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කාඵනික පඳොපවොය නි්ඳාදනඹ ප්රචලිත 
කිරීපේ යාඳෘතිඹ 

1. විධාඹක ායාාංලඹ 

ර්තභාන කෘෂිකර්භාන්තඹ පඵොපවෝ දුයට යා ඳතින්පන් යාඹනික පඳොපවොය, ඳළිපඵෝධනාලක 

ව ල් නාලක ැනි කෘෂි යාඹනික ද්රය බාවිතඹ භත ඹ. පභභ යාඹනික ද්රයඹන් ප ොවිබිේ ලින් 

කාන්දු න අතය ර්තභාන වා අනා ත ඳයපුය වා පකටිකාලීන වා දිගු කාලීන ඳාරිරික වා 

පෞඛ්ය  ැටලු නිර්භායඹ කයිනන් ්ාබාවික භූ ත  ජරඹ  දයඹ කයයි. අඳ යපේ ප්රධාන ලපඹන් 

ප ොවි බිේ ආශ්රීත නානනනන පව තු නිා ඇති වී තිපඵන  නිදන් ත කු ඩු පයෝ ඹ ඵයඳතර පෞඛ්ය 

 ැටළුක් වී ඇති අතය පභභ පව තු නිා පඵොපවෝ පදනා පයෝ ඹට ප ොදුරු වීපභන් භයයඹට ඳා 

ඳත් ඇත.  පභභ නිධන් ත කු ඩු පයෝ ඹ වා අධික කෘෂි යාඹන බාවිතඹ ව යාඹනික 

පඳොපවොය බාවිතඹ භඟ ේඵන්ධඹක් ඇති ඵට විල්ා පකපර්. එඳභයක් පනො පයෝ ඹට 

ප ොදුරු වන්ට වට මෟධ ව පෞඛ්ය ප ා ැඳීමභ වා භවජන ුදදල් ිනලිඹන  යනක් ැඹ 

න අතය එඹ යපේ ආර්ථිකඹට අභතය ඵයක් වී ඇත. පභපර  ජර දයඹට පිළිඹේ පඹදීභ වා 

ආර්ථික ලපඹන් ලකය නිැයදි කිරීපේ ්රභපදදඹක් පනොතිීමභ  ැටලුපද ඵයඳතරකභ තත් ග්ර 

කයන අතය ජීවීන්පේ අභිෘද්ධිඹ වා ඩාත් ඳරිය හිතකාමී පඵෝ  නි්ඳාදන ්රභ කයා  භන් 

කිරීපේ ැද ත්කභ තදුයටත් අඳ වට අධායයඹ කයයි. 

 

යාඹනික පඳොපවොය ප්රභායඹ අඩු කිරීභ වා කාඵනික ප ොවිතැන පභන්භ ඳට  පකොේපඳෝේ් 

පඳොපවොය  එකතු කිරීභ භඟින් ඳාාංශු ුවඹ වා ඹනඹ ැ ද දිණු ක කිරීභ වා අතයලය න අතය 

එඹ කාඵන්  ඵඩා කිරීපේදී ප්රධාන කාර්ඹබායඹක් ටු  කයන අතය පඳෝය ඳදාර්  යා තඵා  ැීමභට 

ව රඵා  ැීමභට දැ ද පර ඵරඳෑේ කයයි. පකොේපඳෝ්ේ පඳොපවොය නි්ඳාදනඹ ඳරියඹට , 

භාජඹට වා කෘෂිකර්භාන්තඹට ප්රපඹෝජන  යනාක් රඵාපදන ක්රිඹාලිඹකි. පඵෝ   ාපදදී 

පකොේපඳෝ්ේ ටතා අනර්ඝ පඳෝය ප්රබඹක් පර වැිනන්විඹ වැකි අතය ටවර පරදාීමතාඹක් රඵා 

 ැීමභ වා යාඹනික පඳොපවොය භඟ කාඵනික පඳොපවොය බාවිතා කිරීභ වයවා ටතා ටවශ 

අ්ැන්නක් රඵා  ත වැකි ඵටද ඳරික්යඹන් වයවා තවවුරු පකොට ඇත. දීර්ඝ කාලීන කාඵනික 

පඳොපවොය බාවිතා කිරීභ වයවා ඳාාංශු පබෞතික, යාඹනික ව ජජවීඹ රක්යද ැ ද දිණු ක වීභ සිදු 

පද. එපභන්භ නා රික ඳරියඹකදී පභඹ අඳද්රය කශභනාකයයඹ වා පඵපවවින් ගඳකාරී පද. 

අඳද්රය ්රභත් කශභනාකයයඹ සිදු කයන ්රභපදදඹක් පර පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ 

වැිනන්විඹ වැක.  

පකොේපඳෝේ් නි්ඳාදනඹ වයවා ඳරියඹට ඇති ප්රපඹෝජන  

- අඳද්රය කශභනාකයයඹට අ් ාක් ගදාවීභ 

- අඳද්රය ර අන්තර් ත පයෝ කායක වා ල්ඳැරෑටි ීමජ විනාල වීභ 

- ඳරියඹ පිරිසිදු තඵා  ැීමභට ඇති වැකිඹාක් රැීමභ  

- ඳරියඹ පභන්භ භූ ත ජරඹ දුයඹ අභ වීභ  
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පකොේපඳෝ්ේ බාවිතඹ නිා ඳප  ායත්බාඹ ටවශ ඹන අතය ටවශ අ්ැන්නක් රැීමභ වයවා 

ආර්ථික ාසි හිින පද. පභභගින් ලාක පඳෝක භතුලිත පඵෝ  රට රඵා  ැීමපේ වැකිඹා ටවශ 

ඹන අතය යාඹනික පඳොපවොය ර කාර්ඹක්භතාඹද ටවශ නාංා  ත වැක. එපභන්භ ඳාාංශු ඛ්ාදනඹ 

අභ න අතය ඳාාංශු භවා ජීවීන්පේ ව ක්ෂුද්රජීවීන්පේ ක්රිඹාකාරීත්ඹද  වයඹද ටවශ නාංා  ත 

වැක.   

 

2. ක්රිඹාත්භක කයන ආඹතනඹ පිළිඵ විත්ය 

1972 අාංක 11 දයන කෘෂිකාර්ිනක ීමති ත ාං් ා ඳනපත් විධිවිධාන ප්රකාය 1978 පඳඵයාරි භ 02 

න දින නිකුත් කයන රද අාංක 302/12 දයය අතිවිපල   ැේ නිපඹෝ ඹ භගින් ඡාතික කෘෂිකර්භ 

විවිධාාංගීකයය වා ජනාා ාංර්ධන අධිකාරිඹ (NADSA) ් ාඳනඹ කය ඇත. ගක්ත  ැේ 

නිපදදනඹ භගින් ඳවත කාර්ඹන් ටු  කිරීභ වා ජනතික ප්රතිඳාදන රඵා දී ඇත.  

1.  කෘෂිකාර්ිනක විවිධාාංගීකයයඹ, ජනාා ාංර්ධනඹ වා පූර්ය ේඵන්ධිත දිඹපඵත්භ 

කශභයාකයනඹ වා ැරසුේ ක් කිරිභ වා ක්රිඹාත්භක කිරිභ. 

2. ාං් ා පත තු කයන රද ටඩේ ර ගඳරිභ පරදාීමතා, ඳරියඹ රැකීභ ටඩේ වා ජර 

ේඳත් ාංයක්යඹ වා ජනාා ාංර්ධනඹ තවවුරු කිරීපේ ඳයභාර් ඹන් කශභනාකයයඹ. 

3. කෘෂිකාර්ිනක නි්ඳාදන ක් කිරිභ වා අපරවිකයයඹ. 

4. කෘෂිකාර්ිනක විවිධාාංගීකයයඹ වා ජනාා ාංර්ධනඹ වා විවිධ ගඳකයය ැඳීමභ වා 

නඩත්තු කිරිභ. 

ජාතික කෘෂිකර්භ විවිධාාංගීකයය වා ජනාා ාංර්ධන අධිකාරිඹ (NADSA) ආඹතනඹ බිහිවීභ 

වා පව තු වුපේ  1950 කාරපේ ඇතිවු පද්ලඳාරන වා භාජ පන්කේ නිාත් පශඳපල් පත් 

ිනර සීඝ රපඹන් අඩු වීභ නිාත් පත් තු විලාර ලපඹන් නඩත්තු  පනොකය අත්වැරීභ නිාපනි. 

එප භ ඒහි ප්රතිපරඹක් පර පත් තු ර ආර්ථික ැද ත්කභ අඩුන්නට වු අතය ටඩේ නඩත්තු 

දුර්ර වීභ පව තුපන් පෝදා ඳාළුට ැ ද වී එභ ටඩේ තදුයටත් නිරු තත්ඹට ඳත්වීභ ආයේබ වු 

අතය එයින් ඳාරිරික ලපඹන්ද  ැටළු ඳැන නගින්නට විඹ. එපභන්භ භධයභ කනනකයපේ ැවිලි 

ආර්ථීකඹ නිා ඳායේඳරික ටඩේ අහිින විලාර පිරික් බිහි තිීමභත් අධික ජන වනඹ නිාභ රැකී 

යක්ා ආදාඹේ භාර්  අහිින වා ටඩකඩේ අහිින අවනපඹන් පඳපරන ජනතාක් ජීත් වීභත් භත 

ාංකීර්ය  ැටළු  යනාක් පත් තු ආශ්රිත භැදයට ප්රපද්ලපේ ඳැන නැපඟන්නට විඹ. 

පභහීදී එභ පනොරකා වරින රද ටඩේ වා විකල්ඳ ටඩේ ඳරිපබෝජන යටාක් වනනන්ා දීභට ඇති 

අලයතාඹ පභන්භ ටඩේ අහිින ජනතාට ටඩභක අයිතිඹ රඵාදීභටත් පත්  ාට ඇති ප්රුදඛ්තාඹ 

පනුට පඵෝ  විවිධාාංගීකයයඹ තුළින් ඹේ විනනභක් රඵා දීභත් භධයභ කනනකයපේ ඇති පිනන් 

ඳැතුන ජරුදරාශ්ර ර සුයක්ෂිත ඵ පිරිහීභට විනනභක් පරත් "NADSA" යාඳායඹ ආයේබ විඹ. 

1978 පර්දී අක්කය 26000 ක් ඳභය යාඳායඹ පත ඳයා කටණුතු ආයේබ කිරීභ සිදුකයන රදී. 

එයින් අක්කය 15000ක් ඳභය න  ා වා පඹොුද කයන රද අතය ටතිරි ටඩේ ප්රභායඹ ප ොවි 

ඳවුල් 6000ක් අතපර් පඵදාපදිනන් ාංර්ධන කටණුතු ආයේබ කයන රදී. පභභ කටණුතු වා අන්තර් 
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ජාතික ාංර්ධන අයුදදලින් යඹ ආධාය රැබුයද යාඳායපේ ක්රිඹාකාරීත්ඹ තුර ඇති වු ඹේ ඹේ 

අඩුඳාඩුකේ නිා එභ අයුදදර 1982 දී තභ දාඹකත්ඹ ටත් කය  න්නා රදී. ටන්ඳසු යාජය 

බාණ්ඩා ාය අයුදදල් භඟින් න කශභනාකාරීත්ඹක් ඹටපත් ටඩේ ාංර්ධන කටණුතු අඛ්ණ්ඩ 

ක්රිඹාත්භක කිරීභ සිදුවිඹ. 

ඳසු එභ ැඩටවන් ර ඳැති ාර් කත්ඹ නිාභ 1989දී පරෝක ආවාය ාංවිධානපේ අනු්රවඹ 

භත ඳ් අවුරුදු කාරඹක් පුයා පරෝක ආවාය ාංවිධානපේ ආධාය ටඩේ හිින ජනඳදිකයින් වට තභ 

ටඩභ ාංර්ධනඹ කය ැීමභ පනුපන් රුපිඹල් 2500 ක ආවාය රාකඹක් රඵාදීභට වැකිවිඹ. 

එපභන්භ භව බාණ්ඩා ායපේ ුදරය ප්රතිඳාදන භත ජනඳදාසීන්පේ සිඹළුභ ඹටිතර ඳවසුකේ 

ැ දදිණු ක කිරීභ සිදුවිඹ.ඒ ඹටපත් නිා, භාර්  ාංර්ධනඹ, ජර ඳවසුකේ ැ දදිණු ක කිරීභ, ැසිකිළි 

ඳවසුකේ ැ දදිණු ක කිරීභ ව ටඩේ ාංර්ධනඹට අලය සිඹළු ඳවසුකේ (පයෝඳය ද්රය, 

පඳොපවොය,කෘෂි ගඳකයය, තාක්ණික දැනුභ) ආදිඹ රඵා පදන රදී. පේ තුලින් 1994 ර්පේ පරෝක 

ආවාය යාඳෘතිඹ අන් න විට ප ොවි  ේභාන බිහිකිරීපේ  කීභ ටතාභ ාර් ක ටු  කිරීභට 

NADSA යාඳායඹට වැකි විඹ.   

පභපර ජනතාපේ ටඩේ හිිනකභ රඵාදීභ, සිඹළුභ නිා ඇතුළු ඹටිතර ඳහුකේ ැ දදිණු ක කිරීභ, 

ටඩේ ාංර්ධනඹ ව ඒ වා අලය සිඹලු ඳවසුකේ රඵාදීභ, ආර්ථික ාංර්ධනඹ වා ත් 

ඳාරනඹ ව මීභැසි ඳාරනඹ ආදිඹ වනනන්ා දීභ, න තාක්ණික දැනුභ හුභාරු වයවා NADSA 

යාඳායඹ තදුයටත් ාර් ක විභට පව තු ාධක විඹ. 

1991 පදැේඵර් භ 7 න දින නිකුත් කයන රද අාංක 678/ 15 දයය අති විපල   ැේ නිපදදනඹ 

භගින්  

පභපර ක්රිඹාත්භක වු නැසාා ආඹතනපඹහි නිර නාභඹ ශ්රී රාංකා වරිත දනවි බිේ ාංර්ධන භධයභ 

අධිකාරිඹ (වදබිභ අධිකාරිඹ) පර ාංපලෝධනඹ කයන රදී. ඒ භඟ කෑ ල්ර වා භවනුය ඹන 

දි්ත්රික්කරට ඳභයක් සීභා ව අධිකාරිපේ  ාංර්ධන ඵර ප්රපද්ල නුයඑළිඹ, භාතපල්, යත්නපුය, 

ඵදුල්ර, කෑ ල්ර ව පභොයයා ර ඹන දි්ත්රික්ක රටද යාප්ත කය ඇත.  තද පභභ ාංපලෝධනඹ 

භඟ ටඩේ ප්රතිාං්කයය පකොිනන් බාට  අඹත් ටඩේ ාංර්ධනඹ පනුට යජපේ විවිධ 

අයඳනත් භගින් ප ොවීන්ට රඵා පදන ටඩේ ාංර්ධනඹ  කිරිභ ආයේබ කය ඇත. ආයේබක අධිපේ 

දී පරෝක ආවාය වා කෘෂිකර්භ  ාංවිධානපේ ආධාය රැබුයද ඳසුකාලීන පභභ යාඳෘතිඹ භවා 

බාණ්ඩා ායපේ  මූරය ප්රතිඳාදන භත ක්රිඹාත්භක වී ඇත. ඒ අනු 1995 ර්පේ සිට භවා 

බාණ්ඩා ායඹ විසින් අධිකාරිඹ පත පන් කයනු රඵන ාර්ෂික මූරය ප්රතිඳාදන භත ාර්ෂික 

ටරක්ක ත ාංර්ධන ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කය ඇත.  

අතීතපේ සිටභ කෘෂිකර්භ අභාතයාංලපේ විඹඳ ඹ ඹටපත් ක්රිඹාත්භක වු ශ්රී රාංකා වදබිභ අධිකාරිඹ 

2017 භාර්තු 16 දින නිකුත් කයන රද 1958/ 7 දයය අති විපල   ැේ නිපදදනඹ භගින් ප්රාපද්යඹ 

ාංර්ධන අභාතයාාංලඹ  ඹටතට ඳත්කයන රදී. පභභ ඳරිර්තනඹ භඟභ අධිකාරිපේ ආයේබක 

 ැේ නිපදදනඹ ාංපලෝධනඹට රක් කිරීභටත්, කාලීන පර ැද ත් න න ාංපලෝධන 

ප්රපදලඹන් වනනනා ැීමභටත්.  දියිපන් වනනනා ත් ප්රපද්ල රට ඳභයක් සීභා ව අධිකාරිපේ ාංර්ධන 
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ැඩටවන් දීඳ යාප්ත ැඩටවන් ඵට ඳත් කිරීභ වාත් පභභ ාංපලෝධනඹ දී අධානඹ පඹොුද 

විඹ. 

ඒ අනු 2017 ර්පේ ජුලි භ 7 න දින නිකුත් කයන රද 2026/ 45 දයය අති විපල   ැේ 

නිපදදනඹ භගින් ටවත ාංපලෝධනඹන් වා අලය  ජනතික ප්රතිඳාදන රඵා දී ඇත.  ඒ අනු ඳශුද 

 ැේ නිපදදනපේ ඳතින අනනයතාඹ එපරභ ආයක්ා කයිනන් න ාංපලෝධනඹක් සිදු කය 

ඇත. ඒ අනු ාණිජ කර්භාන්ත ප්රර්ධනඹ වා විපද්යඹ කෘෂි ආපඹෝජකඹන් දිරි ැන්වීභ, 

කෘෂිකාර්ිනක ආපඹෝජන වා තාක්යඹ ැඳීමභ, ැරසුේ ක් කිරීභ, ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා 

කෘෂිකර්භ ආපඹෝඡකඹන්  විසින් සිදුකයනු රඵන ඳශු ේඳත් ාංර්ධනඹ, පඵෝ   ා වා 

ඳවසුකේ වා ප ා ැඳීමභ ආපද්ල පකොට ඇති අතය අධිකාරිපේ ාංර්ධන ැඩටවන් දීඳ යාප්ත 

කය ඇත.  

ර්තභානපේදී අධිකාරිපේ යාඳෘතින් භවනුය, භාතපල්, නුයඑළිඹ ඹන දි්ත්රික්කඹන් ුදලික පකොට 

ප න ක්රිඹාත්භක කයයි. අධිකාරිපේ ප්රුදඛ්තභ ාංර්ධන ැඩටවන් න්පන් ඳාාංශු ාංයක්ය 

ැඩටවන් ව දිඹ පඵත්භ කශභනාකයය ැඩටවන්, කාඵනික පඳොපවොය නි්ඳාදන ැඩටවන්, 

පබෝ  විවිධාාංගීකයන ැඩටවන් ව අතිපර්ක ආවාය පඵෝ  ප්රලිත කිරිපේ ැඩටවන් පද. පභභ 

සිඹලුභ ැඩටවන් වා නය තාක්ණික දැනුභ ප ොවීන් පත පඵදා වැරීභ අධිකාරිපේ පක්්ර 

නිරධාරීන් වයවා සිදු පකපර්. 

   

3. යාඳෘතිපේ අයුද ක 

1. භවනුය, භාතපල් ව නුයඑළිඹ ඹන දි්ත්රික්කඹන්පේ පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ ව 

කාඵනික කෘෂිකර්භාන්තඹ ැ ද දිණු ක කිරීභ. 

 

2. කෘෂිකර්භාන්තපේදී යාඹනික පඳොපවොය බාවිතඹ අභ කිරීභ ව ඒ වා ැඹ න පිරිැඹ 

අභ කිරීභ. 

 

3. භවනුය, භාතපල් ව නුයඑළිඹ දි්ත්රික්කඹන් ර පකොේපඳෝේ් නි්ඳාදන 

යාඹකයින් 60 පදපනකු ඵැගින් බිහි කිරීභ. 

 

4. පද්යඹ ලපඹන් යාඹනික පඳොපවොය වා න ටල්ලුභ අභ කිරීභ ව කාඵනික පඳොපවොය 

බාවිතඹ ප්රචලිත කිරීභ. 

 

5. විපන් පතොය ආවාය නි්ඳාදනඹ වා ප ොවී ජනතා අභිපප්ර යයඹ කිරීභ. 
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4. යාඳෘතිඹ පිළිඵ විත්යඹ 

පභභ පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදන නිඹුද යාඳෘතිඹ භවනුය, භාතපල් ව නුයඑළිඹ දි්ත්රික්කඹන් 

ටරක්ක කය  නිිනන් සිදු කිරීභට අපප්ක්ා පකපර්. පභහිදී පකොේපඳෝේ් පඳොපවොය ාණිජ 

නි්ඳාදනඹ වා කැභැත්තක් දක්න ප ොවීන් ප්රාපද්යඹ පල්කේ පකොේශාල භේටිනන් වනනනා  ැීමභ 

ුදලික අදිඹය ලපඹන් සිදු පකපර්. පේ වා අධිකාරිපේ  පක්්ර නිරධාරීන් වයවා යාඳෘතිඹ 

පිළිඵ දි්ත්රික් පල්කේරුන් ව ප්රාපද්යඹ පල්කේරුන්  දැනුත් කිරීභ දි්ත්රික් කෘෂිකර්භ කිනු  

ව ප්රාපද්යඹ කෘෂිකර්භ කිනු  රදී සිදු කය ප්රතිරාීනන් පතෝයා  ැීමභට අපප්ක්ා පකපර්. පභභ 

නිඹුද යාඳෘතිඹ වා ඒක් ඒක් දි්ත්රික්කපඹන් ප්රතිරාීනන්  20 පදපනකු ඵැගින් පතෝයා ප න එභ 

ප්රතිරාීනන් පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදන යාඹකයින් පර ාංර්ධනඹ කිරීභ සිදු පකපර්.  

පභපර පතෝයා  න්නා රද ප්රතිරාීනන් 60 පදනා වට ශ්රී රාංකා වදබිභ අධිකාරිපේ පක්්්ර නිරධාරීන් 

වයවා පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ වා න නයඹාත්භක දැනුභ රඵාදීභට අපප්ක්ා කයන අතය 

ප්රාපඹෝගික පුහු ක ැඩටවන් කෘෂිකර්භ පදඳාර්තපේන්තු ඹටපත් ක්රිඹාත්භක න භාකනනය 

පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදන ඒකකපේ සිදු කිරීභට ැරැසුේ කය ඇත.  එහිදී පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ 

වා භූිනඹ පතෝයා  ැීමභ, පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනපේ පිඹයඹන්, පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනපේ 

විදයාත්භක ඳසුබිභ, පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ වයවා තදුයටත් සිදු කයන අ ඹ එකතු කශ 

නි්ඳාදනඹන් ව අපරවි ක්රිඹාදාභඹන් පිලිඵ පුළුල් දැනුභක් න යාඹකයින් වට රඵාදීභට 

අපප්ක්ා පකපර්.  

 

 

පභභ යාඳෘතිඹ වයවා පතෝයා  න්නා සිඹළුභ ප්රතිරාීනන් වට රැපඵන පබෞතික ප්රතිරාබ 

- පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ වා අලය න පඳොලිතින් (පප්රොඳපේටර් පඳොලිතින් -පේජ් 500)  

- ගඳකයය කේටරඹක් (ගදා: ගදැල්රක්, ගදළු ුදල්ලුක්, රක්,තාච්චිඹක් ව පර්ක්කඹක්)  

- නි්ඳාදනඹ කයන රද පකොේපඳෝ්ේ ඇසිරීභ වා පඳොලිතින් භළු  

(පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ වා අලය න අුදද්රය ව භාන ේඳත ප්රතිරාීනන් විසින් ඳඹා  ත 

ණුතු පද. ) 

පභභ පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදන යාජය රාාංජනඹ ඹටපත්  ˝රුබිභ˝ ඹන න්නාභ නාභඹ වයවා 

පශඳරට වනනන්ා දීභට යාඳෘතිඹ වයවා අපප්ක්ා කයන අතය එක් එක් ප්රාපද්යඹ පල්කේ 

පකොේශාලඹන්පේ ආයේබ කිරීභට නිඹිනත භධයභ ඳැර තාන් ව අපනකුත් ඳැර තාන් ර පභභ 

නි්ඳාදන අපරවි කිරීභට ැරැසුේ කය ඇත.  

පභභ යාඳෘතිඹ වයවා ර්ඹකදී ආන්න ලපඹන් පකොේපඳෝ්ේ පඳොපවොය  කිපරෝ ්රෑේ 1200000  

ප්රභායඹක් නි්ඳාදනඹ කිරීපේ වැකිඹා ගදාපන අතය එභඟින් යාඹනික පඳොපවොය වා න 

ටල්ලුභ ඳවශ පවලීපේ වැකිඹා ඳතී.  
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5. යාඳෘතිපේ ්රභපදදඹ 

යාඳෘතිඹ වයවා පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදන යාඹකයින් 60 ටරක්ක ත දි්ත්රික්කලින්  බිහි 

කිරීභට අපප්ක්ා කයනු රැපේ. එහිදී ර්ඹක් තුරදී පකොේපඳෝ්ේ පඳොපවොය 120000 kg ප්රභායඹක් 

යාඳෘතිඹ අානපේදී නි්ඳාදනඹ කිරීභට අපප්ක්ා කයන අතය නි්ඳාදනඹ කයනු රඵන පඳොපවොය 

යාජය රාාංජනඹ ඹටපත් රුබිභ ඹන න්නාභ නාභඹ ඹටපත් භධයභ ඳැශ තාන් ව අපනකුත් ඳැශ 

තාන් වයවා අපරවි කිරීභ වා ැරැසුේ කය ඇත.  

 

 

6. ටරක්ක ත කණ්ඩාඹේ පවෝ ප්රතිරාීනන් 

යාඳෘතිපේ ෘජු ප්රතිරාීනන් න්පන් පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ වා පතෝයා  න්නා රද සුළු 

යාඹකයින් න අතය පේ වයවා ප්රපද්ලපේ පඵොපවෝ පදනා වට රැකිඹා අ් ා ගත්ඳාදනඹ වීභ 

සිදු පද.  

 

7. යාඳෘතිපේ ක්රිඹාත්භක ැරැභ් 

ඇුද කභ 01 භඟින් දක්ා ඇත 

 

 

 

 

 

 එක් යාඹකඹකු විසින් 

යකදී  නිඳ්ාදනඹ කයන 

පකොේපඳෝේ් ප්රභායඹ 

යාඹකඹකයින් 60 පදපනකු 

විසින් යකදී නි්ඳාදනඹ 

කයන පකොේපඳෝේ් ප්රභායඹ 

එක් කාර්තුකදී නි්ඳාදනඹ 

කයන පකොේපඳෝ්ේ ප්රභායඹ 

5000 kg 300000  kg 

එක් ර්ඹකදී නි්ඳාදනඹ 

කයනු රඵන ේපුර්ය 

පකොේපඳෝ්ේ ප්රභායඹ 

20000  kg 1200000  kg 

ර්ඹකදී නි්ඳාදනඹ 

සිදුකයනු රඵන ේපුර්ය 

පකොේපඳෝ්ේ ඳැකේ ප්රභායඹ 

(10 kg ඳැකේ) 

2000 120000 
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8. යාඳෘතිපේ කාර යාුද 

 ක්රිඹාකායකභ කාරඹ 

ජන. පඳඵ භාර්තු අපප්ර  භැයි  ජුනි  ජුලි අප ෝ ැප් ඔක් පනොැ පදැ 

01 යාඳෘතිඹ වා 
ප්රතිරාීනන් පතෝයා  ැීමභ 

            

02 නයාඹාත්භක පුහු ක 
ඳැැත්වීභ 

            

03 
ප්රාපඹෝගික  පුහු ක 
ඳැැත්වීභ (පන්ාසික 
පුහු ක) 

            

04 
පුහු ක ැඩටවන් වා 
ේඳත් දාඹකත්ඹ 
රඵා ැීමභ 

            

05 

පකොේපඳෝ්ේ 
නි්ඳාදනඹ වා අලය 
න පඳොලිතින් ව  
ගඳකයය කේටර 
රඵාදීභ 

            

06 
පකොේපඳෝ්ේ පඳොපවොය 
ඇසිරීභ වා ඇසුරුේ 
ද්රය රඵාදීභ 

            

07 
නි්ඳාදනඹ කයනු රඵන 
පකොේපඳෝ්ේ පඳොපවොය 
වතික කිරීභ  

            

08 යාඳෘතිපේ පභපවණුේ වා 
අධීක්ය කටණුතු  

            

 

 

  

9. අපප්ක්ෂිත නිභැවුභ වා ප්රතිපර 

නිභැවුභ ප්රතිපර 

 

2021 ර්ඹ අානපේදී පකොේපඳෝ්ේ 

පඳොපවොය 1200000  kg ප්රභායඹක් නි්ඳාදනඹ 

කිරීභ 

යාඹනික පඳොපවොය බාවිතඹ අභ වීභ ව 

කාඵනික  ා දිරිභත් කිරීභ. 
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10. අධානභ ව අඩභානඹ 

යාඳෘතිඹ වා කාරගුණික ව පද්ලගුණික තත්ඹන් පේ ඵරඳෑේ නිා අපප්ක්ෂිත තයේ ග ්

ගුයාත්භපේ නි්ඳාදනඹක් සිදු කිරීභට පනොවැකිවීපේ අධානභක් ඇති විඹ වැක 

 

11. යාඳෘතිපේ ඹාත්කාලීන පිරිැඹ  

අනු 

අාංකඹ 

ක්රිඹාකායකභ ටරක්කඹ ආඹතනික 

දාඹකත්ඹ 

ුදළු පිරිැඹ 

1.  යාඳෘතිඹ වා ප්රතිරාීනන් 
පතෝයා  ැීමභ 

ප්රතිරාීනන් 60 0.75 0.75 

2.  
නයාඹාත්භක පුහු ක ඳැැත්වීභ 

ප්රතිරාීනන් 60 0.01 0.01 

3.  ප්රාපඹෝගික  පුහු ක ඳැැත්වීභ 
(පන්ාසික පුහු ක) 

ප්රතිරාීනන් 60 0.30 0.30 

4.  පුහු ක ැඩටවන් වා 
ේඳත් දාඹකත්ඹ රඵා ැීමභ 

 0.02 0.02 

5.  පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ 
වා අලය න පඳොලිතින් ව  
ගඳකයය කේටර රඵාදීභ 

ගඳකයය කේටර 
60 

0.90 0.90 

6.  පකොේපඳෝ්ේ පඳොපවොය 
ඇසිරීභ වා ඇසුරුේ ද්රය 
ප්රතිරාීනන් වට රඵාදීභ 

පඳොලිතින් ඇසුරුේ 
120000 

4.20 4.20 

7.  නි්ඳාදනඹ කයනු රඵන 
පකොේපඳෝ්ේ පඳොපවොය 
වතික කිරීභ 

 0.20 0.20 

8.  යාඳෘතිපේ පභපවණුේ වා 
අධීක්ය කටණුතු (3%) 

 0.19 0.19 

 
ුදළු එකතු 

 6.57 
 

6.57 
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12. යාඳෘති ඇ ීමභ 

යාඳෘතිපේ ප්රතිරාීනන් පතෝයා  ැීමභ වා  දි්ත්රික් පල්කේරුන් පේ ව ප්රාපද්යඹ 

පල්කේරුන්පේ නිර්පද්ලඹ භත සිදුන අතය පඳය ඇ ීමේ කටණුතු අධිකාරිපේ පක්්ර කාර්ඹ 

භණ්ඩරඹ සිදු කයයි. යාඳෘතිපේ භ ් ඇ ීමේ කටණුතු  ඳසු ාමී ්රාමීඹ ප්රපද්ල ාංර්ධනඹ, 

 ෘව්ත ත් ඳාරනඹ, සුළු ආර්ථික පඵෝ   ා ප්රර්ධන යාජය අභාතයාාංලඹ වයවා සිදු පකපර්.  

13. යාඳෘතිපේ ඳාරිරික ඵරඳෑභ 

පභභ යාඳෘතිඹ වයවා පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ වා නා රික අඳද්රය ව අපනකුත් කැලිකශ 

ආදීඹ පඹොදා  න්නා පවයින් ඳරිය දුයඹ ඳවශ ඹාභ සිදු පද.  

14. ත්්රී පුරු භාජබාඹ 

යාඳෘතිඹ වයවා  ෘවනිඹන් පභභ පකොේපඳෝ්ේ නි්ඳාදනඹ  වා ගනන්දු කයවීභ වයවා  ඒ ආශ්රිත 

අතිපර්ක ආදාඹේ භාර්  ගත්ඳාදනඹ කයිනන්  ආර්ථික ලක්තිභත් කිරිභට අපප්ක්ා පකපර්. 

15. යාඳෘතිපේ තියාය ඵ 

පභභ යාඳෘතිඹ නිඹුද යාඳෘතිඹක් පර භවනුය, භාතපල් ව නුයඑළිඹ දි්ත්රික්ඹන් පේ 

ක්රිඹාත්භක කය අපනකුත් දි්ත්රික්කඹන් වාද යාප්ත කිරීභ සිදු කිරීභ වයවා යාඳෘතිපේ තියාය 

ඵ ඳත්ා  ත වැක.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


