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කෘෂි දෂේත්රඹ තුශ දභදතක් සිදුදනොවු දළළන්ත කහර්ඹබහයඹකට මුරපුයහ ඇති ඳසුබිභක 2015 

ර්ඹ තුශදී අත්කයගත් ප්රගතිඹ ව 2016 ර්දේ ඉදිරි ළඩටවන් පිළිඵ වන් කයනුදේ 

අනහගත අදේක්හ රැක් භඟිනි. 2015 ර්ඹ තුශ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ ඩහත් අධහනඹ 

දඹොමුකදශේ ජහතික කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්තිඹක් කසකිරීභ වහ ඹ. කෘෂිකර්භහන්තඹට ඩහත් 

අතයලය වුද, දභදතක් ඉටුදනොවු ජහතික කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්තිඹක් කසකිරීදම් කර්තයඹ 

නුදුදර්දීභ හක්හත් කයගළනීභ වහ ත්භන් කෘෂිකර්භ අභහතයයඹහ ලදඹන් මලිකත්ඹ දළරීභට 

වළකිවීභ භහ රද බහගයඹකි. 

යදට් ඳරිදබෝජන අලයතහඹට රිරන ඳරිදි ආවහය නිසඳහදන ්රිඹහලිඹ විධිභත් 

ළරළසභකට අනු ඩහත් ක්රභහනුකර සිදුකිරීභ ජහතික කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්තිඹ තුළින් සිදුකශ 

වළකිඵ අඳදේ විලසහඹයි. ඉල්ලුභට අනු ළඳයුභ සිදුකශ වළකි ඹහන්ත්රණඹක් තුළින් දගොවිඹහට 

ආර්ථික ලදඹන් ප්රතිරහබ රඵහගත වළකි කෘෂිකර්භහන්තඹක් සථහපිත කිරීභ ද දභහි තත් 

ඉරක්කඹකි. දකටිකහලීන, භධයකහලීන වහ දිගුකහලීන ඉරක්ක පුයහගනිමින් දියින පුයහ ඒකහඵද්ධ 

ළඩපිළිදරක් ්රිඹහට නංමින් යට අවරින් සඹංදඳෝෂිත කිරීදම් ්රිඹහලිඹ ආයම්බ කිරීභට 2015 

ර්ඹ ආශිර්හදඹක් විඹ. 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්තිඹක් ළකසීදම් මලික පිඹයක් දර ආවහය නිසඳහදන ජහතික 

ළඩටවන ආයම්බ කිරීභට වළකි වු අතය, එඹ 2016 සිට 2018 දක්හ ්රිඹහත්භක න තුන් අවුරුදු 

ළරළසභකි. ඊට භගහමී ඳශහත් කෘෂිකර්භ අභහතයරුන්දේ ම්දම්රනදේදී “හද්දු ප්රකහලනඹ” 

එළිදළක්විණි. එහිදී භධයභ යජඹ ව සිඹලුභ ඳශහත් භඟ එක් එක් ප්රතිඳත්තිඹක් ඹටදත් කටයුතු 

කයමින් ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන හර්ථක කයගළනීභට එකඟතහඹ ඳශවිඹ. 

දියුණු කෘෂිකර්භහන්තඹක් වහ නවීන තහක්ණඹ දඹොදහගළනීභ දකදයහි දභභ දර්දී 

කෘෂිකර්භ අභහතයහංලදේ අධහනඹ දඹොමුවිඹ. ඒ අනු දගොඹම් ඳළශ සිටවීදම් ඹන්ත්ර, අසනු දනශන 

ඹන්ත්ර ආදී න තහක්ණඹ භඟින් නිඳදහ ඇති නවීන ඹන්ත්රසුත්ර දගොවීන් දත වුනන්හදීභට 

වළකිවිඹ. එභ ඹන්දත්රෝඳකයණ බහවිතදේදී අලය තහක්ණික දළනුභ ව උඳදදස රඵහදීභට ද කෘෂි 

නිරධහරීන් ඉදිරිඳත් විඹ. 

යදට් මිරිස නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ වහ මිරිස නිසඳහදන ගම්භහන පිහිටුවීභ ද 2015 

ර්දේ දී සිදුකශ විදලේ යහඳෘතිඹකි. දම් ඹටදත් න තහක්ණඹ දඹොදහ ගනිමින් හණිජ ගහක් 

දරසින් මිරිස නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ අලය ඳවසුකම් ළරසිණි. දඵෝ දනොන දයෝග ලින් ළශකී 

නිදයෝගී දිවිදඳදතක් ගතකිරීභ වහ ඳහයම්ඳරික වී ගහ ප්රචලිත කිරීභට ද කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 

කටයුතු කය ඇත. යහඹනික දඳොදවොය දනුට කහඵනික දඳොදවොය දඹොදහ සිදුකයන කහඵනික 

දගොවිතළන යහේත කිරීභට ද කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ පිඹය දගන තිදබ්. 

යදට් ප්රධහන ආවහයඹ වහ අලය වල් නිසඳහදනඹට දිරිදදමින් දඳොදවොය වනහධහයඹ 

රඵහදීභ අඛ්ඩඩ සිදුකශහ ඳභණක් දනො යජඹ විසින් වී මිරදී ගළනීභ තදුයටත් පුළුල් කදශේඹ. ඒ 

අනු දගොවීන්දගන් වී මිරදී ගළනීභට යජඹ විසින් අතිවිලහර මුදල් ම්බහයඹක් දන්කය ඇත. 

ජනතහ අතය දද්ශීඹ ආවහය ඳරිදබෝජනඹ ප්රචලිත කිරීදම් අයමුණින් “දවශ දඵොජුන් වල්” 

ංකල්ඳඹ ්රිඹහත්භක කශ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ, එභඟින් ජනතහදේ ආවහය යටහට න අරුතක්  
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

එක්කිරීභට භත් විඹ. කෘත්රිභ ආවහය යටහ දනුට ළඵෆ රහංදක්ඹ යදඹන් යුත් දද්ශීඹ ආවහය 

ඉතහ යත් ව පිරිසිදු මිරදී ගළනීදම් අසථහ උදහ වුදේ දවශ දඵොජුන්වල් ඇති කිරීදභනි. 

කෘෂිකහර්මික ප්රදද්ලර ඵහුර ඳළතිය ඹන කුගඩු දයෝගඹ ම්ඵන්ධදඹන් විවිධ ඳහර්ල 

දත දචෝදනහ එල්රවු කහනුක එභ කරුණ ම්ඵන්ධදඹන් දභභ දර්දී විදලේ තීයණඹක් ගනු 

රළබිණ. එනම්, කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ දගොවීන් ඵහුර බහවිත කයන ේරයිදෂොදේට් ල්නහලක 

ආනඹනඹ ම්පුර්ණදඹන්භ තවනම් කිරීභයි. අනහගත ඳයපුය දනුදන් ගනුරළබු සුවිදලේෂි 

තීයණහත්භක තීන්දුක් දර දභඹ ජනතහ ප්රහදඹට රක්විඹ. 

2015 ර්දේ දී කෘෂිකර්භහන්තඹ ව එහි නිඹළදරන දගොවි ප්රජහ දනුදන් සුවිදලේෂි 

කහර්ඹබහයඹක් සිදු කිරීභට වළකිවුදේ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ වහ ඊට අනුඵද්ධ ආඹතනර 

වදඹෝගඹ භඟිනි. 2016 ර්දේදී ජහතික කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්තිඹ අනු ඩහත් ළරසුම් වගත 

්රිඹහත්භකවීභ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලදේ අදේක්හයි. ආවහය දඵෝග ආනඹනඹ අභ කයමින් 

සඹංදඳෝෂිත කෘෂි ආර්ථිකඹක් බිහි කිරීභට ඉදිරිදේදී ඔඵ ළභදේ දහඹකත්ඹ රළදඵනු ඇතළයි 

කෘෂිකර්භ අභහතයයඹහ ලදඹන් භභ විලසහ කයමි.  

 

දුමින්ද දිහනහඹක 

කෘෂිකර්භ අභහතය 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

.re lDIsl¾u rdcH wud;H;=udf.a mKsjqvh 
ත්භන් යජදේ අභින කෘෂිකර්භ යහජය අභහතයයඹහ දර 2016 අඹළඹ ප්රකහලනඹ වහ 

භහදේ ඳණිවුඩඹ එක්කයනුදේ වදපිරි තුටිනි. 

කෘෂිකර්භහන්තඹ අඳ යදට් ප්රධහනතභ ආර්ථික ්රිඹහලිඹයි. ර්තභහනදේ යදට් මුළු ඉඩම් 

ප්රභහණදඹන් 65  ක් ඳභණ කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ දඹොදහදගන ඇත.  මුළු ජනගවනදඹන් 70  ට 

ඩහ ළඩි පිරික් ග්රහමීඹ ප්රදද්ලර ජීත්න අතය, ඔවුන්දේ ප්රධහනභ ජීදනෝඳහඹ වී ඇත්දත් 

කෘෂිකර්භහන්තඹයි. විදලේදඹන්භ ළවිලි දඵෝග, ධීය, නහන්තය වහ ඳශු ම්ඳත් ඹන අංල භඟින් අඳ 

ආර්ථිකදේ දශ ජහතික නිසඳහදනඹට එකතු කයනු රඵන 10  ටත් ඩහ ළඩි දහඹකත්ඹ ත දුයටත් 

ර්ධනඹ කිරීභ අඳදේ අභහතයහංලදේ ප්රධහන ඵරහදඳොදයොත්තුයි. 

විදලේදඹන් කෘෂිකර්භහන්තඹ නළංවීදම් අලයතහඹ වුනනහගත් ත්භන් යජඹ ඒ වහ උඳහඹ 

භහර්ගික ළරසුභක් දර ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන නමින් තුන් අවුරුදු ළරළසභක් ඉදිරිඳත් 

කය තිදබ්. එහි අඩංගු අයමුණු වහ දඹෝජනහ 2016 අඹළඹ දල්ඛනඹ වහ ඇතුශත්වීභ ඉතහ ළදගත් 

ඹ.  

2016 අඹළඹ දඹෝජනහර ඳයභහර්ථ අතය, දද්ශීඹ ලදඹන් නිසඳහදනඹ කශවළකි ආවහය 

ලින් යට සඹංදඳෝණඹ කය ආවහය ආනඹනඹ වහ ළඹ කයනු රඵන විදද්ල විනිභඹ ඉතිරි 

කයගළනීභ, යහඹනික දඳොදවොය වහ ඳළිදඵෝධ නහලක බහවිතඹ අභකිරීභ, අතිදර්ක ආවහය දඵෝග 

නිසඳහදනඹ ඉවශ නංමින් යට තුශ ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ඇතිකිරීභ, කෘෂි ඳහරිරික කරහඳ  දඵෝග 

නිසඳහදන ්රිඹහලිඹ ඳදනම් කය ගත් වුනන්හදීභ, අදහශ ආඹතන, අංල, ඳහල් ප්රජහ ව සිවිල් 

ංවිධහන අතය භනහ ම්ඵන්ධීකයණඹක් ඇතිකිරීභ තුළින් දඹෝජිත ළඩටවන් පරදහයි දර 

්රිඹහත්භක කිරීභ ප්රමුඛතහඹක් රහ ළරකිඹ වළකි ළදගත් දඹෝජනහ දර වළිනන්වීභට වළකි අතය, 

අහන ලදඹන් දභභ කහර්ඹඹ ළරකය ගළනීභ භඟින් දෞඛය ම්ඳන්න ජනතහක් යටට දහඹහද 

කයමින් සථියහය ංර්ධනඹක් කෘෂිකර්භහන්තඹ තුළින් ඇතිකිරීභට වළකිදේහ ඹන්න භහදේ 

ප්රහර්ථනඹයි. 

දම් නවිට යටතුශ දඵෝ දනොන දයෝග අතරින් කුගඩු දයෝගඹ ඉතහ ශීඝ්රදඹන් 

යහේතදමින් ඳතී. එඹට තියහය පිළිඹභක් දර යහඹනික දඳොදවොය වහ කෘෂි යහඹන බහවිතඹ 

ක්රභදඹන් අඩුකය ඒ වහ කහඵනික දඳොදවොය ආදද්ල කිරීභ ළනි ළදගත් දඹෝජනහ දභභ අඹළඹ 

දල්ඛනඹ තුශ ඇතුශත් කිරීභ තුට දනන කරුණකි. 

2016 අඹළඹ වහ ඇතුශත් කශ දභභ දඹෝජනහ තුළින් කෘෂිකර්භහන්තදඹන් සඹංදඳෝෂිත 

ව ආර්ථිකඹක් කයහ ඹන ගභනට හර්ථක ප්ර දේලඹක් රළදබ්හයි භහ ප්රහර්ථනහ කයමි. 

 

න්ත අළුවිවහදර් 

කෘෂිකර්භ යහජය අභහතය 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  7 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

fmrjok 
 

කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ වහ එඹට අනුඵද්ධිත කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු, දගොවිජන ංර්ධන 

දදඳහර්තදම්න්තු ප්රමුඛ ආඹතන විසින් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන ංර්ධන ළඩටවන්ර 2015 ර්දේ 

ප්රගතිඹ වහ 2016 ර්දේ ළඩටවන් ඇතුශත් දකොට කස කයන රද දභභ ප්රකහලනඹ ශ්රී රංකහ ප්රජහතහන්ත්රික 

භහජහදී ජනයජදේ උත්තරීතය ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයන අසථහදේ ඒ වහ  දඳයදන ඳඹන්දන් 

වදපිරි තුටිනි. 

භසතඹක් දර 2015 ර්ඹ කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්තිර නයතහඹන් වුනනහගත් යක් දර 

දකිමි. එදේ වුනනහගත් න භංදඳත් ඔසදේ කෘෂිකහර්මික අංලඹ තුළින් අදේක්ෂිත ජහතික දහඹකත්ඹ ප්රලසත 

රඵහගළනීභ වහ සිදුකශයුතු ුවහත්භක වහ ප්රතිඳත්තිභඹ දනසකම් යහශිඹක් ඇතිකිරීභ දඳයදළරි දකොටදගන 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහදේ වහ කෘෂිකර්භ අභහතයතුභහදේ උඳදද්ලකත්දඹන් 2016 - 2018 කහරඹ වහ  

ආවහය නිසඳහදනඹ වහ කෘෂිකහර්මික දෂේත්රදේ ංර්ධනඹ වහ න ළරසුම් ව ළඩටවන් දම් නවිටත් 

ම්ඳහදනඹ දකොට ඇත. එඹ 'ආවහය නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන' දර නම්කය ඇත. දභභ ළඩටවදනහි 

ආවහය නිසඳහදනඹ වහ ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ ම්ඵන්ධ තීයණහත්භක පිඹය යහශිඹක් ඇතුශත් ඹ. 

කෘෂිකහර්මික දෂේත්රදේ නමු ප්රතිඳත්තිභඹ භළදිවත්වීම් වහ භගහමී ්රිඹහත්භක කයන ආවහය 

නිසඳහදන ජහතික ළඩටවන තුළින් ප්රලසත ආවහය නිසඳහදනඹක් ශඟහකය ගළනීභට අදේක්ෂිතඹ. ඒ වහ ඳසු 

අසනු ළකසීභ, කෘෂි නිසඳහදනඹ වහ අගඹ එකතුකිරීභ, නිසඳහදනඹ, ගඵඩහකිරීභ වහ ප්රහවනඹ කිරීභ 

පිළිඵ න ක්රභ වුනනහගළනීභ වහ ප්රචලිත කිරීභ, දළනුභ කශභනහකයණඹ, දඹදවුම් කරභනහකයණඹ, තරුණ 

කෘෂි වබහගිත්ඹ ර්ධනඹ කයගළනීභ, අදරවිකයණඹ වහ ම්ඵන්ධ ගළටළු නියහකයණඹ කිරීභ,  දඳෞද්ගලික 

අංලදේ වහ යහජය අංලදේ වබහගිත් ර්ධනඹ, කුඩහ ළේ නඩත්තුකිරීභ වහ ඳහරනඹ කිරීභ ඳහංශු ංයක්ණඹ 

ආදී වු කරුණු ඇතුශත්කය තිදබ්. 

ඒ අනු ඹමින් දද්ශීඹ ම්ඳත් භත ඳදනම් වු තියහය කෘෂිකර්භහන්තඹක් ඇතිකිරීභ වහ දෞඛය 

ආයක්ෂිත ආවහය නිසඳහදන යට තුශ ඵහුර කිරීභත්,  යට තුශ නිසඳහදනඹ කශවළකි ආවහය නිසඳහදන ආනඹනඹ 

කිරීභ නිහ යටට අහිමින විලහර ප්රභහණඹක් වු විදද්ල විනිභඹ ඉතිරිදකොට දනත් පරදහයී ප්රදේලඹක් ඔසදේ 

ආදඹෝජනඹ කිරීභත් අඳදේ ඒකහඹන අයමුණ දේ. එදභන්භ, ළරසුම්ගත කෘෂිකර්භඹ භත ඳදනම්දමින් 

ජහතික ආවහය නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභට වහ තියහය කෘෂිකර්භහන්තඹක් තවවුරු කිරීභ පිණි තරුණ කෘෂි 

දගොවීන් ආකර්ණඹ කිරීදම් වහ හණිජ දගොවීන් විඵර ගළන්වීදම් ළඩටවන් දම් දර්ද ්රිඹහත්භක කය 

ඇත. 
 

කෘෂිකහර්මික දෂේත්රදේ සිඹලුභ අංල නිදඹෝජනඹ න ඳරිදි ංර්ධන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක 

කිරීදම්දී අභහතයහංලදේ අධීක්ණඹ ඹටදත් ඳතින දදඳහර්තදම්න්තු, ආඹතන වහ භහගම්ර ප්රධහනීන් වහ 

කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ විසින් රඵහදදන දහඹකත්ඹ කෘතදේදී සිහිඳත්කයන අතය, ඉදිරිදේදී කෘෂිකහර්මික 

දෂේත්රදේ ජහතික දහඹකත්ඹ ළරකිඹයුතු ඉවශ අගඹකින් යුතු භසත ජහතික නිසඳහදනදේ අන්තර්ගත න 

ඵට ද විලසහ කයමි.  

දභභ ගභදන්දී කෘෂිකර්භ අභහතය ගරු දුමින්ද දිහනහඹක භළතිතුභහ, හිටපු නිදඹෝජය කෘෂිකර්භ 

ඇභතිනි ගරු අදනෝභහ ගභදේ භළතිනිඹ වහ යහජය අභහතය ගරු න්ත අළුවිවහදර් භළතිතුභහදේ නියන්තය භඟ 

දඳන්වීභ වහ වදඹෝගඹ  සතුති පර්ක දභහිරහ ටවන් කයමි. 

එදභන්භ, දභභ ප්රකහලනඹ කස කිරීභ වහ අලය දතොයතුරු රඵහ දුන් කෘෂිකර්භ අභහතයහංලදේ 

වහ ඊට අනුඵද්ධ ආඹතන ර සිඹලුභ භහ්ඩඩලික නිරධහරීන්ට වහ කහර්ඹ භ්ඩඩරඹටත්, දභභ කහර්ඹ ඉටුකර 

ළරසුම්, දභදවයුම් වහ ඇගයුම් අංලඹටත් භහදේ සතතිඹ පිරිනභමි. 

 
බී.විජඹයත්න 
දල්කම් 
කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ 
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04' wud;HdxYfha ixhq;sh yd ld¾hNdrh 
ආඹතන අංලඹ, ගිණුම් අංලඹ, අබයන්තය විගණන අංලඹ, කෘෂි ංර්ධන අංලඹ, කෘෂි 

තහක්ණ  අංලඹ වහ ළරසුම්, දභදවයුම් වහ ඇගයුම් අංලඹ ඹන ප්රධහන අංල 06 ක් ඹටදත් කෘෂිකර්භ 

අභහතයහලදේ ංයුතිඹ වහ කහර්ඹබහයඹ ංවිධහන ගත වී ඇත.  

4'1' wdh;k wxYh. 
  

 අභහතයහංලදේ ආඹතන අංලඹට ආඹතන කටයුතු, නීති කටයුතු, තළඳෆර, පුසතකහරඹ වහ 

දල්ඛනහගහයඹ අඹත් දේ. විදලේදඹන් අභහතයහංලදේ හභහනය ඳරිඳහරන කටයුතු වහ 

දගොඩනළඟිල්දල් නඩත්තු කටයුතු ආඹතන අංලඹ භඟින් සිදු දකදර්. ඒ අනු, ඳවත වන් 

කහර්ඹඹන් ආඹතන අංලඹ විසින් ඉටු කයනු රඵයි.  
 

 

1. අභහතයහංල කහර්ඹ භ්ඩඩරදේ වහ අභහතය කහර්ඹහරදේ සිඹලුභ දඳෞද්ගලික ලිපිදගොනු 

ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

2. අභහතයහංල කහර්ඹ භ්ඩඩරදේ ඳළමි,භ, පිටවීභ, නිහඩු, දුම්රිඹ ඵරඳත්ර වහ හය ප්රදේල ඳත්ර 

පිළිඵ කටයුතු. 

3. අභහතයහංල කහර්ඹ භ්ඩඩරදේ වහ ඇභති කහර්ඹ භ්ඩඩරදේ අතිකහර, නිහඩු දින ළටුේ වහ 

ගභන් විඹදම් ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

4. භහ්ඩඩලික නිරධහරීන්දේ ත්කම් වහ ඵළයකම් රඵහ ගළනීභ ම්ඵන්ධ කටයුතු /අභහතයහංලදේ 

කහර්ඹහධන හර්තහ ඳහර්ලිදම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීදම් කටයුතු. 

5. භහන ම්ඳත් කශභනහකයණඹ, දද්ශීඹ පුහුණු වහ විදද්ශීඹ පුහුණු ළඩටවන් ම්ඵන්ධ 

කටයුතු. 

6. යහජය දේදේ වහ යහජය යහඹඹන්හි දේදේ නියුතු නිරධහරීන් වහ වනදහයී දභෝටර් 

යථ ඵරඳත්ර රඵහදීභ ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

7. ඳහර්ලිදම්න්තු ප්රලසන, අභහතය භ්ඩඩර ංදද්ල, භවජන දඳත්ම්කහයක බහ, ඳහර්ලිදම්න්තු 

උඳදද්ලක කහයක බහ වහ භහන හිමිකම් දකොමින් බහ ඇතුළු උඳදද්ලක කහයක බහ 

ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

8. අභහතයහංලදේ ඉඩම්, දගොඩනළඟිලි, නිර නිහ වහ ංචහයක ඵංගරහ ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

9. අභහතයහංලදේ ආයක්ක දේහ වහ ඳවිත්රතහ දේහ ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

10. අභහතයහංලදේ ජර බිල්ඳත්, විදුලි බිල්ඳත්, දුයකථන බිල්ඳත් වහ අග්රවහය යක්ණ දගවීම් 

ඇතුළු බිල්ඳත් දගවීම් ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

11. පරදහයිතහ ළඩටවන ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

12. දඩංගු භර්දන ළඩටවන ම්ඵන්ධ කටයුතු. 

13. භළතියණ ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු  

14. අභහතයහංලදේ සිඹලුභ විනඹ කටයුතු 

15. ජනහධිඳති දල්කම් කහර්ඹහරදඹන් ඳළමිදණන අභිඹහචනහ කටයුතු 

16. කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹට අනුඵද්ධ සිඹලුභ ආඹතනර ආඹතනික කටයුතු  

 

4'2' .sKqï wxYh 
 

1. විර්ජන ඳනත භඟින් දන් කයනු රඵන ප්රතිඳහදන උඳදඹෝගි කයදගන කයනු රඵන ළඹ දළරීම් 

වහ  යජදේ නිරධහරීන්දේ අත්තිකහයම් ගිණුම් කටයුතු සිදුකිරීභ. 
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2. අභහතයහංලදේ හර්ෂික විඹදම් වහ ආදහඹම් ඇසතදම්න්තු කිරීභ වහ ඒ ඹටදත් ඇති 

දදඳහර්තදම්න්තු වහ අනුඵද්ධිත ආඹතනර හර්ෂික ඇසතදම්න්තු කටයුතු ම්ඵන්ධීකයණඹ 

කිරීභ. 

3. අභහතයහංලඹ ඹටදත් ඳතින කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු ව අදනකුත් ආඹතන දත උඳදදස 

වහ භඟ දඳන්වීම් රඵහදදමින් ඒහදේ මුරයභඹ අධීක්ණඹන් සිදුකිරීභ. 

4. අභහතයහංලදේ සිඹලුභ ළඳයීම් වහ මිරදී ගළනීම් ප්රම්ඳහදනඹ වයවහ සිදුකිරීභ. 

5. අභහතයහංලදේ සථහය ත්කම් වහ ඳහරිදබෝගික රය පිළිඵ ඉන්දන්්රි දල්ඛන, ඳහරිදබෝගික 

රය දල්ඛන ඳත්හදගන ඹහභ, අධීක්ණඹ කිරීභ වහ ගඵඩහ ඳරිඳහරනඹ ඳත්හදගන ඹහභ. 

6. හර්ෂික බහ්ඩඩ මීක්ණ ඳළළත්වීභ වහ ඳසුවිඳයම් කටයුතු සිදුකිරීභ. 

7. යජදේ යසථහපිත භ්ඩඩර 05 ක මුරය කටයුතු ම්ඵන්ධදඹන් අධීක්ණඹ කිරීභ. 

8. ංර්ධන යහඳෘති ්රිඹහත්භක කිරීදම්දී සිඹලුභ ඳශහත්බහ, දිසත්රික් දල්කම්රු වහ අභහතයහංලඹ 

ඹටදත් ඳතින සිඹලුභ යසථහපිත භ්ඩඩර වහ දදඳහර්තදම්න්තු දත අලය ප්රතිඳහදන දභන්භ 

මුදල් දන්කයදීභ වහ විඹදම් හර්තහ දගන්හදගන ඒහ බහ්ඩඩහගහය ඳරිගණක හර්තහ අනු 

ළ දේ ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ. 

9. අභහතයහංලඹ, අභහතයහංලඹ ඹටදත් ඇති දදඳහර්තදම්න්තුර ව ආඹතනර වහ යහඳෘතීන් රට 

අදහශ විගණන කටයුතුර ම්ඵන්ධීකයණඹක් සිදුකිරීභ. 

10. ඳහර්ලිදම්න්තු යහජය ගිණුම් කහයක බහ ව දඳොදු යහඳහය කහයක බහර විභසුම් රට පිළිතුරු 

ළඳයීම් වහ ඒහදේ ඳරීක්ණ කටයුතු රට වබහගීවීභ.  

අභහතයහංලදේ මුරය කටයුතු කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී දර ඉටු කිරීභ වහ මුදල් අංලඹ 

ප්රධහන ගණකහධිකහරීරු දදදනකු වහ ගණකහධිකහයරුන් තිදදදනකු ඹටදත් ළඳයීම් වහ ප්රම්ඳහදන,  

මුදල් වහ යහඳෘති, දගවීම් වහ ගිණුම් දර ආංශික ංවිධහනඹ වි ඇත. 

4'3' wNHka;r ú.Kk wxYh 
 

  ංවිධහනඹක අබයන්තය ඳහරන ඳද්ධතිදේ ්රිඹහකහරීත්ඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ ඇගයීභ සිදුකය 

අලය නිර්දද්ල රඵහදීභ වහ  මු.දය. 133 ඹටදත් දක්හ ඇති යහජකහරි, ගකීම් වහ කහර්ඹඹන් ඉටුකිරීභ  

උදදහ කෘෂිකර්භ අභහතයංලදේ දල්කම්තුභහදේ ෘජු අධික්ණඹ ඹටදත් ්රිඹහත්භක කිරීභ සිදු 

කයන රදී. 
 

  අබයන්තය විගණන අංලඹට දන් වී ඇති කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ වහ අදනකුත් ම්ඳත් දභන්භ 

කහර්ඹ භ්ඩඩරදේ ඳශපුරුද්ද වහ පුහුණු ඹන සීභහන්ට ඹටත් අභහතයංලඹ ඹටදත් ඇති වුනනහගත් 

අදහනම් හිත දෂේත්ර විගණනඹ වහ ප්රමුඛ අධහනඹ දඹොමු කයන රදි.  
 
 

  ංර්ධන යහඳෘති පිළිඵ ඳසු විඳයම් ්රිඹහලිඹ පිළිඵ අධයඹනඹ කශ අතය, කහර්ඹක්භ 

ඳසු විඳයම් ්රිඹහලිඹක් කස කිරීදම් අලයතහඹ වහ ළදගත්කභ පිළිඵ විගණන කශභනහකයණ 

කමිටු වයවහ කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ සිදුකයන රදී. 

 
 

4'4' lDIsl¾u ixj¾Ok wxYh 

කෘෂිකර්භ ංර්ධනඹට අදහශ දෂේත්ර භට්ටමින් සිදු කයනු රඵන දඵොදවොභඹක් යහඳෘති 

්රිඹහත්භක කිරීභ, විධිභත් අධීක්ණඹ ව ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ කෘෂිකර්භ ංර්ධන අංලඹ භඟින් 

සිදුකයනු රඵයි. ඒ අනු,  ජහතික ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ වහ මුලික කටයුතු කයන අතය,  



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  10 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

කහඵනික දඳොදවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ දිරිගළන්වීභ ව කෘෂි දඵෝග පුදයෝකථනඹ ඹන  

ළඩටවන් වහ ප්රතිඳහදන දන් කිරීභ, දෂේත්ර අධීක්ණ වහ ඳසු විඳයම් කටයුතු සිදුකයයි.  

තද, භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ භඟින් රඵහදදන ප්රතිඳහදන කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු, ඳශහත් 

කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු වහ දිසත්රික් කෘෂිකර්භ අධයක්රුන් විසින් රඵහදදන කෘෂිකර්භ යහඳෘති 

්රිඹහත්භක කයවීභට දඹොදනු රඵයි.  

දීර්ඝකහලීන ඵරඳළළත්දන ඳරිදි භධයභ යජඹ, ඳශහත් බහ ඇතුළු සිඹලුභ කෘෂිකහර්මික 

දෂේත්රදේ යහජය ආඹතන, දඳෞද්ගලික ආඹතන, ඵළංකු, යහජය දනොන ංවිධහන වහ ඒකහඵද්ධ න 

කෘෂිකහර්මික ප්රදේලඹක් වහ දීර්ඝ කහලීන අයමුණු ඉටුකයගත වළකි අයුරින් කෘෂිකර්භ ප්රතිඳත්තිඹ 

කස කිරීභ සුවිදලේෂි කහර්ඹඹකි. 

4'5' lDIs ;dlaIK wxYh 

1. කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්ති ළරසුම්කයණඹ වහ අලය දහඹකත්ඹ රඵහදීභ. 

2. තහක්ණික ංර්ධන ්රිඹහලිඹට අදහශ ජහතික කෘෂිකර්භ ප්රතිඳත්ති ්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ  දහඹකත්ඹ රඵහදීභ.  

3. කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ ඹටදත් ඳතින ආඹතන අතය, කෘෂි තහක්ණ කටයුතු 

ම්ඵන්ධීකයණඹ. 

4. අදේක්ෂිත කෘෂි ංර්ධන ඉරක්ක කයහ දඹොමු කිරීභ වහ සුදුසු න තහක්ණික 

ක්රදභෝඳහඹන් වුනනහගළනීභ වහ ්රිඹහත්භක කිරීභ 

5. කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුදේ ඳර්දේණ අංල ආශ්රිත සිදු කයනු රඵන කටයුතු 

ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

6. යජදේ බීජ නිසඳහදන දගොවිඳරර නිඳදනු රඵන බීජ වහ දයෝඳණ රය ංර්ධනඹ පිණි 

අලය  ඳවසුකම් ළරසීභ. 

7. කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන බීජ වතික කිරීදම් කහර්ඹඹන් 

ම්ඵන්ධීකයණඹ. 

8. කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් සිදුකයනු රඵන ලහක ආයක්ණ ළඩටවන් 

ම්ඵන්ධීකයණඹ. 

9. දතෝයහගත් කෘෂිකහර්මික උඳකයණ වහ තීරුඵදු වන රඵහදීභ වහ අලය කටයුතු කිරීභ. 

10. ඳලිදඵෝධනහලක ඳහරන ඳනතට අදහශ කටයුතු ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

11. කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් සිදු කයනු රඵන ලහක නිදයෝධහඹන ක්රදභෝඳහඹන් විධිභත් 

ඳරිදි ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ අලය ම්ඵන්ධීකයණඹ සිදුකිරීභ. 

12. ලහක ආයක්ණ ඳනත වහ ම්ඵන්ධ කටයුතු කෘෂිකර්භ අභහතයහංල ඳහර්ලදඹන් අලය      

ම්ඵන්ධීකයණඹ. 

13. බීජ ඳනත වහ ම්ඵන්ධ කටයුතු කෘෂිකර්භ අභහතයහංල ඳහර්ලදඹන් අලය ම්ඵන්ධීකයණඹ. 

14. දරොකුළණු/ යතුළණු බීජ නිසඳහදන ළඩටවන් ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

15. වල් අඳනඹන ළඩටවනට අදහර ඳර්දේණ කටයුතු ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 

16. කහලීන ප්රගති භහදරෝචන රැසවීම් වහ කන්න රැසවීම් රදී අලය දහඹකත්ඹ රඵහ දීභ. 

17. ත් ආවහය වහ ඵඩඉරිඟු ආනඹනඹ කිරීභට අලය අයඳත් නිකුත් කිරීභ. 

18. දගොවිඳර කටයුතු ඹහන්ත්රීකයණඹ වහ අලය තහක්ණික යහඳෘති වහ ළඩටවන්  

ම්ඵන්ධීකයණඹ කිරීභ. 
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කෘෂිකර්භ අභහතයහංලදේ ංර්ධන කහර්ඹඹන් ළරසුම් කිරීභ දභභ අංලදඹන් සිදු දකදර්. ඒ 

අනු, ජහතික අලයතහඹන් වුනනහගනිමින් කෘෂි දෂේත්රදේ ංර්ධන කටයුතු ළරසුම් දකදයන 

අතය, එකී ළරසුම් අභහතයහංලඹට අනුඵද්ධ දදඳහර්තදම්න්තු වහ ආඹතන වයවහ දියින පුයහ 

්රිඹහත්භක කිරීභට කටයුතු කිරීභත්, ඒහදේ දභදවයුම් වහ ඇගයුම් කහර්ඹ සිදුකිරීභත් කයනු රඵයි. 

එහිදී ඳවත වන් කහර්ඹඹන් දභභ අංලඹ භඟින්  සිදුකයනු රළදබ්. 

1. ඒ ඒ ර්ඹ වහ බහ්ඩඩහගහයඹ විසින් දන්කයනු රඵන ප්රතිඳහදන අනු අභහතයහංල 

්රිඹහත්භක ළරසුම් කස දකදයන අතය, ඒ ඒ විඹ ඳථඹ අනු එකී ඉරක්ක 

දදඳහර්තදම්න්තු වහ ආඹතන අතය දඵදහවළදර්. 

2. ්රිඹහත්භක ළරළසභට අනුකර භහසික, කහර්තුභඹ ලදඹන් ප්රගති හර්තහ රඵහගළනීභ ව 

කහර්තුභඹ ලදඹන් ංර්ධන ළඩටවන්ර ප්රගතිඹ භහදරෝචනඹ කිරීභ, හර්ෂික 

්රිඹහත්භක ළරළසදම් කහර්තුභඹ මුරය වහ දබෞතික ඉරක්කරට හදේක් ංර්ධන 

ළඩටවන්ර ප්රගති භහදරෝචන ආඹතන අනු සිදුදකදර්. 

3. රු.මි 50 ට ළඩි ංර්ධන යහඳෘති ර ප්රගතිඹ කහර්තුභඹ ලදඹන් ඹහත්කහලීන කය 

අන්තර්ජහරඹ වයවහ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලදේ දබ් අඩවිඹට ඇතුශත්කිරීභ. 

4. ඉදිරි ර්ඹ වහ ඉදිරිඳත් දකදයන න අඹළඹට ම්ඵන්ධ න අභහතයහංලදේ ව 

ආඹතනර න යහඳෘති දඹෝජනහ භහදරෝචනඹ කිරීභ ව න දඹෝජනහ ජහතික 

ක්රභම්ඳහදන දදඳහර්තදම්න්තු ව ජහතික අඹළඹ දදඳහර්තදම්න්තු දත දඹොමුකිරීභ. 

5. අභහතයහංලදේ හර්ෂික අඹළඹ ප්රකහලනඹ, කහර්ඹහධන හර්තහ කසකිරීභ ව අදහශ අංල 

දත දඹොමුකිරීභ.  

6. අභහතයහංලදේ දළක්භ, දභදවය වහ අයමුණු රඟහකය ගළනීභ වහ සිඹලු ංර්ධන 

ළඩටවන් දභදවඹවීභ. 

7. අභහතයහංලඹට අඹත් දදඳහර්තදම්න්තු වහ ආඹතන විසින් ඉදිරිඳත් දකදයන න යහඳෘති 

දඹෝජනහ ඇගයීභට රක්කය ජහතික ක්රභම්ඳහදන දදඳහර්තදම්න්තුට ඉදිරිඳත්කිරීභ. 

8. ංර්ධනඹ කශ යුතු දක්සත්ර ම්ඵන්ධදඹන් යහඳෘති දඹෝජනහ කස කිරීභ ව අනුභළතිඹ 

රඵහගළනීභට කටයුතු කිරීභ. 

9. භවහ බහ්ඩඩහගහයඹ, ශ්රී රංකහ භව ඵළංකු වහ දනත් ආඹතන ලින් දකදයන ඉල්ලීම් රට 

අදහශ දත්ත වහ දතොයතුරු රඵහදීභ. 

10. ජහතික ක්රභ ම්ඳහදන දදඳහර්තදම්න්තු ජහතික අඹළඹ දදඳහර්තදම්න්තු ව යහඳෘති 

දභදවයුම් දදඳහර්තදම්න්තු විසින් රඵහදදන න උඳදදස වහ භඟදඳන්වීම් අනු ළරසුම්  

කසකිරීභ. 
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2015 ර්ඹ තුශ ්රිඹහත්භක දමින් ඳතින ළඩටවන්හි මුරය ප්රගතිඹ (2015.09.30 දක්හ) 
 

 
 

5.1  ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හ ත්වවුරු කිරීමේ විමලේ ළඩටවන. 

දද්ශීඹ නිඳදවිඹ වළකි ආවහය රය ළඩි ලදඹන් නිඳදමින් ආනඹන සීභහකය පිටයටට 

ගරහඹන විදද්ල විනිභඹ ඉතිරිකිරීදම් අයමුණින් දකටි කහලීන වහ භධයකහලීන උඳහඹභහර්ග 

අනුගභනඹ කය "ආවහය සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීදම් විදලේ කෘෂිකර්භ ංර්ධන ළඩටවන " 

2015 ර්දේ ඳවත වන් උඳ ළඩටවන් ඹටදත් ්රිඹහත්භක විඹ. 

1. තරුණ කෘෂි   යහඹකත් ළඩටවන. 

2. හණිජ දගොවිඳශ ළඩටවන. 

3. අතිදර්ක ආවහය දඵෝග නිසඳහදන ළඩටවන.  

4. ˝අහයඹ අවයයි˝ ළඩටවන. 

5. ඳහංශු ංයක්ණ ආදර්ලන ගම්භහනඹ සථහඳනඹ 
 

දභභ ළඩටවන් වහ 2015 ර්දේ බහ්ඩඩහගහය ප්රතිඳහදන දර රු.මි. 500 ක් දන්විඹ. 

5.1.1   ත්රුණ කෘෂි   හඹකත් ළඩටවන 
 

 

 

 

 

 

 

ාංර්ධන ළඩටවන/හඳෘතිඹ 
2015 ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

2015.09.30 

දිනට විඹදභ 

(රු.මි) 

1. ආවහය සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරිදම් විදලේ 

ළඩටවන 

500.00 59.405 

2. කහඵනික දඳොදවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ 

දිරිගළන්වීදම් ළඩටවන 

300.00 18.232 

3. කෘෂි දඵෝග නිසඳහදන පුදයෝකථන ළඩටවන 3.20 1.008 

4. ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ළරළසභ (NARP) 20.00 1.567 

5. දළඹට කිරුශ ංර්ධන ළඩටවන 5.00 1.533 

6. වල් අඳනඹන ළඩටවන 75.00 15.849 

7. නිපුණතහ ංර්ධන ළඩටවන 70.00 0.000 

8. ඌ දල්රස විදලේ දකොදකෝහ ගහ යහඳෘතිඹ  5.00 0.447 

9. දඳොදවොය වනහධහයඹ 35,000.00 6,766.370 

මුළු එකතුම 35,978.20 6,864.411 

2015 ප්රතිඳහදන රු.මි මූර ප්රගතිඹ රු.මි 

70 21 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

කෘෂිකහර්මික කටයුතු පිළිඵද උනන්දුක් ඇති තරුණ ප්රජහ ආකර්ලනඹ කයගළනීදම් 

අයමුණින් දිසත්රික්ක 25 න්භ ඹ අවුරුදු 18 – 40 අතය ඹස කහ්ඩඩදේ සිටින තරුණ තරුණයින් 

1000 ක් කෘෂි යහඹකයින් ඵට ඳත්කිරීභ දභභ ළඩටවදන් ඳයභහර්ථඹ දේ.  

දභභ ළඩටවන ඹටදත් දකොශම, ඹහඳනඹ, ගම්ඳව, භහතය, කළුතය, කිළිදනොච්චිඹ, ඵදුල්ර, 

ේනිඹහ, ගහල්ර, භහතදල්, දඳොදශොන්නරු වහ යත්නපුය ඹන දිසත්රික්කඹන් වහ දම් නවිට 

ප්රතිඳහදන නිදවස කය ඇත. ම්මුඛ ඳරීක්ණ ඳත්හ ප්රතිරහීනන් දතෝයහදගන, ප්රතිරහබ ළඳයීභ 

වහ ප්රම්ඳහදන කටයුතු ආයම්බ කය ඇත.  
 

5.1.2 හිවජ් මගොවිඳශ  ළඩටවන 
 

 

 

 

 

හණිජ දගොවිඳර ළඩටවන -2015 ඹටදත් එක් එක් වුනනහගත් විදලේ යහඳෘති ්රිඹහත්භක 

කිරීභට දගොවීන් වහ අභහතයහංලඹ අතය, යහඳෘති පිරිළඹ දයහ ගනිමින් දභභ ර්ඹ තුශ හණිජ 

භට්ටදම් දගොවිඳශ 500 ක් ඇති කිරීභට ඵරහදඳොදයොත්තු න අතය, ඔවුනට අලය කෘෂි දඹදවුම් 

50  දහඹකත්ඹ ඹටදත් රඵහදීභ භඟින් ඔවුන් හණිජ භට්ටමින් ගහ කයනු රඵන දගොවීන් ඵට 

ඳත්කිරීභට ළරසුම් කය ඇත. දභභ ළඩටවන ඹටදත් දකොශම, ඹහඳනඹ, භහතය, කළුතය, 

කිළිදනොච්චිඹ, භවනුය, ගහල්ර, දඳොදශොන්නරු වහ යත්නපුය ඹන දිසත්රික්කඹන් වහ දම් න විට 

ප්රතිඳහදන නිදවස කය ඇත. 

 

දතෝයහගත් දගොවින්දේ දෂේත්ර ඳරික්හ කය ඇති අතය, ඔවුන්දේ අලයතහ වුනනහදගන 

අභහතයහංල දභදවයුම් කමිටු භඟින් ම්මුඛ හකච්ඡහ වහ කළහ ඇත. ඔවුන්දේ අලයතහ 

පුයහදීභ වහ අදහශ ප්රම්ඳහදන කටයුතු ආයම්බ කය ඇත. 
 

5.1.3 අතිමර්ක ආවහය මඵනග නිසඳහදන ළඩටවන 

 

 

 
 
 

අතිදර්ක ආවහය දඵෝගලින් යට සඹංදඳෝෂිත කිරීභ වහ ආවහය සුයක්ෂිතතහඹ තවවුරු  

කිරීභ අයමුණු කය ගනිමින් දභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කයන රදී. දම් ඹටදත් 2015 ර්දේ මිරිස, 

මුංඇට, දෝඹහ දඵෝංචි, දරොකු ළණු, යටකජු, තර, වී වහ ඳශතුරු දඵෝග ගහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ 

ඳවත ඳරිදි ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කයමින් ඳතී. 

දෝඹහ දඵෝංචි, යටකජු, ඵඩඉරිඟු, මිරිස, මුංඇට ගහ ප්රර්ධන ළඩටවන්, දවශ දඵොජුන් 

අදරවිළල් පිහිටුවීභ භගින් කහන්තහ යහඹකත්ඹ විඵර ගළන්වීදම් ළඩටවන, බීජ නිසඳහදන 

ළඩටවන, වී ගහ ඹහඹ ළඩටවන, දඳොල් ඉඩම්ර ඳශතුරු ගහ ළඩටවන වහ යුද වමුදහ 

දගොවිඳරර දිගුකහලීන දඵෝග ගහ ළඩටවන ආදී ළඩටවන් අභහතයහංලදේ අධීක්ණඹ ඹටදත් 

කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු, ඳශහත් කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු වහ අනිකුත් ආඹතන භගින් 

්රිඹහත්භක කයමින් ඳතී. 

 

2015 ප්රතිඳහදන රු.මි මූර ප්රගතිඹ රු.මි 

70 21.8 

2015 ප්රතිඳහදන රු.මි මූර ප්රගතිඹ රු.මි 

300 66.4 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

5.1.4   “අහයඹ අවයයි” ළඩටවන 

 

 

  

එශළු ගහදේ අහයඹ දර ළරදකන භළයි, ජනි වහ ජලි භහර අසනු රළබීදම් 

අදේක්හදන් එශළු ගහ යහඳෘති 02 ක් 2015 ර්දේ ්රිඹහත්භක දකරිණි. දභභ ළඩටවන 

වහ මිලිඹන 20 ක ප්රතිඳහදනඹක් දන්කය ඇති අතය, කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු, ඳශහත් 

කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුර වහ දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදම්න්තු රට අනුයුක්ත ජහතික 

භට්ටදම් සිට ග්රහමීඹ භට්ටභ දක්හ දේඹ කයන නිරධහරීන් දම් වහ දහඹක විඹ. 

 2014 ඹර කන්නදේ ඳළති විඹළි කහරගුණඹ දභන්භ 2014 -2015 භව කන්නදේ ඳළති 

අධික ර්හ නිහ සිඹලු කෘෂිකහර්මික කටයුතු රට සිදු වු අහිතකය ඵරඳෆම් දවේතුදන් එශළුර 

ළඳයීම් දුර්රවීභ නිහ මිර දඵදවවින් ඉවශඹහදම් ප්රණතහඹක් ඇති වු ඵළවින් එඹට විුනභක් 

දර හණිජ භට්ටමින් කයන එශළු ගහට අභතය නිළසිඹන්දේ ඳරිදබෝජනඹ වහ 

දගත්දතන්භ එශළු ඳඹහගත වළකින ඳරිදි අහයදේ එශළු ගහකිරීභට දභභ ළඩටවන 

්රිඹහත්භක කයනු රළබිණි. 
 

අයමුණු  
 

1. කෘෂි යහඹනික බහවිතදඹන් දතොය දගත්දත් එශළු ගහ කිරීභ. 

2. කශභනහකයණ තහක්ණඹ වහ දඹදවුම් අඩු දද්ශීඹ බීජ උඳදඹෝගී කය ගළනීභ. 

3. දකොම්දඳෝසට් දඳොදවොය නිසඳහදනඹට වහ බහවිතඹට ප්රජහ හුරු කිරීභ. 

4. එදිදනදහ ඳරිදබෝජනඹට අලය එශළු දගත්දතන්භ ඳඹහ ගළනීභ. 

5. ආවහය ඳරිදබෝජනදේ දී එශළු දනුදන් දළරිඹ යුතු පිරිළඹ අභ කිරීභ. 

6. දගත්ත පරදහයී ආර්ථික ඒකකඹක් ඵට ඳත් කිරීභ. 
 

මභභ ළඩටවන හඳෘති 02 ක් ඹටමත් රිඹහත්භක කයනු රළණිිව. 

I. මගතුම වහ ඵඳුන්ගත් එශඑ ඳළශ ළඳයිභ 

ඳර්චස 05 ක් දක්හ ව දගතු ර එශළු ගහ වහ ඵුනන්ගත මිරිස ඳළශ 6 ක්, භහළු මිරිස 

ඳළශ 6 ක්, තක්කහලි ඳළශ 6 ක්, ම්ඵටු ඳළශ 6 ක්, කයවිර ඳළශ 2 ක්, දමර ඳළශ 2 ක් වහ පිපිඤසඤහ ඳළශ 

2 ක් ඵළගින් ඳළශ 30 ක් රු.150 ක වන මිරක් ඹටදත් කෘ.ඳ.නි.. දකොට්ඨහලඹකින් දතෝයහ ගත් 

ප්රතිරහීනන් 50 දදදනකු වහ ඳළශ ඳඹන රදී. දම් වහ දගතු ගහ කට්ටර 585,545ක් ළඳයීභට 

ඇසතදම්න්තු කර අතය,  කට්ටර 457,050 ක් ප්රතිරහභින් දත දඵදහ දදන රදී. එශළු ඳළශ 

නිසඳහදනඹ වහ අලය උස ගුණහත්භකබහදඹන් යුත් දද්ශීඹ බීජ කෘෂිකර්භ 

දදඳහර්තදම්න්තුදන් ඳඹනු රළබිණි. 

 

 

 

 

 

2015 ප්රතිඳහදන රු.මි මූර ප්රගතිඹ රු.මි 

20 2.236 

නිකළයටිඹ බීජ දගොවිඳශ 
ඳළශ තහන 

 



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  15 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

II. හිවජ් භට්ටමේ එශළු ගහ වහ 50% වනහධහයඹ ඹටමත් එශළු බීජ් 

ළඳයීභ 

 අක්කය බහගඹක් දක්හ ව ඉඩම්ර අහයදේ එශළු ගහකිරීභ වහ ගුණහත්භක දද්ශීඹ බීජ 

ටිනහකමින් 50  ක් අඹකය ළඳයීභට ළඩපිළිදරක් දඹොදහ ගළනුනු අතය, දම් වහ ඉඩම් 100,000 

ක් ඉරක්ක විඹ. 

 අහයදේ හණිජ එශළු ගහ වහ දතෝයහගත් ඉඩම්ර ගහකරුන්ට කෘෂිකර්භ 

දදඳහර්තදම්න්තු ඳඹන බීජ, කෘෂිකර්භ උඳදද්ලකරුන් විසින් දගොවිජන ංර්ධන 

ප්රහදද්ශීඹ නිරධහරීන් වහ කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ වහ නිසඳහදන වකහයරුන් දළනුම්ත් කයමින් 

ගහකරුට බහය දි තිදබ්. 

 
 

 දභභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක වුදේ අහයඹ දර රකන භළයි, ජනි වහ ජලි ඹන භහ ර 

අසනු අදේක්හදන් ඵළවින්, බීජ දවහ 50  ක වනහධහයඹ  2015 භහර්තු 31 දිනට දඳය 

දතෝයහගත් භූමිදේ බීජ දයෝඳණඹ කයන දවෝ තහන් දඹොදන ගහකරුන්ට හිමිවිඹ. දම් 

දවහ දවක්ටඹහය 533.8 ක භූමි ප්රභහණඹක් වහ රු.මිලි 32.19 ක ටිනහකමින් යුතු බීජ 

ඳඹහ ඇත. 

 

5.1.5 ඳහාංශු ාංයක්ණ ආදර්ලන ගේභහනඹ 

සහබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ ආදර්ලන ගම්භහනඹක් පිහිටුවීදම් යහඳෘතිඹ ඹටදත් 

නුයඑළිඹ දිසත්රික්කදේ දකොත්භදල් ප්රහදද්ශිඹ දල්කම් දකොට්ඨහලදේ දකොටදේපිටිඹ කෘෂි 

ගම්භහනදේ ආන්තික ඉඩම් කෘෂිකහර්මික කටයුතු රට දගන  ඳහංශු ංයක්ණ ක්රභ ව ළසි ජර 

කශභනහකයණ ක්රභ සථහපිත කිරීභට කටයුතු කස කයමින් ඇත. 

සහබහවික ම්ඳත් කරභනහකයණඹ කයමින් ඳහංශු ංයක්ණ ආදර්ලන ගම්භහනඹක් 

පිහිටුවීභ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 10 ක ප්රතිඳහදන ප්රභහණඹක් සහබහවික ම්ඳත් කරභනහකයණ 

භධයසථහනඹ දත නිදවස කය ඇත.  

සහබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණ භධයසථහනඹ තහක්ණික දහඹකත්ඹ රඵහ දදමින් ව 

ම්ඵන්ධීකයණ කටයුතු සිදුකයමින් භධයභ ඳශහත් කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු භඟ එක් වී 

නුයඑළිඹ දිසත්රික්කදේ දකොටදේපිටිඹ ප්රහදද්ශිඹ දල්කම් දකොට්ඨහලදේ දදොයගර ගම්භහනඹ දම් 

වහ දතෝයහදගන ඇත.   

ප්රතිරහීන දගොවි භවතුන් 40 කදේ ඳභණ දහඹකත්දඹන් දභභ කහර්ඹ ඉටුකයන අතය දභහි 

ඳහංශු ංයක්ණ ක්රභ සථහපිත කිරීභ, ළසි ජර කශභනහකයණ ටළංකි 30 ක් සථහපිත කිරීභ, ජර 

දඳොකුණූ 5 ක්, අක්කය 4 ක ඳරිදඹන් යුත් ළක් නිර්භහණඹ කිරීභ, විසිරි ජර බිංදු තහක්ණඹ 

දඹදීභ, කෘෂි න ගහ සථහපිත කිරිභ, මිරිදිඹ භත්ය ගහ කිරීභ, දකොම්දඳෝසට් දෂේත්රඹ තුශ කහ 

ගළනීභ ආදී ්රිඹහලීන් රැකින් භන්විත දේ. දභභ ගම්භහනදඹහි ප්රතිරහභි ඳවුල් 100 -150 අතය 

ප්රභහණඹක් හඹ කයයි.  
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

5.2 කහඵනික මඳොමවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිත්ඹ දිරිගළන්වීමේ 

ළඩටවන. 

2008 ර්දේ ආයම්බ කයන රද කහඵනික දඳොදවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ ප්රචලිත කිරීදම් 

ළඩටවන දම් න විට දියිදන් සිඹලුභ ප්රදද්ලර යහේත වී ඇත. දභභ ළඩටවන නිහ ගහ 

කයනු රඵන ආවහය දඵෝගර අසළන්න ළඩිවීභ වහ ඳදේ හයත්ඵ ළඩිවීභ සිදුදේ. ත් ඳහරන 

කර්භහන්තදේ අඳරය දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදනදේදී අමුරයඹක් දර බහවිතහ කිරීභ නිහ අඳරය 

ප්රතිච්රීකයණඹ කිරීභ භඟින් ත් කර්භහන්තඹටද විලහර අනුඵරඹක් රළබී ඇත. දඵොදවෝ දගොවීන් 

තභ කහඵනික දඳොදවොය අලයතහඹ තභන් විසින්භ නිඳදහගනු රඵන අතය, කහඵනික දඳොදවොය 

දර පිදුරු, ත්ත් දඳොදවොය, දකොශ දඳොදවොය ඹනහදී ඳරියදේ සුරබ දොඹහ ගත වළකි කහඵනික 

අඳරය බහවිතඹටද දඳශළඹී ඇත. දභභ ළඩටවන නිහ දියිදන් විවිධ ප්රදද්ලර හණිජ 

දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදකයින් විලහර ංඛයහක් බිහිවීභත් භඟ කහඵනික දඳොදවොය නිසඳහදනඹ 

හණිජ කර්භහන්තඹක් ඵට ඳත්වී ඇත.  
 

2015 ර්දේදී භහජදේ දඵොදවෝදදනහ කෘෂිකර්භහන්තඹ දකදයහි නළඹුරු කයවීභ වහ 

කෘෂිකහර්මික දතොයතුරු ඔවුන් දත නියතුරු රඵහදීභ වහ දගොවින් නියතුරු කෘෂිකර්භහන්ත 

කටයුතු රට ම්ඵන්ධන දගොවිජන දේහ භධයසථහන ඩහත් සිත්ගන්නහ සුළු තත්ත්ඹට ඳත් 

කිරිභ දවහ කහඵනික දඳොදවොය දඹොදහ දඵෝග ගහකය කුඩහ කෘෂිකහර්මික උදයහන දර ංර්ධනඹ 

කිරීභට ළරසුම් කය ඇත. තද අතවළය දභහ ඇති කුඹුරු අසද්දහ කහඵනික දඳොදවොය දඹොදහ ගහ 

කිරීභ, හණිජ නිසඳහදකයින්දේ දකොම්දඳොසට් ර ප්රමිතිඹ විලසදල්ණ කිරීභ තුලින් නිඳදනු රඵන 

දකොම්දඳෝසට් ර ගුණහත්භඹ ළඩිදියුණු කිරීභ, දගොවි දෂේත්ර ර ඳස ඳරීක්හ දකොට කහඵනික වහ 

යහඹනික දඳොදවොය දදර්ගඹභ දඹදීදම් ළදගත්කභ දගොවීන්ට දඳන්හදීභ, දකොම්දඳෝසට් 

නිසඳහදනඹ සිදුකිරීභ, දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදනඹට අලය මුහුන් දගොවීන් අතදර් දඵදහවළරීභ, පුහුණු 

වහ භහධය ළඩටවන් සිදුකිරීභ, අත්ඳත්රිකහ වහ දඳෝසටර් භඟින් කහඵනික දඳොදවොය නිසඳහදනඹ වහ 

බහවිතඹ ප්රචලිත කිරීභ වහ දකොශ දඳොදවොය ගහන් ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඹනහදී ්රිඹහකහයකම් 

ගණනහක් 2015 ර්දේදී සිදුකයන රදි. 
 

ළඩ ටවමනහි රිඹහකහයකේ 
 

 කහඵනික දඳොදවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ පිළිඵ දගොවීන්, නිරධහරීන් වහ දම් 

ම්ඵන්ධදඹන් උනන්දුක් දක්න පුද්ගරයින්  පුහුණු කිරීභ. 

 දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදනඹ සිදු කිරීභ 

 දගොවීන් අතදර් දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදනඹ ඉක්භන් කිරීභ වහ මුහුන් දඵදහවළරීභ. 

 දගොවිජන දේහ භධයසථහන කහඵනික දඳොදවොය දඹොදහ දඵෝග ගහ කය කුඩහ කෘෂිකහර්මික 

උදයහන දර ළඩිදියුණුකිරීභ 

 පුයන් කුඹුරු රට කහඵනික දඳොදවොය දඹොදහ ගහකිරීභ. 

 දකොශ දඳොදවොය නිසඳහදනඹ වහ ඒ ආශ්රිත බීජ නිසඳහදනඹ, දකොම්දඳෝසට් ආශ්රිත ඳර්දේණ 

වහ විලසදල්ණ කටයුතු සිදුකිරීභ. 

 දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ පිළිඵ අත්ඳත්රිකහ දඵදහවළරීභ. 

 භහධය ළඩටවන් භඟින් කහඵනික දඳොදවොය බහවිතදේ ළදගත්කභ  ප්රචලිතකිරීභ. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

 2015 ර්දේදී  කෘෂිකර්භ 

අභහතයහංලඹ, කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු 

දභන්භ භහකුනය, ප්රහදද්ශීඹ කෘෂිකර්භ 

ඳර්දේණ වහ ංර්ධන භධයසථහනඹ 

ඒකහඵද්ධ දභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක 

කයන අතය, දගොවිජන ංර්ධන 

දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් දභභ ළඩටවන දිසත්රික් භට්ටමින් ්රිඹහත්භක දකදර්. 

 

මබෞතික වහ මූර ප්රගතිඹ (2015 අමගනසතුම 31 දක්හ) 
 

     දන්කශ ප්රතිඳහදන  රු.මි. 300.00   2015.08.31 දිනට මරය ප්රගතිඹ - රු.මි. 6.182 
 

රිඹහකහයකේ මිනුභ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

මගොවිජ්න ාංර්ධන මදඳහර්ත්මේන්තුම 

1 

 

සිඹලු දගොවිජන දේහ භධයසථහන කහඵනික 

දඳොදවොය දඹොදහ දඵෝග ගහකය කුඩහ 

කෘෂිකහර්මික උදයහන දර ංර්ධනඹ 

කිරීභ. 

භධයසථහන ංඛයහ 555 116 

2 කහඵනික දඳොදවොය බහවිතහ කිරීදභන් පුයන් 

කුඹුරු නළත ගහකිරීභ. 

ගහකයන රද 

අක්කය ගණන 
850 - 

3 කුරුණෆගර දිසත්රීක්කදේ දගොවීන්ට 

උඳකයණ කට්ටර රඵහදීභ භඟින් 

දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදනඹ කයවීභ. 

දකොම්දඳොසට්       

දභ.දටො. 

 

8 ,000 - 

4 
පුහුණු වහ දළනුම්ත් කිරීදම් ළඩටවන් පුහුණුන්නන් 80,000 627 

කෘෂිකර්භ මදඳහර්ත්මේන්තුම 

5 දකොශ දඳොදවොය බීජ නිසඳහදනඹ වහ දගොවින් 

අතදර් දඵදහවළරීභ. 

අක්කය 2 - 

බීජ ( දභ.දටො.) 1.5 - 

 

6 

 

දකොම්දඳෝසට් නිසඳහදනඹ 

නිසඳහදනඹ කශ 

දකොම්දඳොසට් 

ප්රභහණඹ (දභ.දටො.) 

 

8,250 

 

80 

7 
මුහුන් ඳළකට් දඵදහවළරීභ. 

කි.ග්රෆම් 5 ඳළකට් 

ංඛයහ 
20,000 2,537 

8 
අත්ඳත්රිකහ දඵදහවළරීභ. 

දඵදහ වරින රද 

අත්ඳත්රිකහ ගණන 
300,000 20,200 

9 භහධය වහ ්රිඹහකහයකම් දිරිගළන්වීදම් 

ළඩටවන් දිඹත්කිරීභ. 

ළඩටවන්       

(දකටි ඳණිවුඩ) 
245 105 

10 පුහුණු වහ දළනුත් කිරීදම් ළඩටවන් පුහුණුන්නන් 10,000 1,487 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

5.3   කෘෂි මඵනග නිසඳහදන පුමයනකථන ළඩටවන. 

 

 

දගොවි නිසඳහදන ළඩි ලදඹන් ඳළමිදණන කහර සීභහදේ දී ආනඹනඹ සීභහකය දද්ශීඹ 

නිසඳහදනරට හධහයණ මිරක් රඵහ දීභ, දද්ශීඹ නිසඳහදනඹ හිඟ කහරඹන්හී දී ඳහරිදබෝගිකඹහට ඳවසු 

මිරට ආවහය රය රඵහ ගළනීභට වළකින අයුරින් ආනඹන ඵදු ංදලෝධනඹ කිරීභ, දශදඳොශ 

ඳදනම් කයගත් ගහ ළරළසභක් වහ ගහ යටහක් ඇති දකොට අදරවිකයණ ගළටළු අභ කය ගළනීභ, 

ජහතික අලයතහඹන් ඳදනම්කය දගන භහසික ඉරක්ක භත නිසඳහදනඹ කිරීභට දගොවීන් නළඹුරු 

කිරීභ තුළින් අධිකත්ඹ වහ අඳදත් ඹහභ අභ කිරීභ, නිසඳහදකඹහට තභ නිසඳහදන වහ රහබදහයී 

මිරක් රඵහ ගළනීභට වහ ඳහරිදබෝගිකඹහට එභ නිසඳහදන හධහයණ මිරකට මිරදී ගළනීභට වළකින 

ඳරිදි දශදඳොශ දතොයතුරු හුභහරු තුළින් නිසඳහදකයින්, දශදුන් වහ ඳහරිදබෝගිකයින් දළනුත් 

කිරීභ, දඵෝග නිසඳහදන පුදයෝකථනඹ තුළින් රඵහ ගන්නහ ඉවර විලසහනීඹත්ඹකින් වහ 

නියදයතහඹකින් යුතු දතොයතුරු ප්රහදද්ශීඹ ළරසුම්කයණඹට වහ ජහතික ප්රතිඳත්තිභඹ තීයණ 

ගළනීභට දඹොමු කයවීභ දභභ ළඩටවදන් ප්රධහන අයමුණු දේ. 

මූර ප්රගතිඹ  
 

ළඩටවන වහ 2015 යට රු. මි. 3.2 ක් දන් ව අතය, අදගෝසතු 31 න විට රු. මි. 

1.63 මරයභඹ ප්රගතිඹක් රඵහ ඇත. දභභ ළඩටවන උතුරු වහ නළදගනහිය ඳශහත් වළය අම්ඳහය 

දිසත්රික්කදේ සිංවර දකොට්ඨහල ද ඇතුශත් දිසත්රික්ක 18 ක ඳභණක් ්රිඹහත්භක ව අතය, උතුරු වහ 

නළදගනහිය දිසත්රික්ක 07 හි දභභ ළඩටවන 2015/16 භව කන්නදේ ආයම්බ කිරීභ ව නිරධහරීන් 

දළනුත් කිරීභ වහ පුහුණු කිරීභ වහ රු. මිලිඹන 8.452 ක අභතය ප්රතිඳහදන දන් කය ඇත. 

 

මබෞතික ප්රගතිඹ      
 

2015 දර් දී ඳවත වන් හර්තහ ප්රකහලඹට ඳත් කය ඇත. 

1. 2014/15 භව කන්නදේ ජනහරි භ අග න විට කෘෂිදඵෝග නිසඳහදන ප්රගතිඹ වහ 

පුදයෝකථනඹ.  

2. 2014/15 භව කන්නදේ වී ගහදේ ප්රගතිඹ වහ පුදයෝකථනඹ.  

3. කන්න භහදරෝචනඹ (Seasonal Review) – 2014/15 

4. 2015 ඹර කන්නදේ වී ගහදේ ප්රගතිඹ වහ නිසඳහදන පුදයෝකථනඹ  

5. 2015 ජුනි දක්හ කෘෂිදඵෝග නිසඳහදන ප්රගතිඹ. 

 

දගොවිඹහට තභ වී නිසඳහදනඹ අදරවිකය ගළනීභ වහ හධහයණ මිරක් තීයණඹ කිරීභටත් 

අතිරික්ත නිසඳහදනඹ මිරදී ගළනීභ වහත්, ඉදිරි යරදී අතිදර්ක ආවහය දඵෝග නිසඳහදනඹ 

ළඩිකය ආනඹන අභ කිරීභට ළරසුම් කස කිරීභ වහත් දභභ දත්ත උඳදඹෝගී විඹ. 

 

 

 

 
 

2015 ප්රතිඳහදන රු.මි මූර ප්රගතිඹ රු.මි 

3.2 1.63 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

5.4 ජ්හතික කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ළරළසභ. 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ප්රමුඛතහ වුනනහදගන ඒ අනු කන රද ළරළසභ ජහතික 

කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ළරළසභ දේ. දභභ ප්රමුඛතහ අනුකර ඳර්දේණ ආඹතන භඟින් 

ඳර්දේණ යහඳෘති කස කයයි. එදේ කස දකදයන ඳර්දේණ යහඳහතීන් ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික 

ඳර්දේණ ප්රතිඳත්ති බහ ඹටදත් ව විද්ත් කමිටු භඟින් ඇගයීභට ඳත්කය එභ යහඳෘති ඩහත් 

තීව්රකය ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ළරළසභට අන්තර්ගත දකදර්. 

2015 ර්දේ දී දළනට ්රිඹහත්භක න ඳර්දේණ ඉදිරිඹටත් කයදගන ඹනු රඵන අතය, 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ළරළසදභහි ඳර්දේණ යහඳෘති  ්රිඹහට නළංවීභ වහ රු.මි. 20 

දන් වී ඇත. 2015.08.31 න විට මුරය ප්රගතිඹ රු.මි 1.567 කි.  

දභභඟින් ජහතික ලදඹන් ළදගත් න කෘෂිකහර්මික ගළටළු රට කඩිනම් විදුම් දොඹහ 

ගළනීභට අදේක්හ කයන අතය, අසනු ළඩි දියුණු කය ගළනීභ, බීජ වහ දයෝඳණ රය සුරබ කිරීභ, 

ජජ ඳලිදඵෝධනහලක බහවිතඹ, ඳසු අසනු තහක්ණඹ ළඩි දියුණු කිරීභ, ත්ත් අභිජනනඹ 

ඇතුළු විඹඹ දෂේත්ර ගණනහක ඳර්දේණ වහ මුරයභඹ ඳවසුකම් ඳඹහ ඇත. 

 

5.5 වල් අඳනඹන ළඩටවන. 
 

2015 ර්දේ වල් අඳනඹන ළඩටවන වහ රු.මි. 75 ක බහ්ඩඩහගහය ප්රතිඳහදන දන් ව 

අතය, වල් අඳනඹන දශඳශ ඉරක්ක කයගනිමින් ප්රධහන ංයචක 02 ඔසදේ දභභ ළඩටවන 

්රිඹහත්භක දේ. 2015.09.30 දිනට මුරය ප්රගතිඹ රු.මි. 15.849 කි. 
 

1. වල් අඳනඹනඹ ේඵන්ධ ාංර්ධන වහ ඳර්මේණ කටයුතුම සිදුකිරීභ. 

2. වල් අඳනඹන හප්තිති කටයුතුම රිඹහත්භක කිරීභ. 

2015 ර්දේ දභභ ළඩටවන ඹටදත් ්රිඹහත්භක ව යහඳෘති ර දබෞතික ප්රගතිඹ ඳවත දක්හ 

ඇත. 

i. අඳනඹන මශදමඳොර ඉරක්ක කයගත්  වල්ර ගුණහත්භඹ ළඩිදියුණුකිරීභ 

වහ සුදුසු ඹහන්ත්රීකයණ ක්රභ වඳුනහගළනීමේ ළඩටවන. 

 

 දභභ යහඳෘතිඹ, භවඉලුේඳල්රභ පිහිටි දගොවිඳර ඹන්දත්රෝඳකයණ ඳර්දේණ භධයසථහනඹ 

භඟින් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන අතය, 2015 දර්දී රු.මි. 30. ක ප්රතිඳහදන රඵහදී ඇත. 

 

 දභභ ළඩටවන භඟින් වී දඵෝගඹ දෂේත්රදේ සථහඳනඹ කිරීභ, අසනු දනලීභ වහ ළකසීභ 

වහ අලය කෘෂි ඹන්දත්රෝඳකයණ පුහුණු වහ යහේති ආඹතන දත රඵහදීභ සිදු කයනු රඵන අතය, 

දභභ ඹන්දත්රෝඳකයණ දෂේත්රඹ තුශ බහවිතහ කශ යුතු ආකහයඹ පිළිඵ දළනුත් කිරීදම් පුහුණු 

ඳහඨභහරහන් ෆභ දිසත්රික්කඹක්භ ආයණඹ න ඳරිදි කෘෂි යහේති නිරධහරීන් වහ දගොවීන් වහ 

රඵහදීභට කටයුතු දකදර්.  

 

දභභ ළඩටවදන් 2015.08.31 දිනට දබෞතික ප්රගතිඹ ඳවත දක්හ ඇත. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

 

ii. අඳනඹනඹ වහ ගුණහත්භක වී ප්රමදද වහ ආ්රිත් ත්හක්ණඹ ව මේශීඹ 

ප්රමිීනන් දියුණුකිරීභ. 
 

 දභභ යහඳෘතිඹ වහ 2015 ය තුශදී රු.මි. 12.0 ක ප්රතිඳහදන රඵහ දී ඇත. ඵතරදගොඩ 

පිහිටි වී ඳර්දේණ වහ ංර්ධන ආඹතනඹ භඟින් ප්රහදද්ශීඹ භට්ටමින් පිහිටි වී ඳර්දේණ සථහනඹන් 

ආයණඹ න ඳරිදි දභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක දේ. 

 

 දභභගින් ළඩිදියුණු කයන රද ගුණහත්භදඹන් ඉවශ වී ප්රදදද නිසඳහදනඹ කිරීභට අදේක්හ 

දකදර්. දෂේත්රගත ඳර්දේණ ළඩටවනක් ඵළවින් දභඹ ය කීඳඹක් තුශ ්රිඹහත්භක කශ යුතු 

යහඳෘතිඹකි. දම් ඹටදත් දතෝයහගත් ප්රදදද වහ දඳරඳත් කිහිඳඹකත්, ම්ප්රදහයික ප්රදදද කිහිඳඹකත් 

රක්ණ ංන්දනඹ කිරීභ, වල් ර ගුණහත්භඹ දකදයහි ඳරිය හධක වහ කශභනහකයණ 

ක්රභදේදඹන්හි ඵරඳෆභ, අඳනඹන දශඳර වහ සුදුසු ප්රදදද නිසඳහදනඹ වහ ඳසුඅසනු තහක්ණ 

ක්රදභෝඳහඹන් උඳදඹෝගී කය ගළනීභ ම්ඵන්ධදඹන් අධයඹනඹ දකදර්. දභභ ළඩටවදන් 

2015.08.31 දිනට දබෞතික ප්රගතිඹ ඳවත දක්හ ඇත. 

 

 

ළඩටවන උඳ ළඩටවන 
ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

මරය (රු.මි.) දබෞතික 

වල් 

අඳනඹන 

ළඩටවන 

වල් ර 

ගුණහත්භඹ 

ළඩිදියුණු කිරීභ 

වහ සුදුසු 

ඹහන්ත්රීකයණ ක්රභ 

වුනනහ  ගළනීදම් 

ළඩටවන 

 

30.0 

 

7.37 

1. දගොඹම් ඳළශ සිටුවීදම් ඹන්ත්ර 

15 ක් මිරදී  ගළනීභ 

2. ල් ඳළශ දනලීදම් ඹන්ත්ර 10 

ක් මිරදී ගළනීභ 

3. 2W  ට්රළක්ටර් වහ දභෝල් 

දභෝඩ් නඟුරක් මිරදී දගන 

ඇත. 

ළඩටවන උඳ ළඩටවන ප්රතිඳහදන 

(රු.මි.) 

ප්රගතිඹ 

මරය (රු.මි.) දබෞතික 

වල් 

අඳනඹන 

ළඩටවන 

 

I.අඳනඹන විබඹක් ඇති වී ර 

ගුණහත්භඹ ඇගයීභ 

 

12.0 

 

 

 

 

0.25 ඳරීක්හ - 4 ක් 

සිදු කය ඇත. 

II.න වහ ඳළයණි ප්රදදද ඇතුශත් 

උචිත ප්රදදදඹන් ගුණනඹ කිරීභ 

0.50 දවක්. 4 ක් ගහ 

කය ඇත. 

III.ඳහංශු ගළටළු වහ පීඩහකහරී 

විදලේෂිත ඳහරිරික තත්ත්ඹන්ට 

උචිත වී ප්රදදද ගුණනඹ 

0.50 දවක්. 5.2 ක් 

ගහ කය ඇත. 

IV.ගුණහත්භක වල් නිලසඳහදනඹ 

වහ කහර්ඹක්භ දඳොදවොය 

බහවිතඹ 

0.35 ඳරීක්හ - 205 ක් 

සිදුකය ඇත. 

V.වල් ර ගුණහත්භකබහඹ 

යහගළනීභ පිණි ඳසු අසනු 

තහක්ණ ක්රභ ළඩිදියුණු කිරීභ 

0.27 ඳරීක්හ - 3 ක් 

සිදුකය ඇත. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

iii. ්රි රාංකහමව විවිධ ප්රමේලර වී ගහමව වි අාංශු භහත්ර මරනව දණඹ නිර්ණඹ 

කිරීමේ ළඩටවන. 
 

අධික කෘෂි යහඹනික රය දවේතුදන් කෘෂි කහර්මික කටයුතු වහ ශ්රී රංකහදේ විඹළි 

කරහඳඹ තුශ ඳහරිරික, දෞඛය වහ භහජීඹ ගළටළු ඳළන නළගී ඇත. දභභ කරහඳදේ නිසඳහදනඹ 

කයන වල් ර හභහනය ප්රභහණඹට ඩහ කළඩ්මිඹම් ඵළය දරෝව අඩංගු ඇති ඵ හර්තහ වී ඇත. 

එඵළවින්, ඵළය දරෝව නීර්ණඹ කිරීභ වහ දභභ ඳරීක්ණඹ කයනු රඵයි. 

ඳස අංශු නිඹළදි ඳරික්ණ වහ විදයහගහය ඳවසුකම් ළඩි දියුණු කිරීභ දභභ යහඳෘතිඹ භගින් 

අදේක්ෂිත අතය, දම් වහ රු.මි. 1.31 ක ප්රතිඳහදනඹක් දන්කය ඇත. 

ප්රගතිඹ 

දළනට විදයහගහය ඳවසුකම් කිහිඳඹක් ළඩිදියුණු කය ඇති අතය, එභඟින් ඳස හම්ඳර 150 ක් 

ඳභණ ඳරික්හකය ඇත. 

6. නිපුණත්හ ාංර්ධන ළඩටවන. 

කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ ඹටදත් ඳතින කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුදේ, අනුයහධපුය 

පුලිඹන්කුරභ දගොවිඳර ඹහන්ත්රික අබයහ භධයසථහනදේ  පුහුණුන්නන් සිඹ දදදනකු (100) වහ 

සිඹලු ඳවසුකම් හිත  රු.මි. 120 ක් ළඹ දකොට න දන්හසිකහගහයඹක් ඉදිකිරීභට අභහතය භ්ඩඩර 

අනුභළතිඹ රළබී ඇත. 

තද, දභභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක කිරීදම් ගකීභ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ වහ දඹෞන 

කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයහංලඹ දත ඳළරී ඇත.  

ප්රදද්ලදේ ඳතින දද්ලගුණික තත්ත්ඹන්, භූමිදේ ඳතින විභතහඹන් වහ අනිකුත් ඹටිතර 

ඳවසුකම් ළරකිල්රට දගන දඹෝජිත දභභ න දන්හසිකහගහයඹ, ඳශහත් ඉංජිදන්රු දදඳහර්තදම්න්තු 

නිරධහරීන් ව ළරසුම් ශිල්පීන් විසින් ඒකක දවඹකින් භන්විත ඉදිකිරීභට දඹෝගය ඵට නිර්දද්ල 

දකොට ඇති ඵළවින් ඊට අදහර ්රිඹහකහරී ළරළසුම් කස කිරීභ වහ යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ 

කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුදේ, යහේති වහ පුහුණු භධයසථහනදේ පර්ණ දහඹකත්දඹන් සිදු කයනු 

රඵයි. 

 දභභ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඳවත වන් ඳරිදි  ළරසුම් කස දකොට ඇත. 

ර්ඹ 
ඉදිකිරීභට මඹනජිත් මන්හසිකහගහය 

ඒකක ප්ර භහණඹ 

අනුභත් ප්ර තිඳහදන මුදර 

(රු.මි) 

2015 07 70 

2016 02 17 

2017 01 15 

21එකතුම 10 102 ** 

 

** කළබිනට් අනුභළතිඹට අනු යහඳෘතිඹ දවහ රු.මි. 120 ප්ර තිඳහදන අනුභත වී ඇතත්, 2014 අඹළඹ 

ඇසතදම්න්තුට අනු දන් දකොට ඇති ප්ර භහණඹ රු.මි. 102 කි.   

  



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  22 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

දම් අනු, 2015 මරය ර්ඹ වහ දන් දකොට ඇති රු.මි. 70 ක් න ප්ර තිඳහදන භඟින් මලික 

ළඩකටයුතු ආයම්බ කිරීභට රු.මි. 40 ක ප්ර තිඳහදන කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු දත නිදවස කිරීභට 

අදහශ කටයුතු සිදු දකොට ඇත. 

 

5.7 ඌ දල්රස විදලේ දකොදකෝහ ගහ යහඳෘතිඹ 
 

මබෞතික වහ මූර ප්රගතිඹ (2015.08.31 දක්හ) 

 

7. තියහය ජ්ර කශභනහකයණ හඳෘතිඹ. 

තියහය කෘෂිකහර්මික ජර කශභනහකයණ යහඳෘතිඹ ඹටදත් ණඹ හරික ක්රභඹට දගොවීන් 

දත රඵහ දී ඇති ක්ෂුර ජර ම්ඳහදන ඳද්ධතිර කටයුතු පිළිඵ අභහතයහංල භට්ටදම් ම්ඵන්ධීකයණ 

කටයුතු සිදු කයයි. 

ශ්රී රංකහදේ විඹළි කරහඳදේ හඹ කයන ග්රහමීඹ දගොවි ඳවුල් ර ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ 

නළංවීභ, දගොවීන්දේ ආදහඹභ ළඩි කිරීභ වහ දගොවිඳර පරදහයිතහඹ ඉවර නළංවීභ දභන්භ ජරඹ හිඟ 

ප්රදද්ලඹන්හි ලහක දඳෝක, ඳ වහ ජරඹ තියහය වහ කහර්ඹක්භ දර කශභනහකයණඹ කිරීභ 

උදදහ අඩු විඹදම් සර්ඹ ඵරළති බිංදු ජර ම්ඳහදන තහක්ණඹ ප්රචලිත කිරීභ ද දභභ යහඳෘතිදේ 

අයමුණ දේ. 

දභභ යහඳෘතිඹ 2005 ර්දේ දිඹත් කශද, අදිඹය ඹටදත් සුළු ඳරිභහණ දගොවීන් දත සර්ඹ 

ඵරළති බිංදු ජර ම්ඳහදන ඒකක 10,100ක් ඳඹහ දී ඇත. ප්රතිරහීනන් න සුළු ඳරිභහණ දගොවීන් 

අතුරින් 2859 ක් භෘද්ධි ප්රතිරහභින් දේ. 

 

ප්රධහන රිඹහකහයකේ මබෞතික 

ඉරක්ක 

මබෞතික 

ප්රගතිඹ 

මුර 

ප්රතිඳහදන 

රු.මි.  

මුර ප්රගතිඹ 

(රු.මි) 

01. න ගහ සථහඳනඹ කිරීභ  මවක්. 270     

1.1. දගොවීන් දතෝයහ ගළනීභ දගොවීන් 

750 

දගොවීන් 

422 

  

1.2.  භූමිඹ දතෝයහ ගළනීභ දවක්.270  දවක්. 188    

1.3. බීජ දයෝඳණ රය ඳඹහදීභ (බීජ) 10,800 13,345 0.192 0.2632 

1.4. භූමිඹ ළකසීභ දවක්. 270   දවක්. 9.9    

1.5. දෂේත්රදේ ඳළශ සථහඳනඹ කිරීභ දවක්. 270   දවක්. 9.9  0.394 0.1089 

02. මෂේත්ර දින 15 18 0.030 0.0180 

O3. මභමවයුේ විඹදේ -  0.500  

04. 2014 –වුචය ඳත් මගවීේ 

(හිඟ මුදල් මගවීේ,මෂේත්ර 

නිරධහරීන් වහ ප්රහවන වහ 

ඹළපීේ විඹදේ මගවීේ) 

  0.338 0.3382 

මුළු එකතුම   5.000  0.7283 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

06. f.dùkaf.a Ndrldr wruqo,' 
 

දගොවීන්දේ බහයකහය අයමුදර 1994 භහර්තු භ 09 න දින යජඹ දනුදන් මුදල් අභහතයහංල 

දල්කම්යඹහ වහ අයමුදර දනුදන් එකට කෘෂිකර්භ ංර්ධන වහ ඳර්දේණ අභහතයහංලදේ 

දල්කම්, එභ අභහතයහංලදේ යහජය දල්කම්, කෘෂිකර්භ නිසඳහදන වහ අදරවි කටයුතු පිළිඵ 

අභහතයහංලදේ දල්කම්, දගොවිජන දේහ දකොභහරිස ජනයහල් වහ බහ්ඩඩහගහයදේ නිදඹෝජය 

දල්කම්දගන් භන්විත භ්ඩඩරඹක් අත්න් තළබ බහයකහය ඔේපුක් භඟින් සථහඳනඹ කය ඇත. 
 
 

අයමුණු :- 
 

1994 දී සථහපිත බහයකහය ඔේපුදේ වන් න ආකහයඹට වහ 2002 ර්දේදි අභහතය භ්ඩඩර 

ංදද්ලඹක් භඟින් අයමුණු පුළුල් කිරීභ භඟින් දගොවීන්දේ බහයකහය අයමුදර ඳවත අයමුණු 

දනුදන් ්රිඹහත්භක දේ. 

 

   ශ්රී රංකහදේ කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ වහ දගොවි ජනතහදේ සුඵහධනඹ ළඩිදියුණු කිරිභ. 

 සුළු දගොවීන්ට දකටිකහලීන කෘෂිකහර්මික ණඹ ඳවසුකම් ළරසීභ. 

 සුළු දගොවීන්ට කෘෂිකහර්මික දඹදවුම් ම්ඳහදනඹ කිරීභ. 

 සුළු දගොවීන්දේ මරය දුසකයතහඹන් භඟවයහ ගළනීභ වහ දදශඳර ණඹ ඳවසුකම් 

ළඳයිභ. 

 සුළු දගොවීන්දේ කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ වහ සුබහධනඹ වහ දළනුත් කිරිදම් ළඩටවන් 

්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 දඵෝග වහ ත් නිසඳහදන ්රිඹහලිඹ දභන්භ නිසඳහදන පිරිළකසුභ වහ සුළු දගොවීන්ට 

අලය දනත් අනුග්රවඹන් රඵහ දීභ. 

 කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹට ඳවසුකම් ළරසීභ වහ විදලේ කෘෂිකහර්මික ළඩටවන් 

්රිඹහත්භක කිරීභ. 
 

රිඹහත්භක ක්රභමවදඹ :- 
 

එක් එක් ර්ඹ වහ සිඹලු ඳශහත් බහ වහ දිසත්රික් දල්කම්රුන්, කෘෂිකහර්මික කටයුතු 

වහ අදහශ න යජදේ දදඳහර්තදම්න්තු වහ ආඹතන භඟින් ඉදිරිඳත් කයන ංර්ධන දඹෝජනහ 

අධයක් භ්ඩඩරඹට ඉදිරිඳත් කිරීභ සිදු කයන අතය, ඒ වහ අධයක් භ්ඩඩරඹ විසින් අදහශ 

යහඳෘති රකහ ඵරහ අනුභළතිඹ රඵහ දදනු රළදබ්. එදේ අනුභළතිඹ රඵහ දදන යහඳෘති දගොවීන්දේ 

බහයකහය අයමුදල් අඹළඹ හර්තහට ඇතුශත් කයනු ඇත. 

 

අයමුදදල් අධයක් භ්ඩඩරඹ ඳවත ඳරිදි භන්විත දේ. 
 

 බහඳති  - කෘෂිකර්භ අභහතයහංලදේ දල්කම් 

 හභහජික - දගොවිජන ංර්ධන දකොභහරිස ජනයහල් 

 හභහජික - ප්රධහන ගණකහධිකහරී (කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ) 

 හභහජික - බහ්ඩඩහගහය විදලේ නිදඹෝජිත 

අයමුදමල් ප්රධහන ආදහඹේ ප්රබඹ :- 
 

අයමුදර වහ න ප්රධහන ආදහඹම් ප්රබඹ දගොවිදත දරොතරැයිදේ විකුණුම් ආදහඹදභන් ඹම්  

ප්රතිලතඹක් වහ අයමුදදල් අතිරික්ත අයමුදල් ආදඹෝජනදඹන් රළදඵන දඳොළී ආදහඹම් දේ. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

2015 ර්මේදී මුදල් නිදවස කයන රද ාංර්ධන ළඩටවන්හි  

මබෞතික ප්ර ගතිඹ (2015.08.31 දිනට) 
 

 

1. ාංර්ධන ළඩටවන්. 
 

ග්රහමීඹ භට්ටමින් දගොවි ජනතහට තභ කෘෂිකහර්මික කටයුතු දනුදන් ජර ඳවසුකම් රඵහ ගළනීභ 

වහ සථහඳනඹ කයන රද සුළු ඳරිභහණදේ ළේ අමුණු ප්රතිංසකයණඹ කිරීභට දභභ ළඩටවන 

්රිඹහත්භක දේ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රිඹහත්භක 

ආඹත්නඹ 

හඳෘතිඹ අනුභත් 

මුදර 

(රු.මි) 

නිදවස කයන 

රද මුදර 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික 

ප්රගතිඹ 

මගොවිජ්න 

ාංර්ධන 

මදඳහර්ත්මේන්තුම 

ග්රහමීඹ සුළු හරිභහර්ග 

පුනරුත්ථහඳන 

ළඩටවන - භහතය 

11 4 36     100  

අම්ඳහය දිසත්රික්කදේ 

දඳොතුකුරම් ළදේ 

දකොන්්රීට් ඇශ භහර්ග 

ප්රතිංසකයණඹ කිරීභ. 

1.5 1.3 87  100  

වම්ඵන්දතොට 

දිසත්රික්කදේ සුළු 

හරිභහර්ග 

ප්රතිංසකයණඹ - 

දගොන්දනොරු 

1.636 0.601 37  100  

දදගම්දඳොත ළ 

ප්රතිංසකයණඹ - 

වම්ඵන්දතොට 

8.840 2.0 23  100  

උඩුහුපිටිඹ ඇශ 

ප්රතිංසකයණඹ 

1.197 1.197 100  100  

දකෝයදශේ ඇශ  

ප්රතිංසකයණඹ 

1.892 0.769 41  75  

රඳරහ කුඹුරුඹහඹට 

ඳළති ඵළම්භක් වහ 

දදල්ගවදගදය අමුණ 

ප්රතිංසකයණඹ 

3.0 0.6 20  50  
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

1. යහඳෘතිඹ  -     උඩුහුපිටිඹ සිට විජ්ඹගභ දක්හ ඇශ භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ කිරීභ 

දගො.දේ.භ.  -     දඵයරඳනහතය 

ග්රහභ නිරධහරී භ -     දඵයරඳනහතය උතුය 

යහඳෘතිඹ ආයම්බ කශ දිනඹ  - 2014-11-12 

යහඳෘතිඹ අන් කශ දිනඹ  - 2015-01-22 

ප්රතිරහීන දගොවි ඳවුල් ංඛයහ     - 35 

ගහ කයන රද අක්කය ප්රභහණඹ - 40 

දබෞතික ප්රගතිඹ   - 100  

ප්රතිාංසකයණමඹන් ඳසු 

 

 

 

 

 
 

2. යහඳෘතිඹ  -    ඵේදර කුඹුරුඹහමේ අමුණ ඉදිකිරීභ වහ ඇශ භහර්ගඹ ප්රතිාංසකයණඹ  

   දගො.දේ.භ.  -    වක්භණ 

ග්රහභ නිරධහරී භ -    ඇල්දරදර ඵටහිය 

යහඳෘතිඹ ආයම්බ කශ දිනඹ - 2014-11-12 

යහඳෘතිඹ අන් කශ දිනඹ - 2015-02-10 

ප්රතිරහීන දගොවි ඳවුල් ංඛයහ     - 28 

දබෞතික ප්රගතිඹ   - 100  
 

 

ප්රතිාංසකයණමඹන් ඳසු 

 

 

 

 

 
 

3.   යහඳෘතිඹ     -    මවළල්ර මදනිඹගව කුඹුය ආයක්ෂිත් ඵළේභ වහ මඳට්ටි මඵනක්කු ඉදිකිරීභ 

දගො.දේ.භ.     -    දදනිඹහඹ 

      ග්රහභ නිරධහරී භ -    ඉලුක්පිටිඹ 

යහඳෘතිඹ ආයම්බ කශ දිනඹ - 2014-08-27 

යහඳෘතිඹ අන් කශ දිනඹ      - 2015-01-05 

ප්රතිරහීන දගොවි ඳවුල් ංඛයහ    - 62 

දබෞතික ප්රගතිඹ   - 100  
 

ප්රතිාංසකයණමඹන් ඳසු 
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1.2 කෘෂි භහර්ග ඉදිකිරීභ. 
 

දගොවීන්වට තභ ගහබිම් දතට ගහන් වහ අලය ඹන්ත්රසත්ර ව කෘෂිකහර්මික උඳකයණ 

දභරම් ඳවසුදන් දගන ඹහවළකි න ඳරිදි වහ එහි පරදහ ඳවසුදන් දදශඳර කයහ දගනඹහභ 

වහ එභ කෘෂිකහර්මික බිම් ව ගම්භහන වයවහ ඇති වී ඇති කෘෂි භහර්ග ඉදිකයදීදභන් දගොවීන්දේ 

නිසඳහදන විඹදභ අඩුකිරීභ ව පරදහ ළඩිකිරීදභන් ද කෘෂිකර්භහන්තඹ ආකර්,ඹ ෘත්තිඹක් 

කිරීදභන් ජහතික ආර්ථිකඹට ලක්තිඹක් ඇතිකිරීභ දභභඟින් ඵරහදඳොදයොත්තු දේ. 

 

දිසත්රික් මල්කේ කහර්ඹහරඹ - කෆගල්ර 
 

 

රිඹහත්භක 

ආඹත්නඹ 
හඳෘතිඹ 

අනුභත් මුදර 

(රු.මි) 

නිදවස කයන 

රද මුදර 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික 

ප්රගතිඹ 

මගොවිජ්න ාංර්ධන 

මදඳහර්ත්මේන්තුම 

කෘෂි භහර්ග ඉදි 
කිරීභ - භහතය 

10 6 60  100  

දිසත්රික් මල්කේ 

කහර්ඹහරඹ - 

කෆගල්ර 

කෘෂිකහර්මික 
ංර්ධන 
ළඩටවන්  
(කෘෂි භහර්ග වහ 
සුළු හරිභහර්ග)  

3.844 2.417 63  100  

හඳෘතිඹ ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

ප්රහ.මල්.

මකො 

ප්රතිරහීනන් 

ාංඛ්හ 

ගහ කයන රද 

මඵනගඹ/ අක්කය 

ප්රභහණඹ 

නඩත්තුම කිරීමේ 

ක්රභමවදඹ 

මදොමේමඳොර 

මදනක ත්ත් 

පීල්රමවේන කේණි 

ඳහරභ 

1.6 ඹටිඹන්දතොට 400 

 ඹටිඹන්දතොට ප්රහදද්ශීඹ 

බහ භඟින් නඩත්තු 

කයයි. 

මත්බුත්ත් අේඳහන 

භහර්ගඹ මකොන්ක්රීට් 

කිරීභ 

0.5 ඹටිඹන්දතොට 205 

 ඹටිඹන්දතොට ප්රහදද්ශීඹ 

බහ භඟින් නඩත්තු 

කයයි. 

උඩඳරඹහත්ත් කෘෂි 

ගේභහනඹට ඹන 

ඳහමර් ඇති ගර කඩහ 

මකොන්ක්රීට් කිරීභ 
0.3 දළයණිඹගර 55 

යඵර් අක්. 22, කයහඹු 

5,ගම්මිරිස 3, දකදල් 

අක්. 3, පුක් ගස 10, 

කිතුල් ගස 50, 

එනහල් අක්. ¼, දත් 

අක්. 1, කුරුුන අක්. 5 

නහදර ග්රහමීඹ දගොවි 

ංවිධහනඹ භඟින් 

නඩත්තු කයයි. 

විරගභ ගේභහන 

කන්ද ඳහමර් 

මඵනක්කු ෆදීභ 

0.5 දළයණිඹගර 56 

දත් අක්කය 6, 

ගම්මිරිස අක්කය 1, 

කයහඹු අක්. ½ 

ශිරගභ දගොවි 

ංවිධහනඹ භඟින් 

නඩත්තු කයයි. 

ඳල්ලිමඳනරු 

මඳතිගේභන 

භහර්ගමේ පිටමර 

ඳහමර් අතුමරු භහර්ගඹ 

මකොන්ක්රීට් කිරීභ 

0.4 භහනළල්ර 200 

වී ගහ අක්කය 63 ඳල්ලිදඳෝරු දගොවි 

ංවිධහනඹ භඟින් 

නඩත්තු කයයි. 
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1.3 කෘෂි ළාං ඉදිකිරීභ 
  

දියිදන් එක් එක් දිසත්රික්කඹන් විවිධ දද්ලගුණික රක්ණඹන්දගන් යුතුන ඵළවින් නිඹං 

කහරරදී කෘෂිකහර්මික දඵෝග ගහ කටයුතු වහ ජර ඳවසුකභ රඵහ ගළනීභ වහ කෘෂි ළිං 

ඉදිකයදීභ දභහි අයමුණ දේ. 

 

 1.4 පුහුණු ළඩටවන් 
 

1.5 මනත් ළඩටවන් 

 

  
  

රිඹහත්භක 

ආඹත්නඹ 

හඳෘතිඹ අනුභත් 

මුදර (රු.මි) 

නිදවස කශ මුදර 

(රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික 

ප්රගතිඹ 

ප්රහ.මල්.කහ -

ඳල්රභ 

කෘෂි ළිං ඉදිකිරීභ 
වහ 

0.99  0.3 30  75  

දි. මල්. කහ.  - 

භහත්මල් 

කෘෂි ළිං ඉදිකිරීභ 
වහ 

1.85  0.1 5  75  

ඵයගමු 

ඳශහත් බහ 

කෘෂි ළිං ඉදිකිරීභ 
වහ 

      1.0     0.175 18  50  

නළමඟනහිය 

ඳශහත් බහ 
කෘෂි ළිං ඉදිකිරීභ 

වහ 
      2.6   0.85 33  60  

රිඹහත්භක 

ආඹත්නඹ 

හඳෘතිඹ අනුභත් 

මුදර (රු.මි) 

නිදවස කශ  

මුදර (රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික 

ප්රගතිඹ 

උතුමරු ඳශහත් 

බහ 

දිසත්රික් කෘෂිකර්භ 

පුහුණු භධයසථහන 

ංර්ධනඹ කිරීභ 

3.5 2.0 57  100  

රිඹහත්භක 

ආඹත්නඹ 

හඳෘතිඹ අනුභත් 

මුදර (රු.මි) 

නිදවස කශ 

මුදර (රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික 

ප්රගතිඹ 

දිසත්රික් මල්කේ 

කහර්ඹහරඹ, 

කළුත්ය 

භන ළදඩන 

දරුන්දේ කෘෂිකහර්මික 

යහඳෘතිඹ 

0.0366 0.0366 100  100  

දකුණු ඳශහත් 

බහ 

දක්ෂිණ කෘෂි නදෝදඹ 2.000       1.0 50  100  

මගොවිජ්න 

ාංර්ධන මදඳහ. 

අලුත් වල් භංගරයඹ - 

2015 

3.300       3.0 90  100  

මගොවිජ්න 

ාංර්ධන මදඳහ. 

දිසත්රික් භට්ටමින් 

දඳොදවොය ගඵඩහ ඉදිකිරීභ 

10.000 0.875 100  75  

ඵයගමු ඳශහත් 

බහ 

ඇන්තරිඹම් ගහ 

ළඩිදියුණු කිරීභ 

0.452 0.452 100  100  
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2. විවිධ ණඹ ළඩටවන් 

 

විඹදේ සබහඹ අනු මගොවි බහයකහය අයමුදමල් විඹදේ හයහාංලඹ 

විඹදේ සබහඹ  
අනුභත් මුදර 

(රු.මි) 
නිදවස කයන රද 
මුදර (රු.මි) 

ංර්ධන 170.20  27.66  

ණඹ 285.00  42.16  

ඳරිඳහරන 4.80  1.25  

එකතුම 460.00  71.08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

රිඹහත්භක 

ආඹත්නඹ 

හඳෘතිඹ අනුභත් මුදර 

(රු.මි) 

නිදවස කයන 

රද මුදර (රු.මි) 

මූර 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික 

ප්රගතිඹ 

කෘෂිකර්භ 

මදඳහර්ත්මේන්තුම 

දඳොදවොය 
ඳරීක්ණ 
ළඩටවන 

0.5 0.5 100  100  

දිසත්රික් මල්කේ 

කහර්ඹහරඹ -

අනුයහධපුයඹ 

හම්ප්රදහයික වී 
මිරදී ගළනීභ 

17.664 17.664 100  100  

ජ්හතික ආවහය 

ප්රර්ධන 

භණ්ඩරඹ 

දද්ශීඹ වල් 
අදරවි කිරීදම් 
ළඩටවන 

3.0 3.0 100  75  

මගොවිජ්න 

ාංර්ධන 

මදඳහර්ත්මේන්තුම 

කහඵනික 
දයඩ්දල්ඩි 
ඳළදඳොල් ගහ 
ප්රර්ධනඹ 

1.0 1.0 100  100  

මගොවිජ්න 

ාංර්ධන 

මදඳහර්ත්මේන්තුම 

දගොවි ඵළංකු ණඹ 
ළඩටවන 

20.2 20.0 99  100  

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

ංර්ධන ණඹ ඳරිඳහරන 

විඹදේ සබහඹ අනු මගොවිබහයකහය අයමුදමල් විඹදේ 

හයහාංලඹ 

අනුභත මුදර (රු.මි) 

නිදවස කයන රද මුදර 
(රු.මි) 
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01.  ඵහුඳහර්ලවීඹ ේඵන්ධත්හ 
 

1.1. ආසිඹහනු ආවහය වහ කෘෂිකර්භ වමඹනගිත්හ මුරපිරුභ (AFACI) 
 
ආසිඹහනු ආවහය වහ කෘෂිකර්භ වදඹෝගීතහ මුරපිරුභ (AFACI) ංවිධහනඹ ඹටදත් දකුණු 

දකොරිඹහනු යජදේ තහක්ණික වහ මරයභඹ ආධහය භත ඳර්දේණ යෘඳෘති 11 ක් හර්ථක දර 

්රිඹහත්භක දේ. යහඳෘති බහය ඳර්දේකයින් (Principal Investigators) විවිධ යටර ඳළති ප්රගති 

භහදරෝචන රැසවීම් රට වබහගී කයවීභට කටයුතු කර අතය එභ යහඳෘතිර ප්රගති භහදරෝචන 

රැසවීභ 2015 දඳඵයහරි භහදේ දී ශ්රී රංකහදේ ඳත්න රදි. දභහි යහඳෘති 03 ක සිඹලුභ AFACI 

හභහජික යටර නිදඹෝජිතඹන්දේ වබහගීත්දඹන් විදලේඥ ළඩමුළුක් (Expert workshop) 

2015 ළේතළම්ඵර් භහදේ දී ශ්රී රංකහදේ ඳළළත්වීභට කටයුතු සදහනම් කය ඇත. 

1.2. දකුණු ආසිඹහ කරහපීඹ යටර වමඹනගිත්හ ාංවිධහනඹ  (SAARC) 
 

හර්ක් ංවිධහනදේ කෘෂිකර්භ දෂේත්රඹට අදහර “කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ, ංර්ධන වහ දගොවි 

ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ සුවිදලේෂි ජහතයන්තය රැසවීභ”( Third Meeting of Inter governmental Core 

Group on Agricultural Research Extension and Farmers Linkages) ඳසුගිඹ කහරඹ තුශ හර්ක් 

කරහඳදේ විවිධ යටර ංවිධහනඹ කය ඇති අතය දභභ දර් එභ රැසවීභ 2015 ජනි භශ්රී රංකහදේ 

දී ඳත්න රදි. 

1.3     අප්රිකහනු - ආසිඹහනු ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන ාංවිධහනඹ (AARDO) 

අප්රිකහනු - ආසිඹහනු ග්රහමීඹ ංර්ධන ංවිධහනඹ (AARDO) මරය වදඹෝගඹ භත 

කෘෂිකර්භ දෂේත්රඹට අදහර නිරධහරින් දම් නවිට 19 දදදනකු 2015 ර්ඹ තුශදී ඳභණක් විවිධ 

යටර පුහුණු ළඩටවන්/ ළඩමුළු වහ වබහගී කයහ ඇත.  

දඳය ය රදී දභන්භ AARDO ංවිධහනඹ භඟින් ංවිධහනඹ කයන ජහතයන්තය 

ළඩමුළුක් විවිධ යටර නිදඹෝජිතයින්දේ වබහගීත්දඹන් දභභ දර් ද  ශ්රී රංකහදේ 

ඳළළත්වීභට නිඹමිතඹ.  

1.4     ආසිඹහනු පරදහයිත්හ ාංවිධහනඹ (APO) 

"කෘෂිකහර්මික නිසඳහදනර පරදහයිතහඹ ර්ධනඹ කය ගළනීභ වහ අගඹ එකතු කිරීභ" 

ඹන දත්භහ ඹටදත් ආසිඹහනු පරදහයිතහ ංවිධහනදේ (APO) ජහතයන්තය ළඩමුළුක් 2015 

ළේතළම්ඵර් භහදේ දී ංවිධහනඹ දකොට ශ්රී රංකහදේ ඳළළත්වීභට කටයුතු දඹොදහ ඇත. දම් වහ 

චීන මවහ්ඩඩු, ෆීජී, ඉයහනඹ, ඉන්දිඹහ, ඉන්දුනීසිඹහ, දභොංදගෝලිඹහ, ඳකිසථහනඹ, පිලිපීනඹ 

ඇතුළු යටල් 13 ක ඉවශ භට්ටදම් නිදඹෝජිතයින් 24  දදදනකු වබහගීවීභට නිඹමිතඹ. 
 

02.  ේවීඳහර්ලවීඹ වමඹනගීත්හඹ 

විවිධ යටල් භඟ තහක්ණික වදඹෝගීතහඹ ංර්ධනඹ කය ගළනීදම් ළඩටවන ඹටදත් 

දඵරරස, සීදල්ස යහජයඹ, ඉයහකඹ, ජඳහනඹ, වහ චීනඹ භඟ න අදඵෝධතහ ගිවිසුම් 4 ක් කස 

කය අදහර යටර එකඟතහඹ රඵහ ගළනීභට කටයුතු කය ඇත. එදභන්භ, එභ අදඵෝධතහ ගිවිසුම් 

රට එරඹීභ වහ අභහතය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභට කටයුතු කය ඇත. 
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 ශ්රී රංකහදන් චීනඹට දකදල් අඳනඹනදේ දී ලහක සසථතහ අලයතහඹන් පිළිඵ 

චීනදේ ගුණහත්භක සුඳරික්ණඹ, විභර්ලනඹ ව නිදයෝධහඹනඹන් පිළිඵ දඳොදු ඳරිඳහරනහඹතනඹ 

වහ ශ්රී රංකහදේ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ අතය ම්මුතිඹක් 2015 ජලි භ අත්න් කයන රදි.  

එශළු වහ ඳශතුරු අඳනඹනදේ දී ලහක සසථතහඹ පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභට ඳළමිණි 

යුදයෝපීඹ ංගභදේ (EU) විගණන ක්ඩඩහඹභට අලය දතොයතුරු රඵහදීභ වහ ඔවුන් භඟ කර 

කටයුතු රදී ඔවුන් ෆහීභකට ඳත්න අයුරින් කටයුතු කය ඇත. 

  කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ ව චීන භවජන මවහ්ඩඩුදේ ගුණහත්භක අධීක්ණඹ, ඳරීක්හ වහ 

නිදයෝධහඹනඹ පිළිඵ දඳොදු ඳරිඳහරනහඹතනඹ අතය ආවහය සුයක්ෂිතතහ පිළිඵ අදඵෝධතහ 

ගිවිසුභක් 2015 ජලි භ අත්න් කයන රදි. 

ශ්රී රංකහදේ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ ව ඊජිේතු යජදේ කෘෂිකර්භ වහ ඉඩම් අභහතයහංලඹ 

අතය කෘෂිකහර්මික වදඹෝගීතහ ම්ඵන්ධදඹන් අ දඵෝධතහ ගිවිසුභක් අත්න් කිරීභට නිඹමිතඹ. 

FAO, CIRDAP වහ AARDO ංවිධහන වහ 2014 ර්ඹට අදහර හර්ෂික දහඹක මුදල් දගවීභට 

කටයුතු කය ඇත. 

අලුතින් අත්න් කිරීභට දඹෝජිත ශ්රී රංකහ - ඵංගරහදද්ල නිදවස දදශ ගිවිසුභ වහ 

BIMSTEC නිදවස දදශ ගිවිසුභ වහ කෘෂිකර්භ දෂේත්රඹට අදහර දතොයතුරු හණිජ 

දදඳහර්තදම්න්තු දත රඵහ දී ඇත. 

 මුර ප්රගතිඹ 

 

 මන් කයන රද ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

ළඹවු ප්රභහණඹ 

(රු.මි) 

දහඹක මුදල් 

FAO  17.170 

CIRDAP  2.261 

ARRDO  3.048 

ළඩමුළු ාංවිධහනඹ 

SAARC ාංවිධහනමේ ළඩමුළු   

APO   

ARRDO   

අමඵනධත්හ ගිවිසුේ අත්න් කිරීභ   

 35.00 22.479 
 

03.     ආවහය නිසඳහදන ජ්හතික ළඩටවන 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ හක්හත් කය ගළනීභ, දගොවි ප්රජහට ඉවශ භට්ටදම් තියහය ආදහඹම් 

ප්රබඹන් ර්ධනඹ කයදීභ, ඳරිය ංයක්ණඹ දභන්භ සහබහවික ම්ඳත් තියහය 

කශභනහකයණඹ කිරීභ, අන්තර් ජහතික ද දශඳදශේ තයඟකහරීත්ඹ ර්ධනඹ කිරීභ ළනි ඵහුවිධ 

ඉරක්ක පුයහ ගළනීභ අදේක්හ කයමින් දභභ තුන් අවුරුදු ජහතික ආවහය නිසඳහදන ළඩ ටවන 

ම්ඳහදනඹ කය ඇත. දභභ ළඩටවන තුළින් කෘෂි, ධීය වහ ඳශු ම්ඳත් දෂේත්ර ප්රර්ධනඹ කිරීභට 

අදේක්ෂිතඹ. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

ආවහය නිසඳහදන ජ්හතික ළඩටවමන් අයමුණු 
 

1. ආවහය දඵෝග ආනඹනඹ වහ ඹන පිරිළඹ අභ කිරීභ. 

2. යදට් ආවහය වහ දඳෝණ සුයක්ෂිතතහ වතික කිරීභ වහ වල් ඇතුළු දනත් දෂේත්ර 

දඵෝග, ඳශතුරු වහ එශළු නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ. 

3.   ප්රධහන දඵෝගර පරදහයිතහඹ ඉවර නළංවීභ. 

4. කෘෂි ඳහරිරික කරහඳ ඳදනම් කයගත් දඵෝග නිසඳහදන ළඩටවනක් ව ුනන්හදීභ වහ 

්රිඹහත්භක කිරීභ. 

5. නතන තහක්ණඹ වහ ඹන්දත්රෝඳකයණ ජනප්රිඹ කයවීභ.  

6. නිසඳහදකඹන් වහ ගුණහත්භක දඹදවුම් රඵහදීභ/ ඳහරිදබෝගිකඹන් වහ ආවහය සුරබ 

කිරීභ වහ ආවහය දඳෝණ සුයක්ෂිතතහඹ වතික කිරීභ. 

7. කෘෂි නිසඳහදන ඳහදක කයගත් යහඳහය ප්රර්ධනඹ ව යහජය දඳෞද්ගලික වවුල්කහරීත්ඹ 

දිරිභත් කිරීභ. 

8. කෘෂිකහර්මික ක්රභ අනුගභනඹ කිරීදම්දී ඳහරිරික හිතකය ඵ ඳත්හ ගළනීභ. 

04.        අලුත් වල් භාංගරඹ - 2015 

ඈත අතීතදේ සිටභ ශ්රී රහංකීඹ ජනතහදේ ප්රධහන ජීදනෝඳහඹ වු කෘෂිකර්භහන්තඹ මුල් කය 

ගත්  වී දගොවිතළනින් රඵහගන්නහ රද්දහ වු වී අසනුලින් අග්රපරඹ ජඹ ශ්රී භවහ දඵෝධින්වන්දේට 

පජහකිරීභ දගොවි ජනතහ එදහ සිටභ කය දගන ආ උතුම් කහර්ඹඹකි.  

දම් උතුම් කහර්ඹඹ “අළුත් වල් භංගරය” නමින් තදුයටත් ඔේනංමින් ජහතික උත්ඹක්  

දර යජදේ පුර්ණ අනුග්රවඹ රඵමින් හර්ෂික ඳත්හදගන ඹහදම් ගකීභ දගොවිජන ංර්ධන 

දදඳහර්තදම්න්තු රළබු භවඟු යප්රහදඹකි. ඒ අනු, ගරු කෘෂිකර්භ අභහතයතුභහ, නිදඹෝජය 

අභහතයතුමිඹ වහ දල්කම්තුභහදේ උඳදදස ඳරිදි  දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදම්න්තු විසින් 2015 

අදප්රේල් භ 03 වහ 04 දිනඹන්හිදී  අලුත් වල් භංගරයඹ 48 න යටත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහදේ 

ප්රධහනත්දඹන් දඵෞද්ධ ජනතහදේ මුදුන්භල්කඩ න ශ්රී භවහ දඵෝධීන් වන්දේදේ අභිඹදී  

උත්හකහයදඹන්  ඳත්න රදී. 

තය හවල්කඩ  කිරි ඉතියවීදම් සිට අලුත් වල් දඳයවළය ශ්රී භවහ දඵෝධින්වන්දේ අභිඹට 

ඳළමිණ  පජහකිරීභ දක්හ කටයුතු  අභිභහනත් දර ඉටු කයන රදී.  මී ඳළණි වහ ගිදතල් පජහ  

ආදිහසි නහඹක ඌරුරිදේ න්නිර ඇත්තන් ප්රමුඛ ආදිහසී ක්ඩඩහඹභ විසින්  ඳත්න රදී.  

දියිදන් සිඹලුභ දගොවිජන දේහ භධයසථහන ලින් එක්රැසකය බහයදුන් වල් දභදින පුජහ කයන රද 

අතය වල් ව මුදල් ආධහය දියින පුයහ පිහිටි දගොවි ංවිධහන විසින් ඳඹන රදී. දභය අළුත් වල් 

භංගරයඹ හර්ථක කයගළනිභට කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ, දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදම්න්තු වහ 

විවිධ අභහතයහංල, දදඳහර්තදම්න්තු, ංසථහ, යසථහපිත භ්ඩඩර, උතුරු භළද ඳශහත් බහ වහ 

දඳෞද්ගලික  ආඹතන ද  විලහර දහඹකත්ඹක්  රඵහදදන රදී.  දභහි දි “ ජහතික  අලුත් වල්  

භංගරයඹ “  නමින්  භරු කරහඳඹක් ද එළිදක්න රදී. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

08' kj ixj¾Ok jevigyka$jHdmD;s fhdackd - 2016 
දද්ශීඹ ආවහය නිසඳහදන අංල ලක්තිභත් කිරීභ තුළින් ශ්රී රංකහ තුශ දද්ශීඹ ආවහය නිසඳහදනඹ 

ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ආනඹනික ආවහය වහ ළඹදන විදද්ල විනිභඹ යටතුශ ඉතිරි කයගළනීදම් 

මලික පිඹය දර තුන් අවුරුදු භධයකහලීන ළඩටවන 2016 සිට ර්දේ ්රිඹහත්භක දේ.  

ඒ තුළින්, කෘෂිකර්භ දෂේත්රදේ වුනනහගත් ප්රධහන ංර්ධන අංලඹන් 14 ක් ඔසදේ  කෘෂිකර්භ 

අභහතයහංලඹ වහ එඹට අනුඵද්ධ සිඹලු දදඳහර්තදම්න්තු, ආඹතන වහ භ්ඩඩරර 2016 න ංර්ධන 

ළඩටවන්/ේ ඹහඳෘති දඳශගසහ ඇත. ඒ අනු, 2016 ර්දේ න ංර්ධන ළඩටවන්/ යහඳෘති 

ව අදේක්ෂිත ප්රතිඳහදන ඳවතින් දක්හ ඇත. 
 

විමලේෂිත් මෂේත්රඹ ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016 2017 2018 

වී 102.00 142.00 173.00 
1. ඳහයම්ඳරික වල් නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ කයවීභ වහ ජනතහ අතය 
එහි නිසඳහදන ජනප්රිඹ කයවීභ. 

20.00   

2. ඳරිය හිතකහමි ගහ පිළිදත් තුළින් වී ගහදේ නිසඳහදන 
පරදහයිතහඹ ඉවශ නළංවීභ. 

20.00   

3. වී ගහදේ නිසඳහදන පරදහයිතහඹ ඉවශ නළංවීභ. - ඹහඹ 2 
ළඩටවන 

20.00   

    

ණිත්ත්ය වී නිසඳහදනඹ     
ඹටිතර ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ තුළින් යජදේ බීජ දගොවිඳශ ර 
බිත්තය වී නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ. 

19.50   

 1    

ඵඩ ඉරිඟු 56.00 72.00 75.00 
ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනඹ ව දදමුහුම් බීජ නිසඳහදනඹ ළඩිදියුණු කිරීදම් 
ළඩටවන 

20.00   

     

යටකජු 30.00 35.00 40.00 
     

මුාං 11.50 19.00 19.00 
     

මනඹහ මඵනාංචි 35.00 48.00 50.00 
     

යතුම ළූණු ව මරොකු ළූණූ නිසඳහදනඹ 70.00 70.00 70.00 
    

මිරිස 207.00 225.00 225.00 
හණිජ මිරිස ගම්භහන පිහිටුවීභ 19.80         -           - 
        

අර්ත්හඳල් 488.15 188.30 10.00 
1.   දද්ශීඹ අර්තහඳල් නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ. 468.25 188.50 10.00 

2.  දද්ශීඹ බීජ අර්තහඳල් නිසඳහදන ළඩටවන ළඩිදියුණු කිරීභ. 19.90     
 

   

ත්ර,උඳු,කවපි,කුයක්කන් 266.00 266.00 266.00 

1. ඹටිතර ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ තුළින් යජදේ බීජ දගොවිදඳොශ ර 
අතිදර්ක දඵෝග නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ. 

19.60     

2. අතිදර්ක දඵෝග ඹන්දත්රෝඳකයණ බහවිතඹ ප්රචලිත කිරීභ. 14.00     

3. උුන,කේපි,මුං,දෝඹහදඵෝංචි ව යටකජු ඹන දඵෝගඹන්හි 

පරදහයිතහඹ ඉවශ නළංවීභ. 

27.746 27.746 27.746 

4. සුහුරු දද්ලගුණික ජීවි ව ජීවී දනොන ආතති දයහ ගළනීම් 

තහක්ණඹ ව ගුණහත්භදඹන් ඉවශ ප්රදදද ළඩිදියුණු වහ ප්රචහයණඹ 

තුලින් ඳරිය සුයක්ෂිත කිරීභ ව වී, එශළු, අර ර්ග,අතිදර්ක ආවහය 

දඵෝග නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ 

200.00 200.00 200.00 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

විමලේෂිත් මෂේත්රඹ 

ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016 2017 2018 

ඉඟුරු ව කව 82.00 86.00 91.00 

1. ඉඟුරු ලින් සඹංදඳෝෂිතවීභ වහ ඉඟුරු නිසඳහදනඹ ව 

පරදහයිතහඹ ඉවශ නළංවීභ. 

45.76 45.76 45.76 

2. කව ලින් සඹංදඳෝෂිතවීභ වහ කව ගහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 10.28   10.28 
    

එශළු 49.21 45.70 48.50 

1.  කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු විසින් නිකුත් කයනු රළබු 

දදමුහුම් එශළු ප්රදදද ප්රචලිත කිරීභ. 

1.23     

2.  අඛ්ඩඩ එශළු නිසඳහදනඹක් වහ න තහක්ණඹ බහවිතඹ 5.34 5.34 5.34 

3.  මුලික එශළු බීජ නිසඳහදනදඹහි පරදහයිතහඹ ඉවශ නළංවීභ. 19.90     

4.  ශ්රී රංකහදේ භධයභ දතත් කරහඳදේ එශළු දඵෝග ආශ්රිත 

දතෝයහගත් ළදගත් කෘෂි ඳලිදඵෝධ විදලේ  ර්ධනඹ වහ ජද 

දභෝධහන ඳළිදඵෝධ භර්දන ක්රභ බහවිතඹ පිළිඵ ලකයතහ 

අධයනඹක් සිදුකිරීභ.  

7.401 8.163 4.042 

5.   තහක්ණික උඳක්රභ බහවිතදඹන් ය පුයහ අඛ්ඩඩ එශළු 

නිසඳහදනඹක් දතෝයහගත් කෘෂි ඳහරිරික කරහඳ ලින් 

රඵහගළනීදම් යහඳෘතිඹ 

10.00 10.00   

6. න තහක්ණ උඳක්රභ බහවිතදඹන් යපුයහ අඛ්ඩඩ එශළු 

නිසඳහදනඹක් රඵහගළනීදම් යහඳෘතිඹ 

5.343 5.343 5.343 

    

ඳශතුමරු 165.00 165.00 165.00 

1.කෘමිනහලක ලින් දතොය,ගුණහත්භක ඳශතුරු ව  එශළු 

නිසඳහදනඹ වහ දියින පුයහ ඳශතුරු භළසහ ඳහරනඹ කිරීදම් 

ළඩටවන 

16.25 3.75   

මගතුම ගහ ප්රර්ධනඹ 80.00 74.00 74.00 
      

මඹදවුේ කශභනහකයණඹ 570.00 570.00 570.00 

1. ශ්රී රංකහ තුශ බීජ තත්ත් වතිකකයණ ්රිඹහලිඹ ළඩිදියුණු 

කිරීභ. 

19.80     

2. යට පුයහ විසිරී ඇති බීජ ව දයෝඳණ රයඹ අදරවිල් ක්රභත් 

කිරීභ. 

19.80     

3.  යට තුශ සුදුසු කෘෂි ඹහන්ත්රීකයණ තහක්ණඹන් ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ. 

17.00     

4. දද්ශීඹ දඵෝංචි බීජ නිසඳහදනඹ ව අදරවිකිරීදම් යහඳෘතිඹ 0.74 2.00   

5. ශ්රී රංකහදේ බහවිතහ කයන ඳළිදඵෝධ නහලක දඹදීදම් 

උඳකයණ වහ ප්රමිතිකයණ ක්රභදේදඹක් ඇති කිරීභ 

4.80     

6.  ඳළිදඵෝධ නහලක තත්ත් වතිකකයණඹ 70.00 35.00 14.00 

7.  කෘෂි යහඹන අදරවි ව තහක්ණික වඹකයින් පුහුණු 

කිරීභ. 

18.336 18.00   

8.  ඳරිය හිතකහමී ප්රලසත දඵෝග පරදහයිතහඹක් වහ සුහුරු 

ලහක දඳෝක කශභනහකයණඹ 

161.00 137.00 70.00 

මගොවීන් විඵර ගළන්වීභ  
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විමලේෂිත් මෂේත්රඹ ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016 2017 2018 

අමරවිකයණ  250.00 225.00 200.00 

1.  දුරිඹන් ව අලිගළටදේය වහ වු භවහ ඳශතුරු උත්ඹ 10.00     

2. දවශ දඵොජුන් අදරවිල් වයවහ අද ඳතින ආවහය පුරුදු ර 

දනක් ඇති කිරීභ ව දඳෝණ               සුයක්ෂිතතහඹ ඇති 

කිරීභ. 

20.00     

    

සබහවික ේඳත් කශභනහකයණ ව මේලගුිවක 

විඳර්ඹහඹන්ට අනුර්ත්නඹ වීභ. 

122.00 60.00 51.00 

සුහුරු දද්ලගුණික කෘෂිකර්භඹ :-විඹළි කරහඳදේ (Climate Smart 

Agriculture) කෘෂිකහර්මික පරදහයිතහඹ ඉවර නළංවීභ වහ 

අධහනඹ දඹොමු කිරීභ  

122.00     

යහජ් වහ මඳෞේගලික වබහගීත්ඹ 3.00 4.00 4.00 

ත්රුණ වහ කහන්ත්හ  වබහගීත්ඹ 94.00 117.00 142.00 

කහන්ත්හ ාංවිධහන විඵර ගළන්වීභ තුමලින් සුයක්ෂිත් මඳනණ 

ත්ත්ත්ඹක් වහ ඳවුමල් ජීන ත්ත්ත්ඹ ඉවර නළාංවීභ  

11.65     

දළනුභ කරභනහකයණඹ 50.00 50.00 50.00 

ේප්රදහයික දළනුභ ව රිඹහකහයකේ 30.00 20.00 10.00 

ඳර්මේණ වහ ත්හක්ණ ාංර්ධනඹ 170.00 137.00 92.00 

1. දඵෝග නිසඳහදනඹ වහ සුදුසු න කෘෂි ඹන්දත්රෝඳකයණ 

බහවිතඹ ප්රර්ධනඹ 

122.40     

2. ශ්රී රහංකිකයින්දේ ප්රධහන ආවහයඹ ඵත් න ඵළවින් දඳෝණ 
ඌනතහඹන් ව අදනකුත් දඵෝදනොන     දයෝග පිළිඵ ළඩි 
ළරකිල්රක් දඹොමු කිරීභ 

73.00 73.00 40.00 

3.  කෘෂිකහර්මික තුය බහවිතඹ ංයක්ණඹ වහ Leser 

Leveling තහක්ණඹ ප්රචලිත කිරීභ 

5.00     

4.  ලහක නීඳහයක්ණ නිඹහභන ධහරිතහඹ ජහතයන්තය ප්රමිතීන්ට 

අනු, ජහතික ලහක නිදයෝධහඹන                 දේහ තුශ ඉවශ 

නළංවීභ. 

      

5. Cryopreservation වයවහ ඳශතුරු දඵෝග ව ල් දර්ලක 

ජහන ම්ඳත් ංයක්ණඹ කිරීභ. 

12.50 4.90 2.50 

6. දද්ශීඹ ව විදද්ශීඹ දශදඳොශ දත කෘෂිකහර්මික රයඹ 
දඹොමු කිරීදම්දී ඒහදේ තත්ත්ඹ ව          ආයක්හ 
වතිකකිරීභ වහ ඹහන්ත්රණඹක්, ඹවඳත් කෘෂිකහර්මික පිළිදත් 
ව ගහන් වහ             කහඵනික දඳොදවොය බහවිතඹට 
හුරුකිරිභ 

19.90     

7. කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹ ව ආවහය සුයක්ෂිතතහඹට මුලික 
න ජහන ම්ඳත් ංයක්ණඹ ව බහවිතඹ ඉවර නළංවිභ වතික 
කිරිභ වහ ලහක ඳයහගභධයසථහන ලක්තිභත් කිරිභ  

100.00     

ඳහරිමබනගික මෞඛ් වහ ත්ෘප්තිතිභත්බහඹ 40.00 41.00 42.00 

ආවහය සුයක්ෂිත්ත්හඹ 66.00 58.00 46.00 

නනතික ව නිඹහභන යහමු - - - 



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  35 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

 

විමලේෂිත් ක්මේත්රඹ ප්රතිඳහදන (රු.මි) 

2016 2017 2018 

හරිභහර්ග ඹටිත්ර ඳවසුකේ ළඩි දියුණු කිරිභ 3,075.00 2,900.00  2,700.00 

1. උතුරු ඳශහත තුර කුඩහ ළේ ව දඳොකුණු නළත ඇති 

කිරිභ,පුනරුත්ථහඳනඹ ව නවීකයණඹ කිරීභ.2020 ර්ඹ 

දක්හ සිදු කිරිභ. 

943.85 1048.90 934.00 

2. අත්වළය දභන රද දවෝ වීනහල වී ගිඹ හරිභහර්ග ඳද්ධති 

නළත ඇති කිරිභ ව ග්රහමිඹ ළේ ඳරිය ඳද්ධතීන් ලක්තිභත් 

කිරිභ තුලින් ගංතුය ව නිඹඟඹ නිහ ඇතින ආඳදහ 

තත්ත් අදහනභ අඩු කිරිභ. 

337.00 454.00 409.00 

3. දනොච්චිඹහකුරම් ළදේ පිටහන් වහ දේල්ර පිරිසිදුකිරීභ, 

උභං භහර්ග වහ දොදයොේ අළුත්ළඩිඹහකිරීභ  

2.00     

4. පිංචුළදහි පිටහන් වහ දේල්ර පිරිසිදුකිරීභ 1.00     

ආඹත්නික ේඵන්ධීකයණඹ    

මගොවිජ්න ාංර්ධන ක්මේත්රමේ ඹටිත්ර ඳවසුකේ ාංර්ධනඹ 1,193.40  2.900.00 300.00 

1. දගොවිජන දේහ භධයසථහන 559ක් ළඩිදියුණු කිරිභ  1,118.00 - - 

2. ප්රධහන කහර්ඹහරඹ,දිසත්රික් කහර්ඹහර 25 ක් ව දගොවිජන 

දේහ භධයසථහන 559ක් ජහරගතකයණඹ 

75.40 - - 

කෘෂිකහර්මික මෂේත්රමේ ඹටිත්ර ඳවසුකේ ාංර්ධනඹ 3,676.82 55.50   

1. කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුදේ ලහක ආයක්ණ දේහ 

භඟින් ්රිඹහත්භක කයන බීජ මකභකයණ දේහ (Seed 

Fumigation)  ළඩිදියුණුකිරිභ. 

12.00 4.00   

2. ඳහර්ලකරුන්වට කහර්ඹක්භ දේඹක් රඵහදීදම් 

අයමුණින් දකොශම යහදේ සථහඳනඹකය ඇති  ලහක 

නිදයෝධහඹන භධයසථහනදේ ඳවසුකම් ඉවශනළංවීභ. 

13.10 1.50   

3. ජහතික කෘෂිකහර්මික දතොයතුරු ජහරඹක් ඇතිකිරිභ 52.50 50.00   

4. භධයභ ව ඳශහත් කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුර ඹටිතර 

ඳවසුකම් නළංවීභ  

3,599.22     
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09' wud;HdxY wëËKh hgf;a mj;sk 
wdh;khkays ixj¾Ok jHdmD;sj, 2015 m%.;sh 
yd 2016 kj jHdmD;s fhdackd'  

9'1 lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j' 
කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු මීට සිඹකට දඳය සථහපිත කයන රද අතය, ළඩිදියුණු කයන 

රද කෘෂිකහර්මික තහක්ණඹ බිහිකය එභ තහක්ණඹ ඳතුරුහලීදම්ත් ජහතිඹ උදදහ ආවහය ව 

දඳෝණ සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ පිණි දඹෝගය ව තියහය කෘෂිකහර්මික ංර්ධනඹක් 

හක්හත් කය ගළනීභ දනුදන් දගොවීන් දකදයහි ළඩි අධහනඹකින් යුතු සිඹලු ඳහර්ලඹන් දත 

අදහශ දේහන් රඵහදීදම්ත් දභදවදයහි නිඹළදශේ. 

ඳර්දේණ ව ංර්ධන කටයුතු දභන්භ දියින පුයහ විසිරී ඇති උඳ ආඹතන ර කරහපීඹ 

ජහරඹ භඟින් දගොවීන් දත වහඹක දේහන් රඵහදීභද සිදුකයන කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු විවිධ 

තනතුරුරට අඹත් 8000 ක ඳභණ දේක ංඛයහකින් භන්විත න අතය ශ්රී රංකහදේ ඩහත් 

ළදගත් ව විලහරතභ යජදේ දදඳහර්තදම්න්තු අතරින් එකකි. 

2015 ර්ඹ වහ ප්රතිඳහදන ව 2015 අමගනසතුම 31 දින දක්හ දයණ රද විඹදේ 

හඳෘතිඹ මූරධන පුනයහර්ත්න 

ප්රතිඳහදන 

(රු.මි) 

විඹදභ 

 (රු. මි) 

ප්රතිඳහදන  

(රු.මි) 

විඹදභ 

(රු. මි) 

1. ඳරිඳහරන ව 

ආඹතනික දේහ 

33.75 12.83 372.15 229.74 

2. කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ 

ව ංර්ධන 

584.10 145.97 1,118.15 913.51 

3. යහේති ව පුහුණු 690.00 207.84 894.60 707.34 

4. බීජ වතික කිරීභ ව 

ඳළශෆටි ංයක්ණඹ 

772.50 272.32 888.90 694.05 

එකතුම 2,080.35 638.96 3,273.80 2,544.64 
 

2015 ය තුමශදී රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන්ර ප්රගතිඹ 

1. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ව ාංර්ධන ළඩටවන 

 

 

 න කහර්ඹහර දගොඩනළගිලි, ළකසුම් ඒකකඹ, යථ ගහල් ව ගඵඩහ කහභය ඉදිකය වී ඳර්දේණ 

කටයුතු වහ ඹටිතර ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කශ අතය නිර නිහ, ළටල්, පිවිසුම් භහර්ග ව 

ඵතරදගොඩ, අම්ඵරන්දතොට, භන්තුදර් ව රබුදදේ ංචහයක ඵංගරහ අළුත්ළඩිඹහ කයන රදී. 

 වී ගහදේ පිරිළඹ අභ කිරීභ වහ න තහක්ණික ක්රභ වුනන්හදීභට (ඳළයෂුට් ක්රභඹට වී 

ළපිරීභ, ඒකහඵද්ධ ලහක දඳෝක කශභනහකයණඹ, ඳත්ර ර්ණ දර්ලක බහවිතඹ ව වී ගහදේ 

දඳොසදේට් දඳොදවොය බහවිතඹ ළඩි කිරීභ වහ ඒකහන්තය දඳොසදේට් දඳොදවොය දඹදීභ) ව  

වී 

 



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  37 
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දඳොදශොන්නරු ව කිලිදනොච්චි දිසත්රික්කර වී ගහදේ අසනු ඳයතයඹ අභකිරීභ වහ න 

තහක්ණික ක්රභ වුනන්හදීභ වහ ආදර්ලන සථහපිත කයන රදී. 

 වී ගහ කයන ප්රදද්ල රට දඹෝගය වී ප්රදදද වුනනහගළනීභ වහ කෘෂි දද්ලගුණික දත්ත 

සිතිඹම්ගත කිරීභ සිදු දකදයමින් ඳතී. 

 අඳනඹනඹ කිරීභ වහ දඹෝගය ගුණහංග ලින් භන්විත වී ප්රදදද නිසඳහදනඹ කිරීභ ව වී 

ගහදේ ජර බහවිත කහර්ඹක්භතහ ඉවශ නළංවීභ වහ කුඹුරු ඉඩම්ර දතතභන තත්ත්ඹ 

වුනනහගළනීභ පිණි ඳර්දේණ සිදු දකදයමින් ඳතී. 

 
 

 
 

 „MI දදමුහුම් ඵඩඉරිඟු 01‟ නළභළති න ඵඩඉරිඟු ප්රදදදඹ ගහ කිරීභ වහ මුදහ වරින රදී. 

 න ඵඩඉරිඟු ප්රදදදදේ දදමුහුම් බීජ නිසඳහදනඹ කිරීදම් තහක්ණඹ අදහශ අංල දත රඵහ දී ඇති 

අතය „MIBO – 01‟ නළභළති න දරොකු ළණු ප්රදදදදේ අභිජනන බීජ නිසඳහදන ළඩටවන ආයම්බ 

කය ඇත. 

 තත් න දදමුහුම් ඵඩඉරිඟු ප්රදදදඹක් ව ගුණහත්භදඹන් ඉවශ දඳොේදකෝන් ප්රදදදඹක් 

ඉදිරිදේදී මුදහ වළරීභට නිඹමිතඹ. 

 ඳළිදඵෝධ ව දයෝග දකදයහි භධයසථ ප්රතිදයෝධීතහඹකින් යුතු ඉවශ අසනු දගන දදන න 

මිරිස ප්රදදදඹක් දභභ දර්දී මුදහ වළරීභට අදේක්ෂිතඹ. 

 ඉවශ අසනු දගන දදන න මුං ේ යදදද දදකක් මුදහ වළරීභ වහ වුනනහදගන ඇති අතය ඉන් 

එක් ප්රදදදඹක ප්රථභ අසළන්දනන්භ භසත අසළන්දනන් 80  ක් රඵහ ගත වළකිඹ. 
 
 

 

 

 දියිදන් ඉවශ උණුසුම් කහරගුණික තත්ත්ඹකින් යුත් ප්රදද්ල වහ දයඩ් රළදෝඩහ (Red 

Lasoda), ආර්දනෝහ (Arnova) ව කළල්යිට් (Calwite) ඹන ඵරහදඳොදයොත්තු තළබිඹ වළකි 

උසණත්ඹට ඔදයොත්තු දදන අර්තහඳල් ප්රදදද තුනක් වුනන්හ දුන් අතය උසණත්ඹට ඔදයොත්තු 

දදන ඵරහදඳොදයොත්තු තළබිඹ වළකි තත් ආයක් ළඩිදුය ඇගයීභ වහ යණඹ කය ඇත. 

 උඩයට ප්රදද්ලදේ දගොවීන් 500ක් ආයණඹ කයමින් G0 බීජ අර්තහඳල් නිඳදවීදම් තහක්ණඹ රඵහ 

දුන් අතය G1 ආකන්ද 500,000ක් නිඳදවිඹ. 

 විවිධ හම්ප්රදහයික එශළු ප්රදදදර බීජ කි.ග්රෆ. 648ක් නිඳදවීඹ. 

 කයවිර ව භහළු මිරිසර දදමුහුම් ප්රදදද දදකක් දද්ශීඹ ලදඹන් ප්රථභ තහට බිහිකශ අතය 

මුල් කුණුවීභට ප්රතිදයෝධී භෆ ප්රදදදඹක් ගහකිරීභ වහ මුදහවරින රදී. 

 ඳශතුරු භළසහ ව දකොභඩු භළසහ ඳහරනඹ කිරීදම් ළඩටවනක් දීඳ යහේත හර්ථක 

්රිඹහත්භක දමින් ඳතී. 

 දද්ශීඹ බිම්භල් ප්රදදදඹක් දනොළම්ඵර් භහදේදී මුදහ වළරීභට නිඹමිතඹ. 

 ය මුළුල්දල්භ ළඳයීභ වතික කිරීභ පිණි ඩ්රළගන්ෂෘට්ර පරදළරීදම් වළකිඹහ ඉවශ නළංවීභ 

වහ කෘත්රිභ අදරෝකඹක් රඵහදීදම් න තහක්ණඹක් වුනන්හදදන රදී. 

 ගන්දනොරු, බිබිර, භුනරුකළටිඹ, මුතුක්ඩඩිඹ, එයමිණිදගොල්ර, එළුන්කුරභ, ගියහුනරුදකෝට්දට් 

මනත් මෂේත්ර මඵනග 

 

උදහන මඵනග ගහ 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

ව දවොයණ ඹන ප්රදද්ලර ඳශතුරු උඹන් 08 ක් සථහපිත කශ අතය අහයදේදි පරදයන කරහඳ 

තුනක් දදොඩම්ගසරන්ද, රේගර,ඳල්දල්ගභ ව බිබිර,භළදගභ ඹන ප්රදද්ලර බිහි කයන රදී. 

 ඳශතුරු ගම්භහන 100 යහඳෘතිඹ ඹටදත් ගම්භහන 34 කට දරිඹන්, දදළුම්, අදනෝදහ, අම, භළංගුස, 

      ඳළණි දදොඩම්, ජභනහයං, දිවුල් ව භන්ර දයෝඳණ රය නිකුත් කයන රදී. 
 
 

 

2. හප්තිති, පුහුණු ව න්නිමවදන ළඩටවන 

 රඳහහිනි ළඩටවන් 60 ක් ව ගුන් විදුලි ළඩටවන් 1000 ක් ප්රචහයඹ කිරීභ, දඳොත් 45 ක්, 

අත් ඳත්රිකහ 33 ක්, දඳෝසටර් 3 ක්, දඵෝග දින දර්ලන 22 ක් කස කය මුරණඹ කිරීභ, ව IMM 

(Interactive Multi Media)  ංයුක්ත තළටිඹක් නිඳදවීභ සිදුකයන රදී. 

 කෘෂි තහක්ණ උදයහන නළයඹීභ වහ සදද්ශිකඹන් 100,000 ක් ව විදද්ශීකයින් 300 ක් 

ඳළමිදණන රදී. 

 ජහතික දතොයතුරු ව න්නිදේදන භධයසථහන දගොඩනළගිල්ර ඉදිකිරීදම් කටයුතු ම්පර්ණ 

දකදයමින් ඳතී. 

 භනහ කෘෂිකහර්මික පිළිදත් භහරහන් ප්රචලිත කිරීභ භගින් අන්තර් ඳශහත්ර වී අසනු 

හභහනයඹ ඉවශ නංන රදී.(දවක්.1 - දභ.දටො 5.6  දභ.දටො 6.2 දක්හ ළඩි විඹ.) 

 අන්තර් ඳශහත් ප්රදද්ලර අතිදර්ක ආවහය දඵෝග ගහ කිරීදම් ඳරිඹ පුළුල් කයන රදී. 

 සිසුන් 676 දදදනකු වහ කෘෂිකර්භ විදයහරඹන්හි කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ ඩිේදරෝභහ ඳහඨභහරහ 

(ජහතික ෘත්තීඹ සුදුසුකම් වඹළනි භට්ටභ) (NVQ 6) දභදවඹ ව අතය සිසුන් 220 ක් ඳහඨභහරහ 

ම්පුර්ණ කයන රදී. 

 භනහ කෘෂිකහර්මික පිළිදත් භහරහ ඹටදත් දද්ශීඹ ව විදද්ශීඹ දශඳශ වහ නිඳදන කෘෂි 

ආවහය වතික කිරීභ වහ ක්රභදේදඹක් සථහපිත කශ අතය දභභ ළඩටවන ඹටදත් දෂේත්ර 

නිරධහරීන් 80 දදදනකු දීඳ යහේත ඳත්කයන රදී. 

 පුහුණු යහඹකයින් 200 දදදනකුදගන් යුතු දද්ශීඹ ආවහය ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ දවශ 

දඵොජුන් අදරවි භධයසථහන 07 ක් සථහපිත කයන රදී. දභහි නතභ අදරවිවශ කෘෂිකර්භ 

අභහතයහංල ඳරිරදේ පිහිටුන රදි. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ගරු ජනහධිඳතිතුභහ කෘෂිකර්භ අභහතයහංල ඳරිරදේදී දවශ දඵොජුන් වශ විෘත කයමින්........ 

 

3. බීජ් වතික කිරීමේ ව ඳළශෆටි මයනඳණ නිසඳහදනඹ කිරීමේ ළඩටවන 
 

3.1. බීජ් ව මයනඳණ ද්ර ාංර්ධනඹ 
 

කඩිනම් බීජ දගොවිඳශ ංර්ධන ළඩටවන ව බීජ නිසඳහදන ළඩටවන වයවහ ගුණහත්භක බීජ 

ව දයෝඳණ රය නිසඳහදනඹ කය දඵදහ වළරීභ අඛ්ඩඩභ සිදු දකදයමින් ඳතී. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 
 

 වී දගොවිඳශ 10 කට ංයුක්ත අසනු දනරන ඹන්ත්ර මිරදී ගත් අතය කඩිනම් බීජ දගොවිඳශ 

ංර්ධන ළඩටවන ඹටදත් ල්පිට, ඳළල්දදවය ව කවදගොල්ර ඹන ප්රදද්ලර අදශවි 

භධයසථහන ප්රතිංසකයණඹ කයන රදී. 

 බීජ නිසඳහදන ළඩටවන ඹටදත් වතික කශ බිත්තය වී බුල් 35,712 ක් දනත් දෂේත්ර දඵෝග 

දභ.දටො. 160 ක්, එශළු බීජ දභ.දටො. 3ක් ව දරොකු ලණු ඵල්ඵ දභ.දටො. 2 ක් දකොන්ත්රහත් 

ගහකරුන්දගන් මිරදි ගන්නහ රදී. 

3.2. බීජ් වතික කිරීභ ව ඳළශෆටි ාංයක්ණඹ 

 බිත්තය වී දභ.දටො. 3757 ක්, එශළු බීජ දභ.දටො. 22 ක්, අතිදර්ක ආවහය දඵෝග බීජ දභ.දටො. 134 

ක් ව බීජ අර්තහඳල් ප්රදදද 13ක් වතික කයන රදී. 

 බීජ ඳනත ඹටදත් බීජ වසුරුන්නන් 313 දදදනකු ලිඹහඳදිංචි කිරීභ, ලිඹහඳදිංචි කිරීම් 512 ක් අළුත් 

කිරීභ ව පුහුණු ළඩටවන් 12ක් ඳත්හ ඇත. 

 ඳළශ තහන් 385 ක් වතික කිරීභ ව ඳශතුරු ඳළශ 152,351 ක් දල්ඵල් කිරීභ සිදු දකරිණි. 

 ඳහතීනිඹම් නළභළති ආක්රභණශීලි ල් ඳළශෆටිඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ ඵරඹරත් නිරධහරීන් 13 

දදදනකු ඳත්කයන රදී. 

 සථිය දඵෝග හඹන ළඩටවන ඹටදත් ඳළශෆටි ජදයරුන් දර කෘෂිකර්භ උඳදද්ලකරු 145 

දදදනකු පුහුණු කයන රදී. 

 ඳළශෆටි ව ඳළශෆටි නිසඳහදන ප්රර්ධනඹ කිරීදම් ළඩටවන ඹටදත් ඳළර තහන් 557ක්, 

අඳනඹනඹ ඳහදක කයගත් කර්භහන්ත 419 ක් ව කෘෂිකර්භඹ ආශ්රිත දනත් අඳනඹන දතොග 116 

ක් ඳරීක්හ කයන රදී. 

 ඳළිදඵෝධනහලක ඳහරන ඳනත ඹටදත් නිඹහභන කටයුතු අඛ්ඩඩභ සිදු දකදයමින් ඳතී. 

 දඵෝග ප්රදදදර ල් දර්ලර (wild types of crop varieties) ජනක ේරහසභ එක්රැස කිරීභ ව 

ංයක්ණඹ කිරීභ සිදු දකදයමින් ඳතී. 

2016 රිඹහත්භක කිරීභට මඹනජිත් ළඩටවන් 

1. කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ව ාංර්ධන ළඩටවන 

 

 

 

 නිඹඟඹ, ජර ගළලීම් ව ඹකඩ විභතහඹට ප්රතිදයෝධී වී ප්රදදද ව අඳනඹන දශඳශ 

වහ දඹෝගය ගුණහංගඹන්දගන් යුත් වී ප්රදදද බිහිකිරීභ. 

 වී ගහදේ නිසඳහදන විඹදභ අඩු කිරීභට දභන්භ දගෝලීඹ උසණත්ඹ ඉවශ ඹහභට අදහශ 

වී ගහදේ අනුර්තනඹ වහත් වී ගහ ඹහන්ත්රීකයණඹ කිරීභ ව ඳසු අසනු වහනිඹ 

අභකිරීභ වහත් න තහක්ණඹන් වුනන්හදීභ. 

 තුයට වී ඉසීභ, ඒකහඵද්ධ ලහක දඳෝණ ක්රභදේදඹ, කණිකහභඹ යරිඹහ බහවිතඹ, 

දඳොදවොය අලයතහඹ ඇගයීභ වහ ඳත්ර ර්ණ දර්ලක බහවිතඹ, ඒකහන්තය දඳොසදේට් 

දඳොදවොය දඹදීභ ව ජර  බහවිත කහර්ඹක්භතහ ඉවශ නළංවීභ වහ ඒකහන්තය ජර 

ම්ඳහදන ක්රභඹ ප්රචලිත කිරීභ. 

 

     වී 
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 න දදමුහුම් ප්රදදද බිහිකිරීභ. 

 ඳළිදඵෝධ ව දයෝග ර ප්රතිදයෝධී ප්රදදද වුනනහගළනීභ. 

 ජජ තහක්ණඹ වයවහ අභිජනන ්රිඹහලිඹ කඩිනම් කිරීභ වහ ඳර්දේණ සිදුකිරීභ. 

 අහිතකය කහරගුණික තත්ත්ඹන්දගන් ඇතින ඵරඳෆභ අභකිරීභ වහ තහක්ණික 

ක්රභ ජනනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධදඹන් ඳර්දේණ සිදුකිරීභ. 

 

 

 ය පුයහ එශළු නිසඳහදනඹ කිරීභ තවවුරු කිරීභ පිණි අලය තහක්ණඹ බිහිකය 

ප්රචලිත කිරීභ වහ ළඩටවනක් දිඹත්කිරීභ. 
 

2. හප්තිති ව පුහුණු ළඩටවන 
 

 ජහතික දතොයතුරු ව න්නිදේදන භධයසථහනඹ ජහතික කෘෂිකර්භ දතොයතුරු ජහරදේ 

දතොයතුරු දක්න්රසථහනඹ දර ්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුදේ දබ් අඩවිඹ ංදලෝධනඹ කිරීභ. 

 කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තුදේ දතොයතුරු න්නිදේදන තහක්ණඹ පිළිඵ ළරළසභ ආයම්බ 

කිරීභ ව ්රිඹහත්භක කිරීභ. 

 දද්ශීඹ කෘෂිකහර්මික දළනුභ ප්රචලිත කිරීභ. 

 „ඹහඹ 2‟ ළඩටවන වයවහ වී ගහදේ පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ. 

 දෝඹහ ගහ ප්රචලිත කිරීභ දභන්භ මුං, උුන, කේපි ව යටකජු පරදහයිතහ ඉවශ නළංවීභ. 

 භනහ කෘෂිකහර්මික පිළිදත් ව කහඵනික නිසඳහදනඹ වයවහ කෘෂිකහර්මික නිසඳහදන ර 

ගුණහත්භකබහඹ ව සුයක්ෂිතතහ තවවුරු කිරීභ වහ ඹහන්ත්රණඹක් සථහපිත කිරීභ. 
 

3. බීජ් වහ මයනඳණ ද්රව ඹ නිසඳහදනඹ, වතික කිරීභ ව ඳළශෆටි ාංයක්ණ 

ළඩටවන 
 

 ඹටිතර ඳවසුකම් ළඩිදියුණු කිරීභ භගින් යජදේ දගොවිඳරර බිත්තය වී, දනත් දෂේත්ර දඵෝග 

බීජ ව එශළු බීජ නිසඳහදනඹ ඉවශ නළංවීභ. 

 දද්ශීඹ බීජ අර්තහඳල් නිසඳහදන ළඩටවන ළඩිදියුණු කිරීභ. 

 බීජ ඳනත ඹටදත් නිඹහභන කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 බීජ ව දයෝඳණ රය වතික කිරීභ 

 ඳළශෆටි ංයක්ණ ඳනත සථහපිත කිරීභ. 

 වී ගහ වහ දභෝධහනික ඳළිදඵෝධ කශභනහකයණඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳළශෆටි ව ඳළශෆටි නිසඳහදන අඳනඹනඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 ඳළිදඵෝධනහලක ඳහරන ඳනත ඹටදත් ඳළිදඵෝධනහලක ලිඹහඳදිංචිකිරීභ ව ඳළිදඵෝධනහලක 

නළත ලිඹහඳදිංචි කිරීභ වහ ඇගයීභ. 

 දඵෝගර ජනක ේරහසභ එක්රැස කිරීභ, ංයක්ණඹ කිරීභ ව ජී විදයහත්භක දභන්භ ජී 

විදයහත්භක දනොන දළඩි කිරීභ ව පර් ගුණනඹ වහ ජනක ේරහසභ ඇගයීභ. 

මනත් මෂේත්ර මඵනග 

 

උදහන මඵනග ගහ 

 



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  41 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 
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අඳනඹන කෘෂිකමූ දදඳහර්තදම්න්තුදේ මලික කහර්ඹබහයඹ නුදේ අඳනඹන ඳරිභහ වහ 

නිසඳහදන ගුණහත්භඹ ඉවශ නළංවීභ ඔසදේ ළඩි විදද්ල විනිභඹක් උඳඹහ ගළනීභ වහ අඳනඹන කෘෂි 

දඵෝග දෂේත්රදේ උන්නතිඹ වහ ංර්ධනඹ දනුදන් ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභයි.  

නිර ර්ගීකයණඹට අනු මුළු හර්ෂික නිසඳහදනදඹන් 50 කට ළඩි ප්රභහණඹක් අඳනඹනඹ 

කයනු රඵන ඵහු හර්ෂික දඵෝග ව ඊට අභතය, අභහතයයඹහ විසින් අඳනඹන කෘෂිකමූ 

දදඳහර්තදම්න්තුදේ විඹ ඳථඹට ඇතුශත් කයනු රළබිඹ යුතුඹළයි නිර්දද්ල කයනු රඵන ඕනෆභ 

දඵෝගඹක් අඳනඹන කෘෂි දඵෝගඹක් ඹනුදන් වුනන්නු රඵයි. (දත්, යඵර්, දඳොල් වහ කජු ඹන  

අඳනඹන කෘෂි දඵෝග දභභ ර්ගීකයණඹට අඹත් දනොදේ.)  

උක්ත ර්ගීකයණඹට අනු කුරුුන, ගම්මිරිස, කයහබු, හදික්කහ, කයමුංගු, දකෝපි, 

දකොදකෝහ, බුරත්, පුක්, ළනිරහ, ඳළඟිරි, දේය, දගොයකහ, කිතුල්, ඉඟුරු වහ කව ආදී හම්ප්රදහයික 

දඵෝග ංර්ධනඹ දකදයහි අඳනඹන කෘෂිකමූ දදඳහර්තදම්න්තුදේ මලික අධහනඹ දඹොමු වී තිදබ්. 

මලික ලදඹන් තහක්ණික දදඳහර්තදම්න්තුක් න අඳනඹන කෘෂිකමූ දදඳහර්තදම්න්තුදේ ප්රධහන 

භූමිකහ අඳනඹන කෘෂි දඵෝග දෂේත්රඹට අදහශ ඳර්දේණ වහ ංර්ධන ්රිඹහදහභඹන් වහ ඵළ ප ඳතී.  

2015 අමගනසතුම 31 දින දක්හ රිඹහත්භක ළඩටවන්ර මූර වහ මබෞතික ප්රගතිඹ 
 

අනු 

අාංක ළඩටවන /හඳෘතිඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

මූර  

(රු.මි) 

මබෞතික මූර 

(රු.මි) 

මබෞතික 

(මවක්) 

01  න ගහ ඇති කිරීභ. 

1.1 
න ගහ ඇති කිරීභ වහ ඳළශ 
රඵහදීභ. 

154.00 දවක්.2200 110.74 701.4 

1.2 
න ගහ ආදඹෝජන ආධහය 
රඵහදීභ. 

53.00 දවක්.2591 10.90 490.5 

02 පරදහයිත්හ ප්රර්ධන ළඩටවන 

2.1 
ඳත්නහ ගහන්දේ පරදහයිතහ 
ප්රර්ධනඹ වහ ඳළශ රඵහදීභ  

22.00 දවක්.1403 2.58 573 

2.2 
පරදහයිතහ ප්රර්ධන ආදඹෝජන 
ආධහය  

57.00 දවක්. 4464 23.24 1474.5 

03 

මදඳහර්ත්මේන්තුම ඳළශ ත්හන් 

තුමශ උස ගුණහත්භමඹන් යුතුම 

ඳළශ නිඳදවීභ. 

15.00 
ඳළශ මිලිඹන 

2 
6.41 

මිලිඹන 

0.5 

04 ඳලසචහත් අසනු පිරිළකසුේකයණ ත්හක්ණඹ රඵහදීභ 

4.1 
ළකසුම් භධයසථහන ඇති කිරීභ  

17.00 
භධයසථහන 
 42 1.63 

භධයසථහන 
11 

4.2 
දතල් ආන පසකක (පසකක 12) 12 ඒකක 3 
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4.3 

ඹන්ත්රසත්ර  ව කුරුුන තළලුම් 
උඳකයණ කට්ටර  රඵහදීභ 
(ංඛයහ 979) 

979 100 

05 
කහඵනික අඳනඹන කෘෂි 

ගේභහන ඇතිකිරීභ. 
1.00 

මවක්. 

50 
0.56 0.4 

06 

භහන ේඳත් ාංර්ධනඹ 

(අඳනඹන කෘෂි මඵනග මෂේත්රමේ 

ඳහර්ලකරුන් වහ පුහුණු 

ළඩටවන් 1980) 

5.50 1980 1.30 
ළඩටවන්

1725 

07 
ජ්නන්නිමවදන වහ ප්රචහයණ 

කටයුතුම(ළඩටවන් ාංඛ්හ150) 
8.50 150 4.06 

ළඩටවන් 

58 

08 
කුළුඵඩු උදහන  ව තුම 

ඳත්හමගන ඹහභ (උදහන 4) 
1.00 4 0.45 උදහන 4 

09 "කප්තිරුකට ගේමිරිස"ළඩටවන 2.00 ඳළශ 100,000 0.35 

16,832 

ඳළශ 

සථහඳනඹ. 

10 
නිඹඟමඹන් වහනිවු ඉඩේ වහ 

ඳළශ රඵහදීමේ ළඩටවන  12.00 ඳළශ මිලිඹන 1 0.01 ඳළශ 845 

11 ඳරිඳහරන විඹදේ 12.00 - 5.73 - 

   එකතුම 360.0  167.96  
 

   ඳර්මේණ අාංලඹ 

අනු 

අාංකඹ 
ළඩටවන /හඳෘතිඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

මූර  

(රු.මි) 

මබෞතික                

% 

මූර  

(රු.මි) 

මබෞතික            

% 

1. අඳනඹන දඵෝග ඳරිඹ ළඩි කිරීභ 

වහ ඳර්දේණ  

3.00 100  1.50 10  

2. නිසඳහදන පිරිළඹ අඩු කිරීභ වහ 

ඳර්දේණ(20) 

4.00 100  2.12 10  

3. දයෝග වහ ඳලිදඵෝධ ඳහරන ඳර්දේණ 

(30) 

5.50 100  2.92 15  

4. අඳනඹන දඵෝග ර පරදහයිතහ ඉවර 

නළංවීදම් ඳර්දේණ (60) 

10.40 100  5.50 15  

5. අගඹ එකතු කර නිසඳහදන වහ 

ඳර්දේණ (10) 

2.00 100  1.06 10  

6. අඳනඹන දඵෝග ගහ ගුණහත්භක 

නිසඳහදන වහ ඳර්දේණ (20) 

7.00 100% 3.71 10  

7. භහජ ආර්ථික වහ දශඳශ වහ 

ඳර්දේණ (2) 

0.50 100% 0.27 10  

මුළු ඳර්මේණ ාංඛ්හ 152 32.40  17.08 
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2016  රිඹහත්භක කිරිභට මඹනජිත් ාංර්ධන ළඩටවන් 

ාංර්ධන ළඩටවන 

 

අාංකඹ. ළඩටවන අමප්තික්ෂිත් 

ප්රතිඳහදන(රු.මි) 

01 ගහ බිම් ප්රභහණඹ වහ ඳතින ඉඩම්ර පරදහයීතහ ළඩි කය ගළනීභ 
ඔසදේ ගම්මිරිස නිසඳහදනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ. 

100.00 

02 අඳනඹන දඵෝගඹක් දර කුරුුන ර අගඹ වහ කුරුුන අඳනඹන 
ඳරිභහ ඉවශ නළංවීභ. 

188.40 

03 ඉවශ උන්නතහංල ර ඇයබිකහ දකෝපි ගහ ප්රචලිත කිරීභ. 8.44 

04 මිර දඵෝග ආදර්ල ඔසදේ කයහබු වහ හදික්කහ ප්රර්ධන ළඩටවන 10.30 

05 විදද්ල විනිභඹ ඉඳළයීදම් ප්රමුඛතභ මරහරඹක් දර පුක් සිටුවීදම් 
ළඩටවන ප්රර්ධනඹ. 

17.21 

06 හම්ප්රදහයික අඳනඹන දඵෝග ගහ දනොකයන ප්රදද්ලර අඳනඹන 
දඵෝග ගහ යහේත කිරීභ ඔසදේ විනිභඹ ආදහඹම් ඉවශ නංහ 
ගළනීභ. 

22.30 

07 ශ්රී රංකහදේ ඳළඟිරි කර්භහන්තඹ ඹළි නඟහ සිටුවීභ. 9.51 

08 ශ්රී රංකහදේ දකොදකෝහ කර්භහන්තඹ ඹළි නඟහ සිටුවීභ. 14.78 

09 අඳනඹන දදශදඳොශ වහ කහඵනික අඳනඹන කෘෂි දඵෝග 
නිසඳහදනඹ 

7.80 

10 ඉඟුරු නිසඳහදනඹ වහ පරදහයීතහ ඉවශ නළංවීභ ඔසදේ ඉඟුරුලින් 
සඹංදඳෝෂිත වීභ. 

45.30 

11 කව ගහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ඔසදේ කව දඵෝගදඹන් සඹංදඳෝෂිත 
වීභ. 

9.95 

12 ගුණහත්භ ර්ධනඹ තුළින් අඳනඹන කෘෂි දඵෝග නිසඳහදනර 
විනිභඹ ආදහඹම් ඉවශ නංහ ගළනීභ. 

20.10 

13 ලකයතහ ර්ධනඹ ඔසදේ අඳනඹන කෘෂි දඵෝග ආශ්රිත ග්රහමීඹ 
කුටුම්ඵ ආර්ථිකඹ නඟහ සිටුවීභ. 

4.11 

14 තත්ත් වතිකකයණ ක්රභදේදඹක් වහ යහඳෘතිඹක් ළකසීභ. 3.00 

15 අඳනඹන කෘෂි දඵෝග නිසඳහදනර තත්ත් ඳරීක්හ වහ 
යහේති නිරධහරී කහර්ඹඹහරර ක්ෂුර-ඳර්දේණහගහය ඉදි කිරීභ. 

3.79 

16 දත්ත ංචිත කශභනහකයණ ඳද්ධති ළරසුම් කිරීභ ඔසදේ 
දතොයතුරු භධයසථහන පිහිටුවීභ. 

27.75 

17 කෘෂි අඳනඹන දඵෝගර දියුණු කශ තත්ත්දේ ප්රදදද බහවිතහ 
කයමින් දයෝඳණ රය නිසඳහදනඹ උත්දරේණිගත කිරීභ. 

15.00 

18  කුළුඵඩු උදයහන  වහ තු ඳත්හදගන ඹහභ 9.90 

 එකතුම 517.27 
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ඳර්මේණ ළඩටවන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අාංකඹ ළඩටවන 

අමප්තික්ෂිත් 

ප්රතිඳහදන(රු.මි) 

2016 

01 ගම්මිරිස වහ ඵහුවිධ දඵෝග ංර්ධන යහඳෘතිඹ 0.89 

02 
බුරත්, ඉඟුරු වහ කව ඹන දඵෝගර ජනක ේරහසභ රැස කිරීභ, 
සථහඳනඹ වහ ඇගයීභ. 

1.56 

03 
ඳවතයට අන්තර් භධය කරහඳදේ දඳොල් ඉඩම් ර දකොදකෝහ ගහ 
පුනරුත්ථහඳනඹ 

2.22 

04 
දශදදඳොරට ඉදිරිඳත්කශ දනොවළකි බුරත් බහවිතහ දකොට අගඹ 
එකතු කශ නිසඳහදන ංර්ධනඹ 

1.50 

05 
ශ්රී රංකහදේ විවිධ දගොයකහ (Garcinia quesita ) යණඹන්දේ 
ර්ධනඹ, අසළන්න වහ යහඹනික ගුණහංග ඳරීක්හ කිරීභ. 

1.75 

06 

ගම්මිරිස, කුරුුන, දකොදකෝහ වහ දකෝපි බීජ උදයහන පිහිටුවීභ වහ 
ළඩි අසළන්නක් රඵහ දදන ප්රදදදර හදික්කහ වහ දගොයකහ ජනක 
ේරහසභඹ ංයක්ණඹ වහ අඳනඹන කෘෂි දගොවීන් අතදර් එකී 
ප්රදදද ජනප්රිඹ කයවීභ. 

10.00 

07 
අඳනඹන කෘෂි දඵෝග වහ තත්ත් ඳරීක්ණ ඳර්දේණහගහය 
ංර්ධනඹ 

54.00 

08 
පිරිළකසුම්කයණඹ, අගඹ එකතු කිරීභ වහ අදරවිඹ සුහධය කිරීභ 
උදදහ අඳනඹන කෘෂි දගොවීන්, දදශන්දන් වහ 
අඳනඹනකරුන්දේ දත්ත ංචිතඹක් කස කිරීභ. 

8.60 

එකතුම 80.51 
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  9'3' f.dúck ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j' 
අයමු                 ණු වහ ප්රධහන කහර්ඹඹන් :- 

 
1. යජදේ කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්ති රට අනුකර කෘෂිකහර්මික ඉඩම් දඹදවීභට අදහර විධි විධහන 

ළරළසවීභ.  

 

2. කෘෂිකහර්මික ඉඩම් හිමිඹන්, කෘෂිකහර්මික ඉඩම් හිමි දගොවීන් ව භුක්තිකරුන්ද /අ 

දගොවීන්දේ ගහ අයිතිහසිකම් ආයක්හ කිරීභ වහ න විධිවිධහන ්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 

3. දගොවි ංවිධහන ලිඹහඳදිංවි කිරීභ ව ඳත්හදගන ඹහභ ම්ඵන්ධ නිදඹෝග ෆදීභ ව එභ විධි 

විධහන ්රිඹහත්භක වීභ තවවුරු කිරීභ.  

 

4. දගොවිජන ංර්ධන බහ සථහපිත කිරීභ ව ඒහදේ ඵරතර ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ භඟ 

දඳන්වීභ ව අධීක්ණඹ.  

 

5. දියින පුයහ ඳත්නහ ෆභ දගොවිජන ංර්ධන බහ ඵර ප්රදද්ලඹකටභ අදහර කෘෂිකහර්මික 

ඉඩම් පිළිඵ දතොයතුරු ඇතුශත් කෘෂිකහර්මික ඉඩම් නහභ දල්ඛන පිළිදඹර කය ංදලෝධනඹ වහ 

ප්රතිදලෝධනඹ කය ඳත්හදගන ඹහභ. 

 

6. කෘෂිකහර්මික ඉඩම් රට අදහර අ දගොවි ගළටළු ව දනත් දගොවි ආයවුල් වි පභ වහ කටයුතු 

කිරීභ.  

 

7. සුළු හරිකර්භහන්ත ව ජර ප්රබඹන්දේ පරදහයීතහඹ, ආයක්හ, ංයක්ණඹ ව 

කශභනහකයණඹට අදහර න විධිවිධහන ්රිඹහත්භක කිරීභ.  

 

8. දගොවිජන ංර්ධන ඳනත වහ යජදේ කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්ති උල්රංඝනඹ කයමින් ්රිඹහත්භක 

න ඳහර්ලඹන්ට එදයහි ජනතික ්රිඹහභහර්ග ගළනීභ.  

 

9. යජදේ කෘෂිකහර්මික වහ කහලීන ංර්ධන යහඳෘති ්රිඹහට නළංවීදම්දී දනත් ආඹතන දත 

අලයන්නහ ව  ආඹතනික, ජනතික, වහඹක වහ කශභනහකයණ දේහන් ළරසීභ. 

 

ග්රහමීය ඹ ආර්කයකඹ නාංහීභට මගොවිජ්න ාංර්ධන මදඳහර්ත්මේන්තුමමව දහඹකත්ඹ 
දගොවිබිම් ආශ්රිත ගහ කශ වළකි සිඹලුභ ඉඩම් පරදහයි දර ගහන් වහ දඹොදහ ග්රහමීඹ  

දගොවි ජනතහදේ ආර්ථිකඹ නඟහ සිටුවීභට වහ යට තුශ තියහය ංර්ධනඹක්  ඇති කිරීභ උදදහ  

දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදම්න්තු 2015 ර්ඹ තුශ ඳවත වන් ළඩටවන්  ්රිඹහත්භක කය 

ඇත. 
 
 

පුයන්කුඹුරු අසළේදිමේ වහ සුළු හරිභහර්ග ප්රතිාංසකයණඹ කිරිමේ ළඩටවන 
   

දගොවිජන ංර්ධන  දදඳහර්තදම්න්තු විසින් සිදු කයන රද ංර්ධන ළඩටවන් අතය 

පුයන්කුඹුරු අසළද්දීභ වහ සුළු හරිභහර්ග ප්රතිංසකයණ ළඩටවන ප්රධහනතභ ංර්ධන ළඩටවන 

දේ. වල් අඳනඹන ආර්ථිකඹක්  ඉරක්ක කය  ගනිමින් දියින පුයහ  ඳතින වී ගහ වහ දඹොදහ 
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ගත වළකි  සිඹලුභ පුයන්වු කුඹුරු ඉඩම් ඹලි අසළද්දිභ දභභගින් අදේක්හ කයන අතය,  2015 

ර්දේ දී පුයන් කුඹුරු අසළද්දීභ වහ රු. මි 170 ක මුදරක් දන් කයන රදි. දභභ ප්රතිඳහදන 

භඟින් දිසත්රික්ක 13 ක් ආයණඹ න ඳරිදි යහඳෘති 184 ක් ්රිඹහත්භක දමින් ඳතී.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
       

 

2015 ර්දේ දී සුළු හරිභහර්ග ප්රතිංසකයණඹ වහ රු. මි 1500 ක මුදරක් දන් කයන 

රදි. දභභ ප්රතිඳහදන භඟින් දිසත්රික්ක 18 ක් ආයණඹ න ඳරිදි න යහඳෘති 560 ක් අදගෝසතු භ 

31 න දිනට ්රිඹහත්භක කිරීභට වුනනහදගන ඇත.  
 

මගොවිජ්න ාංර්ධන දිසත්රික් කහර්ඹහර අළුත්ළඩිඹහ 
 

2015  ර්දේ දගොවිජන ංර්ධන දිසත්රික් කහර්ඹහර අළුත්ළඩිඹහ වහ රු.මි 30 ක්  
දන්කයන  රද අතය  දිසත්රික් 14 ක්  ආයණඹ න ඳරිදි යහඳෘති 16 ක් අදගොසතු භ 31 න දිනට 

්රිඹහත්භක දකදයමින් ඳතී. 
 

මගොවිජ්න මේහ භධසථහන අළුත්ළඩිඹහ 
 

දේහන් රඵහගළනීභට ඳළමිදණන දගොවිජනතහ අභිදප්රේයණඹ න ඳරිදි  නවීන තහක්ණික  

ගහ ක්රභ උඳදඹෝගී කය ආදර්ල ගහන් හිත න ළරළසභකට අනු දගොවිජන දේහ භධයසථහන 

අළුත්ළඩිඹහ කිරීභ දභභඟින් අදේක්හ දකදර්. දම් වහ 2015 ර්දේ රු. මිලිඹන 100 ක  

ප්රතිඳහදන දන්කයන රද අතය දිසත්රික් 24 ක් ආයණඹ න ඳරිදි දගොවිජන දේහ භධයසථහන 

අළුත්ළඩිඹහ කිරීදම් යහඳෘති 62 ක් ්රිඹහත්භක දකදයමින් ඳතී. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

කෆගල්ර දිසත්රික්කමේ අයණහඹක 

මගොවිජ්න මේහ ඵරප්රමේලමේ අසේදන 

රද පුයන් කුඹුය 
 

නවීකයණඹ කයන රද මුරතිව 

දිසත්රික්කමේ උඩඹහර්කඩ්ඩු මගොවිජ්න 

භධසථහනමේ ට්රළක්ටර් නළතුමේඳර 

නවීකයණඹ කයන රද කෆගල්ර 

දිසත්රික්කමේ ඹට්මටනමගොඩ 

මගොවිජ්න මේහ භධසථහනඹ 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

මගොවිජ්න මේහ භධසථහන න ඉදිකිරිේ 

දගොවිජනදේහ භධයසථහන අළුතින් ඉදිකිරීභ වහ 2015 ර්දේ රු. මි 120 ක ප්රතිඳහදන 

දන් කයන රද අතය එයින් මිලිඹන 74 ක් අවිච්දේද යහඳෘති වහ දන්කයන රදී. ඉතිරි මිලිඹන 

46 දිසත්රික් 6 ක් ආයණඹ න ඳරිදි න යහඳෘති 6 වහ දන් කය ඇත. 

 

මඳොමවොය ගඵඩහ ඉදිකිරීේ 

ගඵඩහ ධහරිතහ  ඉවශ නළංවිභ වහ  දඳොදවොය දඵදහවළරීභ ක්රභත් කිරීදම් අයමුණින් දියින 

පුයහ  දිසත්රික්ක 21 ක් ආයණඹ න ඳරිදි දඳොදවොය ගඵඩහ 22 ක් ඉදිකිරීභ වහ 2015 ර්දේ       

රු. මි 45 ක්  දන් කය ඇත. 

 

මගොවිජ්න ාංර්ධන මදඳහර්ත්මේන්තුමමව ාංර්ධන හඳෘතිර ප්රගතිඹ 

 

 

 

 

 

දගොවිජන ංර්ධන දදඳහර්තදම්න්තු 

2015.08.31 දිනට මූර වහ මබෞතික ප්රගතිඹ 
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%
 

1 
281-1-1-0-
2001 

ප්ර/කහ වහ දිසත්රික් 
කහර්ඹහර 
අළුත්ළඩිඹහ 30 5.7 19 18 5 8 5 28% 

2 
281-2-2-0-
2001 

දගොවිජන දේහ 
භධයසථහන 
අළුත්ළඩිඹහ 100 32 32 105 9 33 63 60% 

3 
281-2-2-0-
2104 

දගොවිජන දේහ 
භධයසථහන න 
ඉදිකිරීම් 120 44 36.7 21 6 5 10 47% 

4 
281-2-2-8-
2104 

දඳොදවොය ගඵඩහ 
ඉදිකිරීභ 45 6 13.3 27 3 19 5 18% 

5 
281-2-2-
10-2502 

පුයන් කුඹුරු 
අසළද්දීභ 170 3 1.69 184 68 110 6 3% 

6 
281-2-2-
12-2502 

සුළු හරිභහර්ග 
ප්රතිංසකයණඹ 1500 599 39.9 1232 313 602 190 15% 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

9'4'Y%S ,xld yoìu wêldrsh' 
1972 අංක 11 දයණ කෘෂිකර්භ නීතිගත ංසථහ ඳනත ඹටදත් 1978 ර්දේ කෘෂිකර්භ 

විවිධහංගීකයණ වහ ජනහහ ංර්ධන අධිකහරිඹ දවත් (නළඩ්හ) ආඹතනඹ භධයභ කදුකයදේ 

ඳරිය භතුලිතතහඹ ආයක්හ කයමින් එභ ප්රදද්ල ර ජීත් න දගොවි ප්රජහදේ භහජ වහ ආර්ථික 

තත්ත්ඹන්දේ ර්ධනඹන් ඇති කිරීදම් අයමුණ ඇති සථහපිත විඹ. ඒ අනු ආඹතනඹ ආයම්බ 

කිරිදම්දී ඳවත වන් ජනතික ඵරතර අධිකහරිඹ දත ඳයන රදී.  

 කෘෂිකර්භ විවිධහංගීකයණඹ වහ ජනහහ ංර්ධන වහ පර්ණ ම්ඵන්ධිත දිඹදඵත්භ 

කශභනහකයණඹ 

 ආඹතනඹට ඳයන රද ඉඩම් තුළින් උඳරිභ පරදහ රඵහගළනීභ. 

 ඳරිය ංයක්ණඹ වහ ජර ම්ඳත් ංයක්ණඹ 

 කෘෂි නිසඳහදන අදරවි කටයුතු වහ භළදිවත්වීභ. 

 ජනහහ ංර්ධනඹ වහ අලය පිරිඹත උඳකයණ නඩත්තු පිහිටුවීභ. 

ඒ අනු 2015 ර්දේ ්රිඹහත්භක ංර්ධන ළරළසභ හුදදක්භ දිලහනත කයන රද්දද් ජර 

දඳෝක ංයක්ණඹ කහර්ඹඹ වහ ප්රමුඛතහඹ ළරදන අයුරින්ඹ. ඒ අනු, ඉරක්කගත ප්රදද්ල 

ර ඳහංශු ඛහදනඹ වහ ඳහංශු වහඹනඹ දවේතුදන් නිරු ආන්තික දර ඳතින ඉඩම් ංයක්ණඹ 

කයමින් ප්රදද්ලදේ ඳරිය භතුලිතතහඹ අභ කිරිභ මලික අයමුණ විඹ.එභ අයමුණු පර කයගළනීභ 

වහ ඳවත වන් ්රිඹහකහයකම් 2015 ර්ඹ තුශ ්රිඹහත්භක කයන රදී.  ඒ අනු එභ ළඩටවන් 

ර  2015 අදගෝසතු භහඹ අන් න දතක් රඵහගත් ප්රගතිඹ පිළිඵ ඳවත වන් දේ. 
 

1. ග්රහමීය ඹ ාංර්ධන ළරසුේකයණඹ 
 
 

1.1 මූලික ාංයක්ණ ළරසුේකයණඹ 
 

ඉරක්ක ගත ප්රදද්ලඹන්හි වුනනහ ගනු රඵන ග්රහභ නිරධහරි ම් ඳහදක ර්ඹ තුශ 

්රිඹහත්භක කිරිභ වහ දඹෝජිත ංර්ධන ළඩටවන් වහ අලය ළරළසභ කස කයගළනීභට 

ප්රජහදේ වබහගීත්ඹ උඳරිභ දර රඵහගළනීදම් අයමුණ ඇති ්රිඹහත්භක කයනු රඵන දභභ 

දෂේත්ර ළඩටවන තුශ ප්රජහ වබහගිත් ගළමි පිවිසුම් ංකල්ඳදේ ්රිඹහකහයකම් බහවිතහ කයමින් 

දගොවීන් භඟ සිදුකයනු රඵන අවිධිභත් හකච්ඡහ තුළින් එභ ප්රදද්ලදේ දබෞතික වහ භහන ම්ඳත් 

වුනනහගනු රඵයි.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 යත්නපුය ප්රහ.මල් මකොට්ශහලමේ හිාංඵළන්න්ඩු ග්රහභ නිරධහරි භ 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

ප්රදද්ලඹට ඵරඳහන භහජ අර්ථික වහ ඳහරිරික ගළටළු වුනනහගනිමින් එභ ගළටළු ප්රමුඛතහගත 

කයමින් ඒ වහ අධිකහරිදේ ප්රහදඹෝගික භළදිවත්වීභ ගරඳහ ගනිමින් ංයක්ණඹ පිළිඵ ළරළසභක් 

ව කහර යහමුක් හිත යහඳෘති හර්තහක් කස කයනු රඵයි. ඒ අනු දභභ ළඩටවන 

්රිඹහත්භක කිරිභ තුළින් රඵහගත් ප්රගතිඹ ඳවත වන් ඳරිදි දේ. 

 

ප්රධහන 

රිඹහකහයකභ 

උඳ 

රිඹහකහයකභ 
ඉරක්කඹ 

2015.08.31 දිනට 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික මූර 

(රු.මි) 

මබෞතික මූර 

(රු.මි) 

ග්රහමීය ඹ 

ාංර්ධන 

ළරසුේකයණඹ 

මලික 
ංයක්ණඹ 
ළරසුම්කයණඹ 

ළඩටවන්  

85 

 

0.425 

ළඩටවන් 

80 

 

0.386 

වබහගීත්ඹ 

12500 

වබහගීත්ඹ 

9800 

 

1.2  ග්රහමීය ඹ නහඹකත් ාංර්ධනඹ 
 

 ඳහරිරික වහ සහබහවික ම්ඳත් කශභනහකයණඹ ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ග්රහමීඹ 

ප්රජහදේ දහඹකත්ඹ උඳරිභ දර රඵහගළනීභ අයමුණු කයගනිමින් වුනනහ ගනු රඵන තරුණ 

තරුණිඹන් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ නහඹකඹන් දර නළඟි සිටීභ වහ අලය දළනුභ වහ ආකල්ඳ ර්ධනඹ 

දභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරිභ තුළින් අදේක්හ කයනු රඵයි. 
 

 මලික ංයක්ණ ග්රහමීඹ ළඩටවන තුළින් ඩහත් ඉසභතු න තරුණ තරුණිඹන් 

වුනනහදගන ඔවුන් වහ නහඹකත් ංර්ධන ප්රජහ වබහගීත් වහ භහන ම්ඵන්ධතහඹන් 

දගොඩනඟහ ගළනීභ පිළිඵ විධිභත් පුහුණුක් රඵහදීදභන් අනතුරු අධිකහරිදේ දෂේත්ර ්රිඹහකහයකම් 

ග්රහමීඹ භට්ටමින් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන කශභනහකරුන්දේ වහඹක ක්ඩඩහඹභක් දර භහජගත 

කයනු රඵයි.  
  

 ඒ අනු, ගම්භහන තුශ ්රිඹහත්භක න ංර්ධන ළඩටවන් ඩහත් විධිභත් දර වහ 

කහර්ඹක්භ දර ්රිඹහත්භක කිරිභ වහ අලය අකහලඹ නිර්භහණඹ න අතයභ වදබිභ 

අධිකහරිදේ ංර්ධන ළඩටවන් ප්රජහදේ ළඩටවනක් ඵට ඳරිර්තනඹ කිරිභට වළකිඹහ 

රළදඵනු ඇත. ඒ අනු, 2015 ර්දේ අදගෝසතු භ 31 න විට දභභ ළඩටවන තුළින් රඵහගත් 

ප්රගතිඹ ඳවත වන් ඳරිදි දේ. 

 
 

ප්රධහන 

රිඹහකහයකභ 

උඳ 

රිඹහකහයකභ 

ඉරක්කඹ 2015.08.31 දිනට 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික මූර 

(රු.මි) 

මබෞතික මූර 

(රු.මි) 

ග්රහමීය ඹ 

ාංර්ධන 

ළරසුේකයණ

ඹ 

ග්රහමීඹ 
නහඹකත් 
ංර්ධනඹ 

ළඩටවන්  

10 

 

0.1 

ළඩටවන් 

9 

 

0.097 

වබහගීත්ඹ 
400 

වබහගීත්ඹ 
453 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

2. විඹහනුඵේධ වහ ත්හක්ිවක පුහුණු 
 

ඉරක්ක ගත ප්රදද්ලඹන්හි ප්රතිරහීන දගොවීන් තභ ඉඩම් තුශ ඳහංශු ංයක්ණ කටයුතු ඉටු කිරිභ 

වහ දඹොමුගත කිරිභට දඳය ඳහංශු ඛහදනඹ වහ ඳහංශු වහඹනඹ අභ කිරීභ වහ න න තහක්ණික 

ක්රභ වුනන්හ දීභ දභභ දෂේත්ර ළඩටවන තුළින් අදේක්හ කයනු රඵන අතය, ඉඩම් ඒකකඹක ඳහංශු 

ංයක්ණ කටයුතු සිදු කිරීභට දඳය එභ ඉඩදභහි ඵෆවුම් ප්රභහණඹ ගණනඹ කයමින් උචිත ංයක්ණ 

කටයුතු දඹදීභ පිළිඵ දළනුත් කිරීම් පිළිඵ වහ යර උඳකයණ බහවිතඹට දගොවීන් දඳශමවීභ දභභ 

ළඩටවන තුළින් සිදුකයනු රඵයි.   

දභදර දළනුත් කයන රද දගොවි ප්රජහ ප්රජහ නහඹකඹන්දේ වහ අධිකහරිදේ 

කශභනහකරුන්දේ අධීක්ණඹ ඹටදත් තභ ඉඩම් තුශ ඳහංශු ංයක්ණ කටයුතු සිදුකයනු රඵයි.  

2015 ර්දේ අදගෝසතු භ 31 න දින න විට දභභ ළඩටවන තුළින් අත්කයදගන ඇති ප්රගතිඹ 

ඳවත වන් ඳරිදිඹ. 

 

ප්රධහන 

රිඹහකහයකභ 

උඳ රිඹහකහයකභ ඉරක්කඹ 2015.08.31 දිනට 

ප්රගතිඹ 

මබෞතික මූර 

(රු.මි) 

මබෞතික මූර 

(රු.මි) 

විඹහනුඵේධ 

වහ ත්හක්ිවක 

පුහුණු 

ඳහංශු 
ංයක්ණඹ වහ 
දිඹදඵත්භ 
කශභනහකයණඹ 

ළඩටවන්  

85 

 

0.425 

ළඩටවන් 

83 

 

0.263 

වබහගීත්ඹ 
12500 

වබහගීත්ඹ 
7940 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

3. ඳහාංශු ාංයක්ණඹ වහ දිඹමඵත්භ කශභනහකයණඹ 
 

3.1 ඳහාංශු ාංයක්ණ ආදර්ලන සථහපිත් කිරිභ 
 

ඉරක්ක ගත ප්රදද්ල ර ප්රජහ ඳහංශු ඛහදනඹ වහ ඳහංශු වහඹනඹ අභ කිරිදම් න තහක්ණඹ 

පිළිඵ දළනුත් කිරිදම් ංර්ධනහත්භක දභරභක් දර ඳහංශු ංයක්ණ ආදර්ලන සථහපිත කිරිදම් 

ළඩටවන 2015 ්රිඹහත්භක ළරළසභ වහ අනුගත කයන රදී.  
 

දගොවි ප්රජහ දළනුත් කිරිම් රට ඩහ ආදර්ලනඹ තුළින් න තහක්ණඹ වහ අනුර්තනඹ 

නු ඇතළයි ඹන කෘෂි යහේති මරධර්භඹන්ට අනු දභභ ළඩටවන ්රිඹහත්භක කිරිභට අධිකහරිඹ 

දඹොමුගත කශ යුතු ඇත.   

රිදිභහලිඹද්ද ප්රහ.දල් දකොට්ඨහලදේ   

අබඹපුය  ග්රහභ නිරධහරි භ                 
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ඒ අනු 2015 අදගෝසතු භ 31 න දින දක්හ අත්කයදගන ඇති ප්රගතිඹ ලදඹන් ආදර්ලන 

ඒකක 25 ක් දම් න විට වුනනහදගන ඇති අතය, සථහන 9 ක යහඳෘති හර්තහ කස කය ඇත.  

නිභකය ඇති යහඳෘති හර්තහ හිත ආදර්ල ඒකක වහ අත්තිකහයම් නිකුත් කිරිභට කටයුතු කයමින් 

ඳතී.  
 

3.2  “මොබහ සිසු නළණ ඳවුය” ඳහල් ඳහදක ඳහරිරික ළඩටවන 
 

ඳරිය ංයක්ණඹ වහ සහබහවික ම්ඳත් කරභනහකයණඹ පිළිඵ ඳණිවුඩඹ ළඩිහිටි ප්රජහ 

දත න්නිදේදනඹ කිරීභ වහ ඩහත්භ සුදුසුභ න්නිදේදකඹන් දර වුනනහදගන ඇති දකොට්ඨහල 

දර ඳහල් ප්රජහ වුනනහගත වළකිඹ. ඳහල් ප්රජහ දත රඵහදදන දළනුභ ඩහත් ඉක්භනින් ළඩිහිටි 

ප්රජහ දත න්නිදේදනඹ කශ වළකිඹ.  

 ඒ අනු, වුනනහගනු රඵන ඳහල් 60 ක් තුශ දභභ ළඩටවන 2015 ර්දේ ්රිඹහත්භක 

ළරළසභට අනුගත කයනු රඵන අතය, ඒ තුළින් අනහගත ඳයම්ඳයහ ඳහරිරික භතුලිතතහඹ 

ආයක්හ කයගනිමින් සහබහවික ම්ඳත් කරභනහකයණඹ පිළිඵ දළනුභ හිත ප්රජහක් ඵට ඳත් 

කිරීභ ද මලික අයමුණ විඹ. 

ඒ අනු 2015 ක් රිඹහත්භක ළරළසභ තුශ ඳහල් 60 ක ඳහංශු ංයක්ණ ආදර්ලන ළඩටවන් 

වහ ඳරිය ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ඉරක්ක ගත කයන රදී.   
 

එභ ළඩටවන තුශ 2015 අදගෝසතු භ 31 ළනි දිනට ඳහල් 17 ක් වුනනහදගන ඇති අතය,  

එකී ඳහල් ර යහඳෘති හර්තහ කස කයමින් ඳතී.  යහඳෘති හර්තහ කස කිරිදභන් අනතුරු 

දළනුත් කිරීදම් ළඩටවන් ඳළළත්වීභ වහ ළරසුම් කය ඇත.   

 
 

3.3 දිඹකඳුරු/ඇර භහර්ග මදඳ ාංයක්ණඹ වහ මගොවිඳමරන් ඵළවළය ාංයක්ණඹ 
 

ශ්රී රංකහ වදබිභ අධිකහරිදේ ංර්ධන ළඩටවන් වහ ඉරක්කගත න භධයභ කුනකයඹ 

වහ  ඒ ආශ්රිත ප්රදද්ලර ඳහරිරික දර ඩහත් ංදේදී ඳරිය කරහඳ තුශ ව ජර මරහර වහ දිඹකුනරු 

ආයක්හ කිරිභත්, එභ ප්රදද්ල තුශ ඳතින ජර මරහර ංයක්ණඹ කිරීභත් අයමුණු කයගනිමින් 

්රිඹහත්භක කයනු රඵන දභභ යහඳෘතිඹ 2015 ර්දේ ආයම්බ කයන රදී. 
 

විදලේදඹන්භ දභභ ප්රදද්ල තුශ ඳතින ජර මරහර වහ දිඹකුනරු අවිධිභත් භහන 

්රිඹහකහයකම් දවේතුදන් දණඹට වහ විනහල වීදම් අදහනභට බහජනඹ වී ඇති අතයභ දභභ ප්රදද්ල 

ර සිදුකයනු රඵන දඵෝග ගහ කටයුතු වහ දඹොදනු රඵන යහඹනික දඹදවුම් දවේතුදන් ජර 

මරහර දණඹට රක් වී ඇත. 
 

එදරභ දභභ ප්රදද්ල ර ලහක ආයණඹ අභ වීභ තුශ ජර ම්ඳත ප්රභහණහත්භක අභ වී 

ඇත.  තද දභභ ප්රදද්ල ර සිදුන ඳහංශු ඛහදනඹ දවේතුදන් ද දභභ ජර මරහර විනහල වීදම් 

අදහනභක් ඳතී.  දභභ සිඹලුභ අඹවඳත් ඳහරිරික දවේතු අභ කිරිදම් අයමුණ ඇති දභභ 

ළඩටවන 2015 ර්ඹ තුශ ්රිඹහත්භක කිරීභට දඹෝජිතඹ. 

ඒ අනු දභභ ආයම්බක ළඩටවදන් අදගෝසතු භ 31 දින න විට සථහන 19 ක් 

වුනනහදගන ඇති අතය, එකී වුනනහගත් සථහන ංයක්ණඹ වහ යහඳෘති හර්තහ කස කයමින් 

ඳතී. 
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3.4.  ඳහාංශු ාංයක්ණ ළඩටවන 
 

ශ්රී රංකහ වදබිභ අධිකහරිදේ  මලික වහ ප්රමුඛතභ ව කහර්ඹ න්දන් දභභ ප්රදද්ලර දළනට 

සිදුදමින් ඳතින ඳහංශු ඛහදන තත්ත්ඹ අභ කයමින් ඉඩම් ංයක්ණඹ කිරීභඹ.  දම් අනු 2015 

ර්දේ දභදර ංර්ධනඹ කිරිභ වහ වුනනහගළනීභට නිඹමිත ඉඩම් ප්රභහණඹ දවක්. 5750 කි.  

දම් වහ හර්ෂික අඹළඹ භඟින් දන් කයන රද මුදර රු. මි.  57.5 කි. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

කහරගුණික වහ දද්ලගුණික තත්ත්ඹන් භත සීභහකහරී වුද දවක්දටඹහර් 76.4 ක ප්රදද්ලඹක 

ම්පර්ණ දර ඳහංශු ංයක්ණ කටයුතු නිභකය ඇති අතය, ඳහංශු ංයක්ණ කටයුතු ර ප්රගතිඹ 

කයහ ශගහවීදම් සීභහන් ප්රතිලතඹන් දර දළක්වීදම්දී 100  ඳහංශු ංයක්ණඹ නිභකිරිදම් ප්රගතිඹ 

10  ක් ද, 75  ක් නිභ කිරීදම් ප්රගතිඹ 12  ක් ද, 50  ක් ඳහංශු ංයක්ණඹ සිදුකිරීදම් ප්රගතිඹ 20  

ක් දර ද 25  ක් ඳහංශු ංයක්ණඹ සිදුකිරිදම් ප්රගතිඹ 40  ක් දර ද වුනනහදගන ඇති අතය, 

2015 දනොළම්ඵර් භ 15 ළනි දින නවිට අලය ඉරක්ක පුයහ ගළනීභට පිඹය දගන ඇත.  
 

කෘෂි නිසඳහදන අමරවි ප්රර්ධන ළඩටවන 
 

ශ්රී රංකහ වදබිභ අධිකහරිදේ භළදිවත්වීභ භත භධයභ කුනකයඹ වහ ඒ ආශ්රිත ප්රදද්ලඹන්හි 

ංර්ධනඹ කයනු රඵන වරිත කෘෂි ගම්භහන තුශ නිසඳහදිත කෘෂි දඵෝග අතයභළදිඹන්දේ 

භළදිවත්වීදභන් දතොය අදරවි කය ගළනීදම් අදේක්හ දඳයදළරි දකොට ගනිමින් අධිකහරිඹ විසින් 

ඳවත වන් අයමුණු පර කයගළනීභ වහ දභභ යහඳෘතිඹ ්රිඹහට නංහ ඇත. 

 ග්රහමීඹ කෘෂි නිසඳහදනඹන් වහ හධහයණ ව මිරක් රඵහදීභ. 

 නහගරික ඳහරිදබෝගිකඹහට වන මිරක් ඹටදත් නළවුම් කෘෂි නිසඳහදන මිරට 

ගළනීභට අසථහ රඵහදීභ. 

 ජදනික ඳරිදබෝජන යටහදන් ඉත්න හම්ප්රදහයික ආවහය දඵෝග යටහන් 

ප්රචලිත කිරිභ. 

 අසනු දනලීදම්දී ප්රහවනදේ දී සිදුන ඳසුඅසනු වහනිඹ අභ කිරිභ. 

 ග්රහමීඹ රැකිඹහ වියුක්තිඹ වහ පිළිඹම් දඹදීභ. 

දභභ භසත අයමුණු පර කයගනිමින් 2000 ර්දේ සිට දම් දක්හ ්රිඹහත්භක න දභභ 

යහඳෘතිඹ දම් නවිට ශ්රී රංකහ වදබිභ අධිකහරිදේ ප්රමුඛතභ ආදහඹම් උත්ඳහදන යහඳෘතිඹක් ඵට 

ඳත් ඇත.  ජදනික විලහර දගොවීන් ංඛයහක් වහ ඳහරිදබෝගික ංඛයහක් වහ අලය ඳවසුකම් 

රමින් ්රිඹහත්භක දභභ යහඳෘතිදේ 2015 ර්දේ අදගෝසතු භ 31 න දිනට ග්රහමීඹ කෘෂි 

 

 

යත්නපුය ප්රහ.දල් දකොට්ලහදේ 

එදගොඩභල්ර ග්රහ.නි.භ 

කු්ඩඩහදල් ප්රහ.දල්.දකොට්ඨහදේ 

ඉවශදගෝනහගභ භ 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

නිසඳහදකයින්දගන් මිරදීදගන ඇති නිසඳහදන ර ටිනහකභ රු.මි. 66.4 ක් න අතය, අදරවි 

කිරීදම්දී රද ආදහඹභ රු.මි. 80.2 ක් න අතය, 2016 ර්දේ දභභ අදරවි ජහරඹ තදුයටත් යහේත 

කිරිභ පිළිඵ අධිකහරිදේ අධහනඹ දඹොමුවී ඇත.  
 

2016  රිඹහත්භක කිරිභට මඹනජිත් ාංර්ධන ළඩටවන් 

2015 ර්දේ අදහශ ංර්ධන ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීභ තුළින් රඵහගත් අත්දළකීම් භත 

2016 ර්දේ ද කෆගල්ර, භහතදල්, භවනුය, ඵදුල්ර, යත්නපුය, නුයඑළිඹ, කුරුණෆගර ඹන 

දිසත්රික්කඹන්හි ප්රහදද්ශීඹ දල්කම් දකොට්ඨහල 50 ක් ආයණඹ න දර දගොවි ඳවුල් 15000 කදේ 

වබහගීත්ඹ ඇති දවක්. 6000 ක ඉඩම් ප්රභහණඹක් ංයක්ණඹ කය ංර්ධනඹ කිරීභ ඉරක්කගත 

කය ඇත.  එභ ඉරක්කඹ පුයහ ගළනීභ වහ ඳවත වන් ංර්ධනහත්භක ළඩටවන් ඉරක්ක ගත 

ඵර ප්රදද්ල තුශ ්රිඹහත්භක කිරිභට දඹෝජිතඹ. 
 

අනු 

අාංක 

රිඹහකහයකභ උඳ රිඹහකහයකභ ඒකකඹ ඉරක්කඹ ආඹත්නික 

දහඹකත්ඹ 

(රු.මි) 

1 ග්රහමීඹ ංර්ධන 
ළරසුම්කයණඹ 

i. මලික ංයක්ණ 
ළරසුම්කයණඹ 

දෂේත්ර 
ළඩටවන් 

100 0.5 

ii. ග්රහමීඹ නහඹකත් 
ංර්ධනඹ 

ළඩටවන් 10 0.75 

2 විඹහනුඵද්ධ වහ 
තහක්ණික 
පුහුණු 

i. ඳහංශු ංයක්ණඹ වහ 
දිඹදඵත්භ 
කරභනහකයණඹ 

පුහුණු 
ළඩටවන් 

100 0.5 

3 ඳහංශු ංයක්ණඹ 
වහ දිඹදඵත්භ 
කරභනහකයණඹ 

i. ඳහංශු ංයක්ණ ආදර්ලන 
සථහපිත කිරිභ. 

ආදර්ල 
ඒකක 

50 2.5 

ii. "දොබහ සිසු නළණ ඳවුය" 
ඳහල් ඳහදක ඳහරිරික 
ළඩටවන 

ඳහල් 60 1.5 

iii. දිඹකුනරු / ඇර භහර්ග 
දදඳ ංයක්ණඹ වහ 
දගොවිඳලින් ඵළවළය 
ංයක්ණඹ 

ඒකක 40 2.0 

iv. ඳහංශු ංයක්ණ 
ළඩටවන 

දවක්ටඹහර් 6000 60.0 

4 ළරසුම්කයණඹ 
වහ ප්රගති 
භහදරෝචනඹ 

i. ප්රගති භහදරෝචන 
රැසවීම්  

රැසවීම් 12 0.15 

ii. ප්රහදද්ශීඹ දල්කම්රුන් 
වහ දිසත්රික් දල්කම්රුන් 
දළනුත් කිරිදම් ළඩමුළු 

ළඩමුළු 1 0.2 

5 ආඹතනික භහන 
වහ දබෞතික 
ම්ඳත් 
ංර්ධනඹ 

i. භහන ම්ඳත් 
ංර්ධනඹ 

පුහුණු 
ළඩමුළු 

15 0.75 

ii. දබෞතික ම්ඳත් 
ංර්ධනඹ 

  0.85 

මුළු එකතුම 
  

69.7 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

09'5' fylag¾ fldínElvqj f.dú lghq;= 
m¾fhaIK yd mqyqKq wdh;kh' 

දවක්ටර් දකොබ්ඵළකඩු දගොවිකටයුතු ඳර්දේණ වහ පුහුණු කිරීදම් ආඹතනඹ 1972 අංක 05 

දයණ ඳහර්ලිදම්න්තු ඳනතින් සථහඳනඹ කයන රද කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹට අනුඵද්ධිත යසථහපිත 

භ්ඩඩරඹකි.  
 

කෘෂිකර්භහන්තඹ වහ දගොවි කටයුතු ංර්ධනඹට අදහශ භහජ ආර්ථික ඳර්දේණ සිදුකිරීභ 

ව එභ ඳර්දේණඹන්හි දොඹහගළනීම්, දයදර්ශී ප්රතිඳත්ති තීයණ ගළනීභ පිණි ප්රතිඳත්ති 

ම්ඳහදකයින් දත දඹොමුකිරීභ එහි ප්රධහන කහර්ඹබහයඹකි. මීට අභතය, අතයලය ආවහය රය 

පිළිඵ තීයණ ගළනීභට ව කෘෂිකහර්මික ළරසුම් වහ අලය න දශදඳොශ මිර ඇතුළු 

අදනකුත් දතොයතුරු එකතු කිරීභ වහ දඵදහවළරීභ, ප්රකහලන ලදඹන් නිකුත් කිරීභ ව ළඩමුළු 

ංවිධහනඹ කිරීභ තුළින් සිඹලුභ ඳහර්ලකරුන්ට ඳර්දේණ ර දොඹහගළනීම් හුභහරු කිරීභ වහ 

ඳවසුකම් ළඳයීභ අදනකුත් ්රිඹහකහයකම් දේ.  
 

එක් එක් දෂේත්රඹන්ට අදහශ ංවිධහනඹ දකදයන පුහුණු ළඩටවන් තුළින් ආකල්ඳ දනස 

කිරීභ, දගොවීන්, නිරධහරීන් ව දශුනන් ඇතුළු අදනකුත් ඳහර්ලඹන්දේ කුරතහ ව දළනුත්බහඹ 

ඉවශ නළංවීභ අඳ ආඹතනදඹන් ඉටු දකදයන තත් ළදගත් කහර්ඹබහයඹන් දේ. 
 

මුර වහ මබෞතික ප්රගතිඹ 

2015 ර්ඹ වහ භවහ බහ්ඩඩහගහයදඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 209.26 ක ප්රතිඳහදන දන්දකොට 

ඇත. 2015 අදගෝසතු අහනඹ න විට ආඹතනදේ මරය ප්රගතිඹ ඳවත දළක්දේ. 

 

මුර ප්රගතිඹ  

 

 

ඳර්මේණ ළඩටවන්  

 

2015 ය වහ කලින් ළරසුම් කයනු රළබු අධයඹන ම්ඵන්ධදඹන් අභහතයහංලදඹහි 

ඉල්ලීභ භත ර්ඹ මුරදී නළත විභහ ඵළලීභක් කයනු රළබු අතය ඩහත් ප්රමුඛ ඹළයි වුනනහගළනුණු 

ගළටලු භත ඳදනම් ්රිඹහකහරි ළරළසභ ංදලෝධනඹ කයන රදී. ඒ අනු දභභ ර්ඹ තුශදී 

ඳර්දේණ16 ක් වහ පුහුණු ළඩටවන් 84 ක් සිදුකිරීභට ළරසුම් දකරිණි.  
 

දභභ ෆභ ඳර්දේණඹකභ ඳර්දේණ දඹෝජනහ ළකසීභ, ඳර්දේණ වහ පුහුණු කමිටුට 

ඉදිරිඳත් කය අනුභළතිඹ රඵහ ගළනීභ වහ අලය ංදලෝධන කිරීභ, ප්රලසනභහරහ ළකසීභ වහ පුර් 

විනිලසචඹට බහජනඹ කිරීභ, දෂේත්ර කටයුතු ංවිධහනඹ ඹනහදී කටයුතු දම් නවිට නිභකය ඇත. 

අධයඹන දදකක දෂේත්ර දතොයතුරු රැසකිරීභ ද මුළුභනින්භ නිභකය ඇත. එභ ඳර්දේණ ර භසත 

ප්රගතිඹ ඳවත ගු දදදකහි දක්හ ඇත. 

විඹදේ සබහඹ ප්රතිඳහදන (රු.මිලිඹන) විඹදභ   (රු.මිලිඹන) 

පුනයහර්තන 169.01 112.30 

ප්රහේධන 13.00 4.58 

ඳර්දේණ වහ පුහුණු  27.25 3.07 

එකතු 209.26 119.95 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 
 

ඳර්මේණ ප්රගතිඹ  
 

ඉරක්කගත් ප්රගතිමේ 

ප්රතිලත්ඹ 

ඳර්මේණ හඳෘති ාංඛ්හ 

මුර ප්රගතිඹ මබෞතික ප්රගතිඹ 

80 ට ළඩි 05 01 

80-70 01 - 

69-60 - - 

59-50 - 03 

50 ට අඩු 10 12 

 

2015 ර්ඹ තුමශ රිඹහත්භක ඳර්මේණ හඳෘති වහ අමප්තික්ෂිත් ප්රතිරහබ 
 
 

 

 හඳෘතිමේ නභ අමප්තික්ෂිත් ප්රතිරහබ 

01 කුඹුරු ඉඩම් ආශ්රිත දත්ත විභතහ නිර්ණඹ 
කිරීභ. ඳවතයට දතත් කරහඳඹ තුශ 
්රිඹහත්භක නිඹමු යහඳෘතිඹ 

කෘෂි ඉඩම් ආශ්රිත දත්ත ඳද්ධතීන් නිළයදි 
කිරීභ වහ ළදගත් න භඟ දඳන්වීම් වහ 
දඹෝජනහ 

02 ආනඹනික කිරිපිටිර යහඹනික රය වුනනහ 
ගළනීභ නිහ දිඹය කිරි ව කිරිපිටි වහ 
ඳහරිදබෝගිකඹහදේ මිරදී ගළනීදම් ්රිඹහලිඹ 
ව ඔවුන් ඒ වහ දක්න රුචිකත්ඹ පිළිඵ 
අධයඹනඹ 

දද්ශිඹ කිරි නිසඳහදනඹ දියුණු කිරීභ වහ 
දිරිගළන්දන ප්රතිඳත්ති තීයණ ගළනීභට භඟ 
ළරදන දතොයතුරු වහ නිර්දද්ල 

03 වම්ඵන්දතොට දිසත්රික්කදේ අහයදේ (භව 
කන්නඹ) දරොකු ළණු ගහ යහඳෘතිදේ 
ගළටලු වහ විබතහ අධයඹනඹ 

දිසත්රික්කදේ දරොකු ළණු ගහ ප්රචලිත 
කිරීභට අදහර ප්රතිඳත්ති නිර්දද්ල කිරීභට 
අලය දතොයතුරු ම්ඳහදනඹ 

04 ර්හදඳෝෂිත (කන්න දඵෝග ගහකයන) 
දගොවීන්ට නිඹං තත්ත්ඹන් භත ඇතින 
ඵරඳෆභ ව එභ තත්ත්ඹන්ට දගොදුරුවීදම් 
වළකිඹහ අභ කයගළනීදම් උඳහඹභහර්ග 

දගොවීන්ට නිඹං තත්ත්ඹන්දගන් න වහනි 
අභ කිරීභට අලය ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට 
අලය දතොයතුරු ම්ඳහදනඹ 

05 දඵෝග නිසඳහදනදේදී දදමුහුන් බීජ බහවිතඹ 
වහ දගොවීන්දේ දඳශඹිභ, දවේතු ව එහි 
ඵරඳෆභ 

 දදමුහුන් බීජ බහවිතඹ ම්ඵන්ධදඹන් ඇති 
ගළටලු අභ කය ගළනීභට අලය නිර්දද්ල  

06 භෘද්ධි යහඳෘතිඹ තුශ යහඹකයින් 
බිහිකයලීදම් ළඩටවන ඇගයීභ-
ක්රදභෝඳහඹන්, ප්රතිරහබ, ඵරඳෆම් වහ තර්ජන 

හර්ථක යහඹකයින් බිහිකයලීභ වහ 
යහඳෘතිඹ දභදවඹ වීභට අලය නිර්දද්ල 

07 අහයදේ එශළු නිසඳහදනඹ ළඩිකිරීභ වහ 
කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ භඟින් ්රිඹහත්භක 
“අහයඹ අවයයි”ළඩටවන ඇගයීභ 

අහයදේ එශළු නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ කිරීභ 
වහ ඩහත් සුදුසු ක්රදභෝඳහඹක් අත්වදහ 
ඵළලීභට අලය දතොයතුරු ම්ඳහදනඹ 

08 වී ගහදේ ඳලිදඵෝධ නහලක බහවිතඹ, ප්රණතහ 
ව ගළටලු 

වී ගහදේ ඳළිදඵෝධ නහලක බහවිතඹ 
නිඹභහනුකුර කිරීභට අලය ප්රතිඳත්තිභඹ 
නිර්දද්ල 

09  ශ්රී රංකහදේ විවිධ වල් ර්ග බහවිතඹ වහ ඒ 
වහ ඇති ඳහරිදබෝගික රුචිඹ පිළිඵ 
අධයඹනඹ 

ඳහරිදබෝගික රුචිඹ අනු බීජ වහ වල් 
නිසඳහදනඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ අලය 
දතොයතුරු ම්ඳහදනඹ 

10 ඵදුල්ර ව නුයඑළිඹ දිසත්රික්කඹන්හි කුඩහ 
වහ භධය ඳරිභහණ භල් ගහදහි නියත 
යහඹකයින් -ර්තභහන තත්ත්ඹ, ගළටලු 
වහ ඒ වහ ඇති අනහගත විබතහ 

අදහශ ප්රදද්ලදේ සුළු වහ භධය ඳරිභහණ භල් 
ගහකරුන් නඟහ සිටුවීභට අලය 
දතොයතුරු වහ ප්රතිඳත්ති නිර්දද්ල 



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  56 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

11 විඹළි කරහපීඹ ප්රධහන හරිභහර්ග යහඳෘතින්හි 

ඹහන්ත්රීකයණදඹහි ඵරඳෆභ, ජීන භහර්ග වහ 

නිසඳහදන පිරිළඹ දකදයහි ඵරඳහ ඇති 

ආකහයඹ 

හරියහඳහයඹන්හි ඹහන්ත්රීකයණඹ 

ජනතහදේ ජීන භහර්ග දකදර් අඹවඳත් 

දර ඵරඳහ ඇත්නම් ප්රතිකර්භ ළරසීභ 

වහ පිඹය ගළන්භට අලය දතොයතුරු වහ 

නිර්දද්ල 

12 ශ්රී රංකහදේ කුළුඵඩු කර්භහන්තදේ විබතහ 

ව ගළටළු - ගම්මිරිස, කයමුංගු වහ 

කයහබුනළටි වහ ම්ඵන්ධ 

කුළුඵඩු නිසඳහදන කර්භහන්තදේ ප්රර්ධනඹ 

වහ ඇති ගළටලු වහ ඵහධක අභ කිරීභ 

වහ ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට අලය 

ප්රතිඳත්තිභඹ නිර්දද්ල  

13 භඩකරපු දිසත්රික්කදඹහි දගොවි ජනතහදේ 

ගෘව ආදහඹභ ර්ධනඹ වහ ඇති විබතහ 

අදහශ ජනතහදේ ගෘව ආදහඹම් ර්ධනඹට 

අලය ්රිඹහභහර්ග ගළනීභට අදහශ දතොයතුරු 

වහ නිර්දද්ල 

14 ඹහඳන කරපු භඟින් රනු රඵන ජජ 

විවිධත් - දේහ ව එභඟින් ආන්න 

ප්රදද්ලදේ ජනතහදේ ජීන භහර්ග 

උත්ඳහදනඹ වහ දක්න දහඹකත්ඹ  

ජීන භහර්ග උත්ඳහදනඹ වහ ඹහඳන 

කරපු භඟින් ළරදන දේහ ළඩි දියුණු 

කිරීභට අලය පිඹය ගළන්භට අලය 

නිර්දද්ල 

15 හණිජ දගොවිඳර ළඩටවන වහ තරුණ 

යහඹකත් ළඩටවන් ඇගයීභ 

අදහශ ළඩටවන් ර ප්රතිපර ර්ධනඹ කය 

ගළන්භට අලය ්රිඹහභහර්ග ගළන්භට අලය 

නිර්දද්ල 

16 දුම්දකොශ  ගහ කයනු රඵන දගොවීන් ත 

දුයටත් එභ ගහදේ නියත වීභට ඵරඳහනු රඵන 

දවේතු හධක ව ඔවුන් ළඩි ආදහඹම් රළබිඹ 

වළකි දනත් විකල්ඳ කෘෂි දඵෝගඹකට දවෝ 

දනත් ්රිඹහදහභඹන්ට දඹොමු කිරීභට ඇති 

ලකයතහ පිළිඵ අධයඹනඹ 

ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදකයින්, දගොවීන් ව 

අදනකුත් අඹ දළනුත් කිරීභ. 

 

2016 ර්ඹ වහ ළරසුේ කර ඳර්මේණ හඳෘති වහ අමප්තික්ෂිත් ප්රතිරහබ 

 

 හඳෘතිමේ නභ අමප්තික්ෂිත් ප්රතිරහබ 

01 ශ්රී රංකහදේ එශළු අදරවිඹ ම්ඵන්ධදඹන් 

දගොවීන්ට ඇති ගළටලු අභ කිරීභ වහ දගොවීන් 

ක්ඩඩහඹම් ලදඹන් කටයුතු කිරීදම් ඇති විබතහ 

ක්ඩඩහඹම් ලදඹන් දශඳර ගළටලු විදහ 

ගළන්දම් ක්රභදේදඹ ජනප්රිඹ කයවිභ වහ 

ගතයුතු ්රිඹහභහර්ග වහ ප්රතිඳත්ති නිර්දද්ල 

02 ශ්රී රංකහදේ අළුත් එශළු වහ ඳශතුරු ළඳයුම් 

ජහරදඹහි ඇති නිසඳහදන ර තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධ 

ගළටලු 

එශළු වහ ඳශතුරු වහ ම්ඵන්ධ තත්ත්දඹහි 

ඇති දුර්රතහ අභ කය එහි ගුණහත්භක ඵ 

ළඩිකිරීභට අලය ්රිඹහභහර්ග ගළනීභ  

03 විවිධ ඳරිභහණ දගොවීන් විසින් ජජ ඳලිදඵෝධ 

නහලක ව ජජ දඳොදවොය බහවිතඹ පිළිඵ 

අධයඹනඹ කිරීභ 

දෞඛයභඹ වහ ඳහරිරික ලදඹන් ඩහත් 

ගුණහත්භක වු කෘෂි නිසඳහදන ර්ධනඹ වහ 

කෘෂි යහඹන දනුට ජී නිසඳහදන බහවිතඹ 

ප්රචලිත කිරීභට අලය ඵහධක අභ කිරීදම් 

නිර්දද්ල 

04 ඒකහඵද්ධ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ ක්රභදේදඹ 

දගොවිදඳොශ භට්ටමින් ්රිඹහත්භක කිරීභ - අනහගත 

ජර හිඟඹ වහ පිළිඹභ 

ඒකහඵද්ධ ජර කශභනහකයණ ක්රභඹ ඩහත් 

හර්ථක කය ගළනීභට අදහර ප්රතිඳත්ති නිර්දද්ල 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

05 ළේ ඳත්දරහි දයොන්භඩ තළන්ඳත්වීභ භනුය 

කටයුතු ව කෘෂිකර්භඹ දකදයහි ඵරඳෆභ 

 

දයොන්භඩ තළන්ඳත් වීභ නිහ කෘෂිකර්භඹ වහ 

භනුය කටයුතු රට න වහනිඹ පිළිඵ 

ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදකයින්ට ඒත්තු ගළන්වීභට අදහශ 

දතොයතුරු ජනනඹ වහ එඹ ළරළක්වීභට අදහශ 

නිර්දද්ල 

06 ශ්රී රංකහදේ උතුරු ප්රදද්ලඹ තුශ කෘෂිකහර්මික 
ංර්ධනඹ ම්ඵන්ධ භතුදමින් ඳත්නහ 
ගළටලු, ඵහධක, ප්රලසන වහ විබතහ 

අදහර ප්රදද්ලදේ කෘෂි ංර්ධන ගළටලු විදීභට 
ගතයුතු ්රිඹහභහර්ග වහ ම්ඵන්ධ නිර්දද්ල 

07 ශ්රී රංකහදේ ගිනිදකොණ දිග විඹළි කරහඳදේ 
දගොවිඳර ඳද්ධතීන්හි තියහය ඵ, ගළටලු ව ඒහ 
භනඹ වහ විදුම් භහර්ග 

ගිනිදකොණ දිග විඹළි කරහඳදේ දගොවිදඳොශ 
ඳද්ධතීන්හි ගළටලු වහ ඒහ විදීභට කයනු රඵන 
ප්රතිඳත්ති දඹෝජනහ 

08 අභහතයහංලදඹහි ංර්ධන ළඩටවන් වහ 
ම්ඵන්ධ දතොයතුරු රැස කිරීභ වහ ඉල්ලුම් 
කයන වදිසි අධයඹන 

ංර්ධන ළඩටවන් රට අදහශ ගළටලු වි පභ 
වහ නිර්දද්ල  

 

2016 ර්ඹ වහ ළරසුේ කර පුහුණු ළඩටවන් වහ අමප්තික්ෂිත් ප්රතිරහබ 
 

 ළඩටවන අත්කයගත්/අමප්තික්ෂිත් ප්රතිරහබ 

01 ග්රහමීඹ ප්රජහ ංර්ධන යහඳෘතින් ළරසුම් 

කිරීභ ව කශභනහකයණඹ කිරීභ වහ 

වබහගීත් ක්රභදේදඹ බහවිතහ කිරීභ පිළිඵ 

පුහුණු ළඩටවන 03 

දගොවිජන ංර්ධන දෂේත්රදේ නියත යජදේ 

නිරධහරීන්ට ප්රජහ ළරසුම් ළකසීභ පිළිඵ පුහුණු 

කිරීභ. 

02 භහජ ජිවිකයණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 

06 

 

ග්රහමීඹ ංර්ධන දෂේත්රදේ යහඳෘති ර නිඹළලි 

නිරධහරීන්දේ දළනුභ වහ කුරතහ ඉවශ නළංවීභ. 

03 පුහුණු ක්රභදේදඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 

01 

දගොවිජන දෂේත්රදේ දෂේත්ර භට්ටදම් සිටින 

පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීභ. 

04 අදරවිකයණ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 04  අදරවිකයණ යහේති ළරසුම් පිළිඵ කෘෂි යහේති 

නිරධහරීන්දේ දළනුභ වහ කුරතහ ර්ධනඹ 

05 දගොවි ංවිධන විඵර ගළන්වීදම් පුහුණු 

ළඩටවන් 50 

දගොවි ංවිධහන නහඹකයින් පුහුණු කිරීභ. 

06 යහඳෘති ළරසුම්කයණඹ වහ කශභනහකයණඹ 

පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 

ංර්ධන නිරධහරීන්දේ යහඳෘති දළනුභ පුළුල් 

කිරීභ. 

07 නිදයෝගීභත් ඳයපුයක් වහ  විදන් දතොය 

කෘෂිකර්භහන්තඹ පිළිඵ පුහුණු ඳහඨභහරහ 25 

කුගඩු දයෝගඹට දගොදුරු වු ප්රදද්ලඹන්හි ඳරිය 

වහනිදඹන් දතොය තියහය ගහකට අනුගත වීභ 

වහ අලය දළනුභ රඵහදීභ.  

08 ඳර්දේණ ම්භන්ත්රණඹ ආඹතනදේ ඳර්දේණ දොඹහ ගළනීම් පිළිඵ අදහශ 

ඳහර්ලඹන් දළනුත් කිරීභ. 

09 භුදගෝර විදයහදේ දතොයතුරු ඳද්ධති වහ 

ංඛයහන භෘදුකහංගඹ පිළිඵ දතොයතුරු 

තහක්ණ පුහුණු ළඩටවන 

අදහර භෘදුකහංගඹ බහවිතහ කය ංර්ධන ළඩ රදී 

දතොයතුරු තහක්ණඹ බහවිතඹට ගළනීභ පිළිඵ 

ංර්ධන නිරධහරීන් තුශ නිපුණතහ ර්ධනඹ 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

9'6' mYapd;a wiajekak ms<sn| ;dlaIK wdh;kh 
ප්රධහන අයමුණු 

 
1. ධහනය ර්ග, අදනකුත් දෂේත්ර දඵෝග, එශළු, ඳශතුරු වහ කුළුඵඩු දඵෝග ම්ඵන්ධදඹන් නුසුදුසු 

ඳසුඅසනු ඳරිවයණඹ ශක්හරමින් නුතන වහ ප්රමිතිගත ගඵඩහ කිරීම් ව ළකසුම් තහක්ණ 

ක්රභ උඳදඹෝගි  කයගළනීම් දවේතුදකොට දගන එභ බහ්ඩඩර ගුණහත්භකබහඹ අඩුවීදම් 

ප්රණතහඹ ව ඳසු අසනු වහනිඹ ශක්හ ඒ තුළින් දශදඳොරට ඉදිරිඳත් කයන එභ 

අතයලය ආවහය රය ර ගුණහත්භකබහඹ ළඩිකිරීභ තුළින් දගොවි ජනතහට අගඹ එකතු කයන 

රද සිඹ නිසඳහදන තයඟකහරී දශදඳොර තුශ ආකර්,ඹ මිරකට අදරවි කය ගළනීභට අසථහ 

ළරසීභ වහ එභඟින් ඔවුන්දේ ආදහඹම් ළඩිකිරීභ. 

 

2. අහයදේදී දගොවීන්ට ඔවුන්දේ කෘෂි රය සිත් ගන්නහ සුළු මිරකට අදරවි කය ගතවළකි නු 

පිණි ග්රහමීඹ භට්ටදම් ගඵඩහ කිරීදම් වහ කල්තඵහ ගළනීදම් ඳවසුකම් ළඩිදියුණුකිරීභ ව එභඟින් 

ඔවුන්දේ ආදහඹම් ඉවශ නළංවීභ. 

 

3. කෘෂිකහර්මික රය ර නිසඳහදන පිරිළඹ අඩු කිරීභ පිණි රභඹ අභ දර බහවිතහ කයන දියුණු 

ඳසු අසනු තහක්ණ ක්රභ උඳහඹන් වුනන්හදීභ. 

 

4. ග්රහමීඹ දගොවි ජනතහදේ ආදහඹම් වහ රැකිඹහ අසථහන් ර්ධනඹ දකොට ඔවුන්දේ ජීන 

තත්ත්ඹ නංහලීභ වහ කෘෂිකහර්මික ඳදනභකින් යුත් රහබදහයී කෘෂි ආශ්රිත කර්භහන්ත ග්රහමීඹ 

භට්ටදභන් යහේතකය ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

 

5. දද්ශීඹ දශදඳොදල් ඉවශ ඉල්ලුභක් නිර්භහණඹ න ඳරිදි ධහනය, භහංල දඵෝග, ඳශතුරු, එශළු 

ව කුළුඵඩු දඵෝග ආශ්රිත කස කශ ආවහය රය බහවිතඹ ඳහරිදබෝගිකයින් අතය ප්රචලිත කිරීභ. 

දඳෝණ ගුණදඹන් ඉවශ දභභ ආවහය රය ඳරිදබෝජනඹ කිරීභ ළඩිකිරීභ තුළින් ශ්රි රංකහදේ 

දඳෝණ භට්ටභ ළඩිදියුණු කිරීභ. 
 

දභභ සිඹලු කහර්ඹඹන් සිදු කිරීභ වහ න ආඹතනදේ ඳර්දේණ ව ංර්ධන 

භධයසථහනඹ අනුයහධපුයදේ පිහිටුහ ඇති අතය තහක්ණ ප්රචහයණඹ කහර්ඹක්භ සිදු කිරීභ වහ 

දිසත්රික්ක කිහිඳඹක දෂේත්ර භධයසථහන පිහිටුහ  ඇත.  
 

දභභ දෂේත්ර භධයසථහන අම්ඳහය, නුයඑළිඹ, භවනුය, වම්ඵන්දතොට, දඳොදශොන්නරු, 

කුරුණෆගර, භහතය, ඹහඳනඹ වහ ගහල්ර ඹන දිසත්රික්ක ර පිහිටුහ ඇත. දියිදන් අදනකුත් ඳශහත් 

ර දෂේත්ර කටයුතු අනුයහධපුය ඳර්දේණ ව ංර්ධන භධයසථහනදේ යහේති අංලදඹන් 

්රිඹහත්භක කයනු රළදබ්. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ත්හක්ිවක දළනුභ හුභහරු 
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2015 - ාංර්ධන හඳෘති ප්රගතිඹ 2015 අමගනසතුම 31 දක්හ 
 

 

අනු 
අංක 

 
 
 
 
 

යහඳෘතිඹ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

මබෞතික මූර මබෞතික මූර 

පු
හු
ණු
 
ළඩ
මු
ළු

 

පු
හු
ණු
ර
හීන
 


ාංඛ්

හ

 


සථ
හපි
ත්
/ 

න
වී
ක
ය
ණ
ඹ
 

ඒ
ක
ක
 ග
ණ
න

 

(රු
.මි
) 

පු
හු
ණු
 

ඳ
හශ
භ
හර
හ 


ාංඛ්

හ

 

පු
හු
ණු
ර
හීන
න්
 


ාංඛ්

හ

 

න
වී
ක
ය
ණ
ඹ
 

ඒ
ක
ක
 ග
ණ
න

 

(රු
.මි
) 

1 වල් ර තත්ත්ඹ 
උස කිරීභ වහ 
වල් දභෝල් 
ආයම්බ කිරීභ වහ 
නවීකයණඹ 

2 60 20 0.2  5 143 11 0.0156 

2 කුළුඵඩු කස 
කිරීදම් භධයසථහන 
ආති කිරීභ. 

2 60 10 0.1 1 19 1 0.0131 

3 දතල් නිසහයණඹ 
වදුන්හ දීභ. 

2 60 5 0.1 0 0 1 0 

4 වල් පිටි දභෝර 
ආයම්බ කිරීභ / 
නවීකයණඹ 

ළඩ මුළු 1 
 පුහුණු 
ඳහඨභහරහ - 
04 

30       
120 

20 0.15 Wr - 01 
Tr  -  02 

72 6 0.05 

5 ඳශතුරු ආශ්රිත 
නිසඳහදන 
කර්භහන්ත ආයම්බ 
කිරීභ 

2 60 10 0.2 1 6 4 0.0104 

6 වල් ආශ්රිත 
නිසඳහදන ඒකක 
සථහපිත කිරීභ 

2 60 10 0.1 0 0 2 0 

 

ංර්ධන යහඳෘති - 2016 

අනු 

අාංක 
හඳෘතිමේ නභ 

 
 

ඇසත්මේන්තුමගත් 

මුදර (රු.) 

01 නවීන ව මඹනග ත්හක්ණඹන් වඳුන්හ දීභ භිනන් එශළු ව 

ඳශතුමරුර ළඳයුේදහභ රිඹහකහයකේ ළඩිදියුණු කිරීභ තුමළන් 

ඳසුඅසනු වහනිඹ අභ කිරිභ. 

 475,000.00 

02 ්රි රාංකහමව කුළුඵඩු ළකසුේ කර්භහන්ත් ාංර්ධනඹ කිරිභ.  115,000.00 

03 මත්ල් නිසහයණඹ ආ්රිත් කෘෂිකහර්මික සුළු හඳහය ඇතිකිරිභ. 

(ත්ර, මීය ,යටකජු) 

 60,000.00 

04 ්රි රාංකහමව වල් පිටි ළකසුේ කර්භහන්ත්ඹ ළඩිදියුණු කිරීභ.  100,000.00 

05 උස ත්ත්ත්මේ වල් මභනල් නවිකයණඹ කිරීභ වහ සථහපිත් 

කිරීභ. 

 100,000.00 

 
එකතුම 

850,000.00 
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9'7' cd;sl wdydr m%j¾Ok uKav,h 
ජහතික ආවහය ප්රර්ධන භ්ඩඩරඹ 1973 දර් ශ්රී රංකහ ජහතික හගිනි නිවීදම් යහඳහය 

භ්ඩඩරඹ දර ඳහර්ලිදම්න්තු ඳනතක් භඟින් සථහපිත කශ ආඹතනඹකි. දඳය නහභඹ 15.05.2009 

දින ඳළති කළබිනට් භ්ඩඩර රැසවීදම්දි ජහතික ආවහය ප්රර්ධන භ්ඩඩරඹ දර දනස කිරීභට 

තීයණඹ විඹ. 1973 දර්දී දභභ භ්ඩඩරඹ පිහිටුවීභට එක්ත් ජහතීන්දේ ංගභඹ දභන්භ ආවහය 

ව කෘෂිකර්භ ංවිධහනදේ  (Food and Agriculture Organization - FAO) ද වහඹ රළබිණ. දභභ 

ආඹතනඹ කෘෂිකර්භ අභහතයහංලඹ ඹටදත් ඇති භ්ඩඩරඹකි. ආයම්බදේදී දභභ භ්ඩඩරඹ ඳවසුකම් 

ඳඹන්දනක් ව  විදද්ල ආධහය ඹ ටදත් ්රිඹහත්භක න යහඳෘති ම්ඵන්ධීකහයකදඹක් දර ්රිඹහ 

කදල්ඹ. 1978 සිට භ්ඩඩරඹ විවිධ භහජ ංර්ධන යහඳෘති තභන්  විසින්භ කිරීභ ආයම්බ කශ අතය 

දභහි අයමුණ වදේ ශ්රී රංකහදේ අඩු ආදහඹම්රහීන පීඩිත ජනතහට දේඹ කිරීභයි. 

 

2015  ර්මේ ාංර්ධන ළඩටවන් 
 

  2015 ර්දේ දම් න විට දඳෝණ භල්ර යහඳෘතිඹ ්රිඹහත්භක දනොකයන රද අතය 

සුදඳෝ, භේදඳෝ ව සිසුදඳෝ අඳදේ අදරවිළල් ඔසදේ  දඵදහ වළරීභ වහ කටයුතු සිදු කයනු 

රළදබ්. දභඹට අභතය නහයහදවේන්පිට ව දදහිර දගොවි නිසඳහදන අදරවිළල් ද ය පුයහ 

්රිඹහත්භක විඹ. 2014 අදගෝසතු භ සිට මුදල් ප්රතිඳහදන රළබීභ නිහ දගොවිඳර ංර්ධන කටයුතු 

ආයම්බ කයන රදි. 2015 ර්දේද අවිච්දේද දර රළබුණු මුදල් ලින් දගොවිඳශල් තුශ ගහ 

කටයුතු කයන රදි. සුළල් සදරෝ ෆුඩ් ආඹතනඹ නහයහදවේන්පිටට දගනඑන රදී. එඹ දවල්දි ෆුඩ් 

දර දළනට ්රිඹහත්භක දේ. දභභඟින් අදේ මුතුන් මිත්තන් ඳරි දබෝජනඹ කශ දද්ශිඹ ආවහය නළතත් 

ජනතහට ය ඵළලිඹ වළක. 

 

2015.08.31 දක්හ ප්රගතිඹ 

රිඹහකහයකේ  

මූර ප්රගතිඹ 

මබෞතික ප්රගතිඹ හර්ෂික 

විඹදභ 

(රු.මි) 

හර්ෂික 

ආදහඹභ 

(රු.මි) 

ඳළර ත්හන - 

නහයහමවේන්පිට 

ඉරක්කඹ 7.00 8.50 දිනකට ළඩිපුයභ ඳරතුරු ඳළශ විකිදණන 
අතය එරළු වහ භල් ඳළශ ද අදරවි දේ ප්රගතිඹ 3.85 5.07 

ඳළර ත්හන වහ 

අමරවි ළර 

මදහිර 

ඉරක්කඹ 55.00 59.00 ඳරතුරු භල් එශළු ඳළශ දභහිදි රඵහ ගත 
වළක ප්රගතිඹ 27.2 30.2 

සුමඳන 

හඳෘතිඹ 

ඉරක්කඹ   සුදඳෝ ඳළකට් 29173 ක් නිසඳහදනඹ 
කයන රදි. ඉරක්කඹ  1.46 

භවමඳන 

හඳෘතිඹ 

ඉරක්කඹ   භේදඳෝ ඳළකට් 12950 ක් නිසඳහදනඹ 
කයන රදි. ප්රගතිඹ  2.85 

සිසුමඳන ඉරක්කඹ   සිසුදඳෝ ඳළකට් 250 ක් නිසඳහදනඹ  

ප්රගතිඹ  0.05 

විමලේ වල් පිටි 

මිශ්රණඹ 

ඉරක්කඹ   විදලේ වල් පිටි ඳළකට් 18900 ක් 
නිසඳහදනඹ කයන රදි. ප්රගතිඹ  1.17 

විමලේ වල් පිටි 

මත්නම මිශ්රණඹ 

ඉරක්කඹ   විදලේ වල් පිටි දතෝද ඳළකට් 18900 ක් 
නිසඳහදනඹ කයන රදි. ප්රගතිඹ  1.89 
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මවල්දි ෆුඩ් 

මබනජ්නහගහයඹ 

ඉරක්කඹ 24 26 දද්ශිඹ ආවහය අර ර්ග  දභන්භ 
ඳහයම්ඳරික වල් ද දභහිදි රඵහ ගත වළක ප්රගතිඹ 8.43 9.85 

බුත්ත්ර මගොවිඳර 

ාංර්ධනඹ 

ඉරක්කඹ 2.594  කෘෂි ළිං  2ක් ඉදි කය ඇත. අලිළට ඉදි කය 
ඇත. ඵඩ ඉරිඟු කි.ග්රෆ 4500ක් වහ දඵෝංචි 
කි.ග්රෆ 37 ද ම්ඵටු කි.ග්රෆ 121 ද අසළන්න 
රඵහ ගන්නහ රදී. 
 

ප්රගතිඹ 1.47 0.19 

ත්නභල්විර 

මගොවිඳර 

ාංර්ධනඹ 

ඉරක්කඹ 3.6736  වී ගහ-සුදළල් අක්කය 4.5ක් ගහකය වී 
කි.ග්රෆ100 ක් ද භෆ කයල් කි.ග්රෆ 26 ක් ද  ඵටු 
කි.ග්රෆ 72 ද රඵහ ඇති අතය මිටි මුරුංගහ ඳළශ  
100 ක්ද සිටුහ ඇත. 

ප්රගතිඹ 1.67 0.219  

අේඵරන්මත්ොට 

හඳෘතිඹ 

ඉරක්කඹ 11.26  ප්රතිඳහදන දන් වී දනොභළති ඵළවින් 
ංර්ධන කටයුතු සිදු දනොකයන රදි. 

ප්රගතිඹ    

කහඵනික 

මඳොමවොය 

නිසඳහදනඹ 

ඉරක්කඹ 3 5 කහඵනික දඳොදවොය දටොන් 250 ක් 
නිසඳහදනඹ 

ප්රගතිඹ 0.2326 0.21 දටොන් 60 ක් නිසඳහදනඹ කය ඇත. 
  

 

2016 මර් රිඹහත්භක කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තුමන ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

රිඹහකහයකේ  මූර ඉරක්කඹ (රු.මි) 

   විඹදභ  ආදහඹභ 

කුයක්කන් බහවිත්හ කය ධහනභඹ ආවහයඹක් 

නිඳදවීභ  

 0.584  - 

ගේඳව දිසත්රික්කමේ ඳහල් තුමශ දරුන්ම  

මඳනණඹ ඉවර නළාංවීභ 

 180.229  - 

බුත්ත්ර ත්ණභල්විර වහ අේඵරන්මත්ොට 

මගොවිඳරල් තුමශ ාංචහයක නිමක්ත්න පිහිටු වීභ 

 19.776  - 

ගුරු පුහුණු තුමළන් දරුන්ම  මඳනණඹ ඉවර 

නළාංවීභ 

 8.128  - 

ගුරුරුන්  මඳනණඹ පිළඵ දළනුත් කිරිභ  0.00138  - 

ඳහයේඳරික වී මගොවීන් දිරිභත් කිරිභ  5.27  - 

තුමකයමේ ජ්නත්හම  වල් පිටි ඳරි  මබනජ්නඹ 

ඉවර නළාංවීභ 

 12.34  - 

මනඹහ බහවිත්හ කය ධහනභඹ ආවහයඹක් නිඳදවීභ  0.662  - 

ත්රුණ ජ්මඹන් පිරි ඹහඳනමේ කෘෂිකහර්මික 

ාංර්ධනඹ 

 5.06  - 

මවල්දි ෆුඩි මබනජ්නහගහයඹ - නහයහමවේන්පිට  15.00  17 

ඳළශ  ත්හන-මදහිර  1.60  21 

මගොවි නිසඳහදන අමරවිර - නහයහමවේන්පිට  5.00  7.0 

මගොවි නිසඳහදන අමරවිර - මදහිර  30.00  32 

කහඵනික මඳොමවොය නිසඳහදනඹ  2.00  2.8 
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1987 දදළම්ඵර් 22 දින අංක 47 දයණ ඳනත ඹටදත් ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ 

ප්රතිඳත්ති බහ පිහිට වුදේ කෘෂිකර්භ දෂේත්රදේ ඳර්දේණ ප්රතිඳත්ති ළකසීභ ව ප්රමුඛතහකයණඹ 

මුදල් ඇතුළු ඳවසුකම් ළඳයීභ, ඒහ ඇගයීම් භහදරෝචනඹ කිරීභ ව ඳර්දේණ භනහ දර 

ම්ඵන්ධීකයණඹ ව කශභනහකයණඹ කිරීදම් අයමුණු හක්හත් කයණු පිණියි. මීට අභතය 

කෘෂිවිදයහඥයින් පුහුණු කිරීභ වහ අලය කටයුතු ම්ඳහදනඹ කිරීභ ද දභභ බහට ඳළයණු 

විධිනිදඹෝග දේ. 

2015 ර්මේ ළඩටවන් ර මූර ප්රගතිඹ. 

1. ජ්හතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ළරළසභ 2015 ජහතික ංර්ධනඹ උදදහ තහක්ණික 

විුනම් දොඹහ ගළනීභ වහ දඹොමුකයමින් කසකය ඇත. ඉන් කෘෂිකර්භ දෂේත්රදේ ඹහන්ත්රීකයණඹ, 

බීජ වහ දයෝඳණ රය නිසඳහදනඹ, සහබහවික ම්ඳත් කරභනහකයණඹ, විසිතුරු භල් ප්රදදද ළකසීභ 

ව ත් ඳහරනඹ ඹන අංලඹන් වහ අධහනඹ දඹොමුකය ඇත.එභ ඳර්දේණ අඳ බහට 

අනුයුක්ත ජහතික විද්ත් කමිටු ව ඳර්දේණ ළඩටවන් වහ යහඳෘති පිළිඵ ජහතික කමිටු ර 

අනුභළතිඹ රඵහ ඇති අතය ඒහ ඇගයීභට බහජනඹ දකදර්. 

ලහක අභිජනනඹ පිළිඵ යහඳෘති 11 ක් ද ලහක ජජ තහක්ණඹ පිළිඵ යහඳෘති 05 ක් ද, 

ලහක ආයක්ණඹ  පිළිඵ යහඳෘති 10 ක් ද ,ඳසු අසනු තහක්ණඹ පිළිඵ යහඳෘති 02 ක් ද, ඳශු 

ම්ඳත් පිළිඵ යහඳෘති 10 ක් ව භහජ යහඳෘති 02 ක් ද ඇතුළු මුළු යහඳෘති 30 ක් වහ ඊට 

අදහර විද්ත් කමිටු භඟින් කටයුතු කයදගන ඹහභට 2015 දර් දී වළකි වී තිදබ්. 

2. ජ්හතික කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳත්ති ව ප්රමුඛ්ත්හ 

2012 -2016 කහරඹ වහ ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ප්රතිඳත්තිඹ කස කය එළි දක්හ 

ඇත.දභභ ප්රතිඳත්තිඹ භඟින් කෘෂි දෂේත්රඹන්දේ ඳතින අඩුලුහුඬුකම් භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ ව 

ම්ඳත් කශභනහකයණඹ වහ කෘෂිකහර්මික දළනුභ දඵදහ වළරීභ ආදී සිඹලු දෂේත්ර ආයණඹ කය ඇත. 

කෘෂිකහර්මික ඹන්ත්රසුත්ර 62 ක් පිළිඵ ජහතික ප්රමුඛතහ කසකය ඇති අතය සහබහවික 

ම්ඳත් කශභනහකයණ ව කහඵනික කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ ප්රමුඛතහ කස කයමින් ඳතී. 

3. ජ්හතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළඩටවන් ර පරදහයිත්හ ළඩි කිරීභ. 

2015 ය වහ ජුනි භ සිට දදළම්ඵර් දක්හ දළනට ්රිඹහත්භක යහඳෘති ර දෂේත්ර 

ඇගයීම් අදහර ජහතික කමිටු භඟින් නිභ කය ඇත. එභ ඇගයීම් හර්තහ 2015 ජනහරි භ නිභ කිරීභට 

වළකි විඹ. 

2015 ය වහ ලහක ආයක්ණ පිළිඵ යහඳෘති ර ඇගයීම් හර්තහ 2015 දර් ජුනි 19 

න දින ඉදිරිඳත් කයන රදී . කහඵනික කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ යහඳෘති අහන ඇගයීම් හර්තහ කස 

කය අන් කය ඇත. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

4. ඳර්මේණ ආඹත්න පිළඵ නිර්මේලඹන් ව සථහඳනඹ කිරීභ. 

INFORM (Information for Agriculture Research Managers)ළඩටවන පිළිඵ 

ආඹතන 03 ක් වහ පුහුණුවිම් රඵහ දී ඇත. ආඹතන 11 ක් වහ දත්ත දගොනු විධිභත් කිරීභ අන් 

කය ඇත. ජහතික භට්ටදම් දත්ත දගොනු 02 ක් නිභ කය අන් ඇත. ඉන් කස හර්තහ ඹටදත් 

භහන ම්ඳත් පිළිඵ දතොයතුරු දභන්භ ව එක් එක් ආඹතන ලින් දළනට නිභ කයන රද යහඳෘති 

පිළිඵ දතොයතුරු ව අඹළඹ ඉදිරිඳත් කය ඇත.  

AGRINET ංග්රවඹ ඹටදත් දළනට පුසතක නහභහලිඹ අඳ ආඹතනදේ දබ් පිටු වයවහ 

අන්තර්ජහරඹට නිකුත්කිරීභත් නතභ නහභහලිඹක් දර ඳළදඳොල් පිළිඵ නිඹඟඹ පිළිඵ එක් 

කශ නහභහලීන් නිකුත් කිරීභට කටයුතු රහ ඇත. 

2012 INFORM (Information for Agriculture Research Managers )වහ දත්ත 

එක්රැසකිරීභ ම්පුර්ණ කශ ද යඵර් ඳර්දේණ ආඹතනඹ, දත් ඳර්දේණ ආඹතනඹ වහ දෂේත්ර දත්ත 

දගොනු රඵහගළනීභ දළනට ම්පර්ණ කයමින් ඳතී. ඒහ 2015 ය අහනවීභට ප්රථභ නිභකිරීභට 

කටයුතු සිදුදකදර්. 

2013 INFORM (Information for Agriculture Research Managers )වහ දත්ත දගොනු 

ම්පුර්ණදඹන් නිභ කශ ද යඵර් ඳර්දේණ ආඹතනඹ , දත් ඳර්දේණ ආඹතනඹ, ඳශු ම්ඳත් 

ඳර්දේණ ආඹතනඹ වහ කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු පිළිඵ දත්ත රැසකයමින් ඳතී.  2014 

INFORM ( Information for Agriculture Research Managers )වහ සිඹලු ආඹතන ලින් දත්ත 

රැස කිරීභ ආයම්බකය ඇත. 

5. ඳර්මේණ ආඹත්න ඵහහිය භහමරනචන ළඩටවන 

සුළු අඳනඹන දඵෝග දල්කහධිකහරිඹ පිළිඵ ඵහහිය භහදරෝචනඹ වහ කටයුතු ම්ඳහදනඹ 

කයමින් ඳතී. 

 6 .(අ). අන්ත්ර්ජ්හතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ේභන්ත්රණඹ 

අඳ ආඹතනඹ විසින් ප්රථභ යට ංවිධහනඹ කයන රද අන්තර්ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ 

ම්භන්ත්රණඹ, 2014 අදගෝසතු 11-12 දිනඹන්හී දී දකොශම ඳදනම් ආඹතන ඳරිරදේ දී ඳත්න රදී. 

දභභ ම්භන්ත්රණඹ භඟින් ආවහය වහ දඳෝණ සුයක්ෂිත බහඹ ව සබහවික විඳර්ඹහ පිළිඵ 

ඳර්දේණ  දතොයතුරු හුභහරු කය ගළනීභට විදයහත්භක ඳසුබිභක් කස කිරීභ උදදහ ංවිධහනඹ 

කය තිබුණි. දභභ ළඩටවන වහ දරො නන්දදසින් අඹදුම්ඳත් රළබුණු අතය ඉන් හයහංල ඳත්ර 180  

බහ ප්රදර්ලනඹ වහ විදයහත්භක ඳත්ර 128 කුත් දතෝයහ ගනු රළබිනි. ආචහර්ඹ ආර්. එස. ඳදයෝඩහ 

ඇතුළු විද්තුන්දේ ප්රධහනත්දඹන් ඉවත උත්ඹ ඳත්න අතය ඊට වබහගී වුන්දේ ංඛයහ 

330 කි. 

(ආ). 2014 ජ්හතික ේභහන උමරශ 

කෘෂිකර්භ ඳර්දේණ දෂේත්රදේ විශිසටත්ඹ උදදහ ඳර්දේණ නිරධහරීන් දිරිභත්කිරීභ 

උදදහ අඳ ආඹතනඹ භඟින් ආයම්බ කයන රද ජහතික ම්භහන උදරශ 2014 ය වහ ඳත්න 

රදී. දභහි දී ඉතහ අනර්ඝ භට්ටදම් ඳර්දේණ යහඳෘති දතෝයහ ජහතික ම්භහන පිළිගන්න රදී. එහි දී 

ප්රධහන ම්භහනඹ හිමි වදේ දේයහදදණිඹ විලස විදයහරදේ භවහචහර්ඹ යංජිත් භහඳහ ඇතුළු ක්ඩඩහඹභ 

විසින් සිදුකයන රද විඹළි කරහපීඹ ඳහංශු ර්ගීකයණඹ වහ සිතිඹම්ගත කිරීභ පිළිඵ ව යහඳෘතිඹක් 

වහ ඹ. 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

  (ඇ). ඳර්මේණ දීභනහ ළඩටවන 

කෘෂි දෂේත්රදේ ඳතින අභිදඹෝග ජඹ ගළනීභ වහ දකදයන විශිසට භට්ටදම් ඳර්දේණ 

දිරිභත්කිරීදම් ඹහන්ත්රණඹක් දර එභ ඳර්දේණ නිරධහරීන් වහ දිරිදීභනහක් රඵහදීභට ශ්රි රංකහ 

යජඹ කටයුතු රහ ඇත. දම් වහ කශභනහකයණ දේහ දදඳහර්තදම්න්තු භඟින් 2/2014 

චක්රදල්ඛනඹ නිකුත් කය ඇත. එභ චක්රදල්ඛනඹට අනුකර ඹමින් අඳ ආඹතනඹ භඟින් කෘෂිකර්භ 

දෂේත්රදේ ඳර්දේණ නිරධහරීන් වහ එභ දිරි දීභනහ රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත. දම් න විට 

ඳර්දේණ දීභනහ විද්තුන් 38 වහ රඵහ දීභට කටයුතු කය ඇත. ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික 

ඳර්දේණ ප්රතිඳත්ති බහ ඳනත වහ නිර්දද්ශිත ංදලෝධන වහ බහදේ අනුභළතිඹ පිණි 

ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

7.  ශ්රී රාංකහ යජ්ඹ ව ජ්හතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳේධතිඹ අත්ය අන්ත්ර් 

මුහුණත්ක් කස කිරීභ. 

 8.    ඳර්මේණ ආඹත්න අත්ය ඳර්මේණ ළඩටවන් කස කිරීභ - 2015 ය වහ 

ප්රතිඳහදන අමප්තික්හමන් සිී. 
 

9.    මත්ොයතුමරු රඵහ ගළනීභ වහ දළනුත්කිරීමේ ළඩටවන 
2015 ය වහ අඳ ආඹතනඹ භඟින් ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ළරළසභ ඹටදත් 

්රිඹහත්භක ව ද මුදල් ප්රතිඳහදන අදේක්හදන් සිටියි. 

 10.  දද්ශිඹ වහ විදද්ශීඹ ඳර්දේණ ආඹතන භඟ අන්තර් ම්ඵන්ධතහ ඇති කය 

ගළනීභ. 

ආසිඹහනු ඳළසිපික් කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ංගභඹ විසින් ංවිධහනඹ කයනු රළබ 2014 

දර් දඳඵයහරි භ 17 – 28 ඹන දින ර ංවිධහනඹ කයනු රළබ ඉන්දිඹහදේ න දිල්ලි නගයදේ 

ඳළළති ලහක ජහන ම්ඳත් ආයක්ණඹ පිළිඵ ඳළළති දකටි කහලීන පුහුණු ව ආවහය 

සුයක්ෂිතබහඹ පිළිඵ ව පුහුණුක් කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු දත අඳ ආඹතනඹ භඟින් රඵහ 

දදන රදී. අඳ ආඹතනඹ වහ තහයිරන්ත ADPC ආඹතනඹ අතය අදඵෝධතහ ගිවිසුදභ හි දකටුම්ඳත 

කසකය දම් න විට එභ ආඹතනඹ වහ විදද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ දත දඹොමු කය ඇත. 

 

විද්තුන් රැක් වබහගී දද්ලගුණ දනසවීම් පිළිඵ ළඩමුළුක් 2015 ජුනි 25 දින අඳ 

ආඹතනඹ භඟින් සිදු කයන රදී. දම් වහ ADPC ආඹතනඹ වදඹෝගඹ රඵහ දුන් අතය දම් 

ළඩටවන ඹටදත් ඳර්දේණ නිරධහරීන් 50 දදදනකුදේ ක්ඩඩහඹභක් පුහුණු කයන රදී. 

2015 භළයි 12 න දින ඳළළති APAARI විධහඹක කමිටු රැසවීභට අඳ ආඹතනඹ නිදඹෝජනඹ 

කයමින් ආඹතන ප්රධහනීන් වබහගී විඹ. අඳ ආඹතනඹ වහ APAARI ගිවිසුභ ඹටදත් Ph D ශියත් 

කෘෂිකර්භ දදඳහර්තදම්න්තු දත රඵහ දදන රද අතය එහි ඇගයුම් 2015 අදගෝසතු 3-7 වහ 

ළේතළම්ඵර් 14-18 දින ර සිදුකයන රදී. දම් වහ අඳ ආඹතනදඹන් නිදඹෝජිතඹන් වහ APAARI 

නිදඹෝජිතඹන් වබහගී විඹ. 
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11. කහලීන ළදගත් න කෘෂිකහර්මික ගළටළු නියහකයණඹ වහ කෘෂිකහර්මික 

ඳර්දේණ දඹෝජනහ කස කිරීභ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන 
 

ශ්රී රංකහදේ කහඵනික කෘෂිකර්භඹ දියුණු කිරීභ ඉරක්ක කය ප්රතිඳත්ති ළකසීදම් ළඩටවන 

ඵසනහහිය ඳරහත් ආ්ඩඩුකහයතුභහදේ ප්රධහනත්දඹන් සිදු කයන රදී. දම් වහ ආඹතනඹ 

නිදඹෝජනඹ කයමින් නිරධහරීන් වබහගී විඹ. දභහි දී කහඵනික කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ ඳර්දේණ 

ළඩටවන් ජහතික භට්ටභට දගන ඹහභටත් ඒහදේ දතොයතුරු ඇතුශත් දත්ත දගොනු කස කිරීභට 

කටයුතු ම්ඳහදනඹ කයමින් ඳතී. 

12.   මේක පුහුණු කිරීමේ ළඩටවන් 

ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ඳද්ධතිඹ තුශ අන්තර් ජහතික පුහුණු කිරීදම් අලයතහ 

වුනනහ දගන අන්තර් ජහතික පුහුණුවීම් වහ භහර්ග නිර්දද්ලඹක් අඳ ආඹතනඹ විසින් කස කයන 

රදී. 

 

ලහක ආයක්ණඹ පිළඵ මකටිකහීන වහ ඳලසචහත් උඳහධි භට්ටමේ පුහුණුවීේ. 
 

දම් ඹටදත් කණිසඨ ඳර්දේකයින් 20 දදදනකු ලහක ආයක්ණඹ පිළිඵ දකටිකහලීන වහ 

ඳලසචහත් උඳහධි පුහුණුවීම් වහ කෘෂිකර්භ ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනඹ දේයහදදණිඹ දත දඹොමු කයන 

රදී. ත ද ඳර්දේකයින් දදදදදනකු වහ එභ ළඩටවන ඹටදත් ඳසු අසනු තහක්ණඹ පිළිඵ 

වහ යහඹනහගහය ආයක්හ පිළිඵ පුහුණුවීම් නිභ කයන රදී. 

 

2015 ජුනි 22 -24 දිනර කෘෂි තහක්ණ ම්දප්රේණඹ වහ නිරපිත පුහුණු ළඩටවනක් 

භඟින් ඳර්දේණ නිරධහරීන් 15 දදදනකුදේ ක්ඩඩහඹභක් පුහුණු කයන රදී. එභ පුහුණුවීම් ඹටදත් 

පරදහන් දඳය නිර්ණඹට ඳරිගණක ළඩටවන් බහවිතඹ පිළිඵ පුහුණු කයන රදී. 

13.    ජ්හතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳේධතිමේ කහර්ඹ හධනඹ 

දකොන්ත්රහත් ඳර්දේණ ළඩටවන ඹටදත් රඵහදුන් ඳර්දේණ යහඳෘති ප්රතිපර පිළිඵ 

කහර්ඹ හධන හර්තහ අඳ බහ දේ අනුභළතිඹට දඹොමුකය ඇත. 

 

 

 

ශ්රී රංකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්දේණ ප්රතිඳත්ති බහදේ සුවිදලේෂි අසථහ 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

9'9' lDIsld¾ñl yd f.dúck rlaIK uKav,h 
ශ්රී රංකහදේ කෘෂිකහර්මික දෂේත්රඹට විධිභත් අදහනම් කශභනහකයණ ක්රභදේදඹක් ලදඹන් 

කෘෂිකහර්මික යෂණඹ වදුන්හදදමින් 1973 අංක 27 දයණ කෘෂිකර්භ යෂණ ඳනත භඟින් පිහිටනු 

රළබ කෘෂිකර්භ යෂණ භ්ඩඩරඹ, 1999 අංක 20 දයණ කෘෂිකහර්මික වහ දගොවිජන යෂණ ඳනත 

භඟින් අදහර කර්තයඹන් තදුයටත් පුපල් කයමින් ඉටු කයනු රඵන සිඹ දභදවදයහි 42 න යට 

ඳහ තඵහ ඇත. 

කෘෂිකහර්මික යටක් ලදඹන් කෘෂිකර්භහන්තඹ දියුණුකිරීභ වහ කෘෂිකර්භහන්තදේදී සිදුන 

අදහනම් කශභනහකයණදේ දී ළදගත්භ හධකඹක් න අසළන්න දනරහගළනීභට ප්රථභ අධිදේදී 

දඵෝගඹන්ට සිදුන වහනි පර්ණඹ කිරීභ වහ කෘෂිකහර්මික වහ දගොවිජන යෂණ භ්ඩඩරඹ 

ප්රධහනතභ යහජය ආඹතනඹක් ලදඹන් ්රිඹහත්භක දමින් ඳතී. 

දකුණු ආසිඹහතික කරහඳදේ යටල් අතය, ශ්රී රංකහට අතීතදේදී අඹවඳත් කහරගුණික 

ඵරඳෆම් අභ ලදඹන් තිබුණද ,2010 සිට ෆභ ර්ඹක් ඳහහභ දියිදන් විවිධ ප්රදද්ල රට 

නිඹඟඹ, ගංතුය, දවෝ දිලීය වහනි ළනි හධක ලින් නියන්තය ගහ වහනි සිදුවීම් දක්නට රළබීභ 

දවේතුදන් කෘෂිකහර්මික අධහනම් කශභනහකයණඹ කිරීභ අතයලය අංගඹක් විඹ. එදභන්භ 

අඳනඹන කෘෂිකහර්මික දඵෝග ර විලහර ප්රර්ධනඹක් ඇතිදමින් ඳතින අධිඹක කෘෂිකහර්මික 

අදහනම් කශභනහකයණඹ දකදයහි යජදේ දහඹකත්ඹ රඵහ දදනු ස කෘෂිකහර්මික වහ දගොවිජන 

යෂණ භ්ඩඩරඹ දකදර් දළඩි විලසහඹක් තඵහ කටයුතු කයන තත්ත්ඹක් උදහ වී ඇති ඵළවින්, දභභ 

ර්දේ සිට කෘෂිකහර්මික අදහනම් කශභනහකයණඹට කෘෂියෂණඹ අවිඹක් දර දඹොදහ ගළනීභට 

සිඹලුභ ළරසුම් කසදකොට ඇත. 

ඒ අනු, දරෝකදේ දියුණු යටර ගහ යෂණ ක්රභ ඳත්හදගන ඹන යටල් වහ විවිධ 

ංවිධහන ර තහෂණික වහ ශිල්ඳ ක්රභ උකවහ ගනිමින් භ්ඩඩරඹ විසින් දළනටභත් දරෝක ඵළංකු 

ආධහය ඇති වහනි තක්දේරු කිරීදම් විදයහත්භක ක්රභඹක් න Index Basics ක්රභඹ අඳ යටට 

වුනන්හ දීභට අධයනඹ කයමින් ඳතී.  

කෘෂිකහර්මික දෂේත්රඹට අදහශ ්රිඹහත්භක කයනු රඵන ඳශු ම්ඳත් යෂණඹ, ගඵඩහ 

යෂණඹ, ට්රළක්ටර් වහ කෘෂි උඳකයණ යෂණඹ දභන්භ කෘෂිකහර්මිකඹහදේ සුබහධනඹ ඉරක්ක 

කයගනිමින් සුදත දෞඛය යෂණඹ වහ වදිසි අනතුරු යෂණඹ ඇතුප යෂණ දඹෝජනහ ක්රභද 

භ්ඩඩරඹ විසින් 2015  ර්දේ ජුනි භ 15 න දින සිට දීඳයහේත කෘෂිකහර්මිකයින් දනුදන් 

තුන්න ඳහර්ලදේ යථ හවන යක්ණඹ ද ්රිඹහත්භක කයමින් ඳතී. 
 

2013 අඹළඹ දඹෝජනහ භඟින් දඹෝජනහ කයනු රදු දඳොදවොය වනහධහය රඵහ ගන්නහ 

දගොවීන් අනිහර්ඹ ගහ යෂණඹට දහඹක කයගනු රඵන “දකතට අරුණ - දඳොදවොය දිරිඹ” 

වනහධහය දඹෝජනහ ක්රභඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ 2014/15 භව කන්නදේ සිට දභභ භ්ඩඩරඹ දත 

ඳයන රදි. ඒ අනු, දියිදන් ෆභ දගොවිජන දේහ භධයසථහනඹක්භ ආයණඹ න ඳරිදි සිඹලුභ 

දගොවීන් විසින් වන මිරට රඵහ ගන්නහ දඳොදවොය කිදරෝග්රෆම් 01 කින් රුපිඹල් 3/- ඵළගින් අඹ 

කයදගන ඔවුන් අනිහර්ඹ ගහ යෂණඹට දහඹක කයගනු රඵයි. දම් ඹටදත් භ්ඩඩරඹ විසින් දම් න 

විට ්රිඹහත්භක කයගනු රඵන ගහ යෂණ දඹෝජනහ ක්රභඹ එදරභ ්රිඹහත්භක න අතය, දඳොදවොය 

වනහධහයඹ ඹටදත් ද ගහ යෂණහයණඹ රඵහ දදනු රඵයි.  
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

දගොවි විරහභ ළටුේ දඹෝජනහ ක්රභඹ මුහුණ දුන් මරය අර්බුදඹ දවේතුදන් 2012, 2013 ර් 

ර දගොවි විරහභ ළටුේ දගවීභ අකර්භණය වු අතය, 2014 ජනහරි භ සිට න දඹෝජනහ ක්රභඹක් 

ලදඹන් ළඩි ප්රතිරහබ හිත විරහභ ළටුේ දගවීභ නළත ්රිඹහත්භක කයන රදී. දම් වහ අලය 

මරය ප්රතිඳහදන භව බහ්ඩඩහගහයඹ භඟින් රඵහදදනු රළදබ්. 2015 අදගෝසතු භහඹ නවිට දභභ 

දඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටදත් විරහභ ළටුේ හිමිකම් රඵහ සිටින ංඛයහ 132,000 ක් න අතය, භහසික  

විරහභ ළටුේ ලදඹන් දගවිභට ළඹ න මුදර රු. මිලිඹන 210 කට ආන්න දේ. 
 

න දඹෝජනහ ක්රභඹ භඟින් රහ ඇති ප්රතිඳහදන අනු, න දඹෝජනහ ක්රභඹට දගොවීන් 

දහඹකකය ගළනීභ ව ඳළයණි දඹෝජනහ ක්රභදේ දහඹකයින් න දඹෝජනහ ක්රභඹට අදලෝණඹ 

කයගළනීභ සිදු කශ යුතු වුද, න දඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටදත් ඉවර හරික මුදරක් දගවීභට දගොවීන්ට සිදු 

වීභ ඇතුළු කරුණු ගණනහක් දවේතුඳහදකවීභ තුශ  ඒ වහ විදුම් රඵහගන්නහ දතක් 

්රිඹහත්භකකිරීභ ප්රභහද කිරීභට සිදු විඹ. 
 

ඒ අනු, න යජදේ දින 100 ්රිඹහත්භක ළඩ පිළිදශ තුශ දගොවි වහ ධීය ප්රජහ වහ න 

විරහභ ළටුේ දඹෝජනහ ක්රභඹක් ආයම්බ කිරීභට ගත් පිඹය අනු න විරහභ ළටුේ දඹෝජනහ ක්රභඹක් 

කසදකොට එභ දඹෝජිත විරහභ ළටුේ දඹෝජනහ ක්රභඹ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් දකොට ඇත. 
 

දළනට භ්ඩඩරඹ විසින් ්රිඹහත්භක දකදයන වී ගහ යෂණඹ දගොවිඹහට වුනන්හ දදමින් 

1973 දී ආයම්බ වු දභභ ආඹතනඹ 2014 න විට වී ගහ යෂණ ක්රභඹ ප්රධහන දකොටගත් අතිදර්ක 

දඵෝග,  අඳනඹන දඵෝග ඇතුළු ශ්රී රංකහට ආදේණික ගහන් වහ යෂණ ආයණ රඵහදීභ 

සිදුකයන රදී. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ගහ යෂණ දඹෝජනහ ක්රභ 

 වී ගහ 

 ආර්ථික දඵෝග ( දරොකු ළණු, යතු ළණු, මිරිස, අර්තහඳල්) 

 දෂේත්ර දඵෝග 

(ඵඩඉරිඟු, කුයක්කන්, උුන, යටකජු, කේපි, මුං, දෝඹහ, තර) 

 අඳනඹන දඵෝග (බුරත්, කුරුුන, ගම්මිරිස, ඉඟුරු) 

 ළවිලි දඵෝග (දත්, දඳොල්) 

 එශළු ව ඳශතුරු 

 භල් ගහ 

 අතිදර්ක ළවිලි දඵෝග (කජු, උක්) 

2. ඳශු ම්ඳත් යෂණ දඹෝජනහ ක්රභඹ 

3. දෞඛය යෂණ දඹෝජනහ ක්රභඹ (සුදත) 

4. ගඵඩහ යෂණ දඹෝජනහ ක්රභඹ 

5. කෘෂි උඳකයණ යෂණ දඹෝජනහ ක්රභඹ 

6. වදිසි අනතුරු යෂණ දඹෝජනහ ක්රභඹ 

7. තුන්න ඳහර්ලදේ යථ හවන යෂණ දඹෝජනහ ක්රභඹ 
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මූර ප්රගතිඹ 2015 
 

 

2016 ර්ඹ වහ මඹනජිත් ාංර්ධන ළඩටවන් ර ඉදිරි ළරළසභ 

අදහනම් කශභනහකයණ ක්රභදේදඹක් ලදඹන්   ශ්රී රංකහදේ කෘෂිකහර්මික දෂේත්රඹට 

කෘෂිකහර්මික යෂණඹ වුනන්හදදමින් කෘෂිකහර්මිකඹහ දත ඳසුගිඹ දලක වතයක කහරඹ තුශ 

කෘෂිකහර්මික වහ දගොවිජන යෂණ භ්ඩඩරඹ භඟින් ඉටුවී ඇති දභදවය අතිවිලහර දේ. දභභ 

දභදවය පුළුල් කයමින් ශ්රී රහංකික ජනතහදේ යෂණ අලයතහ වුනනහගනිමින් න ළඩටවන් 

රැක් භඟ 2016 ර්ඹ තුශදී ්රිඹහත්භක වීභට  දභභ භ්ඩඩරඹ ළරසුම් කස කය ඇත. 

දභහිදී විදලේදඹන්භ, දළනට අඳ භ්ඩඩරඹ භඟින්  ්රිඹහත්භක න, කෘෂිකහර්මිකයින් වට 

අඹත් දයෝද 2 වහ දයෝද 04 ට්රළක්ටර් වහ රඵහදදන පර්ණ වහ දතන ඳහර්ලවීඹ යෂණහයණ 

දඹෝජනහ ක්රභඹ ත තත් පුළුල් කයමින්, ඔවුන් තු ඳවත වන් හවන වහ ද දතන ඳහර්ලවීඹ  

මඹනජ්නහ ක්රභඹ ඉරක්කඹ 2014 ර්ඹ 2015 අමගනසතුම දක්හ 

වී ගහ යෂණඹ මබෞ (අක්)      50,851                     13,912  

මූ: (රු.මි) 65.321                          18.420 

ඵඩඉරිඟු ගහ යෂණඹ මබෞ (අක්)               

11,311  

                              47  

මූ: (රු.මි)  20.033                          7.261  

අතිමර්ක මඵනග යෂණඹ මබෞ (අක්) 5,255                           2,347  

මූ: (රු.මි) 14.207                           8.257  

ගඵඩහ ව කෘෂි උඳකයණ 

යෂණඹ 

මබෞ .(ප්රභහණඹ)                 

55.00  

                              26  

මූ: (රු.මි) 0.245                          0.108  

ඳශු යෂණඹ මබෞ.(තුමන් ගණන) 7,287                         4,323  

මූ: (රු.මි) 12.057                      6.867  

සුමත් යෂණඹ මබෞ (මගොවීන් 

ගණන) 

8,335                      5,960  

මූ: (රු.මි) 5.227                          4.670 

වදිසි අනතුමරු යෂණඹ මබෞ (මගොවීන් 

ගණන) 

2,954                    3,949  

මූ: (රු.මි) 2.512                         4.272  

මකත්ට අරුණ මඳොමවොය 

වනහධහය යෂණඹ 

මබෞ (අක්)                 602.963  

මූර එකතුම  මූ: (රු.මි.)              

119.60  

645.63 
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යෂණහයණ දඹෝජනහ ක්රභඹක් ්රිඹහත්භක කිරීභට  දම් න විට කටයුතු දඹොදහ ඇත. 

 

1. මභනටර් යිකල් 

2. ත්රිමයනද යථ 

3. මභනටර් කහර් 

4. ේවි කහර්ඹ (Dual Purpose) හවන 

5. මරොරි  

දළනට භ්ඩඩරදේ ගහ යෂණ දඹෝජනහ ක්රභ ඹටදත් යෂණඹ වී සිටින දගොවීන්දේ ගහන් 

රට දද්ලගුණික වහ කහරගුණික තත්ත්ඹන් ඹටදත් න වහනි තක්දේරු කිරීභ සිදු කයනු රඵන්දන් 

නිරධහරින් වහනි ව ගහ බිම් දත දගොස ඇස භට්ටමින් ඳරීෂහ කිරීදභන්ඹ. දභඹ විධිභත් ක්රභදේදඹක් 

දනොන අතය, දම් වහ දිසත්රික් කහර්ඹහර රට අනුයුක්ත  කය ඇති සීමිත දෂේත්ර කහර්ඹ භ්ඩඩරඹට 

වහනි තක්දේරු කිරීදම් කටයුතු වහ විලහර කහරඹක් ගත කිරීභට සිදුදේ. එභ නිහ දභභ න්දි 

තක්දේරු කිරීදම් ක්රභදේදඹ තහෂණික භට්ටමින් සිදු කිරීභ වහ දරෝක ඵළංකුට අනුඵද්ධිත 

International Finance Corporation අනුග්රවඹ ඹටදත් ශ්රී රංකහ තුශ ්රිඹහත්භක කිරීභට අදේෂිත 

Index Base Insurance ළඩටවදන් මලික කටයුතු අදහර ආඹතනඹ විසින් දළනටභත් සිදු කයදගන 

ඹනු රඵන අතය, ඉදිරිදේදී එභ ළඩපිළිදර ඉතහ කඩිනමින් වහ දේගත් ්රිඹහත්භක කිරීභට 

ළරසුම් කය ඇත. 

දභභ න ළඩටවන් භඟභ දම් න විට ්රිඹහත්භක කයමින් සිටින සිඹලුභ යෂණ 

දඹෝජනහ ක්රභ හර්ථක ්රිඹහත්භක කිරීභට අඳ ළරසුම් කය ඇත. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          කෘෂිකර්භ අභහත්හාංලඹ  70 
 

2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

9'10' cd;sl fmdfydr f,alï ld¾hd,h. 
1988 අංක 68 දයණ දඳොදවොය විධිභත් කිරීදම් ඳනත ඹටදත් ජනතික ඵරතර ජහතික 

දඳොදවොය දල්කම් කහර්ඹහරඹට ඳළරී ඇති අතය, ශ්රී රංකහදේ ගහ කයන සිඹලුභ දඵෝග වහ 

විදයහනුකර නිර්දද්ල කය ඇති අකහඵනික වහ කහඵනික දඳොදවොය නිඹමිත ප්රමිතිදඹන් යුක්ත 

ම්ඳහදනඹ වහ බහවිතඹ තවවුරු වී තිබීභ ජහතික දඳොදවොය දල්කම් කහර්ඹහරදේ ඉදිරි දළක්භ දර 

වුනනහදගන තිදබ්. 

ජහතික දඳොදවොය දල්කම් කහර්ඹහරදේ ජහතික ගකීභ:- 

 ජහතික දඳොදවොය ප්රතිඳත්ති  ම්ඳහදනඹ වහ දතොයතුරු වහ නිර්දද්ල රඵහ දීභ,  

 දඳොදවොය ර  ප්රමිති තත්ත්ඹන් වහ බහවිත නිර්දද්ල ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ,  

 දඳොදවොය යහඹකත් කහර්ඹඹන් නිඹභහනකර කිරිභ,  

 දඳොදවොය ආනඹනඹන්, ළකසීම්, දඵදහවළරීම් වහ දතොග තත්ත්ඹන් නිඹහභනඹ කිරීභ,  

 දඳොදවොය අලයතහඹ වුනනහගළනීභ වහ දඵදහවළරිභ විධිභත් කිරීභ,  

 යජදේ දඳොදවොය වනහධහය ළඩටවන් ්රිඹහත්භක කිරීදම් ක්රභදේදඹන් ළකසීභ,  

 දඳොදවොය බහවිත  දෂේත්රදේ අක්රමිකතහඹන් ළශළක්වීදම් ්රිඹහභහර්ග ගළනීභ  

 දඳොදවොය බහවිත දත්ත ඳද්ධතිඹක් ඹහත්කහලීන කයමින් ඳත්හ දගන ඹහභ. 

1988 අංක 68 දයණ දඳොදවොය විධිභත් කිරීදම් ඳනත විධිභත් ්රිඹහත්භක කිරීභ, විදයහනුකර 

දඳොදවොය නිර්දද්ලඹන් ඳදනම් කයගනිමින් දඳොදවොය අලයතහඹ නිළයදි වුනනහ ගළනීභ, 

දඳොදවොය අලයතහඹ නිළයදි දේරහට පුයහ දීභ තවවුරු කිරීභ,දඳොදවොය ර ප්රමිතිඹ වහ 

ගුණහත්භකබහඹ තවවුරු කිරීභ, ඒ ඒ දඵෝග වහ නිර්දද්ශිත දඳොදවොය බහවිතඹ විධිභත් කිරීභ, 

යජදේ දඳොදවොය වනහධහය ළඩටවන විධිභත් ්රිඹහත්භක කිරීභ, දඳොදවොය ම්ඵන්ධ 

කහර්ඹඹන්හි නියුතු ආඹතන ර කහර්ඹඹන් විධිභත් කිරීභ වහ ආඹතන ලක්තිභත් කිරීභ, දඳොදවොය 

බහවිත දෂේත්රදේ  අක්රමිකතහඹන් අභ කිරීභ වහ දඳොදවොය පිළිඵ නිර දතොයතුරු ප්රකහලඹට ඳත් 

කිරීභ අයමුණු කය ගනිමින් ජහතික දඳොදවොය දල්කම් කහර්ඹහරඹ සිඹ කහර්ඹබහයඹ දභදවඹනු 

රළදබ්.  

ජහතික දඳොදවොය දල්කම් කහර්ඹහරඹට ඳළරී ඇති ගකීභ වහ කහර්ඹබහයඹ භළනවින් ඉටු කිරීභ 

වහ තහක්ණික වහ ංර්ධන අංලඹ, ආර්ථීක විලසදල්ණ වහ දඵදහ වළරීදම් අංලඹ, දඳොදවොය  

ආනඹනඹ වහ දතොග ඳහරන අංලඹ ව කශභනහකයණ ංර්ධන අංලඹ දර ප්රධහන ලදඹන් අංල 

04 ක් ඹටදත් ්රිඹහත්භක දේ.  

 

ඒ ඒ දිසත්රික්ක ර දඳොදවොය අලයතහඹන්, දතොග තත්ත්ඹන් වහ දඵදහවළරීභ පිළිඵ 

භනහ ම්ඵන්ධීකයණඹක් තවවුරු කිරීභ වහ විදලේ නිඹහභන ඒකකඹක් ද ්රිඹහත්භක දේ. ජහතික 

දඳොදවොය දල්කම් කහර්ඹහරඹ දත ඳළරී ඇති ගකීම් වහ යහජකහරි දිසත්රික් භට්ටමින් දභදවඹවීභ 

වහ දළනට දිසත්රික්ක 21 කට වකහය අධයක්රුන් ඳත් කය ඇති අතය, එභ නිරධහරින් විසින් 

දිසත්රික් දල්කම්රුන්දේ ෘජු අධීක්ණඹ ඹටදත් යහජකහරී ඉටු කයනු රළදබ්. 
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ත්හක්ිවක වහ ාංර්ධන අාංලඹ 
 

තත්ත් විලසදල්ණඹ කයන රද දඳොදවොය ප්රභහණඹ (දභ.දටො) (2015. 08. 31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ආර්ථීක විලසමල්ණ වහ මඵදහ වළරීමේ අාංලඹ 
 

2014/2015 භවකන්නඹ වහ වී ගහකයන භූමි ප්රභහණඹ වහ දඳොදවොය නිර්දද්ල ඳදනම් කය  

ගනිමින් දඳොදවොය අලයතහඹ අනු දඵදහවළරීභ දම් නවිට අන් කය ඇත. 2015 ඹර කන්නඹ 

වහ වී ගහකයන භූමි ප්රභහණඹ වහ දඳොදවොය නිර්දද්ල ඳදනම් කය ගනිමින් දඳොදවොය අලයතහඹ 

තක්දේරුකය දඵදහවළරීභ අන්කය තිදබ්. 

 

 

 

මඳොමවොය ර්ගඹ  

 

එකතුම 

(මභ.මටො) 

යරිඹහ  220 550.05 

මියුරිමඹට් ඔෂස මඳොටෆස  130 634.65 

ත්රිත් සුපිරි මඳොසමප්තිට්  51 226.31 

ඇමභනනිඹේ ල්මප්තිට්  53 730.00 

කීයයිට්  6 703.93 

සින්ක් ල්මප්තිට්  1 062.90 

ඩයි ඇමභනනිඹේ මඳොසමප්තිට්  3 975.05 

කළල්සිඹේ ඇමභනනිඹේ නයිමේට්  115.00 

එප්තිේ මනල්ට්  598.96 

කළල්සිඹේ නයිමේට්   100.00 

ඇන්වයිඩ්රස භළ නිසිඹේ ල්මප්තිට්   - 

මඵනමර්ට්  126.00 

ල්ඳර් මඵන්මටොනයිට්  10.00 

භළ නිසිඹේ නයිමේට්  - 

භළ නිසිඹේ ල්මප්තිට් මභොමනොවයිඩ්මර්ට්  10.00 

මුහුදු ඳළශෆට් නිසහයකඹ (Seaweed)   - 

දිඹය මඳොමවොය (ීටර්)  216 462.00 

මිශ්ර මඳොමවොය   692 544.47 
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2014/ 2015 භව කන්නඹ 

 

කහයණඹ භවහ හරි භහර්ග සුළු හරි භහර්ග ර්හදඳෝෂිත එකතු  

ගහ ඉරක්ක 

(දවක්) 

347,048.74 200,549.51 214,258.00 761,856.25 

  

කහයණඹ  යරිඹහ     

(මභ.මටො) 

ී.එස.පී     

(මභ.මටො) 

එේ.ඕ.පී 

(මභ.මටො) 

එකතුම      

(මභ.මටො) 

මඳොමවොය 

අලත්හඹ 

142,706.15 35,510.89 44,000.31 222,217.35 

මඳොමවොය මඵදහ 

වළරීභ 

132,374.03 31,757.87 38,538.45 202,670.36 

 

2015 ඹර කන්නඹ 
 

කහයණඹ භවහ හරි භහර්ග සුළු හරි භහර්ග ර්හමඳනෂිත් එකතුම  

ගහ ඉරක්ක 

(මවක්) 

315,133.00 142,002.20 81,238.80 538,374.00 

 

කහයණඹ  යරිඹහ     

(මභ.මටො) 

ී.එස.පී     

(මභ.මටො) 

එේ.ඕ.පී 

(මභ.මටො) 

එකතුම      

(මභ.මටො) 

මඳොමවොය 

අලත්හඹ 

104,086.54 26,150.03 31,935.84 162,172.42 

මඳොමවොය මඵදහ 

වළරීභ 

88,093 21,655 25,058 134,806 

 

2015 ජලි 30 දිනට යජදේ දගොවිඳශ වහ යහජය ආඹතන තු කුඹුරු ඉඩම් ර වී ගහ වහ  

ද වනහධහය භත දඳොදවොය ළඳයීභ ඳවත ඳරිදි දේ. (දභභ දඳොදවොය, ඇභුනම් දඳොදවොය ලින් රඵහ දී 

ඇත.) 
 

2014/2015 භව කන්නඹ 
 

ගහ ඉරක්කඹ 

(මවක්) 

 යරිඹහ  

(මභ.මටො) 

ී.එස.පී 

(මභ.මටො) 

එේ.ඕ.පී 

(මභ.මටො) 

එකතුම 

(මභ.මටො) 

1783.52 

 

1224 

 

67 

 

76 

 

1367 

 

  
 

2015 ඹර කන්නඹ  
  

ගහ ඉරක්කඹ 

(මවක්) 

 යරිඹහ  

(මභ.මටො) 

ී.එස.පී 

(මභ.මටො) 

එේ.ඕ.පී 

(මභ.මටො) 

එකතුම 

(මභ.මටො) 

1198.92 311.874 49.540 54.820 416.234 
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මඳොමවොය ආනඹනඹ වහ මත්ොග ඳහරන අාංලඹ 
 
 1988 අංක 68 දයන දඳොදවොය විධිභත් කිරීදම් ඳනත ංදලෝධනඹට දඳොදවොය උඳදද්ලන 
බහට දඹොමු කය ඇත. 
 

 දඳොදවොය යහඹකත් කහර්ඹඹන් වහ න ඵරඳත්ර නිකුත්කිරීභ  වහ ඳළයණි ඵරඳත්ර අලුත් 
කිරීභ භනහ ඳසුවිඳයභක් ඹටදත් ්රිඹහත්භක ඇත. 

 

ආනඹනඹ කස කිරීභ 

න ඵරඳත්ර අලුත්කිරීේ න ඵරඳත්ර අලුත්කිරීේ 

ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 
- 

- 09 48 46 - - 13 12 

 
 

නිසඳහදන මඵදහවළරීභ ව අමරවිකිරීභ 

න ඵරඳත්ර අලුත්කිරීේ න ඵරඳත්ර අලුත්කිරීේ 

ඉරක්ක

ඹ 

ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ ඉරක්කඹ ප්රගතිඹ 

- 02 04 03 - 208 127 77 

 

 න ඵරඳත්ර නිකුත්කිරීභ භඟින් රුපිඹල් 275,000ක් ව ඳළති ඵරඳත්ර අලුත්කිරීභ භඟින්  
1,190,000 දර අඹකය යජදේ ගිණුභට ඵළයකය තිදබ්. 
 

 දඳොදවොය උඳදද්ලන කමිටු රැසවීභ ජනහරි, අදප්රේල් ව ජලි භහ ර ඳත්හ ඇත. මීශඟ රැසවීභ 
ඔක්දතෝම්ඵර් භහදේ දී ඳළළත්වීභට කටයුතු දඹොදහ තිදබ්. 

 

 යහජය දඳොදවොය භහගම් තු  දතොග තත්ත්ඹ පිළිඵ දතොයතුරු ඳවත දළක්දේ. 
 

 

කහයණඹ  යරිඹහ     

(මභ.මටො) 

ී.එස.පී     

(මභ.මටො) 

එේ.ඕ.පී 

(මභ.මටො) 

2015. 01. 01 දිනට ඳළති මත්ොග 

ත්ත්ත්ඹ  

 

32,082.81 7,736.23 5,746.61 

2015 .08.31  දක්හ ආනඹනඹ වහ 

අමනකුත් රළබීේ 

 

113,453.86 29,548.66 44,199.80 

2015. 08. 31 දක්හ මඵදහවළරීේ      

(වී වහ අමනකුත් මඵනග) 

 

118,744.43 26,848.57 33,774.87 

2015. 08. 31 දිනට මත්ොග ත්ත්ත්ඹ 26,792.24 10,435.92 16,171.54 
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 දඳෞද්ගලික දඳොදවොය භහගම් තු දතොග තත්ත්ඹ පිළිඵ දතොයතුරු ඳවත දළක්දේ. 
 

කහයණඹ  යරිඹහ     

(මභ.මටො) 

ී.එස.පී     

(මභ.මටො) 

එේ.ඕ.පී 

(මභ.මටො) 

2015. 01. 01 දිනට ඳළති මත්ොග 

ත්ත්ත්ඹ  

13,234.4 106.0 4,276 

2015 මර් ජුලි දක්හ ආනඹනඹ 

වහ අමනකුත් රළබීේ 

63,900 14,250 48,550 

2015. 07. 31 දක්හ මඵදහවළරීේ      

(වී වහ අමනකුත් මඵනග) 

27,266.49 16,344.76 12,824.19 

2015. 07. 31 දිනට මත්ොග 

ත්ත්ත්ඹ 

49,867.91 1,988.76 40,001.81 

 

 දඳොදවොය වනහධහය  ළඩටවන ඹටදත් දගවීම් විසතය ඳවත දක්හ ඇත. 
 

කහයණඹ මගන රද මුදර 

(රු.ණිලිඹන)2015. 08. 31 දිනට 

වී මඳොමවොය වනහධහයඹ වහ 17.2 

මනත් කෘෂි වහ ළවිලි මඵනග වහ 3.8 

 

 දඳොදවොය ප්රම්ඳහදනඹට අදහශ ඳවත වන් කමිටු රැසවීභ ඳත්හ සිඹ කහර්ඹබහයඹ ඉටු කය 
ඇත. 
 

කමිටු න්සවීේ ගණන 

අභහත් භණ්ඩරඹ ඳත් කර සථහය ප්රේඳහදන ළරසුේ කමිටු - 

එක් එක් කහර්තුම වහ මඳොමවොය හිවජ් මිර ීනයණඹ කිරීමේ කමිටු 04 

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

2015. 01. 01 
දිනට ඳළති 
දතොග 
තත්ත්ඹ  

2015 .08.31  
දක්හ 

ආනඹනඹ වහ 
අදනකුත් 
රළබීම් 

2015. 08. 31 
දක්හ 

දඵදහවළරීම්      
(වී වහ අදනකුත් 
දඵෝග) 

ම
භ

.ම
ට
ො 

යහජ් භහගේ තුම මඳොමවොය මත්ොග 

 යරිඹහ(දභ.දටො) ටී.එස.පී(දභ.දටො) එම්.ඕ.පී(දභ.දටො) 
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 2015. 08. 31 දින න විට  ආනඹනඹ කිරීභට ළරසුම් කයන රද දඳොදවොය  ඳංගු (Quota) ඳවත 
දළක්දේ. 
  

මඳොමවොය ර්ගඹ හර්ෂික මඳොමවොය අලත්හඹ (මභ.මටො) 

 යරිඹහ 254,900.00 

ී.එස.පී 71,650.00 

එේ.ඕ.පී 95,550.00 

 

 2015 ර්ඹ වහ දඳොදවොය වනහධහයඹ දනුදන් ඇසතදම්න්තු කයන රද මුදර රු. බිලිඹන 

38කි. 
 

දිසත්රික් භට්ටමින් රිඹහත්භක ළඩටවන් ර ප්රගතිඹ  

(2015 ජ්නහරි සිට අමගනසතුම දක්හ) 

 

දිසත්රික්කඹ පුහුණු 

ළඩටවන්  

ප්රතිරහීනන් හේඳල් ගඵඩහ ඳරීක්හ වහ 

මත්ොග ත්හඳනඹ 

විඹදේ (රු.) 

ප්රධහන කහර්ඹහරඹ 388  

මකොශඔ 9 283 9 15 88,905 

ගේඳව 4 200 6 27 89,000 

කළුත්ය    20  

ගහල්ර 4 200 15 18 66,000 

භහත්ය    25 10,000 

වේඵන්මත්ොට 2 95  36 23,000 

යත්නපුය 2 250 12 18 16,000 

කෆගල්ර 3 310 25 20 105,000 

භවනුය 18 600 34 116  

නුයඑළඹ 5 200 20 22 131,000 

භහත්මල් 1 50 11 26 78,000 

කුරුණෆගර 8 367 22 64 78,680 

පුත්ත්රභ 3 185 18 32 65,000 

අනුයහධපුය 1   9 15,334 

මඳොමශොන්නරු 7 460 10 11 64,000 

අේඳහය   20 635 11,000 

ත්රිකුණහභරඹ 3 150  5 28,000 

භඩකරපු   22 17 40,000 

ඵදුල්ර 5 250 2 31 153,220 

මභොණයහගර 2 100    

වනිඹහ 2 75 10 5 72,000 

මුළු එකතුම     1,134,139 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

2016 ය වහ ළරසුේකය ඇති ළඩටවන් වහ ඉරක්ක 
 

1. දඳොදවොය ආනඹනකරුන් වහ නිසඳහදකයින් ලිඹහඳදිංචි කිරීභ. 

 

2. දඳොදවොය ආනඹනඹ, දතොග ඳහරනඹ වහ දඳොදවොය දඵදහවළරීදම් කටයුතු දභදවඹවීභ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  2015/2016 භව වහ 2016 ඹර කන්න වහ වී ගහට අලය දඳොදවොය දඵදහ වළරීභ. 

 

 

විසත්යඹ අමප්තික්ෂිත් ඉරක්ක  

මෂේත්ර භට්ටමින් හේඳල් ඳරික්හ 350 

ආනඹනඹකරුන්ම  හේඳල් ඳරික්හ 1100 

 

4. වනහධහය දඳොදවොය වහ දගවීම් කටයුතු සිදුකිරීභ. 

 
 

5. දගොවීන් වහ යහකයින් පුහුණු කිරීභ වහ ළඩටවන් දභදවඹවීභ. 

 

විසත්යඹ අමප්තික්ෂිත් ඉරක්ක  

විධිභත් මඳොමවොය බහවිත්ඹ පිළඵ මගොවීන් දළනුත් කිරීමේ 

ළඩටවන 

125 

විධිභත් මඳොමවොය බහවිත්ඹ පිළඵ  නිරධහරින් දළනුත් කිරීමේ 

ළඩටවන   

60 

 
 
 
 
 
 

විසත්යඹ අමප්තික්ෂිත් ඉරක්ක  

 ප්රධහන ගඵඩහර මත්ොග ඳරීක්හ 350 

 ප්රමේශීඹ ගඵඩහර  මත්ොග ඳරීක්හ 140 

ඵරඳත්ර රඵහදීමේ දී මඹනගත්හඹ ඳරීක්හ 75 

හේඳර රඵහගළනීමභන් ඳසු මත්ොග ඳරීක්හ 1000 
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 

9'11  iS$i ,xld fmdfydr iud.u 

කහර්ඹබහයඹ. 

දභභ භහගදම් මලික කහර්ඹබහයඹ න්දන් දත්, දඳොල් වහ යඵර් ඹන හම්ප්රදහයික අඳනඹන 

දඵෝගඹන්  වහ අදනකුත් කෘෂි දඵෝගඹන් වහ අලය සිඹලුභ දඳොදවොය ර්ගඹන් ආනඹනඹ, 

නිසඳහදනඹ තයඟකහරී දශදඳර තුශ අදරවි කිරීභ වහ දඵදහවළරීභ දේ. 

දගොවි ජනතහ දත වන මිරට  දඳොදවොය රඵහ දීදම් ළඩපිළිදදරහි ප්රමුඛතභ ආඹතනඹ 

ලදඹන් වී ගහ වහ අලය වනහධහය දඳොදවොය භසත ප්රභහණදඹන් 70 කට ආන්න 

ප්රභහණඹක් දියින පුයහ දඵදහ වළරීභට කටයුතු කයයි.  යජඹ විසින් ප්රකහශිත අදනකුත් දඵෝග වහ 

වනහධහය දඳොදවොය රඵහ දීදම් ්රිඹහලිඹ තුශ දඳෞද්ගලික දඳොදවොය භහගම්  භඟ තයඟ කයමින් 

දශදඳර තුශ විලහර දශදඳර දකොටක් අත්ඳත් කය ගළනීභට වළකි ඇත.  

මඵදහවළරීේ ජ්හරඹ 

දභභ භහගදම් ප්රධහන ඳරිඳහරන කහර්ඹහරඹ වහ භධයභ ගඵඩහ ංකීර්ණඹ ත්තර, හුණුපිටිදේ පිහිටහ 

ඇති අතය භසත දියිනභ ආයණඹ න ඳරිදි දිසත්රික් දඳොදවොය ගඵඩහ 51 කින් භන්විත අදරවි 

වහ දඵදහවළරීදම් පුළුල්  ජහරඹකින් යුක්ත දේ. ප්රධහන ගඵඩහ ංකීර්ණදේ දඳොදවොය දභ්රික් දටොන් 

67,000 ක් ද, දඳොදශොන්නරු ප්රධහන ප්රහදද්ශීඹ ගඵඩහ ංකීර්ණදේ දභ.දටො. 18,500 ක් ද ඇතුලු 

දියින පුයහ පිහිටි සිඹලුභ ප්රහදද්ශීඹ ගඵඩහර දභ.දටො. 146,055 ක ඳභණ ගඵඩහකිරීදම් ඳවසුකම් 

ලින් භන්විත දේ. 

ආඹත්නික ප්රගතිඹ 

 2014 ර්දේ ආසිඹහතික හර්ෂික හර්තහ තයඟහලිඹට අඳ භහගදම් හර්ෂික හර්තහ 

දත්රිඳත් වී ඇත. (SAFA Best presented Annual Report - 2014)  
 

 ISO 14001:2004 SLS ඳරිය කශභනහකයණ ඳද්ධති වතිකඹ රඵහ ගළනිභ. 

 

 

 

 

 Taiki Akimoto 5S Awards Competition 2014 වතිකඹ රඵහගළනීභ.  
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2015 ප්රගතිඹ වහ 2016 ාංර්ධන ළඩටවන් 

 HRM Awards වතිකඹ රඵහ ගළනීභ. 

 

2015.08.31 මනි දිනට මුර වහ මබෞතික ප්රගතිඹ 
 වී වනහධහය වහ අමනකුත් මඵනග වනහධහය මඳොමවොය 

 

හඳෘතිඹ/ 

ළඩටවන 
රිඹහකහයකේ 

2015 

ප්රතිඳහද

න රු.මි. 

 

(T)      

(P) 

කහර්තුමභඹ මබෞතික ඉරක්කඹ වහ ප්රගතිඹ 

(මුච්චිත් අගඹ) 
භසථ 

මබෞතික 

ඉරක්කඹ 

මභ.මටො. 1 කහර්තුම 2 කහර්තුම 

2015 ජුලි 

ව 

අමගොසතුම 

4 

කහර්තුම 

දඳොදවොය 
ආනඹනඹ වහ 
දඵදහවළරීභ. 

වනහධහය වී 
දඳොදවොය 
දඵදහවළරීභ 

15,575 
 (T)   28,315 71,964 35,589 109,348 245,216 

(P) 21,410.1 86,745.5 3,052.5 - 111,208 

දඳොදවොය 
ආනඹනඹ, 
දභයටින් 

මිරදිගළනිභ වහ 
මිර/ අමිර දර 
දඳොදවොය 
දඵදහවළරීභ. 

අදනකුත් 
දඵෝග වහ 
වනහධහය 
දඳොදවොය 
දඵදහවළරීභ 

6,832 

 (T)   22,664 33,401 26,243 36,980 119,288 

(P) 23,171.2 26,411.9 21,833.9 - 71,417 

 

2016 ර්මේ ාංර්ධන ළරසුේ 
 

 2016.03.31 න දිනට වී වනහධහය දඳොදවොය දභ.දටො. 245216.000 ක් අදරවි කිරිභ. 

 2016.03.31 න දිනට අදනකුත් දඵෝග වනහධහය දඳොදවොය දභ.දටො. 120,000.000 ක් 

අදරවි කිරිභ. 

 කතයගභ, අනුයහධපුයඹ ව කිලිදනොච්චි ඹන ප්රදද්ලර නිහඩු නිදක්තන ඉදි කිරිභට 

දඹෝජිත ඇත. 

 ආඹතනදේ දඳොදවොය දගොඩඵෆභ වහ ඳළටවීභ වහ දෂෝක්ලිෂසට් එකක් මිරදි ගළනිභට 

ළරසුම් කය තිබිභ. 

 250 kw ක දජනදර්ටයඹක් ආඹතනඹට මිරදි ගළනිභට ළරසුම් කය ඇත. 

 ප්රහදද්ශීඹ දඳොදවොය ගඵඩහ ඳද්ධතිඹ ඡහරගත කය න  ඳරිගණක ඳද්ධතිඹ වදුන්හදීභට 

ළරසුම්කය ඇත. 

හඳෘතිඹ/ 

ළඩටවන 
රිඹහකහයකේ 

2015 

ප්රතිඳහදන 

රු.මි. 

ඉරක්කඹ 

(T) / 

ප්රගතිඹ    

(P) 

කහර්තුමභඹ මුර (රු.මි.) ඉරක්කඹ වහ ප්රගතිඹ 

(මුච්චිත් අගඹ) 

1 කහර්තුම 2 කහර්තුම 

2015 ජුලි 

ව 

අමගොසතුම 

4 

 කහර්තුම 

දඳොදවොය 
ආනඹනඹ වහ 
දඵදහවළරීභ. 

වනහධහය වී 
දඳොදවොය 
දඵදහවළරීභ 

15,575.00 

 (T)   1,780.00 4,591.00 2,227.00 6,977.00 

(P) 1,359.62 5505.35 194.31 - 

දඳොදවොය 
ආනඹනඹ, 
දභයටින් 
මිරදිගළනිභ 
වහ මිර/ අමිර 
දර 
දඳොදවොය 
දඵදහවළරීභ. 

අදනකුත් 
දඵෝග වහ 
වනහධහය 
දඳොදවොය 
දඵදහවළරීභ 

6,832.00 

 (T)   1,298.00 1,913.00 1,503.00 2,118.00 

(P) 1,352.19 1,558.54 1,281.20 - 
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කහර්ඹ බහයඹ 

දියිදන් වී ගහ වහ අලය කයන දඳොදවොය ප්රභහණදඹන් 35  ක ප්රභහණඹක් ආනඹනඹ දකොට 

දියිදන් පිහිටි දගොවිජන දේහ භධයසථහන වයවහ දගොවිජනතහ දත වනහධහය දඹෝජනහ ක්රභඹ 

ඹටදත් වන මිශට හිඟඹකින් දතොය නිඹමිත දේරහට ඳඹහදීභ ව අදනකුත් දඵෝග වහ අලය 

කයන සිඹලුභ මිර ව අමිර දඳොදවොය දගොවිජන දේහ භධයසථහන වයවහ දියින පුයහ විසිරී සිටින 

අදරවි නිදඹෝජිත ජහරඹන් වයවහ දගොවිජනතහ දත වනහධහය මිශ ඹටදත් රඵහ දීභ. 

ාංවිධහන ජ්හරඹ  

 සී/ දකොශම දකොභර්ල් දඳොදවොය භහගභ ප්රධහන ගඵඩහ ංකීර්ණඹ ඇතුළු ඳරිඳහරන ඒකකඹ 

ත්තර හුණුපිටිදේ අක්කය 12 ඳභණ භූමි බහගඹක පිහිටහ ඇති අතය දියින පුයහ විවිධ දිසත්රික්කර 

පිහිටි ප්රහදද්ශීඹ ගඵඩහ 17 කින්ද භන්විතඹ. එඹට අභතය දියින පුයහ පිහිටි දගොවිජන දේහ 

භධයසථහන සිඹල්රභ භහගදම් අදරවි නිදඹෝජිතඹන් ලදඹන් කටයුතු කයනු රඵයි. දභභ භහගභ 

කශභනහකරුන් ඇතුළු දේක දේවිකහන් 137 දදදනකුදගන් භන්විත කහර්ඹඹ භ්ඩඩරඹකින් 

යුක්ත දයි.     

2015 ජ්නහරි 01 සිට අමගනසතුම 31 දක්හ විකුණුේ 

(වනහධහය මිර ඹටමත් අතුමරුමඵනග ) 

 

භහඹ 

මඳොමවොය ර්ගඹ (මභ.මටො)  

යරිඹහ ී.එස.පී එේ.ඕ.පී අමනකුත් 

මඳොමවොය 

එකතුම 

(මභ.මටො.) 

විකුණුේ 

ආදහඹභ 

(රු.000) 

ජ්නහරි 1578 333 213 9 2133 45,854 

මඳඵයහරි 2821 314 347 35 3517 75,621 

භහර්තුම 3177 354 515 62 4108 88,316 

අමප්රේල් 1170 413 958 68 2609 56,092 

භළයි 2763 775 722 640 4900 105,352 

ජ්රනි 2871 939 613 264 4687 100,776 

ජුලි 2171 771 585 185 3712 79,812 

අමගනසතුම 1235 366 480 192 2273 48,859 

එකතුම 17785 4267 4433 1455 27939 600,682 
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2015 ජ්නහරි 01 සිට අමගනසතුම 31 දක්හ විකුණුේ(වනහධහය මිර ඹටමත් වී ගහ)  

 
දිසත්රික්කඹ මඳොමවොය ර්ගඹ (මභ.මටො) විකුණුේ 

ආදහඹභ 

(රු.000) 

යරිඹහ ී.එස.පී එේ.ඕ.පී එකතුම 

(මභ.මටො.) 

අේඳහය 5,070 1,172 1,228 7,471 31,974 

අනුයහධපුය 5,078 1,250 1,397 7,725 33,062 

ඵදුල්ර 1,797 456 506 2,758 11,805 

භඩකරපු 1,359 305 298 1,962 8,397 

මකොශම 47 24 51 123 524 

ගහල්ර 172 92 186 449 1,924 

ගේඳව 244 83 180 506 2,165 

වේඵන්මත්ොට 2,758 636 709 4,103 17,559 

කළුත්ය 297 156 328 781 3,345 

නුය 228 70 116 414 1,770 

කිලිමනොච්චිඹ 397 94 114 606 2,592 

කුරුණෆගර 4,272 1,085 1,168 6,525 27,928 

භන්නහයභ 1,708 349 386 2,443 10,455 

භහත්මල් 651 161 179 991 4,240 

භහත්ය 448 183 389 1,020 4,366 

මභොණයහගර 1,895 449 506 2,850 12,199 

මුරතිවු 505 117 127 749 3,204 

නුය එළඹ 388 101 113 602 2,575 

මඳොමශොන්නරු 3,803 869 945 5,617 24,039 

පුත්ත්රභ 1,283 298 314 1,896 8,113 

යත්නපුය 655 181 223 1,060 4,535 

ත්රිකුණහභමල් 2,408 566 617 3,591 15,371 

වනිඹහ 1,127 278 310 1,715 7,340 

එකතුම 36,590 8,975 10,360 55,957 239,482 
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ර්ත්භහන ත්ත්ත්ඹ 

දත් ගහ වහ 50  ක් ඳභණ දයොක් දඳෝසදේට් බහවිතහ කයයි. යඵර් ව දඳොල් ගහන් 

වහ අනුපිළිදලින් 20  ක් ව 25  ක දකොටක් හිමිකයදගන ඇත. යට තුශ භූදගෝලීඹ ලදඹන් 

තළන තළන පිහිටි දත්, යඵර් ව දඳොල් ගහකරුන් මිලිඹන 1.2 ට ඩහ ළඩි අතය, නම් ලදඹන් 

කුඩහ දත් තුහිමිඹන් 263,018, දත් තු 1,740, යඵර් තුහිමිඹන් 250000 ව කුඩහ දඳොල් 

තුහිමිඹන් 708,448 ක් දරට ඛන්ඩනඹ දේ. දත් අංලඹ තුටුදහඹක භට්ටභක සිටීභට තදුයටත් 

දඳොදවොය බහවිතහ කශ යුතු න අතය යඵර් ව දඳොල් ඹන දඵෝග වහ දඳොදවොය බහවිතදේ දී 

නිර්දද්ශිත භට්ටභට ඩහ අඩු අගඹකින් දඳොදවොය බහවිතහ කිරීභ සිදුදේ. 

එප්තිඳහර මයොක් මඳොසමප්තිට් මඳොමවොය වහ බහවිත්හ කයන ප්රතිලත්ඹන්:- 

 

 

 

 

 

 

 

අදේ දොඹහගළනීම් රට අනු දත්, යඵර් වහ දඳොල් ඹන අංල රට හර්ෂික දභ්රික් දටොන් 

100,000 ක ඳභණ දියුණු කර වළකි දශඳරක් එේඳහර දයොක් දඳෝසදේට් වහ ඇත. මීට 

අභතය ඉවශ දරේණිදේ එේඳහර දයොක් දඳෝසදේට් වහ හර්ෂික දභ්රික් දටොන් 100,000 ක 

ඳභණ රගහකය ගත වළකි දශඳරක් අඳනඹන මුදල් දඵෝග ව ඳශතුරු දඵෝග වහ ඳතී. යජඹ 

විසින් සිදුකයන ංර්ධන යහඳෘති රට අනු උතුරු වහ නළදගනහිය දේගදඹන් ංර්ධනඹ දමින් 

ඳතී. එභනිහ, එේඳහර දයොක් දඳෝසදේට් වහ ඉවශ ඹන ඉල්ලුභක් ඳතී. 
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බහවිත්ඹ (MT)  

 

කහර ඳයහඹ 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

විකුණුේ (MT) 49,592 56,089 56,759 54,606 57,499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භහගමේ පිරිළටුභ (රු) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

භහගමේ රහබඹ (රු) 

කහර ඳයහඹ 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

පිරිළටුභ 

(රු.) 
390,000,000 491,000,000 399,000,000 499,000,000 530,000,000 

කහර ඳයහඹ 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

රහබඹ (රු.) 126,000,000 201,000,000 137,000,000 172,000,000 93,000,000 
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කහර ඳයහඹ 

භහගමේ පිරිළටුභ (රු) 
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යටට මඳොමවොය උඳහඹ භහර්ගික අලත්හඹ 

තියහය ංර්ධන ප්රතිඳත්ති රට අදහශ දද්ශීඹ ත්කම්ර මුළු ප්රථිපරඹභ රළදඵන ඳරිදි 

අසනු දනරහ ගළනීභ ම්ඵන්ධ ්රිඹහභහර්ග කදහ, දකදේ ්රිඹහත්භක දේද ඹන්න ප්රධහනභ ගළටළු 

වී ඇත. කෘෂිකහර්මික දදඳහර්තදම්න්තු විසින් දීර්ඝකහලීන පුළුල් ්රිඹහත්භක කයන රද 

යහඳෘතිඹට අදහර ර්තභහනදේ දී ආනඹනඹ කයන ්රිඳල් සුඳර් දඳොසදේට් (TSP) දනුට සිංගල් 

සුඳර් දඳොසදේට් (SSP) ගහබිම් වහ එක වහ භහන කහර්ඹක්භ දඹොදහ ගත වළකි ඵට නිර්දද්ල 

කය තිදබ්. 

වී වහ එශළු පරදහන් වහ නිසඳහදනඹ කයන රද දකටිකහලීන දඳොදවොය හර්ථකත්ඹ කයහ 

රඟහදමින් ඳතී. 

1) දඳොසදේට් දඳොදවොය ස ප්රභහණහත්භකබහඹ කයහ රඟහවීභ. 

2) යකට ්රිඳල් සුඳර් දඳොසදේට් (TSP) ආනඹනඹ වහ ළඹන රුපිඹල් බිලිඹන 20ක 

විදද්ල විනිභඹ     ඉතිරිකය ගත වළකිවීභ 

3) කුගඩු දයෝග ළනි දයෝග තත්ත්ඹන්දගන් දතොය ඹවඳත් දෞඛය ම්ඳන්න භහජඹක් 

ඇතිකිරීභ. දරො දඳොසදේට් නිධි 414 කින් අඩුභ කළඩ්මිඹම් (Cadmium) ප්රභහණඹක් හිත 

ඳශමු දවඹ අතදර් එේඳහර දඳොසදේට් නිධිඹ ඇත. 

යට තුමශ ගහන් වහ එප්තිඳහර මඳනසමප්තිට් නිධිමඹහි මඳොමවොය බහවිත්ඹ ර්ධනඹ 

කිරීභ. 

ළඩිදියුණු කිරීදම් යහඳෘතිඹ භඟින් මලිකභ උගත් ගහකරුන්, සුළු ඉඩම් හිමිඹන්, 

න්නන් වහ දඳොදවොය බහවිතදඹන් උඳරිභ ප්රදඹෝජන ගන්නහ පුද්ගරඹන්ට උඳදදස දදන රද අතය, 

ඳවත ආකහයදඹන් ඔවුන්දේ දළනුත්ඵ පිළිඵ ඳරීක්ණ සිුන දකදර්. 

1. දඳොදු ඵතහ - ම්භන්ත්රණ, ළඩමුළු වහ රැසවීම් ඳළළත්වීභ. 

2. පුද්ගලික විකුණුම්-පුද්ගර ංචහය, දඳොදවොය ගණුදදනුකරුන්දේ ඳත් කිරීම්, ෘජු 

අදරවිකයණඹ 

3. දභඹට අදහර නිරඳණඹ කයන රද ලිඹදිර දකොටස කස කිරීභ 

4. ඒකහඵද්ධ භහජ ගකීභ ළඩටවන (CSR) 
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නිසඳහදිත් ධහරිත්හඹ ළඩිකිරීභ. 

ජහතික අලයතහඹ වහ එේඳහර දයොක් දඳෝසදේට් තදුයටත් ළඳයිඹ වළකි ඵ වතික 

කයගත යුතුඹ. භන්දඹත්, එඹ ළශකිඹ යුතු දර හභහනය අඳනඹන ආදහඹම් ළඩිකිරීභ වහ 

ඳත්හදගන ඹහභටත් දහඹකත්ඹක් ඳඹන අතය, ළවිලි දඵෝග අසළන්න ඉවශ නළංවීභටත් ෘජුභ 

ජහතික ආර්ථිකඹට දහඹක දේ. අඳ දඳොසදේට් වහ ඇති ඉල්ලුභ පුයහලීභට දනොවළකි නම්, විකල්ඳ 

දඳොසදේට් දඳොදවොය දර ආනඹනික දයොක් දඳොසදේට් (IRP) ත්භන් ඉල්ලුභ පුයහලීභ වහ 

ආනඹනඹ කිරීභට සිදුවීභ තර්ජනඹක් වී ඇත. දභඹ වතික කිරීභ වහ ඳවත වන් පිඹයඹන් 

්රිඹහත්භක දමින් ඳතී. 

(අ) යහඳෘතිදේ කෘර් ේරහන්ට් එකක් සථහපිත කිරීභ. 

(ආ) 6 දයෝරර් ත්රළපීසිඹහභහකහය ඹන්ත්රහගහයඹ නවීකයණඹ කිරීභ. 

නවීකයණඹන් ඹනු එභ ඹන්ත්ර ර ධහරිතහඹන් ළඩිදියුණු කිරීභ ව ඵරඹ ඳරිදබෝජනඹ අඩු කිරීභයි. 

 

එප්තිඳහර මඳනසමප්තිට් මඳොමවොය නිධිමේ මකොේමඳනසට් මඳොමවොය ළඩි ලමඹන් 

බහවිත්ඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ. 

සහබහවික දියහඳත්න කහඵනික දද් භඟ එේඳහර දයොක් දඳොසදේට් ඳට උයහගළනීභ 

සිදුදේ. පිදුරු, දගොභ වහ ේලිරිසිඩිඹහ භඟ මිර කර දප්රොසදඳෝ දකොම්දඳොසට් නිසඳහදනඹ භඟින් 

කහඵනික දකොම්දඳෝසට් දඳොදවොය බහවිතඹ වහ නිසඳහදනඹ ඉවශ දළමිඹ වළකිඹ. 

හඳහයර විවිධහාංගීකයණඹ 

සිඹ රහබ රළබීදම් වළකිඹහ ඳත්හ ගළනීභට දභදවයුම් විවිධහංගීකයණඹ කිරීභ භහගදම් 

භතඹ විඹ. ඔවුන්දේ ලක්තිඹ වහ එභ අංලදේ අත්දළකීම්/ගකි යුතු යහජය ංවිධහනඹක් දර 

ළරකිල්රට ගනිමින් LPL ඳවත වන් යහඳෘතින් ළරසුම් කයන රදී. 

මඳොල් මඳොමවොය නිසඳහදනඹ 

දභභ යහඳෘතිඹ භඟින් මලිකභ දඳොල් දඳොදවොය මිරණඹ දඳොල් ත්රිදකෝ, ප්රදද්ලන 

කුරුණෆගර, පුත්තරභ, ව ගම්ඳව දිසත්රික්කරට ඵහයදදන රදී. අඳ විසින් දභභ යහඳෘතිඹ 

කුරුණෆගර දිසත්රික්කදේ කන්තදල් ළ ප්රදද්ලදේ 2014 දඳඵයහරි භ ආයම්බ කයන රදී. 

යඵර් මඳොමවොය නිසඳහදනඹ 

2014 අදගෝසතු භ  26 දින ඳත්න රද 238 න අධයක් භ්ඩඩර රැසවීදම් දී 2015 

ජනහරි සිට ්රිඹහත්භක න ඳරිදි යඵර් දඳොදවොය නිසඳහදනඹ භත යහඳෘති ්රිඹහකිරීභ වහ 

අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇත. දභභ ආඹතනඹ භඟින් ්රිඹහත්භක කයනු රඵන එකභ ්රිඹහලිඹ දේ. 

 


