඩි අිමභතහර්ථ ණකනක්ෂ තිබීභද 

, තියය ංර්ධන අිමභතහර්ථ ර ළදණත් රක්ෂකඹකි . කහන්තතහන්ත ශේඵර ණළන්තවීභ, හභඹ වහ 

ආයක්ෂහ ලභන්තභ ඹවඳහරනඹ ළිල ංකේඳද ඊන ඇතුශත් තිලබ්. 

තියහය ංර්ධන අිමභතහර්ථ - “ Sustainable Development Goals " ලන ලව ත්  
ලණෝලීඹ අයදාණු 

 
1. සිඹළු ආකහයලේ දිළිදු ඵ, සිඹළු තළන්තහිභ දුු කිීභ 

2. කුගින්තන දුයලීභ, ආවහය සුයක්ෂ.සතතහ වහ ඉවශ ලඳෝකඹක්ෂ අත්ඳත් කයණළනීභ ව තියහය                        

කස.සකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිීභ 

3. ිලලයෝගී  ජීශේතඹක්ෂ තවවුු කිීභ වහ සිඹලු ලදනහන, ෆභ ඹකදීභ ඹවඳළළත්භ ප්රර්ධනඹ 

කිීභ 

4. භහන වහ අන්තතර්ග්රවණීඹ (සිඹලු භහජ සථයඹන්තන අසථහක්ෂ රළලඵන) ව අධයහඳනඹක්ෂ 

රළබීභ තවවුු කිීභ වහ ළභන ජීශේත කහරඹ පුයහ අධයහඳනඹ රළබීලම් අසථහ ප්රර්ධනඹ කිීභ 

5. සත්රී   පුු භහජබහඹ අත්කයණළනීභ ව කහන්තතහන්ත වහ ණළහුණු ශභයින්ත ඵරණළන්තවීභ 

6. ළභන ජරඹ රළබීභ වහ තියහය ජර කශභනහකයකඹ වහ නීඳහයක්ෂහ රළබීභ තවවුු කිීභ 

7. දයහණත වළකි ව , ශේලසය ව , තියහය වහ නතන ඵරලක්ෂතිඹ වහ ප්රලේලඹ ළභන තවවුු 

කිීභ 

8. දයහණත වළකි, අන්තතර්ග්රවණීඹ ව තියහය ආර්ිකක ර්ධනඹක්ෂ ම්පර්ක වහ පරදහයී රැකිඹහක්ෂ 

වහ ළභන ලණෞයහන්තශේත සත්තිඹක්ෂ රළබීභ ප්රර්ධනඹ කිීභ 

9. ප්රතයසථ ව ඹටිතර ඳවසුකම් තළනීභ, අන්තතර්ග්රවකඹ වහ තියහය කහර්ීකකයකඹක්ෂ ප්රර්ධනඹ, 

නලෝත්ඳහදනඹ   ධධර්ඹභත්   කිීභ  

10. යනේ ඇතුශත වහ යනේ අතය ඇති අභහනතහ අඩු කිීභ 

11. නණය වහ භහන ජනහහ අන්තතර්ග්රවකඹ, ආයක්ෂ.සත ප්රතයසථ වහ තියහය ඵන ඳත්කිීභ 
12. තියහය ඳිලබෝජන   වහ ිලසඳහදන යනහ තවවුු කිීභ 

13. ලේලගුණික   ලනසවීම් වහ එහි ඵරඳෆම් ළශළක්ෂවීභ වහ කඩිනම් පිඹය ණළනීභ 

14. හණය, දාහුදු වහ දාද්රීඹ   ම්ඳත් ංයක්ෂකඹ කිීභ වහ තියහය   ංර්ධනඹ වහ ලඹ දහ 

ණළනීභ 

 යහය ාංර්ධන අභිභතහර්ථ  17 
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15. ලබෞමික ඳිය ඳේධති ආයක්ෂහ   කයණළනීභ, ප්රතිසථහඳනඹ කිීභ වහ තියහය බහශේතඹ 

ප්රර්ධනඹ කිීභ, නහන්තතය තියහය ආකහයලඹන්ත කශභනහකයකඹ කිීභ, කහන්තතහයකඹ 

ළශළක්ෂවීභ, භමි වහඹනඹ ශක්ෂහ එඹ ප්රතිර්තනඹ   කිීභ වහ ධජ ශේශේධත්ඹ අහිමි වීභ 

නළළත්වීභ 

16. තියහය ංර්ධනඹ වහ ව හභකහීක වහ අන්තතර්ග්රවකඹ   ව භහජ ප්රර්ධනඹ වහ ළභන 

හධහයකඹ වහ ප්රලේලඹ   ළඳයීභ වහ ණීමභක්ෂ හිත වහ අන්තතර්ග්රවකඹ වු   ආඹතන   ෆභ 

භට්නභකභ සථහපිත කිීභ 

17. තියහය ංර්ධනඹ වහ ව ලණෝලීඹ වලඹෝගිතහ ක්රිඹහත්භක කිීලම් ව න ජීඹක්ෂ දීලම් 

භහර්ණ ලක්ෂතිභත් කිීභ   

 

තියහය ංර්ධන අිමභතහර්ථ ලඹ දා වී ඇති පුළුේ ක්ෂලවත්ර ඳව 
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පුළුේ 

ක්ෂලවත්රඹ 

විසතයඹ 

 

ජනතහ 

සිඹළු ආකහයලේ  භහන තුශ, දිළිඳුකභ ව හගින්තන අන්ත කිීභන ව 

තියහය භහන ර්ණඹහ ලණෞයඹ, භහනහත්භතහඹ ව ලෞඛ්යඹ ම්ඳන්තන 

ඳියඹක්ෂ තුශ තභන්තලේ කුරතහඹන්ත පුයහණත වළකි ඵ තවවුු කිීභ 

 

ඳසිකශේඹ 

ත්භන්ත ව අනහණත ඳයපුයර අලයතහ දවහ වහඹ ශේඹ වළකි න ඳිදි,  

තියහය ඳිලබෝජන ව ිලසඳහදන වයවහ සබහශේක ම්ඳත් තියහය ලර 

කශභනහකයකඹ ව  ලේලගුණික ශේඳර්ඹහ වහ කඩිනම් පිඹය ණිලමින්ත, 

ඳසිකශේඹ ආයක්ෂහ කිීභ 

 

ලෞබහණය 

සිඹළු භනුය ර්ණඹහ භසිකභත් වහ තසප්ත තිභත් නේශේත භුක්ෂති ශේඳින ඵ ව 

ආර්ිකක , භහජීඹ ව තහක්ෂණික ප්රණතිඹ සබහ ධර්භඹ භණ එකදාතු 

සිදුන ඵ තවවුු කිීභ. 

 

හභඹ 

ම ඹ වහ ප්රචන්තඩත්ලඹන්ත ලත ය , හභකහීක, හධහයක ව සිඹළු ලදනහ එක්ෂ 

කයණත් භහජඹක්ෂ දවහ ධධර්ඹ රඵහ දීභ. 

 

වවුේ 

කනයුතු 

ලභභ නයහඹ ඳත්රඹ ක්රිඹහන නළංශේභ වහ අලය ඳවසුකම් ඳඹහ ණළනීභන , 

ලණෝලීඹ වලඹෝගීතහඹ ඳදනම් කයලණන දිළිඳුකභ වහ  ඩහත් පීඩහන රක්ෂවු 

ජනතහ ලකලයහි ශේලලව අධහනඹකින්ත යුතු, තියහය ංර්ධනඹ වහ 

ඵරඳත්න රද ලණෝලීඹ වවුේකුන්තලණන්ත වහ සිඹළු යනලින්ත , සිඹළු 

ඳහර්ලකුන්තලණන්ත වහ සිඹළු ජනතහලේත් දහඹකත්ඹ රඵහලණන 

ක්රිඹහත්භක වීභ. 

 

ගු xxvi 

https://sustaiabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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ප්රධහන ලසඹන්ත ළරක විත  යහය ාංර්ධන අභිභතහර්ථ ුවඹ  වළිදුභ පිටුදළකීභ, ඳෘථිවිඹ 
ආයක්හ කිරීභ ව ළභත සෞබහ උදහකිරීභ වහ වූ ක්රිඹහහරි ළරළසභකි.  වළිඳුභ,  යහය 
ාංර්ධනඹ වහ ඇ  ප්රධහනතභ ඵහධඹ සර වඳුනහසන ඇ  අතය ඒ අනු අන්තත  වළිදුභ 
ඇතුළු ියඹළු ආහයසං  වළිදු ඵ පිටුදළකීභත විසලේ අධහනඹක් සඹොමු ය ඇත. 
  
සභභ අභිභතහර්ථ ව ඉරක් භහන ාංව ඹ ව ඳෘථිවිසං අභිෘද්ධිඹ වහ ඉතහ ළදත් පුළුල් 
ඳයහඹක් ආයණඹ න න පිඹය පුළුල් ක්සේර ඳවක් ඹතසත් දක්හ ඇත. ඒ අනු ෘෂිර්භ 
ක්සේරඹ වහ ෘජු ඵළඳුනු  යහය ාංර්ධන අයමුණු  7 ක් ක්ර ඵළසදන අයමුණු 6 ක් වහ අහනසං 
භසත සෝලීඹ අයමුණු කඹළනීභ උසදහ  ෘෂීර්භ අභහතහාංලඹ ාංර්ධන ළඩතවන්ත  වඹත් ය 
ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ාඩදව රළබ  වන ියත සම් දක්හ හරඹ තුශ ශ්රි රාංහ ක්රභසඹන්ත ෘෂිර්භහන්තතඹ මුලි යත් අඩු 
ආදහඹම් ආර්ථිඹ ියත ඩහ විවිධහාංගීයණඹ වූ සේහ ූලලි යත් ඳවශ භළ ව ආදහඹම් රඵන 
ආර්ථිඹක් ඵත ඳත්,  ඇත.  
 
ලස රී රාංහ, ඉවශ භධභ ආදහඹම් රඵන යතක් සර ාංර්ධනඹ කිරීභත  ප්ර ඳත්  ළසීසම්දී, 
  යහය ආර්ථි ර්ධනඹක් ශඟහය ළනීභත වහ   වළිඳු භ ෆභ ආහයඹකින්තභ පිටු දළකීසම් 
අභිසඹෝඹ කඹළනීභත 2016 ර්සං ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ භඟින්ත ෘෂිර්භ ක්සේසරං ියදුයන 
රද ාංර්ධන ළඩතවන්ත ව එභ අයමුණු යහ ඹහභත ත් පිඹය සභහි වන්ත ය ඇත . 
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විසලේ තවන 2   
  ජහතික ංදර්බඹ  

2000-2015 අතය හරඹ තුශ දරිද්රතහඹ වරි අඩකින්ත අඩුකිරිසම් වස්ර ාංර්ධන අභිභතහර්ථ පුයහත් යතක් 

සර ශ්රී රාංහ 2030 සර්දී  යහය ාංර්ධන අභිභතහර්ථ ඹතසත් ශහ ය ළනීභත අසහාක්හ යන ෆභ 

අතකින්තභ  වළිඳුබහඹ අන්ත කිරීසම් අභිසඹෝඹත  මුහුණ දී ඇත. ශ්රී රාංහ සඳෝණ දර්ලඹන්තසේ අඩු 

ප්ර ඹක් සඳන්ත, භත ප්රධහනභ සවේතු න්තසන්ත  දරිද්රතහඹ , ව ආවහය අනහයක්ෂිතතහඹයි. එහි ප්ර පරඹ සර 

ළබිණි භේ රුන්තසේ දුර්ර සෞ භට්තභ ආවහය ඳරිසබෝකනසං භදභ ඳභණක් සනො භඵර ආවහය 

සේරක් රඵහ ළනීභත ඇ  සනොවළකිඹහ ද සඳන්තනුම් යයි. ආදහඹභ වහ සඳෝණ ඌනතහඹ   භඟ මීය ඳ 

ම්ඵන්තධතහඹක් ඳතී.  වළිදු ඳවුල් රත පරදහ ක ප්රභහණත් ආවහය ළඳියභ,සද්ශීඹ ාඩසඳහදන ඉවශ දළමීය භත 

වහ ෘෂි ාඩසඳහදන විවිධහාංගීයණඹත අල ෘෂිහර්ීම උඳහඹඹන්ත ව යහක භළ වවත් , භ, දළනුභ ව 

ළඳියභ රඵහ දීභ ියදු ශ ියතුසේ . 

කනවනඹ  

භධ හර්ෂි කනවණඹ („000) 2015 - 20.9 

ආදහඹම් හහා ඹ  

කුටුම්බ ආදහඹසම් ගිාඩ ාංගුණඹ (2012/13)  - 0.48 
හභහන ආදහඹභ (2012/13)  - භත රු.45,878 
භධසථ ආදහඹභ (2012/13 ) - භත රු 30,814  
ඹළපීම් අනුඳහතඹ 2015-49.4% කුටුම්බඹ හභහජි ාංහසේ හභහන  (2012/13)  3.9  
දරිද්රතහඹ  

 වනත රඵහ න්තනහ කිසරෝ ළරරි ප්රභහණඹ (2012/13)  2,111 

 වළිඳු කුටුම්බ ප්ර ලතඹ ( 2012/2013)  6.7 

ශ්රී රාංහසේ දරිද්රතහසං ප්රහසද්ශීඹ ේ ඹහහා ඹ -2012/2013  

(සභොණයහර, භඩශපු, මුර ේ, භන්තනහයභ අධි දරිද්රතහඹ සඳන්තනුම් යන  වසරක් ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ූලරහලඹ : කන වහ ාංහ සල්ණ සදඳහර්තසම්න්තතු  

භහන ාංර්ධන දර්ලඹ - යතල් 188 ක් අතය ශ්රී රාංහසේ තත්ත්ඹ 73 

සේහ ාඩියක් ඹ (2015 ) 

ෘෂිර්භහන්තතඹ  - 28.2%  ර්භහන්තත  26.0% , සේහ 45.8%  

 

 

 

 

 

 

 

ත්භන්ත අභිසඹෝ 

  වත්මන් 

අභිය ෝග  
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හගින්තන නළ  ය , ආවහය සුයක්ෂිතතහ 

ව ඹවඳත් සඳෝණ තත්ඹන්ත හක්හත් 

ය  යහය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

වහ සද්ලගුණි ඵරඳෆභ අභකිරීභ  

ඉඩම් වහඹනඹ නළළත්, භ,  යහය 

කරශභනහයණඹ, ෘෂි යහඹාඩ 

බහවිතඹ අභ කිරීභ භඟින්ත    යහය 

ාඩසඳහදනඹ ව ඳරිසබෝකන යතහ 

ව කිරිභත 

 

ෘෂීර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ වහ 

විධිභත් වහ සනොවිධිභත් අධහඳනඹ, 

ෘෂිර්භ ාංර්ධනඹ වහ හන්තතහ 

දහඹත්ඹ ළභ විතභ රඵහළනීභ, 

ාඩසයෝගී කනතහක් වහ ෘෂි ාඩසඳහදන 

ඉවශ නළාං, භ  වහ ආවහය  ප්රර්ධනඹ 

ෘෂිභහර් ඉ වකිරීභ, නහරි  ෘෂී 

උදහන නහරි ඳරතුරු උඹන්ත ඇ  කිරීභ 

, ෘෂිර්භඹ වහ සර්ඹ ඵරලක් ඹ 

සඹොදහ ළනීභ 

 

 

ෘෂියහඹාඩ සවේතුසන්ත හයඹත වහ 

භත් ෛක විවිධත්ඹත න ඵරඳළභ 

සොඹහ ඵළලීභ.  ආවහය දහභ ර ඳළළත්භ 

ව  කිරීභ භඟින්ත  යහය ාංර්ධනඹ ඇ  

කිරීභ. 

ඉවත ියඹළු ඉරක් පුයහ ළනීසභන්ත 

 යහය ආර්ථි ර්ධනඹ අත්ඳත් 

යළනීභ.  යහය ෘෂීර්භ ාංර්ධනඹ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ආඹතන අතය 

සද්ශීඹ වහ කහතන්තතය   ඵතහ 

සොඩනළාං, භ. නී  වහ අණඳනත් 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

ඉවත ියඹලු අයමුණු ර ෘජු වහ ක්ර 

අන්තතර් ඵතහඹ වහ ක්රිඹහහරීත්ඹ 

භඟින්ත අසහාක්ෂිත ෘෂි ාඩසඳහදන 

පරදහ කතහඹ  ඉවශ නළාං, භ, ආර්ථිඹ 

නඟහ ියටු, භ , හන්තතහ වහ සො, න්ත 

විඵර ළන්ත, භ භඟින්ත   ියඹලු තළන්තහි 

ඳ න ෆභ ආහයසංභ දුගී  ඵ අන්ත 

කිරීභ. 

 

ෘෂිර්භහන්තතඹ භඟ ෘජු වහ ක්ර ඵළසන  යහය ාංර්ධන 

අයමුණු, එභ අයමුණු කඹළනීසම් උඳහඹභහර් වහ  ඉ වරි දළක්භ  
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ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ විියන්ත ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන ඹතසත්  වඳුනහත් ප්රධහන විසලේෂිත        

ක්සේර වහ ඒ ඹතසත් කඹළනීභත අසහාක්ෂිත  යහය ාංර්ධන අයමුණු   

 
 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ ප්රධහන ලභලවයුම් දර්ලක තියහය ංර්ධන අයදාක 

 ආවහය සුයක්ෂ.සතතහඹ  ාඩසඳහදනසං ළඩි, භ - සව/සභ.සතො 
භුීම පරදහ කතහඹ - සවක්තඹහය 
ඳරතුරු ම්භහන ාංහ 
ප්ර රහීනන්ත ාංහ 

අයමුණ 1 , 2 ,  3,  5,  8, 12, 

13, 15 

ලඹදවුම් කශභනහකයකඹ  හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ - සභ.සතො. 
යහඹාඩ සඳොසවොය සඹදචුම් - 
සව/සභ.සතො.  
 වඹය සඳොසවොය - ලීතර්. 

අයමුණ  1 , 2 , 3 ,  

සබහශේක ම්ඳත් කශභනහකයකඹ   යහය ඳහාංශු ශභනහයණඹ    -  
සවක්තඹහය 

අයමුණ  1 , 2 , 3 , 13 ,15 ,  

නීති ව අකඳනත් ඹහත් හලීන ර අණ ඳනත් ණන අයමුණ  16 , 17  

ඳහිලබෝගික ලෞඛ්ය වහ තසප්ත තිභත්බහඹ  ප්ර රහීනන්ත ාංහ 
සඹදවුම් ාංහ 
එශළු, ඳරතුරු  වන ඳරිසබෝකනඹ - ග්රෆම් 

අයමුණ  2 

තුක ව කහන්තතහ වබහගීත්ඹ  ප්ර රහීනන්ත ාංහ අයමුණ 5 

 කස.සකහර්මික ඳර්ලේක වහ තහක්ෂක 

ංර්ධනඹ  

න ඳර්සංණ ාංහ 
සදමුහුම් ප්රසදද ාංහ  

අයමුණ  2 

ලණ වීන්ත ශේඵර ණළන්තවීභ ප්ර රහීනන්ත ාංහ අයමුණ  1 

අලරශේකයකඹ  ළඳියම් වහ අඹදහභ ශභනහයණඹ ර 

සඵෝ ණන 

අයමුණ 12  

යහජය වහ ලඳෞේණලික වවුේකහීත්ඹ  සඹදවුම් ාංහ 
බීක ාඩසඳහදන ප්රභහණඹ 

අයමුණ  2 

දළනුභ කශභනහකයකඹ පුහුණු ළඩමුළු ාංහ 
ෘෂි ඳහළල් ාංහ වහ පිතන ාංහ 

අයමුණ  4 

කසෂීකර්භහන්තතලේ හම්ප්රදහයික දළනුභ වහ 

ක්රිඹහකහයකම්  

ක්රිඹහහයම් ාංඵහ අයමුණ  4 

හිභහර්ණ ඹට්තර ඳවසුකම් ළඩිදියුණු 

කිීභ 

/කිමීය  , සවක්තඹහර්,  අයමුණ  2 

ආඹතිලක ම්ඵන්තධීකයකඹ  කහ , ඳශහත්, වහ ප්රහසද්ශීඹ භට්තසම් 

පිහිතවූ ීමටු ාංහ 

අයමුණ  2 ,17  

 

 

 

විසලේෂිත ක්සේර   

ගු xxvii 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 45 

ශේලලව නවන 5 

 යහය ාංර්ධන අයමුණු හක්හත් ය ළනීභ උසදහ ියදුයන රද ාංර්ධන 
ළඩතවන්ත, උඳහඹ භහර් වහ  ඉ වරි දළක්භ . 
ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ භඟින්ත ක්රිඹහත්භ යණු රඵන ාංර්ධන ළඩතවන්ත ලින්ත 
හක්හත් න අයමුණු ර ප්රමුතහඹත ළරසඳන ඳරි ව  යහය ාංර්ධන අයමුණු 
ඳවත දක්හ ඇත. 
 

කනතහ කුගින්තසනන්ත ඳසු, භ ාඩභහ කිරීභ වහ ෆභ කන සොතතභ ආයක්ෂිත, සඳෝණසඹන්ත 
ියක්ත, ප්රභහණත් තයම් ආවහය ය පුයහ රළබීභ තවවුරු  කිරීභ වහ ව  වළිඳු භ පිටු දළකීභ වහ,  
 
 

අයදාක 2 - කුගින්තන දුයලීභ, ආවහය සුයක්ෂ.සතතහ වහ ඉවශ ලඳෝකඹක්ෂ අත්ඳත් කයණළනීභ ව 
තියහය          කස.සකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිීභ.  

 ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ වහ ඒ ඹතසත් ඇ  ියඹලු ආඹතන ර අන්තතර් ඵතහඹ භඟින්ත 
ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන ක්රිඹහත නළාං, භ. ඒ ඹතසත් වඳුනහත් විසලේෂිත ක්සේර 
ාංර්ධනඹ.  

 ,  වහ අ සර් අවහය සඵෝ ාඩසඳහදනඹ වහ පරදහ කතහඹ ළඩි කිරීභ. 

 සතු 500,000 ක් ාංර්ධනඹ  

 සඳොසවොය දවහ වනහධහය මුදල් ප්රධහන රඵහදීභ 

 අඹ දහභ ශභනහයණඹ  

 සඵෝ හයඹ  වගු කිරීභ  

 ෘෂිහර්ීම දත්ත ඳද්ධ ඹ ස කිරීභ. 
 
 

පුළුේ අයදාණු  

 2030 නශේන කස.සකහර්මික පරදහයීත්ඹ ලදගුකඹක්ෂ කිීභ, කුඩහ ඳිභහක ආවහය 

ිලසඳහදකඹන්තලේ ආදහඹභ ලදගුකඹක්ෂ කිීභ. 
 
 

උඳහඹභහර්  

 2015 යත හසහාක් 2016 සර් ෘෂි ාඩසඳහදන වහ සඹදවුම් ඉවශ නළාං, භ. 

 ෘෂිර්භ ඳර්සංණ භධසථහන  15 භඟින්ත ියදුයන රද අභිකනන ඳර්සංණ වහ ඒ භඟින්ත 
පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ. 

 ෘෂි ඳහරිරි ශහඳ සඵෝ හ වහ සඹොදහ ළනීභ. 

 ඳහාංශු ාංයක්ණඹ වහ ශභණහයණඹ 

 ගුණහත්භ බීක ාඩසඳහදනඹ ව  කිරීභ . (බීක ව  කිරීසම් හර්ඹහර 24, බීක 
ඳර්සංණහහය 5, ඳලසකහත් ඳහරන ඒ 6 භඟින්ත යන රද හර්ඹබහයඹ ) 

 ඹවඳත් ෘෂි පිළිසත් භඟින්ත ාඩසඳහදනඹ  ඉවශ නළාං, භ 

 භූීමඹ ව කර ශභනහයණඹ 

 ඳහරිරි ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ෘෂි යහඹාඩ භත ඹළපීභ අභ කිරීභ. 
හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ ඉවශ නළාං, භ. 

 සද්ශීඹ බීක විසලේ , සඵෝ විසලේ, සොවිඳශ තුන්ත ආයක්හ කිරීභ, ූලලි සේහ, ශ්රභඹ, 
සබහවි ම්ඳත්, අධහඳනඹ, තහක්ණඹ වහ න ප්රසේලඹ ළඩිකිරීභ භඟින්ත ජීන භට්තභ ඉවර 
නළාං, භ. 

 ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීභ වහ සන ඇ  ක්රිඹහභහර්  ( ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ 
තහක්ණ ආඹතනඹ භඟින්ත යන රද න සොඹහ ළනීම්) 

 භහක ආයක්ණ ක්රභ සේද විධිභත් කිරීභ. ( ෘෂිර්භ වහ සොවිකන යක්ණ භලයඩරඹ 
භඟින්ත යන රද තියතු.) 

 ඳර්සංණ වහ ාංර්ධන  වියණු කිරීභ ( ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු , භහක ආර්ථි 
ඳර්සංණ වහ  (සවක්තර් සොබ්ඵෆඩු සොවි තියතු වහ පුහුණු කිරීසම් ආඹතනඹ භඟින්ත යන 
රද හර්ඹබහයඹ) 
 
 

      ඉදිි දළක්ෂභ 
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අයදාක 13 - ලේලගුණික   ලනසවීම් වහ එහි ඵරඳෆම් ළශළක්ෂවීභ වහ කඩිනම් පිඹය ණළනීභ. 

 

ලේලගුණික වහ ම්ඵන්තධ ආඳදහ ව සබහශේක ආඳදහ ම්ඵන්තධ ප්රතයසථ ඵ වහ අනුහුු වීලම් 

ධහිතහ ලක්ෂතිභත් කිීභ වහ කස.ස කර්භහන්තතඹන න ඵරඳෆභ අභ කිීභ භන්න්ත ිලසඳහදන සථහයී 

ලර ඳත්හ ණළනීභ වහ, 

 ාඩඹඟඹ , රණතහඹ , කරළල්භත ඔසයොත්තු සදන ,  ප්රසදද බිහිකිරීභ. 

 භූීම වහඹනඹ ළරළක්, භ වහ ාඩසඳහදන ධහරිතහඹ ළඩි කිරීභත පිඹය ළනීභ . 

 හරගුණි අධහනභ ළරකිල්රත සන සඵෝ ාඩසඳහදන වහ පුසයෝථන ළඩතවන 
විධිභත් කිරීභ. 

 න, න තහක්ණි ක්රභ බහවිතඹ - ෘෂිහර්ීම දත්ත ඳද්ධ ඹ ස කිරීභ . භූසෝලීඹ දත්ත 
ඳද්ධ ඹ (GIS ) තහක්ණඹ බහවිතඹ භඟින්ත සඵෝ ාඩසඳහදන දත්ත රැස කිරීභ වහ පුසයෝථනඹ. 

 ඳසු අසනු වහාඩඹ රක්හ ළනීභත ඵඩහ ඳවසුම් ඇ  කිරීභ. 

 කර සඳෝ ආයක්හ කිරීභ වහ කර ාංයක්ණඹත පිඹය ළනීභ. 

 ළිය කරඹ ප්රසඹෝකනඹත ළනීභ දවහ  ළිය කර  තළාංකි රඵහදීභ . 

 ෘෂි යක්ණ ආඹතන භඟින්ත අදහනම් තත්ත් අභ ය ළනීභ වහ සද්ලගුණි විඳත් 
සවේතුසන්ත ියදුන අරහබඹ , වහාඩඹ ,  සද්ලගුණි යණහතඹන්ත ප්රභහණඹ පිළිඵද විධිභත් සර 
සොඹහ ඵළලීභත පිඹය ළනීභ. 

 දළනුත් කිරීභ. 
 

අයදාක 15  -  ලබෞමික ඳිය ඳේධති ආයක්ෂහ   කයණළනීභ, ප්රතිසථහඳනඹ කිීභ වහ තියහය බහශේතඹ 

ප්රර්ධනඹ කිීභ, නහන්තතය තියහය ආකහයලඹන්ත කශභනහකයකඹ කිීභ, කහන්තතහයකයකඹ 

ළශළක්ෂවීභ, භමි වහඹනඹ ශක්ෂහ එඹ ප්රතිර්තනඹ   කිීභ වහ ධජ ශේශේධත්ඹ අහිමි වීභ 
නළළත්වීභ.ලඵෝණ ිලසඳහදන පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ වහ,  

 ඳහාංශු ාංයක්ණ ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ භඟින්ත ියදු වු සනස ම්. 

 ඳළශෆටි ාංයක්ණ ඳනත ක්රිඹහත්භ  කිරීභ. න අණඳනත් භඟින්ත වූ සේඹ . 

 හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ තුළින්ත ියදු වූ සනසම්.  

 ලහ ආයක්ණ වහ ස සවලීසම් ඳහරන ඳනත භඟින්ත ියදු වූ සේඹ. 

 ඳරතුරු ම්භහන ළඩතවන භඟින්ත ෛක විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභත පිඹය ළනීභ  

 සදමුහුම් ලහ ර් ඇ  කිරිභ  
 

අයදාක 06 -  ළභන ජරඹ රළබීභ වහ තියහය ජර කශභනහකයකඹ වහ නීඳහයක්ෂහ රළබීභ තවවුු 
කිීභ.  

 සොවිකන ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතු , ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු , කර ශභනහයණඹ 
වහ සන ඇ  පිඹය. 

  විසන්ත සතොය යතක් බිහි කිරීභත හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ , භූත කර 
ශභනහයණඹ දවහ සන ඇ  පිඹය. 

 ෘෂි යහඹාඩ කරඹත මුසු, භ ළරළක්, භත ත් පිඹය. 

 කරඹ වහ නීඳහයක් ඳවසුම් රඵහ දීභ වහ ශභනහයණඹ දවහ ත් පිඹය - සොවිකන 
ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතු භඟින්ත කරඹ , නීඳහයක්හ වහ සෞ පිළිඵ ාඩඹහභන හඳෘ ඹ 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 කර සඳෝ  ප්රසද්ල ආයක්හ කිරීභ ,  

 විසුරුම් කර ම්ඳහදනඹ , බිාංදු කර  ම්ඳහදනඹ ,  සඹදහත් ප්රභහණඹ වහ කරඹ සඳොම්ඳ කිරීභ 
වහ සර්ඹ ඵර ලක් ඹ සඹදහ ළනීභ භඟින්ත,  යය ෘෂිර්භහන්තතඹ නඟහ ියටු, භත පිඹය ළනීභ. 
 
 

අයදාක 12 - තියහය ඳිලබෝජන   වහ ිලසඳහදන යනහ තවවුු කිීභ. 

 

ඉවත අයදාණු වහ  උඳහඹ භහර්ණ ක්රිඹහත්භක  කිීභ භන්න්ත තියහය ඳිලබෝජනඹ වහ ිලසඳහදනඹ පිළිඵ 

ද අවුුදු යහදා ක්රිඹහත්භක කිීභ, ඒක පුේණර ආවහය අඳලත් ඹළභ 2030 න ශේන අන්ත  කිීභ. 
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 ජහතික අලයතහඹන අනු වී අතුළු අලනකුත් ආවහය ලඵෝණ ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ 
ළඩිකිරීභ. 

 හඳහරි ළරළසභ වහ ීමර දර්ල ස කිරීභ. 

 ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීභත ත් පිඹය . 

 සද්ශීඹ ආවහය ප්රර්ධනඹ  

 සබහවි ම්ඳත් ශභනහයණඹ වහ නී  ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 
 

අයදාක 04  - භහන වහ අන්තතර්ග්රවණීඹ (සිඹලු භහජ සථයඹන්තන අසථහක්ෂ රළලඵන) ව 

අධයහඳනඹක්ෂ රළබීභ තවවුු කිීභ වහ ළභන ජීශේත කහරඹ පුයහ අධයහඳනඹ රළබීලම් අසථහ 

ප්රර්ධනඹ කිීභ 

 

 විධිභත් වහ අවිධිභත් ෘෂි අධහඳනඹක් රඵහදීභ තුළින්ත ජීන තත්ත්ඹ  යහය සර ඉවශ 
නළාං, භත පිඹය ළනීභ. 

 ෘෂිර්භ විදහර රත  ියසුන්ත ඵහ ළනීභ . සේහ ාංසයණ අබහ විදහර භඟින්ත 
පුහුණු රඵහ දීභ. 

 විසද්ල පුහුණු වහ අන්තතර් කහ  ාංවිධහන අතය ඇ  ඵතහඹ. 

 ඳහයම්ඳරි දළනුභ රඵහදීභත සන ඇ  පිඹය. 
 

අයදාක 05  - සත්රී  පුු භහජබහඹ අත්කයණළනීභ ව කහන්තතහන්ත වහ ණළවළණු ශභයින්ත 

ඵරණළන්තවීභ 

 

 2017  වළිදුභ පිටු දළකිසම් ර්සංදී හන්තතහ විඵර ළන්ත, භ වහ පිඹය ළනීභ. සවශ 
සඵොජුන්ත වල් භඟින්ත ෘජු වහ ක්ර රැකිඹහ ඇ  කිරීභ .  ඒ භඟින්ත ඳවුල් ඒඹ ආදහඹභ ඉවශ 
නළාං, භ. 

 සවල් ව ෆුඩ් සොහා භඟින්ත ආවහය ප්රර්ධනඹ වහ රැකිඹහ අසථහ ඇ  කිරීභ. 

 ියතමු සොවි හන්තතහ ීම  පිහිටු, භ භඟින්ත හන්තතහ විඵර ළන්ත, භ. 

 විධිභත් වහ සනොවිධිභත් අධ් ඹහඳනඹ රඵහදීභ. 

 සතු හ ළඩතවන භඟින්ත ආර්ථිඹ ඉවර නළාං, භත දහඹ , භ. 
 

අයදාක 03 - ිලලයෝගී  ජීශේතඹක්ෂ තවවුු කිීභ වහ සිඹලු ලදනහන , ෆභ ඹකදීභ ඹවඳළළත්භ 

ප්රර්ධනඹ කිීභ 

 ෘෂිහර්ීම ප්රසද්ල ර වඳුනහ සනොත් කුඩු සයෝඹ අභ කිරීභත පිළිඹම් සඹදීභ. 

  වි නළ  ඉවශ සඳෝණසඹන්ත ියත් සද්ශීඹ ආවහය ඳරිසබෝකනඹ. 

 යහඹාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ වහ ාඩසඳහදනඹ 
ප්රර්ධනඹ. 

 ඳළිසඵෝධ ඳහරනඹත ඳරිය හිතහමීය  ක්රභ සඹොදහ ළනීභ. 

 (කහ  සඳොසවොය සල්ම් හර්ඹහරඹ ,  සඳොසවොය භහම් , ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ ඒ 
වහ සන ඇ  පිඹය )  

  විසන්ත සතොය යතක් වහ  විසන්ත සතොය රාංහක් බිහිකිරිභත පිඹය ළනීභ. 

 ඌන බහවිත ඳශතුරු ාඩසඳහදනඹ  

 ඹවඳත් ආවහය පිළිසත් වහ ෘෂි පිළිසත් වහ සොවි ප්රකහ ව භවකනතහ දළනුත් කිරිභ. 

 ාඩසයෝගී ජීවිතඹක් උසදහ එශලු  වහ ඳරතුරු ඳරිසබෝකනඹ  වනත එක් පුද්රසඹකුත ග්රෆම් 
200 ඵළගින්ත ඹන සත්භහත අනු  යහය ඳරිසබෝකන යතහ ප්රර්ධනඹත පිඹය ළනීභ.  

 ඳරතුරු ම්භහන අ  කිරිභ , ියධ වමුදහ වුරු භූීම පරදහ ක භූීම ඳරිවයණඹත සඹොදහ ළනීභ. 

 මීය  භළිය ාඩසඳහදනඹ විධිභත් කිරීභ. 

 

අයදාක 09 - ප්රතයසථ ව ඹටිතර ඳවසුකම් තළනීභ , අන්තතර්ග්රවකඹ වහ තියහය කහර්ීකකයකඹන්ත 

ප්රර්ධනඹ , නලෝත්ඳහදනඹ   ධධර්ඹභත්   කිීභ  
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පිටු 48 

 ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනඹ , ශ්රී රාංහ ෘෂිර්භ ඳර්සංණ ප්ර ඳත්  
බහ ,  සවක්තර් සොබ්ඵෆඩු සොවි තියතු වහ පුහුණු කිරීසම් ආඹතනඹ , න උත්ඳහදන 
ෛධර්ඹභත් කිරිභත සන ඇ  පිඹය. 

 ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු භඟින්ත ස යන රද ෘෂි ළිාං ප්රභහණඹ වහ 2017 සර්දී 
ෘෂි ළිාං බහවිතඹත න්තනහ ආහයඹ 
 

අයමුණ 11 - නය වහ භහන කනහහ අන්තතර්ග්රවණඹ, ආයක්ෂිත, ප්රතසථ වහ  යහය ඵත 
ඳත්කිරීභ 
 

 ෘෂි තහක්ණි උදහන ඇ  කිරීභ. 

 නය ආශ්රිත ඳරතුරු උඹන්ත ඇ  කිරීභ. 

 නහරි ෘෂිර්භඹ නඟහ ියටු, භත පිඹය ළනීභ - කහ  ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ භඟින්ත 
නහරි භවල් ාඩහ ආශ්රිත ඵඳුන්තත ීමරිස හ ඇ  කිරීභ. 

 ෘෂි භූීම අරාංයණඹ භඟින්ත භහනිය සුඹ රඵහ ළනීභ 
 

අයදාක 07 -  දයහණත වළකි ව , ශේලසය ව , තියහය වහ නතන ඵරලක්ෂතිඹ වහ ප්රලේලඹ ළභන 

තවවුු කිීභ 

 ෘෂිර්භඹත අදහර ජී හිය ාඩසඳහදන ක්රභසේදඹක් ඇ  කිරිභ. 

 ශීත ඵඩහ සථහඳනඹ කිරීභ. 

 කනහධිඳ  සල්ම් හර්ඹහරඹ භඟින්ත ක්රිඹහත්භ යන “ ේලිරිියඩිඹහ ඳළර බිලිඹනඹක්  
කහ  ළඩතවන ” ඹතසත් ඵරලක්  වහ සඳොසවොය ාඩඳද, භත පිඹය ළනීභ. 
 

අයදාක 08 -  දයහණත වළකි , අන්තතර්ග්රවණීඹ ව තියහය ආර්ිකක ර්ධනඹක්ෂ ම්පර්ක   වහ පරදහයී 
රැකිඹහක්ෂ වහ ළභන ලණෞයහන්තශේත සත්තිඹක්ෂ රළබීභ ප්රර්ධනඹ කිීභ 

 තරුණ ෘෂි ආර්ණ ළඩතවන්ත විධිභත් කිරීභ . 

 න ඹන්තර සර බහවිතඹ වහ ෘෂිර්භඹ න, යණඹ කිරීභ. 

 ෘෂි අාංලසං භහන ම්ඳත් ළරළසභ ස කිරීභත දහඹ , භ භඟින්ත රැකිඹහ වහ 
විබතහඹන්ත වඳුනහ ළනීභ. 
 

අයදාක 10 -  යනේ ඇතුශත වහ යනේ අතය ඇති අභහනතහ අඩු කිීභ 

 

 ආදහඹම් විභතහඹ අභ කිරිභ . සශදසඳොශ ශභනහයණඹ කිරීභත පිඹය ළනීභ. 

 අභහනතහඹ අභ කිරිභ භඟින්ත දරිද්රතහඹ අභ කිරීභ. 
 

අයදාක 16 -  තියහය ංර්ධනඹ වහ ව හභකහීක වහ අන්තතර්ග්රවකඹ   ව භහජ ප්රර්ධනඹ වහ 

ළභන හධහයකඹ වහ ප්රලේලඹ   ළඳයීභ වහ ණීමභක්ෂ හිත වහ අන්තතර්ග්රවකඹ වු   ආඹතන   ෆභ 

භට්නභකභ සථහපිත කිීභ 

 

 ප්ර ඳත්  ළරසුම් ස කිරීභ වහ තීයණ ළනීසම් දී ියඹලු අදවස විභසීභ. 
 

අයදාක 14 - හණය දාහුදු වහ දාද්රිඹ ම්ඳත් ංයක්ෂකඹ කිීභ ව තියහය ංර්ධනඹ දවහ ලඹ දහ 
ණළනීභ. 

 කස.සකර්භ අභහතයහංලලේ ශේික ිලලඹෝණ භඟ ස ස ම්ඵන්තධ ලන වද කස.සයහඹිලක 

ලවවතුලන්ත දාද්ර ජරඹ දකඹ වීභ වහ ආවහය දහභර ඳළළත්භ වතික කිීභ. 
 

අයදාක 17 - තියහය ංර්ධනඹ වහ ව ලණෝලීඹ වලඹෝගිතහ ක්රිඹහත්භක කිීලම් ව න 
නේඹක්ෂ දීලම් භහර්ණ ලක්ෂතිභත් කිීභ.   

 “හද්දු ප්රහලඹ‟‟ අනු එභ අයමුණක් කඹළනීභ වහ විවිධ ආඹතන ර අන්තතර් 
ම්ඵන්තධතහ ඳත්හ ළනීභ. 

 ජහතික වහ ජහතයන්තතය ලලඹන්ත කස.සකර්භඹන අදහර ආඹතන අතය ම්ඵන්තධීකයකඹ. 
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අයදාක 1 -  සිඹළු ආකහයලේ දිළිදු ඵ, සිඹළු තළන්තහිභ දුු කිීභ වහ , 

 
 

ඒ අනු ෘජු වහ ක්ර ඵළසන ඉවත ියඹලු අයමුණු භඟින්ත  යහය ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ ය 
ළභ ආහයසංභ  වළිඳු භ අන්ත කිරිභ වහ,  
ආන්ත  දරිද්රතහඹ (  වනත සඩොරර් 1.25 අඩු ආදහඹම් රඵන ) මුලිනුපුතහ දළමීය භ,  වළිදු වහ අදහනම් 
හලයඩසං කනතහත ආර්ථි ම්ඳත්රත භහන ප්රසේලඹක් රඵහ දීභ වහ සද්ලගුණඹ වහ ම්ඵන්තධ 
ආන්ත  තත්ත් වහ ආඳදහ අසථහන්තහි ඇ න ඵරඳළභත ඔසයොත්තු සදන සර තියතු කිරිභ. 
දරිද්රතහසඹන්ත සඳසශන කන සොතස ඳභණක් සනො දරිද්රතහ ඩඉසම් ියටින කනතහද නළත 
දරිද්රතහඹත ඇද ළටීභ ළශළක්, භ උසදහ ෘෂිර්භ ක්සේරසං ප්ර ඳත්  ළඩතවන්ත ඇ  කිරීභ. 
සද්ලගුණි විඳර්ඹහ සවේතුසන්ත ියදුන  වළිඳුභ ඉවශ නළාං, භ නළළත්, භ. දරිද්රතහ ප්ර ලතඹ ඉවශ 
අඹක්  සඳන්තන ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් සොට්ඨහල වහ අල ඳභණ ප්ර ඳහදන සන්ත කිරීභ. ග්රහමීය ඹ 
ෘෂිර්භ ාංර්ධනඹ වහ දරිද්රතහ ප්ර ලතඹ ඉවශ අඹකින්ත ියත් අධහනඹත රක් සනොවූ  ප්රහසද්ශිඹ 
සල්ම් සොට්තහල ර කනතහසේ ආදහඹභ ඉවශ නළාං, භ . (අම්ඳහය, සභොණයහර ක්රිඹහත්භ යන 
රද  ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන ළඩතවන්ත ) 

 සොවින්ත විඵර ළන්ත, භ වහ ආදහඹම් විභතහඹ අභ කිරීභත පිඹය ළනීභ 

 සතු හ ක්රභඹ වන්තහ  වභ තුලින්ත දරිද්රතහඹ අභ කිරිභත වු ඵරඳළභ 

 සුළු වහ භධ ඳරිභහණ ෘෂි හඹත් ාංර්ධනඹ තුලින්ත සොවි ප්රකහසේ ආදහඹභ ඉවශ 

නළාං, භත පිඹය ළනීභ. 

 ළඩි වියණු ශ ඳසු අසනු තහක්ණඹ වදුන්තහ දීභ 

 සද්ශීඹ ආවහය සඵෝ ාඩසඳහදනඹ වහ ප්රර්ධනඹ 

 සශසඳොර ශභනහයණඹ  

 හණික සොවිඳර ඇ  කිරීභ 

 ,  අසළන්තනත උඳරිභ ීමරක් රඵහ දීභ 

 හඳහය ාංර්ධනඹත ණඹ ඳවසුම් රඵහ දීභ. 

 සඳෞද්ලි වහ යහක වබහගීත්ඹ ඉවශ නළාං, භ. අම වහ අම ආශ්රිත ාඩසඳහදන ර්භහන්තතඹ 

ඵර ළන්ත, භ. ( ඕභහයසොල්ර අම හඳෘ ඹ - ඳසු අසනු තහක්ණ ආඹතනඹ ) 

 2017  වළිදුභ පිටු දළකිසම් ර්ඹ සර නම් කිරිභ වහ  දරිද්රතහසඹන්ත සඳසශන කන සොතස 

ඳභණක් සනො දරිද්රතහ ඩඉසම් ියටින කනතහද නළත දරිද්රතහඹත ඇද ළටීභ ළශළක්, භ උසදහ 

ෘෂිර්භ ක්සේරසං දහඹත්ඹ ඉවශ නළාං, භ 

 තියහය ංර්ධන අයදාණු ජඹ ණළනීභ වහ තියහය ංර්ධන බහ 

පිහිටු වීභ. 

  යහය ාංර්ධන ඳනත ඹතසත්  යහය ාංර්ධන බහ සථහපිත සසයන අතය ඳනතත 
අදහර නී  ක්රිඹහත්භ යලීභ වහ ියඹළු ඳහර්ලස රුන්තසේ ව විසලේඥඹන්තසේ වබහගීත්ඹ 
ව  සසර්. 

  යය ාංර්ධනඹ පිළිඵ කහ  ප්ර ඳත් ඹ ව ක්රසභෝඳහඹන්ත ඳනතත අනු ියදුන ඵ 
තවවුරු කිරීභ ව ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ නී භඹ යහමු ස කිරීභ. 

 සබහවි , භහක ව අර්ථි ම්ඳත් ඳරිය හිතහමීය  ප්රලසත ආහයසඹන්ත උඳසඹෝකනඹ 
කිරීභ ියදුන ඵ තවවුරු කිරීභ.යකඹ විියන්ත නු රඵන ියඹලු  යණඹන්තහි දී ඳහරිරි , ආර්ථි , ව 
භහජීඹ හධ රහ ඵළලීභ ,  වරිළන්ත, භ. සභභඟින්ත අසහාක්ෂිත ඉරක් යහ රඟහ විභ ඉරක් 
සසර්. 

( ූලරහශ්රඹ :- ඵරතු ශ්රී රාංහක් - ළරසුම් වත භනක්  ) 

 

 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 50 

 

 

 

 කස.සකර්භ අභහතයහංලඹ   
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4.  යහය ාංර්ධන අයමුණු හක්හත් ය ළනීභ උසදහ ියදුයන රද 
ාංර්ධන ළඩතවන්ත - 2016 

 
2016 ර්සං  යහය ාංර්ධන අයමුණු හක්හත් යළනීභ වහ ප්රධහන ලසඹන්ත ආවහය 
ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන ක්රිඹහත්භ සරුණ අතය එඹත භහමීය  කුඩහ ළේ ව ඇශ භහර්  
පුනරුත්ථහඳනඹ, වහ සඳොසවොය වනහධහයඹ වහ මුදල් රඵහ දීභ ඇතුළු අසනකුත් ළඩතවන්ත 
ියදුය ඇත.  

 

 

 

 

අනු 

අංක 
ංර්ධන ළඩනවන්ත / යහඳසති 

2016 

ප්රතිඳහදන 

(ු.මි) 

ංලලෝිකත 

ප්රතිඳහදන 

(ු.මි) 

ශේඹදභ 

(ු.මි) 

ප්රණතිඹ 

(%) 

1. අඹළඹ ලඹෝජනහ - 2016 

1.1 ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන 2,000 1,700 1,049.42 62% 

1.2 කුඩහ ළේ ව ඇශ භහර්  පුනරුත්තහඳනඹ 2,000 2,000 1,935.00 96% 

1.3 
යහක වහ පුද්ලි වවුල්හරිත්ඹ ඹතසත් උස 
තත්සං බික ාඩසඳහදන ළඩතවන 

1,000 1,000 220.57 22% 

1.4 සඳොසවොය වනහධහයඹ වහ මුදල් රඵහ දීභ 2,500 2,500 - - 

උඳ එකතු ( i ) 7,500        7,500 3,204.99 42% 

     2.   අඹළඹ ඇසතලම්න්තතු - 2016 

2.1 ආවහය සුයක්ෂිතතහ ළඩතවන 400 400 240.86 60% 

2.2 
හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ 
 වරිළන්ත, සම් ළඩතවන 

100 100 76.66 76% 

2.3 
කරඹ වහ නීඳහයක්හ ව සෞ පිළිඵද 
ාඩඹහභන හඳෘ ඹ (WASH) 

74 74 50.03 67% 

2.4 ාඩපුණතහ ාංර්ධන ළඩතවන (GOSL/ADB) 50 50 36.40 73% 

2.5 කහතන්තතය  ඵතහ 35 31.6 30.09 95% 

2.6 
කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ළරළසභ විලස 
විදහර භඟ ක්රිඹහත්භ කිරීභ (NARP) 

20 20 13.07 65% 

2.7 සරොකුළූණු බීක ාඩසඳහදන ළඩතවන 15 16.9 16.90 100% 

2.8 
වල් අඳනඹන රහඳ 4ක් පිහිටු, භ භඟින්ත 
වල් අඳනඹනඹ ප්රකලිත කිරීභ 

10 10 5.54 55% 

2.9 
ෘෂි සඵෝ ාඩසඳහදන වහ පුසයෝථන 
ළඩතවන 

0.5 0.5 0.24 47% 

2.10 සඳොසවොය වනහධහයඹ 35,000 35,000 27,771.15 80% 

උඳ එකතු ( ii ) 35,704.5 35,703 28,240.91 79% 

දාළු එකතු 43,204.5 43,203 31,445.9 72% 

ගු xxviii 
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4. ආවහය ිලසඳහදන ජහතික ළඩනවන ( 2016 - 2018 ) 

 

ළඩින කනවනඹ වහ සනසන ආවහය යතහ ළරකිල්රත ාඩීමන්ත ගුණහත්භ  සද්ශීඹ ආවහය  
ාඩසඳහදන ළඩතවන තුලින්ත සද්ශීඹ හ ශ වළකි ියඹළු ආවහය සඵෝ ලින්ත සඹාංසඳෝෂිත , භ,  
ළඩින කනවනඹත භහමීය  ආවහය වහ ඇ  ඉල්ලුසම් අලයඩ ර්ධනඹ සවේතුසන්ත න ආවහය 
හිඟතහඹත පිළිඹම් සඹදීභ, සද්ශීඹ ාඩසඳහදනඹ ශ වළකි ආවහය ද්ර ත දුයතත් ආනඹනඹ කිරීභ 
නතය කිරිභ,  ඒ දවහ න පිරිළඹ අභ කිරිභ, සොවිඹහ ආර්ථි ලසඹන්ත විඵර ළන්තවිභ උසදහ  
අ රු කනහධිඳ තුභහසේ උඳසදස ඳරි ව 2015.09.05  වන ඉයණභඩු හි ව ආවහය ාඩසඳහදන කහ  
ළඩතවන භධ හලීන තුන්ත අවුරුදු ළඩතවනක් සර  ආයම්බ යන රදී. සභභ ළඩතවන  
සද්ශීඹ අයමුදල් භඟින්ත  වයින පුයහ ියඹලුභ  වසත්රික්ර ක්රිඹහත්භ ය ඇත. ෘෂි, ධීය වහ ඳශු 
ම්ඳත් ක්සේර ප්රර්ධනඹ කිරීභත අසහාක්ෂිතඹ. 

කඹ ළනීභත අසහාක්ෂිත  යහය ාංර්ධන අයමුණු :- 

 කුගින්තසනන්ත ඳසු , භ අන්ත කිරීභ, ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ඉවශ සඳෝණඹක් අත්ඳත් 
යළනීභ ව  යහය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරිභ 

  යහය ඳරිසබෝකන වහ ාඩසඳහදන යතහ තවවුරු කිරීභ 

 සද්ලගුණි සනස, භ වහ එහි ඵරඳෆම් ළරළක්, භ දවහ ඩිනම් පිඹය ළනීභ 

 හන්තතහ වබහගීත්ඹ  

  වළිඳුභ පිටු දළකීභ 

ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවසන්ත සුවිසලේෂි  අයමුණු :- සභභ ළඩතවන ප්රධහන සොතස 2ක් 

ඹතසත් ියදුයන රදී. 

  I.  ,  ඇතුලු අ සර් ආවහය සඵෝ ාඩසඳහදනඹ වහ පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ  

II.  වඳුනහණත් ශේලලව.සත ක්ෂලවත්ර  ාංර්ධනඹ  

ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවසන්ත ප්රධහන අයමුණු :- 

 ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම පිළිසත් අනුභනඹ කිරිභ  භඟින්ත සද්ශීඹ ලසඹන්ත ාඩසඳහදනඹ ශ 
වළකි ආවහයලින්ත යත සඹාංසඳෝණඹ කිරීභ ව එභ ආවහය ආනඹනඹ වහ ළඹ න 
විසද්ල විාඩභඹ නතය කිරිභ 

 ආවහය ාඩසඳහදනසං යහඹාඩ සඳොසවොය වහ ඳළිසඵෝධ නහල බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ 
ඳරිය හිතහීම  හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ  වරි ළන්තවිභ  

 අ සර් ආවහය ාංචිත විධිභත් ඵඩහ  කිරීභ වහ ශභනහයණඹ  භඟින්ත ආවහය 
සුයක්ෂිතතහ ඇ  කිරීභ 

 ෘෂි ඳහරිරි රහඳ ඳදනම් යත් සඵෝ ාඩසඳහදන ළඩතවනක් වඳුන්තහ දීභ වහ 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

 ාඩසඳහදන හර්ඹසං දී සඹෝ තහක්ණි ක්රභ බහවිතහ ය ාඩසඳහදන පරදහ කතහ ඉවශ 
නළාං, භ 

 සද්ශීඹ ආවහය ාඩසඳහදන ක්රිඹහලිඹත ම්ඵන්තධ ියඹළු ආඹතන අතය භනහ ම්ඵන්තධීයණඹක් 
ඇ  කිරීභ වහ ඳහළල් ප්රකහ, ියවිල් ාංවිධහන ව භවකනතහසේ එ වසනදහ ජීවිතඹත සභභ 
ළඩතවන ඵද්ධ කිරීභ 

 ආවහය ාඩසඳහදඹන්ත වහ ගුණහත්භ සඹදවුම් රඵහ දීභ ව ඔවුන්තසේ ාඩසඳහදන  වහ 
විධිභත් අසරවියණ ක්රභසේද ඇ  කිරීභ 

 සෞ ම්ඳන්තන කනතහක් දහඹහද කිරීභ 

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන :- රු.ීම.1700   මුර ප්ර ඹ :-  රු. ීම. 1049.42  ප්ර ලතඹ:- 62 % 
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 ආවහය ාඩසඳහදනඹත අල ඉරක් කඹ ළනීභත දහඹ විඹ වළකි ියඹළුභ ඳහර්ලඹන්ත ෘෂි 
ාඩසඳහදන ඵරහඹක් නළතසවොත් සොවි වමුදහක් සර සොඩනළගීභ, ඳහල්ර, විලස 
විදහරර, සොවි පුහුණු වුරු ර ප්රහසඹෝගි ළඩමුළු වහ ආදර්ලනඹන්ත ඇ කිරීභ 

 ඳර්සංණ දළනුභ වහ සතොයතුරු හුභහරු යළනීසම් ව විලස විදහර, යහක ආඹතන වහ 
පුද්ලි අාංල භ තියතු කිරීභ 

 හා භගුල්, ඳළර ියටු, සම් උත්, අසනු සනලීසම් භාංර, අළුත් වල් භාංර ළාඩ 
ාංසෘ  අාංඹන්ත භඟින්ත කනතහසේ ආර්ලණඹ රඵහළනීභ 

උඳහඹ භහර් ;- 

 නහරි, අර්ධ නහරි, ග්රහමීය ඹ, හර්ඹහර ඳරිශ්ර, ඳහල්, ආයක් වුරු ආදී ියඹළුභ අාංල 
ාඩසඹෝකනඹ න සර සතු හ ආදර්ලණ ඇ  කිරීභ. 

 තත්සඹන්ත උස බීක සුරඵ කිරීභ, බීක සුයක්ෂිතතහඹ වහ අනුභත ප්රසදද ර ව  බීක 
සතො ඳත්හසන ඹහභ. 50% දහඹත්ඹ ඹතසත් සො, න්තත බීක රඵහ  වභ. 

 ශ්රී රහාංකි ඳරියඹත වහ සඵෝ ාඩසඳහදනඹත උචිත තහක්ණි සභරම් වහ උඳයණ 
බහවිතඹ ප්රකලිත කිරීභ 

 හඵාඩ සඳොසවොය වහ ජී සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ වහ යහඹාඩ සඳොසවොය 
බහවිතඹ අභ කිරීභ. 

 ඳහාංශු වහ කර සුයක්ෂිතතහඹ වහ කරාංයක්ණ ක්රභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

  වගු හලීන සද්ලගුණි අනහළකි රත අනුකර හන්ත වඳුන්තහ දීභ, සද්ලගුණ 
විඳර්ඹහඹන්තත අනුත න ඳරි ව ෘෂි ඳහරිරි ප්රසද්ල අනු සඵෝ ප්රසදද ාඩර්සද්ල කිරීභ 
වහ අහයසං වහ න ප්රසද්ල ර සඵෝ හ වදුන්තහ දීභ. 

 හන්තතහ හඹත් ාංර්ධනඹ තුළින්ත ඳවුසල් සඳෝණඹ වහ ම්ඳත් ශභනහයණඹ. 

 කහ  ාඩසඳහදන ඉරක් රහ ය ත වළකි ඳරි ව හහා  ළඩතවන්ත ළරසුම් කිරිභ 

 හම්ප්රදහයි ආවහය ප්රකලිත කිරීභ වහ ආයක්හහරී ආවහය සද්ශීඹ ඳරිසබෝකයින්තත රඵහ දීභ 
දවහ ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම ක්රභ සො, න්තත වදුන්තහ දීභ. 

 න ඳනත් වදුන්තහ දීභ වහ ඳ න ඳනත් ර නී භඹ ප්ර ඳහදන ළඩි  වියණු කිරීභ. 

 හඵාඩ ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 නතන තහක්ණඹ ප්රකලිත කිරීභ වහ ඳර්සංණ ියදු කිරීභ. 

 ාඩසඳහදනඹ එතු කිරීභ වහ පුද්ලි අාංලසං දහඹත්ඹ රඵහ ළනීභ 

හඳෘ සං හධහය, යණඹ ;- 

• කනතහසේ සඳෝණ අලතහ පුයීමන්ත නීසයෝගී ඳයපුයක් බිහි කිරීභ දවහ සෞහයක්ෂිත 
ආවහය ාඩඳද, භ 

• ලේශීඹ ලණ ශේඹහලේ අනනතහඹ රැ සදීමන්ත ජීන තත්ඹ නහ ියටු, භ. 

•  වගු හබඳන සද්ලගුණි අනහළකි රත අනුකර හන්ත වඳුන්තහ දීභ, සද්ලගුණ 
විඳර්ඹහඹන්තත අනුත න ඳරි ව ෘෂි ඳහරිරි ප්රසද්ල අනු සඵෝ ප්රසදද හ කිරීභ වහ 
අහයසං වහ න ප්රසද්ල ර සඵෝ හ වදුන්තහ දීභ භගින්ත සද්ශීඹ ලසඹන්ත ාඩසඳහදනඹ 
ර වළකි ආවහය ලින්ත යත සඹාංසඳෝණඹ කිරීභ ව ඒ භගින්ත ආවහය ආනඹනඹ දවහ 
ළඹන විලහර විසද්ල විාඩභඹ ඉ රි ය ළනීභ වහ යසට් ආර්ථිඹ  වියණු කිරීභ 

• ආවහය ාඩසඳහදනසංදී යහඹාඩ සඳොසවොය වහ ඳළිසඵෝධනහල බහවිතඹ අභ සොත ඳරිය 
හිතහමීය  ක්රභ අනුභනඹ කිරීභ භගින්ත ගුණහත්භ ආවහය ද්ර සුරඵ කිරීභ වහ ඉ වරිසංදී යසට් 
ඇ න ආවහය හි විභ ශක්හ ළනීභ 

• ඹහන්තත්රීයණඹ වහ න තහක්ණි වහ ෘෂිහර්ීම ක්රභ වදුන්තහදීභ තුළින්ත සඵෝ 
ාඩසඳහදනඹ වහ  පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ 

• ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීභ 
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4.1 ,  ඇතුළු අ සර් ආවහය සඵෝ ර ාඩසඳහදනඹ වහ පරදහ කතහඹ ඉවශ 

නළාං, භ 

 

4.1.1 වී ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

 

අයදාණු :- 

 ඹවඳත් ෘෂි පිලිසත් බහවිතඹ  තුලින්ත ඳලිසඵෝධ නහල 

බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ යහඹාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ 

විධිභත් කිරීභ. 

 ඹහන්තත්රීයණඹ වඳුන්තහ දීභ භඟින්ත ාඩසඳහදන පිරිළඹ අභ 

කිරීභ වහ  අසළන්තන ඉවශ නළාං, භ.  

 හර්ඹක්භ කර ශභනහයණඹත සො, න්ත හුරු 

ය, භ.  

 හ යන න්තන ණන ඉවශ නළාං, භ භඟින්ත 

සො, න්තසේ ආදහඹභ ඉවශ නළාං, භ. 

 ,  සඵෝසං ාඩසඳහදන විඹදභ අභ කිරීභ.  

 

 

 

 

 

 
 

ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ :-  

 ඳළශ ියටු, සම් ඹන්තර 35 ක්, නඟුල් 72 ක් රඵහ දී 

ඇත.   

 සොවිකන සේහ භට්තීමන්ත ඳහාංශු ඳරීක්හ 3,755 

ක් ම්පර්ණ ය ඇත. ඳර ර්ණ දර්ල 10,400  

සඵදහ දී ඇත. 

 සොවින්ත 12,679 ක් වහ සොවි පුහුණු 317 ක්, 

ක්සේර  වන 09 ාඩභ කිරීභ ය ඇත. 

 ඹහඹ ආදර්ලණ 814 ක් ම්පර්ණ ය ඇත. 

 බිත්තය ,  - බුල් 400 සනොීමසල්  රඵහදී ඇත. 50% දහඹත්ඹ ඹතසත් බුල් 1,419 සඵදහ දී 

ඇත.  කි.ග්රෆ. 2 ඳළට් 380 ක් රඵහදී ඇත. 

 අසුරුම් භලු 21,385, භත් අතුයණ 172 ක් රඵහ දී ඇත. 

 
 
 
 
 
 

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම. 67.50  මුර ප්ර ඹ :-  රු. ීම. 67.29 ප්ර ලතඹ :-  99% 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර     :-  අලප්රවේ - ළප්ත තළම්ඵර් 

භව       :-  ඔක්ෂලතෝම්ඵර් -   ලඳඵයහි 

ණහ ප්රලේලඹ දියින පුයහ  
 

   8. වී ණහ -  වරක අන්තතර් 

ඳරහත් 

9. කභත් අතුයක රඵහදීභ - ලඳ ලශ න්තනු 

7. වී ණහ - අනුයහධපුයඹ අන්තතර් ඳශහත්  
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4.1.2 ඵඩ ඉිඟු ිලසඳහදනඹ  වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංශේභ 

 

 

අයදාණු :- 

 හ ඳරිඹ වහ පරදහයිතහඹ ඉවශ නළාංවිභ 

 සද්ශීඹ සදමුහුන්ත බික ාඩසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ ඉවශ නළාං, භ 

 ඹහන්තත්රීයණඹ වඳුන්තහ දීභ භඟින්ත ාඩසඳහදන විඹදභ අභ කිරීභ 

 ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්රභ සඹදීභ භඟින්ත ඳ සෝදහ ඹහභ අභ කිරීභ 

 

 

 

 

 

 

         

 

ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ :-  

 න ප්රසද්ල ර (කුඹුරු ඉඩම්)  හ වහ ඹර න්තනසං ව සවක්තඹහර් 1,100 ක් වහ බීක 

කි.ග්රෆ13,200 ක් රඵහ දී ඇත. හසේ පරදහ කතහඹ ළඩි කිරිසම් හ ආදර්ලණ ආහයසඹන්ත 

උස බිම් හ සර  භව න්තනසංදී සවක්තඹහය 994 ක් හ කිරීභත බීක කි.ග්රෆම් 12,436 ක් 

රඵහ දී ඇත. 

 අනුයහධපුය  වසත්රික්ඹ වහ විසලේ හඳෘ ඹක් සර සවක්තඹහය 2,168 ක් වහ බීක 

කි.ග්රෆම් 27,100 අනුයහධපුය  වසත්රික්ඹ සත රඵහ දී ඇත. සභඹ උස ළටි ආදර්ලනඹක් සර 

ියදුය ඇ  අතය ාඩඹාං තත්ත්ඹ සවේතුසන්ත සනොීමසල් බීක රඵහ දී ඇත.  

 අනුයහධපුයඹ, අම්ඳහය, ඵදුල්ර, සභොණයහර ඹන  වසත්රික් ර සවක්තඹහය 144 ක් ආයණඹ 

න ඳරි ව ඳහාංශු ාංයක්ණ ඵළීම  ඉ ව ය ඇත. 

 සො, න්ත පුහුණු  ළඩතවන්ත 105 ඳත්හ  ඇත. 

 Ridgers with mini tractor -12 රඵහ දීභ,   

 සඳොහා සෝන්ත ාඩසඳහදනඹ වහ අනුයහධපුයසං අක්ය 50ක් වහ බීක කි.ග්රෆම් 625 ක් සඵදහ 

දීභ, 

 වමුදහ වුරු (සනර, භවළලි, අනුයහධපුය. ේාඩඹහ ) දවහ සවක්තඹහය 12   M1H1 

සදමුහුම් ප්රසදද ාඩසඳහදනඹත බීක රඵහ දීභ භඟින්ත ඵඩ ඉරිඟු ාඩසඳහදනඹ ඉවශ නළාං, භ  වරි 

න්තහ ඇත.  

 

 

 

ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම  60.81  ූලර ප්ර ඹ :-  රු.ීම  53.71   ප්ර ලතඹ :- 88% 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර       :-  භහර්තු -  සිල 

භව       :-  ඔක්ෂලතෝම්ඵර් - ජනහි  

ණහ කයන ප්රලේල  :-  අනුයහධපුයඹ, ලභ කයහණර, 

ඵදුේර,  වම්ඵන්තලත න, අම්ඳහය,   යත්නපුය, 

ත්රිකුකහභරඹ , කුුකෆණර , පුත්තරභ.   

 
 

10. ඵඩ ඉිඟු ණහ - අනුයහධපුයඹ අන්තතර් ඳශහත් 
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4.1.3  සෝඹහ සඵෝාංචි  ාඩසඳහදනඹ වහ   පරදහ කතහඹ  ඉවශ නළාං, සම්  ළඩතවන 

 

අයදාණු ;-   

 2018  ර්ඹ න විත කහ  අලතහසඹන්ත  30 % ක් පිසයන ඳරි ව  

හ ඳරිඹ ඉවශ නළාං, භ 

උඳහඹ භහර්ණ ;-  

 ලෝඹහ  හසේ  පරදහ කතහඹ  ඉවශ නළාං, භ වහ න ප්රසද්ල ර 

හ හහාත කිරීභ 

යහඳසතිලේ  හධහයණීකයකඹ :  

අඩු ර්හඳතන තත් ඹතසත් හ ශ වළකි සඵෝඹකි. හ දවහ සඹොමු,  ඇත්සත් අනුයහධපුය 

 වසත්රික්සං සො, න්ත ඳභණක් න අතය කුරුණෆර , පුත්තරභ , වුාඩඹහ , ත්රිකුණහභරඹ , අම්ඳහය 

, භඩශපු ,  මුර ේ , සභොණයහර ,භහතසල් ඹන  වසත්රික් ර  අඩු ආදහඹම් රහීන සො, න්ත සතද 

සභභ හ හහාත කිරීභ භගින්ත     අඩු ආදහඹම් රහීන සො, න්තසේ ආදහඹභ ඉවශ නළාංවිඹ වළකිඹ.  

ක්රිඹහහයම් වහ ප්ර ඹ ;-  

 භව න්තනසං සෝඹහ හ හහාත කිරීභ 50% දහඹත්ඹ ඹතසත්  බික සභ.සතො. 170 ක්  ව ඹර 

න්තනසං සෝඹහ හ හහාත කිරීභ ඹතසත්  බික සභ. සතො. 180 ක්  සනොීමරසංද රඵහ දී ඇත. 

 බීක සොවිඳරල් ඇ  කිරීභ දවහ සනොීමසල් බීක වහ  ආමුකර රඵහ දීභත (2017 ඹර න්තනඹ දවහ 

බීක රඵහ ළනීභ) බීක සභ. සතො. 285  ක්  රඵහ දී ඇත. 

 සොවි පුහුණු ළඩමුළු 75 ක්, ක්සේර  වන 2ක්, භහධ ළඩතවන්ත 2 ක් ඳත්හ ඇත. 

 න ෘෂි ළිාං 40 ක් ඉ ව කිරීභ වහ  ඳළයණි ළිාං 12 පුනරුත්තහඳනඹ ය ඇත. කර සඳොම්ඳ 169 

ක් රඵහ දී ඇත. න ප්රසදද ඳරීක්හ කිරීම් 760 ක් ියදුය ඇත. 

  සද්ශීඹ සදමුහුම් බීක ාඩසඳහදනඹ ළඩි සොත ඇත. සද්ශීඹ බීක බහවිතඹ සො, න්ත අතය  කනප්රිඹ 

ය ඇත. 

 

4.1.4 යතජු ාඩසඳහදනඹ වහ පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ 

 

  

උඳහඹ භහර්ණ  :- 

 න ප්රසද්ලර හ හහාත කිරීභ. 

 ව  බීක සුරබතහඹ ඇ  කිරීභ. 

 සඹාං බීක ාඩසඳහදනඹ  වරි ළන්ත, භ. 

 ඹහන්තත්රීයණඹ තුළින්ත  පරදහයිතහ ඉවර නළාං, භ. 

 ගුණහත්භ බීක ල් තඵහ ළනීසම් ක්රසභෝඳහඹන්ත වඳුන්තහ 

දීභ. 

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම  22.9 ූලර ප්ර ඹ :- රු.ීම  7.66  ප්ර ලතඹ :-  33% 

 

12. ක්සේර ාඩරීක්ණ - සභොණයහර 

ලන්ත කශ ප්රතිඳහදන :-  ු.මි.23.06  ූලරය ප්රණතිඹ :-  ු.මි. 22.08  ප්රතිලතඹ :-  95% 

හ යන න්තනඹ  
ඹර       :- භළයි - ජුාඩ -අසෝසතු 
භව       :-  සනොළම්ඵර්- සදළම්ඵර්-සඳඵයහරි  
හ යන ප්රසද්ල  :- අනුයහධපුයඹ, කුරුණෆර , පුත්තරභ , වුාඩඹහ , 

ත්රිකුණහභරඹ , අම්ඳහය , භඩශපු ,  මුර ේ , සභොණයහර ,භහතසල් 

 11. අනුයහධපුයඹ - ක්සේර 

ාඩරීක්ණඹ 
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 අභිකනන බීක ාඩසඳහදනඹ  වරි ළන්ත, භ. 

 ප්ර  සභසවියම් වහ ඇියම් ක්රිඹහලිඹ තුළින්ත ක්සේර ාඩශධහරින්තසේ හර්ඹහධනඹ ඉවර 

නළාං, භ. 

 අයමුණු :- 

 ඹර න්තනසං හ සනොයන කුඹුරු ඉඩම් ර හ හහාත කිරීභ සවෝ සඳොල් හ සවෝ 

උක් හ ඹතසත් සවෝ දුම්සොශ වහ විල්ඳ හක් සර යතජු හ හහාත කිරීභ. 

 ාඩසඳහදන පිරිළඹ අඩු කිරීභ ව ගුණහත්භඹ ළඩි  වියණු කිරීභ වහ ප්රලසත ල විදහත්භ 

ක්රභ අනුභනඹ කිරීභ ව යකසං වනහධහය ඹතසත් ඹන්තසරෝඳයණ රඵහ දීභ. 

 ප්රලසත කර ශභණහයන තහක්ණඹක් වඳුන්තහ දීභ. 

 සොවි ක්සේර, ආයක් වමුදහ වුරු, බීක සොවිඳර ව ඳර්සංණ සොවිඳර ර  

ගුණහත්භ බීක වහ සඹාං බීක ාඩසඳහදනඹ. 

 ඳරිසබෝකනඹ වහ ගුණහත්භ බීක බහවිතඹ ළරළක්, භ සනුසන්ත ත්රිත් සථය භළු රඵහ දී 

බීක ඵඩහ ය තළබීභත ළරළස, භ. 

 ක්සේර ාඩශධහරීන්ත අභිසප්රේයණඹ ය යතජු ාඩසඳහදන ළඩතවන ප්රර්ධනඹ කිරීභ.  

 

 

 

 

  

 

 

 

ක්රිඹහකහයකම් වහ  ප්රණතිඹ :- 

 

 න ප්රසද්ල ර හ වහ සො, න්තත බීක කි.ග්රෆ 6,849 රඵහදීභ, න ආදර්ලණ 171 ක් 

සථහපිත ය ඇත.  

 ෘෂි ඹන්තර රඵහ දීභ ඹතසත්  සඳොතු රන ඹන්තර 15,  අතුරුඹත් ෆසම් ඹන්තර  45 ක් රඵහ දී 

ඇත. 

 විියරුම් කර ම්ඳහදන ඳද්ධ  ඒ 94 ක් සථහපිත කිරීභ භඟින්ත  යතජු ාඩසඳහදනඹ වහ 

පරදහයිතහඹ  ඉවශ නළාංවිභත තියතු ය ඇත.  

 අක්ය 285  ආදර්ලණ 285 ක් වහ ලිඹහඳ වාංචි ශ බීක කි.ග්රළම් 11,405  ක් රඵහ දී ඇත.  

 50% සොවි දහඹත්ඹ ඹතසත් ව  බීක  කි.ග්රෆම් 5,480 ක්  රඵහ දී ඇත. (ආදර්ලන 137 ) 

 ඇසුරුම් භලු  700 ක් රඵහ දී ඇත.  

 සොවි පුහුණු ළඩතවන්ත 15 ක් , ාඩශධහරි පුහුණු 04 ක් , ක්සේර  වන 3 ක් ඳත්හ  යතජු 

ාඩසඳහදනඹ ඉවශ නළාං, භත තියතු ය ඇත. 

 

 
 
 
 
 
 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර                            :-  අලප්රවේ - අලණ සතු 

භව                                  :-  ඔක්ෂලතෝම්ඵර් -භහර්තු 

ණහ කයන ප්රලේල             :-  ලභ කයහණර, දාරතිේ, 

කුුකෆණර, අනුයහධපුයඹ, භවළලි කරහඳ 

13. ක්සේර ාඩරීක්ණඹ - අනුයහධපුය අන්තතර් ඳශහත් 

 

ඳරහත් ක්සේර ාඩරිෂසණ 
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4.1.5 දාං ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

 

 

අයදාණු :-  

 මුාං හ ඳරිඹ ළඩි කිරීභ ාඩසඳහදන පරදහයිතහඹ ඉවශ 

නළාං, භ 

 සො, න්ත සත ආර්, ඹ වහ සථහය ීමරක් රඵහ දීභ. 

 ඉඳනළල්සල් මුාං හසේ ක්රභඹ ළාඩ න හ ක්රභ වඳුන්තහදීභ භඟින්ත 

පිරිළඹ අභ කිරීභ 

 රහබදහයි සඵෝ හක් න මුාං හ සත සො, න්ත සඳශම, භ 

 ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීසම්දී සඳෝ, ඹ අලතහඹන්ත ළපිරීභ 

 සටි හලීන ඉවශ අසළන්තනක් සදන සයෝ වහ ඳළිසඵෝධඹන්තත ඔසයොත්තු සදන ර් ාඩඳද, භ. 

 ඳසු අසනු වහාඩ අභ කිරීභ වහ ගුල්රන්තසන්ත න වහාඩඹත ඔසයොත්තු සදන ර් ාඩඳද, භ. 

 ාඩඹඟඹත ඔසයොත්තු සදන ප්රසදද ාඩඳද, භ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ :-  

 සභසතක් හ සනොශ න ප්රසද්ලර  සවක්තඹහය 800 ක් හ කිරීභත මුාං බික රඵහ දී ඇත.  

    ( අම්ඳහය, සභොණයහර, සඳොසරොන්තනරු , වර, භන්තනහයභ, ේාඩඹහ, ත්රිකුණහභරඹ) 

 මුාං ම්භහන 5 ක් පිහිටුවිභ. සවක්තඹහය 285 / කි.ග්රෆම් 7,125  දවහ බීක රඵහ දී ඇත, ( අම්ඳහය 

- 2, අනුයහධපුය - 1, සභොණයහර - 1, කුරුණෆර - 1) 

 ඉරක් ත හ ආදර්ලන 142 ම්පුර්ණ  කිරිභ වහ බීක කි.ග්රළම් 3550 රඵහ දී ඇත. 

 දළනුත් කිරිභ වහ පුහුණු ළඩතවන්ත 200  ක් , ක්සේර  වන 20 ක්, ක්සේර ාඩරික්ණ 2 ක් 

, සො, න්ත 1,500 ක් පුහුණු කිරීභ  වහ අත්ඳත්රිහ 13,000ක් මුද්රණඹ කිරිභ 

  ලිඹහඳ වාංචි බීක ාඩසඳහදනඹ සභ.සතො. 4 ක් රඵහ දීභ  

 බීක ඵඩහ කිරීභ වහ ත්රිත් සථය ඵෆේ 1900 ක් රඵහ දීභ භඟින්ත දාං ිලසඳහදනඹ වහ 

පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංශේභන කනයුතු කය ඇත. 

 

 

 

 

 

ප්ර ඳහදන:- රු.ීම  11.03  ූලර ප්ර ඹ:-  රු.ීම  5.06  ප්ර ලතඹ :- 46 % 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර                    :-  අලප්රවේ - ජූලි 

භව                    :-  ඔක්ෂලතෝම්ඵර් - ලඳඵයහි 

අතයභළදි      :-  ලඳඵයහි - අලප්රවේ, ජූලි - ඔක්ෂලතෝම්ඵර් 

ණහ කයන ප්රලේල  :-  ලභ කයහණර, වම්ඵන්තලත න, 

ත්රිකුකහභරඹ, අනුයහධපුයඹ, භහතලේ, අම්ඳහය  
 

14. ක්ෂලවත්ර ිලික්ෂක - ත්රිකුකහභරඹ 

15. ක්සේර ාඩරීක්ණ - වම්ඵන්තසතොත 
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ණහ කයන කන්තනඹ 

ඹර                                   :- භහර්තු - ජූලි 

අතයභළදි                            :- ලදළම්ඵර් - අලප්රවේ 

ණහ කයන ප්රලේල               :- භහතලේ, අනුයහධපුයඹ, භවළලි කරහඳ,  

ලභ කයහණර, අම්ඳහය, වම්ඵන්තලත න  වහ  යත්නපුය 

 

4.1.6 ලර කු ළණු ිලසඳහදනඹ 

 

 

 

  

 

 

 

 

ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ :-  

 සව. 144 /  කි.ග්රළම් 360 බීක රඵහ දී ඇත (භධභ, උතුය, 

නළසනහිය, ඹම) 

 විසුරුම් කර ම්ඳහදන ඳද්ධ  - 109,  භහතසල් 60, 

වුාඩඹහ 09, අනුයහධපුය 40 

 ාං තුරින්ත වහාඩ වු සවක්තඹහය 1,000  හන්ත  වහ 

බීක 5000 kg රඵහ වභ. (භහතසල්, අනුයහධපුය, 

සඳොසශොන්තනරු, භවළලි H) 

 සොවි පුහුණු 100, ක්සේර  වන 50, භහධ ළඩතවන්ත 01 

 

4.1.7 යතු ළණු ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

 

 

 

  

 

    

 

ක්රිඹහකහයකම් වහ  ප්රණතිඹ :-  

 න හ වහ  ත බීක  කි.ග්රෆ. 112 ක් රඵහ දී ඇත.  

 ළිය ආයණ  02 (ඹහඳනඹ)  රඵහ දී ඇත. 

 විසුරුම් කර ම්ඳහදන ඳද්ධ  14 රඵහ දී ඇත. 

 උතුරු ඳශහසත්   සවක්තඹහර් 1,600 ක් වහ  භේ ඵල්ඵ  කි.ග්රෆම් 3540 රඵහ දී ඇත. 

  
 
 
 

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම 23.28  ූලර ප්ර ඹ :-  රු.ීම  15.17  ප්ර ලතඹ :-  65% 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර         :- භළයි - ළප්ත තළම්ඵර් 

භව         :- ජනහි - අලප්රවේ 

ණහ කයන ප්රලේල             :- ත්රිකුකහභරඹ, ඹහඳනඹ, දාරතිේ, 

භඩකරපු, පුත්තරභ, යත්නපුයඹ,  අනුයහධපුයඹ, කිලිලන ච්චිඹ 

ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම 20  ූලර ප්ර ඹ:-  රු.ීම  1.89  ප්ර ලතඹ:-  9 % 

 

17. ළිය ආයණ රඵහ දීභ- 

අනුයහධපුය අන්තතර් ඳශහත් 

 

  16. හ ක්සේරඹක් - කුරුණළර 

  18. යතුළූණු හ  ක්සේර ාඩරික්ණ  

- භන්තනහයභ 
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හ යන න්තනඹ  
ඹර  :-  භළයි - ළහාතළම්ඵර් (ඵදුල්ර), ජාඩ - අසෝසතු (නුයඑළිඹ) 
භව  :- ඔක්සතෝම්ඵර් - සඳඵයහරි (ඵදුල්ර), සඳඵයහරි - භළයි 
(නුයඑළිඹ),  ඔක්සතෝම්ඵර් - භහර්තු (ඹහඳනඹ) 

ණහ කයන ප්රලේල          :- නුයඑළිඹ, ඵදුේර, ඹහඳනඹ, 

පුත්තරභ 

4.1.8  මිිස ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

  

 

අයමුණු :- 

 ඹර න්තනසං ,  හ සනොයනු රඵන කුඹුරු ඉඩම් 

ීමරිස හත සඹොදහ ළනීභ. 

 අහයසං ීමරිස හ කිරීභ භඟින්ත ය පුයහ අලයඩ 

ීමරිස ාඩසඳහදනඹක් ඇ  කිරීභ. 

 

  

 

 

ක්රිඹහහයම් වහ ප්ර ඹ ;- 

• ෘෂි ළිාං  620 , ළිය ආයණ -51, සවක් 82  ක් වහ විසුරුම් කර  

      ම්ඳහදන ඳද්ධ  495 වි ය ඇත.   

• න ප්රසද්ල හන්ත වහ කර සඳොම්ඳ 1008  ක්, සවක්.1,000 ක් වහ   බීක කි.ග්රෆම් 993 

රඵහ දී ඇත. 

• බීක ාඩසඳහදනඹ වහ ීමරිස ම්භහන 05, වල්ර  (අනුයහධපුය ඳශහත් -1, අනුයහධපුය අන්තතර් 

ඳශහත-2,  සඳොසශොන්තනරු අන්තතර් ඳශහත - 2 ව, ීමරිස ාඩසඳහදන ම්භහන 10 පිහිටු, භ. 

(අම්ඳහය-2, කුරුණෆර-3, අනුයහධපුය අන්තතර් ඳශහත-3,     අනුයහධපුය-2) 

• භත් අතුයණ 85 ක්, ඇමරුම් ඹන්තර 15 ක්, සඳොලිතීන්ත සීරර් 11 ක්, තහන්ත තළටි  13,482 ක්,  

 වඹය ඉියන ඹන්තර 34 ක් රඵහ දී ඇ  අතය සොවි පුහුණු 40, ක්සේර  වන16,  භහධ 

ළඩතවන්ත 25  ඳත්හ ඇත.                                                   

 

4.1.9 අර්තහඳල් ාඩසඳහදනඹ වහ පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

ක්රිඹහහයම් වහ  ප්රණතිඹ :-  

 ඳත සයෝඳණ තහක්ණසඹන්ත (G1)  බීක අර්තහඳල් ාඩසඳහදන ඒසං (සීතහඑළිඹ සොවිඳශ) 
ළඩ අන්ත ය ඇත.  

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර       :- භහර්තු - අලණෝසතු  

භව            :- ළප්ත තළම්ඵර් - ලඳඵයහි 

ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම 153.31  ූලර ප්ර ඹ :-  රු.ීම  112.39   ප්ර ලතඹ :- 73 

% 

 

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම 328.27  ූලර ප්ර ඹ :- රු.ීම  132.58   ප්ර ලතඹ :- 40% 

 21 ක්සේර ාඩරීක්ණඹ - ඹහඳනඹ 

20. ෘෂිර්භ අධක් 
කනයහල් ව ඳශහත් 

ෘෂීර්භ අධක්  - 
ක්සේර ාඩරීක්ණඹ 
කුරුණෆර  වසත්රික්ඹ  

 

19. භඩශපු ෘෂි ළිාං 

ඉ ව කිරීභ 
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 ඳත සයෝඳණ තහක්ණසඹන්ත (G0)  බීක අර්තහඳල් ාඩසඳහදන ඒඹක් ළහාසඳටිසඳොශ 

ඉ වය ඇත.  

 50% දහඹත්ඹ ඹතසත් G0 බීක භධභ වහ කුඩහ ඳරිභහණ 

සො, න්ත සත රඵහ දී ඇත. 
          

  ර් මීය තර්  400 සඳොලිතීන්ත ෘව 20 ක් සීතහඑළිඹ සොවිඳශ 

වහ රඵහ දීභ වහ  භූීමඹ ස ය ඇත.සඳොලිතීන්ත ෘව 

වහ ආයක්හ රඵහදී ඇත. සීතහඑළිඹ සොවිඳසශේ ර් මීය තර්  

800 සඳොලිතීන්ත ෘව3 ෆදීභ දවහ භූීමඹ ස ය ඇත.  

 භවහ ඳරිභහණසං ශීත ඵඩහ රඵහදීභ, G0 බීක වහ සො, න්ත 

සත කුඩහ ඳරිභහණසං සඳොලිතීන්ත ෘව 50% යකසං දහඹත්ඹ ඹතසත් රඵහදීභ ඇත. 

(සීතහඑළිඹ 1, ඵලයඩහයසශ 1)  

 50% දහඹත්ඹ ඹතසත් (ඵලයඩහයසර 37, නුයඑළිඹ17), ආසරෝ වියණ  ඳත සයෝඳණ 

ඒ වහ  ලහ හධිසේදඹ වහ සඳෝණඹ පිළිඵ විදහහය ඳවසුම්  ළඩි  වියණු කිරීභ, , දුරු 

ෘව 03ක් වහ ඳත සයෝඳණ ඒඹක් ඉ වකිරීභ. 

 නුයඑළිඹ, ඵදුල්ර  වසරක් ර ෘෂිර්භ ාඩශධහරීන්ත 100 ක් පුහුණු ය ඇත. ඹහඳනඹ, 

කිලිසනොච්චිඹ,  ේාඩඹහ, භන්තනහයභ, පුත්තරභ, ඵදුල්ර   වසත්රික් ර උණුසුම් ප්ර සයෝධී 

ප්රසදද හ කිරීභ ප්රකලිත කිරීභ ියදු ය ඇත. 

 

4.1.10 කේපි ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

 

 
 

ලේශීඹ කේපි ිලසඳහදනඹ ඉවශ නංහ සඹංලඳෝ.සත භට්නභ කයහ ශඟහ  

වීලම් අයදාණු ලඳයදළි ලභභ ළඩනවන ක්රිඹහත්භක ලකලර්. 

 

 

 

 

 

 

 

අත්ය ත් ප්ර ඹ :- 

 සවක්. 239.52  න හ තියතු ියදු කිරීභ  

 හ ආදර්ලණ 114ක් ියදුකිරිභ 

 බීක ාඩසඳහදනඹ වහ සවක්තඹහය 27.82 ක්  හ කිරීභ 

 2w coupled threshers 04 ක් රඵහ දීභ භඟින්ත ේපි ාඩසඳහදනඹ ඉවශ නළාං, භත දහඹ ,  ඇත. 

 

 

 

 

 

 

ප්ර ඳහදන:- රු.ීම  6.64   ූලර ප්ර ඹ:- රු.ීම  3.92  ප්ර ලතඹ:-  59% 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර    :-  අලප්රවේ - ජූලි 

භව    :-  ලන ළම්ඵර් - ජනහි 

ණහ කයන ප්රලේල            :-  ලභ කයහණර, වම්ඵන්තලත න, 

අම්ඳහය, භඩකරපු, වුිලඹහ, කුුකෆණර, කිලිලන ච්චිඹ 
 

 

                                           
 

23 ක්සේර ාඩරීක්ණඹ - ඹහඳනඹ 

24. ක්සේර ාඩරික්ණඹ - මුර ේ 

 

22 ඵදුල්ර ක්සේර ාඩරීක්නඹ 
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4.1.11 උඳු ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

 
   

     

 අයමුණු :-  

 ාඩසඳහ වත උඳු ප්රභහණඹ ර්ඹත කි.ග්රෆම් 4,800කින්ත ළඩි 

කිරීභ 

 උඳු හ වහ බීක සුරබතහඹ ළඩි කිරීභ 

 ද්රවිඩ කනතහත විසලේෂිත ආවහය සුරබතහඹ ළඩි කිරීභ 

 හන්ත වහ බහවිතහ සනොයන ඉඩම්ර පරදහ කතහ ළඩිකිරීභ 

 
ෘජු වහ ක්ර ප්ර රහීනන්ත :- 1,500 (සභොණයහර, අනුයහධපුය, මුර ේ, ේාඩඹහ, භන්තනහයභ, 
කුරුණෆර) 

ලනත් ශේලලව ලත යතුු :- ශේඹලි ලේලගුක තත්ත් රන   භනහ ඔලය ත්තු ලේ. කුඹුු ව ඌන 

උඳලඹෝනේත ඉඩම්ර අඩු ජර ම්ඳහදන රභ ඹනලත් ණහ ලකලර්.  

 

 

 

 

සද්ශීඹ උඳු ාඩසඳහදනඹ ඉවශ නළාං, භ  වහ කුඹුරු ව ඌන උඳසඹෝජිත ඉඩම්ර අඩු කර ම්ඳහදන 
ක්රභ ඹතසත් හ සසර්.  

ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ :- 

• 50% යකසං දහඹත්ඹ ඹතසත්  සවක්තඹහය 325  න ප්රසද්ල ර උඳු හ පුළුල් කිරීභ 

දවහ ලිඹහඳ වාංචි බීක කි.ග්රෆම් 8,145 ක් රඵහ දී ඇත. (කුරුණෆර, අනුයහධපුයඹ, සභොණයහර, 

භන්තනහයභ, මුර ේ ) 

• ව  බීක ාඩසඳහදනඹ  වරිළන්තවිභ වහ 50% දහඹත්ඹ ඹතසත් සවක්තඹහය 106 ක්  

වහ කි.ග්රෆම් 63,600 ක් ලිඹහඳ වාංචි බීක රඵහ දී ඇත. ( කුරුණෆර, අනුයහධපුයඹ, 

සභොණයහර, භන්තනහයභ, මුර ේ ) 

• අතුරුඹත් ෆසම් ඹන්තර 08 ක් ීමරදී සන ඇ  අතය  පුහුණු ළඩතවන්ත 20 ඳත්හ ඇත. 

  

4.1.12  තර  ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 
 

 

 

 සවේන්ත ආශ්රිත හම්ප්රදහයි අ සර් ආවහය සඵෝඹක් න තර හ හණිකයණඹ කිරීභ 
තුළින්ත සොවි ප්රකහසේ ආදහඹභ ඉවශ නළාං, භ අසහාක්හ සසර්. හරසීභහ භහ 09 සටි 
හලීන හඳෘ ඹකි. 
 
 
 

ප්ර ඳහදන:- රු.ීම  4.77 ූලර ප්ර ඹ:- රු.ීම  3.04  ප්ර ලතඹ:-  64% 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර    :-  භහර්තු - ජූලි 

භව        :-  ඔක්ෂලතෝම්ඵර් - ලඳඵයහි 

ණහ කයන ප්රලේල           :-  ලභ කයහණර, වම්ඵන්තලත න, අම්ඳහය, භඩකරපු, 

වුිලඹහ,   කුුකෆණර, පුත්තරභ, භවළලි කරහඳ 
 

ප්ර ඳහදන :- රු. ීම  8.71  ූලර ප්ර ඹ :- රු. ීම  2.14   ප්ර ලතඹ :-  25% 

 

25. උඳු හ - අනුයහධපුය 

අන්තතර් ඳශහත්  
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අයමුණ :-  

 තර සඵෝඹ ආශ්රිත අඹ එතු ශ ාඩසඳහදන 
ප්රර්ධනඹ උදහ:- තර ආශ්රිත ය ළවිලි, තර සතල් 

 න තහක්ණඹ සො, න්ත සත වඳුන්තහ දීභ  

උඳහඹ භහර් :-  

 තර ාඩසඳහදන ම්භහන පිහිටු, භ 

ෘජු වහ ක්ර ප්ර රහීනන්ත :-  175 අනුයහධපුය  වසත්රික්ඹ 

 

 

 

 

ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ :- 

 50 % දහඹත්ඹ ඹතසත් න ප්රසද්ල සවක්තඹහය 2,000ක් වහ බීක රඵහ දීභ. - අනුයහධපුයඹ   

සව/කි.ග්රළම් 8 ක් සර කි.ග්රෆම් 9074 ක් රඵහ දී ඇත.  

 බීක රඵහ ළනීභ වහ තර ම්භහන 4 ක් පිහිටුහ ඇත (නහතවිල්ලු , නත්සත්භ, 

තණභල්විර , භන්තනහයභ) 

 බීක ාඩසඳහදනඹ දවහ සො, න්ත සත ග්රෆම් 100 බීක ඳළට් 5,000 රඵහ දී ඇත. (කුරුණෆර , 

පුත්තරභ , අනුයහධපුයඹ , වම්ඵන්තසතොත , සභොණයහර , භන්තනහයභ , ඹහඳනඹ) 

 අත්ඳත්රිහ 5000 සඵදහ දී ඇත. පුහුණු ළඩමුළු 2 ක් වහ  භහධ ළඩමුළු 2 ක් ඳත්හ ඇත.  

 තර ප්රසදද  වහ යහඹාඩ විලසසල්ණ ියදු ය ඇත. 

 
 

4.1.13  කුයක්ෂකන්ත ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභ 

 

 

 

අයමුණ :-  

 සවේන්ත ආශ්රිත හක් න කුයක්න්ත ඩහත් හණිකයණඹ 

කිරීභ තුළින්ත සොවි කනතහසේ ආදහඹභ ඉවශ නළාං, භ.  

ෘජු වහ ක්ර ප්ර රහීනන්ත :- 10,744 

 

 

 

 

 

 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර      :-  ඔක්ෂලතෝම්ඵර් - ලඳඵයහි 

භව            :-  භහර්තු - ජූලි 

ණහ කයන ප්රලේල               :-  ලභ කයහණර, වම්ඵන්තලත න, වුිලඹහ, 

කුුකෆණර, කිලිලන ච්චිඹ, අනුයහධපුයඹ, ඵදුේර, දාරතිේ 

                                             

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම 6.21  ූලර ප්ර ඹ :- රු.ීම  2.91   ප්ර ලතඹ:-  47% 

 

ණහ කයන කන්තනඹ  

ඹර     :-  අලප්රවේ - අලණෝසතු 

භව        :-  ළප්ත තළම්ඵර් - ලඳඵයහි 

ණහ කයන ප්රලේල   :-  ලභ කයහණර, වම්ඵන්තලත න, අනුයහධපුයඹ, ඵදුේර 
 

26 තර හ -අනුයහධපුයඹ 

27 කුයක්න්ත  හ - වම්ඵන්තසතොත 
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ක්රිඹහකහයකම් වහ  ප්රණතිඹ :- 

 සවක්තඹහය 223 ක් වහ ව  බීක 1786.5 kg රඵහ දී ඇත. (සභොණයහර, ඵදුල්ර-වර 
අන්තතර් ඳශහත්, අම්ඳහය) 

 ලිඹහඳ වාංචි බීක කි.ග්රෆම්1,501.2රඵහ දීභ, (සභොණයහර, ඵදුල්ර-වර අන්තතර් ඳශහත්, 
අම්ඳහය, කුරුණෆර) 

 භහධ ළඩතවන්ත 42 ක්,  පුහුණු ළඩතවන්ත  45 ක් වහ ක්සේර ආදර්ලන  4 ාඩභ ය ඇත. 

 අසළන්තන සනලීසම් ඹන්තර  1 වහ පිරිියදු කිරීසම් ඹන්තර 1 (භහතසල් ) රඵහ දී ඇත. 
 

4.1.14 ඳරතුු ණම්භහන ළඩනවන 

  

 
 

ඳශතුු ිලසඳහදනඹ වහ ඳිලබෝජනඹ ඉවශ නළංවීභ 

අයදාණු :- 

 ඳරතුරු ම්භහන හහාත කිරීභ තුළින්ත යත තුශ ඳරිසබෝකනඹ 
වහ ඳරතුරු සුරබ කිරීභ, සද්ශීඹ ඳරතුරු ඳරිසබෝකනඹ ඉවර 
නළාං, භ. 

 ඒ පුද්ර ෛදාඩ සද්ශීඹ ඳරතුරු ඳරිසබෝකනඹ ේරෑම් 200 
දක්හ ඉවශ නාංහ කනතහසේ සඳෝණ භට්තභ ඉවශ නළාං, භ. 

 ාඩර්සද්ශිත ඳරතුරු සප්රදද ර ගුණහත්භ සයෝපණ දු යත 
තුශ ප්රකලිත කිරීභ. 

 සද්ශීඹ වහ ඳහයම්ඳරි ඳරතුරු හ, ඌන බහවිත ඳරතුරු 
(සහාය, සදළුම්, හභයාංහ, ළඳ වල්රහ, ටු අසනෝදහ, උගුරැස ) සො, න්ත අතය ප්රකලිත කිරීභ. 

 ඳරතුරු ආශ්රිත අඹ එතු ශ ාඩසඳහදන ර්භහන්තතඹන්ත වහ හඹයින්ත සඳශම, භ. 

 ගුණහත්භ ඳරතුරු අඳනඹනඹ තුළින්ත විසද්ල විාඩභඹ ඉඳ කභ. 
 

උඳහඹ භහර් :-  

 උස ගුණහත්භ ඳරතුරු ඳළර සුරඵ කිරීභ වහ  වියණු තහක්ණි ක්රභ බහවිතසඹන්ත 
පරදහ කතහඹ ළඩි කිරීභ. 

 හණික හන්ත ඇ  කිරීභ. 

 ෘෂි ඳහරිරි රහඳඹන්තත උචිත ඳරතුරු සඵෝ හ කිරීභ ප්රකලිත 
කිරීභ. 

 සඳොල් හසේ භූීමඹ උඳරිභ සර ප්රසඹෝකනඹත ළනීභ වහ ඹටි 
හක් සර ඳරතුරු හ ප්රකලිත ය ආදහඹභ ඉවශ නළාං, භ. 

 ඳශතුරු ම්භහන ඇ  කිරීභ වහ ඹටි හ භඟින්ත ඳහාංශු සථයඹ වහ 
ෛක විවිධත්ඹ ආයක්හ කිරීභත පිඹය ළාඩභ. 

 ඳරතුරු අඳනඹනසං ව විසද්ල යතර සශසඳොශ ඵතහ  වියණු 
කිරීභ. 

 

 

 

 

 

 

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම 194   මුර ප්ර ඹ :- 139.29  ප්ර ලතඹ :- 72% 

 

28. ඳරතුරු ඳළර සඵදහ වභ  (මුර ේ) - අ සර් 

අධක් කනයහල් ෘෂිර්භ  සදඳහර්සම්න්තතු  

29. ඳරතුරු ම්භහන - ඵදුල්ර  



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 65 

 

 

ක්රිඹහහයම් ව  ප්ර ඹ 

 සතෝයහ ත් ප්ර රහීනන්ත වහ ඳශතුරු ඳළර 1,683,000 සඵදහ දී ඇ  

අතය  ඳරතුරු ම්භහන 1,373 ක් පිහිටුහ ඇත. 

 , ඩිසඹෝ ළඩතවන්ත  3, පුත්ඳත් භඟින්ත දළනුත් කිරීභ 01, සටි 

ඳණිවිඩ 05 භඟින්ත දළනුත් කිරීභ ියදුය ඇත. පුහුණු ළඩතවන්ත 

2000 ක් ඳත්හ ඇත.  

 සඳොල් හ ඹතසත් ඳශතුරු හ වහ ම්ඳව ඳරතුරු ම්භහන 

06 සථහඳනඹ ය ඇත. 

 ඌ ඳශහත බිබිර,  වසත්රික් ෘෂිර්භ පුහුණු භධසථහනසං අක්ය 1.6  ඳළර තහන ඇ  

කිරීභ, සඳොම්ඳහහයඹක් ව හ ළික් ඉ වකිරීභ වහ  රු. ීම.  2.04  විඹදම් ,  ඇත.   

 

4.1.15 එශළු  ිලසඳහදන  ළඩනවන  

 

 

අයමුණු වහ උඳහඹ භහර්  

 ර්ඹ පුයහ අලයඩ එශළු හ ව අහයසං එශළු 

හ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, 

 ළිය ආයණ ඹතසත් සතත් රහඳසං එශලු හ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ, 

 ඳරිය හිතහීම හ ක්රභ සඹොදහ ළනීභ, 

 ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීභ, 

 එශළු සො, න්තසේ ආදහඹභ ළඩි  වියණු කිරීභ, අඹ එතු 

කිරීභ, ඇසුරුම්යණඹ, වහ ල් තඵහ ළාඩසම් ක්රභ ළඩි වියණු 

කිරීභ. 

  

ක්රිඹහහයම් වහ   ප්ර ඹ :- 

 ළිය ආයණ 143 ක්, ක්ෂුද්ර කර ම්ඳහදන ඳද්ධ  103 ක්, ෘෂි ළිාං වහ තුය සඳොම්ඳ 573 

ක් රඵහ දී ඇත.  

 සවක් 164  පුයන්ත කුඹුරු ර එශලු හ ය ඇත. 

  ඳළිසඵෝධ ප්ර සයෝධි දළල් 133 රඵහ දී ඇත.  

 එශළු ම්භහන 10 පිහිටුහ ඇත.  

 හාරහසටික් කඩ 5,904 ක් ව තහන්ත තළටි 2,500 සඵදහ වළරීභ භඟින්ත එශළු ාඩසඳහදනඹ ඉවශ 

නාංහ  ාඩසඳහදන ඉරක් රඟහ ය ළනීභතත් සො, න්ත විඵර ළන්තවිභතත්  පිඹය සන 

ඇත. 

 

 

 

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම 38  මුර ප්ර ඹ :- 28.67   ප්ර ලතඹ:- 75% 

 

31. එරළු ණහලේ උඳකයක 

ලඵදහදීභ- ඵදුේර 

 

32. පුයන්ත කුඹුරු ර විල්ඳ සඵෝඹක් සර 

එශළු න හ - ම්ඳව  

30 . පුත්තරභ, අළුත් එළුන්තකුරභ - නහතවිල්ලු 
 (එම් නහසේසරී ීමඹ ) ඳරතුරු ම්භහන ළඩතවන ඹතසත් 
ඳළණිසදොඩම් හ .  
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ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන භඟින්ත න  භහක , ආර්ථි ාංර්ධනඹ වහ  පුයළියඹන්ත 
ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :-  
 
විවිධ අාංල දවහ දහඹත්ඹ .  

 අ සර් ආවහය සඵෝ  සුරබ කිරීභ භඟින්ත ත් ආවහය  ාඩසඳහදනඹ , ය ළවිලි 
ර්භහන්තතඹ,  ශදරුන්තසේ  වහ ර්බ,  භහතහන්තසේ සඳෝණ අලතහ වහ   රඵහදීභ 
සවේතුසන්ත  යහය ඳරිසබෝකනඹ වහ උඳසඹෝගී සේ. 

 ළභත ාඩසයෝගී ජීවිතඹක් ඹන  යහය ාංර්ධන අයමුණ කඹ ළනීභ වහ  ශදරුන්තසේ  අඩු 
ඵය වහ භන්තදසඳෝණ  තත්ඹ දුරු කිරීභත  රඵහ සදන ප්රධහනභ සඳෝ කන  ආවහයඹ න 
ත්රීසඳෝ ාඩසඳහදනසං ප්රධහන ාංකතඹ සර ඵඩඉරිගු  බහවිතහ යන ඵළවින්ත ාඩසඳහදනඹ 
ඉවශ දළමීය භ භඟින්ත ප්රධන සඳෝණ ාංකත පුයහ ත වළකි සේ. උඳු වහ තර හ ළඩි  වියණු 
කිරීසභන්ත උතුරු නළසනහිය කනඹහසේ ජින භට්තභ ඉවර නළාං, භත්  කනතහසේ සඳෝණ 
අලතහ පුයහ ළනීභත වළකිසේ.  

 ර්ඹ පුයහ අලයඩ එශළු හ ව අහයසං එශළු හ ප්රර්ධනඹ භඟින්ත ාඩසඳහදනඹ 
ඉවශ නාංහ සො, න්ත විඵර ළන්ත, භ. 

  වන එශළු  වහ ඳරතුරු ඳරිසබෝකනඹ ඉවශ නළාං, භ භගින්ත ාඩසයෝගී භහකඹක් සොඩ 
නළාං, භ. 

 ඳරතුරු වහ අඹ එතු ශ ාඩසඳහදන වඳුන්තහ දීභ, ඌන බහවිත ඳශතුරු ඳරිසබෝකනඹ 
ඉවශ නළාං, භ භඟින්ත හසේ ාඩඹළසරන්තනන්ත විඵර ළන්ත, භ. ආනඹාඩ ඳරතුරු බහවිතඹ 
අභ ය සද්ශීඹ ඳරතුරු ඳරිසබෝකනඹ භඟින්ත විසද්ල විාඩභඹ ඉ රි ය ළනීභ. 

 ඳරතුරු ම්භහන ඇ  කිරීභ භඟින්ත ලහ ළසභ ඇ  කිරිභ වහ ෛක විවිධත්ඹ ආයක්හ , භ. 
 
ආර්ථි ඵරඳෆභ. 

 ලේශීඹ ලණ ශේඹහලේ අනනතහඹ රැ සදීමන්ත ඔහුසේ ජීන තත්ඹ නඟහ ියටු, භ වහ  සද්ශීඹ 
ලසඹන්ත ාඩසඳහදනඹ ර වළකි ආවහය ලින්ත යත සඹාංසඳෝණඹ , භ භඟින්ත විලහර 
ලසඹන්ත  ආවහය ආනඹනඹ වහ ළඹන විසද්ල විාඩභඹ ඉ රි ය ළනීභත වළකි , භ. 

 

පුයළියඹන්තත. 

 ාඩසඳහදනඹ ඉවර නළාංවිභ  තුළින්ත සොවින්ත විඵර ළන්ත, භ 

  ඳශු ම්ඳත්   ාංර්ධනඹත අල ආවහය ප්රබ ළඳ කභ. යහඹාඩ සඳොසවොය වහ 
ඳළිසඵෝධනහල බහවිතඹ අභ , භ, ඳරිය හිතහමීය  ක්රභ අනුභනඹ කිරීභ භඟින්ත ගුණහත්භ 
ආවහය ද්ර සුරඵ කිරීභ වහ ඉ වරිසංදී යසට් ඇ න ආවහය හිඟතහඹ  ශක්හ ළනීභත වළකි 
, භ 

 ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු , භ වහ  ඒ භඟින්ත අසහාක්ෂිත  යහය ාංර්ධන අයමුණු 
හක්හත් ය ළනීභත වළකි, භ. 

 ඳහන්ත පිටි / වල් පිටි 100 % හිත ආවහය ඳරිසබෝකනඹ කිරීභ සනුත ඒහත කුයක්න්ත පිටි 
එතු ශ ආවහය ඳරිසබෝකනඹත කනතහ හුරුය, භ තුළින්ත සඵෝසනොන  සයෝගීන්ත  වහ 
අල ලක්  කන ආවහය ළඳියභ ඉවශ දළීමඹ වළකි සේ. 

 
ඉ වරි සඹෝකනහ සවෝ ළඩි වියණු  කිරීම් පිළිඵද විසතය : - 

  

 අනුයහධපුය , සභොණයහර ව අම්ඳහය  වසත්රික්ර සො, න්තසේ  හ භූීම වහ  ඉඩම් 
අයි ඹ තවවුරු ,  සනොභළ  ඵළවින්ත හ වහ ඉඩම් අයි ඹ තවවුරු කිරීභ. 

 ඉඩම් වහ සථීය කර ම්ඳහදන ක්රභ  ඇ  කිරීභ භඟින්ත අලයඩ සඵෝ ාඩසඳහදනඹක් ඇ  
කිරීභත තියතු කිරීභ.  (උදහ : හ ළිාං  සථහඳනඹ)  
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ii) ශේලලව.සත ක්ෂලවත්ර ංර්ධනඹ  
 

  4.1.16 ලඹදවුම් කශභනහකයකඹ (ලණ ශේඳශ ඹහන්තත්රීකයකඹ)     

ාඩසඳහදන හර්ඹසං දී සඹෝ තහක්ණි ක්රභ බහවිත ය ාඩසඳහදන 

පරදහයිතහඹ ඉවර නළාං, භ ියදු යන අතය, ඒ ඹතසත් ඹහන්තත්රීයණඹ 

සද්ශීඹ සොවි කනතහ අතය ප්රකලිත කිරීභ වහ සඹදවුම් 

ශභනහයණ ළඩතවන ක්රිඹහත්භ යන රදී.  යහය 

ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ ( යහය අයමුණ 2 ) කඹ ළනීභ මුලි අසහාක්හ විඹ.  

අයමුණු :- 

 යහඹාඩ ක්රභ සනුත ඹහන්තත්රීයණඹ කනතහ අතය ප්රකලිත කිරීභ තුළින්ත  විසන්ත 

සතොය සෞහයක්ෂිත ෘෂි ාඩසඳහදන කනතහ සත රඵහ දීභ. 

 හම්ප්රදහයි සොවිතළාඩන්ත ඉත් ඹන තරුණ ඳයපුය ෘෂිර්භහන්තතඹ සත ආර්ණඹ ය 

ළනීභ. 

 ෘෂිහර්ීම අාංලසං ඳ න ශ්රභ හිඟඹ වහ ඹහන්තත්රීයණඹ සඹොදහ ළනීභ. 

 ාඩසඳහදන හර්ඹඹන්ත ඹහන්තත්රියණඹ කිරීභ වයවහ හරඹ, ශ්රභඹ ඉ රි ය ළනීභත වළකි 

, සභන්ත ාඩසඳහදන පිරිළඹ අඩු ය ළනීභ. 

 ඹහන්තත්රීයණඹ වඳුන්තහ දීභ තුලින්ත ඒ වහ ඵළඳි සේහ ඳඹන හඹයින්ත බිහි ය, භ 

වයවහ ක්ර සේහ ාඩියක් ඹ ඉවශ නළාං, භ. 

 

 

 

 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ  යහඳසති 

ංඛ්යහ  

ප්රතිඳහදන  දාරය 

ප්රණතිඹ  

ප්රතිලතඹ % 

ලඹදවුම් 

කශභනහකයකඹ 
1 150 87.86 59 % 

 33.  ඹහන්තත්රීයණඹ වඳුන්තහ දීභ - 

අනුයහධපුයඹ 

උක්ත ළඩතවන්ත ියඹල්ර ක්රිඹහත්භ රද 2016 සර්දී ෘෂිහර්ීම තියතු ර එතු ශ අඹ 

2015 සර්දී අත්යත් ියඹඹත 4.8  ර්ධනඹත හසහාක් ියඹඹත 4.2 කින්ත ඳවත ළටුණි. 

විසලේසඹන්තභ සර් සදළාඩ හර්තුසේදී ඳළළ  ාංතුය හිත හරගුණ තත්ත්ඹ සභන්තභ රින්තය 

ඳළළ  විඹළි හරගුණි තත්ත්ඹන්ත ළාඩ ය පුයහභ ඳළළ  අඹවඳත් හරගුණි හතහයණඹ 

ෘෂිහර්ීම තියතු අඩහර, භත ප්රධහන ලසඹන්ත සවේතු ,  ඇත.ඒ අනු , , සත්, යඵර් ව ඳශතුරු 

හන්තහි එතු ශ අඹ ඳවත ළටීභ ෘෂිහර්ීම තියතුර ර්ධනඹ ඳවත ළටීභ වහ ප්රධහන සර 

සවේතු වූ අතයභ ධහන හ, එශළු හ, සතල් හිත ඳශතුරු සඵෝ හ සභන්තභ ඳළශ සඵෝ කිරීභ 

ව ෘෂිහර්ීම තියතු වහ න ආධහය හර්ඹඹන්තහි එතු ශ අඹද ය තුශදී ඳවත ළටී ඇත. ( 

2016 ශ්රී රාංහ භව ඵළාංකු හර්තහ -51 පිටු.) 
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ඒ අනු වී ඇතුළු  අතිලර්ක ආවහය ලඵෝණ ර ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංශේලම් අයදාලකන්ත 

ලඹදවුම් කශභනහකයක ළඩනවන ඹනලත්   ලණ ශේ ංශේධහන ලත රඵහ දුන්ත  ඹන්තලත්රෝඳකයක  පිළිඵ 

ශේසතයඹ ඳවත දක්ෂහ ඇත.  

කස.ස ඹන්තලත්රෝඳකයක ලඵදහ දීභ -  හයහංලඹ  

ඳශහත/ආඹතනඹ 
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ඩ
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ට්ර
ක්
ත
ය
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අ
තු
රු
ඹ
ත්
 
ෆස
ම්
 ඹ
න්ත
ර

 


ේ
පි
  
ඇ
ත
 ස

න්ත
 කි
රි
ස
ම්
 ඹ
න්ත
ර

 

ඵ
ඩ
 ඉ
රි
ඟු
 
ර

න
 ඹ
න්ත
ර

 

ස
ඳ
ට්
ටි
 බී
ක
 
හා

ය
  

නළලණනහිය  20 31 14 8 9 2 6 2 1 0 

උතුය 16 31 12 3 6 3 12 0 0 0 

ඹම 5 40 20 0 0 3 10 0 0 0 

ඌ 18 8 3 2 6 2 8 2 8 4 

ඵසනහහිය 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

ඵයණදා 2 4 0 0 0 1 6 0 0 7 

භධයභ 6 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

උතුු භළද 26 41 21 2 5 3 22 0 1 0 

දකුක 10 39 19 0 1 1 7 0 0 15 

භවළලි කශහඳ 12 24 11 0 1 0 0 0 0 0 

බීජ වහ ලයෝඳක ද්රය 

ංර්ධන භධයසථහනඹ  

 0 16  0 0  0  0  0   0  0 0  

FMRC 2 5 1 15 12  0 2 0  0  0  

කස.ස ඳහේ දවහ  1 2  0  0 1 0   0  0 0  0  

ඵනඅත කස.ස 

තහක්ෂණික උදයහනඹ 

 0 2 0  0  0   0 0  0  0  0  

වේ අඳනඹන 

ළඩනවන දවහ  

 0 8 4 0   0 0  0  0  0  0  

FCRDI  0  0 0  0  0  0  2 0   0  0 

FMTC 1 4 3 0   0  0 0   0  0 0  

එකතු  122 256 108 30 42 15 75 4 10 33 

34. ෘෂි උඳයණ සඵදහදීභ වහ දළනුත් කිරීභ - අනුයහධපුය අන්තතර් 

ඳශහත් 

ගු xxix 
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යහඳසතිඹ අධීක්ෂකඹ ;-  කස.සකර්භ අභහතයහංලඹ ලභලවයුම් අංලඹ ,  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.1.17 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ වහ තහක්ණ ාංර්ධන ළඩතවන  

 
 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ යහඳසති 

ංඛ්යහ 

ප්රතිඳහදන දාරය 

ප්රණතිඹ 

ප්රතිලතඹ % 

කස.සකහර්මික ඳර්ලේක වහ 

තහක්ෂක ංර්ධනඹ 

25 90.89 80.36 88 % 

 

ාඩසඳහදන පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ වහ අභිකනන බීක ාඩසඳහදනඹ ;- 

 කුයක්න්ත, අභිකනන බීක කි.ග්රෆ.42ක්. උදු, අභිකනන බීක කි.ග්රෆ.42ක්, ඵඩ ඉරිඟු, බීක කි.ග්රෆ. 

289ක්, භහතෘ සඳශඳත් කි.ග්රෆ. CML 161 – 140, CML කි.ග්රෆ. 194 – 110 ක් , වහ අභිකනන බීක 

සවක්. 0.5  සථහඳනඹ කිරීභ, ීමරිසර පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ උස රක්ණ හිත බීක 

කි.ග්රෆ.365 ක් ාඩසඳහදනඹ කිරීභ, F1 බික ාඩසඳහදන විඹදභ අඩු ය ළනීභ දවහ ඳයහ එතු 

කිරීසම් න ක්රභ වදුන්තහදීභ ියදු ය ඇත. 

 ෘෂි ඳහරිරි ශහඳ 6 එශළු හ කිරීභ වහ සුදුසු තහක්ණි ක්රභ 14ක් වඳුන්තහ දීභ 

වහ සතු 90ත එශළු 6ක් දවහ බීක රඵහ දී ඇත. 

 සද්ලගුණි අනුර්තීතහඹ භළනීභ වහ අ සර් ක්සේර සඵෝ, එශළු ව ඳශතුරු 

අහයසං ව න ප්රසද්ලර හ කිරීභ අහයසං හ කිරීභ වහ න  ප්රසද්ල 19 ක් 

වඳුනහළනීභ වහ හශගුණි භධසථහනඹක් පිහිටු, භ ම්ඵටු, තක්හලි, භහළු ීමරිස ර 

ගුණහත්භ බහසඹන්ත ඉවශ බීක රඵහ දීභ, සඳොසවොය ශභනහයණඹ වහ කර ශභනහයණඹ, 

භල් ාඩසඳහදනඹ වහ ඒහසං ගුණහත්භ බහඹ  වියණු කිරීභ ියදු ය ඇත. ඒ  වහ තහක්ණි 

ක්රභ 02, ආදර්ලන භල් සොවිඳල් 04 සථහඳනඹ ය ඇත. 

 ඳළිසඵෝධ ඳහරනඹ ;- 

 ,  හසේ දුඹුරු ඳළර කීඩෆ ප්ර සයෝධී ප්රසදද ාඩඳද, භ දවහ සදමුහුම් ප්රසදද 8 ක් ද, GM 

ප්ර සයෝධී ප්රසදද ාඩඳද, භ වහ සදමුහුම් ප්රසදද 2 ක්ද ියදු ය ඇත.  නළසනෝ නයිට්රකන්ත බහවිතහ 

කිරීසභන්ත ,  හත යූරිඹහ සඹදීභ අභ කිරීභත පිඹය සන ඇත. 

 ඳශතුරුර ඳ න සරඩ සයෝ ක්ණි වදුනහළනීභ දවහ අණු ක්රභ බහවිතඹ ළඩි වියණු 

ය ඇත. 

 සයෝ හිත සසල් ලහ ලින්ත හම්ඳර 20 ක් රඵහසන ඳළිසඵෝධයින්තසේ රපීඹ 

රක්ණ අධඹනඹ කිරීභ, අණු භට්තීමන්ත සයෝ වදුනහළනීභ වහ PCR තහක්ණඹ 

බහවිතහ කිරීභ සසට්රෝසඵරි දවහ න උස සඳශඳත් 10ක් වදුන්තහදී ඇත. 

 

 

 

36. උඩලේයණභ එක්ෂත් ලණ ශේ 

ංශේධහනඹ ිලීක්ෂකඹ කය ඇත. දළනන 

හභහනේක ලණ ශේ භවතුන්ත 143 ක්ෂ සිටී. 

ලේශීඹ කුයක්ෂකන්ත බීජ ිලසඳහදනලේ 

ඉදිිලඹන්ත සිටින ඵරණළන්තවුනු ලණ ශේ 

ංශේධහනඹකි. 

 

35. කුයක්න්ත පිරිියදු කිරීසම් ඹන්තරඹ  රඵහ දීභ  
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 ඳසු අසණු තහක්ණඹ වහ අඹ ළඩි කිරීභ ;- 

 අම  ර ආසල්ඳනඹ ර ියතු ඉටි ප්රභහණඹ ාඩර්ණඹ කිරීභ දවහ ඳළසක්කඹක් වදුන්තහදීභ, 

සහාය දවහ අසුරුම්යණඹ  වදුන්තහ  දී ඇත. 

 භහ 3ක් ඳභණ සථහ ක ඳ න ක්ණි ේපි  ස ය   (vegi fingers ව vegi balls ) 

ාඩසඳහදනඹ කිරීභ ියදුය ඇත. 

තහක්ණඹ හහාත කිරීභ ;- 

 පරදහ කතහඹ ඉවශ නළාං, භ වහ තහක්ණඹ හහාත කිරීභ වහ න තහක්ණි දළනුභ 

හිත ඳත්රිහ 2000ක්, සඵෝඩ් වහ සඳෝසතර් සො, න්ත අතය සඵදහදී දළනුත් කිරීභ ියදුය ඇත. 

4.1.18 ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ 

 
 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ 
යහඳසති 

ංඛ්යහ 

ප්රතිඳහදන 

(ු.මි.) 

දාරය 

ප්රණතිඹ 
ප්රතිලතඹ % 

ආවහය සුයක්ෂ.සතතහඹ 4 67.51 66.32 98 % 

 

 ෘීම නහල වහ ඒහසං අසලේ ද්ර වඳුනහ ළනීසම් ළඩතවන සථහඳනඹ කිරීභ, 

ආනඹනඹ යනු රඵන වහ අඳනඹනඹ යනු රඵන එශළු වහ ඳශතුරු ර ෘීම නහල 

අසලේ ප්රභහණඹ ාඩර්ණඹ කිරීසම් කහ  ළඩතවන ඹතසත් යහඹනහහය ව  කිරීම් , 

හම්ඳර 300 විලසසල්ණඹ කිරීභ ියදු ය ඇත. 

 ආර්ථි ාංර්ධනඹ වහ ආනඹනරුන්තත අඳනඹන රුන්තත වහ අසනකුත් 

ෘෂිර්භහන්තතසං ඳහර්ලසරුන්ත වහ ලහ ාඩසයෝධහඹන සේඹක් ඇ කිරීභ, අඳනඹන 

සො, න්ත ලිඹහඳ වාංචිඹ, උඳයණ වහ භෘදුහාං ීමරදී ළනීභ, දළල්ෘව  ළඩි  වියනු කිරීභ ියදුය 

ඇත. 

  යහය හෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ වහ  යහය ඳරිසබෝකන යතහ විධිභත් කිරීභ අයමුණින්ත 

සඵෝ හඹන ළඩතවන්ත  240 ඳත්න රද අතය අයි.පී.එම්. ාඩරධහරීන්ත දළනුත් කිරීභ 

ියදුය ඇත.  

වී ණහලේ ඒකහඵේධ ඳළිලඵෝධ ඳහරනඹ පිළිඵද පුහුණු ළඩනවන්ත 

 

 

 

 

 

 

 

එශළු වහ ලනත් ලඵෝණ ණහලේ ඒකහඵේධ ඳළිලඵෝධ ඳහරනඹ පිළිඵද පුහුණු ළඩනවන්ත 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 38 39 

40 41 42 
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සථීය ලඵෝණ හඹන ලහක ධදයුන්ත පුහුණු කිීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.19 ඳහරිසබෝගි තෘහා භත් බහඹ ළඩි වියණු කිරීභ - ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම පිළිසත් 
(GAP)    
 

ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම පිළිසත් (GAP)   ශ්රී රාංහ ඹවඳත් ෘෂි පිළිසත්  ( 
SL – GAP )  ළඩතවන ාඩර ලසඹන්ත වඳුන්තහ දීභ ව අන්තතර් කහ  
තත්යණඹත අඹත් (GAP) Good Agricultural Practices ඹන ීමනුම් 
දර්ලඹ වඳුන්තහ දීභ භඟින්ත ගුණහත්භ තත්ත්සඹන්ත ඉවශ එශළු ඳරතුරු  
ාඩසඳහදනඹ කිරීභ අයමුණු ය ඇත. දළනත බහවිතහ න ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම 
පිළිසත් ම්භත  දර්ල බහවිතහ යන යතල් (GAP) කිහිඳඹක්  සර තහයි 
ළහා (තහයිරන්තතඹ) , සේ -ළහා ( කඳහන) ඉන්තදු ළහා (ඉන්ත වඹහ) , කයිනහ ළහා 
(චීනඹ) සක් -ළහා (සොරිඹහ) දළක්විඹ වළකිඹ. 
 

 
 

 
 

 

ඳයභහර්ථ  :-  

ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම පිළිසත් (GAP) තුළින්ත සද්ශීඹ වහ විසද්ශීඹ සශසඳොර වහ සෞහයක්ෂිත 

වහ ගුණහත්භ ෘෂි ාඩසඳහදන  සඹොමු කිරීසම් වහ ෘෂි ාඩසඳහදන  

ව යණ ක්රිඹහලිඹ ලක් භත් කිරීභ ඉරක් ය ඇත.  

2016 -2018 දක්හ  වසන භධහලීන ළඩතවනකි.  

සද්ශීඹ අයමුදල් භඟින්ත  වයින පුයහ ක්රිඹහත්භ ය ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ  යහඳසති 

ංඛ්යහ  

ප්ර ඳහදන 

(රු.ීම.)  

ූලරය 

ප්රණතිඹ  

ප්රතිලතඹ % 

ඳහිලබෝගික ලෞඛ්ය 

වහ තසප්ත තිභත්බහඹ 
2 29.5 29.51 100 % 

47.රු අභහතතුභහසේ ප්රධහනත්සඹන්ත ශ්රී රාංහ 

ඹවඳත් ෘෂිපිළිසත් ාඩර ලසඹන්ත වදුන්තහ දීසම් 

ළඩතවන - සෝතර්ස  එේ හි ව. අ සර් සල්ම් 

ෘෂිතහක්ණ, ආකහර්ඹ එච්.එම්.එස.හීන්තසන්තද භවතහ 

විියන්ත ගුණහත්භ ෘෂි ාඩසඳහදන ඉ වරිඳත් කිරීභ. 

 

46.SL – GAP රහාංඡනඹ එළි දළක්, භ වහ GAP 

ව  රඵහ දීභ 

 

43 44 45 
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 උඳහඹ භහර්ණ :-  

 ෘෂි ාඩසඳහදයින්ත ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම  

 පිළිසත් පිළිඵ දළනුත් කිරීභ වහ පුහුණු කිරීභ 

 ගුණහත්භ වහ සෞහයක්ෂිත ෘෂි ාඩසඳහදන 

බිහිකිරීභ 

 ඹවඳත්  ඳහරිසබෝකනඹ වහ ඳහරිසබෝගිඹන්ත  

සඹොමු කිරීභ ියදුය ඇත.  

අයදාණු ;-  

 අක්රභත් ෘෂි යහඹාඩ බහවිතඹ අභ කිරීභ 

 ගුණහත්භ සෞහයක්ෂිත ආවහය ාඩඳදහ 
ළනීභ  

 ඳහරිරි  යහය ඵ 

 ආර්ථි පරදහ කතහඹ 

 හසේ ාඩසඳහදන විඹදභ අභ කිරීභ  
වහ ගුණහත්භ අසළන්තන තුළින්ත සශදසඳොශ  
ටිනහභ ළඩිකිරීභ. 

 
ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ ;-  

 SL - GAP ඹතසත් එශළු වහ ඳරතුරු සොවිඳර  400, GAP ආදර්ල සොවිඳර  22  පිහිටුහ 

ඇත. 

 දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන්ත 1031, සො, න්ත වහ ක්සේර කහරිහ 19, GAP ආදර්ල 

සොවිඳර  22, භහධ ළඩතවන්ත 12 , GAP සොවි  මුඳහය ීම  57 පිහිටු, භ,  අඳනඹනඹ 

ඉරක් ය ත් සොවිඳර වහ ඇසුරුම් භධසථහන පිහිටු, භ වහ  අධීක්ණඹ   1194 ියදුය 

ඇත.  

 ප්රධහන හර්ඹහරසං  වහ ප්රහසද්ශීඹ හර්ඹහරර ඳවසුම්  ළඩි වියණු  කිරීභ ව යණසං 

ඵරඹ රත් ඒඹ පිහිටුහ ඇත. 

 සොවි දත්ත ඳද්ධ ඹ වහ සතොයතුරු ඇතුරත් කිරීභ 1229 ියදු ය ඇත. 

යහඳසතිලේ  හධහයණීකයකඹ :-  

 ගුණහත්භ වහ සෞහයක්ෂිත එශළු වහ ඳරතුරු ාඩසඳහදනඹ වහ  ඳරිසබෝකනඹ  වරිභත් කිරීභ 

තුලින්ත භවකනඹහසේ සෞ තත්ඹ ළඩි වියණු කිරීභ වහ සඵෝ සනොන සයෝ අදහනභ අඩු 

කිරීභ ව ඒ භඟින්ත ළභත ාඩසයෝගී ජීවිතඹක් රඵහ දීභ  මුලි අසහාක්හ විඹ. 

4.1.20 සබහවි ම්ඳත් ශභනහයණඹ 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ  යහඳසති 

ංඛ්යහ  

ප්රතිඳහදන 

(ු.මි)  

ූලරය 

ප්රණතිඹ  

ප්රතිලතඹ % 

සබහශේක ම්ඳත් 

කශභනහකයකඹ 
8 47.90 42.42 88 % 

 

 

 

 

48.GAP ආදර්ල සොවිඳර 

පිහිටු, භ 

 

49.GAP එශළු වහ ඳරතුරු අසරවිළල් 
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ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ ;-  

 කහ  ආවහය ාඩසඳහදන ළඩතවන ිය ඹම් ත කිරීභ අයමුණු ය ඇ   අතය ඵදුල්ර , 
නුයඑළිඹ, ෆල්ර වහ ිය ඹම් 2625 ක් ස  ය ඇත . ප්රධහන සබ් අඩවිඹත 
භූසෝලිඹ දත්ත ඳද්ධ ඹ ම්ඵන්තධය ඇත. 

 චියසතීන භුීම ශභනහයණඹ වහ සවක්තඹහය 2   යහය ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්රභසේද  
ක්රිඹහත්භ ය ඇත . කුලයඩහසල්, සීතහ එළිඹ, මීය  පිළිභහන, සොවිඳශල් ර හඳෘ  1026 
ක් වහ තහක්,  උඳසදස රඵහ දී ඇත. 

  ඳහාංශු වහ කර සුයක්ෂිතතහඹ ව ාංයක්ණ ක්රභසේද වහ 
ප්රසද්ල 5 වදුනහසන ඇත. ෘෂි ඳහරිරි විවිධත්ඹ සුරැකීභ 
වහ කන හාරහසභ 400  ාංයක්ණඹ ය ඇත. 

  වගුහලීන සද්ලගුණි පුසයෝථනඹ වහ සද්ලගුණ පුසයෝථනඹ 
ඳදනම් යාඩීමන්ත    සඵෝ    වදුන්තහදීභ වහ ප්රර්ධනඹ වහ    
හරගුණ සතොයතුරු , සොවින්ත ඇතුලු අදහශ ඳහර්ලසඹන්තත 
සනොඳභහ රඵහදීභත තියතු ය ඇත. ඒ භඟින්ත ෘෂිහර්ීම වහාඩ අභ ය ළනීභ වහ 
ෘෂිහර්ීම ාඩසඳහදන ඉවශ  නාංහලීභත තියතුය ඇත.  

  වයින පුයහ ෘෂි ඳහරිරි රහඳ ාඩසඹෝකනඹ න ඳරි ව  හරගුණ දත්ත ඳද්ධ ඹක් 
ළසීභ ව ඳත්හසන ඹහභ  වහ සඵෝ ශභනහයණඹ වහ තීයණ ළනීසම් 
උඳක්රභඹක් සර හරගුණඹ භත ඳදනම් වූ දළනුත් කිරීසම් ක්රිඹහලිඹක් (alert system) 
ාඩර්භහණඹ තුලින්ත හරගුණ විඳර්ඹහ ර ඵරඳෆභත ාඩයන්තතයසඹන්ත රක්, භත ියදුන 
සො, න්ත ඇතුලු ෘෂිර්භහන්තතඹත ම්ඵන්තධ ියඹලුභ ඳහර්ලසඹන්ත  අතය හරගුණ සතොයතුරු 
සනොඳභහ රඵහදීභ භගින්ත එහි ඵරඳෆභ අභ කිරීභත තියතු ය ඇත. ඒ වහ රු.ීම. 4.46 
විඹදම් ය ඇත. 

 කහරගුක ශේඳර්ඹහඹන්තන අනුර්තනඹ වීභක්ෂ ලර අහයලඹහි වහ හම්ප්රදහයික ලඵෝණ    

ණහ සිදු ලන කයන ප්රලේල ර උචිත හරගුණි ම්භහන ක්රභසේදඹ සඹොදහළනීභ වහ සුදුසු 

ලඵෝණ ණහ කිීභ භගින්ත ආවහය ලඵෝණ ර අඛ්ේඩ ිලසඳහදන සථහපිත කිීභන කනයුතු කය 

ඇත.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 සද්ලගුණි විඳර්ඹහ රත අනුර්තනඹ න ඳරි ව ෘෂි ඳහරිරි රහඳ වහ ඩහත් සුදුසු 
සඵෝ ව සඵෝ දර්ල වඳුන්තහ දී ඇත. 

 හරගුණි විඳර්ඹහ ර ඵරඳෆම් අභ කිරීභ වහ ෘෂි ඳහරිරි රහඳ අනු 
සඵෝඹන්තහි  සඹෝතහ ඇළ කභ වහ ාඩර්සද්ල ළසීභ, හරගුණි විඳර්ඹහ ඵරඳෆම් අභ 
කිරීභ වහ උචිත හරගුණි ම්භහන ක්රභසේදඹ සඹොදහළනීභ, අහයසං හශ වළකි 
සඵෝ ව ප්රසද්ල වඳුනහ ළනීභ ියදුය ඇත. 

 ෘෂි ඳහරිරි රහඳ වහ ඩහත් සුදුසු සඵෝ ව සඵෝ දර්ල වඳුන්තහ දීභ පිළිඵ    සබහවි 

ම්ඳත් ශභනහයණ භධසථහනඹ භඟින්ත ියදුයන රද දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන්ත 

50. 

51 52 53 54 
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4.1.21 නීති ව අකඳනත් 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ  යහඳසති 

ංඛ්යහ  

ප්රතිඳහදන  දාරය 

ප්රණතිඹ  

ප්රතිලතඹ % 

නීති ව අකඳනත්  3 2.50 2.78 111.2 

 
ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ භඟින්ත ෘෂිර්භ  ක්සේරඹත ෘජු ඵරඳහන ඳවත ඳනත් ක්රිඹහත්භ යනු 
රළසබ්. එභ ෛන  යහමු ලක් භත් කිරීභ උසදහ  අදහශ අණඳනත් හලීන 
ාංසලෝධනඹ කිරීභතද, අල අසථහන්තහිදී ාඩසඹෝ වහ ාඩඹභඹන්ත ඳළන , භතද  
පිඹය සන ඇත . 
 

ෘෂිර්භ ක්සේරඹත ඵරඳළළත් සන අණඳනත්, 
 

1980 අාං 33 දයණ ඳළිසඵෝධ නහල ඳහරන ඳනත 
2003 අාං 22 දයණ බීක ඳනත 
1999 අාං 35 දයණ ලහ ආයක් ඳනත 
1951 අාං 25 දයණ ඳහාංශු ාංයක්ණ ඳනත 
1951 අාං 09 දයණ ස සවලිසම් ඳහරන ඳනත 
1988 අාං 68 දයන සඳොසවොය විධිභත් කිරිසම් ඳනත 
 

ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ;-  

i)  අදහර ඳනත් වහ ම්ඵන්තධ ෛන  ම්ඵන්තධීයණඹ කිරීභ. 
ii)  ලහ ආයක්ණ ඳනත ඹතසත් නී  සටුම්ඳත් ම්ඳහද විියන්ත සටුම්ඳත් යසදන  රද ාඩසඹෝ 
ර ාඩයදතහඹ ඳරීක්හය ඵළලීභ වහ හෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු සත ඹළ, භත තියතු ය 
ඇත.  

iii)  බීක ඳනත ඹතසත් කහ  බීක බහ වහ රු අභහතයඹහ විියන්ත ඳත් ර ියතු හභහජිඹන්ත 
04 සදසනකුසේ නම් අනුභළ ඹ වහ ඉ වරිඳත් ය ඇත. රු අභහතතුභහ  විියන්ත සනත් 
හභහජිඹන්ත 4 සඹෝකනහ කිරීභ සවේතුසන්ත අදහර නම් නී  සටුම්ඳත් ම්ඳහද සදඳහර්තසම්න්තතු 
සත ඉ වරිඳත් කිරීසභන්ත අනතුරු සටුම්ඳත් ය සදන රද ාඩසඹෝ ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු 
සත ඹහ ාඩයදතහඹ තවවුරු ය ළනීසභන්ත අනතුරු අදහර ළට් ාඩසේදනඹ රු 
අභහතතුභහසේ අත්නත ඉ වරිඳත් ය ඇත. 
 
iv)  බීක ඳනත ඹතසත් ස යන රද ාඩසඹෝ ර දශ සටුම්ඳත් විධිභත් සටුම්ඳත් යහ 
ළනීභ වහ නී  සටුම්ඳත් ම්ඳහද සදඳහර්තසම්න්තතු සත සඹොමු සොත ඇත.  
 
v) ඳළිසඵෝධ නහල ඳහරන ඳනසත් 9 න න්ත ඹ ඹතසත් ඳනනු රඵන ාඩඹභඹන්ත අාං 1994/71 
දයණ 2016.11.24  වනළ  අ විසලේ ළට්  ඳරසං ඳශ ය ඇත.  
 
vi) ඳළිසඵෝධ නහල ඳහරන ඳනසත් 11 න න්ත ඹ ඹතත් ඳනනු රඵන ාඩඹභඹන්ත අාං 1993/33 
දයණ 2016.12.28  වනළ  අ විසලේ ළට් ඳරසං ඳශ ය ඇත. 
  
vii) ඳලිසඵෝධ නහල ඳහරන ඳනසත් 20 න න්ත ඹ භඟ කිඹවිඹ ියතු 26 සාඩ න්ත ඹ ඹතසත් 
විඹ බහය අභහතයඹහ සත ඳළරී ඇ  ඵරතර ප්රහය ඳළිසඵෝධ නහල සඹදීසභන්ත ඳසු ඳළිසඵෝධ 
නහල සඹදීභ ව අසළන්තන රඵහ ළනීභ අතය වූ හරියභහ, ඹම් ආවහය සබෝඹ ඹම් ඳළිසඵෝධ 
නහල අශීසඨඹක් අඩාංගුසේ නම් එසේ අඩාංගු විඹ වළකි උඳරිභ අශිසඨ ප්රභහනඹත අදහර ඳනනු 
රඵන ාඩසඹෝ සටුම්ඳත් ම්ඳහද සදඳහර්තසම්න්තතු භඟින්ත සටුම්ඳත් යහ ළනීසභන්ත 
අනතුරු අ විසලේ ළට් ඳරසං ඳශ කිරීභ වහ අභහතයඹහසේ අනුභළ ඹ දවහ සඹොමු සොත 
ඇත.  
 

(55 – 56) ලහක ආයක්ෂක ඳනත ඹනලත් පුහුණුවීම් වහ ඵරඹරත් 

ිලරධහීන්ත  ඳත් කිීභ. 
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viii) ආදහඹම් ාංයක්ණ ඳනත, ශ්රී රාංහ අඳනඹන ාංර්ධන ඳනත, අඹ එතු කිරීසම් ඵදු ඳනත 
ඹතසත් ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං සල්ම්ත රළබී ඇ  ෛන  ඵරතර ප්රහය ෘෂිහර්ීම 
සඹදවුම් ආනඹනන්ත වහ ාඩර්සද්ලඹන්ත රඵහ දී ඇත.  
 
ix) ආවහය ර ගුණහත්භ බහඹ ළඩි  වියණු කිරීභ වහ න අණඳනත් පිළිඵ පුහුණු ළඩමුළු 
ඳත්හ ඇත.  
x) ස යන රද ලහ ප්රසදද ාංයක්ණ ඳනත පිළිඵද ීමටු ාඩරධහරීන්ත භ හච්ඡහ 2 ඳත්හ 
ඇත. ඳනත පිළිඵද දළනුත් කිරීභ වහ බීක වහ සයෝඳණ ද්ර ර ගුණහත්භ ඵ ළඩි වියණු කිරීභ 
ියදුය ඇත. 
 

 ලහකභඹ ද්රය ආනඹන ඵරඳත්ර ිලකුත් කිීභන අදහර ිලර්ලේල ලිපි රඵහ දීභ. 
 
i) සඳොහා සෝන්ත ( භහන ඳරිසබෝකනඹ වහ ) 
 
2016 ර්ඹ තුර දී සඳොහා සෝන්ත ආනඹනඹ වහ ාඩර්සද්ල ලිපි 20 ක් ාඩකුත් ය ඇ  අතය ඒ අනු 
සඳොහා සෝන්ත සභට්ට්රික් සතොන්ත 725 ක් ප්රභහණඹක් ආනඹනඹ කිරීභත අයඹ රඵහ දී ඇත.  
 
ii) ඵඩ ඉරිඟු ( ත්ත් ආවහය වහ ) ආනඹන ඵරඳර රඵහ දීභ. 
 
2016 ර්ඹ තුර ත් ආවහය ාඩසඳහදනඹ වහ ඵඩ ඉරිඟු සභට්රික් සතොන්ත 120, 200 ක් ආනඹනඹ 
කිරිභ දවහ ආර්ථි ශභනහයණඹ පිළිඵ අභහත භලයඩර ීමටුසේ ාඩර්සද්ල රඵහළනීභත 
තියතු කිරීසභන්ත අනතුරු ෘෂිර්භ අධක් කනයහල් භඟින්ත අදහර ආනඹනඹන්ත කිරීභත ලහ 
ආනඹන ඵරඳර ාඩකුත් කිරීභත විධිධහන රසහ ඇත. 

 කස.ස තහක්ෂණික ලඹදවුම් වහ ඵදු වන ිලර්ලේල රඵහ දීභ. 
ෘෂි තහක්ණි සඹදවුම් වහ අදහර න ඳනත් ඹතසත් රඵහ ව ඇත් තීරැ ඵඳු , ළට් ව සස වන 
වහ ඉල්ලුම් කිරීසම්දී ාඩර්සද්ව රඵහ දීභ ියදු සසර්. 2016 අන්ත න විත එභ ාඩර්සද්ල රඵහ දීසම් 
තත්ත්ඹ ඳවත ආහයඹත සේ. 
 

i) තීරු ඵදු ාඩර්සද්ල  - 113 
ii) ළට් ාඩර්සද්ල       -   19 
iii) සස ාඩර්සද්ල     -   92 

 

4.1.22  කහ  ෘෂිහර්ීම දත්ත ඳද්ධ ඹ  

 

 

 
ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන 2016 – 2018 හර්ථ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඇතුළු අසනකුත් 
ාංර්ධන ළඩතවන්ත ක්රිඹහත්භ කිරීසම්දී ඹහත්හලීන ෘෂිහර්ීම සතොයතුරු රඵහ ළනීභ 
අතල සේ. එඵළවින්ත සම් වහ ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ වහ ඒ  ඹතසත් ඳ න ියඹළුභ 
ආඹතනඹන්තහි සතොයතුරුද ඇතුරත්  ෘෂිහර්ීම දත්ත ඳද්ධ ඹක් ස ය ඇත . සභඹ භධ 
හලීන හඳෘ ඹක් න අතය සද්ශීඹ අයමුදල් භගින්ත ක්රිඹහත්භ සේ. සොශම විලස විදහරසං 
ඳරිණ අාංලඹ භඟ ඒහඵද්ධ සභභ දත්ත ඳද්ධ ඹ වහ අල ඳරිණ භෘදුහාංඹ ස 
ය ඇත. 
ඳයභහර්ථඹ  :- 

ාඩළය ව ඹහත්හලීන දත්ත රඵහත වළකි ෘෂිහර්ීම දත්ත ඳද්ධ ඹක් ාඩර්භහණඹ කිරීභ. 

අයදාණු :- 

 ෘෂිහර්ීම හන්ත වහ ාඩසඳහදනඹන්ත පිළිඵ ාඩළය ව වහ ඹහත්හලීන දත්ත ඳද්ධ ඹක් 
ඳත්හ ළනීභ. 

 යකසං වනහධහය, න්ත ව වහ යක්ණ ප්ර රහබ ඩිනීමන්ත වහ විධිභත් සො, න්ත සත රඵහදීභ. 

අනුභත ප්ර ඳහදන : - රු.ීම 167.92  විඹදම් ර මුදර: -  156.69 ප්ර ලතඹ: - 93 % 
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 යකඹ විියන්ත ක්රිඹහත්භ ෘෂි ාංර්ධන හඳෘ ර ප්ර ඹ රඵහ ළනීභ වහ සභසවියම් 
ඇියම් තියතු ියදු කිරීභ. 

උඳහඹ භහර්ණ :- 

 ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹ වහ න, න තහක්ණඹ උඳසඹෝගි ය ළනීභ. 

 සඳොසවොය වනහධහය මුදල් ප්රදහන ළඩතවන වහ සො, න්ත online ක්රභඹත ලිඹහඳ වාංචි 
කිරීසභන්ත අනතුරු අදහශ වනහධහය මුදල් රඵහදීභත  2016 ර්සංදී තියතු කිරීභ. 

 දත්ත ඳද්ධ ඹ භඟ තියතු කිරීභ වහ  වසත්රික් භට්තීමන්ත සතෝයහත් සොවිකන ාංර්ධන 
සදඳහර්තසම්න්තතුසේ ාංර්ධන ාඩරධහරීන්ත වහ ෘෂිර්භ උඳසද්ලරුන්ත 25 සදසනකු ඵළගින්ත 
50 සදසනකු පුහුණු යනු රළබ අතය එභ ාඩරධහරීන්ත විියන්ත  වසත්රික්සං අසනකුත් ාඩරධහරීන්ත 
පුහුණු කිරීභත අල පිඹය ළනීභ.  

 ාංර්ධන ළඩතවන්ත වහ දත්ත රඵහ ළනීභ, දත්ත විලසසල්ණඹ කිරීභ වහ සතොයතුරු 
හර්තහ ස කිරීභ.  

 

ස ස වහ ර ප්රතිරහභීන්ත  :- ප්ර ඳත්  ම්ඳහදඹන්ත , e-learning  ඳවසුභ භඟින්ත අධහඳනසං ාඩයත 
න්තනන්ත.  

 

යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ  :-  

 සඵෝ ාඩසඳහදන දත්ත විලසසල්ණසඹන්ත  ාඩසඳහදන අ රික්තඹන්ත රක්හ සථහය ෘෂි 
අසරවියණ යතහක් ඇ  ය සො, න්තත සථහය ආදහඹම් භට්තභක් තවවුරු කිරිභ, 

 වනහධහය ළඩතවන්ත විධිභත් ක්රිඹහත්භ කිරීභ, 

 සබහවි ආඳදහ භඟින්ත ියදුන හ වහාඩ පිළිඵ සතොයතුරු රඵහදීභ තුළින්ත භහක ආයක්ණ 
තියතු විධිභත් කිරීභ. 

 
 

 ඉරක්ෂක වහ  ප්රණතිඹ ;- 
  

 භෘදුහාං ාංර්ධනඹ  වහ රුපිඹල් ීමලිඹන 1.71 ක් ( භෘදුහාං 1ක්)  ඳරිණ දෘඩහාං වහ 

අසනකුත් උඳයණ ප්රම්ඳහදනඹ රු.ීම. 154.31ක්   (ඳරිණ වහ UPS - 1158, ප්රින්තතර් වහ 

DVD writers – 559, සතෝනර් - 1118)  ර්ර් අහලඹ (ර්ර් 1 ශ්රී රාංහ සතලිසොම් 

ර්යඹ තුශ දත්ත ඳද්ධ ඹ ඵඩහ කිරීභ) දවහ රු.ීම. 1 ක්  උඳසද්ල සේඹ වහ රු.ීම. 2 

ක්, නඩත්තු විඹදභ වහ රු.ීම.4 ක්ද  ඳරිඳහරන විඹදම් (රු.ීම. 0.28) වහ පුහුණු ළඩමුළු  ( 2 ) 

ඳත්හ ඇත.  

 සොවිකන සේහ භධසථහන 559  දත්ත ඇතුරත් කිරීසම් තියතු ියදු යීමන්ත ඳතී. 

ශේලලව කුණු :- 

 සඳොසවොය වනහධහය මුදල් ප්රදහන ළඩතවන ඩහත් විධිභත් වහ විාඩවිදබහඹකින්ත ියතු ියදු 
ශ වළකි විඹ. 

 
 
 
 
 
 විවිධ අාංල වහ දහඹත්ඹ වහ හඳෘ ඹ සවේතුසන්ත න භහක ආර්ථි ාංර්ධනඹ , 
පුයළියඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 

 සඵෝ ාඩසඳහදන දත්ත විලසසල්ලණඹ භඟින්ත හ ශ ියතු සඵෝඹ වඳුනහ ළනීභ වහ ඒ භඟින්ත 
අ රික්තඹ අඳසත් සනොඹන ඳරි ව තියතු කිරීභත වළකි , භ. 

 සශද සඳොශ සථහය ඵ ඳත්හ ළනීභත වළකි, භ භඟින්ත  යහය ආර්ථිඹ තවවුරු කිරීභත 
වළකි , භ. 
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භහජිඹ ඵරඳෆභ :- 

                   
2017.01.18  වන  සත්තහයහභ ක්රීඩහාංණසංදී ඳළ  2017 ක්රිඹහත්භ ළරළසභ එළි දළක්විසම් 

උත්සංදී  රු කනහධිඳ  තුභහසේ ව රු ෘෂිර්භ අභහතතුභහසේ හා යධහනත්සඹන්ත දත්ත 

ඳද්ධ ඹ වහ න සබ් අඩවිඹ  වඹත් කිරීභ.  

 

ඉ වරි සඹෝකනහ සවෝ ළඩි වියණු කිරිම් පිළිඵ විසතය:- 

ෘෂිර්භ ක්සේරඹත අදහර  ාඩළය ව දත්ත රඵහ ත වළකි ප්රමු දත්ත ඳද්ධ ඹ ඵත ඳත් කිරීභ. 

 

4.2 ආවහය සුයක්ෂිතතහ ළඩතවන  

 
 
 
4.2.1 සතු හ ප්රර්ධන හඳෘ ඹ 

 

 

හඳෘ සං භහයම්බ උත්ඹ සොවි  ඹත භහමීය   
ඔක්සතෝඵර් භ 10  වන දීඳ හහාත ඳළළත්වූ අතය, කහ  භට්තසම්  
භහයම්බ උත්ඹ ෆල්ර  වසත්රික්සං  වවුල්මු ග්රහභසංදී  
ඳළළත්විණ. 
ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ, ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු , සොවි කන සේහ සදඳහර්තසම්න්තතු භඟින්ත 
හඳෘ ඹ ියදුය ඇ  අතය  ආවහය ප්රර්ධන  භලයඩරඹ භඟින්ත සතු හත අත්ළරක් සර   
ඵඳුන්ත ත ීමරිස හ හඳෘ ඹ  වඹත් සොත ඇත. 
 
අයදාණු :- 

 ඳවුසල් ආවහය වහ සඳෝණ අලතහඹ පුයහ ළනීභ , ආවහය 
ඳරිසබෝකන යතහ ළඩි  වියණු කිරීභ වහ ආර්ථිඹ ලක් භත් කිරීභ 
තුළින්ත  වළිඳු ඵ අභ කිරීභත පිඹය ළනීභ. 

  විසන්ත සතොය ආවහය ඳරිසබෝකනඹත අසථහ ළරසීභ තුළින්ත 
ාඩසයෝගී ජිවිතඹත භඟ එළි කිරීභ වහ ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම 
පිළිසත් ඇ  කිරීභ . 

 ඉතරන අඳද්ර ශභනහයණඹ තුළින්ත ඳරිය හිතහමීය  
හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ ළඩි වියණු කිරීභ. 

 
 
 

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම. 226.72 විඹදභ :- රු.ීම. 147.55   ප්ර ලතඹ:- 72%  

59. රු අභහතතුභහසේ 

වබහගීත්සඹන්ත ෆල්ර ඳයම්භන 

දී ඳත්න රද භහයම්බ උසශර 

 

සන්තශ මුදර:- රු.ීම.400 ූලර ප්ර ඹ:-  රු.ීම. 240.86  ප්ර ඹ:-  60% 

57 58 
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 භුීම පරදහයිතහඹ ඉවශ නළාං, භ වහ ඳ න සුළු ඉඩඩ පරදහයි සර හ කිරීභත අල 
න තහක්ෂණ ක්රභ වඳුන්තහ දීභ. 

 ඳරිය හිතහමීය  හ ක්රභ ප්රර්ධනඹ තුළින්ත ආවහය වහ ඳරියඹ 
සුයක්ෂිතතහ ඳත්හ ළනීභ. 

 න, ණ තහක්ණ ක්රභසේදඹන්ත බහවිතඹ ප්රකලිත කිරීභ තුළින්ත 
තරුණ තරුණිඹන්ත සතු හත සඹොමු කිරීභ. 

 ග්රහමීය ඹ සතු සභන්තභ නහරි ෘෂිර්භඹ නඟහ ියටු, භත 
අධහනඹ සඹොමු කිරීභ.   

 
උඳහඹ භහර් :- 

 නහරි , අර්ධ නහරි ව ග්රහමීය ඹ සතු හ ප්රර්ධනඹ 

 සතු හ ළඩතවන වහ දළනුත් කිරීසම් කහ   
ළඩතවන සභසවඹ, භ. 

 

ප්ර ඹ :- 
 

 

ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ :- 
 
 
 
 ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ භඟින්ත ආඹතාඩ ම්ඵන්තධීයණඹ,  
 දළනුත් කිරීභ වහ රැස, ම් ඳළළත්, භ ව,ප්රදර්ලන ඳත්හ ඇත.  

 
 

ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු :- 
 
 
 
 

  ප්ර රහභින්ත 245,951 වහ ඳශතුරු ඳළශ 1,021,766 ක් , බීක ඳළට් 295,680 සඵදහ දී ඇත. සදන 
අ වඹය වහ බීක ඳළට් 200,000 (සොවිකන සේහ සදඳහර්තසම්න්තතු) සත රඵහ දී ඇත. 
රඳහහිනී ළඩතවන්ත 60 ක්,  ගුන්ත විදුලි ළඩතවන්ත 15 ක්,  ප්රකහයඹ ය ඇත. ාඩරධහරීන්ත 55 
පුහුණු ය ඇත. 

 
ලණ ශේජන ංර්ධන ලදඳහර්තලම්න්තතු  :- 

 

 
 

  

 

 

 

ලණතු ඳන්ත රක්ෂඹක්ෂ ංර්ධනඹ කිීභ  :- 
 

සතු හ ප්රර්ධන ළඩතවන ඹතසත් “ියதමු” හන්තතහ සොවි ාංවිධහන පිහිටුහ ඇත. මුල් 
අ වඹසර්දී ප්ර රහීනන්ත රක්ෂ ඳවක් ඉරක් ය ාඩීමන්ත එභ හන්තතහ සොවි ාංවිධහන වයවහ සතු 
හ ළඩතවන  
ප්රර්ධනඹත තියතු ය ඇත 

60. රු අභහතතුභහ, ෆල්ර  වසත්රික් 

ෘෂිර්භ අධක් අභල් අරුණප්රිඹ 

භවතහ ඇතුළු  ාඩරධහරීන්තසේ සතු හ 

ළඩතවන ආයම්බ යීමන්ත 

61 ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං ාඩරධහරීන්ත ක්සේර ාඩරීක්ණඹ - දළලිර සොවිකන 

සේහ භධසථහනඹ  

ප්ර ඳහදන : රු.ීම 191.52 මුර ප්ර ඹ රු.ීම. 128.72 ප්ර ලතඹ 98 %  

 

ප්ර ඳහදන : රු.ීම. 12  මුර ප්ර ඹ රු.ීම. 11.87 ප්ර ලතඹ 98 %  

 

ප්ර ඳහදන : රු.ීම 22.66 මුර ප්ර ඹ රු.ීම. 7.45 ප්ර ලතඹ 32 %  
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අධීක්ණ තියතු :- 
ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ සභසවියම් අාංලඹ  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2 ලවර ලඵ  සන්ත අලරශේළේ පිහිටුවීභ 

 

 

 

 

ෘවසත ආදහඹම් ඉඳළ කසම් හර්ඹඹ වහ හන්තතහ හඹයින්ත බිහි කිරීභත ෘෂිර්භ 
සදඳහර්තසම්න්තතුසේ හන්තතහ ෘෂිර්භ හහා  අාංලඹ නතහසඹන්ත වඳුන්තහ දී ඇ  හඹ 
හර්ඹඹකි. ාඩසයෝගී ජීවිතඹක් වහ  විසන්ත සතොය සෞහයක්ෂිත ඵවින්ත ඳරිපර්ණ සද්ශීඹ 
ආවහය කනතහ අතය ප්රකලිත කිරීභ වහ එළාඩ ආවහය ඳවසුසන්ත රඵහත වළකි අසරවි කහරඹක් සොඩ 
නළගීභත් , හන්තතහන්ත වහ ළවළනු ශමුන්ත ඵරළන්ත, භ වහ  ආදහඹම් භට්තභ ඉවශ නළාං, සභන්ත 
දරිද්රතහඹ අන්ත කිරිභත පිඹය සන ඇත.   

අයදාණු වහ ඉරක්ෂක  ;- 

 හන්තතහ හඹත් ාංර්ධනඹ 

 තයඟහරි ජීන යතහ ියය,   ියටින කනතහ සත සෞ ආයක්ෂිත සඳෝදහ ක අවහය 
සේරක් ඳවසුසන්ත ඳඹහ ළනීසම් ක්රභසේදඹක් ඇ  කිරීභ. 

 කුටුම්ඵ ආදහඹභ ඉවශ නළාං, භ. 

 ග්රහමීය ඹ දරිද්රතහඹ අභ කිරීභ 
 

උඳහඹ භහර්ණ :- 

 ඳහරිසබෝගියින්ත සත ඳවසුසන්ත සඳෝදහයි ආවහය සේරක් රඵහත වළකි ආහයඹත දීඳ 
හහාත  අසරවි කහරඹක් බිහි කිරීභ. 

 දුය භන්ත ඵස සේහ භගී හුභහරු භධසථහන ආශ්රිත සඵොජුන්තවල් පිහිටු, සභන්ත 
සෞහයක්ෂිත ආවහය  සේරක් භඟී කනතහ සත රඵහත වළකි , භ. 

 සවශ සඵොජුන්ත අසරවිළල් ර  ළඳියම් ක්රිඹහලිඹ භඟ  සොවි හන්තතහ ීම ර 
හන්තතහන්ත ම්ඵන්තධ ය , භ භඟින්ත ක්ර රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ. 

 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ  යහඳසති 

ංඛ්යහ  

ප්රතිඳහදන  

(ු.මි.) 

දාරය 

ප්රණතිඹ 

ප්රතිලතඹ % 

තුක ව කහන්තතහ 

වබහගීත්ඹ 
1 60.6 36.2 59 % 

62. 2016. 03. 24  වනත සඳය  භහතසල් , ඳරහඳත්ර , 

සදොමසර න්තතහ සවේයත් ීමඹසේ සත්ත 

63. 2016.03.24  වනත සදොමසර න්තතහ සවේයත් ීමඹසේ 

සත්ත. සතු  හ ආදර්ලණඹ හර්ථ ාඩභ ය ඇ  

ආහයඹ. 
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පිටු 80 

ප්රණතිඹ;-         

 භහතය , ාඩට්තඹු ,  ත්රිකුණහභරඹ ,  න්තසනේලි  සප්රද්ල ර න සවශ සඵොජුන්තවල් ඉ ව ය 
ඇත.                                                                                                     

 අනුයහධපුයඹ , ඵතඅත , ඳළල්සසවය , රබුද , දළනත ඳ න සවරසඵොජුන්තවල්   න, යණඹ 
ය ඇත.  

  භහිඹාංනඹ , අම්ඳහය , සඳොසරොන්තනරු , සහායහසදණිඹ ප්රසද්ල ර සථහඳනඹ ය ඇ  සවශ 
සඵොජුන්ත වල් වහ  නීඳහයක් සථහන ඉ ව ය ඇත. 

 
ස ස වහ ර ප්රතිරහභීන්ත  ;- 
සොවි හන්තතහ ීම ර හන්තතහන්ත ෘජු ආදහඹම් රහීනන්ත න අතය ළඳ කම් ක්රිඹහලිසං 
සඹසදන්තනන්ත ක්ර ප්ර රහීනන්ත සේ. 
යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ ;-  

හන්තතහ හඹඹන්ත බිහිකිරීභ මුලි අයමුණ වු අතය හන්තතහසේ  ආදහඹම් තත්ත්ඹ 
ළඩිකිරීසභන්ත වහ ඒ තුළින්ත කුටුම්ඵ ආදහඹභ ඉවශ නාංහ  ආර්ථි වහ භහජීඹ ාංර්ධනඹක් රඟහය 
ළනීභත හඳහ ඹ ියදුය ඇත. 

 
4.2.3 ියධ වමුදහ සොවිඳරල්හි  වගුහලීන ඳරතුරු සඵෝ හ වහ අල ඳරතුරු 
ඳළර රඵහදීභ 
 
 
 

ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ, ශ්රී රාංහ ියධ වමුදහසේ ෘෂිර්භ වහ ඳශු ම්ඳත් අධක් භලයඩරඹ වහ 
එක් ෘෂිර්භ අභහතහාංල ප්ර  ඳහදන වහ ියධ වමුදහ ප්ර ඳහදන සඹොදහ ාඩීමන්ත  සඳො සශොන්තනරු 
 වසත්රික්සං පිහිතහ ඇ  න්තදහඩු ියධ වමුදහ සොවිඳර, ේාඩඹහ  වසත්රික්සං පිහිතහ ඇ  භළාඩක් 
ෂහම් ියධ වමුදහ සොවිඳර වහ  යත්නපුය  වසත්රික්සං පිහිතහ ඇ  කුට්ටිර ියධ වමුදහ සොවිඳර ඹන 
ියධ වමුදහ සොවිඳරල් හි දීර්ක හලීන ඳරතුරු සඵෝ හ හඳෘ ඹක් ක්රිඹහත්භ යන රදී. සභභ 
හඳෘ ඹ 2016 සර් ියත ඉ වරිඹත ක්රිඹහත්භ සේ. ඳරමු ය වහ අල ඳරතුරු ඳළර රඵහදීභ 
ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ භගින්ත ියදුයන රදී. භධ හලීන හඳෘ ඹකි. සද්ශීඹ අයමුදල් භගින්ත 
ක්රිඹහත්භ සේ.  
අයදාණු  :-                                                                     

 ය ණනහක් අත්වළය දභහ  බ ඉඩම් හත සඹොදහ ළනීභ  

 ආදර්ල සොවිඳර සර ඳහල් ියසුන්තත / ප්රසද්ල හසීන්තත දළනුභ රඵහ  වභ. 

 ඳශතුරු සුරබතහඹ ඉවර නළාං, භ.   

 ඳහරිරි  යහය ඵ සුයක්ෂිත කිරීභ.  

 

ප්රණතිඹ ;- 
 

න්තදහඩු ියධ වමුදහ සොවිඳසරහි අක්ය 27.5   
Tom EJC ඵද්ධ අම ඳළර 2200ක්ද, අක්ය 5  ඵද්ධ සදොඩම් ඳළර 1000ක් ද අක්ය 5  බීක සදළුම් 
ඳළර 2220ක් ද ,  භළණික් ෂහම් ියධ වමුදහ සොවිඳසරහි අක්ය 20  Tom 
EJC ඵද්ධ අම ඳළර 1600ක් ද කුට්ටිර ියධ වමුදහ   සොවිඳසරහි    අක්ය 
30  
 Tom EJC ඵද්ධ අම ඳළර 2400ක් ද  හ ර අතය භළාඩක් ෂහම් වහ  
කුට්ටිර සොවිඳසරහි අන්තනහිය ඳළර 96000 ක්ද හ ය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

යවන් කළ ප්රතිපාදන  රු.මි  2.99කි   වි නම් කල මුනල රු. මි. 2.99  මුලය ප්රගතිප  100       

  

(64- 65 ).න්තදහඩු  වමුදහ දවුසර් 

අම හ  
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යහඳසතිලේ ඳයභහර්ථ  ;- 
ඳරතුරු සුරබතහඹ ඉවශ නළාං, භ වහ හ සනොශ ඉඩම් හ කිරීභ භඟින්ත 
ෛක විවිධත්ඹ සුරැකීභ වහ සද්ලගුණි සනස, ම් සවේතුසන්ත න  ඵරඳෆම් 
ළරළක්, භ වහ  නහන්තතය  ආයණඹක් ඇ  කිරීභ,   යහය ඳරිසබෝකන වහ 
ාඩසඳහදන යතහ තවවුරු කිරීභතත්, ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ඉවර සඳෝණඹක් 
අත්ඳත් යළනීභතත්  යහය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ාඩසයෝගීභත් 
ජීවිතඹක් තවවුරු කිරීභත් ප්රධහන ඳයභහර්ථ  සේ.  
    

 

යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ   :-  
ියධ වමුදහ වුරු තු හත ඉතහභත් සුදුසු එසවත් කිියඳු හර්ඹඹත සඹොදහ 
සනොන්තනහ ඉඩම් ප්රභහණඹක් ආයක් සවේතන්ත භත ඳත්හ සන ඹයි. සභභ ඉඩම් පරදහ ක සර 
ෘෂිහර්ීම හඳෘ ඹක් වහ ප්රසඹෝකනඹත ළනීභතත් එභගින්ත රඵහන්තනහ ාඩසඳහදනඹන්ත භගින්ත 
ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු ය ළනීභත දහඹත්ඹක් රළබීභ.  
 
 

4.2.4 ජහතික ීක භළසි ඳහරන ංර්ධන යහඳසතිඹ - 2016 

 

සද්ශීඹ අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ න  සටි හලීන හඳෘ ඹකි.  

  අයදාණු :- 

 මීය  ඳළණි ාඩසඳහදනඹ ඉවර නළාං, භ. 

 හන්තතහ වහ තරුණ ලයඩහඹම් වහ හඹත්  

ාංර්ධනඹ 

 මීය  භළිය ඳහරනඹ හහාත කිරීභ තුලින්ත සඵෝ ඳයහනඹ  

ළඩි ය අසනු ඉවශ නළාං, භ 

 විසද්ල ලින්ත ආනඹනඹ යනු රඵන මීය  ඳළණි ප්රභහණඹ අභ කිරිභ. 

උඳහඹ භහර්ණ  :- 

 මීය  භළිය ඳහරනඹ ප්රකලිත කිරීභ වහ අල ඹටිතර ඳවසුම් ාංර්ධනඹ කිරිභත්, 

භධභ යකසං ව ඳශහත් ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු භඟින්ත සභසවඹනු රඵන මීය  භළිය 

කනඳද ාඩසඳහදයින්ත වහ මීය  භළිය ඳහරන උඳයණ ාඩසඳහදයින්ත ලයඩහඹභක් බිහි 

කිරීභත්, ඔවුන්තසේ ාඩසඳහදන ර ප්රීම ඹ ඳත්හ ළනීභ වහ  වසත්රික් භට්තීමන්ත 

ාඩශධහරින්ත ලයඩහඹභක් පුහුණු ය ප්රීම ඹ ව  කිරිසම් ළඩතවනක් ආයම්බ කිරිභ. 

 මීය  භළිය ඳහරනඹ පිලිඵ පුහුණු රඵහ ළනීභ වහ අල ඳවසුම් පුළුල් කිරිභ 

 

 

ස ස  ප්රතිරහභීන්ත :- 
 

 අන්තතර් ඳරහත් ඵර ප්රලේල න අම්ඳහය 8, අනුයහධපුය  8, සඳොසරොන්තනරු 8,  

වම්ඵන්තසතොත  8, සභොණයහර 8,  වර  8,  මීය  භළිය ඳහරනසං  වහ භල් හසේ 

සඹසදන ලයඩහඹම්  ක්ර ප්ර රහීනන්ත සේ. 

 ඳශහත් බහ ඵර ප්රලේල -  දකුණ - 24 , උතුය - 24 , උතුරු භළද - 08, නළසනහිය - 16, 

ඵසනහහිය - 24, ඹම - 16, ඌ - 08,  ඵයමු - 16,  භධභ 16 

ක්රිඹහකහයකම් වහ  ප්රණතිඹ :- 

ප්ර ඳහදන :-   රු.ීම. 4.5  විඹදම් ශ මුදර :-  රු.ීම. 2.93 ප්ර ලතඹ :- 65.11 % 

66. පුහුණු වහ තරුණ වබහගිත්ඹ
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 මීය  භළිය කනඳද  276 ක්  ාඩඳදහ ඇත.  
 සඳට්ටි ාඩසඳහදයින්ත වහ ක්සේර ාඩරධහරින්ත 50 ,  කනඳද ාඩසඳහදයින්ත 200 පුහුණු ය 

ඉරක් පුයහ ඇත . මීය  භළිය සඳට්ටි 175 රඵහ දී ඇත. ආධහය ණු 75 ,  ෆස ියලින්තඩර් 
01 , ෆස ලිහා 1 රඵහ  ව ඇත .  

 බිදුණුළ මීය  භළිය ඳහරන ඒසං සද්ලන ලහරහ ඉ වසීමන්ත ඳතී. 
යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ :- 

 සඹාං රැකිඹහක් සර තරුණයින්ත වහ හන්තතහන්ත අතය කනප්රිඹ , භ තුළින්ත රැකිඹහ 
උත්ඳහදනඹ වහ කුටුම්ඵ ආර්ථිඹ ලක් භත් කිරීභ. සද්ශිඹ ආියර්සේද ඖධ ාඩඳද, භත 
අතහල ඵළවින්ත ාඩසයෝගී ඳයපුයක් බිහිකිරීභත ඉවල් විඹ. 

 මීය  ඳළණි ාඩසඳහදනඹත අභතය මීය  භළිය ඳහරනසං ළදත් අාංඹක්  න්තසන්ත සඵෝ 
ඳයහණඹයි. හ බිම් ර මීය  භළිය කනඳද නඩත්තු කිරිභ තුලින්ත සඵෝ අසනු ඉවර නාංහ 
ළනීභත සො, න්ත  වරිළන්ත, භ අල ඳතී.  

 මීය  භළිය කනඳද ාඩසඳහදයින්ත වහ උඳයණ ාඩසඳහදයින්ත ලයඩහඹභක් බිහි කිරිභ භඟින්ත 
මීය  භළිය ඳහරනඹත ප්රසේල න්තනන්ත වහ ප්රීම සඹන්ත ියත් මීය  භළිය කනඳද වහ උඳයණ 
සුරබ කිරිභත් ක්රහහය රැකිඹහ ළඳ කභත් ියදු සේ.  

 

 භහජීඹ ඵරඳෆභ ;- 

 

 

 

 

  

 

4.2.5 ලව භ ලණ ශේඹහ / ලණශේලිඹ ලත්ීලම් ළඩනවන  

 
 

ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන 2016-2018 ඹතසත් සො, න්ත  වරිළන්ත, සම් ක්රිඹහ භහර්ඹක් සර 
“ සවොභ සොවිඹහ / සවිලිඹ සත්රීසම් ළඩතවන ” ක්රිඹහත්භ කිරීභත තියතු ය ඇත. සටි 
හලීන හඳෘ ඹකි .  වසත්රික් 25 ියඹලුභ කනතහත ප්ර රහබ රළසබ්. 
 

 

යහඳසතිලේ ඳයභහර්ථ  :- 
සොවි කනතහ ව තරුණ ඳයපුය  ෘෂිර්භහන්තතඹත ආර්ණඹ ය ළනීභ වහ ඇ කභත රක්කිරීභ 
ඳයභහර්ථඹ සේ.       

යහඳසතිලේ අයදාක  :- 

 සොවිඹහත ඇ  භහක තත්ත්ඹ වහ පිළිළනීභ ඩහ ඹවඳත් කිරීභ.  

 තරුණ ඳයපුය ෘෂිර්භහන්තතඹ සත ආර්ණඹ ය ළනීභ  

  වයින පුයහ  ආදර්ලණ සතු වහ ආදර්ලණ සොවිඳශ බිහි කිරීභ භඟින්ත සද්ශීඹ ආවහය සඵෝ 

ාඩසඳහදනඹ ළඩි  වියණු කිරීභ. 
 

 

 

සන්තශ ප්ර ඳහදන  :- රු.ීම. 9.00  විඹදභ  :-  රු.ීම. 1.12  ප්ර ලතඹ :- 12.44 % 

 

67.රැජිනන්ත සඵෝ කිරිසම් තහක්ණඹ වඳුන්තහ දීභ     68. ාඩරධහරින්ත වහ පුහුණු  
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උඳහඹ භහර්ණ  :- 

 සද්ශීඹ ආවහය සද්ශීඹ ආවහය සඵෝ ාඩසඳහදනඹ ළඩි  වියණු කිරීභ, යත පුයහ ෘෂිහර්ීම 
ප්රසඵෝධඹක් ඇ  කිරීභ 

හඳෘ සං හධහය, යණඹ :- ාඩසයෝගී ඳයපුයක් බිහිකිරීභ උසදහ  යහය ෘෂිර්භහන්තතඹ 
ප්රර්ධනඹතත් ෘෂිර්භහන්තතඹත අල අත්ළරක් සර  ළදත් සේ. 
 
ක්රිඹහකහයකම් වහ ප්රණතිඹ  :- 

 සවොභ සතු වහ සවොභ හණික හන්ත වහ   වසත්රික්, ඳශහත් වහ කහ  භට්තීමන්ත 
කඹග්රහවඹන්ත 141  සතෝයහ ඇත. සවොභ සත්ත වහ කඹග්රහවඹන්ත 3ක් වහ සවොභ 
හණික හ වහ කඹග්රහවඹන්ත 3ක් කහ  භට්තීමන්ත වඳුනහසන ඇත.  

4.2.6 ඳහාංශු හම්ඳර විලසසල්ණඹ  

 

 

ඳහාංශු ඳරීක්හසන්ත සතොය සඳොසවොය බහවිතඹ ාඩහ  ඇ න  ඳහරිරි වහ සෞ ළතළු 

අභ කිරීභ වහ  සොවිකන සේහ ඵර හා යසද්ල භට්තීමන්ත කුඹුරු ඉඩම් ර දළනත ඳ න ඳහාංශ 

සඳෝ භට්තභ වඳුනහ ළනීභත පිඹය සන ඇත. එක් එක් සොවිකන සේහ ඵර ප්රසද්ල අනු ඳසේ  

ඳහාංශු සඳෝ භට්තභ විලසසල්ණඹ සොත සඳොසවොය  ාඩර්සද්ල රඵහ දීභ භඟින්ත ාඩළය ව සඳොසවොය 

බහවිතඹත සො, න්ත හුරු කිරීභ වහ ඳසහි හයත් ඵ ආයක්හ ය ළනීභ අසහාක්ෂිතඹ. 

උඳහඹ භහර්ණ  :- 

 ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු ඹතසත් රාංහසේ ,  හ වහ ප්රධහන ලසඹන්ත ඳවත වන්ත 

සඳොසවොය ාඩර්සද්ල 4 රඵහදී ඇත.  

 විඹළි/ අතයභළ ව රහඳසං කර ම්ඳහ වත කුඹුරු වහ 

 විඹළි/ අතයභළ ව රහඳසං ර්හ සඳෝෂිත කුඹුරු වහ 

 සතත් රහඳසං කර ම්ඳහ වත කුඹුරු වහ 

 සතත් රහඳසං ර්හ සඳෝෂිත කුඹුරු වහ 
 

ක්රිඹහභහර්ණ වහ ප්රණතිඹ :- 

විලසසල්ණඹ වහ හම්ඳර 4360 රළබී ඇත. රු.ීම. 1.05 විඹදීමන්ත  ඳහාංශු හම්ඳර විලසසල්ණඹ වහ 

Flame photometer එක් රඵහ සන ඇත.  

 

 

4.2.7 සභොණයහර වහ අම්ඳහය  වසත්රික්ඹන්තහි සතෝයහත් දුසය ග්රහභ සේහ ම්ර 
ඒහඵද්ධ ග්රහභ ාංර්ධන ළඩතවන්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභ 
 

 වසත්රික්ඹ සන්ත ශ මුදර 

(රු.ීම.) 

විඹදම් ර මුදර 

(රු.ීම.) 

ප්ර ලතඹ 

සභොණයහර 1.35 1.31 97% 

අම්ඳහය 1.60 1.08 67% 

 

ආර්ථි ාංර්ධනසං අඩු අධහනඹත රක් වූ සභොණයහර  වසත්රික්සඹහි බිබිරද, අම්ඳහය 
 වසත්රික්සඹහි ඳ වඹතරහ, භවඔඹ ඹන ප්රහසද්ශිඹ සල්ම් සොට්ඨහ රත අඹත් බිබිර ියත භවඔඹ 

සන්තශ ප්ර ඳහදන  :- රු.ීම. 2.15  විඹදභ  :-  රු.ීම.2.15  ප්ර ලතඹ :- 100 % 
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දක්හ  වසන A5 භහර්ඹ සදඳ උසහර , අමසොල්ර (බිබිර ප්රහසද්ශිඹ සල්ම්) ග්රහභ ාඩරධහරී 
ම්ද, දමසදණිඹ, ළකිරිසවේන, තළඳළල්සඳොර, භගිපුය, ඵළ වරැක්, පුරහර, තළම්පිටිඹ, (භවඔඹ 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම්); ඳ වඹතරහ, සසනයමුල්ර,  රිහන, ඳල්සරභ, සේයාංඩ, පුලුාංසමුල්ර, 
ඳරතුරුළල්ර, ල්ඔසඩ් (ඳ වඹතරහ ප්රහසද්ශීඹ සල්ම්) ර අධහනඹත රක් සනොවූ  කනතහසේ 
ජීන තත්ත්ඹ උස කිරීසම් අයමුණින්ත කහ  ප්ර ඳත්  වහ ආර්ථි තියතු අභහතහාංලඹ භඟින්ත 
යන රද මීය ක්ණඹ හර්තහක් ඳදනම් ය ාඩීමන්ත ක්රිඹහත්භ යන රද සටි  හලීන 
හඳෘ ඹකි.   

ඳයභහර්ථ  :- 
සභොණයහර වහ අම්ඳහය  වසත්රික්ඹන්තහි සතෝයහත් දුසය ග්රහභ සේහ ම්ර කනතහසේ ජීන 
තත්ත්ඹ උස කිරීභ වහ සතෝයහත් සො, න්ත වහ න ෘෂි තහක්ණඹන්ත වඳුන්තහ දීභ. 
අයදාණු     :- 

01. සභොණයහර වහ අම්ඳහය  වසත්රික්ඹන්තහි සතෝයහත් දුසය ග්රහභ සේහ ම්ර කනතහසේ 

ආර්ථි තත්ත්ඹ ඉවශ නළාං, භ  

02. එභ කනතහසේ සඳෝණ තත්ත්ඹ උස කිරීභ 

03. ප්ර රහභින්තසේ භහක කඹ තත්ත්ඹ  වියණු කිරීභ තුලින්ත ඳත්නහ ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ 

භට්තභත සන ඒභ 
 

උඳහඹ භහර්ණ  :- අඩු අධහනඹත රක් වූ කනතහසේ ජින භට්තභ උස කිරීභ 

ලභ කයහණර දිසත්රික්ෂකඹ  :-    

 ඵඩ ඉරිඟු, සදහි වහ සදොඩම් හ පිළිඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ වහ ක්සේර  වන 09 ඳත්හ ඇත.  

 උදළු150,  අත් මුල්ලු 150,  අත් ල් 150,  භල් ඵහල් ව 150 ක් රඵහ දී ඇත.   

 හණික හඵාඩ හ ඒඹක් පිහිටු, භ වහ  භල්ටි සොඳර් 01 රඵහ දී ඇත. 

 ළයණිඹ ීමරිස (ේරම් 5) ඳළට් -150, (ේරම් 5)  ඳළට් - 300, දමර SLS (ේරෑම් 5) ඳළට් -
300, තක්හලි (භසවේෂි) – (ේරම් 1) ඳළට්  300, ම්ඵඩු (අභන්තදහ) -  (ේරම් 5)  ඳළට් 150 
භහළු ීමරිස (A – 8 (ේරම් 5) ඳළට් -150 වහ හම්ප්රහදහයි බිත්තය ,  (යත්දළල් ර්සං , ) 
බුල් 10 රඵහ දී ඇත. 

 අඩු ආදහඹම් රහීන ප්ර රහීන ඳවුල් 1052 කි. 
 

අම්ඳහය දිසත්රික්ෂකඹ :- 

 සදහිඳළර 400, ම්ීමරිස ඳළර 6,650 ,  අ සර් ආවහය සඵෝ ඇමරුම් ඹන්තර 5 ක්  රඵහ දී 

ඇත.  හණික බිම්භල් ඒඹන්ත 10 සථහපිත ය ඇත  

  හාරහසටික් කඩ 43 ක් වහ  මීය  භළිය සඳට්ටි 28 රඵහදීභ ියදුය ඇත  

 අඩු ආදහඹම් රහීන ප්ර රහීන ඳවුල් 1228 කි 
 

 

 

ස ස වහ ර ප්රතිරහභීන්ත :-  අම්ඳහය වහ සභොණයහර  වසත්රික්ඹන්තහි කහන ඳ වඹන්ත 

යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ :-  

ග්රහමීය ඹ කනතහසේ ාඩසයෝගී  වවි සඳසත අත්ළරක් සර සත ඳරතුරු ඳළර  රඵහ දීභ, ආර්ථි 
ප්රබඹක් සර ම්ීමරිස හ, සවේන්ත ආශ්රිත ෘව ආර්ථිඹක් ඇ   සභොනයහර වහ අම්ඳහය 
 වසත්රික්ර ෘව ඒ සත එශලු බීක වහ අ සර් ආවහය සඵෝ බීක රඵහ දීභ සවේන්ත සොවිතළන්ත 
භගින්ත රළසඵන ආදහඹභ ළඩි කිරීභත සවේතු සේ. හාරහසටික් කඩ රඵහදීභ භගින්ත එශලු වහ ඳරතුරු 
අසළන්තන අභ ඳසු අසනු වහාඩඹකින්ත සතොය සශ සඳොරත ඹළ, භ, බිම්භල් ඒ වහ මීය  භළිය  
ඳහරනඹ ෘවහශ්රිත සඹාං  රැකිඹහ ප්රර්ධනඹත,  සභභඟින්ත හන්තතහ ප්රකහසේ දරිද්රතහඹ අඩු කිරීභත 
මුල් නහ ඳභණක් සනො භහනිය සුඹ ළඩි  වියණු කිරීභත සවේතුසේ. විසලේසඹන්ත අම්ඳහය 
 වසත්රික්සං න වනඹ ආශ්රිත මීය  ඳළණි  ාඩසඳහදනඹ ෘව ර්භහන්තතඹක් ඵත ප්රකලිත කිරීසම් 
ආදර්ලන ඵත සභභ ෘවහශ්රිත මීය  භළිය ඒ  ඳත් යත වළකිඹ. 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 85 

ඉදිි ලඹෝජනහ ලවෝ ළඩිදියුණු කිිම් පිළිඵ ශේසතය :- සදන අ වඹය 2017 ර්සං ක්රිඹහත්භ 

කිරීභත ාඩඹීමතයි.     

 

 4.2.8 ආවහය ිලසඳහදන ජහතික ළඩනවන 2016 -2018 - ඳහදක ීකක්ෂකඹ 

 

 

ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන භඟින්ත  කහ  , ඳශහත්,  සර්ඛීඹ අභහතහාංල, සදඳහර්තසම්න්තතු 
ව ආඹතන භඟින්ත සඹෝකනහ යන උඳහඹ භහර් වහ ක්රිඹහහයම් භඟින්ත  ගුණහත්භ ආවහයලින්ත 
සඹාංසඳෝෂිත , භ වහ  යහය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ  ඉරක් සසර්. සභභ අධඹනඹ 2016 ආවහය 
ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවනත අදහශ ඳහද මීය ක්ණඹකි. 2016 භහර්තු ියත   භහ සදක් තුශ 
ඩිනම් අධඹනඹක් සර ියදු කිරීභත ළරසුම් ය ඇත. ඒහඵද්ධ අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ වූ 
සටි හලීන හඳෘ ඹක් න අතය සවක්තර් සොබ්ඵෆඩු සොවි තියතු ඳර්සංණ වහ පුහුණු 
ආඹතනඹ භඟින්ත ක්රිඹහත්භ සසර්. 
 

 භහතසල් , අනුයහධපුයඹ, සඳොසරොන්තනරු, කුරුණෆර, අම්ඳහය, සභොණයහර, ේාඩඹහ, 
පුත්තරභ, වම්ඵන්තසතොත, මුර ේ, භඩශපු, භන්තනහයභ, ඹහඳනඹ, ත්රිකුණහභරඹ, ඵදුල්ර, 
නුයඑළිඹ, භහතය, යත්නපුයඹ, කිලිසනොච්චිඹ, ම්ඳව  වසත්රික් ර මීය ක්ණඹ ියදුතය ඇත.  

 

ප්රධහන ංයචක :- 

 ආවහය ාඩසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවිභ වහ ෘෂිර්භ ාංර්ධනඹ 

 ඳශු ම්ඳත් ාංර්ධනඹ 

 භත් ව කරජී,  ාංර්ධනඹ 

 ළවිලි සඵෝ ාංර්ධනඹ  

ඳහදක ීකක්ෂකලේ අයදාක :- 

 ප්ර ඹ අධීක්ණඹ කිරීභ වහ දීර්ක හලීන දර්ලඹන්ත ීමනුම් කිරීභ. 

 අධඹන හර්තහ 18 ක් භඟින්ත ප්ර ඹ අධික්ණඹ කිරීභත ාඩඹීමතඹ. 

උඳහඹ භහර්ණ :- 

 ප්රලසනහලි ව ප්රධහන සතොයතුරු ඳඹන්තනන්තසේ ම්මු හච්ඡහ තුළින්ත දත්ත එක්රැස කිරීභ 

 

ස ස වහ ර ප්රතිරහභීන්ත  :- 

 දත්ත ම්ඳහදයින්ත වහ ප්ර ඳත්  ක්රිඹහත්භ යන්තනන්ත. 

යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ  :- 

ආවහය ිලසඳහදන ජහතික ළඩනවන වහ යජඹ ශේසින්ත ශේලහර ලලඹන්ත  ආලඹෝජනඹ කය ඇති 

ලේශීඹ අයදාදේ ර දාරය ප්රණතිඹ ව අහන ලබෞතික ඉරක්ෂක පුයහ ලණන ඇති ආකහයඹ 

තක්ෂලවු කිීභ වහ ලභභ ඳහදක ීකක්ෂකඹ ළදණත් ලේ.  

 

 

4.2.9 ශ්රී රංකහ තුශ අම ළඳයුම් වහ අණඹ දහභ කශභනහකයක බහශේතඹන්ත ළඩි දියුණු 

කිීලම් යහඳසතිඹ 

 

 

 

ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනඹ භඟින්ත සභභ හඳෘ ඹ ක්රිඹහත්භ ය ඇත. 

ලන්ත කශ දාදර :- ු.මි. 4.62  ශේඹදම් කශ දාදර :- ු.මි. 4.56 ප්රතිලතඹ :-   98%  

 

ලන්ත කශ දාදර :- ු.මි. 9.3   ශේඹදම් කශ දාදර :- ු.මි. 8.66   ප්රතිලතඹ :-  98%  
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හඳෘ ඹ භගින්ත ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීභ ව සද්ශීඹ සසශසඳොශ තුශ අම ර 

ගුණහත්භබහඹ ළඩි  වියණු කිරීභ වහ භ සඳන්තනු රඵයි. ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ, ක්රිඹහලිඹ ව 

ාඩසඳහදන ාංර්ධන, රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ ව සනත් සඵොසවෝ ප්ර රහබ සත සඹොමු යයි. උස 

තත්ත්සං සද්ශීඹ ාඩසඳහදන හධහයණ ීමරත ීමරදී ළනීභත හභහන ඳහරිසබෝගියින්තත වළකි නු 

ඇත.  

 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

ඳහර්ලරුන්ත 512 සදසනකු වහ ඳහද මීය ක්ණඹක් ියදු යන රදී. පුහුණු ළඩතවන්ත 11 ක් 

ව ඳහර්ලරුන්ත අතය හච්ඡහන්ත 02 ක් ඳළළත්විණි. 2016 ර්ඹ වහ ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 

9.3 ක් වූ අතය, 2016.12.31  වනත ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 8.661 කි. අම ළඳියම් ව අඹ දහභ පිළිඵ 

ඳහර්ලරුන්තසේ දළනුභ ව වළකිඹහ ර්ධනඹ සරුණි.  

 

4.2.10  ශ්රී රංකහලේ ප්රධහන කස.සකහර්මික ආඹතනඹන්තහි කස.සකහර්මික ආවහය 

ලඵෝණඹන්තහි ඳසු අසනු වහිලඹ පිලිඵ පුහුණුකුන්ත පුහුණු කිීලම් යහඳසතිඹ 

 

 

 

සභභ හඳෘ ඹ භගින්ත පුහුණුරුන්ත පුහුණු කිරීභ වයවහ ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීභ ව 

ෘෂිහර්ීම සඵෝ ර තත්ත් ළඩි  වියණු කිරීභ වහ භ සඳන්තනු රඵයි. සභඹ රහබ ළඩි කිරීභ, 

රැකිඹහ අසථහ, ග්රහමීය ඹ / කුඩහ / භධ / විලහර ඳරිභහණ ෘෂි ර්භහන්තත ාංර්ධනඹන්තත සවේතු නු 

ඇත. ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනඹ භඟින්ත සභභ හඳෘ ඹ ක්රිඹහත්භ ය ඇත. 

 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

ෘෂිර්භ උඳසද්ලරුන්ත වහ පුහුණු ළඩතවන්ත ාංවිධහනඹ කිරීභ ව ඳළළත්, භ. 2016 ර්ඹ 

වහ ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 5.15 ක් වූ අතය 2016.12.31  වනත ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 5.138 කි. ූලර 

ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් ලසඹන්ත 99 % කි.  වසත්රික් 24  ළඩතවන්ත 28 ක් ඳළළත්වූ අතය ෘෂිර්භ 

උඳසද්ලරුන්ත 1316 ක් පුහුණු සරුණි.  

සතො සසශන්තදන්ත ව සනත් අතයභළ වඹන්ත වහ පුහුණු ළඩතවන්ත ාංවිධහනඹ කිරීභ වහ 

ඳළළත්, භ - ආර්ථි භධසථහන 04  ළඩතවන්ත 04 ක් ඳළළත්වූ අතය ඳහර්ලරුන්ත 317 ක් 

පුහුණු සරිණි. දඹුල්ර ආර්ථි භධසථහනසං ළඩතවන ඳළ  අසථහසේදී,+ ළඩතවනත 

ෘජුභ ම්ඵන්තධ වූ ඳහර්ලරුන්තත අභතය ඒ න විත ආර්ථි භධසථහනසං රැඳී ියටි ප්ර රහීනන්ත 

3000 ක් ඳභණ,  භල්ටිමීය ඩිඹහ ව පුළුල්  ය බහවිතසඹන්ත පුහුණු රළබව. ප්ර පරඹ ලසඹන්ත 

ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු ව සොවිකන සේහ සදඳහර්තසම්න්තතුර සේසං ාඩියතු  බිම් භට්තසම් 

ාඩරධහරීන්තසේ දළනුභ ව වළකිඹහ ාංර්ධනඹ ියදු විඹ.      

 

 

4.2.11 කහඵිලක රභ ශිේඳ භන්න්ත ඳරතුු ඉදවීභ ලප්රවයකඹ කිීභ. 
 

 

ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනඹ භඟින්ත සභභ හඳෘ ඹ ක්රිඹහත්භ ය ඇත. ඳරතුරු 
ඉද, භ වහ අල  එ ලීන්ත හිය භළන ළනීසම් උඳයණඹ ( Gas Chromatography System)  

ලන්ත කශ දාදර :-  ු.මි. 5.15   ශේඹදම් කශ දාදර :-  ු.මි. 5.14   ප්රතිලතඹ :-  99%  

 

ලන්ත කශ දාදර :-  ු.මි. 10.34   ශේඹදම් කශ දාදර :-  ු.මි. 9.73   ප්රතිලතඹ :-  94 %  
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ළඩි  වියණු කිරීභ, විදහහය ඳවසුම් ළඩි වියණු කිරීභ වහ ඳරිණ ඳවසුම් රඵහ සන ඇත. ඩීල් 
සකනසර්තයඹ ව ගිාඩ ාඩන ඳද්ධ ඹ අළුත්ළඩිඹහ ය ඇත. ඳරතුරු ඉද, සම්දී අඩු උසණත්ඹ 
ඹතසත් අල සථයඹන්ත සන්ත ය ළනීසම්  විදහහය ඳවසුම්  ඳඹහ  ඇත. පුහුණු ළඩමුළු ඳත්හ 
ඇත. 

ආවහය සුයක්ෂ.සතතහ ළඩනවන  ලවවතුලන්ත න භහජ ආර්ිකක ංර්ධනඹ,  පුයළසිඹන්ත,  ඵරහඹනඹ 

  න අන්තදභ  ;- 

 ෘෂිර්භහන්තතසඹන්ත ඉත් ඹන තරුණ ඳයපුය ෘෂිර්භහන්තතඹ සත ආර්ණඹ ය 
ළනීභ භඟින්ත තරුණ ෘෂි හඹඹන්ත බිහි කිරීභ ආර්ථිඹ විඵර ළන්ත, භත සවේතු ,  
 සබ්. ෛදාඩ ඳරිසබෝකනඹ වහ අල සඵෝ තභ සත්ත තුරදීභ ාඩඳදහ ළනීභ  
භඟින්ත කුටුම්ඵ ආර්ථිඹ ඉවශ දළමීය භ වහ  ාඩසයෝගී   කනතහක් බිහි කිරීභත තියතු ය ඇත. 

 හණික හන්ත වහ සො, න්ත සඹොමු, භ තුලින්ත සද්ශීඹ සොවින්ත ආර්ථි ලසඹන්ත ලක් භත් 
, භ වහ න, න තහක්ණි ශිල්ඳ ක්ර භ සඹොදහ ළනීභත සො, න්ත නළඹුරු , භත් භඟින්ත   යහය 
ෘෂිර්භහන්තතඹ නඟහ ියටු, භත පිඹය සන ඇත.  

 හ ර වළකි එසවත්  වගු හරඹක් හ සනොය අත්වය දභහ  බ වමුදහ වුරු ආශ්රිත භූීමඹ 
පරදහ ක සර හත සඹොදහ ළනීභ භඟින්ත ආදර්ල සොවිඳර ඇ  කිරීභ වහ ඳරතුරු  
සුරබතහඹ භඟින්ත ඳරතුරු ඳරිසබෝකනඹ ර්ධනඹ ය කනතහසේ  සෞ වහ සඳෝණ 
භට්තභ ඉවර නළාං, භත තියතු ය ඇත.  

 මීය  භළිය කනඳද වහ උඳයණ ාඩසඳහදනඹ භඟින්ත ප්ර රහීනන්තසේ ආර්ථිඹ ඉවර නළාං, භත වහ 
ඳයහනඹ භඟින්ත සඵෝ ාඩසඳහදනඹ ඉවශ නළාං, භතත්  වළකි,  ඇත. රැකිඹහ වියහිත ග්රහමීය ඹ 
කනතහ සභභ හඳෘතීන්ත වහ සඹොමු ය, භ භඟින්ත ආර්ථිඹ ලක් භත් කිරීභ. 

 ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීභ භඟින්ත ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇ  කිරීභ.  
 

ඉදිි ලඹෝජනහ ලවෝ ළඩිදියුණු කිීම් පිළිඵ ශේසතය ; -  

 ත්රිවිධ වමුදහ වුරු ඹතසත් ඳ න හ සනොයන රද ඉඩම් හ වහ සඹොදහ ළනීභ  

 සතු හ ආශ්රිත මීය භළිය ඳහරනඹ ළඩි වියණු කිරීභ. 
 

විසලේ ළඩතවන්ත -  ප්රදර්ලණ වහ දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන්ත 

4.2.12.  වි නළ  කහ  සඳොශ ප්රදර්ලනඹ - සොශම වහ අම්ඳහය  
 

  යහය ාංර්ධන අයමුණු අතරින්ත නීසයෝගී  වවිඹ ඹන සත්භහ ඹතසත් 2016 සර් දී  වි නළ  
කහ  සඳොශ ප්රදර්ලනඹ ඳත්න ර ව. සභභ ප්රදර්ලනඹ භගින්ත සොශඔ වහ සොශඔ ආශ්රිත 
ඡීත්න නහරි කනතහත  විසන්ත සතොය සද්ශීඹ ආවහය පිළිඵද අසඵෝධඹක් රඵහ සදන 
ර ව. එසභන්තභ සුළු වහ භධ ඳරිභහණ සද්ශීඹ ආවහය ාඩසඳහදඹන්තත තභ ආවහය කනතහ සතත 
රැසන ඹහභත අසථහ උදහ කිරීභ තුළින්ත ඔවුන්ත  වරිභත් යන ර ව.  2016.03.06 - 2016.03.08 
දක්හ  වන 3 කහ  සඳොශ ඳත්හ ඇත. සද්ශීඹ අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ ය ඇත.  

 කහ  සඳොශ ප්රදර්ලනඹ - සදන සොත, අම්ඳහය හිදී ඳත්හ ඇත. 

 කහ  ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ භඟින්ත හඳහ ඹ ක්රිඹහත්භ යන රදී. 
 
අයමුණ :-  විසන්ත සතොය ආවහය ප්රර්ධනඹ.  
උඳහඹ භහර් :- 
 

  වි නළ  සද්ශීඹ ආවහය පිළිඵද සතොයතුරු හිත අත් ඳත්රිහ සනොීමසල් සඵදහ දීභ. 

 අඩු ඉඩඩ සත්තක් ඳත්හ න්තනහ ආහයඹ පිළිඵද නහරි ඡනතහ දළනුත් කිරීභත අත් 
ඳත්රිහ සනොීමසල් සඵදහ දීභ.  

හඳෘ සං හධහය, යණඹ:-   නහරි කනතහ සද්ශීඹ ආවහය ඳරිසබෝඡනඹ සසයහි සඹොමු කිරීභ වහ 
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උනන්තදුක් ඇ  කිරීභ. 
 
ප්ර ඹ;-  

  සොශම ඵන්තඩහයනහඹ අනුසභයණ කහතන්තතය ම්භන්තරණ ලහරහ ඳරිශ්රසංදී ඳත්නු රළබ 
ප්රදර්ලනඹ දවහ රු.ීම. 1.62 ප්ර ඳහදන රඵහ  ව ඇත. විඹදම් වූ මුදර රු.ීම. 1.62 කි .   වි සතොය 
ආවහය ප්රර්ධනඹ දවහ කනතහ දළනුත් කිරීභ ියදුය අත.  

 අම්ඳහය ප්රසද්ලඹ ආශ්රිත ජීත්න නහරි ඡනතහත  විසන්ත සතොය සද්ශීඹ ආවහය පිළිඵ 
අසඵෝධඹක් රඵහ දීභ වහ සුළු වහ භධ ඳරිභහණ සද්ශීඹ ආවහය ාඩසඳහදඹන්තත තභ ආවහය කනතහ 
සතත රැසන ඹහභත අසථහ උදහ කිරීභ තුළින්ත  වරිභත් ය ඇත.  අභහතහාංලසඹන්ත රද මුදර -
රු.ීම.  0.802 කි. 

 

පුයළියඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 
 

 රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ - ආවහය ආශ්රිත ාඩසඳහදන ියදු යන සඹාං රැකිඹහ ාඩියක් යින්ත විඵර 
ළන්ත, භ වහ රැකිඹහ විියක් ඹන්ත දවහ රැකිඹහ අසථහ උදහ කිරීභ ියදු යයි. 

 ග්රහමීය ඹ  වළිඳු භ පිටු දළකීභ - සුළු වහ භධ ඳරිභහණ ාඩසඳහදඹන්තසේ සද්ශීඹ ආවහය ාඩසඳහදන 
අසරවි කිරීභත අසථහ උදහ කිරීභ තුලින්ත අතයභළ වඹන්තසන්ත සතොය එභ ආවහය ාඩසඳහදන අසරවි 
කිරීභත අසථහ උදහ , භ තුලින්ත ළඩි රහබඹක් රඵහ ළනීභත වළකිඹ. 

 
 ඉ වරි සඹෝකනහ සවෝ ළඩි වියණු කිරීම් පිළිඵ විසතය :- 
   

 නහරි ඡනතහ  වි නළ  සද්ශීඹ ආවහය ඳරිසබෝකනඹත රුචිත්ඹක් දක්න ඵළවින්ත ඔවුන්තත 
එභ ආවහය ීමශදී ත වළකි අසථහ ළඩිකිරීභ. 

 

4.2.13. 2016- " Sri Lankan Food Festival " (ආවහය ළණසලිඹ) - ග්රීන්ත ඳහත් 
 

 
 
 
 විසන්ත සතොය සද්ශීඹ ආවහය ප්රහසඹෝගි බහවිතහ ර වළකි ආහයඹ සභහීදී ප්රදර්ලනඹ ය ඇත. 
 යය ඳරිසබෝකන යතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ  අයමුණ විඹ.  කහ  ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ භඟින්ත හඳෘ ඹ 
ක්රිඹහත්භ යන රදී. 
ප්රණතිඹ ;-  

රඵහ දුන්ත ප්ර ඳහදන රු.ීම. 16.95 සේ . ූලර විඹදභ රු.ීම. 15 .00 කි. සොශම කනතහ වහ ඳහල් ියසුන්ත 
දළනුත් කිරීභ ියදු,  ඇත.  

පුයළසිඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 

 
 වි හිත ආවහය වහ ක්ණි ආවහය ාඩතයභ බහවිතහ යනු රඵන්තසන්ත නහරි හර්ඹ ඵහුර කනතහයි. 
එභ කනතහ දළනුත් කිරීභ භගින්ත වහ ඳහල් ියසුන්ත දළනුත් කිරීභ භගින්ත ාඩසයෝගී සෞ ම්ඳන්තන 
අනහත ඳයපුයක් බිහි කිරීභ සභභ හඳෘ සං ප්ර ධහන අයමුණයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම. 16.95 මුර ප්ර ඹ :-  රු.ීම. 15  ප්ර ලතඹ :-  88  % 
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4.2.14 කහ  සොවි  ඹ වහ ෘෂිහර්ීම ප්රදර්ලනඹ  

 

 

සොවි කනතහ වහ තරුණ සොතස ෘෂි හඹත්ඹ සසයහි 

නළඹුරුයලීභ, ෘෂිර්භහන්තතඹ ඩහත් ආර්, ඹ ෘත් ඹක් ඵත 

ඳත් කිරීභ, න, න තහක්ණසඹන්ත ඳරිපුර්ණ විදහත්භ ෘෂිර්භහන්තතඹ 

වහ ෘෂි ාඩසඳහදනරත අඹ එතු කිරීසම් තහක්ණි දළනුභ කනතහ 

අතය ප්රකලිත කිරීභ, සොවි කනතහ වහ ෘෂි විසලේඥඹන්ත අතය 

 හතක් ඇ  යලීභ, සොවි බිම්ර වහ ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතුසේ සොවිඳර වහ ඳර්සංණ භධසථහන ර ඹටිතර 

ඳවසුම් ළඩි වියණු කිරීභ වහ සොවි කනතහසේ කහ  සභසවය 

ඇ කභත රක් කිරීභ  දවහ සභභ ළඩතවන ක්රිඹහත්භ ය ඇත.  

අයදාණු ;- 

 ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ විියන්ත ක්රිඹහත්භ යනු රඵන කහ  ළඩතවන්ත පිළිඵද සොවි කනතහ 

දළනුත් කිරීභ 

 හද්දු ප්රහලඹ භගින්ත එතහඹ ඳර ශ ඳරි ව ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ වහ ඳශහත් ෘෂිර්භ 

අභහතහාංලඹ ඒහඵද්ධ ෘෂිහර්ීම ළඩතවන්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 න, න තහක්ණසඹන්ත ඳරිපුර්ණ විදහත්භ ෘෂි ර්භහන්තතඹ වහ ාඩසඳහදනරත අඹ එතු 

කිරීසම් තහක්ණි දළනුභ කනතහ අතය ප්රකලිත කිරීභ. 

 සොවි කනතහ වහ ෘෂි විසලේඥඹන්ත අතය  හතක් ඇ  ය ෘෂි ක්සේරඹ ාංර්ධනඹ ර 

ියතු න ප්රණතහ වඳුනහ ළනීභ. 

 අවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීභත ියදු යන දහඹත්ඹ සනුසන්ත සොවි කනතහ ඇ කභත 

රක් කිරීභ. 

ඳයභහර්ථ ;- 

 න, න තහක්ණඹ බහවිතඹ වදුන්තහ දීභ, ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම පිළිසත් ප්රකලිත කිරීභ, සොවි 

කනතහ වහ ෘෂි විසලේඥඹන්ත අතය  හතක් ඇ  කිරීභ භගින්ත ෘෂි ක්සේරසං ර්ධනඹ වහ 

 යහය ඳරිසබෝකන වහ ාඩසඳහදන යතහ තවවුරු කිරීභ. 

උඳහඹ භහර්ණ ;- 

 සොවින්ත දළනුත් කිරීභ වහ බිම් භට්තසම් ළතලු වදුනහ ළනීභ. 

 ාංර්ධන ළඩතවන්තහි ඳසු විඳයම් තියතු විධිභත් කිරිභ. 

ප්රණතිඹ ;- 

 ඳශතුරු ම්භහන ළඩතවන ; - ම්භහන 370 ක් ක්සේරසං සථහපිත ය ඇත. 

 සතු හ රක් 5 පිහිටු, සම් ළඩතවන ;- සොවිකන සේහ භධසථහන 559 තුශ ආදර්ල 

සතු ම්භහන  559 සථහපිත  ය ඇත. 

 හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ වහ  වි නළ  ආවහය  ප්රකලිත කිරීසම් ළඩතවන ;- ියඹළුභ 

සොවිකන සේහ භධසථහන තුර හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදන හඹයින්ත 50 ක් දවහ ණඹ 

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන :- රු.ීම. 80.00  මුල් ඹ ප්ර ඹ :-  රු.ීම. 60.05  ප්ර ලතඹ :- 75% 

ියතමු සොවි හන්තතහ ීම  පිහිටු, භ වහ හන්තතහ ම්සම්රනඹ රු 

කනහධිඳ තුභහසේ ප්රධහනත්සඹන්ත 2016.10.13-  ල්නෆ  
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ප්රදහනඹ කිරීභ. 2016.10.07. වහ 14  වනර භහදුය සේහ ාංසයණ අබහ ආඹතනසං ව 

හඵාඩ සඳොසවොය හඹයින්ත 400 පුහුණු ය 2016.10.07  වන හඵාඩ සතු හ 

පිළිඵද සොවිකන සේහ භධසථහන භගින්ත සොවි හන්තතහ දළනුත් කිරීභ ියදු ය ඇත. 

 සද්ශීඹ ආවහය ප්රදර්ලනඹ ;- -  සොශම ග්රීන්ත ඳහත් හි ව ඳත්න ර ව .  වි නළ  සඳෝණ 

ගුණසඹන්ත අනන සද්ශීඹ ආවහය ප්රර්ධනඹ දවහ ඳත්හ ඇත. 

 සොවි හන්තතහ ීම  පිහිටු, භ ;- - ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන ඹතසත් සොවි හන්තතහ 

ීම  14,500 පිහිටු, භත තියතු ය ඇත. හන්තතහ ීම  හභහජිඹන්ත 3 ක් දළනුත් කිරීභ, ීම  

සථහ රඵහ දීභ, සොවි හන්තතහ ාඩඹමු ම්භහන 559 පිහිටු, සම් භහයම්බ උත්ඹ 

2016.10.13  වන ල්නෆ භවළලි ක්රීඩහාංනසංදී  ඳත්හ ඇත. ශ්රභ හුභහරු ක්රභඹ ඹතසත් 

ාඩසස ර සතු පිහිටු, භ ියදු ය ඇත. 

 

 ,  ව අ සර් ආවහය සඵෝ ාඩසඳහදන ළඩතවන ;- න, න තහක්ණි ක්රසභෝඳහඹන්ත වදුන්තහ දී 

ඇත. 

 කස.ස ලවහ ඳවසුකම් ළඳයීභ ;- ණන්තලන ු න කස.ස ලත යතුු න්තිලලේදන භධයසථහනඹ 

ශේසත කිීභ, හිස ඳළිලඵෝධ ඇසුුම් කශභනහකයකඹ වහ ලණ වීන්ත තු ඇසුුම් එකතු කිීලම් 

ආදර්ලන භධයසථහන 08 ක්ෂ දියින පුයහ ආයම්බ කය ඇත. ( ඳළේ ලලවය යජලේ බීජ ලණ ශේඳර, 

ලඳ ලශ න්තනු යජලේ බීජ ලණ ශේඳර, භහකඳුය ප්රහලේශීඹ කස.සකර්භ ඳර්ලේක වහ ංර්ධන 

භධයසථහනඹ, සීතහඑළිඹ යජලේ ලණ ශේඳර) කස.සකර්භ ශේදයහරලේ න ලණ ඩනළගිේර ශේසත කිීභ, 

( කයපිංච, ඳළේලලවය) ලවශ ලඵ  සන්ත අලරශේ වේ ශේසත කිීභ ( භහිඹංණනඹ, ලඳ ලශ න්තනු), 

GAP වතික ඳරතුු අලරශේ  කුටි ශේසත කිීභ, ( ණන්තලන ු) ඳරතුු උඹලන්ත න 

ලණ ඩනළගිේර ශේසත කිීභ, (කුේඩහලේ ) ඹන කනයුතු සිදුකය ඇත. 

4.2.15  ඳරතුු තිඹ (ග්රෆම් 200 ඳරතුු ප්රදර්ලනඹ) 

සභභ ඳරතුරු ප්රදර්ලනඹ සවොයණ නන්තවිර ඳරතුරු ඳර්සංණ භධසථහනසංදී හර්ෂි ඳළළත්සේ.  

අයමුණු:- 
 ඉවර ගුණහත්භබහඹකින්ත ඳරතුරු ාඩසඳහදන වහ අල තහක්ණි දළනුභ ඹහන්තත්රියණඹ 

පිළිඵ ප්රහසඹෝගි දළනුභ සො, න්ත සත රඵහ දීභ. 

 ඳහළල් ශමුන්ත වහ ප්රකහ සත ඳරතුරු ඳරිසබෝකනසං ළදත්භ වහ ආශ්රිත දළනුභ රඵහ දීභ. 

 ඒ පුද්ර සද්ශිඹ ඳරතුරු ඳරිසබෝකනඹ 200g දක්හ ඉවර නළාං, භත අල ප්රකහයනඹ ියදු කිරීභ. 

 න ඳරතුරු ප්රසදද කනතහ අතය ප්රකලිත කිරීභ වහ ඳරතුරු ඳළශ අසරවිඹ. 

 2015 ර්සං ඳරතුරු ප්රදර්ලනඹ නළයඹීභත 48,000 ක් ඳභණද 2016 ර්සං නයමන්තසනෝ 100,000 ත අධි 
ාංහක්ද ඳළීමණි අතය ඳරතුරු ඳළශ 80,000 ක් ඳභණ අසරවි ,   සබ්. 
 

 2017 රිසංදී සභභ ප්රදර්ලනඹ ඳශහත් භට්තීමන්ත ළඩි පිරිත ප්ර රහබ රළබිඹ වළකි සර ඳළළත්, භත 
අසහාක්ෂිතඹ. 

 

කුඩහ දුන්තලේ ආකේඳ ර්ධන වහ උඳන්තදිනඹන ඳරතුු ඳළශඹක්ෂ සිටුවීභ:- 

ඳරිය හිතහමීය  ජීත්, සම් ළදත්භ පිළිඵ ආල්ඳභඹ ර්ධනඹක් කුඩහර ියතභ ශමුන්ත තුර 

ඇ  කිරීසම් අයමුණින්ත  සභභ ළඩතවන ක්රිඹහත්භ ය ඇත.  ශමුන්තසේ උඳන්ත  වනඹ භයීමන්ත ඳරතුරු 

ඳළශඹක් සයෝඳණඹ ය ඔවුන්තසේ නීමන්ත  නඩත්තු කිරීභත අසථහ සවොයණ ව කුලයඩහසල් ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු ඳරතුරු ඳර්සංණ ආඹතන රදී ඉඩ ඩ රඵහ දීසම් විසලේ ළඩතවනක් 2016 ර්සං 

ියත ආයම්බ යන රදී.  
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4.2.16   “ සුබහයතී ” ළඩනවන්තභහරහ 

         ශ්රි රාංහ ගුන්ත විදුලි ාංසථහ භගින්ත ක්රිඹහත්භ කනතහ ආර්ණඹ 

 වනහත් ළඩතවනක් න සුබහය  ළඩතවන්ත භහරහ ඔසසේ ආවහය 

ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන පිළිඵ කනතහ දළනුත් කිරීභ 2016 භළයි භ ියත 

ආයම්බ යන රදී. 

         ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන වහ එහි ළදත්භ, සඳොසවොය 

වනහධහයඹ රඵහ දීභ, ෘෂි ාඩසඳහදන අසරවියණඹ, හඵාඩ සඳොසවොය 

බහවිතඹ, ඹවඳත් ෘෂිහර්ීම පිළිසත්, ඳරතුරු ම්භහන ළඩතවන, සතු හ ළඩතවන, දීඳ 

හහාත සොවි  ඹ, භව න්තනඹත සුදහනම් , භ වහ ඳරහත් බහ භට්තීමන්ත ආවහය ාඩසඳහදන කහ  

ළඩතවන ක්රිඹහත්භ න  ආහයඹ ඹන හලීන වහ ළදත් භහතෘහ පිළිඵද ඒ ඒ විඹන්තසේ ප්ර, ණ 

ම්ඳත් දහඹඹන්තසේ වබහගීත්සඹන්ත ප්රකහයණඹ ය ඇත. 

          සභභ ළඩතවන ෆභ  ඹභ බ්රවසඳ න්තදහ  වන සඳ.. 7.00 -8.00ත දක්හ ප්රකහයණඹ න අතය 

සම් න විත  ළඩතවන්ත 32 ක් හර්ථ ඳත්හ ඇත. 

4.2.17  Food First පුත්ඳත් අතිලර්කඹ 

           ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන 2016 – 2018 පිළිඵ 

කනතහ දළනුත් කිරීසම් අයමුණින්ත ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ විියන්ත 

සල්ක් වවුස ආඹතනඹ වහ ම්ඵන්තධීයණසඹන්ත  වනීමණ පුත්ඳත 

වහ  නයන්ත පුත් ඳත භඟ භහිය ාඩකුත් යනු රඵන Food 

First ාඩර පුත්ඳත් අ සර්ඹ එළිදළක්, භ 2016.08.10  වන ියදු 

යන ර ව.    ෆභ භභ  වනීමණ වහ  නයන්ත පුත්ඳත භ 

 වයින පුයහ සභභ පුත්ඳත් අ සර්ඹ සඵදහ වළසයන අතයභ 

අන්තතර් කහරඹ ඔසසේ e පුත්ඳතක් සරද ඳර සසර්.  

  

 4.2.18   අලුත් වේ භංණරයඹ 

ඳ, කරඹ, හිරු එළිඹ, සුශඟ ළාඩ සබහවි හධ භත ඳදනම් ඇ  ෘෂිර්භහන්තතසං දී අසළන්තන 

සනශහ ළනීසභන්ත ඳසු සොඵහදවභ සනුසන්ත ෘතසේ ව ඵ ඳශ යනු වහ  ඈත අතීතසං ියතභ යනු 

රඵන කහරිරඹකි.  

         ඒ අනු ෘෂිර්භහන්තතසං හම්ප්රදහයි  දළනුභ වහ ක්රිඹහහයම් ප්රකලිත කිරීභ ඹන විසලේෂිත 

ක්සේරඹ ඹතසත් 

 ාංසෘ  උරුභඹන්ත ාංයක්ණඹ වහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ  

   “අළුත් වල් භාංර” නීමන්ත තදුයතත් කහ  උත්ඹක් 

  

 

 

 සර ඔහානාංීමන්ත යකසං පුර්ණ අනුග්රවඹ රඵීමන්ත හර්ෂි  

 ඳත්හසන ඹහසම් කීභ සොවිකන ාංර්ධන  සදඳහර්තසම්තු 

සත ඳළරී ඇත.  

        අ රු කනහධිඳ තුභන්තසේ ප්රධහනත්සඹන්ත 2016 අසප්රේල් 

70.ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං සල්ම් 

බී.විකඹයත්න භවතහ ඇතුළු ාඩරධහරීන්ත විියන්ත 

පුත් අ සර්ඹ රු අභහතතුභහ සත 

පිළින්තීමන්ත. 

71.අ රුකනහධිඳ තුභහ, රු අභහතතුභහසේ ප්රධහනත්සඹන්ත අළුත් වල් භාංරඹ.. ශ්රී භවහ සඵෝධිඹ අබිඹ දී. 

69 
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භහසං 09 වහ10  වනඹන්ත හි  49 න යතත් සඵෞද්ධ කනතහසේ මුදුන්ත භල්ඩ න  ශ්රී භවහ 

සඵෝධින්තවන්තසේ අබිඹ ව  උත්හහයසඹන්ත  ඳත්න ර ව. 

             තය වල්ඩ කිරි ඉ ය, සම් ියත අලුත් වල් සඳයවළය ශ්රී භවහ සඵෝධින්තවන්තසේ අභිඹත 

ඳළීමණ  පුකහ කිරීභ දක්හ තියතු  අභිභහනත් සර ඉටු යන රද අතය  මීය  ඳළණි පුකහ වහ ගිසතල් පුකහ  

ආ වහසී නහඹ ඌරුරිසේ න්තාඩර ඇත්තන්ත ප්රමු ආ වහසී ලයඩහඹභ විියන්ත  ඳත්න රදී.   වයිසන්ත 

ියඹලුභ සොවිකන සේහ භධසථහන ලින්ත එක් රැස ය බහය දුන්ත වල් සභ වන පුකහ යන රද අතය සභය 

අළුත් වල් භාංරඹ හර්ථ ය ළාඩභත ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ ප්රධහන සසු අභහතහාංල, 

සදඳහර්තසම්න්තතු, ාංසථහ, සථහපිත භලයඩර, උතුරු භළද ඳරහත් බහ වහ සඳෞද්ලි  ආඹතන ද , 

සොවි ාංවිධහන ද විලහර දහඹත්ඹක්  රඵහ සදන ර ව.  සභහි  ව “ කහ   අලුත් වල්  භාංරඹ “  නීමන්ත  

භරු රහඳඹක් ද එළි දක්න රදී.  

 2017 සර්දී ද 50 න යත සභභ පුණසඹෝත්ඹ අ  උත්ර්ලත් සර අනුයහධපුය ශ්රී භවහ සඵෝ 

ීමදුන්ත අභිඹ දී අ රු කනහධිඳ තුභන්තසේ ප්රධහනත්සඹන්ත ඳළළත්, භත සම් න විත තියතු ළරසුම් 

යීමන්ත ඳතී. 

4.2.19  “සිதදා” කහන්තතහ ලණ ශේ ංශේධහන පිහිටුවීභ 

           2016 – 2018 සතර්ඹ පුයහත ක්රිඹහත්භ න ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන ඹතසත් 

සොවි හන්තතහ ූලලි ය ාඩීමන්ත භ ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ “ියதමු” හන්තතහ සොවි ාංවිධහන 
පිහිටුනු රඵයි. ඒ අනු භත එක් හන්තතහ සොවි ාංවිධහනඹක්  ඵළගින්ත  වයින පුයහ හන්තතහ ාංවිධහන 

25,000 ක් පිහිටු, භත අසහාක්හ සසර්. සභහි භහයම්බ උත්ඹ අනුයහධපුය ල්නෆ භවළලි 

ක්රීඩහාංනසංදී 2016 ඔක්සතෝඵර් භ 13 න  වන ඳත්න ර ව. ඒ අනු සම් න විත ාංවිධහන 19,000  

ලිඹහඳ වාංචි තඹතු අන්ත යනු රළඵ ඇත. 

අයදාණු:- 

 නළවුම් එශළු ව ඳශතුරු ඳරිසබෝකනඹ කිරිභ තුළින්ත ඳවුසල් ආවහය ඳහරිසබෝකන යතහ ළඩි  වියණු 

කිරීභ. 

 ඳවුසල් ආවහය අලතහඹ වහ ළඹසන විඹදභ අභ කිරීභ තුලින්ත ඳවුසල් ආර්ථීඹ ලක් භත් 

කිරිභ. 

 විසන්ත සතොය ආවහය ඳරිසබෝකනඹත අසථහ ළරසීභ තුළින්ත ඳවුසල් සෞ තත්ඹ ඉවශ 

නළාං, භ. 
 

           සොවි හන්තතහ ූලලි ය ාඩීමන්ත ඳවුල් ඒසං අනහත භන්ත භඟ ඹවඳත් ය ළනීභ 

උසදහ හන්තතහ තුශ ඳත්නහ විබ ලක්තීන්ත වඳුනහ ාඩීමන්ත ඇඹ ාංවිධහනහත්භ විඵර ළන්ත, භ 

පිණි හන්තතහ සොවි ාංවිධහන පිහිටුහ ඒ තුශ ඳවුසරන්ත ඳවුරත ඈඳුණු අලයඩ ඉ වරි භන්ත භඟක් ඔසසේ 

 යහය ාංර්ධන අසහාක්ෂහ මුදුන්ත ඳමුණුහ ළනීභ යකසං අභිප්රහඹයි. 

 

4.2.20 ම් සදොය ළඩතවන 
 
 

ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන වහ  දළනුභ රභනහයණඹ ඹන   
  
විසලේෂිත ක්සේරඹ ාංර්ධනඹ ඹතසත් සභභ ළඩතවන ක්රිඹහත්භ ය ඇත. ,  ඇතුළු 

අ සර් ආවහය සඵෝ ලින්ත යත සඹාං සඳෝෂිත කිරීභත්, කනතහසේ   ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇ  
කිරීභත් ප්රධහන අයමුණ ඵළවින්ත  එභ ඉරක් පුයහ ළනීභ වහ සොවි කනතහ ාංවිධහනඹ කිරීභ, 
උඳසදස වහ භඟසඳන්ත, භ රඵහ දීභ, ඵරළන්ත, භ, ඳසුවිඳයම් කිරීභ, ාඩළය ව  වලහනුත සභසවඹ, භ 
වහ දහඹත්ඹ රඵහ දීභ ම්සදොය ළඩතවන ඹතසත් ියදුය ඇත.  

සන්ත ශ මුදර :- රු.ීම.62 ූලර ප්ර ඹ :-  රු.ීම. 34.25  ප්ර ඹ :-  55  % 

 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 93 

ඒ වහ ෘෂි ඳර්සංණ වහ ාඩසඳහදන වහය ාඩරධහරීන්ත ක්සේරසං සඹද, භ වහ 
ෘෂිහර්ීම ාඩසඳහදන ක්රිඹහලිඹත ම්ඵන්තධ ියඹළු ඳහර්ල අතය භනහ ම්ඵන්තධීයණඹක් ඇ  
කිරීභ, න, න තහක්ණඹ පිළිඵ සො, න්තසේ දළනුභ වහ ධනහත්භ ආල්ඳ ර්ධනඹ කිරීභ භඟින්ත  
ෘෂිර්භහන්තතසං ගුණහත්භ ප්රර්ධනඹක් ඇ  කිරීභ ව ම් භට්තසම් දී ෘෂිහර්ීම හඳෘ  
ක්රිඹහත්භ යන ාඩරධහරීන්තසේ තහක්ණි දළනුභ ව බහවිතඹන්ත හුභහරු  කිරීභ, ාංර්ධන 
ළඩතවන්තහි ප්ර ඹ වඳුනහළනීභ ඹන අයමුණු හක්හත් ය ළනීභ වහ  2016 අසේසතු 01 ියත 
07 දක්හ ව අසෝසතු 10 ියත 19 දක්හ  සභභ ළඩතවන ක්රිඹහත්භ යන රදී. ප්ර ඳහදන ළඹ 
ශීර් 118-2-4- 1405  ඹතසත් රඵහදී  ඇත.  

 
ක්රිඹහහයම් ;-  

 ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන ඹතසත් ියදු යන රද ාංර්ධන ළඩතවන්ත හි ප්ර ඹ 
ඳරික්හ කිරීභ. 

 සඳොසවොය වනහධහය වහ මුදල් ප්රදහන රඵහ ත් සො, න්ත අධීක්ණඹ වහ අ සර් ආවහය 
සඵෝ හ වහ සඳොසවොය වනහධහය මුදල් ස, සම් ළඩපිළිසරක් ළසීභ. 

 න සඳොසවොය ාඩර්සද්ල පිළිඵ සො, න්ත දළනුත් කිරීභ. 

 අලුත් ළඩිඹහ ර ියතු ග්රහමීය ඹ ළේ , ඇර භහර්, පුයන්තකුඹුරු, හ සනොයන රද ඉඩම් වහ 
කුඹුරු පිළිඵ දත්ත රැසකිරීභ. 

 සතු හ ළඩතවනත අදහර සොවි හන්තතහ ීම  පිහිටු, භ. 

 හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ වහ දළනුත් කිරීභ. 

 ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්රභසේද පිළිඵද දළනුත් කිරීභ. 

 බිම් භට්තසම් ඇ  සොවි ළතළු වදුනහ ළනීභ. 
 

4.3. කුඩහ ළේ වහ  ඇශ භහර්  ප්ර ාංසයණඹ  කිරීසම් ළඩතවන 

 

 

 

 
අයමුණු ;-  
 

 අතවළය දභන රද ළේ පිළිය කිරිභ, ළේ ර කරඹ යහ ළනීභ, ධහරිතහඹ ඉවර නළාං, භ 
භඟින්ත ර්ඹ පුයහ ,  හ වහ අල කරඹ අලයඩ ළඳ කභ වහ ඒ තුලින්ත ,  ාඩසඳහදන 
ඉවර නළාං, භ 

 අමුණු ප්ර ාංසයණඹ භඟින්ත ාංතුය වහාඩ රක්හ ළනීභ  

 එල්රාංහ ප්ර ාංසයණඹ, කරහඳහවන ඳද්ධ  /ඇශ භහර් ළඩි වියණු කිරීභ, අත්වළය දභන 
රද ළේ ප්ර ාංසයණඹ භඟින්ත   යය කර ශභනහයණඹ වහ ාඩසඳහදනඹ ළඩි  කිරීභ. 

 
 
ප්ර ඹ;-  
 
සම් වහ ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ විියන්ත රුපිඹල් ීමලිඹන 2000 ක් සොවිකන ාංර්ධන 
සදඳහර්තසම්න්තතු සත රඵහදී ඇත. එභඟින්ත  වසත්රික් 24 ක් ආයණඹ න ඳරි ව හඳෘ  1,495 ක් 
ආයම්බ ශ  අතය 2016 සදළම්ඵර් 31  වන න විත ඉන්ත හඳෘ  1,493 ළඩ අන්ත ය ඇත. 
2016 සදළම්ඵර් 31  වනත දයහ ඇ  විඹදභ රුපිඹල් ීමලිඹන 1,935කි. 
 

ක්ෂලවත්ර ිලීක්ෂකඹ වහ අධීක්ෂනඹ ;- 

සන්ත ශ මුදර  රු.ීම. 2,000  විඹදම් ශ මුදර රු.ීම. 1,935 ප්ර ලතඹ 96 %  
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සභභ ළඩතවසන්ත ක්සේර ාඩරීක්ණඹ භන්තනහයභ, අනුයහධපුයඹ, මුර ේ, වුාඩඹහ, භහතය, 

භහතසල්, සඳොසශොන්තනරු, ඵදුල්ර, කුරුණෆර වහ පුත්තරභ, භඩශපු ඹන  වසත්රික් ර  ියදුය 

ඇත. 

අධීක්ණඹ වහ සභසවියභ - ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ (සභසවියම් වහ  ඇියම් අාංලඹ). 

ප්රතිංසකයක කනයුතු - කිිඹණස ළ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2017.03.30 වහ 31 දිනඹන්තහි දී භඩකශපු දිසත්රික්ෂකඹ තුර ක්රිඹහත්භක කයන රද කුඩහළේ වහ සුළු 

හිභහර්ණ යහඳසති රන අදහර  ක්ෂලවත්ර ිලීක්ෂකඹ. 

ඵළීම ප්ර ාංසයණඹ, ළටි ඉ ව කිරීභ, ඇර භහර් පිළිය කිරිභ, හාං සදොයටු  ප්ර ාංසයණඹ, 

ාංතුය ඳහරන ඵළීම,  වඹ භාංඩ ප්ර ාංසයණඹ, උත්සතෝරඹ ප්ර ාංසයණඹ ආදී ක්සේර 

ාඩරීක්ණ තියතු ියදු ය ඇත.  

 

 

ඇඇඇඇඇඇ I 

75. සොසයොේ 

ඉ වකිරීභ 
73. පිතහන 

ඉ වකිරීභ 

අඹත් ඳශහත                 : ඹම ඳශහත  
 වසත්රික්ඹ වහ නයඹ                : පුත්තරභ, නහතවිල්ලු 
ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් සොට්ඨහඹ               : නහතවිල්ලු  
සොවිකන සේහ භධසථහනඹ               : නහතවිල්ලු  
 

(74 -75 -76 )අලින්ත ශේසින්ත කඩලත ළු 

කයනරද ළේ ඵළම්භ වහ  පිළිකය කයන 

රද ළ, එභ ළලන්ත ලඳෝකඹ න 

කුඹුු.  
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4.4 යහක වහ පුද්ලි අාංලසං වවුල්හරිත්ඹ භත උස තත්සං සයෝඳණ  
ද්ර  ාඩසඳහදන ළඩතවන 

 
 

 
ශ්රී රාංහසේ බීක වහ සයෝඳණ ද්ර ාඩසඳහදන ක්රිඹහලිඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ  පුද්ලි අාංලසං 

දහඹත්ඹ රඵහ ළනීසම් අයමුසණන්ත ක්රිඹහත්භ හඳෘ ඹකි.  

බීක ාඩසඳහදන ක්රිඹහලිඹ හර්ඹක්භ කිරීභ වහ බීක  සහයක් සතො ඳත්හසන ඹහසම් 

හඳෘ ඹ, බිත්තය ,  සුශබතහඹ ළඩි කිරීභ වහ සඹාං බීක ාඩසඳහදනඹ  වරිළන්තවිසම් හඳෘ ඹ, 

සොන්තරහත් සො, න්ත වයවහ ගුණහත්භ සෝඹහ සඵෝාංචි බීක ාඩසඳහදන හඳෘ ඹ සර උඳ හඳහය 3 

ක් ක්රිඹහත්භ සසයීමන්ත ඳතී.  

තදුයතත් පුද්ලි අාංලසං දහඹත්ඹ රඵහළනීසම් අයමුණින්ත පුත්ඳත් දළන්ත, ම් ඳශ ය බීක 

ාඩසඳහදන ක්රිඹහලිඹත අදහශ පුද්ලි අාංලසං වවුල්හරිත්ඹ  රඵහළනීභත තියතු සසයීමන්ත 

ඳතී.  

 

ප්ර ඹ ;- 

 

 ලිඹහඳ වාංචි බිත්තය ,  කි.ග්රෆ. 1 ඳළට් 59,001ක් වහ ඳළයෂුට් තළටි 1,150,043 ක් සො, න්ත අතය 

සනොීමසල් සඵදහ දී ඇත. 

 කහනභඹ ලසඹන්ත පිරිියදු බිත්තය ,  ග්රෆ.500 ඳළට් 20ක් හම්ප්රදහයි සො, න්ත සත 

සනොීමසල් සඵදහ දී ඇත. 

 ඹර න්තනසං න තහක්ණඹ බහවිතසඹන්ත සෝඹහ හ ප්රකලිත කිරීභ වහ සනොීමසල් බීක 

සඵදහ දීභ ඹතසත් අනුයහධපුය, වර, සභොණයහර, ඵමුණ, භවළලි H, B වහ C ප්රසද්ලර 

සවක්තඹහය 140ද, සඹාං බීක ාඩසඳහදනඹ ඹතසත් සවක්තඹහය 170ද සෝඹහ හ ය 

ඇත. 

 ඳළයෂුට් ක්රභඹ වහ සඹාං බිත්තය ,  ාඩසඳහදනඹ  පිළිඵ පුහුණු ළඩතවන්ත 6ක් ද, සෝඹහ 

හ පිළිඵ පුහුණු ළඩතවන්ත 75ක්ද ඳත්හ ඇත. 

සන්ත ශ මුදර :- රු.ීම. 1,000  විඹදම් ශ මුදර :- රු. ීම. 220.57  රු.ීම. ප්ර ලතඹ :- 22 % 

 

77-78 .යහඳසතිලේ නභ               : ච්යහසල්ඹකුරම් 

ප්රහලේශීඹ ලේකම් ලක ට්සහලඹ   : සඳොයට්ේඳත්තු 
සොවිකන සේහ භධසථහනඹ   : ඳලුහභම් 
 ග්රහභ ිලරධහී භ                  : සඳොයහ ේ  

ක්රිඹහකහයකම්        : ළටි වහ රැදවුම් ඵළීම ඉ ව කිරීභ                               

79.යහඳසතිලේ නභ           : අ ඹකුරම් – i 

ප්රහලේශීඹ ලේකම් ලක ට්සහලඹ : එයවූර්ඳත්තු 
සොවිකන සේහ භධසථහනඹ : න්තතරුමුරහ ක 
ග්රහභ ිලරධහී භ             : සඳොයහ ේ 

ක්රිඹහකහයකම්           : ඇර භහර් ප්ර ාංසයණඹ  : ඇර භහර් ප්ර ාංසයණඹ 
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 සයෝද වතසර් ට්රළක්තර් 10ක් වහ සේරර් 1ක්, සයෝද සදසක් සේරර් 10ක්, ප්රහවන සට්රොලි 2ක්, 

ල් සනළිසම් ඹන්තර 8ක් වහ ඵරසේ ඉියන 2ක්ද බීක සොවිඳශ වහ ීමරදී සන ඇත. 

 ය වඹනහරු, භවඉලුහාඳල්රභ වහ අලුත්තයභ බීක ඵඩහ හර්ඹහර ඉ ව ය ඇ  අතය 

න්තසනොරු, ීමද්සදණිඹ, යවාංර, සතලිේකවිර, අසේපුස, උල්ඳතභ, අම්ඳහය, 

ඳළල්සසවය, අලුත්තයභ, කුලයඩහසල්, සඳොසශොන්තනරු වහ භවඉලුහාඳල්රභ සොවිඳශර 

ළිය ආයණ ළඩි වියණු ය ඇත. 

 

4.5 කහඵිලක ලඳ ලව ය ිලසඳහදනඹ වහ  බහශේතඹ දිි ණළන්තවීභ. 

 
 

යහඳසතිලේ අයදාණු වහ ඳයභහර්ථ ;- 

 න තහක්ණි ක්රභසේද ව ශ්රී රාංහ තත් ව  
වඳුන්තහදීභ තුලින්ත ප්රීම සඹන්ත ියතු සොම්සඳෝසට් 
ාඩසඳහදනඹ ප්රකලිත කිරීභ. 

 හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ ළඩි කිරිභ වහ සුරබ කිරීභ.  

 ෘෂි ාඩසඳහදඹන්ත හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹත නළඹුරු කිරිභ. 

 යහඹාඩ සඳොසවොය ආනඹනඹ වහ ළඹ න විසද්ල විාඩභඹ ප්රභහණඹ අඩු කිරිභ. 
 

උඳහඹ භහර්ණ ;- 

 ගුණහත්භ සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනඹ පිළිඵ  පුහුණු රඵහ දීභ. 

 සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනඹ වහ පුහුණුන්තනන්තත සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනඹත අල මුහුන්ත 
රඵහදීභ. 

 හණික සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදයින්තත අඩු සඳොළිඹත සොවි ඵළාංකු වයවහ ණඹ රඵහ දීභ.  

 සම් වහ ඒහඵද්ධ ඳළශෆටි සඳෝණ ආදර්ලණ වහ ගුණහත්භ සොම්සඳෝසට් 
ාඩසඳහදයින්තසන්ත  ීමරදී සන සො, න්තත රඵහදීභ ියදුයන රදී. 

 

 

ෘජු ප්ර රහීනන්ත :- 

 සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනඹ පිළිඵ පුහුණු වුන්ත   

 ණඹ රඵහ ත් හණික සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදයින්ත 

 ඳශහත් වහ අන්තතර් ඳශහත් ඵර ප්රසද්ල ලින්ත ඒහඵද්ධ ඳළශෆටි සඳෝණ ආදර්ලණ (IPNS) 
වහ සතෝයහ ත් සො, න්ත     

ක්ර ප්ර රහීනන්ත :-        

 සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනඹත ළභළත්තක් දක්න ඳහර්ලඹන්ත 

 ක්සේර ර ඇ  ඒහඵද්ධ ඳළශෆටි සඳෝණ ආදර්ලණ ව එභ ක්සේර  වන රත වබහගී ,  
එභ ආදර්ලණ   වහ සඳශඹුනු සො, න්ත 

 ණඹ සඹෝකනහ  ක්රභ වහ උනන්තදු න ඳහර්ලඹන්ත  

යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ ;-  

ගුණහත්භ හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ සුරබ කිරීභ වහ සො, න්ත වහ ෘෂිහර්ීම ක්සේර සං 
ාඩශධහරින්ත පුහුණු වහ දළනුත් කිරීභ ,  න තහක්ණි ක්රභ වඳුන්තහදීභ, ඹටිතර ඳවසුම් ළඳ කභ 
ියදු ය ඇත. හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ වහ සඳශඔ, භ භත න රැකිඹහ අසථහ බිහිවූ අතය 
,එභඟින්ත  ආර්ථිඹ ඉවශ නළාං, භ ව භසථ ආර්ථි ර්ධනඹත දහඹ න රදී. තද හඵාඩ 
සඳොසවොය බහවිතඹ ාඩහ ගුණහත්භ ඵවින්ත ළඩි පරදහක් රඵහ ළනීභද,  වඳුනහ සනොත්, එසේ වුද 

අනුභත ප්ර ඳහදන  :- රු.ීම 100  විඹදම් ර මුදර :- රු.ීම. 76.66  ප්රතිලතඹ :- 76% 

 

80.හඵාඩ සඳොසවොය 

ාඩසඳහදනඹ - යත්නපුය  



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 97 

යහඹාඩ සඳොසවොය භඟින්ත ඇ සේ ඹළයි උඳල්ඳනඹ යන  කුඩු සයෝ ළාඩ සයෝද ඹම් 
ඳභණකින්ත ශක්හ ළනීභ අසහාක්හ සසර්.  
 

4.5.1 ක්රිඹහකහයකම් වහ  ප්රණතිඹ ( කස.සකර්භ අභහතයහංලඹ භන්න්ත කයන රද 

ළඩනවන්ත)  
හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹත   වරි ළන්ත, භ 
 

• සො, න්ත හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹත   වරි ළන්ත, භ වහ ප්රතිඳහදන ලර  ු.මි. 4 රඵහ දී 

ඇත. ූලරය ප්රණතිඹ ු.මි. 2.7 කි.  සොවින්ත 2,951 වහ ළඩතවන්ත ඳත්හ ඇත . 
න තහක්ණි ක්රභ වහ ඳර්සංණ වහ ාංර්ධන ක්රිඹහහයම් 
 

• න තහක්ණි ක්රභ වහ ඳර්සංණ වහ ාංර්ධන ක්රිඹහහයම් වහ ඳ න තහක්ණි 
ක්රභ    වඳුන්තහ දී ඇත. ,  හ වහ ප්ර ඳහදන  සර  රු.ීම. 0.12 ක් රඵහ  ව ඇත. ූලර 

ප්ර ඹ රු.ීම. 0.125 ලේ.  හ ආදර්ලණ 1 සථහඳනඹ ය ඇත.   හඵාඩ ඳශතුරු වහ 
ආදර්ලණ (අන්තනහිය, සසල්, ඩ්රළන්ත ෂෘට්) 3, හඵාඩ එරළු ආදර්ලණ 1 (ීමරිස , 
ට්තක්හ)  සථහඳනඹ ය ඉරක් පුයහ ඇත . 

 

මුහුන්ත සඵදහ දීභ 
 

• පුහුණු , ඳර්සංණ තියතු වහ හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹත අල  “ මුහුන්ත ‟‟ සඵදහ දීභ 
වහ වහ ු.මි. 1 ක  ප්රතිඳහදන ලර  රඵහ දී ඇත. ූලරය ප්රණතිඹ  ු.මි.  1.23 කි.   කි.ග්රෆම් 

5 දාහුන්ත ඵළේ  5159 ක් සඵදහ  ව ඇත.  සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනඹ  ලභ. ලන  132 කි.  

 
  
පුහුණු වහ දළනුත් කිරිසම් ළඩතවන්ත   
 
 

• පුහුණු වහ දළනුත් කිරිසම් ළඩතවන්ත  1 ක් වහ රු.ීම.  1.08 සන්ත ය ඇත.   පුහුණු 
න්තනන්ත 5593 පුහුණු ය ඇත. අත්ඳත්රිහ 78353 මුද්රනඹ ය ඇත.  භවකන දළනුත් කිරීසම් 
ළඩතවන්ත  3 (ප්රදර්ලණ, ම්භන්තරන, ප්රකහය  ළඩතවන්ත) ගුන්ත විදුලි ළඩතවන්ත 4  
රඳහහිනී ළඩතවන්ත 8  ඳත්හ ඇත. 

 

භහධ ළඩතවන්ත 
 

• භහධ ළඩතවන්ත ඳළළත්, භ , රඳහහිාඩ ළඩතවන්ත ාඩසඳහදනඹ වහ රඳහහිනී සටි 
ඳණිවුඩ ප්රකහයණඹ දවහ රු.ීම.  7 ලන්ත කය ඇත . ශේඹදභ ු.මි.      6.182  කි. රඳහහිනී 
ළඩතවන්ත 1 ඳත්හ ඇත .රඳහහිනී සටි ඳණිවුඩ 90 ඹහ ඇත . ගුන්ත විදුලි ළඩතවන්ත 

ාඩසඳහදනඹ වහ ප්රකහයණඹ සටි ඳණිවුඩ වහ මුර ප්ර ඳහදන රු.ීම. 2  කි.ශේඹදභ ු.මි.  
1.99 කි. ඹහ ඇ  ඳණිවුඩ 523 කි.  පුත්ඳත් දළන්ත, ම්  ස ය ඇත. IPNS ආදර්ලණ 

වහ ළසු ාංසලෝධනඹ යන රද සඳොත් 1 වහ  ශේඹදභ ු.මි.  0.99 කි.  සඳෝසතර් 1,500 
වහ සඳොත් 3,000  මුද්රණඹ ය ඇත. 

  
ආදර්ලණ ඳළළත්, භ 

 

• සො, න්ත හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹත සඳශම, භ වහ ළඩතවන්ත ඳළවිත්, භත ප්ර ඳහදන 

සර රු.ීම. 21.78  රඵහ දී ඇත. දාරය ප්රණතිඹ ු.මි.  19.42 කි.  හඵාඩ වහ   යහඹාඩ 
සඳොසවොය ඹන සඳොසවොය සදර්ඹභ සඹොදහ  ,  හ වහ ආදර්ලණ ඳළළත්, භ වහ 
ආදර්ලණ 5850 ඉරක් ය ඇත.  ඳළළත්වූ  ළඩමුළු ාංහ 5512 කි. 3174  පුහුණු ය 
ඇත.  ක්සේර  වන 117 ඳත්හ ඇත. 
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ප්ර ඳහදන :- රු.ීම. 4. ූලර ප්ර ඹ :-  රු.ීම. 2.7 ප්ර ලතඹ :- 67.5% 
 

  
 

 
 
 
    

    

 

 

 
 
 
 
 
 
      

 

 

 යය වරිත ම්භහන හඳෘ ඹ    

•  යය වරිත ම්භහන හඳෘ ඹ   දවහ රු.ීම. 5.67 රඵහ දි ඇ.  ූලරය ප්රණතිඹ ු.මි.  4.86 කි.  
හල්ර  වසත්රික්සං ාඩඹමු හඳෘ ඹ ියදුය ඇත. පුහුණු ළඩමුළු වහ  ාඩරධහරීන්ත 150 ක්,     
සොවින්ත 1056 ක් පුහුණු ය ඇත.  සොවින්ත 80 ක් දවහ උඳයණ රඵහ දී ඇත. ප්ර රහීනන්ත 
800 ක් වහ   සොම්සඳෝසට් සඳොසවොය ඵඳුන්ත රඵහ  ව ඇත.  ප්ර රහීනන්ත 960 ක් සොම්සඳෝසට් 
ාඩඳදහ ඇත. තහන්ත 16 ක් සථහඳනඹ ය ඇත. 
 

හඵාඩ සඳොසවොය වහ වූ විශිසතතහ  සක්න්තද්රඹ 

• හඵාඩ සඳොසවොය වහ වූ විශිසතතහ  සක්න්තද්රඹ විෘත ය ඇත.  භූීම ාංර්ධනඹ වහ 
ාංර්ධන තියතු  වහ රු.ීම. 5.43 ක්ෂ රඵහ දී ඇත. ශේඹදම් ව දාදර ු.මි.  5.09 කි. 
ඉරක්ඹ සවක්තඹහය 2.  ප්ර ඹ පුහුණුන්තනන්ත වහ සබෝකනලහරහ  1 ඉ වසීමන්ත ඳ . 

 

4.5.2 ක්රිඹහහයම් වහ ප්ර ඹ - සොවිකන ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතු  
 
  
 

 ප්රතිරහභීන්ත 

( 84 -(85 i- ii)  -86) හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ ම්ඵන්තධ ක්සේර ළඩතවන්ත - 

යත්නපුය  වසත්රික්සං ඳළල්භඩුල්ර, රහන ෘෂිර්භ උඳසද්ල සොට්ඨහලඹ  

(81-82-83) ,  හ වහ හඵාඩ සඳොසවොය වහ යහඹාඩ සඳොසවොය ඹන සඳොසවොය සදර්ඹභ 

සඹොදහ යන රද ආදර්ලණ 

ම්ඳව  වසත්රික්ඹ  
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හය රාංහ ණඹ සඹෝකනහ ක්රභඹ 

 

 හණික සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදයින්ත අතය සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනඹ  ඉවශ නළාං, භ වහ 

"හය රාංහ" ණඹ සඹෝකනහ ක්රභඹ  වඹත් කිරීභ වහ  ප්රතිඳහදන ලර  ු.මි. 50 ක් රඵහදී 

ඇත . දාරය ප්රණතිඹ ු.මි. 32.95 කි. ප්ර රහීනන්ත 193 ණඹ ඳවසුම් රඵහදී ඇත. 

පුහුණු ළඩනවන්ත  

 සොවිකන ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතුසේ ියඹළුභ  වසත්රික් හර්ඹහරර භහලයඩලි ාඩශධහරීන්ත, 
සොවිකන ාංර්ධන ාඩශධහරීන්ත, ාංර්ධන ාඩරධහරීන්ත, ෘ.ඳ.ාඩ.. ාඩශධහරීන්ත වහ අසනකුත් 
සදඳහර්තසම්න්තතු ාඩශධහරීන්ත ඇතුශත් පුහුණු අ සහාක්ෂිත ාඩශධහරීන්ත පුහුණු කිරීභ. සම් 
ඹතසත් පුහුණු වහ ාඩරධහරීන්ත 1410 ක් වබහගී  වි ඇත. 
 

 ියඹළුභ  වසත්රික්ර සුළු ඳරිභහණ හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදයින්ත 2500 සදසනකු 
ඉරක්ය ාඩීමන්ත ගුණහත්භබහසඹන්ත ියත් හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ සත සඹොමු 
කිරීභ වහ සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනසං න ප්රණතහ වඳුන්තහදීභ. සම් ඹතසත් ාඩසඳහදයින්ත 
1541 ක් පුහුණු යනු රළබිාඩ. 

  වසත්රික් 25 හි සතෝයහන්තනහ රද භවහ ඳරිභහණ හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදයින්ත 25 
සදසනකු ගුණහත්භ බහසඹන්ත ියත් හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ සත සඹොමු කිරීභ වහ 
සොම්සඳෝසට් ාඩසඳහදනසං න ප්රණතහ වඳුන්තහදීභ වහ පුහුණු කිරීභත තියතු ය ඇත.  

 
සභසවියභ වහ අධීක්ණඹ ;- සභසවියම් අාංලඹ ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ (භහතසල් ඳරහඳත්ර 
හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ) . 

 
 

 

භහක ආර්ථි  
 
 

 
 

ාංර්ධනඹ , පුයළියඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ ;- 
  

 යහඹාඩ සඳොසවොය බහවිතසඹන්ත ඳත න වහාඩඹ අභ , භ වහ ඳහාංශු ක්ෂුද්ර ජී, න්ත ආයක්හ 
සේ. වි යහඹාඩ බහවිතඹ අභ , භත්  වි නළ  විද්ත්  හතත් සවේතුසන්ත  
නීසයෝගී ජිවිත ඇ  කිරීභ උසදහ හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ ප්රර්ධනඹ ය ඇත. 

 ඹවඳත් ෘෂිපිළිසත් තුලින්ත ඳලිසඵෝධ නහල බහවිතඹ අභ කිරිභ වහ හඵාඩ සඳොසවොය 
බහවිතඹ සවේතුසන්ත  යහය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ  ය  සබ්. 

 හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදඹන්ත  වරිභත් කිරීභ භඟින්ත ාංියක්ත ව  යහය ආර්ථි 
ර්ධනඹ වහ පරදහ ක රැකිඹහ ප්රර්ධනඹ ියදු ය  හඵාඩ සඳොසවොය ාඩසඳහදයින්ත විඵර 
න්තහ ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(87-88-89) ඒ. අළුවිවහසර් 

සප්රේභයත්න භවතහසේ 

හඵාඩ සඳොසවොය 

ාඩසඳහදන වහ අසරවිඹ 

වහ තඵහ ඇ  ආහයඹ. 
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4.6 ජරඹ , නීඳහයක්ෂහ  වහ ලෞඛ්ය පිළිඵ ිලඹහභන  යහඳසතිඹ  

 

 

 

ෘජු ත්ත් ඳහරනඹ, මිිදිඹ ධීය කර්භහන්තතඹ,  වහ ලණ ශේතළන  ජීලනෝඳහඹ  කය ණත් , කුඩහ ළේ , 

ඇර භහර්ණ ඇතුළු ග්රහීකඹ හි රභ ආශ්රිත ජීත්න ග්රහීකඹ ජනතහලේ ජීන භට්නභ තියහය අයුින්ත 

ංර්ධනඹ කිීභ අයදාක ලේ . හර්ක් අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ සේ.  හර්ක්  අයමුදල් භඟින්ත 

ක්රිඹහත්භ සේ. ( SAARC Development Fund ) 2014 .12.17  වන ආයම්බ කිරීභත තියතු ය ඇත.  

ඇත. 2017.12.16  වන අන්ත විභත ාඩඹීමතඹ . 2015 ඔක්සතෝඵර් භ ියත ක්රිඹහත්භ ය ඇත.  වගු 

හලීන හඳෘ ඹකි.  
 

ප්ර රහීනන්ත :- 
 

භඩශපු වහ සභොණයහර  වසත්රික් ර 3500 ඳභණ න කර හිඟතහඹත මුහුණ දුන්ත හන්තතහන්ත , 
කුඩහ ශමුන්ත, වහ සො, න්ත . 
හඳෘ සං හධහයනීයණඹ  ;- 
 

 භඩශපු වහ සභොණයහර  වසත්රික් ර ඵහු හර්ඹ ග්රහමීය ඹ හරි සඹෝකනහ ක්රභ  9 ක් 
ක්රිඹහත්භ කිරීභ භඟින්ත  කනතහත අල ඳහනීඹ කර ඳවසුම් ළඳ කභ. 

 භඩශපු වහ සභොණයහර  වසත්රික් ර  ක්ෂුද්ර කර මුර සඹෝකනහ ක්රභ 9 ඵරහඹනඹ කිරීභ. 

 ය 3 ක් අහනසං ම්භහන 9   ප්ර රහීනන්ත  2800  වහ වහ කරඹ වහ නීඳහයක් 
තත්ත් ඉවශ නළාං, භ. 

ප්ර ඹ ;- 

 ාඩළය ව දත්ත ණනඹ මුලිභ ියදුය ඇත .සම් දවහ රු.ීම. 0.59 ක් විඹදම් ය ඇත. 
භඩශපු වහ සභොණයහර  වසත්රික් ර ම්භහන 9  කර සඳෝ ප්රසද්ල ර ඉඩම් 
ශභනහයණඹ ියදුය ඇත. සම් වහ රු.ීම. 41.88 සන්ත ය ඇ  අතය රු.ීම 35.86 
විඹදම් ය ළඩ ාඩභ ය ඇත.   කරඹ ආශ්රිත වත න්තනහ සයෝ ලින්ත පීඩහත ඳත්, භ අභ 
කිරීභ වහ සෞ තත්ත්ඹ ඉවශ නළාං, භ වහ  රු.ීම. 2.47 සන්ත ය ඇත. නීඳහයක් 
තියතු ඉවශ නළාං, භ වහ  රු.ීම. 0.1 විඹදම් ,  ඇත.  වසත්රික් සදසහිභ ඳහල් ඹන කුඩහ 
දරුන්ත වත දළනුත් කිරිසම් ළඩතවන්ත දවහ රු.ීම. 0.22 විඹදම් ය ඇත.  සඳොදු තියතු 
වහ රු.ීම. 11.34 සන්ත ය ඇ  අතය රු.ීම. 8.58 විඹදම් ය ඇත. 

භහක ආර්ථි ාංර්ධනඹ , පුයළියඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :-   

 ග්රහීමඹ  වළිඳු කනතහසේ නීඳහයක් තියතු ඉබශ නළාං, භ වහ  ඳහළල් ශමුන්ත දළනුත් කිරීභ 
තුළින්ත ාඩසයෝගී කනතහක් බිහිකිරීභත වළකි සේ.  ඒ භඟින්ත  යහය ාංර්ධන අයමුණ 3 , 
ාඩසයෝගී ජීවිත ව  ය ෆභ ඹභ ියටින ියඹල්රන්තසේභ සුඵ හධනඹ ප්රර්ධනඹ 
කිරිභත පිඹය සන ඇත.  

හඳෘ සං අන්ත ඇියභ වහ සභසවියභ ;- 

භඩශපු  වසත්රික්සං අන්තදන්ත කුරම් දවහ රු.ීම. 25 ක්, භහසද්දුහන්ත  ළ වහ රු.ීම. 30. ක්, 
ශන්තචිකුඩි ය වඹ ාඩසහයණ ළටිඹ ඉ ව කිරීභ වහ රු.ීම. 25 ක් , රඵහදීභ භගින්ත කර ධහරිතහඹ 
ඉවශ නාංහ ෘවහශ්රිත තියතු වහ කර ඳවසුම් ඳඹහ ඇත. සභොණයහර  වසත්රික්සං කිඹුල්සභ 
, 5.85 ඉ වඳළරළස ළ ාංර්ධනඹ දවහ රු.ීම. 12.89 ක්, සරිද්දු ළ ාංර්ධනඹ දවහ රු.ීම. 
8.50 ක්, කුකුල්ඩු පුසද්ලසං කරඹ වහ නීඳහයක් තත්ත්ඹ ඉවශ නළාං, භ වහ රු.ීම. 17.80 
සන්ත ය ඇත. 2015.10.01  වන හඳෘ සං ළඩ ආයම්බ ය ඇත.  

සොවිකන සේහ සදඳහර්තසම්න්තතුසේ ඉාංජිසන්තරු ප්රබහත් විතහයණ භවතහ විියන්ත  හඳෘ ඹ අධීක්ණඹ 
යනු රළසබ්.  

 

ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම. 74. ූලර ප්ර ඹ :- රු.ීම. 50.03 ප්ර ලතඹ :-  67% 
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4.7 ිලපුකතහ ංර්ධන ළඩනවන 

 

 

ාඩපුණතහ ාංර්ධන ළඩතවන ඹතසත් අනුයහධපුය සොවිඳල් ඹහන්තත්රි අබහ භධසථහනසං 
සන්තහියහහය සොඩනළගිලි ඉ ව කිරීභ වහ සභභ හඳෘ ඹ ක්රිඹහත්භ ය ඇත.   ආයම්බක 

ර්ඹ 2015 න අතය  2017 සර් අන්ත කිරීභත ාඩඹීමතඹ. සටි හලීන  හඳෘ ඹකි. සද්ශීඹ 
වහ විසද්ශීඹ (ආියඹහනු ාංර්ධන ඵළාංකු) අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ සේ.  

ජඹ ණළිලභන අලප්ත ක්ෂ.සත තියහය ංර්ධන අයදාණු ;- 

තියහය කස.සකර්භඹ නඟහ සිටුවීභ වහ අලය ඹටිතර ඳවසුකම් ළඳයීභ,දළනුභ වහ කුරතහ 

ර්ධනඹ කිීභ.  

ශ්රී රාංහසේ  යහය ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹ උසදහ ෘෂි ඹන්තසරෝඳයණ ක්රිඹහහරී න, යණඹ 
වහ අළුත් ළඩිඹහ වහ පුහුණු භහන ම්ඳත් බිහි කිරීභ. 

අයදාක / ඳයභහර්ථ ;-  සොවිඳල් ඹහන්තත්රි අබහ භධසථහනසං සන්තහිය පුහුණු , ම් රඵන 
පුහුණුරහීනන්තත සන්තහිය ඳවසුම් රඵහ දීභ. 

උඳහඹ භහර්ණ :-  සොවිඳල් ඹහන්තත්රි අබහ භධසථහනසං පුහුණු , ම් රඵන පුහුණුරහභින්තත 
සන්තහිය ඳවසුම් රඵහ දීභ වහ සන්තහියහහය සොඩනළගිලි 
ඒ 7 ඉ ව කිරීභ වහ එඹත අල බහලයඩ වහ උඳයණ රඵහදීභ. 

ංර්ධන ළඩනවන /යහඳසතිඹ සිදු කයන ප්රලේල :- 

  

 අනුයහධපුය  වසත්රික්සං භධභ නුය ම් ඳශහත ප්රහසද්ශීඹ 

සල්ම් සොට්ඨහලඹ  

ෘජු ප්ර රහීනන්ත ;- 

 

  වයින පුයහ විියරී ියටින සො, න්ත ඹන්තර ක්රිඹහරුන්ත, විලස 

විදහර ියසුන්ත, ෘෂිර්භ විදහර ියසුන්ත ව ඳහල් ියසුන්ත, 

ෘෂි ඹන්තසරෝඳයණ අළුත් ළඩිඹහ යන්තනන්ත 
 

යහඳසතිඹ හධහයණීඹකයකඹ ;- 

 

ලණ ශේඳර ඹන්තලත්රෝඳකයක බහශේතඹ ඉවශ නළංවීභ භන්න්ත  

ිලසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහඹ ඉවශ නළංවීභන වළකි වීභ ව  ශ්රභ 

හිඟඹන පිළිඹභක්ෂ  රඵහ දීභ. 
 

 

ප්රණතිඹ ;- 

 

අනුයහධපුය සොවිඳර ඹහන්තත්රි අබහ භධසථහනඹ වහ සන්තහියහහය සොඩනළගිලි ඉ ව කිරීභ 
වහ රු.ීම 50 ක් සන්ත ය ඇත.  රු.ීම 36.8 විඹදම් ,  ඇත. මුර ප්ර සං  ප්ර ලතඹ 73% කි. 
සන්තහියහහය ඒ 07  මුලි ුවඹ ාඩභ ය ඇ  අතය,අල ෘවබහලයඩ ඇනවුම් ය ඇත.  

 
 

 

ශේශේධ අංල දවහ දහඹකත්ඹ වහ යහඳසතිඹ ලවවතුලන්ත න භහජ ආර්ිකක ංර්ධනඹ, පුයළසිඹන්ත 

ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 
  

 

( 90-91 ) ඉ වසීමන්ත ඳ න සන්තහියහහය 

සොඩනළගිලි 

ප්ර ඳහදන :- රු.ීම. 50 ූලර ප්ර ඹ :-  රු.ීම. 36.40 ප්ර ලතඹ :- 73 % 
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ෘෂි ඹන්තසරෝඳයණ ක්රිඹහය, භ , නඩත්තු ව සුළු අලුත්ළඩිඹහ කිරිම් පිලිඵ පුහුණු ඳළළත්, භ 

භඟින්ත එභ ඹන්තර ක්රිඹහහරුන්තසේ හර්ඹක්භතහඹ ළඩි කිරිභ, ශ්රභ හිඟඹත පිළිඹභක් රළබීභ, 

ඹන්තරර ාඩිය ඳරිවයණඹ ාඩහ ඒහ බහවිතහ ර වළකි හරඹ  වර්ක විභ, ඹන්තර බහවිතඹ ාඩහ ෘෂි 

ාඩසඳහදන ර ගුණහත්භඹ ළඩි  වියණු , භ භඟින්ත අන්ත ාඩසඳහදනඹ ඉවශ නළාංවිභත වළකි සේ. 

එභඟින්ත හෂිහර්ීම පුර්ධනඹ සභන්තභ ආර්ථි ර්ධනඹ ද ඇ  ශ වළකි සේ. 

  

ඉදිි ලඹෝජනහ ලවෝ ළඩිදියුණු කිීම් පිළීඵ ශේසතය :-  
 

එභ ආඹතනඹ තුර පිහිටි ඳළයණි සන්තහියහහය සොඩනළගිලි 02 අලුත්ළඩිඹහ කිරිභ භඟින්ත 

අනුයහධපුය ෘෂිර්භ විදහර ියසුන්තත සන්තහහහහය ඳවසුම් රඵහ දීභත වළකිනු ඇත. 

සන්තහියහහය ඒ 07 ාඩභ කිරිසභන්ත ඳසු පුහුණුන්තනන්ත 84 ත ඳභණ සන්තහිය ඳවසුම් රඵහ 

දීභත වළකි සේ 
 

4.8  අන්තතර් ජහතික ම්ඵන්තධතහ  
   

 

 

අන්තතර් කහ  දළනුභ හුභහරු වහ ශභනහයණඹ තුලින්ත 
 යහය ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ අයමුණු 
සසර්. යහය ාංර්ධනඹ වහ වූ සෝලීඹ වසඹෝගීතහඹ 
ක්රිඹහත්භ කිරීසම් ව න ජීඹක් දීසම් භහර් ලක් භත් කිරීභ 
වහ එභ අයමුණු කඹ ළනීභ උසදහ ක්රිඹහත්භ යන රද 
ළඩතවන්ත ව එහි ප්ර ඹ ඳවත වන්ත ය ඇත.ඒ අනු 
 යහය ාංර්ධන අයමුණ 2 වහ 17 කඹ ළනීභ අසහාක්හ සසර්. 
සභභ ඵතහ ලක් භත් කිරීභ දවහ  FAO ,  AARDO , 
CIRDAP, APCC වහ  දහඹ මුදල් සර රු.ීම.   30.6 සහ 
ඇත.  
අන්තතර් කහ  ෘෂිර්භ පරදහයිතහ ාංවිධහනසං ළඩමුළු ව ම්භන්තරණඹ ශ්රී රාංහසේ 
ඳළළත්, භ වහ රු.ීම. 4.21 විඹදම් ය ඇත.  සභභ ළඩමුළු 2016.08.02  වන ියත 2016.08.05 
 වන දක්හ සොශම දී ඳත්හ ඇත. යතල් 12 ාඩසඹෝජිතඹන්ත 28 සදසනක් වබහගී වි ඇ  අතය 
ම්ඳත් දහඹයින්ත 08 ක් වබහගි ,  ඇත. 

 
 

කස.සකහර්මික නයකයක යහඳසතිඹ - (ලරෝක ඵළංකු ආධහය ඹනලත්)  

 ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ වහ ප්රහථීම ර්භහන්තත අභහතහාංල ඒහඵද්ධ ක්රිඹහත්භ යන 

සභභ හඳෘ ඹ ර් 5 ක් තුර ක්රිඹහත්භ කිරීභත ළරසුම් ය ඇත. සම් වහ ඇසභරිහනු 

සඩොරර් ීමලිඹන 58.63 ක් (රු.ීම 8500 ඳභණ) ෘෂිර්භ අභහතාංලඹ සත සන්තය ඇත.  

 ෘෂිර්භ අාංලඹ න, යණඹ කිරිභ වහ සරෝ ඵළාංකු 

  අධහය ඹතසත් සභභ හඳෘ ඹ ස කිරීභත තියතු සරිණි. ෘෂිහර්ීම ාඩසඳහදන 

විවිධහාංගීයණඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ, ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ සශදසඳොර 

සේලණඹ වහ අඹ ළඩි කිරීභ ඉවශ නළාං, භ, න, න ෘෂිහර්ීම අඹ දහභඹක් බහවිතහ 

යීමන්ත කුඩහ ඳරිභහණ ග්රහමීය ඹ සොවින්තසේ ජීන භට්තභ ළඩි  වියණු කිරීභ ආදී මුලි අයමුණු 

ඇ  සභභ හඳෘ ඹ ආයම්බ ය ඇත.  

 ප්රධහන සශදසඳොර ඉරක් යත් සඵෝ ර ප්රහථීම ාඩසඳහදන පරදහ කතහ ළඩි කිරීභ, 

හඳහරි වහ සශදසඳොරත අනුරඳ කුඩහ ඳරිභහණසං ාඩසඳහදඹන්තසේ ධහරිතහඹ ළඩි 

කිරීභ, න තහක්ණි ඳළසක්ක වදුන්තහ දීභත වළකින ඳරි ව ාඩසඳහදන ඹටිතර ඳවසුම් ළඩි 

 වියණු කිරීභ. 

ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම. 35  ූලර ප්ර ඹ :-  රු.ීම. 34.81 ප්ර ලතඹ :-  99% 

92. දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන - 

අධක් ාංර්ධන වහ ෘෂිර්භ 

අභහතහාංලසං  ාඩරධහරීන්ත.  
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  ෘෂිහර්ීම ක්සේරසං අලතහන්ත වහ ඉල්ලුභත ළරසඳන ඳරි ව යහක ආඹතන ර 

ධහරිතහඹ ළඩි  වියණු කිරීභ සම් හඳෘ ඹ තුළින්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභත ඵරහසඳොසයොත්තු සේ. 

 තද ෘෂි තහක්ණ ආදර්ලණ උදහන  වසත්රික් 07 ක් තුර සථහනත කිරීභ වහ එභඟින්ත 

සතෝයහත් ක්සේර ර අඹ දහභ ක්රිඹහලින්ත ළඩි  වියණු කිරීභ. 

    -  ශ්රී                                          

 කඳහනඹ ළාඩ ඉවශ තහක්ණි ක්රසභෝඳහඹන්ත ෘෂිර්භඹ වහ සඹොදහ න්තනහ යත දළනුභ 

වහ අත්දළකිම් ශ්රි රාංහත රඵහ ළාඩභත වළකි නු ඇත. සභභ කඳන්ත ආඹතනඹ සම් වහ 

ඇභරිහනු සඩොරර් ීමලිඹනඹ මුදරක් (රු.ීම 150 )ක්  ආසඹෝකනඹ යනු ඇත.  

 ළඩි වියණු ශ න ෘෂිහර්ීම තහක්ණඹ පරදහ ක සර ෘෂිහර්ීම ාංර්ධන 

ළඩතවන්ත වහ සඹොදහ ළනීභ තුළින්ත ෘෂිහර්ීම ක්සේරසං පරදහ කතහඹ ඉවශ 

නළාං, භත වළකි සේ.  

 ඒ වහ න තහක්ණි දළනුභ සඹොදහ ළනීභත වළකි පිරික් පුහුණු කිරීභ වහ තරුණ 

හඹඹන්ත ෘෂිර්භඹ සසයහි ආර්ලනඹ ය ළනීභ හලීන අලතහඹකි. සභභ 

අයමුණු සඳයදළරි කඳන්ත රාංහ ඇග්රිල්කයල් ඉන්තඩසට්රිඹල් රිර්ච් ඇන්තඩ් සේාඩන්ත සන්තතර් 

නම් ආඹතනඹ භ අසඵෝධතහ ගිවිසුභත එශසමන රදී.  

 සභභ ළඩතවන තුළින්ත කඳන්ත තහක්ණඹත අනු ක්රිඹහත්භ යන හඵාඩ සඳොසවොය 

ාඩසඳහදනහහය, විලහර සොවිසඳොර කහර, හඵාඩ ාඩසඳහදන ආනඹනඹ යන ආඹතන, 

ඹන්තසරෝඳයණ ාඩසඳහදන භහම්, මුර කහර ඳද්ධ ඹ ආ ව අාංලර කඳහනසං දළන්තත 

භහම් භ ෘජු ම්ඵන්තධතහ සොඩනහ ළනීභත අසථහ ළරසනු ඇත. 

 සභභ පුහුණු භධසථහනසං කහතන්තතය ප්රීමතීන්ත ඹතසත් අභ ලසඹන්ත භහ 6 ක් සවෝ ඊත 

ළඩි පුහුණු ඳහඨභහරහන්ත ඳළළත්, භත අසහාක්හ සසර්. සභභ පුහුණු හරඹ තුශ 

ෘෂිහර්ීම තහක්ණි දළනුභ සභන්තභ කඳන්ත බහහ පිළිඵ දළනුභ ර්ධනඹ ය ළනීභතද 

වළකි න අතය ආනහත රැකිඹහ ප්රහවඹන්ත වහ සඹොමු කිරීභද සම් භගින්ත ියදු සේ. මුළු ශි 

ාංහසන්ත 50% සෝතහක් හසතු අඹ කිරීභකින්ත සතොය ශ්රී රාංහත රඵහ දීභත එභ 

ආඹතනඹ එඟ ,  ඇත. 
 

අන්තතර්කහ  ෘෂිර්භඹ වහ සොරිඹහනු හඳෘ ඹ ( KOPIA)  

 

 අන්තතර්කහ  ෘෂිර්භඹ වහ සොරිඹහනු හඳෘ ඹ (Korean Project for International 
Agriculture) සවත් KOPIA හඳෘ ඹ සොරිඹහනු යකඹ  වහ ශ්රි රාංහ යකඹ අතය අත්න්ත 
යන රද අසඵෝධතහ ගිවිසුභක් භඟින්ත පිහිටුහ න්තහ රද ආඹතනඹකි.  

 මුාං සඵෝසං පරදහයිතහ ළඩි කිරීභ, ළූණු සඵෝසං බීක ගුණනඹ වහ හ තහක්ණඹ ව 
උස ගුණහත්භසඹන්ත වහ ඉවශ පරදහයිත්සඹන්ත ියත් ,  හ ආදර්ලන සොවිඳරක් සථහඳනඹ 
කිරීභ ළාඩ හඳෘ  දළනත ක්රිඹහත්භ සීමන්ත ඳතී. සභභ ඳර්සංණ හඳෘ  3 වහ සම් 
ර්සංදී ඇභරිහනු සඩොරර් 125,000 (රු.ීම 18.75)  මුදරක් රඵහ දී ඇත. 

 සභහි සභසවියම් භධසථහනඹක් සර න්තසනොරුසේ පිහිටුහ ඇ  KOPIA භධසථහනඹ 
තියතු යනු රළසබ්. සභභ ආඹතනඹ භඟින්ත ශ්රි රාංහසේ ළදත් ඳර්සංණ හඳෘ  වහ 
තහක්ණි වහ මුරභඹ ආධහය රඵහසදයි. 

  ගුණහත්භ අර්තහඳල් බීක ාඩසඳහදනඹ ව අඩු සඹදවුම් තහක්ණඹ භත බිම්භල් හ 
ම්ඵන්තධසඹන්ත ඳර්සංණ හඳෘ  2 ක් ක්රිඹහත්භ ය 2016 භහර්තු භහසංදී ඒහ අන්ත 
විඹ. 

  තද සභභ ර්සංදී සතෝයහ න්තනහ රද ඳශතුරු සඵෝ ර ර්ඹ පුයහ පරදහ රඵහ ළනීභ 
වහ අඳනඹන සශදසඳොර වහ න තහක්ණඹ ළඩි  වියණු කිරීභ, න බිම්භල් ප්රසදද 
වදුන්තහදීභ,     හ තහක්ණඹ වහ අඹ ළඩි කිරීභ ව නහරි ෘෂිර්භ වහ සතු 
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තහක්ණඹ ළඩි  වියණු කිරීභ ඹන විඹ ක්සේරඹන්තත න හඳෘ  3 ක් සම් ර්සංදී ආයම්බ 
කිරිභත තියතු ය ඇත. 
 

                                    (AFACI) ) 

 
ආියඹහනු ආවහය වහ ෘෂිර්භ වසඹෝගිතහ මුරපිරුභ (Asian Food and Agriculture Cooperation 

Initiative (AFACI) ) ාංවිධහනඹ ඹතසත් සොරිඹහනු යකසං තහක්ණි වහ මුර ආධහය භත 

ඳර්සංණ හඳෘ  11 ක් ක්රිඹහත්භ සේ. සභභ ාංවිධහනසං 4 න භවහ භලයඩර රැස, භ ශ්රී 

රාංහසේ ඳළළත්, භත අසථහ රළබිණි. ඒ අනු AFACI භවහ භලයඩර රැස, භ 2016.05.17 ියත 

2016.05.20 දක්හ ාංවිධහනඹ සොත ඳළළත්වූ අතය,  ඊත AFACI ාංවිධහනසං ියඹලුභ හභහජි 

යතර ඉවශ භට්තසම් ාඩශධහරීන්ත 45 ක් වබහගි විඹ. සන්ත ශ මුදර රු.ීම. 11.7 කි . රු.ීම. 10.4 ක් 

විඹදම් ,  ඇත . 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      ( APO ) 
 

ආියඹහනු පරදහයිතහ ාංවිධහනඹ (Asian Productivity Organization - APO)  ආියඹහ  වහ ඳළියපික් 

රහඳසං යතර ෘෂිහර්ීම වහ හර්ීම ක්සේරසං පරදහ කතහ ඉවශ නළාං, භ පිණි  පිහිටුහ ත් 

කහතන්තතය ාංවිධහනඹකි. සභභ ාංවිධහනඹ තුළින්ත “ආියඹහනු ආවහය වහ ෘෂි හඳහය ම්භන්තරණඹ” 

නම් අන්තතර්කහ  ම්භන්තරණඹක් ාංවිධහනඹ සොත 2016.08.02 ියත 2016.08.05 දක්හ 

ඳළළත්, භත වළකි විඹ. මීය ත APO ාංවිධහනසං හභහජිත්ඹ දළර යතල් 12  ඉවශ භට්තසම් 

ාඩසඹෝජිතඹන්ත 28 සදසනකු වහ අන්තතර්කහ  ම්ඳත්දහඹයින්ත 08 සදසනකු වබහගි විඹ. APO 

ාංවිධහනසං ළඩමුළු/මුළු/ ම්භන්තරණ ඳළළත්, භ ම්ඵන්තධීයණඹ කිරීභ වහ රු.ීම. 6 සන්ත ය 

ඇත . රු.ීම. 4.21 විඹදම් ,  ඇත . 
    

                                                          
            
 
 

ශ්රී රාංහ වහ ඊජිහාතු අතය 2015 ර්සංදී අත්න්ත යනු රළබු අසඵෝධතහ ගිවිසුසභන්ත රළබී ඇ  

ප්ර ඳහදන ඹතසත් එයත තහක්ණි දළනුභ  ශ්රී රාංහසේ ෘෂිර්භහන්තතසං උන්තන ඹ උසදහ  බහවිතහ 

කිරීසම් අයමුසණන්ත ඊජිහාතුසේ කර්භ රහපීඹ ඳරතුරු හ වහ රණ ප්ර සයෝධී ,  හ ඹන විඹ 

ක්සේරඹන්තත ආදහර ඊජිහාතු විසලේඥයින්ත 3 සදසනකු සන්තහ, ශ්රී රාංහසේ හඳෘ  අාංලසං, 

ඳර්සංණ ක්සේරසං, ඳශහත්බහ ර අදහර ාඩශධහරීන්ත 36 සදසනකු පුහුණු යනු රළබිණි. 

      

                                        FAO         
 

උදහන සඵෝ දහභසං ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීභ FAO හඳෘ ඹ ඹතසත්  (Reduction of Post 

Harvest Losses in Horticultural Chain) සසල් වහ සඵෝාංචි ර ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ කිරීසම් 

අයමුසණාඩ.ඊත අදහර Stakeholders (හ රුන්ත, එතු යන්තනන්ත, ප්රහවනඹ යන්තනන්ත, සතො 

( 93-94 )AFACI භවහ 

භලයඩර රැස, භත 

වබහගී වූ ාඩරධහරීන්ත 

පුහුණු ළිය/ක්සේර 

ාඩරීක්ණ දවහ වබහගී 

වූ අසථහ.  
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සශදුන්ත, ියල්රය සශදුන්ත ආදී ) වහ පුහුණු ළඩතවන්ත ඳත්න රදී. සම් දවහ සන්ත ශ මුදර 

රු.ීම.0.3 කි. මුර ප්ර ඹ 1.81 කි . FAO ප්රධහන හර්ඹහරඹ භඟ ම්ඵන්තධීයණ තියතු ියදු කිරීභ, 

FAO ාඩරධහරින්තත ෘෂිහර්ීම තියතු රදී අල ඳවසුම් ළරසීභ, FAO ආඹතනසං හර්ෂි 

දහඹ මුදල් ස, භ, UNGA( United Nations‟ General Assembly) භඟ ම්ඵන්තධීයණඹ ියදු 

කිරීභ ියදු ය ඇත. 

එඹත අභතය,  

 DUNAT හඳෘ ඹ වහ රු.ීම. 6 ක් සන්ත ය ඇත . විඹදම් වු මුදර රු.ීම. 2.83 කි. 
  
 WTC හඳෘ ඹ දවහ රු.ීම. 05 + US.$4.5 සන්ත ය ඇත. අසඵෝධතහ ගිවිසුභ ස ය 

ඇත.  
 

 යහක සඳෞද්ලි වවුල්හරීත්ඹ ඹතසත් (PPP) හඳෘ ඹ වහ රු.ීම. 1000 සන්ත ය 
ඇත. විඹදම් වු මුදර රු.ීම. 300.11  කි. 

 

4.9 කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ළරළසභ විලස විදහර භඟ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

(NARP) 
 

 

කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ළරළසභ විලස විදහර භඟ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ඹතසත් 2016 සර් 

රු.ීම.20.00 ක් රඵහ  දී  ඇත. 2011, 2012, 2013 ය ර ියත 2016 දක්හ ක්රිඹහත්භ යන රද 

හඳෘ  6 ක් සභභ සර් දී ාඩභ ය ඇත. 2015 සර් අවිච්සේද වහ රු.ීම. 0.83.  ප්ර ඳහදන  

රඵහ  ව ඇත. 2016 සර් න හඳෘ  12 ආයම්බ ය ඇත. ඒ වහ රු. ීම. 11.20 ක් රඵහ දී ඇත. 

සොශම විලස විදහරඹ වහ රු.ීම. 0.29 ක්, සහායහසදණිඹ විලස විදහරඹ වහ රු.ීම. 3.35ක්,යකයත 

විලස විදහරඹ වහ රු.ීම. 2.6 ක් ප්ර පුර්නඹ ය ඇත. ඒ අනු රු.ීම. 6.33 ප්ර පර්ණඹ ය ඇත. ඒ 

අනු මුළු විඹදභ රු.ීම. 17.53 කි. 

 
ෛකතහක්ණඹ, ලහ අභිකනනඹ, ලහ ආයක්ණඹ, සබහවි ම්ඳත් ශභනහයණඹ, භහක 
විදහ  ඹන විසලේෂිත ක්සේරඹන්ත ඹතසත් ඳර්සංණ ියදු යනු රළසබ්. 
 

 

හඳෘතීන්ත ියදුයන විලස විදහර ඳවත ඳරි ව සේ, 

සහායහසදණිඹ විලස විදහරඹ - ඳශු ෛද පිඨසං  ත්ත් ඳහරන සදඳහර්තසම්න්තතු 
ඌ සල්රස විලස විදහරඹ - ත්ත් ඳහරන , භත් ව සඳෝණ විදහ පීඨඹ 
රුහුණු විලස විදහරඹ - ෘෂිවිදහ පීඨඹ 
සහායහසදණිඹ විලස විදහරඹ - විදහ පීඨඹ 
ඌ සල්රස විලස විදහරඹ - ත්ත් ඳහරන ව අඳනඹන ෘෂිර්භ පීඨඹ 
සහායහසදණිඹ විලස විදහරඹ -  ඳලසකහත් උඳහධි ආඹතනඹ ( විදහ ) 
ශ්රී රාංහ ඵයමු විලස විදහරඹ - ෘෂි විදහ පීඨඹ 
යකයත විලස විදහරඹ - ෘෂිර්භ පීඨඹ 
සහායහසදණිඹ විලස විදහරඹ - ෘෂි ෛක තහක්ණ ඒඹ, ෘෂි විදහ පීඨඹ. 
ඹම විලස විදහරඹ - වහරි විදහ පීඨඹ 
සොශම විලස විදහරඹ - විදහ පීඨඹ 
සහායහසදණිඹ විලස විදහරඹ - ෘෂි විදහ පීඨඹ 
ඹම විලස විදහරඹ - ෘෂිර්භ ව ළවිලි රභනහයණ  පීඨඹ. 
ඌ සල්රස විලස විදහරඹ - විදහ ව තහක්ණ පීඨඹ. 
 
 

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන රු.ීම. 20  විඹදභ රු.ීම. 17.53 ප්ර ලතඹ 87.65 % 
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කස.සකර්භ ලදඳහර්තලම්න්තතු  

 

 

 

යහඳසති 69 ක්ෂ සිදුකය ඇත.  

4.10 ලර කු ළණු බීජ ිලසඳහදන ළඩනවන 

  

 

සද්ශීඹ ලසඹන්ත සරොකු ළූණු බීක ාඩසඳහදන ධහරිතහඹ ඉවශ නළාං, භ වහ ක්රිඹහත්භ යනු රළබ 

 වගුහලීන ළඩතවනකි. භහතසල්  වසත්රික්ඹ ූලලි යාඩීමන්ත 2010 ර්සං සභභ හඳෘ ඹ 

ආයම්බ ය ඇත. ඳසු හලීන අනුයහධපුයඹ, සඳොසශොන්තනරු, කුරුණෆර වහ ඵදුල්ර ඹන  වසත්රික් 

ර ඳසුහලීන සභභ හඳෘ ඹ හහාත ය ඇත. සභභ හඳෘ ඹ භඟින්ත හත අල බීක, 

සඳොලිතීන්ත, ඇසුරුම් සඳට්ටි, ළිය ආයණ ව න්තතීයණ තියතු වහ ප්රහවන විඹදම්, 50% 

සොවි දහඹත්ඹ භත රඵහ දී ඇත.  

යකඹ විියන්ත 2015 සර් ියත ඉ වරිඹත ෘෂිහර්ීම ළඩතවන්ත වහ 50% සොවිදහඹත් ඳදනභ 

ඉත් ය ඇත. සම් සවේතුසන්ත අදහර ළඩතවන වහ සො, න්ත සඹොමු ය ළනීසම් දී ඹම් ළතළු 

වත තත්ඹක් ඳළන නළඟුණද අනුයහධපුය ඳරහත් වහ අන්තතර් ඳරහත්, කුරුණෆර , භහතසල් වහ 

සඳොසශොන්තනරු  වසත්රික් ර ක්රිඹහත්භ සීමන්ත ඳතී. කුරුණෆර  වසත්රික්ඹ තුර සො, න්ත 168 

ත ළිය ආයණ රඵහ දී ඇත. 

ප්ර රහීනන්ත :-  

භහතසල්         වසත්රික්ඹ      -  ප්ර රහීනන්ත  72 

අනුයහධපුය     වසත්රික්ඹ      -  ප්ර රහීනන්ත  67 

කුරුණෆර    වසත්රික්ඹ      -  ප්ර රහීනන්ත  30 

 
 

අධීක්ණඹ වහ ක්සේර ාඩරීක්ණඹ ;- ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ , සභසවියම් අාංලඹ.  

භහතසල්  වසත්රික්සං දඹුල්ර ව කිඹිස ඹන ප්රසද්ල ර ළිය ආයණ ඉ ව කිරීභ. 

 
 

 

 

 

 

 

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන රු.ීම. 16.9  විඹදභ රු.ීම. 16.9 ප්ර ලතඹ 100 % 

 

95 .දඹුල්ර, ඹඳහභ , 

ඩබ්.ජී.ලහන්තත 

රුණහ ර භඹහ , 

අක්ය 3 1/2 සරොකුළූණූ 

හ. ළිය ආයණ ස 

ය ඇ   ආහයඹ . 

  

96. සීගිරිඹ . කිඹිස 

සද්විහ විකඹයත්න ීමඹ, 

බී ළූණු හ වහ ළිය 

ආයණ ඉ වකිරීභත 

තියතු ය ඇ  

ආහයඹ. 

97. සීගිරිඹ 

,භයිරත්තහ, ඉඳුාඩල් 

ප්රිඹඵන්තදු භවතහ  හ 

වහ ළිය ආයණ 

ස කිරීභ.  

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන රු.ීම. 50  විඹදභ රු.ීම. 40.86 ප්ර ලතඹ 81 % 

 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 107 

 

 4.11 වල් අඳනඹන රහඳ 04ක් පිහිටු, භ භඟින්ත වල් අඳනඹනඹ ප්රකලිත කිරීභ. 

 

අඳනඹන සශසඳොශ ඉරක් යත් වල් ර ාඩසඳහදන ත්ත්ඹ ප්රර්ධනඹත සුදුසු ඹහන්තත්රි ක්රභ 

වඳුන්තහ  ව ඇත. ,  සඵෝඹ ක්සේරසං සථහඳනඹ කිරිභ, අසනු සනලීභ වහ ළසීභ වහ අල 

ෘෂි ඹන්තසරෝඳයණ වඳුන්තහ දී ඇත. 

 ඳළයෂුට් තළටි 12,500ක් වහ බිත්තය ,  බුල් 100ක් සො, න්ත අතය සඵදහ දී ඇත. 
 

 

4.12 ෘෂි සඵෝ ාඩසඳහදන පුසයෝථන ළඩතවන 

 
 
 
ෘෂිර්භ ක්සේරඹත අදහර දත්ත එක්රැස යන ියඹලු ආඹතන ර 
එඟතහසඹන්ත  1996 දී ඉ වරිඳත් යන රද ළබිනට් ඳත්රිහක් අනු 
ය 2003 දී  ෘෂි සඵෝ ාඩසඳහදන පුසයෝථන ළඩතවන ආයම්බ 
 ය ඇත. 2002/03 භව න්තනසංදී නුය එළිඹ  වසත්රික්සං ාඩඹමු 
 මීය ක්ණඹක් ියදු යීමන්ත රඵහත් අත්දළකීම් අන 2003 ඹර 
 න්තනසං ියත  වසත්රික් 18  (උතුරු නළසනහිය වළය) ක්රිඹහත්භ  
ය ඇත. 2016 සර් ියත සභභ ළඩතවන  වයින පුයහභ 
 ක්රිඹහත්භ න අතය සම් භඟින්ත ෘෂිහර්ීම සතොයතුරු රඵහ ළනීසම් ඹහන්තරණඹක් ස ය ඇත. 
සභභ ළඩතවන භඟින්ත   හලීන සඵෝ න , , අ සර් ආවහය සඵෝ , එශළු  ව ඳරතුරුර 
ාඩසඳහදන සතොයතුරු ෘෂිර්භ ඳර්සංණ ාඩසඳහදන වහය  සොට්ඨහල භට්තීමන්ත එක්රැස යනු 
රළසබ්. එභ සතොයතුරු සොවිකන සක්න්ද්ර භට්තීමන්ත ව  වසත්රික් භට්තීමන්ත ාංක්ෂිහාත සසර්.  වසත්රික් 
හයහාංල හර්තහ ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ සත රඵහ ළනීභ භඟින්ත ාඩසඳහදන පුසයෝථනඹන්ත ඉ වරිඳත් 
යනු රඵයි. 
 

අයමුණ  :- 

 ෘෂිහර්ීම යහක ප්ර ඳත්  ළසීභ වහ ඉවර විලසහනීඹත්ඹකින්ත වහ 
ාඩයදතහඹකින්ත ියතු  දත්ත සතොයතුරු ාඩිය සේරහත ළඳ කභ.  

හර්ඹඹන්ත :-  

 ෘෂිහර්ීම ක්සේරඹ වහ ම්ඵන්තධ ප්ර ඳත්  තීයණ ළනීභත අදහර දත්ත ඳද්ධ ඹක් 
ඳත්හ සන ඹහභ ව සදස විසදස ආඹතන වහ පුද්රයින්ත වහ අල ඳරි ව දත්ත රඵහ දීභ. 

 ෘෂි සඵෝ ාඩසඳහදන පුසයෝථන ළඩතවන  වයින තුශ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ෘෂි සඵෝ ාඩසඳහදන පුසයෝථන හර්තහ ාඩකුත් කිරීභ. 

 අදහර දළනුත් කිරීසම් පුහුණු ඳාං  ඳළළත්, භ වහ ක්සේර අධීක්ණ තියතු      

ප්ර ඹ  ;- 

 සභභ ළඩතවන වහ 2016 යත ළඹ ශීර්  118-2- 3-3 - 2502 ඹතසත් රු.ීම. 0.5  
ප්ර ඳහදන සන්ත විඹ. එයින්ත රු. ීම. 0.245  මුර ප්ර ඹක් රඵහ ඇ  අතය එඹ ප්ර ලතඹක් 
සර     49 % කි.  සභඹත අභතය කහ  ආවහය ාඩසඳහදන ළඩතවසනන්ත ළඹ ශීර් 118-
2-3-20-2502 ඹතසත් සන්ත ය න්තනහ රද රු.ීම. 6.694  ප්ර ඳහදනලින්ත රු.ීම. 3.0705  
මුර ප්ර ඹක් රඵහ ඇ  අතය එඹ  46%  ප්ර ලතඹකි.  

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන :-  රු.ීම. 10   විඹදභ :-  රු.ීම. 5.54   ප්ර ලතඹ :-  55 % 

 

98. ග්රහභ ාඩරධහරී පුහුණු - (අම්ඳහය ) 

ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං සකසඨ 

ාංහ සල්ණඥ , ජී.සක්.ඩී.එච්. 

භළණිසක් ීමඹසේ  ප්රධහනත්සඹන්ත  

සන්ත ශ ප්ර ඳහදන රු.ීම. 0.5   විඹදභ රු.ීම. 0.24   ප්ර ලතඹ 47% 
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 වසත්රික් භට්තීමන්ත අධීක්ණඹ ;- 

 

 වසත්රික් ෘෂිර්භ ාඩසඹෝක අධක්,  වසත්රික් සොවිකන සේහ වහය සොභහරිස,  වසත්රික් 
ාංහ සල්ණඥ භඟින්ත   වසත්රික්ඹ තුර ළඩතවන ක්රිඹහත්භ කිරීභ ව දත්ත ර 
ාඩයදතහඹ පිළිඵ තභ ාඩරධහරීන්තසේ යහකහරි අධීක්ණඹ තුළින්ත ියදු යනු රළසබ්.  
 

ශේශේධ අංල වහ දහඹකත්ඹ වහ යහඳසතිඹ ලවවතුලන්ත න භහජ ආර්ිකක ංර්ධනඹ ව පුයළසිඹන්ත 

ඵරහඹනඹ න අන්තදභ ; -. 

 
       සභභ ළඩතවන භඟින්ත ෘෂි ාඩසඳහදන දත්ත සතොයතුරු රසේරහ ඇ  දළන ළනීභත අසථහ 

ළරසන ඵළවින්ත සශඳර ඳදනම් යත් හ ළරළසභක් ඇ  ය සශදඳර අසරවියණ 
ළතළු අභ ය ළනීභත වළකිසේ. සද්ශීඹ ාඩසඳහදන සුරබ හරඹන්තහිදී ආනඹනඹ සීභහ සොත 
සද්ශීඹ ාඩසඳහදනරත රහබදහ ක ීමශක් රඵහ දීභත වළකින අියරින්ත වහ  සද්ශීඹ ාඩසඳහදන හිඟ 
හරඹන්තහිදී ඳහරිසබෝගිඹහත ඳවසු ීමශත ආවහය ද්ර හිඟඹකින්ත සතොය රඵහ ළනීභත වළකින 
අියරින්ත ආනඹනඹ කිරීසම් ප්රභහණඹ වහ හර හනු තීයණඹ කිරීභත සභභ සතොයතුරු උඳසඹෝගි 
ය ත වළකිසේ. 

 
අන්ත ඇණයුභ වහ ලභලවයුභ ;- 
 

      ළඩතවාඩන්ත රඵහ න්තනහ දත්ත ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ, ෘෂිර්භ සදඳහයතසම්න්තතු වහ 
සොවිකන ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතුසේ බිම්  භට්භසම් ාඩරධහරීන්තසේ ියත  වස ත්රික් ප්රධහනීන්ත 
දක්හත් ඳරිඳහරන භට්තසම් ාඩරධහරීන්තසේත් එඟතහසඹන්ත රඵහ න්තනහ ඵළවින්ත සභභඟින්ත රඵහ 
න්තනහ සතොයතුරු ර ාඩයදතහඹ තවවුරු සේ.  බිම් භට්තසම් ාඩරධහරීන්ත  වරිළන්ත, භ වහ 
ූලරභඹ උත්සත්කනඹක් රඵහ දීභත තියතු කිරීභ. 

 

ඉ වරි සඹොකනහ ;-  

 ෘෂි ක්සේරඹත අදහර දත්ත එක් රැස යන ියඹලු ආඹතන භඟ අන්තතර් ඵතහඹ ඳත්හ 
ළනීභ. 

 දත්ත ඳද්ධතීන්ත අතය දත්ත ර ාඩළය ව ඵ ළඳීභ භඟින්ත ඩහත් ාඩළය ව දත්ත රඵහ ළනීභත 
තියතු     කිරීභ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(99-100 ) භන්තනහයභ - සඵෝ 

ාඩසඳහදනඹ ක්සේර ාඩරීක්ණඹ, 

ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං සකසඨ ාංහ 

සල්ණඥ , ජී.සක්.ඩී.එච්. භළණිසක් ීමඹ වහ 

ලහභහ ලිඹනසේ ීමඹ  (ෘෂි සභසවියම් 

ාඩරධහරී)   
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4.13 ලඳ ලව ය වනහධහයඹ  දවහ දාදේ ප්රදහනඹ කිීලම් ළඩනවන  

 
 

 

අයදාණු :- 

• සද්ශිඹ සඳොසවොය අලතහඹ වදුනහළනීභ. 

• සඳොසවොය ආනඹනඹ වහ සතො ඳහරනඹ 

• සඳොසවොය ර ප්රීම ඹ වහ සතො ඳහරනඹ 

• සඳොසවොය දවහ මුදල් වහනහධහය රඵහදීසම් ළඩතවන විධිභත් ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

• සඳොසවොය සඵදහ වළරිසම් තියතු විධිභත් ාඩඹහභනඹ කිරිභ 
 

 

කහර්ඹඹන්ත :- 
 

• 1988 අාං 68 දයණ සඳොසවොය විධිභත් කිරීසම් ඳනත විධිභත් ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

• ඒ ඒ සඵෝ දවහ ාඩර්සද්ශිත සඳොසවොය ර් වහ ප්රභහණ වදුනහ ළනීභ 

• සඳොසවොය ආනඹනරුන්ත වහ ාඩසඳහදඹන්ත  ලිඹහඳ වාංචි කිරීභ 

• සඳොසවොය ආනඹනඹ වහ සතො ඳහරනඹ වහ සඳොසවොය සඵදහවළරීසම් තියතු සභසව, භ 

• සඳොසවොය වහ මුදල් වහනහධහය රඵහදීසම් ළඩතවන විධිභත් ක්රිඹහත්භ කිරිභ 

• සඳොසවොය තත්ත් ඳහරනඹ වහ ෛන  තියතු ක්රිඹහත්භ කිරීභ, 

• හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ ප්රකලිත කිරීභ 

• සො, න්ත වහ හඹයින්ත පුහුණුකිරීසම් ළඩතවන්ත සභසවඹ, භ 

• සඳොසවොය පිළිඵද ප්රහලන මුද්රණඹ කිරීභ වහ සඵදහ වළරීභ 

• ඉවත වන්ත ියඹලු හර්ඹඹන්ත ම්ඵන්තධ දත්ත ූලරඹක් ඳත්හසන ඹහභ වහ සතොයතුරු 
හුභහරු 

 

ලඳ ලව ය වනහධහය ළඩනවන ලවවතුලන්ත භසත ිලසඳහදනඹන, පරදහයිතහඹ ඉවර නළංවීභන 

කයන රද දහඹකත්ඹ ;- 

 
ාඩඹීමත හරඹත   යහඹාඩ සඳොසවොය ආනඹනඹ යනු රඵන භහම් ර  සඳොසවොය සඵදහ 
වළරිසම් තියතු කහ  සඳොසවොය සල්ම් හර්ඹහරසං ාඩයන්තතය අධීක්ණඹ ඹතසත් ියදුන ඵළවින්ත 
සශදඳර තුර හිඹකින්ත සතොය  සඳොසවොය රඵහළනීභතත්  සො, න්තත අල සේරහත අල 
සඳොසවොය ප්රභහණඹ රඵහ දීභතත් වළකි ,  ඇත. එසේභ ,  ඇතුළු අ සර් ආවහය සඵෝ රතද  
සඳොසවොය  වනහධහය මුදල් ප්රදහන රඵහ දීභ භඟින්ත ාඩසඳහදනඹ ඉවර නළාං, භත තියතු ය ඇත. ඒ 
අනු  යහය ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ වහ පිඹය සන ඇත.  
 

 
භහක ඵරහඹනඹ ;-  
 වි නළ  යතක් බිහි කිරීභ වහ ාඩිය ප්රීම සඹන්ත  ියතු සඳොසවොය ආනඹනඹ ය  ගුණත්භසඹන්ත 
ඉවර සඳොසවොය සොවින්ත සත රඵහ දී ඇත.විධිභත් සඳොසවොය බහවිතසඹන්ත වඳුනහ සනොත් කුඩු 
සයෝඹ අභ කිරිභත පිඹය සන ඇත.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්ර ඳහදන රු.ීම. 35,000  විඹදභ රු.ීම. 27,771.15   ප්ර ලතඹ 80 % 
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ලඳ ලව ය වනහධහයඹ වහ දාදේ ප්රදහන  2016 (ඹර) වී ණහ වහ (අදිඹය  Iව II ) 
 
 
 

  
 

අනු 

අංකඹ  
දිසත්රික්ෂකඹ ලණ වීන්ත 

ංඛ්යහ 
භමි ප්රභහකඹ දාදර (ු.මි.) 

1 ලක ශම 3490 1378.30 17.12  

2 ම්ඳව 16864         6,089.81  80.81 

3 ළුතය  22684 9302.01 117.54  

4 භවනුය  29606 11521.89 148.18  

5 භහතය  32292 13,755.85 178.47  

6 නුය එළිඹ 11971 4823.02 60.71  

7 හල්ර 18918 8300.13 105.61 

8 භහතසල් 25220 13895.11 177.55  

9 වම්ඵන්තසතොත 45926 35767.82 448.74  

10 කුරුණෆර 143883 73812.80 940.75  

11 පුත්තරභ 23465 18732.41 234.80  

12 අනුයහධපුයඹ 97621 89172.80 1,109.08  

13 සඳොසශොන්තනරු 61423 60,589.08 757.33  

14 ඵදුල්ර 41143 20122.24 255.16  

15 සභොණයහර 24283 14616.10 182.93  

16 යත්නපුයඹ 21029 10016.72 127.29  

17 ෆල්ර 17151 5035.63 68.62  

18 අම්ඳහය 57392 57,639.38 722.08  

19 ත්රිකුණහභරඹ 22933 21,645.34 271.37  

20 භඩරපු 17607 21590.26 269.87  

21 කිලිලන ච්චිඹ 3316 2615.00 32.68  

22 මුර ේ 7208 5654.90 70.68  

23 භන්තනහයභ 6611 2311.80 28.89  

24 වුාඩඹහ 4709 3164.80 39.56  

25 ඹහඳනඹ 3602 1669.94 22.64  

එකතු 760347   513,223.18  6,468.57  

 
 

ාංර්ධන ළඩතවන ක්රිඹහත්භ  ප්රසද්ල  :- ශ්රී රංකහලේ සිඹළුභ දිසත්රික්ෂක ආයකඹ න ඳිදි   

ලඳ ලව ය   වහ දාදේ රඵහදීලම් ළඩනවන ක්රිඹහත්භක ලේ. 2016 ඹර කන්තනඹ වහ රඵහ දුන්ත 

දාදේ ප්රතිඳහදන  අදිඹය 1 වහ අදිඹය 11 ලලඹන්ත ඵළංකු 23 වයවහ රඵහදී ඇත . එභ රඵහ දුන්ත  දාදේ 

ප්රදහන ර භසත එකතු ු.මි. 6,468.57 කි.  

 

 

 

 

 

 

 

ගු xxx 
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2016 ඹර න්තනසංදී අසනකුත් ක්සේර සඵෝ වහ රඵහ දුන්ත මුදල් ප්ර ඳහදන 

 

 

 අනු 

අංකඹ 
දිසත්රික්ෂකඹ ලණ ශේජන 

ලවහ 

භධයසථහන 

ණකන 

ලණ වීන්ත 

ංඛ්යහ 
භමි ප්රභහකඹ 
(ලවක්ෂනඹහර්) 

දාදර (ු.මි.) 

1 ලක ශම 9 1 0.4 0.004 

2 ම්ඳව 26 0 0 0 

3 ළුතය  20 0 0 0 

4 භවනුය  45 1,038 320.88 3.22 

5 භහතසල්  23 154 61.5 0.633 

6 නුය එළිඹ 22 1,854 555.65 5.78 

7 හල්ර 33 0 0 0 

8 භහතය  22 0 0 0 

9 වම්ඵන්තසතොත 17 229 121.5 1.21 

10 ඹහඳනඹ 15 5382 2116.32 22.58 

11 භන්තනහයභ 12 110 42.8 0.428 

12 වුාඩඹහ 8 374 217.7 2.177 

13 මුර ේ  10 183 49.8 0.498 

14 කිලිසනොච්චිඹ 8 559 200.3 2.0 

15 භඩශපු 17 1 1.2 0.01 

16 අම්ඳහය 29 7681 6742.5 67.38 

17 ත්රිකුණහභරඹ 22 0 0 0 

18 කුරුණෆර 56 1804 1178 11.77 

19 ප්රත්තරභ 18 2264 1529.93 15.31 

20 අනුයහධපුයඹ 42 5647 3655.16 36.57 

21 සඳොසශොන්තනරු 12 60 37 0.37 

22 ඵදුේර 31 11,928 7535.26 75.76 

23 සභොණයහර 18 2,556 1750.56 17.46 

24 යත්නපුයඹ 30 96 39.1 0.39 

25 ෆල්ර 14 0 0 0 

එකතු 559 41,931 26,155.56 263.55 

 

 

 

 

 

 

 

ගු xxxi 
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2016/17 භව න්තනඹ -  සඳොසවොය වනහධහය වහ මුදල් ප්රදහන රඵහ දීභ - ,  

 
 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 /2017 භව න්තනඹ වහ සොවිකන සේහ ඵර ප්රසද්ල 559 ක් ආයණඹ න ඳරි ව සො, න්ත 
426,496 ක් වහ රු.ීම. 3,644.86  රාංහ ඵළාංකු භඟින්ත රඵහ දී ඇත . භවකන ඵළාංකු භඟින්ත සොවින්ත 
376, 110ක් වහ රු.ීම. 2,886.42 ක්, ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන ඵළාංකු භඟින්ත සොවින්ත 26,576 සදසනක් 
වහ රු.ීම. 191.05 ක් , කහ  ඉ රි කිරීසම් ඵළාංකු භඟින්ත සො, න්ත 17,355 ක් වහ රු.ීම. 128 .92 
රඵහ දී ඇත. ඒ අනු  භසත සො, න්ත 846,537 ක් වහ රු.ීම. 6,851.27 රඵහ දී ඇත. අසළද් වභත 
අසහාක්ෂිත මුළු භූීම ප්රභහණඹ සවක්තඹහර් 564,376.54 ක් සේ. ( * ප්රභහද ස, ම්ද ඇතුශත් සොත  රඵහ 
දී ඇ  මුළු මුදර රු.ීම.7,113.05 ක් සේ. භූීම ප්රභහණඹ  සවක්තඹහය 576,418.54 කි. සො, න්ත ාංහ 
877,505 කි.) 

 

අනු 

අංකඹ 
දිසත්රික්ෂකඹ ලණ ශේජන 

ලවහ 

භධයසථහන 

ණකන 

ලණ වීන්ත 

ංඛ්යහ 
භමි ප්රභහකඹ 
ලවක්ෂනඹහය 

දාදර (ු.මි.) 

1 ලක ශම 9 4,460 1,752.88 22.41 

     2 ම්ඳව 26 14,025 5,531.36 70.71 

3 ළුතය  20 14,636 5441.5 68.47 

4 භවනුය  45 26,256 10,967.59 140.22 

5 භහතසල්  23 29,965 14,593.05 185.52 

6 නුය එළිඹ 22 15,311 10,032.00 118.48 

7 හල්ර 33 11,538 4,524.27 57.25 

8 භහතය  22 15,934 6.571.56 85.54 

9 වම්ඵන්තසතොත 17 44,894 35,530.16 319.90 

10 ඹහඳනඹ 15 16,295 9,091.67 121.51 

11 භන්තනහයභ 12 14,788 17,285.60 216.07 

12 වුාඩඹහ 8 17,551 18,273.20 226.84 

13 මුර ේ  10 12,851 15,587.30 194.84 

14 කිලිසනොච්චිඹ 8 15,337 21,149.90 264.37 

15 භඩශපු 17 36,498 44,260.50 553.26 

16 අම්ඳහය 29 74,630 75,438.10 942.98 

17 ත්රිකුණහභරඹ 22 40,729 37,287.60 466.10 

18 කුරුණෆර 56 115,598 40,092.30 510.10 

19 පුත්තරභ 18 19,803 15,372.66 192.52 

20 අනුයහධපුයඹ 42 130,136 60,878.34 774.60 

21 සඳොසශොන්තනරු 12 67,692 64,675.41 728.89 

22 ඵදුේර 31 48,324 25,043.60 315.19 

23 සභොණයහර 18 48,817 31,253.06 365.81 

24 යත්නපුයඹ 30 19,376 9,381.61 118.69 

25 ෆල්ර 14 11,861 3,359.10 46.44 

එකතු 559 877,505 576,418.54 7,113.05 

ගු xxxii 
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 4.14 ලණ වීන්තලේ බහයකහය අයදාදර 
 

අයදාණු:-  
 

1994 දී සථහපිත බහයහය ඔහාපුසේ වන්ත න ආහයඹත වහ 2002 ර්සං ව අභහත භලයඩර 

ාංසද්ලඹක් භඟින්ත අයමුණු පුළුල් කිරීභ භඟින්ත සො, න්තසේ බහයහය අයමුදර ඳවත අයමුණු 

සනුසන්ත ක්රිඹහත්භ සේ. 

i. ශ්රී රාංහසේ ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹ වහ සොවි කනතහසේ සුඵ හධනඹ ළඩි  වියණු කිරිභ 

ii. සුළු සො, න්තත සටිහලීන ෘෂිහර්ීම ණඹ ඳවසුම් ළරසීභ. 

iii. සුළු සො, න්තත ෘෂිහර්ීම සඹදවුම් ම්ඳහදනඹ 

iv. සුළු සො, න්තසේ ූලර දුසයතහඹන්ත භඟවයහ ළනීභ වහ සුළු සොවිඹහත සසශඳර ණඹ 

ඳවසුම් ළඳ කභ 

v. සුළු සො, න්තසේ ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹ වහ සුඵ හධනඹ වහ දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන්ත 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

vi. සඵෝ වහ ත් ාඩසඳහදන ක්රිඹහලිඹ සභන්තභ ාඩසඳහදනඹ පිරිළසුභ වහ සුළු සො, න්තත 

අල සනත් අනුග්රවඹන්ත රඵහ දීභ 

vii. ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹත ඳවසුම් ළරසීභ වහ විසලේ ෘෂිහර්ීම ළඩතවන්ත 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

ක්රිඹහත්භක රභලේදඹ:-  
 

අධක් භලයඩරඹක් වයවහ එක් එක් ර්ඹ වහ හඳෘ  අනුභත කිරිභ තුළින්ත අදහශ 

ආඹතන භඟින්ත හඳෘ  ක්රිඹහත්භ කිරීභ ියදු යයි. අයමුදසල් අධක් භලයඩරඹ ඳවත ඳරි ව 

භන්තවිත සේ. 
 

 බහඳ   - ෘෂිර්භ අභහතහාංල සල්ම් 
 හභහජි - සොවිකන ාංර්ධන සොභහරිස කනයහල් 
 හභහජි - ප්රධහන ණහධිහරී (ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ) 
 හභහජි - බහලයඩහහය විසලේ ාඩසඹෝජිත 

 

අයදාදලේ ප්රධහන ආදහඹම් ප්රබඹ:-  

 අයමුදර වහ න ප්රධහන ආදහඹම් භහර්ඹ සොවිසත සරොතරැයිසං අසරවි ආදහඹසභන්ත  ඹම් 

ප්ර ලතඹක් ඵත්, එඹ විටින්ත විත කහ  සරොතරැයි භලයඩරඹ භඟ හච්ඡහ ය තීයණඹ ය ත 

ියතු ඵත් බහයහය ඔහාපුසේ වන්ත ය ඇත. 

ලණ ශේලත ලර තරැයිඹ:- 

අාං 95/1317/105/081 දයණ අභහත භලයඩර ඳත්රිහ භඟින්ත සොවිසත සරොතරැයිඹ 

භළසඹන්ත 1963 අාං 11 දයණ  මුදල් ඳනසත් 17 (2) න්ත ඹ ප්රහය විර්කන ඳනත භහර්සඹන්ත 

සො, න්තසේ බහයහය අයමුදරත ඹළවිඹ ියතු න ඳරි ව ඒහඵද්ධ අයමුදරත ඵළය කිරීභ වහ අභහත 

භලයඩර අනුභළ ඹ රඵහ දී ඇත. 

ෘෂිහර්ීම තියතු වහ න යකසං සදඳහර්තසම්න්තතු වහ ආඹතන භඟින්ත ඉ වරිඳත් යනු රඵන 
ාංර්ධන සඹෝකනහ වහ සොවින්තසේ බහයහය අයමුදලින්ත මුදල් රඵහසදනු රළසබ්.සභභ ණඹ  වගු 
හලීන, සටි හලීන වහ සනත් ණඹ ලසඹන්ත  රඵහසදන අතය ඒ අනු 2016 ර්සංදී ඳවත ඳරි ව 
සොවින්තසේ බහයහය අයමුදලින්ත මුදල් රඵහ දී ඇත. 
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ාංර්ධන ළඩතවන්ත වහ එහි ප්ර ඹ ;- 
 
සොවිකන ාංර්ධන  සදඳහර්තසම්න්තතු 
 
 
 

දිසත්රික්ෂ භට්නලම් ලඳ ලව ය ණඵඩහ ඉදි කිීභ, ේිලඹහ වහ ලභ කයහණර  ග්රහීකඹ සුළු හිභහර්ණ 

පුනුත්තහඳනඹ, භහතය කස.සභහර්ණ ඉදිකිීභ, ේණේලභෝදය කයදිඹ ඳහරන ළඩනවන, ර්හ භහඳක 

ශේ කිීභ, පිංත්ත අදාක ප්රතිංසකයකඹ, ලකෝයලශව ඇර ප්රතිංසකයකඹ, අම්ඳහය භික්ෂකහලි 

ඳහන්තණහ ඳහය ප්රතිංසකයකඹ, අලුත් වේ භංණරය, පුඑන්ත ඇති අක්ෂකය 500 ක ඳභක කුඹුු 

නළත ණහ කනයුතු දවහ කස කිීභ,ණම්ඳව ශේදයහ ත්ත අර ඳළති ඵළම්භ වහ ට්රළක්ෂනර් ඳළන්තනුභ ඉදි 

කිීභ, දික්ෂළ, ේිලඹහ, යහම්ඳලඩ්ඩිකුරම් වහ පුභේණසකන්තද ඹන ළේ ප්රතිංසකයකඹ, ණම්ඳව 

දිසත්රික්ෂකලේ ආඩි අම්ඵරභ ලඳ ලව ය ණඵඩහ අලුත් ළඩිඹහ කිීභ, ඉවශ ඉඹුේලණ ඩ ට්රළක්ෂලභෝ 

වංදිලේ සින දිලන තිරකයත්න භහත ප්රතිංසකයකඹ කිීභ,  ලණ ශේ ඵළංකු කඹ, භවනුය වරක 

වී ණඵඩහ ඉදි කිීභ, අක්ෂකය 05 කහඵිලක ලයඩ්ලේඩි ඳළලඳ ේ ණහ, ජරජ ලහක භන්න්ත ඳිය 

හිතකහීක කහඵිලක ලඳ ලව ය ිලසඳහදනඹ  ඹන ළඩනවන්ත සිදුකය ඇත.  

 
 වසත්රික් සල්ම් හර්ඹහර 
 
 
 
ෘෂිභහර් ඉ වකිරීභ, ,  සේරහ ළනීසම් භත් ඉ ව කිරීභ, බිම්භල් , කිරිඅර, ළල්අර , සදොඩම් 
ේ ඹහඳෘතීන්ත  වහ සරොකු ළූණු බීක ාඩසඳහදන හඳෘ ඹ ( සොවි ඵළාංකු භගින්ත) ියදු ය ඇත.  
   

 
ඳශහත් බහ  
 
 
 
 
  වසත්රික් ෘෂිර්භ පුහුණු භධසථහන ාංර්ධනඹ කිරීභ , ෘෂි ළිාං ඉ ව කිරීභ, ව  සනත් ාංර්ධන 
ළඩතවන්ත ියදුය ඇත. 

 

කස.ස යක්ෂක භේඩරඹ 

 

 

 
1918 සටි ඇභතුම් සේහසේ ආයම්බ හසතු ස, භ, ෘෂි ළිාං ඉ වකිරීභ - සප්රේභහ  භවත්ීමඹ 
(සඳොසශොන්තනරු) ෘෂි ළිාං ඉ වකිරීභ - පුාංචිඵලයඩහ භවතහ (සඳොසශොන්තනරු). 

  

ලක ශම ශේලස ශේදයහරඹ 

 

 

 
ෘෂි හඳහය නළාං, භ වහ භහීම ළඩතවන ියදුය ඇත.  
 

කස.ස යහඳහය භේඩරඹ  
ෘෂි හඳහය සොවි ම්භහන උත්ඹ වහ, 

  

රඵහ දුන්ත මුදර ු.මි. 88.41  විඹදම් ශ මුදර ු.මි 69.45 ප්රතිලතඹ 78 % 

රඵහ දුන්ත මුදර ු.මි. 37.86  විඹදම් ශ මුදර ු.මි 12.42 ප්රතිලතඹ 32 % 

 

රඵහ දුන්ත මුදර ු.මි. 37.86  විඹදම් ශ මුදර ු.මි 12.42 ප්රතිලතඹ 32 % 

 

රඵහ දුන්ත මුදර ු.මි. 0.93  විඹදම් ශ මුදර ු.මි 0.93 ප්රතිලතඹ 100 % 

 

රඵහ දුන්ත මුදර ු.මි. 0.50  විඹදම් ශ මුදර ු.මි 0.49  ප්රතිලතඹ 98 % 

 

රඵහ දුන්ත මුදර ු.මි. 0.6  විඹදම් ශ මුදර ු.මි 0.6 ප්රතිලතඹ 100 % 
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ජහතික ආවහය ප්රර්ධන භේඩරඹ 
ඵඩ ඉරිඟු ීමර ව ළනීභ ව සෝඹහ සඵෝාංචි ීමරදී ළනීභ වහ, 

 

 

 

 

 

ලණ ශේජන ංර්ධන ලදඳහර්තලම්න්තතුර්තලදණම්ලඳ ත ළ ප්රතිංසකයකඹ 

   
 

   

    . 

 

 

 

 

 

 

 

ූලරය කශභනහකයකඹ :-  

අයදාදලේ ලඳ ළී ආදහඹමින්ත සථහය තළන්තඳතුර දාදේ ආලඹෝජනඹ කය ඇති අතය අදහශ සථහය 

තළන්තඳතුර ලඳ ළී ආදහඹමින්ත අදහශ යහඳසති වහ දාදේ රඵහ ලේ. අයදාදේ අලයතහඹ භත ඉේලීම් 

ඳිදි භවහබහේඩහණහයලඹන්ත ලණ ශේලත ලර තරැයි ආදහඹලම් දාදේ රඵහ ණත වළක. 

ළඹ ඇසතලම්න්තතු :- ු.මි. 429 (2016 ර්ඹ) 

ආදහඹම් ගිණුභ :-  2015 - ලඳ ළී ආදහඹම් ු.මි. 55.2කි. 2016 ලඳ ළී ආදහඹභ ු.මි.  54.80 කි. 2015 ශේශේධ 

ආදහඹම් ු.මි. 0.08 කි. 2016 ලනත් රළබීම් ු.මි. 0.026 කි. 2015 දාළු රළම ම් ු.මි. 55.26කි. 2016 ලර් 

දාළු රළබීම් ු.මි. 54.83කි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රඵහ දුන්ත මුදර ු.මි. 20  විඹදම් ශ මුදර ු.මි 20  ප්රතිලතඹ 100 % 

 

102.ළ තර පිරි 

සයොන්තභඩ ඹන්තර 

ආධහයසඹන්ත ඉත් කිරිභ 

 

101.ලදණම්ලඳ ත ළ 

ංර්ධනඹ කිීභන 

ලඳය ේ ම හි වී ළ 

තුර ලය න්ත භඩ පිී තිබූ 

ආකහයඹ 
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5. අබයන්තතය ශේණකනඹ 

අබන්තතය විණනඹ ඹනු ාංවිධහනඹ අබන්තතය ඳහරන ඳද්ධ සං ක්රිඹහහරීත්ඹ ඳරීක්හ 

කිරීභ වහ ඇ කභ ියදුය අල ාඩර්සද්ල රඵහදීභ වහ පිහිටුහ ඇ  සහධීන ඇ කම් ඒඹකි. 

මු.සය.133 ඹතසත් දක්හ ඇ  යහකහරි, කීම් වහ හර්ඹඹන්ත ඉටුකිරීභ උසදහ ෘෂිර්භ 

අභහතහාංලසං සල්ම්තුභහසේ ෘජු අධීක්ණඹ ඹතසත් ක්රිඹහත්භ න ඒඹක් සර සභභ අාංලඹ 

පිහිටුහ ඇත. 

අබයන්තතය ශේණකන අංලලේ කහර්ඹබහයඹ:- 
 

i. අභහතහාංලසං තියතු ම්ඵන්තධසඹන්ත ක්රිඹහත්භ න වඳුන්තහ දී ඇ  අබන්තතය ඳහරනසං 

ප්රභහණත් ඵ වහ විධිභත් ඵ පිළිඵ අලයඩ මීය ක්ණඹ ව සහධීන ඇ කභක් ය 

සල්ම්යඹහ සත හර්තහ කිරීභ. 
 

ii. අභහතහාංලඹ සත ඳළරී ඇ  ාංර්ධන හඳෘ  ව සඹෝකනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ, ළරසුම් 

වහ ළඩතවන්ත අසහාක්ෂිත ඳරි ව අභහතහාංලසං අයමුණු ඉටුන ඳරි ව හර්ඹක්භ වහ පරදහ ක 

ක්රිඹහත්භ , භ  ව ප්ර ඹ පිළිඵ සහධීන ඇ කභක් ය සල්ම්යඹහ සත හර්තහ කිරිභ. 

2016 ර්සං රඵහ ඇ  ප්ර ඹ 

i) හර්තුභඹ ලසඹන්ත විනණ ශභනහයණඹ ීමටු රැස, ම් 4 ඳත්හ ඇත.  
 

ii) විණන  ඳරීක්ණ 40ක් ියදුය හර්තහ ඉ වරිඳත් ය ඇත. 
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කස.සකර්භ ලදඳහර්තලම්න්තතු 
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දළක්ෂභ 
 

“කහ  සෞබහ උසදහ ෘෂිහර්ීම විශිසඨත්ඹ හක්හත් ය 
ළනීභ ” 

 

 

 

 

ලභලවය 
 

“න  වියණු ෘෂිහර්ීම තහක්ණඹ කනනඹ ය හහාත කිරීභ ව 
අදහර සේහන්ත සො, න්ත සත ළඩි අධහයණඹක් හිත ියඹළුභ 
ඳහර්ලරුන්ත සත රඵහදීසභන්ත කහ සං ආවහය ව සඳෝණ 

සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ සඹෝ ව  යහය ෘෂිහර්ීම 
ාංර්ධනඹක් අත්ය ළනීභ ” 
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6. අභහතයහංලඹ ඹනලත් ක්රිඹහත්භක ආඹතන. 

6.1 කස.සකර්භ ලදඳහර්තලම්න්තතු  

ආඹතනඹ පිහිටුවීභ. 

1911 ර්සං රාංහසේ ළිය හර්ථහක් සරියන්ත අනුභත ය (Ceylon session Paper - 1911 ) 

රහාංකීඹ භහකඹතභ හර්යක්ෂභ  සරියන්ත  ෘෂි ඳර්සංණ ියදුය, ඒහ ආදර්ලනඹ ය එභ දළනුභ භත 

උඳසදස රඵහදී ඒහසං හිය හභහන කනතහත රඵහ දීභත තියතු කිරීභ වහ  ෘෂිර්භ 

සදඳහර්තසම්න්තතු සථහඳනඹ කිරීසම් අලතහඹ රහ ඵළලීභත ඳත් ර ීමටු ඳනහ ය 13 

ත ඳසු , එනම් 1912 භළයි 20 න  වන ශ්රී රාංහසේ ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු බිහිවිඹ. 

ප්රධහන කහර්ඹඹන්ත ;- 

 ඳර්සංණ භඟින්ත  වයිසන්ත විවිධ ෘෂි ඳහරිරි රහඳ රත උචිත ෘෂි තහක්ණඹ කනනඹ 
කිරීභ. 

 න  වියණු ෘෂි තහක්ණඹ සොවි ප්රකහ අතය හහාත කිරීභ. 

 උස ගුණහත්භ බීක වහ සයෝඳණ ද්ර ාඩසඳහදනඹ සොත සඵදහ වළරීභ. 

 ඳළශෆටි ාංයක්ණ ඳනත, ඳළිසඵෝධ නහල ඳහරන ඳනත, ඳහාංශු ාංයක්ණ ඳනත ව බීක 
ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

 ෘෂිර්භඹ පිළිඵ දෆ අවුරුදු ඩිහාසරෝභහ ඳහඨභහරහක් ඳත්හ සන ඹහභ, සො, න්තත ව 
ාඩරධහරීන්තත අල පුහුණු ළඩතවන්ත ඳළළත්, භ. 

 ආවහය සඵෝ ාඩසඳහදනඹත අදහර භහක ආර්ථි මීය ක්ණ ඳළළත්, භ. 

ජඹ ණළනීභන අලප්ත ක්ෂ.සත තියහය ංර්ධන අයදාණු ;- 

ආවහය ිලසඳහදන ජහතික ළඩනවන, ශේලලව.සත ක්ෂලවත්ර ංර්ධනඹ, ව කස.සකර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ 

උලදහ සිදු කයනු රඵන සිඹලු ංර්ධන ළඩනවන්ත භන්න්ත ස ස වහ ර කස.සකර්භහන්තතඹ වහ 

ඵළලන තියහය ංර්ධන අයදාණු 17 භ ජඹ ණළනීභ ඉරක්ෂක කය ඇත. 

2016 ර්ඹ වහ ප්රතිඳහදන වහ 2016 ලදළම්ඵර් 31 දින දක්ෂහ ශේඹදභ 

 

 

යහඳසතිඹ ූලරධන පුනයහර්තන 

ප්රතිඳහදන 

( ු.මි.) 

ශේඹදභ                      

(ු. මි.) 

ප්රතිඳහදන (ු.මි.) ශේඹදභ                

(ු. මි.) 

1. ඳිඳහරන වහ ආඹතන ලවහ 31.7 28.84 424.50 415.78 

2. කස.සකහර්මික ඳර්ලේක වහ ංර්ධනඹ 458.8 380.81 1,490.0 1,460.51 

3. යහප්ත ති වහ පුහුණු 380.0 364.87 1,185.38 1,149.03 

4. බීජ වතික කිීභ වහ ඳළශෆටි ංයක්ෂකඹ 670.5 610.79 1,199.38 1,158.90 

එකතු 1,541.0 1,365.31 4,299.26 4,184.22 

 

 

ගු xxxiii 
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6.1.1 කස.සකහර්මික ඳර්ලේක වහ ංර්ධන ළඩනවන -  

 ශ්රී රාංහසේ ,  හත ඵරඳහන ප්රධහන සයෝ වහ ඳළිසඵෝධඹන්තත ඔසයොත්තු සදන න ,  ප්රසදද 
3ක් බිහියන රදී. 

o Ld 252 - භහ 2 ½ , යතු ාඩවුඩ්ඩ හිත සටි යවුම් වළඩළ  (ම්ඵහ) ර්සං ,  
ප්රසදදඹකි. හභහන අසළන්තන සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 4.5ක් සේ. සටි න්තන හිත 
ප්රසද්ල ර ර්හ සඳෝෂිත ,  හ වහ සුදුසුඹ. සභභ ප්රසදදසඹහි සොඹම්  ඇද 
ළටීභත රක් සනොන අතය ,  සොශ ඳහළු සයෝඹත වහ ,  සොක් භළසහත ප්රතීසයෝධී 
ඵක් දුඹුරු ඳළශ කීඩෆහත භධසථ ප්රතීසයෝධී ඵක් ද සඳන්තයි. 

o Ld 253 -  වන 85කින්ත ඳරිණත න සභභ ප්රසදදසං වල් ඇතඹ සුදු ාඩවුඩ්ඩ හිත ියහින්ත 
 වළටි (නහඩු) වළඩඹකින්ත ියක්තඹ. හභහන අසළන්තන සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 4.5ක් ඳභණ 
සේ. උස පිසීසම් ගුණසඹන්ත වහ බක්ණ ගුණසඹන්ත ියත් ප්රසදදඹකි. වල් ඇත දුර්ර්ණ 
, භ සසයහි ඉතහ ඉවශ ප්ර සයෝධීතහක් දක්යි. සභභ ප්රසදදසඹහි සොඹම්  ඇද 
ළටීභත රක් සනොන අතය ,  සොක් භළසහත වහ දුඹුරු ඳළශ කීඩෆහත ප්රතීසයෝධී ඵක් ද 
,  සොශ ඳහළු සයෝඹත භධසථ ප්ර සයෝධී ඵක් ද සඳන්තයි. ාඩඹඟඹ සවෝ ාංතුය ාඩහ 
න්තනඹ ප්රභහද න අසථහ රදී ාඩඹඟඹ සවෝ ාංතුය භඟ වරින ප්රසදදඹක් සරත 
සභභ ,  ප්රසදදඹ හ කිරීසම් වළකිඹහ ඳතී. 

o Bg374 - භහ 3 ½, වල් ඇතඹ සුදු ාඩවුඩ්ඩ හිත ියහින්ත  වළටි (නහඩු) වළඩඹකින්ත ියතු ,  
ප්රසදදඹකි. හභහන අසළන්තන සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 5ක් සේ. සභයසතහි ප්රධහන 
ඳළිසඵෝධ වහ සයෝ රත ප්රතීසයෝධී ඵක් සඳන්තයි. 

 
 හඵාඩ සොවිතළසන්තදී හම්ප්රදහයි ,  ප්රසදදර හර්ඹහධනඹ විභසීභත ඳරීක්ණ ියදු ය 

ඇත. රදී. „සුදු හීනටි‟ වහ „භඩතහලු‟ පිළිසළින්ත සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 4.3 වහ 
සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 4.1 අසනු රඵහදුාඩ. සභභ හ ප්රසදද ර ළඩ්ීමඹම් අඩු ප්රභහණඹක්ද 
(0.1ppm) ඹඩ ළඩි ප්රභහණඹක්ද (33.0 වහ 33.5 ppm) වහ ියන්තක් 32.5 වහ 37.2 ppm 
ප්රභහණඹක්ද අන්තතර්ත විඹ. 

 „ඹහඹ‟ ඳදනම් යසන භහරුසන්ත භහරුත කරඹ ළඳ කභ වහ විඹබඳභත ඉඩ වළරීසභහි 
අනුර්තතහ ඳරීක්හ කිරීභත ඳශහත් හරිභහර් සදඳහර්තසම්න්තතුසේ වසඹෝඹ ඇ  
අධඹනඹක් ඳත්න රද අතය කුරුණෆර  වසත්රික්සං භහරුසන්ත භහරුත කරඹ ළඳ කභ වහ 
විඹබඳභත ඉඩ වළරීභ ඹන ක්රභඹ අනුභනඹ කිරීසභන්ත හරිභහර් ාංහ 2-5 සතක් අඩු යත 
වළකි ඵ අනහයණඹ විඹ. 

 සඳොසශොන්තනරුසේ හලිාං ඇර ම්භහනසං දී එක් ඉඩම් සොත ඹහඵද කුඩහ ඳහත්  එක් 
සොත විලහර ඳහත්  ඵත ඳත් කිරීභ අත් වදහ ඵරන රදී. ඵළීම රත ඳවළින්ත ඇ  4%  භූීම 
ප්රභහණඹක් සභභගින්ත ඹළි ප්රසඹෝකනඹත ත වළකි අතය භහනසඹන්ත ම්රු  වන 2 ක් ඉ රි 
යළනීභත වළකි න ඵද අනහයණඹ විඹ. සභභ ක්රභඹ තුළින්ත ,  හසේ පරදහයිතහ වහ 
රහබදහ ක ඵ ළඩි ශ වළකි ඵ භ විඹ. 

6.1.2 අතිලර්ක ආවහය ලඵෝණ 

 න සඵෝ ප්රසදද 2ක් බිහියන රදී. 

o MI ලදදාහුම් ඵඩ ඉිඟු 02 (MI MZ H 02) - සභක්ියසෝසන්ත 
වඳුන්තහ සදන රද CML 451 ව CL024050 අතය මුහුම් භගින්ත 
අභිකනනඹ යන රද ප්රසදදඹකි. හභහන අසළන්තන 
සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 5.5 - 6.5 ඳභණ න අතය විබ 
ඇසළන්තන සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 8ක් ඳභණ සේ. හණික 
සදමුහුම් වහ ළඳීසම්දී සභභ සදමුහුභ ාඩඹාං තත්ත් රදී ඩහ 

103 න ප්රසදද 
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ඉවශ අසළන්තනක් (සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 8ක් ඳභණ) රඵහ සදයි. 

o දාං ඇන (MI 7) - සභභ ආසයහි හභහන අසළන්තන සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 1.5ක් ඳභණ 
සේ.ඳශමු අසළන්තසනන්තභ 80%ත ඩහ ළඩි පරදහක් රඵහ ත වළකිඹ.  

 විසුරුම් කර ම්ඳහදන ක්රභඹ ඹතසත් ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු අහඵාඩ සඳොසවොය ාඩර්සද්ලඹ 
භඟ හඵාඩ ද්ර ාංසලෝධනඹ, සුන්ත සඹදීභ වහ එක් බහවිතහ කිරීසභන්ත අමු ීමරිස සදමුහුම් 
ර පරදහ සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 40ත ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් දක්හ ළඩි ය ළනීභතත්  භතුපිත 
හරි කර ම්ඳහදනඹ වහ ළඳීසම්දී හරිභහර් කර ඳරිසබෝකනඹ 50%ක් ඳභණ දක්හ අඩු ය 
ළනීභතත් වළකි න ඵ සොඹහ සන ඇත. 

 ෆසසුම් කර ම්ඳහදන ක්රභඹ ඹතසත් ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු අහඵාඩ සඳොසවොය 
ාඩර්සද්ලසං සඳොසවොය ීමශ්රිත කර ම්ඳහදනඹ භඟ හඵාඩ ද්ර ාංසලෝධනඹ, සුන්ත සඹදීභ වහ 
එක් බහවිතහ කිරීසභන්ත සරොකු ළූණු පරදහ සවක්තඹහයඹත සතොන්ත 40ත ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් 
දක්හ ළඩි ය ළනීභතත් භතුපිත හරි කර ම්ඳහදනඹ වහ ළඳීසම්දී හරිභහර් කර ඳරිසබෝකනඹ 
50 % ඳභණ දක්හ අඩු ය ළනීභතත් වළකි න ඵ සොඹහ සන ඇත. 

 භවඉලුහාඳල්රභ ක්සේර සඵෝ ඳර්සංණ වහ ාංර්ධන ආඹතනසං, අයරන්තවිර ප්රහසද්ශීඹ 
ෘෂිර්භ ඳර්සංණ වහ ාංර්ධන භධසථහනසං වහ අඟුණසොරඳළරළස සතල් වහ භහ 
සඵෝ ඳර්සංණ වහ ාංර්ධන භධසථහනඹ ඹන සථහන ර එක් සඳොම්ඳඹකින්ත  වනත කරඹ 
ලීතය 60,000ත ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් ාඩකුත් යන අධි ධහරිතහ සර්ඹ ඵර කර සඳොම්ඳ ඳද්ධ  
ඒ ඳවක් සථහඳනඹ ය ඇත.  

 2016 ර්සං සවොභ ඳරිය හිතහමීය  භවහ ඳරිභහණ සොවිඳශ වහ කනහධිඳ  යන්ත ඳදක්භ 
භවඉලුහාඳල්රභ ක්සේර  සඵෝ ඳර්සංණ වහ ාංර්ධන ආඹතනඹත ප්රදහනඹ යන රදී. විඹළි 
රහඳසං ෘෂිර්භහන්තතසංදී ම්ඳත් බහවිතඹ භතුලිත කිරීභ වහ සර්ඹ ඵරඹ තහක්ණසේද 
සොඩ නඟීමන්ත අභ ඵරලක්  භඵයතහක් ඳත්හ ළනීභ තුළින්ත ක්සේර  සඵෝ ඳර්සංණ 
වහ ාංර්ධන අඹහතනඹ වරිත ෘෂිර්භඹ හිත ශ්රී රාංහසේ මුල්භ ඳර්සංණ සොවිඳශ ඵත 
ඳත් විඹ. 

6.1.3 උදයහන ලඵෝණ ංර්ධනඹ  

 න සඵෝ ප්රසදද 3ක් බිහියන රදී. 

o සසල් (න්තසනෝරු සීාඩ 1) - සද්ශීඹ එතන්තසන්ත යණඹ යන රද උස තත්ත්සං 

සීාඩ සසල් ආයකි. සභභ ප්රසදදඹ ඳළනභහ සයෝඹත ප්ර සයෝධීතහ දක්යි. 
o සසල් (න්තසනෝරු යත් සසල්) -අනුර්තතහ වහ ඳරීක්හ සොත ඇ කභත රක් 

යන රද සද්ශීඹ යත් සසල් එතුක් න අතය සවෝතල් ර්භහන්තතඹත වහ අඳනඹන 
අලතහ වහ උචිත රක්ණ ලින්ත ියතු ළඩි අසළන්තනක් රඵහ සදන ර්ඹක් සර වඳුනහ 
සන ඇත. ඳත සයෝඳණ තහක්ණ බහවිතහ කිරීභ භගින්ත සයෝඳණ ද්ර ාඩසඳහදනඹ ියදු ශ 
වළ. 

o ට්තක්හ (ඳද්භහ) - එක් ළරත සඩි 8 ඳභණ පදහක් රඵහ සදන පිසතභඹ ට්තක්හ 
ආයකි. සඩිඹ හභහන ඵය ග්රෆම් 700 – 1000 අතය සේ. ඳත සයෝඳණ තහක්ණ බහවිතහ 
කිරීභ භගින්ත සයෝඳණ ද්ර ාඩසඳහදනඹ ියදු ශ වළ.  

 ෛක විවිධත් ඳරතුරු උදහන හඳෘ  ඹතසත් කුලයඩහසල් ඳරතුරු ප්රසදද ාංයක්ණ 
භධසථහනඹ ාංර්ධනඹ කිරීභත රු.ීමලිඹන 7ක් සන්ත යන රදී. සවක්තඹහය 5 ප්රභහණසං 
න ඳරතුරු උදහන ාංර්ධනඹ යන රදී. විෘත අබහ වහ ම්සම්රන ලහරහසේ ඉ ව කිරීම් 
තියතු ම්පර්ණ යන රද අතය 2016 ඔක්සතෝඵර් 14 න  වන විෘත යන රදී. 
 

6.1.4 දියුණු කයන රද ඹන්තත්ර සත්ර 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 122 

 තාඩ ක්රිඹහහරී ඒ හිත සයෝද වතසර් ට්රළක්තයඹත විශ උසබිම් සහාළි හායඹක් ාඩඳදන 
රදී. සභහි ධහරිතහ  වනත අක්ය 5 ක් න අතය ඵඩ ඉරිඟු, මුාං ඇත, උඳු, ේපි, සෝඹහ සඵෝාංචි 
වහ සුදුසුඹ. 

 බිම්භල් හ ඵෆ පරදහ ක වහ ාඩහය ව ජීහණුවයණඹ කිරීභ වහ බිම්භල් ඵෆ ජීහණුයණඹ 
යන ඹන්තරඹක් (සඵොයිසල්රුක්) එරස සොත වඳුන්තහ සදන රදී. 
 

6.1.5 යහප්ත ති, පුහුණු වහ න්තිලලේදන ළඩනවන 

 සන්තහියහහය, හර්ඹහර, පුසතහර වහ අධඹන ාංකීර්ණ න, යණඹ කිරීභ වහ ඉ ව  කිරීභ 
භගින්ත ෘෂිර්භ විදහර ර ඹටිතර ඳවසුම් ළඩි වියණු යන රදී. 

 කහ  ආවහය ාඩසඳහදන ළඩතවන ඹතසත් ඳසු ඳියන්ත ඇවිද සන ඹන භහ වලිසං සොඹම් ඳළශ 
ියටුන ඹන්තර 313ක් වහ සනත් ඹන්තසරෝඳයණ 3000ත අධි ප්රභහණඹක් සො, න්ත අතය 
සඵදහ දී ඇත. 

 2016/18 අධඹන ර්ඹ වහ NVQ 6 භට්තසම් ෘෂි විදහර 5ත ියසුන්ත 362 ක්ද‚ NVQ 5 
භට්තසම් ෘෂි විදහර 6ත ියසුන්ත 214 ක් ද ඵහ න්තනහ රද අතය NVQ 6 භට්තසම් ෘෂි 
විදහරලින්ත ියසුන්ත 174ක්ද‚ NVQ 5 භට්තසම් ෘෂි විදහරලින්ත ියසුන්ත 137ක්ද ඳහඨභහරහ 
ම්පර්ණ යන රදී. 

 2016 සර් විෘත ශ න්තසනොරුසේ ඉ වශ කහ  ෘෂි සතොයතුරු වහ න්තාඩසේදන 
භධසථහනඹ සත අධක් (සතොයතුරු වහ න්තාඩසේදන) ප්රධහන හර්ඹහරඹ‚ ගුන්ත විදුලි සොවි 
සේහසේ ඳුයත ඒඹ‚ ශ්ර දෘල භධසථහනසං ග්රළෆික් වහ සතොයතුරු තහක්ණ අාංලඹන්තද 
රැසන ඹනරදී. 

 ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතුසේ හලීන තහක්ණ ඳණිවිඩ රඵහසදන “සොවිබිභත අරුණළු”, 
රඳහහිනී ළඩතන්ත 47ක් (ෆභ ඉරිදහ  වනභ ඳ. 6.30ත) වහ ෘෂිර්භ ක්සේරසං හර්ථ වූ 
ආදර්ලභත් සොවි භවත්භ භවත්මීය න්ත වඳුන්තහ සදන “ීමහිත  වනුසෝ” රඳහහිනී ළඩතවන්ත 38 
ක් (ියකුයහදහ ඳ. 6.15ත) වහ “සත ඵත භත” රඳහහිනී ළඩතවන්ත 10ක් (ෆභ භභ 
සදන ියකුයහදහ ඳ. 6.15ත) 2016 ය තුශ කහ  රඳහහිනී සේඹ ඔසසේ විහලඹ යන 
රදී. “යන්තබිභත අරුණලු” විනහඩි 30ක් ඳභණ වූ ෘෂිර්භ හර්තහභඹ ළඩතවන්ත 26 ක් සහධීන 
රඳහහිාඩ භඟින්ත ද “ භරයම් භූම් ” සදභශ ළඩතවන්ත 20 ක් න්තතම් නහලිහ ඔසසේ ද ශ්රද්ධහ 
නහලිහ ඔසසේ ළඩතවන්ත 10 ක් වහ යාංගිරි නහලිහ භඟින්ත ළඩතවන්ත 10 ක් ද ියඹත 
නහලිහ ඔසසේ ළඩතවන්ත 09 ක් ද ාඩසඳහදනඹ ය විහලනඹ වහ ෘෂිර්භ 
සදඳහර්තසම්න්තතු භඟින්ත ාංවිධහනඹ ය ම්ඳත් දහඹත්ඹ රඵහසදන රදී. 

 2016 ය තුශදී සොවි වන යණ උඳසද්ලන සේහ ඔසසේ සොවි ළතළු 24,278ක් වහ 
සයිහා , ඩිසඹෝ ඇභතුම් 19ක් තුලින්ත විඳුම් රඵහදීභ ියදුය ඇත. 

 විවිධ සඵෝ හන්ත පිළිඵ ඵහු භහධ ාංියත්ත තළටි (IMMCDs) 56 ක් ාඩසඳහදනඹ ය ඇ  
අතය 2016 ය තුරදී, ීම ව හ වහ  ියාංවර භහධසඹන්ත ාංියක්ත තළටි 01ක් ාඩසඳහදනඹ ය 
ඇත. සභභ ාංියක්ත තළටි ෘෂිර්භ පුහුණු තියතු වහත් සඹාං අධඹන තියතු වහත් 
විවිධ ාඩරධහරීන්තත බහවිතහ ශවළකි සේ.   

 2016 ය තුශදී ගුන්ත විදුලි සොවි සේහ ඔසසේ  ඹත ළඩතවන්ත 32 ක් විහලනඹ ය 
ඇත. ෘෂිර්භඹ වහභ සන්තවූ ගුන්ත විදුලි නහලිහක් ආයම්බ කිරීසම් අලතහඹ 
අධහයණඹ ය ඒ සනුසන්ත ක්රිඹහයන අතය, ඒ වහ “ෘෂි FM” සබ් නහලිහ පුසයෝහමීය  
සභසවඹක් ඉටුයයි. සභභ ෘෂි FM ගුන්තවිදුලිඹ www.krushifm.lk ඔසසේ විහලනඹ සසර්. 
සභඹ සභොඵයිල් දුයථන ඔසසේ ද ශ්රණඹ ශ වළකි න සේ Android App වඳුන්තහ දී  සබ්. 
සභභ සබ් නහලිහසේ ළඩතවන්ත වහ විවිධ ඳහර්ලරුන්ත උදහ: අඳනඹන ෘෂිර්භ 
සදඳහර්තසම්න්තතු, ත් ාඩසඳහදන වහ සෞ සදඳහර්තසම්න්තතු, වදබිභ අධිහරිඹ ම්ඵන්තධ 
ය ළසන්ත.  

 ෘෂි ප්රහල ඒඹ භඟින්ත 2016 ය තුශදී න ප්රහලඹ 10ක් (48,760 පිතඳත්) ප්රහල ඹතඳත් 
ය ඇ  අතය නළත මුද්රණඹ යන රද ප්රහලන 21ක් (91,500 පිතඳත්) මුද්රණඹ ය සඵදහ වළය 
 සබ්. සභභඟින්ත ප්රහලන අසරවි භධසථහන තුළින්ත රුපිඹල් ීමලිඹන 2.7ත ඩහ අදහඹභක් 
උඳඹහ ළනීභත වළකි ,  ඇත. භහිය ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතුසේ සබි පුත් ඳත්රිහක් ඊ - 
සම්ල් ලිපින 5000ත ඳභණ න රදී. එභඟින්ත ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතුසේ තියතු පිළිඵ 
අසනකුත් ඳහර්ලරුන්ත දළනුත් සසර්. 

http://www.krushifm.lk/
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6.1.6 බීජ වතික කිීභ වහ ලයෝඳක ද්රය ිලසඳහදන ළඩනවන 

බීජ වහ ලයෝඳක ද්රය ංර්ධනඹ 

 205/16 භව න්තනඹ වහ ලිඹහඳ වාංචි බිත්තය ,  බුල් 68‚458ක්ද ‚ 2016 ඹර න්තනඹ වහ 
බිත්තය ,  බුල් 45‚108ක්ද ාඩඳදන රදී. (භසත හර්ෂි ාඩසඳහදනඹ බුල් 113‚566 ) ඒ අනු 
ඉරක්ත හර්ෂි කහ  ලිඹහඳ වාංචි බිත්තය ,  අලතහසඹන්ත 25%ක් ළඳ කභ අභිඵහරීමන්ත 
හර්ෂි ලිඹහඳ වාංචි බිත්තය ,  අලතහසඹන්ත 80 %ත අධි ප්රභහණඹක් ළඳ කභත ෘෂිර්භ 
සදඳහර්තසම්න්තතු භත් ,  ඇත. 

 2016 සර් අ සර් ආවහය සඵෝ බීක ාඩසඳහදනඹ කිසරෝ ග්රෆම් 1‚117‚999 ක් විඹ. එභ 
ප්රභහණඹ කහ  සෝඹහ බීක අලතහසඹන්ත 54% ක් ද, මුාං බීක අලතහසඹන්ත 37% ක් ද, 
කුයක්න්ත වහ ීමරිස බීක අලතහසඹන්ත 27% ඵළගින්ත ද, උඳු බීක අලතහසඹන්ත 25% ක් ද 
ළපිරීභත භත් විඹ. 

 2016 සර් ඳළ  ාඩඹඟඹ වහ අධි ර්හ තත් අ සර් ආවහය සඵෝ ාඩසඳහදනඹත අහිතය 
සර ඵරඳෆ අතය සභඹ සරොකු ළූණු ඵල්ඵ ාඩසඳහදනඹත දළඩි ඵරඳෆභක් ඇ  ශ ඵළවින්ත 
රඵහත වළකිවූ අසළන්තන අසහාක්ෂිත ප්රභහණසඹන්ත 10%ක් විඹ. 

 

 යකසං බීක සොවිඳර ර එරළු ූලලි බීක කි.ග්රෆ. 1961ක් ද, සොවිඳර වහ සොන්තරහත් සො, න්ත 
භඟින්ත ම්භත එරළු බීක කි.ග්රෆ. 10,654 ක්ද ාඩඳදන රදී. 

 සදඳහර්තසම්න්තතු සොවිඳර තුලින්ත ඵද්ධ ඳළශ 549,328 ක් ද , මුල් ඇද්ද දඬු ළඵලි 54,886 ක් ද, 
බීක ඳළශ 599,959 ක් ද, අාංකුය 90,070 ක් ද, ාඩඳදන රදී. 

 1999 අාං 35 දයණ ඳළශෆටි ාංයක්ණ ඳනසත් වහ 2003 අාං 22 දයණ බීක ඳනසත් සයගුරහිය 
සටුම්ඳත් වහ උඳසල්න ියාංවර, සදභශ වහ ඉාංග්රීිය බහහ තුසනන්ත පිළිසඹශ සොත ාඩරීක්ණඹ 
වහ නී ඳ  සදඳහර්තසම්න්තතු සත බහයසදන රදී. 

 බීක ඳනත ඹතසත් බීක වසුරුන්තනන්ත 499 ක් ලිඹහඳ වාංචි යන රද අතය ලිඹහඳ වාංචිඹ අළුත් කිරීම් 
639 ක් ියදුයන රදී. 

 , , එශළු වහ සොශ එශළුර ඒහඵද්ධ ඳළිසඵෝධ ඳහරනඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩතවන්ත හහා  
ාඩරධහරීන්ත 756ක් වහ සො, න්ත 1,462ක් සනුසන්ත ියදු යන රදී. 

 

 

සමාජීය බලපෑම ;-  

       

 

 
 

6.1.7 බීජ වතික කිීභ වහ ඳළශෆටි ංයක්ෂකඹ 
 

 ඳයන්තතන්තහි වහ මුරුන්තන්තහි බීක ඳරීක්හ කිරීසම් ඳර්සංණහහයඹ වහ බීක ව  කිරීසම් 

සේහසේ ප්රහසද්ශීඹ හර්ඹහර ර ඉ වකිරීම් ියදු ය ඇත.  

 බීක ඳනත ඹතසත් බීක වසුරුන්තනන්ත ලිඹහඳ වාංචි කිරීභ අලයඩ ියදු සසර්. 

 (  104 -105 )  දාුන්තකන්ත බීජ වතික කිීලම් ලවඹ (106-107)ඳලසචහත් ඳහරන ක්ෂලවත්රඹ - ණන්තලනෝු 
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 ගුණහත්භ ඵ ඇ කභත ඳර්සංණහහයරදී අවඹු සර සශසඳොසරන්ත රඵහත් බීක ාඩඹළ ව 

ඳරීක්හත රක් යන රද අතය ප්ර පර බීක වසුරුන්තනන්තත රඵහසදන රදී. 

 බීක ඳනත පිළිඵ දළනුම්ත් කිරීසම් ළඩතවන්ත ඳළළත්, භ ියදුසසර්. ඳලිසඵෝධ නහල ාඩඹළ ව 

වහ ඵඩහ ඳවසුම් ඉ ව සසයීමන්ත ඳතී. 

 ාඩරධහරීන්ත වහ කහනභඹ නුමුහුම් ඵ වහ ේපි ප්රසදද වඳුනහළනීභ පිළිඵ පුහුණු, ම් ඳත්න 

රදී. 
 

6.1.8 සබහවි ම්ඳත් ශභනහයණඹ - ඳහාංශු ාංයක්ණ ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ  
 
භධභ දුයසං ෘෂිහර්ීම ඉඩම්ර ියදුන ඳහාංශු හදනඹ ාඩහ සොවි බිම්ර පරදහයිතහඹ 

ක්රභසඹන්ත ඳවත ළසතීමන්ත ඳතී. සභඹ අභ යළනීභ කහ  අලතහඹක් න අතයභ ඳහාංශු 

ාංයක්ණඹ වහ ඵළදී ඳ න කර ාංයක්ණඹ සභභ ප්රසද්ලඹ තුර ක්රිඹහත්භ කිරීභතුලින්ත ප්රධහන කර 

සඳෝ ප්රසද්ලඹ න භධභ දුයසං ාංහන්ත දවහ න අඳදහ කරඹ ක්රභත් ාඩඹහභනඹකින්ත 

ියක්ත මුදහවළරීභ තුලින්ත අසනකුත් ඳවර කරහධහය ප්රසද්ලඹන්ත ආයක්හ කිරීභ ියදුසසර්. රඵහ දුන්ත 

ප්ර ඳහදන  රු.ීම. 5 කි. ූලර හා ය ඹ රු.ීම. 4.33 කි. 

භහජීඹ ඵරඳෆභ ;- 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.9 ඩිනම් බීක සොවිඳශ ාංර්ධන ළඩතවන 
 හරි භහර් වහ කර ඳවසුම් ළඩි  වියණු කිරීභ ඹතසත් න්තතසල්, සඳොසශොන්තනරු, 

උඩයදළල්ර වහ ඵතඅත සොවිඳශර හරි භහර් ඉ වයන රදී. 

 ඵතඅත බීක ළරසුම් භධසථහනඹ න, යණඹ ය ඇත. 
 

6.1.10 බීක ාඩසඳහදන වහ ීමරදී ළනීසම් ළඩතවන 
 සොන්තරහත් ීමරදී ළනීභ ඹතසත් ලිඹහඳ වාංචි වහ ව  ශ අ සර් ආවහය සඵෝ 

බීක සභ.සතො. 849ක් ද, ව  ශ බිත්තය ,  බුල් 56,917ක් ද, ම්භත එශළු බීක 
සභ.සතො. 6ක් ද ීමරදී සන ඇත. 

 
 

 

(108-109-110 )ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්රභ වඳුන්තහ සදීමන්ත ෘෂි ඉඩම්ර පරදහඹත්ඹ ඉවර නළාං, භ, සුදුසු කර ම්ඳහදන ක්රභ  වඳුන්තහ 

සදීමන්ත ඳහාංශු වහ කර ම්ඳත උඳරීභ ප්රසඹෝකන රඵහ ළනීභ, අල තහක්ණි දළනුභ වහ ඳවසුම් රත සේරහත රඵහ සදීමන්ත 

සො, න්ත උනන්තදු  කිරීභ - ක්සේර ාඩරීක්ණඹ. 
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ලණ ශේජන ංර්ධන ලදඳහර්තලම්න්තතු 
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දළක්ෂභ 

“ශ්රී රහාංකීඹ සොවි කන භහකසං ව ියඹලු ෘෂිහර්ීම ඉඩම් 
ර  යහය ාංර්ධනඹ ” 

 

 

 

 

ලභලවය 

“  ශ්රී රහාංකීඹ සොවි කන භහකසං  යහය ාංර්ධනඹ ව 
ියඹලුභ ෘෂිහර්ීම ඉඩම් ලින්ත ප්රලසථ පරදහයිතහ රඵහ ත 

වළකි න ඳරි ව න ආඹතාඩ, වහඹ, ෛන  වහ 
ශභනහයණ සේහන්ත ළසීභ වහ හරහනුරඳ 

ඳත්හසන ඹහභ ” 
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6.2.සොවිකන ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතු  
 

ඳනතත අනු ආඹතනඹ ;- 
එසතක් ඳළ  ආවහය සදඳහර්තසම්න්තතු අසවෝිය යීමන්ත, ශ්රී රහාංකීඹ සොවි කනතහත අල 
ඳවසුම් ළඳ කසම් අයමුණින්ත 1957 ඔක්සතෝඵර් භ 01  වන සොවිකන සේහ සදඳහර්තසම්න්තතු 
ආයම්බ ය ඇත.1958 අාං 01 දයණ කුඹුරු ඉඩම් ඳන න්ත ඵර න්තන රද සභභ සදඳහර්තසම්න්තතු 
සම් න විත 2000 අාං 46 දයණ සොවිකන ාංර්ධන ඳනත වහ එහි ාංසලෝධනඹන්ත අනු සොවිකන 
ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතු නීමන්ත ක්රිඹහත්භ සේ. 

 

අයදා                 ණු වහ ප්රධහන කහර්ඹඹන්ත. 
 

• යකසං ෘෂිහර්ීම ප්ර ඳත්  රත අනුකර ෘෂිහර්ීම ඉඩම් සඹද, භත අදහර විධි 

විධහන ළරළස, භ.  
• ෘෂිහර්ීම ඉඩම් හිීමඹන්ත, ෘෂිහර්ීම ඉඩම් හිීම සො, න්ත ව භුක් රුන්තද /අ 

සො, න්තසේ හ අයි හියම් ආයක්හ කිරීභ වහ න විධි විධහන ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  
• සොවි ාංවිධහන ලිඹහ ඳ වාංවි කිරීභ ව ඳත්හසන ඹහභ ම්ඵන්තධ ාඩසඹෝ ෆදීභ ව එභ 

විධි විධහන ක්රිඹහත්භ , භ තවවුරු කිරීභ.  
• සොවිකන ාංර්ධන බහ සථහපිත කිරීභ ව ඒහසං ඵරතර ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ භඟ 

සඳන්ත, භ ව අධීක්ණඹ.  
•  වයින පුයහ ඳත්නහ ෆභ සොවිකන ාංර්ධන බහ ඵර ප්රසද්ලඹභ අදහර ෘෂිහර්ීම 

ඉඩම් පිළිඵ සතොයතුරු ඇතුශත් ෘෂිහර්ීම ඉඩම් නහභ සල්න පිළිසඹර ය ාංසලෝධනඹ 

වහ ප්ර සලෝධනඹ ය ඳත්හසන ඹහභ. 
• ෘෂිහර්ීම ඉඩම් රත අදහර අ සොවි ළතළු ව සනත් සොවි ආයවුල් විඳීභ වහ 

තියතු කිරීභ.  
• සුළු හරි ර්භහන්තත ව කර ප්රබඹන්තසේ පරදහ කතහඹ, ආයක්හ, ාංයක්ණඹ ව 

ශභනහයණඹත අදහර න විධි විධහන ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  
• සොවිකන ාංර්ධන ඳනත වහ යකසං ෘෂිහර්ීම ප්ර ඳත්  උල්රාංනඹ යීමන්ත 

ක්රිඹහත්භ න ඳහර්ලඹන්තත එසයහි ෛන  ක්රිඹහභහර් ළනීභ.  
• යකසං ෘෂිහර්ීම වහ හලීන ාංර්ධන හඳෘ  ක්රිඹහත නළාං, සම්දී සනත් ආඹතන 

සත අල න්තනහවූ ආඹතාඩ, ෛන , වහඹ වහ ශභනහයණ සේහන්ත ළරසීභ. 
    

ජඹ ණළනීභන ඉරක්ෂක කය ඇති තිය හය ංර්ධන අයදාණු. 
සොවිබිම් ආශ්රිත හ ශ වළකි ියඹලුභ ඉඩම් පරදහයි සර හන්ත දවහ සඹොදහ ග්රහීමඹ  
සොවිකනතහසේ ආර්ථිඹ නහ ියටුවිභත වහ යත තුශ  යහය ාංර්ධනඹක්  ඇ  කිරිභ උසදහ  
සොවිකන ාංර්ධන සදඳහර්තසම්න්තතු 2016 ර්ඹ තුශ ඳවත දවන්ත ළඩතවන්ත ක්රිඹහත්භ 
සසර්. 
ලභභ  ළඩනවන ඹන  ලත් :- 

 
01. පුයන්ත ,  ඇ  එසවත් නළත ,  හ වහ සඹදවිඹ වළකි කුඹුරු නළත හ ය, භ වහ 

අල ඹටිතර ඳවසුම් රහ දීභ. 
02. පුයන්ත ,  ඇ  එසවත් කිියසේත් ,  හ ශ සනොවළකි කුඹුරු ඉඩම් සනත් ආවහය සබෝ හ 

කිරිභ වහ සඹොදහ ළාඩභ ව ඊත අල ඹටිතර ඳවසුම් ළරසීභ. 
03. ියඹළුභ ළඩිබි ව ගිඹ හරි ර්භහන්තත අමුණු ව ඇශ භහර් ප්ර ාංසයණඹ. 
04. ාංතුය ඳහරනඹ වහ ාංතුය වහාඩ අභ කිරිභ වහ ළේ ළඹුරු කිරිභ වහ ඇශ භහර් 

පිළිය කිරිභ. 
05. ෘෂිභහර් ප්ර ාංසයණඹ ඹන ාංර්ධන හර්ඹඹන්ත ඉටුසසර්. 
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ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන 2016 – 2018 ත භහමීය  සුළුහරිභහර් ප්ර ාංසයණඹ වහ 
පුයන්ත කුඹුරු අසළද්දීසම් ළඩතවන ඹතසත්  වයින පුයහ පුයන්ත වූ කුඹුරු සවක්තඹහර් 30000 ක් 
ඳභණ නළත හ ය, භත ළරසුම් ය ඇ  අතය සභභගින්ත සොවි ඳවුල් 175000 ත ප්ර රහබ 
හිීමනු ඇතළයි අසහාක්හ සසර්. සභභ ළඩ තවන්ත වහ හර්ෂි බහලයඩහහයඹ භඟින්ත ප්ර ඳහදන 
සන්ත යනු රඵන අතය 2016 කනහරි 01  වන ියත 2016 සදළම්ඵර් 31 දක්හ වූ ලිත් ර්ඹ 
හඳෘතීන්ත ක්රිඹහත්භ හරසීභහ සේ.  වසත්රික් 25 තුර ෆභ සොවිකන සේහ භධසථහනඹක්භ 
ආයණඹ න ඳරි ව සභභ ළඩතවන්ත ක්රිඹහත්භ යන රදී. 
 

6.2.1 සුළු හරි භහර් ප්ර ාංසයණඹ වහ පුයන්ත කුඹුරු අසළද්දීභ 
 
2016 ර්සං දී සුළු හරි භහර් ප්ර ාංසයණඹ වහ පුයන්ත කුඹුරු අසළද්දීභ වහ රු. ීමලිඹන 
1320 මුදරක් සන්ත යන ර ව. සභභ ප්ර ඳහදන භගින්ත  වසත්රික් 25භ ආයණඹ න ඳරි ව හඳෘ  
895 ක් ක්රිඹහත්භ යන අතය එයින්ත හඳෘ  890ක් ළඩ 2016 සදළම්ඵර් 31 න විත අන්ත ය 
ඇත.  2016 සදළම්ඵර් 31  වනත දයහ ඇ  විඹදභ රුපිඹල් ීමලිඹන 1200 කි. 
 
 

6.2.3 ලඵෝණ ශේශේධහංගීකයකඹ ළඩනවන.  
සභභ ළඩතවන්ත තුලින්ත ,  හත සඹොදහ ත සනොවළකි එසවත් සනත් 
 සබෝ හ ශ වළකි පුයන්ත කුඹුරු සනත් ආර්ථි තියත්තත සඹොදහත 
වළකි අන්තදීමන්ත ස කිරීභ සභභ ළඩතවසන්ත  අයමුණ සේ. 2016 ර්සං දී 
සඵෝ විවිධහාංගීයණඹ ළඩතවන වහ රු. ීමලිඹන 50  මුදරක් සන්ත 
යන ර ව. සභභ ප්ර ඳහදන භගින්ත  වසත්රික් 21ක් ආයණඹ න ඳරි ව න 
හඳෘ  98ක් ක්රිඹහත්භ සසර්. 2016 සදළම්ඵර් 31 න විත එයින්ත 
හඳෘ  96  ළඩ අන්ත ය ඇ  අතය එ වනත දයහ ඇ  විඹදභ රුපිඹල් ීමලිඹන 42 කි.  

 

6.2.3 ලණ ශේජන ංර්ධන දිසත්රික්ෂ කහර්ඹහර වහ භධයසථහන අළුත්ළඩිඹහ ව න 
ඉදිකිීම්. 

 
සේහන්ත රඵහ ළනීභත ඳළීමසණන සොවිකනතහ අභිසප්රේයණඹ න ඳරි ව න, න 
තහක්ණි  හ ක්රභ උඳසඹෝගි ය සන ආදර්ල හන්ත හිත න 
ළරළසභත අනු සොවිකන සේහ  වසත්රික් හර්ඹහර, භධසථහන අළුත්ළඩිඹහ 
කිරිභ වහ භධසථහන අළු න්ත ඉ වකිරීභ සභභ ළඩතවසන්ත අයමුණ සේ. සම් 
වහ 2016 ර්සං සන්තයන රද මුළු මුදර රු.ීමලිඹන 175 කි. 
 හඳෘ  හර සීභහ 2016.01.01  වසනන්ත ආයම්බ ,  2016.12.31 
  වසනන්ත අන්ත කිරීභ ාඩඹීමත සේ. (අවුරුද්ද හරසීභහ) 
ඒ අනු  වසත්රික් හර්ඹහර වහ භධසථහන අළුත් ළඩිඹහ ඹතසත් 
 හඳෘ  106 ක්  ක්රිඹහත්භ න අතය එයින්ත ර්භහන්තත 105  ළඩ 2016 සදළම්ඵර් 31  වන න 
විත අන්ත ය ඇත.  වසත්රික් හර්ඹහර වහ සොවිකන සේහ භධසථහන න 
ඉ ව කිරිම් ඹතසත් හඳෘ  15 ක් ක්රිඹහත්භ න අතය ර්භහන්තත 
ියඹල්සරහිභ ළඩ 2016 සදළම්ඵර් 31  වන න විත අන්ත ය ඇත. එ වනත 
දයහ ඇ  විඹදභ රු. ීමලිඹන 165 කි. 
 
  

6.2.4 ලඳ ලව ය ණඵඩහ ඉදිකිිම් 
 
ඵඩහ ධහරිතහ ඉවර නළාංවිභ වහ  සඳොසවොය සඵදහ වළරිභ  ක්රභත් ියදුකිරිභ 
වහ අල ඹටිතර ඳවසුම් ළඩි වියණු කිරීභ ළඩතවසන්ත අයමුණ සේ.   වයින පුයහ   වසත්රික් 14 
ක් ආයණඹ න ඳරි ව සඳොසවොය ඵඩහ 17 ක් ඉ වකිරීභ දවහ 2016 ර්සං රු. ීමලිඹන 50ක්  සන්ත 
යන ර ව.ඉන්ත 2016 ඔක්සතෝම්ඵර් 31  වන න විත හඳෘ  3  ළඩ අන්ත ය ඇ  අතය ඉ රි 
හඳෘ  75%  ත ළඩි සබෞ  ප්ර ඹක් සඳන්තයි. සභසතක් දයහ ඇ  විඹදභ රු.ීමලිඹන 47.04 කි.  

112.ත්රිකුණහභරඹ  වසත්රික්සං තමරමු  
සේහ භධසථහනඹ අළුත්ළඩිඹහ සොවිකන 
සේහ භධසථහනඹ අළුත්ළඩිඹහ 

 

111 . ම්ඳව ඔසත් ඇර ප්ර ාංසයණඹ 

113.ත්රිකුණහභරඹ ඳන්තකුරභ සඳොසවොය 

ඵඩහ 
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* (කහඵිලක ලඳ ලව ය ිලසඳහදන ළඩනවන, "හය රාංහ" ණඹ සඹෝකනහ ක්රභඹ,  ලණතු ණහ 

ළඩනවන, අළුත් වේ භංණරය, සිතදා ලණ ශේ ංශේධහන පිළිඵද ශේසතය අභහතයහංලඹ  ඹනලත් එන 

අදහර ප්රධහන  ළඩනවන්ත ඹනලත් ඇතුශත් කය ඇත.) 

ලණ ශේජන ංර්ධන ලදඳහර්තලම්න්තතුලේ ංර්ධන යහඳසති ර ප්රණතිඹ  

            
   
 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ - අවහය 

සුයක්ෂ.සතතහඹ  

ූලරය ප්රණතිඹ ලබෞතික ප්රණතිඹ 

 ජඹ ණළනීභන අලප්ත ක්ෂ.සත තියහය 

ංර්ධන අයදාණු  1, 2 , 3 ,  
2016 

ප්ර ඳහදන 
රු.ීම. 

2016/12./31 
 වනත විඹදභ 
රු.ීම. 

% 
සබෞ  
ඉරක්ඹ 

සබෞ  
ප්ර ඹ 

% 

ළඩනවන්ත 

අදාක ප්රතිංසකයකඹ 1,999 1,935 97% 1000 1495 150% 

ණංතුය වහිල 

එේරංණහ ප්රතිංසකයකඹ 

ජරහඳහවන ඳේධති /ඇර භහර්ණ ළඩි 

දියුණු කිීභ 

අත්වළය දභන රද ළේ ප්රතිංසකයකඹ 

කස.සභහර්ණ 

* ළේ ප්රතිංසකයකඹ 1,318 1,200 90% 1266 895 71 % 

* ිලර්මිත ඉදිකිිභ 

* හි ඇශ ප්රතිංසකයකඹ 

* ලකත් ඇශ ප්රතිංසකයකඹ 

* කස.ස භහර්ණ ප්රතිංසකයකඹ 

* ණංතුය/ කයදිඹ ඳහරන (Flood 

prone) ජරහඳවන ඳේධති ළඩි දියුණු 

49 42 85% 250 98 39 % 

* ලෝජහන්ත රභඹ (ඇලි/ළටි) 

* ක්ෂෂුදු හිිලඹදා ඳේධති 

ප්රධහන කහර්ඹහරඹ වහ දිසත්රික්ෂ කහර්ඹහර 

අළුත්ළඩිඹහ 

24 22 94% 13 24 184% 

ලණ ශේජන ලවහ භධයසථහන වහ 

ලඳ ලව ය ණඵඩහ අළුත්ළඩිඹහ 

99 95 96% 77 82 106% 

ලණ ශේජන ලවහ භධයසථහන න 

ඉදිකිීභ 

49 47 94% 8 15 187% 

ලඳ ලව ය ණඵඩහ න ඉදිකිීභ       48         44  93% 16 19 118% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගු xxxiv 
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කස.සකහර්මික වහ ලණ ශේජන යක්ෂක භේඩරඹ 
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දළක්භ 

 

“සද්ශීඹ ෘෂිර්භහන්තතසං අග්රන රැරහ, භ තුලින්ත දකුණු 

ආියඹහසේ ඳයභහදර්ශී ෘෂි යක්ෂණ ආඹතනඹ , භ ” 

 

 

 

සභසවය 

 

“ ෘෂිහර්ීම යක්ෂණඹ වහ ආයක්ෂණඹ ළරසීභ වහ 

හූලහි ප්රඹත්නඹන්ත වහ අදහශ ආඹතන ම්ඵන්තධීයණඹ 

තුළින්ත කහතන්තතය පිළිත වළකි විශිසඨ සේහක් ළඳ කභ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 132 

6.3 කස.සකහර්මික වහ ලණ ශේජන යක්ෂක භේඩරඹ 

 ඳනතත අනු ආඹතනඹ ;- 
ව විය ආඳදහ තත්ත්ඹන්ත වමුසේ සද්ශීඹ ෘෂිර්භහන්තතඹ වහ ෘෂිහර්ීමඹහ සුයක්ෂිත කිරීසභහිරහ 
යකඹ සත ඳළරී ඇ  කීභ ඉටුකිරීභ වහ 1973 අාං 27 දයණ ෘෂිර්භ යක්ෂණ ඳනත භඟින්ත 
ෘෂිහර්ීම යක්ෂණඹ සනුසන්තභ වූ එභ යහක යක්ෂණ ආඹතනඹ ලසඹන්ත ෘෂිර්භ යක්ෂණ 
භලයඩරඹ පිහිටුහ ඇත. 1999 අාං 20 දයණ ෘෂිහර්ීම වහ සොවිකන යක්ෂණ ඳනත භඟින්ත 
ෘෂිර්භ යක්ෂණ භලයඩරඹ, ෘෂිහර්ීම වහ සොවිකන යක්ෂණ භලයඩරඹ සර නළත සථහපිත 
යන රදී. 
 අයමුණු :- 

 සද්ශීඹ ෘෂිර්භහන්තතසං අදහනභ අභ කිරීභත ව ආඹතනසං මුර සථහයත්ඹ ඇ  
කිරීභත ඳත්නහ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ ඹහත්හලීන කිරීභ ව න යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ 
වඳුන්තහදීභ. 

 සද්ශීඹ ෘෂිහර්ීමඹහත සථහයත්ඹක් රඵහදීභ වහ ඳ න භහක ආයක්ෂණ සඹෝකනහ 
ක්රභ ඹහත්හලීන කිරීභ ව න ආයක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ වඳුන්තහදීභ. 

 ආඹතනඹත අදහශ න සද්ශීඹ වහ කහතන්තතය තත්ත් ව  රඵහළනීභ. 

 අදහශ අාඩකුත් ආඹතන භඟ භනහ ම්ඵන්තධීයණඹක් ඳත්හ ළනීභ. 

   තෘහා භත් ඳහරිසබෝගි ලයඩහඹභක් ඳත්හ ළනීභ. 

 ආඹතනසං භහන වහ සබෞ  ම්ඳත් ාංර්ධනඹ ව ඳරිඳහරනඹ ක්රභත් වහ විධිභත් 
ඳත්හසන ඹහභ. 

 

හර්ඹඹන්ත:- 

 හ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ (,  වහ අසනකුත් සඵෝ) 

 ඳශු ම්ඳත් යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ 

 ජීවිත යක්ණ සඹෝකනහ ක්රභ  

 සුසත සෞ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභඹ 

 ව විය අනතුරු යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභඹ 

 ෘෂි උඳයණ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභඹ 

 ඵඩහ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභඹ 

 භහක ආයක්ණ ප්ර රහබ සඹෝකනහ ක්රභ  

 සොවි විශ්රහභ ළටුහා ව භහක ආයක්ණ ප්ර රහබ සඹෝකනහ ක්රභඹ 

 ධීය විශ්රහභ ළටුහා ව භහක ආයක්ණ ප්ර රහබ සඹෝකනහ ක්රභ 
 

තියහය කස.සකර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ  උලදහ සිදු කයන රද  ංර්ධන ළඩනවන්ත 

6.3.1.සොවි විශ්රහභ ළටුහා වහ භහක ආයක්ෂණ ප්ර රහබ සඹෝකනහ ක්රභඹ. 
අයමුණු ;- 
 

 1987 අාං 12 දයණ සොවි විශ්රහභ ළටුහා ව භහක ආයක්ෂණ ප්ර රහබ සඹෝකනහ ක්රභ ඳනසත් 

ාඩසඹෝ 2014  භහර්තු භ 14  වනළ  1855/49 අ  විසලේ ළට් ඳරඹ භඟින්ත සොවි විශ්රහභ 

ළටුහා සඹෝකනහ ක්රභඹ ප්ර ාංවිධහනඹ ය 2014 කනහරි 01  වන ියත න සඹෝකනහ ක්රභඹ 

ක්රිඹහත්භ යන රදී. සම් වහ අයමුදල් ලසඹන්ත 2014 අඹළඹ සඹෝකනහ භඟින්ත රු: 

ීමලිඹන 1000ක් රඵහ දී ඇ  අතය 2015 අඹළඹ සඹෝකනහ භඟින්ත රු: ීමලිඹන 5000ක් ඉ වරි 

ය 3 තුර රඵහ දීභත අල ප්ර ඳහදන රහ ඇත. 

කහ  ආර්ථිඹ නහ ියටු, භත භවඟු දහඹත්ඹක් ඳඹන සොවි ධීය ප්රකහ ඹ අවු 60 ඉක්භවූ 

ඳසු සොවිඹහත වහ සොවිඳවුරත ආර්ථි ලක් ඹක් රඵහදීභත සභහි ප්රධහන අයමුණ සේ. දිද්රතහඹ 

එහි ෆභ ආකහයඹකින්තභ ෆභ තළිලන්තභ අන්ත කිීභ ප්රදහන අයදාක ලේ.  
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ප්ර ඹ ;-  

 සොවි විශ්රහභ ළටුහා වහ භහක ආයක්ෂණ ප්ර රහබ සඹෝකනහ ක්රභඹ දවහ  2016 ප්ර ඳහදන සර 

(රු. ීමලි.) 2,556.7 රඵහ  ව ඇ  අතය 2016.12.31  වනත 

විඹදභ (රු. ීමලි.) 2,655.35 කි. මුර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් 

සර 104% කි. සබෞ  ඉරක්ඹ සර හිීමම් රහීනන්ත 

147,521 ඉරක් ය ඇත. 141,260 වහ හිීමම් රඵහ  ව 

ඇත . අත්ය ත් සබෞ  ප්ර ඹ 94 %කි.  

 ධීය විශ්රහභ ළටුහා වහ භහක ආයක්ෂණ ප්ර රහබ සඹෝකනහ 

ක්රභඹ දවහ  2016 ප්ර ඳහදන සර (රු. ීමලි.) 74.5 රඵහ  ව 

ඇ  අතය 2016.12.31  වනත විඹදභ (රු. ීමලි.) 54.75 කි. මුර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 73 

%  කි. සබෞ  ඉරක්ඹ සර හිීමම් රහීනන්ත 5,917ඉරක් ය ඇත. 3,724 වහ 

හිීමම් රඵහ  ව ඇත . අත්ය ත් සබෞ  ප්ර ඹ 63 % කි.  

6.3.2 කස.සකහර්මිකඹන්ත වහ ලතන ඳහර්ල යක්ෂකඹ වඳුන්තහදීභ 

 ෘෂිහර්ීම වහ සොවිකන යක්ෂණ ඳනත භඟින්ත ෘෂි යක්ෂණ භලයඩරඹ සත රළබී ඇ  ඵරතර 

අනු ෘෂිහර්ීමඹන්තසේ ාඩලසකර වහ කාංකර සද්ඳර යක්ෂණඹ කිරීසම් ම්පර්ණ අයි ඹ භලයඩරඹත 

රඵහදී ඇ  අතය දළනත ක්රිඹහත්භ න භහක ආයක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ රත අභතය 

ෘෂිහර්ීමඹන්තසේ සභෝතර් යථ වහ සතන ඳහර්ල යක්ෂණඹ වඳුන්තහදීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ 

ියදුයනු රළසබ්.සභභ සතන ඳහර්ල යක්ෂණඹ වදුන්තහදීභ වහ ාඩසඹෝජිත කහරඹ සථහපිත කිරිසම්දී 

ග්රහමීය ඹ විරැකිඹහ අනුඳහතඹ අභ කිරීභත අඳ ආඹතනඹත වළකි ,  ඇත.   

අයමුණු ;- 

 ෘෂිහර්ීම ප්රකහ විියන්ත ඔවුන්තසේ ෘෂිර්භහන්තතඹ වහ සඹොදහ නු රඵන යථ හවන 

වහ අඩු හරිඹක් ඹතසත් සතන ඳහර්ල, ඹ යක්ෂණහයණඹක් රඵහ දීභ. 

 දයහත වළකි, අන්තතර්ග්රවාඩඹ ව  යහය ආර්ථි ර්ධනඹක් ම්පුර්ණ වහ ඳරදහ රැකිඹහක් 

වහ ළභත සෞයනීඹ ෘත් ඹක් රළබීභ ඹන  යහය ාංර්ධන අයමුන කඹළනීභ අයමුණ සේ 

.  
 

ආසඹෝකනඹ (රු.ීමලිඹන) :-  ීමලිඹන 737 

ප්ර රහබ/ප්ර රහීනන්ත   :-    ෘෂිහර්ීමයින්ත    

ප්රථිපරඹ/ාඩභළවුභ  :- ෘෂිහර්ීමඹහසේ ජීන භට්තභ උස කිරීභ වහ  

ඳන න්ත රළබී ඇ  ඵරතර ප්රහය භලයඩරඹ විියන්ත යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භ යන 

අතය, 2015 සර් ියත ෘෂිහර්ීමයින්තසේ ියඹළුභ සභෝතර් හවන, සශඳර ීමරත ඩහ 20%  

ඳභණ අඩු හරිඹක් ඹතසත් යක්ෂහණයණඹ කිරීභ තුලින්ත ෘෂිහර්ීමඹන්තසේ ක්රඹ ලක් ඹ ළඩි 

කිරීභත දහඹ ,  ඇත. 

 

6.3.3 “ ලකතන අුක ” - ලඳ ලව ය වනහධහය ලඹෝජනහ රභඹ අනුඵේිකත යක්ෂක 

රභඹ 

සභභ සඹෝකනහ ක්රභඹ  ක්රිඹහත්භ කිරීභ 2014/15 භව න්තනසං ියත අඳ භලයඩරඹ සත ඳයන ර ව. 

ඒ අනු, 2016 ර්ඹ තුරදී ද 2016 ඹර න්තනසං දී ව 2016/17 භව න්තනසංදී  සභභ සඹෝකනහ 

ක්රභඹ ඉතහ හර්ථ ක්රිඹහත්භ යන ර ව.  සභහිදී විසලේසඹන්ත සඳොසවොය වනහධහයඹ පිළිඵ 

යකසං න ප්ර ඳත්  රත අනුකර 2016 ඹර න්තනසං දී ව 2016/17 භව න්තනසංදී හරි 

මුදල් අඹ කිරීභකින්ත සතොය හ වහාඩ වහ න්ත ව මුදල් ස, භ ියදු කිරීභත පිඹය සන ඇත. 
 

අයමුණු ;- 

සොවි විශ්රහභ ළටුහා ප්රදහනඹ 
2016.10.12  
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 සභභ සඹෝකනහ ක්රභඹ භඟින්ත ,  හ යන සො, න්තසේ ාඩසඳහදන ක්රිඹහලිඹ  වරින්තනු 
රඵන අතය අධි ාංතුයදඩි ාඩඹඹන්ත තත්ඹන්ත ළාඩ ව විය අඳදහ රදී සොවිකනතහත 
ියදුන ආර්ථි ඳහඩු අභ ය සනීභ දවහ භලයඩරඹ භගින්ත ඉටුයන රද සභසවය 
අ භවත්ඹ. 

 කුගින්තසනන්ත ඳසු, භ අන්ත කිරීභ, ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහ ඉවර සඳෝණඹක් අත්ඳත් 
යළනීභ ව  යහය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඹන   යහය ාංර්ධන අයමුණ කඹ 
ළාඩභ අයමුණ සේ.  

ප්ර ඹ;-  

 සතත අරුණ හ යක්ෂණඹ දවහ  2016 ප්ර ඳහදන සර (රු. ීමලි.) 760.00 රඵහ දී ඇ  

අතය 2016.12.31  වනත විඹදභ (රු. ීමලි.) 255 . 44 කි. මුර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 34 %  

කි. සබෞ  ඉරක්ඹ සර හිීමම් රහීනන්ත 213,913 ඉරක් ය ඇත. 63,862 වහ 

හිීමම් රඵහ  ව ඇත . අත්ය ත් සබෞ  ප්ර ඹ 30 % කි.  
 

6.3.4 කස.ස කර්භ ංර්ධනඹ වහ භහජ ආයක්ෂකඹ - කස.ස යක්ෂක වහ  න්තදි රඵහ 

දීභ දර්ල භත ඳදනම් වූ (INDEX BASE) වහාඩ තක්සේරු ක්රභසේදඹ  
 

දළනත කහතන්තතය ලසඹන්ත හර්ඹක්ෂභ සේහ තත්ත්ඹන්ත ඳත්හසන ඹන හ යක්ෂණ සක්ෂේරසං 
ප්රමු ආඹතන වහ ම්ඵන්තධ , , ඔවුන්තසේ න තහක්ෂණඹ  වහ ශිල්ඳ ක්රභ 
උවහ ාඩීමන්ත සද්ශීඹ වහ කහතන්තතය අදහනම් ශභණහයණ ක්රභසේද 
බහවිතහ කිරීභත ව ඒ ඔසසේ ඉ වරි ර්ඹන්ත තුරදී භලයඩරසං සේහන්ත 
ඉවශ  භට්තභත රැසන ඹහභත ද ළරසුම් ය ඇත. 

විසලේසඹන්ත හ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ ර න්ත ව ස, සම් ක්රිඹහලිඹ 
වහ දළනත බහවිතහ යනු රඵන ඇස භට්තසම් වහාඩ තක්සේරු ක්රභසේදඹ  
සනුත දර්ල භත ඳදනම් වූ (INDEX BASE) වහාඩ තක්සේරු  
ක්රභසේදඹක් ඉ වරිසං දී බහවිතහ කිරීභත සම් න විත ළරසුම් ස ය 
ඇත. 
 ඒ භඟින්ත සොවි කනතහ සත න්ත ව ස, සම්දී ඩහත් හධහයණ වහ 
හර්ඹක්ෂභ 
  ක්රභසේදඹක් අනුභනඹ කිරීභත ළරසුම් ය ඇත. 
අයමුණු ;-  

 න සබෝ හන්ත වහ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ වඳුන්තහ දීභ. 

 හරගුණි දත්ත භත ඳදනම් වූ දර්ලඹක්  වඳුන්තහ දීභ. 

 සො, න්තසේ දත්ත ඇතුශත් MIS භෘදුහාංඹක් සොඩනළාං, භ. 

 ෘෂි අදහනම් පිළිඵ අනතුරු  වළඟ, සම් ඳද්ධ ඹක් සොඩනළාං, භ. 

 ලේලගුණික ලනස වීම්  වහ එහි ඵරඳභ ළරළක්ෂවීභ දවහ කඩිනම් පිඹය ණළනීභ ඹන  
 යහය ාංර්ධන අයමුණ  කඹළාඩභ අයමුණු ය ඇත. 

ආසඹෝකනඹ (USD)  :- 1,430,000 
ාංර්ධන අාංලඹ  :-           ෘෂිර්භ  

හර සීභහ   :-  භහ 36  

ප්ර රහබ/ ප්ර රහීනන්ත  :-ශ්රී රාංහසේ ෘෂි යක්ෂණ ආයණඹ ඉවශ නළාං, භත වළකි , භ භගින්ත  

සො, න්තත හර්ඹක්ෂභ සේහක් රඵහත වළකි , භ.  

ප්ර පරඹ/ ාඩභළවුභ  :-  

 න සබෝ හන්ත වහ යක්ෂණ සඹෝකනහ ක්රභ වඳුන්තහ දීභ. 

 හරගුණි දත්ත භත ඳදනම් වූ දර්ලඹක්  වඳුන්තහ දීභ. 

 සො, න්තසේ දත්ත ඇතුශත් MIS භෘදුහාංඹක් සොඩනළාං, භ. 

 ෘෂි අදහනම් පිළිඵ අනතුරු  වළඟ, සම් ඳද්ධ ඹක් සොඩනළාං, භ. 

114.සවොසයේඳතහන වහ සරන්ත 

බිඳුණු ළ සථහපිත ය ඇ  

සඹාංක්රීඹ හරගුණ භධසථහනඹ 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
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 ෘෂිර්භහන්තතසං දී හශගුණි වහ සද්ලගුණි තත්ත්ඹන්ත භත ඇ න අදහනභ ාඩහ 
ියදුන අරහබඹ සභභ ක්රභසේදඹ භඟින්ත තක්සේරු සොත වහාඩ පර්ණඹ කිරීභ ියදුන ඵළවින්ත 
ෘෂිර්භහන්තතඹත කනතහ නළඹුරු , සම් ප්රණතහක් ඇ  , භ. 

 

හඳෘ ඹ සවේතුසන්ත පුයළියඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ;-  
 

ෘෂිහර්ීම අදහනභක් ියදු වූ ඳසු වහාඩ තක්සේරු කිරීභ වහ විලහර හරඹක් තනහ ඳභණක් 
සනො ඇස භට්තසම් ඳරීක්ෂහන්ත රදී විඹතබහඹ ඉක්භහ ආත්භත විාඩලස කඹන්ත ඇතුශත් , භ 
ාඩහ වහාඩ තක්සේරු පිළිඵ ළතළු වත තත්ත්ඹත මුහුණ සද්. දර්ල භත ඳදනම් වූ යක්ෂණ 
සඹෝකනහ ක්රභඹක් වඳුන්තහ දීභ තුළින්ත හශගුණි තත්ත්ඹන්ත අනු ෘෂිර්භහන්තතඹත න ඵරඳෆභ 
විදහත්භ වහ තහක්ෂණි ලසඹන්ත තක්සේරු ය ඩිනීමන්ත වහාඩ පර්ණඹ කිරීභත වළකින ඵළවින්ත 
ඳ න ක්රභසංදී සභන්ත භහ ණනහත ඳසු අ ඹත ඳත් ඳහර්ලඹන්ත ඵරහඹනඹ කිරීභ සනුත 
වහාඩඹත ඳත් ඳහර්ලඹන්ත  ඹක් තුශදී වහාඩ පර්ණඹ කිරීසම් ක්රභසේදඹක් සනු ඇත. සභඹත 
අභතය ශක්හත වළකි ෘෂිහර්ීම අදහනම් ශභනහයණඹ කිරීසම් සතොයතුරුද 
ෘෂිර්භහන්තතඹත රඵහ දීභ තුළින්ත ියදුන අදහනභ ශභනහයණඹ ය ළනීභත ල් ඇ  දළනුම් 
දීසම් ක්රභඹක්ද ස සේ 

6.3.5 ාංතුරින්ත ව ාඩඹඟසඹන්ත වහාඩඹත ඳත් සො, න්ත වහ න්ත ව ස, භ 

 

(2016 ඹර න්තනසං සබහවි විඳත් ලින්ත වහාඩඹතඳත් කුඹුරු වහ යක්ෂණ ආයණඹ සනොභළ  

න්ත ව ප්රදහනඹ කිරීභ.) 
රු ෘෂිර්භ අභහතතුභහසේ ාංල්ඳඹක් අනු,  ඳසුගිඹ හරඹ තුර  වයිසන්ත ඇ   බු අඹවඳත් 
හරගුණඹ සවේතුසන්ත අ ඹත ඳත් සොවිකනතහත වන ළරසීභ වහ සතොයතුරු රැසකිරීභ 
සනුසන්ත ෘෂිර්භ හර්ඹ හධන ඵරහඹ පිහිටු, භත තියතු සඹොදන ර ව.  සම් ඹතසත් සො, න්ත 
වත  තභන්තසේ ආඳදහ තත්ත්ඹන්ත පිළිඵ සතොයතුරු දළනුම් දීභ වහ 1918 ව විය දුයථන අාංඹක් 
වඳුන්තහ දුන්ත අතය, සභභ දුයථන අාංඹ සත රළසඵන සතොයතුරු ෘෂිහර්ීම හර්ඹ හධන 
ඵරහඹ සත රඵහ දීසම් කීභ සභභ භලයඩරඹ සත ඳයන ර ව. සම් භඟින්ත, පීඩහත ඳත් 
කනතහසේ සද්ඳර වහ හන්ත සභන්තභ වහාඩඹත ඳත් ළේ අමුණු ආ වඹ පිළිඵ සතොයතුරු එක්රැස ය, 
ඔවුන්තත ඩිනීමන්ත වන ළරසීභත තියතු යන ර ව.  
 

ආසඹෝකනඹ (රු.ීමලිඹන) :-  ීමලිඹන 100 
හර සීභහ    :- 2016 ඹර න්තනඹ 
ප්ර රහබ/ප්ර රහීනන්ත   :-    සබහවි විඳත් ලින්ත අ ඹත ඳත් ෘෂිහර්ීමයින්ත  
ප්රථිපරඹ/ාඩභළවුභ  :- සො, න්ත විඵර ළන්ත, භ 
 
හඳෘ ඹ සවේතුසන්ත පුයළියඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 

ෘෂි යක්ණ භලයඩරඹ විියන්ත යක්ෂණ හය මුදල් අඹ කිරීභකින්ත සතොය ප්රථභ  යත 2016 ඹර 
න්තනසංදී සබහවි විඳත් ලින්ත වහාඩඹත ඳත් ෘෂිහර්ීමයින්තසේ ,  හ වහ වහාඩ පයණඹ 
ියදු කිරීභ ආයම්බ යන ර ව. ඒ අනු දළනතභත් න්ත ව ණනඹ යීමන්ත ස, ම් ියදු යීමන්ත ඹන 
අතය, පර්ණ වහාඩසං ටිනහභ රුපිඹල් ීමලිඹන 100 ත අධි සතළයි ණන්ත ඵරහ ඇත. 
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පුහුණු කිීලම් ආඹතනඹ 
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දළක්ෂභ 

“ ලණ ශේජන වහ ග්රහමීය ඹ අංලලේ තියහය ංර්ධනඹ වහ න 

දළනුභ ජනනඹ කය ලඵදහ වළීලම් ප්රදාඛ්ඹහ ඵන ඳත් වීභ ” 

 

 

 

ලභලවය 

“ ඳර්ලේක වහ පුහුණු ක්රිඹහකහයකම් තුළින්ත ලණ ශේජන වහ ග්රහීකඹ 

අංලඹ ලක්ෂතිභත් කිීභ ” 
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6.4. ලවක්ෂනර් ලක බ්ඵෆකඩු ලණ ශේකනයුතු ඳර්ලේක වහ පුහුණු කිීලම් 

ආඹතනඹ 
ඳනතන අනු ආඹතනඹ ;- 

සවක්තර් සොබ්ඵෆඩු සොවි තියතු ඳර්සංණ වහ පුහුණු කිරිසම් ආඹතනඹ 1972 අාං 05 දයන 
සොවි තියතු ඳර්සංණ වහ පුහුණු කිරීසම් ආඹතන ඳනත ඹතසත් 1972 සර් සථහපිත ය ඇත. 
ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ ඹතසත් ඇ  හසථහපිත ආඹතනඹක් සර එඹ ක්රිඹහත්භ සේ. ප්ර ඳත්  
සක්න්තද්රීභඹ ඳර්සංණ  වරි ළන්ත, භ ව ෘෂිහර්ීම වහ ග්රහමීය ඹ ක්සේරඹන්තහි පුහුණු අලතහ 
ළපිරීභ සභභ ආඹතනඹ පිහිටු, සම් ූලලි අයමුණු සේ. සභයත ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ක්සේරසං 
පුසයෝහීමසඹකු සර 1972 ියත සම් දක්හ ය 45ත අධි හරඹක්  සසේ භහක ආර්ථි 
ඳර්සංණ වහ පුහුණු කිරීම් ියදු යීමන්ත ෘෂිහර්ීම ක්සේසරං ාංර්ධන ප්ර ඳත්  ස කිරීභත 
අල  සතොයතුරු ළඳ කභ ියදු යනු රළසබ්.  

අයදාණු : 

1972 අාං 5 දයන සොවිතියතු ඳර්සංණ වහ පුහුණු කිරීසම් ඳනසත් 3 (1) සොතසේ 
විධිවිධහන අනු, ආඹතනසං හර්ඹබහයඹ ඳවත වන්ත ඳරි ව සේ. 

 සොවි තියතු ඳර්සංණ  සඳෝණඹ කිරීභ වහ උනන්තදු ය, භ, ඒහත වහඹ, භ ව 
වසඹෝඹ දීභ. 

 යකසං සදඳහර්තසම්න්තතු, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන, භවකන ාංසථහ ව සසු ආඹතන භඟින්ත 
සසයන සොවි තියතු ඳර්සංණ ම්ඵන්තධීයණඹ කිරීභ. 

 ෘෂිර්භඹ ාංර්ධනඹත ඵරඳහන ආඹතාඩ හධ වහ ම්ඵන්තධ රුණු මීය ක්ණඹ කිරීභ 
වහ ඒහ ළන ඳර්සංණ ඳළළත්, භ. 

 ෘෂිර්භඹ වහ අල ඉඩම්  යහය සර  ඳරිවයණඹ කිරීභ ම්ඵන්තධසඹන්ත මීය ක්ණ 
ඳළළත්, භ ව ඳර්සංණසඹහි සඹදීභ. 

 ෘෂිහර්ීම ව ග්රහමීය ඹ ාංර්ධනඹත අදහශ භහක-ආර්ථි ඳර්සංණ ඳළළත්, භ. 

 ශ්රී රහාංකි සවෝ විසද්ශීඹ ආඹතන ම්ඵන්තධ ය සන සවෝ තාඩභ සවෝ සොවිතියතු 
ඳර්සංණරත අදහශ පුහුණු ඳහඨභහරහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ සවෝ ඒහත ඳවසුම් හ දීභ. 
ඊත අදහශ ඩිහාසරෝභහ උඳහධි ව  තහ ව ම්භහන ව  පිරිනළමීය භ. 

  සොවි තියතු ඳර්සංණ ව පුහුණු කිරීභත අදහශ හච්ඡහ ව ම්භන්තරණ ඳළළත්, භත්, 
ඊත අදහශ හය ප්රහලන ව ඟයහ ප්රහලනඹ කිරීභ. 

 ෘෂිර්භහන්තතඹත අදහශ රහපීඹ ළතලුරත විඳුම් ස, භ වහ ආියඹහනු රහඳසං 
යතල් භඟ වසඹෝසඹන්ත සොවිකන ූවඹත ම්ඵන්තධ ළතලුරත අදහශ ඳර්සංණ ියදු 
කිරීභ ව ෘෂිහර්ීම ළතලුරත අදහශ සතොයතුරු රැස කිරීභ ව සඵදහ වළරීසම් 
භධසථහනඹක් සර තියතු කිරීභ. 

ක්රිඹහකහයකම්  :-  

 ෘෂිහර්ීම ප්ර ඳත්  ව හඳෘ  ඇ කම්  

 ෘෂිහර්ීම ම්ඳත් ශභනහයණඹ  

 ඳහරිරි වහ කර ම්ඳත් ශභනහයණඹ  

 අසරවි, ආවහය ප්ර ඳත්  වහ ෘෂි හඳහය ාංර්ධනඹ  

 භහන ම්ඳත් වහ ආඹතාඩ ාංර්ධනඹ  
 

ංශේධහන ූවඹ;-  

සොවිකන වහ ග්රහමීය ඹ ක්සේරඹ  ම්ඵන්තධසඹන්ත තියතු යන සභයත විවිධ අභහතහාංල, 
සදඳහර්තසම්න්තතු ව අසනකුත් ාංවිධහනර ාඩසඹෝජිතයින්තසන්ත භන්තවිත  ඳහර භලයඩරඹකින්ත 
සභභ ආඹතනඹ ඳහරනඹ සේ. ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං සල්ම් ඳහර භලයඩරසං බහඳ යඹහ 
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සේ. ආඹතනසං භසත ප්ර ඳත් භඹ රුණු ම්ඵන්තධසඹන්ත ඳහර භලයඩරඹ කීභත ඵළඳී ියටි. 
ආඹතනසං ප්රධහන විධහඹ ාඩරධහරිඹහ න්තසන්ත අධක්තුභහඹ. අ සර් අධක් ව 
සල්හධිහරී ඳර්සංණ වහ පුහුණු ක්රිඹහහයම් ශභනහයණඹ කිරීසභන්ත වහ ඳරිඳහරනභඹ 
තියතු ආ වඹ වළියය, සභන්ත අධක්යඹහත වසඹෝඹ රඵහ සද්. 

කඹ ළනීභත අසහාක්ෂිත   යහය ාංර්ධන අයමුණු;-  

  යහය ෘෂිර්භහන්තතඹ  නඟහ ියටු, භ වහ භහක ආර්ථි ඳර්සංණ තියතු ියදුකිරීභ.  

  යය ඳරිසබෝකන යතහ ප්රර්ධනඹ වහ අසරවියණ ක්සේසරං ළතලු වදුනහ ළනීභ වහ 
සශදඳර ශභනහයණඹත අල දත්ත ළඳ කභ.  

  වළිදු භ පිටු දළකීභ. 
 

6.4.1. ඳර්සංණ ළඩතවන්ත වහ එහි  ප්ර ඹ ;- 

 ශ්රී රාංහ ඳරතුරු ව එශළු ළඳියම් දහභඹන්තහි ගුණහත්භබහඹ වහ සුයක්ෂිතතහ පිළිඵ 
ළතලු වඳුනහ ළාඩසම් හඳෘ ඹ  දවහ  සන්ත ශ මුදර රු.ීම. 0.66 ක් න අතය රු.ීම. 
0.298 විඹදම් ය ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 40 % කි. ශ්රී රාංහ ඳරතුරු ව 
එශළු ළඳියම් දහභඹන්තහි ගුණහත්භබහඹ වහ සුයක්ෂිතතහ දවහ භහර්සෝඳසද්ලණ රඵහ 
දීභ ියදු ය ඇත.  

 ශ්රී රාංහසේ අේාඩ ව විඹළි රහඳසං ක්සේර සඵෝ ාඩසඳහදනසං  යහයබහඹ , ළතලු ව 
උන්තන ඹ උසදහ ඳ න අසථහ වඳුනහ ළාඩසම් ඳර්සංණඹ වහ   සන්ත ශ මුදර 
රු.ීම. 3.04  ක් න තය රු.ීම. 2.67 විඹදම් ය ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 90  % කි. 
ාඩසඳහදනඹ වහ පරදහයිතහඹ ඉවර දළමීය භ පිළිඵ භහක , ආර්ථි , වහ විදහත්භ දළනුභ රඵහ 
දීභ.  ඳර්සංණ 2 ක් ියදු ය ඇත. 

 ශ්රී රාංහසේ ෘෂිර්භහන්තතඹ තුශ ෛකයහඹාඩ වහ ෛක සඳොසවොය බහවිතහ කිරීසම් වහ 
ාඩසඳහදනසං විබතහ ව ළතලු වඳුනහ ළාඩසම් ඳර්සංණඹ දවහ  සන්ත ශ මුදර රු.ීම. 
0.2  ක් න තය රු.ීම. 0.043 විඹදම් ය ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 21  % කි. 
 යහය ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ාඩසයෝගී ඳයපුයක් බිහි කිරීභ වහ අල 
තහක්ණඹ වඳුන්තහ දී ඇත. 

 ෘෂිර්භ උඳහධිධහරීන්ත ව ඩිහාසරෝභහධහරීන්ත ශ්රී රාංහසේ ෘෂිහර්ීම ක්සේරඹත 
අසලෝණඹ ය  ළනීභ පිළිඵ අධඹනඹක් : ර්තභහන තත්ත්ඹ ව ඵහධ සන්ත ශ 
මුදර රු.ීම. 0.35  ක් න අතය රු.ීම. 0.187 විඹදම් ය ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 
53  % කි. ෘෂිර්භ අාංලසං භහන ම්ඳත් ාංර්ධනඹත දහඹ, භ වහ විබතහ වඳුනහළනීභ 
ඉරක් ය ඇත.  

 ඒහඵද්ධ කර ම්ඳත් ශභනහයණ ාංල්ඳඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ වහ ශ්රී රාංහසේ 
සඳෞයහණි කර ශභනහයණ ශිල්ඳ ක්රභ ඇසුරින්ත උත වළකි ඳහඩම් - සන්ත ශ මුදර 
රු.ීම. 0.025 ක් න තය රු.ීම. 0.015  විඹදම් ය ඇත. ූලර පු ඹ පු ලතඹක් සර 53  % 
කි. සද්ලගුන විඳර්ඹහඹන්තත පිළිඹම් සර ඳළයණි තහක්ණසඹන්ත උත වළකි ඳහඩම් 
ර්තභහනඹත වඳුන්තහ දී ඇත. 

 ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවන 2016 -2018 - ඳහද මීය ක්ණඹ  සම් දවහ රු.ීම. 4.62 
සන්ත ය ඇ  අතය රු.ීම. 4.56 විඹදම් ය ඇත. මුර ප්ර ඹ 98% කි. සභසවියම් වහ 
ඇියම් ක්රිඹහලිඹ ියදුයීමන්ත ඳතී.   

 ීමාඩස ක්රිඹහහයම් ාඩහ ග්රහමීය ඹ ළේ සොඩ, භත රක්, භ වහ ෘෂි ර්භහන්තතඹ සසයහි එහි 
ඵරඳෆභ පිළිඵ අධඹනඹ . සන්ත ශ මුදර රු.ීම. 2.55 ක් න තය රු.ීම. 0.822  විඹදම් ය 
ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 32  % කි. ීමාඩස වහ ත් ක්රිඹහහයම් ාඩහ ියදුන 
වහාඩ වඳුනහසන ඇත.  

 ශ්රී රාංහසේ එශළු අසරවියණ ළතලු විඳීභ වහ සො, න්තසේ අන්තතර් ක්රිඹහහරීත් 
විබතහ වඳුනහ ළනීභ වහ  සන්ත ශ මුදර රු.ීම. 0.9 ක් න අතය රු.ීම. 0.54  විඹදම් 
ය ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 60 % කි. එශලු එක් රුස කිරීසම් ක්රභසේදඹක් 
වඳුනහසන ඇත. රහපීඹ ප්ර ඳත්  ම්ඳහදනසං අලතහඹ වඳුනහසන ඇත.  
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 ශ්රී රාංහසේ උතුරු ඳශහසත් ක්සේර සඵෝ ම්ඵන්තධසඹන්ත වඳුනහත් ළතලු ව විඳුම්ඹන 
හඳෘ ඹ වහ  සන්ත ශ මුදර රු.ීම. 0.9 ක් න අතය රු.ීම. 0.807  විඹදම් ය ඇත. ූලර 
ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 60 % කි.  යහය ෘෂිහර්ීම තියතු පිළිඵ ාඩර්සද්ල ඉ වරිඳත් 
ය ඇත.  

 ආවහය සතොයතුරු ව අසරවි බුද්ධි හඳෘ ඹ වහ  සන්ත ශ මුදර රු.ීම. 40.00 ක් න 
අතය රු.ීම. 36.0  විඹදම් ය ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 90 % කි. අසරවි සතොයතුරු 
වන්ත පුත් ඟයහ 52 මුද්රනඹ ය ඇත.  

 

6.4.2  2016 ර්ඹ තුශ ඳළළත් ව පුහුණු ළඩදාළු වහ එහි  ප්රණතිඹ ;- 

 සොවි ාංවිධහන විඵර ළන්ත, සම් පුහුණු ළඩතවන තුළින්ත සොවි ාංවිධහන නහඹයින්ත 
1358 පුහුණු ය ඇත . ළඩතවන්ත 15 ඳත්හ ඇත.  

    “ ාඩසයෝගී ඳයපුයක් වහ ෘෂිර්භඹ”   පිළිඵ පුහුණු ළඩතවන - ළඩතවන්ත 15ක් 
ක්රිඹහත්භ ය ඇත.  යහය සොවිතළන්ත ක්රභ අනුභනඹ යන ාඩසයෝගීභත් සොවි 
කනතහක් බිහිකිරීභ වහ දළනුභ, ආල්ඳ, කුරතහන්තසන්ත ියතු සොවි නහඹයින්ත 1399 
සදසනකු බිහි ය ඇත . 

 “ ියතමු එක් යත වදමු සොවිතළනත මුල්තළන ” සත්භහ ඹතසත් සොවි නහඹයින්ත 
ඵරළන්ත, සම් පුහුණුරුන්ත පුහුණු කිරිසම් පුහුණු ළඩතවන ඹතසත් ළඩතවන්ත 08ක් 
ක්රිඹහත්භ ය ඇත.  

  සො, න්ත ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනසං ක්රිඹ සොතසරුන්ත ඵත ඳත්කිරිභ වහ සො, න්ත 
ඵරළන්ත, භ වහ ඔවුන්තසේ දළනුභ, ආල්ඳ වහ කුරතහ ඇ  ශ වළකි පුහුණුරුන්ත 440 
සදසනකු බිහි ය ඇත. 

 “ ආවහය ාඩසඳහදන කහ  ළඩතවනත (2016- 2018) භහමීය  සොවි හන්තතහ විඵර  
ළන්ත, භ ” භඟින්ත සොවි ඳවුල් විඵර ළන්ත, සම් එක්  වන පුහුණු ළඩතවන්ත 16 ක් 
අධීක්ණඹ වහ ම්ඳත් දහඹත්ඹ රඵහදී ඇත. සොවි ඳවුල් ර ආර්ථි, භහජීඹ, භහන 
ාංර්ධනඹක් වහ සභසවඹ, භ වහ සොවි හන්තතහ  යහය හඹයින්ත ඵත ඳත් 
කිරීභ ියදුය ඇත. 

 භවළලි ප්රසද්ල ආශ්රිත යන රද ඳර්සංණ සොඹහළනීම් වහ ාඩර්සද්ල පිළිඵ දළනුභ 
හුභහරු ය ළනීසම් ළඩමුළු 01 ක් ඳත්හ ඇත . 

 ෘෂි හඳහය වහ අසරවි හහා  බහවිතඹ පිළිඵ සද වන ළඩමුළු - ළඩ මුළු 1 ක් ඳත්හ 
ඇත.  ෘෂි හඳහය වහ අසරවි හහා ඹ පිළිඵ නහඹහත්භ වහ ප්රහසඹෝගි දළනුසභන්ත ියක්ත 
ශිඹන්ත 74ක් ඹහඳනඹ විලසවිදහරඹත බිහි ය ඇත.   

 ශ්රි රාංකි ෘෂි හර්භහන්තතසං විහලනඹ , ර්තභහන තත්ත්ඹ වහ ඳරිය හිතහීම 
සොවිතළන්ත ක්රභ පිළිඵ දළනුත් වු ලයඩහඹභක් බිහි කිරිභ - සද්ලණ 1ක් ඳත්හ ඇත.  

 “ ආියඹහනු වහ ඳළියපික් රහපීඹ ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹ ව ආවහය සුයක්ෂිතතහ” ාඩර්ණඹ 
යන හධ  පිළිඵ දළනුත් වු පිරික් බිහිකිරීභ වහ සද්ලණ 1ක් ඳත්හ ඇත. ෘෂිර්භ 
ක්සේරඹත අදහර භහක ආර්ථි ඳර්සංණ භඟින්ත ෘෂිර්භ ක්සේරසං ාංර්ධනඹ කිරීභත 
අල විබතහ වඳුනහසන ඇත. 
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දළක්ෂභ 

“ ශ්රී රංකහලේ භහජ-ආර්ිකක ංර්ධනඹ වතික කයනු 

රඵන උේදීප්ත ත ව තියහය කස.සකහර්මික ඳර්ලේක, 

ංර්ධන ව නයකයක ඳේධතිඹක්ෂ ඇති කිීභ ”  

 

ලභලවය 

“ ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ, ඳවසුකම් ළඳයීභ, 

ම්ඵන්තධීකයකඹ,අධීක්ෂකඹ ව ඇණයීභ තුලින්ත කස.සකහර්මික 

ඳර්ලේක, ංර්ධන ව නයකයක ජහතික ංර්ධන 

අිමභතහර්ථ කයහ ලඹ දාකිීභ වතික කිීභ ’’ 
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6.5 ශ්රී රංකහ කස.සකහර්මික ඳර්ලේක ප්රතිඳත්ති බහ 
 

ආඹතනඹ පිහිටුවීලම් අයදාක:- 

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ, ාංර්ධන ව නයණ විශිසතත්ඹ හක්හත් ය ළනීභ 

 කහ  ාංර්ධන ළඩතවන හක්හත් ය ළනීභ උසදහ ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ව 
නයණඹ  වලහනත කිරීභ 

 කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ව නයණ ඳද්ධ සඹහි (විදහත්භ ව තහක්ණි) 
ධහරිතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ 

 ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹන්තත වහඹ දළක්, භ වහ උස තත්සං ඉල්ලුභ භත  වසන 
ඳර්සංණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 සරෝ තත්සං ඳර්සංණ, ාංර්ධන ව නයණඹ හක්හත් ය ළනීභ වහ 
අන්තතර්කහ , රහපීඹ ව කහ  භට්තසම් වසඹෝගිත්ඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 කහ  ඳර්සංණ, ාංර්ධන ව නයණ ළඩතවන්තර ව ආඹතනර ප්ර ඹ 
අධීක්ණඹ කිරීභ ව ඇ කභ 

 කහ  ඳර්සංණ, ාංර්ධන ව නයණ ළඩතවන්ත හහාත කිරීභ ව දළනුත් බහඹ 
ඇ  කිරීභ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 කහ  ාංර්ධන ළඩතවන හක්හත් ය ළනීභ වහ ශ්රී  රාංහ ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ 
ප්ර ඳත්  බහසේ ආඹතාඩ ධහරිතහඹ ලක් භත් කිරීභ. 

 
කහර්ඹඹන්ත :-  

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ාංවිධහනකිරීභ, භහසඹෝකනඹ, ළරසුම්කිරීභ, ප්ර  භහසරෝකනඹ 
කිරීභ  

 කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ප්ර ඳත් ඹ වහ ප්රමුතහ ස කිරීභ. 

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ තියතුර විශිස තතහ නාංහලීභ වහ ඳවසුම් ළඳ කභ. 

 කහ  වහ කහතන්තතය භට්තම්න්ත ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ආඹතන අතය ම්ඵන්තධතහ 
නාංහලීභ. 

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ හර්ඹ භලයඩරඹන්ත හි ඳලසකහත් උඳහධි පුහුණු වහ ද විසද්ලඹන්ත හි 
පිළිත් ඳර්සංණ ආඹතන භඟ විදහඥයින්ත හුභහරු යළනීභ වහ  තියතු ළරසීභ. 
 

6.5.1 තියහය  ංර්ධන අයදාණු හක්ෂහත් කය ණළනීභ උලදහ ආඹතනඹ ශේසින්ත  

කයන රද ංර්ධන ළඩනවන්ත ර ඉරක්ෂක වහ ප්රණතිඹ;- 

 

 ශ්රී රාංහසේ කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ළරළසභ (ඳර්සංණ හඳෘ  ාඩර්සද්ල කිරීභ) - 
න ඳර්සංණ හඳෘ  23 ාඩර්සද්ලය ඇත . සන්ත ශ ප්ර ඳහදන  රු.ීම. 0.43 කි . විඹදම් 
වූ මුදර රු.ීම. 0.038 කි .  
 

 කහ  විලසවිදහර - කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ළරළසභ NUS-NARP (ඳර්සංණ 
හඳෘ  ාඩර්සද්ල කිරීභ) දවහ රු.ීම. 15.71 සන්ත ය ඇත . න ඳර්සංණ හඳෘ  13 
ාඩර්සද්ලය ඇත . රු.ීම. 6.3 විඹදම් ,  ඇත . කහ  විලසවිදහර - කහ  ෘෂිහර්ීම 

ඳර්සංණ ළරළසභ (NUS-NARP ) ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ භඟ ක්රිඹහත්භ සේ. ූලරය 

ප්රණතිඹ ප්රතිලතඹක්ෂ ලර 40 % කි. ඳර්සංණ 12 ියදුය ඇත .  සබෞ  ප්ර ඹ 92 % කි .  

 කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ප්ර ඳත්  ව ප්රමුතහ (ඳර්සංණ ප්රමුතහ වදුනහළනීභ) 
වහ රු.ීම. 0.43 සන්ත ය ඇත . 36 ඉරක් ය ඇත . 14 වඳුනහසන ඇත .  අන්ත 
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ාඩභවුභ 12 කි. 2016.12.31  වනත විඹදභ රු.ීම. 0.27 කි. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 64 % 
කි.  

 කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ළඩතවන්ත ර හර්ඹක්භතහඹ ළඩි  වියණු කිරීභ 
(ඳර්සංණ ළඩතවන්ත පිළිඵ හර්ඹහධනඹ වහ භහසරෝකනඹ කිරීභ.) සන්ත ශ 
ප්ර ඳහදන රු.ීම. 0.4 කි. ළඩතවන්ත 80 ක් ඉරක් ය ඇත . විඹදම් වු මුදර රු.ීම. 0.34 කි. 
ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 87% කි . ඳර්සංණ ළඩතවන්ත 18 පිළිඵ හර්ඹහධනඹ 
වහ භහසරෝකනඹ කිරීභ ියදු  ය ඇත.  

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ආඹතනරත වහ ාංවිධහනර ත අල ූලර , ීමාඩසඵර වහ 
 සබෞ  ම්ඳත් වහ ඒ ආඹතනර වහ ාංවිධහනර හර්ඹභලයඩරර සේහාඩඹභඹන්ත වහ 
සොන්තසද්ිය ම්ඵන්තධසඹන්ත උචිත අධිහරීන්ත ත ාඩර්සද්ල කිරීභ. (INFORM ඳර්සංණ 
ශභනහයණඹ වහ සතොයතුරු වහ දත්ත ඵඩහ පිළිසඹශ කිරීභ.) කහ  ෘෂිහර්ීම 
ඳර්සංණ ඳද්ධ සං ඳර්සංණ ආඹතන ර ඵහහිය  විභර්ණඹ  වහ  ප්ර ඳහදන රු.ීම.  
0.13 රඵහ  ව ඇත .  රු.ීම. 0.76 විඹදම් ය ඇත . ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 59 % කි . 
ළඩමුළු 2ක් වහ ආඹතන 27  දත්ත ඵඩහ පිළිසඹශ කිරීභ අන්ත ාඩභවුභ සේ.  

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ තියතුර විශිස තතහ නාංහලීභ වහ ඳවසුම් ළඳ කභ දවහ 
රු.ීම. 0.30 සන්ත ය ඇත. ආවහය ව ෘෂිර්භඹ පිලිඵ ශ්රී රහාංකීඹ ඟයහ: 2016 
ර්සංදී 01සළුභ 01 ාඩකුතු මුද්රණඹ යන රදී. ඳර්සංණ දීභනහ  -2016 ර්සංදී , 
කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ඳද්ධ සං ියටින ඳර්සංයින්ත 59 සදසනකුසේ ඳර්සංණ  
වහ අනුභළ ඹ රඵහ සදන රදී  . 2016.12.31  වනත විඹදභ රු.ීම. 0.48 කි. ූලර ප්ර ඹ 
ප්ර ලතඹක් සර 21% කි.  

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ආඹතන වහ ආලයඩු අතය අදවස හුභහරු යළනීසම් භහර්ඹක් 
ලසඹන්ත ක්රිඹහකිරීභ දවහ රු.ීම. 0.60 රඵහ  ව ඇත.  

 අන්තතර් ආඹතාඩ ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ හඳෘ  වහ රු.ීම. 0.6 රඵහ දී ඇත. එක් 
ඳර්සංණ හඳෘ ඹක් භහසරෝකනඹ ය ඇත. රු.ීම. 0.19 විඹදම් ,  ඇත. ූලර ප්ර ඹ 
ප්ර ලතඹක් සර 33 % කි.  

 ලහ අභිකනන ව ලහ ෛකතහක්ණ ග්රන්තථ නහභහලිඹ හර්ෂි ඹහත්හලීන කිරීභ, 
විදහඥයින්ත වහ AGORA තුළින්ත ඳර්සංණ ාඩඵන්තධන 60ක්ඳඹහ දීභ ව ඳර්සංණ 
ඳත්රිහ 187ක් අන්තතර්කහසරඹන්ත ඵහත ය දීභ දවහ රු.ීම. 0.5 විඹදම් ය ඇත . කහ  වහ 
කහතන්තතය භට්තම්න්ත ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ආඹතන අතය ම්ඵන්තධතහ  

 කහ  වහ කහතන්තතය භට්තසම් හෂිහර්ීම ආඹතන අතය ම්ඵන්තධතහඹ ර්ධනඹ කිරීභ 
වහ රු.ීම. 5.6 රඵහ දී ඇත. ඳලසකහත් උඳහධි 01, කහතන්තතය පුහුණු ළඩමුළු 02, කහතන්තතය 
ඵතහ ළිය 02 ඳත්හ ඇත. රු.ීම. 4.51 විඹදම් ය ඇත. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 
81% කි.  

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණඹන්ත ත අදහර කහ , කහතන්තතය වහ අන්තතර් ආඹතාඩ ප්රලසන ළන 
හච්ඡහ වහ ම්භන්තරණ ාංවිධහන කිරීභ දවහ රු.ීම. 1 රඵහ දී ඇත. ම්භන්තරණ වහ ළඩමුළු 
7ක් ඳත්හ ඇත. ූලර විඹදභ රු.ීම. 0.47 කි. ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 47% කි.  

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ හර්ඹ භලයඩරඹන්ත හි ඳලසකහත් උඳහධි පුහුණු වහ ද විසද්ලඹන්ත හි 
පිළිත් ඳර්සංණ ආඹතන භඟ විදහඥයින්ත හුභහරු යළනීභ වහ  තියතු ළරසීභ. 
රු.ීම. 5.1 රඵහ   ව ඇත. රු.ීම. 1.09 විඹදම් ය ඇත. ඳලසකහත් උඳහධි 4 ක් ,  අධඹන කහරිහ 2 
රඵහ දී ඇත. ඩමුළු 1 ඳත්හ ඇත. මුර ප්ර ඹ 21% කි.  

 ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ හඳෘ , ආඹතන වහ අාංල පිළිඵ හර්ඹ හධනඹ ලින්ත ර 
භහසරෝකනඹ කිරීභ වහ රු.ීම. 0.05 රඵහ දී ඇත.  සභභ ළඩතවන්ත භඟින්ත  යහය 
ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ වහ අල ඳර්සංණ දළනුභ ඳඹහ  වභ ියදු තය ඇත.  



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 145 

භහනේඹ ඵරඳෆභ පිළිම ඹු න ඳිදි  නම්කයන රද ඡහඹහඳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉ වරි සඹෝකනහ සවෝ ළඩි වියණු කිරිම් පිළිඵ විසතය  

  යහය ාංර්ධනසං අයමුණු හක්හත් යළනීභ වහ ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ප්ර ඳත්  

ළසීභ ව භ සඳන්ත, භ තුළින්ත භහක ආර්ථි ාංර්ධනඹ තවවුරු කිරීභ. 

 හසරෝචිත ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ප්රණතහ (සද්ලගුණි විඳර්ඹහ /හඵාඩ ෘෂිර්භඹ 

)  පිළිඵ ළඩමුළු වහ ඳර්සංණ ප්ර ඳත්  ළසීභ, ප්ර ඳහදන ළරසීභත අල තියතු 

ළරසුම් කිරීභ 

 ඉ වරි ඳස ය වහ (2017-2021) කහ  ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ළරළසභ  වලහනත 

යළනීභ වහ හසරෝචිත ෘෂිහර්ීම ඳර්සංණ ප්රමුතහ වඳුන්තහදීභ වහ ප්ර ඳහදන 

ාඩර්සද්ල  

කිරීභ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. ඳශු ම්ඳත් ඳර්ලේක ප්රදාඛ්තහ වඳුනහණළනීලම් ළඩදාළු 
 වනඹ - 2016 ජාඩ 17 
සථහනඹ - ත්ත් ාඩසඳහදන වහ  සෞ සදඳහර්ත සම්න්තතු, 
සහායහසදණිඹ. (සභසවඹ, භ ආකහර්ඹ එස.එස. බි.ඩී.ජී.කඹර්ධන, 
ආකහර්ඹ සේ.ඩි.එච්. විසේර්ධන, ආකහර්ඹ 
එස.සක්.ඩි.එෂස.එෂස.ාඩයාංකන්ත  ) 

116. ඳර්ලේක කශභනහකයකඹ වහ ලත යතුු වහ දත්ත 

ණඵඩහ පිළිලඹශ කිීලම් ළඩදාළු 

දිනඹ - 2016 ලන ළම්ඵර් 5 වහ 6 

සථහනඹ - ශේදයහ ඳලසචහත් උඳහික ආඹතනඹ , ලප්ත යහලදණිඹ 

( ලභලවඹවීභ -ආචහර්ඹ පි.එච්.ඒ.පී.සී. ගිිවහණභ භවතහ ව 

පුහුණු න්තනන්ත. 
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ඳලසචහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ෂක ආඹතනඹ 
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දළක්ෂභ 

 

“ ඳලසකහත් අසනු තහක්ණසං විශිසතතහ භධසථහනඹ ඵත 

ඳත් , භ ” 

 

 

ලභලවය 

 

“ ඳලසකහත් අසනු තහක්ණඹ තුළින්ත පරදහයිතහ ළඩි  වියණු 

කිරීභ ව ෘෂි හඳහය අාංලසං තයඟහරීත්ඹ 

වහ ඳවසුම් ළරසීභ ” 
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6.6 ඳලසචහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ෂක ආඹතනඹ 

 

ඳනතන අනු ආඹතනඹ;-  

ධහන ර්, භහ සඵෝ, බීක සතල්, අසනකුත් ක්සේර සඵෝ, ඳරතුරු, එශළු ව කුළු ඵඩු 

සඵෝඹන්ත ඹනහ වඹත අදහශ ඳලසකහත් අසනු තහක්ණඹන්ත ව ාංර්ධන ක්රිඹහහයම් ියදු කිරීසම් 

ඳයභහර්ථසඹන්ත, 1972 අාං 11 දයණ යහක ෘෂිහර්ීම සථහ ඳනසතහි විධිවිධහන ප්රහය,  

2000 ජුාඩ 19  වනළ  අාං 1137/10 දයණ ශ්රී රාංහ ප්රකහතහන්තත්රි භහකහදී කනයකසං අ  විසලේ 

ළට් ඳරඹ භගින්ත සථහපිත යනු රළබ  ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනඹ ෘෂිර්භ 

අභහතහාංලඹ ඹතසත් ක්රිඹහත්භ සේ. 

ඳනසතහි විධිවිධහන ප්රහය, ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනඹ,  ඳර්සංණ අලතහ 

වඳුනහළනීභ ව ප්රමුතහඹ රඵහ දීසම් අයමුසණන්ත ියතු තියතු යන ියඹලුභ 

ාඩසඹෝජිතහඹතනඹන්ත භඟ එක් තියතු කිරීභ වහ ම්ඵන්තධීයණ ආඹතනඹ සර තියතු 

කිරීභත ව ශ්රී රාංහසේ ඳලසකහත් අසනු තහක්ණඹ ාංර්ධනඹ කිරීභ උසදහ ළඩතවන්ත 

ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ අල සේහන්ත ියදු කිරීභත ාඩඹීමතඹ.  

 

අයදාණු ;- 

 නුසුදුසු ඳලසකහත් අසනු තහක්ණි ක්රභ බහවිතසඹන්ත ධහන ර්, භහ සඵෝ, බීක සතල්, 

අසනකුත් ක්සේර සඵෝ, ඳරතුරු, එශළු ව කුළු ඵඩු සඵෝඹන්තහි ියදුන සඳෝණ වහාඩඹ 

ශක්හ ළනීභ ව එභගින්ත යසට් සඳෝණ තත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ. 

 අහයඹන්තහිදී ියඹ සශ බහලයඩඹන්ත ආර්ලනීඹ ීමරත අසරවි ය ළනීභත සො, න්තත 

වළකින ඳරි ව  සොවිඳර භට්තීමන්ත ඵඩහ ඳවසුම් ර්ධනඹ කිරීභ ව ආයක්හ කිරීභ ව 

එභගින්ත ඔවුන්තසේ ආදහඹභ ර්ධනඹ කිරීභ. 

 ෘෂිහර්ීම සශ බහලයඩඹන්තහි  ාඩසඳහදන විඹදභ අභ ය ළනීභත වළකින ඳරි ව අභ 

ම්රු ශ්රභඹ උඳසඹෝගී ය න්තනහ  වියණු ඳලසකහත් අසනු තහක්ණි ක්රභ වඳුන්තහ දීභ.     

 ග්රහමීය ඹ ෘෂි අාංලසං ආදහඹම් ව රැකිඹහ අසථහ ළඩි කිරීභ වහ ග්රහමීය ඹ භට්තීමන්ත ජී ෘෂි 

ඳහද ර්භහන්තත ාංර්ධනඹ කිරීභ ව භහරු කිරීභ ව එභගින්ත  ඔවුන්තසේ ජීන තත්ඹ ළඩි 

 වියණු කිරීභ. 

 සද්ශීඹ ධහන ාඩසඳහදනඹ වහ ළඩි සශ ඳශ ඉල්ලුභ ාඩර්භහණඹ කිරීභ වහ, ධහන ර්, 

භහ සඵෝ, බීක සතල්, අසනකුත් ක්සේර සඵෝ, ඳරතුරු, එශළු ව කුළු ඵඩු සඵෝඹන්ත භගින්ත 

ස යනු රඵන ආවහය බහවිතඹ ඳරිසබෝකයින්ත අතය ප්රකලිත කිරීභ.  සභළාඩ ඉවශ සඳෝණ 

අඹකින්ත ියතු ආවහය ඳරිසබෝකනඹ ර්ධනඹ කිරීභ භගින්ත කනතහසේ  සඳෝණ තත්ඹ ළඩි 

 වියණු කිරීභත සවේතු නු ඇත.  

 

ප්රධහන ක්රිඹහකහයකම්;- 

o ඳර්සංණ ව ාංර්ධන  

o පුහුණු ව හහා  

o උඳසද්ලන ව උඳසද්ල සේහ 
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තියය කස.සකර්භහන්තතඹ උලදහ ඳර්ලේකඹ ව ංර්ධනඹ ;- 

 

 යහය ාංර්ධන අභිභතහර්ථ 17 අතරින්ත, 08 ක් ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනසං  

ඵරතර වහ ෘජුභ ම්ඵන්තධ සේ. එඵළවින්ත, අඳසේ හර්ෂි ඳර්සංණ ව ාංර්ධන ළඩතවන්ත 

සභභ  යහය ාංර්ධන අභිභතහර්ථ විඹ සීභහ තුශ පිහිතහ ඇත.  

 

6.6.1 “ ඕභහයසොල්ර අම” හඳෘ ඹ 

ආර්ථිභඹ ලසඹන්ත ළදත් ෘෂිහර්ීම සශ බහලයඩඹන්තහි ළඳියම් අඹ දහභඹ ළඩි  වියණු 

කිරීභ වහ ව ාඩලසචිත හරඹක් වහ  සො, න්තත සථහය ීමරක් රඵහ ළනීභ තවවුරු කිරීභ වහ 

හඳෘ  ව ළඩතවන්ත ියදු ය ඇත. එභගින්ත, ෘත්තීඹ සොවිතළන සසයහි දක්න ආල්ඳ 

සනස න අතයතුය සභභ හම්ප්රදහයි සො, න්තසේ දළනුභ ව වළකිඹහන්ත ළඩි  වියණු ය ඇත. 

සභභ විධිභත් ඳලසකහත් අසනු දහභඹ  වඹත් කිරීභ තුළින්ත  ප්ර රහීනන්තසේ ජීන ප්රීමතීන්ත ළශකිඹ ියතු 

සර ර්ධනඹ ,   සබ්. සභළාඩ හර්ථ ප්ර පරඹක් “ ඕභහයසොල්ර අම “ හඳෘ ඹ භගින්ත රඵහ 

ත වළකි  අතය, එභගින්ත  සවො තත්සං අම හධහයණ ීමරත ඳහරිසබෝගිඹහත ඳඹන අතයතුය, 

සො, න්තත ඳභණක් සනො, දහභඹ භඟ ම්ඵන්තධ තියතු යන අසනකුත් සොතසරුන්ත වත 

(අම ඩන, එතු යන, ප්රහවනඹ යන, ඇසුරුම් සථහන හිීමඹන්ත, සතො සසශදුන්ත ව ියල්රය 

සශදුන්ත ) ඳහ එසේ ඉවශ ආදහඹම් රළබීභ ව  යන අතය, ඳහරිසබෝගියින්ත වහ ගුණහත්භ 

ව ආයක්ෂිත අම ඳරිසබෝකනඹත ළනීභත අසථහ රහ සදයි.  සභභගින්ත  යහය ඳරිසබෝකනඹ 

ඉවශ නළාං, භ ව සොවිඹහ විඵර ළන්ත, භ භඟින්ත  වළිදුභ පිටු දළකිභ අයමුණු ය ඇත. 

 

අ) ඳර්ලේක යහඳසති 

6.6.2 තළටි ආකහයලේ ඹහන්තත්රික ශේඹරනඹ බහශේතහ කය එශළු ව 

ඳශතුු ශේජරන ක්රිඹහලිඹ සුය කිීභ 

සභභ හඳෘ ඹ භගින්ත ප්රධහන ලසඹන්ත අධහනඹ සඹොමු යනුසං සරබු ව 

ට්තක්හ හ කිරීභ, බීක ාඩසඳහදනඹ ව ස කිරීභ  වහ ම්ඵන්තධ න  

සො, න්ත ව න්තනන්ත  උසදහ ආදහඹම් උත්ඳහදන අසථහ ාඩර්භහණඹ කිරීභයි. 

 ත ද, ාංර්ධිත ාඩසඳහදන වහ ඉතහ සවො කහතන්තතය සසශසඳොශක් ඳ න 

අතය, එළාඩ බහලයඩ අඳනඹනඹ කිරීසභන්ත ඉවශ විසද්ල ආදහඹභක් රඵහ ළනීසම් 

වළකිඹහ ඳතී. දයහණත වළකි, අන්තතර් ග්රවණීඹ ව තියය ආර්ිකක ර්ධනඹක්ෂ, 

ම්පර්ක වහ පරදහයී රැකිඹහක්ෂ ව ළභන ලණෞයහන්තශේත සත්තිඹක්ෂ රළබීභ 

ප්රර්ධනඹ කිීභ අයදාණු කය ඇත. 

 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

සරබු ව ට්තක්හ විඹරන තත්ඹන්ත උඳරිභ භට්තභත සන ඒභ ව විඹරනඹන්තහි හර්ඹ 

හධනඹ ඇ කභ, ළසුම් තත්ඹන්ත සථහපිත කිරීභ ව ාඩසඳහදනඹන්තහි පිළිතවළකිබහඹ ම්ඵන්තධ 

අධඹනඹ කිරීභ වහ, 2016 ර්සං ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 0.108 කි. 2016.12.31  වනත ප්ර ඹ රු. 

ීමලිඹන 0.046 ක් න අතය එභ ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් ලසඹන්ත 43 % කි.   

 

 

 

117.කුටීය තුනකින්ත ියතු තළටි 

විඹරනඹ 

118.විඹරනඹ ශ ට්තක්හ 

කුඩු         
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පිටු 150 

6.6.3 එම්සීපී (1- ලභතිේ යික්ෂලර ලප්ර ලප්ත න්ත) ලඹදවුභ වයවහ „ඇඹුේ„ ලකලේ ර 

ඳසු අසුනු කහරඹ දීර්ඝ කිීභ  

 

1-එම්සීපී බහවිතහ ය  හන්තද්රණඹ ව ාඩයහයණ හරඹ අනු, සනස ඵඩහයණ තත්ඹන්ත 

ඹතසත් ඳත්හ ාඩීමන්ත, සසල් ල් තඵහ ළනීසම් හරඹ දීර්ක කිරීභ වහ සුදුසු තහක්ණි 

ක්රභසේදඹන්ත ාංර්ධනඹ කිරීභ ඉරක් ය ත් අධඹනඹකි.  සසල් වහ සනස 

හන්තද්රණඹන්තසන්ත ියතු 1-එම්සීපී සඹදීභ ියදු යන අතයතුය,  සනස හර ඳයහඹන්ත තුශ 1-එම්සීපී 

වහ ාඩයහයණඹ යන රදී. ප්ර හය යන රබ සසල් ාඩඹළ ව ඳරිය තත්ඹන්ත ව ශීත හභය 

තත්ඹන්ත ඹතසත් ඵඩහ යන රදී.  1-එම්සීපී සඹොදහ, ශීත හභය තත්ඹන්ත ඹතසත් ඵඩහ ය 

තළබීසභන්ත „ඇඹුල්„ සසල් ල් තඵහ ළනීසම් හරඹ  වන 30 ක් දක්හ දීර්ක ය ත වළකි විඹ.       

 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

1- එම්සීපී ප්රලසත භහරහ තීයණඹ කිරීභ, සඹෝ ඵඩහයණ උසණත්ඹ වඳුනහ ළනීභ ව 1-

එම්සීපී සඹදවුම් වහ ාඩළය ව ඳරිණත සසල් පිළිඵ අධඹනඹ වහ 2016 ර්ඹ සනුසන්ත 

ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 0.20 ක් වූ අතය, 2016.12.31   වනත ූලර ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 0.14 කි. එඹ 

ප්ර ලතඹක් ලසඹන්ත 69 % ක් වූ අතය, හඳෘ ඹ ම්පුර්ණ ය ඇත.    

 

ඇඹුල් සසල් ල් තඵහ ළනීසම් හරඹ දීර්ක කිරීසභන්ත, එභ විසලේෂිත සසල් ප්රසදදසඹහි 

අඳනඹන ධහරිතහ ළඩි ය එභගින්ත විලහර විසද්ල විාඩභඹක් උඳඹහ ත වළකිඹ. එඹත අභතය, 

සසල්ර සොවිඳර ආශ්රිත අභ ීමර ළඩි කිරීභ භගින්ත භහනුඳහ  සො, න්තසේ ජීන තත්ඹ 

උස සසර්.  තියය ඳිලබෝජන යනහ ව ිලසඳහදන යනහ තවවුු කිීභ අයදාණු කය ඇත. 

 

6.6.4 කහඵිලක සිලිකන්ත ප්රබඹන්ත භගින්ත එශළුර ඳසු අසනු ලයෝණ ඳහරනඹ 

දවයිඹහ අළු ව කුඩු ර අමු දවයිඹහ, සඳි හිත, කුඩු වූ පුස  ළාඩ දෆ  ඳසු අසනු සයෝ ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ බහවිතහ ශ වළකි අතය,  යවිර ව ම්ඵටු ර  විරඹනඹ , භ ඳහරනඹ කිරීභත 

ඇන්තසරොක්සනොස බහවිතහ ර වළකිඹ.  

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

ඳරිය හිතහමීය , යවිර ව ම්ඵටු සයෝ ඳහරනඹ කිරීභ 

වහ අනතුරුදහඹ සනොන තහක්ණඹ,  ප්රලසත දවයිඹහ 

භහරහක් ාඩර්ණඹ කිරීභ වහ ක්සේර අත්වදහ ඵළලීම් ව 

විදහහය ඳර්සංණඹන්ත,    පර් අසළන්තන ව ඳසු අසනු 

සයෝ ප්රකලයඩත්ඹන්ත විලසසල්ණඹ කිරීභ. 2016 ර්ඹ 

වහ සන්ත ර ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 0.59 කි. 2016.12.31 

 වනත ූලර ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 0.22 ක් න අතය එඹ 

ප්ර ලතඹක් ලසඹන්ත 38 % කි. සයෝ ඳහරනඹ වහ 

ප්රලසත දවයිඹහ භහරහ ාංිය ඹ වඳුනහ න්තනහ රදී. ප්රධහන 

සඳෝ අන්තතර්තඹ භත එහි ඵරඳෆභ අධඹනඹ යන 

රදී. 

 

සභභ ක්රභඹ, යත තුශ  යය ෘෂිහර්ීම ාංර්ධනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ උසදහ ලහ  සයෝ ඳහරනඹ 

කිරීභත තහක්ණි ලසඹන්ත, ආර්ථි ලසඹන්ත, ඳරිය හිතහමීය  සභන්තභ භහක කඹ ලසඹන්ත පිළිත 

119 (අ) දවයිඹහ අළු ප්ර හයඹ සඹද 

120 (ආ) ප්ර හය සනොශ  (ර්තභහන බහවිතඹන්ත) -යවිර 

ඳළර 

 

අ ආ 
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වළකි ක්රභඹක් නු ඇත. කුගින්තලන්ත ඳසු වීභ අන්ත කිීභ, ආවහය සුයක්ෂ.සතතහ ව ඉවශ 

ලඳෝකඹක්ෂ අත්ඳත් කය ණළනීභ ව තියය කස.සකර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිීභ ජඹ ණළිලභ අයදාණු කය 

ඇත. 

 

6.6.5.  භසථ ප්රති ඔක්ෂසිකහයක ධහිතහ භත තහඳ ළකසුම් ඵරඳෆභ ව තක්ෂකහලි යු 

වහ රයිලක ලප්ත න්ත ධජ සුරබතහඹ 

 

සභභ ඳර්සංණ සොඹහ ළනීම්,  තක්හලි ිය වහ ඳභණක් සනො අසනකුත් එශළු ව ඳශතුරු 

ිය වහද  අසනකුත් ඳයහීමතීන්ත ඳත්හ න්තනහ අතයතුය, ළඩි  වියණු ශ රයිසොසහාන්ත ෛක 

සුරබතහඹ භඟ ළසුම් ක්රභඹක් සථහපිත කිරීභත බහවිතහ ර වළකිඹ.  

 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

 තක්හලි ියර රයිසොසහාන්ත  විසසල්ණඹ ව රයිසොසහාන්ත ෛක සුරබතහඹන්ත වහ 

ක්රභසේද ාංර්ධනඹ කිරීභ, තක්හලි ප්රසදද තුසනහි (රාංහ ඇඹුල් ප්රසදදඹ,  ලිණ ව 

භසවේෂි)  සබෞත-යහඹාඩ ගුණ විලසසල්ණඹ ියදු යන රදී. ඉවත වන්ත තක්හලි 

ප්රසදදඹන්තසන්ත රළසඵන රයිසොසහාන්ත ාංිය ඹ ව රයිසොසහාන්ත ෛක සුරබතහඹ 

පිළිඵ තියතු ම්පර්ණ යන රදී. 2016 ර්ඹ වහ ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 0.235 ක් වූ 

අතය, 2016.12.31  වනත ූලර ප්ර ඹ 0.133 කි. ූලර ප්ර ඹ හා ය ලතඹක් ලසඹන්ත 57 % 

කි. 

 

සභභ අධඹනසං ප්ර පර භගින්ත, ශ්රී රාංහ කනවනසඹන්ත පිළිහ ව වදත් සයොගී අදහනභ අභ 

ය ළනීභත වළකි න ඳරි ව ඳශතුරු ව එශළු ාඩසඳහදනඹන්තහි සඳෝණ තත්ඹ ාංර්ධනඹ කිරීභත 

භ ඳෆසදනු ඇත.  ෆභ ඹස හලයඩඹක් වහභ සෞභත් ජීවිතඹක් තවවුරු ය  ඹව ඳළළත්භ 

ප්රර්ධනඹ සසයනු ඇත.  ිලලයෝගී ජීශේතඹක්ෂ තවවුු කිීභ ව සිඹලු ලදනහන, ළභ ඹකදීභ 

ඹවඳළළත්භ ප්රර්ධනඹ කිීභ වහ ලභභ ඳර්ලේකඹ ළදණත් ලේ. 

 

6.6.7 යනක ස ලඳ තු ඉත් කිීලම් ඹන්තත්ර ිලර්භහකඹ ව ංර්ධනඹ  

 

යතජු සඳොතු ඉත් කිරීසම් ඹන්තර ර්භහන්තතඹ තදුයතත් හහාත කිරීභ ව න රැකිඹහ අසථහ 

උත්ඳහදනඹ යනු ඇත. එසේභ, එභගින්ත සශසඳොර තුශ හධහයණ ීමරත සඳොතු ඉත් යන රද 

සුපිරි තත්සං යත ජු උඳසඹෝකතහඹ ර්ධනඹ , භත සවේතු නු ඇ  අතය  න රැකිඹහ බිහි 

කිරිභත වළකි නු ඇත. 

 

ප්රණතිඹ 

ඹන්තර පිරිළසුම් ය ඇත. 2016 ර්ඹ වහ ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 0.07 කි. 2016.12.31  වනත 

ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 0.07 කි.  

 

6.6.8 ඳශතුු වහ සතු පර ශේදයහ වහ ශේභර්ලනඹන්ත ව ඳරතුුර ගුකහත්භක 

බහඹ ව ලදහිර ඳසු අසනු කහරඹ භත පර් අසනු ර්ධන ිලඹහභන ප්රතිකහය 

ඳීක්ෂක  සිදු කිීභ     
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සභභ හඳෘ ඹ භගින්ත සදහි හරුන්තසේ ාඩසඳහදනඹ ව පරදහයිතහඹ ඉවශ නළාං, භ වහ ව 

එභගින්ත   ග්රහමීය ඹ සොවි කනතහසේ  වළිඳුභ තුයන්ත කිරීභත දහඹ ,  ඇත. ර්භහන්තතඹ තුශ ළසුම් / 

අඹ එතු කිරීභ වහ  ගුණහත්භ අමුද්ර ඳළතීභ සවේතුසන්ත රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ , භ ියදු සේ. 

 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

ඳශතුරු වහ ෘතු පර විදහ අධඹනඹ කිරීභ,  ඳරිණත ව ගුණහත්භ දර්ල ාංර්ධන කිරීභ. 

2016 ර්ඹ වහ ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 1.15 ක් වූ අතය, 2016.12.31  වනත මුර ප්ර ඹ රු. 

ීමලිඹන 1.15 කි.   

 

121  සදහි ර ෘතු පර භට්තම් සනස, භ (C. aurantifolia) (ඳරතුය ස කිරීසභන්ත  වන 14, 28 

ඳභණ ඳසු). 
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2. අන්ත ඳරිවයණඹ අනු, සදහි (C. aurantifolia) වහ ාඩර්සද්ශිත ඳරිණත අසනු භට්තභ (ක්රඹ 

භගින්ත ඳශතුසයහි ආන්තන ප්රභහණඹ / විසම්බඹ ව ක්රඹ තහ ඳ න ර්ණඹ භගින්ත දී ඇ  

ඳරිණත භට්තසම්දී ඳශතුරු සඳොත්සතහි ර්ණඹ සඳන්තනුම් සසර්. 

ළඩි දියුණු කිීභ වහ ලඹෝජනහ ;- 

ල ෘෂි ඳදනම් ර්භහන්තතඹක් සර සදහි ාඩසඳහදනඹ, ළසීභ, අඹ එතු කිරීභ වහ පර් 

අසනු ව ඳසු අසනු බහවිතඹ ඹන සදභ ඇතුරත් යීමන්ත සදහි සඵෝඹ වහ බහවිතඹන්ත පිළිඵ 

ඳළසක්කඹන්ත ාංර්ධනඹ කිරීභ අල සේ.  එළාඩ බහවිත ඳළසක්කඹන්ත ාංර්ධනඹ පිළිඵ 

අධඹනඹන්ත ියදු සසයීමන්ත ඳතී.  

 

6.6.9 ශ්රී රංකහ තුශ ණහ ලකලයන යතු ළණු (Allium cepa) වහ ළඩි දියුණු කශ 

ඳසු අසනු තහක්ෂකඹන්ත වඳුනහ ණළනීභ   

 

සභභ තහක්ණඹ වඳුන්තහ දීසභන්ත යතුළූණු සො, න්තසේ ආදහඹභ ර්ධනඹ ශ වළකිඹ. න 

තහක්ණි ක්රභ බහවිතසඹන්ත යතුළූණු ඵඩහ කිරීභත අනුත , සභන්ත සො, න්ත වත සොවිඳර ආශ්රිත 

ඉවශ අභ ීමරක් රඵහ ත වළකිඹ. එඹත අභතය, අහයසංදී යතුළූණු ආනඹනඹ කිරීභත සඹොදන 

විසද්ල විාඩභඹ ඳහ වළය එභ ටිනහභ ඉ රි ය ත වළකිඹ.  සභභ අධඹනඹ ශ්රී රාංහසේ විවිධ 

සද්ලගුණි තත්ඹන්ත ඹතසත් ියදු කිරීභත සඹෝජිතඹ.  

   

ප්රණතිඹ 

යතුළූණු සො, න්ත ම්ඵන්තධ ක්සේර මීය ක්ණඹක් ියදු කිරීභ. 2016 ර්ඹ වහ ප්ර ඳහදන රු. 

ීමලිඹන 0.05 කි. 2016.12.31  වනත ූලර ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 0.022 කි. මීය ක්ණඹ ියදු යන රදී. 

ඳහලිත ඳරියඹ ඹතසත් ළඩි  වියණු ශ ඵඩහ ේ ියවඹක් ාංර්ධනඹ යන රදී. යතුළූණු බහවිතහ ය 

ඵඩහ අත්වදහ ඵළලීම් ියදු යන රදී.  

 

 

6.6.10 සද්ශීඹ රඵහත වළකි ඳශතුරු ඇසුසයන්ත යින්ත ාඩසඳහදනඹ අධඹනඹ කිරීභ 

 

සභභ හඳෘ සං ප්රධහන අභිප්රහඹ සද්ශීඹ ලසඹන්ත රඵහ ත වළකි ඳශතුරු 

බහවිතසඹන්ත යින්ත ාඩසඳහදනඹ වහ ට්සතෝරු ස කිරීභ ව එභ ක්රිඹහලිඹ 

ාංර්ධනඹ කිරීභයි. යින්ත ාඩසඳහදනඹ වහ සඹොදහ ළනීභත වළකි ඳශතුරු සර 

සද්ශීඹ රඵහ ත වළකි ීම ව, අන්තනහිය, සොස ව සොභඩු වඳුනහ නු රළඵ ඇත.  

 

ප්රණතිඹ 

ීම ව ව සොභඩු බහවිතසඹන්ත යින්ත ාඩසඳහදනඹ යන රදී. සොභඩු ව ීම ව වහ 

තහක්ණි ඳළසක්කඹන්ත සනුසන්ත රු. ීමලිඹන 0.035  ප්ර ඳහදන 2016 

ර්සංදී සන්ත සරුණි. 2016.12.31  වනත ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 0.0233 කි.   
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හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 154 

ළඩි දියුණු කිීභ වහ ලඹෝජනහ : 

 

සඳොලිෆීසනෝල්, ප්ර ඔක්ියහය ව සීාඩ ප්රභහණඹ අනහතසං දී භළාඩඹ ියතුඹ. යින්තර  යඹ ව 

සු ළඩි කිරීභ වහ ඉ වරි ාංර්ධන තියතු ියදු ශ ියතු සේ. 

 

6.6.11 ඉවශ කටුකතහලඹන්ත යුතු මිිස ප්රලදද බහශේතහ කය මිිස ලෝස කස කිීලම් 

ළකසුම් ව ගුකහත්භක ඇණයීභ 

 

කුරුළු ඇස ීමරිස සවෝ සොච්චි (Capsicum frutescens) ඹනු ශ්රී රාංහ ඇතුළු සරෝසං ඉතහ සල්ඳ 

සද්ල ප්රභහණඹ ඳ න, සනොශහ වළය ඇ  සඵෝඹක් සර හ ය ඇ  කුඩහ ව ළය අධි 

ඵකින්ත ියතු ීමරිස ප්රසදදඹකි. 

 

දළනත, එභ සඵෝඹත සුළු හණික ටිනහභක් ඳ න ඵළවින්ත, දඹුල්සල්, ඳරාඩ ඉන්තතර්නළනල් 

සඳෞද්ලි භහසම් අනුග්රහවත්ඹ ඹතසත් ශ්රී රාංහසේ ඳ න කුරුළු ඇස ීමරිස ප්රසදදඹ බහවිතහ 

කිරීසම් වළකිඹහ පිළිඵ අධඹනඹක් ව   සෝස ාඩසඳහදනඹ වහ ඳර්සංණඹක් ියදු යන රදී. 

සෝස ාඩඳද, භ වහ ප්රලසත අමුද්ර ීමශ්රණඹ විභර්ලනඹ යන රද අතය, ාඩසඳහ වතසං සබෞත-

යහඹාඩ, ඉන්තද්රිඹ විබහ, ව ක්ෂුද්ර ජී විදහත්භ ගුණ විලසසල්ණඹ කිරීසභන්ත අනතුරු 

ාඩසඳහ වතසං ඵඩහයණ වළකිඹහ ව පිළිත වළකිබහඹ ඇ කභත රක් යන රදී. සභභ 

ඳර්සංණඹ ඹතසත් ආවහය ළසුම් ර්භහන්තතඹ ව ග්රහමීය ඹ සොවි ප්රකහ සත ප්ර රහබ හිීම නු 

ඇත.  

 

ප්රණතිඹ 

කුරුළු ඇස ීමරිස ප්රසදදඹ බහවිතහ ය ඉවශ ටුත්ඹකින්ත ියතු ීමරිස සෝස ස කිරීභ වහ 

ඳයහීමතීන්ත  ස කිරීභ ව සඹෝ අමුද්ර ීමශ්රණඹ සථහපිත කිරීභ, ස ශ ාඩසඳහ වතසං පිළිත 

වළකිබහඹ ව ඵඩහයණ වළකිඹහ ඳරීක්හ කිරීභ වහ, 2016 ර්සංදී  රු. ීමලිඹන 0.0055 ක් 

සන්ත යන රදී. 2016.12.31  වනත ූලර ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 0.031 කි. ූලර හා ය ඹ ප්ර ලතඹක් 

ලසඹන්ත 56 % කි. සෝස ාඩසඳහදනඹ වහ සඹෝ  අමුද්රඹ ීමශ්රණඹ ව ප්රභහණඹන්ත වඳුනහ 

න්තනහ රදී. ාඩසඳහ වතසං පිළිත වළකිබහඹ ව ඵඩහයණ වළකිඹහ ඳරීක්හ යන රදී. 

අඳනඹනඹ කිරීසම් වළකිඹහ හිත න ාඩසඳහදනඹක් ස සසර්.      

 

ිලණභන : 

 

ශ්රී රාංහ තුශ කුරුළු ඇස ීමරිස හරුන්ත ර්ධනඹ කිරීභ භගින්ත සෝස පිළිසඹර කිරීභ වහ 

සඹෝ ක්රභසේද ස ය ඇත. 

   

ළඩි දියුණු කිීභ වහ ලඹෝජනහ :  

 

ාඩසඳහ වතසං ල් තඵහ ළනීසම් හරඹ අභ ලසඹන්ත යක් ත් න ඳරි ව දීර්ක කිරීභ වහ  වගු 

හලීන ඵඩහ අත්වදහ ඵළලීම් ියදු ර ියතු අතය, ාඩසඳහ වතසං  ප්ර ඔක්ියහය ගුණ විලසසල්ණඹ 

කිරීභත ළඩිදුය ඳර්සංණ ියදු කිරීභ අලඹ.  
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6.6.12. අමර ලඳ ත්ත කලු වීභ පිළිඵ ව එඹ ඳහරනඹ කිීලම් ක්රිඹහභහර්ණඹන්තහි 

ලඹදුම් අධයඹනඹ   

 

 

Tom EJC  අම ඹනු ඳසුගිඹ දල කිහිඳඹ තුශ අම ර්භහන්තතඹ නාංහ ඇ  

න අම ප්රසදදඹක් සේ. එඹත විසලේසඹන්ත අඳනඹන සසශසඳොශ තුශදී 

ඉවශ සසශසඳොශ ටිනහභක් ඇත. Tom EJC  අම ර ඳසු අසනු 

ගුණහත්භබහඹ සසයහි හධ කිහිඳඹක් භඟින්ත තද ඳවයක් එල්ර ,  

 සබ්. සම් අතය සඩිසං ඵ ප්රසද්ලසං පුයහ ළු ර්ණ රඳ භඟ 

ආම්ලි ය ඇ න රහ ඳළවළ  අබන්තතය භදඹ හිත , භ ඩහත් 

ඵයඳතර ළතලුක් ,  ඇත. 

ප්ර ඳහදන ප්රබඹ:  ඇල්රර උදහන සබෝ සඳෞද්ලි භහභ,  

දඹුල්ර විියන්ත සඳෞද්ලි ප්ර ඳහදන ඳඹයි. 

ඉරක්ෂක ව අයදාණු ;- 

 Tom EJC  අම ර ඳලිලඵෝධනහලක ගුකහත්භක බහඹ ළඩි දියුණු කිීභ වහ න 

තහක්ෂකඹ ළඩි දියුණු කිීභ  

ප්රණතිඹ  

ාඩඹීමත ගුණහත්භබහඹ හීන, ම් වහ සවේතු ඳහද වූ හධ වඳුනහ ළනීභ. සභභ සයෝඹ ඳහරනඹ 

කිරීභ වහ ඳ න හභහනසඹන්ත ආයක්ෂිත සර පිළිත් (GRAS) ාංසඹෝ සවෝ ඕසෝන්ත 

ඇ කභ. 2016 ර්ඹ වහ ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 0.11 කි. 2016.12.31  වනත ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 

0.64 කි.  සඳොත්ත ලු , සම් සයෝඹ ඕසෝන්ත ප්ර හය භගින්ත ඳහරනඹ ශ වළකිඹ. 

 

සභභ ක්රභඹ අනු, ඳහරිසබෝගි ආවහය ව සඳෝණ ප්ර රහබ තවවුරු ශ වළකිඹ. Tom EJC  අම ර 

ගුණහත්භබහඹ ව ල් තඵහ ත වළකි හරඹ  ර්ධනඹ කිරීභත වළකි නු ඇ  අතය, Tom EJC  

අම භගින්ත න ආදහඹම් උත්ඳහදන අසථහ ළඩි ය, එභගින්ත අම ර්භහන්තතඹත අදහශ යසට් 

ාංර්ධනඹ ියදු සසයනු ඇත. Tom EJC  අම ර සඳොත්ත ලු , සම් තත්ඹ ඳසු අසනු අ වඹසර් දී 

ඕසෝන්ත සඹදුභ භගින්ත ඳහරනඹ ශ වළකිඹ. 

ආ ) ාංර්ධන ළඩතවන්ත . ( ෘෂිර්භ අභහතහාංල ප්ර ඳහදන භඟින්ත  ආවහය ාඩසඳහදන කහ  

ළඩතවන ඹතසත් ියදු ය ඇ  අතය අදහර ප්රධහන ළඩතවන ඹතසත් විසතය ඇතුරත් ය ඇත.  

 

*ශ්රී රංකහ තුශ අම ළඳයුම් වහ අණඹ දහභ කශභනහකයක  බහශේතඹන්ත ළඩි දියුණු කිීලම් යහඳසතිඹ 

 

*ශ්රී රංකහලේ ප්රධහන කස.සකහර්මික ආඹතනඹන්තහි කස.සකහර්මික ආවහය ලඵෝණඹන්තහි ඳසු අසනු 

වහිලඹ පිලිඵ පුහුණුකුන්ත පුහුණු කිීලම් යහඳසතිඹ 

 

 

 

 

 

 

 

124. සඳොත්ත ලු , සම් සයෝඹත රක් වූ අම 

ඳරතුය 
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ඇ) පුහුණු ව යහප්ත ති ක්රිඹහකහයකම් 

6.6.13. ඳලසචහත් අසනු බහශේතඹන්ත ළඩි දියුණු කිීභ ව ශ්රී රංකහලේ කස.සකහර්මික 

ලඵෝණ වහිලඹ අභ කිීභ  

 

දළනුභ, ඹටිතර ඳවසුම් ව යසට් ෘෂි ර්භහන්තත ආයම්බ කිරීභ / ාංර්ධනඹ තුළින්ත ශ්රී රාංහසේ 

ෘෂි සඵෝඹන්තහි ළඳියම් ව අඹ දහභ සදසහිභ  ියඹලු පිඹය ළඩි  වියණු කිරීභ  භගින්ත 

හඹයින්ත ව ෘෂිහර්ීම ප්රකහ වහ ඉවශ ආදහඹභක් හිීමනු ඇ  අතය, ඳරිසබෝකයින්තත 

හධහයණ ීමරත සවො ගුණහත්භ ාඩසඳහදනඹන්ත රළසඵනු ඇත. සභභ හඳෘ ඹ ඳවත වන්ත 

භහතෘහ ඹතසත් ක්රිඹහත්භ විඹ.  

 ෘෂි සඵෝඹන්තහි ඳසු අසනු වහාඩ අභ , භ 

 ඵඩහ කිරීසම් ක්රභ වහ න තහක්ණඹ  වඳුන්තහ දීභ 

 වල්, භහ සඵෝ ව සනත් ධහන ර් ළසුම් කිරීභ 

 කුළු ඵඩු ළසුම් කිරීභ 

 එශළු ව ඳශතුරු වහ අඹ එතු කිරීභ 

 වල් ව භහ සඵෝ ආශ්රිත ාඩසඳහදන 

 ශ්රී රාංහසේ භහන සඳෝණඹ ව ආවහය පුරුදු පිළිඵද දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන්ත 

 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ  

ඳළළත්වූ ළඩතවන්ත ාංහ – 

ඉරක්ඹ : ළඩතවන්ත ාංහ  - 200   ප්ර ඹ: ළඩතවන්ත 167 ක් ඳළළත්වුණි 

පුහුණු රළබ ාංහ –  

ඉරක්ඹ : ප්ර රහීනන්ත ාංහ - 5590   ප්ර ඹ: වබහගි වූ ප්ර රහීනන්ත ාංහ - 5000 

සථහපිත ඒ ාංහ – 

ඉරක්ඹ : ඒ ාංහ - 58    ප්ර ඹ : සථහපිත ඒ ාංහ - 51 

 

2016 ර්ඹ වහ රු. ීමලිඹන 2.386 ක් සන්ත සරුණි. 2016.12.31  වනත ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 
1.9832 ක් වූ අතය ූලර ප්ර ඹ ප්ර ලතඹක් සර 83 %  කි. ළඩතවන්ත ම්පුර්ණ ශ අතය, 

ප්ර රහීනන්ත පුහුණු ය ඒ සථහපිත සරුණි.   
 

ඉවශ ශ්රභ අාංසේදීබහඹ, රහබදහ ක ෘෂි ඳදනම් හඹ පිළිඵ දළනුත්බහඹ හිඟභ සවේතුසන්ත, 
සඵොසවොභඹක් පිරි ෘෂිහර්ීම ව ර්භහන්තත බහවිතඹන්තසන්ත විතළන්ත ,  තියතු යනු රඵයි.  
ඹහන්තත්රීයණඹ භගින්ත ළඩ හර්ඹක්භතහ ළඩි  වියණු කිරීභ ව විසලේසඹන්ත තරුණඹන්තසේ 
ආර්ලණඹ ළඩි න ඳරි ව ෘෂි ඳදනම් ර්භහන්තත තුශ සේ හිතහමීය  ඳරියඹක් සථහපිත යනු 
ඇත. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.ඳරතුරු ව එශළු වහ 

අඹ එතු කිරීසම් ළඩතවන, 

නීයාංහ ාඩසඳහදන, නහයම්භර - 

2016 

126. ඳරතුරු ව එශළු වහ අඹ එතු 

කිරීසම් පුහුණු ළඩතවන, භල්රපිටිඹ ප්රහ.සල්. 

සො. ආයණඹ යීමන්ත, 2016.04.30 
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6.6.14 ග්රහීකඹ භට්නලම් ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ / ලතෝයහණත් ප්රතිරහභීන්තලේ ආදහඹභ ළඩි 

දියුණු කිීභ (ශ්රී රංකහ භවළලි ණංණහ ලද්රෝණිලඹහි ජීත් න ආන්තතීකයකඹ ව 

කස.සකහර්මික ප්රජහන්ත ලකලයහි ලේලගුණික ශේඳර්ඹහඹන්තහි ඵරඳෆභ ආභන්තත්රකඹ 
කිීභ) 
 

2016 ර්සංදී භවළලි ාංර්ධන ව ඳරිය අභහතහාංලඹ විියන්ත “ශ්රී රාංහ භවළලි ාංහ 

සද්රෝණිසඹහි ජීත් න ආන්තතීයණඹ වූ ෘෂිහර්ීම ප්රකහන්ත සසයහි සද්ලගුණි විඳර්ඹහඹන්තහි 

ඵරඳෆභ ආභන්තරණඹ කිරීභ“ සරියන්ත නම් යනු රළබ ප්රධහන හඳෘ ඹක් ක්රිඹහත්භ යන රදී.  

 

සභභ හඳෘ ඹ ඹතසත්, ඳලසකහත් අසළන්තන පිළිඵ තහක්ණ ආඹතනඹ විියන්ත ඳලසකහත් අසනු 

තහක්ණඹ පිළිඵ විසලේ ළඩතවනක් ියදු යන රදී. සභභ ළඩතවන රඳසන්ත, භළ වරිගිරිඹ, 

රාංහපුය ඹන ප්රහසද්ශීඹ සල්ම් සොට්ඨහල තුසනහිදී ක්රිඹහත්භ යන රදී. සභහිදී,  ග්රහමීය ඹ භට්තසම් 

ෘෂි ළසුම් හඹඹන්ත ආයම්බ කිරීභ වහ සොවි ප්රකහ අභිසප්රේයණඹ යීමන්ත,  විවිධ 

තහක්ණඹන්ත පිළිඵ සොවි ප්රකහන්ත දළනුත් කිරීභත පුහුණු ළඩතවන්ත දවතුනක් ඳත්න රදී. එහිදී 

සතෝයහත් ප්ර රහීනන්ත වහ, රඵහ  වඹ ියතු ඵත සඹෝ ඹන්තර සර ව උඳයණ ම්ඵන්තධසඹන්ත 

ාඩර්සද්ල භවළලි ාංර්ධන ව ඳරිය අභහතහාංලඹ සත ඉ වරිඳත් යන රදී. 

  

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ 

ග්රහමීය ඹ භට්තසම් ෘෂි ආවහය ළසුම් ආඹතන වහ ප්ර රහීනන්ත සතෝයහ ළනීභ, ාඩර්සද්ල හර්තහ 

ඉ වරිඳත් කිරීභ. 2016 ර්සංදී ළඩතවන්ත ඳළළත්, භ වහ සන්ත ශ ප්ර ඳහදන රු. ීමලිඹන 1.0 

කි. 2016.12.31  වනත ූලර ප්ර ඹ රු. ීමලිඹන 1.0 ක් වූ අතය එඹ ප්ර ලතඹක් ලසඹන්ත 100 % කි. 

ියඹලුභ පුහුණු ළඩතවන්ත ඳත්න රද අතය, ාඩර්සද්ල හර්තහ ඉ වරිඳත් ය ඇත. වල් බිසට් 

ාඩසඳහදනඹ කිරීභ,  මුාං ඇත ඳෆහීභ, ාඩර්භහාංල සොසේකස ාඩසඳහදනඹ, වල් අයිස ක්රීම්, ග්රහමීය ඹ 

භට්තසම් වල් ාඩසඳහදනඹ, සොල්ලු ළසීභ, ඵඩ ඉරිඟු ළසීභ, ඳශතුරු ආශ්රිත ාඩසඳහදන පිළිඵ 

පුහුණු ළඩතවන්ත ඳත්න රදී.  

 

6.6.15 තියහය කස.සකර්භහන්තතඹ ව තියය ංර්ධන ඉරක්ෂක වහ උඳලේලන ව 

උඳලේලක ලවහ 

ඈ)  උඳලේලන ව උඳලේලක ලවහ 

 වල් ළසුම් ඒ සථහපිත කිරීභ - යහකහාංනඹ ඵහුහර්ඹ ූලඳහයඹ භගින්ත  

වල් සභෝල් 25 ක් වහ තහක්ණි හර්තහ ාඩකුත් කිරීභ - "එක්ත්" වල් ාඩසඳහදන 

ාංභඹ, සඳොසශොන්තනරු විියන්ත ,  සභෝල් සථහපිත කිරීභ වහ ළරසුම් ව ඇසතසම්න්තතු 

රඵහ දීභ - පී. ජී විභරියරි භවතහ, අනුයහධපුය. 

 සභසන්තරි ර ල් ඉත් කිරීභ, - අයි. පී. අනුය විසේර්ධන, සභොණයහර. 

 වල් පිටි ළසීභ පිළිඵ තහක්ණි වහඹ - හභහනහධිහරී, ඳලුසළ ඵහුහර්ඹ 

ූලඳහය ීම ඹ. 

 වල් සභෝරක් සථහපිත කිරීභ වහ ඇසතසම්න්තතුක් රඵහ දීභ - හභහනහධිහරී, 

ඳලුසළ ඵහුහර්ඹ ූලඳහය ීම ඹ 

 වල් සභෝරක් සථහපිත කිරීභ වහ ඇසතසම්න්තතුක් රඵහ දීභ - හභහනහධිහරී, හුරුළුළ 

ඵහුහර්ඹ ූලඳහය ීම ඹ 
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 වල් සභෝල් න, යණඹ වහ ඇසතසම්න්තතු ළඳ කභ - සොභහරිස, මුඳහය ාංර්ධන 

(උතුරු භළද) 

 ධහන ඵඩහ කිරීභ වහ ඵඩහ - මුදල් අභහතහාංලඹ 

 

සභඹත අභතය, සබහවි ම්ඳත් ව ඳරියඹ සත ෘණහත්භ ඵරඳෆභක් ියදු සසයන 

ෘෂිහර්ීම අඳද්ර ඵළවළය කිරීම් ක්රභසඹන්ත අභ සසයන ඳරි ව,  ළය ව ඳසු අසනු තහක්ණි 

බහවිතඹන්ත භගින්ත රද සභ. සතො. 350,000 ක් ඳභණ වූ ෘෂිහර්ීම අඳද්ර අභ කිරිභ වහ පිඹය 

නු රළබිණි.   (අිමභතහර්ථඹ 15. සබහශේක ම්ඳත් ංයක්ෂකඹ). යත පුයහ සසන ඳරිසබෝකයින්ත 

වත හධහයණ ීමරත සවො තත්සං ගුණහත්භ ෘෂි ාඩසඳහදනඹන්ත රඵහ දීභ.   (අිමභතහර්ථඹ 10: 

යනේ ඇතුශත ව යනේ අතය අභහනතහ අඩු කිීභ).  හච්ඡහ වහ සේ වහක් ාඩර්භහණඹ 

කිරීභත සභන්තභ සද්ශීඹ ලසඹන්ත ව අන්තතර්කහ  ලසඹන්ත භහන්තතය ආඹතනඹන්ත අතය න 

වසඹෝගීතහඹක් සොඩ නළාං, භත ද්විහර්ෂි අන්තතර්කහ  ම්භන්තරණඹක් ඳළළත්, භ. 

අන්තතර්කහ  ම්භන්තරණඹ ඳළළත්සන  හරසංදී කහ  ඳලසකහත් අසනු  වනඹක් ප්රහලඹත ඳත් 

කිරීභත ළරසුම් යන රදී. (අිමභතහර්ථඹ 17. තියය ංර්ධනඹ වහ ලණෝලීඹ වලඹෝගීතහඹ). 
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               කහ  අවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ 
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දළක්භ 

“ සොවි කනතහසේ ව අඩු යප්රහද ඇ  කනතහසේ අභිභහනඹ 
නළතත් ඇ  කිරීභ වහ ළඩ  තවන්ත ක්රිඹහත්භ කිරීභ භගින්ත 

ආර්ථි සහධීනත්ඹ ව ස විලසහඹ ඇ  කිරීභ ” 

 

 

ලභලවය 

“ ප්ර රහීනන්ත  සේ ආර්ථි සහධීනත්ඹ ඇ  කිරීභතත් අනුන්ත භත 
ඹළපීසම්  ාංසෘ ඹ භ වළය, භ වහත් ෘෂිර්භ  ,ඳශු ම්ඳත් 

ව සනත් ක්සේර  ර ාඩපුණතහ  ාංර්ධනඹ වහ වබහගීත් 
ාංර්ධන ළඩ තවන්ත  ක්රිඹහත්භ කිරීභ ” 
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6.7 කහ  ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ 
 
ඳනතත අනු ආඹතනඹ ;-  

ශ්රී රාංහ කහ  හගිාඩ ාඩවිසම් හඳහය භලයඩරඹ (FFHC – Sri Lanka ) 1973  ඳහර්ලිසම්න්තතු 
ඳනතක් භඟින්ත බිහි යන රද සථහපිත භලයඩරඹකි. ( 1973 අාං 15 දයණ ශ්රී රාංහ කහ  
හගිාඩ ාඩවිසම් ඳනත)  සභඹත සරෝ ආවහය ව ෘෂිර්භ ාංවිධහනඹ (FAO) ව එක්ත් 
කහ න්තසේ ාංවිධහනඹ (UNO) අනුග්රවඹ දළක්, ඹ. මුලින්තභ විසද්ල ආධහය හිත ආයම්බ ශ හඳෘ  
ර ම්ඵන්තධීයණ තියතු ව ඳවසුම් ඳඹන්තනක් සර තියතු ය ඇත. 1978 සර් ියත 
භලයඩරඹ දුහාඳත්භ තුයන්ත කිරීභ වහ විධ භහක ාංර්ධන හඳෘ  කිරීභ වහ ඉ වරිඳත් ,  ඇත.  
2002 සදළම්ඵර් 31 න  වන ෘෂිර්භ අභහතහාංලසං සල්ම්සේ ාඩඹභඹ ඳරි ව සේඹන්තත න්ත ව 
සහ හ දභන ර ව. 
2004 සර් ජාඩ භහසං නළතත් න අධක්  භලයඩරඹක් ඹතසත් විෘත ය ඇත. 
2010 ර්සං ියත කහ  ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ නීමන්ත සථහඳනඹ , භත සඹෝකනහ විඹ. ෘෂිර්භ 
අභහතහාංලඹ ඹතසත් ක්රිඹහත්භ න ශ්රී රාංහ කහ  හගිාඩ ාඩ, සම් හඳහය භලයඩරඹ යසට් 
අලතහඹ අනු ෘෂිහර්ීම  වියණු රහ දීභතත්, සද්ශීඹ ආවහය ඳරිසබෝකනඹ ඉවශ නළාං, භ 
හහාත කිරීභත් ඇතුළු විවිධ හඳෘ  යහශිඹක් ක්රිඹහත්භ යනු රළසබ්.  

 අයමුණු ;-  

 යකඹ විියන්ත ස යන රද ාංර්ධන ළඩ පිළිසරත අනුකර හභහජීඹ වහ ආර්ථි 
ාංර්ධනඹ වහ විසද්ශීඹ, සද්ශීඹ ාඩසඹෝකත් ර ආධහය රඵහ ළනීභ 

 භවකසනෝඳහය හභහජීඹ වහ ආර්ථි ාංර්ධනඹ සඹෝකනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භ කිරීසම්දී 
ආඹතනරත වහ සනත් භලයඩරරත වහඹ , භ  

 ෘෂිහර්ීම වහ හර්ීම ාංර්ධනඹ සසයහි සඹොමු වූ ාඩලසචිත සඹෝකනහ ක්රභරත ආධහය 
කිරීභ එභ සඹෝකනහ ක්රභ  වියණු කිරීභ ව ම්ඵන්තධීයණඹ කිරීභ 

 ෘෂිහර්ීම වහ හර්ීම ාඩසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ වූ සඹෝකනහ ක්රිඹහත්භ කිරීසභහිරහ 
ආලයඩුසේ සනොවූ ාඩසඹෝකත් උනන්තදු කිරීභ 

 කහතන්තතය හගිාඩ ාඩ, සම් හඳහයඹ ව  සනත් ඒ වහ භහන කහතන්තතය ආඹතන, ාංම් 
වහ ීම  භ වසඹෝගී , භ 

හර්ඹඹ ;- 

 ාංර්ධන ූලරඹන්ත හූලහි අයමුණක් සසයහි සඹොමු කිරීභත  සභෝධහනඹ කිරීභ 

 ළීම කනතහත ආර්ථි ව භහක ර්ධනඹත  වසඹෝගී , භ වහ අසථහ රඵහ දීභ  

 සඹාං හා යකලිත  යහය ාංර්ධනඹක් ඇ  කිරීභ වහ ඳහයම්ඳරි ළීම කනතහසේ ස 
විලසහඹ ඇ  කිරීභ භ රඵහ ත වළකි අඹඹන්ත  සත සනස  කිරීභ 

 සද්ශීඹ ආවහය බහවිතඹ ව ාඩසඳදනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 ඳසු  අසනු වහාඩඹ අභ කිරීසම් තහක්ණඹ බිම් භට්තභ සතක් රුසන ඹහභ 
 

ශේලලව.සත ක්ෂලවත්රඹ :- අසරවියණඹ , ඳහරිසබෝගි තෘහා භත් බහඹ ඇ  කිරීභ. 
 

ජඹ ණළනීභන අලප්ත ක්ෂ.සත තියහය ංර්ධන අයදාණු ;- 

  යහය ඳරිසබෝකන යතහ ඉවර නළාංවිභ . 
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6.7.1 ලණතු ණහන අත්ළරක්ෂ ( ඵදුන්ත ණත මිිස ඳළර යහඳසතිඹ)  
 
  යහය ාංර්ධන අයමුණු අතරින්ත  වළිදුීමන්ත ීමදීභ ඹතසත් 2016 සර් සතු හත අත්ළරක් 
සර ඵඳුන්ත ත ීමරිස  හ ප්ර ර්ධන ළඩතවන්ත ියදු ය ඇත.  
 
අයමුණු ;- 

 එ වසනදහ ඳරි සබෝකනඹ දවහ ළඹන විඹදභ අභ කිරීභ. 

 ඉඩ ඩ අඩු නහරි කනතහත හ කිරිභත අසථහක් රඵහ 
දීභ. 

 එ වසනදහ අල එශළු යහඹාඩ ද්ර  බහවිතඹකින්ත සතොය  

 සත්සත්භ ියටුහ ළනීභත ඉඩ ඩ ළරියභ. 

  වි නළ  ආවහය සේරකින්ත ඳවුරත සඳෝණඹ ළඳයිභ. 

 උඳහඹ භහර්:- 

 සඵෝ හන්ත ියදු යන ආහයඹ පිළිඵ සතොයතුරු හිත අත් ඳත්රිහ සනොීමසල් රඵහ දීභ. 
ෘජු වහ ක්ර ප්ර රහීනන්ත;-  

සොශම  වසත්රික්ඹ -  සොශම 05 සොසරොන්තනහ , භහලිහත්ත , ෘජු ප්ර  රහීනන්ත න අතය ක්ර  
සර නහයහසවේන්තපිත අත කනතහ         ඵ 
 
හඳෘ සං හධහය, යණඹ:-   නහරි කනතහ සතු හ දවහ සඹොමු කිරිභ වහ උනන්තදුක් 
ඇ  කිරීභ භඟින්ත කුට්භඵ ආර්ථිඹ නඟහ ියටු, භත උඳහරී සේ. 
 

ප්රණතිඹ  : 
සොශම අත ාඩහ 1500 ක් ීමරිස ඵදුන්ත 4500 අත කනතහත සඵදහ සදන ර ව . ප්ර ඳහදන රු.ීම. 

0.618 කි. රු.ීම. 0.519 ළඹ ය ඇත.  

 

 

පුයළසිඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ : 
නහරි කනතහ ෘෂිර්භඹ සසයහි ආර්ලණඹ යළනීභ තුලින්ත ාඩසඳහදනඹ ළඩි යළනීභත 
දහඹ , භ. ීමරිස හත අභතය සනත් හ වහද සඹොමු , භ තුලින්ත ාඩසඳහදන ඒ බිහි 
යළනීභත වළකි , භ. එභඟින්ත  යහය ඳරිසබෝකන යතහ ළඩි, භ , ාඩසයෝගී කනතහක් ඇ , භ, වහ 
ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇ  කිරීභත දහඹ ,   සබ්. 
 

6.7.2 ඵඩ ඉරිඟු සො, න්ත  වරිළන්ත, සම් හඳෘ ඹ 

 යහය ාංර්ධන අයමුණු අතරින්ත ාඩසයෝගී  වවිඹ වහ ළභත ආවහය ඹන 
 යහය ාංර්ධන අයමුණු රඟහ ය ළනීභ වහ අ සර් ආවහය සඵෝ 
ප්ර ර්ධන ළඩතවනක් සර අනුයහධපුය  වසත්රික්සං ඵඩ ඉරිඟු සො, න්ත 
 වරිළන්ත, සම් හඳෘ ඹ ආයම්බ යන රදී. සභභ හඳෘ ඹ ෘෂිර්භ 
අභහතහාංලඹ වහ අනුඵද්ධ ආඹතන එක් අනුයහධපුය  වසත්රික්සං ඵඩ ඉරිඟු 
හ යන සො, න්ත ඉරක් ය ාඩීමන්ත ක්රිඹහත්භ සේ .සටි හලීන 
හඳෘ ඹකි. ( භහ 6 )  

සොවිබහයහය අයමුදලින්ත රඵහත් ණඹ මුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ ය ඇත . 

 

 

128. අධක් ආකහර්ඹ  සයොවහන්ත 

යවිත භවතහ සොවි ාංවිධහන 

දවහ අදහර සකක් ඳත් රඵහ දීභ- 

අනුයහධපුය ප්රසද්ලඹ. 

127. සොසරොන්තනහ  ප්රසද්ලසං ීමරිස 

ඳළර රහභිසඹක්  
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අයමුණ ;- 

 ෘෂිර්භ සදඳහර්තසම්න්තතු භගින්ත අනුභත ර බීක ර් සො, න්ත අතය ප්ර කලිත කිරිභ 

 හන්ත දවහ ඳහාංශු ාංයක්ණ ක්ර භ පිළිඵද සො, න්ත දළනුත් කිරීභ 

 අනුයහධපුය  වසත්රික්සං ඵඩ ඉරිඟු අසළන්තන ර්ධනඹ කිරීභ  
උඳහඹ භහර් ;- 

 ඳසු අසනු වහාඩඹ අභ ය න්තනහ ආහයඹ පිළිඵද සො, න්ත දළනුත් කිරීභ. 

 ගුණහත්භ තත්සඹන්ත උස ධහනභඹ ආවහය ඳහරිසබෝගි කනතහ සත රඵහදීභ  

ෘජු වහ ක්ර ප්ර රහීනන්ත ;-   අනුයහධපුය  වසත්රික්සං සො, න්ත . 

හඳෘ සං හධහය, යණඹ ;- 

සොවි ාංවිධහන ඇ  ය ඔවුන්තත අල ණඹ මුදල් වහ අසනකුත් අතහල හධ ළඳ කභත්  
සො, න්ත අ සර් සබෝ හත නළඹුරු ය, භ භගින්ත ඵඩ ඉරිගු ආනඹනඹ කිරීභ ියභහ කිරීභත් 
අ සර් සඵෝ හ යන සො, න්ත  වරිභත් කිරීභ ද සභයින්ත ියදු සසර්. 

යහඳසතිලේ ප්රණතිඹ;- 

සශද සඳොසල් ම්භත ඉවශ ීමරක් ඇ  කිරීභත අමු වහ විඹල ඵඩ ඉරිඟු 329,743 kg ීමරදී සන ඇත 
. අක්ය 10,000 ීමරදී ළනීම් ියදු ය ඇත.  සන්ත ශ ප්ර ඳහදන රු.ීම. 15 කි. 2016.12.31  වනත 
විඹදභ රු.ීම. 15.31 කි. 

 
ශේශේධ අංල දවහ දහඹකත්ඹ වහ යහඳසතිඹ ලවවතුලන්ත න භහජ ආර්ිකක ංර්ධනඹ , පුයළසිඹන්ත 

ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 

 භසථ අනුයහධපුය  වසත්රික්ඹභ ආයණඹ න ඳරි ව ඇරඹහඳත්තු, සහාභඩු, යසනෝයහ, 
සනොච්චිඹහභ, ම්බිරිසසළ, යමෆ, ල්රාංචිඹ, ීමහින්තතසල්, සරන්තබිදුණුළ, ඹක්ර, 
මුරිඹහඩර, ියරහකුරභ, අනුයහධපුය, යත්භල්වළ, වතස වගිලිඹ, සෝන්තළ, 
ඳයාංගිඹහහඩිඹ, සවොසයොේසඳොතහන, පුසොල්රෆ, තරහ, තඹුත්සත්භ, ඉඳසරෝභ, 
ළකියහ,  යහාඳසන්ත ඹන ප්රසද්ල රත අදහර න ූලඳහය ීම  42 ක් පිහිටු, භ. 

 උක්ත ූලඳහය ීම  භඟ අදහර ගිවිසුම් රත එශඹීභ වහ එභ ීම  භඟ අල නුසදනු 
ියදු කිරීභ. ාඩඹළ ව ඳරීක්හ කිරීසම් ක්සරේර  කහරිහ වහ ඒ ඒ ීම  ර අල දළනුත් 
කිරීසම් ක්සේර කහරිහ, සොවිබිම් භට්තසභන්ත ියදු කිරීභ වහ අදහර අසනු ාඩඹළ වඹන්ත සොවි 
ීම  භට්තසභන්ත ාඩරීක්ණඹ කිරීභත්, අල තත් ඳරීක්හන්ත ියදු කිරීභත් ියදු ය ඇත. 
ප්ර ධහන ළණුම් භහභ වහ අසරවි කිරීසම් ඳවසුම් ළඳ කභ භඟින්ත සො, න්ත විඵර න්තහ 
ඇත.  

 
         
ඉදිි ලඹෝජනහ ලවෝ ළඩිදියුණු කිීම් පිළිඵ ශේසතය :- 
 
අ සර් සබෝ හ දවහ සො, න්තත අල සඳොසවොය වනහධහයඹ වහ හ ණඹ රඵහ දීභ භගින්ත 
සො, න්ත ඵඩ ඉරිගු, මුාං ඇත ළාඩ හන්තත නළඹුරු ය, භ භගින්ත වහ ඒ දවහ ඔවුන්තත ඉවර ීමරක් 
රඵහදී යසට් අලතහඹත රිරන සඵෝ යත තුර ාඩඳද, භ භගින්ත ආඹනඹන සීභහ ය ළනීභ. 
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6.7.3 ජහතික ආවහය ප්රර්ධන භේඩරලේ යරත් අලරශේළේ පිහිටුවීභ 

  ( ලවේදි ෆුඩ් ල ප්ත  ) 
 විසන්ත සතොය සද්ශීඹ අවහය ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ  වයින පුයහ ෆභ 
 වසත්රික්ඹක්භ ආයණඹ න ඳරි ව කනතහ ඵහුර ළසන ප්රසද්ල 
සතෝයහ ාඩීමන්ත ඡහ  ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරසං යරත් අසරවිළල් 
පිහිටු, සම් (සවල් ව ෆුඩ් සොහා) හඳෘ ඹ  වඹත් සසර්.  යහය ාංර්ධන 
අයමුණු අතරින්ත නීසයෝගී  වවිඹ ඹන අයමුණත රඟහ, භ සභහි අසහාක්හ 
සේ .   වගුහලීන හඳෘ ඹකි. සද්ශීඹ අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ සේ.  
 
අයදාණු ;- 

  වි, යහය සනොභළ  ආවහය ර් ීමරදී ත වළකි සථහන 
ස කිරීභ තුලින්ත සද්ශීඹ වහ ඳහයම්ඳරි සඳෝදහ ක ආවහය 
කනතහ අතය ප්ර කලිත කිරීභ. 

  වි, යහය බහවිතහ සනොය සද්ශීඹ ආවහය ාඩසඳහදනඹ යනු රඵන කුඩහ වහ භධ ඳරිභහණ 
හඹයින්තත තභ ාඩසඳහදන කනතහ අතයත සන ඹහභත අසථහ උදහ කිරීභ තුලින්ත ඔවුන්තසේ 
අභිසප්රේයණඹ ළඩි කිරීභ. 

 සද්ශීඹ ආවහය පිළිඵද ඳහරිසබෝගිඹහ දක්න රුචිත්ඹ ඉවශ නළාං, භ. 

 නීසයෝගී සෞඹ ම්ඳන්තන අනහත ඳයපුයක් බිහි කිරීභ. 

 Fast Food , Take Away ,  KFC , Mac Donalds  ළාඩ ආවහය ාංසෘ ඹත අභිසඹෝඹක් න සර 
සද්ශීඹ ආවහය ප්රර්ධනඹ. 

 

උඳහඹ භහර්ණ ;-  

 අසරවි ළල් ර නහභ පුරු ආෘ  රඵහ දීභ. 

 සවල් ව ෆුඩ් සොහා ම්ඵන්තධ  දළනුත් කිරිසම්  අත් ඳත්රිහ රඵහ දීභ. 

ස ස වහ ර ප්රතිරහභීන්ත;- 

  වයින පුයහ ෆභ  වසත්රික්ඹක්භ ආයණඹ න ඳරි ව කනතහ ඵහුර ළසන ප්රසද්ල 

යහඳසතිලේ  හධහයණීකයකඹ;- 

 විසන්ත සතොය සද්ශීඹ ආවහය නහරි කනතහත මීය ඳ ය, භ භගින්ත සඵෝ සනොන සයෝ  
( වඹළඩිඹහ ,සොසරසතසයෝල් , පිළිහ ,   වෘද සයෝ) ලින්ත සතොය ාඩසයෝගී  භහකඹක් බිහි කිරීභ 
හා යධහන අයමුණ සේ . ආවහය ආශ්රිත  ාඩසඳහදන ියදු යන සඹාං රැකිඹහ ාඩියක් යින්ත විඵර 
ළන්ත, භ වහ රැකිඹහ විියක් ඹන්ත දවහ රැකිඹහ අසථහ උදහකිරීභත් ආනඹාඩ ආවහය ද්ර 
ඳරිසබෝකනඹ අභ යීමන්ත කහ  ආර්ථිඹ ලක් භත් කිරීභ ියදු කිරීභත ඵරහසඳොසයොත්තු සේ. ඒ 
භඟින්ත  යය ඳරිසබෝකන යතහ ව ාඩසයෝගී භහකඹක් ඹන අයමුණු කඹළනීභත වළකි සේ.  

හඳෘ සං  ප්ර ඹ;- 

 දළනත සවල් ව ෆුඩ් සොහා 12 ක් ආයම්බ ය ඇත . විඹදභ රුපිඹල් 8533.00  කි.  

 

ප්රතිරහභීන්ත ; - ඳහරිසබෝගි කනතහ , සුළු ඳරිභහණ හඹඹන්ත  , රැකිඹහ විියක් ඹන්ත 

 

පුයළසිඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ ;- 
 

 රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ  - සවල් ව ෆුඩ් සොහා ආයම්බ කිරීභ භගින්ත ආවහය ආශ්රිත  ාඩසඳහදන ියදු 
යන සඹාං රැකිඹහ ාඩියක් යින්ත විඵර ළන්ත, භ වහ රැකිඹහ විියක් ඹන්ත වහ රැකිඹහ 
අසථහ උදහ කිරීභ ියදු යයි. 

 හන්තතහ දහඹත්ඹ  -  සවල් ව ෆුඩ් සොහා අසරවිල්  ර සේඹ කිරීභත ෘවණිඹන්තතද 
අසථහ ළරසීභ භගින්ත හන්තතහ  විඵර ළන්ත, භත වළකි සේ .  

129. ඵත්තයමුල්ර නුන්ත භවතහසේ 

අසරවිළර ආයම්බ අසථහ 



 
 
 

 
 

හ ර් ඹ හ ධ න හ ර් තහ  2 0 1 6  
 

පිටු 165 

 ග්රහමීය ඹ  වළිඳු භ පිටු දළකීභ -  සවල් ව ෆුඩ් සොහා තුර සුළු වහ භධ ඳරිභහණ ාඩසඳහදඹන්තසේ 
සද්ශීඹ ආවහය ාඩසඳහදන අසරවි කිරීභත අසථහ උදහ කිරීභ තුලින්ත අතයභළ වඹන්තසන්ත 
සතොය එභ ආවහය ාඩසඳහදන අසරවි කිරීභත අසථහ උදහ , භ තුලින්ත ළඩි රහබඹක් රඵහ 
ළනීභත වළකිඹ. 

 
ඉ වරි සඹෝකනහ සවෝ ළඩි වියණු කිරීම් පිළිඵ විසතය :- 

   
එක්යභ විලහර මුදරක් ආසඹෝඡනඹ ශ සනොවළකි එසවත් සවල් ව ෆුඩ් 
සොහා ආයම්බ යන සුළු වහ භධ ඳරිභහණ හඹඹන්ත වහ  වනදහ ක 
ණඹමුදරක් රඵහ දීභ භඟින්ත සුළු වහ භධ ඳරිභහණ හඹඹන්ත  වරිභත් 
කිරීභ.  

6.7.4 ඳහයම්ඳරි ,  ීමරදී ළනීසම් හඳෘ ඹ 

 යහය ාංර්ධන අයමුණු අතරින්ත ාඩසයෝගී  වවිඹ වහ ළභත ආවහය ඹන 
 යහය ාංර්ධන අයමුණු රඟහ ය ළනීභ වහ ඳහයම්ඳරි වල් ාඩසඳහදනඹ කිරීසම් හඳෘ ඹ 
ආයම්බ ය ඇත. ඳහයම්ඳරි වල් ර සඳෝ ගුණඹ ඉවශ ඵළවින්ත ාඩසයෝගී බහඹ දවහ එඹ ඉවල් 
සේ. සඵොසවොභඹක් සඵෝ සනොන සයෝ ලින්ත ළරකීභ දවහ සභභ වල් ඳරිසබෝඡනඹ ළදත් සේ. 
එහිදී අනුයහධපුය  වසත්රික්සං ඳහයම්ඳරි ,  හ යන සො, න්තසන්ත ,  ීමරදී සන රාංකුට්ටිඹ 
ර්භහන්තත ලහරහසේදී ඒහ වල් ඵත ඳත් ය සදහිර, නහයහසවන්තපිත අසරවිළල් වහ සවල් ව ෆුඩ් 
සොහා වයවහ අසරවි කිරීභ  
ියදු යයි. හඳෘ සං ආයම්බ ර්ඹ - 2015 .   වගු හලීන හඳෘ ඹකි .  
සද්ශීඹ අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ සේ  
 

අයමුණු ;- 

 ඳහයම්ඳරි ,  සොවිඹහසේ රහබඹ උඳරිභ කිරීභ භගින්ත එභ සො, න්ත ඳහයම්ඳරි ,  සොවිතළන 
සතත සඹොමු කිරීභ.  

 ඳහරිසබෝගිඹන්තත ඳහයම්ඳරි වල් ඳවසු ීමරත රඵහ ත වළකි සථහන ස කිරීභ. 

 නීසයෝගී සෞඹ ීමඳන්තන අනහත ඳයපුයක් බිහි කිරීභ. 

 යසට් දශ සද්ශීඹ ාඩසඳහදනඹත දහඹ , භ. 
 

උඳහඹ භහර්ණ ;- 

 දුර්රබ ඳහයම්ඳරි වල් ර් කනතහත වදුන්තහ දීභ ව ඒහසං ළදත්භ ළන කනතහ 
දළනුත්  කිරීභ (අත් ඳත්රිහ භගින්ත) 

 

යහඳසතිඹ සිදු කයන ප්රලේල (දිසත්රික්ෂකඹ, ප්රහ.ලේ.ලක ) ;-   අනුයහධපුය  වසත්රික්ඹ,  රාංකුට්ටිඹ 
ර්භහන්තත ලහරහ  
ස ස වහ ර ප්රතිරහභීන්ත :-  ඳහරිසබෝගි කනතහ , ඳහයම්ඳරි ,  සො, න්ත ,  රැකිඹහ විියක් ඹන්ත 

යහඳසතිලේ හධහයණීකයකඹ;- 

 විසන්ත සතොය සද්ශීඹ වල් කනතහත මීය ඳ ය, භ භගින්ත සඵෝ සනොන සයෝ ( වඹළඩිඹහ, 
සොසරසතසයෝල්, පිළිහ, වෘද සයෝ) ලින්ත සතොය සෞහයක්ෂිත භහකඹක් බිහි කිරීභ ප්ර ධහන 
අයමුණයි. මීය ත අභතය ඳහයම්ඳරි ,  හ යන සො, න්ත  වරිභත් කිරීභ ද සභයින්ත ියදු සසර්.  වළිදු 
භ පිටු දළකීභ ව  යහය හෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ යීමන්ත ාඩසයෝගී කනතහක් බිහිකිරීභත 
දහඹ සේ.  

 

 

 

 

130. සුදළල් වල් 

ාඩසඳහදනඹ 
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පුයළසිඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 

 රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ  - ග්රහමීය ඹ තරුණ ප්රකහත රැකිඹහ අසථහ ඇ  කිරිභ.  

 සොවි කනතහසේ ආදහඹභ ඉවශ නළාං, භ - ඳහයම්ඳරි ,  හ යන සො, න්තසන්ත හධහයණ 
ීමරත ,  ීමරදී ළනීභක් ියදු න ඵළවින්ත වහ අතයභළ වඹන්ත සනොභළ  ,  ීමර ව න්තනහ ඵළවින්ත 
ළඩි රහබඹක් රඵහ ත වළකි සේ. 

 

ඉදිි ලඹෝජනහ ලවෝ ළඩිදියුණු කිීම් පිළිඵ ශේසතය :- 
 

ඳහයම්ඳරි ,  සොඹහ ළනීසම් දුසයතහ ඇ  ඵළවින්ත ඳහයම්ඳරි බීක ,  ාඩසඳහදනඹ කිරීභ.  
රාංකුට්ටිඹ ර්භහන්තත ලහරහසේ වල් ළසුම් ඳද්ධ ඹ න, යණඹ ය ධහරිතහඹ ළඩි ර 
ියතුඹ. 
 

6.7.5 ඌණ බහවිත ඳශතුරු බහවිතහ යීමන්ත RTS (Ready to serve drink) 
ාඩසඳහදනඹක්, ාඩසඳහදනඹ කිරීභ  
 
ෘෂි ෛක විවිධත්සඹන්ත අනුන , ටිනහ ඳශතුරු කහන ම්ඳත් ලින්ත පිරි 

කර්භ ශහපීඹ යතක්  න  ශ්රී රාංහ තුශ විවිධ ඳශතුරු විසලේ 100 ත ඩහ යත 

තුශ හහාත ඇත. එසවත් ළඩි වියණු ශ තහක්ණ ක්රභසේදඹන්ත ඹතසත් 

හණිකභඹ ලසඹන්ත හ යනු රඵන්තසන්ත අම, අන්තනහිය, ඳළසඳොල්, සසල් 

ආ වඹ ඳභණි. සභභ ප්රධහන ඳශතුරු සඵෝඹන්තත අභතය ටිනහ සඳෝ, ඹ 

අඹන්ත හිත ඳශතුරු සතු , කුඩහ න රළවළබ් වහ නහන්තතය ආ වසඹහි 

සහබහවි ළසඩ් . එළාඩ ඌන බහවිත ඳශතුරු සඹොදහ ාඩීමන්ත ඳශතුරු බීභ 

ාඩසඳහදනඹ කිරීභ සභභ හඳෘ සඹන්ත ියදුයයි. සම්  හඳෘ ඹ වහ සයළු, 

අසනෝදහ ව අම ඳශතුරු ලසඹන්ත බහවිතහ යයි .  වගුහලීන හඳෘ ඹකි . සද්ශීඹ 

අයමුදල් භඟින්ත ක්රිඹහත්භ සේ.  

අයදාණු :- 

 ඌණ බහවිත ඳශතුරු වහ ළඩි ඉල්ලුභක් ඇ  කිරීභ වහ අඹ එතු ශ ාඩසඳහදනඹන්ත 
වඳුන්තහදීභ. 

 සතු හන්ත වත ඳභණක් සීභහ වු සයළු, අසනෝදහ ආදී ඳශතුරු හණික ලසඹන්ත හ ශ 
වළකි , භ. 

 සොවි හන්තතහන්ත වත සභභ ාඩසඳහදන ඳවසුසන්ත ාඩසඳහදනඹ ශ වළකි ඵළවින්ත අ සර් 
ආදහඹභක් ඉඳඹහ ත වළකි , භ. 

 ඌණ බහවිත ඳශතුරු ඳරිසබෝකනඹ කනතහ අතය ප්රකලිත කිරීභ 
 

උඳහඹ භහර්ණ :- 

 

 ඌණ බහවිත ඳශතුරු හ කිරීභ වහ ාඩසඳහදනඹ  වරි ළන්ත, භ. 

 අඹ එතු ශ ාඩසඳහදන , සශඳර වහ න තහක්ණඹ වඳුන්තහදීභ , ඳශතුරු 
ාඩසඳහදනඹ වහ ඳරිසබෝකනඹ ළඩි කිරීභ වහ ඳශතුරු ම්භහන සථහඳනඹ කිරීභ .  

 

    ඵ 
හඳෘ සං හධහය, යණඹ :-  ඌණ බහවිත ඳශතුරු වහ ළඩි ඉල්ලුභක් ඇ  කිරීභ වහ අඹ 

එතු ශ ාඩසඳහදනඹන්ත වඳුන්තහදීභ 

 

131 -132  න්තභළක් ඳරතුරු බීභ. 
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ප්ර ඹ ;-  
ප්ර ඳහදන සර රු.ීම. 0.14 රඵහ දී ඇත . විඹදම් ,  ඇ  මුදර රු.ීම. 0.085. සම් න විත ඳශතුරු බීභ 
සඵෝතල් 500ක් ාඩසඳහදනඹ ය අසරවි ය ඇත. 

පුයළසිඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :- 
 
සභභ හඳෘ ඹ භඟින්ත ඌණ බහවිත ඳශතුරු වහ ඉල්ලුභක් ඇ  න අතයභ ඳශතුරු හණික 
ලසඹන්ත හයන හරුන්තත සභන්තභ ඌණ  බහවිත ඳශතුරු සතු හක් ලසඹන්ත ියදුයන 
සො, න්ත වත අභතය ආදඹම් උඳඹහත වළකිඹ. 
 
භහනේඹ ඵරඳෆභ ;- 
 
ඌණ බහවිත සද්ශීඹ ඳරතුරු ාඩසඳහදනඹ වහ ප්රර්ධනඹ භඟින්ත ඳරතුරු සොවිඹහ විඵර ළන්තසේ. 
බහවිතඹත සනොසන අඳසත් ඹන සඳෝණ ගුණසඹන්ත අනන ඳරතුරු භඟින්ත ාඩසයෝගී  වවිඹත අල 
සඳෝ ඳදහර්ථ රඵහ ළනීභත වළකි සේ. ඌණ බහවිත ඳශතුරු හ භඟින්ත ෛක විවිධත්ඹ සුරැකීභ 
, කුටුම්ඵ ආර්ථි ර්ධනඹ ,  යහය ඳරිසබෝකන යතහ ඉවශ නළාං, භ ඹන  යහය ාංර්ධන අයමුණු 
කඹ ළනීභත වළකි සේ.  
 
ඉ වරි සඹෝකනහ :-  

 නහරි උදහන , භවහ භහර් සදඳ ,  ඳහල් ළාඩ ඉඩ ආශ්රිත හ  වියණු කිරීභ. 

 ඳහළල් ඳහද දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන්ත භඟින්ත ඵහර ඳයපුය දළනුත් කිරීභ. 

 ප්රකහයණ තියතු භඟින්ත ාඩසඳහදනඹ  වරි ළන්ත, භ    
 

6.7.6 වල් ඵරයන ාඩඹමු හඳෘ ඹ    
  
 
 
 යහය ාංර්ධනඹ අයමුණු න ාඩසයෝගී ජීවිතඹක් තවවුරු 
කිරීභ , ඹවඳළළත්භ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව කුගින්තසනන්ත ඳසු, භ 
අන්ත කිරීභ ,  ආවහය සුයක්ෂිතතහ අත්ඳත් යළනීභ ව 
 යහය ෘෂිර්භඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඹන අයමුණු හක්හත් 
ය ළනීභ වහ 
 වල් ඵරයණ ාඩඹමු හඳෘ ඹ ක්රිඹහත්භ යන රදී . 
සභොණයහර වහ භවනුය  වසත්රික් ර දරුන්ත ව ඔවුන්තසේ 
ඳවුල්  
වහ සභභ ඵරයණඹ යන රද වල් රඵහදීභ ූලලි ලසඹන්ත  
ියදුයන අතය ඳසුහලීන ඵරයණඹ යන රද වල් ඳහරිසබෝගි කනතහත රඵහදීභත අසහාක්හ 
යනු රළසබ්. සභභ ඵරයණඹ යන රද වල් ාඩසඳහදනඹ කිරීභ කහ  ආවහය ප්රර්ධන භලයඩරඹ 
තු වල් ර්භහන්තත ලහරහසේ ාඩසඳහදනඹ යන අතය සම් වහ ූලර දහඹත්ඹ සරෝ ආවහය 
ාංවිධහනඹ (WHO) රඵහසදන අතය දත්ත එතු කිරීභ ව දත්ත ස කිරීභ ආදී තියතු 
සහායහසදණිඹ විලස විදහරඹ විියන්ත ඉටු යයි. හඳෘ ඹ ියඹළුභ අධීක්ණ තියතු සෞ 
අභහතාංලඹ ඹතසත් ියදුයයි. සටි හලින හඳෘ ඹකි.    

අයමුණු :-  
 

 ශ්රී රාංහසේ ාංර්ධනඹ වහ ඵහධහක් න යක්ත හීනතහ තත්ඹ පිටු දළකීභ වහ සභයත 

ප්රධහන ආවහයඹ න වල් බහවිතහ යාඩීමන්ත කනතහසේ සඳෝණ භට්තභ ඉවශ නළාං, භ. 
 

උඳහඹ භහර්ණ :- 
 

 ශ්රී රාංහසේ වල් ප්රධහන ආවහයඹ න අතය එඹත ඹඩ ව සෂෝලික් අම්රඹ එක් ය ඵර 

න්තහ එභඟින්ත යක්ත හීනතහඹ භත සොඳභණ ඵරඳෆභක් ඇ  යනහදළයි ඵළලීභ. 
 

 

133.සරෝ ආවහය ාංවිධහනසං ාඩසඹෝජිත 

සබ්රන්තඩහ ඵහර්තන්ත භවත්ීමඹ  අසඵෝධතහ 

ගිවිසුභ  අත්න්ත කිරීභ. 

 

ප්ර ඳහදන රු.ීම. 1.84  විඹදභ රු.ීම. 0.12 ප්ර ඹ  
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ස ස වහ ර ප්රතිරහභීන්ත :-  

සභොණයහර වහ භවනුය  වසත්රික් ර ඳහල් දරුන්ත වහ ඔවුන්තසේ ඳවුල් ඒ . 

ප්ර ඹ ;-  

 ඳශමු අ වඹය වහ ඉවත මුදලින්ත  රු.ීම. 0.47  රඵහ දී ඇත. 
 

පුයළසිඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ :-  

 
ඳ න ඹඩ ඌනතහ තත්ඹ භඟ වළරීභ භගින්ත කනතහසේ සඳෝණ තත්ඹ ඉවශ නළාං, භ . 
ාඩසයෝගී ඳයපුයක් බිහි කිරීභ වහ  යහය හෂිර්භ ප්රර්ධනඹ ඹන අයමුණු කඹ ළනීභත පිඹය සන 
ඇත. 
 
ඉ වරි සඹෝකනහ සවෝ ළඩි වියණු කිරීම් පිළිඵ විසතය :- 
 
ඉ වරිසංදී සභභ හඳෘ ඹ කහ  ප්ර ඳත් ඹක් ලසඹන්ත  යණඹ ය යත පුයහ හහාත කිරීභත 
ාඩඹීමතඹ. 

 

6.7.8 සුළු ඳරිභහණ හඳෘ  

 සඳෝ, ඹ ධහනභඹ ආවහය කනතහ අතය ප්රකලිත කිරීසම් අයමුණින්ත සුසඳෝ , භේසඳෝ , විසලේ 
වල් පිටි ීමශ්රණඹ ව වල් පිටි සතෝසේ ීමශ්රණඹ වදුන්තහ දීභක් ියදු ය ඇත. සභභ ාඩසඳහදන 
සදහිර, නහයහසවේන්තපිත  අසරවිළල් වහ සවල් ව ෆුඩ් සොහා වයවහ කනතහ අතය හහාත කිරීභ ියදු 
කිරීභ. 

 

      

 
 
 

 
 

භසත ාඩසඳහදනඹත, පරදහ කතහඹ ඉවර නළාං, භත යන රද දහඹත්ඹ ;- 
 

 
රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ 

 සවල් ව  සොහා රාංහ පුයහ විෘත කිරිසභන්ත අදහර ඩ හිීමඹන්තත වහ ඒහත ාඩසඳහදන අසරවි 
යන වහ ාඩසඳහදයින්ත වත සභභගින්ත සඹාං රැකිඹහ හිීම සේ. 

හන්තතහ දහඹත්ඹ 
 වි නළ  කහ  ආවහය සඳොශ,  Food 1 st Exhibition ( ආවහය ම්ඵන්තධ ප්ර දර්ලණ) ඳළළත්, භ 
තුලින්ත ග්රහමීය ඹ හන්තතහන්තත ඔවුන්තසේ ාඩසඳහදන ප්රර්ධනඹ කිරීභත අසථහ .  
භහජීඹ ඵරඳෆභ  
 ප්රදර්ලන තියතු දවහ ඳහල් ශමුන්තසේ වබහගීත්ඹ     
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දළක්ෂභ 

“ ශ්රී රහාංකි සඳොසවොය සශඳර ාඩඹමුහ සර, ෘෂි 
ක්සේරඹ වහ ඒ ආශ්රිත න ාඩඳළියම්, සේහ වහ සඹදවුම් ඳඹන 

විවිධහාංගීයණඹ වු න සරොත ළරසඳන ප්රමුතභ 
ආඹතනඹ විභ ” 

 
 

ලභලවය 

“ යහේ ඹ ප්ර ඳත්  රත අනුකර ශ්රී රාංහසේ ෘෂිර්භ වහ 
සොවිකන සේහ ක්සේරසං ාඩසඳහදන ආදහඹභ වහ 

රහබදහයිත්ඹ ළඩි කිරීභ වහ ඵහුවිධ සශසඳොශ ඉල්ලුභත 
රිරන සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ වහ අසරවිඹ තුලින්ත භහසම් 

රහබදහ ක  යහය ඳළත්භ තවවුරු කිරීභ ” 
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6.8 සීභහ හිත රංකහ ලඳ ලව ය භහණභ 
 
ඳනතන අනු ආඹතනඹ ;- 

1957 අාං 49 දයණ යකසං හර්ීම නී ත ාංසථහ ඳනත ඹතසත් 1964 කනහරි භ 29 න  වන 
“රාංහ සඳොසවොය ාංසථහ” පිහිටුන රදී. එභ ාංසථහ 1987 අාං 23 දයන යහක ාංසථහ ව යකඹත 
ඳයහත් ආඹතන සීීමත භහම් ඵත ඳත්කිරිසම් ඳනත අනු  1992 ළහාතළම්ඵර් භ 15 ළාඩ  වන 
ියත ඵර ඳළළත්සන ඳරි ව සීභහහිත රාංහ සඳොසවොය භහභ නීමන්ත නළත සථහපිත විඹ. එඹ 
ර්තභහනසං 2007 අාං 07 දයණ න භහම් ඳනත ඹතසත් නළත ලිඹහඳ වාංචි ,  ඇත. 
 
“ රක් සඳොසවොය ” න්තනම් නහභඹ ඹතසත් යහඹාඩ සඳොසවොය සත්, යඵර්, සඳොල් වහ කුඹුරු 
සඳොසවොය ආ ව ලසඹන්ත ියඹළුභ ක්සේරඹන්ත ආයණඹ න ඳරි ව සොවි කනතහ සතත සනඹන 

අතය තුය න යකසං කහ  ප්ර ඳත් ඹත අනු “  ශේලන්ත ලත ය ිලලයෝගිභත් යනක්ෂ ” ඹන 
සත්භහ ඹතසත් හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹත සොවි කනතහ සඹොමු ය, භ වහ සම් නවිත 
“ාංසථහ සොම්සඳොසට්” වහ “ාංසථහ හඵාඩ ළත සඳොසවොය” සර ාඩසඳහදන 02 ක් සශඳර 
සත වඳුන්තහ දී  ඇත.  
 
සඳෞද්ලි සශ භහම් රැක් භඟ උසයනුය ළසතීමන්ත සද්ශිඹ සොවි කනතහ සත උඳරිභ 
සේඹක් ඉටුකිරිභ උසදහ  වයින පුයහ විියරී ඳළ රුණු 1700 කින්ත ියත් ඵරඹරත් අසරවි ාඩසඹෝජිත 
කහරඹක් වහ ියඹළු  වසත්රික්න්ත ආයණඹ න ඳරි ව සඵදහවළරිම් ාඩසඹෝජිත කහරඹක්ද සී/ රාංහ 
සඳොසවොය භහභ තුඹ.   
 

අයදාණු ;- 

  වගුහලින  යහය ාංර්ධනඹ වහ  ශේලන්ත ලත ය ිලලයෝගිභත් යනක්ෂ ම හි කිිභ වහ 
හඵාඩ සඳොසවොය ක්සේරඹ පුළුල් කිරිභ . 

 සොත ඉඳළියම් (EPS) ව ආසඹෝකන භත ප්ර රහබ (ROI) ළඩිකිරීභ භත  සොතස 
රුන්තසේ රළබිම් ඉවශ නළාංවිභ. 

 ගුණහත්භ සඳොසවොය  සොවි කනතහ සත රඵහ දීභ තුලින්ත ආඹතාඩ න්තනහභ අඹ   වගු 
හලීන ආයක්හ ය ළනීභත තියතු කිරීභ.  

 ප්රමුතභ ෘෂි යහඹනහහය ඳවසුම් ළඳියම්රුකු , භ. 

 කහතන්තතය ප්රීම න්ත බහවිතහ යීමන්ත සභසවියම් වහ ඳරිඳහරන තියතු ියදු කිරිභ. 

 ආඹතනඹ තුශ  සඵන ියඹලුභ දත්ත ඳද්ධ න්ත ඒහඵද්ධ සොත ඳරිකණත කිරිභ වහ 
ERP ඳද්ධ ඹ වඳුන්තහ  වභ. 

 හන්ත වහ  උස ප්රීම සඹන්ත ියතු සඳොසවොය ාඩිය සේරහත හිඟඹකින්ත සතොය සොවි 
කනතහ සත රඵහ දීභ. 

 
හර්ඹඹන්ත ;- 

 උස ප්රීම සඹන්ත ියතු සඳොසවොය ආනඹනඹ කිරීභ වහ සද්ශීඹ ලසඹන්ත ීමරදී  ළනීභ.  

උදහ :- සද්ශිඹ ීමර වළාඩම්     - ඊ.ආර්.පී., එච්.ඊ.ආර්.පී. ව සඩොරභයිට් 
උදහ ;-ආනඹාඩ සඳොසවොය   - ියරිඹහ, ටී.එස.පී, එම්.ඕ.පී ඹනහ ව සඳොසවොය 

 උස ප්රීම සඹන්ත ියතු සොම්සඳෝසට් සඳොසවොය  ව හඵාඩ ළත සඳොසවොය සද්ශීඹ 
ලසඹන්ත ීමරදී ළනීභ. 

 කහ  සඳොසවොය සල්ම් හර්ඹහරඹ භඟින්ත රඵහසදන ාඩර්සද්ශිත අනුඳහත රත අනුකර 
ියඹළුභ සඵෝඹන්ත වහ සඳොසවොය ීමශ්රණ ළසීභ. 

 තත්සඹන්ත උස ඍජු වහ ීමශ්රණ සඳොසවොය ප්රහසද්ශීඹ ඵඩහ, අසරවි ාඩසඹෝජිත, සඵදහවළරිම් 
ාඩසඹෝජිත වයවහ රාංහ පුයහ සඵදහ වළරීභ වහ අසරවි කිරීභ. (හඵාඩ වහ යහඹාඩ) 

 සඳොසවොය බහවිතඹ පිළිඵ සොවි කනතහ දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන්ත ඳළළත්, භ වහ 
ෘෂිහර්ීම ක්සේරසං ඳළන නගින ළතළු විදීභ. 
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 අඳ ආඹතනසං යහඹනහහයඹ භඟින්ත සඳොසවොය, ඳස ළාඩ ෘෂිහර්ීම ාඩසඳහදන ආ වඹ 
ඳරික්හ කිරිභ. 

උඳහඹ භහර්ණ ;- 

 වුාඩඹහ ඉයණභඩු ප්රසද්ලසං ඳළ  කහ  ආවහය ප්රර්ධන ළඩතවනත භහමීය  “ 

ාංසථහ සොම්සඳෝසට්” එළි දළක්, භ  ියදුයන ර ව. 

  වයින පුයහ අසරවි ාඩසඹෝජිතයින්ත සන්තහ  “ාංසථහ හඵාඩ ළත සඳොසවොය ” එලිදළක්, භ 

ියදු යන ර ව. 

 හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ  ප්රකලිත කිරීභ වහ අත් ඳත්රිහ, නහභ පුරු වහ සඳෝසතර් ළාඩ 

සද් ප්රදර්ලනඹ කිරීභ. 

 අසරවි ප්රර්ධනඹ වහ දළනුත් කිරිසම් ළඩතවන්ත වහ ාඩරධහරි භලයඩරඹක් ඳත් කිරිභ. 

ංර්ධන ළඩනවන යහඳසතිඹ සිදුකයන ප්රලේල (දිසත්රික්ෂකඹ, ප්රහ.ලේ.ලක .) ඍ ස වහ ර 

ප්රතිරහිමන්ත;- 

 ඍජු ප්ර රහභින්ත - සොවි කනතහ 

 ක්ර ප්ර රහභින්ත - ෘෂි ාඩසඳහදන අසරවිරුන්ත ඇතුළු රහාංකීඹ කනතහ 

 

යහඳසතිලේ හධහයණිකයකඹ ;- 

 හඵාඩ සඳොසවොය කනතහ තුර ප්රකලිත කිරීභ සවේතුසන්ත කනතහ විියන්ත කුඩහ ප්රභහණසඹන්ත 

තභ සත්ත තුර එ වසනදහ අල ආවහය සඵෝ හ ය ළාඩභ භඟින්ත ඔවුන්තසේ එ වසනදහ 

විඹදම් අඩු, භ.  වි නළ  ආවහය බහවිත කිරිභ කනතහසේ සෞඹ තත්ඹ  වියණු , භ. 

හඵාඩ සඳොසවොය දීර්ක හරඹක් පුයහ ඳත සඹදීභ තුළින්ත ඳ හයත් විභ.  හඵාඩ 

සඳොසවොය ප්රකලිත කිරිභ තුලින්ත යහඹාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ භඟින්ත ියදුවිඹ වළකි වඳුනහ 

සනොත් කුඩු සයෝ ඇ  විභත ඇ  අසථහ අභ , භ. 

 යහඹාඩ සඳසවොය ආනඹනඹ වහ අභ මුදරක් දළරීභ වහ සද්ශීඹ ලසඹන්ත ඉතරන ද්ර 

බහවිතසඹන්ත ෘෂි ආර්ථීඹ නළාං, භත වළකි, භ. 

 සද්ශීඹ ලසඹන්ත රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ වහ  ඒ භඟින්ත  යහය ාංර්ධන ඉරක් කඹළනීභත 

වළකි , භ.  

6.8.1 2016 ර්ලේ ක්රිඹහත්භක ළරළසභන අනු ංර්ධන ළඩනවන්ත ර ප්රණතිඹ;-  

 සඳොසවොය ආනඹනඹ, සභයටින්ත ීමරදී ළනීභ වහ ීමශ්ර/ අීමශ්ර සර සඳොසවොය සඵදහවළරීභ. 

 යහඹාඩ සඳසවොය  ආනඹනඹ, සභයටින්ත ීමරදී ළනීභ වහ ීමශ්ර/ අීමශ්ර සර සඳොසවොය 

සඵදහවළරීභ වහ සන්ත ශ ප්ර ඳහදන රු.ීම. 1.20 කි. විඹදම් වූ මුදර රු.ීම. 0.47 කි. මුර 

විඹදභ ප්ර ලතඹක් සර 39 % සේ. සබෞ  ඉරක් (සභ.සතො.) 200000 වු අතය  සඵදහ 

වරින රද සඳොසවොය ප්රභහනඹ සභ.සතො.  78439.510 කි.  

 සොම්සඳොසට් වහ හඵාඩ ළත සඳසවොය  සභයටින්ත ීමරදී ළනීභ වහ සඵදහ වළරීභ වහ 

සන්ත  ශ ප්ර ඳහදන රු.ීම. 0.01 කි. විඹදභ රු.ීම. 0.0005 . සබෞ  ඉරක් (සභ.සතො.) 

4000 ක් වූ අතය  සභ .සතො. 245.935 සඵදහ ඇත. අත් ය ත් මුර වහ සබෞ  ප්ර ඹ 

ප්ර ලතඹක් සර 6 % කි.  

 සොවිතළනත මුල්  ව “ වි නළ  ඳයපුය සඳයභන්ත රු” ඹන සත්භහ ඹතසත් 2016 

ඔක්සතෝම්ඵර් භ 8 න  වන ියත 16  වන දක්හ කහ  සොවි  ඹ ඳත්න රද අතය, ඒ 
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සොම්සඳොසට් 
සඳොසවොය  

හඵාඩ ළත 
සඳොසවොය  

     සර් 
අසරවි ඉරක්ඹ 

     ය තුර 
විකුණුම් 

     සර් 
අසරවි ඉරක්ඹ 

වහ සී/ රාංහ සඳොසවොය භහභ භඟින්ත හඵාඩ සඳොසවොය පිළිඵ දළනුත් කිරීභ ියදු 

යන ර ව. 
 

 සී/ රාංහ සඳොසවොය භහභ විියන්ත සොවි  ඹත භහමීය  ාංවිධහනඹ යන රද ඵසනහහිය 

ඳශහත් “හඵාඩ සඳොසවොය පිළිඵ දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන“     -10-10  වන 

සොසරොන්තනහ සොවිකන සේහ ඵර ප්රසද්ලසංදී ඳළළත්විඹ. 

 සොවි  ඹත භහමීය  සොවි සං භහහා ඹ ාඩටුවන්ත යීමන්ත  ආවහය ප්රදර්ලනඹ වහ 

අසරවිඹ ෘෂිර්භ අභහත රු දුීමන්තද  වහනහඹ භළ තුභහසේ ප්රධහනත්සඹන්ත “හඵාඩ 

සඳොසවොය පිළිඵ දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන ඔක්සතෝම්ඵර් භ 14,15 වහ 16 ඹන සත වන 

පුයහ විවහය භවහ සද්වි උදහනසංදී ඳළළත්විණි. 

 සී/ රාංහ සඳොසවොය භහභ විියන්ත සොවි  ඹත භහමීය  ාංවිධහනඹ යන රද උතුරු 

භළද ඳශහත් , අනුයහධපුය  වසත්රික් “හඵාඩ සඳොසවොය පිළිඵ දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන 

 “     -10-14  වන ඉඳසරෝභ සොවිකන සේහ භධසථහනසංදී ඳළළත්විණි. 

 සී/ රාංහ සඳොසවොය භහභ විියන්ත සොවි  ඹත භහමීය  ාංවිධහනඹ යන රද උතුරු 

ඳශහත් “හඵාඩ සඳොසවොය පිළිඵ දළනුත් කිරීසම් ළඩතවන“     -10-13  වන ඹහඳනඹ 

වහය සොභහරිස හර්ඹහර ම්භන්තරණ ලහරහසේදී ඳළළත්විණි. 
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 යහඹිලක ලඳ ලව ය ශේකුණුම් (ලඵෝණ ර්ණ අනු) – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 යහඹිලක ලඳ ලව ය ශේකුණුම් (ඳශහත් අනු) - 2016 ය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලඵෝණ ර්ණ ශේකුණුම් 

(ලභ.ලන .) 

කුඹුු ලඳ ලව ය  70803.727 

ලත් 3372.889 

යඵර් 1400.325 

ලඳ ේ 1184.656 

එශළු 548.315 

ඳශතුු 29.951 

භේ 9.680 

අඳනඹන ලඵෝණ 338.822 

අලනකුත් ලඵෝණ 751.145 

එකතු 78439.510 

ඳශහත ශේකුණුම් 

(ලභ.ලන .) 

ඵසනහහිය ඳශහත 4036.521 

දකුණු ඳශහත 8007.098 

උතුු භළද ඳශහත 11593.197  

නළලණනහිය ඳශහත 6861.082 

ඹම ඳශහත 4679.446 

භධයභ ඳශහත 4568.736 

ඵයණදා ඳශහත 3780.479  

ඌ ඳශහත 16357.295 

උතුු ඳශහත 1830.291 
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පුයළසිඹන්ත ඵරහඹනඹ න අන්තදභ:- 

යහඹාඩ ඍජු සඳොසවොය හ යන සඵෝ අනු ීමශ්රණඹ ය සඵදහ වළරීභ තුලින්ත අදහර සඵෝඹත 
අදහර සඳොසවොය හන්ත වහ සඹදීභ ාඩහ පරදහ ළඩිවිභ සවේතුසන්ත සොවින්තසේ ආදහඹභ වහ 
ජීන තත්ඹ ඉවර නළාං, භත තියතු ය ඇත. 
 
 

ලඵෝණ ර්ණ අක්ෂකය ප්රභහකඹ අක්ෂකය 01 ක්ෂ 

වහ අලය 

ලඳ ලව ය 

ප්රභහකඹ 

(කි.ග්රෆම්) 

අක්ෂකයඹක 

අසළන්තන 

(කි.ග්රෆම්) 

දාළු අසළන්තන 

ප්රභහකඹ 

(ලභ.ලන .) 

ඒකක මිර 

(ු.) 

දාළු ආදහඹභ 

(ු.මි.) 

කුඹුු ලඳ ලව ය 215,274 250 200 43,054.800 32.00 1,377.75 

ලඳ ේ 5,510 215 4,680 25,786.800 28.00 722.03 

ලත් 5,622 600 4,800 27,657.600 72.00 1.991.34 

යඵර් 4,669 300 2,000 9,338.000 285.00 2,661.33 

අඳනඹන ලඵෝණ 678 500 1,360 922.080 1,000.00 922.08 

අලනකුත් ලඵෝණ 2,504 300 3,500 876.400 35.00 30.67 

එශළු 549 1,000 200,000 10,980.000 50.00 549.00 

ඳශතුු 50 600 1,000 50.000 70.00 3.50 

කහඵිලක 256 1,000 800 204.800 90.00 18.43 

 
 

 සඳසවොය අසරවි ාඩසඹෝජිත භඟින්ත වහ සඵදහවළරිම් ාඩසඹෝජිත භඟින්ත සොවින්ත සත ඩිනීමන්ත 

සඵදහවළරිභ ාඩහ සො, න්තත රත සේරහත සඳොසවොය රළබීභ තුළින්ත ඔවුන්තසේ හන්තත ාඩිය 

රත සඳොසවොය සඹ වභ සවේතුසන්ත පරදහ ළඩි ,  සොවින්තසේ  ආදහඹභ ඉවශ සොස ඇත. 

 සො, න්ත සත සඳසවොය ප්රහවනඹ ය රඵහදීභ සනුසන්ත අසරවි ාඩසඹෝජිතයින්තත ව 

සඵදහවළරීම් ාඩසඹෝජිතයින්තත රහබඹක් රළබීභ ාඩහ ඔවුන්තසේ ආදහඹම් තත්ඹ ඉවශඹෆභ ව 

ග්රහමීය ඹ කනතහත රැකිඹහ අසථහ රළබී ඇත. 

 හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතඹ ාඩහ ඳහරිරි වහ භහක  ඵරඳෆභ අභ න ඵළවින්ත අඳ යසට් 

කනතහසේ සෞඹ තත්ඹ  වියණුවිභ සවේතුසන්ත ඔවුන්තසේ ආර්ථිඹත න ඍණ ඵරඳෆභ 

අභ කිරීභත පිඹය සන ඇත.  

 ඉවත රුණු පුයහ ළනීභ භඟින්ත  යහය ෘෂිර්භහන්තතඹ ප්රර්ධනඹ වහ සො, න්ත විඵර 

ළන්ත, භත පිඹය සන ඇත.  
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දළක්භ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
දළක්භ 

“ සීභහහිත සොශම සොභර්ල් සඳොසවොය භහභ 
ෘෂිර්භහන්තතඹ වහ අල බහලයඩ වහ සේහ සනොඳභහ 
ාඩසඳහදනඹ සොත සඵදහවළරීභ භගින්ත ශ්රී රහාංකි ෘෂිහර්ීම 
ක්සේරඹත ධනහත්භ දහඹත්ඹ ළඳ කභ වහ යහක අාංලඹ තු 

ආදර්ලභත් ආඹතනඹක් ලසඹන්ත ක්රිඹහත්භ , භ ” 

 

සභසවය 

“ ශ්රී රහාංහසේ ප්රමුතභ සඳොසවොය ාඩසඳහදඹහ වහ සඵදහවරින්තනහ 
ඵත ඳත්සීමන්ත යකසං ෘෂිර්භහන්තතඹ වහ වූ දළක්සම් 

හඩම්ඵය සොතස රුකු සීමන්ත ාඩසඳහදන විවිධහාංගියණඹ, 
උස තත්සං ාඩසඳහදන එළිදළක්, භ ව ආඹතනසං 

ඳහර්ලරුන්තසේ අලතහ අනු තියතු යීමන්ත සහධීන 
ආඹතනඹක් සර ක්රිඹහකිරීභ වහ අසථහ උදහය ළනීභ ”  
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6.9  සීභහහිත ලක ශම ලක භර්ේ ලඳ ලව ය භහණභ   
 
ඳනතත අනු ආඹතනඹ;-  
 

2007 අාං 07 දයණ භහම් ඳනත ඹතසත්  ලිඹහඳ වාංචි සොත ඇ  භහභකි. 

පර්ණ සොතස හිීමභ භවහ බහලයඩහහය සල්ම්යඹහ තුසේ. (භහම් ඳනසත් 4 (2) න්ත ඹ 

ප්රහය) 

 

භහණලම් අයදාණු (භහණම් යසථහලිඹ අනු) ;- 

 ශ්රී රාංහසේ ෘෂිර්භහන්තතඹ නහ ියටු, භ වහ ම්ඳත් දහඹසඹකු සර ක්රිඹහත්භ , භ. 

 හඵාඩ වහ යහඹාඩ සඳොසවොය සදර්ඹභ ීමශ්ර සොත ළඩි  වියණු ශ සොම්සඳොසට් 
සඳොසවොය න ාඩසඳහදනඹන්ත සශසඳොර සත වඳුන්තහදීසම් මුලි අඩිතහරභ 
දළමීය භ.(Hybrid Fertilizer) 

 සහබහවි ම්ඳත් වහ හඵාඩ සඳොසවොය බහවිතහ යන ඹවඳත් ෘෂිර්භහන්තතඹක් 
බිහිකිරීභත අල දළනුභ වහ ම්ඳත් සො, න්ත සත රඵහදීභ වහ ඒ වහ ඔවුන්ත  වරිභත් කිරීභ. 

 සොම්සඳොසට් සඳොසවොය ප්රහවනසංදී භතුන ඳරිභහ පිළිඵ වූ ළතළුත විඳුභක් සර 
pelatised ආහයසඹන්ත සොම්සඳොසට් ාඩඳද, භ. 

 එශළු සඵෝ හ කිරීභ වහ නතභ හ භහධඹන්ත නහරි කනතහ සත වඳුන්තහදීභ 
වහ මුලි තියතු කිරීභ. 

 

කහර්ඹ බහයඹ:- 

සද්ශීඹ ෘෂිර්භන්තතඹ වහ අල ඉවශ ප්රීම සඹන්ත ියතු සඳොසවොය ආනඹනඹ සොත  වයින පුයහ 

විියරී  සඵන සොවිකන සේහ භධසථහන වහ අසශවි ාඩසඹෝජිත කහරඹ වයවහ සොවින්ත වත සඵදහ 

වළරීභ වහ ියඹලුභ සබෝ වහ අල ීමශ්ර සඳොසවොය ාඩසඳහදනඹ ය  වයින පුයහ පිහිටි සොවිකන 

සේහ භධසථහන වයවහ ව අසශවි ාඩසඹෝජිත කහරඹ වයවහ සොවි කනතහ සත රඵහ දීභ. 
 

 

ංශේධහනඹ ජහරඹ:- 

සී/ සොශම සොභර්ල් සඳොසවොය භහභ ප්රධහන ඵඩහ ාංකීර්ණඹ ඇතුලු ඳරිඳහරන 

ඒඹ ත්තර හුණුපිටිසං අක්ය 12 ඳභණ භූීම බහඹ පිහිතහ ඇ  අතය  වයින පුයහ 

විවිධ  වසත්රික්ර පිහිටි ප්රහසද්ශීඹ ඵඩහ 18කින්තද භන්තවිතඹ. එඹත අභතය  වයින පුයහ විියරී ියටින 

228කින්ත ියත් අසශවි ාඩසඹෝජිත කහරඹකින්ත සඵදහවළරීසම් තියතු යනු රඵයි. සභභ භහභ 

ශභනහරුන්ත ඇතුලු සේ සේවිහන්ත 137 සදසනකුසන්ත භන්තවිත හර්ඹ භලයඩරඹකින්ත 

ියක්ත සයි. 
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6.9.1 ප්රණතිඹ ;- 

 

  

භහඹ ඉරක්ෂකඹ  තය ඉරක්ෂක( ු.මි) තය 

අමිශ්ර  

( ලභ.ලන .) 

මිශ්ර 

ලභ.ලන . 

අමිශ්ර 

(ලභ.ලන .) 

මිශ්ර 

(ලභ.ලන .) 

අමිශ්ර  

( ු.මි) 

මිශ්ර 

( ු.මි) 

මිලිඹන 

අසප්රේල් 3,300.00 1,348.00 571.30 84.56 168.30 65.90 27.00 

භළයි 14,525.00 1,558.00 1,116.21 23.00 729.60 72.90 51.60 

ජාඩ 1,400.00 320.00 1,237.97 115.83 421.00 79.70 51.60 

ජුලි 900.00 230.00 685.35 57.37 111.00 69.70 34.30 

අසෝසතු 315.00 130.00 307.91 165.07 55.00 21.30 21.00 

ළහාතළම්ඵර්  3,982.00 530.00 325.36 240.27 92.00 21.30 23.90 

ඔක්සතෝඵර් 4,500.00 904.00 163.16 163.29 260.50 30.00 13.80 

සනොළම්ඵර්  8,650.00 1,730.00 1,208.96 555.06 991.70 101.40 77.70 

සදළම්ඵර්  12,250.00 2,025.00 3,757.59 307.39 1,069.00 122.60 175.20 

එතු 47,822.00 8,775.00 9,373.81 1,711.84 3,898.10 584.80 486.80 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ූලර වහ සබෞ  ප්ර ඹ 

  

ගු xl 

 

ප්ර. 5 

 

ප්ර. 6 
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2016 භහර්තු සින 2017 අලප්රවේ දක්ෂහ ලඳ ලව ය ර්ණ අනු ශේකුණුම්   
දිසත්රික්ෂකඹ  එකතු  

යිඹහ 

(ලභ.ලන )  

ත්රිත් සුඳර් 

ලඳ සලප්ත ට් 

(ලභ.ලන )  

 මියුලර්ට් මෂස 

ලඳ නළස 

(ලභ.ලන ) 

 අලනකුත් 

ලඳ ලව ය  

 දාළු එකතු 

අම්ඳහය           849.260            146.285              81.152              14.402          1,091.099  

අනුයහධපුයඹ           666.763            170.088              37.146              47.103            921.100  

ඵදුේර           642.562            104.912              79.356              82.470            909.300  

භඩකශපු                    -                       -                       -                       -                       -    

ලක ශම            180.963              62.961              23.833              27.117            294.874  

ණහේර                9.849                1.489              49.599            278.913            339.850  

ණම්ඳව           435.195            147.623              62.266              20.178            665.262  

වම්ඵන්තලත න           790.403            170.921            130.095              26.943  
        1,118.362  

කළුතය               5.000                6.000                     -                       -    
            11.000  

භවනුය            398.250              42.996              44.377              74.177  
          559.800  

කෆණේර                    -                       -                       -                       -    
                   -    

කිලිලන ච්චිඹ                    -                       -                       -                       -    
                   -    

කුකෆණර           595.887            123.110            166.285              22.943  
          908.225  

භන්තනහයභ           460.600              58.300              17.400                     -    
          536.300  

භහතලේ           701.330              18.990                0.720                1.460  
          722.500  

භහතය           194.404              36.113            158.625            643.683  
        1,032.825  

ලභ කයහණර         1,329.992            169.293            119.046              60.169  
        1,678.500  

දාරතිේ                    -                       -                       -                       -    
                   -    

නුය එළිඹ           293.472              60.821              93.280            228.777  
          676.350  

ලඳ ලශ න්තනු         3,541.152            342.897            266.532              93.771  
        4,244.352  

පුත්තරභ           447.057              94.032              44.566              55.745  
          641.400  

යත්නපුයඹ           154.719              39.471              30.450              54.410  
          279.050  

ත්රිකුකහභරඹ         1,742.013              71.800              52.995                2.050  
        1,868.858  

ේිලඹහ             40.000                     -                       -                       -    
            40.000  

ඹහඳනඹ              80.000                     -                       -                       -    
            80.000  

 ූලළු එකතු        13,558.871          1,868.102          1,457.723          1,734.311  
      18,619.007  

ගු xli 
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                 සීභහහිත  රංකහ ලඳ සලප්ත ට් (යහජය භහණභ)  
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දළක්ෂභ 

“ එප්ත ඳහර ලඳ සලප්ත ට් ිලිකඹ ප්රලසත ලර බහශේතහ කය 

ණිලමින්ත ලඳෝයදහයී ලඳ සඳයස භන්න්ත අඳලේ භහතස භමිඹ 

හයත් ඳකින්ත හයත් කිීභ ” 

 

ලභලවය 

“ ඳිය හිතකහීක ව න රභලේදඹන්ත වයවහ ලඳ සඳයස 

ලින්ත සඹංලඳෝ.සත ලමින්ත ජහතික ලඳ සලප්ත ට් 

අලයතහඹ ළඳයීභ ” 
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6.10. සීභහහිත  රංකහ ලඳ සලප්ත ට් (යහජය භහණභ) 

ඳනතත අනු ආඹතනඹ;- 
  

 භූ විදහ මීය ක්ණ සදඳහර්තසම්න්තතු භඟින්ත 1971 දී සොඹහනු රළබ සභභ සඳොසසහාට් ාඩධිඹ 

1992 ජලි 10 ළාඩ  වන යකඹ තු භහභක් සර 1982 අාං 17 දයණ භහම් ඳනත ඹතසත් 

ාංසථහඳනඹ සොත ඇත. 
 

කහර්ඹබහයඹ වහ අයදාණු:- 
 

ළඩ්ීමඹම්, ආාඩක් ළාඩ වි ද්රඹන්තසන්ත සතොය සභභ ාඩධිඹ පුළුල් සර ප්රසඹෝකනඹත ාඩීමන්ත 
යසට් ,  හ වහ එශළු හ සනුසන්ත දළනත පිතයටින්ත ආනඹනඹ යනු රඵන “ත්රිඳල් සුඳර් 
සඳොසසහාට් (TSP)” සනුත ආසද්ල සඳොසවොයක් යත තුශ ාඩසඳහදනඹ කිරීභත අල හච්ඡහ සම් 
න විත ආයම්බ සොත ඇ  අතය, එභඟින්ත හර්ෂි පිතයතත රහඹන විසද්ල විාඩභඹ ඉ රි ය 
ළනීභත අසහාක්හ යනු රළසබ්. 
ඉවත හඳෘ ඹ වයවහ ෘජු වහ ක්ර රැකිඹහ රැක් එහාඳහර ප්රසද්ලඹත සභන්තභ යසට් අසනකුත් 
ඳශහත්රතද රඵහදීභ අසහාක්හ සසර්. 
 
 

6.10.1- 2016/01/01 සින 2016/12/31 දින දක්ෂහ ආඹතිලක ප්රණතිඹ පිළිඵද හයහංලඹ  
 

2016.01.01 දින සින 2016.12.30 දින දක්ෂහ ආඹතනලේ ERP ව  HERP ලඳ ලව යර 

ිලසඳහදනඹ, අලරශේඹ ව ආදහඹභ  ම්ඵන්තධ දත්ත : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2016.01.01 ියත  2016.12.30  වන වහ ූලරභඹ සතොයතුරු   

            (ුපිඹේ මිලිඹන) 
 විකුණුම්      -     368.467 
 ඵදු සඳය රහබඹ/ ( අරහබඹ) (30.11.2016  වනත)              -            4.49 
 ඵදු ඳසු රහබඹ/( අරහබඹ) (30.11.2016  වනත)  -     3.39 
  
 රහබහාංල ස, භ                 -    
 ර්ඹ වහ යහක බහ ස, භ    -  25.56   
 ආඹතනඹ තු සථහය තළන්තඳතු (Repo ඇතුළු)  
           (30.11.2016  වනත) -  204.7    
 ආඹතනඹ තු මුළු ත්ම් (30.11.2016  වනත)             -  845.9    
            ආඹතනඹ තු මුළු කීම් (30.11.2016  වනත)             -  81.5    
 

1. දළනන සිදු ලකලයමින්ත ඳතින ංර්ධන කනයුතු වහ ලඹෝනේත ංර්ධන කනයුතු ;- 

ර්තභහනසං සඳොසවොය සරසඳොර තුර උද්ත වි ඇ  තත්ඹ ඹතසත් අඩු අසරවිඹ වහ   

ආඹතනසං ූලරභඹ තත්ත්ඹ රහ, සඹෝජිත ාංර්ධන තියතු තහහලි නළළත්, භත සවෝ 

 ප්රභහද කිරීභත අධක් භලයඩරඹ තීයණඹ සොත ඇ  ඵ දන්තහ ියටී. 

  

ලඳ ලව ය  

ර්ණඹ 

ිලසඳහදන 

ප්රභහකඹ 

(ලභට්රික්ෂ ලන න්ත) 

අලරශේඹ 

(ලභට්රික්ෂ 

ලන න්ත) 

ආදහඹම් 

(ු . මිලිඹන) 

ERP 31,251 30,474 285.042 

HERP 7,597 7,252 83.425 

එකතු 9,620 37,726 368.467 

ගු xlii 
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භහණලම් ඳසුගිඹ ය 05 ක අලරශේඹ වහ රහබදහයීත්ඹ පිළිඵ ලත යතුු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ර්ඹ අලරශේඹ 

(ලභ.ලන .) 

අලරශේඹ 

(ු.මි.) 

ඵදු ලඳය රහබඹ 

(ු.මි.) 

2011/2012 56,089 497.30 201.00 

2012/0213 45,759 399.03 137.00 

2013/2014 54,606 499.97 172.00 

2014/2015 57,301 530.43 118.94 

2015/2016 56,438 562.73 60.89 

එකතු 270,193 2,489.46 689.83 

(ඊ.ආර්.පී. වහ එච්.ආර්.පී.) අඹළඹණත තය ිලසඳහදනඹ  - 2016 ර්ඹ 

  ඊ.ආර්.පී. එච්.ඊ.ආර්.පී. 

භහඹ 
අඹළඹත   
ආදහඹභ 

(ීමලිඹන) 

ත 
ආදහඹභ 
(ීමලිඹන) 

අඹළඹත 
ආදහඹභ 

(ීමලිඹන) 

ත 
ආදහඹභ 
(ීමලිඹන) 

ජනහි 
                 

3,500  
3,261  

               
1,000  

490  

ලඳඵයහි 
                 

2,500  
4,007  

               
1,000  

994  

භහර්තු 
                 

3,000  
3,904  

                  
500  

965  

අප්රිඹේ 
                 

3,500  
2,358  

                  
500  

536  

භළයි 
                 

3,000  
2,500  

                  
750  

158  

 සිල 
                 

4,200  
1,464  

                  
600  

400  

ජූලි 
                 

4,500  
1,455  

                  
750  

1,227  

අලණෝසතු 
                 

4,500  
3,443  

               
1,000  

114  

ළප්ත තළම්ඵර් 
                 

4,000  
2,246  

               
1,000  

1,191  

ඔක්ෂලතෝම්ඵර් 
                 

4,250  
2,549  

               
1,250  

- 

ලන ළම්ඵර් 
                 

4,250  
2,696  

               
1,250  

850  

ලදළම්ඵර් 
                 

4,500  
2,602  

               
1,250  

922  

එකතු 
               

45,700  
         

32,484  
             

10,850  
              

7,846  
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භහඹ අලරශේඹ 

අඹළඹත  ආදහඹභ 
(ීමලිඹන) 

ත අසරවි ආදහඹභ 
(ීමලිඹන) 

ජනහි 42  37 
ලඳඵයහි 24  37 
භහර්තු 38  32 
අප්රිඹේ 30  14 
භළයි 34  24 
 සිල 49  30 
ජූලි 51  45 
අලණෝසතු  54  29 
ළප්ත තළම්ඵර් 48  20 
ඔක්ෂලතෝම්ඵර් 54  28 
ලන ළම්ඵර් 53  40 
ලදළම්ඵර් 58  33 
එකතු                     535                369  

(ඊ.ආර්.පී. වහ එච්.ආර්.පී.) අඹළඹණත වහ තය  අලරශේඹ  - 2016 ර්ඹ 

  ඊ.ආර්.පී. එච්.ඊ.ආර්.පී. 

භහඹ අඹළඹත  
අසරවිඹ  
(ීමලිඹන) 

ත 
 අසරවිඹ 
(ීමලිඹන) 

අඹළඹත  
 අසරවිඹ 
 (ීමලිඹන) 

ත  
අසරවිඹ 
 (ීමලිඹන) 

ජනහි                  
3,500  

3,502                    
900  

496  

ලඳඵයහි                  
2,000  

2,757                    
500  

1,099  

භහර්තු                  
3,700  

2,675                    
400  

663  

අප්රිඹේ                  
2,800  

1,156                    
300  

287  

භළයි                  
2,700  

1,887                    
700  

491  

 සිල                  
4,600  

2,418                    
500  

603  

ජූලි                  
4,400  

3,762                    
800  

807  

අලණෝසතු                   
4,400  

2,524                 
1,100  

444  

ළප්ත තළම්ඵර්                  
3,800  

1,327                 
1,000  

631  

ඔක්ෂලතෝම්ඵර්                  
4,200  

2,491                 
1,200  

362  

ලන ළම්ඵර්                  
4,100  

3,341                 
1,200  

703  

ලදළම්ඵර්                  
4,400  

2,688                 
1,400  

633  

එකතු                
44,600  

         
30,528  

             
10,000  

              
7,219  

 

 

(ඊ.ආර්.පී. වහ එච්.ඊ.ආර්.පී.) අඹළඹණත වහ තය අලරශේ  ආදහඹභ  - 

2016 ර්ඹ 
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සත ඹ .......... 

ලභලවඹවීභ 

බී .ශේජඹයත්න භවතහ  ලේකම් (කස.සකර්භ අභහතයහංලඹ) 

ඩී., .ඵන්තදුරසේන භවතහ  
සල්ම්  ( ෘෂීර්භ යහක 

අභහතහාංලඹ) 

එන්ත.පී., .සී. පිඹ ර භවතහ  
අ සර් සල්ම්  

 (ළරසුම්, සභසවියම්) 

ඩබ්.ඩබ්.එස.භාංර භවතහ  අධක් (ළරසුම් ) 

ම්ඵන්තධීකයකඹ, අධීක්ෂකඹ 

වහ ලත යතුු රඵහ දීභ 

බී .විකඹයත්න භවතහ සල්ම් (ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ) 

ඩබ්.ඩබ්.එස.භාංර භවතහ අධක් (ළරසුම් ) 

හර්තහ රඵහ ණළනීභ වහ 

ම්ඵන්තධීකයකඹ 

එච්.පී.ඊ.එම්.  සේයහ භවතහ  
වහය අධක් (ළරසුම්) එච්.එල්.සී.එන්ත.සේන්ත ව 

සභසනවිඹ 

ලත යතුු වහ ඡහඹහඳ රඵහ දීභ  
ියඹලුභ ආඹතන ප්රධහනීන්ත වහ විඹ 

බහය ාඩරධහරීන්ත 

ළකසුභ වහ ඇතුේ පිටු ළකසුභ අයි.එස.ඒ. සවේහඳ යණ ීමඹ  
ළරසුම් වහය  

(ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ) 

දාේකයඹ වහ ඳිණකක 

ළකසුම් 
ශහිරු සඳසර්යහ භඹහ  

ඳරිණ දත්ත ක්රිඹහරු , භහධ 

ඒඹ (ෘෂිර්භ අභහතඹහාංලඹ) 

ඳිණකක කස කිීම් වහ 

වහඹ 
ටී.ඩබ්.සක් . පුරහරි වහෂි,  

ඳරිණ පුහුණු ,  (ළරසුම් අාංලඹ, 

ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ) 

තියහය ංර්ධනඹන අදහර 

හර්තහ ව ලත යතුු රඵහ 

ණළනීභ. 

ඩී.එම්.ටී. ඩිලීෂිඹහ ීමඹ 

ාංර්ධන ාඩරධහරී 

 ( යහය ාංර්ධන වහ න ජී,  

අභහතහාංලඹ) 

සක්.ආර්. එච්.එන්ත.ඩී.යත්නප්රිඹ 

ීමඹ 

ාංර්ධන ාඩරධහරී ( යහය 

ාංර්ධන වහ න ජී,  අභහතහාංලඹ) 

ඩී.ටී.ඒ. සවේහඳ යණ භවතහ 

ාංර්ධන ාඩරධහරී  

(සද්ලගුණ විඳර්ඹහ පිළිඵ සල්ම් 

හර්ඹහරඹ , ඳරිය අභහතහාංලඹ) 

බහහ ඳිර්තනඹ - ඉංග්රීසි 

(කස.සකර්භ අභහතයහංලලේ 

ංර්ධන ළඩනවන්ත ) 

නහලිහ වික්රභියාංව ීමඹ 

බහහ ඳරිර්ත  

ඉඩම් වහ ඳහර්ලිසම්න්තතු තියතු 

පිළිඵ අභහතහාංලඹ  

බහහ ඳිර්තනඹ - ඉංග්රීසි 

(ආඹතන භන්න්ත සිදුකශ 

ංර්ධන ළඩනවන්ත  ) 

එස.එම්.එන්ත.කතුරිහ භය, ය 

ීමඹ  

බහහ ඳරිර්ත  

සොවිකන ාංර්ධන 

සදඳහර්තසම්න්තතු 

බහහ ඳිර්තනඹ - ලදභශ එන්ත.එම්.එම්.භසද් භඹහ  ආභන විභන සදඳහර්තසම්න්තතු  

ඩී.වී.ඩී. තළටි දාද්රකඹ වහ කය 

දාද්රකඹ 

ප්රම්ඳහදන අාංලඹ (ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ ) 

අකුය ප්රින්තතර්ස , ඵත්තයමුල්ර 

ලඳ ත් ඵළඳීභ වහ දාද්රකඹ ෘෂිර්භ ප්රහලන ඒසං මුද්රණහරඹ, ෘෂිර්භසදඳහර්තසම්න්තතු 

ප්රකහලනඹ ළරසුම් අාංලඹ , ෘෂිර්භ අභහතහාංලඹ 

 

 


