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ඉරක්ක ව අයමුණු  

 

1. ආඹතනඹ භඟින් ගගොවි ප්රජා ගත රි කනභනු රඵන ඩිප්ගරෝභා ඳාඨභාරා, උ ්ඩිප්ගරෝභා 

ඳාඨභාරා ව  උඳාධි ඳාඨභාරාන්ි  ගුණාත්භක ඵ ව ප්රභාණාත්භක ඵ ඉවශ නැාවීභ.  

අයමුණු අාක 1.1 : ාර්ෂික ඵා ගැනීම් ඉවශ නැාවීභ තුළින් මුළු ශිය ා්යා ැඩි කිරීභ.  

අයමුණු අාක 1.2 : ඉරක්ක ගත කණ්ඩාඹම් අතය අධයඹන ැඩටවන් ප්රචලිතත කිරීභ. 

අයමුණු අාක 1.3: ගභභ අධයඹන ැඩටවන් දමිශ ව මු්ිතම් ගගොවි ප්රජා ගත වඳුන්ා 

දීභ. 

 

2. ඳටක ගයෝරිත ගකගල් ඳැශ නිඳ්ාදනඹ ඉවශ නැාවීභ  ව ආඹතනගේ වා ගගොවීන්ගේ 

ආදාඹභ ඉවශ නැාවිභ  

අයමුණු අාක  2.1  : ඳත්නා නි්ඳාදන අනුඳාතඹ ඉවශ නැාවීභ තුළින් 2018 ර්ඹ න විට 

්ඹා ගඳෝෂිත තත්ත්ඹට ඳත්වීභ.  

අයමුණු අාක 2.2 : ඳැශ නි්ඳාදනඹ කිරීගම් දී , ඇසිරීගම් දී ව ප්රාවනඹ කිරීගම් දී ගගෝලීඹ   

ප්රල්ත ඳ කචලඹන් අනුගභනඹ කිරීභ.   

අයමුණු අාක 2.3 : ඳටක ගයෝඳණ ඳැශ නි්ඳාදන පරදායීතා ඉවශ නැාවීභ වා ඳර්ගේණ 

ඳැැත්වීභ.  

 

3. ග්රාමීය ඹ යාඹකත් ාර්ධන ැඩටවන ඹටගත් 2020 ර්ඹ න විට අධයඹන 

ැඩටවන තුළින් ිහි කයන කෘෂි යාඹකිනන්ගේ  ා්යා ඉවශ නැාවීභ.  

අයමුණු අාක    3.1  : ආඹතනඹ භඟින් ිහිකයනු රඵන යාඹකිනන් ා්යා ඉවශ 

නැාවීභ.  

අයමුණු අාක 3.2 :ජාතික ආර්ථිකඹට ැඩි දාඹකත්ඹක් රඵා දිඹ වැකි පරදායී ව දක් 

යාඹකිනන් ිහි කිරීභ. 

 

4. 2020 ර්ඹ න විට ශ්රී රාකාගද ඳශමු න ගතොයතුරු තාක්ණ (Virtual) (අන්තර්ජාර) 

විල් විදයාරඹ ඵට ඳත් වීභ.  

අයමුණු අාක  4.1: අලය භාන ම්ඳත් ාර්ධනඹ.  

අයමුණු අාක  4.2: අලය ඹිතතර ඳවසුකම් රඵා දීභ. 

අයමුණු අාක  4.3: විගේල විල් විදයාර භග ැඩටවන් ම්ඵන්කරකයණඹ. 

අයමුණු අ‘ක 4.4. ගරෝක ගශගඳොශ, රැකිඹා ප්රණතා ව අලය ගඹදවුම්ර ප්රගතිඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඳර්ගේණ ඳැැත්වීභ. 

 

5. ශ්රී රාකාගද ඝ්රගඹන් ාර්ධනඹ න ප්රගේල වා ෘජු අධයඹන ගඹදවුම් රඵා දීභ  

අයමුණු අාක 5.1    : න තාක්ණික අධයඹන ැඩටවන් රි කනැමීය භ.  

අයමුණු අාක 5.2    : කෘෂි ඳා ක කක ක්රිඹාකායකම් ාර්ධනඹ වා අලය දාඹකත්ඹ රඵා 

දීභ.  

අයමුණු අාක 5.3  : අට ප්රගේලර ගගන ජනතාගේ ඹවඳත උගදා ප්රජා ග ා රඵා 

දීගම්      දී ඳවසුකම් ඳඹන්නකු ගර කටයුතු කිරීභ.   

අයමුණු අාක 5.4    : භාජ ගකීභ ගනුගන් කයන කටයුතු ඉවශ නැාවීභ.  

 

6. ිතකය ගබෞතික වා භාජයීඹ ඳ කයඹක්  ඇති කිරීභ  

අයමුණු අාක 6.1   : ිතකය ගබෞතික වා භාජයීඹ ඳ කයඹක් නිර්භාණඹ කිරීභ 
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ැඩඵරන අධයක්කයඹාගේ ඳණිවිඩඹ: 

ශ්රී රාකා ප්රධාන ලගඹන්භ කෘෂිකාර්මික යටක් න අතය ග්රාමීය ඹ ජනතාගගන් ඵතරතයඹක්භ තභ 

ජීවිකා ගර ගගොවිතැගනි ගඹදී සිටී. එග  වුද, කෘෂිකාර්මික ක්ග ත්රඹ තුශ පරදාිනතා අඩු වීභ 

වා ාණිජ භට්ටමින් අගඹ එකතු කශ කෘෂිකාර්මික නි්ඳාදන ගකගයි දක්න නැඹුරුතා අඩු වීභ 

ගව තුගන් අද දක්ාභ ගේඝ්ඹ අලයතා ුරයාලීභ වා ආනඹනික ආවාය භත ඹැපීභට ශ්රී රාකාට 

සිදු තිගේ. ගභභ තත්ත්ඹ ගකගයි ඵරඳාන  ප්ර ධාන ාධකිතන් එකක් න්ගන් ඳාර්ල්කාය දාභඹ 

තුශ විගල ගඹන් ගගොවි ප්රජා තුශ ඳත්නා දැනුම් ඳයතයඹ ින. 

ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනගේ (UCIARS) දැක්භ න්ගන් 

අගඵෝධඹ වා අධයාඳනඹ ඉවශ නැාවීභ තුළින් ගගොවි ප්රජා ැඩි දියුණු ගකොට දැනුම් ඳයතයඹ 

පරදායී අන්දමින් රිඹවීභත්, කෘෂිකාර්මික නි්ඳාදනඹ තුළින්  ්ඹාගඳෝෂිතබාඹට භා ගඳත් විය 

කයන්නා ව  දැනුම් වැකිඹා තරභාරු කයගැනීගම්  ාදඹක් නිර්භාණඹ කිරීභත් ඹ.   

 

ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනඹ (UCIARS) ඹනු ඳත්නා 

යාමුගන් ඔේඵට ගගෝ කටයුතු කයන ශ්රී රාකාගද ඳශමු ැනි ආඹතනඹ න අතය එභඟින් ගභයට 

කෘෂි යාඹකිනන් වා  ඩිප්ගරෝභා, උ් ඩිප්ගරෝභා ව කෘෂි තාක්ණි උඳාධි රි කනභනු රැගේ. 

ශ්රි රාකාගද විල් විල් විදයාර තුශ ඳත්නා ාම්ප්රදාිනක අධයාඳන රභඹ අිබඵා  ගකොශම විල් 

විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනඹ (UCIARS) භඟින් රි කනභනු රඵන අන්තර් 

ජාරගත  ඳාඨභාරා ගකගයි ර්තභානගේ විගල  අධානඹක් ගඹොමු වී ඇති අතය කෘෂිකාර්මික 

ක්ග ත්රඹ තුශ ඳත්නා දැනුම් ඳයතයඹ අභ කිරීභට ගභන්භ කෘෂිකාර්මික ක්ග ත්රගේ තියාය ඵ 

්ථාරිත කිරීභ වා ද එඹ භනා රුකුරක් වී තිගේ.  

ගගොවිඳර පරදායීතා ඉවශ නැාවීගම් අයමුණින් ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ 

විදයා ආඹතනඹ (UCIARS) භඟින් උ් තත්ත්ගේ ඳටක ගයෝරිත ගකගල් ඳැශ වා ගනත් 

ගයෝඳණ ද්රය ගගොවි ප්රජා ගත ඳඹ ින. ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා 

ආඹතනගේ (UCIARS) තත් සුවිගල ෂි නගෝත්ඳාදනඹක්  නුගේ ද කද්රතා තුයන් කිරීගම් යජගේ 

ැඩටවන ලක්තිභත් කයමින් අඳනඹනඹ කිරීගම් අයමුණින් අම ප්රර්ධනඹ කිරීභ වා  තාක්ණික 

ගඹදවුම් (Tom-EJC) වඳුන්ා දීභ ින.  

ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනගේ  (UCIARS) ැඩ ඵරන 

අධයක්ක ගර „ඳශමු ගුණාත්භකබාඹ' ඹන ආදර්ල ඳාඨඹ අනුගභනඹ කයමින් අඳ තැබ ෑභ 

රිඹයකදී භ අඳගේ උඳකුරඳතියඹා විසින් රඵා දුන් විශි්ඨ වගඹෝගඹ ව භාර්ගගෝඳගේලනඹ 

සිිඳත් කයමින් භගේ වෘදඹාාගභ කෘතඥතා එතුභා ගත ුරද කය සිිතමි. ගකොශම විල් විදයාරයීඹ 

කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනගේ  (UCIARS) අයමුණු ාක්ාත් කය ගැනීභ උගදා  නන් 

අයු කන් වගඹෝගඹ දැක්ව සිඹළු ගදනා ගත ද භගේ ්තුතිඹ රි කනභ මි.  

 

 

භවාචලාර්ඹ ගක්.ආර්.ආර්. භවානාභ  

ැඩ ඵරන අධයක් UCIARS 
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2016 ගර් විගල  සිදුවීම්  

 

 2016 ර්ඹ අන් න විට සුවද එන්ටර්ප්රින් නැභති ගකොන්ත්රාත්කරු විසින් ආඹතනගේ න 

ඳ කඳාරන ගගොඩනැගිල්ගරි ඉදිකිරීගම් කටයුතු 90% කින් අන් කය තිබීභ. 

 

 ඳටක ගයෝඳණ විදයාගායඹ වා තුන් භවරකින් යුතු ගගොඩනැගිල්රක් ඉදිකිරීගම් යාඳෘති 

ගඹෝජනා ජාතික රභ ම්ඳාදන ගදඳාර්තගම්න්තු විසින් අනුභත කයන රදු මිිතඹන 150 ක් 

ිතනා  එභ යාඳෘතිඹ වා කැිහනට් භණ්ඩර අනුභැතිඹ ද රි කනභන රදී.   ර්ඹ අානගේ 

දී උඳගේලක ඉාජිගන්රුයඹා විසින් රාසු ගල්්න ගකටුම්ඳත් ක් කයන රද අතය 

ගදඳාර්තගම්න්තු ප්රම්ඳාදන කමිටු විසින්  රාසු ක්රිඹාිතඹ අනුගභනඹ කිරීභට අනුභැතිඹ ද ඒ 

වා රඵා දී තිගේ.   

 

 කශභනාකයණ භණ්ඩරගේ විගල  අනුභැතිඹ අනු 2016.01.01 දින සිට ක්රිඹාත්භක න ඳ කදි 

ඳැරුම් ඳදනභ භත ඵා ගන්නා රද  භ්ත කාර්ඹ භණ්ඩරගේ ැටුප් ාගලෝධනඹ කයන රදී.  

 

  (දැනටභත් UCIARS භගින් බාවිතා කයනු රඵන) ඩේල් කැේ යථගේ, ඹතුරු ඳැදි 02 ක ව අත් 

ට්රැක්ටයගේ  නතික අිනතිඹ ගකොශම විල් විදයාරගඹන් UCIARS ගත ඳයා ගන්නා රදී. 

 

 ඳටක ගයෝඳණ ගකගල්, තුම කයවිර වා ඳැගඳොල් ඳැශ  නි්ඳාදනඹ ඉවශ නැාවීගම් අයමුණින්  

දැනට ඳත්ාගගන ඹනු රඵන ඳැශ තාන ුරළුල් කිරීභ වා කශභනාකයණ භණ්ඩරගේ 

අනුභැතිඹ ිමි විඹ.    

 

 ඳත්නා නිර නිා ගගොඩනැගිල්ර, කෘෂි තාක්ණික උඳාධි ැඩටවන වා ගේලන ලාරාක් 

වා මූිතක යාඹනාගායඹක් ගර ුරළුල් කිරීභ ව නවීකයණඹ කිරීභ වා කශභනාකයණ 

භණ්ඩරගේ අනුභැතිඹ ිමි විඹ. 
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2016 ගර් අධයඹන අාලඹ තුශ සිද ව විගල  සිදුවීම්  

ශියිනන් ඵා ගැනීභ 

(Student Enrolment)  
 කෘෂි තාක්ණික උඳාධිඹ දක්ා වැදෑ කඹ වැකි  කෘෂි තාක්ණික ඩිප්ගරෝභා 

ඳාඨභාරා වා 7 ැනි කණ්ඩාඹභ ගර කෘෂි යාඹකිනන් 120 

ගදනකු ඵා ගැනීභ. 

 2016 ර්ඹ වා 8 න කණ්ඩාඹභ ඵා ගැනීභ  වා ව  දැන්වීම් ඳශ 
කිරීභ.   

විඹ භාරා ැරසුම් 
කිරීභ ව ාර්ධනඹ  
(Curriculum design 
and development)             

 භවාචලාර්ඹ උදිත් ජඹසිාව භැතිතුභාගේ නාඹකත්ඹ භත  ඹම විල් 
විදයාරයීඹ කණ්ඩාඹභකගේ  වගඹෝගඹ ඇති විඹ භාරා ාගලෝධනඹ 
සිදු කයන රදී.  

ඉගැන්වීභ ව 
ඉගගනුභ (Teaching 

and Learning) 

 2016.04.01 න දින සිට ක්රිඹාත්භක න ඳ කදි කෘෂි - තාක්ණ අධයන 
අාලඹ වා න ගජය්ඨ කථිකාචලාර්ඹ කඹක (1 ැනි ගර ණිඹ) ඳත් කිරීභ. 

 යජගේ විල් විදයාරර කථිකාචලාර්ඹරුන්ගේ  වබාත්ත්ගඹන් විවිධ 
ගභොඩියුර ඹටගත් ඵාිය ගේලන 10 ක් ඳභණ ඳත්ා තිගේ.   

 විවිධ ක්ග ත්ර ඹටගත් ක්ග ත්ර චලා කකා 13 ක් ඳභණ ාර්ථක නිභ කය ඇත.   

 ෑභ වතික ඳත්ර ඳාඨභාරාක් වාභ නිඹමිත ප්රාගඹෝගික ඳන්ති, 

කණ්ඩාඹම් ඉදි කඳත් කිරීම් (presentations), ප්රගව ළිකා (quizzes) ව 
ඳැරුම්  සිඹල්ර ඳත්ා ඇති  අතය ඳන්ති කාභය ඉගැන්වීම්ර දී  සිදු 
කශ යුතු අනිාර්ඹ අතිගර්කඹන් ව මූිතක ගකොට් ද අන් කය ඇත.     

ඉගගනුම් මූරාර, 
ශියිනන්ට වගඹෝගඹ   
දැක්වීභ ව ප්රගතිඹ 
(Learning resources, 

student support and 

progression) 

 ත්ත් ඳාරන ඳාඨභාරාගද ප්රාගඹෝගික ක්රිඹාකායකම් වා සිසුන්ට 
ඳවසුකම් ැරසීභ වා කුකුශන් 100 ක ගගන් යුතු කුකුළු ගගොවිඳර 
ඒකකඹන් ්ථාරිත කය තිගේ.  

 ගගොවිඳර ුරතරණු ඳාඨභාරා ඹටගත් ක්ග ත්ර කටයුතු වා ගගොවිඳර 
භූමිඹක් ාර්ධනඹ ගකගයමින් ඳතී.  

 ගඵෝග ගගොවිතැන ඳාඨභාරා ඹටගත් වී ගා ම්ඵන්ධ ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹායකම් වා කුඹුයක් ඵේදට ගගන තිගේ.  

 ක්ග ත්ර ක්රිඹාකායකම් වා අතිගර්ක ාර්භාර්ග ප්රගදල ගම් න විටත් 
ආයම්බ කය එඹ  ක්රිඹාත්භක කයමින් ඳතී.  

 ආවාය තාක්ණ ඳාඨභාරා ඹටගත් ප්රාගඹෝගික ක්රිඹාකායකම් වා ගඹොදා 
ගත වැකි ආවාය විඹශන ඹන්ත්රඹක් ශ්රී රාකා සුනිතය ඵරලක්ති අධිකා කඹ 
භගින් ඳ කතයාග කය තිගේ.  

 ශිය සුඵාධනඹ උගදා අධයඹන උඳගේලන ඒකකඹක් ආයම්බ කය ඇති 
අතය ඳශුරරුදු කාර්ඹ භණ්ඩර ාභාජිකඹන් ගදගදනකු න එ්.ඒ.පී. 
ගනල්කා භවත්මිඹ ව එච්. ගයෝවණකරය භවතා ගභි ශිය 
උඳගේලකරුන් ගර ඳත් කය තිගේ.   

 යාඹනාගායඹක්, ගේලන ලාරා ව ුර්තකාරඹක් ්ථාරිත කිරීභ අර්ධ 
ලගඹන් නිභ කය ඇති අතය ඒා දැනට ක්රිඹාත්භක ගමින් ඳතී.  

 අනු්ථාඳන ැඩටවන් පරදායී ව කාර්ඹක්භ ඳැැත්වීගම් 
අයමුණින් යුතු ඳ කගණක ැඩි ා්යාක්  ගඹොදා ගනිමින් ඳ කගණක 
ඒකකඹ ැඩි දියුණු කිරීභට  රිඹය ගගන තිගේ.    

කාර්ඹ භණ්ඩර 
ලකයතා වා 
ගුණාත්භක ඵ  
(Strength and quality 

of Staff) 

 

 2016 ර්ගේ දී රුතරණු විල් විදයාරගේ ඳැැති CCPDHE ැඩටවන 
වා  ගජය්ඨ කථිකාචලාර්ඹරුන් ගදගදනකු වබාගි වු අතය එභ 
ැඩටවන ාර්ථක නිභ කයන රදී.  
 

ඳර්ගේණ (Research)  උඳාධි අගප්ක්ක ඳර්ගේණ ඹටගත් ඳර්ගේණ 20 ක් ඳභණ  සිදු කය 
තිගේ.  
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1. භාගරෝචලනඹ    

1.1  වැඳින්වීභ 

 

ගභභ ආඹතනඹ විල් විදයාර ප්රතිඳාදන ගකොමින් බා විසින් 2000 ර්ගේ ගකොශඔ විල් 

විදයාරඹට අනුඵේධ වම්ඵන්ගතොට ැිතගත්ත ප්රගේලගේ භාගම්ුරය කෘෂි තා්ෂණ වා ප්රජා ග ා 

භධය්ථානඹ ගර ්ථාඳනඹ කය ඇත. ගභභ භධය්ථානඹ 1998 ය තයම් ඈතක දිගු 

ඉතිවාඹකට ිමිකම් කිඹන අතය විල් විදයාර ඳර්ගේකඹන් ගභභ කාරඹ ුරයා ප්රජා භග 

ම්ඵන්ධ වගඹෝගගඹන් ැඩකයමින් ඔවුන්ගේ කාර්ඹක්භතාඹ ැඩිකයන්ගන් ගකග  ද? ඹන්න 

රිළිඵ  ව කරාඳගේ කෘෂි තා්ෂණඹ වා කෘෂි කර්භාන්තඹ රිළිඵ  ද දැනුභ වා තා්ෂණඹ 

තරභාරු කය ගැනීභට භත් වී ඇත. ගභභ ආඹතනගේ නිර්භාතෘ න්ගන් ගකොශඔ විල් විදයාරගේ 

ිටුර උඳකුරඳතිනි ව ිටුර විල් විදයාර ප්රතිඳාදන ගකොමින් බාගද බාඳතිනී න භවාචලාර්ඹ 

ක්ණිකා ි කඹුගර්ගභ භවත්මිඹ ින. 
 

1978 අාක 16 දයණ විල් විදයාර ඳනගත් 24 'අ' ගන්තිඹ ව 2008 අාක 02 දයණ ගකොශම විල් 

විදයාරයීඹ කෘෂි තා්ෂණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතන නිඹභාිතඹ ඹටගත් ගකොශම විල් විදයාරඹට 

අනුඵේධ උ් අධයාඳන ආඹතනඹක් ගර ගකොශම විල් විදයාලීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා 

ආඹතනඹ ්ථාරිත කයන රදී. ගභභ නිඹභාිතඹ 2008 අගගෝ්තු භ 23 ැනි දින සිට ඵරාත්භක 

න්ගන්ඹ. 
 

ගකොශම විල් විදයාරඹ භගින් රි කනභන කෘෂි තාක්ණ උඳාධිඹට භගාමීය  ගකොශම විල් 

විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනඹ කෘෂි තාක්ණඹ රිළිඵ වතික ඳත්ර 

ඳාඨභාරා, ඩිප්ගරෝභා ව උ් ඩිප්ගරෝභා ගර ඳත්ාගගන ඹනු රඵින. 
 

 ගකොශම විල් විදයාලීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනඹ විසින් ඳත්ා ගගන ඹනු රඵන 

ගභභ සිඹලු ඳාඨභාරා ගගොවි ප්රජා තුශ අධයඹන ඳ කයඹක් නිර්භාණඹ කිරීගම් ප්රධාන ඵාධා න 

ඹ, ඉඩ ප්ර්ථා, කාරඹ ව අධයඹන ඳ කයඹ ඹන ාධක භඟ වයමින් ාර්ථක දුය්ථ 

අධයාඳන රභගදදඹ ඹටගත් ඉවත කී අධයාඳන අ්ථාන් රඵා දීභට කටයුතු කය ඇත. ගභභ 

ආඹතනඹ කෘෂි තාක්ණඹ වා ග්රාමීය ඹ විදයා රිළිඵ උ් අධයාඳනඹ රඵාදීභ තුළින් ර්තභානගේ 

කෘෂි තාක්ණඹ ව කෘෂි කර්භාන්තඹ රිළිඵ  ප්රජා අතය ප්රර්ධනඹ කිරීභ ව ාර්ධනඹ කිරීභ 

සිදුකය ඇත. එඹ ගගොවි ප්රජාගේ උ් අධයාඳනඹට ගදොයටු විෘත කිරීගම් සිිනඹ ැඵෑ කයමින් 

ඔවුන්ගේ නිටභ දුය්ථ අධයාඳන රභගදදඹ ඔ්ග  අධයාඳනඹ ගගන ඹමින් භාජීඹ අලයතා ඉටු 

කිරීභට ව ුරේගර ගන්කම් ඉටු කිරීභට වා ඔවුන්ගේ ඕනෑ එඳාකම් රි කභැසීභට භත් න්ගන්ඹ. 

නමුත් ඔවුන්ගේ උ් අධයාඳනඹට ඇති කැභැත්ත ගවෝ ඵරාගඳොගයොත්තු ඔවුන්ගේ ගඳෞේගිතක, 

ආර්ථික ගවෝ ඳවුල් ඳසුිහභ ගව තුගන් ගිිතහී ඹන අ්ථාන් දක්නට ඇත. ගභභ ආඹතනඹ දුප්ඳත් 

ගගොවි ප්රජාගේ ැඩිදුය අධයාඳනඹ රඵන්නන්ට තභ ඳාඨභාරා ගතෝයා ගැනීභට වා එභ අ්ථාරට 

ප්රගදල වීභට ඇති වැකිඹා ැඩිදියුණු කයමින් නවීණ ගතොයතුරු න්නිගදදන තාක්ණඹ බාවිත 

කයමින් ඔවුන්ගේ අධයාඳන ඹථාර්තඹ වා ෘත්තීඹ භාජ අිබරාඹන් ාක්ාත් කය ගැනීභට සුදුසු 

ගතෝතැන්නක් ඵට ඳත්කය ඇත. 
 

එඳභණක් ගනො ගභභ ආඹතනඹ විවිධ ැඩටවන්රට අභතය ඉතාභත් ාධායණ මිරකට ගේඝ්ඹ 

ගගොවි ප්රජාට ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ඳැශ නි්ඳාදන රඵා දීභට කටයුතු කයමින් ආඹතනගේ 

ආදාඹම් උත්ඳාදනඹ කිරීභට ද භත් වී ඇත. ගම් ගභොගවොත න විට ඳටක ගයෝඳණ විදයාගාය 03 ක් 

ව ප්රධාන දැල් ගෘව 03 ක් ඉදිකය ඇත. ෑභ භකභ සිඹළුභ විදයාගාය ව දැල් ගෘවඹන්  තුන බාවිත 

කයමින් ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ඳැශ 15000- 20000 ත් අතය ප්රභාණඹක් නි්ඳාදනඹ කයින. ගභභ 

ආඹතනඹ දිිනන ුරයා විසිරී සිිතන ග්රාමීය ඹ ගගොවි ජනතාට ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ඳැශ නි්ඳාදනඹ 

කිරීගම් තාක්ණඹ භඵන්ධගඹන් දැනුත් කිරීභ වා ැඩමුළු ව ම්භන්ත්රණ විලාර ප්රභාණඹක් 
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ඳත්ා ඇත. එග භ ග්රාමීය ඹ විදයාන්ට ම්ඵන්ධ න තාක්ණඹ ගැන ගගොවි ජනතා දැනුත් කිරීභ 

වා එභ ම්ඳත් බාවිත කයමින් විධ ජාතික භට්ටගම් ප්රදර්ලන වා වබාත් වී ඇත. 

 

1.2 කශභනාකයණ භණ්ඩරඹ  

 

2008 අාක 02 දයණ ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතන 

නිඹභාිතගේ 05 න ගන්තිඹ ප්රකාය ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ 

විදයා ආඹතනඹ තභ කශභනාකයණ භණ්ඩරඹ රිිටුා ඇති අතය උක්ත නිඹභාිතගේ 10 

ගන්තිඹ ප්රකාය එකී කශභනාකයණ භණ්ඩරඹ ආඹතනගේ අධයඹන ව විධාඹක භණ්ඩරඹ 

න අතය එඹ ඳවත ාභාජිකිනන්ගගන් භන්විත ගද. 

 

නිශ ඵරගඹන් ඳත්න ාභාජිකිනන් 05 කි. 

 

(අ). අධයක් , බාඳති/බාඳතිනිඹ විඹයුතුඹ. 

(ආ). නිගඹෝජය අධයක් 

(ඇ). උ් අධයාඳන අභාතයාලගේ අභාතයාල ගල්කම් ගවෝ  විඹබාය ගල්කම් ගවෝ එකී 

        අභාතයාලගේ උ් අධයාඳන විඹ ම්ඵන්ධගඹන් නම් කයන රද ාභාජිකගඹකු 

(ඈ). කෘෂිකර්භ විඹබාය අභාතයාලගේ අභාතයාල ගල්කම් ගවෝ එකී අභාතයාලඹ විසින් නම් 

කයන රද ාභාජිකගඹකු ව 

(ඉ).  විල් විදයාරගේ විදයා අධයනාාලගේ පීඨාධිඳති  

 

අගනකුත් ාභාජිකිනන් 06 කි. 

 

(අ). කෘෂි යාඳාය, කර්භාන්ත වා කෘෂි තාක්ණඹ නිගඹෝජනඹ කිරීභ වා ගකොමින් බා 

විසින් ඳත්කයන ාභාජිකිනන් ගදගදගනක් 

(ආ).  ඳාරක බාගද ාභාජිකිනන් අත කන් ඳත්කයගන්නා ාභාජිකිනන් ගදගදගනක්, 

(ඇ). වම්ඵන්ගතොට දි්ත්රික් ගල්කම් ගවෝ ඔතර විසින් නම් කයන රද ාභාජිකගඹකු, ව 

(ඈ). ලා්ත්රීඹ භණ්ඩරගේ ාභාජිකඹන් අත කන් ඳත්කය ගන්නා ාභාජිකගඹකු ලගඹන් ගද.  

 

 

1.3 කශභනාකයණ භණ්ඩර රැව්ීම් 

 

ආඹතනගේ කශභනාකයණ භණ්ඩරඹ අධයඹන ව ඳ කඳාරන කරුණු රිළිඵ  භාගරෝචලනඹ කිරීභ 

වා ය තුශ දී විධිභත් රැ්වී ඇත. කශභනාකයණ භණ්ඩරඹ 2016 ය තුශ ද යක් (10) රැ් 

වී ඇත. 

 

2016 දී කශභනාකයණ භණ්ඩරගේ ායුතිඹ ඳවත ඳ කදි ගද. 
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නිර ඵරගඹන් ඳත්ව ාභාජිකිනන් (නිඹභාිතගේ දක්ා ඇති ඳ කදි) 

 අධයක්- බාඳති එම්.ඩී. රිඹතිරක භවතා 

(2016.08.19 දක්ා) 

භවාචලාර්ඹ ගක්.ආර්.ආර්. භවානාභ, 

ැඩ ඵරන අධයක් (2016.08.20 

සිට) 

උ් අධයාඳන අභාතයාලගේ ගල්කම්  නම් කශ තැනැත්තා ඒ.එ්.පී. වීයස කඹ භවත්මිඹ 

කෘෂිකර්භ  අභාතයාලගේ ගල්කම්  නම් කශ තැනැත්තා ආචලාර්ඹ ගේ.ඩී.එච්. විගේර්ධන 

විදයා පීඨගේ පීඨාධිඳති  ගකොශම විල් විදයාරඹ භවාචලාර්ඹ ගක්.ආර්.ආර්. භවානාභ 

අනිකුත් ාභාජිකිනන් (නිඹභාිතගේ දක්ා ඇති ඳ කදි) 

 
විල් විදයාර ප්ර තිඳාදන ගකොමින් බා නම් කශ තැනැත්තා 

භවාචලාර්ඹ තායා ද සිල්ා භවත්මිඹ 

ක්රිාන්ති වීයසිාව භවත්මිඹ 

ඳාරක භණ්ඩරගේ නිගඹෝජිතඹන්  
යජන් ආශිර්ාදම් භවතා 

භවාචලාර්ඹ රක්්භන් යත්නාඹක  

දි්ත්රික් ගල්කම්  වම්ඵන්ගතොට ඩේ.එච්.කරුණායත්න භවතා 

ආයාධිත කැන රද 

 කෘෂි තාක්ණික ගදඳාර්තගම්න්තුගද ප්ර ධානී එන්.පී.එන්. විදානඳතියණ 

භවත්මිඹ 

වකාය මුරයාධිකාරී ඒ.ඒ.එ්.සී. උගේසිාව භවත්මිඹ 

ඳැශ තාන් අාල බාය නිරධාරී එච්.ගයෝවණකරය භවතා 

විදයාගාය අාල බාය නිරධාරී  එ්.වී.ජී.එන්.ප්රිඹදර්ලනී ගභගනවිඹ 

ගල්කම්  

 වකාය ගල්්කාධිකාරී එ්.ඒ.එ්. ප්රිඹදර්ලනී භවත්මිඹ 

 

ගු 01 
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1.4 ාවිධාන ූවඹ 

 

 

අබයන්තය 

අධයඹන 

ැඩටවන් 

ඳ කඳාරන අාලඹ මුරය අාලඹ අධයඹන 

ගදඳාර්තගම්න්තු 

අධයඹන 

භණ්ඩර 

භධය්ථාන 

කෘෂි-තාක්ණඹ 
ඳර්ගේණ වා 

උ් උඳාධි 

කෘෂි යාඳාය 

ව කර්භාන්ත 

කඹ 

ආවාය- තාක්ණඹ  

යාඹකත් 

කෘෂි-යාඳාය වා 

ග්රාමීය ඹ විදයාන් 

ඵාිය ව 

යාප්ති 

ැඩටවන් 

විදයා උඹන 

යාප්ති 

ැඩටවන් 

කශභනාකයණ භණ්ඩරඹ 

අධයක් ලා්ත්රීඹ භණ්ඩරඹ ගකොශම විල් විදයාරගේ  

නාථන බාගද 

ාභාජිකගඹක් 
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2. භ්ත කාර්ඹාධනඹ 

 

ආඹතනගේ ප්රමු් කාර්ඹබායඹ නුගේ අධයඹන ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක කිරීභ, ඳටක ගයෝඳණ 

ගකගල් ඳැශ නි්ඳාදනඹ ව ග්රාමීය ඹ යාඹකත් ාර්ධන (RED) ැඩටවන ක්රිඹාත්භක කිරීභ 

ගද.  මීය ට අභතය, භාජ අලයතා වඳුනා ගනිමින්  භාජ ත්කායඹක් ගර ගගොවිතැන් කටයුතු වා 

අගඹ එකතු කශ ගකගල් ගා නි්ඳාදන ම්ඵන්ධගඹන් න තාක්ණඹ රිළිඵ  ග්රාමීය ඹ ගගොවීන් 

දැනුත් කිරීභ වා ැඩමුළු වා දැනුත් කිරීගම් ැඩටවන් කිිඳඹක් ආඹතනඹ විසින් ඳත්න 

රදී.   

 

2016 ර්ඹ තුශ දී ආඹතනගේ අධයඹන අාලඹ වයවා අධයඹන ක්රිඹාකායකම් ද ඳැශ තාන් වා 

විදයාගාය බාවිතගඹන් ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ඳැශ නි්ඳාදනඹ ද සිදුකයන රදී.  ග්රාමීය ඹ 

යාඹකත් ාර්ධන ැඩටවනට භගාමීය  ගඵොගවෝ දක්තා ඇති ගගොවි සිසුන් වා 

ඔවුන්ගේ කෘෂි යාඳාය වා ජීන භට්ටභ ඉවශ නැාවීභ වා මූරයාධාය ඳඹමින් එකී කෘෂි යාඳාය 

ර තත්ත්ඹ උ් කිරීභට රිඹය ගගන ඇත. 

 

66 ගදනකුගගන් යුතු කාර්ඹ භණ්ඩරගේ වගඹෝගඹ ඇති ආඹතනඹ සිඹ ඉරක්ක ාක්ාත් කය 

ගැනීභට කටයුතු කයන රදී. කාර්ඹ භණ්ඩරගඹන් 4% ක් ඳ කඳාරන, 3% ක් අධයඹන (්ථිය) , 14% ක් 

අධයඹන (ඳැරුම් ඳදනභ), 62% ක් අනධයඹන (ඳැරුම් ඳදනභ) වා 17%   ක්  දනික ඳදනභ භත 

ග ගේ රිිටු න රද නිරධාරීන්ගගන් භන්විත ගද. (ගු 02 ව රඳ ටවන-01). 2012 ර්ගේ 

භැද බාගගේ දී වකාය ගල්්කාධිකාරී ව වකාය මුරයාධිකාරී  විල් විදයාර ප්රතිඳාදන ගකොමින් 

බා විසින් ්ථිය කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ලගඹන්  ඳත් කයන රද අතය ගජය්ඨ කථිකාචලාර්ඹරුන් 02 

ගනකු වැය අගනකුත් සිඹළුභ කාර්ඹභණ්ඩර ාභාජකිනන්  ඳැරුම් ඳදනභ භත (ාර්ෂික අළුත් කශ 

වැකි)  ග ඹ කයින. 2013 භැින භ 20 ැනි දින සිට ක්රිඹාත්භක න ඳ කදි ආඹතනඹ වා නිතය 

අධයක්කයඹකු ඳත් කයන රද අතය ඒ න ගතක්  රාල් සිල්ා භවතා  (ගකොශම විල් විදයාරගේ 

ිටුර ැඩඵරන ගල්්කාධිකාරී)  ැඩඵරන අධයක්කයඹා ලගඹන් කටයුතු කයන රදී.  

  

 

ග ක භණ්ඩර ර්ත්කයණඹ ග ක ා්යා 

ඳ කඳාරන 3 

අධයඹන (්ථිය)  2 

අධයඹන (ඳැරුම් ඳදනභ)  9 

අනධයඹන (ඳැරුම් ඳදනභ)  41 

 දනික ඳදනභ භත ග කිනන් 11 

මුළු කාර්ඹ භණ්ඩරඹ  66 

                                                       ගු 02  
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රඳ ටවන - 01  

 

ගු අාක 03 ි දක්ා ඇති  ඳ කදි  2016.12.31 දිනට ආඹතනගේ ඳ කඳාරන කාර්ඹ භණ්ඩරඹ  

අනු අාකඹ නභ තනතුය 

1 එම්.ඩී. රිඹතිරක භවතා  අධයක් (2016.08.19 දක්ා )  

2 භවාචලාර්ඹ ගක්.ආර්.ආර්. භවානාභ  ැඩඵරන අධයක් (2016.08.20 දින සිට 
ක්රිඹාත්භක න ඳ කදි)  

3 එ්.ඒ.එ් . ප්රිඹදර්ලනී මිඹ  වකය ගල්්කාධිකාරී  

4 ඒ.ඒ.එ්.සී. උගේසිාව ගභනවිඹ  වකාය මූරයාධිකාරී 

                                              ගු - 03  

ගු අාක 04 ි දැක්ගන ඳ කදි 2016.12.31 න විට ආඹතනගේ ඳ කඳාරන වාඹක කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 

අනු අාකඹ නභ තනතුය 

1 ඩේ.ගක්.ගක් යාජිකා නිරාගනී ගභනවිඹ  කශභනාකාය වකාය  

2 ආර්.වී.පී.එන්.පී. කුභාය භවතා  කශභනාකාය වකාය  

3 ඒ.ජී.ය න්ති ගභනවිඹ  කශභනාකාය වකාය  

4 ය.එම්.ඒ.ඒ.එම්. ද සිල්ා ගභනවිඹ  කශභනාකාය වකාය  

5 ගේ.ඒ.ය ශ්රීනාත් භවතා  ගඵඩා බායකරු  

6 ඩේ.අින. චලතුභලී ගභනවිඹ  කශභනාකාය වකාය  

ගු - 04  

ගු අාක 05 ි දැක්ගන ඳ කදි 2016.12.31 දින න විට ආඹතනගේ අනධයඹන කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 

(ාභානය ඳ කඳාරන)  

4% 3% 

14% 

62% 

17% 

ග කිනන් ා්යා 

ඳ කඳාරන අධයඹන (්ථිය)  

අධයඹන (ඳැරුම් ඳදනභ)  අනධයඹන (ඳැරුම් ඳදනභ)  
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අනු අාකඹ  නභ තනතුය 

1 ගක්.එ්.ආර්. ම්ඳත් භවතා ආයක්ක නිරධාරී  

2 ඩේ.එම්.චලමින්ද භවතා  ආයක්ක නිරධාරී  

3 ගක්.පී. ගුණදා භවතා  ආයක්ක නිරධාරී (අර්ධ කාලීන  යාත්රී ැඩ 
මුයඹ)  

4 ගේ.ගක්. සුගතදා භවතා  ආයක්ක නිරධාරී  (අර්ධ කාලීන  යාත්රී ැඩ 
මුයඹ) 

5 එ්.වී. උඳාිත භවතා   කඹදුරු  

ගු - 05  

2016 ර්ගේ දී ඉඩම් අත් ඳත් කය ගැනීගම් ක්රිඹාිතගේ ප්රගතිඹ  

 

වම්ඵන්ගතොට දි්ත්රික්කගේ ඉඩම් ඳ කවයණ කමිටු 2013.10.11 දින ආඹතනඹ ගත ඉඩම් අක්කය 

50ක නීතයනුකර අිනතිඹ ඳැරීභට එකඟ වී ඇති අතය ඉන් අක්කය 10ක ප්රභාණඹක් ගම් න විටත් 

ආඹතනඹ විසින් ඳ කවයණඹ කයින.  ගකග  ගතත්, අක්කය 40ක භූමි ප්රභාණඹක්  විල්භැන්න අබඹ 

භූමිඹට අඹත් න අතය  එඹ න ජීවි ායක්ණ ගදඳාර්තගම්න්තු විසින් ඳ කඳාරනඹ ගකගර්.  ගභග   

ප්රගේලඹ තුශ දිඹත් කයනු රඵන  ාර්ධන කාර්ඹඹන් ගව තු ගකොට ගගන කිසිඹම් ඳා ක කක 

ඵරඳෑභක් ඇති න්ගන් ද ඹන්න රිළිඵ ගොඹා ඵැලීභ වා ඉඩම්  අත්කය ගැනීභට ගඳයාතු  

ඳා කයක ඵරඳැම් ඇගයීභක් (EIA)  සිදු කයන ගරට භධයභ ඳ කය අධිකා කඹ විසින් නිර්ගේල කයන 

රදී.  

 

ඒ අනු ගභොයටු විල් විදයාරගේ ා්තු විදයා පීඨගේ නගය ව ග්රාභ නිර්භාණ ැරසුම් 

ගදඳාර්තගම්න්තු ඳා ක කක ඵරඳැම් ඇගයීභ  සිදු කයන  රද අතය එි අන් ාර්තා න ජීවි 

ායක්ණ ගදඳාර්තගම්න්තු ගත ඉදි කඳත් කයන රදී. ාර්තා ඇගයීභට රක් කිරීගභන් අනතුරු 

න ජීවි ායක්ණ ගදඳාර්තගම්න්තු විසින් එි අන් අනුභතිඹ රඵා දීභට ගඳයාතු අක්කය 40 ක 

භූමි බාගඹ තුශ ප්රධාන ැරැ්භ, ණණ අඳද්රය ඵැවැය කි කගම් ැරැ්භ, ජරාඳාවන ැරැ්භ ව 

ගගොඩනැගිිත ැරැ්භ  ක් කිරීභ වා, ගකොන්ගේසි ිත  අනුභැතිඹ රඵා දුණි.  2016 ර්ඹ තුශ  

අක්කය 40 ඉඩභ නිදව් කය ගැනීගම් ක්රිඹාිතඹ  ආඹතනඹ විසින් ාර්ථක ගර අ්ණ්ඩ සිදුකයන 

රදී.  

 

2.1 අධයඹන ැඩටවගන් කාර්ඹාධනඹ  

        

2008 ගර් දී ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනඹ භගින් ගගොවි 

ප්රජා ගත අධයඹන ඳාඨභාරා වඳුන්ා දුන් අතය එභගින් දැනට කෘෂි කර්භාන්තගේ නිඹැලී සිිතන 

ුරේගරඹන් වට උ් අධයාඳනඹ රඵාදීභටත් ඔවුන් අතය ගභභ අධයඹන ඳාඨභාරා ප්රචලිතත කිරීභට වා 

ාර්ධනඹ කිරීභටත් අ්ථා රැබී ඇත. එභගින්, ුරේගර වා භාජයීඹ අලයතාඹක් න 

අධයාඳනඹ, "මිර රභගදදඹක්" වයවා කිසිවිගටකත් උ් අධයාඳන භාගඳත් විය ගනොවු ගගොවි 

ප්රජා කයා රැගගන ඹන්ගන් ඹ. උ් අධයාඳනඹ රඵා ගැනීභට  වැදෑරීභට අ්ථා ව විබඹන් 

ඔවුන් තු වු ද ඔවුන්ගේ ගඳෞේගිතක ගවෝ ඳවුල් ඳසුිහභ භත ගවෝ ආර්ථිකභඹ ලගඹන් ඳැන 

නැගුණ ගැටළු ගව තුගන් එභ අ්ථා අිමි වු රි කක් ගභභ අධයඹන කටයුතුර නියත ගද. අධයඹන 

ඳාඨභාරාට ඇතුශත් වීභ වා න ඇතුශත්වීගම් සුදුසුකම්ර ව ඳාඨභාරා ගතෝයාගැනීගම්දී 

දක්න නභයඝ්ලීබාඹ වදායන්නන් වට ඉභවත් ඳවසුක් න අතය ආඹතනඹ භගින් කයනු රඵන  

භගගඳන්වීභ; නවීන ගතොයතුරු තාක්ණඹ වයවා ග්රාමීය ඹ ගගොවි ප්රජා වට රඵාගදන ගභභ උ් 

අධයාඳනගේ ඉවශ ගුණාත්භඹට ගභන්භ අධයඹන ඳාඨභාරා ඉතා ඳවසුගන් වැදෑරීභට වැකින ඳ කදි 
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ඒාගඹි රභානුකර ඵ ඳත්ාගනිමින් ඊට අකාලඹ ැශසීභ ද ඔවුන්ගේ අධයඹන, ෘත්තීභඹ ව 

භාජයීඹ අිබරාඹන් ාක්ාත් කය ගැනීභට ඉභවත් රුකුරකි. 

    

කෘෂිකාර්මික යාඹකිනන් වා ගභඹ නමු  අධයාඳනික අ්ථාක් න අතය, ශ්රී රාකා තුශ 

ගේශිඹ බාා භාධයගඹන්  ග්රාමීය ඹ ගගොවි ප්ර ජාගේ දැනුභ ඉවශ නැාවීභ වා ඔවුන්ට උදා ව  ඳශමු 

අ්ථා ද ගද. ශ්රී රාකාගද ගගොවි ප්ර ජා ැඩි ලගඹන් ග්රාමීය ඹ ප්රගේලඹන් තුශ ඒකයාශි වී සිිතන 

අතය, කෘෂිකර්භඹ වා ඔවුන් රඵා ගදන  දාඹකත්ඹ ඉතා ඉවශඹ.  එගවත් ග්රාමීය ඹ ගගොවි ප්ර ජාට 

සිඹ අධයාඳනික, ුරේගර ව ෘත්තීභඹ ාර්ධනඹ  වා  රඵා දී ඇති  අ්ථා වා ඳවසුකම් අඩුඹ.  

ගම් නිා, ඳශමු යට, ගකොශම විල් විදයාරඹට අනුඵේධ  ැිතගත්ත කෘෂි තාක්ණික ව ග්රාමීය ඹ 

විදයා ආඹතනඹ විසින් (UCIARS) දැනට කෘෂිකාර්මික ක්ග ත්රඹ තුශ රැඳී  සිිතන ගගොවීන්  වා 

වතිකඳත්  ඩිප්ගරෝභා ඳාඨභාරා වැදෑරීභට අ්ථා රා දී ඇත.  ගභභ ැඩටවගන් සුවිගල ෂී 

රක්ණඹ න්ගන් ශ්රී රාකාට නැවුම් අත්දැකීභක් න භාර්ග ගත වා විදුත් දුය්ථ ඉගගනුම් ර භඹ 

ඔ්ග  එඹ ක්රිඹාත්භක කිරීභින.   

 

අධයඹන ඳාඨභාරාගද අයමුණු  

 

 මිර ඉගැන්වීම් රභ ගදදඹක් ඔ්ග  (විගල ෂිත වු) ගගොවි ප්ර ජාට ඹාජී අධයාඳන මූරධර්භ භත 

රිිටමින් නභයඝ්ලීඵ, ශිය ගක්න්ද්ර ඉගගනුම් රභගදදඹ භඟින් ගගොවි ප්රජාට ුරළුල් ප්රගදලඹක් 

රඵාගදමින් උ් අධයාඳනඹ (ප්රජාතාන්ත්රීකයණඹ කිරීභ) ෑභ ුරයැසිඹකුටභ රඵාදීගම් 

අිනතිාසිකභ නාථ කිරීභින. 

 

 ගගොවි ප්ර ජා/කෘෂි කර්භාන්තගේ නිඹැගරන්නන්  දැනුභ භත ඳදනම් වු කෘෂි කර්භාන්තගේ 

ගඹදවීභ තුළින් කෘෂි නි්ඳාදනර ගුණාත්භඹ ව ප්රභාණාත්භඹ ැඩි කිරීභ. 

ැඩටවගන් සුවිගල ෂී රක්ණ 

 

• කිසිදිගනක උ් අධයාඳන සිිනඹ ැඵෑ ගනොවු  ගගොවි ජනතා ගත අන්තර්ජාරඹ ඔ්ග   

අධයාඳනඹ රඵාදීභ භගින්  ුරේගර ව භාජයීඹ ලගඹන් ඔවුන්ගේ ගනක් සිදුවිභ.  

• කෘෂි කර්භාන්තගේ නිඹැගරන අතයතුය උ් අධයාඳනඹ වැදෑරීගම් අ්ථා යම් ගගොවි 

ප්රජාට ිමි වීභ. 

• න කෘෂි තාක්ණඹන් ව ගතොයතුරු න්නිගදදන තාක්ණඹ ශ්රී රාාකීඹ ගගොවි ප්ර ජා ගත 

වඳුන්ාදීභ. 

• ශ්රී රාාකීක ගගොවි ප්ර ජා ගනුගන් ැකසුණ ප්රථභ විල් විදයාරයීඹ අධයඹන ඳඨභාරා වීභ. 

• ර්තභානඹ න විට, විල් විදයාර ප්ර තිඳාදන ගකොමින් බාගද අනුභැතිඹ ිත ආඹතනඹ 

භඟින් ඩිප්ගරෝභා , උ් ඩිප්ගරෝභා ව උඳාධි ඹන ඳාඨභාරා තුනක් වඳුන්ා දී තිබීභ. 

 

කෘෂි තාක්ණික උඳාධි ඳාඨභාරාගද (BAgtec) අනුභැතිඹ රඵාදීභ රිළිඵ විත්ය 

 

නාථන බාගද අනුභැතිඹ :  338 ැනි නාථන බා රැ්වීභ (2010.09.29)-විඹ 

නිර්ගේලඹ 

ඳාරක බාගද අනුභැතිඹ    :  462 ැනි ඳාරක බා රැ්වීභ (2012.08.15) - අතුරු 

ය්ථා  

විල් විදයාර ප්රතිඳාදන ගකොමින් බාගද අනුභැතිඹ  :  867 ැනි විල් විදයාර ප්රතිඳාදන 

ගකොමින් බා රැ්වීභ (2013.02.07) - උඳාධි ඳාඨභාරා 
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කෘෂි තාක්ණික උඳාධි ඳාඨභාරාගද  ආකෘතිඹ 

කෘෂි තාක්ණික උඳාධිඹ (ය 4කි) 
 

කෘෂි තාක්ණික ඩිප්ගරෝභා - (ය 02 ව භා 03) වතික ඳත් ඳාඨභාරා 09 කින්ද, (එක් 
ඳාඨභාරාක් වා කාරඹ භා 03 කි) භන්විත න අතය උ ්ඩිප්ගරෝභා ඳාඨභාරා වා ය 
01 ද අගනක් ය උඳාධි ඳාඨභාරා වා ද ඇතුශත් ගද.    
 

එක් එක් වතිකඳත් ඳාඨභාරා වා ගත න කාරසීභා භා තුන කි. වතික ඳත්ර ඳාඨභාරා 09 භ 

භත් න්නන් කෘෂි තාක්ණික ඩිප්ගරෝභා වා සුදුසුකම් රඵින. ඩිප්ගරෝභා ඳාඨභාරා, කෘෂි 

තාක්ණික උ් ඩිප්ගරෝභා ඳාඨභාරා වයවා කෘෂි තාක්ණික උඳාධිඹ දක්ා දීර්ණ කිරීගම් දී එඹට 

තත් වතික ඳත්ර ඳාඨභාරා 06, ගගොවිඳර ුරතරණු ඳාඨභාරාක් ව භා 06 ඳර්ගේණ යාඳෘතිඹක් 

අඹත් ගද. ශ්රී රාකා විෘත විල් විදයාරඹ භඟින් ම්භත කයන රද එක් එක් ඳාඨභාරා වා නිඹමිත 

වු ම්භාන (ගරඩිට්) අගඹක් ිතඹ. 

ඳාඨභාරා රි කනැමීය ගම් කාරටවන 

ය 1 

* අ්ණ්ඩ අධයාඳනික ඳාඨභාරා ගර රඵාගදන ඉාග්රීසි ඳාඨභාරා (0 ම්භාන) 

* අ්ණ්ඩ අධයාඳනික ඳාඨභාරා ගර රඵාගදන ගතොයතුරු තාක්ණ ඳාඨභාරා  (0 

ම්භාන) 

 

විඹ ඳාඨභාරාන් 

 

 

ඳාඨභාරා ගභොඩියුරඹ 
ම්භාන 
අගඹ 

ැසි 

අධයඹන 
කාරඹ 
(ඳැඹ) 

1 ගබෝග ගා 

CH 
ගභොඩියුර 03 

භා 03 

CH01. ගබෝග විදයා ව ලය 
 විදයා 
CH02. ඳාාශු විදයා 

CH03. ආර්ථිකභඹ ලගඹන් 
 ැදගත් ගබෝග ගා 

08 අධයඹන ැසි       
විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                      

ක්ග ත්ර  ක්රිඹාකායකම්   
දින ැඩමුළු   ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 

මුළු ගණන      

120 

60 

 

90 

24 

6 

   300 

2 උදයාන ගබෝග 
ගා 
ගභොඩියුර03 

භා 03 

HO 01. ඳැශ තාන් 
 කශභනාකයණඹ වා 
 ගගතු ගා 
HO 02. එශලු ව ඳශතුරු 
 ගා  
HO 03. නවීන කෘෂි 
තාක්ණික  බාවිතඹන් 

08 අධයඹන ැසි       
විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                        

ක්ග ත්ර  ක්රිඹාකායකම්   
දින ැඩමුළු   ම්භන්ත්ර ණ 

ඳැරුම් 
මුළු ගණන 

120 

50 

 

100 

24 

6 

   300 

3 ගබෝග ආයක්ණඹ 

ගභොඩියුර 03 

භා 03                                                        

CP 01. ඳළිගඵෝධ ව ගයෝග 
 කශභනාකයණ 
 මූරධර්භ 

CP 02. ආර්ථික ලගඹන් 
 ැදගත් න ගබෝගර 
 ඳළිගඵෝධ ඳාරනඹ  

CP 03. . ආර්ථික ලගඹන් 
 ැදගත් න ගබෝගර 
ගයෝග ඳාරනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධයඹන ැසි       
විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                        
ක්ග ත්ර   ක්රිඹාකායකම්   

දින ැඩමුළු   ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 

මුළු ගණන 

120 

75 

 

75 

24 

6 

  300 

 

 

 

4 ගා ජර ඳාරනඹ 

 
IR 01.ගා ජර ඳාරන ජර 
 ම්ඳාදනඹ ව ජර 

08 අධයඹන ැසි 
විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 

120 

50 



 

15 
 

ගභොඩියුර 03 

භා 03                                                        

 වනඹ වැදින් වීභ 

IR 02. ගබෝග ජර 
 කශභනාකයණඹ 

IR 03. ක්ෂුද්ර  ජර ම්ඳාදනඹ 
 ව  ගඳොගවොය ජර 
 ම්ඳාදනඹ 

ක්රිඹාකායකම්                       
ක්ග ත්ර        ක්රිඹාකායකම්   
දින ැඩමුළු   ම්භන්ත්ර ණ 

ඳැරුම් 
මුළු ගණන 

 

100 

24 

6 

    300 

ගු අාක 06 

විඹ ඳාඨභාරා 

 

ඳාඨභාරා ගභොඩියුරඹ 
ම්භාන 

අගඹ 
ැසි 

අධයඹන 
කාරඹ 
(ඳැඹ) 

5 ආවාය තාක්ණඹ 

ගභොඩියුර03 

භා 03 

FT 01. ආවාය තාක්ණඹ 

 වඳුන්ාදීභ 

FT 02. ආවාය ායක්ණඹ, 

 ඇසුරුම් කිරීභ ව  
 ආවාය නි්ඳාදනඹ 
 වා අගඹ එකතු 
 කිරීභ 

FT03. ආර්ථික ලගඹන් 

 ැදගත් න ආවාය 
 නි්ඳාදන නි්ඳාදනඹ  

08 අධයඹන ැසි 

විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                     

ක්ග ත්ර  ක්රිඹාකායකම් 
දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 

මුළු ගණන 

120 

75 

 

75 

24 

6 

    300 

6 ඳසු-අ්නු 
තාක්ණඹ                             

ගභොඩියුර03 

භා 03 

PHT 01. ඳසු -අ්නු  
 තාක්ණඹ 
 වඳුන්ාදීභ     

PHT 02. ධානය, ඳශතුරු වා 
 එශළුර ඳල්චලාත් 
- අ්නු ගභගවඹවීභ 

PHT 03. ඳසු -අ්නු ගයෝග 

08 අධයඹන ැසි 

විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                      
ක්ග ත්ර        

ක්රිඹාකායකම් 
දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 

ඳැරුම් 
මුළු ගණන 

120 

60 

 

90 

24 

6 

   300 

7 භල් ගා                                                             

 

ගභොඩියුර 02 

භා 03 

FL 01. භල් ගා වඳුන්ාදීභ 

FL 02. කැුරම් භල් ව ඳත්රික 
 ලාක  

08 අධයඹන ැසි 

විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                   
ක්ග ත්ර       ක්රිඹාකායකම් 

දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 

මුළු ගණන 

120 

50 

 

100 

24 

6 

    300 

8 කෘෂි - යාඳාය 
කශභනාකයණඹ                                    

 

ගභොඩියුර03 

භා 03 

ABM 01. කෘෂි- යාඳාය  
 කශභනාකයණඹ                                    

ABM 02. අගරවිකයණඹ 

ABM 03. කෘෂි 
 යාඹකත්ඹ 

08 අධයඹන ැසි       
කුඩා යාඳෘති 
සිේධි අධයඹන        

දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 

 මුළු ගණන 

100 

100 

50 

24 

6 

    300 

9 ත්ත් 
නි්ඳාදනගේ 
මූරධර්භ  

 

ගභොඩියුර03 

භා 03 

FAH 01: ත්ත් නි්ඳාදනඹ 
 වැඳින්වීභ 

FAH 02: ුව විදයා වා 
 කාිනක විදයා 
FAH 03: ත් ඳාරනඹ ව 
 ත්ත් නි්ඳාදනඹ 
 රිළිඵ මූරධර්භ  

08 අධයඹන ැසි 

විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                    

ක්ග ත්ර        
ක්රිඹාකායකම් 

දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 
මුළු ගණන 

120 

     90   

 

 50 

 30 

10 

    300 

ගු අාක 07 



 

16 
 

ඉවත වන් වතිකඳත් ඳාඨභාරා සිඹල්රභ (9) වා අභ ලගඹන් ම්භාන ාභාර්ථ  ව 2.75 

GPA අභ අගඹක් ිත කෘෂි තාක්ණඹ රිළිඵ ඩිප්ගරෝභා ම්පූර්ණ කයන සිසුන්ට උ් කෘෂි 

තාක්ණඹ රිළිඵ ඩිප්ගරෝභා වැදෑ කඹ  වැකි අතය ඉන් අනතුරු කෘෂි තාක්ණඹ රිළිඵ  උඳාධි 

ඳාඨභාරා වැදෑ කඹ වැකිඹ.   

කෘෂි තාක්ණඹ රිළිඵ උ්  ඩිප්ගරෝභා ඳඨභාරා වැදෑරීභ වා ඳවත දැක්ගන ඳාඨභාරා 

වැදෑ කඹ යුතුඹ.   

 

ඳාඨභාරා ගභොඩියුර 
ම්භාන 
අගඹ 

ැසි 

අධයඹන 
කාරඹ 

(ඳැඹ) 

10 කාඵනික 
ගගොවිතැන ව බීජ 
නි්ඳාදනඹ        

ගභොඩියුර03 

භා 03 

OF 01. කාඵනික ගගොවිතැන 

OF 02. කාඵනික බීජ 
නි්ඳාදනඹ ව ඳා ක කක 
ගගොවිතැන 

OF 03. මීය භැසි ඳාරනඹ 

08 අධයඹන ැසි 

විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                      
ක්ග ත්ර        ක්රිඹාකායකම් 

දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 

මුළු ගණන 

120 

50 

 

100 

24 

6 

    300 

11 ගගොවිඳර 
ඹාන්ත්රීකයණඹ                 

ගභොඩියුර03 

භා 03 

FM 01. ගගොවිඳර 
ඹන්ගත්රෝඳකයණ වැදින් වීභ  

FM 02. ගගොවිඳර 
ඹන්ගත්රෝඳකයණ උඳාාග වා 
ගගොවිඳර ඹන්ගත්රෝඳකයණ 
නඩත්තු 

FM 03. ජර ම්ඳාදන 
ඳේධතිඹ ැශසුම් කිරීභ 

08 අධයඹන ැසි 

ක්ග ත්ර       ක්රිඹාකායකම් 
දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 

ඳැරුම් 
මුළු ගණන 

90 

180 

      24 

6 

300 

12 ජරජ ගා ව 
ධිය  
යාඹකත් 
කශභනාකයණඹ                                                        

ගභොඩියුර03 

භා 03 

AF 01. ජරජීවී ගා 

AF 02. භත්ය කර්භාන්තඹ 

AF 03. විසිතුරු භසුන් ගා  

08 අධයඹන ැසි 

විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                      

ක්ග ත්ර       ක්රිඹාකායකම් 
දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 

ඳැරුම් 
මුළු ගණන 

120 

75 

 

75 

24 

6 

300 

13 ක්ෂීය ව ත්ත් 
විදයා                       

ගභොඩියුර 03 

භා 03 

DA 01. ගයෝභාන්තික 
ගගොවිගඳොශ තුන් ඳාරනඹ  

DA 02. ක්ෂීය ව තෘණ 
විදයා 
DA 03. කුකුළු ව ඌරු 
ඳාරනඹ 

 අධයඹන ැසි       
කුඩා යාඳෘති 
සිේධි අධයඹන        

දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 

මුළු ගණන 

120 

75 

     75 

24 

6 

300 

ගු අාක 08 

ඩිප්ගරෝභා ව උ් ඩිප්ගරෝභා සුදුසුකම් රැබීගභන් අනතුරු කෘෂි තාක්ණ උඳාධිඹ ම්පූර්ණ 

කිරීභ වා ඳවත දැක්ගන ඳාඨභාරා වැදෑ කඹ යුතුඹ. 

 

ඳාඨභාරා ගභොඩියුර 
ම්භාන 
අගඹ 

ැසි 

අධයඹන 
කාරඹ 
(ඳැඹ) 

14 ජාන විදයා, 
අිබජනනඹ  ව 
 ජ තාක්ණඹ  
ගභොඩියුර 03 

භා 03 

BT 01. ප්රගදණි  විදයා 

BT 02. අිබජනනඹ 

BT 03.  ජ තාක්ණඹ  

08 අධයඹන ැසි 

විදයාගාය ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                     

ක්ග ත්ර        ක්රිඹාකායකම් 
දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 

ඳැරුම් 

120 

75 

 

75 

24 

6 
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මුළු ගණන 300 

15           
 ජ ා්යානඹ 

ගභොඩියුර 03 

භා 03 

BS 01. ජී ා්යානඹ වැදින් 
වීභ  
BS 02.  ඳර්ගේණ 
ැශසුම්කයණඹ 

BS 03. යාඳෘති ාර්තා 
ැකසීභ ව  ම්භන්ත්රණ  

 අධයඹන ැසි 

ඳ කගණක ප්රාගඹෝගික 
ක්රිඹාකායකම්                       

දින ැඩමුළු  ම්භන්ත්ර ණ 
ඳැරුම් 
මුළු ගණන 

200 

60 

 

30 

10 

   300 

16 ගගොවිඳර ප්රාගඹෝගික ඳාඨභාරා  

භා 04 

17 ඳර්ගේණ යාඳෘතිඹ**                                            

භා 06 

** (4 ැනි අධයඹන ගර්දී ආයම්බ කශ වැක)       ගු අාක  09 

 

ග්රාමීය ඹ ගගොවි ප්රජා කෘෂිකාර්මික යාඹකිනන් ගර ාර්ධනඹ කිරීගම් දී ගභභ ැඩටවනට  

ඇතුශත්  ගකොට ඇති ප්රාගඹෝගික ක්රිඹාකායකම්, ඳැරුම්, සිේධාන්තභඹ කරුණු  වා  ආ නික 

අධයඹනඹ රඵන්නන් වට ගදනු රඵන වඹ ග ාන් ැනි සිඹලභ ායචලක ඔවුනගේ ගඳෞේගිතක 

ව ෘත්තීඹ ාර්ධනඹ ගකගයි ප්රල්ත අන්දමින් ඉවල් වී ඇත.  

 

තද, ගභභ අන්තර්ජාර ගත ඩිප්ගරෝභා  උ් ඩිප්ගරෝභා ව උඳාධි ඳාඨභාරා ර්තභාන භාජඹ 

තුශ ඉවශ භට්ටගම් රිළිගැනීභකට රක් තිගඵන අතය  කෘෂිකාර්මික ක්ග ත්රඹ තුශ රැඳී සිටීභට 

උනන්දුක් දක්න තරුණ ඳයුරය තුශ විලාර අිබගප්ර යණඹක්  ඇති කය තිගේ.    

 

අධයඹන ැඩවටන්රට  ඇතුශත් වීභ වා ුරයා ිතඹ යුතු සුදුසුකම් 

 

ශ්රී රාකාගද ජාතික ුරත්ඳත්ර ප්රකාලඹට ඳත් ගකගයන ුරත්ඳත් දැන්වීභක් තුළින් උනන්දුක් 

දක්න ඳාර්ල්ඹන්ගගන් අඹදුම්ඳත් කැවීභ භගින් ඵා ගැනීභ සිදු ගකගර්.  

 

 අභ ලගඹන් ය 05ක කාරසීභාක් තුශ කෘෂිකර්භ  කෘෂි-යාඳාය ක්ග ත්රඹ තුශ නිඹැලී 

සිිතන ව අ.ගඳො. . (උ් ගඳශ) විබාගඹ ාර්ථක භත් වී ඇති ුරේගරිනන් ඵා ගැනීභ 

වා සුදුසුකම් රඵින ;  

ගවෝ  

 

 අභ ලගඹන් ය 07ක කාරසීභාක් තුශ කෘෂිකර්භ  කෘෂි-යාඳාය ක්ග ත්රඹ තුශ නිඹැලී 
සිිතන ව අ.ගඳො. . (ාභානය ගඳශ) විබාගඹ ාර්ථක භත් වී ඇති ඕනෑභ අඹකු  ඵා 
ගැනීභ වා සුදුසුකම් රඵින. 

 

 
සුදුසුකම්රත් අඹදුම්කරුන් ගතෝයා ගැනීභ වා අිබගඹෝගයතා ඳරීක්ණඹකට කැනු රැගේ. 
අිබගඹෝගයතා ඳරීක්ණගේ ප්රතිපරරට අනු, ම්මු් ඳරීක්ණඹක් ඳැැත්වීගභන් අනතුරු 
අඹදුම්කරුන් ිතඹාඳදිාචි ගකගර්.  
 

2008 ගර් දී කෘෂි තාක්ණ ඩිප්ගරෝභා ඳාඨභාරා වඳුන්ාදීගභන් ඳසු, ාර්ෂික ඵා ගනු රඵන 

සිසුන් ප්රභාණඹ රභානුකර ඉවශ නැාවීභට ආඹතනඹට වැකි විඹ.  
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2016 ගර්දී ඵා ගත් මුළු ශිය ා්යා ඳවත දක්ා ඇත  (ගු අාක  - 10). 

2016 ර්ගේ ශිය ා්යා, කෘෂි තාක්ණික උඳාධිඹ, භට්ටම් 03 (ඩිප්ගරෝභා භට්ටභ, උ ්

ඩිප්ගරෝභා භට්ටභ, උඳාධි භට්ටභ)  

්ාණ්ඩඹ ශිය ා්යා  ගනත්කරුණු 

1 ැනි කණ්ඩාඹභ     උඳාධි භට්ටභ  

2 ැනි කණ්ඩාඹභ     උඳාධි භට්ටභ  

3 ැනි කණ්ඩාඹභ    උඳාධි භට්ටභ  

4 ැනි කණ්ඩාඹභ     උ් ඩිප්ගරෝභා භට්ටභ  

5 ැනි කණ්ඩාඹභ    උ් ඩිප්ගරෝභා භට්ටභ  

6 ැනි කණ්ඩාඹභ     ඩිප්ගරෝභා භට්ටභ  

7 ැනි කණ්ඩාඹභ     ඩිප්ගරෝභා භට්ටභ 

8 ැනි කණ්ඩාඹභ  අඹදුම්ඳත් 167 ක් රැබී 

තිගේ 

 

                                                   ගු අාක 10  

 
2016.12.31 ැනි දින න විට අධයඹන ැඩටවන්ර නියුතු අධයඹන කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඳවත 
දැක්ගද. 
 

අධයඹන (ථ්ිය)  

 

අනු 
අාකඹ  

නභ  තනතුය  

1 ආචලාර්ඹ සුජාතා වීයසිාව  ගජය්ඨ කථිකාචලාර්ඹ  I ගර ණිඹ  

2 එන්.පී. විදානඳතියණ මිඹ  ගජයඨ කථිකාචලාර්ඹ  II ගර ණිඹ  

                                                   ගු අාක 11  

අධයඹන  (ඳැරුම් ඳදනභ භත)  

අනු 
අාකඹ  

නභ  තනතුය  

1 එ්.ඒ.පී. ගනල්කා භවත්මිඹ ඳාඨභාරා ම්ඵන්කරකායක  

2 එ්.එල්. නයත්න භවත්මිඹ වකාය ඳාඨභාරා ම්ඵන්කරකායක  

3 එච්.ගක්.ආර්.එ්. කුභාය භවතා  වකාය ඳාඨභාරා ම්ඵන්කරකායක  

4 ිත.ජී.බී.ධනු්ක භවතා   වකාය ඳාඨභාරා ම්ඵන්කරකායක  

5 බී.පී. සි කර්ධන භවතා  වකාය ඳාඨභාරා ම්ඵන්කරකායක  
 6 එච්.ගයෝවණකරය භවතා  ඳර්ගේණ වකාය  

                                                  ගු අාක 12  

අනධයඹන 

 

 

 

 

                                                 ගු අාක 13 

 

 එක් එක් විඹ ක්ග ත්රඹ රිළිඵ විල්ඥ දැනුභ රඵා දීභ වා ගභන්භ  සිඹළුභ ඳාඨභාරාන්ි  

ප්රමිතිඹ ආයක්ා කය ගැනීගම් අයමුණින්  ගකොශම විල් විදයාරයීඹ ලා්ත්රීඹ භණ්ඩරඹ විසින් 

අනු 
අාකඹ  

නභ  තනතුය  

1 පී.බී. දර්ලන භවතා  ඳ කගණක ගඹදවුම් වකාය  
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UCIARS කශභනාකයණ භණ්ඩරගේ නිර්ගේලඹ ිත අධයඹන ැඩටවන්ර එක් එක් 

ඳාඨභාරා වා  විඹ ප්රවීණිනන් ඳත් කය ඇත.     

 

2.2 ග්රාමීය ඹ යාඹකත් ාර්ධන (RED) ැඩටවගන් කාර්ඹාධනඹ 

 

ගකොශම විල් විදයාරයීඹ කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනගේ (UCIARS) ගගොවි සිසුන්ගේ 

ආර්ථිකඹ ව ජීගනෝඳාඹ තදුයටත් ලක්තිභත් කිරීගම් අදවසින් න කෘෂි යාඳාය ආයම්බ කිරීභ 

ගවෝ දැනට ඳත්නා කෘෂි යාඳාය නගා සිටුවීභ වා ඔවුනට මූිතක මූරයාධාය රඵාගම් අයමුණින්  

2011 ර්ගේ දී නමු ැඩටවනක් ගර “ග්රාමීය ඹ යාඹකත් ාර්ධන (RED)” ැඩටවන 

ආයම්බ කයන රදී.  

ලය විදයා රිළිඵ ම්භානිත විරාභරත් භවාචලාර්ඹයගඹකු ගභන්භ ගකො කඹාගද යාඳාය කෘෂිකර්භ 

ාකල්ඳගේ නිර්භාතෘයඹා න කිම් ගජෝ ගවෝ භැතිතුභාගේ තාක්ණික උඳගේලකත්ගඹන් ග්රාමීය ඹ 

යාඹකත් ාර්ධන (RED)ැඩටවන ැරසුම් කය ක්රිඹාත්භක කයන රදී. භවාචලාර්ඹ කිම්, 

ගකො කඹානු ජාතයන්තය වගඹෝගිතා ආඹතනඹ විසින් UCIARS ගත ඳත් කයන රද ගරු 

උඳගේලකයගඹකි (World‟s friend advisor). 

RED ැඩටවගන් ආයම්බක රිඹයක් ගර, න කෘෂි යාඳාය ආයම්බ කිරීභ ගවෝ දැනට ඳත්නා 

කෘෂි යාඳාය නගා සිටුවීභ වා ගතෝයාගත් දක් ගගොවි සිසුන් ගත ආඹතනඹ භගින් මූරයාධාය 

රි කනභන රදී.  

2012 ජනා ක භාගේ දී ආඹතනඹ ව එක් එක් ශියඹා අතය අත්න් කයනු රැබ ගිවිසුභක් ඹටගත් 

ගතෝයාගත් ප්රතිරාීනන් ගත නභයඝ්ලී ගකොන්ගේසි ිතරු. 100,000.00 දක්ා මූරයාධාය රි කනභන 

රදී. අගප්ක්ෂිත ප්රතිපර අනු RED ැඩටවගන් ප්රගතිඹ 2013 ගදැම්ඵර් භ අන් න විට 

ැරකිඹයුතු භට්ටභක ඳැතිණ. 2013 ගදැම්ඵර් භ අන් න විට අතිගර්ක ිතනාකම් 

නිර්භාණඹ තුශ කාර්ඹාධනඹ ආන්න ලගඹන් මිිතඹන 3ක් ව අතය, ගභභ කාරසීභා තුශ 

යාඹකිනන් 12 ගදගනකු විසින් න රැකිඹා අ්ථා 12 ක් උත්ඳාදනඹ ගකොට ඇත.   

 

2014 ර්ගේ දී 1% ක ගඳොළී ඳදනභ භත  රුරිඹල් මිිතඹන ගදකක මුදරක් ආඹතනඹ ගත රඵා 

දීභට ගගොවි බායකාය අයමුදර එකඟතා ඳශ කශ  අතය එභ මුදල් සිසුන් අතය ගඵදා ගදන රදී. ගභභ 

ගිවිසුභ අනු, ඔවුන් විසින් ආඹතනඹ ගත  රු.1,000,000.00 ක මුදරක්  රඵා දුණි. තභාගේභ කෘෂි 

යාඳාය ආයම්බ කිරීභට ගවෝ තභ යාඳාය ැඩි දියුණු කිරීභ වා මූරයාධාය රි කනැමීය භ රිණි 

ාඹකිනන් වත් ගදගනකු ගතෝයාගනු රැබ අතය 2014 භාර්තු 07 ැනි දින ඔවුන් අතය එභ අයමුදල් 

ගඵදා ගදන රදී. 

 

ගභභ ැඩටවගන් ගදන අදිඹය ගර, ගගොවි බායකාය අයමුදර භගින් තත් රු.1,000,000.00ක් 

නිදව් කයනු රැබ අතය, තභන්ගේභ කෘෂි යාඳාය ර්ධනඹ කය ගැනීභ වා ගතෝයාගත් කෘෂි 

යාඹකිනන් 10 ගදගනකු අතය ගභභ මුදර 2014 ගනොැම්ඵර් භ ගඵදා ගදන රදී. 

තද, ආඹතනඹ විසින් 2014 ගදැම්ඵර් භ  HETC යාඳෘතිඹ ඹටගත් ගගොවි සිසුන් තිගදගනක් අතය 

ගයෝඳණ ද්රය ගඵදා ගදන රදී. ගම් ඹටගත්, ආඹතනඹ ගගොවි සිසුන් ගත රු.256,600.00 ක් ිතනා 

“ජර්ඵයා” ඳැශ ව “TJC” අම ඳැශ රඵාගදන රදී.  

 

ගගොවි බායකාය අයමුදර  භගින් 2015 ර්ඹ වා රු.1,400,000.00ක් රි කනභන රදී. ගභභ 

ැඩටවනට ම්ඵන්ධවීභ වා ගගොවි සිසුන් දවඹ ගදගනකු අඹදුම් කය ඇතත්  තභන්ගේභ කෘෂි 

යාඳායඹ ආයම්බ කිරීභට ගවෝ තභ යාඳායඹ ැඩි දියුණු කිරීභ වා ගගොවි සිසුන් 07 ගදගනක් අතය 
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ඳභණක් එභ රු.1,400,000.00 අයමුදර ගඵදා දීභට ආඹතනඹට වැකි විඹ. ගභභ ැඩටවන ඹටගත්, 

2015 ජිත භ ගගොවි සිසුන් ගදගදගනකු ගත රු.135,960.00ක් ිතනා ගකගල් ඳැශ ව 

රු.375,250.00ක් ිතනා “ගයෝ” ව “ජර්ඵයා” ගයෝඳණ ද්රය ගගොවි සිසුන් 3 ගදගනක් ගත HETC 

යාඳෘති අයමුදල් ඹටගත් ගඳොළී යිත ණඹක් ගර ගඵදා ගදන රදී.  

 

2016 ර්ගේ කාර්ඹාධනඹ 

 

2015 ර්ගේ ැඩටවගන් ගදන අදිඹය ගර  රු. 2,000,000.00 ක මුදරක් ආයණඹ කිරීභ වා 

(ඳශමු අදිඹය ඹටගත් 2015 ර්ගේ දී රු. 1,400,000.00 රඵා දී ඇත) 2016 ර්ගේ දී තත් රු. 

600,000.00 ක මුදරක් ගගොවි බායකාය අයමුදර භගින් ආඹතනඹ ගත නිදව් කයන රද අතය 

තභාගේභ කෘෂි යාඳාය ආයම්බ කිරීභ වා ගතෝයාගත් කෘෂි යාඹකිනන් 03 ගදනකු ගත ගභභ 

අයමුදල් 2016 ජිත භ ගඵදා ගදන රදී.  

 

ණඹ (ගගොවි බායකාය අයමුදිතන්  (FTF)  රඵා දුන් ණඹ  ව ගයෝඳණ ද්රය ණඹ ඹන ගදකභ) අඹකය 

ගැනීභ ආයම්බ කිරීභට ගඳයාතු භා 06 ක වන කාරඹක් ගගොවීන්ට රඵා දී තිගේ. 2016 ර්ඹ 

තුශ එක් එක් ණඹ අඹකය ගැනීගම් ප්රතිලතඹ ඳවත දක්ා තිගේ.  

ණඹ 

ණඹ රඵා 

දී ඇති 

ගගොවීන් 

ා්යා 

ණඹ මුදර 

(රුරිඹල්) 

201612.31 දින 

න විට අඹ කය 

ගත යුතු ණඹ 

ප්රතිලතඹ  % 

2016.12.31 න 

විට තතය අඹකය 

ගැනීම් ප්රතිලතඹ  

% 

ඳශමුග්රාමීය ඹ යාඹකත් 

ාර්ධන (RED) ණඹ 

12 1,200,000.00 100% 92% 

FTF ණඹ – ඳශමු අදිඹය  07 1,000,000.00 100% 85% 

FTF ණඹ –ගදන අදිඹය  10 1,000,000.00 93% 53% 

FTF ණඹ –ගතන අදිඹය  07 1,400,000.00 31% 18% 

ගයෝඳණ ද්රය ණඹ-2014 03    256,600.00 81% 48% 

ගයෝඳණ ද්රය ණඹ-2015 05    511,210.00 44% 29% 

FTF ණඹ – සිදන අදිඹය  03 600,000.00 වන කාරසීභා වන කාරසීභා 

ගු අාක 14 

කි කඳි ඔඹ යාඳෘතිඹ වා ම්ඵන්ධ ගගොවීන්ගේ ආදාඹභ යාඳා කක භට්ටභ දක්ා ඉවශ නැාවීගම් 

අයමුණින්  UCIARS ආඹතනඹ, ා කභාර්ග වා කෘෂිකර්භ අභාතයාාලඹ ව සීභා ිත එල්රාර 

ගවෝර්ිතකල්චලර් ගඳෞේගිතක භාගගම් වගඹෝත්තාගඹන් 2016 ර්ඹ තුශ ආයම්බ කයන රද TJC 

අම ගා යාඳෘතිඹ ත දුයටත් ක්රිඹාත්භක කයන රදී. ුරතරණු ැඩටවන් ඳැැත්වීගභන් වා කරට 

ගදරාට ක්ග ත්ර චලා කකා සිදු කිරීගභන් ගගොවීන්ට අලය තාක්ණික දැනුභ රඵා දීභට ආඹතනඹ 

කටයුතු කයින.  

UCIARS ි ිටුර අධයක් න එම්.ඩී. රිඹතිරක භවතා විසින්  භවාචලාර්ඹ එන්.ගක්.බී. අදිකායම්, 

භවාචලාර්ඹ දීප්ති ඹකන්දාර ව මීය  කකා දිානාඹක ගභනවිඹගේ වගඹෝගඹ ඇති 2016 ජනා ක 

01 ැනි දින සිට 2016 අගගෝ්තු 31 දක්ා ව කාරඹ තුශ  “(TomEJC ප්රගදදඹ) අම ගගඩිගේ භදඹ  

දුමරු ඳැවැ ගැන්වීභට ගව තු ගොඹා ගැනීභ ව ගයෝග ඳාරනඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඳර්ගේණඹක්” සිදු 

කයන රදී.   
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2016.12.31 න විට RED ැඩටවගන් නියුතු කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඳවත දැක්ගද. 

 

අනු 
අාකඹ  

නභ  තනතුය  

1 ගේ.එල්.එච්. නිලාන්ත භවතා වකාය ඳාඨභාරා ම්ඵන්කරකායක අධයඹන ව ම්ඵන්කරකායක  

REDැඩටවන (31.03.2016 දක්ා)  
 2 ඉගයෝා චලතුභලී ගභනවිඹ  කශභනාකාය වකාය /RED ැඩටවන  

ගු අාක 15 

 

2.3 ඳැශ තාන්  විදයාගාය කාර්ඹාධනඹ  

 

කෘෂි තාක්ණික වා ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතන නිඹභාිතඹ අනු 2008 ර්ගේ දී කෘෂි තාක්ණික වා 

ග්රාමීය ඹ විදයා ආඹතනඹ ආයම්බ කශ ද, ගකොශම විල් විදයාරගේ යාඳෘතිඹක් ගර 1998 දී දුප්ඳත් 

ග්රාමීය ඹ ගගොවි ජනතා ඉරක්ක කය ගනිමින් ඔවුන්ගේ භාජ ආර්ථික තත්ත්ඹ ැඩි දියුණු කිරීභ 

උගදා ඳටක ගයෝඳණ ඒකකඹ ආයම්බ කයන රදී. 2001 ර්ගේ දී විදයා පීඨගේ ඳැශෑිත විදයා අාලඹ 

(Department of Plant Science) භගින් ආදර්ලනඹක් ගර ගභභ ආඹතනඹ වා ඳටක ගයෝඳණ 

ගකගල් වා කි ක අර ඳටක ගයෝඳණඹ කිරීභ වඳුන්ා ගදන රදී. 2003 සිට ගභභ ආඹතනඹ ගකොශම 

විල් විදයාරගේ භඟ ගඳන්වීභ වා අකරක්ණඹ ඹටගත් ආඹතනගේභ නි්ඳාදනඹක් ගර කය ගගන 

ඹාභට භත් විඹ. අලුතින් ඳත්කයන රද විදයාගාය කාර්ඹ භණ්ඩර ුරතරණු කිරීභ වා අ්ණ්ඩ ුරතරණු 

ැඩටවන් වා දැනුත් කිරීගම් ැඩමුළු ආඹතනඹ භගින් ඳත්න රදී. 

 

2016.12.31 න විට ඳැශතාන් ව විදයාගාය කාර්ඹ භණ්ඩරඹ ඳවත දක්ා ඇත.  

අනු 
අාකඹ 

නභ තනතුය  

 1 එච්.ගයෝවණකරය භවතා  ඳර්ගේණ වකාය ( ප්රධානි-විදයාගාය ඳැශ තාන්) 

2 ටී.ඒ.ගක්.ින. ඉඳුනිල් භවතා  ක්ග ත්ර ප්රධානි 

3 එච්.ගක්.එ්. ඉාය භවතා  ක්ග ත්ර වකාය  

4 පී.ඩේ.ඒ. චලමින්ද ජඹරත් භවතා  තාක්ණික වකාය  

5 බී.ජී. සුසිය කුභාය භවතා  තාක්ණික වකාය  

6 ඒ.එන්. අගේගුණර්ධන මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

7 එච්.ගක්. භන්ති නිිතනි කුභා ක මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

8 එම්.ජී.සී. සුදර්ලනී මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

9 ඒ. ප්රිඹාගා සුදර්ශි මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

10 ය. අනා රුනි ගභනවිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

11 ඩේ.එච්. දි්නා භාිත මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

12 අින.ජී. දිිතනි නිගයෝා කුභා ක මිඹ ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

13 ඕ.පී. නිලකා සුබාෂිනී මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

14 ඩී. ඉාදි නිභල්ගා මිඹ ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

15 ගක්.පී. උගේනි නිාරා මිඹ ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

16 ආර්.ඒ. භ යනී දිල්වායා මිඹ ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

17 ඩේ.ජී. දුරාජලී ගභනවිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

18 ඩේ.එච්. විචිත්රා කල්ඳනී මිඹ ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

19 ඉාකා චලගම්දනී ගදොඩම්ගප් ගභනවිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

20 එන්.එ් .ගඳගර්යා මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

21 එච්.ආර්. අකීා භ භාලී මිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

22 ඩේ.එ්. භ ානී  මිඹ ඳටක ගයෝඳණ වකාය  
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23 ගක්.එල්.ඒ. අනුයාධා ගභනවිඹ ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

24 ඩේ.ගක්.එම්. ලෂිකරා ගභනවිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

25 පී.එම්. තුසිතා ගභනවිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

26 ජී.ඒ. විමුක්ති ාිතකා ගභනවිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

27 ඩේ.එච්.ය. ගකෞරයා ගභනවිඹ  ඳටක ගයෝඳණ වකාය  

28 එන්.එ්. ප්රදීප් භවතා  ක්ග ත්ර වකාය  

ගු අාක 16 

 

2016 ර්ගේ කාර්ඹ ාධනඹ  

විදයාගාය තුගන් ඳැශ නිඳ්ාදන ාර්තා (ා්යා) 

 

භාඹ  
විදයාගායඹ අාක 

01  
විදයාගායඹ අාක 

02  
විදයාගායඹ අාක 

03  එකතු  

ජනා ක  8,748 8,030 3,816 20,594 

ගඳඵයා ක  8,153 8,574 3,749 20,476 

භාර්තු  9,618 5,300 2,000 16,918 

අගප්ර ල්  8,115 - 2,700 10,815 

භැින  8,488 8,167 2,424 19,079 

ජනි  8,539 8,010 2,810 19,359 

ජිත  8,342 7,979 3,429 19,750 

අගගෝ්තු  8,362 7,643 4,870 20,875 

ැප්තැම්ඵර්  8,142 10,751 5,287 24,180 

ඔක්ගතෝඵර්  8,870 8,035 6,576 23,481 

ගනොැම්ඵර්  9,374 4,222 5,211 18,807 

ගදැම්ඵර්  5,835 7,011 5,254 18,100 

එකතු  100,586 83,722 48,126 232,434 

                                                   ගු අාක 17 
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විදයාගාය තුගන් ඳැශ නිඳ්ාදනඹ ාන්දනඹ කිරීභ 

 

02 න රඳටවන 

විදයාගායඹ අාක 01 ව 02 භගින් එක් භක් තුශ ඳැශ 8000ක් නි්ඳාදනඹ කිරීභ වා කටයුතු කශ 

අතය, විදයාගායඹ අාක 03 එක් භාඹක් තුශ  ඳැශ 4000 ක් නි්ඳාදනඹ කිරීභට අගප්ක්ා කයින.  

විදයාගායඹ  අාක 01 තභ ඉරක්කගඹන් 104.77% ක ප්රතිලතඹක් ාක්ාත් කය ගගන තිගඵන අතය, 

විදයාගායඹ අාක 02 තභ ඉරක්කිතන් 87.21%ක ප්රතිලතඹක් ාක්ාත් කය ගගන තිගේ. විදයාගායඹ 

අාක 03 සිඹ ඉරක්කිතන් 100.26%ක් ාක්ාත් කය ගගන  ඇති අතය විදයාගායඹ ත්රිත්ත්ඹ 

රිළිඵ භ්තඹක් ලගඹන් රකා ඵැලීගම්දී, 2016 ර්ඹ වා ව ඉරක්කිතන් 96.85%ක් 

ාක්ාත් කය ගගන ඇත.  

ඳසුගිඹ ය ඳව තුශ ඳැශ නිඳ්ාදනඹ ැඳීභ (ා්යා)  

 භාඹ  2012 2013 2014 2015 2016 

ජනා ක  15,077 15,388 18,514 20,315 20,594 

ගඳඵයා ක  16,370 15,923 18,209 20,127 20,476 

භාර්තු  15,561 15,709 18,960 20,611 16,918 

අගප්ර ල්  15,105 12,015 14,275 12,580 10,815 

භැින  12,055 21,158 10,043 14,852 19,079 

ජනි  6,953 12,042 10,550 14,218 19,359 

ජිත  4,957 13,370 12,791 12,029 19,750 

අගගෝ්තු  9,161 17,665 7,770 14,021 20,875 

ැප්තැම්ඵර්  7,870 15,769 18,831 18,030 24,180 

ඔක්ගතෝඵර්  12,731 20,617 25,300 22,427 23,481 

ගනොැම්ඵර්  17,157 21,961 23,106 21,557 18,807 

ගදැම්ඵර්  15,129 10,878 26,409 21,339 18,100 

එකතු 148,126 192,495 204,758 212,106 232,434 

                                                ගු අාක 18 
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03 න රඳ ටවන  

ඳසුගිඹ ය ඳව තුශ රැ් කයන රද දත්තරට අනු, ජනා ක සිට අගප්ර ල්  දක්ා ව  ැප්තැම්ඵර් 

සිට ගදැම්ඵර් දක්ා ව භා කිිඳඹ ඉවශ ඉල්ලුම් යටාක් ිත කාර ඳ කච්ගේදඹක් ගර ගඳනී 

ඹින. එභනිා, ඉල්ලුභ අධික කාර සීභාර දී තාන් ගතින් නිකුත් කයනු  රඵන ඳැශ ප්රභාණඹ ඉවශ 

නැාවීභ   වා නි්ඳාදන ැරසුම්   ගනකට රක් කයන රදී. යාඹනාගායගඹන් ඳැශ නිකුත් කිරීභ 

ර්ඹ  ුරයා සිදු කයන ඳැශ අගරවිඹ අනු ගන්න අතය එඹ  ර්ා, නිඹඟඹ ැනි ඳා ක කක 

ාධක වා ගකගල් වා ඳතින ගගශ ගඳොර මිර ව ප්රජා ආකල්ඳ ආදී ගනත් ාධක භත යා 

ඳතී.   

2016 ර්ඹ තුශ ගකගල් ඳැශ නිඳ්ාදනඹ ැඳීභ  

2016 ර්ඹ තුශ භ්ථ නි්ඳාදනගඹන් 98.59% ක ප්රතිලතඹක් ඇඹුල් ගකගල් ව අතය 

ගකෝිතකුට්ටු ගකගල් ඳැශ ප්රතිලතඹ 1.41% ක් ඳභණක් විඹ.     

ඳසුගිඹ ර්ඹට ාගප්ක් 2016 ර්ඹ  තුශ ඳැශ නි්ඳාදනඹ 20,328 කින් ැඩි වී ඇති ඵට 

ඳැවැදිිත ාක්ෂි ඇත. එගභන්භ, ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් මිරදී ගැනීගම් දී ගගොවීන්ට මුතරණ ඳෑභට සිදු 

න ප්රභාදඹ ැශැක්වීභ වා න රභගදදඹක් (ාය නි්ඳාදනඹ ැඩිකිරීභ) වඳුන්ාගදන රදී.  

ඳැශ අගරවිඹ ැඳීභ 

 

ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් වා ඇති ඉල්ලුභ ගේලගුණික තත්ත්ඹ භත යා ඳතින අතය ර්ා 

කාරරදී (ැප්තැම්ඵර් සිට අගප්ර ල්) ඉවශභ ඉල්ලුභක් ව විඹළි කාරර දී (භැින සිට අගගෝ්තු) අඩු 

ඉල්ලුභක් ාර්තා වී ඇත. ර්ා යටා ගා ගකගයි ෘජුභ ඵරඳාන අතය ගගොවීන් ර්ා කාරර 

දී ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ඳැශ විලාර ප්රභාණඹක් ගා කයින. ගභභ කාරඹ තුශ විගල ගඹන් 

ගදැම්ඵර් ව අගප්ර ල් උත් කාරඹ තුශ ගකගල් කැන් වා අධික ඉල්ලුභක් ඳතින ඵැවින් එභ 

කාරඹ ඉරක්ක කය ගනිමින් ගගොවීන් ගකගල් ගාගද නියත ගද. එභනිා, ගභැනි ිතකය 

ගේලගුණික ාධක ව ගගශ ගඳොගල් ඉල්ලුභ රකා ඵරමින් ගගොවීන් ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් 

ඳැශ මිරදී ගනී.  
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 භාඹ  2013 (ා්යා) 2014 (ා්යා) 2015 (ා්යා) 2016 (ා්යා)  

ජනා ක  14080 10,823 14,672 21,738 

ගඳඵයා ක  13119 6,816 18,427 17,950 

භාර්තු  13241 2,715 19,835 14,924 

අගප්ර ල්  15641 7,697 20,579 13,721 

භැින  9410 7,113 12,531 12,830 

ජනි  8419 3,381 15,132 13,527 

ජිත  14592 3,680 12,682 11,490 

අගගෝ්තු  11242 18,404 12,954 19,465 

ැප්තැම්ඵර්  12992 11,766 20,943 18,837 

ඔක්ගතෝඵර්  14812 18,498 15,151 22,040 

ගනොැම්ඵර්  15676 25,705 16,656 17,327 

ගදැම්ඵර්  14491 13,369 24,595 20,884 

එකතු  157,715 129,967 204,157 204,733 

                                                ගු අාක 19 

 

 

 

රඳ ටවන් අාක 04 

 

ඳැශ අගරවි කයන ප්රභාණඹ අනු ඳැශ අගරවිඹ ැඳීභ– 2016 

 

විත්යඹ  ඳැශ ා්යා 
  ඳැශ අගරවිඹ  100> 10,219 
  ඳැශ අගරවිඹ  100< 193,938 
                                             ගු අාක 20   
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රඳ ටවන් අාක 05 

 

ප්රගදද අනු ඳැශ අගරවිඹ  - 2016 

ප්රගදදඹ ඳැශ ා්යා 

ඇඹුල් 202751 

ගකෝිතකුට්ටු    1904 

Draft Cavendish (DC)     78 
                       ගු අාක 21 

 

 

රඳ ටවන් අාක 06 
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ඳැශ අගරවිඹ – 2016 
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ප්රගදද අනු ඳැශ අගරවිඹ  - 2016 

ඇඹුල් 

ගකෝිතකුට්ටු  
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2016 ර්ඹ තුශ ඳටක ගයෝරිත ගකගල් ඳැශ අගරවිගඹන් මිිතඹන 15.86 ක ආදාඹභක් උඳඹා 

ගැනීභට ආඹතනඹට වැකි විඹ. ක්ග ත්රඹ තුශ ගයෝග ැශඳීගම් වැකිඹා අඩු භට්ටභක ඳැතීභ  

ගව තුගන් ඉවශ ඉල්ලුභක් ිත ප්රගදදඹ  ඇඹුල් ගකගල් ව  අතය ය ඳවක කාරඹක්  දක්ා 

ඉවර ඉඳයීම් ලකයතාක් ඳත්ා ගගන තිගේ.  ගදන ඳයම්ඳයාගදදී ඇතින දරුණු Fusarium 

භැරවීගම් ගයෝගඹ ගව තු ගකොට ගගන තනි ඳැශ කශභනාකයණ රභඹ ඹටගත් ගගොවීන් ගකෝිතකුට්ටු 

ගකගල් ගා කයනු රඵින. Draft Cavendish ගකගල් ගතත් කරාඳඹ වා ඳභණක් නිර්ගේල 

ගකොට ඇති අතය, ඒ වා අඩු ඉල්ලුභක් ඳතින ගතත් කරාපීඹ ගගොවීන් සීමිත රි කක් වා 

ආඹතනඹ විසින් ඳවසුකම් රින.  

ඳටක ගයෝරිත ගකගල් වා ඳතින ඉල්ලුභ  ම්ප්රදාිනක නි්ඳාදිත ඳැශ වා ඳතින ඉල්ලුභට   

ඩා ඉවර භට්ටභක ඳතින අතය, දිගුකාලීන රාබදාිනත්ඹ ව ගයෝගරට බාජනඹවීභ අඩු වීභ 

ගව තු ගකොට ගගන ඇඹුල් ගකගල් වා ඳතින ඉල්ලුභ ැඩිවිඹ. ආඹතනඹ භග ම්ඵන්ධ 

කටයුතු කයන ගගොවීන්ගගන් ඵතරතයඹකගේ  මිර දී ගැනීගම් වැකිඹා අඩු  භට්ටභක (52%) ඳැති 

අතය භ්ත ඳැශ අගරවිඹ රකා ඵැලීගම් දී එඹ 5% ක නිගඹෝජනඹක් ඳභණක් විඹ.  

ආඹතනඹ භගින් අඩු මිර ගණන් ඹටගත්  ගේශිඹ ගගොවීන්ට ගකගල් ඳැශ රඵාගදන අතය රාකාගද 

දුය්ථ ප්රගේල නිගඹෝජනඹ කයමින් ගගොවීන් රැක් ආඹතනඹ භග ම්ඵන්ධ කටයුතු කයින. ඳටක 

ගයෝඳණ ගකගල් තාක්ණඹ රිළිඵ ගගොවීන් දැනුත් කිරීභ වා ආඹතනඹ විසින් මීය ට ගඳය 

උතුරු නැගඟනිය  වා ඌ ඳශාත් තුශ ැඩමුළු ඳත්න රද අතය එභ ප්රගේලර ගකගල් ගා 

කීරීභ වා ගගොවීන් දි කභත් කයමින් ක්ග ත්රර ගා කිරීභ වා ඔවුනට ඇඹුල් ගකගල් ඳැශ රඵා 

දුනි.  අඳගේ ක්ග ත්ර කාර්ඹ භණ්ඩරඹ විසින් එභ ගාන් විධිභත් නිඹාභනඹ කයමින් ඔවුන්ට අලය 

උඳගද් ව භගගඳන්වීභ රඵා ගේ. ගභභ ගගොවීන් විසින් සිදු කශ  මිරදී ගැනීම් අනු ඔවුන් ඳවත 

දැක්ගන ඳ කදි ර්ත්කයණඹට රක් කයන රදී.  

 

 
රඳ ටවන් අාක 07 

 

ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ගා කයනු රඵන ගගොවි ප්රජා යටුරයා යාප්ත කිරීගම් අයමුණින් යුතු 

ආඹතනඹට අනුයුක්ක ක්ග ත්ර නිරධාරීන් විසින් විධිභත් ක්ග ත්ර චලා කකා සිදු කයනු රඵින.   

  

 

 

52% 
48% 

ආඹතනඹ භඟ කටයුතු කයන ගගොවීන් -2016 

ගගොවි ප්රජා 100 > 

ගගොවි ප්රජා 100 < 
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2016 ර්ඹ තුශ අත්කය ගනු රැබ කාර්ඹ ාධනඹ (ඳටක ගයෝඳණ නිඳ්ාදන ඒකකඹ)   

1. න තාක්ණඹ වඳුන්ා දීභ වා විවිධ ප්රදර්ලනර දී ආඹතනඹ නිගඹෝජනඹ කයන රදී. 

i. කැශණිමුල්ගල් විරාමිකඹන්ගේ දිනඹ  

ii. වම්ඵන්ගතොට ාණිජ භණ්ඩරඹ   

iii. ගාල්ර ලාන්ත ඇගරෝසිඹ් විදයාරඹ  

 

2. ගභභ ඒකකඹ භගින් දඬු ගේදනඹට රක් කිරීභ භගින් තුම කයවිර ඳැශ නි්ඳාදනඹ ආයම්බ කශ 

අතය එභ තාක්ණඹ ඹටගත් ඳැශ 5,500 ක් නි්ඳාදනඹ කිරීභට වැකිවිඹ. එභ ඳැශ අගරවි 

කිරීගභන් රුරිඹල් මිිතඹන 0.28 ක ආදාඹභක් උඳඹා ගැනීභට වැකි විඹ. යාඹකිනන් 156 ක් 

විසින් එභ ඳැශ ආඹතනගඹන් මිර දී ගන්නා රදී.   

 

3. ආනඹනඹ කශ ගදමුතරන් ප්රගදදඹක් න  “Red Royal” ඳැගඳොල් බීජ භගින් ඳැශ 7,125 ක් ගභභ 

ඒකකඹ විසින් නි්ඳාදනඹ කයන රදී. එභ ඳැශ අගරවි කිරීගභන් රුරිඹල් මිිතඹන 0.3 ක් උඳඹා 

ගත් අතය න යාඹකිනන් 97 ක් විසින් එභ ඳැශ ආඹතනගඹන් මිර දී ගන්නා රදී.   

 

4. ිහම්භල් නි්ඳාදනඹ වා ආධාය රඵා දීගම් ග ා ව කිත ඳටක ගයෝඳණ නි්ඳාදන ඒකකඹ 

භගින් භවජනඹා උගදා රඵා ගදන එක් ග ාකි. එභගින් 2016 ර්ගේ දී ිහම්භල් 

ගාකරුන්ගේ ාගභගේ ාභාජික ා්යා 42 දක්ා ඉවශ නැාවීභට වැකි විඹ. ිහම්භල් 

නි්ඳාදනඹ වා අලය අමු ද්රය ග්රාමීය ඹ යාාඹකිනන් අතය ගඵදා වැරීභට ගභභ ඒකකඹට 

වැකි විඹ.  

 

ිහම්භල් බීජ ඳැකට්ටු ා්යා  - 1,783  

MgSO4/CaCO3   -කි.ග්රෑ. 335  

කුර      - කි.ග්රෑ. 65 

යඵර් ඳිත     - කි.ග්රෑ.2  

ගඳොිත ගප්රොප්ිතන්    - 22,500 

 

5. විල් විදයාර සිසුන්, ඳාල් සිසුන් ව භවජනතා දැනුත් කිරීගම් ැඩවටන් ව ැඩමුළු 

ඳත්න රදී. 

ර්ගඹ  (ැඩමුළු  
ුරතරණු ැඩටවන්  
ක්ග ත්ර ආදර්ලන  
භාධය ැඩටවන්)   

ැඩටවගන් නභ  
වබාත් ව 
ා්යා  

ඉරක්ක කණ්ඩාඹම් 

ැඩමුළු ඳැැත්වීභ  ිහම්භල් ගා රිළිඵ ැඩමුළු  48 
ති්භවායාභඹ, වම්ඵන්ගතොට 
ිහම්භල් ගාකරුන් 

 

ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ගා 
රිළිඵ ක්ග ත්ර අදාර්ලනඹ  

 

35 
භඩකරුර ව ගභොනයාගර ඳටක 
ගයෝඳණ ගකගල් ගාකරුන් 

 
තුම කයවිර ගා රිළිඵ 
ැඩමුළු  

50 
ගභොනයාගර තුම කයවිර ගා 
කරුන්  

 

ඳටක ගයෝඳණ  ගකගල් 
නි්ඳාදන තාක්ණඹ රිළිඵ 
ැඩමුළු   

446 

ය  ඇරඳාත භවා විදයාරගේ, 
නුගේගගොඩ ලාන්ත ගජෝලප් ඵාිතක 
විදයාරගේ ව ග   කච්භන්  
විදයාරගේ සිසු සිසුවිඹන් වා   



 

29 
 

ගු අාක 22 

 

 

3. ඳර්ගේණ ව නගෝත්ඳාදන  

2016 ර්ගේ දී IARS භගින් සිදු කශ ඳර්ගේණ (අධයඹන අාලඹ)  

 කෘෂි තාක්ණ අධයඹන අාලඹ භගින් ඳවත දැක්ගන භාතෘකා ඹටගත් ඳර්ගේණ ඳත්න රදී.  

 

1. භවැිත සී කරාඳගඹි අතිගර්ක ගඵෝග ගාන් වා ගඹොමු ගනොන ගගොවීන්ට සිදු න 

ඵරඳෑම් රිළිඵ විභර්ලනඹ කිරීභ.   

2. ඳසුගිඹ දලකඹ තුශ කෘෂිකාර්මික ඳනත් වා ප්රතිඳත්තිිතන්  කතයගභ වී ගගොවි ප්රජාගේ 

ආදාඹභ ගකගයි ඇති ව ඵරඳෑම් රිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ. 

3. ගා ිහම්ර උඳ්තයඹක් ගර රිදුරු ගඹදීගභන් ගා ව අ්නු කාර්ඹ ාධනඹ ගකගයි 

ඇති න ඵරඳෑභ.    

4. මුා ගා වා විවිධ ප්රභාණිතන් wood vinegar ගඹදීගභන් ඇති න ඵරඳෑභ   

5. තාන් ගත කය තිගඵන ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් ඳැශර ගඵෝග ාධක වා දිඹය 

ගඳොගවොය වා ර්ණාගරෝක ගඹදීගභන් ඇති න ඵරඳෑභ.  

6. ඵැේගේගභ ගගොවි ගකොට්ඨාලඹ තුශ වී ගා වා යජගේ ගඳොගවොය වනාධායඹ රඵා දීභ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගගොවි ප්රජාගේ ආකල්ඳ රිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ  

7. ශ්රී රාකාගද වම්ඵන්ගතොට දි්ත්රික්කඹ තුශ මි ක් ගා වා විවිධ ර්ගරට අඹත් කාඵනික 

ගඳොගවොය ගඹදීගභන් මි ක් ගා කාර්ඹ ාධනඹ ගකගයි ඇති න ඵරඳෑභ අධයඹනඹ කිරීභ.  

8. කාඵනික ගගොවිතැන් රභගදද අනුගභනඹ කයමින් විවිධ ගා රභ ඹටගත් කුයක්කන් ගා 

කිරීගභන් ඇති න ඵරඳෑභ. 

9. ඳසුගිඹ ය ඳව තුශ ස කඹැ ප්රාගේඝ්ඹ ගල්කම් ගකොට්ඨාලඹ තුශ කෘෂිකාර්මික ඉඩම්රට 

න අිතන්ගගන් ඇති ව වානිගේ ඵරඳෑභ ඇ්තගම්න්තු කිරීභ. 

10. ශ්රී රාකාගද ක්ෂුද්ර මූරයකයණඹ නිා ඇති ව භාජ ආර්ථික ඵරඳෑභ. 

11. තාන් ගත කය ඇති ඇඹුල් ගකගල් ඳැශ වා සිිතකන් අඩාගු යාඹනික ගඳොගවොය 

බාවිතඹ තරරු වීගභන් ඇති න ඵරඳෑභ. 

12. විඹළි ගේලගුණික තත්තඹන් ඹටගත් භන් රිච්චල ඳැශ ප්රචලායණඹ කිරීභ.   

 

ඳටක ගයෝඳණ ගකගල් 
නි්ඳාදන තාක්ණඹ රිළිඵ 
ැඩමුළු   

151 

ව  ඥාගනෝදඹ විදයාරඹ, භ ශ්රී 
යත්නඳාර විදයාරඹ, ගභො  ාභාගේවී 
භව විදයාරයීඹ සිසුන් වා   

 

ඳටක ගයෝඳණ  ගකගල් 
නි්ඳාදන තාක්ණඹ රිළිඵ 
ැඩමුළු   

131 
කැ  කල්ඹානි භවා විදයාරගේ ව 
ව ගත්යුරත්ත ජාතික ඳාගල් සිසුන්  

 

ඳටක ගයෝඳණ  ගකගල් 
නි්ඳාදන තාක්ණඹ රිළිඵ 
ැඩමුළු   

12 
ඵණ්ඩායගර ෘත්තීඹ ුරතරණු 
භධය්ථානඹ  

 

ඳටක ගයෝඳණ  ගකගල් 
නි්ඳාදන තාක්ණඹ රිළිඵ 
ැඩමුළු   

124 

උඩගභ කරාඳ අධයාඳන ප්රගේලගේ 
ව ම්ඵන්ගතොට කරාඳ අධයාඳන 
ප්රගේලගේ  ගුරුරුන් වා  

ගනත් (වන් 
කයන්න) 

න තාක්ණඹ වඳුන්ාදීභ 
රිළිඵ දැනුත් කිරීගම් 
ැඩටවන්  

120 
ශ්රී ජඹර්ධනුරය විල් විදයාරයීඹ 
සිසුන්  



 

30 
 

13. තක්කාිත ගා වා විවිධ කාඵිතක ද්රය භග ජී අගුරු ගඹදීගභන් එඹ තක්කාිත ගා වා 

අ්ැන්න ගකගයි ඵරඳාන ආකායඹ අධයඹනඹ කිරීභ. 

14. Broken mix fanning ිතන් ගත් ගඳත්තක් ක් කිරීභ (Development  of a tea tablet from 

broken mix fanning)  

15. කුරුණෑගර දි්ත්රික්කගේ කිඹුල්ානා ජරාලගඹි භත්ය නි්ඳාදනඹ ඉවශ නැාවීභ වා 

කශභනාකයණ ැරැ්භක් ක් කිරීභ.   

16. භවා ඳ කභාණගඹන් බුරත් (piper betle) ඳැශ නි්ඳාදනඹ කිරීගම් දී කැුරම් දිග වා ඵඳුගන් 

ප්රභාණඹ ම්ඵන්ධගඹන් ඇගයීභ.  

17. තුම කයවිර (Momordica dioica L.) ඳැශ මුල් ඇදීභට ඇති වැකිඹා ගකගයි ඵඳුන් බාවිතඹ 

වා රි කමි ඳැශ ගේදනඹට රක් කිරීගම් රභ ඵරඳාන ආකායඹ.  

18. MI2 මි ක් ප්රගදදගඹි (Capsicum annuum L) ගුණාත්භකබාඹ වා කාඵනික ඳාාශු 

කශභනාකයණගඹි ඵරඳෑභ. 

19. අම්ඵරන්ගතොට ප්රාගේඝ්ඹ ගල්කම් ගකොට්ඨාලඹ තුශ ජීගනෝඳාඹ ාර්ධනඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

ඳටක ගයෝරිත ගකගල්ර ඵරඳෑභ.  

20. තිේඵටු බීජ (Solanum torvum)ප්රගයෝවණඹ ම්ඵන්ධගඹන් දි ක ගැන්වීභ.  

21. බුරත් ගාගද දී තත්ත්ගඹන් උ් ඳැශ රඵා ගැනීභ වා epical cutting ගනුට විවිධ 

කැුරම් රභ ගඹොදා ගැනීභට ඇති වැකිඹා රිළිඵ ඇගයීභ. 

22. Myristica fragrans ිතන් ායුධය මුල් රඵා ගැනීභ වා මුල්රට ගවෝගභෝර්න ගඹදීගභන් 

ඇති න ඵරඳෑභ. 

23. ගම්ඳව දි්ත්රික්කගේ උන්නරු ඹාඹ කුඹුරු අත් වැය දභා තිබීභ ගකගයි ඵරඳාන ාධක  

24. බීජ ඳටර ැ්භ තනුකකයණඹ කිරීභ වා උචිත අනුඳාතඹ ව යතු මි ක් බීජ ප්රගයෝවණඹ 

ගකගයි ඉන් ඇති න ඵරඳෑභ වඳුනා ගැනීභ.   

25. ඳැශ අධිගේ දී ඳටක ගයෝරිත ගකගල්ර ගඵෝග ාධක වා විවිධ ර්ණිත ආගරෝකඹන් 

ගඹොමු කිරීගම් ඵරඳෑභ. 

26. ඳැශ අධිගේ දී ඳටක ගයෝරිත ගකගල් වා දිඹය ගඳොගවොය ව අගරෝකඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

න ඵරඳෑභ ඇගයීභ.  

ප්රකාලන 

1. විදුත් අධයාඳනඹ වා ගගොවීන් අනුර්තනඹ වීභ රිළිඵ එන්.පී. විදානඳතියණ, 

එ්.එල් නයත්න, එ්.ඒ.පී. ගනල්කා ඹන අඹ විසින්  ශ්රී රාකා තුශ සිදු කශ සිේධි 

අධයඹනඹ (2016), BCAS ජාතයන්තය ාර්ෂික ඳර්ගේණ ම්ගම්රනඹ), ISBN: 978-

95-579-7101-8, ISSN: 2465-6542, රිටු. 107. 

 

 ඳර්ගේණ ක්ග ත්රඹ: කෘෂි තාක්ණඹ  

 

ඳර්ගේණ භාතෘකා:  (TomEJC ප්රගදදඹ) අම ගගඩි ර භදඹ දුඹුරු ඳැවැ ගැන්වීභ  - ඊට 

ගව තු ව ඳාරනඹ රිළිඵ ඳර්ගේණඹ  

ඳර්ගේකගඹෝ: භවාචලාර්ඹ එන්.ගක්.බී. අධිකායම්, භවාචලාර්ඹ දීප්ති ඹකන්දාර, මීය  කකා 

දිානාඹක ගභනවිඹ. එම්.ඩී. රිඹතිරක භවතා  

කාර සීභා:  2016 ජනා ක 01 - 2016 අගගෝ්තු 31  

 

ගකිත වැඳින්වීභක්: 
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ගනරා ගන්නා රද  TomEJC ප්රගදදඹට අඹත් අම ගගඩිර ඇතුශත භදඹ දුඹුරු ඳැවැ ගැනීගම් 

තත්ත්ඹක් ර්ධනඹ වී ඇති ඵ ගඳනී ඹින. ගභභ තත්ත්ඹ ඳටක භෘදු වීභ, බීජ ජල්ිතඹක 

්බාඹ (spongy tissue or jelly seed)  ගනත් ගයෝත් තත්ත්ඹන්ට ඩා ගන්ඹ. ඇතැම් 

ඉදුණු අම ගගඩි ර බීජ ප්රගයෝවණඹ වී තිබ අතය වානිඹට ඳත් ඳටක භත ඵැක්ටී කඹා ර්ධනඹක් 

දක්නට රැබුණි (ප්රකාලඹට ඳත් ගනොකයන රද දත්ත). ගනරා ගන්නා රද අමිතන් නිල්චිත 

ප්රතිලතඹක් ව  ප්රභාණඹක අම ගගඩිර නටු ගකශය ප්රගේලඹ  දුඹුරු ඳැවැඹක් ගනිමින් ඳතින 

ඵත් අම ගගඩිගේ ගඳොත්ගතන්  තුගනන් එකක ප්රභාණඹක ගකොටක් ආයණඹ න ඳ කදි ඳවශ 

අතට  න්නට එඹ ඳැතිය ගගෝ ඇති ඵත් නිරීක්ණඹ විඹ. ඊට අභතය, ඇතැම් අම ගගඩිර 

ගඳොත්ත  භත කළු ඳැවැ ගැන්වීභ, තැන් තැන් ර ඳැලීම් ව කුඩා තිත්  ආදී අාභානය 

තත්ත්ඹන් දක්නට තිගඵන ඵත් ගඳනී ගිගේඹ. ගභභ තත්ත්ඹන් වා එභ තත්ත්ඹන් ඇති වීභට 

ඳාදක ව ගව තු ගව තු වා එභ තත්ත්ඹන් ශක්ා ගැනීගම් රභ ගඹාඵැලීභ ආදිඹ  ගක්න්ද්ර කය 

ගනිමින් ගභභ ඳර්ගේණඹ සිදු කයන රදී.    

 

ඳර්ගේණ නිගභන:  

 

ගභභ යාඳෘතිඹ 2016 ජනා ක භ ආයම්බ කයන රදී. 2015 ගනොැම්ඵර් භාගඹන් අම ායඹ 

ආයම්බ වී 2016 ජනා ක භ දක්ා ඳැති අතය එභ කාරඹ තුශ ගයෝත් තත්ත්ඹන්ට රක් ව අම 

ඳර්ගේණඹ වා ගඹොමු කිරීභ 2016 ජනා ක භ අග දක්ා සිදු ගකරුණි. අම ගඳොත්ගති 

ගයෝග ිත අම, රිළිඵ ගභභ කාරඹ තුශ අධයඹනඹ කයන රදී. එභ දිලීය ගවෝ ුර්  ආාදිත 

අමිතන් රඵා ගන්නා රදී. එගවත් ඇතුශත භදඹ දුඹුරු ඳැවැ ගැන්වීභට රක්  තිබ  (IPB) අම 

අඳට වමු ගනොවුණි.   

 

2016 ජනි භාගඹන් ආයම්බ ව ායඹ තුශ භදඹ දුඹුරු ඳැවැ ගැන්වීභට රක්  තිබ  (IPB) අම 

අඳට වමුවිඹ. එභ ගයෝග රක්ණ රිළිඵ අධයඹනඹ කශ අතය ආාදිත ඳටකිතන් ඵැක්ටී කඹා 

රඵා ගන්නා රදී. භදඹ දුඹුරු ඳැවැ ගැන්වීභට රක්  තිබ  (IPB) ඇතැම් අම ගගඩිර බීජ 

ප්රගයෝවණඹ වී තිබුණි.  නිගභනරට අනු ගඳනීඹන කරුණක් න්ගන් භදඹ දුඹුරු ඳැවැ ගැන්වීභ 

වා  බීජ ප්රගයෝවණඹ අතය කිසිඹම් ම්ඵන්ධතාක්  තිිහඹ වැකි ඵින. ගකග  වු ද, ගභභ 

තත්ත්ඹ ඇති වීභට ගව තු වුගේ ඳැැති තද ර්ා තත්ත්ඹ ද නැතගවොත් භදඹ දුඹුරු ඳැවැ 

ගැන්වීභට රක් ව අම භත ැඩුණු ඵැක්ටී කඹා ද ඹන ප්රල්නඹ ඳැන නත්.  ඇතුශත භදඹ දුඹුරු ඳැවැ 

ගැන්වීගම්  (IPB) රක්ණ ගඳන්නුම් කයන රද අමර බීජ ප්රගයෝවණඹට රක්වීභ අභ කිරීගම් 

අදවසින් එක් ප්රතිකර්භඹක් ලගඹන් තිඹකට ගඳයාතු එනම් භල් වටගගන ති 11 ක් ගත ව 

ඳසු අම අ්ැන්න ගනරා ගැනීභ සුදුසු ඹැින අඳ විසින් නිර්ගේල කය තිබුණි.  භල් වටගගන ති 

11 කට ඳසු ගනරා ගන්නා රද අමිතන් 90% ක ප්රභාණඹක්  බීජ ප්රගයෝවණඹට රක් ගනොවී තිබ 

අතය ඉන් 10% ක ප්රභාණඹක බීජ  1 භට්ටගම් ඳ කභාණඹට ප්රගයෝවණඹට රක්  වී තිබුණි.     

 

අම ගගඩිගේ ගකශය නටු ප්රගේලගඹන් ආයම්බ වී ඳවශ අතට ඳැතිය ගගෝ ඳවශ අර්ධඹ තද 

කළු ඳැවැඹට රක් දුඹුරු ඳැවැඹට රක්වීභට ඳටන් ගනී.  ගභභ තත්ත්ඹ නටු ගකශය 

කුණුවීගම් ගයෝගඹට ඩා ගන්ඹ. අඳ දන්නා තයමින් ගභභ ගයෝත් තත්ත්ඹ මීය ට ගඳය ාර්තා 

වී ගනොභැත. නටු ගකශය ගඳොත්ත දුඹුරු ඳැවැඹට රක්වීගම් ගයෝගඹට SEB  රක් ව අම 

ගගඩිිතන් දිලීය කිිඳඹක් රඵා ගන්නා රද අතය  රඳ විදයාත්භක රක්ණ නැතගවොත්  DNA 

දාභ විල්ගල්ණඹ ගඹොදා ගනිමින් වඳුනා ගන්නා රදී. තාකාිතක විඳුභක් ගර අම ැගඩමින් 

ඳතින අ්ථාගද ක්ග ත්රඹ තුශ දිලීය නාලකඹක්, Mancozeb ගඹොදන ගර නිර්ගේල කයන රදී. 

ඒ අතය ඉගදමින් ඳතින වා ඉදුණු අම භත   Phomopsis spot වා Pestalotiopsis spot ආදී දිලීය 
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ගයෝත් තත්ත්ඹන් ර්ධනඹ වී ඇති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.එගභන්භ lenticels darkening 

ගයෝත් තත්ත්ඹට රක් ව අම ද ඒ අතය විඹ. 

 

 

4. ුරතරණු, ැඩමුළු ව කාර්ඹ භණ්ඩර ාර්ධනඹ  

I. ඳර්ගේණ වකාය, යාඹනාගාය බාය නිරධාරී (ඳටක ගයෝඳණ ඳැශ යාඹනාගාය)  

එ්.වී.ජී.එන්. ප්රිඹදර්ලනී ගභනවිඹ සිඹ පී.එච්.ඩී. උඳාධි අධයඹනඹ (ලාක ජාන විදයා ව 

අිබජනනඹ) වා  ය 3 ක කාරඹක් වා චීනගේ Fujian Agriculture and Forest විල් 

විදයාරඹට ඇතුශත් විඹ.   (2016 ැප්තැම්ඵර්  -  2019   ජිත). 

 

II. ආඹතනගේ කාර්ඹ භණ්රගේ වගඹෝත්තා ර්ධනඹ කිරීභ උගදා ආඹතනඹ භගින් ගොිත 

ගඵෝල් තයඟාිතඹක් ව විරභාන්විත ක්රිඹාකායකම් ිත  ර් අාන චලා කකාක්  

ාවිධානඹ කයන රදී.  

 

III. 2016 ර්ගේ දී රුතරණු විල් විදයාරගේ ඳැති CCPDHE ( ගුරු ුරතරණු ැඩටවන) වා 

ගජය්ඨ කථිකාර්ඹරුන් ගදගදනකු වබාගි ව අතය එඹ ාර්ථක අන් කයන රදී.  

 

IV. ඳටක ගයෝඳණ ඳැශ යාඹනාගායගේ ව ඳැශ තාන් අාලගේ ඳර්ගේණ වකායරුන්, 

ඳටක ගයෝඳණ වකායරුන්, ක්ග ත්ර නිරධාරීන් ව තාක්ණික නිරධාරීන්ගේ තාක්ණික 

දැනුභ ර්ධනඹ කිරීභ වා ගප්යාගදණිඹ, ගන්ගනෝරු, උදයාන ගඵෝග ඳර්ගේණ ව 

ාර්ධන ආඹතනගේදී  (HORDI) “ELISA ලාක  ය් සුචිගත කිරීභ” රිළිඵ ප්රාගඹෝගික 

ුරතරණුක් රඵා ගැනීභට අ්ථා රඵා දුණි.  

 

V. වකාය ගල්්කාධිකරී ව වකාය මූරයාධිකාරී විල් විදයාර ප්රතිඳාදන ගකොමින් බාගද 

ඳැැති ඉදිකිරීම් යාඳෘති රිළිඵ ගදදින ැඩමුළුක් වා වබාත් විඹ.   

 

VI. ක්ග ත්ර වකායරුන් ගර NVQ  IV ැනි භට්ටභ ම්පූර්ණ කිරීභ වා නිඹමිත ුරතරණු 

වා ප්රාගඹෝගික ක්රිඹාකායකම් ඹටගත් කෘෂිකර්භ ගදඳාර්තගම්න්තුගද  ුරතරණු රඵා ගැනීභ 

වා අබයාරාීනන් ඹ ගදනකු (06) වට ද  කර්භාන්ත වා ගතොයතුරු තාක්ණඹ ුරතරණු  

රඵා  ගැනීභ වා  එක් අබයාරාිබඹකුට ද කෘෂිකර්භ ගදඳාර්තගම්න්තු අ්ථා රා 

දුනි.   

 

VII. සීභාිත තරගඵින  ඳශාත් බීජ කණ්ඩාඹම් භාගභ ව චීන ජනයජගේ විදයා වා තාක්ණ 

අභාතයාාලඹ භගින් 2016 ජිත 26 ැනි දින ඳත්න රද  ාර්ධනඹ ගමින් ඳතින යටල් 

වා ගඵෝග බීජ තාක්ණඹ රිළිඵ ජාතයන්තය ුරතරණු ඳාඨභාරාකට UCIARS 

අධයක්කයඹා වබාත් විඹ.  

 

VIII. ආයුර්ගදද  දයරුන්ගේ ම්ඳත් දාඹකත්ගඹන් “ නීගයෝත් දිවි ගඳගතක් වා ආවාය 

ුරරුදු” ම්ඵන්ධගඹන් UCIARS කාර්ඹ භණ්ඩරඹ  වා එක් දින ැඩමුළුක් ඳත්න රදී.  

 

IX. ජාතික පරදාිනතා ගල්කම් කාර්ඹාරඹ භගින් “ව කත පරදායීතා” රිළිඵ එක් දින ැඩමුළුක් 

ඳත්න රදී.  
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X. ඳටක ගයෝඳණ තාක්ණඹ රිළිඵ ගතොයතුරු අනායණඹ කය ගැනීභ වා ඳාල් කිිඳඹක 

සිසු සිසුවිඹන්,  කෘෂිකර්භ ගදඳාර්තගම්න්තුගද ඇතැම් රි ක් ව විල් විදයාර සිසුන්  

ආඹතනඹ නැයඹීභට ඳැමිණිඹව.  

 

 

5. නවීකයණඹ කිරීම් ව ඉදිකිරීම් යාඳෘති  

ගු අාක 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අාකඹ යාඳෘති නාභඹ  ගනත් කරුණු 

01 ඳත්නා විදාතා ගගොඩනැගිල්ර ුරළුල් කිරීභ ව 

ප්රතිා්කයණඹ කිරීභ. 

යාඳෘති රි කැඹ රුරිඹල් මිිතඹන 26 කි. VAT 

යිත) 

ගකොන්ත්රාත්කරු: සුවද එන්ටර්ප්රින්  

ගබෞතික ප්රගතිඹ:  90% 

මූරය ප්රගතිඹ : 65% 

02 ඳටක ගයෝඳණ යාඹනාගාය වා තුන් භවල් 

ගගොඩනැගිල්රක් ඉදිකි කභ (ැරසුම් කිරීභ ව 

ඉදිකිරීභ)  

යාඳෘති රි කැඹ රුරිඹල් මිිතඹන 150 කි. 

(VAT ිත)  

ප්රම්ඳාදන කමිටු භගින් රාසු ගල්්නඹ 

අනුභත කයන රදී.  

03 වකාය ගල්්කාධිකාරීගේ ව වකාය 

මුරයාධිකාරී කාර්ඹාරගේ ඳැයණි වර 

නවීකයණ ඹ කිරීභ. 

 

04 ඳත්නා ඳැශ තාන ුරළුල් කිරීභ.  යාඳෘති රි කැඹ රුරිඹල් මිිතඹන 2.3 කි  

(ඇ්තගම්න්තු කශ රි කැඹ ව යාඳෘතිඹ 

වා කශභනාකයණ භණ්ඩරගේ අනුභැතිඹ 

රැබුණි)  

 05 ඳත්නා නිර නිා ගගොඩනැගිල්ර, කෘෂි 

තාක්ණික උඳාධි ැඩටවන වා  ගේලන 

ලාරා ව මූිතක යාඹනාගාය ගර ුරළුල් කිරීභ 

ව නවීකයණඹ කිරීභ.  

යාඳෘති රි කැඹ රුරිඹල් මිිතඹන 26 කි  

(ඇ්තගම්න්තු කශ රි කැඹ ව යාඳෘතිඹ 

වා කශභනාකයණ භණ්ඩරගේ අනුභැතිඹ 

රැබුණි)  
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6. මූරය  

 

අ. ුරනයාර්තන විඹදම් විත්යඹ  

විඹ  2015 (රු) 2016 (රු) 

ගඳෞේගිතක ඳඩිනඩි 19,633,992.00 31,406,148.00 

ගභන් විඹදම් 300,346.00 572,129.00 

ැඳයුම්  2,308,578.00 4,362,589.00 

නඩත්තු  1,490,869.00 1,434,472.00 

ගිවිසුම්ගත ග ා  3,161,097.00 5,245,664.00 

ගනත්  4,597,346.00 5,061,188.00 

මුළු එකතු  31,492,228.00 48,082,190.00 

ගු අාක 24  

 

ආ. ප්රාේධන විඹදම් විත්ය  

විඹ 2015 (රු) 2016 (රු) 

ප්රාේධන ප්රදාන   ගනත් ප්රදාන  

ගගොඩනැගිිත ව ූවඹන් අත්ඳත් 
කයගැනීභ ව ැඩි දියුණු කිරීම්  

 
29,948,298.00 

 
2,114,728.00 

 
- 

ාවන  - 469,998.00 1,729,123.00 

යාඹනාගාය ව ඉගැන්වීභ 1,269,674.00 2,523,411.00 1,570,997.00 

ඳ කගණක 307,000.00 - - 

රි කඹත ඹන්ත්ර සත්ර ව උඳකයණ  29,900.00 2,437,584.00 217,670.00 

විකිරීම් ව උඳ ගභරම් 633,883.00 - - 

ගෘව බාණ්ඩ ව කාර්ඹාර උඳකයණ  3,759,348.00 - - 

ගන්ාසිකාගාය යාඳෘතිඹ  - - - 

ගෘව උඳකයණ  - - - 69,784.00 

කාර්ඹාර උඳකයණ - 410,898.00 2,818,148.00 

ගෘවබාණ්ඩ ව උඳ ගභරම්  - 237,790.00 523,750.00 

ක්රීඩා බාණ්ඩ  - 1,200.00 - 

ගඳොත්  - 643,068.00 - 

ඉඩම් මූිතක රි කැඹ  - 583,715.00 - 

දැනට ක්රිඹාත්භක ැඩ  - 19,727,408.00 - 

මුළු ගණන  35,948,103.00 21,604,079.00 57,552,182.00 

ගු අාක 25  
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ඇ. යාඳෘති විඹදම් විත්ය ( ගේඝ්ඹ  විගේඝ්ඹ අයමුදල්)  

නභ  භ්ත රි කැඹ 
ඇ්තගම්න්තු 
රු.  

2016 ර්ගේ 
විඹදම්  

2016.12.31 න 
විට මුච්චිත 
විඹදභ  

ගබෞතික 
ප්රගතිඹ% 
(2016)  

ඳත්නා විදාතා 
ගගොඩනැගිල්ර ුරළුල් කිරීභ 
ව ප්රතිා්කයණඹ කිරීභ 
(GOSL අයමුදල්) 

 

 

 

26,000,000.00 
 

15,512,884.62 

 

 

15,512,884.62 

 

 

90% 

මුළු ගණන 26,000,000.00 15,512,884.62 15,512,884.62 

ගු අාක 26  

 

ඈ. මූරය ප්රගතිඹ රිළිඵ වි්තය (ඉඳැය ආදාඹම්)  

ආදාඹම් මූරාරඹ 
2015 ර්ගේ 
ප්රතිඳාදන රු. 

2016 ර්ඹ තුශ 
එකතු කිරීම් රු. 

(ිඟඹ)/අති කක්තඹ 

රු. 

IARS - වතික ඳත්ර 
ඳාඨභාරා  

11,047,000.00 3,402,538.00 
(7,614,462.00) 

ඳටක ගයෝරිත ගකගල් 
ඳැශ අගරවි කිරීගභන්  

22,000,000.00 15,865,488.00 
(7,179,512.00) 

ගනත් ආදාඹම්  2,815,000.00 1,003,417.00 (1,811,583.00) 

මුළු ගණන 35,862,000.00 20,271,443.00 (16,605,557.00) 

ගු අාක 27 

 

ඉ. මූරය කාර්ඹාධන විලග්ල්ණඹ - 2016  

විඹ  සත්රඹ එක් සිසුකු 
වා න 
විඹදභ (රු.)  

එක් සිසුකු ගනුගන් දයන ුරනයාර්තන 
විඹදභ (RE) 

ුරනයාර්තන විඹදභ / සිසුන් 
ගණන 

206,180.60 

එක් සිසුකු ගනුගන් දයන ප්රාේධන විඹදභ 
(CE) 

ප්රාේධන විඹදභ / සිසුන් 
ගණන 

120,448.75 

මුළු මුදර   326,629.35 

ගු අාක 28  

   

ඊ. 2016 ර්ගේ දී ආඹතනඹ රැබ ඹිතතර ඳවසුකම් රිළිඵ විත්ය  

   

ඹිතතර ඳවසුකම් ගතොයතුරු  විඹදභ (රු.)  ගබෞතික ප්රගතිඹ  (%) 

ගගොඩනැගිිත ව ූවඹන් ුරළුල් කිරීභ  2,114,728.00 100% 

ගනත් (වන් කයන්න)  19,727,408.00 100% 

ගු අාක 29  



 

 

 

 

 

 

 

අලවළන ගිණුම් - 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක ොෂඹ විහල විද්යළය ය  ි ත කළෂණක   ශළ 

ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනය 
 

 

 

 



නිකයෝජ්ය විණක ළිපති, 

විණක ළිපති කද්තළර්කකම්න්තුල, 

කනො: 306/72, 

කතොල්දුල තළර, 

බත්කරමුල්. 

 

වංශෝධිත අලවාන ගිණූම් - 2016 

තශක වඳශන් ප්ර  ළයන් වමඟ 2016 ලවර වඳශළ ක ොෂඹ විහල විද්යළය ය  ි ත කළෂණක   ශළ 

ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනකස වෝකෝිපක අලවළන ගිණම් කම් වමඟ ඉදිරිතත්  රමි. 

 

01. 2016.12.31 දිනට වෝකෝිපක මූය කත්ත්ලය ිළිබඳ ප්ර  ළය 

02. 2016.12.31 දිකනන් අලවන්ලන ලර්ය වඳශළ නිහතළද්නය ශළ කලකෂඳළම ිළිබඳ වෝකෝිපක 

ප්ර  ළය 

03. 2016.12.31 දිකනන් අලවන්ලන ලර්ය වඳශළ මූය  ළර්යවළනනය ිළිබඳ වෝකෝිපක 

ප්ර  ළය 

04. 2016.12.31 දිකනන් අලවන්ලන ලර්ය වඳශළ වහ න්නකයහි කලනවහවීම් ිළිබඳ වෝකෝිපක 

ප්ර  ළය 

05. 2016.12.31 දිකනන් අලවන්ලන ලර්ය වඳශළ වෝකෝිපක මුද්ල් ප්ර ලළශ ප්ර  ළය 

06. ලණවීම ිළිබඳ වෝකෝිපක ප්ර  ළය 

07. මූය ප්ර  ළයන්ට අද්ළෂ වෝකෝිපක වටශන් 

 

 

 

වහතියි 

 

මශළචළර්ය එවහ. සුබසෝශ 

අනයෂණ 

ක ොෂඹ විහල විද්යළය ය  ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනය 

 

  



 ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනය 

ක ොෂඹ විහල විද්යළය 

2016 කද්වෆම්බර් 31 දිකනන් අලවන් ලන ලර්ය වඳශළ 

ලණකීම ිළිබඳ ප්ර  ළය 

 

ිළටු අෝ  06 සට 09 ද්ෂණලළ ිළටුල ගිණුම් රක ප්ර ි තත්ි වශ ිළටු අෝ  10 සට 15 ද්ෂණලළ ිළටුල 

වටශන් කමම මූය ප්ර  ළයන්කේ අකයලය ක ොටවෂණ වළද්යි. කමම මූය ප්ර  ළ ිළිකය කිරීම වශ 

ඉදිරිතත් කිරීම වඳශළ අනයෂණ ම්ඩඩය ලණකීමට බෆඳී සටී. කමම මූය ප්ර  ළන අනයෂණ ම්ඩඩය 

විසන් අනුමක  රනු දුල අකර ඔවුන් අත්වන් ක ොට ඇක.  

 

අනයෂණ 

ක ොෂඹ විහල විද්යළය 

 ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනය 

 

කෂමනාකාරිත්ල මණ්ඩශේ වාමාජිකයින් 

නම  අත්වන 

මළශළචළර්ය ෂණහමන් දිවළනළය  උතකුති  

මශළචළර්ය කෂණ. තර්. තර්. 
මශළනළම 

පීඨළිපති/ විද්යළ පීඨය/ ක ොෂඹ 
විහලවිද්යළය  

 

මශළචළර්ය කළරළ ද් සල්ලළ 
විහල විද්යළ ක ොමිවන් වශළල 
තත් ෂ 

 

රළජ්න් තසර්ලළද්න් මශකළ 
 

වභළල නම්    
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ශැඳින්වීම  

 ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනය වහපළිළක කිරීම තුින් කකොරතුරු කළෂණකය වහික  ි ත 

කළෂණකය ිළිබඳ නවීන ද්ෆනුම ඇි කිරීම තුින් කීර්ිමත් රැකියළලෂණ කව ශ්රී ෝ ළකක  ි ත 

 ර්මළන්කය නණළ සටුවීම වඳශළ ශ්රි ෝ ළ රජ්ය තෆත්කකන් වශි   රන ගයණයෂණ වඳශළ කතරමුක 

කණන ඇක.   

 

ක ොෂඹ විහල විද්යළය ය  ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනය ෙකමහි මින්මතු තයකනය කව 

ශඳුන්ලන) 1978 අෝ  16 ද්රන විහල විද්යළ තනකත් 24 අ ලණන්ිය වශ 18 ලණන්ිය යටකත් වශ 

2008 අෝ  02 ද්රන ක ොෂඹ විහල විද්යළය ය  ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකන තනක 

යටකත් ලයව, අල ළය,  ළය වශ අනයළතනි  තසුම ම ලෆනි මාමළලන් ශරශළ  ි ත ළර්මි /කණොවි 

ප්රජ්ළලට උවවහ අනයළතනය වඳශළ අලවහපළලන් බළම ම වඳශළ ඉකණනුම ිළිබඳ මිශ්රික දුරවහප රටළල වහික 

තයකනයෂණ කව ිළහිටුලන ම . 24 අ ලණන්ිය යටකත් නිකයෝණය 2008 අකණෝවහතු මව 23 දින සට 

ක්රියළත්ම  විය.   

 

විහල විද්යළ ක ොමිවන් වභළල විසන් කමම තයකනය 2000 ම  ක ොෂඹ විහල විද්යළයට අනුබධිිපක 

ශම්බන්කකොට ලෆලිණත්ක මළණම්පුර  ි ත කළෂණක   ශළ ප්රජ්ළ කව ලළ මනයවහපළනකස වහපළිළක  රන 

දි. තයකනය ක ොෂඹ සට කි.මි. 250ෂණ ඇින් ක ොෂඹ  කරණම මශළ මළර්ණයට ඉකළ වමිතල ිළහිටළ 

ඇක. විහල විද්යළ තර්කස යින් විසන් අලවළන තරිලක යින් කලක විජුලම කළෂණකය/ද්ෆනුම වශ 

ද්ෆනුම් ශෆකියළල හුලමළරු කිරීම වශ  ළතය තුෂ  ි ත ර්මය වශ  ි ත  ර්මළන්කකස 

 ළර්යෂණමකළල ලෆඩි දිගයණු කිරීම ිළක ව ප්ර ජ්ළල වමඟ වමීය ත වශකයෝගී වම්බන්නකළ කණොඩ නඟන ද් 

තයකනයකි.  ලවර කිහිතය අනුල බන  ෂ මනයවහපළනකස ඉිශළවය 1998 ද්ෂණලළ තකට දිලයයි.  

 

 ි ත ර්මය ශළ  ි ත කළෂණකය,   ි ත කළෂණකය ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ පුහුණුල ිළිබඳ උවවහ අනයළතනය 

තුෂ ද්ෆනට කයම  සටින පුධිණයින් කලක ද්ෆනුම බළම ම,  ප්ර ලර්නනය කිරීමට වශ වෝලර්නනය කිරීමට 

කමම තයකනයට බය ඇක.උවවහ අනයළතනකස ම හිකද්ොර කලක ඇතුවීවීමට කිස දින  සහින කනොදුටු 

කණොවි ප්ර ජ්ළලකේ අභියවට මිශ්රික ඉකණනුම් ත ිියෂණ තුින් අනයළතනය බළකද්මින් පුධිණයින් වශ 

වමළජීය අලයකළලන් කමම තයකනය මගින් කලනවහ  රනු ඇක. කමොවුන්ට උවවහ අනයළතනය 

බළණෆනීමට අකේෂණළලන් වශ ශෆකියළල ිබුනද්, ඔවුන්කේ පුධිණලි , තවුකල් කශෝ තර්ථි  තසුම ම් 

කශ තු ක ොට කණන අලවහපළලන් භළවිකළ කනො රයි. ඇතුෂත්වීකම් අලයකළ වශ තළඨමළළ කකෝරළ 

ණෆනීකම් නමයකළලය වහික බෆවින්, ග්රළමීය ය දිිඳු අෝල තධුක  යින් කලක තශසු අලවහපළල , 

වහපළනය ම  අනයළතනය බළණෆනීම වශ ඔවුන්කේ අනයළතනි , ලිත්තීමය වශ වමළජීය අකේෂණළලන් 

අලකබෝන  ර ණෆනීම වඳශළ නවීන කකොරතුරු වන්නිකකද්නය භළවිකළ  රමින් ගුකළත්ම  ඉශෂ 

අනයළතනය බළණෆනීමට කම් මගින් ශෆකි ලන බල තයකනය කතන්ලළ කධි.   

 

වමළජ්ය වමඟ  ටගයතු කිරිම වඳශළ තයකනකස  ෆමෆත්ක වශ බෆඳීම තයකනි  තර්මළර්ප, 

උතළයමළර්ගි  වෆසුම් වශ ඉකණනුම් වශ ඉණෆන්වීම ක්රියළලලි ිළිබඳ තෆශෆදිලි ප්ර ළයන්කණන් 

කශවුරු ක කර්.  

 

වංවිධානය වශ කෂමනාකරණය 

අනයළතන රමය ප්රභු  ිළරිකවන් වළමළනය ජ්නයළ කලකටත්, ඉකණනීම මක අලනළරකකයන් ඉකණන 

ණෆනීම ක කරහි අලනළනය කයොමු කිරීම කලකටත් මළරු කලමින් තලත්නළ බෆවින්, සසුන් ලඩළත් ලෆද්ණත් 

ක්රියළ ළරුලන් - එනම් ප්රළපමි  කව ලළළනන්, තළරිකභෝගි යින් වශ තධුක  යින් බලට තත්වී ඇක. 

එලෆනි නල  ළර්යභළරයන් වශ ඔවුන් නිකයෝජ්නය  රන නල අභිකයෝණ කමකශයවීම වඳශළ සුදුසු 

වෝවිනළනළත්ම  වශ  ෂමනළ ළරිත්ල යළන්ත්රක වහපළිළක කිරීම් කමම ඉණෆන්වීම වඳශළ අලය ක කර්. 

වෝවිනළන වටශන මගින් තයකනකස වෝවිනළන ලූශය කතන්නුම්  රයි.   



ඳරිඳාන වංවිධානය 

 

තයකනකස ප්රනළනියළ  අනයෂණලරකයෂණ ලන අකර ඔහු තයකනකස ප්රනළන විනළය  නිනළරී, ප්රනළන 

අනයළතන නිනළරී කමන්ම  ගිණුම් නිනළරියළද් කක. එකමන්ම අනයෂණ තයකනකස  ෂමනළ ළරිත්ල 

ම්ඩඩකස, අනයළතනි  තළ  ම්ඩඩකස වශ සයලම අනයයන ම්ඩඩල නි බකයන් 

වළමළජි කයෂණ ලන අකර අනයෂණ ම්ඩඩකස සයලම රැවහවීම්ලදි මූලි ත්ලය ද්රයි. අනයෂණ 

ළවහත්රීය ම්ඩඩකස වළමළජි කයෂණ ද් ලන අකර තයකනකස අනයළතනි   ළර්යවළනනය ිළිබඳ 

ළවහත්රීය ම්ඩඩකලක උතකද්වහ බළ කධි.  ෂමනළ ළරිත්ල ම්ඩඩය තයකනකස අනයළතනි  වශ 

විනළය  ම්ඩඩය කක. තයකනයට විහල විද්යළකයන් මූය වහලළිපනත්ලය ඇි අකර 

 ෂමනළ ළරිත්ල ම්ඩඩය මුද්ල් වඳශළ ලණකීමට බෆඳී සටී. අනයෂණ යටකත් නිකයෝජ්ය 

අනයෂණලරකයෂණ සටී. අනයෂණ වශ නිකයෝජ්ය අනයෂණ තයකනකස නිනළරීන් කක.  

 

 ෂමනළ ළරිත්ල ම්ඩඩය කලනුකලන් තනකත් විිපවිනළන, තඥළතනක කශෝ කලනත් යම් කල්ඛක 

විිපමත්ල අනුණමනය ක කරන බල වශි  කිරීම අනයෂණකේ රළජ් ළරියකි. එකමන්ම අනයෂණ 

ම්ඩඩකස තීරක ක්රියළත්ම  කිරීම අනයෂණකේ රළජ් ළරියෂණ ලන අකර තයකනය තුෂ විනය 

තලත්ලළ ණෆනිම වඳශළ ඔහු ලණකීමට බෆඳී සටී.  

 

අධයාඳක ක වංවිධානය 

 

තයකනයට උතකද්වහම ම, තයකනකස පුහුණුල, තර්කසක වශ විභළණ තළනය කිරීකම් වශකතොදු 

උතකද්වහ බළම කම් බය අනයෂණ මූලි ත්ලය ද්රන අ නයළතනි  තළ  ම්ඩඩය වතුය.  

 

තර්කසක උවවහ උතළිප, අභයන්කර අනයළතනි  ලෆඩවටශන්, බළහිර වශ ලයළේි ලෆඩවටශන් 

වම්බන්නකයන් අනයෂණ විසන් මූලි ත්ලය ණන්නළ අනයයන ම්ඩඩ තුනෂණ ඇක. අනයයන 

ම්ඩඩලට තයකනයට උතකද්වහ ම ම, තයකනකස පුහුණුල, තර්කසක වශ විභළණ තළනය කිරීකම් 

වශ කතොදු උතකද්වහ බළම කම් බය ඇක.  

 

ලකෂණකය වම්බන්නකයන් කද්තළර්කකම්න්තු තුනෂණ ඇක. ඒලළනම් ෙ1)  ි ත-කළෂණකය, (2) තශළර 

කළෂණකය වශ ෙ3) ලයලවළය ත්ල,  ි ත-ලයළතළර වශ ග්රළමීය ය විද්යළල කක. වම අනයයන 

කද්තළර්කකම්න්තුලෂණම ප්රනළනිකයෂණ විසන් කමකශයලන ෆක..  

 

මනයවහපළන තුනෂණ එනම්  ි ත ලයළතළර වශ  ර්මළන්ක කුටිය, විද්යළ උයන, ලයළේි ලෆඩවටශන්  

වම්බන්ිප ළර  විසන් කමකශයලයි.  

 

තයකනය වශ වශකයෝගී ශවුල් ළර තයකන වශ විහල විද්යළල  පීඨ වශ වශය  ළර්ය ම්ඩඩය 

ඉකණනුම් වියය වෝලර්නනය කිරීම, අනයයන තළඨමළළ/ලෆඩවටශන් බළම ම වශ වශකයෝණය ම ම 

මගින් වශය බළ කධි . 

 

  



කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

2016 ශදවැම්බර් 31 දිනට මූය තත්ත්ලය ිළිබබ ්රකාය 

(වංඛ්යා තවන්න රුිළයට පඳා .ත   

 

  2016 2015 

  රු රු 

ලත්කම්    

ජ්ෝණම ලත් ම්    

             බෆෝකු ක ය වටශන -1 94,634,249 95,555,887 

             කකොණය වටශන - 2 4,775,743 5,691,048 

             තකයෝජ්න මක ෆම ය ගයතු කතොි වටශන - 3 2,055,648 333,626 

             ෆම ය ගයතු කය ගිණුම වටශන -4 2,732,925 2,144,598 

             අත්ි ළරම්  127,540 189,980 

  104,326,105 103,915,138 

ජංපම ශනොලන ලත්කම්    

කධිත, ිළරියක ශළ උත රක වටශන - 5 273,499,723 277,779,549 

විම්බීක වියද්ම් වටශන - 6 3,990,050 2,078,880 

ට්රළන්වහකසෝමරය වඳශළ කෆන්තතු  500,000 500,000 

  19,727,408  

තකයෝජ්න  1,537,339 16,692,825 

  299,254,519 297,051,254 

මුලු ලත්කම්  403,580,624 400,966,392 

ලපකීම්    

ජංපම ලපකීම්    

              උතචික වියද්ම්               වටශන - 7 1,141,494 1,154,027 
  1,141,494 1,154,027 
    

ජංපම ශනොලන ලපකීම්     

           ජ්ෝණම කනොලන ලණකීම් වටශන - 8 6,645,055 4,857,660 

  6,645,055 4,857,660 

මුලු ලණකීම්  7,786,549 6,011,687 

ශුද්ධ ලත්කම්  395,749,083 394,954,710 

ව්කන්ධය    

               වියද්ම්  ෂ ප්රළේනන ම මනළ  61,590,874 58,411,053 

                වියද්ම් කනො ෂ ප්රළේනන ම මනළ  96,929,775 95,880,968 

               කකොරතුරු කළෂණක ම මනළ  3,160,390 3,160,390 

               වියද්ම්  ෂ අනිකුත් ම මනළ  6,473,365 6,473,365 

               වියද්ම් කනො ෂ අනිකුත් ම මනළ වටශන - 9 69,672 69,672 

               වියද්ම්  ෂ කලනත් දිමනළ  640,383 10,959,111 

               වමුච්චික අරමුද්ල් වටශන - 10 226,929,623 220,000,152 

    

මුළු ව්කන්ධය  395,794,083 394,954,710 

    

 

වශි   කෂ       අනයෂණ 

වශ ළර මුයළිප ළරී       ෂමනළ ළරිත්ල ම්ඩඩය කලනුකලන් 

  



කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

2016 ශදවැම්බර් 31 දිශනන් අලවන් ලන ලර්ය වශා ක ්ඳාදන, ශලශෂ,  

මූය කාර්ය වාධනය ිළිබබ  ්රකාය 

 

  2016              2015 

  රු. රු. 

2016.01.01 දිනට අමුද්රලය  1,202,782 1,244,090 

එ තු ළ - මිම ණෆනීම්  1,815,483 472,166 

  3,018,265 1,716,256 

2016.12.31 දිනට අමුද්රලය  1,516,942 1,202,782 

ලවර තුෂ භළවිකළ  ෂ අමුද්රලය   1,501,323 513,474 

විජු ිළරිලෆය    

පුධිණ තඩිනඩි වටශන - 11 11,485,590 6,861,155 

මූලි  ිළරිලෆය  12,986,913 7,374,630 

එ තු ළ - 2016.01.01 දිනට කනොනිමි 
ලෆඩ - කරෝිළක කබෝකල් 31804 

 724,279 786,978 

අඩු ෂළ- 2016.12.31 දිනට කනොනිමි 

ලෆඩ කරෝිළක කබෝකල් 26399 

 801,245 724,279 

  12,909,947 7,437,329 

    

ශඳොදුකාර්ය වියදම් වටශන - 10 1,948,775 3,806,804 

නිහතළද්න ිළරිලෆය  1,948,775 11,244,132 

    

2016 ලවරතුෂ නිහතළදික තෆ වෝඛයළල  207872 185038 

ඒ   ිළරිලෆය  71.48 60.77 

තද්ළයම් වශ වියද්ම් ගිණුමට මළරු ෂ    

නිහතළද්න ිළරිලෆය  14,858,722 11,244,132 

    

තෆ විකික කමන් තද්ළයම  15,865,488 12,780,512 

විකුනුම් ිළරිලැය    

2016.12.31 දිනටක කවල් තෆ - 
61552 @44.82 

 2,348,630 2,767,725 

එ තු ෂළ - නිහතළද්න ිළරිලෆය   14,858,722 11,244,132 

  17,207,352 14,011,857 

    

2016.12.31 දිනට ක කවල් තෆ 

38650  

 1,433,545 2,348,630 

  15,773,807 11,663,227 

ද්ෂ ළභය  91,681 1,117,285 

 

 

 

 

 

 



කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

2016 ශදවැම්බර් 31 දිශනන් අලවන් ලන ලර්ය වශා  

මූය කාර්යවාධනය ිළිබබ  ්රකාය 

 

  2016 2015 

  රු. රු.      

තදායම    

දෂ ාභය  91,681 1,117,285 

පුනරළලර්කන වියද්ම් වඳශළ රජ්කස ප්රද්ළන  30,000,000 25,000,000 

උතද්ලන ද් තද්ළයම් වටශන - 13 3,994,035 3,796,122 

කතොි තද්ළයම වටශන - 14  4,163,583 1,929,374 

  5,771,372 14,785,505 

    

    

    

  44,020,671 46,628,286 

අඩුකෂා - වියදම    

පුධිණලි  තඩිනඩි වටශන -15 19,920,558 12,772,837 

ණමන් වියද්ම් වටශන - 16 482,029 300,346 

වෆතය ම් වටශන -17 2,547,106 1,836,412 

නඩත්තු වියද්ම් වටශන -18 1,434,472 1,490,869 

අකනකුත් පුනරළලර්කන වියද්ම් වටශන -19 4,282,098 2,983,170 

තර්කසක ෂණිමත් කිරීම වටශන -20 5,061,188 4,597,346 

මළනල වෝලර්නන ප්රළේනනය වටශන -21 528,705 - 

තළරිකකෝ ත   2,032,120 557,065 

විම්බීක වියද්ම්  තළශෆරීම  526,653 259,860 

ෂණයවීම්  18,034,236 15,839,332 

  54,849,165 40,637,238 

වියදමට ලැඩි තදායශම් අතිරික්තය  (10,828,494) 5,991,049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

2016 ශදවැම්බර් 31 දිශනන් අලවන් ලන ලර්ය වශා  

ව්කන්ධය ශලනව්වීම ිළිබබ  ්රකාය 

 

 ඳානය කෂ ශැකි ව්කන්ධශේ හිමිකරුලන්ට 

තශරෝඳනය ලන 

මුළු ව්කන්ධය 

දායක 

්රාග්ධනධනය 

ශලනත් වංචිත වමුච්චිත 

අතිරික්තය 

2016.01.01 දිනටක ය 157,452,411 226,543,189 10,959,111 394,954,710 

කතර ලවකර්     

ණෆපීම් වටශන - 22   509,766  

නෆලක ප්ර ළලකක ක ය 157,452,411 226,543,189 11,468,877 395,464,476 

2016 ලවර වශා 

ව්කන්ධශයහි ශලනව්වීම් 

    

     

 ළමාමළල වඳශළ 
හිඟය/අිරිෂණකය 

4,228,628 6,929,472 (10,828,494) 329,606 

     

2016.12.31 දිනට     

ඉදිරියට කණන ගිය ක ය 161,681,039 233,472,660 640,383 395,794,082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

2016 ශදවැම්බර් 31 දිශනන් අලවන් ලන ලර්ය වශා  

මුදල් ්රලාශ  ්රකාය 

 

 2016 

 රු. රු. 

ලවකර් අිරිෂණකය  (10,828,494) 

අරමුද්ල් කලනවහවීමට වම්බන්න කනොව අයිකම වඳශළ ණෆපීම්   

එ තු ෂළ     කතර ලවකර් ණෆපීම් 509,766  

                     ෂණයවීම 18,527,989  

                     තළරිකකෝ ත  2,032,120  

විම්බීක වියද්ම්  තළශෆරී මුද් 526,653  

                     රමෂණය (5,771,372)  

                    කතොි තද්ළයම  (4,163,583) 11,661,547 

   

 ළර  ප්රළේනනය කලනවහවීමට කතර කමකශගයම් අිරිෂණකය  833,080 

                   කකොණය තුෂ ලෆඩිවීම 915,305  

                   ෆබීම් ලෆඩිවීම 62,440  

                   කණවීම් ලෆඩිවීම (12,533) 965,211 

 ශමශශයුම් කාර්යයන්ශපන් ශුද්ධ මුදල් ්රලාශය  1,798,291 

   

තශයෝජන කාර්යයන්ශපන් මුදල් ්රලාශ   

 (157,650)  

                  කය ලෆඩිවීම (588,327)  

                  වහපළලර ලත් ම් අත් ර ණෆනීම (29,148,598.77)  

 2,169,816 (27,724,760) 

                 ලවර වඳශළ කතොි තද්ළයම   

මූය කාර්යයන්ශපන් මුදල් ්රලාශ   

                 කය බළණෆනීම් ලෆඩිවීම (150,000)  

                 ප්රළේනන වියද්ම වඳශළ රජ්කස ප්රද්ළන 10,000,000  

            තකයෝජ්න තතසු ණෆනීම 15,249,555  

                තළරිකකෝ ත  කණවීම් (94,725) 25,004,830 

   

මුදල්ලට වමාන දෑ හි ශුද්ධ ලැඩිවීම  (921,638) 

                 ළමාමළල   තරම්භකසම  මුද්ල් ශළ මුද්ට වමළන ද්  95,555,887 

   

               ළමාමළල   අලවළනකසම   මුද්ල් ශළ මුද්ට වමළන ද්  94,634,249 

   

මුදල්ලට වමාන දෑ හි ශුද්ධ ලැඩිවීම  (921,638) 

   

 

 

  



මූය ්රකායන්ට වටශන් 

කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

 

1. වැකිය යුතු ගිණුම්කරණ ්රතිඳත්ති  

1.1 ලාර්තාකරන තයතනය 

 ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනය 2008 අෝ  02 ද්රන තඥළතනක යටකත් 

වෝවහපළණක ක ොට ඇි අකර 2008 ඔෂණකකෝබර් 16 දින ණෆවට්  රන ම . ප්රනළන තරිතළනය 

ශම්බන්කකොට නල නණරකස ලෆලිණත්ක කක.  ි ත කළෂණක   ශළ ග්රළමීය ය විද්යළ තයකනකස 

2016/12/31දිකනන් අලවන් ලන ලර්ය වඳශළ මූය ප්ර ළයන් ව වහ ක කර්. 

 

1.2 වකව් කිරීශම් ඳදනම  

 

මූය ප්ර ළයන් ගිණුම් රකය ිළිබඳ ඓිශළස  තද්නම මක ිළිකයෂ  රයි. ඒ අනුල 

ණනුකද්නු ලත් ම් අත් ර ණනු ෆබ, ද්රනු ෆබ දිනකසදි තෆලි ලටිනළ මට ලළර්කළ  රන 

අකර ශ්රී ෝ ළකක ලරත් ණක ළිප ළරී තයකනය විසන් ද්ෂණලළ ඇි ශ්රී ංකා රාජය අංශේ 

ගිණුම්කරණ ්රමිතලට අනුකල අරමුද්ල් බළ ණනී.  

 

මූය ප්ර ළයන් ශ්රී ෝ ළ රුිළයල් ලලින් ව වහ ක කරන අකර එය ක්රියළත්ම  වශ ඉදිරිතත් 

කිරීකම් ලයලශළර මුද් කක. තසුගිය ලවරට අද්ළෂ වෝඛයළ වශ ලළ ය ඛ්ඩඩ ලර්කමළන ලවකර් 

ඉදිරිතත් කිරීම වමඟ වෆවෆඳීම වඳශළ අලය කෆන්හිම  නෆලක වඳශන් ක ොට ඇක.   

 

1.3 ලත්කම් වශ එහි ලටිනාකම් ඳදනම 

 

1.3.1 ශද්ඳ ිළරියත ශා උඳකරණ 

 

ඉඩම ලුණුණම්කලකශර ප්රළකධිලකය කල් ම් ක ොට්ඨළවකස ිළහිටළ ඇක. එය 1988 

සට තයකනය විසන් ලවර 30  බදු තද්නමෂණ මක කුලියට ම  ඇක.කණොඩනෆගිලි ශළ 

ලූශයන්කේ ලටිනළ ම කෂණකව රු කද්තළර්කකම්න්තුල විසන් බළකද්න ද් 

ලටිනළ ම මක තද්නම් වී ද්ෂණලළ ඇක.  

 

කධිත, ිළරියක වශ උත රක වශ විද්යළණළරය ශළ ඉකණනුම් උත රකලට 

රජ්කස ප්රද්ළන, තර්කසක ප්රද්ළන වශ අභයන්කරල උතයන ද් අරමුද්ල්ලලින් මිම  

ණත් අයිකම ඇතුෂත්ය.  

 

කධිත, ිළරියක වශ උත රක එහි අශඹු වියද්ම් වහිකල මිම  ණෆනීකම් ිළරිලෆයට 

ලළර්කළ ක කර්. ලත් ම් ද්ෂණලළ ඇත්කත් වමුච්චික ෂණයලලින් අඩු ෂ ිළරිලෆයටය.  

 

ඳසුල සිදුලන වියදම් 

 

තසුල සදුලන වියද්ම්ලට ලත් කම් ඉදිරියට යන ප්රමළකය කශෝ සුදුසු තරිදි කලනම 

ලත් මෂණ කව ිළිණත් අණය ඇතුෂත් ක කර්. එකව  ලන්කන් අයිකම ශළ බෆඳුණු 

අනළණක තර්ථි  ප්රිළභ තයකනයට ෆක.නම් වශ අයිකම ිළරිලෆය වෆබෆවින්ම 

මෆනිය ශෆකි නම් තමණී. අනිකුත් සයලම අවීකලෆඩියළ කිරීම් වශ නඩත්තු වියද්ම් 

ඒලළ ද්රනු බන මුද්ල්  ළමාමළල තුෂ තද්ළයම් ප්ර ළයට අය ක කර්.  



ශතොපය 

 

2016.12.31 දිනට අමුද්රලය වශ තළරිකභෝගි  භළ්ඩඩ, කනොනිමි කකොණය, තට  

කරෝිළක ක කවල් තෆ කකොණය අලම ිළරිලෆයට වශ ශුධින මුද්ළ ශෆරීකම් 

ලටිනළ මට මනිනු ෆක.. ශුධින මුද්ළ ශෆරීකම් ලටිනළ ම යනු නිම කිරීකම් වශ 

විකික කම් වියද්ම් ිළිබඳ ඇවහකකම්න්තු ණක ිළරිලෆයයි. කකොණ ඇණය කම් රමය 

ලන්කන් කතර ඇතුවී කතර ිළටවිම් රමයයි.  

 

1.3.2 ක්යවීම 

 

ෂණයකිරීම් සයලම කධිත,ිළරියක වශ උත රක වශ විද්යළණළරය ශළ ඉකණනුම් 

උත රකඒලළකස ඇවහකකම්න්තු ණක ප්රකයෝජ්නලත්  ළමාමළල පුරළ වර මළර්ගි  

ෂණයකිරීම මක මූය  ළර්යවළනනය ිළිබඳ ප්ර ළයට අය  රනු ෆබ ඇක.  

 

විව්තරය   .ව්තශම්න්තු පත ්රශයෝජනලත් කාීමමාල 

 

 කණොඩනෆගිලි ශළ ලූශ   ලවර 20 

 කන්ලළස කණොඩනෆගිල්   ලවර20 

 වවිකිරීම් වශ වහපළතනයන්   ලවර 10 

 විද්යළණළර වශ කළෂණක   උත රක  ලවර 5 

 තරිණක      ලවර 5 

 ඉකෂණකට්රොනි  උත රක   ලවර 5 

 ණිශභළ්ඩඩ ශළ  ළර්යළ උත රක  ලවර 10 

 ිළරියක, යන්ත්ර වශ උත රක  ලවර 10 

 කතොත්     ලවර 10 

 

මිම  ණත් මළවයද් ඇතුෂත්ල වශ අකවි  රන මළවයට ෂණය කලන් කිරීම් සදු 

කනොක ොට මිම  ණනු ෆබ ලර්කස සට භළවිකළ  ෂ  ළමාමළල මක තද්නම්වී 

විකුකන ද් ලර්ය ද්ෂණලළ  ළමාමළලට ෂණය කිරීම කලන්  රනු ෆක..    

 

1.3.3 ක්රමක්ය 

 

රජ්කස ප්රළේනන ප්රද්ළන භළවිකළ  රමින් මිම  ණනු ෆබ ේ රළේනන ලත් ම් වඳශළ 

ෂණයකිරීම් කලනුකලන් රමෂණය කලන්  ර ඇක.  

 

1.3.4 විම්බීත වියදම් 

ෝ ළ විදුලිබ ම්ඩඩකස ිළරියක ට්රළන්වහකසෝමරය වඳශළ ද්රන ද් වියද්ම 

විම්බීක වියද්මෂණ කව ශඳුනළකණන ඇි අකර එය වමළන ලළරි  කව මූය 

 ළර්යවළනනය ිළිබඳ ප්ර ළකයන්  තළ ශරිනු ෆක.. එය ලවර 10 කින් 

වමළකෝචනය  රනු ඇක. 

1.3.5 ඳාරිශතෝෂික 

1983 අෝ  12 ද්රන තළරිකකෝ ත  තනකත් කණවීම් යටකත් අද්ළෂ අනුතළකයන්ට 

විශ්රළම තළරිකකෝ ත  වඳශළ කලන් කිරීම සදු  රන අකර කමම තනක යටකත් 

තළරිකකෝ ත  කණවීම වඳශළ සුදුසු ම් ෆබීමට කව ල යින් විසන් අලම ලකයන් 

අවුරුදු 05  කව ලළ  ළයෂණ වම්පර්ක  ෂ ගයතුය.  සයලුම කව ල යින් කව ලළකක 



ලවර 05ෂණ නිගයෂණකල සටිකසයෆයි උත ල්තනය  රමින් තෂමු ලවකර් කව ලළල 

වම්පර්ක කිරීකමන් තසු කලනවහ කිරීම සදු ක කර්.  

 

1.4 තදායම් වශ වියදම 

1.4.1 රජශේ ්රදානය 

ලවර කලනුකලන් ද් මුවී ප්රළේනන ප්රද්ළනය රුිළයල් මිලියන 10ෂණ විය. ලවකර් 

කමකශගයම්  ළර්යයන් වඳශළ භළවිකළ ක ොට ඇි පුනරළලර්කන ප්රද්ළන රුිළයල් 

මිලියන 30ෂණ ව අකර තද්ළයම් ප්ර ළය තුෂ තද්ළයම් කව ශඳුනළකණන ඇක. 

 

 1 4 2    තදායම් ශඳුනාපැනීම 
   ෙඅ) රජ්කස ප්රද්ළන ෙපුනරළලර්කන)  
   රජ්කස පුනරළලර්කන වියද්ම් ෆකබන  ළමාමළල තුෂ ශඳුනළණනී 
 
   ෙත) තළඨමළළ ණළවහතු 

තළඨමළළ ණළවහතු උතකධින  ළමාමළල තුෂ ශඳුනළණනී. කලනත් මුද්ල් 

 ළමාමළලෂණ වඳශළ එලෆනි කලන්කිරීමෂණ සදු කිරීමට ප්රමළකලත් කකොරතුරු 

බළණක කනොශෆකි අලවහපළල , මුද්ල් තද්නමෂණ මක  තද්ළයම් කව ණළවහතු 
ශඳුනළණනී 
 
ෙඇ) තකයෝජ්න තද්ළයම 
තකයෝජ්නලලින් ෆකබන තකයෝජ්න තද්ළයම උතචික තද්නමෂණ මක ණකනය 

ක කර්.  
 

1 5  ැබීම් 
  ෆබීම් මුද්ළශෆරීමට ඇවහකකම්න්තු ක කරන ප්රමළකයන්ට ප්ර ළ ක කර්. 
 
 1 6   මුදල් ශා මුදට වමාන දෑ 
  මුද්ල් ශළ මුද්ට වමළන ද්ලලින් බෆෝකු ක ය වමන්වික කක. 
 
 1 7 ජංපම ලත්කම් 

ක  තත්රය තුෂ ලර්ගී රකය  ෂ ජ්ෝණම ලත් ම් ක  තත්ර දිනකයන් තසු එෂණ ලවරෂණ 

ඇතුෂක  තතසු ෆකබන ලත් ම්ය.  
 

1 8 ජංපම ලපකීම් 
ක  තත්රකස ජ්ෝණම ලණකීම් කව ලර්ගී රකය  ර ඇි ලණකීම් ලන්කන් ක  

තත්රකස දින සට එෂණ ලවරෂණ ඇතුක කණවීම වඳශළ කණවිය ගයතු ය. සයවීම ලණකීම් 

සයල් අලවන් ප්ර ළ ව වහ කිරීම වඳශළ ගිණුම්ණක  ර ඇක. 

 

1 9 මුදල් ්රලාශ ්රකාය 
මුද්ල් ප්රලළශ ප්ර ළයන්කේ අරමුණු වඳශළ අඅරමලත් රමයන්අ භළවිකළ  රමින් මුද්ල් 

ප්රලළශ ප්ර ළයන් ව වහ  ර ඇක. මුද්ල් ශළ මුද්ල් වමළන ම් බෆෝකු ක යන්කණන් 

වමන්වික කක.  

  



 

වටශන - 01 2016 2015 

බැංකු ශේය රු. 

ශම්බන්කකොට මශජ්න බෆෝකුකක තෆ විකික කම් රැවහකිරීකම් ගිණුම 

- 007-1001-4-6432005 

- 121,760 

   

වශි තත් තළඨමළළ රැවහකිරීකම් ගිණුම - 007-1001-3-0005888 1,039,718 2,566,662 

අවුරුදු ණනුකද්නු ඉතුරුම් තත් - 007-2-017-9-0005272 60,119.50 53,454 

   

අවුරුදු ණනුකද්නු ඉතුරුම් තත් - 007-2-018-9-0005272 60,119.50 53,454 

   

රජ්කස පුනරළලර්කන ගිණුම - ශම්බන්කකොට මශජ්න බෆෝකුල - 

007-1001-2-0005006 

692,720 63,435,786 

කණොවි භළර ළර අරමුද් - 007-1001-3-012515 382,860 1,107,075 

   

ලෆටුේ ජ්ෝණම ගිණුම - 007100326432005 5,472,365 10,000 

මළව 3 ක ටි  ළලීන තකයෝජ්න 25,781,681 10,310,050 

ඇකවුම් කෆන්තතු 58,120,895 17,120,895 

උතයන ද් තද්ළයම් ජ්ෝණම ගිණුම - 007-1002-3-6432005 3,023,771 776,751 

 94,634,249 95,555,887 

 
වටශන - 02 2016 2015 

ශතොපය රු. 

අමුද්රලය 1,202,782 1,202,782 

කනොනිමි ලෆඩ 724,279 724,279 

ක කවල් තෆ 2,348,630 2,348,630 

තළරිකභෝගි  ද්ර ලය -  ලිිළ ද්රලය 1,415,357 1,415,357 

තළරිකභෝගි  ද්ර ලය -  විදුලි වශ ද්ිඩළෝණ   

තළරිකභෝගි  ද්ර ලය -  තළරිකභෝගි  භළ්ඩඩ ශළ වීදුරු උත රක   

 5,691,048 5,691,048 

 
 

වටශන - 03 2016 2015 

 රු. 

ග්රළමීය ය ලයලවළය ත්ල වෝලර්නන (RED) ලෆඩවටශන් කය 2,676 127,950 

කණොවි භළර ළර අරමුද්ල් කය 53,500 1,646,695 

තතද්ළ කය - 369,953 

මළව 12 ක ටි  ළලීන තකයෝජ්න කතොලී 59,388 - 

මළව 3 ක ටි  ළලීන තකයෝජ්න කතොලී 155,750 - 

ඇකවුම් කෆන්තතු 1,890,836 - 

 2,055,648 2,144,598 

 

 

 

 



කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

මූය ්රකායන්ට වටශන් - 2016 (ඉතිරි ශකොටව   

 

වටශන - 05 

ජංපම ශනොලන ලත්කම් 

විව්තරය විදුලි 

උඳකරණ  

ශන්ලාසිකාපාර 

ලයාඳෘතිය 

ශපොඩනැගිලි ශා ලූශ ශමොටර් රථ විදයාපාරය වශ 

තාක්ණික 

උඳකරණ 

ඳරිපණක වශ 

ඳරිපණක 

උඳාංප 

ිළරියත, යන්තු වශ 

උඳකරණ 

වවිකිරීම් වශ 

ව්ථාඳනයන් 

පෘශභාණ්ඩ වශ 

කාර්යාලීය 

උඳකරණ 

මුලුපණන 

ජංපම ශනොලන ලත්කම           
2016/01/01 දිනට ක ය  2,594,145 222,326,223 52,048,114 8,240,800 2,446,508 4,232,080 3,951,246 995,548 6,641,489 303,476,153 
එ තුකිරීම්/ ලෆඩිදිගයණු 
කිරීම් 

ෙ2,510,282) ෙ0)  - 3,064,7606 (4,232,080) -2785582.74        (995,548) (6,641,489) (14,100,216) 

බෆශෆරකිරීම්           

මුළු පණන 83,863 222,326,223 52,048,114 8,240,800 5,511,274 0 1,165,663 0 0 289,375,937 

අතිශර්ක / ලැඩි දියුණු කිරීම් 
්රාග්ධනධන මනමනා 

ශලනත් මනමනා 

උත්ඳාදනය කෂ අරමුදකි 
බැශැර කිරීම 

 

                        
                      

96,705 

 

 
2,018,023 

 
 

1,729,123 

469,998 

 
2,523,411 

1,570,997 

 
(60,217.50) 

 
 

 
2,437,584 

217,670 

   
7,075,723 

 3,517,790                              

469,998 

(60,218) 

මුළු පණන 83,863 222,422,928 54,066,137 10,439,921 9,545,465  3,820,917   300,379,231 

 

ක්ය වශා ශලන්කිරීම 
ක්ය කිරීශම් අනුඳාතය 

                              
 

            20% 

   
                            
                             

5% 

            
                  

                5% 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 

2016/01/01 දිනට ක ය 
බැශැර කිරීම 
තරම්භ  ක ය වඳශළ 
ණෆපුම් 
තරම්භ  ක ය ණෆපුම් 

479,786 
 

(460,218) 
19,568 

11,418,805 
                                                                                              
         

11,418,805 

2,624,865 
  

2,624,865           

5,676,365 
 

5,676,365 

947,067 
            -7,784      

1,179,427.07 

2,118,710    

 

1,693,768 
 

-1693768.33 

1,477,858 
 -

1265081.5 

212,777 

175,872 
 -

175871.89 

1,202,219 
 (1,202,219) 

25,696,605 
7,784  3,617,732 22,071,089 

ලවකර් ෂණය කිරීම් 
 

16,773 11,120,060 2,681,149 1,762,199.29 760,826.10  334,714.86 0 0 16,675,723 

           

2016/12/31 දිනට ශේය 36,341 22,538,865 5,306,014 7,438,564 2,879,536  547,491   38,746,812 

           

           
ශුද්ධ ශඳොශත් ලටිනාකම - 

2016/12/31  

47,522 199,884,063 48,760,123 3,001,356 6,665,929  3,273,426   261,632,419 

 



 

විව්තරය පෘශව්ත 

උඳකරණ  

කාර්යාලීය උඳකරණ පෘශභාණ්ඩ ශා  

වවිකිරීම් 

ක්රීඩා භාණ්ඩ ශඳොත් ඉඩම් වශා 

මූලික වියදම් 

ලගු II  න් ශපන ත 

එකතුල 

ලගු I  න් ශපන ත 

එකතුල 

මුලුපණන 

ජංපම ශනොලන ලත්කම          

2016/01/01 දිනට ක ය         303,476,153 303,476,153 

එ තුකිරීම්/ ලෆඩිදිගයණු කිරීම් 302,400 5112825.69 6,173,507 1,200   11,589,933 (14,100,216) (2,510,283) 

මුළු පණන 302,400 5112825.69 6,173,507 1,200   11,589,933 289,375,937 300,965,870 

අතිශර්ක / ලැඩි දියුණු කිරීම් 
්රාග්ධනධන මනමනා 

ශලනත් මනමනා 

උත්ඳාදනය කෂ අරමුදකි 
බැශැර කිරීම 

 

 
                69,784 

                       
410,898 

 

 
237,790 

  
643,068 

 

 
583,715 

 
1,875,471 

3,411,681 

 
7,075,723 

3,517,790 

469,998 
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මුළු පණන 372,184 222,422,928 54,066,137 1,200 643,068 583,715 3,820,917 300,379,231 317,256,316 

 

ක්ය වශා ශලන්කිරීම 
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      3,157,514 

3,157,514 

 

25,696,605 

7,784 

3,617,732 

22,071,089 

 

25,696,605 

7,784 

460,218 

25,228,603 

ලවකර් ෂණය කිරීම් 
 

31,501.83 1,134,215.78 661,235.82 120 25,194    1,852,268 16,675,723 18,527,990 

          

2016/12/31 දිනට ශේය 112,669 3,078,754 1,793,056 600 25,194  5,009,781 38,746,812 43,756,593 

ශුද්ධ ශඳොශත් ලටිනාකම - 2016/12/31  259,515 5,263,118 5,141,991 600 617,874 583,715 11,867,304 261,632,419 273,499,723 



 

කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

මූය ්ර කායන්ට වටශන් - 2016 (ඉතිරි ශකොටව   
 

 
වටශන - 04 2016 2015 

කය ගිණුම රු. 

  

ග්රළමීය ය ලයලවළය ත්ල වෝලර්නන (RED) ලෆඩවටශන් කය 99,150 127,950 

කණොවි භළර ළර අරමුද්ල් කය 2,416,135 1,646,695 

තතද්ළ කය 217,640 369,953 

 2,732,925 2,144,598 

 
 

වටශන - 06 2016 2015 

විම්බීක වියද්ම් රු. 

ට්රළන්වහකසෝමරය - ෝ ළ විදුලි බ ම්ඩඩය 1,819,020 2,078,880 

විදුලි උත රක 2,029,145  

විදුලි උත රක 118,908  

විදුලි උත රක 22,977  

 3,990,049 2,338,740 

 
වටශන - 07 2016 2015 

උතචික වියද්ම් රු. 

   

විදුලිය 134,006 11,758 

ජ්ය 10,762 9,680 

කෆතෆල් වශ වන්නිකකද්නය 156,972 99,177 

ලෆටුේ 175,000 186,153 

කව ල  අර්ප වළන  අරමුද් 338,058 383,933 

කව ල  භළර ළර අරමුද් 61,260 35,770 

අිකර්  ලෆඩ ෂ දින කණවීම්  2,750 

කධිලකය ණමන් වියද්ම් 500 16,423 

ඉන්නන ශළ ලිහිස කකල් 49,251 58,341 

නඩත්තු වියද්ම් - කණොඩනෆගිලි  60,400 

UPF 59,789 36,956 

විශ්රළම ලෆටුේ  9,518 

කලනත් වෆතය ම්  40,560 

අතී ළ  18,331 

ප්ර ලළශනය  1,200 

 ළබනි  නිහතළද්න ලයළතිිය 24,000 39,600 

ලයළතිි  ෂමනළ ළර ණළවහතු 70,000  

කව ල  වෝලර්නනය 13,000  

විභළණ ණළවහතු  17,820 

කලනත් කව ලළ 25,200  

ලෆටුේ ලෆඩිපුර කණවිම් අඩුකිරිම් 12,816 1,500 

කලනත් නඩත්තු  77,725 

තරළිපක කධින ණළවහතුල  16,935 

සුභවළනන 8,250  

උතයන විට බදු කණවීම 21.630 29,497 

 1,141,494 1,154,027 



 
වටශන - 08 2016 2015 

ජංපම ශනොලන ලපකීම් රු. 

කණොවි භළර ළර අරමුද් 2,500,000 2,650,000 

තළරිකකෝ ත  4,135,055 2,197,660 

තතසු කණලන කෆන්තතු 10,000 10,000 

 6,645,055 4,857,660 

  
වටශන - 09 2016 2015 

වියදම් ශනොකෂ ශලනත් ්ර ධාන රු. 

ජීලකනෝතළය වෝලර්නන ප්ර නළනය 69,672 69,672 

 69,672 69,672 

  
  

වටශන - 10 2016 2015 

 රු. 

MOHE දිමනළ 220,000,152 220,000,152 

HETC දිමනළ 5,440,221  

NAC දිමනළ 1,489,250  

 226,929,623 220,000,152 

 
 

වටශන - 11 2016 2015 

ඳරිඳාන වියදම්-ක ්ඳාදන ගිණුම රු. 

   

ලෆටුේ ශළ කකකන 9,987,701 6,159,711 

කව ල  අර්ප වළන  අරමුද් 1,198,311 561,738 

කව ල  භළර ළර අරමුද් 299,578 139,707 

 11,485,590 6,861,155 

 
 

වටශන - 12   2016 2015 

 රු. 

දුරකථන 33,749 54,743 

ලතුර 106,337 123,184 

විද්යළණළර උත රක ෂණය විම් 493,753 491,173 

විදුලිය 807,645 563,064 

තෆ නිහතළද්න වියද්ම් 507,291 1,421,360 

තරිතළන ලෆටුේ  1,017,200 

තරිතළන කව ල  අර්ප වළන  අරමුද්   108,864 

තරිතළන කව ල  භළර ළර අරමුද්  27,216 

 1,948,775 3,806,804 

 
 

වටශන - 13 2016 2015 

වමුච්චිත තදායම රු. 

වශි තත්ර තළඨමළළල-අයි.ඒ.තර්.එවහ. 3,402,538 3,692,192 

කලනත් තද්ළයම් 434,797  

කන්ලළස  ණළවහතු 156,700 103,930 

 3,994,035 3,796,122 

 
 



වටශන - 14 2016 2015 

ශඳොිබ තදායම රු. 

තතද්ළ කය කතොිය 11,996 12,002 

තකයෝජ්න කතොි 4,151,586 1,917,372 

 4,163,583 1,929,374 

 
 

වටශන - 15 2016 2015 

පුද්පලික ඳඩිනඩි - ක ඳ්ාදන ගිණුම රු. 

ලෆටුේ ශළ කකකන 17,378,679 11,302,530 

කව ල  අර්ප වළන  අරමුද් 1,338,900 607,907 

UPF 222,707 219,993 

විශ්රළම ලෆටුේ  167,172 113,298 

කව ල  භළර ළර අරමුද් 412,703 219,808 

අිකර්  ලෆඩ ෂ දින කණවීම් 205,031 309,301 

අිකර්  ලෆඩ ෂ දින කණවීම් 195,366  

 19,920,558 12,772,837 

 
 

වටශන - 16 2016 2015 

පමන් වියදම් රු. 

කධිලකය 255,666 55,281 

විකධිලකය 226,363 245,066 

 482,412 300,346 

 
 

වටශන - 17 2016 2015 

වැඳයුම් රු. 

යළන්ත්රි  වශ ඉකෂණකට්රොනි  භළ්ඩඩ 367,628 67,152 

ලිිළද්රලය ශළ  ළර්යළලීය අලයකළ 291,515 291,227 

වලද්ය වෆතය ම් 3,573 2,803 

නි ඇඳුම් 46,850 54,000 

ඉන්නන ශළ ලිහිස කකල් 812,069  

කලනත්  711,552 696,760 

තළරිකභෝජ්න ද්රලය ශළ වීදුරු භළ්ඩඩ 313,920 724,471 

 2,547,106 1,836,412 

 
 

වටශන - 18 2016 2015 

නඩත්තු  වියදම් රු. 

ිළරියක යන්ත්ර  ශළ උත රක 273,214 270,631 

ණිශභළ්ඩඩ 9,000  

කමෝටර් ලළශන 804,292 748,014 

කණොඩනෆගිලි ශළ ලුශ 190,375 136,858 

කලනත් 157,591 335,366 

 1,434,472 1,490,869 

 

වටශන - 19 2016 2015 

ගිවිසුම්පත ශවේලා රු. 

ප්ර ලළශනය 729,943 308,638 

කෆතෆල් ශළ විදුලි වන්නිකකද්නය 1,452,875 1,275,111 

විදුලිය 165,421 115,480 



ජ්ය 248,120 261,163 

ිළරිසදු කිරීකම් කව ලළ 9,500  

කුලී, බදු වශ තළත් තළන තයකන  42,000 

කලනත් 1,231,377 474,600 

මුද්ර කය ශළ ප්ර චළරකය යනළදිය 444,862 506,178 

 4,282,098 2,983,170 

 
වටශන - 20 2016 2015 

ශලනත් පුනරාලර්තන වියදම් රු. 

තරළිපක කධින ණළවහතු 177,683 159,645 

වික  කව ලළ - අනයෂණ ම්ඩඩ රැවහවීම් ශළ  මිටු රැවහවීම 518,645 701,500 

ලෆඩමුවී, වම්මන්ත්ර ක 246,915 434,199 

බෆෝකු ණළවහතු 9,129 10,316 

ලයළේි තළඨමළළ වියද්ම් IARS 749,785 1,831,404 

විකනෝද්ළවහලළද් වියද්ම් 362,953  

 ළර්ය ම්ඩඩ වෝලර්නනය 372,168 269,569 

ග්රළමීය ය ලයලවළය ත්ල වෝලර්නන (RED) ලෆඩවටශන් වියද්ම 19,500 12,079 

අනයෂණ විකනෝද්ළවහලළද් වියද්ම  81,995 

ලයළතිි  ෂමනළ ළර ණළවහතුල 855,209 320,000 

 ළබනි  කණොවිකෆන් කිරීකම් ලයළතිිය 276,700 387,210 

ම ම්මල් විකික කම් වියද්ම 403,480 124,913 

විභළණ වියද්ම 294,340 141,940 

ෂණක ත්ර  චළරි ළ වියද්ම 25,050 22,630 

කලනත්  170,280  

වත්ල තළනය 564,352 88,280 

කණව කතොි 15,000 11,667 

 5,061,188 4,597,346 

 
වටශන - 21 2016 2015 

මානල ්රාග්ධනධන වංලර්ධන රු. 

තර්කසක වවිබ ණෆන්වීම 278,405  

තළහචළත් උතළධී, තචළර්ය උතළධී ලයළතිිය 250,300  

 528,705  

 
 

වටශන - 22 2016 2015 

ශඳර ලවශර් පැපීම් රු. 

EPF ණකනය කිරිම් ලෆරදිම්  1,095.52 

අලෝගු කචෂණතත් ණෆිළම් 154,353  

FTF කය තතසු කණකම් ණෆිළම් ෙ423,109)  

වියද්ම්  තළ ශෆරිම් 460,218 ෙ461,459.00) 

කතර ලවකර් උතචික ණෆිළම් 6,158.53 989.15 

ෂණය කලන් කිරිම් ලෆරදිම් 7,784.28  

ලතුර ම ල් කණවිම් ණෆිළම් 304,361.25  

 (509,766) (459,374) 

 

 

 

 

 

 



 

කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 
ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

2016.12.31 දිනට ශකටිකාලීන තශයෝජන උඳශල්ඛ්නය (මාව 12)  
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2016.12.31 දිනට ශකටි කාලීන මාව 3 තශයෝජන 
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කෘෂි තාක්ණික ශා ග්රාමීය ය විදයා තයතනය 

ශකොෂඹ වි්ල විදයාය 

 

2016 12 31 දිනට ශනොිළයව අත්තිකාරම් උඳශල්ඛ්නය 

 

 

දිනය ලවුචර් 

අංකය 

විව්තරය ්රමාණය රුිළයල්  

  ඉන්ධන - 75,000.00 

2015/12/28 828 A වශ ළර කල්ඛ ළිප ළරී 20,000.00 

2015/11/30 762 A විකෝස ෙපුධි) වමළණම 20,000.00 

2015/12/28 836 A කජ්ොවන්වහ ඉන්කේවර්වහ ෙපුධි) වමළණම 12,500.00 

                            එකතුල 127,500.00 
 























1 
 

2016 විගණන ලාර්තාවේ විගණන විමසුම් වශා පිලිතුරු 

ව ොෂඹ වි්ල විදයාය ය  ි ත තාෂණක   ශා ාමීය ය විදයා තයතනය 

විගණන 

ලාර්තාවේ 

වේද 

අං ය  

විගණන විමසුවමහි වශන්  රුණ විගණන විමසුම වශා පිළිතුරු 

2.2.1 ගිණුම් රණ අඩුඳාඩු 
 
(අ)භාලරෝචිත ර්ලේ ප්රාග්ධනධන ලදර  ගැනිම් ලනුලන් ැඹ කශ රු 
29,148,559 ක් ැඹ ලනොකශ ප්රාග්ධනධන ප්රදාන ිණණුලභන් ැඹ කශ 
ප්රාග්ධනධන ිණණුභම භාරු කර යු ව වුද රු 8,237,513 ක් ඳභණක් එභ 
ිණණුභම භාරු කය තිබුණි  රු 20,911,046 ක් ත දුයමත් ැඹ ලනොකශ 
ප්රාග්ධනධන ිණණුලම් ඳැ වණි  

 
 
2017 ර්ලේ අන් ිණණුභ  වර ලභඹ නිැය  කිරීභම කමයු ව කය ඇත  

(ත) මුදල් ප්රාව ප්රකාලනලේ මුදිනන් රද ලඳොින දදාඹභ රු 2,169,816 ක් 
ලර දක්ා තිබුණද තතය ලලඹන් රද මුදර රු 2,137,360 ක් වුලඹන් 
රු 32,456 ක ැඩිලඹන් දක්ා තිබිභ ලවේ වලන් මුදල් ප්රාව ප්රකාලනලේ 
 වරයතාඹ ිලිනඵද විගණනලේ  ගැමලුකාරී විඹ  

2017 ර්ලේ අන් ිණණුභ  වර ලභඹ නිැය  කිරීභම කමයු ව කය ඇත  

(ඇ)දඹතනඹ  ව අක්කය 50ක ඉඩභ තක්ලේරු කය ිණණුම්ගත කය 
ලනොතිබුණි  

2017 අන් ිණණුභ  වර දඹතනඹ  ව අක්කය 50ක ඉඩභ තක්ලේරු කය 
ිණණුම්ගත කය ඇත  

(ඈ)දඹතනඹ ිලහිටි ඉඩභ බාවිතඹම ගැනිභ ිලිනඵද ැරසුම් ක් කිරිභ 
ලනුලන් භාලරෝචිත ර්ලේ  ලභොයටු විල් විදයාරඹ ලත 
රු 1,600,000 ක මුදරක් ලගවිඹ යු ව අතය ඒ ලනුලන් ලන් කිරිම් 
සිදුකය ලනොතිබුණි  

2017 අන් ිණණුභ  වර ලම් වා ලන් කිරීම් සිදු කය ඇත  2018 ර්ලේ 
මුල් කාර් ව  වර අදාශ ලගවීම් කිරීභම නිඹලදතඹ  

(ඉ)භාලරෝචිත ර්ලේදී රැබිඹ යු ව ලඳොලී දදාඹභ රු 2,162,150 ක් 
වුද එඹ රු 2,055,648 ක් ලර දක්ා තිබීලභන් ජංගභ ත්කම් 
රු 106,502 ක් අඩුලන් දක්ා තිබුණි  

2017 ර්ලේ අන් ිණණුභ  වර ලභඹ නිැය  කිරීභම කමයු ව කය ඇත  

2.2.2 ඳැශැදිලි වනො ෂ වලනව් ම් 
 
(අ) භාලරෝචිත ර්ලේ මුරය ප්රකාලන ර ජංගභ ත්කම් ඹමලත් 
දක්ා ඇති දඳදා ණඹ ලලේඹ රු 217,640 ක් වුත් දඳදා ණඹ ලල්ඛනඹ 
අනු එභ ලලේඹ රු 224,583 ක් වුලඹන් රු 6,943ක ලනක් 
නිරික්ණඹ විඹ  

 
 
2017 ර්ලේ අන් ිණණුභ  වර ලභභ ලන නිැය  කිරීභම කමයු ව කය 
ඇත  



2 
 

(ත) ලගොවීන්ලග්ධන බායකාය අයමුදර ඹමලත් රඵාදී ඇති ණඹ මුදරම අදාශ 
ර් අානඹම රැබිඹ යු ව ලඳොලී දදාඹභ, ලල්ඛන අනු රු 289,980 ක් 
වුත් මුරය ප්රකාලන අනු රු 53,500 ක් වුලඹන් රු 236,480 ක ලනක් 
නිරීක්ණඹ විඹ  

2017 ර්ලේ අන් ිණණුභ  වර ලභභ ලන නිැය  කිරීභම කමයු ව කය 
ඇත  

(ඇ) භාලරෝචිත ර්ලේ මුරය ප්රකාලනර දැක්ලන ලතොග ලලේඹ 
රු 4,775,743 ක් වුත් ර් අාන ලතොග මීක්ණ ාර්තා අනු එභ 
ටිනාකභ රු 4,294,217 ක් වුලඹන් රු 481,526 ක ලනක් විඹ  

2017 ර්ලේ අන් ිණණුභ  වර ලභභ ලන නිැය  කිරීභම කමයු ව කය 
ඇත  

2.3 නිතී රිති, වරගුාසි ශා  ෂමණා රණ තිරණලට අනුකූ වනොවිම 
 
(අ)1995 ජුින 14  නැති අංක 636 දයන විල් විදයාර ප්රතිඳාදන ලකොලදන් 
බා චක්රලල්ඛඹ 
 
විබාග ප්රතිඑර නිකුත් කිරිලම්  එභ විබාගඹ ඳැැත්වු  න සිම භා 03 ක් 
ඇ වරත විබාග ප්රතිඑර නිකුත් කශ යු ව වුත් දඹතනඹ විසින් ඳත්න 
රද විබාග 18 ක ප්රතිඑර නිකුත් කිරිභ දවා භා 04 සිම භා 19 දක්ා 
කාරඹක් ගත කය තිබු ඵ නිරික්ණඹ විඹ  

 
 
 
 
 
උඳාධී ඳාඨභාරා වා වතික ඳත්ර  ඳාඨභාරා 17 ක් ඳතින අතය ෑභ 
වතික ඳත්ර ඳාඨභාරාක් දයම්බ වී භා 08 කින් ඳසු විබාගඹ ඳැැත්ලේ  
ඳාඨභාරා වා කාණ්ඩාඹම් 08 ක් සිටින අතය ඒ සිඹලු කණ්ඩාඹම් වා 
විබාග ඳැැත්විලම්  විලාර විබාග ප්රභාණඹක් එකය සිදුකිරිභම සිදුලේ  ලම් 
සිඹලු ලේ වා දඹතනඹ  ව අධයඹන කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 08 ලදලනකු 
ඳභණක් ඇති අතය (්ථිය-2,   තාකාිනක-6) එඹ ලම් වා ප්රභාණත් 
ලනොලේ  තද ලදැනි ඳරීක්ක වා දඹතනලඹන් ිලමතම උත්තය ඳත්රිකා 
ඹැවු ඳසු එඹ දඳසු රඵා ගැනිභම ැඩි කාරඹක් ගත ලේ  ලම් න විම ලභඹ 
වැකිතාක් දුයම අඩුකය නිඹලදත කාරඹම ප්රතිපර නිකුත් කිරිභ සිදුලේ  

(ද) 2015 ජුින 14  නැති අංක 03/2015 දයන යාජය මුදල් චක්රලල්ඛඹ  
 
I. ලක්රල්ඛ විිවිධානරම ඳමවැනි භාණ්ඩිනක ලනොන නිරධාරින් 

12 ලදලනකු ලත අ්ථා 26 කදී එක ව ටිනාකභ රු 804,220 ක 
අත්තිකායම් රඵා  තිබුණී  

 
 
 
ලම් න විම භාණ්ඩිනක තත්ලේ නිරධාරීන්ම ඳභණක් අත්තිකායම් රඵා ලදනු 
රැලේ  

 

II. අත්තිකායම් රඵා  ලම්  නිැය  ඇ්තලම්න් ව ක ් කිරිභකින් 
ලතොය අ්ථා 7 කදී එක ව රු 382,000 ක අත්තිකායම් රඵාදී 
තිබුණු අතය එයින් සිඹඹම 51 සිම සිඹඹම 85 දක්වි ප්රභාණඹක් මුදිනන් 
දඳසු ිලඹා තිබුණි  
 

 
ලම් ිලිනඵ අදාර අංල දැනුත් කය ඇති අතය ර්තභානලේ අත්තිකායම් රඵා 
 භම ලඳය නිැය  ඇ්තලම්න් වක් භත ඳභණක් අත්තිකායම් අනුභත කයනු 
රැලේ   
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4 වමවශයුම් වමාවෝචනය  

4.1  ාර්යවාධනය 
 
(අ)ඳමක ලයෝඳණ ලකලල් ඳැශ නිඳ්ාදනඹ 

 
2016-2020 ංයුක්ත ැරැ්ලම් අයමුණක් ලර ඳමක ලයෝඳණ ලකලල් 
ඳැර නිඳ්ාදනඹ ඉවශ නැංවීභ  වළින් දඹතනලේ දදාඹභ ඉවශ නැංවීභ 
වා ලගොවීන්ලග්ධන දදාඹභ ඉවශ නැංවීභ දක්ා තිබුණී එලවත් එභ අයමුණු 
රඟාකය ගැනීභම දඹතනඹ අලඳොලවොත් වී ඇති ඵ 2014,2015 ව 
2016 ර්ඹන්හි ඳැර දවා වු ඉල්ලුභ, නිඳ්ාදනඹ ව අලරවිඹ ිලිනඵ 
දත්ත ඳරීක්ාලේදී අනායණඹ විඹ  

 

(i) ඳැශ දවා ඳතින ඉල්ලුභ ාර්ෂික විලාර ලර ඉවරලගො ්තිලඵන 
අතය ඊම ාලේක් නිඳ්ාදනඹ ඉතා ඳවර අගඹක් ලගන තිබුණි  
ලභහිදී 2015 ර්ලේ ව 2016 ර්ලේ දී ඉල්ලුභම ාලේක් 
නිඳ්ාදනඹ ිලළිලිනන්   සිඹඹම 44 ක් වා සිඹඹම 37 6 ක් වී තිබුණි  
ලම් ලවේ ව නිා ලඵොලවෝ ගැණුම්කරුන් සිඹ ඇනවුම් අරංගු කය 
ගන්නා ඵත්එභ නිා දඹතනලේ අලේක්ෂිත අයමුණු ඉටු ලනොන 
ඵත්, රඵාගත වැකි දදාඹම් අහිලදන ඵත් නිරීක්ණඹ විඹ  

ඳමක ලයෝඳණ තාක්න විදයාගාය අංලලේ ඳැති ඳවසුකම් වා ඉඩකඩ 
ප්රභාණඹ භත නිඳ්ාදනඹ කරවැකි ඳැශ ප්රභාණඹ ීරයණඹ ලේ  2015 ර්ඹම 
ාලේක් 2016 ර්ලේදී ඳැශ 23000 ක ැඩිපුය ඳැශ නිඳ්ාදනඹක් කිරීභම 
ඳමක ලයෝඳණ තාක්න අංලඹ භත්විඹ   ඳැශ නිඳ්ාදනඹ දවා ඇති උඳරිභ 
ඉඩකඩ බාවිතා කර විම තත් ඳැශ 10,000 කම දන්න ප්රභාණඹක් 
නිඳ්ාදනඹ කිරීභම වැකිඹා තිලඵන අතය එඹ 2017 ලර්දී ක්රිඹාත්භක 
ලකලයලදන් ඳීර  එභ උඳරිභ ප්රභාණඹම ඩා ඳැශ නිඳ්ාදනඹ ැඩිකිරීභ දවා 
ඩා විලාර ඉඩ ඳවසුකම් හිත නවීන විදයාගාය ඳවසුකම්, ලේක ලේවිකාන් 
වා උඳකයණ අලය ලේ   
 
එඵැවින් 2016 ලර්දී ඳැශ නි්ඳාදනඹ ැඩි කිරීභ දවා ලදිනඹන 150 ක 
ඳභණ ටිනා කභකින් යු ව ලතභවල් විදයාගායඹක් දඹතනඹ විසින් ඉල්ලුම් 
කයන රදු ර්ථභානලේ එහි ඉ කිරීම් කමයු ව දයම්බ කයන රදී  ලභභ 
විදයාගායඹ  විනන් ඳමකලයෝඳණ ලකලල් ඳැශ  නිඳ්ාදනඹ ඉවර දැමීභ, 
විසි වරු ඳැශ නිඳ්ාදනඹ, එශලු ඳැශ නිඳ්ාදනඹ, වා ලකලල් ලනොන 
අනිකුත් ඳශ වරු ඳැශ නි්ඳාදනඹ කිරීභ අයමුණු වී තිලේ  ලභභ නිඳ්ාදනඹන් 
දවා අලය මිනක ඳර්ලේණ කමයු ව ලම් න විමත් දයම්බ කය ඇත  
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 (ii) ඳැශ ඇනවුම් රැබීභ, නිකුත් කිරීභ ව අ ලරවි කිරිභ දවා ලල්ඛන 
ලන් ලන් ලලඹන් තිබුණද  එභ ලල්ඛන අවිිභත් ලර 
ඳත්ාලගන ඹාභ ලවේ වලන් රැබුණු ඇනවුම් අනු ඳැශ නිකුත් 
කයන රේලේ ද, අරංගු කය තිලේද වා ඉ රි භාරදී නිකුත් කය 
තිලේද ඹන්න ඳැවැ ින විගණනඹම වදුනාගත ලනොවැකි විඹ  

ඹම් කෘෂි යාඹකඹකු ඳමක ලයෝඳණ ලකලල් ඳැශ ඇනවුම් කරවිම අඳ 
 ව ඳතින ාර්ථා ඳදනම් කයගනිලදන් ඳැශ රඵාදීභ දවා ඉතා දන්න 
භාඹ ඔහුලත රඵාදීභ සිදුකයයි  ඹම් ලවඹකින් ඔහු එභ ඳැශ ප්රභාණඹ එභ 
නිඹලදත භාලේදී රඵා ලනොලගන ඔහුලග්ධන එභ ඳැශ ප්රභාණඹ ඊරග පුේගරඹා 
ලත නිකුත්කිරීභ සිදුකයන අතය ලඳය පුේගරඹාලග්ධන ඳැශ ඇනවුභ අරංගු 
ලනොකය ඉ රිඹම ලගන ඒභ සිදුලේ  එඵැවින් අදාර ලල්ඛන ර 2013 ය සිම 
2016 ය දක්ා නඩත් ව කය එක් ලල්ඛනඹක් ලර ඳත්ා ගැනීභ 
අතයාලය කමයුත්තකි   

 
නමුත් කෘෂි යාඹකයින් 4000කලග්ධන ඳභණ ලතොය වරු එක ලගොනුක් ලර 
ඳත්ාලගනඹාභ ප්රාලඹෝිණක ඉතාභ අඳවසු කමයුත්තකි  ඳමක ලයෝඳණ 
තාක්න අංලඹ ලගොවි ජනතා භත යදා ඳතින අංලඹක් ඵැවින් ඳැශ ඇනවුම් 
කර ලගොවි භවතාලග්ධන අනුදැණුභකින් ලතොය එභ ඳැශ ඇනවුම් අරංගු කිරීභ 
 ගු කාලීන අහිතකය ප්රථිපර ඇතිකශ වැකි ඵැවින් ඩාත් සුවද ලේාක් 
ැඳයීභ දවා එභ ඇනවුම් ලල්ඛන ලන් ලනොකය ඳත්ාලගන ඹනු රඵයි   
 
එඵැවින් වැකි උඳරිභ ලර 2016 ලර්දී එභ ඳැශ නිකුත් කිරීම් කමයු ව 
ඩාත් විනිවිධ බාඹකින් සිදු කිරීභම කමයු ව කශ අතය ප්රාලඹෝිණක අඳවසුතා 
ැරකිල්රම ගනිලදන් 2017 ර්ලේ සිම ඳරිඝනක දශ්රලඹන් එභ ලතොය වරු 
ලගොනු කිරීභ දයම්බ කයන ර   

(iii) ඳමක ලයෝඳණ ලකලල් ඳැශඹක නිඳ්ාදන විඹදභ 2016 ර්ලේදී 
රු 40 දක්ා අඩුකය ගැනීභම අලේක්ා කය තිබුණද නි්ඳාදන ිලරිැඹ 
රු 71 දක්ා ඉවශ ලගෝ තිබුණි තද ඳැශ විනාල වීලම් අනුඳාතඹ  
1 5% දක්ා අඩුකය ගැනීභම අලේක්ා කය තිබුණද එභ අගඹ 11 3% 
දක්ා ැඩි වී තිබුණි  

ඳමක ලයෝිලත ලකලල් ඳැශ නිඳ්ාදන විඹදභ කරුණු කීඳඹක් භත ලන ්
ලේ  

a. නිඳ්ාදනඹන් දවා බාවිතා කයනු රඵන අමු ද්රය ර ලදශ ලන ්
වීභ  
 

b. ජරඹ, විදුිනඹ ැනි අතයාලය ලේාන් ර ලදශ ලන් වීභ  
 

c. නිඳ්ාදනඹම ෘජු දාඹකත්ඹ ලදනු රඵන ලේක භවත්භ 
භවත්මීන්ලග්ධන භාසික ලේතනලඹහි සිදුන ලන් වීම්   
 

d. නිඳ්ාදනඹ නයනු රඵන ඳැශ ප්රභාණලේ ලන් වීම්  
 
e. කාශගුණික තත්ඹන් භත සිදුකයන අභතය ලඹදවුම්  

 
2016 ර්ලේදී ඉවත a,b ව e  ඹන කරුනු රම අදාර ඳාරනඹ කර 
ලනොවැකි ාදක ර ලදශ ැඩිවීභක් සිදුව අතය එඹ නිඳ්ාදන ිලරිැඹම ෘජු 
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ඵරඳෑම් එල්ර කයන ර   එලේභ ඳමක ලයෝඳණ තාක්න අංලඹ භ්ථ 
කාර්ඹඹ භන්ඩරඹ 32 ක් න අතය ඔවුන් සිඹලු ලදනා ඳැරුම් ලේා ඳදනභ 
ඹමලත් ාලේක් අඩු භාසික ලේතනඹක් භිණන් අ්ථීය ලේලේ නියු ව 
සිටී  ර් ගනනාක්  වර යජලේ ැඩිකර කිසිදු දීභනාක් ලවෝ භාසික 
දීභනාලේ කිසිදු ැඩි වීභක් ඔවුන්ම හිලද ලනොව අතය එඵැවින් 2016 ර්ලේදී ඒ 
ිලළිඵද කශභනාකයණ භණ්ඩරලඹන් ඉල්ලීභක් කයන රදු, කශභනාකයණ 
භණ්ඩරඹ භිණන් න දීභනා ක්රභඹක් ඉ රිඳත් කයන ර   එභ භාසික දීභනා 
ක්රභලේදඹම අනු ඳමක ලයෝඳණ තාක්ණ අංලලඹහි චඳභණක් ලනො භ්ථ 
දඹතනලඹහිභ ලේඹ කයනු රඵන ලේකයින්ලග්ධන භාසික ලේතනඹ ැරකිඹ 
යු ව ප්රභාණකින් ැඩිවිඹ  ලභභ ලේතන ප්රභාණඹ ැඩිවීභද ඳැශඹක නිඳ්ාදන 
විඹදභම එක ව න අතය එඵැවින් ඳැශඹක නි්ඳාදන ිලරිැඹ රු 71 00 දක්ා 
ැඩිවීභ සිදුවිඹ  

 
ඳැශ ලතොගලඹන් ඉත් වීලම්  ප්රභාණඹ මුිනක ප්රධාන තත්ඹන් ලදකක් භත 
සිදුලේ  

 
a. ලදඹඹාභ නිා ලතොගලඹන් ඉත් වීභ  
 
b. විකෘති තත් නිා ලතොගලඹන් ඉත් වීභ  

 
ඳසුිණඹ ර් 02 දවා ඳැශ විනාල වීලම් අනුඳාතඹ ඳවත දක්ා ඇත  

 

ර්ඹ 2015 2016 

ඳැශ විනාල වීලම් අනුඳාතඹ 13 1 % 11 3 % 

 
ලම් අනු 2016 ර්ඹ දවා ඳැශ විනාල වීලම් අනුඳාතඹ 2015 ර්ඹම ඩා 
1 8% ක ප්රභාණඹකින් අඩුකය ගැනීභම ඳමක ලයෝඳණ තාක්න අංලඹ භත්වී 
ඇත  එඹ අලේක්ෂිත 1 5% ප්රභාණඹම ඩා ැඩි අගඹක් ගැනීභම ඳවත ලවේූනන් 
ප්රමුක ඵරඳාන ර   

 
a. ඳැශ තාන් අංලලේදී ඳැශ ලදඹඹාභ  ලභඹ ප්රධාන කරුනු ලදකක් භත 

යදා ඳීර  
 

i. විදයාගාය භිණන් ඳැශ තාන් ලත රඵාලදනු රඵන ඳැශ ර 
ගුණාත්භඹ  

විදයාගාය භිණන් රඵාලදනු රඵන ඳැශර ගුණාත්භඹ දවා ප්රධාන ලලඹන් 
ඳැශ රම රැලඵන දලරෝක ප්රභාණඹ ව දලරෝකඹ රැලඵන කාරීමභා ව 
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18 - 22 o C ැඩි අඩු උන්ත් තත් ඵරඳානු රැලේ  ලභභ ප්රල්ථ තත් 
ැඳයීභ දවා ප්රධානතභ ීමභාකාරී ාධකඹ න්ලන් විදුිනඹයි  2016 ලර්දී 
ඇතැම් භාර ම්පූර්ණ  න කීඳඹක් දක්ා විදුිනඹ වින්ි වීභ සිදුවීභ වා 
 නකම ඳැඹ කීඳඹක් විදුිනැඳයුභ ලනොභැති වීභ ඳැශ ර ගුණාත්භඹ ලකලයහි 
අහිතකය ලර ඵරඳෑම් එල්ර කයන ර   ලම් නිා නිකුත් කයන රද ඳැශ ර 
ගුණාත්භඹ ඹම් දකායඹකම ලනකම රක් තිබිණ  එඵවින් 2017 ර්ලේදී 
ඳමක ලයෝඳණ විදයාගාය දවා විදුිනඹ ැඳයීභ අඛණ්ඩ සිදුකිරීභ දවා විදුින 
ජනක ඹන්ත්රඹක් ඉල්ලුම් කයන ර   

 
ii. ඳාරිරික ලන් වීම්  
 

ඵාහිය ඳරියලේ උ්නත් වා දර්ද්රතාඹ ඳැශ තාන් අංලලේ ඇති ඳැශ 
ලකලයහි ඵරඳෑම් ඇතිකයනු රඵන අතය ඩා ැඩි විඹින කාශගුණඹන් ලවෝ 
ැසි කාශගුණඹන් වමුලේ ඳැශ විනාලවීභ සිදුවීභ ඳාරනඹ කිරීභ ඉතාභ අඳවසු 
ප්රාලඹෝිණක ගැමවකකි  

 
b. විකෘති තත්ඹන් නිා ලතොගලඹන් ඉත් කිරීභ   
 

විකෘති ඇතිවීභ විදයාගාය කාර්ඹය භණ්ඩරඹම ඳාරනඹ කර ලනොවැකි අදාර 
භවු ලාකඹ භත ීරයණඹ න මුරධර්භඹකි  ඳමක ලයෝඳණ තාක්නලේ 
නිඹලරන කාර්ඹය භන්ඩරඹම කශවැකි න්ලන් එභ විකෘති ඇතිවීභ ඹම් 
ලනකම බාජනඹ කිරීභ ඳභණි  එභනිා ප්රාලඹෝිණක තත් වමුලේ  ඳමක 
ලයෝඳණ තාක්න අංලඹ නඩත් ව කයන උඳගා ප්රභාණඹ වා අදාර යාඹනික 
ද්රය ප්රල්ථ ලර ඳභණක් බාවිතා කයන රඵයි  
 

 (ද) 2016-2020 උඳාඹශීලී වා කශභණාකයණ ැරැභ් අනු 2016 
ර්ලේදී ඳැලඳොල් ඳැශ අලරවිඹ  භිණන් රුිලඹල් ලදිනඹන 1 62 ක 
දදාඹභක් රඵාගැනීභමත් අලනකුත් ඳශ වරු අලශවිලඹන් රුිලඹල් 
ලදිනඹන 1 2 ක අදාඹභක් රඵාගැනීභමත් ැශසුම්කය තිබුන ද එභ අයමුණ 
ශගා කය ලගන ලනොතිබුණි  2008 ර්ලේ සිම 2017 දක්ා ය 09 ක  
කාරඹක් ති්ලේ දඹතනඹ ලකලල් ඳැශ ලයෝඳණඹ කිරීලම් ක්රිඹාිනලේ 
ඳභණක් නියත සිටින අතය ලනත් කිසිදු ලඵෝගඹක ඳමක ලයෝඳණඹ 
දවා අදානඹ ලඹොමු කය ලනොතිබුණි  

ඳැලඳොල් ඳැශ නි්ඳාදනඹ ඳශමුයම 2016 ලර්දී දයම්බ කශ අතය 
අලේක්ෂිත ඉරක්කඹ ව රුිලඹල් ලදිනඹන 1 62 ක දදාඹභ ලනොරැබීභම ඳවත 
කරුණු ලවේ ව විඹ   

 දඹතනඹ  ව සිටින සිඹවකභ දදනික ලේතන රඵන ලේකයින් 
විවිධ ව කාර්ඹඹන් දවා ලඹොමුකය සිටින අතය, ඉන් එක් ශ්රලදකඹකු 
ලවෝ ලභභ ඳැලඳොල් ඳැශ නිඳ්ාදන කාර්ඹඹ දවා රඵාගත ලනොවැකි 
විඹ  එඵැවින් ඳමක ලයෝඳණ තාක්ණ අංලලඹහි ඳමක ලයෝිලත 
ලකලල් ඳැශ නිඳ්ාදන ඳැශ තාන් ඒකකලඹහි ලේලේ නියු ව 
දදනික ලේතන රඵන ශ්රලදකඹන් වැකි අ්ථාරදී ඳභණක් 
ඳැලඳොල් ඳැශ නිඳ්ාදනඹ කිරීභ දවා ලඹොදා ගැනීභ සිදුවිඹ  එලේභ 
දඹතනික ලලඹන් නිඳ්ාදන විඹදම් ඉවර ලගෝ ඇති නිා ලම් 
දවා අවකතින් ශ්රලදකඹකු රඵා ගැනීලම් අඳවසු තාඹමද ඳැශ තාන් 
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අංලඹ මුහුණ දී තිබිණ  

 2016 ය  වරදී ඵර ඳැැත්වුන අඹවඳත් ඳාරිරික තත්ත්ඹන් 
නිා වා ලයඩ් ලල්ඩි (Red Lady) ැනි ලදමුහුම් ඳැලඳොල් ප්රලදද 
ම්ඵන්ධ ඇතිවී තිබ ගැමවකකාරී තත්ත්ඹන් භත කෘෂි 
යාඳාරිකයින් ක්රලදක ඳැලඳොල් ගාලන් ඉත් ලනත් විකල්ඳ 
ලබෝග ලත තභ අධානඹ රඵාදී තිබුණි   

 ඳැලඳොල් ගා ප්රචිනත කිරීලම් අයමුණින් ඒ ලදඵන්ධ ලතොය වරු 
ඇ වරත් පුරුක් දඹතනික ප්රධාන භං න් ලේ ්ථාිලත කශ අතය, 
නමුත් දඹතනික ිලවිසුම් භාර්ගඹ අලුත් ැඩිඹා කිරීභ වා භාර්ග 
ංර්ධන අිකාරිඹ වා එහි උඳ ඒජන්ත රුන් විසින් යකම 
දන්න කාරඹක් එභ පුරු ගරා ඉත්කය  තිබිණ  ලම් ිලළිඵ 
දඹතනලේ වකාය ලල්ඛකාිකාරී  වලදඹ ලත ිනඛිත දන්ා ඇත   

 
එශලු ඳැශ වා අලනකුත් ඳශ වරු ඳැශ අශවිලේ  අලේක්ෂිත ව රුිලඹල් 
ලදිනඹන 1 2 ක දදාඹභ රඵා ගැනීභම අලඳොලවොත් වීභම ඵරඳෑ ලවේ ව  

  වම ඳැශ නි්ඳාදනඹ 2015 ලර්දී RED යාඳෘතිඹ වයවා 
දයම්බකශ අතය 2016 ය මුරදී ඳැශ තාන් අංලඹ ලත එහි 
ගකීභ ඳයන ර    වම ඳැශ නි්ඳාදනඹ දවා දදනික ලේතනඹ 
රඵන ශ්රලදකඹකු තිඹම එක්  නක් ලවෝ  න ලදකක කාරඹක් දවා 
ඳභණක් රඵා ගැනීභම වැකිව අතය, ඳසු දඹතනලඹහි නඩත් ව 
කමයු ව දවා ශ්රලදකයින් ප්රභාණත් ලනොවීභ නිා ඔහුලග්ධන ලේඹ 
භකම  න එකක් ලවෝ ලදකක් දක්ා ීමභා කිරීභම සිදුවිඹ  ැඵෑ 
ලරභ නිඳ්ාදනඹ ැඩි කිරීභම නම් එක් ශ්රලදකලඹක් ලවෝ දදනික 
ඳැශ නිඳ්ාදන අංලලේ ලේලේ නියු වවීභ අනිාර්ඹඹ අලයතාඹකි  

 අදාර ඳැශ ර්ගර භවු ඳැශ නඩත් ව කිරීභ ව ගුණනඹ සිදුකිරීභ 
වා ප්රභාණත් ඹටිතර ඳවසුකම් හිත ඳැශ තානක් ලවෝ 
ක්රභත් නඩත් ව කශ වැකි ශ්රලදකඹන් වත දයක්ාකාරී භතෘලාක 
ගා ක්ලේත්රඹක්  දඹතනඹ  ව ලනොභැති වීභ  

 
උඳරිභ ධාරිතාලඹන් ලකලල් ඳැශ නි්ඳාදනඹ කයනු රඵන ඵැවින් ලනත් 
ඳැශ දර්ල නිඳ්ාදනඹ දවා ඩා විලාර ඉඩ ඳවසුකම් හිත නවීන විදයාගාය 
ඳවසුකම්, ලේක ලේවිකාන් වා උඳකයණ අලය ලේ  එඵවින් 2016 ලර්දී 
ඳැශ නි්ඳාදනඹ ැඩි කිරීභ දවා ව ඳැශ විවිධාංගීකයනඹ කිරීභ දවා  
ලදිනඹන 150 ක ඳභණ ටිනා කභකින් යු ව ලතභවල් විදයාගායඹක් ඳමක 
ලයෝඳණ අංලඹ විසින් ඉල්ලුලද කයනර   ලභභ විදයාගායඹ  විනන් ඳමකලයෝඳණ 
ලකලල් ඳැශනිඳ්ාදනඹ ඉවර දැමීභ, විසි වරු ඳැශ නිඳ්ාදනඹ, එශලු ඳැශ 
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නිඳ්ාදනඹ, වා ලකලල් ලනොන අනිකුත් ඳශ වරු ඳැශ නිඳ්ාදනඹ කිරීභ 
අයමුණු වී තිලේ  ලභභ නිඳ්ාදනඹන් දවා අලය මිනක ඳර්ලේණ කමයු ව 
ලම් න විමත් දයම්බ කය ඇත  

 (ඇ) ශ්රී රංකා සුනිතය ඵරලක්ති අිකාරිඹ විසින් 2016 භාර් ව 21  න ජී 
ඉන්ධන බාවිතලඹන් ක්රිඹාකයන එශවක වා ඳශ වරු විඹරනඹක් දඹතනඹ 
ලත රඵා දී තිබු අතය සිසුන්ලග්ධන අධයාඳන කමයු ව, අදාර තාක්ණ දැනුභ 
ර්ධනඹ, දවාය නිඳ්ාදනඹ ව කෘෂිකාර්ලදක ක්ලේත්රඹ ඹමලත් කුඩා වා 
ග්රාමීඹ කර්භාන්තකරුන් අතය ලභභ ක්රභඹ ප්රචිනත කිරීභ ඹන්ත්රඹ රඵා 
දීලම් අයමුණ විඹ  
 
(i) ැඩමවන් වා ක්රිඹාකායකම් ිලළිඵ සුනිතය ඵරලක්ති අිකාරිඹ 

භඟ දත්ත වා ලතොය වරු හුභාරු කයගැනීභ වා එකඟතා 
ිණවිසුභකම එශඹිඹ යු ව ඵම අිකාරිලේ අධයක්ෂ විසින් දන්ා තිබුණ 
ද එැනි ිණවිසුභකම එශම ලනොතිබුණි  

 
 
 
 
 
 
 
එකඟතා ිණවිසුභක් සුනිතය ඵරලක්ති අිකාරිලඹන් දඹතනඹ ලත එා 
ලනොතිබුණි  ඉ රිලේ  සුනිතය ඵරලක්ති අිකාරිඹත් භඟ එකගතා ිණවිසුභක් 
අත්න් කිරිභම කමයු ව කයලද  
 

(ii) ප්රදානඹක් ලර රැබී තිබුණු ලභභ ඹන්ත්රලේ ටිනාකභ තක්ලේරු 
කය ිණණුම්ගත කිරීභම කමයු ව කය ලනොතිබුණු අතය සුදුසු ්ථානඹක 
්ථාිලත ලනොකය දඹතනලේ යථගාලල් අනායක්ෂිත ලභභ ඹන්ත්රඹ 
්ථාිලත කය තිබුණී  

ලභභ ඹන්ත්රලේ ටිනාකභ තක්ලේරු කිරීභ වා වම්ඵන්ලතොම තක්ලේරු 
ලදඳාර්තලම්න් ව ලත ඉල්ලීභක් සිදු කය ඇති අතය එභ නිරධාරීන්ලග්ධන 
කාර්ඹඵහුරත්ඹ ලවේ වලන් එභ කමයුත්ත ප්රභාද වී ඇත  දයක්ෂිත ලභභ 
ඹන්ත්රඹ ්ථාිලත කිරීභ වා සුදුසු ්ථානඹක් ඉ  කිරීභම ැරසුම් කයලදන් 
ඳීර  

 (iii) ශියයින්ලග්ධන ප්රාලඹෝිණක පුහුණු වීභ වැරුණු විම අලනකුත් අයමුණු 
වා දඹතනඹ ලභභ උඳකයණඹ ලඹොදාලගන ලනොතිබුණි  

ලභභ උඳකයණඹ ඳරිතයාග ලර රැබීලම් ප්රධාන අයමුණ වුලේ ශි ්ඹ 
ප්රාලඹෝිණක පුහුණුවීම් කමයු ව වා බාවිතා කිරීභයි  ලකලේලතත් විඹින 
එශලු ව ඳර වරු (vegetable chips/banana chips) ැකීමලම් කමයු ව වා 
ලභභ උඳකයණඹ ලඹොදා ගැනීභ ිලිනඵ ඉ රිලේදී රකා ඵැලීභම අලේක්ා 
ලකලර්  
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(ඈ)  කෘෂී තාක්ණලේදී උඳාි ඳාඨභාරා වා ඵදාගත් ඳශමු ශිය 
කණ්ඩාඹලම් අධයඹන කමයු ව 2009 ලර් දයම්බ කය තිබු අතය අන් 
විබාගඹ 2016 ඳත්ා තිබුණි  උඳාි ඳාඨභාරා අ ඹය  වනකින් 
භන්විත න අතය ඳාඨාභාරා වා ඳශමු කණ්ඩාඹභ ලර ිනඹාඳ ංචි 
වී ඇති ශියයින් 60 ලදලනකුලගන් 26 ලදලනකු ඳශමු අ ඹය ම්පුර්ණ 
කිරිභකින් ලතොය ඳාඨභාරා අතවැය ලගො ්තිබුණි  සිසුන් 25 ලදලනකු 
ඳභණක් උ් ඩිේලරෝභා අ ඹය ම්පුර්ණ කය තිබුණු අතය 09 ලදලනකු 
ඳභණක් උඳාි අ ඹය ම්පුර්ණ කිරිභම භත් වී තිබුණි  අධයඹන කමයු ව 
වා ඵදාගන්නා ශිය ංඛයාලන් සිඹඹම 85ක ප්රභාණඹක් අධයඹන 
කමයු ව අතයභග අතවැය දැමීභ ිලිනඵ දඹතනඹ විසින් ඳසු විඳයම් කය 
සුදුසු විදුම් රම එශඹීභම කමයු ව කය ලනොතිබුණි  

 
උඳාි ප්රධානඹ, ලකොශඔ විල් විදයාරලේ ාභානය උඳාි ප්රදාලනෝත්ලේ  
සිදුකයන අතය ඳශමු කණ්ඩාඹභ වා 2017 08 01  න ලකොශඔ විල් 
විදයාරලේ ාභානය උඳාි ප්රදාලනෝත්ලේදී උඳාිඹ ප්රදානඹ කයන ර   
දැනම ඳතින Bylaws රම අනු උඳාි ඳාඨාභාරාලේ ඇති අ ඹය  වලනන් 
එක් අ ඹයඹක සිම අලනක් අ ඹයඹම (ඩිේලරෝභා සිම උ් ඩිේලරෝභා ව 
උ් ඩිේලරෝභා සිම උඳාි ඳාඨභාරා) ඇ වරත්විභ වා ාධන භට්මභක් 
^2.75GPA& රකා ඵරන අතය එභ භට්මභම රඟා විභම ලනොවැකිාභ නිා 
එක් අ ඹයඹක සිම අලනක් අ ඹයඹම ඹන ශිය ංඛාලේ අඩුවිභක් සිදුලේ  
ලභඹම ිලිනඹභක් ලර ඳතින Bylaws ංලලෝධඹ කිරිභ වා 
කරභණාකයණ භණ්ඩරලේ අනුභැකිඹ රඵාලගන ඇත තද ිනඹාඳ ංචි ශිය 
ංඛාලන් ඳාඨභාරා අන් ලනොකය ඉත් න ංඛා ැඩිවිභ වා ඳවත 
කරුණු ඵරඳායි  
 

 දඹතනඹ  ව ඳාඨභාරා වා ප්රභාණාත් භාන ව ඹටිතර 
ඳවසුකම් ලනොභැතිවිභ  

 ඳාඨභාරා ගා් ව ලගා ගැනිභම භවය සිසුන්ම ලනොවැකිවිභ  
 

ඵා ගන්නා ශිය ංඛාලන් ැරකිඹ යු ව ප්රභාණඹක් අතයභග අතවැය 
දැලදභම ඵරඳාන කරුණු ම්ඵන්ද අධයඹන අංලඹ විසින් ම්ක්ණඹක් 
සිදුකය ඇති අතය එඹම ලවේ ව ලර ඳවත කරුණු අනායණඹ විඹ  
 

 දඹතනඹ  ව අධයඹන ඳාඨභාරා වා ප්රභාණාත් භාන ව 
ඹටිතර ඳවසුකම් ර්ධනඹක් ලනොභැතිවිභ  

 ඳාඨභාරා ගා් ව ලගවිභම ලනොවැකිවිභ  
 ප්රලඹෝිණක ක්රිඹාකායකම් වා වබාිණ විභම අඳවසු විභ  
 ලඳෞේගිනක ගැමලු ලවේ වලන් අත්වැය දැලදභම සිදුවිභ  

 
ද  ලේ ප්රධාන කායණා ලර දක්ා තිබුණි  
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4.2  මනා රණ ක්රියා ාර ම්  

 (අ) ලගොවීන්ලග්ධන බායකාය අයමුදලරන් ලගොවීන් තිලදලනකුම 2014 වා 
2015 ර්ර රඵා දී ඇති ණඹ මුදිනන් රු 301,570 ක හිඟ ණඹ ාරික 

වා ග්රාමීඹ යාඹකත් ංර්ධන ැඩමවන (Rural 

Entrepreneurship Development) භිණන් ලගොවීන් ඳ්ලදලනකු ලත 
2012 වා 2014 ර්රදී රඵාදී තිබුණු ණඹ මුදිනන් රු 114,660 ක හිඟ 
ණඹ ාරික භාලරෝචිත ර්ඹ අන් න විමත් අඹ කයලගන 
ලනොතිබුණි  

ලගොවීන්ලග්ධන බායකාය අයමුදලරන් හිඟ ණඹ ාරික ලගවිඹ යු ව තිලදනාලගන් 
එක් අඹකු න ඒ ජී ශ්රිඹාන් නැභැති ලගොවි භවතා 2017 ර්ලේ ම්පූර්ණ ණඹ 
ිලඹවු අතය අලනක් ලදලදනාලගන් ඉතිරි ණඹ මුදර රඵා ගැනීභම කමයු ව 
කයලද  එලේභ ග්රාමීඹ යාඹකත් ංර්ධන ැඩමවන ඹමලත් ඳතින 
හිඟ ණඹ ාරික ඉ රිලේ දී අඹ කය ගැනීභම ැඩිලළිලරක් ක් කය ඇත  

(ද) අකුණු අන වරු අභ කිරීභ වා 2015 ර්ලේ  රු 2,746,292 ක 

මුදරක් ැඹකය ඉ කය තිබු දයක්ණ ඳේධතිඹ (Lightning Projection 

System) අදාර ලකොන්ත්රාත්කරු විසින්  2016 ජනාරි 16  න ැඩ 
නිභකය බාය දී තිබුණ ද එභ ඳේධතිලේ අඩුඳාඩු ඳැති ලවේ වලන් අදාර 
රැවුම් මුදල් නිදව් කය ලනොතිබුණී ලකලේ වුද විගණිත  නඹ වු 2017 
ජුනි 30  න දක්ා එභ අඩුඳාඩු ම්පූර්ණ කය ලනොතිබුණු අතය  ලභභ 
ඳේධතිඹ වා රඵා දී තිබ ගකීම් කාරඹ ද අන් වී තිබුණි  

අකුණු න්නාඹක ඳේධතිලේ ැරකිඹ යු ව තත්ලේ අඩුඳාඩුක් ලනොභැති 
අතය එඹ නිසිඹාකාය ක්රිඹාත්භක ලේ  ලකලේලතත් ඹම් ඹම් ඳාරිරික 
ඵරඳෑම් ලවේ වලන් ඳරියඹම නියාණඹ න ඇතැම් ලකොම් ප්රතික්රිඹා 
කිරීලභන් ඹම් ඵරඳෑභක් ඇතැම් ්ථාන ර සිදු වී ඇත  උඳලේලකලග්ධන උඳලද ්
භත නිසි කාරීමභා  වර ඒා ප්රතිං්කයණඹ කිරීභම ලනොවැකි වීභ නිා 
රැවුම් මුදල් නිදව් ලනොකශ අතය වැකි ඉක්භනින් නිැය  කිරීලම් ක්රිඹාභාර්ග 
ගන්නා ඵ ලකොන්ත්රාත්කරු විසින් දඹතනඹ ලත දැනුම් දී ඇත  

4.3   ාර්ය මණ්ඩ ඳරිඳානය  
 
(අ) දඹතනලේ අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩරඹ 26ක් න අතය තතය කාර්ඹ 
භණ්ඩරඹ 05 ක් විඹ  ඒ අනු භ්ත කාර්ඹ භණ්ඩර ඌනතාඹ 21ක් 
න අතය ඒ  වශ  අධයඹන කාර්ඹ භණ්ඩරලේ ලජය්ඨ කථිකාචාර්ඹරු 3 

ලදලනකුලග්ධන ව තාකාිනක ශිල්ඳ ප්රදර්ලක තන වරු 04 ක (Temporary 
Demonstrators)  ඌනතාඹක් ඳැ වණී  

 
 
දඹතනඹ වා අනුභත තන වරු ංඛයා ප්රභාණත් ලනොන අතය 
temporary demonstrators 04 ලදනකු දැනමභත් ඵා ලගන ඇත  
කථිකාචාර්ඹ තන වරු 03වා ඵා ගැනීම් කිරීභම ම්මුඛ ඳරීක්ණ ඳත්ා 
ලතෝයාගත් අඹදුම්කරුන් තිලදනා ඳාරක බාලේ අනුභැතිඹ වා ලඹොමු කය 
ඇත  ඳරිගණක ලඹදවුම් වකාය තන වරු 2ක් 2017 ර්ඹ  වර පුයා ඇති 
අතය තාක්ණික නිරධාරී තන වරු 2ක් විෘත දැන්වීභකින් ඵා ගැනීභ වා 
ලර්ඛීඹ අභාතයංලලේ අනුභැතිඹම ලඹොමු කය ඇත  

(ද) දඹතනඹ විසින් කාර්ඹ ඳැරුම් ඳදනභ භත අනධයඹන කාර්ඹ 
භණ්ඩරඹ වා කශභණාකයණ භණ්ඩර අනුභැතිඹ භත ඳභණක් 
ලේකයින් 46 ලදලනකු ඵාලගන තිබු අතය එභ ඵා ගැනිභ වා 
උ් අධයඳන අභාතයාංලලඹන් අනුභැතිඹ රඵාලගන ලනොතිබුණී  

කශභණාකයණ භණ්ඩර අනුභැතිඹ භත දඹතනඹ විසින් කාර්ඹ ඳැරුම් 
ඳදනභ භත අනධයඹන කාර්ඹ භණ්ඩරඹ වා ඵා ගත් ලේකයින් 47 
ලදලනකු අභාතය භණ්ඩර ංලේලඹක් භිණන් ්ථිය කිරීභ වා දැනමභත් 
උ් අධයඳන අභාතයාංලඹ ලත ලඹොමු කය ඇත  
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 (ඇ) දඹතනඹ  ව කැේ යථඹක්, ලයෝද 02 ට්රැක්මයඹක් ව ලයෝද 04 
ට්රැක්මයඹක් ඳැති අතය ඳතින රිඹදුරු පුයේඳාඩු වා ්ථීය 
ඵාගැනිම් සිදු ලනොකය කාර්ඹ ඳැරුම් ඳදනභ භත එක් රිඹදුලයක් 
ඳභණක් ඵාලගන තිබුණී ලකලේ වුද ඳතින රිඹදුරු පුයේඳාඩු වා 
ඵාගැනිම් සිදුකිරිභම රිඹදුරු තන වරු අනුභත කය ලනොභැති ඵ 
දඹතනඹ විසින් දන්ා තිබුණී  

රිඹදුරු තන වරු අනුභත කය ගැනීභම කශභනාකයණ ලදඳාර්තලම්න් ව ලත 
ලඹොමු කය ඇත  

4.4 නි්ක්රිය ශා  න යඳවයෝත ත ලකම ම්  

 (අ) උ් අධයඳන අභාතයාංලඹ විසින් ලන්ාසිකාගාය 60 යාඳෘතිඹ  
ඹමලත් රු 220,096,952 ක් ැඹකය 2014 ර්ලේදී කාභය 100 කින් 
භන්විත සිසුන් 400 කම ලන්ාසික ඳවසුකම් රඵා ගතවැකි 
ලනෝාසිකාගායඹක් දඹතනඹ  වශ ඉ කය තිබුණ ද එහි කාභය 45 ක් 
වා ඳභණක් අලය ගෘව බාණ්ඩ ඳඹා තිබුණි  තද ලභභ 
ලන්ාසිකාගායලේ පුර්ණ කාලීන ලන්ාසික සිටින සිසුන් ලනොභැති 
ඵත් විබාග, ප්රාලඹෝිණක ඳරික්ණ ඳැැත්ලන  නරදී ඳභණක් සිසුන් 
නාතැන් ඳවසුකම් රඵාගන්නා ඵත් නිරික්ණඹ විඹ  

ගෘව බාණ්ඩ ඳඹා තිබු සිඹලුභ කාභය 2016 ර්ඹ  වර බාවිතා කය ඇත  
ලභභ ලන්ාසිකාගායඹ තාක්ණික විඹ ධායා වදායන සිසුන් වා 
ලන්ාසිකාගාය ඳවසුකම් ැඳයීභ මුල් කයලගන ඉ  කය ඇති අතය 
ඳසුකාලීන තාක්ණික විඹ ධායා ලකොශම විල් විදයාරඹම භාරු කය 
ගැනීභ නිා ලභහි ලන්ාසික සිටිනා සිසුන් ලනොභැත  ලකලේලතත් දැනම 
කෘෂි තාක්ණික උඳාි ඳාඨභාරා වා ශිය කණ්ඩාඹම් 8ක් ඉලගනුභ 
රඵන ඵැවින් එභ ශියයින් ලභභ ලන්ාසිකාගායඹ බාවිතා කයයි   
 
අඩු ඳවසුකම් හිත ග්රාමීඹ ප්රලේලඹක ිලහිමා ඇති ලභභ දඹතනලේ දැනම 
ඉලගනුභ රඵන ශිඹයින් ලත ලභැනි ලන්ාසිකාගායඹක නාතැන් 
ඳවසුකම්  ඳඹා දීභම වැකි වීභ ලභභ උඳාි ඳාඨභාරා වදායන සිසුන්  වර 
විලාර අභිලප්රේයනඹක් ඇති කය ඇත  ලභභ ලන්ාසිකාගායඹ දඹතනඹම 
ඉතාභත් අතයාලය ඹටිතර ඳවසුකභකි  

(ද) දඹතනඹ ිලහිටි අක්කය 50 ක ඉඩලභන් අක්කය 40 ක මුඩු ඉඩභ 
බාවිතඹම ගන්නා දකායඹ දක්ලදන් ැරසුම් ක් කිරිභ වා ලභොයටු 
විල් විදයාරලේ ගෘව නිර්භාණ ශිල්ඳ ඨයඨලේ උඳලේලක අංලඹ භග 
2016 ඔක්ලතෝම්ඵර් 20  න ිණවිසුම්ගත රු 1,600,000 ක් ලගවීභම එකඟ 
වී, ප්රමුඛතා ැරැ්භක් ක් කය තිබුණ ද භාජඹම දදර්ලඹක් න 
ලර කෘෂිකාර්ලදක ගාන්ලගන් යුක්ත න ඳරි  ඉඩභ ක් කිරිභ 
ලකලයහි කශභනාකාරීත්ලේ අධානඹ ලඹොමු වී ලනොතිබුණු අතය ලභභ 
ඉඩභ කිසිදු ප්රලඹෝජනත් කාර්ඹඹක් වා ද ලඹොදාලගන ලනොතිබුණී  

2017 ැේතැම්ඵර් භාඹ  වර ලකටුම්ඳත් ප්රධාන ැරැ්භ දඹතනඹ ලත 
ඉ රිඳත් කය ඇත  අක්කය 40 ඉඩභ ලකොශම විල් විදයාරලේ ජී ඳේධති 
තාක්ණලේ   උඳාි ඳාඨභාරා වා ලගොවිඳර පුහුණු ලනුලන් 
ලගොවිඳශ ක් කිරීභම ලන් කය ඇත  ඒ වා මුදල් ප්රතිඳාදන ලකොශම 
විල් විදයාරලඹන් රැබී ලනොභැත  
 
ලභභ ඉඩම් ලකොම, නජීවී ංයක්ණ ලදඳාර්තලම්න් වලන් ලම් න ලතක් 
ංර්ධන කමයු ව කිරීභ වා දඹතනඹ ලත නිදව් කය ලනොභැති ඵැවින් 
ප්රලඹෝජනත් ලර ලඹොදා ගැනීභ ිලිනඵද දඹතනඹ මුහුණ දී සිටිනුලේ ද දැඩි 
ගැමලුකමයි   
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(ඇ) දඹතනලේ ඳරිගණක ඳරික්ණාගායඹ ලත 2014 ර්ලේ  උ් 
අධයඳන අභාතයාංලලඹන් රඵාදී තිබු ඳරිගණක 35න් ඳරිගණක 14ක් 
බාවිතඹම ගත ලනොවැකි තත්ත්ලේ ඳැ වණු අතය ඒ ම්ඵන්ධලඹන් 
කරභණාකයණඹ විසින් සුදුසු ක්රිඹාභාර්ගඹක් ලගන ලනොතිබුණි  
 
 
 
 
 
 

බාවිතඹම ගත ලනොවැකි ඳරිගණක ිලළිඵ තාක්ණික ඇගයීම් කලදටු භිණන් 
ඇගයීම් ලකොම ඉ රිඳත් කර ාර්තා ප්රකාය, න ඳරිගණක ලදර දී ලගන 
ඇත  
 
 
 
 
 

5. ගිණුම්  ටයුතුභාලය ශා යශඳානය 
 

 

5.1 අයලැය වේඛනමය ඳානය  

 
භාලරෝචිත ර්ඹම අදාර අඹැඹ ලල්ඛනලඹහි යාඹකයින් 
ංර්ධනඹ කිරිලම් අයමුණ ලනුලන් රු 1,400,000ක මුදරක් ලන් 
කය තිබුණ ද කශත් ඒ ම්ඵන්ධ කිසිදු කාර්ඹඹක් ර්ඹ  වශ ඉටු කය  
ලනොතිබුණි  

 
 
යාඹකයින් ංර්ධනඹ කිරිලම් අයමුණ ලනුලන් එක් ැඩමුලුක් 
ඳැැත්වු අතය ඉ රිලේ  තත් ැඩමුලු ඳැැත්විභම අදව් කය ඇත  

6.  ඳද්ධති ශා ඳානයන් 

 (අ)ව්ථාලර ලකම ම් ඳානය 
 
දඹතනඹ  ව ඉඩභ ප්රලඹෝජනත් කාර්ඹඹන් වා ලඹොදා ලනොගැනීභ, 
ත්කම් ලල්ඛන ඳැවැ ින ර්ගීකයණඹ ලනොකිරිභ  

 
 
ඉඩභ ප්රලඹෝජනත් කාර්ඹඹන් වා ලඹොදා ගැනිභම දඹතනලේ ප්රධාන 
ැරැ්භ ක් කිරීලභන් අන වරු සිදු කර වැකිඹ  
 
ත්කම් ලල්ඛන ඳැවැ ින ර්ිණකයණඹ කිරීභම ඉ රිලේදී කමයු ව කයලද  

(ත)  ාර්ය මණ්ඩ ඳරිඳානය 

 
කාර්ඹ භණ්ඩර අලයතා අනු අනුභත කාර්ඹ භණ්ඩර ංලලෝධනඹ කය 
ලනොගැනීභ ව පුයේඳාඩු ිලයවිභම කමයු ව ලනොකිරිභ  

 
 
කාර්ඹ භණ්ඩර ංලලෝධනඹ වා ඉල්ිනම් කය ඇති අතය ඒ වා ලම් න 
ලතක් කශභනාකයණ ලදඳාර්තලම්න් වලේ අනුභැතිඹ රඵා දී ලනොභැත  

(ඇ) ණය ඳානය 

 
ණඹ අඹකය ගැනීභම කමයු ව කය ලනොතිබීභ  

 
ඉවත භවය ණඹකරුන්ලගන් හිගඹ අඹකිරිභම කමයු ව කය ඇති අතය 
ඉ රිලේ  අලනකුත් ණඹද අඹකය ගැනිභම කමයු ව කයලදන් ඳීර  
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vq;fs; Nehf;F 

  

ru;tNjr juj;jpyhd 
njhopy; Kaw;rpfs;  

njhopy;El;gg; gy;fiyf;  
fofkhf  gupzkpj;jy; 
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vq;fs; gzpf;$w;W 
,yq;ifapd; nghUshjhu 

tsu;r;rpf;F mwpitg; 
ngw;Wf;nfhLf;Fk; Kaw;rpahz;ik 
epWtdnkhd;wpd; Clhf fpuhkpa 
mwpTj;Jiw kw;Wk; mjDld; 

,ize;j  njhopy;El;gj;Jld;$ba 
njhopy; Kaw;rpfis ,yf;fhff; 
nfhz;l   gl;ljhupfs; kw;Wk; kdpj 

tsj;ij cUthf;Fjy;  
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,yf;Ffs; kw;Wk; Fwpf;Nfhs;fs;  
 

1. epWtdj;jpd;  Clhf tptrhapfSf;F toq;fg;gLk; bg;Nshkh ghlnewpfs;> cau; 
bg;Nshkh ghlnewpfs; kw;Wk; gl;lg; ghlnewpfspd; juk; kw;Wk; msit 
cau;j;Jjy;.  

Fwpf;Nfhs; ,y. 1.1 : tUlhe;j Ml;Nru;g;G vz;zpf;ifia mjpfupg;gjd; Clhf 
nkhj;j khztu;fspd; vz;zpf;ifia mjpfupj;jy;  

Fwpf;Nfhs; ,y. 1.2 : ,yf;fhff; nfhs;sg;gl;l FOf;fspilNa fw;if epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fis gpugy;ag;gLj;jy;  

Fwpf;Nfhs; ,y. 1.3: ,e;j fw;if epfo;r;rpj; jpl;lq;fis jkpo; kw;Wk; K];ypk; 
gpui[fSf;F mwpKfQ; nra;jy;.  
 

2. jpR tsu;g;G thiof; fd;W cw;gj;jpia mjpfupj;jy; kw;Wk; epWtdj;jpd; kw;Wk; 
tptrhapfspd; tUkhdj;ij mjpfupj;jy;.  

Fwpf;Nfhs; ,y.2.1 : epyTk; cw;gj;jp tPjj;ij mjpfupg;gjd; Clhf 2018 Mk; 
Mz;lhFk;Nghj jd;dpiwT epiyia miljy;.  

Fwpf;Nfhs; ,y.2.2 : fd;W cw;gj;jpapd;NghJ nghjpaply; kw;Wk; Nghf;Ftuj;J 
eltbf;iffspd;NghJ rpwe;j ru;tNjr eilKiwfisg; gpd;gw;Wjy;    

Fwpf;Nfhs; ,y.2.3: jpR tsu;g;G fd;Wfspd; cw;gj;jp ,aysit 
mjpfupg;gjw;fhd Ma;Tfis Nkw;nfhs;sy;.   
 

3. fpuhkpa njhopy; Kaw;rpfs; mgptpUj;jp Ntiyj; jpl;lj;jpd; fPo; 2020 Mk; 
Mz;lhFk;NghJ fw;if epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; Clhf tptrhaj; Jiw njhopy; 
Kaw;rpahsu;fspd; vz;zpf;ifia mjpfupj;jy; 

Fwpf;Nfhs; ,y.3.1:epWtdj;jpd; Clhf cUthf;fg;gLk; njhopy; 
Kaw;rpahsu;fspd; vz;zpf;ifia mjpfupj;jy;.  

Fwpf;Nfhs;  ,y. 3.2 : Njrpa nghUshjhuj;jpw;F mjpfsT gq;fspg;gpid toq;f 
KbAkhd gad;kpf;f kw;Wk; jpwikahd njhopy; Kaw;rpahsu;fis 
cUthf;Fjy;   
 

4. 2020 Mz;lhFk;NghJ ,yq;ifapd; KjyhtJ fzdpkag;gLj;jg;gl;l (,iza  
top) njhopy;El;g gy;fiyf;fofkhf gupzkpf;fr; nra;jy;. 

Fwpf;Nfhs; ,y. 4.1: Njitahd kdpj tsq;fis mgptpUj;jp  nra;jy; 

Fwpf;Nfhs; ,y. 4.2: Njitahd cl;fl;likg;G trjpfisg; ngw;Wf;nfhLj;jy; 

Fwpf;Nfhs; ,y. 4.3: ntspehl;Lg; gy;fiyf;fofq;fSld; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
xUq;fpizg;Gr; nra;jy;  

Fwpf;Nfhs; ,y. 4.4. cyf re;ij> Ntiytha;g;G Nghf;F kw;Wk; Njitahd 
cs;sPLfspd; Kd;Ndw;wk; rk;ge;jkhd Ma;Tfis 
elhj;Jjy;.  

 

5. ,yq;ifapy; Jupjkhf mgptpUj;jpaile;JtUk; gpuNjrq;fSf;F Neubahf 
fw;if cs;sPLfis toq;Fjy;.  

Fwpf;Nfhs; ,y. 5.1: Gjpa njhopy;El;g fw;if epfo;r;rpj; jpl;lq;fis mwpKfQ; 
nra;jy;.  

Fwpf;Nfhs; ,y. 5.2: tptrhak; rhu;e;j #oy; nraw;ghLfs; mgptpUj;jpf;Fj; 
Njitahd gq;fspg;ig toq;Fjy;.  

Fwpf;Nfhs; ,y. 5.3: Rw;wpAs;s gpuNjrq;fspy; thOk; kf;fspd; ed;ik fUjp 
gpui[fSf;fhd Nritfis toq;Fk;NghJ trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLg;gtuhf 
eltbf;if Nkw;nfhs;sy;.    

Fwpf;Nfhs; ,y. 5.4 Fwpf;Nfhs; : r%fg; nghWg;Gf;fis nkk;gLj;jy;  
 

6. ed;ik gaf;ff;$ba ngsjPf kw;Wk; r%f #oiy Vw;gLj;jy;.  

Fwpf;Nfhs; ,y. 6.1  : ed;ik gaf;ff;$ba ngsjPf kw;Wk; r%f #oiy 
Vw;gLj;jy;.  
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gjpw; flikg; gzpg;ghsupd; kjpg;gha;Tiu: 

,yq;if gpujhdkhf tptrha ehlhf ,Ug;gJld;> fpuhk kf;fspd; mjpfkhNdhu; 
mtu;fspd; gpiog;Gf;fhf tptrha eltbf;iffspy; <Lgl;Ls;sdu;. vd;whYk;> tptrhaj; 
Jiwapy; cw;gj;jp Fiwtiljy; kw;Wk; tzpf kl;lj;jpy; ngWkjp Nru;f;fg;gl;l 
tptrha cw;gj;jpg; nghUl;fs; kPjhd ehl;lk; Fiwtiljy; Nghd;w fhuzq;fspdhy; 
,d;Wtiu cs;ehl;;Lj;  Njitfisg; G+u;j;jp nrattptrhaj;jpy; jd;dpiwT 
ngwKbahky; ehl;bd; Njitiag;G+u;j;jp nra;Jnfhs;tjw;F ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; 
czTg; nghUl;fspy; jq;fp ,Uf;Fk; epiy fhzg;gLfpwJ. tptrhaj; Jiwapy; 
<Lgl;Ls;stu;fspd; mwpT kl;lj;jpy; fhzg;gLk; ,ilntspNa  ,jw;fhd Kf;fpa 
fhuzq;fspy; xd;whf tpsq;FfpwJ. 

nfhOk;G gy;fiyf; fofj;jpd; tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd 

fw;iffs; epWtdj;jpd; (UCIARS) Nehf;F>  Gupe;Jzu;T kw;Wk; fy;tpia Nkk;gLj;Jtjd; 

Clhf tptrhaj;jpy; <Lgl;Ls;stu;fis Kd;Ndw;wp mwpT ,ilntspia ed;ik 
gaf;Fk; tifapy; jPu;g;gJk;> tptrha cw;gj;jpfspd; Clhf  jd;dpiwT fhz;gjw;fhd 
topiaj; jpwe;JtpLk; mwpthw;wiy gupkhwpf;nfhs;Sk; fUj;Jf;fsnkhd;iw 
epu;khzpg;gJkhFk;.    

nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd fw;iffs; 

epWtdk; (UCIARS)  vd;gJ  vy;iyfisf; fle;J nrd;W eltbf;if Nkw;nfhs;Sk; 
,yq;ifapd;  KjyhtJ epWtdkhf ,Ug;gJld;> mjD}lhf tptrhaj; Jiw njhopy; 
Kaw;rpahsu;fSf;F  bg;Nshkh> cau; bg;Nshkh kw;Wk; tptrha njhopy;El;gg; 
gl;lq;fis toq;fg;gLfpd;wJ. ,yq;ifapd; gy;fiyf;fofq;fspy; fhzg;gLk; ghuk;gupa 
fy;tp Kiwiaj; jhz;b nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; 

fpuhkpa tpQ;Qhd fw;iffs; epWtdj;jhy; (UCIARS)  toq;fg;gLk; ,iza topf; 

fw;ifg; (Online) ghlnewpfs; kPJ jw;NghJ tpNrl ftdk; <u;f;fg;gl;Ls;sJld; tptrha 
Jiwapy; epyTk; mwpT ,ilntspiaf; Fiwg;gjw;Fg; Nghd;Nw tptrhaj; Jiwapy; 
epiyNgwhd jd;ikia cWjp nra;tjw;Fk; mJ rpwe;j ce;J rf;jpahf 
tpsq;Ffpd;wJ.   

gz;izapd; cw;gj;jpj;jpwid mjpfupf;Fk; Nehf;fpy;> nfhOk;G gy;fiyf; fof tptrha 

njhopy; El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd fw;iffs; epWtdj;jpd; (UCIARS)  Clhf 
cau; ju   jpR tsu;g;G thiof; fd;W kw;Wk; NtW gapupLk; nghUl;fs; tptrhapfSf;F 
toq;fg;gLk;. nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd 

fw;iffs; epWtdj;jpd; (UCIARS)  NkYk; rpwe;j Gjpa fz;Lgpbg;ghf tWik epiyia 
Nghf;Ftjw;fhd murpd; Ntiyj;jpl;lj;jpid tYg;gLj;jp> Vw;Wkjp Nehf;fpy;  khk;go 

cw;gj;jp Nkk;ghl;Lf;fhd njhopy;El;gj;ij (Tom-EJC) mwpKfQ; nra;jikahFk;.  

nfhOk;G gy;fiyf; fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa fw;if  epWtdj;jpd; 

(UCIARS)  gjpw;flik gzpg;ghsuhf> „Kjypy; juk;‟ vd;w Kd;khjpupf; $w;iw 
Kd;itj;J ehq;fs; gazpf;Fk; ghijapy; xt;nthU mbf;Fk; vkJ JizNte;ju; 
vq;fSf;F toq;fpa rpwg;ghd xj;Jiog;G kw;Wk; topfhl;ly;fis epidT$UtJld; 
ehd; vdJ csq;fdpe;j ed;wpiaj; njuptpf;fpd;Nwd;. nfhOk;G gy;fiyf; fof 

tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa fw;if epWtdj;jpd; (UCIARS)  ,yf;if 
mile;J nfhs;tjw;fhf rfy tpjj;jpYk; xj;Jiog;ig toq;fpa cq;fs; 
midtUf;Fk; vdJ ed;wpia njuptpj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.  
 

 

Nguhrpupau; Nf.Mu;.Mu;.k`hdhk  

gjpw;flik gzpg;ghsu; /UCIARS 
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2016 Mk; Mz;bd; tpN\l epfo;Tfs; 
 

 2016 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; vk; / v]; R`j vd;lu;gpiur]; xg;ge;jjhuu; Gjpa 

epu;thff; fl;blj;jpd; epu;khzg; gzpfspd; 90% ,id epiwT nra;jy;   
 

 jpR tsu;g;G Ma;T$lj;jpw;fhd %d;W khbf; fl;blj;jpd; epu;khzj;jpw;fhd 
gpNuuiz Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsj;jpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;ljd; gpd;du; &gh 
150 kpy;ypad; ngWkjpkpf;f nraw; jpl;lj;jpw;F mikr;ruit mq;fPfhuk; 
fpilj;Js;sJ. Mz;bWjpapy; MNyhridg; nghwpapayhsu; tpiy 
kDf;NfhuYf;fhd (Vyj;jpw;fhd) Mtzq;fis jahupj;Js;sJld; tpiy 
kDf;Nfhuy; eilKiwfisg; gpd;gw;wp jpizf;fsj;jpd; nfhs;tdT 
(ngWif)rigapd; mq;fPfhuKk; mjw;fhf toq;fg;gl;Ls;sJ.    

 

 Kfhikj;Jt rigapd; tpNrl mq;fPfhuj;jpw;fika 2016.01.01 Mk; jpfjp Kjy; 
eilKiwf;F tUk; tifapy; Ntiy xg;gilg;G mbg;gilapy; 
Ml;Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;l nkhj;j gzpahl; njhFjpapduJk; rk;gsq;fs; 
jpUj;jpaikf;fg;gl;ld.  
 

  (Vw;fdNt UCIARS ,dhy; gad;gLj;jg;gLk;) lgy; nfg; tz;b> 02 Nkhl;lhu; 
irf;fps;fs; kw;Wk; if coT ,ae;jpuj;jpd; rl;l uPjpahd cupik nfhOk;G 

gy;fiyf;fofj;jplkpUe;J   UCIARS ,w;F cupik khw;wk; nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 

 jpR tsu;g;G thio> kpjp ghfw;fha; (Thumba Karawila) kw;Wk; gg;ghrpf; fd;W 
cw;gj;jpia mjpfupf;Fk; Nehf;fpy; jw;NghJ elhj;jg;gl;LtUk; ehw;WNkilia 
tpupTgLj;Jtjw;fhf Kfhikj;Jt rigapd; mq;fPfhuk; fpilf;fg;ngw;Ws;sJ.    
 

 jw;NghjpUf;Fk; cj;jpNahfG+u;tf; fl;blj;ij tptrha njhopy;El;gg; gl;lg; 
ghlnewpf;fhd tpupTiu kz;lgk; kw;Wk; ,urhad Ma;T$lkhf tpupTgLj;jy; 
kw;Wk; etPdkag;gLj;Jtjw;fhf Kfhikj;Jt rigapd; mq;fPfhuk; fpilf;fg; 
ngw;wJ. 
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 2016 Mk; Mz;by; fw;ifg; gpuptpy; Vw;gl;l tpNrl epfo;Tfs;  
khztu; gjpT   tptrha njhopy;El;gg; gl;lk; tiu fw;f KbAkhd tptrha 

njhopy;El;g bg;Nshkh ghlnewpf;fhf 120 tptrhaj; Jiw njhopy; 
Kaw;rpahsu;fisr; Ml;Nru;j;Jf;nfhs;Sk; eltbf;if 7 MtJ 
KiwahfTk; Muk;gpf;fg;gl;lJ.   

 2016 Mk; Mz;bw;fhd Gjpa Ml;Nru;g;Gf;F (8 MtJ Kiw Ml;Nru;g;G) 
mwptpj;jy; tpLf;fg;gl;Ls;sJ.    

ghl 
tpjhdj;ij 
jpl;lkply; 
kw;Wk; 
Nkk;gLj;jy;              

 Nguhrpupau; cjpj; [arpq;f mtu;fspd; topfhl;lypd; mbg;gilapy; 
tak;g gy;fiyf;foff; FOnthd;wpd; xj;Jiog;Gld; ghl tpjhdj;jpy; 
jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  

fw;wy; kw;Wk; 
fw;gpj;jy; 

 2016.04.01 Mk; jpfjp Kjy; eilKiwg;gLj;jg;gLk; tifapy; tptrha 
– njhopy;El;gg; gpupTf;fhf Gjpa rpNu\;l tpupTiuahsu; (1 Mk; juk;) 
xUtiu epakpj;jy;. 

 mur gy;fiyf;fofq;fspd; tpupTiuahsu;fspd; gq;Nfw;Gld; gy;NtW 
nkhbA+y;fspd; fPo; Rkhu; 10 ntspthupahd tpupTiufs; 
elhj;jg;gl;ld.   

 gy;NtW gapw;rpfspd; fPo; Rkhu; 13 fsg; guahzq;fs; ntw;wpfukhf 
epiwT nra;ag;gl;ld.   

 rfy rhd;wpjo; ghlnewpfSf;Fk; cupa nrad;Kiw tFg;Gf;fs;> FO 
Kd;dpiyg;gLj;jy;fs; (presentations), FWf;nfOj;Jg; Nghl;bfs; kw;Wk; 
xg;gilfs; midj;Jk; elhj;jg;gl;Ls;sJld;> tFg;giwf; 
fw;gpj;jy;fspd;NghJ Nkw;nfhs;s Ntz;ba fl;lha Nkyjpfq;fs; 
kw;Wk; Muk;gg; gFjpfSk; G+u;j;jp nra;ag;gl;Ls;sd.     

fw;wy; 
%yq;fs;> 
khztHfSf;
F 
mDruiz 
toq;Fjy; 
kw;Wk; 
Kd;Ndw;wk;.  

 kpUf tsu;g;Gg; ghlnewpapd; nrad;Kiw nraw;ghLfSf;fhf 
khztu;fSf;F trjpfis Vw;ghL nra;tjw;fhf 100 Nfhopfisf; 
nfhz;l Nfhopg; gz;iz mynfhd;W jhgpf;fg;gl;Ls;sJ.   

 gz;iz nrad;Kiwr; nraw;ghLfs; ghlnenwpapd; fPo; fsr; 
nraw;ghLfSf;fhf gz;izg; G+kpg; gFjpnahd;W mgptpUj;jp 
nra;ag;gl;L tUfpd;wJ.  

 gapu; tsu;g;G ghlnewpapd; fPo; new; nra;if rk;ge;jkhd nrad;Kiw 
nraw;ghLfSf;fhf tay; fhzpnahd;W Fj;jiff;F vLf;fg;gl;Ls;sJ.  

 fsr; nraw;ghLfSf;fhd Nkyjpf ePu;g;ghrd trjpfs; Vw;fdNt  
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. czTj; njhopy;El;gg; ghlnewpapd; fPO; 
nrad;Kiwr; nraw;ghLfSf;fhf gad;gLj;jpf;nfhs;s KbAkhd 
czT cyu;j;Jk; ,ae;jpunkhd;W ,yq;if Ngz;jF rf;jp mjpfhu 
rigapdhy; md;gspg;Gr; nra;ag;gl;Ls;sJ. khztu; eyNdhk;Gifapd; 
epkpj;jk; fw;if MNyhridg; gpupnthd;W Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJld; 
mDgtk; tha;e;j gzpahl; njhFjp mq;fj;jtu;fshd jpUkjp 
v];.V.gP.ney;fh kw;Wk; jpU.vr;.Nuh`zjPu Mfpa ,UtUk; 
MNyhrfu;fshf epakpf;fg;gl;Ls;sdu;.   

 ,urhad Ma;T$lk;> tpupTiu kz;lgk; kw;Wk; E}yfk; vd;gtw;wpd; 
epu;khzg; gzpfs; miuthrp epiwT nra;ag;gl;Ls;sJld;> mtw;wpd; 
epu;khzg; gzpfs; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ.  

 Ntiyj; jpl;lj;ij gad;kpf;f kw;Wk; tpidj;jpwDld; elhj;Jk; 
Nehf;fpy; mjpfstpyhd fzdpfisg; gad;gLj;jp fzdpg; gpupit 
Nkk;gLj;Jtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.     

gzpahl; 
njhFjp 
rhj;jpatsk; 
kw;Wk; juk;  

 2016 Mk; Mz;by; W`{Z gy;fiyf;fofj;jpy; eilngw;w CCPDHE 
epfo;r;rpj; jpl;lj;jpy; ,uz;L rpNu\;l tpupTiuahsu;fs; 
fye;Jnfhz;lJld; me;j epfo;r;rpj; jpl;lk;  ntw;wpfukhf epiwT 
ngw;wJ. 
 

Muha;r;rpfs;  ,skhzpg; gl;l gpuptpd; fPo; Rkhu; 20 Muha;r;rpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. 
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cs;slf;fk; 

        gf;fk; 

1. nghJthd gFg;gha;T         

  

1.1 mwpKfk;          41 

1.2 Kfhikj;Jt rig        42 

1.3 Kfhikj;Jt rig $l;lq;fs;       42 

1.4 epWtdf; fl;likg;G        44 

 

2. nkhj;j nraw;jpwd;         45 

2.1 fy;tp epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; nraw;jpwd;    47 

2.2 RED epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; nraw; jpwd;     53 

2.3 ehw;W Nkil / Ma;T $lr; nraw;jpwd;     56 

 

3. Muha;r;rpfs; kw;Wk; Gj;jhf;fq;fs;       64

  

4. gapw;rp, nrayku;Tfs; kw;Wk; gzpahl; njhFjp Nkk;ghL    67 

 

5. etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; epu;khzpj;jy; nraw;jpl;lq;fs;    68 

 

6. epjp           69

  

m.  kPz;nlOk; nrytpdk; gw;wpa tpguk;      

M.  %yjdr; nrytpdk; gw;wpa tpguk;     

  

,.  nraw; jpl;lr; nrytpdk; gw;wpa tpguk; (cs;ehl;L/ ntspehl;L epjpak;) 

<.   epjp Kd;Ndw;wk;  ( <l;ba tUkhdk;) gw;wpa tpguk;    

c.  epjpr; nraw; jpwd; gFg;gha;T - 2016     

C.  2016 Mk; Mz;by; epWtdk; ngw;Wf;nfhz;l cl;fl;likg;G trjpfs; 

gw;wpa tpguk;  

v. epjpf; $w;Wf;fs;  
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nghJthd gFg;gha;T  

 

1.1 mwpKfk; 
 

gy;fiyf; fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; nfhOk;G gy;fiyf; fofj;Jld; 
,izf;fg;gl;l `k;ghe;Njhl;il> ntspfj;j khfk;Gu tptrha njhopy;El;g kw;Wk; 
gpui[fs; Nritfs; epiyakhf 2000 Mk; Mz;by; ,e;j epWtdk; mikf;fg;gl;lJ. ,e;j 
epWtdj;jpd; tuyhW 1998 Mk; Mz;L tiu Kd;Ndhf;fr; nry;fpd;wJ.  mf;fhyg; 

gFjpf;Fs; njhopy;El;gk; / mwpT kw;Wk; mwpTj;jpwid ,Wjpg; gadhspfSf;F Neubahfg; 
ngw;Wf;nfhLg;gJk; mg; gpuNjrj;jpy;  tptrhak; kw;Wk; tptrhaj; Jiwapd; tpidj;jpwid 
mjpfupg;gjidAk; Nehf;fkhff; nfhz;L  kf;fSld; neUq;fpa cwitf; fl;bnaOg;gpf; 
nfhs;tjw;F gy;fiyf;fof Ma;thsu;fSf;F KbAkhfpaJ.  nfhOk;G gy;fiyf; 
fofj;jpd; Kd;dhs; Jiz Nte;ju; kw;Wk; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 
Kd;dhs; jiytpAkhd Nguhrpupau; \dpf;fh `pupFGNufk mtu;fs; ,e;j epWtdj;jpd; 
];jhgfu; Mthu;. 

  

1978 ,d; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fof mjpfhur; rl;lj;jpd;; 24 m> gpuptT kw;Wk; 2008 ,d; 

02 Mk; ,yf;f nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa 
tpQ;Qhd fw;iffs; epWtdf; fl;lis rl;lj;jpd; fPo; nfhOk;G gy;fiyf;fofj;Jld; 
,izf;fg;gl;l cau; fy;tp epWtdnkhd;whf nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha 

njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd fw;iffs; epWtdk;  (UCIARS) epWtg;gl;lJ. 

,f;fl;lis   2008 Mf];l; khjk; 23 Mk; jpfjp Kjy; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

 
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jhy; toq;fg;gLk; tptrha njhopy;El;g ,skhzpg; gl;lj;ijg; 
gapYtjw;F topfhl;Lk; bg;Nshkh kw;Wk; cau; bg;Nshkh ghlnewpfs; nfhOk;G 
gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd fw;iffs; epWtdj;jpdhy; 

elhj;jg;gLk;. taJ> mtfhrk;> fhyk; kw;Wk; fy;tpg; gpd;dzp Nghd;w rpf;fy;fSf;F 
Kd;Nd tptrhaj;jpy; <Lgl;bUf;Fk; gpui[fSf;F  cau; fy;tpf;fhd tha;g;ig 
toq;Ftjw;fhf nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd 
fw;iffs; epWtdj;jpd; Clhf elhj;jg;gLk; rfy ghlnewpfSk; njhiyf; fy;tp fw;gpj;jy; 
KiwAld; jahupf;fg;gLfpd;wJ.  tptrhak; kw;Wk;  tptrhaj; njhopy;El;gj;jpy; jw;NghJ 
<Lgl;bUf;fpd;wtu;fSf;F tptrhaj; njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdk; gw;wpa cau; 
fy;tpiag; ngw;Wf;nfhLj;jy;> mtu;fis Kd;Ndw;Wjy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;tjw;fhf 
,e;j epWtdj;Jf;F mjpfhuk; cz;L.  cau; fy;tpapd; Eiothapiyr; nrd;wila xU 
ehSk; fdT fhzhj tptrhapfspd; fhybf;F fyg;Gf; fw;wy; khjpupapd; Clhf fy;tpiag; 
ngw;Wf;nfhLg;gjw;F  ,jD}lhf re;ju;g;gk; fpilf;fpd;wJ.   cau; fy;tpiag; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf ,tu;fsplk; vjpu;ghu;g;GfSk; jpwikfSk; ,Ue;jhYk; mtu;fspd; 
jdpg;gl;l> FLk;g kw;Wk; nghUshjhu gpd;ddp Nghd;w fhuzq;fspdhy; re;ju;g;gj;ij 
gad;gLj;jp cupa gaidg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F mtu;fshy; Kbatpy;iy. epWtdj;jpdhy; 
elhj;jg;gLk; ghlnewpfisj;  njupT nra;tjw;fhd kw;Wk; mDkjp ngWtjw;fhd 
jifikfs; nefpo;Tj; jd;ikAilajhff; fhzg;gLtjdhy; ,zf;fg;ghL fhzg;gLtjhy;> 
jkJ fy;tp rhu;e;j> njhopy; rhu;e;j  kw;Wk; r%fk; rhu;e;j Njitfis 
mile;Jnfhs;tjw;fhf  fpuhkpa Vio tptrhapfSf;F trjpahd ,lnkhd;wpypUe;J jhk; 
tpUk;Gk; fhy ,ilntspf;Fs; etPd; jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp 
jukhd cau; fy;tpiag; ngw;Wf;nfhLg;gjw;fhd Mw;wy; cz;L. 

 
fy;tp rhu;e;j Ntiyj; jpl;lq;fSf;F Nkyjpfkhf> ,e;j epWtdj;jhy; kpfTk; epahakhd 
tpiyasTfspd; fPo; cs;ehl;L tptrhapfSf;F jpR tsu;g;G thiof; fd;Wfs; cw;gj;jp 
nra;ag;gLtJld;> mjd; %yk; epWtdk; NghjpasT  tUkhdj;ij cioj;Jf; 
nfhz;Ls;sJ.  jw;NghJ 03 jpR tsu;g;G Ma;T $lq;fs; nraw;gLj;jg;gLtJld;> 03 
gpujhd tiy tPLfs; ehw;W Nkilg; G+kpapy; epu;khzpf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU khjKk; 03 
Ma;T$lq;fspd; Clhf mjw;Fupa ehw;W NkilfSf;fhf Rkhu; 15>000 - 20>000 jpR 
tsu;g;G thiof; fd;Wfs; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;wd. ehL G+uhTk; gue;J thOfpd;w 
fpuhkpa tptrhapfSf;F jpR tsu;g;G thio njhopy; El;gj;ij mwpKfQ; nra;Ak; Nehf;fpy; 



 

42 
 

gy nrayku;Tfs; kw;Wk; fye;Jiuahly;fs; ,e;j epWtdj;jhy; elhj;jg;gl;Ls;sJ. 
mj;Jld;> fpuhkpa tpQ;Qhdj;Jld; ,ize;J fhzg;gLk; Gjpa njhopy;El;gk; rk;ge;jkhf 
kf;fSf;F mwpTWj;Jtjw;fhf epWtdj;jpd; tsq;fisg; gad;gLj;jp Njrpa kl;lj;jpy; gy 
jug;gl;l fz;fhl;rpfis elhj;Jtjw;F epWtdj;jpd; gq;fspg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

 

1.2 Kfhikj;Jt rig  

 

2008 ,d; 02 Mk; ,yf;f nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; 

fpuhkpa tpQ;Qhd fw;iffs; epWtdf; fl;lis rl;lj;jpd; 5 Mk; cWg;Giuf;fika 
epWtdj;jpd; Kfhikj;Jt rig epakpf;fg;gLk;.  Nkw;Fwpj;j fl;lisr; rl;lj;jpd; 10 
Mk; cWg;Giuf;fika Kfhikj;Jt rig> epWtdj;jpd;  fy;tp kw;Wk; epiwNtw;W 
rigahfTk; ,Ug;gJld; mJ fPo; Fwpg;gplg;gLk; mq;fj;jtu;fisf; nfhz;Ls;sJ: 

 
gjtptop mbg;gilapy; Ie;J Ngu; epakpf;fg;gLtu;> mjhtJ :- 

 

(m)  jiytu; gjtpia tfpf;Fk; gzpg;ghsu;; 

(M) gpujpg; gzpg;ghsu;; 

(,) cau; fy;tp tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd mikr;rpd; nrayhsu; my;yJ cau; fy;tp 
tplak; xg;gilf;fg;gLk; mikr;rpd; xd;wpd; nrayhsu; my;yJ mtu; ngau; 

Fwpg;gpLk; xUtu;; 

(<) tptrha tplaj;jpw;Fg; nghWg;ghd mikr;rpd; nrayhsu; my;yJ mtu; ngau; 

Fwpg;gpLk; xUtu;; kw;Wk;  

(c) nfhOk;G gy;fiyf;fof tpQ;Qhd gPlj;jpd; gPlhjpgjp;  kw;Wk; 

 

Vida mq;fj;jtu;fs; MW Ngu;, mjhtJ:- 

  

(m) tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; tptrha - tu;j;jff; ifj;njhopiy 

gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jtjw;fhf Mizf; FOthy; epakpf;fg;gLk; ,Utu;; 

(M) Mizf; FOtpdhy; mjd; mq;fj;jtu;fspy; ,Ue;J epakpf;fg;gLk; ,Utu;; 

(,) `k;ge;Njhl;il khtl;lr; nrayhsu; my;yJ mtuhy; ngau; Fwpg;gplg;gLk; xUtu;; 
kw;Wk; 

(<) fy;tp kd;wj;jpdhy; mjd; mq;fj;jtu;fspy; ,Ue;J epakpf;fg;gLk; xUtu;; 

 

1.3 Kfhikj;Jt rigf; $l;lq;fs; 

 

epWtdj;jpd; Kfhikj;Jt rigapd; fy;tp kw;Wk; epu;thf eltbf;iffis 

kPsha;Tf;Fl;gLj;Jtjw;fhf tUlj;jpy; Kiwahf $l;lq;fs; elhj;jg;gl;Ls;sd. 2016 Mk; 
Mz;by; Kfhikj;Jt rig   10  Kiw $bAs;sJ. 
 

2016 ,y; Kfhikj;Jt rigapy; fPo; Fwpg;gplg;gLNthu; cs;slf;fg;gl;Ls;sdu;. 

 

 

gjtptop mbg;gilapy; epakpf;fg;gl;l mq;fj;jtu;fs; (fl;lisr; rl;lj;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) 

 gzpg;ghsu; - jiytu; jpU. vk;.B.gpajpyf;f 

(2016.08.19 tiu)    

Nguhrpupau; 
Nf.Mu;.Mu;.k`hdhk  
(2016.08.20 Mk; jpfjp Kjy; 
mKYf;F tUk; tifapy; 

gjpw; flikg; gzpg;ghsu;)  
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cau; fy;tp mikr;rpd; nrayhsu; ngau; Fwpg;gpLk; 
xUtu; 
 

jpUkjp V.v];.gP tPu#upa.  

tptrha mikr;rpd; nrayhsu; ngau; Fwpg;gpLk; xUtu; fyhepjp 
N[.B.vr;.tpN[tu;jd 

tpQ;Qhd gPlj;jpd; gPlhjpgjp  
nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; 
Nf.Mu;.Mu;.k`hehk 

Vida mq;fj;jtu;fs; (fl;lisr; rl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjd; gpufhuk;) 

 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOthy; ngau; 
Fwpg;gplg;gl;ltu;fs; 

Nguhrpupau; jhuh j rpy;th 

nry;tp fpuprhe;jp tPurpq;f 

Mizf; FOtpdhy; mjd; mq;fj;jtu;fspy; ,Ue;J 
epakpf;fg;gl;ltu;fs; 

jpU. uh[d; MrPu;thjk 
Nguhrpupau;  yf;\;kd; 
uj;dhaf 

khtl;lr; nrayhsu;> `k;ge;Njhl;il 
jpU.lg;. vr;.fUzhuj;d  

miog;gpd; Ngupy; / tutpd; mbg;gilapy; 

 tptrha njhopy; El;g jpizf;fsj; jiytu; jpUkjp vd;.gP.tpjhd gjpuz 

cjtp  epjpg; nghWg;ghsu; 
jpUkjp V.V.v];. 

rP.cNgrpq;f 
ehw;W Nkil nghWg;G cj;jpNahfj;ju; jpU vr;.Nuh`djPu 

ehw;W Ma;T$l nghWg;G cj;jpNahfj;ju; nry;tp v];.tP.[P.vd;. 
gpupaju;rdp 

nrayhsu; 

 
cjtpg; gjpthsu; 

jpUkjp v];.V.v];. 
gpupaju;rdp  

ml;ltiz - 01 
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1.4 epWtdf; fl;likg;G 

 

 

 

  

cs;thupahd 
fw;if 
epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; 

epu;thfg;gpupT 

 

epjpg;gpupT 

  

fw;ifg; 
gpupT  

fw;if 
rig  

epiyaq;fs;  

tptrhaj; njhopy; 

El;gk; 
Muha;r;rpfs; 
kw;Wk; cau; 

gl;lk; 

tptrha 
tzpfk; kw;Wk;  
ifj;njhopw; 
gpupT 

czTj; njhopy; 
El;gk;  

njhopy; Kaw;rp 
tptrhak; - tzpfk; 

kw;Wk; fpuhkpa 
fw;if  

ntspthupahd 
kw;Wk; 

gpurpj;jg;gLj;j
y; Ntiyj; 

jpl;lk; 

tpQ;Qhd 
G+q;fh 

 

tpupthf;fy; 
Ntiyj; jpl;lk; 

 

Kfhikj;Jt rig 

gzpg;ghsu; fw;if 
kd;wk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fof 

nrdl;bd; mq;fj;jtu; 



 

45 
 

2. nraw; jpwd; 

 
epWtdj;jpd; gpujhd Ntiyj; jpl;lk; vd;dntdpy; fw;if epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
nraw;gLj;jy;> jpR tsu;g;G thiof; fd;W cw;gj;jp kw;Wk; fpuhkpa njhopy; Kaw;rpfs; 

mgptpUj;jp (RED) Ntiyj; jpl;lj;Jld; ,ize;J eltbf;if Nkw;nfhs;tjhFk;. mjw;F 
Nkyjpfkhf> epWtdj;jpdhy; r%fj;jpd; Njitfs; ,dq;fhzg;gl;L r%f cgruizahf 
tptrha eltbf;iffs; kw;Wk; ngWkjp Nru;f;fg;gl;l thio cw;gj;jp njhlu;ghd Gjpa 
njhopy;El;gk; rk;ge;jkhf fpuhkpa tptrhapfis mwpTWj;Jtjw;fhd gy epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs; elhj;jg;gl;ld. 

   

2016 Mk; Mz;by; ,e;j epWtdj;jpd; fy;tpg; gpupT (tptrha njhopy;El;gg; gpupT) Clhf 
mq;F fy;tp eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld;>  Ma;T$lk; kw;Wk; ehw;W Nkilfis 
cgNahfpj;J jpR tsu;g;G thio cw;gj;jp nra;ag;gl;lJ. tptrha khztu;fspd; 
rPtNdhghaj;ij tpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; Gjpa tptrha tu;j;jfq;fis Muk;gpg;gjw;F 
my;yJ jw;NghJ Muk;gpf;fg;gl;Ls;s fpuhkpa  njhopy; Kaw;rpfis mgptpUj;jp 

nra;tjw;fhd njupT nra;ag;gl;l jpwikahd tptrhaj; Jiw khztu;fSf;F (RED) 

Ntiyj; jpl;lj;jpd; Clhf epjp cjtp toq;fg;gl;ld. 

 

mq;fj;jtu;fisf; nfhz;l gzpahl; njhFjpapd; cjtpAld; epWtdk; mjd; ,yf;if 

mile;Jnfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhz;Ls;sJ. gzpahl; njhFjpapd; 4% epu;thf 

eltbf;iffs;>  3% fw;if eltbf;iffs; (epue;ju mbg;gilapy;)> 14% fw;if eltbf;iffs; 

(gzp xg;gil mbg;gilapy;)> 62% fy;tp rhuh (gzp xg;gil mbg;gilapy;) kw;Wk; 17% 

md;whl mbg;gilapy; Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;s cj;jpNahfj;ju;fisf; nfhz;Ls;sJ. 

(ml;ltiz  02 kw;Wk; cU.01 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.)  2012 Mk; Mz;bd; eLg; gFjpapy; 
cjtpg; gjpthsu; kw;Wk; cjtp epjpg; nghWg;ghsu; gjtpfis gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf; FO epue;ju gzpahsu; FOTf;Fs; cs;slf;fpaJld;> gzp xg;gil mbg;gilapy; 
(tUlhe;jk; GJg;gpf;ff; $ba) Nritapy; ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;l 02 rpNu\;l 
tpupTiuahsu;fs; jtpu Vida midj;J gzpahl; njhFjp mq;fj;jtu;fisAk; 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; epakdk; nra;ag;gl;Ls;sdu;. 2013 Nk 

khjk; 20 jpfjp Kjy; mKYf;F tUk; tifapy; epWtdj;Jf;F epue;ju gzpg;ghsu; xUtu; 

epakpf;fg;gl;lJld;, mJtiu jpU yhy; rpy;th  (nfhOk;G gy;fiyf; fofj;;jpd; Kd;dhs; 

gjpy; gjpthsu;) gjpy; gzpg;ghsuhf flikahw;wpdhu;. 

 

 

 gzpahl; njhFjp gw;wpa tpguk; 
Copau;fspd; 
vz;zpf;if 

epu;thfk; 3 

fy;tprhu;(epue;juk;) 2 

fy;tprhu; (gzp xg;gil mbg;gilapy;)  9 

fy;tprhh; (gzp xg;gil mbg;gilapy;) 41 

ehs; mbg;gilapy; Nrit GupNthu; 11 

nkhj;j gzpahl; njhFjp 66 
                                                       ml;ltiz - 02  
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cU. ,y. 01  

2016.12.31  jpfjpad;W epWtdj;jpd; epu;thf gzpahl; njhFjp gw;wpa tpguk; ml;ltiz - 03 

,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

njhlu; 
,yf;fk; 

ngau; gjtp 

1 

 

jpU vk;.B. gpajpyf;f gzpg;ghsu; (2016.008.19 tiu)  

Nguhrpupau; 
Nf.Mu;.Mu;.k`hehk 

gjpy; flik gzpg;ghsu; (2016.08.20 Mk; jpfjp 
Kjy; mKYf;F tUk; tifapy;)  

3 jpUkjp 
v];.V.v];.gpupaju;\dp 

cjtpg; gjpthsu;  

4 nry;tp V.V.v];.rp.cNgrpq;f cjtp epjpg; nghWg;ghsu; 

                                              ml;ltiz - 03  

2016.12.31 jpfjpad;W epWtdj;jpd; epu;thf / cjtpg; gzpahl; njhFjp gw;wpa tpguk;  

ml;ltiz  - 04 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

njhlu; 
,yf;fk; 

ngau; gjtp 

1 nry;tp lg;.Nf.Nf.uh[pfh epyq;fdp   
Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

2 jpU Mu;.tP.gP.vd;.  Fkhu Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

3 nry;tp V.A+.[p.tre;jp  Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

4 nry;tp A+.vk;.V.V vk;. j rpy;th  Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

5 jpU N[.V.A.=ehj;  fsQ;rpag; nghWg;ghsu;  

6 nry;tp lg;.ma;.rj;Jkhyp Kfhikj;Jt cjtpahsu; 

                                              ml;ltiz - 04  

 

4% 3% 

14% 

62% 

17% 

பணியாளர்களின் எண்ணிக்கக 2016  

epu;thfk;

fy;tprhu;(epue;juk;)

fy;tprhu; (gzp xg;gil mbg;gilapy;)

fy;tprhh; (gzp xg;gil mbg;gilapy;)

ehs; mbg;gilapy; Nrit GupNthu;
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2016.12.31 jpfjpad;W epWtdj;jpd; fy;tprhuh gzpahl; njhFjp (nghJ epu;thfk;) gw;wpa 

tpguk;  ml;ltiz  - 05 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

njhlu; 
,yf;fk; 

ngau; gjtp 

1 jpU.Nf.v];.Mu;.rk;gj;  ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju; 

2 jpU.lg;.vk; rkpe;j ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju; 

3 jpU.Nf.gP Fzjhr  ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju; (gFjp Neuk;/ ,uT 
Ntiy) 

4  
jpU N[.Nf.Rfjjh] 

ghJfhg;G cj;jpNahfj;ju; (gFjp Neuk;/ ,uT 
Ntiy) 

5 jpU v];.tP.cghyp rhujp 

ml;ltiz - 05 

 

2016 Mk; Mz;by; fhzpr; RtPfupg;Gr; nraw;ghl;bd; Kd;Ndw;wk; 

 

`k;ge;Njhl;il khtl;lj;jpy; fhzpg; gad;ghl;Lf; FO 2013.10.11 jpfjp ,e;j epWtdj;Jf;F 
50 Vf;fu; fhzpf;F rl;lG+u;tkhd cupikia toq;f ,zf;fk; njtpj;jpUe;jJld;> mjpy; 10 
Vf;fu; fhzpia ,e;j epWtdk; jw;NghJ gad;gLj;jp tUfpwJ. vt;thwhapDk; 40 Vf;fu; 
epyg;gpuNjrk; tpy;khd;d ruzhyaj;jpw;F cupj;jhtJld;> mJ td rPtuhrpfs; ghJfhg;G 
jpizf;fsj;jpd; fPo; fhzg;gLfpd;wJ. ,t;thW gpuNjrj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mgptpUj;jp 
Ntiyfs; fhuzkhf VNjDk; #oy; rhu;e;j jhf;fq;fs; Vw;gLfpd;wdth vd;gJ gw;wpf; 

fz;lwptjw;fhf fhzpia RtPfupf;f Kd;du; Rw;whly;rhu; jhf;fk; kjpg;gPl;il (EIA) 

Nkw;nfhs;SkhW kj;jpa Rw;whly; mjpfhu rigahy; rpghupR nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

mjw;fika> efu kw;Wk; fpuhk epu;khz jpl;lkply; jpizf;fsk;> fl;blf; fiy gPlj;jpd; 
Muha;r;rp myF kw;Wk; nkhul;Lit gy;fiyf;fofj;jpd; cjtpAld; Rw;whly; rhu;e;j 
jhf;fk; kjpg;gPL nra;ag;gl;lJld; mJ njhlu;ghd ,Wjp mwpf;if td rPtuhrpfs; 
ghJfhg;G jpizf;fsj;jplk; rku;g;gpf;fg;gl;lJ. mwpf;if kjpg;gPL nra;g;gl;ljd; gpd;du;> td 
rPtuhrpfs; ghJfhg;G jpizf;fsk; fhzpia tpLtpg;gjw;fhd ,Wjp mq;fPfhuj;ij 
toq;Ftjw;F Kd;du; 40 Vf;fu; fhzpapy; jiyik jpl;lk;> jpz;kf; fopTfis mfw;Wk; 
jpl;lk;> tbfhyikg;Gj; jpl;lk; kw;Wk; fl;blq;fs; njhlu;ghd jpl;lk; vd;gtw;iw 
jahupg;gjw;fhf epge;jidAldhd mq;fPfhuk; toq;fg;gl;lJ. 2016 Mk; Mz;by; epWtdk; 
fhzpia tpLtpj;Jf;nfhs;tjw;fhd nraw;ghl;il rpwg;ghf njhlu;e;Jk; Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUfpd;wJ. 

 

2.1 fy;tp epfo;r;rpj; jpl;lq;fspd; nraw;jpwd;        
 
nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy; El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd fw;iffs; 

epWtdk; 2008 Mk; tUlk; mjd; fy;tp Ntiyj; jpl;lj;jpid mwpKfg;gLj;jpaJld;> 
tptrhak; kw;Wk; tptrha njhopy;El;g eltbf;iffspy; jw;NghJ <Lgl;bUf;fpd;w 
egu;fSf;F tptrha njhopy; El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd  fw;if gapw;rp njhlu;ghd 
cau; fy;;tpiag; ngw;Wf; nfhLf;Fk;> mtu;fis Nkk;gLj;Jk; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;Ak; 
nghWg;G ,e;j epWtdj;jplk; xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. jdp egu; kw;Wk; r%fj; Njitfis 
NtW jpirf;Fj; jpUg;gp cau; fy;tpapd; Eiothapiyr; nrd;wila xU ehSk; fdtpy;$l 
epidj;jpuhj tptrhapfspd; fhybf;F fyg;Gf; fw;wy; khjpup xd;wpd; Clhf fy;tpiag; 
ngw;Wf;nfhLg;gjw;F ,e;j epWtdk; eltbf;if Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ.  cau; fy;tpiag; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf mtu;fsplj;jpy; vjpu;ghu;g;G kw;Wk; jpwik ,Ue;jhYk;> mtu;fspd; 
nrhe;j my;yJ FLk;g nghUshjhu gpd;ddp fhuzkhf mr;re;ju;g;gj;ij gad;gLj;jpg; 
gad;ngw KbahJs;sJ. epWtdj;jpd; Clhf elhj;jg;gLk;  ghl newpfisj; njupT 
nra;jy; kw;Wk; mjw;fhd mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd jifikfs; njhlu;gpy;  
nefpo;Tj; jd;ik fhzg;gLtjhy;> jkJ fy;tp rhu;e;j> njhopy; rhu;e;j kw;Wk; r%fk; 
rhu;e;j vjpu;ghu;g;Gf;fis mile;J nfhs;tjw;fhf fpuhkpa twpa tptrhapfSf;F trjpahd 
,lnkhd;wpypUe;J  jhk; tpUk;Gk; fhyg; gFjpf;Fs; etPd jfty; njhlu;ghliy gad;gLj;jp 
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jukhd> cau; fy;tpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tha;g;G fpilj;Js;sJ.                       

 

tptrha njhopy; Kaw;rpahsu;fSf;fhd GjpanjhU fy;tp eltbf;if xd;whf ,Ug;gJld; 
,yq;ifapDs; Njrpa nkhop %yj;jpy; fpuhkpa tptrhag; gpui[fspd; mwpit 
tsu;g;gjw;fhf mtu;fSf;F toq;fg;gLk; Kjy; re;ju;g;gKk; ,JthFk;;. ,yq;ifapy; 
tptrhapfs; mjpfkhf fpuhkg; Gwq;fspy; $l;lhf tho;tJld;> tptrhaj;jpw;fhd mtu;fspd; 
gq;fspg;G kpf cau; kl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ. MdhYk; fpuhk tptrhapfSf;F 
mtu;fspd; fy;tp> jdpg;gl;l kw;Wk; njhopy; uPjpahd mgptpUj;jpiar;  nra;J 
nfhs;tjw;fhd trjpfs; kpff; FiwthFk;. ,jdhy; Kjy; Kiwahf> nfhOk;G gy;fiyf; 
fofj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s ntspfj;;j tptrha njhopy; El;g kw;Wk; fpuhka tpQ;Qhd 

fw;iffs; epWtdj;jpdhy; (UCIARS) jw;NghJ tptrhaj; Jiwapy; <Lgl;bUf;fpd;w 

tptrhapfSf;F rhd;wpjo;/ bg;Nshkh ghlnewp xd;W toq;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j Ntiyj; 
jpl;lj;jpd; Kf;fpa gz;G vd;dntdpy; ,yq;iff;F GjpanjhU mEgtnkhd;whd ,izak; 
kw;Wk; ,yj;jpuzpay; njhiyf; fy;tp Kiw Clhf nraw;gLj;jg;gLtjhFk;. 

 

fy;tp Ntiyj;jpl;lj;jpd; Fwpf;Nfhs;fs;   

  

1. MAl;fhy fw;wy; gw;wpa Nfhl;ghl;bd; Clhf  cWjpg;gLj;jg;gl;l cau; fy;tpapid 
[dehafkag;gLj;jy;> nefpo;Tj; jd;ik> gapw;rp ikag;gLj;jy;   kw;Wk; fyg;Gf; 
fw;wy; Kiwfspd; %yk; kf;fSf;F> Kf;fpakhf tptrhag; gpui[fSf;F 
fy;tpf;fhd Eioit tpupTgLj;jy;.  

   

2. tptrhaj;jpy; <LgLk; kf;fs; / tptrhaf; ifj;njhopyhsu;fSf;F mwpitg; 
ngw;Wf;nfhLj;jy; kw;Wk; mjd; Clhf tptrha cw;gj;jpfspd; juk; kw;Wk; msit 
mjpfupj;jy;  

 

,e;j Ntiyj; jpl;lj;jpd; Kf;fpa gz;Gfs; 

 

• cau; fy;tpapd; Eiothapiyr; nrd;wila xU ehSk; fdtpy;$l epidj;jpuhj 
tptrhaj;jpy; <LgLk; gpui[fSf;F ,iza topf; fw;if khjpupapd; Clhf 
fy;tpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tha;g;ig Vw;gLj;Jtjd; Clhf jdpegu; kw;Wk; 
r%fj; Njitfis khw;wpaikg;gjw;F ,e;jr; nraw;ghLfs; Clhf KbAkhfpaik. 

• gapu;r;nra;if eltbf;iffspy; <Lgl;ltz;zk; cau; fy;tpia njhlu 
tptrhapfSf;F tha;g;gpid Vw;gLj;jy;. 

 

• ,yq;if tptrhapfSf;F Gjpa tptrha njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy; kw;Wk; 
jfty; njhopy;El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy;. 

• ,yq;if tptrhapfSf;fhf Muk;gpf;fg;gl;l KjyhtJ gy;fiyf;fof fy;tpj; 
jpl;lk;. 

• jw;NghJ ,e;j epWtdk; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpd; 
mq;fPfhuj;Jld; fy;tp epfo;r;rpj; jpl;lj;jpid %d;W fl;lq;fshf mwpKfg;gLj;jp 
cs;sJ. mjhtJ tptrha njhopy;El;gk; gw;wpa bg;Nshkh kl;lk;> cau; bg;Nshkh 
kl;lk; kw;Wk; gl;lg; gbg;G kl;lk; vd;gdthFk;. 

 

tptrha njhopy;El;g gl;lg; ghlnewpf;fhd (BAgtec) mq;fPfhuk; gw;wpa tpguk;. 

fy;tp rigapd; mq;fPfhuk; : 338 MtJ fy;tp rigf; $l;lk;(2010.09.29)-         ghlj; 
jpl;lk; 

rig mq;fPfhuk;       :  462 Mk; rigf; $l;lk; (2012.08.15)- ,ilf;fhy ahg;G 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpd;  mq;fPfhuk;               :  867 MtJ  

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpd $l;lk; (2013.02.07) - gl;lf; fw;ifj; 
jpl;lk; 
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tptrha njhopy;El;g gl;lg; ghlnewp gw;wpa gFg;gha;T 

 
tptrha njhopy;El;g gl;lg; ghlnewp 
   
tptrha njhopy;El;g bg;Nshkh ghlnewp (02 tUlq;fs; 03 khjq;fs;); rhd;wpjo; 
ghlnewpfs; - 09. (xUghl newpf;F 03 khjq;fs;.) vd;gtw;iwf; nfhz;bUg;gJld;>  
tptrha njhopy;El;g cau; bg;Nshkh (01 tUlk;) kw;Wk; gl;lg; ghlnewpiag; G+u;j;jp 
nra;tjw;F NkYk; xU tUl fhyj;ij epiwT nra;jy; Ntz;Lk;.  
 
rfy rhd;wpjo; ghl newpf;Fkhd fw;iff; fhyk; 03 khjq;fshFk;. 09 fw;ifg; 
ghlnewpfspYk;  rpj;jpailAk; khztu;fs; tptrha njhopy;El;g bgNshkh ghlnewpiag; 
gapYtjw;fhd jifikiag; ngWthu;fs;. ,e;j bg;Nshkh ghlnewpahdJ tptrha 
njhopy;El;g cau; bg;Nshkh tiu tpuptile;Js;sJld; mjid G+u;j;jp nra;jjd; gpd;du; 
Nkyjpf rhd;wpjo; ghlnewp 07 kw;Wk; 06 khj fhy Muha;r;rp nraw; jpl;lj;jpid 
cs;slf;fpa tptrha njhopy;El;g gl;lg; ghlnewpiag; gapYtjw;fhd jifikiag; 
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.  rfy ghl newpf;Fk; ,yq;if jpwe;j gy;fiyf; fofj;jpd; Clhf 

mq;fPfupf;fg;gl;l epue;ju fpubl; ngWkjp (fixed credit value) cz;L.    

toq;fg;gLk; ghlnewpf;fhd fhy ml;ltiz 

ghlnewpfs; 

 

  
ghl newp  

 
nkhbAy; 

 
fpubl; 
ngWkjp
  

 

         
         mku;T 

fw;if 
fhyk; 
(kzp.) 

1 gapu;r; nra;if 
03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

CH01. gapu; mwptpay; 
kw;Wk; 
cotpay;(mf;nuhndhkp) 
CH02.kz;gw;wpa fw;if  

CH03. nghUshjhu 
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 
gapu;fs;  

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif     

120 

60 

90 

24 

6 

300 

2 G+q;fhr; nra;if  
03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

HO01. ehw;W Nkil 
Kfhikj;Jtk;>  
tPl;Lj; Njhl;lg; 
gapu;r;nra;if 
HO02. Kuf;fwp kw;Wk; go 
gapu;r;nra;if 

 HO03. tptrhaj;jpy; Gjpa 
njhopy; El;gk; 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

50 

100 

24 

6 

300 

3 gapu; ghJfhg;G 
03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

CP01. gPil kw;Wk; Neha; 
Kfhikj;Jtk; gw;wpa 
Nfhl;ghLfs; 
 CP02. Kf;fpa gapu;fspd; 
Neha; Kfhikj;Jtk; 
 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

75 

75 

24 

6 

300 

 

 

 
4  

ePu;ghrd  njhopy; 
El;gk;   

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

IR01. ePu;ghrd kw;Wk; ePu; 
toq;fis mwpKfQ; 
nra;jy;.  
IR02. gapu;r; nra;if ePu; 
Kfhikj;Jtk  

IR03. Ez; ePu; 
Kfhikj;Jtk; kw;Wk;  
nropg;G 
 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

50 

100 

24 

6 

300 

ml;ltiz - 06 
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ghlnewpfs; 

  
ghl newp  

 
nkhbAy; 

 
fpubl; 
ngWkjp
  

 

         
         mku;T 

fw;if 
fhyk; 
(kzp.) 

5 czTj; 
njhopy;El;gk;  
03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

FT01. czTj; njhopy; 
El;gj;ij mwpKfg;gLj;jy; 
 

FT02. czTg; ghJfhg;G> 
nghjpnra;jy; kw;Wk; 
ngWkjp Nru;j;jy; 
FT03. mj;jpahtrpa czT 
cw;gj;jp 
 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

75 

75 

24 

6 

300 

6 mWtilf;Fg; 
gpd;duhd 
njhopy;El;gk;                             

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

PHT01. mWtilf;Fg;; 
gpd;duhd 
njhopy;El;gj;ij mwpKfg; 
gLj;jy; 
PHT02. jhdpak;>goq;fs; 
kw;Wk; kuf;fwp 
mWtilf;Fg;; gpd;duhd 
newpg;gLj;jy;  
PHT03. mWtilf;Fg;; 
gpd;duhd Neha;fs; 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

60 

90 

24 

6 

 

300 

7                                                          
kyu;r; nra;if 
02 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

FL01. G+r; nra;if 
mwpKfk; nra;jy; 
 

 FL02. G+f;fs; kw;Wk; ,iy 
ntl;Ljy; 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif     

120 

50 

100 

24 

6 

300 

8 tptrha-tzpf 
Kfhikj;Jtk;  
 

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

ABM01.tptrha-tzpf 
Kfhikj;Jtk;  
ABM02. re;ijg;gLj;jy; 
ABM03. njhopy; Kaw;rp 
 

08 fw;if mku;Tfs;  
rpwpa jpl;;lq;fs; 
tpla Ma;T        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

100 

100 

50 

24 

6 

300 

9 fhy;eil 
cw;gj;jpapd; 
mbg;gilfs;   
 

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

FAH01: fhy;eil 
cw;gj;jp mwpKfk; 
nra;jy; 
FAH02: clypay; kw;Wk; 
clw;$w;wpay;  
FAH03:fhy; eil 
tsu;g;G fhy;eil 
cw;gj;jpf; Nfhl;ghLfs;  
 

 

08 fw;if mku;Tfs;  
fs Ntiy 
Ma;T$l nra;Kiw 
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    
  

 

 

120 

     90   

 50 

 30 

10 

 

300 

ml;ltiz - 07 

Nkw;Fwpj;j 09 rhd;wpjo; ghl newpfspYk; Fiwe;jgl;rk; jpwikr; rpj;jp kw;Wk; 2.75 GPA  

Fiwe;j gl;r jFjpAld; tptrha njhopy; El;gk; bg;Nshkh ghlnewpiaf; gapy KbAkhf 
,Ug;gJld; mjd; gpd;du; tptrha njhopy;El;g gl;lg; ghl newpiag; gapy KbAk;. 

tptrha njhopy; El;g cau; bg;Nshkhitgg; gapYtjw;F fPo;fhZk; ghl newpia epiwT 
nra;a Ntz;Lk;.  
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ghl newp  

 
nkhbAy; 

 
fpubl; 
ngWkjp
  

 

         
         mku;T 

fw;if 
fhyk; 
(kzp.) 

10 Nrjd tptrhak; 
kw;Wk; tpij 
cw;gj;jp 

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

OF01. Nrjd 
tptrhak; 
OF02. Nrjd Kiw tpij 
cw;gj;jp kw;Wk; #oypay; 
tptrhak;  
OF03. NjdP tsu;g;G 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

50 

100 

24 

6 

300 

11 tptrhag; gz;iz 
,ae;jpu rhjdq;fs;

   

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

FM01. gz;iz ,ae;jpu 
rhjdq;fis 
mwpKfg;gLj;jy; 
FM02. gz;iz ,ae;jpu 
rhjdq;fspd; $Wfs; 
 FM03. gz;iz ,ae;jpu 
rhjdq;fs; guhkupg;G 
 

08 fw;if mku;Tfs;  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

90 

180 

24 

6 

300 

12 ePupay; gapu;r; 
nra;if kw;Wk; 
kPd;gpb/njhopy; 
Kaw;rp 
Kfhikj;Jtk;  

 

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

AF01. ePupay; gapu;r; 
nra;if 
AF02. kPd;gpb  

AF03. moF kPd; tsu;g;G  

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

75 

75 

24 

6 

300 

13 ghw; gz;iz 
kw;Wk; tpyq;fpay;

  

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

DA01. mirNghLk; 
tpyq;Ffs; Kfhikj;Jtk; 
DA02. ghw; gz;iz  kw;Wk; 
Gy; tsu;g;G  
DA03. Nfhop kw;Wk; gd;wpg; 
tsu;g;G 

 fw;if mku;Tfs;  
rpwpa jpl;;lq;fs; 
tpla Ma;T        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

75 

75 

24 

6 

300 

ml;ltiz - 08 

bg;Nshkh kw;Wk; cau; bg;Nshkh jFjp ngw;Wf;nfhz;l gpd; tptrha njhopy;El;g 
gl;lg;gbg;ig G+u;j;jp nra;tjw;F fPo; fhzg;gLk; ghl newpfisg; gapy Ntz;Lk;.  

  
ghl newp  

 
nkhbAy; 

 
fpubl; 
ngWkjp
  

 

         
         mku;T 

fw;if 
fhyk; 
(kzp.) 

14 kugZ tpQ;Qhdk;> 
,dg; ngUf;fk;> 
caupay; 
njhopy;El;gk; 

 

03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

BT01. kugZ tpQ;Qhdk; 
BT02. tpyq;Ffs; kw;Wk; 
jhtu  ,dtpUj;jp 
BT03. caupay; 
njhopy;El;gk; 
 

08 fw;if mku;Tfs;  
Ma;T$l nra;Kiw  
fs Ntiy        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif    

120 

75 

75 

24 

6 

300 

15 capupay; 
Gs;sptpgutpay; 
03 nkhbAy;fs; 
03 khjq;fs; 

BS01. capupay; Gs;sptpguk; 
BS02. Ma;T tbtikg;G 

BS03. gpNuuizfis 
jahupj;jy; kw;Wk; 
fUj;juq;Ffs; 

 fw;if mku;Tfs;  
fzdp nra;Kiw        
gfy; Neu ghlrhiy/ 
fUj;juq;Ffs;  
Xg;gilfs; 
nkhj;j njhif     

200 

60 

30 

10 

300 

16 gz;iz nra;Kiw ghlnewp                                                                                             
04 - khjq;fs; 

17 Muha;r;rp nraw; jpl;lk; **                                                                 

06 khjq;fs; 

ml;ltiz - 09 
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** (4 Mk; fy;tp Mz;by; njhlq;f KbAk;)       

fpuhk tptrha kf;fis tptrha Kaw;rpahsu;fshf mgptpUj;jp nra;Ak;NghJ,e;j Ntiyj; 
jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;s  nra;Kiw nraw;ghLfs;> xg;gilfs;> Nfhl;ghL uPjpapyhd 
tplaq;fs; kw;Wk; gapw;rpf;fhy cjtp Nritfs; Nghd;w  rfy $WfSk; mtu;fsJ 
jdpg;gl;l kw;Wk; njhopy; mgptpUj;jpapd; kPJ rpwg;ghd tifapy; gq;fspg;Gr; 
nrYj;jpAs;sJ. 

 

NkYk;> ,e;j,iza top bg;Nshkh/ cau; bg;Nshkh kw;Wk; gl;lg; ghlnewpfs; epfo;fhy 
r%fj;jpy; cau; kl;lj;jpyhd tuNtw;igg; ngw;Ws;sJld;> tptrhaj; Jiwapy; 
jq;fpapUg;gjw;F Mu;tk; fhl;Lk; ,isQu; r%fj;jpdupilNa ghupa ce;Jjiy 
Vw;gLj;jpAs;sJ. 

   

fy;tp epfo;r;rpj; jpl;lq;fspy; ,ize;J nfhs;tjw;F  G+u;j;jp nra;a Ntz;ba jifikfs; 

 

,yq;ifapd; Njrpa gj;jpupiffspy; ntspaplg;gLk; gj;jpupif tpsk;guq;fs; Clhf 
Mu;tKilatu;fsplkpUe;J tpz;zg;gk; NfhUtjd; %yk; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gLthu;fs;.  

 

 Fiwe;j gl;rk; Ie;J (05) tUl fhy vy;iyf;Fs; tptrhak; /tptrha 
tzpfj;Jiwapy; <Lgl;bUf;fpd;w f.ngh.j.(c.j) guPl;irapy; rpj;jp ngw;wtu;fs; 

,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd jifikiag; ngWthu;fs; ; 
my;yJ 

 

 Fiwe;j gl;rk; 07 tUl fhyk; tptrhak; /tptrha tzpfk;;Jiwapy; <Lgl;bUf;fpd;w 
f.ngh.j.(rh.j) guPl;iria rpj;jp ngw;wtu;fs; ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd 

jifikiag; ngWthu;fs; ; 

 
jFjpahd tpz;zg;gjhupfis njupT nra;tjw;fhf Ez;zwpTr; Nrhjidnahd;W 
elhj;jg;gLk;. Ez;zwpTr; Nrhjidapd; ngWNgWfSf;fika Neu;Kfg; guPl;ir xd;wpid 
elhj;jpajd; gpd;du; njupT nra;ag;gl;ltu;fs;  gjpT nra;ag;gLthu;fs;. 
 

2008 Mk; Mz;by; tptrha njhopy;El;g bg;Nshkh ghlnewp mwpKfk; nra;ag;gl;ljd; 
gpd;du;> tUlhe;jk; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLk; khztu;fspd; vz;zpf;ifia gbg;gbahf 
mjpfupg;gjw;F epWtdj;jpdhy; KbAkhfpAs;sJ. 
  

2016 Mk; Mz;by; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;l khztu;fspd; vz;zpf;if gw;wpa tpguk; fPNo 
fhl;lg;gl;Ls;sJ.(ml;ltiz -10)  

 

2016 Mk; Mz;by; khztu;fspd; vz;zpf;if tptrhaj; njhopy;El;gg; gl;lk;> 03 kl;lq;fs; 
(bg;Nshkh> cau; bg;Nshkh> gl;lk;) 

FO khztu;fspd; vz;zpf;if Vida tplaq;fs; 

1 MtJ FO     gl;lk; 

2 MtJ FO    gl;lk; 

3 MtJ FO    gl;lk; 

4 MtJ FO    cau; bg;Nshkh kl;lk; 

5 MtJ FO    cau; bg;Nshkh kl;lk; 

6 MtJ FO    bg;Nshkh kl;lk; 

7 MtJ FO    bg;Nshkh kl;lk; 

8 MtJ FO 167 tpz;zg;gq;fs; fpilj;Js;sd  

                                                   ml;ltiz - 10  
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2016.12.31 jpfjpad;W fw;if epfo;r;rpj; jpl;lq;fspy; gzpahw;Wk;  gzpahl; njhFjp gw;wpa 
tpguk; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
 

fy;tprhu; (epue;ju) 
 

njhlu; ,y.               ngau;     gjtp 
1 fyhepjp R[hj;jh tPurpq;f rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; I  

2 jpUkjp vd;.gP.tpjhd gjpuz rpNu\;l tpupTiuahsu; juk; II  
                                                   ml;ltiz - 11  

 
 
fy;tprhu; (gzp xg;gilg;G mbg;gilapy;) 
 

njhlu; ,y.               ngau;     gjtp 

1 nry;tp v];.V.gP. ney;fh ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 

2 nry;tp v];.vy;. etuj;z  cjtp ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 

3 jpUvr;.Nf.Mu;.v]; Fkhu cjtp ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 

4 jpU uP.[p.gP jZ\;f   cjtp ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 

5 jpU gP.gP. rpuptu;jd cjtp ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; 

6 jpU. vr;.Nuh`zjPu  Muha;r;rp cjtpahsu; 

                                                  ml;ltiz - 12  

 

 
fy;tprhuh 

 

 

 

                         

ml;ltiz - 13 

 

 Xt;nthU tplaj; JiwapYk; epGzj;Jt mwpitg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;Fg; Nghd;Nw 
rfy ghlnewpfspdJk; juj;ij Ngzpf; nfhs;Sk; Nehf;fpy; nfhOk;Gg; 

gy;fiyf;fof fy;tp rigapdhy; UCIARS Kfhikj;Jt rigapd; rpghupRld; fy;tp 
Ntiyj; jpl;lq;fspd; xt;nthU ghl newpf;Fk; Jiw rhu;e;j Nju;r;rp ngw;wtu;fs; 
epakpf;fg;gl;Ls;sdu;. 

   

2.2 fpuhkpa njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp (RED) Ntiyj;jpl;lj;jpd; nraw;jpwd; 
 

nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;g kw;Wk; fpuhkpa fw;if epWtdk; (UCIARS) 

tptrha khztu;fspd; nghUshjhu kw;Wk; [PtNdhghaj;ij NkYk; tYT+l;Lk; tifapy; 
mtu;fSf;F Gjpa tptrhak;rhu; njhopy;fis Muk;gpg;gjw;F my;yJ jw;NghJ elhj;Jk; 
tptrhak; rhu;e;j njhopy;fis Nkk;gLj;Jtjw;fhf mtu;fSf;F Muk;g epjp cjtpiag; 

ngw;Wf;nfhLf;Fk; Nehf;fpy; 2011 Mk; Mz;by;  Gjpa Ntiyj;jpl;lnkhd;whf “fpuhkpa 

njhopy; Kaw;rp mgptpUj;jp; (RED)” Ntiyj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;lJ.   

coT mwptpay; rk;ge;jkhd  Xa;T ngw;w  Nguhrpupaiug; Nghd;Nw  nfhupahtpd; tu;j;jf 
tptrha vz;zf;fUtpd; Muk;g fu;j;jhthfpa fpk; [h N`h mtu;fspd; njhopy;El;g 

MNyhridapd;gb fpuhkpa njhopy; mgptpUj;jp; (RED) Ntiyj; jpl;lkhdJ  jpl;lkpl;L 
nraw;gLj;jg;gl;lJ. Nguhrpupau; fpk; nfha;fh nfhupa ru;tNjr xj;Jiog;G epWtdj;jpdhy;  

UCIARS  ,w;F mDg;gg;gl;Ls;s cyfpd; el;G MNyhrfuhthu;.  

njhlu; 
,y. 

              ngau;     gjtp 

1 jpU gP.gp.ju;\z fzpdp cs;sPl;L cjtpahsu; 
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RED Ntiyj; jpl;lj;jpd; Muk;g eltbf;ifahf Gjpa tptrhak;rhu; njhopy; Kaw;rpfis 
Muk;gpg;gjw;F my;yJ jw;NghJ elj;jpr; nry;Yk; tptrhak;rhu; njhopy;fis 
Nkk;gLj;Jtjw;F  tptrha khztu;fSf;F epjp cjtp ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJ. 2012 
[dtup khjj;jpy; epWtdk; kw;Wk; xt;nthU khztUf;FkpilNa  ifr;rhj;jplg;gl;l 
xg;ge;jj;jpd; fPo; njupT nra;ag;gl;l gadhspfSf;F nefpo;Tj; jd;ikAldhd 
epge;jidapd; fPo; &gh 100>000.00 tiu epjp cjtp toq;fg;gl;lJ. vjpu;ghu;f;fg;gl;l 

ngWNgWf;F mika RED Ntiyj;jpl;lj;jpd; Kd;Ndw;wk; mjd; 2013 brk;gu; filrpapy; 

Fwpg;gplj;jf;f msT kl;lj;jpy; fhzg;gl;lJ. 2013 brk;gu; ,Wjpapd;; NghJ Nkyjpf ngWkjp  
cUthf;fj;jpd;NghJ nraw;jpwd; Rkhu; &gh 3 kpy;ypad; MFk;. mj;Jld; ,e;j fhy 
vy;iyf;Fs; Gjpa 12 njhopy; tha;g;Gf;fis  12 njhopy; Kaw;rpahsu;fs; 
cUthf;fpAs;shu;fs;.  

  

2014 Mk; Mz;by; 1% tPj tl;bf;F ,uz;L kpy;ypad; &gh flid epWtdj;Jf;F  ngw;Wj; 
jUtjw;F tptrhapfs; ek;gpf;if nghWg;G epjpak; ,zq;fpaJld; mj; njhif  
khztu;fSf;fpilapy; gfpupe;jspf;fg;gl;lJ. ,e;j xg;ge;jj;jpd;gb mtu;fs; epWtdj;Jf;F 

&gh.10, 00,000.00 toq;fpdu;. me;j epjpia jkJ nrhe;j tptrha rhu;e;j tu;j;jfj;ij 
Muk;gpg;gjw;fhf my;yJ jw;NghJ elhj;Jk; tptrhak; rhu;e;j njhopy;fis tpUj;jp 

nra;Jnfhs;tjw;fhf Gjpa njhopy; Kaw;rpahsu; 07 Ngu; njupT nra;ag;gl;lJld;>  2014 

khu;r; 07Mk; jpfjp mtu;fSf;F ,e;jj; njhif ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;lJ.  

 

,e;j Ntiyj;jpl;lj;jpd; ,uz;lhk; fl;lkhf> tptrhapfs; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpd; 

Clhf NkYk; &gh.1,000,000.00 tpLtpf;fg;gl;lJld; jkJ nrhe;j tptrha tu;j;jfj;ij 
tpUj;jpnra;J nfhs;tjw;F  njupT nra;ag;gl;l njhopy; Kaw;rpahsu; 10 NgUf;fpilapy; 
2014 etk;gu; khjk; gfpe;jspf;fg;gl;lJ.   

 

NkYk;> epWtdj;jpdhy; 2014 brk;ku; khjk; HETC nraw;jpl;lj;jpd; fPo; tptrha khztu;fs; 
%tUf;fpilapy; eLifg; nghUl;fs; gfpu;e;jspf;fg;gl;lJ. ,jd; fPo; epWtdk; tptrha 

khztu;fSf;F &gh.256,600.00 ngWkjpahd “n[u;guh - (Gerbera)” fd;Wfs;  kw;Wk;  “TJC” 

khkuf; fd;Wfs; ngw;Wf; nfhLj;jJ.  

 

tptrhapfs; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpd; Clhf 2015 Mk; Mz;bw;fhf &gh.1,400,000.00 
ngw;Wf; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j Ntiyj; jpl;lj;Jld; njhlu;Gnfhs;tjw;fhf tptrha 
khztu;fs; gjpdhW (16) Ngu; tpz;zg;gpj;jpUe;j NghjpYk; jkJ nrhe;j tptrhak; rhu;e;j 
tu;j;jfj;ij Muk;gpg;gjw;F my;yJ jw;NghJ elhj;jpr; nry;Yk; tptrhak; rhu;e;j 

njhopy;fis tpUj;jp nra;tjw;fhf tptrha khztu;fs; 7 Ngu;fspilNa &gh.1,400,000.00 

njhifia ngw;Wf; nfhLg;gjw;F epWtdj;Jf;F KbAkhfpaJ. ,e;j Ntiyj; jpl;lj;jpd; 

fPo;> 2015 [{iy khjk; tptrha khztu;fs; ,UtUf;F &gh. 135,960.00 ngWkjpahd 

thiof; fd;Wfs; gfpue;jspf;fg;gl;lJld;> &gh 375,250.00 ngWkjpahd “Nuh[h” kw;Wk; 

“n[u;guh” eLifg; nghUl;fs;;  HETC nraw; jpl;l epjpaj;jpd; fPo; tl;b ,y;yh fldhf 
toq;fg;gl;lJ.  

  

2016 Mk; Mz;bd; nraw; jpwd; 
 
2015 Mk; Mz;bd; Ntiyj;jpl;lj;jpdJ ,uz;lhk; fl;lj;jpd; fPo; &gh 2,000,000.00 

njhifia cs;slf;fg;gLk; tifapy; 2016 Mk; Mz;by; NkYk; &gh 600,000.00  njhif 
tptrhapfs; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpd; Clhf epWtdj;jpw;F tpLtpf;fg;gl;lJld; 

(KjyhtJ fl;lj;jpd; fPo; 2015 Mk; Mz;by; Vw;fdNt &gh 1,400,000.00 
toq;fg;gl;Ls;sJ) mjid jkJ nrhe;j tptrha tu;j;jfj;ij Muk;gpg;gjw;fhf 
njupTnra;ag;gl;l tptrha njhopy; Kaw;rpahsu;fs; %tupilNa (03) ,e;jj; njhif 2016 
[_iy khjk; gfpu;e;jspf;fg;gl;lJ. 
 

flid (tptrhapfs; ek;gpf;if nghWg;G epjpaj;jpdhy; (FTF)  toq;fg;gl;l fld; kw;Wk; 
eLifg; nghUl;fs; fld; vd;gd) mwtpl Muk;gpg;gjw;F Kd;du; 06 khj rYiff; fhyk; 
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tptrhapfSf;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 2016 Mk; Mz;by; xt;nthU tifahd fld;fSk; 
mwtplg;gl;bUf;Fk; tPjq;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.   

 
ml;ltiz - 14 

 

TJC khk;gor; nra;if Clhf fpupe;jp Xah jpl;lj;jpd; tptrhapfspd; tUkhdj;ij 

tu;j;jf kl;lk; tiu mjpfupf;Fk; Nehf;fpy; UCIARS, ePu;g;ghrdk; kw;Wk; fkj;njhopy; 
mikr;R kw;Wk; tiuaWf;fg;gl;l vy;yhty N`hu;lbfy;r;ru; jdpahu; fk;gdpapd; 

cjtpAld; 2016 Mk; Mz;by; TJC khk;gor; nra;if jpl;lk; njhlu;e;Jk; 
nraw;gLj;jg;gl;lJ. gapw;rpg; gl;liwfis elhj;Jjy; kw;Wk; cupa Neuj;jpy; fsg; 
gazq;fis Nkw;nfhs;tjd; Clhf tptrhapfSf;F Njitahd njhopy;El;g 
uPjpapyhd mwpitg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F epWtdk; eltbf;if Nkw;nfhs;fpd;wJ.  

 UCIARS ,d; Kd;dhs; gzpg;ghsuhd jpUkjp vk;.B.gpupae;jpfh mtu;fs; Nguhrpupau; 
vd;.Nf.gP.mjpfhuk;> Nguhrpupau; jPg;jp afe;jhty kw;Wk; nry;tp rkPupf;fh jprhehaf;f 
MfpNahupd; xj;Jiog;Gld; 2016 [dtup 01 Mk; jpfjp Kjy; 2016 Mf];l; 31 Mk; 

jpfjp tiuapyhd fhyg; gFjpf;Fs; “(TomEJC ,dk;) khk; goj;jpd; rijg; gFjp 
fgpy epwkhFtjw;fhd fhuzj;ijf; fz;Lgpbj;jy; kw;Wk; Neha;j; jLg;G 

rk;ge;jkhd Muha;r;rp”  Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.      

 

2016.12.31 jpfjpad;W (RED) Ntiyj; jpl;lj;jpd; gzpahl; njhFjp gw;wpa tpguk; 
fPo; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

 

,yf;fk; ngau;                                 gjtp 

1 jpU. N[.vy;.vr; 
eprhe;j 

cjtp ghlnewp xUq;fpizg;ghsu; / fw;if kw;Wk; 
xUq;fpizg;ghsu; /RED Ntiyj; jpl;lk; 
(31.03.2016 tiu) 
 

2 nry;tp ,Nuhrh 
rj;Jkyp  

Kfhikj;Jt cjtpahsu;/ RED Ntiyj; jpl;lk; 

ml;ltiz - 15 

 

 

fld; 

fld; 
ngw;w 
tptrh
apfsp
d; 

vz;zp
f;if 

nkhj;j fld; 
&gh 

2016.12.31 

jpfjpad;W  
mwtplg;gl 

Ntz;ba tPjk; 

(%) 

2016.12.31 

jpfjpad;W  
mwtplg;gl;l 

tPjk; (%) 

KjyhtJ fpuhkpa njhopy; 

Kaw;rp mgptpUj;jp; (RED)”fld; 
12 1,200,000.00 100% 92% 

FTF fld;- Kjy; fl;lk; 07 1,000,000.00 100% 85% 

FTFfld;-,uz;lhk; fl;lk; 10 1,000,000.00 93% 53% 

FTFfld;- %d;whk; fl;lk; 07 1,400,000.00 31% 18% 

eLifg; nghUl;fs; fld; -2014 03 256,600.00 81% 48% 

eLifg; nghUl;fs; fld; -2015 05    511,210.00 44% 29% 

FTFfld;-ehd;fhk; fl;lk; 03 600,000.00 rYiff; 
fhyk; 

rYiff; 
fhyk; 
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2.3 ehw;W Nkil / ,urhad Ma;T $l nraw;jpwd; 

 

fl;lisr; rl;lj;jpd;gb 2008 Mk; Mz;by; tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa 
tpQ;Qhd fw;iffs; epWtdk; epWtg;gl;bUg;gpDk;> Vio kw;Wk; fpuhk tptrhapfspd; 
r%f nghUshjhu epiyia mgptpUj;jp nra;tjw;fhf mtu;fis Cf;Ftpf;Fk; 
Nehf;fpy; nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofj;jpd; xU nraw;jpl;lkhf 1998 ,y; jpR tsu;g;G 
myF xd;W Muk;gpf;fg;gl;lJ. 2001 ,y; tpQ;Qhd gPlj;jpd; jhtu tpQ;Qhd 
jpizf;fsj;jpdhy; gjpyPlhf epWtdj;jpy; jpR tsu;g;G thio kw;Wk; fUizf; 
fpoq;F ehw;W  mwpKfk; nra;J nfhLf;fg;gl;lJ. 2003 Mk; Mz;L njhlf;fk; 
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; topfhl;ly; kw;Wk; Nkw;ghu;itapd; fPo; jdJ Ra 
cw;gj;jpia ntspapLtjw;F  epWtdj;jpdhy; KbAkhfpaJ. Gjpjhf epakdk; ngw;w 
Ma;T $lg; gzpahsu;fis gapw;Wtpg;gjw;F epWtdj;jpdhy; gzp njhlu;ghd gapw;rp 
toq;fg;gLfpd;wJ.  

2016.12.31 Mk; jpfjpad;W ehw;W Nkil kw;Wk; ,urhad Ma;T$l gzpahl; 
njhFjp gw;wpa tpguk; fPNk fhl;lg;gl;Ls;sJ 

,yf;fk;                    ngau;                gjtp   

1 jpU vr;. Nuh`zjPu Muha;r;rp cjtpahsu; 
(jpizf;fsj; jiytu;) 

2 jpU uP.V.Nf.it. ,Jdpy; fsj; jiytu; 

3 jpUvr;.Nf.v]; ,rhu fs cjtpahsu; 

4 jpU gP.lg;.V. rkpe;j [ayj; njhopy; El;g cjtpahsu; 

5 jpUgP.[P. RrpuFkhu njhopy; El;g cjtpahsu; 

6 jpUV.vd; mNgFztu;jd  jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

7 jpUkjp vr;.Nf. rke;jp jpypdp 
Fkhup  

jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

8 jpUkjp vk;.[P.rp.rju;rdp  jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

9 jpUkjpV.gpaq;fh Rju;rp  jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

10 nry;tp A+.mDrh Utdp  jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

11 jpUkjp lg;.vr;.jp];dh re;jkhyp jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

12 nry;tp I.[P.jpypdp epNuhrh Fkhup jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

13 nry;tp X.gP epY}fh Rghrpdp jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

14 nry;tp B ,rhjp epky;fh jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

15 nry;tp Nf.gP.cNjdp eprd;]yh jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

16 nry;tp Mu;.V. kJrudP jpy;`huh  jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

17 nry;tp lg;.[P.JyQ;ryP jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

18 nry;tp  lg;.vr;.tpr;rpj;uh fy;gdP jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

19 nry;tp ,]q;fh rNkjdp njhlk;Ng jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

20 nry;tp vd;.v];.ngNuuh jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

21 nry;tp vr;.Mu;. mfPrh kJkhyp jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

22 nry;tp lg;.v];.kJrhzp jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

23 nry;tp Nf.vy;.V.mDuhjh jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

24 nry;tp lg;.Nf.vk;.r\pfyh jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

25 nry;tp gP.vk;.Jrpj;jh jpR tsu;g;G cjtpahsu; 
26 nry;tp [P.V.tpKf;jp \hypf;fh  

 
 
 
 nry;tp nry;tp  

jpR tsu;g;G cjtpahsu; 
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27 nry;tp lg;.vr;.A+.nfs\y;ah jpR tsu;g;G cjtpahsu; 

28 jpU. vd;.v];.gpujPg;  fs cjtpahsu; 

ml;ltiz - 16 

 

2016 Mk; Mz;bd; nraw;jpwd; 

%d;W Ma;T$lq;fspd; %yk; cw;gj;jp nra;ag;gl;l fd;Wfs; gw;wpa mwpf;if 
(vz;zpf;if) 

khjk; Ma;T $lk; 01 Ma;T $lk; 02 Ma;T $lk; 03 nkhj;jk;  

[dtup 8,748 8,030 3,816 20,594 

ngg;utup 8,153 8,574 3,749 20,476 

khu;r; 9,618 5,300 2,000 16,918 

Vg;uy; 8,115 - 2,700 10,815 

Nk 8,488 8,167 2,424 19,079 

[_d; 8,539 8,010 2,810 19,359 

[_iy 8,342 7,979 3,429 19,750 

Mf];l; 8,362 7,643 4,870 20,875 

nrg;lk;gu; 8,142 10,751 5,287 24,180 

Xf;Nlhgu; 8,870 8,035 6,576 23,481 

etk;gu; 9,374 4,222 5,211 18,807 

brk;gu; 5,835 7,011 5,254 18,100 

nkhj;jk; 100,586 83,722 48,126 232,434 

                                                   ml;ltiz - 17 

 

%d;W Ma;T$lq;fspd; %yk; cw;gj;jp nra;ag;gl;l fd;Wfs; gw;wpa xg;gPL 

 

cU.,y. 02 
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2016 Mk; Mz;bd; nraw;jpwd; 
 

Ma;T $lk; 01 Ma;T $lk; 02 Ma;T $lk; 03
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Ma;T $lk; 01 kw;Wk; 02  Clhf xU khjj;jpy; 8000 fd;Wfis  cw;gj;jp 

nra;tjw;F eltbf;if vLj;jJld;> Ma;T $lk; 03 xU khjj;jpy; 4000 fd;Wfis  

cw;gj;jp nra;tjw;F vjpu;ghu;f;fpd;wJ. Ma;T$lk; 01 jdJ ,yf;fpd; 104.77% 

tPjj;ij mile;Js;sJld;> Ma;T $lk; 02 jdJ ,yf;fpd; 87.21% tPjj;ij 

mile;Js;sJ. Ma;T $lk; 03 jdJ ,yf;fpd; 100.26% tPjj;ij mile;Js;sJld;> 

%d;W Ma;T$lq;fs; gw;wp nghJthf Nehf;Fk;NghJ 2016 Mz;bw;fhd  ,yf;fpd; 

96.85% tPjj;ij mile;Js;sJ. 

 

fle;j Ie;J tUl fhyj;jpy;  ehw;W cw;gj;jpia xg;gPL nra;jy; (vz;zpf;if) 

khjk; 2012 2013 2014 2015 2016 

[dtup 15,077 15,388 18,514 20,315 20,594 

ngg;utup 16,370 15,923 18,209 20,127 20,476 

khu;r; 15,561 15,709 18,960 20,611 16,918 

Vg;uy; 15,105 12,015 14,275 12,580 10,815 

Nk 12,055 21,158 10,043 14,852 19,079 

[_d; 6,953 12,042 10,550 14,218 19,359 

[_iy 4,957 13,370 12,791 12,029 19,750 

Mf];l; 9,161 17,665 7,770 14,021 20,875 

nrg;lk;gu; 7,870 15,769 18,831 18,030 24,180 

Xf;Nlhgu; 12,731 20,617 25,300 22,427 23,481 

etk;gu; 17,157 21,961 23,106 21,557 18,807 

brk;gu; 15,129 10,878 26,409 21,339 18,100 

nkhj;jk; 148,126 192,495 204,758 212,106 232,434 

                                                ml;ltiz - 18 

 

cU.,y. 03 

fle;j Ie;J Mz;Lfspy; Nrfupf;fg;gl;l juTfspd;gb> [dtup Kjy; Vg;uy; tiu 
kw;Wk; nrg;lk;gu; Kjy; brk;gu; tiuAk; ,ilg;gl;l  khjq;fspy; cau; Nfs;tp 
,Ug;gijf; fhz KbfpwJ. mjdhy; cau; Nfs;tp fhzg;gLk; fhyj;jpy; ehw;W 
Nkilfspy; ,Ue;J ntspaplg;gLk; fd;Wfspd; vz;zpf;ifia mjpfupg;gjw;F 
cw;gj;jp jpl;lk; khw;wpaikf;fg;gl;Ls;sJ. Ma;T$lj;jpy; ,Ue;J fd;W tpepNahfk; 
tpw;gidf;F Vw;g tUlk; KOtJk; khw;wkiltJld; mJ kio> Nfhil Nghd;w 
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#oy; fhuzpfs; kw;Wk; thiog; goq;fspd; re;ij tpiy kw;Wk; kf;fspd; 
kdg;ghq;F Nghd;w fhuzq;fspy; jq;fpapUf;fpd;wJ. 

2016 Mk; Mz;by; thio cw;gj;jpia xg;gpl;L Nehf;Fjy; 

2016 Mk; Mz;by; nkhj;j cw;gj;jpapy; 98.59%  tPjk; Gspthioahf ,Ug;gJld;> 

„Nfhopf;Fl;L‟ thiof; fd;W 1.41%  tPjk; khj;jpukhFk;. 
 

fle;j Mz;Lld; xg;gpl;L Nehf;Fk;NghJ 2016 ,y; ehw;W cw;gj;jp 20,328 ,dhy; 
mjfupj;Js;sikf;F njspthd rhl;rpfs; fhzg;gLfpd;wd. mNj Nghd;W jpR 
tsu;g;G thiof; fd;Wfisf; nfhs;tdtpd;NghJ tptrhapfs; Kfq;nfhLf;f 
NeupLk; jhkjj;ij jLg;gjw;fhf Gjpa nray;topKiwnahd;W (gUtfhy 
cw;gj;jpapd; msit mjfupj;jy;) mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.  

 
 
ehw;W tpw;gid xg;gPL 

 

jpR tsu;g;G thiof;fhd Nfs;tp fhyepiy khw;wj;jpy; jq;fpapUg;gJld; kio 
fhyj;jpy; (nrg;lk;gu; ,Ue;J Vg;uy; tiuAk;) mjpf Nfs;tpAk; Nfhil fhyj;jpy; 
(Nk njhlq;fp Mf];l; tiu) Fiwe;j Nfs;tpAk; epyTfpd;wJ. kio tPo;r;rpg; 
Nghf;F gapu;r; nra;if kPJ Neubj; jhf;fj;jpid Vw;gLj;JtJld;>  tptrhapfs; 
kio fhyj;jpy; mjpfkhd msT jpR tsu;g;G thioiaNa eLfpd;wdu;. ,f;fhyg; 
gFjpapy; tpN\lkhf brk;gu; kw;Wk; Vg;uy; gz;biff; fhyj;jpy; thiog; 
goj;Jf;fhd Nfs;tp epyTtjdhy; me;jf; fhyg; gFjpia ,yf;fhff;nfhz;L 
tptrhapfs; thior; nra;ifapy; <LgLfpd;wdu;. mjdhy; ,t;thwhd cfe;j 
fhyepiyf; fhuzq;fs; kw;Wk; re;ijapd; Nfs;tp vd;gdtw;iw fUj;jpw; nfhz;L 
tptrhapfs; jpR tsu;g;G thiof; fd;Wfis nfhs;tdT nra;fpd;wdu;.   

 

khjk; 2013 
(vz;zpf;if) 

2014 

(vz;zpf;if) 
2015 

(vz;zpf;if) 
2016 

(vz;zpf;if) 
[dtup 14080 10,823 14,672 21,738 

ngg;utup 13119 6,816 18,427 17,950 

khu;r; 13241 2,715 19,835 14,924 

Vg;uy; 15641 7,697 20,579 13,721 

Nk 9410 7,113 12,531 12,830 
[_d; 8419 3,381 15,132 13,527 

[_iy 14592 3,680 12,682 11,490 
Mf];l; 11242 18,404 12,954 19,465 
nrg;lk;gu; 12992 11,766 20,943 18,837 

Xf;Nlhgu; 14812 18,498 15,151 22,040 
etk;gu; 15676 25,705 16,656 17,327 

brk;gu; 14491 13,369 24,595 20,884 

nkhj;jk; 157,715 129,967 204,157 204,733 

                                                ml;ltiz - 19 
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cU.,y. 04 

 

ehw;W tpw;gid mbg;gilapy; xg;gPL – 2016 

 

tpguk; 
fd;Wfspd; 
vz;zpf;if 

  ehw;W tpw;gid  100> 10,219 
  ehw;W tpw;gid  100< 193,938 
                                             ml;ltiz - 20    

 

                                     cU.,y.  05  

,dq;fspd; mbg;gilapy; thiof; fd;W tpw;gid - 2016 

,dk; 
fd;W 
vz;zpf;if 

Gsp 202751 

Nfhopf;Fl;L 1904 

DC 78 
ml;ltiz - 21 
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cU.,y.   06 

2016 Mk; Mz;by; jpR tsu;g;G thiof; fd;Wfs; tpw;gid %yk; &gh 15.06 kpy;ypad; 
tUkhdj;ij cioj;Jf;nfhs;tjw;F epWtdj;jpdhy; KbAkhfpaJ.  fs kl;lj;jpy; 
Neha;fs; njhw;Wjy; Fiwe;j kl;lj;jpy; epyTtjd; fhuzkhf Gsp thio cau; Nfs;tp 
epyTk; xU ,dkhf ,Ug;gJld; Ie;J tUlq;fs; tiu cau; <l;ly; rhj;jpa tsj;ijf; 

nfhz;Ls;sJ. ,uz;lhk; guk;giuapd;NghJ Vw;gLk; nfhba Fusarium thLk; Neha; 
fhuzkhf jdp ehw;W Kfhikj;Jt Kiwapy; tptrhapfs; NfhopFl;L thiog; gapu;r; 

nra;ifapy; <LgLfpd;wdu;. Draft Cavendish thio ,dk; <u tyaj;Jf;F khj;jpuk; rpghupR 
nra;ag;gl;Ls;sJld;> mjw;F Fiwe;j Nfs;tp epyTk; Fiwe;j vz;zpf;ifapyhd <u 
tya tptrhapfSf;F epWtdj;jpdhy; trjpfs; toq;fg;gLfpd;wJ. 

jpR tsu;g;G thiof;fhd Nfs;tp ghuk;gupa ehw;W cw;gj;jpia tpl cau; kl;lj;jpy; 
fhzg;gLtJld;>   ePz;l fhy ,yhgk; <l;ly; kw;Wk; Neha; tha;g;gLjy; FiwT 
fhuzkhf Gsp thiof;fhf epyTk; Nfs;tp mjpfupj;Js;sJ. epWtdj;Jld; njhlu;Gnfhz;L 
eltbf;if Nkw;nfhs;Sk; tptrhapfspy; ngUk;ghd;ikahNdhupd; nfhs;tdT Mw;wy; kpff; 

Fiwe;j kl;lj;jpy; (52%)  epytpaJld; nkhj;j fd;W tpw;gidiaf; 

ftdj;jpw;nfhs;Sk;NghJ mJ5%  gq;fspg;G (gpujpepjpj;Jtk;) khj;jpukhf ,Ue;jJ.   

epWtdj;jpd; Clhf Fiwe;j tpiyapy; cs;ehl;L tptrhapfSf;F thiof; fd;Wfisg; 
ngw;Wf; nfhLf;fg;gLtJld;> ,yq;ifapd; J}ug; gpuNjrq;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp gy 
tptrhapfs; epWtdj;Jld; ,ize;J eltbf;if Nkw;nfhs;fpd;wdu;. jpR tsu;g;G 
njhopy;El;gk; gw;wp tptrhapfSf;F mwptpidg; ngw;Wf; nfhLg;gjw;F epWtdj;jhy; ,jw;F 
Kd;du; tlf;F> fpof;F kw;Wk; Cth khfhzq;fspy; gapw;rp nrayku;Tfs; 
elhj;jg;gl;lJld; mg; gpuNjrq;fspy; thio cw;gj;jp nra;tjw;F tptrhapfis 
Cf;fg;gLj;jp fsj;jpy;  gapu; nra;tjw;F mtu;fSf;F Gsp thiof; fd;Wfd; toq;fg;gl;ld. 
vkJ fsg; gzpahl; njhFjpapduhy; me;jg; gapu; nra;if Kiwahf xOq;FgLj;jg;gl;L 
mtu;fSf;F Njitahd MNyhridfs; kw;Wk; topfhl;ly;fs; toq;fg;gLfpd;wd. ,e;j 
tptrhapfspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nfhs;tdTf;;fika mtu;fs; fPo; Fwpg;gplg;gLk; 
tifapy; tifg;gLj;jg;gl;ldu;. 
 

    
cU.,y.    07  
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jpR tsu;g;G thio gapupLk; tptrhapfis ehL KOtJk; tpupTgLj;Jk; Nehf;fpy; 
,e;j epWtdj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s fs cj;jpNahj;ju;fshy; KO ehl;bYk; 
Kiwahd fsr; Rw;Wg; gzaq;fis xOq;F nra;ag;gl;Ls;sJ. 

 

 2016 Mk; Mz;bd; nraw; jpwd;  (jpR tsu;g;G cw;gj;jp myF)  

 

1. Gjpa njhopy;El;gj;ij mwpKfQ; nra;tjw;fhf gy;NtW fz;fhl;rpfspy; 
epWtdk; gq;Fgw;wpAs;sJ. 

i. Xa;T+jpak; ngWNthu; jpdk; - fszpKy;y 

ii. tu;j;jf rig - `k;ghe;Njhl;il   

iii. Gdpj mNyhrpa]; fy;Y}up - fhyp  

2. ,e;j myfpd; Clhf jz;L ntl;L Kiw %yk; xU tif ghfw;fha; (Spine 

Gourd) cw;gj;jpia Muk;gpj;Js;sJld; me;j njhopy;El;gj;jpd; Clhf 5>500 
fd;Wfis cw;gj;jp nra;a KbAkhfpaJ. me;jf; fd;Wfis tpw;gid nra;jjd; 
%yk; &gh 0.28 kpy;ypad; tUkhdj;ij ciof;f KbAkhfpaJ. 156 njhopy; 
Kaw;rpahsu;fs; me;jf; fd;Wfisf; nfhs;tdT nra;jdu;.    

3. ,e;jg; gpuptpdhy;  ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l fyg;gpdkhd(i`g;upl;)  “Red Royal” 

gg;ghrp tpj;jpd; Clhf 7>125 fd;Wfs; cw;gj;jp nra;ag;gl;ld. me;j gg;ghrpf; 

fd;Wfis tpw;gid nra;jjd; %yk; &gh 0.3 kpy;ypad; tUkhdj;ij ciof;f 
KbAkhfpaJ. 97 njhopy; Kaw;rpahsu;fs; me;jf; fd;Wfisf; nfhs;tdT 
nra;jdu;.    

4. fhshd; cw;gj;jpf;fhf cjtp toq;Fk; NritahdJ jpR tsu;g;G cw;gj;jpg; 
gpuptpdhy; nghJ kf;fSf;fhf toq;fg;gLk; kw;WnkhU NritahFk;. mjD}lhf 
2016 Mk; Mz;by; fhshd; gapupLNthu; rq;fj;jpd; mq;fj;jtu;fspd; 
vz;zpf;ifia 42 tiu mjpfupg;gjw;F KbAkhfpaJ. fhshd; cw;gj;jpf;Fj; 
Njitahd %yg; nghUl;fs; fpuhkpa njhopy; Kaw;rpahsu;fspilNa 
gfpu;e;jspg;gjw;F ,e;j myfpdhy; KbAkhfpaJ.  

 

fhshd; tpj;Jf;fs; igfspd; vz;zpf;if  - 1,783  

MgSO4/CaCO3 -  335 fp.fpuhk; 

gUj;jp - 65 fp.fpuhk; 
,wg;gu; gl;b  - 2 fp.fpuhk; 

nghyp Gnuhg;ypd;  - 22,500 

 

5. gy;fiyf;fof khztu;fs;> ghlrhiy khztu;fs; kw;Wk; nghJ kf;fis 
mwpTWj;Jk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; gapw;rp nrayku;Tfs; elhj;jg;gl;ld. 

tif ( 
nrayku;Tfs; / 

gapw;rpj; jpl;lq;fs;/ 
fs khjpupfs;/ Clf 
epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fs;)   

epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; ngau;  gq;Fgw;wpNahupd; 
vz;zpf;if  

,yf;fhff; nfhs;sg;gl;l 
FO 

gapw;rp 
nrayku;Tfis 

elhj;Jjy; 

fhshd; gapu;r;nra;if 
rk;ge;jkhd nrayku;T  48 

jp];]k`huhk> 
`k;ghe;Njhl;il fhshd; 
cw;gj;jpahsu;fs; 

 

jpR tsu;g;G thiog; 
gapu;r; nra;if njhlu;ghd 
fs khjpup  

35 
kl;lf;fsg;G kw;Wk; 
nkhduhfiy jpR 
tsu;g;G thio 
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ml;ltiz - 22  

 

 

 

  

 gapupLgtu;fs; 

 
ghfw;fha; (Spine Gourd) 
gapu;r;nra;if rk;ge;jkhd 
nrayku;T 

50 
nkhduhfiy ghfw;fha; 
(Spine Gourd)  
gapupLgtu;fs; 

 
jpR tsu;g;G thio 
cw;gj;jp njhopy;El;gk;  
rk;ge;jkhd nrayku;T   

446 

u/ vyghj;j kfh 
tpj;jpahyaj;jpd;>ENfnfh
l nrd;l; N[hrg; 
ngz;fs; fy;Y}upapd; 
kw;Wk; fhyp/ upr;kd;l; 
fy;Y}upapd; khztpfs;  

 
jpR tsu;g;G thio 
cw;gj;jp njhopy;El;gk;  
rk;ge;jkhd nrayku;T   

151 

rp/ QhNdhja 
tpj;jpahyak;, f/= 
uj;dghy tpj;jpahyak;, 
nkh/ rhkhNjtp kfh 
tpj;jpahya khztpfs;   

 
jpR tsu;g;G thio 
cw;gj;jp njhopy;El;gk;  
rk;ge;jkhd nrayku;T   

131 

Nf/ fy;ahzp kfh 
tpj;jpahyaj;jpd; kw;Wk; 
`/NjuGj;j Njrpa 
ghlrhiy khztu;fs; 

 
jpR tsu;g;G thio 
cw;gj;jp njhopy;El;gk;  
rk;ge;jkhd nrayku;T   

12 gz;lhutis njhopw; 
gapw;rp epiyak;  

 
jpR tsu;g;G thio 
cw;gj;jp njhopy;El;gk;  
rk;ge;jkhd nrayku;T   

124 

clfk tya fy;tp 
mYtyfg; gpupT kw;Wk; 
`k;ghe;Njhl;il tyaf; 
fy;tpg; gpuptpd; 
Mrpupau;fs;  

Vidait(Fwpg;gpl
Tk;) 

Gjpa njhopy;El;gj;ij 
mwpKfQ; nra;jy; 
rk;ge;jkhf mwpTWj;jy; 
jpl;lk;  

120 
= [atu;jdGu 
gy;fiyf;fof 
khztu;fs;  
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3. Muha;r;rp kw;Wk; Gjpa fz;Lgpbg;Gf;fs; 

2016 Mk; Mz;by; IARS Clhf elhj;jg;gl;l Muha;r;rpfs; (fy;tpg; gpupT)  

 tptrha njhopy;El;gg; gpuptpd; Clhf fPo; Fwpg;gplg;gLk; jiyg;Gf;fspd; fPo; 
Muha;r;rpfs; elhj;jg;gl;ld.  
 

1. kfhtyp „rP‟ tyaj;jpy; Nkyjpf gapu;nra;ifapy; <Lglhj tptrhapfSf;F Vw;gLk; 
jhf;fq;fs; rk;ge;jkhf tprhuiz Nkw;nfhs;sy;.    

2. fle;j xU jrhg;j fhyj;jpy; tptrhaj; Jiw rhu;e;j rl;lq;fs; kw;Wk; 
nfhs;iffspd; Clhf fjpu;fhkj;jpd; new; gapu;r; nra;if tptrhapfspd; tUkhdk; 
kPJ Vw;gl;Ls;s jhf;fq;fs; rk;ge;jkhf Ma;T nra;jy;.  

3. gapu; epyq;fspd; mbg; gFjpapy; itf;Nfhy; ,Ltjdhy; gapu; kw;Wk; tpisr;ry; 
nraw; jpwd; kPJ vw;gLk; jhf;fk;.   

4. gaWg; gapu;r; nra;ifapy; gy;NtW msTfspy; ku tpdhfpup (wood vinegar) 
gad;gLj;Jtjdhy; Vw;gLk; jhf;fk;   

5. ehw;W Nkilapy; tsUk; jpR tsu;g;G thiof; fd;Wfspd; tsu;r;rpf;fhf jputg; 
gris kw;Wk; epw ntspr;rj;ijg; gad;gLj;Jtjdhy; Vw;gLk; jhf;fk;.   

6. gj;Njfk tptrhag; gpuptpy; new; nra;iff;F murhq;fj;jpd; cu khdpak; 
toq;fg;gLjy; njhlu;ghf tptrhapfspd; kdg;ghq;F rk;ge;jkhf Ma;it 
Nkw;nfhs;sy;.  

7. `k;ghe;Njhl;il khtl;lj;jpy; kpsfha; gapu;r;nra;iff;fhf gy;NtW tifahd 
Nrjdg; grisia ,Ltjdhy; mJ kpsfha; gapu;r; nra;ifapd; nraw; jpwd; kPJ 
Vw;gLj;jk; jhf;fj;ij Ma;T nra;jy;.  

8. Nrjdg; gris gad;ghl;L tptrha Kiwiag; gpd;gw;wp gy;NtW gapuply; 
Kiwfspd; fPo; Fuf;fd; gapupLtjdhy; Vw;gLk; jhf;fk;.  

9. fle;j 05 tUl fhyj;jpDs; #upantt gpuNjr nrayfg; gpuptpy; tptrha 
epyq;fSf;F fhl;L ahidfspdhy; Vw;gl;Ls;s jhf;fj;ij kjpg;gPL nra;jy;. 

10. ,yq;ifapy; Ez;ghf epjpapay; fhuzkhf Vw;gl;Ls;s r%f> nghUshjhu 
uPjpapyhd jhf;fk;. 

11. ehw;W Nkilapy; tsUk; Gsp thiof; fd;WfSf;F rpypf;fd; mlq;fpa ,urhadg; 
grisiag; gad;gLj;Jtjdhy; Vw;gLk; jhf;fk;. 

12. tul;rpf; fhyepiy epiyikfspd; fPo; ky;ypifg; G+f; fd;Wfis ngUf;Fjy;.   

13. jf;fhspg; gapu;r; nra;iff;F gy;NtW Nrjdg; nghUl;fSld; capupay; fupia (bio 

char) ,Ltjdhy; mJ jf;fhspg; gapu;r; nra;if kw;Wk; tpisr;ry; kPJ nrYj;jk; 
jhf;fj;ij Ma;T nra;jy;. 

14. cile;j  mix fanning  ,dhy; Njapiy ngf;fl; (tea tablet) jahupj;jy; 

15. FUehfy; gpuNjrj;jpy; fpk;Gy;thdh ePu;j;; Njf;fj;jpd; kPd; tsu;g;ig mjpfupg;gjw;fhd 
Kfhikj;Jt jpl;lj;ij jahupj;jy;.  

16. ghupastpyhd ntw;wpiy  (piper betle) fd;Wfs; cw;gj;jpia Nkw;nfhs;Sk;NghJ 
ntl;bd ePsk; kw;Wk; rhbapd; msT rk;ge;jkhf kjpg;gPL Nkw;nfhs;sy;. 

17. xU tif ghfw;fha; (Momordica dioica L.) fd;Wfspd; Ntupd; tsu;r;rp Mw;wy; kPJ 
rhbfisg; gad;gLj;jy; kw;Wk; mz; fd;Wfis ntl;Lk; Kiw jhf;fk; nrYj;Jk; 
tpjk;.  

18. M I2 kpsfha; ,dj;jpd; (Capsicum annuum L) ju Nkk;ghl;bw;fhf Nrjd kz; 
Kfhikj;Jtj;jpd; jhf;fk;. 

19. mk;gyhe;Njhl;il gpuNjr nrayfg; gpuptpy; rPtNdhgha mgptpUj;jp kPJ jpR tsu;g;G 
thiof; fd;Wg; gapu;r;nra;ifapd; jhf;fk;. 

20. Rz;lf;fha; (Solanum torvum) tpij Kisf;fitj;jiy Cf;Ftpj;jy;.  

21. ntw;wpiyg; gapu;r; nra;ifapd;NghJ cau; juf; fd;Wfisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 

epical cutting ntl;Lf;fg; gjpyhf gy;tifik ntl;L Kiwfis gad;gLj;Jtjw;fhd 
Mw;wy; rk;ge;jkhd kjpg;gPL. 

22. Myristica fragrans %yk; fhw;W Ntu;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Ntu;fSf;F 
N`hu;Nkhd; gad;gLj;Jtjdhy; vw;gLk; jhf;fk;. 
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23. fk;g`h khtl;lj;jpd; cd;dUtaha tay;fs; gapuplg;glhJ 
iftplg;gl;bUj;jYf;fhd fhuzq;fis Muha;jy;.   

24. G+r;R tifnahd;wpdhy; tpijfspd; ntspg;Gwkhf %Ltjw;Fg; nghUj;jkhd tPjk; 
kw;Wk; rptg;G kpsfha; tpijfis ngUf;fjy; kPJ Vw;gLk; jhf;fj;ij ,dq;fz;L 
nfhs;Sjy;.  

25. fd;Wg; gUtj;jpy; jpR tsu;g;G thiofspd; tsu;r;rpf;fhf gy;NtW epw 
ntspr;rq;fis gad;gLj;Jtjdhy; Vw;gLk; jhf;fk;. 

26. fd;Wg; gUtj;jpy; jpR tsu;g;G thiof;F jputg; gris kw;Wk; ntspr;rk; njhlu;ghd 
jhf;fj;ij kjpg;gPL nra;jy;.  

ntspaPLfs; 

1. ,yj;jpuzpay; fw;iff;F tptrhapfis ,iaghf;fkilar; nra;jy; rk;ge;jkhf 
Vd;.gP.tpjhzgjpud> v];.vy;.etuj;d> v];.V.gP. ney;fh MfpNahu; ,yq;ifapy; 

Nkw;nfhz;l tpla Ma;T (2016)> BCAS ru;tNjr tUlhe;j Muha;r;rp khehL> 

ISBN: 978-95-579-7101-8, ISSN: 2465-6542,  gf;fk; 107.  

 Muha;r;rpj; Jiw : tptrhaj; njhopy;El;gk;  

 

Muha;r;rpj; jiyg;G:  (TomEJC ,dk;) khk;goq;fspd; rijg; gFjp fgpy epwkiljy; - 
mjw;fhd fhuzq;fs; kw;Wk; fl;Lg;ghL gw;wpa Muha;r;rp.  

Muha;r;rpahsu;fs; : Nguhrpupau; vd;.Nf.gP.mjpfhuk;> Nguhrpupau; jPg;j;jp afe;jhty> 
nry;tp rkPupf;fh jprhehaf;f> jpU.vk;.B.gpajpyf;f. 

fhy vy;iy:  2016 [dtup 01 - 2016 Mf];l; 31  

RUf;fkhd mwpKfk;: 

 

mWtil nra;ag;gl;l  TomEJC ,dj;jpw;Fupa khk;goq;fspd; rijg; gFjp fgpy epwkhFk; 
epiyik mjpfupj;Js;sik njupa te;Js;sJ. ,e;j epiyik jpRf;fs; 

nkd;ikahFjy;> n[ypj; jd;ikiaf; nfhz;ljhf ,Uj;jyhdJ (spongy tissue or jelly 

seed)  Vida Neha; epiyikfisg; ghu;f;fpYk; NtWgl;ljhFk;. rpy gOj;j 
khk;goq;fspy; tpj;Jf;fs; Kistpl;bUe;jJld; ghjpg;Gf;Fl;gl;l jpRf;fspd; Nky; 
gf;Bupah tpUj;jpaile;jpUe;jikiaf; fhzf;$bajhf ,Ue;jJ. (ntspaplg;glhj 
juTfs;) gwpf;fg;gl;l khq;fha;fspy; Fwpg;gpl;l rjtPjkhdtw;wpy; fhapd; Edpj; jz;Lg; 
gFjp fgpy epwkhf ,Ue;jikAk;> khq;fhapd; Njhypd; %d;wpy; xU gFjp tiu fPo; 
Nehf;fp mJ gutpapUg;gjidAk; mtjhdpf;f KbAkhf ,Uf;fpd;wJ. mJ jtpu rpy 
khq;fha;fspd; Njhy; fWj;jpUj;jy;> rpy ,lq;fspy; ntbg;Gf;fs; kw;Wk; rpwpa Gs;spfs; 
Nghd;w mrhjhuz epiyikfis fhzf;$bajhfTk; ,Ue;jJ. ,e;j epiyikfs; 
kw;Wk; mt;thW Vw;gLtjw;F VJthd fhuzq;fs; kw;Wk; mtw;iwj; 
jLj;Jf;nfhs;tjw;fhd Kiwfs; Nghd;w fhuzq;fis ikakhff; nfhz;L ,e;j 
Muha;r;rp Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.     

 

 

Muha;r;rpapd; KbTfs;:  
 
,e;j Muha;r;rp eltbf;iffs; 2016 [dtup  khjk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 2015 etk;gu; 
khjk; khq;fha; gUt fhyk; Muk;gpj;jjJ Kjy; 2016 [dtup khjk; tiu epytpaJld; 
mf; fhyg; gFjpf;Fs; Neha;epiyikf;Fl;gl;l khq;fha;fis Ma;Tf;Fl;gLj;Jk; 
eltbf;if 2016 [dtup khjj;jpd; ,Wjpg; gFjptiu epfo;e;jJ. Njhypy; Neha; 
epiyikiaf; nfhz;bUe;j khq;fha;fs; rk;ge;jkhf ,f; fhyg; gFjpf;Fs; Ma;T 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. me;j G+Q;rzq;fs; my;yJ gq;f]; njhw;W Vw;gl;Ls;s 
khq;fha;fspypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. MdhYk; cs;Ns rij fgpy 

epwj;Jf;Fl;gl;bUe;j   (IPB)  khq;fha;fis vq;fshy; fhz Kbatpy;iy.   
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2016 [_d; khjj;Jld; Muk;gpf;fg;gl;l khq;fha; gUt fhyj;jpy; rij fgpy 

epwj;Jf;Fl;gl;bUe;j  (IPB)    khq;fha;fis vk;khy; fz;Lnfhs;s Kbe;jJ. me;j Neha; 
mwpFwpfs; rk;ge;jkhf Ma;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; njhw;W Vw;gl;bUe;j 
jpRf;fspypUe;J gf;Bupahf;fs; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;ld. rij fgpy epwj;Jf;Fl;gl;bUe;j 

(IPB) rpy khq;fha;fspd; tpj;J Kisj;jpUe;jJ. KbTfSf;fika rij fgpy 
epwkiljy; kw;Wk; tpj;J Kisj;jYf;fpilapy; VNjDnkhU njhlu;G 
,Uf;fyhnkd;gjid mtjhdpf;f Kbfpd;wJ. vt;thwhapDk; ,e;j Neha;f;fhd fhuzk; 
epytpa fLk; kioah? my;yJ rij fgpy epwkiljYf;Fl;gl;l khq;fha;fspd; 
Nkw;Gwkhf tsu;r;rpaile;Js;s gf;Bupahth? vDk; Nfs;tp vOe;jJ. rij fgpy 

epwj;Jf;Fl;gl;bUe;j  (IPB) mwpFwpfis fhz;gpj;j khq;fha;fspy; tpj;J Kisj;jiyf; 
Fiwf;Fk; Nehf;fpy; rpfpr;irahf xU thuj;jpw;F Kd;du; mjhtJ G+ G+j;J 11 
thuq;fspd; gpd;du; khq;fha;fis mWtil nra;jy; nghUj;jnkd rpghupR 
nra;ag;gl;bUe;jJ. G+ G+j;J 11 thuq;fspd; gpd;du; mWtil nra;ag;gl;l khq;fha;fspy; 

90% rjtPjkhdtw;wpy; tpj;J Kisj;jpUf;fhjpUe;jJld; 10% rjtPjkhdtw;wpy; 1 Mk; 
kl;l mstpy; Kisj;jpUe;jJ.     

 

khq;fhapd; Edpj; jz;Lg; gFjpapy;  Muk;gpj;J fPo; Nehf;fpg; gutp fPo; miug;gFjp 
fLk; fWg;G epwj;Jf;Fl;gl;L fgpy epwkhf khw Muk;gpj;jpUe;jJ. ,e;j epiyik Edpj; 
jz;L mOFk; NehapYk; khWgl;ljhFk;. ehk; mwpe;j tifapy; ,e;j Neha; epiyik 
,jw;F Kd;du; mwpag;gltpy;iy. Edpj; jz;Lg; gFjp Njhy; fgpy epwkhFk; Neha;f;F 

SEB cl;gl;bUe;j khq;fha;fspypUe;J G+Q;rzk; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJld; epw%u;j;j 

mwpFwpfs; my;yJ DNA tupir Kiwg; gFg;gha;itg; gad;gLj;jp ,dq;fhzg;gl;lJ. 
jw;fhypfj; jPu;thf khq;fha; tsu;r;rpailAk; re;ju;g;gj;jpy; gq;f]; ehrpdpahd  

Mancozeb ,id gad;gLj;JkhW rpghupR nra;ag;gl;lJ. mjdpilNa gOj;Jf;nfhz;L 

tUk;  kw;Wk; gOj;j khk;goq;fspd; Nkw;Gwkhf Phomopsis spot kw;Wk; Pestalotiopsis spot 

Nghd;w G+Q;rz Neha;fs; gutp tUtJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. mj;Jld; lenticels darkening  

Neha; epiyikf;Fl;gl;l khq;fha;fSk; mjdpilNa fhzg;gl;d. 
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4. gapw;rp> nrayku;Tfs; gzpahl;njhFjp Nkk;ghL 

I. Muha;r;rp cjtpahsu;> ,urhad Ma;$T$lg; nghWg;G cj;jpNahfj;ju; (jpR tsu;g;G 
fd;W ,urhad Ma;T$lk;) nry;tp v];.tP.[P.vd;.gpupaju;\dP jdJ fyhepjpg; gl;lf; 
fw;iff;fhf (jhtu kugpay; kw;Wk; ,dg;ngUf;fk;) 03 tUl fhyj;jpw;F rPdhtpd; 
G+[pnad; tptrhak; kw;Wk; tdhe;jpuq;fs; gy;fiyf;fofj;jpy; Nru;e;ju;. (2016 
nrg;nlk;gu; - 2019 [_iy tiu) 
 

II. epWtdj;jpd; gzpahl; njhFjpapd; xw;WikiatpUj;jp nra;Ak; Nehf;fpy; 
epWtdj;jpdhy; ifg;ge;J (nthypNghy;) Nghl;bnahd;W kw;Wk; tPu 
rhfrq;fSld;$ba tUl ,Wjp Rw;Wg; gaznkhd;W Vw;ghL nra;ag;gl;lJ.  

 

III. 2016 Mk; Mz;by; W`{Z gy;fiyf;fofj;jpy; eilngw;w CCPDHE (Mrpupau; gapw;rp 

epfo;r;rpj; jpl;lk;),w;F 02 rpNu\;l tpupTiuahsu;fs; gq;Fgw;wpaJld; mjid 
rpwg;ghf epiwT nra;jdu;. 

 

IV. jpR tsu;g;Gf; fd;Wfs; ,urhad$lj;jpd; kw;Wk; ehw;WNkilg; gpuptpd; Muha;r;rp 
cjtpahsu;fs;>  jpR tsu;g;G cjtpahsu;fs;> fs cj;jpNahfj;ju;fs; kw;Wk; 
njhopy;El;g cj;jpNahfj;ju;fspd; njhopy;El;g mwpit tpUj;jp nra;tjw;fhf 
Nguhjid> fd;ndhUt> G+q;fhg; gapu;fs; Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp epWtdj;jpy; 

(HORDI) “ELISA jhtu itu]; #rpifaply;” rk;ge;jkhd nra;Kiwg; gapw;rpiag; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tha;g;G toq;fg;gl;lJ.  

 

V. cjtpg; gjpthsu; kw;Wk; cjtp epjpg; nghWg;ghsu; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf; FOtpy; eilngw;w epu;khzr; nraw; jpl;lq;fs; rk;ge;jkhd ,uz;L ehs; 
gapw;rp nrayku;tpy; fye;Jnfhz;ldu;.    

 

VI. fs cjtpahsu;fshf NVQ  IV MtJ kl;lj;ij G+u;j;jp nra;tjw;fhd cupa gapw;rp 
kw;Wk; nra;Kiwg; gapw;rpapd; fPo; tptrhaj; jpizf;fsj;jpy; gapw;rpiag; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf MW (06) gapYdu;fSf;Fk; ifj;njhopYf;fhd jfty; 
njhopy;El;gg; gapw;rpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; tptrhaj; jpizf;fsj;jpdhy; tha;g;G 
toq;fg;gl;lJ.   

 

VII. tiuaWf;fg;gl;l `{nga; khfhz tpj;Jf;fs; fk;gdp kw;Wk; rPd kf;fs; Fbaurpd; 
tpQ;Qhdk; kw;Wk; njhopy;El;g mikr;rpd; Clhf 2016 [_iy 26 Mk; jpfjp 
elhj;jg;gl;l mgptpUj;jpaile;JtUk; ehLfSf;fhd gapu; tpijfs; njhopy;El;gk; 

rk;ge;jkhd ru;tNjr gapw;rpg; ghlnewpapy; UCIARS gzpg;ghsu; gq;Fgw;wpdhu;.  

 

VIII. MAu;Ntj kUj;Jtu;fspd; tsg; gq;fspg;Gld; “MNuhf;fpakhd tho;f;iff;fhd 

czTg; gof;fq;fs;” rk;ge;jkhf UCIARS gzpahl; njhFjp mq;fj;jtu;fSf;F xU 
ehs; nrayku;nthd;W elhj;jg;gl;lJ.  

 

IX. Njrpa cw;gj;jpj;jpwd; nrayfj;jpdhy; “gRik cw;gj;jpj;jpwd;” rk;ge;jkhd xU ehs; 
nrayku;nthd;W  elhj;jg;gl;lJ.   

 

X. jpR tsu;g;G njhopy;El;gk; rk;ge;jkhd jfty;fis njspTgLj;jpf;nfhs;tjw;fhf 
rpy ghlrhiy khzt khztpfs;> tptrhaj; jpizf;fsj;jpd; rpy; kw;Wk; 
gy;fiyf;fof khztu;fs; epWtdj;jpw;F tUif je;jdu;.  
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5.  etPdkag;gLj;jy; kw;Wk; epu;khzpj;jy; nraw;jpl;lq;fs; 

 

ml;ltiz ,y. - 23 

 

  

,y. nraw;jpl;lj;;jpd; ngau; Vida tplq;fs;  

01 jw;Nghija tpjhjh fl;blj;ij 
tpupTgLj;jy; kw;Wk; Gduikj;jy; 

nraw; jpl;lj;jpw;fhd nryT &gh 26 

kpy;ypad;. (VAT ,d;wp) 
xg;ge;jjhuu; : R`j vz;lu;gpiur]; 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;:  90% 

epjprhu; Kd;Ndw;wk; : 65% 

02 jpR tsu;g;G ,urhad$lj;jpw;fhd 
%d;W khbf; fl;blj;ij epu;khzpj;jy; 
(jpl;lkply; kw;Wk; epu;khzk;) 

nraw; jpl;lj;jpw;fhd nryT &gh 

150 kpy;ypad;. (VAT ,d;wp) 
 
nfhs;tdT rigapdhy; Vy 
Mtzq;fs; mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sJ.  

03 cjtpg; gjpthsu; kw;Wk; cjtp epjpg; 
nghWg;ghsu; mYtyfj;jpd; gioa 
$iuia Gduikj;jy;.  

 

04 jw;Nghija ehw;WNkilia 
tpupTgLj;jy; 

nraw; jpl;lj;jpw;fhd nryT &gh 
2.3 kpy;ypad;. 
(kjpg;gPL nra;ag;gl;l nryT kw;Wk; 
nraw; jpl;lj;jpw;F Kfhikj;Jt 
rigapd; mq;fPfhuk; 

fpilf;fg;ngw;Ws;sJ.)  
 05 jw;NghJ fhzg;gLk; cj;jpNahfG+u;t 

,y;yj;ij tptrhaj; njhopy;El;gg; 
gl;lg; ghlnewpf;fhd tpupTiu 
kz;lgk; kw;Wk; mbg;gil 
,urhad$lkhf tpupTgLj;jy; kw;Wk; 
etPdkag;gLj;jy;. 

nraw; jpl;lj;jpw;fhd nryT &gh 26 
kpy;ypad;. 
(kjpg;gPL nra;ag;gl;l nryT kw;Wk; 
nraw; jpl;lj;jpw;F Kfhikj;Jt 
rigapd; mq;fPfhuk; 

fpilf;fg;ngw;Ws;sJ.)  
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6. epjp 

 

m. kPz;LnlOk; nryTfs; gw;wpa tptuk;  

tplak; 2015(&.) 2016(&.) 

MSf;fhd rk;gsk; 19,633,992.00 31,406,148.00 
gpuahzr; nryT 300,346.00 572,129.00 
toq;fy;fs; 2,308,578.00 4,362,589.00 
guhkupg;G 1,490,869.00 1,434,472.00 
xg;ge;j Nritfs; 3,161,097.00 5,245,664.00 
Vidait 4,597,346.00 5,061,188.00 
nkhj;j njhif 31,492,228.00 48,082,190.00 

ml;ltiz ,y. - 24  

 

M. %yjdr; nryTfs; gw;wpa tptuk;  

 

tplak; 2015(&.) 2016 (&.) 

%yjd 
xJf;fPL 

Vida 
xJf;fPL 

fl;blk; kw;Wk; mikg;Gf;fis 
RtPfupj;jy; kw;Wk; Nkk;ghL 

 
29,948,298.00 

 
2,114,728.00 

 
- 

Nkhl;lhu; thfdk; - 469,998.00 1,729,123.00 
Ma;T $lk; kw;Wk; fw;wy;  1,269,674.00 2,523,411.00 1,570,997.00 
fzpdp 307,000.00 - - 
Miy ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; 

29,900.00 2,437,584.00 217,670.00 

nghUj;Jiffs; kw;Wk; cg 
fUtpfs; 

633,883.00 - - 

jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs; 

3,759,348.00 - - 

tpLjpr; nraw; jpl;lk;   - - - 
jsghlq;fs;  - - - 69,784.00 
mYtyf cgfuzq;fs; - 410,898.00 2,818,148.00 
jsghlq;fs;  kw;Wk; cg 
fUtpfs; 

- 237,790.00 523,750.00 

tpisahl;L cgfuzq;fs;  - 1,200.00 - 
Gj;jfq;fs; - 643,068.00 - 
fhzpf;fhd mbg;gilr; nryT  - 583,715.00 - 
jw;NghJ nraw;gLj;jg;gLk; 
gzpfs;  

- 19,727,408.00 - 

nkhj;jk;  35,948,103.00 21,604,079.00 57,552,182.00 

ml;ltiz ,y. - 25  
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,. nraw;jpl;l nryT gw;wpa tptuk; (cs;ehl;L / ntspehl;L epjpak;) 

 

ngau; TCE &.  2016 Mk; 
Mz;bd; 
nryT  

2016.12.31 
jpfjpad;W 

nkhj;j nryT   

ngsjPf% 
(2016)  

jw;Nghija tpjhjh 
fl;blj;ij tpupTgLj;jy; 
kw;Wk; Gduikj;jy; 
(GOSL epjpak;) 
 

 

 

26,000,000.00 

 

15,512,884.62 

 

 

15,512,884.62 

 

 

90% 

nkhj;jk; 26,000,000.00 15,512,884.62 15,512,884.62 

ml;ltiz ,y. - 26  

 

 <. epjprhu; Kd;Ndw;wk; gw;wpa tpguk; (<l;ba tUkhdk;) 

tUkhd %yk; 2015 Mz;bd; 
xJf;fPL  
(&.) 

2016 Mz;by; 
Nrfupg;G  
(&.) 

FiwT)/Nkyjpfk; 
(&.) 

IARS - rhd;wpjo; 
ghlnewp 

 

11,047,000.00 

 

3,402,538.00 
(7,614,462.00) 

jpR tsu;g;G thiof; 
fd;W tpw;gid   

 

22,000,000.00 

 

15,865,488.00 
(7,179,512.00) 

Vida tUkhdk; 2,815,000.00 1,003,417.00 (1,811,583.00) 

nkhj;j njhif 35,862,000.00 20,271,443.00 (16,605,557.00) 

ml;ltiz ,y. - 27 

 

c. epjpr; nraw;jpwd; gFg;gha;T - 2016 

tplak; #j;jpuk; xU 
khztUf;fhd 
nryT (&gh) 

xU khztUf;fhd kPz;nlOk; nryT 
(RE) 

RE/khztu; njhif  206,180.60 

xU khztUf;fhd %yjdr; nryT 
(CE) 

CE/ khztu; njhif  120,448.75 

nkhj;j njhif  326,629.35 

ml;ltiz ,y. - 28  

   

C. 2016 Mk; Mz;by; epWtdk; ngw;Wf;nfhz;l cl;fl;likg;G trjpfs; gw;wpa 

tpguk;   

cl;fl;likg;G trjpfs; tptuk; nryT (&.)  ngsjPf Kd;Ndw;wk; 

(%) 

fl;blq;fs; kw;Wk; fl;likg;Gf;fis 

tpupTgLj;jy;  

2,114,728.00 100% 

Vidait (Fwpg;gplTk;) 19,727,408.00 100% 

ml;ltiz ,y. - 29  



 

 

 

 

 

,Wjpf; fzf;F - 2016 
 

 

 

 

 

 

 

nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha 
njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa 
tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; 
fw;iffs; epWtdk; 

 

gpujpf; fzf;fha;thsu; ehafk;> 

fzf;fha;thsu; ehafk; jpizf;fsk;> 

,yf;fk;: 306/72, 

nghy;Jt tPjp> 

gj;juKy;iy. 

 

jpUj;jg;gl;l ,Wjpf; fzf;F - 2016 

fPo; Fwpg;gplg;gLk; $w;Wf;fSld; 2016 Mk; Mz;bw;fhf nfhOk;G gy;fiyf;fof 
tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdj;jpd; 
jpUj;jg;gl;l ,Wjpf; fzf;if ,j;Jld; rku;g;gpf;fpd;Nwd;. 

01. 2016.12.31  jpfjpad;W jpUj;jg;gl;l epjp epiyik gw;wpa $w;W 

02. 2016.12.31 jpfjpad;W Kbtile;j Mz;bw;fhd cw;gj;jp kw;Wk; tu;j;jfk; 
gw;wpa  jpUj;jg;gl;l $w;W  

03. 2016.12.31 jpfjpad;W Kbtile;j Mz;bw;fhd epjp nrayhw;Wif gw;wpa  
jpUj;jg;gl;l $w;W 

04. 2016.12.31 jpfjpad;W Kbtile;j Mz;bw;fhd gq;Ffspd; khw;wq;fs; 
rk;ge;jkhd jpUj;jg;gl;l $w;W 

05. 2016.12.31 jpfjpad;W Kbtile;j Mz;bw;fhd jpUj;jg;gl;l fhRg; gha;r;ry; 
$w;W 

06. nghWg;Gf;$wy; gw;wpa jpUj;jg;gl;l $w;W 
07. epjpf; $w;Wf;fSld; njhlu;ghd jpUj;jg;gl;l $w;W. 

 

ed;wp 

Nguhrpupau; v];.Rgrpq;f 

gzpg;ghsu;nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa 
tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk;. 

 

 

 

 

 

 

 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 
nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

 

2016 brk;gu; 31 jpfjpad;W Kbtile;j Mz;bw;fhd 
nghWg;G gw;wpa $w;W 

 

 

gf;fk; 06 Kjy; 09 tiuapyhd gf;fq;fspy; fzf;fpay; nfhs;if kw;Wk; gf;fk; 10 
Kjy; 15 tiuapyhd gf;fq;fspd; Fwpg;Gf;fs; ,e;j epjpf; $w;Wf;fspy; 
mj;jpahtrpa gq;fpid tfpf;fpd;wJ. ,e;j epjpf; $w;iw jahupj;jy; kw;Wk; 
rku;g;gpg;gjw;fhf gzpg;ghsu; rig flikg;gl;Ls;sJ. ,e;j epjpf; $w;W gzpg;ghsu; 
rigapdhy; mq;fPfupf;fg;gl;ljd; gpd;du; mtu;fs; jkJ ifnahg;gj;ij ,l;Ls;sdu;.  

 

gzpg;ghsu; 

nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; 
fw;iffs; epWtdk;. 

Kfhikj;Jt rigapd; mq;fj;jtu;fs; 

ngau;  ifnahg;gk; 

Nguhrpupau; yf;\;kd; 
jprhehaf;f 

JizNte;ju;  

Nguhrpupau; 
Nf.Mu;.Mu;.k`hdhk 

gPlhjpgjp/ tpQ;Qhd gPlk;/ 
nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

 

Nghurpupau; jhuh b rpy;th 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf; FOthy; 
epakpf;fg;gl;ltu; 

 

jpU. uh[d; Mrpu;thjd; 

 

rigahy; ngau; 
Fwpg;gplg;gl;ltu;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nghUslf;fk; 

 

       gf;fk; 

01. mwpKfk; i – ii 

01. epjpf; $w;W – epjp epiyik gw;wpa $w;W   01 

02. epjpf; $w;W – cw;gj;jp> thzpgk;> epjp nraw;jpwd; gw;wpa $w;W 02 - 03 

02. gq;F khw;wq;fs; gw;wpa $w;W  04 

03. epjpf; $w;W – fhRg; gha;r;ry; $w;W 05 

04. epjpf; $w;Wf;fSld; njhlu;ghd Fwpg;Gf;fs; 06 – 17 
 

05. ml;ltiz 01 – KjyPLfs; 18 - 19 

06. ml;ltiz 02 –2016.12.31 jpfjpad;W jPu;f;fg;glhj Kw;gzq;fs; 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mwpKfk;  

tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd  epWtdj;ij jhgpg;gjd; %yk; 
jfty; njhopy;El;gj;Jldhd tptrha njhopy;El;gk; rk;ge;jkhd etPd mwpit 
Vw;gLj;Jtjd; Clhf rpwe;j njhopnyhd;whf ,yq;ifapd; tptrhaf; ifj;njhopy; 
Jiwiaf; fl;bnaOg;Gtjw;fhf ,yq;if murhq;fj;jpd; rhu;gpy; cWjpg;gLj;jg;gl;l 
Afnkhd;Wf;fhf Kd;dzp tfpf;fpd;wJ.  
 
nfhOk;G gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; 
fw;iffs; epWtdk; (,q;F ,jdfj;Jg; gpd;du; epWtdk; vdf; Fwpg;gplg;gLk;) 1978 
Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; mjpfhur; rl;lj;jpd; 24 „m‟ 
MtJ cWg;Giu kw;Wk; 18 MtJ cWg;Giuapd; fPo; kw;Wk; 2008 ,d; 02 Mk; 
,yf;f nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; 
fw;iffs; epWtdr; rl;lj;jpd; fPo; taJ> tha;g;G> fhyk; kw;Wk; fy;tpg; gpd;dzp 
Nghd;w tiuaiwfspd; Clhf tptrhak; / fkj; njhopypy; <LgLgtu;fSf;F cau; 
fy;tpf;fhd tha;g;ig toq;Ftjw;fhf fw;wy; gw;wpa fyg;G njhiyf; fy;tp 
Kiwiaf; nfhz;l epWtdnkhd;whfj; jhgpf;fg;gl;Ls;sJ. 24 „m‟ cWg;Giuapd; 
fPohd fl;lis 2008 Mf];l; khjk; 23 Mk; jpfjp Kjy; mKy;gLj;jg;gLfpd;wJ. 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf; FOtpdhy; ,e;j epWtdk; 2000 Mk; Mz;by; 
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;Jld; ,ize;j `k;ghe;Njhl;il ntypfj;j khfk;Gu 
tptrhaj; njhopy;El;gk; kw;Wk; r%f Nritfs; epiyaj;jpy; jhgpf;fg;gl;lJ. 
epWtdk; nfhOk;gpy; ,Ue;J 250 fp.kP. J}uj;jpy; nfhOk;G – fjpu;fhkk; tPjpf;F kpf 
mUfhikapy; mike;Js;sJ. gy;fiyf;fof Muha;r;rpahsu;fspdhy; ,Wjpg; 
gaidg; ngWgtu;fsf;F Neubahf njhopy;El;gk; / mwpT kw;Wk; Mw;wy;fis 
gupkhwpf;nfhs;sy; kw;Wk; gpuhe;jpaj;jpy; tptrhak; kw;Wk; tptrhaf; ifj;njhopypd; 
tpidj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;fhf gpui[fSld; neUq;fpa xj;Jiog;G 
uPjpapyike;j njhlu;gpid fl;bnaOg;gpa epWtdkhFk;. ,jd; tuyhW 1998 Mk; 
Mz;L tiu nry;fpd;wJ.  

tptrhak; kw;Wk; tptrhaj; njhopy;El;gk;> fpuhkpa tpQ;Qhdg; gapw;rp rk;ge;jkhd 
cau; fy;tpj; Jiwapy; jw;NghJ <Lgl;Ls;stu;fSf;F mwpitg; ngw;Wf; 
nfhLj;jy;> mwpit tpUj;jp nra;tjw;F kw;Wk; Nkk;gLj;Jtjw;F ,e;j 
epWtdj;jpw;F mjpfhuk; cz;L. cau; fy;tpf;fhd Eiothapiy miltjw;F 
xUNghJk; fdT fhzhj tptrhapfSf;F fyg;Gf; fw;wy; Kiwnahd;wpd; Clhf 
fy;tpiag; ngw;Wf;nfhLj;J egu;fis kw;Wk; r%fj; Njitfis ,e;j 
epWtdj;jpdhy; khw;wpaikf;fg;gLk;. mtu;fSf;F cau; fy;tpiag; ngw;Wf;nfhs;Sk; 
vjpu;ghu;g;G kw;Wk; Mw;wy; ,Ue;jNghjpYk; mtu;fsJ jdpg;gl;l> FLk;g 
nghUshjhug; gpd;dzpapd; fhuzj;jpdhy; tha;g;Gf;fisg; gad;gLj;jhjpUf;fpd;wdu;. 
EioT kw;Wk; ghlnewpiaj; njupT nra;jy; vd;gd nefpo;Tj; jd;ikAilajhf 
,Ug;gjdhy; fpuhkg;Gwq;fspy; tWik epiyapy; thOk; gapYdu;fSf;F trjpahd 
re;ju;g;gj;jpy;> trjpahd ,lj;jpy; fy;tpiag; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; mtu;fsJ 
fy;tp rhu;e;j> njhopy; rhu;e;j kw;Wk; r%f vjpu;ghu;g;Gf;fis Gupe;Jzu;e;J 
nfhs;tjw;fhf etPd jfty; njhlu;ghly; Kiwfisg; gad;gLj;jp jukhd cau; 
fy;tpiag; ngw;Wf; nfhs;tjw;F ,jD}lhf KbAkhFnkd epWtdk; Rl;bf; 
fhl;Lfpd;wJ.    
 

r%fj;Jld; eltbf;if Nkw;nfhs;tjw;fhd epWtdj;jpd; tpUg;gk; kw;Wk; gpizg;G> 
epWtdk; rhu;e;j Fwpf;Nfhs;fs;> %Nyhghaj; jpl;lq;fs; kw;Wk; fw;wy; kw;Wk; 
fw;gpj;jy; nraw;ghL rk;ge;jkhf $w;Wf;fspd; Clhf njspthf 
cWjpg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 



fl;likg;G kw;Wk; Kfhikj;Jtk; 

fy;tp Kiw gpuGf;fsplkpUe;J rhjhuz kf;fSf;Fk; Mo;e;j ftdk; nrYj;jp fw;wy; 
kPJ ftdk; nrYj;jg;gLtjdhy; khztu;fs; kpf Kf;fpa nraw;ghl;lhsu;fs; - mjhtJ 
Kjdpiy Nrit ngWeu;fs;> thbf;ifahsu;fs; kw;Wk; gapYdu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs;. 
mt;thwhd Gjpa mYty;fs; kw;Wk; mtu;fs; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jk; Gjpa rthy;fis 
topelhj;Jtjw;fhf nghUj;jkhd fl;likg;G uPjpahd  kw;Wk; Kfhikj;Jtg; 
nghwpKiwnahd;iwj; jhgpj;jy; ,e;j fw;wy; Kiwf;F mtrpakhfpd;wJ. epWtdf; 
fl;likg;gpd; Clhf epWtdj;jpd; fl;likg;G vLj;Jf; fhl;lg;gLfpd;wJ. 

epu;thf  mikg;G 
 
epWtdj;jpd; jiytu; gzpg;ghsu; xUtuhthu;. mtNu epWtdj;jpd; jiyik 
epiwNtw;W cj;jpNahfj;ju;> fy;tpf;fhd jiyik cj;jpNahfj;jiug; Nghd;Nw 
fzf;fPl;L cj;jpNahfj;jUkhthu;. mj;Jld; gzpg;ghsu; Kfhikj;Jt rigapd;> fy;tp 
epu;thf rigapd; kw;Wk; rfy fw;if rigfspYk; gjtp top mq;fj;jtuhf ,Ug;gJld;> 
gzpg;ghsu; rigapd; rfy $l;lq;fspd;NghJk; jiyik tfpg;ghu;. gzpg;ghsu; fy;tprhu; 
rigapd; mq;fj;jtuhfTk; ,Ug;gJld; epWtdj;jpd; fy;tprhu; nraw;jpwd; njhlu;ghf 
fy;tprhu; rigf;F Njitahd MNyhridia toq;Fthu;. Kfhikj;Jt rigahdJ 
epWtdj;jpd; fy;tp kw;Wk; epiwNtw;W rigahFk;. epWtdj;jpw;F 
gy;fiyf;fofj;jplkpUe;J epjp njhlu;ghd RahjPdj; jd;ik fhzg;gLtJld;> 
Kfhikj;Jt rig epjp rhu;e;j nghWg;igf; nfhz;bUf;Fk;. gzpg;ghsupd; fPo; gpujpg; 
gzpg;ghsu; xUtu; ,Ug;ghu;. gzpg;ghsu; kw;Wk; gpujpg; gzpg;ghsu; MfpNahu; 
epWtdj;jpd; mjpfhupfshtu;. 
 
Kfhikj;Jt rigf;fhf rl;lj;jpd; Vw;ghLfs;> fl;lisr; rl;lk; my;yJ NtW VNjDk; 
Mtzq;fis Kiwahfg; gpd;gw;Wtjid cWjp nra;jy; gzpg;ghsupd; mYtyhFk;.. 
mj;Jld;> gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdq;fis nraw;gLj;JtJ gzpg;ghsupd; mYtyhf 
,Ug;gJld; epWtdj;jpDs; xOf;fnewpiag; Ngzp tUtjw;F mtu; flikg;gl;Ls;shu;.  
 
fy;tprhu; mikg;G 
 

epWtdj;jpw;F MNyhrid toq;Fjy;> epWtdj;jpd; gapw;rp> Muha;r;rp kw;Wk; 
guPl;irfis epu;tfpf;Fk; kw;Wk; nghJ mwpTWj;jy;fis toq;Fk; mjpfhuk; gzpg;ghsu; 
jiyik tfpf;Fk; fy;tprhu; fl;Lg;ghl;Lr; rigf;F cz;L.  
 

Muha;r;rp cau; gl;lq;fs;> cs;thup fy;tp epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;> ntspthup kw;Wk; 
tpupthf;fy; epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; rk;ge;jkhf gzpg;ghsu; jiyik tfpf;Fk; %d;W 
fy;tprhu; mikg;Gf;fs; cz;L. fy;tprhu; mikg;Gf;fSf;F> epWtdj;jpw;F MNyhrid 
toq;Fjy;> epWtdj;jpd; gapw;rp> Muha;r;rp kw;Wk; guPl;irfis epu;tfpf;Fk; kw;Wk; 
nghJ mwpTWj;jy;fis toq;Fk; mjpfhuk; cz;L.   
 

fw;gpj;jy; rk;ge;jkhd 03 jpizf;fsq;fs; cz;L. mitahtd> (1) tptrhaj; 
njhopy;El;gk;> (2) czTj; njhopy;El;gk; (3) Kaw;rpahz;ik> tptrha  tu;j;jfk; 
kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdk; vd;gdthFk;. midj;J fw;ifj; jpizf;fsq;fisAk; 
jiytu; xUtu; topelhj;Jthu;. 
 

%d;W epiyaq;fs;> mjhtJ tptrha tu;j;jfk; kw;Wk; ifj;njhopy; $lk; > 
tpQ;Qhdg; G+q;fh> tpupthf;fy; epfo;r;rpj; jpl;lk; vd;gtw;iw xUq;fpizg;ghsu; 
topelhj;Jthu;.  
 

epWtdk; kw;Wk; xj;Jiog;G epWtdq;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fofq;fspd; gPlq;fs; kw;Wk; 

cjtp MszpahdJ fw;gpj;jy; ghlq;fis Nkk;gLj;jy;> fw;ifg; ghlnewpfs; / 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fis cUthf;Fjy; kw;Wk; xj;Jiog;G toq;Fjy; Nghd;w 
eltbf;iffspd; Clhf xj;Jiog;ig toq;Fk;. 
 



 
tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

2016 brk;gu; 31 jpfjpad;W epjp epiyik gw;wpa $w;W 
(njhiffs; mz;kpj;j &ghTf;F rPu;gLj;jg;gl;Ls;sJ) 

 

  2016 2015 

  &. &. 
nrhj;Jf;fs;    
mirAk; nrhj;Jf;fs;    
             tq;fp kPjp Fwpg;G -1 94,634,249 95,555,887 
             ,Ug;G Fwpg;G - 2 4,775,743 5,691,048 
             KjyPl;bd; kPjhd tl;b Fwpg;G - 3 2,055,648 333,626 
fpilf;fg;ngw Ntz;ba fld; Fwpg;G -4 2,732,925 2,144,598 
             Kw;gzk;  127,540 189,980 

  104,326,105 103,915,138 
mirahr; nrhj;Jf;fs;    
nrhj;Jf;fs;> js mikg;G kw;Wk; 
cgfuzq;fs;  

Fwpg;G - 5 273,499,723 277,779,549 

xj;jpitf;fg;gl;l nryTfs; Fwpg;G - 6 3,990,050 2,078,880 
kpd; gpwg;ghf;fpf;fhd itg;G  500,000 500,000 

  19,727,408  
KjyPL  1,537,339 16,692,825 

  299,254,519 297,051,254 
nkhj;jr; nrhj;Jf;fs;  403,580,624 400,966,392 
nghWg;Gf;fs;    
mirAk; nghWg;Gf;fs;    
              ml;LU nryT Fwpg;G - 7 1,141,494 1,154,027 
  1,141,494 1,154,027 
    
mirah nghWg;Gf;fs;     
           mirahg; nghWg;Gf;fs; Fwpg;G - 8 6,645,055 4,857,660 

  6,645,055 4,857,660 
nkhj;jg; nghWg;Gf;fs;  7,786,549 6,011,687 
Njwpa nrhj;Jf;fs;  395,749,083 394,954,710 
gq;Ffs;    
nrytplg;gl;l %yjd nfhLg;gdTfs;  61,590,874 58,411,053 
nrytplg;glhj %yjd 
nfhLg;gdTfs; 

 96,929,775 95,880,968 

jfty; njhopy;El;g nfhLg;gdTfs;  3,160,390 3,160,390 
nrytplg;gl;l Vida nfhLg;gdTfs;  6,473,365 6,473,365 
nrytplg;glhj Vida 
nfhLg;gdTfs; 

Fwpg;G - 9 69,672 69,672 

nrytplg;gl;l Vida nfhLg;gdTfs;  640,383 10,959,111 
jpul;ba epjpak; Fwpg;G - 10 226,929,623 220,000,152 

    
nkhj;jg; gq;Ffs;  395,794,083 394,954,710 

    

 

cWjpg;gLj;jpatu;:       gzpg;ghsu; 
cjtp epjpg; nghWg;ghsu;      Kifikj;Jt rigapd; rhu;gpy; 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; Mz;bw;fhd cw;gj;jp> thzpgk;> epjpr; 
nraw;jpwd; gw;wpa $w;W 

  2016              2015 

  &. &. 
2016.01.01 jpfjpad;W %yg; 
nghUl;fs; 

 1,202,782 1,244,090 

$l;Lf – nfhs;tdTfs;  1,815,483 472,166 

  3,018,265 1,716,256 

2016.12.31 jpfjpad;W %yg; 
nghUl;fs; 

 1,516,942 1,202,782 

Mz;bDs; gad;gLj;jpa %yg; 
nghUl;fs;  

 1,501,323 513,474 

Neubf; fpuak;    
MSf;fhd Ntjdhjpfs; Fwpg;G - 11 11,485,590 6,861,155 
mbg;gilf; fpuak;  12,986,913 7,374,630 

$l;Lf - 2016.01.01 jpfjpad;W 
epiwT nra;ag;glhj Ntiyfs; - 
eLif Nghj;jy;fs; 31804 

 724,279 786,978 

fopf;f- 2016.12.31 jpfjpad;W 
epiwT nra;ag;glhj Ntiyfs; - 
eLif Nghj;jy;fs; 26399 

 801,245 724,279 

  12,909,947 7,437,329 

    
nghJ mYty; nryTfs; Fwpg;G - 10 1,948,775 3,806,804 
cw;gj;jpr; nryT  1,948,775 11,244,132 

    

2016 Mk; Mz;by; cw;gj;jp 
nra;ag;gl;l ehw;Wf;fspd; 
vz;zpf;if 

 207872 185038 

myFf;fhd nryT  71.48 60.77 
tUkhdk; kw;Wk; nryTf; 
fzf;fpw;F khw;wpa cw;gj;jpr; 
nryT 

 14,858,722 11,244,132 

ehw;Wf;fs; tpw;gid %ykhd 
tUkhdk; 

 15,865,488 12,780,512 

tpw;gid nryT    

2016.12.31 jpfjpad;W thiof; 

fd;Wfs;- 61552 @44.82  

 2,348,630 2,767,725 

$l;Lf – cw;gj;jpr; nryTfs;  14,858,722 11,244,132 

  17,207,352 14,011,857 

2016.12.31 jpfjpad;W thiof; 
fd;Wfs; 38650 myFf;fhd nryT 
&. 

 1,433,545 2,348,630 

  15,773,807 11,663,227 
nkhj;j ,yhgk;  91,681 1,117,285 

 
 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; Mz;bw;fhd                      
epjpr; nraw; jpwd; gw;wpa $w;W 

 

  2016 2015 

  &. &. 
tUkhdk;    
nkhj;j ,yhgk;  91,681 1,117,285 
kPz;nlOk; nryTfSf;fhd murhq;f 
khdpak; 

 30,000,000 25,000,000 

<l;ba tUkhdk; Fwpg;G - 13 3,994,035 3,796,122 
tl;b tUkhdk; Fwpg;G - 14  4,163,583 1,929,374 

  5,771,372 14,785,505 

    

    

    

  44,020,671 46,628,286 

fopf;f – nryTfs;    
MSf;fhd Ntjdhjpfs; Fwpg;G -15 19,920,558 12,772,837 
gpuahzr; nryT Fwpg;G - 16 482,029 300,346 
toq;fy;fs; Fwpg;G -17 2,547,106 1,836,412 
guhkupg;Gr; nryTfs; Fwpg;G -18 1,434,472 1,490,869 
Vida kPz;nlOk; nrytpdk; Fwpg;G -19 4,282,098 2,983,170 
Muha;r;rpfis gyg;gLj;jy; Fwpg;G -20 5,061,188 4,597,346 
khdpl mgptpj;jp %yjdk; Fwpg;G -21 528,705 - 
gzpf;nfhil  2,032,120 557,065 
xj;jpitf;fg;gl;l nryTfis 
gjptopj;jy; 

 526,653 259,860 

Nja;khdk;  18,034,236 15,839,332 

  54,849,165 40,637,238 
nrytpd; gpd;duhd tUkhdj;jpd; 
Nkyjpfk; 

 (10,828,494) 5,991,049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; Mz;bw;fhd                     
gq;F khw;wq;fs; gw;wpa $w;W 

 

 fl;Lg;gLj;j KbAkhd gq;Ffspd; 
cupikahsu;fSf;fhd xJf;fPL 

nkhj;jg; 
gq;Ffs; 

gq;fspg;G 
%yjdk; 

Vida 
,Ug;Gf;fs; 

jpul;ba 
Nkyjpfk; 

2016.01.01 jpfjpad;W 
kPjp 

157,452,411 226,543,189 10,959,111 394,954,710 

Kd;ida Mz;bd;     

rPu;gLj;Jif Fwpg;G - 22   509,766  
kPz;Lk; ntspaplg;gl;l 
kPjp  

157,452,411 226,543,189 11,468,877 395,464,476 

2016 Mz;bw;fhd 
gq;Ffspd; khw;wq;fs; 

    

     
fhy vy;iyf;fhd 
gw;whf;Fiw/Nkyjpfk; 

4,228,628 6,929,472 (10,828,494) 329,606 

     

2016.12.31 jpfjpad;W 
Kd; nfhz;L nrd;w 
kPjp 

161,681,039 233,472,660 640,383 395,794,082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

2016 brk;gu; 31 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; Mz;bw;fhd                     
fhRg; gha;r;ry; gw;wpa $w;W 

 

 2016 

 &. &. 
Mz;bd; Nkyjpfk;  (10,828,494) 
epjp khw;wkiljYld; rk;ge;jg;glhj 
nghUl;fSf;fhd rPu;gLj;Jif 

  

$l;Lf – Kd;ida Mz;bd; rPu;gLj;Jif 509,766  
                     Nja;khdk; 18,527,989  
                     gzpf;nfhil 2,032,120  
xj;jpitf;fg;gl;l nryTfs; gjptopf;fg;gl;l njhif 526,653  
                     ngWkjp Nja;khdk; (5,771,372)  
                    tl;b tUkhdk;  (4,163,583) 11,661,547 

   

njhopw;;ghl;L %yjd khw;wj;jpw;F Kd;duhd 
nraw;ghl;L Nkyjpfk; 

 833,080 

                   ,Ug;G mjpfupg;G 915,305  
                   ngWiffspd; mjpfupg;G 62,440  
                   nrYj;Jiffspd; mjpfupg;G (12,533) 965,211 
 njhopw;ghl;L eltbf;iffspd; Njwpa fhRg; 
gha;r;ry; 

 1,798,291 

   
KjyPl;L eltbf;iffspd; fhRg; gha;r;ry;   

 (157,650)  
                  fldpd; mjpfupg;G (588,327)  
                  epiyahd nrhj;Jf;fs; ifafg;gLj;jy; (29,148,598.77)  

   
                 Mz;bd; tl;b tUkhdk; 2,169,816 (27,724,760) 
epjp eltbf;iffspd; fhRg; gha;r;ry;   
fldpd; mjpfupg;G (150,000)  
%yjdr; nryTfSf;fhd murhq;fj;jpd; cjtp 10,000,000  
KjyPl;il jpUk;gg; ngwy; 15,249,555  
gzpf;nfhil nrYj;jy; (94,725) 25,004,830 

   
fhRf;Fr; rkkhdtw;wpd; Njwpa mjpfupg;G  (921,638) 
fhy vy;iyapd; Muk;gj;jpy; fhR kw;Wk; fhRf;Fr; 
rkkhditfs; 

 95,555,887 

   
fhy vy;iyapd; ,Wjpapy; fhR kw;Wk; fhRf;Fr; 
rkkhditfs; 

 94,634,249 

   
fhRf;Fr; rkkhdtw;wpd; Njwpa mjpfupg;G  (921,638) 

 

 



epjpf; $w;Wf;fSld; njhlu;ghd Fwpg;Gf;fs; 

tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

1. ftdj;jpw;nfhs;s Ntz;ba fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs;  
 

1.1 mwpf;ifg;gLj;Jk; epWtdk; 

tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdkhdJ 
2008 Mk; Mz;bd; 02 Mk; ,yf;f fl;lisr; rl;lj;jpd; fPo; 
$l;bizf;fg;gl;Ls;sJld;> 2008 xf;Nlhgu; 16 Mk; jpfjp tu;j;jkhdpapy; 
gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ. jiyik epu;thf mYtyfk; `k;ghe;Njhl;il Gjpa 
efupd; ntypfj;jtpy; mike;Js;sJ. tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa 
tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdj;jpd; 2016.12.31 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; 
Mz;bw;fhf epjpf; $w;Wf;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sd. 

 

1.2 jahupg;gjw;fhd mbg;gil  

 
epjpf; $w;Wf;fs; fzf;fpay; gw;wpa tuyhw;W uPjpahd mbg;gilapy; 
jahupf;fg;gLfpd;wJ. mjw;fika nfhLf;fy; thq;fy;fs; nrhj;Jf;fis 
ifafg;gLj;jpa jpfjpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l jpdkd;W epytpa ngWkjpf;F 
mwpf;ifg;gLj;JtJld;> ,yq;if gl;laf; fzf;fhsu; epWtdj;jpdhy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,yq;if mur Jiw fzf;fPl;Lj; juq;fSf;F ,zq;f epjp 
ngw;Wf; nfhs;sg;gLfpd;wJ.     

 
epjpf; $w;Wf;fs;,yq;if &ghtpy; jahupf;fg;gLtJld; mJ 
eilKiwapYs;s kw;Wk;  gpuNahfpf;fg;gLk; ehzakhFk;. fle;j Mz;Lld; 
njhlu;ghd Gs;sp tpguq;fs; kw;Wk; nrhw;nwhlu;fis jw;Nghija 
Mz;bw;fhd Kd;itg;Gf;fSld; xg;gpLtjw;fhf Njitahd ,lq;fspy; 
kPz;Lk; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.     
  

1.3 nrhj;Jf;fs; kw;Wk; mjd; ngWkjpfspd; mbg;gil 

 

1.3.1 nrhj;Jf;fs;> nghwpj; njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fs; 
 

fhzpahdJ YZfk;nt`u gpuNjr nrayfg; gpuptpy; 
mike;Js;sJ. epWtdj;jpdhy; ,e;jf; fhzp 1988 Mk; Mz;L 
Kjy; Fj;jif mbg;gilapy; 30 tUl fhyj;jpw;Fg; ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;Ls;sJ. fl;blq;fs; kw;Wk; mikg;gpd; ngWkjp 
kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l ngWkjpapd; 
mbg;gilapNyNa Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.   
  
nrhj;Jf;fs;> nghwpj; njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fs; kw;Wk; 
Ma;T$lk; kw;Wk; fw;wy; cgfuzq;fSf;F murhq;f cjtpfs;> 
Muha;r;rp cjtpfs; kw;Wk; cs;thupahf <l;lg;gl;l epjpapd; %yk; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;l nghUl;fs; vd;gd cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
nrhj;Jf;fs;> nghwpj; njhFjp kw;Wk; cgfuzq;fs; mtw;wpd; 
vjpu;ghuh nryTfSld; nfhs;tdTf;fhd nryT 
mwpf;ifg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Mjdq;fs;> Nja;khdq;fs; 
Fiwf;fg;gl;ljd; gpd;duhd nrytpd; mbg;gilapNyNa 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.   



gpd;du; Vw;gLk; nryTfs; 
 

gpd;du; Vw;gLk; nryTfSf;F Mjdq;fspy; Kd;ndLj;Jr; 
nry;yg;gLk; msTfs; my;yJ nghUj;jkhd tifapy; jdpahd 
Mjdkhf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l ngWkjp Nru;f;fg;gLfpd;wJ. 
nghUSld; ,ize;j tifapyhd vjpu;fhy nghUshjhu 
uPjpapyhd ed;ikfs; epWtdj;jpw;F fpilj;jhy; kw;Wk; 
nghUSf;fhd (cUg;gbf;fhd) nryit cz;ikahfNt mstpl 
KbAkhapd; khj;jpuNk mJ mt;thW mikfpd;wJ. Vida 
midj;Jg; gOJghu;g;Gf;fs; kw;Wk; guhkupg;Gr; nryTfs; 
mtw;Wf;fhf nryT nra;ag;gLk; gzk; fhy vy;iyf;Fs; 
tUkhdf; $w;wpy; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.  
 

,Ug;Gf;fs; 
 
2016.12.31 jpfjpad;W %yg; nghUl;fs; kw;Wk; Efu;Tg; nghUl;fs;> 
KbTWj;jg;glhj ,Ug;Gf;fs;> jpR eLif thiof; fd;Wfs; 
,Ug;Gf;fs; Fiwe;j nrytpy; kw;Wk; Njwpa tpLtpf;Fk; 
ngWkjpapy; fzf;fplg;gLk;. Njwpa tpLtpf;Fk; ngWkjp vd;why; 
epiwT nra;ag;gLk; kw;Wk; tpw;gidr; nryT rk;ge;jkhd kjpg;gPL 
nra;ag;gl;l nrythFk;. ,Ug;ig kjpg;gPL nra;Ak; Kiw vd;why; 
Kjypy; cs;Ns te;jJ Kjypy; ntspNa nry;Yk; KiwahFk;.   

 

1.3.2 Nja;khdk; 
 
Nja;khdkhdJ rfy nrhj;Jf;fs;> nghwpj; njhFjpfs; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; kw;Wk; Ma;T$lq;fs; kw;Wk; fw;wy; cgfuzq;fs; 
mtw;wpd; kjpg;gPL nra;ag;gl;l gad;ngWk; fhy vy;iy G+uhTk; 
,yF topapyhd Nja;khdj;jpd; mbg;gilapy; epjpr; nraw;jpwd; 
gw;wpa $w;wpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

tpguk;  kjpg;gPL nra;ag;gl;l 
gad;ngWk; fhy vy;iy 

fl;blq;fs; kw;Wk; epu;khzq;fs; 20 tUlq;fs; 
tpLjpf; fl;blq;fs;  20 tUlq;fs; 
nghUj;Jiffs; kw;Wk; mikg;Gf;fs;  10 tUlq;fs; 
Ma;T$l kw;Wk; njhopy;El;g 
cgfuzq;fs; 

5 tUlq;fs; 

fzdpfs; 5 tUlq;fs; 
,yj;jpuzpay; cgfuzq;fs; 5 tUlq;fs; 
jsghlq;fs; kw;Wk; mYtyf 
cgfuzq;fs; 

10 tUlq;fs; 

nghwpj; njhFjpfs;> ,ae;jpuq;fs; 
kw;Wk; cgfuzq;fs; 

10 tUlq;fs; 

Gj;jfq;fs; 10 tUlq;fs; 
 

nfhs;tdT nra;ag;gl;l khjk; cs;slq;fyhf kw;Wk; tpw;gid 
nra;ag;gLk; khjk; tiu Nja;khdg; ngWkjpia Nkw;nfhs;shJ 
nfhs;tdT nra;ag;gl;l Mz;L Kjy; gad;gLj;jpa fhy vy;iyapd; 
mbg;gilapy; Nja;khdk; fzf;fplg;gLk;     

 

1.3.3 fld; jPu;g;G 
murhq;f %yjd epjp Vw;ghl;bidg; gad;gLj;jp nfhs;tdT 
nra;ag;gl;l %yjdr; nrhj;Jf;fSf;fhd ngWkjp Nja;Tf;fhf 
fld; jPu;g;G xJf;fg;gl;Ls;sJ.  



1.3.4 xj;jpitf;fg;gl;l nryTfs; 
,yq;if kpd;rhu rigapd; kpd;khw;wpf;fhf (l;uhd;Nghku;) 
Nkw;nfhs;sg;gl;l nryT xj;jpitf;fg;gl;l 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJld;> mjid rkkhd jtizfspy; epjpr; 
nrayhw;Wif  gw;wpa $w;wpypUe;J gjptopg;Gr; nra;ag;gLk;. mJ 
10 tUlq;fshf kPsha;Tf;Fl;gLj;jg;gLk;. 
 

1.3.5 gzpf;nfhil 
1983 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f gzpf;nfhilr; rl;lj;jpd; 
nrYj;Jiffspd; fPo; Fwpg;gpl;l tPjq;fspd; mbg;gilapy; 
Xa;T+jpag; gzpf; nfhilf;fhf xJf;fg;gLtJld;> ,e;jr; rl;lj;jpd; 
fPo; gzpf;nfhiliag; ngw;Wf; nfhs;tjw;F Copau;fs; Fiwe;jJ 
05 tUl Nritf; fhyj;ijg; G+u;j;jp nra;jpUj;jy; Ntz;Lk;. rfy 
Copau;fSk; 05 tUl Nritf; fhyj;ijf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs; 
vd;w vLNfhspd; mbg;gilapy; xU tUl fhy Nritapd; gpd;du; 
khw;wq;fs; Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

 

1.4 tUkhdk; kw;Wk; nryT 
 

1.4.1 murhq;fj;jpd; cjtp (khdpak;) 
Mz;bw;fhf fpilf;fg;ngw;w nkhj;j %yjd cjT njhif &gh 
10 kpy;ypadhFk;. Mz;bd; njhopw;ghl;L eltbf;iffSf;fhf 
gad;gLj;jg;gl;Ls;s kPz;nlOk; nryTfSf;fhd epjpAjtp &gh 30 
kpy;ypadhf ,Ue;jJld; tUkhdf; $w;wpy; tUkhdkhf 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. 
 

 1.4.2.   tUkhdj;ij ,dq;fhzy; 

  (m) murhq;f epjp cjtp (kPz;nlOk;)  
murhq;fj;jpd; kPz;nlOk; nrytpdk; fpilf;fg;ngWk; fhyj;jpDs; 
,dq;fz;Lnfhs;sg;gLk;. 

  (M) ghlnewpf; fl;lzk; 

ghlnewpf; fl;lzkhdJ fw;if newp Nghjpf;fg;gLk; fhyj;jpy; 
,dq;fhzg;gLk;. Vida epjp fhy vy;iyf;fhf mt;thwhd 
xJf;fPl;il Nkw;nfhs;tjw;F NghJkhdsT jfty;fisg; 
ngw;Wf;nfhs;s Kbahj re;ju;g;gj;jpy; gzj;ij mbg;gilahff; 
nfhz;l xU tUkhdkhf ,e;jf; fl;lzk; 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. 

 (,) KjyPl;L tUkhdk; 

KjyPLfspd; Clhf fpilf;fg;ngWk; KjyPl;L tUkhdk; 
ml;LU (Nru;e;j) mbg;gilapy; fzf;nfLf;fg;gLk;.  

1.5  fpilg;gdTfs; 
fpilg;gdTfis tpLtpg;gjw;fhf kjpg;gPL nra;ag;gLk; msTf;F 
ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 1.6   fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfs; 
fhR kw;Wk; fhRf;Fr; rkkhditfspdhy; tq;fp kPjp 
ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ.  

 

 1.7    mirAk; nrhj;J 
,Ug;G epiyf; Fwpg;gpy; (Ie;njhif) tifg;gLj;jg;gl;l mirAk; 
nrhj;Jf;fs; Ie;njhiff;Fupa(,Ug;G epiyf; Fwpg;Gf;Fupa) jpfjpapd; 
gpd;du; xU tUlj;jpDs; kPsf; fpilf;Fk; nrhj;Jf;fshFk; 
 
 



1.8     mirAk; nghWg;Gf;fs; 
,Ug;G epiyf; Fwpg;gpy; (Ie;njhif) tifg;gLj;jg;gl;l nghWg;Gf;fs; 
Ie;njhiff;Fupa (,Ug;G epiyf; Fwpg;Gf;Fupa) jpfjp Kjy; xU tUl 
fhyj;jpw;Fs; nrYj;Jtjw;fhf nrYj;jy; Ntz;Lk;. midj;Jg; 
nghWg;Gf;fSk; ,Wjpf; $w;iwj; jahupg;gjw;fhf fzf;fplg;gl;Ls;sJ. 

1.9    fhRg; gha;r;ry; $w;W 
fhRg; gha;r;ry; $w;Wf;fspd; Nehf;fq;fSf;fhf “Kiwrhuh Kiwfs;” 
g; gad;gLj;jp fhRg; gha;r;ry; $w;W jahupf;fg;gl;Ls;sJ. fhR kw;Wk; 
fhRf;Fr; rkkhditfs; tq;fp kPjpfis cs;slf;fpapUf;fpd;wJ.   

 

Fwpg;G - 01 2016 2015 

tq;fp kPjp &. 
`k;ghe;Njhl;il kf;fs; tq;fpapd; fd;Wfs; tpw;gid 
Nrfupj;jy; fzf;F  - 007-1001-4-6432005 

- 121,760 

   

rhd;wpjo; ghlnewp Nrfupg;Gf; fzf;F - 007-1001-3-

0005888 

1,039,718 2,566,662 

Gj;jhz;L nfhLf;fy; thq;fy; Nrkpg;Gg; gj;jpuk; - 007-2-

017-9-0005272 

60,119.50 53,454 

   

Gj;jhz;L nfhLf;fy; thq;fy; Nrkpg;Gg; gj;jpuk; - 007-2-

018-9-0005272 

60,119.50 53,454 

   

murhq;f kPz;nlOk; fzf;F - `k;ghe;Njhl;il kf;fs; 
tq;fp  - 007-1001-2-0005006 

692,720 63,435,786 

fkey ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpak; - 007-1001-3-012515 382,860 1,107,075 

   

rk;gs eilKiwf; fzf;F - 007100326432005 5,472,365 10,000 

03 khj fhy FWfpa fhy KjyPL 25,781,681 10,310,050 
nfhs;tdTf; fl;lis itg;G 58,120,895 17,120,895 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
cioj;j tUkhdj;jpw;fhd eilKiwf; fzf;F - 007-

1002-3-6432005 

3,023,771 776,751 

 94,634,249 95,555,887 

 
Fwpg;G -  02 2016 2015 
,Ug;Gf;fs; &. 
%yg; nghUl;fs; 1,202,782 1,202,782 
epiwT nra;ag;glhj Ntiyfs; 724,279 724,279 
thiof; fd;Wfs; 2,348,630 2,348,630 
Efu;Tg; nghUl;fs; - vOJ nghUl;fs; 1,415,357 1,415,357 

Efu;Tg; nghUl;fs; - kpd; cgfuzk; kw;Wk; td; 
nghUl;fs; 

  

Efu;Tg; nghUl;fs; - gad;ghl;L cgfuzq;fs; kw;Wk; 
fz;zhb cgfuzq;fs; 

  

 5,691,048 5,691,048 

 
 
 
 



 
 
 

Fwpg;G - 03 2016 2015 

 &. 

fpuhkpa njhopy; Kaw;rpfs; mgptpUj;jp (RED) jpl;lf; 
fld; 

2,676 127,950 

fkey ek;gpf;if epjpaf; fld; 53,500 1,646,695 
,lu; fld; - 369,953 

12 khj FWfpa fhy KjyPl;Lf;fhd tl;b 59,388 - 

3 khj FWfpa fhy KjyPl;Lf;fhd tl;b 155,750 - 

nfhs;tdTf; fl;lis itg;G 1,890,836 - 

 2,055,648 2,144,598 

 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

epjpf; $w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs; - 2016 (kPjpg; gFjp) 

 

Fwpg;G - 05 

mirahr; nrhj;Jf;fs; 

tpguk; kpd; 
cgfuzq;fs;  

tpLjpr; nraw; 
jpl;lk; 

fl;blq;fs; > 
mikg;Gf;fs; 

thfdq;fs; Ma;T$lk;> 
njhopy;El;g 
cgfuzq;fs; 

fzdp> fzdp 
cgfuzq;fs; 

nghwpj; 
njhFjpfs;> 
,ae;jpu 
rhjdq;fs; 

nghUj;Jif
fs;> 
mikg;Gf;fs; 

jsghlq;fs;> 
mYtyf 
cgfuzq;fs; 

nkhj;jk; 

mirahr; nrhj;Jf;fs;           
2016/01/01 jpfjpad;W kPjp  2,594,145 222,326,223 52,048,114 8,240,800 2,446,508 4,232,080 3,951,246 995,548 6,641,489 303,476,153 
Nru;j;jy;/ Nkk;gLj;jy; (2,510,282) (0)  - 3,064,7606 (4,232,080) -2785582.74        (995,548) (6,641,489) (14,100,216) 
ePf;Fjy;           

nkhj;jk; 83,863 222,326,223 52,048,114 8,240,800 5,511,274 0 1,165,663 0 0 289,375,937 

Nkyjpfk; / Nkk;gLj;jy; 
%yjdf; nfhLg;gdT 
Vida gbfs; 
cUthf;fg;gl;l epjp 
ePf;Fjy; 
 

                        

                      
96,705 

 

 

2,018,023 

 

 
1,729,123 

469,998 

 

2,523,411 
1,570,997 

 

(60,217.50) 

 

 

 

2,437,584 
217,670 

   

7,075,723 
 3,517,790                              

469,998 

(60,218) 

nkhj;jk; 83,863 222,422,928 54,066,137 10,439,921 9,545,465  3,820,917   300,379,231 

 
Nja;Tf;fhd xJf;fPL 
Nja;T tPjk; 

                              
 

            20% 

   
                            
                             

5% 

            
                  

                5% 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
 

20% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 
 

10% 

 

2016/01/01 jpfjpad;W kPjp 
ePf;Fjy; 
Muk;g ,Ug;Gf;fhd 
rPu;gLj;jy;fs; 
Muk;g ,Ug;G 
rPu;gLj;jy;fs; 

479,786 
 

(460,218) 
19,568 

11,418,805 
                                                                                              
         

11,418,805 

2,624,865 
  

2,624,865           

5,676,365 
 

5,676,365 

947,067 
            -7,784      

1,179,427.07 

2,118,710    

 

1,693,768 
 -

1693768.33 

1,477,858 
 -

1265081.5 

212,777 

175,872 
 

-175871.89 

1,202,219 
     (1,202,219) 

25,696,605 
 7,784  

3,617,732 

22,071,089 

Mz;bd; Nja;khdk; 
 

16,773 11,120,060 2,681,149 1,762,199.29 760,826.10  334,714.86 0 0 16,675,723 

           

2016/12/31 jpfjpad;W kPj 36,341 22,538,865 5,306,014 7,438,564 2,879,536  547,491   38,746,812 

           

           
           
Njwpa Vl;Lg; ngWkjp - 
2016/12/31  

47,522 199,884,063 48,760,123 3,001,356 6,665,929  3,273,426   261,632,419 



 

 

tpguk; cs;sf 
cgfuzq;fs;  

mYtyf 
cgfuzq;fs; 

jsghlq;fs;> 
nghUj;Jiffs; 

tpisahl;L 
cgfuzq;fs; 

Gj;jfq;fs; fhzpf;fhd 
Muk;g 
nryTfs; 

ml;ltiz II  
,ypUe;J 
nkhj;jk; 

ml;ltiz  I  
,ypUe;J 
nkhj;jk; 

nkhj;jk; 

mirahr; nrhj;Jf;fs;          

2016/01/01  jpfjpad;W kPjp        303,476,153 303,476,153 

Nru;j;jy;/ Nkk;gLj;jy; 302,400 5112825.69 6,173,507 1,200   11,589,933 (14,100,216) (2,510,283) 

nkhj;jk; 302,400 5112825.69 6,173,507 1,200   11,589,933 289,375,937 300,965,870 

Nkyjpfk; / Nkk;gLj;jy; 
%yjdf; nfhLg;gdT 
Vida gbfs; 
cUthf;fg;gl;l epjp 
ePf;Fjy; 
 

 
                69,784 

                       

410,898 
 

 

237,790 

  

643,068 
 

 

583,715 

 

1,875,471 
3,411,681 

 
7,075,723 

3,517,790 

469,998 

(60,218) 

 

8,951,193 
6,929,471 

469,998 
(60,218) 

nkhj;jk; 372,184 222,422,928 54,066,137 1,200 643,068 583,715 3,820,917 300,379,231 317,256,316 

 
Nja;Tf;fhd xJf;fPL 
Nja;T tPjk; 

                              
 

            20% 

   
                            
                             

5% 

            
                  

                5% 

 
 

10% 

 
 

10% 

    

2016/01/01 jpfjpad;W kPjp 
ePf;Fjy; 
Muk;g ,Ug;Gf;fhd rPu;gLj;jy;fs; 
Muk;g ,Ug;G rPu;gLj;jy;fs; 

 
 
 

80,675.15 
 

 
 

1,944,538.35 

 

    1,131,820.15 

 

                480 

 

 

  

      3,157,514 

3,157,514 

25,696,605 

7,784 

3,617,732 

22,071,089 

25,696,605 

7,784 

460,218 

25,228,603 

Mz;bd; Nja;khdk; 
 

31,501.83 1,134,215.78 661,235.82 120 25,194  1,852,268 16,675,723 18,527,990 

          

2016/12/31  jpfjpad;W kPjp 112,669 3,078,754 1,793,056 600 25,194  5,009,781 38,746,812 43,756,593 

Njwpa Vl;Lg; ngWkjp - 2016/12/31  259,515 5,263,118 5,141,991 600 617,874 583,715 11,867,304 261,632,419 273,499,723 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

epjpf; $w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs; - 2016 (kPjpg; gFjp) 
 

Fwpg;G - 04 2016 2015 
fld;fs; fzf;F &. 

  

fpuhkpa njhopy; Kaw;rpfs; mgptpUj;jp (RED) jpl;lf; 
fld; 

99,150 127,950 

fkey ek;gpf;if epjpaf; fld; 2,416,135 1,646,695 
,lu; fld; 217,640 369,953 

 2,732,925 2,144,598 

 
Fwpg;G - 06 2016 2015 
xj;jpitf;fg;gl;l nryTfs; &. 
kpd;khw;wp - ,yq;if kpd;rhu rig 1,819,020 2,078,880 
kpd; cgfuzq;fs; 2,029,145  
kpd; cgfuzq;fs; 118,908  
kpd; cgfuzq;fs; 22,977  

 3,990,049 2,338,740 

 
Fwpg;G - 07 2016 2015 
Nru;e;j(ml;LU) nryTfs; &. 

   
kpd;rhuk; 134,006 11,758 
ePu; 10,762 9,680 
jghy; kw;Wk; njhlu;ghly; 156,972 99,177 
rk;gsk; 175,000 186,153 
Copau; Nrkyhg epjpak; 338,058 383,933 
Copau; ek;gpf;if epjpak; 61,260 35,770 
Nkyjpf ehs; Ntiyf; nfhLg;gdT  2,750 
cs;ehl;L gpuahzr; nryT 500 16,423 
vupnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fp vz;nza; 49,251 58,341 

guhkupg;Gr; nryT – fl;blq;fs;  60,400 

UPF 59,789 36,956 
Xa;T+jpak;  9,518 
Vida toq;fy;fs;  40,560 
Nkyjpf Neu Ntiy  18,331 
Nghf;Ftuj;J  1,200 
Nrjd cw;gj;jpj; jpl;lk; 24,000 39,600 
fUj;jpl;l Kfhikj;Jtf; fl;lzk; 70,000  
Copau; mgptpUj;jp 13,000  
guPl;irf; fl;lzk;  17,820 
Vida Nritfs; 25,200  
Nkyjpfkhf nrYj;jpa rk;gsj;ij fopj;jy; 12,816 1,500 
Vida guhkupg;Gr; nryTfs;  77,725 
miog;G tpupTiuf; fl;lzk;  16,935 
eyNdhk;Gif 8,250  

ciog;Gf;fhd tup (PAYEE Tax) 21.630 29,497 

 1,141,494 1,154,027 

 



Fwpg;G - 08 2016 2015 
mirahg; nghWg;Gf;fs; &. 
fkey ek;gpf;if epjpak; 2,500,000 2,650,000 
gzpf;nfhil 4,135,055 2,197,660 
kPsr; nrYj;Jk; itg;Gf;fs; 10,000 10,000 

 6,645,055 4,857,660 

  
Fwpg;G - 09 2016 2015 
nryT nra;ag;glhj Vida cjtpfs; &. 
rPtNdhgha mgptpUj;jp cjtpfs; 69,672 69,672 

 69,672 69,672 

 

Fwpg;G - 10 2016 2015 

 &. 

MOHE nfhLg;gdT 220,000,152 220,000,152 

HETC nfhLg;gdT 5,440,221  

NAC nfhLg;gdT 1,489,250  

 226,929,623 220,000,152 

 
Fwpg;G - 11 2016 2015 
epu;thf nryTfs; - cw;gj;jpf; fzf;F &. 

   
rk;gsk; kw;Wk; Ntjdhjpfs;    9,987,701 6,159,711 
Copau; Nrkyhg epjpak; 1,198,311 561,738 
Copau; ek;gpf;if  epjpak; 299,578 139,707 

 11,485,590 6,861,155 

 
Fwpg;G - 12   2016 2015 

 &. 
njhiyNgrp 33,749 54,743 
ePu; 106,337 123,184 
Ma;T$l cgfuzq;fspd; Nja;T 493,753 491,173 
kpd;rhuk; 807,645 563,064 
ehw;Wf;fs; cw;gj;jpr; nryT 507,291 1,421,360 
epu;thfk; - rk;gsk;  1,017,200 
epu;thfk; - Copau; Nrkyhg epjpak;  108,864 
epu;thfk; -  Copau; ek;gpf;if  epjpak;  27,216 

 1,948,775 3,806,804 

 
Fwpg;G - 13 2016 2015 
jpul;ba tUkhdk; &. 

rhd;wpjo; ghlnewp - IARS 3,402,538 3,692,192 
Vida tUkhdk; 434,797  
tpLjpf; fl;lzk; 156,700 103,930 

 3,994,035 3,796,122 

 
Fwpg;G - 14 2016 2015 
tl;b tUkhdk; &. 
,lu; flDf;fhd tl;b 11,996 12,002 
KjyPl;Lf;fhd tl;b 4,151,586 1,917,372 

 4,163,583 1,929,374 

 



Fwpg;G - 15 2016 2015 
MSf;fhd Ntjdhjpfs; - cw;gj;jp fzf;F &. 
rk;gsk; kw;Wk; Ntjdhjpfs;    17,378,679 11,302,530 
Copau; Nrkyhg epjpak; 1,338,900 607,907 

UPF 222,707 219,993 
Xa;T+jpak; 167,172 113,298 
Copau; ek;gpf;if  epjpak; 412,703 219,808 
Nkyjpf ehs; Ntiyf; nfhLg;gdT 205,031 309,301 
Nkyjpf ehs; Ntiyf; nfhLg;gdT 195,366  

 19,920,558 12,772,837 

 
Fwpg;G - 16 2016 2015 
gpuahzr; nryTfs; &. 
cs;ehL 255,666 55,281 
ntspehL 226,363 245,066 

 482,412 300,346 

 
Fwpg;G - 17 2016 2015 
toq;fy;fs; &. 
,ae;jpuq;fs; kw;Wk; ,yj;jpuzpay; nghUl;fs; 367,628 67,152 
vOJ nghUl;fs; kw;Wk; mYtyfj; Njitfs; 291,515 291,227 
kUj;Jt toq;fy;fs; 3,573 2,803 
rPUil 46,850 54,000 
vupnghUs; kw;Wk; cuha;T ePf;fp vz;nza; 812,069  
Vidait 711,552 696,760 
Efu;Tg; nghUl;fs; kw;Wk; fz;zhbg; nghUl;fs;  313,920 724,471 

 2,547,106 1,836,412 

 
 

Fwpg;G - 18 2016 2015 
guhkupg;Gr; nryTfs; &. 
js ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 273,214 270,631 
jsghlq;fs; 9,000  
Nkhl;lhu; thdq;fs; 804,292 748,014 
fl;blq;fs; kw;Wk; epu;khzq;fs; 190,375 136,858 
Vidait 157,591 335,366 

 1,434,472 1,490,869 

 

Fwpg;G - 19 2016 2015 
xg;ge;j Nritfs; &. 
Nghf;Ftuj;J 729,943 308,638 
jghy;> njhiyj;njhlu;G 1,452,875 1,275,111 
kpd;rhuk; 165,421 115,480 
ePu; 248,120 261,163 
Rj;jk; nra;Ak; Nritfs; 9,500  
$ypfs;>tupfs; - cs;Suhl;rp epWtdq;fs;  42,000 
Vidait 1,231,377 474,600 
mr;rply; kw;Wk; gpur;rhuk; vd;gtw;Wf;fhf 444,862 506,178 

 4,282,098 2,983,170 

 
 
 



Fwpg;G - 20 2016 2015 
Vida kPz;nlOk; nrytpdq;fs; &. 
miog;G tpupTiuahsu; fl;lzk; 177,683 159,645 
tpNrl Nritfs; - gzpg;ghsu; rigf; $l;lk; kw;Wk; 
FOf; $l;lq;fs; 

518,645 701,500 

nrayku;Tfs;> fUj;juq;Ffs; 246,915 434,199 
tq;fpf; fl;lzk; 9,129 10,316 

tpupthf;fy; ghlnewpfSf;fhd nryTfs; (IARS) 749,785 1,831,404 
nghOJNghf;Fr; nryT 362,953  
Mszp mgptpUj;jp 372,168 269,569 

fpuhkpa njhopy; Kaw;rpfs; mgptpUj;jpj; (RED)  
jpl;lj;jpw;fhd nryTfs; 

19,500 12,079 

gzpg;ghsUf;fhd cgrupg;G nryT  81,995 
fUj;jpl;l Kfhikj;Jtf; fl;lzk; 855,209 320,000 
Nrjd Kiwapy; tptrhak; nra;Ak; jpl;lk; 276,700 387,210 
fhshd; tpw;gid nryT 403,480 124,913 
guPl;irfSf;fhd nryTfs; 294,340 141,940 
fsr; Rw;Wg; gazj;jpw;fhd nryTfs; 25,050 22,630 
Vidait 170,280  
fhy;eil tsu;g;G 564,352 88,280 
nrYj;jpa tl;b 15,000 11,667 

 5,061,188 4,597,346 

 
Fwpg;G - 21 2016 2015 
khdpl %yjd mgptpUj;jp &. 
Muha;r;rpfis gyg;gLj;jy; 278,405  
KJkhzp> fyhepjpg; gl;lk; njhlu;ghd jpl;lk; 250,300  

 528,705  

 
Fwpg;G - 22 2016 2015 
Kd;ida Mz;bd; rPu;gLj;Jiffs; &. 

EPF fzf;fpLk;Nghjhd jtWfs;  1,095.52 
,uj;jhd fhNrhiyfs; rPu;gLj;jy; 154,353  

FTF fld; kPsr; nrYj;jy; rPu;gLj;jy; (423,109)  
nryTfisg; gjptopj;jy; 460,218 (461,459.00) 
Kd;ida Mz;bd; ml;LU nryit rPu;gLj;jy; 6,158.53 989.15 
Nja;Tf;fhd xJf;fPl;Lj; jtWfs; 7,784.28  
ePu; fl;lz nrYj;jy; rPu;gLj;jy; 304,361.25  

 (509,766) (459,374) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

2016.12.31  jpfjpad;W FWfpa fhy KjyPLfs; gw;wpa ml;ltiz (12 khjq;fs;) 
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12.31 
jpfjpa
d;W 
KjyP
L  

(&.) 

 086-

6001-
00006

474-7 

2015/
12/22 

2016/12/2
2 

12 
kh
jk; 

6.5
0% 

3,009,
990 

- 02 
khj
k; 

25,97
6.96 

4,78
3 

21,19
3.96 

- 3,035,9
66.96 

- 

 086-

6001-
00006

475-6 

2015/
12/22 

2016/12/2
2 

12 
kh
jk; 6.5

0% 

3,009,
990 

- 
02 
khj
k; 25,97

6.96 
4,78

3 

21,19
3.96 

- 3,035,9
66.96 

- 

 086-
6001-

00006

476-5 

2015/
12/22 

2016/12/2
2 

12 
kh
jk; 6.5

0% 

3,009,
990 

- 
02 
khj
k; 25,97

6.96 
4,78

3 

21,19
3.96 

- 3,035,9
66.96 

- 

 086-
6001-

00006
477-4 

2015/
12/22 

2016/12/2
2 

12 
kh
jk; 6.5

0% 

4,514,
985 

- 
02 
khj
k; 38,96

5.43 

7,17
4 

31,79
1.43 

- 4,553,9
50.43 

- 

 086-

6001-

00006
484-5 

2015/
12/27 

2016/12/2
7 

12 
kh
jk; 6.5

0% 

1,704,
600 

- 
02 
khj
k; 13,66

0.21 

1,01
6 

12,64
4.21 

- 1,718,2
60.21 

- 

 086-
6001-
0000
2440-

3 

2011/
11/11 

2012/08/1
1 

12 
kh
jk; 

10
% 

1,443,
268 

- 141 

ehl;f
s; 

94,06
9.45 

36,2
40 

57,82
9.45 

59,38
7.56 

- 1,537,3
3745 

      16,69
2,823 

- - 224,6
25.97 

58,7
79 

165,8
46.97 

59,38
7.56 

15,380,
111.52 

1,537,3
37.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016.12.31  jpfjpad;W FWfpa fhy 3 khj fhy KjyPLfs; 

Kj
yPl;
L 
tU 
khd
k; 
 

itg;
G 

,yf;
fk; 

KjyP
L 

nra;
j 

jpfjp 

Kjpu;r;rp
ailAk; 
jpfjp 

fh
y 
vy;
i
y 

tl;
b 
tP
jk; 

njh 
if 

M
z;b
y; 
Kj
yPL 

ehl;
fsp
d; 
vz; 
zpf;
if 

2016 

,y; 
ngw;w 
tl;b 

2015 

,w; 
fhf 
ngw
g;gl 
nt
z;b
a 

tl;b 

2016 

,y; 
ngw;w 
Njwpa 
tl;b 

2016 

,w; 
fhf 
ngwg;
gl 
nt
z;b
a 
tl;b 

Vida
it 

/kPsg; 
ngwy; 

2016. 
12.31 
jpfjpa
d;W 

KjyPL  

(&.) 

 086-
60-

01-
0000
6309-
8 

2015/
12/20 

2016/3/2
0 

3 
kh
jk; 

5.5
0% 

2,789,1

33 

 2 
khj
k; 

26,148
.14 

5,99
2 

20,156
.14 

- 2,971,8
77.14 

 

 086-
60-

01-
0000
6310-
5 

2015/
12/20 

2016/3/2
0 

3 
kh
jk; 5.5

0% 

2,789,1
33 

 

2 
khj
k; 26,148

.14 

5,99
2 

20,156
.14 

- 2,971,8
77.14 

 

 086-
60-

01-
0000
6311-
4 

2015/
12/21 

2016/3/2
0 

3 
kh
jk; 5.5

0% 

2,789,1

33 

 

2 
khj
k; 26,148

.14 

5,99
2 

20,156
.14 

- 2,971,8
77.14 

 

 086-
60-

01-
0000
6312-
3 

2015/
12/20 

2016/3/2
0 

3 
kh
jk; 5.5

0% 

1,394,5

67 

 

2 
khj
k; 13,074

.59 

2,99
6 

10,078
.59 

- 1,485,9
38.59 

 

 007-
60-

01-

0000
3908-

6 

2016/
3/10 

2016/6/1
0 

3 
kh
jk; 7.7

5% 
25,781,
681.53 

 21 

ehl;
fs; 

1,795,
888.36 

- 1,795,
888.36 

155,7
50.00 

- 25,781,
681.53 

      36,091,
732.53 

  1,887,
407,37 

20,9
72.0

0 

1,866,
435.37 

155,7
50.00 

10,401,
570.01 

25,781,
681.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhdf; fw;iffs; epWtdk; 

nfhOk;G gy;fiyf;fofk; 

2016.12.31  jpfjpad;W jPu;f;fg;glhj Kw;gzq;fs; 

 

 

 

jpfjp tTr;ru; 
,yf;fk; 

tpguk; njhif (&gh) 

  vupnghUs; - 75,000.00 

2015/12/28 828 A cjtpg; gjpthsu; 20,000.00 

2015/11/30 762 A tpNyhrp (jdpahu;) fk;gdp 20,000.00 

2015/12/28 836 A n[hrd;]; (jdpahu;) fk;gdp 12,500.00 

                            nkhj;jk; 127,500.00 
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2016 Mk; Mz;bd; fzf;fha;T mwpf;iff;fhd gjpy;fs;  
nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; tptrha njhopy;El;gk; kw;Wk; fpuhkpa tpQ;Qhd  epWtfk; 

 

mwpf;ifapd; 
ge;jp ,y. 

fzf;fha;T mwpf;ifapy; Rl;bf;fhl;bAs;s tplaq;fs; gjpy;fs; 

2.2.1 fzf;fPl;Lf; FiwghLfs; 
 
(m) kPsha;thz;by; %yjdg; nghUl;fisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;F nrytpl;l &gh 29,148,559 nryT nra;ag;glhj 
%yjd khdpaf; fzf;fpypUe;J nrytplg;gl;l %yjdf; 
fzf;fpw;F khw;wQ; nra;ag;gl Ntz;ba NghjpYk; &gh 8,237,513 
khj;jpuNk mf; fzf;fpw;F khw;wQ; nra;ag;gl;bUe;jJ. MfNt> 
&gh 20,911,046 njhlu;e;Jk; nryT nra;ag;glhj %yjdf; 
fzf;fpypUe;jJ.  

 
 
2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; ,jid rPu; 
nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

(M) fhRg; gha;r;ry; $w;wpy; fhrhfg; ngwg;gl;l tl;b tUkhdk; 
&gh 2,169,816 Mff; fhl;lg;gl;lNghJk; cs;sthW ngwg;gl;lJ 
&gh 2,137,360 Mifahy; &gh 32,456 mjpfupj;Jf; fhl;lg;gl;L 
mjd; fhuzkhf fhRg; gha;r;ry;  $w;wpd; ,zf;fk; njhlu;ghf 
fzf;fha;tpy; ru;r;ir vOe;jJ. 

2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; ,jid rPu; 
nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

(,) epWtfj;jpw;Fupa 50 Vf;fu; fhzp kjpg;gPL nra;ag;gl;Lf; 
fzf;fpylg;gltpy;iy. 

2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; epWtfj;jpw;Fr; 
nrhe;jkhd 50 Vf;fu; fhzpia kjpg;gPL nra;J 
fzf;fPL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

(<) epWtfk; mike;Js;s fhzpiag; gad;gLj;JtJ njhlu;ghd 
jpl;lj;ij jahupg;gjw;F kPsha;thz;bd;NghJ nkhwl;Litg; 
gy;fiyf;fofj;jpw;F &gh 1,600,000 nfhLg;gdT nra;ag;gl 
Ntz;baNghJk; mjw;fhd epjpNaw;ghL Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 

2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; ,jw;fhf 
xJf;fPL Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 2018 Mk; Mz;bd; 
KjyhtJ fhyhz;by; Fwpg;gpl;l nfhLg;gdT 
Nkw;nfhs;sg;glTs;sJ.  

(c) kPsha;thz;by; ngwg;gl Ntz;ba tl;b tUkhdk; &gh 
2,162,150 MFk;. vt;thwhapDk; mjid &gh 2,055,648 Mff; 
fhl;baikapdhy; eilKiwr; nrhj;J &gh 106,502 Fiwthff; 
fhl;lg;gl;bUe;jJ. 
 

2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; ,jid rPu; 
nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.2.2 tpsf;fkspf;fg;glhj NtWghLfs; 

(m) kPsha;thz;bdJ epjpf; $w;Wf;fspy; eilKiwr; 
nrhj;Jf;fspd; fPo; Rl;bf;fh;lg;gl;l ,lu; fld; kPjp &gh 217,640 

 
 
2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; ,jid rPu; 
nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 
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MFk;. vt;thwhapDk; ,lu; fld; gjpNtl;bd; gpufhuk; mk;kPjp 
&gh 224,583 Mfpaikapdhy; &gh 6,943 NtWghL 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

(M) tptrhapfspdJ ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpaj;jpd; fPo; 
toq;fg;gl;l fld;fSf;F Mz;bd; ,Wjpapy; ngw Ntz;bat l;b 
tUkhdk; gjpNtl;by; &gh 289,980 MfTk; epjpf; $w;wpy; &gh 
53,500 ,Ue;jikapdhy;mtjhdpf;fg;gl;l tpj;jpahrk; &gh 236,480 
MFk;. 

2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; ,jid rPu; 
nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

(,) kPsha;thz;bdJ epjpf; $w;Wf;fspd;gbahd ifapUg;G kPjp 
&gh  4,775,743 MFk;. vt;thwhapDk; Mz;bd; ,Wjpf; ifapUg;G 
nka;ikaha;T mwpf;ifapd; gpufhuk; mg; ngWkjp &gh 4,294,217  
Mfpaikapdhy; &gh 481,526  tpj;jpahrNkw;gl;lJ. 

2017 Mk; Mz;bd; ,Wjpf; fzf;fpy; ,jid rPu; 
nra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

2.3 rl;lq;fs;> tpjpfs;> gpukhzq;fs; kw;Wk; Kfhikj;Jtj; 
jPu;khdq;fSld; ,zq;fhik  
 
(m) 1995 A+iy 14 Me; jpfjpa 636 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fof 
khdpa Mizf; FOtpd; Rw;wwpf;if 
 
guPl;irg; ngWNgWfis ntspapLifapy; mg; guPl;ir eilngw;w 
jpdj;jpypUe;J 03 khjq;fSf;Fs; guPl;irg; ngWNgWfs; 
mwptpf;fg;gl Ntz;LkhapDk; epWtfk; elhj;jpa 18 guPl;irfsJ 
ngWNgWfis ntspapLtjpy; 04 Kjy; 19 khj fhyk; nrd;wik 
mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

gl;lg; ghlnewpfSf;fhd 17 rhd;wpjo; ghlnewpfs; 
fhzg;gLtJld;> rfy rhd;wpjo; ghlnewpfSk; 
Muk;gpf;fg;gl;L 08 khjq;fspd; gpd;du; guPl;ir 
elhj;jg;gLk;. ghlnewpfSf;fhf 08 FOf;fs; 
,Ug;gJld; me;j midj;Jf; FOf;fSf;Fk; 
guPl;iria elhj;Jk;NghJ mjpfsT guPl;irfis 
xNu jlitapy; elhj;j Ntz;bNaw;gl;Ls;sJ.,e;j 
midj;J eltbf;iffSf;Fk; epWtfj;jpd; fy;tprhu; 
gjtpazpapy; 08 Ngu; khj;jpuNk ,Ug;gJld;> 
(epue;juk; - 2> jw;fhypfk; - 6) ,e;j eltbf;iff;F 
,e;j vz;zpf;if NghJkhdjhf ,y;iy. NkYk;> 
,uz;lhtJ guPl;irf;fhf epWtfj;jpw;F ntspNa 
tpilj;jhs;fis mDg;gg;gLtJld; mjid kPsg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F mjpf fhyk; vLf;Fk;. jw;NghJ 
,e;jf; fhy jhkjk; KbAkhdtiu Fiwf;fg;gl;L 
cupa fhyg; gFjpapy; ngWNgWfs; 
ntspaplg;gLfpd;wd. 

(m) 2015 A+iy 14 Me; jpfjpa 03/2015 Mk; ,yf;f mur epjpr; 
Rw;wwpf;if  
 
I. Rw;wwpf;if Vw;ghLfSf;F Kuzhf 12 epiwNtw;W juj;jpy; 

my;yhj cj;jpNahfj;ju;fSf;F 26 re;ju;g;gq;fspy; &gh  
804,220  $l;Lj; njhif Kw;gzkhf toq;fg;gl;bUe;jJ.  

 
 
 
jw;NghJ gjtpepiy cj;jpNahfj;ju;fSf;F khj;jpuk; 
Kw;gzk; toq;fg;gLfpd;wJ. 
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II. rupahd kjpg;gPl;il jahupf;fhjNghJk; 7 re;ju;g;gq;fspy; &gh 
382,000  $l;Lj; njhifiaAila Kw;gzk; 
toq;fg;gl;bUe;jJld;> mjpy; 51 Kjy; 85 rjtPjkhdit 
gpd;du; fhrhfNt jPu;j;J itf;fg;gl;bUe;jd. 
 

 
,J njhlu;ghf cupa gpupTfSf;F mwpTWj;jy; 
tpLf;fg;gl;Ls;sJld;> jw;NghJ Kw;gzj;ij 
toq;Ftjw;F Kd;du; rupahd kjpg;gPl;bd; 
mbg;gilapy; khj;jpuk; Kw;gzk; toq;fg;gLfpd;wJ. 

4 nraw;ghl;L kPsha;T  

4.1 nrayhw;wy; 
(m) ,ioa tsu;g;Gldhd thiof; fd;WfsJ cw;gj;jp 
 
2016 - 2020 $l;bize;j jpl;lj;jpd; Nehf;fkhf ,ioa 
tsu;g;Gldhd thiof; fd;WfsJ cw;gj;jpia mjpfupg;gjd; 
thapyhf epWtfj;jpd; tUkhdj;ij mjpfupg;gJk; tptrhapfsJ 
tUkhdj;ij mjpfupg;gJkhff; fhl;lg;gl;bUe;jJ. vdpDk; 
me;Nehf;if miljw;F epWtfk; jtwpapUe;jij  2014, 2015> 
2016 Mk; Mz;LfsJ fd;WfSf;fhd Nfs;tp> cw;gj;jp kw;Wk; 
tpw;gid njhlu;ghd jfty;fsJ guprPyiz Gyg;gLj;jpaJ. 

 



4 
 

(i) fd;WfSf;fhd Nfs;tp tUlhe;jk; ngUkstpy; mjpfupj;jJld; 
mjw;nfhg;ghf cw;gj;jpahdJ kpfTk; Fiwthf ,Ue;jJ. 
,jd;NghJ 2015> 2016 Mk; Mz;Lfspy; Nfs;tpfSf;F xg;ghf 
cw;gj;jpahdJ KiwNa 44 rjtPjk; kw;Wk; 37.6 rjtPjk; 
MftpUe;jJ. ,f;fhuzj;jpd; epkpj;jk; mNef 
nfhs;tdthsu;fs; jkJ Nfhupf;iffis ,uj;Jr; nra;jJk; 
mjdhy; epWtfj;jpd; vjpu;ghu;j;j Nehf;fk; <Nlwtpy;iy vdTk; 
ngwf;$ba ,yhgk; fpilf;fhJ NghdikAk; 
mtjhdpf;fg;gl;ld. 

,ioa tsu;g;G njhopy;El;g Ma;T$lg; gpuptpy; 
epytpa trjpfs; kw;Wk; ,ltrjpfspd; mbg;gilapy; 
cw;gj;jp nra;a KbAkhd fd;Wfspd; msT 
jPu;khdpf;fg;gLK;. 2015 Mk; Mz;Lld; xg;gpLifapy; 
2016 Mk; Mz;by; Nkyjpfkhf 23000 fd;Wfis 
cw;gj;jp nra;a KbAkhf ,Ue;jJ. fd;W 
cw;gj;jpf;fhff; fhzg;gLk; cr;rsT ,ltrjpiag; 
gad;gLj;jpdhy; NkYk; Rkhu; 10>000 fd;Wfis 
cw;gj;jp nra;a KbAkhf ,Ug;gJld;> mJ 2017 
Mk; Mz;by; nraw;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. me;j 
cr;rsitg; ghu;f;fpYk; fd;W cw;gj;jpia 
mjpfupg;gjw;fhf mjpfsT ,ltrjpfsld;$ba etPd; 
Ma;T$l trjpfs;> Copau;fs; kw;Wk; cgfuzq;fs; 
mtrpakhFk;.    
vdNt 2016 Mk; Mz;by; fd;W cw;gj;jpia 
mjpfupg;gjw;fhf Rkhu &gh 150 kpy;ypad; 
ngWkjpkpf;f %d;W khbfisf; nfhz;l 
Ma;T$lj;ij epWtfk; NfhupapUe;jJld; jw;NghJ 
mjd; epu;khzg; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j 
Ma;T$lj;jpd; Clhf ,ioa tsu;g;G thiof; fd;W 
cw;gj;jpia mjpfupj;jy;> myq;fhur; nrbfs; 
cw;gj;jp> kuf;fwpf; fd;Wfs; cw;gj;jp kw;Wk; thio 
jtpu;e;j Vida gof; fd;Wfs; cw;gj;jp vd;gd 
Nehf;fkhFk;. ,e;j cw;gj;jpfSf;Fj; Njitahd 
mbg;gil Muha;r;rp eltbf;iffs; Vw;fdNt 
Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.     
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 (ii) fd;WfSf;fhd nfhs;tdTf; fl;lisfisg; ngWjy;> 
toq;Fjy;> tpw;gid nra;jy; vd;gtw;wpw;F ntt;NtW 
gjpNtLfs; ,Ue;jNghjpYk; mit Kiwaw;wthW 
Ngzg;gl;likapdhy; ngwg;gl;l fl;lisfspd; gpufhuk; 
fd;Wfs; toq;fg;gl;ldth> vjpu;tUk; khjq;fspy; 
toq;fg;gl;ldth cdf; fzf;fha;tpy; njspTw mwpe;Jnfhs;s 
KbahjpUe;jJ. 

vtNuDnkhU tptrha njhopy; Kaw;rpahsu; ,ioa 
tsu;g;G thiof; fd;Wfis nfhs;tdT 
nra;tjw;fhd Nfhupf;ifia Kd;itf;Fk;NghJ 
vk;kplk; fhzg;gLk; mwpf;iffis mbg;gilahff; 
nfhz;L fd;Wfis toq;Ftjw;fhf kpf mz;kpj;j 
khjk; mtUf;F xJf;fg;gLk;. rpyNtis mtu; cupa 
khjj;jpy; fd;Wfisg; nfhs;tdT nra;ahjtplj;J 
me;j fd;Wfis mLj;j egUf;F toq;fg;gLtJld;> 
Kd;ida egupd; nfhs;tdTf;fhd Nfhupf;if 
Kd;nfhz;L nry;yg;gLk;. vdNt> fwpg;gpl;l 
gjpNtLfis 2013 Mk; Mz;L njhlf;fk; 2016 Mk; 
Mz;L tiu xU gjpNtlhfg; Ngzptuy; 
mj;jpahtrpa eltbf;ifahFk;.     

 
MdhYk; Rkhu; 4000 tptrha njhopy; 
Kaw;rpahsu;fs; gw;wpa jfty;fis xU 
Nfhitahfg; Ngzptuy; eilKiwapy; kpfTk; 
rpukkhd tplakhFk;. ,ioa tsu;g;G njhopy;El;gg; 
gpupT tptrhapfspd; kPJ jq;fpapUf;Fk; gpupthf 
,Ug;gjdhy; fd;Wfis nfhs;tdT nra;tjw;fhd 
Nfhupf;ifia Kd;itj;Js;s tptrhapf;F 
mwptpf;fhky; mtuJ Nfhupf;ifia ,uj;Jr; nra;tJ 
ePz;l fhy mbg;gilapy; jPik gaf;Fk; 
ngWNgWfis Vw;gLj;j KbAkhifapdhy; kpfTk; 
rpwe;j Nritnahd;iw toq;Ftjd; epkpj;jk; me;j 
nfhs;tdTf; Nfhupf;ifg; gjpNtL khw;wg;glhky; 
Ngzp tug;gLfpd;wJ.   
 
vdNt KbAkhd tiu 2016 Mk; Mz;by; me;j 
fd;Wfis toq;Fk; eltbf;iffis kpfTk; 
ntspg;gilj; jd;ikAld; Nkw;nfhs;tjw;F 
eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; eilKiwr; 
rpf;fy;fs;fisf; ftdj;jpw;nfhz;L 2017 Mk; Mz;L 
Kjy; fzdp %yk; me;j jfty;fis 
Nfhitg;gLj;Jk; eltbf;iffs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ.    



6 
 

(iii) ,ioa tsu;g;G thiof; fd;W xd;wpd; cw;gj;jpr; nryT 2016 
Mk; Mz;bd;NghJ &gh 40 tiu Fiwf;fg;gLtjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gl;lNghjpYk; cw;gj;jpf; fpuak; &gh 71 tiu 
mjpfupj;jpUe;jJ. NkYk;> fd;Wfs; mopTWk; tPjj;ij 1.5% 
rjtPjk; tiu Fiwg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gl;lNghJk; mJ 11.3% 
rjtPjk; tiu mjpfupj;jpUe;jJ. 

,ioa tsu;g;G thiof; fd;WfSf;fhd cw;gj;jpr; 
nrythdJ rpy tplaq;fspd; mbg;gilapy; 
NtWgLfpd;wJ.  

a. cw;gj;jpf;fhf gad;gLj;jg;gLk; %yg; 
nghUl;fspd; tpiyapy; Vw;gLk; khw;wq;fs;. 
 

b. ePu;> kpd;rhuk; Nghd;w mj;jpahtrpa 
Nritfspd; tpiyapy; Vw;gLk; khw;wq;fs;. 
 

c. cw;gj;jpfSf;F Neubahfg; gq;fspg;Gr; 
nrYj;Jk; Copau;fspd; khjhe;j rk;gsj;jpy; 
Vw;gLk; khw;wq;fs;.  
 

d. cw;gj;jp nra;ag;gLk; fd;Wfspd; 
vz;zpf;ifapy; Vw;gLk; khw;wq;fs;. 

 
e. fhyepiy epiyikfspd; mbg;gilapy; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; Nkyjpf cs;sPLfs;. 
 

2016 Mk; Mz;by; NkNy a,b,e  Nghd;w 
tplaq;fSld; njhlu;ghf fl;Lg;gLj;j Kbahj 
fhuzpfspd; tpiy mjpfupg;G Vw;gl;lJld;> mJ 
cw;gj;jpr; nrytpy; Neubj; jhf;fj;ij 
Vw;gLj;jpaJ. mj;Jld; ,ioa tsu;g;G 
njhopy;El;gg; gpuptpd; nkhj;jg; gjtpazp 
mq;fj;jtu;fs; 32 Ngu;fshf ,Ug;gJld;> 
mtu;fs; midtUk; gzp xg;gilg;G 
mbg;gilapd; fPo; xg;gPl;L uPjpapy; Fiwe;j 
khjhe;j rk;gs mbg;gilapy; epue;jukw;w 
Nritapy; <LgLj;jg;gl;Ls;sdu;. gy tUlq;fshf 
murhq;fj;jpdhy; mjpfupf;fg;gl;l ve;j tpjkhd 
nfhLg;gdT my;yJ khjhe;jg; gbapy; ve;j 
tpjkhd mjpfupg;Gf;fSk; mtu;fSf;F 
toq;fg;gltpy;iy. vdNt> 2016 Mk; Mz;by; 
mJ rk;ge;jkhf Kfhikj;Jt rigaplk; 
Nfhupf;if tpLf;fg;gl;ljd; gpd;du; Kfhikj;Jt 
rigapdhy; Gjpa nfhLg;gdTfs; Kiwnahd;W 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. me;j khjhe;jf; nfhLg;gdT 
Kiwf;fika ,ioa tsu;g;G njhopy;El;gg; 
gpuptpy; khj;jpukd;wp KO epWtdj;jpYk; 
Nritahw;Wk; Copau;fspd; khjhe;j rk;gsk; 
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fzprkhdstpdhy; mjpfupj;jJ. ,e;j rk;gs 
mjpfupg;Gk; fd;nwhd;wpd; cw;gj;jpr; nryTld; 
Nru;f;fg;gLtjdhy; fd;nwhd;wpd; cw;gj;jpr; 
nryit &gh 71.00 tiu mjpfupf;f 
Ntz;bNaw;gl;lJ.   
 
fd;Wfspy; mfw;Wk; msT ,uz;L Kf;fpa 
epiyikfspd; fPo; epfo;fpd;wJ. 
 
a. ,wg;gjdhy; ,Ug;gpypUe;J mfw;wg;gly;. 
 
b. rPuw;w jd;ik fhuzkhf ,Ug;gpypUe;J 

ePf;Fjy;. 
 

fle;j 02 tUlq;fshf fd;Wfs; moptilAk; 
tPjk; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. 
 
 
Mz;L 2015 2016 
fd;Wfs; moptilAk; 
tPjk; 

13.1 % 11.3 % 

 
,jw;fika 2016 Mk; Mz;bd; fd;Wfs; 
moptilAk; tPjj;ij 2015 Mk; Mz;ilg; 
ghu;f;fpYk; 1.8% ,dhy; Fiwj;Jf;nfhs;tjw;F 
,ioa tsu;g;G njhopy;El;gg; gpuptpdhy; 
KbAkhfpAs;sJ. mJ vjpu;ghu;f;fg;gl;l 1.5%  
msitg; ghu;f;fpYk; mjpfstpy; fhzg;gLtjw;F 
fPo; Fwpg;gplg;gLk; fhuzq;fs; Kf;fpakhf jhf;fk; 
nrYj;jpAs;sJ.   
 
a. ehw;W Nkilg; gpuptpy; fd;Wfs; ,wj;jy;. ,J 

,uz;L gpujhd fhuzpfspy; jq;fpAs;sJ. 
 

i. Ma;T$lj;jpdhy; ehw;W Nkilf;F 
toq;fg;gLk; fd;Wfspd; juk;. 

 
Ma;T$lj;jpdhy; toq;fg;gLk; fd;Wfspd; 
juj;jpw;F gpujhdkhf fd;WfSf;F 
fpilf;fg;ngWk; xspapd; msT kw;Wk; xsp 
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fpilf;Fk; fhy vy;iy kw;Wk; 18 - 22 o 

C,w;fpilg;gl;ljidg; ghu;f;fpYk; $bf; Fiwe;j 
ntg;gepiy epiyik jhf;fk; nrYj;Jfpd;wJ. 
,e;j cfe;j epiyikia toq;Ftjw;fhd 
tiuaWf;fg;gl;l fhuzp kpd;rhukhFk;. 2016 Mk; 
Mz;bd; rpy khjq;fspy; rpy KOikahd 
jpdq;fs; Vw;gl;l kpd; Jz;bg;G kw;Wk; rpy 
jpdq;fspy; rpy kzpj;jpahy kpd; Jz;bg;G 
fhuzkhf fd;Wfspd; juk; kPJ rhjfkw;w ghjpg;G 
Vw;gl;lJ. ,jdhy; toq;fg;gl;l fd;Wfspd; 
juj;jpy; rpy khw;wq;fs; Vw;gl;ld. vdNt> 2017 
Mk; Mz;by; ,ioa tsu;g;G Ma;T $lj;jpw;F 
njhlu;r;rpahd kpd;rhuj;ij toq;Ftjw;fhf kpd; 
gpwg;ghf;fp ,ae;jpunkhd;W Nfhug;gl;lJ.   
 

ii. #oy; khw;wk; 
 

ntspr; #oypd; ntg;gepiy kw;Wk; <ug;gjd; 
vd;gd ehw;W Nkilg; gpuptpy; fhzg;gLk; 
fd;Wfs; kPJ jhf;fk; nrYj;JtJld; kpf 
tul;rpahd fhyepiy my;yJ mjpf kiof; 
fhyepiyapy; fd;Wfs; moptiljiy 
fl;Lg;gLj;JtJ kpfTk; rpukkhd gpur;rpidahFk;. 
 
b. rPuw;w jd;ik fhuzkhf ,Ug;gpypUe;J 

ePf;Fjy;. 
 
rPuw;w jd;ikia (jpupgiljy;) Ma;T$l 
Copau;fshy; fl;Lg;gLj;j Kbahj Fwpg;gpl;l 
jha;j; jhtuj;jpdhy; jPu;khdpf;fg;gLk; tplakhFk;. 
,ioa eLif njhopy;El;g gpuptpdhy; ,e;j 
rPuw;w jd;ikia xU Fwpg;gpl;lsT 
khw;wj;jpw;Fl;gLj;j khj;jpuNk KbAk;. mjdhy; 
eilKiwapy; ,ioa tsu;g;G njhopy;El;g 
gpuptpdhy; guhkupj;J tug;gLk; Jizg; gapu;fspd; 
msT kw;Wk; cupa ,urhadg; nghUl;fs; cfe;j 
kl;lj;jpy; khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.    
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 (M) 2016 - 2020 cgha khu;f;f kw;Wk; Kfhikj;Jtj; 
jpl;lj;jpd;gb 2016 Mk; Mz;by; gg;ghspg; gof; fd;W %yk; &gh 
1.62 kpy;ypad; ,yhgj;ijg; ngWtjw;Fk; Vida goq;fsJ 
tpw;gid %yk; 1.2 kpy;ypad; tUkhdj;ijg; ngWtjw;Fk; 
jpl;lkplg;gl;lNghJk; me;Nehf;fj;ij mile;jpUf;ftpy;iy. 2008 
Kjy; 2017 tiuahd 09 Mz;Lfshf epWtfk; thiof; fd;Wg; 
gapuply; eltbf;ifapy; khj;jpuNk <Lgl;bUe;jJld; Ntnwe;jg; 
gapupdJk; eLifapy; ftdj;ijr; nrYj;jpapUf;ftpy;iy. 

gg;ghspf; fd;W cw;gj;jp Kjy; jlitahf 2016 Mk; 
Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;lJld; vjpu;ghu;f;fg;gl;l 
,yf;fhd &gh 1.62 kpy;ypad; tUkhdk; 
fpilf;fhikf;F fPo; Fwpg;gplg;gLk; fhuzq;fs; 
VJthfpaJ.  

• epWtfj;jpy; gzpahw;Wk; midj;J ehs; 
rk;gs Copau;fs; gy;NtW mYty;fspy; 
<LgLj;jg;gl;Ls;sJld; mtu;fspy; 
xUtiuahtJ ,e;j gg;ghspf; fd;W 
cw;gj;jpaf;fhfg; ngw;Wf;nfhs;s 
Kbatpy;iy. vdNt ,ioa tsu;g;G 
njhopy;El;g gpuptpd; ,ioa tsu;g;G thiof; 
fd;W cw;gj;jp ehw;WNkil gpuptpy; 
Nritahw;Wk; ehs; rk;gsk; ngWk; 
Copau;fs; KbAkhd re;ju;g;gq;fspy; 
khj;jpuk; gg;ghspf; fd;W cw;gj;jp 
eltbf;iffspy; <LgLj;jpf;nfhs;sg;gl;ldu;.  
mj;Jld;> epWtd uPjpahf cw;gj;jpr; nryT 
mjpfupj;Js;sikapdhy; ehw;WNkilg; 
gpupTf;F Gjpjhf xU Copaiu 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd rpukj;jpw;F ,g; gpupT 
Kfq;nfhLj;Js;sJ. 

• 2016 Mk; Mz;by; epytpa rhjfkw;w #oy; 
rhu;e;j epiyikfs; fhuzkhf kw;Wk; nul; 
Nyb (Red Lady) Nghd;w fyg;gpd 
(i`g;upl;) gg;ghsp ,dk; rk;ge;jkhf Vw;gl;l 
rpf;fyhd epiyikfspd; mbg;gilapy; 
tptrhaj; Jiw njhopy; Kaw;rpahsu;fs; 
rpwpJ rpwjhf gg;ghspg; gapu;r; 
nra;ifapypUe;J tpyfp khw;Wg; gapu;fs; kPJ 
jkJ ftdj;ijr; nrYj;jpdu;. gg;ghspg; gapu;r; 
nra;ifia gpurpj;jg;gLj;Jk; Nehf;fpy; mJ 
njhlu;ghd jfty;fs;   mlq;fpa ngau;g; 
gyifnahd;W epWtfj;jpd; Eiothapy; 
re;jpapy; mikf;fg;gl;Ls;sJld;> 
epWtfj;jpw;fhd Eiothapiy 
Gduikg;gjw;fhf tPjp mgptpUj;jp mjpfhu 
rig kw;Wk; mjd; cg Kftu;fs; Rkhu; xU 
tUl fhykhf me;jg; ngau;g; gyifia 
mfw;wpapUe;jdu;.  ,J rk;ge;jkhf 
epWtfj;jpd; cjtpg; gjpthsUf;F vOj;J 



10 
 

%ykhf mwptpj;jy; tpLf;fg;gl;Ls;sJ.  
kuf;fwpf; fd;Wfs; kw;Wk; Vida gof; fd;Wfs; 
%ykhf vjpu;ghu;f;fg;gl;l &gh 1.2 kpy;ypad; 
tUkhdj;ijg; ngw;Wf;nfhs;s Kbahikf;fhd 
fhuzq;fs;. 
• xU tif ghfw;fha; (Jk;g) fd;Wfs; cw;gj;jp 

2015 Mk; Mz;by; RED jpl;lj;jpd; Clhf 
Muk;gpf;fg;gl;lJld;> 2016 Mk; Mz;bd; 
Muk;gj;jpy; ehw;W Nkilg; gpupTf;F me;jg; 
nghWg;G xg;gilf;fg;gl;lJ.  xU tif 
ghfw;fha; (Jk;g) cw;gj;jpf;F ehs; rk;gsk; 
ngWk; Copau; xUtiu thuj;jpy; xU ehs; 
my;yJ ,uz;L ehl;fSf;F khj;jpuk; 
ngw;Wf;nfhs;s KbAkhfpaJld;> gpd;du; 
epWtfj;jpd; guhkupg;G eltbf;iffSf;fhf 
NghJkhd Copau;fs; ,y;yhikapdhy; me;j 
Copaupd; Nritia xU khjj;jpy; xU ehs; 
my;yJ ,uz;L ehs; tiu tiuaWf;f 
Ntz;bNaw;gl;lJ. cz;ikapNyNa 
cw;gj;jpia mjpfupg;gjhapd; fd;Wfs; 
cw;gj;jpg; gpuptpy; xU CopaiuahtJ 
jpdKk; Nritapy; <LgLj;JtJ fl;lhaj; 
NjitahFk;. 

• Fwpg;gpl;l fd;W tiffspd; jha; ehw;Wf;fis 
guhkupj;jy; kw;Wk; ngUf;Ftjw;fhf 
NghJkhdsT cl;fl;likg;G 
trjpfSld;$ba ehw;W NkilNah> 
Kiwahf guhkupf;f KbAkhd 
Copau;fSldhd ghJfhg;Gkpf;f jha; 
ehw;Wf;fis gapupLtjw;fhd tha;g;Gf;fs; 
epWtfj;jpy; fhzg;glhik.  

 
cr;r ,aystpy; thiof; fd;Wfs; cw;gj;jp 
nra;ag;gLtjdhy; NtW fd;W tiffis cw;gj;jp 
nra;tjw;fhf kpfTk; ghupasT ,ltrjpfSld;$ba 
etPd Ma;T$l trjpfs;> Copau;fs; kw;Wk; 
cgfuzq;fs; mtrpakhFk;.   vdNt 2016 Mk; 
Mz;by; fd;W cw;gj;jpia mjpfupg;gjw;fhf kw;Wk; 
gy;tifg;gLj;jYf;fhf Rkhu; &gh 150 kpy;ypad; 
ngWkjpkpf;f  %d;W khb Ma;T$lnkhd;iw ,ioa 
tsu;g;Gg; gpuptpdhy; Nfhug;gl;lJ.,e;j Ma;T 
$lj;jpd; %yk; ,ioa tsu;g;G thiof; fd;W 
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cw;gj;jpia mjpfupj;jy;> myq;fhuf; fd;Wfs; 
cw;gj;jp> kuf;fwpf; fd;Wfs; cw;gj;jp kw;Wk; thiof; 
fd;Wfs; my;yhj Vida gof; fd;Wfs; cw;gj;jp 
nra;jy; Nehf;fkhFk;. ,e;j cw;gj;jpfSf;Fj; 
Njitahd mbg;gil Muha;r;rp eltbf;iffs; 
Vw;fdNt Muk;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 
 

 (,) ,yq;if mZrf;jp mjpfhu rig 2016 khu;r; 21 Mk; jpfjp 
capu; vupnghUs; gad;ghl;bd; %yk; nraw;gLk; fha;fwp tif 
kw;Wk; goq;fsJ cw;gj;jp ,ae;jpuk; xd;iw epWtfj;jpw;F 
toq;fpapUe;jJld; khzhf;fuJ fy;tp eltbf;iffs; Fwpj;j 
njhopy;El;g mwpit mjpfupj;jy;> czT cw;gj;jp kw;Wk; 
fkj;njhopy; Jiwapd; fPo; rpwpa kw;Wk; fpuhkpa 
ifj;njhopyhsu;fspilNa ,k;Kiwia gpurpj;jg;gLj;JtJ vd;gd 
,t;tpae;jpu toq;fypd; Nehf;fkhtpUe;jJ.   
 
(i) epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; kw;Wk; nraw;ghLfs; njhlu;ghf 

mZrf;jp mjpfhu rigAld; juTfs; kw;Wk; jfty; 
gupkhw;wj;jpy; <Lgl Gupe;Jzu;T cld;gbf;if xd;wpy; <Lgl 
Ntz;Lnkd mjpfhu rigapd; gzpg;ghsu; 
Rl;bf;fhl;baNghJk;> mt;thwhdnjhU cld;gbf;ifapy; 
<Lgl;bUf;ftpy;iy. 

 
 
 
 
 
 
 
Ngz;jF rf;jp mjpfhu rigaplkpUe;J Gupe;Jzu;T 
xg;ge;jnkhd;W epWtfj;jpw;F 
mDg;gg;gl;bUf;ftpy;iy. vjpu; fhyj;jpy; Ngz;jF 
rf;jp mjpfhu rigAld; Gupe;Jzu;T xg;ge;jnkhd;wpy; 
ifr;rhj;jpLtjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
 

(ii) ed;nfhilahfg; ngwg;gl;l ,e;j ,ae;jpuj;jpd; ngWkjpia 
kjpg;gpl;L mjid fzf;fpypLtjw;F eltbf;if 
vLj;jpuhjJld;> nghUj;jkhdnjhU ,lj;jpy; mjid epWthJ 
epWtf thfdj; jupg;gplj;jpy; ghJfhg;gw;wthW ,ae;jpuk; 
epWtg;gl;bUe;jJ.  

,e;j ,ae;jpuj;jpd; ngWkjpia kjpg;gPL nra;tjw;fhf 
`k;ghe;Njhl;il kjpg;gPl;Lj; jpizf;fsj;jplk; 
Nfhupf;if tpLf;fg;gl;Ls;sJld; me;j 
cj;jpNahfj;ju;fspd; Ntiyg; gS fhuzkhf me;j 
eltbf;iffs; jhkjkile;Js;sJ. vt;thwhapDk; 
2017 Mk; Mz;by; fzf;fPL nra;tjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.   
 

 (iii) khzhf;fuJ nra;Kiw gapw;rpfis jtpu Ntnwe;j 
Nehf;fj;jpd; nghUl;Lk; ,e;j ,ae;jpuj;ij epWtfk; 
gad;gLj;jpapUf;ftpy;iy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

,e;j cgfuzk; md;gspg;ghf toq;fg;gl;ljd; gpujhd 
Nehf;fk; nra;Kiwg; gapw;rpfSf;Fg; 
gad;gLj;Jtjw;fhFk;. vt;thwhapDk; cyu; kuf;fwp 
kw;Wk; goq;fis (vegetable chips/banana chips) 
jahupf;Fk; eltbf;iffSf;F ,e;j cgfuzq;fisg; 
gad;gLj;jy; rk;ge;jkhf vjpu; fhyj;jpy; ftdj;jpw; 
nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
 
 
 
 
 

 
(<)  fkj;njhopy; njhopy;El;g gl;lg;gbg;Gf; fw;if newpf;F 

 
gl;lkspg;G> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofj;jpd; nghJthd 
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,izj;Jf;nfhs;sg;gl;l KjyhtJ njhFjp khzhf;fuJ fy;tprhu; 
eltbf;iffs; 2009 Mk; Mz;by; Muk;gkhfp ,Wjpg; guPl;ir 2016 
Mk; Mz;by; eilngw;wpUe;jJ.  gl;lg;gbg;Gf; fw;if newp %d;W 
fl;lq;fisf; nfhz;ljhFk;. Kjw; fl;l fw;if newpf;Fg; gjpT 
nra;ag;gl;bUe;j 60 khzhf;fupy; 26 Ngu; Kjyhk; fl;lj;ij 
epiwNtw;whJ fw;if newpiaf; iftpl;bUe;jdu;.  25 khztu;fs; 
khj;jpuNk cau; bg;Nshkh fl;lj;ij G+u;j;jp nra;jpUe;jdu;. 09 
Ngu; khj;jpuNk gl;lg;gbg;Gf; fl;lj;ij G+u;j;jp nra;Akstpy; 
rpj;jpaile;jpUe;jdu;. fy;tprhu; eltbf;iffSf;F 
,izj;Jf;nfhs;sg;gLk; khzhf;fupy; 85 rjtPjkhNdhu;  fy;tprhu; 
eltbf;iffis ,ileLNt niftpLtJ njhlu;ghf epWtfk; 
njhlu; eltbf;iffis Nkw;nfhz;L jFe;j jPu;it vl;Ltjw;fhd 
eltbf;ifia vLf;ftpy;iy. 

gl;lkspg;G tpohtpd;NghJ Nkw;nfhs;sg;gLtJld; 
KjyhtJ FOTf;F 2017.08.01 Mk; jpfjp eilngw;w 
nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofj;jpy; gl;lk; toq;fg;gl;lJ. 
jw;NghJ epyTk; tpjpKiwfSf;fika gl;lg; 
ghlnewpapy; fhzg;gLk; %d;W fl;lq;fspy; xU 
fl;lj;jpypUe;J mLj;j fl;lj;jpw;F (bg;Nshkhtpy; 
,Ue;J cau; bg;Nshkh kw;Wk; cau; bg;Nshkhtpy; 
,Ue;J gl;lg; ghlnewpf;F) mDkjp ngWtjw;F 
nraw; jpwd; epiy ^2.75GPA  
ftdj;jpw;nfhs;sg;gLtJld;> me;j kl;lj;ij mila 
Kbahikapdhy; xU fl;lj;jpypUe;J mLj;j 
fl;lj;jpw;F nry;Yk; khztu;fspd; vz;zpf;ifapy; 
FiwT Vw;gLk;. ,jw;Fj; jPu;thf epyTk; 
tpjpKiwfspy; jpUj;jk; Nkw;nfhs;tjw;fhf 
Kfhikj;Jt rigapd; mDkjp ngw;Wf; 
nfhs;sg;gl;Ls;sJ. NkYk;> gjpT nra;Jnfhs;sg;gl;l 
khztu; vz;zpf;ifapy; ghlnewpia epiwT 
nra;ahJ tpyfpr; nry;Yk; vz;zpf;if mjpfupg;gjw;F 
fPo; Fwpg;gplg;gLk; fhuzq;fs; VJthfpd;wd. 

• epWtfj;jplk; ghlnewpf;F NghJkhdsT kdpj 
kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfs; ,y;yhik. 

• rpy khztu;fSf;F ghlnewpf;fhd 
fl;lzj;ij nrYj;Jtjw;F KbahjpUj;jy;.  

Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLk; khztu;fspd; vz;zpf;ifapy; 
fzprkhd vz;zpf;ifahNdhu; ,ileLtpy; iftpl;L 
tpLtjw;fhd fhuzq;fs; rk;ge;jkhf fw;ifg; 
gpuptpdhy; Ma;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; mjw;F 
fPo; Fwpg;gplg;gLk; fhuzq;fs; VJthfpAs;sd vd 
mwpag;gl;Ls;sJ.  

• epWtfj;jplk; fw;ifg; ghlnewpfSf;Fg; 
NghJkhd mstpy; kdpj tsk; kw;Wk; 
cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp 
nra;ag;glhjpUj;jy;. 

• ghlnewpf; fl;lzj;ijr; nrYj;j Kbahik 
• nra;Kiwr; nraw;ghLfspy; gq;Fgw;w 

KbahjpUj;jy;. 
• jdpg;gl;l gpur;rpidfs; fhuzkhf iftpl;L 

tpl Ntz;bNaw;gly; 
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4.2 Kfhikj;Jtr; nraw;ghLfs;  

 (m) tptrhapfspd; ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpaj;jpypUe;J 3 
tptrhapfSf;F 2014> 2015 Mk; Mz;Lfspd;NghJ toq;fg;gl;l 
fldpd; jtizg; gzkhfpa &gh 301,570 kw;Wk; fpuhkpa njhopy; 
Kaw;rpfs; mgptpUj;jp epfo;r;rpj; jpl;lk;  (Rural Entrepreneurship 

Development) %yk; 5 tptrhapfSf;F 2012> 2014 Mk; 
Mz;Lfspd;NghJ toq;fg;gl;l fldpy; &gh 114,660 jtizg; gz 
epYit vd;gd kPsha;thz;L ,WjpastpYk; 
mwtplg;gl;bUf;ftpy;iy. 

,izg;G I (a) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s %tupy; xUtuhd 
V.[P.=ahd; vDk; tptrhap 2017 Mk; Mz;by; 
nkhj;jf; flidAk; nrYj;jpj; jPu;j;Js;sJld; Vida 
,Utupd; epYitf; fld; njhifiag; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

(M) kpd;dyhy; Vw;gLk; tpgj;Jf;fisf; Fiwg;gjw;F 2015 Mk; 
Mz;by; &gh 2,746,292 nrytpy; epu;khzpf;fg;gl;l ghJfhg;G 
Kiwik (Lightning Projection System) Fwpj;j xg;ge;jjhuuhy; 2016 
rdtup 16 Mk; jpfjpad;W Ntiyfs; KbTWj;jg;gl;L 
xg;gilf;fg;gl;bUe;jNghjpYk; me;j Kiwikapy; epytpa 
FiwghLfs; fhuzkhf Fwpj;j epWj;jp itf;fg;gl;bUe;j gzk; 
tpLtpf;fg;glhjpUe;jJ. vt;thwhapDk; fzf;fha;Tj; jpdkhd 2017 
A+d; 30 tiu mf; FiwghLfis eptu;j;jp nra;ahjpUe;jJld; 
me;j Kiwikf;fhd cj;juthjf; fhyKk; epiwtile;jpUe;jJ. 

kpd;dy; flj;jpj; njhFjpapy; Fwpg;gplj;jf;f mstpy; 
FiwghLfs; ,y;yhjpUg;gJld; mJ cupa 
nraw;ghl;L kl;lj;jpy; fhzg;gLfpd;wJ. 
vt;thwhapDk; rpy #oypay; jhf;fk; fhuzkhf 
#oYf;F jpwe;J tplg;gLk; rpy rpy ghfq;fs; vjpu; 
tpisitf; fhz;gpg;gjdhy; rpy ghjpg;Gf;fs; rpy 
,lq;fspy; Vw;gl;Ls;sd. MNyhrfupd; 
MNyhridapd; mbg;gilapy; cupa fhyg; 
gFjpf;Fs; mtw;iw Gdu;epu;khzk; nra;a 
Kbahikapd; fhuzkhf epWj;jp itf;fg;gl;l 
njhifia tpLtpf;fhjJld; $ba toutpy; rPu;  
nra;tjw;F eltbf;if Nkw;nfhs;tjhf xg;ge;jjhuu; 
epWtfj;jpw;F mwptpj;Js;shu;.  

4.3  gjtpazp epu;thfk; 
 
(m) epWtfj;jpd; mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpazpapduJ vz;zpf;if 26 
MFk;. cs;sthwhd vz;zpf;if 05 MFk;. mjw;fika 
xl;Lnkhj;jkhfg; gjtpazpapy; epytpa ntw;wplq;fs; 21 MFk;. 
mjDs;> fy;tprhu; gjtpazpiar; Nru;e;j rpNu\;l tpupTiuahsu; 
03 Ngu;fspd; kw;Wk; jw;fhypf nra;if Kiwahsu;fsJ  
(Temporary Demonstrators)  04 gjtpfs; Fiwthf ,Ue;jd. 

 
 
epWtfj;jpw;fhf mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpfspd; 
vz;zpf;if NghJkhdjhf ,y;yhjpUg;gJld; 
temporary demonstrators 04 Ngu; jw;NghJ Ml;Nru;j;Jf; 
nfhs;sg;gl;Ls;sdu;. 03 tpupTiuahsu;fis 
Ml;Nru;j;Jf; nfhs;tjw;fhd Neu;Kfg; guPl;ir 
elhj;jg;gl;L njupT nra;ag;gl;l 03 
tpz;zg;gjhupfisAk; epu;thf rigapd; 
mq;fPfhuj;jpw;fhf mDg;gpitf;fg;gl;Ls;sJ. 

(M) gzp xg;gilg;G mbg;gilapy; fy;tprhuh gjtpazpf;F 
Kfhikj;Jtr; rigapd; mq;fPfhuj;ij khj;jpuNk ngw;W 46 
Copau;fis epWtfk; Ml;Nru;j;jpUe;jJ. me;j Ml;Nru;g;gpw;F 
cau; fy;tp mikr;rpdJ mq;fPfhuk; ngwg;gl;bUf;ftpy;iy. 

Kfhikj;Jt rigapd; mq;fPfhuj;jpd; mbg;gilapy; 
epWtfj;jpdhy; gzp xg;gilg;G mbg;gilapy; fy;tp 
rhuh Mszpf;fhf Ml;Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;l 47 
Ngiu mikr;ruit epUgnkhd;wpd; Clhf epue;ju 
epakdk; toq;Ftjw;fhf Vw;fdNt cau; fy;tp 
mikr;Rf;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  
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 (,)epWtfj;jpw;F nrhe;jkhf xU nfg; tz;b> 02 rf;fu buhf;lu; 
xd;W> 04 rf;fu buhf;lu; xd;W vd;gd ,Ue;jJld; epyTk; 
rhujpfSf;fhd ntw;wplq;fSf;F epue;ju Ml;Nru;g;gpd;wp  gzp 
xg;gilg;G mbg;gilapy; xU rhujp khj;jpuk; 
Ml;Nru;f;fg;gl;bUe;jhu;. vt;thwhapDk; epyTk; rhujpfSf;fhd 
ntw;wplq;fSf;F Ml;Nru;g;gjw;F rhujpf;fhd gjtp 
mq;fPfupf;fg;glhikNa fhuzk; vd epWtfk; mwptpj;jpUe;jJ. 

rhujpg; gjtp ntw;wplq;fSf;fhd mq;fPfhuj;ijg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Kfhikj;Jt rigaplk; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

4.4 gad;gLj;jg;glhjJk; Fiwthf gad;gLj;jg;gLtJkhd 
nrhj;Jf;fs; 

 

 (m) cau; fy;tp mikr;rpdhy; 60 tpLjpfSf;fhd nraw; 
jpl;lj;jpd; fPo; &gh 220,096,952 nrytpy; 2014 Mk; Mz;bd;NghJ 
100 miwfisf; nfhz;l 400 khztu;fSf;fhd tpLjp trjpfis 
ngwf;$ba tpLjpnahd;W epWtfj;jpy; mikf;fg;gl;bUe;jNghJk; 
45 miwfSf;F khj;jpuNk Njitahd jsghlq;fs; 
toq;fg;gl;bUe;jd. NkYk; ,t; tpLjpapy; KO Neu mbg;gilapy; 
trpf;Fk; khzhf;fu; ,y;iynad;Wk; guPl;irfs;> nra;Kiwg; 
guPl;irfs; elhj;jg;gLk; jpdq;fspy; khj;jpuNk khzhf;fu; 
jq;Fkpl trjpfisg; ngWtJk; mtjhdpf;fg;gl;lJ. 

jsghlq;fs; toq;fg;gl;Ls;s midj;J miwfSk; 
2016 Mk; Mz;by; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,e;j 
tpLjpfs; njhopy;El;gg; ghlj; Jiwia 
mbg;gilahff; nfhz;L epu;khzpf;fg;gl;Ls;sikahy; 
mjpy; khztu;fs; jq;fpapUg;gjpy;iy. vt;thwhapDk; 
jw;NghJ 08 khztu; FOf;fs; tptrha njhopy;El;g 
gl;lg; ghlnewpia Nkw;nfhs;tjdhy; thuj;jpy; Rkhu; 
4 ehl;fs; khztu;fs; ,e;j tpLjpapy; 
jq;fpapUf;fpd;wdu;.   
Fiwe;j trjpfSld;$ba fpuhkPa gpuNjrnkhd;wpy; 
mike;Js;s ,e;j epWtfj;jpy; jw;NghJ fw;Fk; 
khztu;fSf;F ,t;thwhd tpLjpnahd;wpy; jq;Fkpl 
trjpia toq;f KbAkhfpaikahdJ ,e;jg; gl;lg; 
ghlnewpiaf; fw;Fk; khztu;fspilNa ghupa 
ce;Jjiy Vw;gLj;jpAs;sJ. ,e;j tpLjp 
epWtfj;jpw;F kpfTk; mj;jpahtrpa cl;fl;likg;G 
trjpahFk;. 

(M) epWtfk; mike;Js;s 50 Vf;fupy; 40 Vf;fu; fhzp 
gad;gLj;jg;gLk; tpjj;ij fhl;LkhW jpl;lj;ij jahupg;gjw;F 
nkhwl;Lit gy;fiyf;fofj;jpy; tPlikg;G fiygPlj;jpd; 
MNyhridg; gpupTld; 2016 xf;Nlhgu; 20 Mk; jpfjpad;W 
cld;gbf;ifapy; ifr;rhj;jpl;L &gh 1,600,000 toq;fg;gLtjw;fhd 
,zf;fKk; Vw;gl;bUe;jJ. Kd;Dupikj; jpl;lk; 
jahupf;fg;gl;bUe;jNghjpYk; rKjhaj;jpw;F Kd;khjpupahf tptrha 
Kaw;rpahsu;fSld; fhzpia jahupg;gjpy; Kfhikj;Jtk; ftdk; 
nrYj;jpapUf;fhjJld; mf;fhzp vjw;Fk; gad;gLj;jg;glhJk; 
,Ue;jJ.  

2017 nrg;nlk;gu; khjj;jpy; jiyik jpl;lj;jpd; 
tiuT epWtfj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 40 Vf;fu; 
fhzp nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; capu; fl;likg;G 
njhopy;El;g gl;lg; ghlnewpf;fhf tptrhag; 
gz;izg; gapw;rpf;fhf tptrhag; gz;izia 
jahupg;gjw;fhf xJf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;fhd epjp 
Vw;ghL nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpypUe;J fpilf;fg; 
ngwtpy;iy.   
 
,e;jf; fhzpia td rPtuhrpfs; 
jpizf;fsj;jplkpUe;J ,Jtiu mgptpUj;jp 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;fhf epWtfj;jpw;F 
tpLtpf;fg;glhjjdhy; gad;kpf;f tifapy; 
gad;gLj;Jjy; njhlu;ghf ghupa gpur;rpidf;F 
epWtfk; Kfq;nfhLj;Js;sJ.  
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(,)epWtfj;jpd; fzdpg; guprPyizafj;jpw;F 2014 Mk; Mz;by; 
cau; fy;tp mikr;rpdhy; toq;fg;gl;l 35 fzdpfspy; 14 
gad;gLj;jg;gl Kbahj epiyapy; ,Ue;jd. Kfhikj;Jtk; ,J 
njhlu;ghf nghUj;jkhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;stpy;iy. 

gad;gLj;j Kbahj fzdpfs; rk;ge;jkhf 
njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpd; Clhf kjpg;gPL 
nra;ag;gl;L Kd;itf;fg;gLk; mwpf;ifapd; gpufhuk; 
Gjpa fzdpfs; nfhs;tdT nra;ag;gl;Ls;sd. 
 
 5. fzf;fspj; jifikAk; ey;yhSifAk; 

 
 

5.1 ghjPl;Lf; fl;Lg;ghL 
 
kPsha;thz;bw;fhd ghjPl;by; Kaw;rpahsu;fis mgptpUj;jp 
nra;Ak; Nehf;Fld; &gh  1,400,000 xJf;fPL 
nra;ag;gl;bUe;jNghJk; Mz;bd;NghJ mJ njhlu;ghd gzpfs; 
vJTk; epiwNtw;wg;gl;bUf;ftpy;iy. 

 
 
njhopy; Kaw;rpahsu;fis mgptpUj;jp nra;Ak; 
Nehf;fj;jpw;fhf xU nrayku;T elhj;jg;gl;lJld;> 
vjpu; fhyj;jpy; NkYk; nrayku;Tfis elhj;Jtjw;F 
cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

6.  KiwikfSk; fl;Lg;ghLfSk; 

 (m) epiyahd nrhj;Jf;fs; fl;Lg;ghL 
 
epWtfj;jpw;Fr; nrhe;jkhd fhzpfs; gaDs;s gzpfSf;Fg; 
gad;gLj;jg;glhik> nrhj;Jg; gjpNtL njspthf 
tifg;gLj;jg;glhik. 

 
 
fhzpia gad;kpf;f mYty;fSf;fhfg; 
gad;gLj;Jtjw;fhf epWtfj;jpd; jiyik jpl;lj;ij 
jahupj;jjd; gpd;du; Nkw;nfhs;s KbAk;. 
 
nrhj;Jg; gjpNtl;il njspthf tifg;gLj;Jtjw;F 
vjpu; fhyj;jpy; eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

(M) gjtpazp epu;thfk; 
 
gjtpazpj; NjitfSf;Nfw;g mq;fPfupf;fg;gl;l gjtpazp kPsha;T 
nra;ag;glhikAk; ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F eltbf;if 
vLf;fg;glhikAk;. 

 
gjtpazp njhlu;ghf kPsha;Tf;Fl;gLj;jp jpUj;jk; 
Nkw;nfhs;tjw;F Nfhupf;if tpLf;fg;gl;Ls;sJld;> 
mjw;fhf Kfhikj;Jt rigapd; mq;fPfhuk; 
toq;fg;gltpy;iy. 

(,) fld; fl;Lg;ghL 
 
flid mwtpl eltbf;if vLf;fhik 

 
Nkw; Fwpg;gplg;gl;l rpy fld;fhuu;fsplkpUe;J 
epYitia mwtpl;Lf;nfhs;tjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJld; vjpu; fhyj;jpy; Vida 
fld;fisAk; mwtpl;Lf;nfhs;tjw;F eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpd;wJ. 
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OUR VISION 
 

To be a Centre of 

Excellence in ensuring 

betterment of Farming 

Community 



                                                                                                                                   Annual Report 2016, UCIARS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OUR MISSION 

 

Producing Agricultural Entrepreneurs 

and Graduates through skill 

development and capacity building by 

transferring knowledge and technology 

supporting to the knowledge Economy 

of Sri Lanka 
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GOALS AND OBJECTIVES 

 

1. Quality and quantity improvement of the Diploma, Higher Diploma and Degree 

programs in the institute offering for farming community 

Objective 1.1: To increase total number of students by increasing annual intake 

Objective 1.2: Make popularize the study programmes among the target groups 

Objective1.3: Introduce the academic program for Tamil and Muslim Farming 

community 

 

2. Increase tissue cultured banana plant production and increase the revenue of the 

Institute and income of the farmers 

Objective 2.1 : Achieve self-sufficiency by the year 2018 by increasing the existing  

production rate 

Objective 2.2 : Seek global best practices in production, packaging and transportation 

of plants 

Objective 2.3 : Conducting Research for improvement of Productivity of Tissue 

Culture Plant Production 

 

3. Increase the number of agricultural entrepreneurs by the academic program 

under Rural Entrepreneurship Development program by 2020 

Objective 3.1  : Increase the number of entrepreneurs created by the institute 

Objective 3.2 : Make productive and skilled entrepreneurs who can give better 

contribution for national economy 

 

4. To be the first virtual (online) Technology University in Sri Lanka by 2020 

Objective 4.1 : Develop required Human Resources 

Objective 4.2 : Provide  required infrastructure facilities 

Objective 4.3 : Link programmes and other co-operate with foreign universities 

Objective 4.4 : Conduct the research  on Global Market & Employment Trends and 

progression of required inputs 

 

5. To provide direct academic inputs for the fast developing areas in Sri Lanka 

Objective   5.1 : Offer  new technological academic programmes 

Objective  5.2 : Make appropriate contributions to the development of Agro 

Environmental activities 

Objective 5.3 : To become a facilitator in providing community services for the 

benefit of    the people in surrounding areas 

Objective 5.4 : Enhance social responsibility 

 

6. Achieving Conducive Physical and Social Environment 

Objective 6.1 : Conducive Physical and Social Environment 
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Acting Director’s Review: 

Sri Lanka is predominantly an agricultural country and majority of the rural population is 

engaged in farming for their livelihood. However, because of the low productivity in the 

agriculture sector, and lack of focus on value added agricultural products at a commercial 

level,   the country still depends on imported food stuff to meet the domestic requirement. 

One of the main factors attributed to this situation is the knowledge gap existing in the chain 

of stakeholders, in particular, the farming community.  

 

The vision of the University of Colombo Institute of Agro-technology and Rural Sciences 

(UCIARS) is to fill this knowledge gap constructively; with a view to fostering farming 

community through enhancing awareness, education and creating a forum for exchange of 

know-how that would eventually lead the way for self-sufficiency in agricultural produce. 

 

The UCIARS is the first ever University Institute which thinks out of the box and offers 

diplomas, higher diplomas and agro-technology degrees for agro-entrepreneurs in the 

country. The online courses that the UCIARS offers have drawn particular attractions over 

the traditional education system that exists in the universities in the country, and helps narrow 

the knowledge gap in the agriculture sector as well as for a sustainable agriculture. 

With a view of enhancing farm productivity, the UCIARS provides high quality tissue 

cultured banana plants and other planting materials to the farming community. Another 

important milestone of the UCIARS is its technical input in promotion of mango (Tom-EJC) 

for export purpose, strengthening the Government‟s drive in poverty eradication.  

As the Acting Director of the UCIARS, it is with profound gratitude that I recall the excellent 

support and guidance extended to us by our Vice Chancellor in every step in our journey 

keeping the motto „quality first'. My thanks also go to all those who contributed in whatever 

the manner possible, towards achieving the objectives of the UCIARS. 

 

 

 

Prof.K.R.R.Mahanama 

Acting Director/UCIARS 
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Special Events in 2016 

 

 Construction activities of new Administrative building were 90% completed by the end of 

year 2016 by the Contractor, M/s Suhada Enterprises. 

 

 Proposal for construction of three storied Building for Tissue Culture Laboratories was 

approved by the Department of National Planning and cabinet approval was granted for 

Rs.150 Mn project. Draft Bidding document was prepared by a Consultant Engineer by 

the end of year and Department Procurement Committee approved it for following 

Bidding process. 

 

 Salary revision was done for the whole assignment basis staff with the special Board of 

Management approval with effect from 01.01.2016. 

 

 Legal ownership of Double cab, 2 Motor cycles and Hand Tractor (already utilized by 

UCIARS) was transferred from University of Colombo to UCIARS. 

 

 Granted Board of Management approval to extend the existing Nursery to increase the 

production of Tissue culture Banana plants, Thumba Karawila plants and Papaya plants. 

 

 Granted Board of Management approval to extend and renovate the existing quarters 

building for constructing lecture halls and elementary lab for Agro-technology degree 

program. 
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Special Events in Academic Section (2016) 

Student enrolment   Started 7
th

 intake of Agro-technology Diploma leading to Degree 

with 120 Agric Entrepreneurs 

 New intake (8
th

 Intake) for 2016 advertised  

Curriculum design 

and development  
 Curriculum revision was done with the support of a team of 

Wayamba University lead by Prof Udith Jayasinghe 

Teaching and 

Learning 
 Appointment of new Senior Lecturer (Grade I) with effect from 

01.04.2016 to the Department of Agro-technology. 

 About 10 visiting lectures have been conducted under different 

modules with the participation of senior lecturers from state 

universities. 

 About 13 field visits have successfully been completed under 

different disciplines. 

 Practical classes , group presentations,  quizzes and assignments 

have been conducted in each certificate course in appropriate number 

and weight age as compulsory  supplements and integral parts for the 

classroom teaching 

Learning resources, 

student support and 

progression 

 A poultry unit has been established with 100  birds to facilitate 

students for practical activities in the course of animal husbandry 

 A farm land development is in progress for field work under farm 

practice course 

 A paddy field has been leased for practical activities of rice 

cultivation under the course of crop husbandry 

 Access for supplementary irrigation for field activities has already 

been initiated and currently in progress.   

 Receiving of a Food Dryer Machine as a donation from Sri Lanka 

Sustainable Energy Authority which can be used for practical 

activities in the course of food technology 

 As student supports a unit for personal and academic counseling has 

been started and two staff members with experiences: Mrs 

S.A.P.Nelka and Mr H. Rohanadheera were appointed as student 

counselors.   

 Establishment of a laboratory, lecture rooms, and a library are partly 

completed and currently in progress. 

 Actions have been taken to improve the computer unit with more 

number of computers aiming an effective and efficient orientation 

programmes.  

Strength and Quality 

of Staff 
 Two senior lecturers attended for CCPDHE program in 2016 at the 

University of Ruhuna and completed successfully 

 

 
Research   About 20 researches have conducted for undergraduate research 

component. 
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1.   OVERVIEW 

1.1 Introduction  

 

The Institute was first established as the Magampura Agro-Technology and Community 

Services Center in Weligatta, Hambantota affiliated to the University of Colombo in 2000 by 

the University Grants Commission. The Centre‟s history dates back to 1998 through which 

the University researchers were able to build over the years close collaborative links with the 

community in order to transfer technology/knowledge and know-how directly to the end-

users and improve efficiency in agriculture and agro-industry in the region. The founder of 

this institute was the former Vice-Chancellor of the University of Colombo and the former 

Chairperson of the University Grants Commission, Professor Kshanika Hirimburegama. 

 

The University of Colombo Institute for Agro-Technology and Rural Sciences (UCIARS) 

was established as a Higher Educational Institute affiliated to the University of Colombo, 

under Section 24A of the Universities Act No.16 of 1978 and the University of Colombo 

Institute for Agro-Technology and Rural Sciences Ordinance No.02 of 2008. The Order came 

into operation with effect from 23
rd

 August 2008. 

 

UCIARS conducts Diploma, Higher Diploma courses which are leading to a Bachelor of 

Agro-Technology Degree which is offered by the University of Colombo. All courses 

conducted by the UCIARS are blended with distance mode of teaching to provide 

opportunities of higher education to farming community across barriers of age, space, time 

and academic background. The Institute has a mandate to provide, promote and develop 

among persons presently engaged in Agriculture and Agro-Technology, higher education in 

the discipline of Agro-Technology and Rural Sciences. It will cater to the changing individual 

and social needs by taking education through a blended learning mode to the doorsteps of the 

farming community who never dreamt of entering the portals of higher education. They have 

aspirations and potential to pursue higher education but could not utilize the opportunities 

due to their personal, family or economic backgrounds.  With the flexibility in the entry 

requirements and choice of courses, the Institute demonstrates that it is possible to impart 

quality higher education using modern Information Communication Technologies to learners 

of the farming communities of poor rural sectors to pursue education at a pace and place 

convenient to them and realize their academic, professional and social aspirations.  

 

In addition to the Academic Programme, the Institute produces tissue cultured banana to the 

local farming community with very reasonable rates and has generated income for the 

Institute as well. At the moment 03 tissue culture laboratories are in operation and 03 main 

net houses have been built at the nursery. Each month all three laboratories produce at about 

15,000-20,000 tissue cultured banana plants for its nurseries. The Institute has conducted 

several workshops, seminars to transfer the tissue cultured banana technology to the rural 

farmers scattered island wide. Also the Institute has participated at various national level 

exhibitions using its resources to make aware the people about the new technology affixed to 

rural sciences. 
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1.2 The Board of Management   

 

The Board of Management of the Institute is constituted in terms of Section 05 of the 

University of Colombo Institute for Agro-Technology and Rural Sciences Ordinance No. 02 

of 2008.  According to Section 10 of the above Ordinance, The Board of Management shall 

be the academic and executive body of the Institute and shall consist of: 

 

Five ex-officio members, namely:- 

 

(a) The Director, who shall be the Chairperson; 

(b) The Deputy Director; 

(c) The Secretary to the Ministry of the Minister in charge of the subject of Higher 

Education or the Secretary to such other Ministry to which the subject of Higher 

Education may be assigned or his nominee; 

(d) The Secretary to the Ministry of the Minister in charge of the subject of Agriculture or 

his nominee; and  

(e) The Dean of the Faculty of Science of the University; and 

 

Six other members, namely:- 

  

(a) Two members appointed by the Commission to represent the Agro-Technology and 

Agri-business industries; 

(b) Two members appointed by the Council from among its members; 

(c) The District Secretary of the Hambantota District or his nominee; and 

(d) One member appointed by the Academic Syndicate from among its members. 

 

 

1.3 Meetings of the Board of Management 

 

The Board of Management of the institute met regularly during the year to review the 

academic and administration matters. The Board of Management has met ten (10) times 

during the year 2016. 

 

The composition of the Board of Management in 2016 is as follows: 
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Ex-officio members (as specified in the Ordinance) 

 Director  – Chairman Mr. M.D.Piyathilaka 

(up to 19.08.2016) 

Prof.K.R.R.Mahanama 

Acting Director (with effect 

from 20.08.2016) 

Nominee of the Secretary to the Ministry of Higher 

Education  

Mrs. A.S.P. Weerasuriya  

Nominee of the Secretary to the Ministry of Agriculture  Dr.J.D.H.Wijewardena  

Dean of the Faculty of Science/University of Colombo Prof. K.R.R.Mahanama 

Other members (as specified in the Ordinance) 

 
UGC Nominees 

Prof. Tara D Silva 

 

 
Ms.Krishanthi Weerasinghe 

Council Nominees 
Mr. Rajan Asirwatham 

Prof. Lakshman Rathnayaka 

 
District Secretary/Hambantota Mr.W.H.Karunarathne  

 
On Invitation/In Attendance 

 Head of the Department of Agro-Technology Mrs.N.P.Vidanapathirana 

Assistant Bursar Mrs. A.A.S.C. Ubeysinghe 

 
In charge Plant Nursery Mr.H.Rohanadheera 

In charge Plant Laboratory Ms. S.V.G.N. Priyadarshani  

Secretary 

 Assistant Registrar Mrs.S.A.S.Priyadarshani 

 
Table 01 
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1.4 Organizational Structure 
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2. OVERALL PERFORMANCE 

 

The Institute is mainly involved with Academic Programmes, Tissue Cultured Banana plant 

production and Rural Entrepreneur Development (RED) Programme. In addition to that, 

several workshops and awareness programmes were conducted to make aware of rural 

farmers on new technology of farming and value added products of banana cultivation as 

outreach activities of the Institute by identifying their social needs. 

 

In the year 2016, Institute continued its academic activities through the Academic section 

(Department of Agro-technology) and produced Tissue cultured Banana plants using 

laboratories and the nurseries. The RED Programme provided financial assistance to the 

selected, talented farmer students to start new agribusinesses or upgrade their existing 

agribusinesses to uplift their livelihood.  

 

The Institute worked towards its goals with the assistance of 66 Staff members comprising 

4% Administrative, 3% Academic (Permanent), 14% Academic (Assignment Basis), 62% 

Non-academic (Assignment Basis) staff and 17% as Daily basis employees (Table 02 and 

Figure-01). Among those staff, Assistant Registrar and Assistant Bursar were appointed by 

the University Grants Commission in the middle of the year 2012 as permanent cadres and 

other all the staff members except 02 Senior Lecturers are working on assignment basis 

(annually renewable). Permanent Director was appointed to the institute with effect from 20
th

 

May 2013 by University of Colombo until that Mr.Lal Silva (former Acting Registrar of 

UOC) acted as Acting Director.  

 

 

Staff Category No.of Employees 

Administrative  3 

Academic (Permanent) 2 

Academic (Assignment Basis) 9 

Non Academic  (Assignment Basis) 41 

Daily Basis Employees 11 

Total Staff 66 

                                                               Table 02 
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Figure-01 

Administrative Staff of the Institute as at 31.12.2016 illustrated in Table - 03. 

S/n Name Designation 

1 

 

Mr. M.D.Piyathilaka Director (up to 19.08.2016) 

Prof.K.R.R.Mahanama Acting Director (with effect from 20.08.2016) 

3 Mrs.S.A.S.Priyadarshani Assistant Registrar  

4 Ms.A.A.S.C. Ubeysinghe Assistant Bursar  

                                                             Table – 03 

Administrative/Support Staff of the Institute as at 31.12.2016 illustrated in Table - 04. 

S/n Name Designation 

1 Ms.W.K.K.Rajika Nilangani Management Assistant  

2 Mr.R.V.P.N.P.Kumara Management Assistant  

3 Ms.A.G.U.Wasanthi Management Assistant 

4 Ms.U.M.A.A.M. De Silva Management Assistant 
5 Mr.J.A.U.Srinath Store Keeper 

6 Ms.W.I.Chathumali Management Assistant 

Table – 04 

Non-Academic Staff (General Administration) as at 31.12.2016 illustrated in Table – 05. 

S/n Name Designation 

1 Mr. K.S.R.Sampath Security Officer 

2 Mr. W.M.Chaminda Security Officer 

3 Mr. K.P. Gunadasa Security Officer (Part-time/Night Shifts) 

4 Mr.J.K.Sugathadasa Security Officer (Part-time/Night Shifts) 

5 Mr.S.V.Upali Driver 

Table – 05 

4% 3% 

14% 

62% 

17% 

Staff Status of UCIARS-2016 

Administrative Academic (Permanent)

Academic (Assignment Basis) Non Academic  (Assignment Basis)

Daily Basis Employees
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Progress of the Land Acquisition Process in the year 2016 

 

Hambantota District Land Use Committee has agreed to transfer the ownership legally for 50 

acres of Land to the institute on 11.10.2013 and 10 acres are already occupied by the 

institute. However, 40 acres land area is falling within the Wilmanna Sanctuary which is 

falling under the Department of Wildlife Conservation. Hence, Central Environmental 

Authority recommended to conduct Environmental Impact Assessment (EIA) before the 

acquisition of land to assess whether any impact arise due to development activities within 

the area. 

 

Accordingly, Environmental Impact Assessment was conducted with the assistance of 

Department of Town & Country Planning, Faculty of Architecture Research Unit, University 

of Moratuwa and final report was submitted to the Department of Wildlife Conservation. 

After evaluating the report, Department of Wildlife Conservation granted its conditional 

approval for the preparation of Master Plan, Landscape plan, Waste water management plan, 

Drainage plan and building plans for the 40 acres land before the final approval granted by 

Wild Life. In the year 2016, 40 acres land acquisition process was successfully continued by 

the institute. 

 

2.1 Academic Programme Performance 

 

The UCIARS introduced its academic programs in the year 2008 and has a mandate to 

provide, promote and develop among persons presently engaged in Agriculture and Agro-

technology, higher education in the disciplines of Agro-technology and Rural sciences. It will 

cater to the changing individual and social needs by taking education through a blended 

learning mode to the doorsteps of the farming community who never dreamt of entering the 

portals of higher education. However, they have aspirations and potential to pursue higher 

education but could not utilize the opportunities for personal, family or economic reasons. 

With the flexibility in the entry requirements and choice of courses the institute demonstrates 

that it is possible to impart quality higher education using modern information 

communication technologies to learners of the farming communities of poor rural sectors to 

pursue education at a pace and place convenient to them and realize their academic, 

professional and social aspirations.         

 

This is a novel educational venture for Agriculture entrepreneurs and this is the first 

opportunity for rural farming community to upgrade their knowledge using local language in 

Sri Lanka. Farming community of Sri Lanka is mostly concentrated in rural areas and their 

contribution to the agriculture is very high. But the rural farming community has low 

facilities to pursue their education, personal and professional development. Hence, for the 

first time, Institute of Agro technology and Rural Sciences which was affiliated to the 

University of Colombo (UCIARS) at Weligatta offered a Certificate/Diploma programme for 

farmers who were presently engaged in agriculture. The significant feature of this programme 

is that it operates through online and distance e-learning method which is a novel experience 

in Sri Lanka.  
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Objectives of the Academic Program 

 

1. To democratize higher education underpinned by principles of lifelong learning, 

flexibility and learner centeredness and widen the access to masses, in particular to the 

farming community, through the provision of blended learning.  

 

2. Farming community /Agriculturists to be involved in knowledge based agriculture and 

thereby enhancing the quality and quantity of agricultural products. 

 

Special features of the program 

 

• These activities change individual and social needs by taking education through 

online learning mode for the farming community who has never dreamt of entering   

the portals of higher education. 

• Providing opportunities for the farming community to pursue higher education while 

being in cultivation of crops. 

• Introduction of new agro-technologies and Introduction of ICT for Sri Lankan 

farming community  

• First ever University academic program for the farming community in Sri Lanka 

• Currently the Institute has introduced three levels  of study programs with the UGC 

approval; Diploma level, Higher Diploma level and Degree level in Agro-technology  

 

Bachelor of Agro-technology (BAgtec) Course approval details 

Senate approval:  338
th

 Senate Meeting (29.09.2010)-Syllabus 

Council approval:  462
nd

 Council Meeting (15.08.2012)- By Laws 

UGC approval:  867
th

 UGC Meeting (07.02.2013)- Degree Program 

 

Bachelor of Agro-technology course outline 

Bachelor of Agro-technology  

 

Diploma in Agro-technology- (02 years and 03 months) consists of 09 Certificate courses 

(3 months per course), Higher Diploma in Agro-technology (1 year) and another one 

year to complete the Degree 

 

Duration for each certificate course is three months. Those who pass 09 courses of study are 

made eligible to receive the diploma in Agro-technology. Diploma is extended to the Higher 

Diploma in Agro-technology followed by Degree by adding 7 certificate courses and a six 

month research project. Each course has a fixed credit value as defined adopted by the Open 

University of Sri Lanka. 
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Schedule of Courses offered 

Subject Courses 

 

 Course  Module Credit 

Value

  

 

Sessions Study 

time (h) 

1 Crop Husbandry 

CH 

03 Modules 

03 months 

CH01. Crop Science and 

Agronomy 

CH02. Soil Science 

CH03. Cultivation of 

economically important 

crops 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments       

Total       

120 

60 

90 

24 

6 

300 

2 Horticulture 

03 Modules 

03 months 

HO01. Nursery 

Management and Home 

gardening 

HO02. Fruit and vegetable 

cultivation 

HO03. New techniques in 

agriculture 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

Total  

120 

50 

100 

24 

6 

300 

3 Crop Protection 

03 Modules 

03 months                                                        

CP01. Principles of pest 

and disease management 

CP02. Pest management of 

important crops 

CP03.Disease management 

of important crops 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments           

 Total  

120 

75 

75 

24 

6 

300 

 

 

 
4 Irrigation 

Technology                                         

 

03 Modules 

03 months                                                        

IR01. Introduction to 

irrigation and drainage 

IR02. Crop water 

management 

IR03. Micro irrigation and 

fertigation 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments           

 Total  

120 

50 

100 

24 

6 

300 

Table 06 

Subject Courses 

 Course  Module Credit 

Value

  

 

Sessions Study 

time (h) 

5 Food Technology 

03 Modules 

03 months 

FT01. Introduction to food 

technology 

FT02. Food preservation, 

packaging and value 

addition 

FT03. Production of 

important food products 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments           

 Total  

120 

75 

75 

24 

6 

300 
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6 Post - Harvest 

Technology                            

03 Modules 

03 months 

PHT01. Introduction to 

post harvest technology 

PHT02. Post- Harvest 

handling of grains, fruits 

and vegetables 

PHT03.Post harvest 

diseases 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

 

Total  

120 

60 

90 

24 

6 

 

300 

7 Floriculture                                                             

 

02 Modules 

03 months 

FL01. Introduction to 

floriculture 

FL02. Cut flower and 

foliage 

 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

Total  

120 

50 

100 

24 

6 

300 

8 Agro-business  

Management                                       

 

03 Modules 

03 months 

ABM01. Agro-business 

management 

ABM02. Marketing 

ABM03. Entrepreneurship 

08 Study sessions       

Mini project                      

Case study        

Day schools /  Seminars 

Assessments           

 Total  

100 

100 

50 

24 

6 

300 

9 Fundamentals of 

Animal Husbandry   

 

03 Modules 

03 months 

FAH01: Introduction to 

Animal Husbandry 

FAH02: Anatomy and 

Physiology 

FAH03: Basic principles of 

animal rearing and animal 

production 

08 Study sessions      

Field work                                                                                                         

Lab practicals                                  

Day schools/ Seminars                                                                           

Assessments                          

 

 Total                                                                                                  

120 

     90   

 50 

 30 

10 

 

300 

Table 07 

After completing above 9 certificate courses, Diploma in Agro-technology will be awarded. 

Students who complete Diploma in Agro-technology with at least C for all eight (9) courses 

and with minimum of 2.75 GPA can pursue the Higher Diploma in Agro-technology 

followed by Bachelor of Agro-technology. 

 

Following courses should be followed for the Higher Diploma in Agro-technology. 

 Course  Module Credit 

Value

  

 

Sessions Study 

time (h) 

10 Organic farming 

and seed 

production        

03 Modules 

03 months 

OF01. Organic Farming 

OF02. Organic seed 

production and ecological 

agriculture 

OF03. Beekeeping 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

Total  

120 

50 

100 

24 

6 

300 

11 Agricultural farm 

machinery                 

03 Modules 

03 months 

FM01. Introduction to 

farm machinery 

FM02. Components of 

farm machinery 

FM03. Maintenance of 

farm machines 

08 Study sessions       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

Total  

90 

180 

24 

6 

300 
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12 Aquaculture and 

Fisheries/ 

Entrepreneurship 

Management                                                        

03 Modules 

03 months 

AF01. Aquaculture 

AF02. Fisheries 

AF03. Ornamental fish 

culture 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

Total  

120 

75 

75 

24 

6 

300 

13 Dairy and animal 

science                       

03 Modules 

03 months 

DA01. Ruminant 

management 

DA02. Dairy and 

agrostology 

DA03. Poultry and swine 

production 

 Study sessions       

Mini project                      

Case study        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

Total  

120 

75 

75 

24 

6 

300 

Table 08 

Following courses should be followed for completing Bachelor of Agro-technology after 

qualifying Diploma and Higher Diploma. 

 Course  Module Credit 

Value

  

 

Sessions Study 

time (h) 

14 Genetics, Breeding 

and Biotechnology      

03 Modules 

03 months 

BT01. Genetics 

BT02. Animal and plant 

breeding 

BT03. Biotechnology 

 

08 Study sessions       

Lab   practicals                       

Field work        

Day schools /  Seminars 

Assessments            

Total  

120 

75 

75 

24 

6 

300 

15 Biostatistics                   

03 Modules 

03 months 

BS01. Biostatistics 

BS02. Experimental 

designing  

BS03. Proposal formulation 

and seminar  

 

 Study sessions       

Computer practical       

Day schools /  Seminars 

Assessments           

 Total  

200 

60 

30 

10 

300 

16 Farm practice course                                                                                               

04 months 

17 Research Project**                                                                 

06 months 

** (can start at the 4
th

 year of studies) Table 09 

All the components of this programme such as, practical, assignments, theoretical 

contribution as well as the learner support services have highly contributed towards the 

personal and professional development of rural farming community to develop as agricultural 

entrepreneurs.  

 

Further this online Diploma/Higher Diploma and Degree programmes are providing 

motivational opportunity to the young generation to remain in agriculture having gained 

social recognition in the society. 

 

Admission Requirement to the Academic Programme 

 

Admission is done by calling applications from interested parties through newspaper 

advertisements published in the national newspapers in Sri Lanka. 
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 Enrolment is open to any person engaged in the field of Agriculture/Agro-business at 

least for a period of 05 years and who have successfully passed the GCE A-Level 

Examination;  

 

Or 

 

 Any person engaged in the field of Agriculture/Agro-business at least for a period of 

07 years and who has successfully passed the GCE O-Level Examination. 

 

Eligible applicants will be summoned for an aptitude test for selection. According to the 

results of the aptitude test, registration is done after having an interview. 

 

After introducing the Diploma in Agro-Technology in the year 2008, the Institute was able to 

increase gradually its annual intake of students.  

 

Total Number of Students in the year 2016 is given below (Table - 10) 

Student Number in 2016, Bachelor of Agro-technology, 03 levels (Diploma level, Higher 

Diploma level, Degree level) 

Batch Student No Remarks 

1
st
 Batch    Degree level 

2
nd

 Batch    Degree level 

3
rd

 Batch    Degree level 

4
th
 Batch    Higher Diploma level 

5
th
 Batch    Higher Diploma level 

6
th
 Batch    Diploma level 

7th Batch    Diploma level 

8
th
 Batch 167 applications received  

                                           Table – 10 

 

Staff of the Academic Programme as at 31.12.2016 is given below. 

 

Academic (Permanent) 

 

S/n Name Designation 

1 Dr Sujatha Weerasinghe Senior Lecturer Grade I 

2 Mrs.N.P.Vidanapathirana Senior Lecturer Grade II  

                                                          Table 11 
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Academic (Assignment Basis) 

 

S/n Name Designation 

1 Ms. S.A.P. Nelka Course Coordinator 

2 Ms. S.L. Navarathna Assistant Course Coordinator 

3 Mr. H.K.R.S. Kumara Assistant Course Coordinator 

4 Mr. T.G.B. Dhanushka Assistant Course Coordinator 

5 Mr. B.P. Siriwardena Assistant Course Coordinator 

6 Mr H. Rohanadeera Research Assistant 

                                                            Table - 12 

 

Non-Academic 

 

 

 

                                                           Table – 13 

 

 Subject Experts were appointed by the Senate of University of Colombo with the 

recommendation of Board of Management/UCIARS for each course of the academic 

programme to get the expertise knowledge in each subject areas as well to maintain 

the standard of each course. 

 

2.2 RED Programme Performance 

 

University of Colombo Institute for Agro Technology and Rural Sciences (UCIARS) 

commenced a novel programme as “Rural Entrepreneurship Development (RED)” 

Programme in 2011, to provide initial financial assistance to its‟ farmer students to start new 

agribusinesses or upgrade their existing agribusinesses with the intention of further 

strengthening their economy and livelihood.  The RED programme was designed and 

implemented with the technical advices of Prof. Kim, Jae-Ho, an Emeritus Professor in 

Agronomy and the founder of venture agriculture concept in Korea. Prof. Kim is the world‟s 

Friend Advisor to UCIARS dispatched by KOICA (Korean International Cooperation 

Agency).   

As an initiation to the RED Program, the Institute offered financial assistance to selected 

talented farmer students to commence their new agribusinesses or upgrade their existing agri-

businesses. In January 2012, the Institute offered the financial assistance to selected 

recipients amounting to Rs.100, 000.00 with very flexible conditions under the agreements 

signed in between each student and the Institute. The progress of the RED program was 

significant at the end of December 2013 in terms of its expected results. The achievements in 

additional value creation by end of December 2013 were in approximately 3 million and the 

12 new job opportunities have been generated by 12 entrepreneurs during this period.  

 

S/n Name Designation 

1 Mr. P.B. Darshana Computer Application Assistant 
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Farmers Trust Fund has agreed to give two million rupees in 1% interest to the Institute in 

2014 which was distributed among students. According to this agreement they provided 

Rs.1,000,000.00 to the Institute. Seven entrepreneurs were selected to provide the financial 

support to start or improve their own agribusiness and funds were distributed among them on 

7
th

 March 2014.  

 

Farmers Trust Fund released another Rs.1,000,000.00  as the second step of this program and 

this money was distributed among another selected 10 agricultural entrepreneurs to develop 

their own agribusinesses on  November 2014. Moreover, Institute provided planting materials 

among three farmer students under HETC project on December 2014. Under this, Institute 

provided “Gerbera” plants valued at Rs.256,600.00 and “TJC” mango plants for farmer 

students. 

 

Farmer‟s Trust Fund provided Rs.1,400,000.00 for the year of 2015. Sixteen farmer students 

have applied to join this program. However, institute was able to distribute Rs.1,400,000.00 

fund among 07 farmer students for the development or the initiation of their own Agri-

business. Under this programme, Rs.135,960.00 valued Banana plants were distributed to the 

two farmer students in July 2015 and  Rs.375,250.00 valued “Rose” and “Gerbera” planting 

materials  were distributed among 3 farmer students as a loan without interest under HETC 

project funds.  

 

Performance in 2016 

 

Farmers Trust Fund released another Rs. 600,000.00 in the year 2016 as the second step of 

2015 program to cover Rs.2,000,000.00 (Rs.1,400,000.00 offered in 2015 as first step) and 

these funds were distributed among another selected 03 agricultural entrepreneurs to develop 

their own agribusinesses on July 2016.  

 

Grace period of 06 moths has given to the farmers before starting the recovering of loan (for 

both Farmers Trust Fund (FTF) Loan and Planting Material Loan). Recover percentage of 

each loan in the year 2016 is given below. 

Loan 

No.of 

Farmers, 

loan offered 

Loan amount 

(Rs.) 

Recoverable % 

by 31.12.2016 

Actual 

Recovered % as 

at 31.12.2016 

First RED Loan 12 1,200,000.00 100% 92% 

FTF Loan –First Step 07 1,000,000.00 100% 85% 

FTF Loan –Second  Step 10 1,000,000.00 93% 53% 

FTF Loan –Third Step 07 1,400,000.00 31% 18% 

Planting Material Loan-2014 03    256,600.00 81% 48% 

Planting Material Loan-2015 05    511,210.00 44% 29% 

FTF Loan –Forth Step 03 600,000.00 Grace Period Grace Period 

Table 14 
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TJC mango cultivation project was continued during the year 2016 which was started 

collaboration with UCIARS, Ministry of Irrigation and Agriculture and Ellawala Horticulture 

Pvt/Ltd for increase the income level of farmers who engaged in Kiridi Oya Project by TJC 

mango cultivation in business level.  Institute is providing the technical knowledge for the 

farmers by organizing training programs and doing on time field visits.  

Mr.M.D.Piyathilaka, former Director (UCIARS) conducted a research on “Investigations in 

to mango (Var TomEJC) pulp browning reported - cause and management” with the 

assistance of Professor N K B Adikaram, Prof Deepthi Yakandawala and Miss Sameerika 

Dissanayake during the period of 01 January  2016- 31 August 2016. 

 

Staff of the RED Programme as at 31.12.2016 is given below. 

 

S/n Name Designation 

1 Mr. J.L.H. Nishantha Assistant Course Coordinator/ Academic and Coordinator/RED 

Programme (up to 31.03.2016) 

2 Ms.Irosha Chathumalee Management Assistant/RED Programme 

Table – 15 

 

 

2.3 Plant Nursery/Laboratories Performance 

 

Although the Institute for Agro-technology and Rural Sciences was established in 2008 

according to the Ordinance, the Tissue Culture Unit was started in 1998 as a project of a 

University of Colombo by aiming poor and rural farming community to encourage 

developing their socioeconomic status. In 2001 department of Plant Sciences, Faculty of 

Science introduced Tissue Cultured banana and yam plantlets at the Institute as 

demonstration. Since 2003 the Institute was able to carry out its own production under the 

guidance and supervision of the University of Colombo. On the job training is conducted by 

the institute to train newly appointed laboratory staffs.   

Staff of the Plant Nursery and Laboratory as at 31.12.2016 is given below. 

S/n Name Designation 

 1 Mr. H. Rohanadheera Research Assistant (Head of the Department) 

2 Mr. T.A.K.Y. Indunil Filed In Charge 

3 Mr. H.K.S. Ishara Field Assistant 

4 Mr. P.W.A. Chaminda Jayalath Technical Assistant 

5 Mr. B.G. Susira Kumara Technical Assistant 

6 Mrs. A.N. Abeygunawardhana Tissue Culture Assistant 

7 Mrs. H.K. Samanthi Nilini Kumari Tissue Culture Assistant 

8 Mrs. M.G.C. Sudarshani Tissue Culture Assistant 

9 Mrs. A. Priyanga Sudarshi Tissue Culture Assistant 

10 Miss. U. Anusha Ruwani Tissue Culture Assistant 

11 Mrs. W.H. Disna Sandamali Tissue Culture Assistant 
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12 Miss. I.G. Dilini Nirosha Kumari Tissue Culture Assistant 

13 Miss. O.P. Niluka Subashini Tissue Culture Assistant 

14 Miss. D. Ishadi Nimalga Tissue Culture Assistant 

15 Miss. K.P. Udeni Nisansala Tissue Culture Assistant 

16 Miss. R.A. Madhusarani Dilhari Tissue Culture Assistant 

17 Miss. W.G. Dulanjali Tissue Culture Assistant 

18 Miss. W.H. Vichithra Kalpanie Tissue Culture Assistant 

19 Miss. Isanka Chamedani Dodampe Tissue Culture Assistant 

20 Ms.N.S.Perera Tissue Culture Assistant 

21 Ms.H.R.Akeesha Madumali Tissue Culture Assistant 

22 Ms.W.S.Madhushani Tissue Culture Assistant 

23 Miss. K.L.A. Anuradha Tissue Culture Assistant 

24 Ms.W.K.M.Shashikala Tissue Culture Assistant 

25 Ms.P.M. Thusitha Tissue Culture Assistant 

26 Ms.G.A.Wimukthi Shalika Tissue Culture Assistant 

27 Ms.W.H.U.Kaushalya Tissue Culture Assistant 

28 Mr.N.S.Pradeep Field Assistant 

Table 16 

 

Performance in year 2016 

Plant Production Records from three Laboratories (Nos) 

 

Month Lab 01 Lab 02 Lab 03 Total 

January 8,748 8,030 3,816 20,594 

February 8,153 8,574 3,749 20,476 

March 9,618 5,300 2,000 16,918 

April 8,115 - 2,700 10,815 

May 8,488 8,167 2,424 19,079 

June 8,539 8,010 2,810 19,359 

July 8,342 7,979 3,429 19,750 

August 8,362 7,643 4,870 20,875 

September 8,142 10,751 5,287 24,180 

October 8,870 8,035 6,576 23,481 

November 9,374 4,222 5,211 18,807 

December 5,835 7,011 5,254 18,100 

Total 100,586 83,722 48,126 232,434 

                                                              Table 17 
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Comparison of plant production from three laboratories 

 

Figure 02 

Laboratory 01 and 02 carried out work to produce 8000 plants per month and in laboratory 03 

is targeting to produce 4000 plants per month. Laboratory 01 has achieved 104.77 percent of 

the target and laboratory 02 has achieved 87.21% from their target. Laboratory 03 has 

achieved 100.26% of their target and when considering all three labs, they have achieved 

96.85% of their 2016 target. 

Comparison of plant production for last five years (Nos) 

 Months 2012 2013 2014 2015 2016 

January 15,077 15,388 18,514 20,315 20,594 

February 16,370 15,923 18,209 20,127 20,476 

March 15,561 15,709 18,960 20,611 16,918 

April 15,105 12,015 14,275 12,580 10,815 

May 12,055 21,158 10,043 14,852 19,079 

June 6,953 12,042 10,550 14,218 19,359 

July 4,957 13,370 12,791 12,029 19,750 

August 9,161 17,665 7,770 14,021 20,875 

September 7,870 15,769 18,831 18,030 24,180 

October 12,731 20,617 25,300 22,427 23,481 

November 17,157 21,961 23,106 21,557 18,807 

December 15,129 10,878 26,409 21,339 18,100 

Total 148,126 192,495 204,758 212,106 232,434 

                                                       Table 18 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

N
o

. o
f 

P
la

n
ts

 

Months 

Laboratory Plant Production 2016 

Lab 01

Lab 02

Lab 03



 

93 
 

 

Figure 03 

Throughout the data collected from last five years it showed the pattern of high demanding 

period during the month of January to April and September to December. Therefore, 

production plans changed to maximize the plant issues to the nursery during the high 

demanding period. Plant issues from the lab varies according to the plant sales throughout the 

year and it depends on environmental factors such as rain and drought, market price of the 

banana fruit and other factors such as community perception.  

Banana Production Comparison in the year 2016 

Proportion of the total production, 98.59% accounts for Embul Banana and only 1.41% for Koli 

banana plants were produced during the year 2016.    

There is clear evidence that plant production has increased by 20,328 in year 2016 with 

compared to previous year. Also, a new methodology (Increasing the seasonal production) 

was introduced to reduce waiting list of the farmers to purchase Tissue Cultured Banana. 

Plant Sale Comparison 

 

Demand for the Tissue Cultured banana highly depend on the climatic conditions while 

highest demand is recorded in the rainy season (September to April) and low demand in the 

dry season (May to August). Raining pattern directly influence on cultivation; farmers 

cultivate bulk quantity of Tissue Cultured banana plants on rainy season. High demand for 

banana bunches occurs in this season especially targeting December and April festivals. 

Therefore farmers purchase more tissue cultured banana plants considering these favorable 

climatic conditions and demand in the market. 
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 Months 2013 (Nos) 2014(Nos) 2015(Nos) 2016(Nos) 

January 14080 10,823 14,672 21,738 

February 13119 6,816 18,427 17,950 

March 13241 2,715 19,835 14,924 

April 15641 7,697 20,579 13,721 

May 9410 7,113 12,531 12,830 

June 8419 3,381 15,132 13,527 

July 14592 3,680 12,682 11,490 

August 11242 18,404 12,954 19,465 

September 12992 11,766 20,943 18,837 

October 14812 18,498 15,151 22,040 

November 15676 25,705 16,656 17,327 

December 14491 13,369 24,595 20,884 

Total 157,715 129,967 204,157 204,733 

                                                 Table 19 

 

 

 

                                                              Figure 04 

 

Plant sale comparison in no. of plants sale basis – 2016 

 

Description No. of Plants 
  Plant sale 100> 10,219 
  Plant sale 100< 193,938 
                                             Table 20  
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Figure 05 

 

Plant Sale in Variety Basis - 2016 

Variety No. of Plants 

Ebul 202751 

Kolikuttu 1904 

DC 78 
Table 21 

 

 

Figure 06 

Income generation through Tissue cultured banana sale was 15.86 Mn. in 2016. Embul 

banana (Sour banana) is the highest demanded variety due to low disease incidents in the 

field level and continues high yielding capacity up to five years. Farmers cultivate Kolikuttu 

banana in single plant management system due to severe Fusarium wilt disease conditions in 

second generation. Draft Cavendish banana has recommended only for wet zone shows low 

demands with limited number of wet zone farmers facilitate by the Institute.  
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Demand for the tissue cultured banana is higher than conventional plant productions and 

farmer‟s major requirement was Embul banana (Sour Banana) due to higher long term 

profitability and less disease susceptibility. Majority of farmers engaged with the Institute 

were low purchasing power farmers (52%) but when considering total plant sale, they were 

represented only 5%.  

The Institute provides banana plants to the local farmers with low cost and farmers are 

engaged with the institution representing remote areas in Sri Lanka. The Institute has 

conducted workshops on Tissue cultured banana cultivation in North Eastern and Uva 

provinces to make farmers aware of this technology and encourage them to cultivate banana 

in their areas and issued sour banana plantlets for their cultivations. Our field staff regularly 

monitors their cultivations and provides necessary instructions and guidance they need. These 

farmers were categorized according to their purchases. 

 

 
Figure - 07 

 

Field officers attached to the institute have arranged regular field visits to expand Tissue 

Culture banana farming community in all around the country.  

 

Achievements in the Year 2016 (Tissue Culture Production Unit) 

1. Represented on Exhibitions to introduce novel technologies, 

i. Pensioners‟ day at Kelanimulla 

ii. Chamber of Commerce in Hambantota 

iii. St. Aloysius Collage in Galle 

 

2. The unit has started to produce Spine Gourd plants by stem cuttings, produced 5,500 no. 

of plants with 0.28 Mn. income generations. Number of Entrepreneurs engaged with the 

Institute was 156 to purchase the plants. 

 

3. The unit has produced 7,125 no. of papaya plants by seeds, “Red Royal” an imported 

hybrid variety. Income generated through the sale was 0.3 Mn. and 97 no. of new 

Entrepreneurs engaged with the Institute. 

52% 

48% 

Farmers engaged with the Institute - 2016 

Farmers 100>

Farmers 100<
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4. Mushroom production supportive service is one of the public oriented section under 

Tissue culture production unit has upgraded the Mushroom growers‟ society with 42 

members in 2016. The section was able to distribute row materials for mushroom 

production among rural entrepreneurs. 

 

Mushroom seed packets  - 1,783 nos. 

MgSO4/CaCO3   -335 Kg 

Cotton     - 65 Kg 

Rubber Bands    - 2 Kg 

Poly Propylene   - 22,500 nos. 

 

5. Conducted awareness programmes and workshops for University undergraduates, School 

students and to the public. 

 

Table 22 

 

 

Category 

(workshops/training 

programmes/field 

demonstrations/med

ia programmes) 

Title of the Programme 

Number 

Particip

ated 

Target group  

Conducting 

workshops 

Workshop on Mushroom 

cultivation 
48 

Mushroom growers in 

Tissamaharama, Hambantota 

 

Field demonstration on 

Tissue cultured banana 

cultivation 

 

35 
Tissue cultured banana growers in  

Batticaloa and Monaragala 

 
Workshop on Spine gourd 

cultivation 
50 Spine gourd growers in Monaragala 

 

Workshop on Techniques of 

Tissue cultured Banana 

production 

446 

Students, R/Elapatha Maha 

Vidyalaya, St. Joseph‟s Girls‟ school 

– Nugegoda, G/Richmond collage 

 

Workshop on Techniques of 

Tissue cultured Banana 

production 

151 

Students, H/Gnanodaya school, M/Sri 

RathanapalaVidyalaya, 

Mo/SomadeviMaha vidyalaya 

 

Workshop on Techniques of 

Tissue cultured Banana 

production 

131 

Students, Ke/Kalyani Maha 

Vidyalaya, H/Theraputta National 

School 

 

Workshop on Techniques of 

Tissue cultured Banana 

production 

12 
Vocational Traning Centre - 

Bandarawela 

 

Workshop onTechniques of 

Tissue cultured Banana 

production 

124 

Teachers at Zonal Educational 

Region – Udagama, Zonal 

Educational Region - Hambantota 

Other  (Specify) 

Awareness program on 

introduction of novel 

technologies 

120 
Students at University of Sri 

Jayawardanapura 
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3. RESEARCH AND INNOVATIONS 

Researches done by IARS in 2016 (Academic Section) 

 Researches under following topics were conducted by Department of Agro-technology. 

 

1. Investigation of impacts on farmers not entering to the additional crop farming in 

Mahaweli C zone  

2. Study of the effect of Agriculture acts and policies for income of paddy farmer 

community in Katharagama in last decade. 

3. Effect of growth substrates on growth and yield performance of paddy straw. 

4. Effect of different ration of wood vinegar on Mung bean  

5. Impact of liquid fertilizer and color of light on crop factors of TC Banana plants in 

nursery 

6. Study of the attitude of farmer community with reference to the government fertilizer 

subsidy on rice cultivation in Baddegama agrarian division 

7. Study on impact of different kind of organic foliar fertilizer application on the 

performance of chili for Hambantota Sri Lanka  

8. Impact of different cultivation methods on finger millet with organic farming 

practices. 

9. Estimation of impact of wild elephant damage on Agricultural lands in Sooriyawewa 

divisional secretariat in last five year. 

10. Socio economic impact of micro finance in Sri Lanka. 

11. Effect of silicon containing chemical fertilizers on acclimatization of Embul banana in 

nursery stage. 

12. Propagation of Jasmine plant under dry condition  

13. Study effect of bio char with different organic matters in the growth and yield of 

tomato cultivation. 

14. Development of a tea tablet from broken mix fanning 

15. Development of a management plan for augmentation of the fish production of 

Kimbulwanna Reservoir in Kurunegala 

16. Evaluation of cutting length & pot size on mass production of  betel (piper betle) 

plants 

17. Impact of potting medium and cutting type for rooting ability of Thumba karawila 

(Momordica dioica L.) male plants cuttings 

18. Impact of Organic soil management for quality of the MI2 chili variety (Capsicum 

annuum L). 

19. Effect of Tissue Cultured banana on livelihood development in Ambalantota 

Secretariats Divisions 

20. Inducement of seed germination in Thibbatu (Solanum torvum) 

21. Evaluate the potential of using different cutting types instead of epical cutting for 

obtaining quality plants in Betel cultivation. 

22. Impact of rooting hormone for obtaining aerial roots of Myristica fragrans. 

23. Factors affecting abandoned paddy lands in Unnaruwa Yaya in Gampaha District 
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24. Identify Better Seed Film Coating dilution rate  and  its Effect  for Germination of 

Capsicum Seeds 

25. Effect on different colors of light for crop factors of tissue cultured banana at nursery 

stage. 

26. Evaluation on effect on liquid fertilizer and light for tissue cultured banana at nursery 

stage 

 

Publications 

1. Vidanapathirana, N.P., Nawarathna, S.L., Nelka, S.A.P. (2016) E-learning Adoption 

by Farmers- A Case Study in Sri Lanka , BCAS International Annual Research 

Symposium, ISBN: 978-95-579-7101-8, ISSN: 2465-6542, pp. 107. 

 

 Research Area: Agro-technology 

 

Research Topic: Investigations in to mango (Var TomEJC) pulp browning reported - 

cause and management 

Researchers: Professor N K B Adikaram, Prof Deepthi Yakandawala, Miss Sameerika 

Dissanayake, Mr. M D Piyathilaka. 

Period: January 1, 2016 – 31 August 2016 

 

Brief Introduction:  

 

Harvested mangoes var. TomEJC develop a condition where the inner pulp turns brown 

colour. The condition looks different from other disorders, spongy tissue or jelly seed. 

Some fruits had germinated seed and a bacterium in affected tissue (Unpublished data). A 

certain percentage of harvested mangoes show browning at the stalk-end which extends 

downwards covering one-third of the fruit skin. In addition, some fruits develop other 

abnormalities on the skin tissue, blackish, isolated lesions, tiny dots all over the fruit 

surface etc. The investigations centered on these conditions and their cause/s and devising 

control measures. 

 

Research Findings:  

 

The project commenced in January 2016 during the fruit season that commenced in 

November 2015 and supply of affected fruits continued till the end of January. Mango 

fruits with skin diseases were studied during the period and the fungi associated with 

were isolated. We have not, however, encountered fruits showing internal pulp browning 

(IPB). 
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In the season that commenced in June 2016, there were fruits showing IPB. The 

symptoms were studied and a bacterium was isolated from affected tissues. Some fruits 

showing IPB had germinated seeds. The findings indicated that IPB might be related to 

seed germination. However, the questions such as the role of heavy rain or the bacterium 

in IPB development remained unresolved. We have recommended that fruits may be 

harvested a week earlier, 11 weeks after flowering, as a remedial measure, expecting 

reduced seed germination and IPB symptoms. From a sample of fruits harvested 11 weeks 

after flowering, 90% did not show any sign of seed germination and the remaining 10%, 

showed germination at the Level 1 in the Scale. 

 

According to the grower, a % of harvested fruits showed stem-end browning (SEB). 

Symptoms start at the stem-end region and progresses downwards making the upper half 

of the fruit intense black to brown color. The condition was different from the stem-end 

rot. To best of our knowledge the condition has not been recorded previously. Several 

fungi were isolated from the skin showing SEB and identified using morphological 

characters or DNA sequence analysis. Field application of a fungicide, Mancozeb on 

developing fruits was recommended as an interim measure. There were several other 

fungal diseases observed in ripening or ripe fruits and among them were the Phomopsis 

spot and Pestalotiopsis spot. There were also fruits affected with the disorder, lenticels 

darkening. 

  



 

101 
 

  

4. TRAINING, WORKSHOPS AND STAFF DEVELOPMENT 

 

I. Ms.S.V.G.N.Priyadarshani, Research Assistant, Lab in-charge (Tissue Culture Plant 

Laboratory) went for her Phd studies (Plant Genetics and Breeding at Fujian 

Agriculture and Forest University in China for 3 years (September 2016-July 2019). 

 

II. To promote social harmony at the institute, Volley ball match, year-end trip with 

adventure activities was organized by the institute. 

 

III. Two senior lecturers attended for CCPDHE program (Teacher Training Program) in 

2016 at the University of Ruhuna and completed successfully. 

 

IV. An opportunity of getting practical training for “ELISA Plant virus indexing” was 

provided at Horticultural Crop Research and Development Institute (HORDI), 

Gannoruwa, Peradeniya for Research Assistants, Tissue Culture Assistants, Field 

officers and Technical Officers of the Tissue Culture plant laboratory and Nursery to 

improve technical knowledge. 

 

V. Assistant Registrar and Assistant Bursar participated for a two day workshop on 

Construction Projects at University Grants Commission. 

 

VI. Opportunity for Six (06) trainees from Dept. of Agriculture to get the training and 

practical exposure to complete NVQ level IV as Field Assistants was provided while 

one trainee from Dept. of Agriculture provided the opportunity to get the industrial 

training in the field of Information Technology at the institute. 

 

VII. Director/UCIARS participated for an International Training Course on Crop Seeds 

Technology for Developing countries conducted by Hubei Provincial Seed Group 

Company Ltd and entrusted by the Ministry of Science and Technology of the People‟s 

Republic of China in 26
th

 June-15
th

 July 2016. 

  

VIII. One day workshop was organized with the resource contribution of Ayurveda doctor 

on the topic of “ How to use foods for good health” for UCIARS staff 

 

IX. One day workshop was conducted by National Productivity Secretariat on “Green 

productivity”. 

 

X. Several schools, participants from Agriculture Department and Universities visited the 

institute to get exposed to Tissue Culture Technology. 
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5. RENOVATIONS AND CONSTRUCTION PROJECTS 

 

Table 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Project Name Remarks 

01 Extension and Rehabilitation to the 

Existing Vidatha Building 

Project Cost Rs.26 Million (without 

VAT) 

Contractor :Suhada Enterprises 

Physical Progress : 90% 

Financial Progress : 65% 

02 Construction of three storied Building for 

Tissue Culture Laboratories (Design & 

Build) 

Project Cost Rs.150 Million (with VAT)  

Bidding document approved by the 

Department procurement committee. 

03 Renovation of Old Roof of Assistant 

Registrar and Assistant Bursar‟s office. 

 

04 Extension of existing Nursery Project Cost :2.3 Million 

(Board of Management approval was 

granted for the estimated cost and 

project) 

05 Extension and renovation of existing 

quarters building for constructing lecture 

halls and elementary lab for Agro-

technology degree program 

Project Cost :26 Million 

(Board of Management approval was 

granted for the estimated cost and 

project) 
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6. FINANCE 

a.  Details of Recurrent Expenditure 

Subject 2015 (Rs) 2016 (Rs) 

Personal emoluments 19,633,992.00 31,406,148.00 
Travelling 300,346.00 572,129.00 

Supplies 2,308,578.00 4,362,589.00 
Maintenance 1,490,869.00 1,434,472.00 
Contractual Services 3,161,097.00 5,245,664.00 

Other 4,597,346.00 5,061,188.00 
Total 31,492,228.00 48,082,190.00 

Table 24 

b.  Details of Capital Expenditure 

Subject 2015 (Rs) 2016 (Rs) 

Capital Grant Other Grant 

 Acquisition and Improvements of 

Buildings & Structures 

 

29,948,298.00 

 

2,114,728.00 

 

- 
Vehicles - 469,998.00 1,729,123.00 

Lab and Teaching 1,269,674.00 2,523,411.00 1,570,997.00 

Computers 307,000.00 - - 

Plant Machinery & Equipment 29,900.00 2,437,584.00 217,670.00 

Fixtures & Fittings 633,883.00 - - 

Furniture & Office Equipment 3,759,348.00 - - 

Hostel Project - - - 

House Hold Equipments - - - 69,784.00 

Office Equipments - 410,898.00 2,818,148.00 

Furniture & Fittings - 237,790.00 523,750.00 

Sport Goods - 1,200.00 - 

Books - 643,068.00 - 

Land Initial Cost - 583,715.00 - 

Work In Progress - 19,727,408.00 - 

    Total 35,948,103.00 21,604,079.00 57,552,182.00 

Table 25 

 

c.  Details of Project Expenditure (Local/Foreign Funded) 

Name TCE Rs. Exp in 2016 

Rs. 

Cumulative Exp 

as at 31.12.2016 

% of 

Physical 

Progress 

(2016) 

Extension and 

Rehabilitation to the 

Existing Vidatha Building 

(GOSL Funded) 

 

 

 

26,000,000.00 
 

15,512,884.62 

 

 

15,512,884.62 

 

 

90% 

Total 26,000,000.00 15,512,884.62 15,512,884.62 

Table 26 
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d.  Details of Financial Progress (Generated Income) 

 

Source of Revenue Provision in 2015 

Rs. 

Collecting in 2016 

Rs. 

(Deficit)/Surplus 

Rs. 

Certificate Courses-

IARS 

 

11,047,000.00 

 

3,402,538.00 
(7,614,462.00) 

Sales in Tissue Culture 

Banana Plants 

 

22,000,000.00 

 

15,865,488.00 
(7,179,512.00) 

Other Income 2,815,000.00 1,003,417.00 (1,811,583.00) 

Total 35,862,000.00 20,271,443.00 (16,605,557.00) 

Table 27 

 

e.  Financial Performance Analysis-2016 

 

Subject Formula Exp.per 

Student(Rs) 

Recurrent Expenditure per Student (RE) RE/No of Student strength 206,180.60 

Capital Expenditure per Student (CE) CE/No of Student strength 120,448.75 

Total  326,629.35 

Table 28 

   

f.  Details of Infrastructure Facilities Received in 2016 

   

Infrastructure Details Expenditure (Rs) Physical Progress (%) 

Building and Structures Extension 2,114,728.00 100% 

Other (specify) 19,727,408.00 100% 

Table 29 
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Answers for Audit Queries in Audit Report-2016 

University of Colombo Institute for Agro-technology and Rural sciences 

Para 

No. in 

Audit 

Report 

Comments of Auditor General Answers for Audit Queries 

2.2.1 Accounting Deficiencies  
 

(a) Even though a sum of Rs.29,148,559 spent for the purchase of 

capital goods in the year under review should be transferred 

from the Unspent Capital Grant Account to the Spent Capital 

Account, only a sum of Rs.8,237,513 had been transferred to 

that Account. As such, a sum of Rs.20,911,046 had further 

remained in the Unspent Capital Account. 

 

 

This accounting deficiency has been corrected in the Financial 

statements in 2017. 

 

 

 

(b) Even though the interest income received by cash had been 

shown as Rs.2,169,816 in the cash flow statement, the actual 

amount received, had been Rs.2,137,360, thus indicating an 

overstatement of Rs.32,456. As such, the balancing of the cash 

flow statement was problematic in audit. 

 

This accounting deficiency has been corrected in the Financial 

statements in 2017. 

 

(c) The land of 50 acres in extent belonging to the Institute had not 
been valued and brought to account. 

50 acres land has been valued and brought to the Financial statements 

of 2017. 

 
(d) A sum of Rs. 1,600,000 should be paid to the University of 

Moratuwa in the year under review for the preparation of plans 
on the usage of the land on which the Institute is located and 
provisions had not been allocated therefore. 

Provisions had been allocated for the preparation of Master plan in the 

2017 Financial statement and payments will be made during the first 

quarter of 2018. 

 

 (e) Even though the interest income receivable in the year under 
review amounted to Rs.2,162,150 it had been indicated as 
Rs.2,055,648. As such, the current assets had been understated 
by Rs.106,502. 

 

This accounting deficiency has been corrected in the Financial 

statements in 2017. 
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2.2.2 Unexplained Differences  

 

(a)Even though the distress loan balance shown under current assets 

of the financial statements of the year under review amounted to 

Rs.217,640, according to the Register of Distress Loans, that 

balance was Rs.224,583, thus indicating a difference of Rs.6,943. 

 

 

This difference has been corrected in the Financial statements in 2017. 

 

(b)According to the Registers, the interest income receivable as at 

the end of the year relating to the loan granted under the Farmers' 

Trust Fund amounted to Rs.289,980. However, according to the 

financial statements, it had been Rs.53,500, thus indicating a 

difference of Rs.236,480. 

This difference has been corrected in the Financial statements in 2017. 

. 

(c)Even though the stock balance shown in the financial statements 

of the year under review amounted to Rs.4,775,743 according to 

the stock verification report as at the end of the year, that value 

had been Rs.4,294,217, thus indicating a difference of 

Rs.481,526. 

This difference has been corrected in the Financial statements in 2017. 

 

2.3 Non - compliance with Laws, Rules, Regulations and 

Management Decisions  

 

(a)University Grants Commission Circular No.636 of 14 July 1995 

 

Even though the results of examinations should be issued within 03 

months since the date of conducting of those examinations, it was 

observed that a period from 04 months to 19 months had elapsed for 

the issuance of results of 18 examinations conducted by the 

Institute. 

 

 

 

 

 

There are 17 Certificate Courses for the Degree program and it is 

needed to conduct examination after 03 months of course starting. 

There are eight batches following the course and therefore, there are 

several examinations to conduct continuously.  However there are only 

08 academic members in the department to do all the works (02 

permanent and 06 temporary) and it is not enough for covering the 

work load. In addition to that it is taking sometime for marking answer 

scripts by second examiners. At present it is practicing to reduce the 

delay and releasing results within the time period.  

 (b)Public Finance Circular No.03/2015 dated 14 July 2015. 

 

(i) Advances totaling Rs.804,220 had been granted to 12 Non-staff 

Grade Officers in 26 instances contrary to provisions of the 

Circular. 

 

 

By now, advances are granting only for the staff grade officers. 
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(ii) Advances totaling Rs.382,000 had been granted in 7 instances 

without preparing correct estimates in granting advances and out 

of that, an amount from 51 per cent to 85 per cent had been 

resettled by cash. 

 

At present, all the staff has been informed in this regard and advances 

are approved only if advance request is supported by correct estimate. 

.  

4 Operating Review  

4.1 Performance  
 
(a) Production of Tissue Culture Banana Plants 

 
Improvement of the income of the Institute and the farmers through 

increasing the production of tissue culture banana plants, had been 

set out as an objective of the Corporate Plan of 2016-2020. 

However, it was revealed in the examination of data on the demand, 

production and sale of plants in the years 2014, 2015 and 2016 that 

the Institute had failed to achieve those objectives. 

 

(i) The demand for plants had vastly increased annually and in 
relation to that, production had vastly decreased. The production 
in relation to the demand in the years 2015 and 2016 had been 
44 per cent and 37.6 per cent respectively. As such, it was 
observed that many buyers had cancelled their orders and as a 
result, the expected objectives of the Institute could not be 
achieved and that the income which can be obtained, had been 
deprived of. 

Number of plants could be produced is depend on the space and 
facilities available at the Tissue culture production laboratory unit. The 
unit successfully produced more 23000 no. of plants in 2016 than the 
year 2015 If utilize maximum available space for the production 
process, could be able to increase the production by around 10,000 no. 
of plants and it is functioning in 2017. To increase the production 
more than its possible maximum capacity, it is necessary to provide 
more space, modern laboratory facilities, more staff and instruments. 
So, the unit has requested a three storied laboratory building costed Rs. 
150 Mn. to increase the production in 2016 and the constructions are 
already started. The objectives of this new laboratory are increase 
Tissue cultured banana plants production, production of Ornamental 
plants, vegetable plants production and production of other fruit plants 
except banana. . Basic research activities are already started on those 
targeted productions. 



4 
 

 (ii) Even though there were separate Registers for receipt of orders 
of plants and issue and sale of plants, those Registers had been 
maintained improperly. As such, it could not be clearly 
identified in audit that whether the plants had been issued or 
cancelled according to the orders and whether they were issued 
in ensuing months. 

When an entrepreneur orders Tissue cultured banana plants, the unit 

give him an immediate month to collect them considering available 

records. . If the entrepreneur failed to collect his order in relevant 

month, the order goes to next person and the previous person being 

enlist without cancelling the order. So, it is necessary to maintain the 

lists since 2013 to 2016 and keep as a single cluster. 

 

But in practically, it is very difficult to maintain a single cluster having 

details round 4000 no. of entrepreneurs. The unit keeps and continue 

those all records until relevant farmer’s request for order cancelling to 

provide proper service for the farmers, due to the Tissue culture plant 

production unit is totally depend on the farmers. So, the unit attempted 

to maintain plants issues more transparent manner in 2016 and 

considering practical difficulties, started to computerized the records 

from 2017. 

 
(iii) Even though the production cost per tissue culture banana plant 

had been expected to decrease to Rs.40 in the year 2016, the 
production cost had increased to Rs.71. Moreover, even though 
the ratio of destroying of plants had been expected to reduce to 
1.5 per cent, that value had increased to 11.3 per cent. 

Production cost of Tissue cultured banana plants depend on some 

factors. 

a. Price fluctuation of row materials use in production. 

b. Price fluctuation of essential services as water and electricity. 

c. Change of monthly allowance of the staff who directly contribute 

for the production. 

d. Change the no. of plants produce. 

e. Extra inputs due to weather conditions. 

 

In 2016, prices of above factors a, b and e have increased and it 

directly affected on the unit production cost. The Tissue culture 

production unit was consisting with 32 no. of staff members on 

assignment basis with considering low allowance rate as well. They 

were not able to have any salary increment which governments have 

given for the government sectors or allowance increments since 

several years and so, the Board of Management Committee in the 
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Institute has proposed an allowance system considering on the request 

of the staff. Then allowances have increased by considerable rates not 

only for the staff in Tissue culture production unit but also for the all 

staff members at the Institute. This allowance increment is also added 

in to the unit cost of production and it goes up to Rs. 71.00. 

 

Plants remove from the stock depends on two major conditions. 

 

a. Remove from the stock due to deaths/casualties. 

 

b. Remove from the stock due to mutations. 

 

Percentages of plants destroy in last two years show in bellow table. 

Year 2015 2016 

Percentage of plants destroy 13.1 % 11.3 % 

 

According to the figures, Tissue culture technology unit was able to 
decrease the percentage of plants destroy by 1.8% in 2016 
comparatively than 2015. The value is higher than expected 1.5 % 
rate due to, 

 

a. Plants death at nursery stage. This depends on two factors. 

 

(i) Quality of the plants issued by the laboratories. 

 
Quality of the plants issued by the laboratories mainly depends on 

light intensity, photoperiod and low temperatures as 18-22 o 
C. 

Electricity is the most limiting factor to provide above optimum 

conditions. Electricity power interruption up to few days along in the 

month and few hours in the same day were affected adversely on plats 

quality in 2016. Therefore, quality of the issued plants was slightly 

changed. Therefore electrical generator is requested to overcome this 

issue for 2017. 
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(ii)  Environmental changes 

 

Atmospheric temperature and Relative Humidity were affected on 

the plants at nursery stage and plants destroying at drought 

conditions were very difficult to control practically. 

 

b. Remove plants from the stock due to mutations.  

  

Formation concept of mutations is depend on the relevant ex-plant 

and the staff could not able to control it but could make slight 

change. So the Tissue culture technology unit follows optimum 

conditions to maintain subculture stages and relevant chemicals. 

 

 (b) According to the Strategic and Management Plan of 2016 - 

2020, it had been planned to be obtained an income of Rs.1.62 

million from sale of papaya plants and Rs.1.2 million from sale 

of other fruit plants, those objectives could not be achieved. 

The Institute has been engaging only in the activity of culture of 

banana plants for a period of 09 years from the year 2008 to the 

year 2017 and attention had not been paid on tissue culture of 

any other crop. 

Production of papaya plants was started on 2016 and justification to 

lose the target of Rs. 1.62 Mn. is given bellow. 

 All daily payment workers at the Institute were appointed in 

specific works and therefore failed to recruit at least one of 

them fulltime for the papaya production process. So, the daily 

payment workers in Tissue culture plant nurseries have 

involved with papaya plants production only in limited 

possible occasions. In addition to that, increment of overall 

production cost in the unit caused adversely to appoint a new 

recruited persons for the papaya production process. 

 Agro business men were gradually deviated from papaya 

cultivation and concentrated on other alternate crops due to 

adverse environmental conditions affected in 2016, doubt on 

hybrid cultivars like Red Lady.  

 The Unit has fixed a promotion name board targeting to 
expand the market at the main road junction, but it had 
removed by the sub-contractors of RDA due to construction 
of the access road since around one year. The unit has legally 
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informed regards on this to Assistant Registrar of the 
Institute.  

 
Justification for lose the target of Rs. 1.2 Mn. income generation by 

vegetable and other fruit productions is given bellow. 

 Production of Thumba (Spiny gourd) plants was started under 

RED program in 2015 and shifted to nursery unit early 2016. 

The unit was able to get assistance of one daily payment 

worker for Thumba plants production process for one or two 

days per week and it was changed as one or two days per 

month later due to lack of laborers at the Institute. It is urgent 

to recruit at least one full time laborer to increase the plant 

production. 

 The Institute had not either a nursery with sufficient 

infrastructure facilities to maintain mother stocks and their 

multiplies or properly maintainable protective field for mother 

stocks. 

 

It is necessary to have modern laboratory facilities with enough 

working spaces, more staffs and instruments to produce another crop 

varieties due to the unit already worked with its maximum production 

capacity.    

 

So, the unit has requested a three storied laboratory building costed Rs. 

150 Mn. to increase the production and diversify the productions in 

2016. The objectives of this new laboratory are increase Tissue 

cultured banana plants production, production of Ornamental plants, 

vegetable plants production and production of other fruit plants except 

banana. Basic research activities are already started on those targeted 

productions. 
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 (c) A vegetable and fruit dryer operated by using biofuel had been 

given to the Institute on 21 March 2016 by the Sri Lanka 

Sustainable Energy Authority and the objective of the granting 

of this machine was the improvement of the education and the 

relevant technical knowledge of the students and popularize this 

method among small and rural industrialists under the food 

production and agricultural field. 
 

(i) Even though the Director of the Authority had informed that an 
agreement should be entered into with the Sustainable Energy 
Authority for exchanging data and information on programmes 
and activities, such an agreement had not been entered into 
therefor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even though the Director of the Authority informed, an agreement has 

not yet been received to the institute. However, actions will be taken to 

sign an agreement with Sustainable Energy Authority in near future. 
 

(ii) Action had not been taken to asses and account the value of this 
machine received as a grant and this machine had been kept in 
the motor vehicles park of the Institute in an unprotected 
manner without installing in a suitable place. 

It has already requested from Valuation Department-Hambantota to 

assess the value of this machine and it has delayed due to busy work 

schedule of officers there. It’s planning to construct suitable place to 

keep this machine in a protective manner. 
 
  (iii) This machine had been made use of for other objectives except 

for the practical trainings of students. 
The main purpose of donating this machine to the institute is utilizing 

for practical trainings of students. However, it’s expecting to consider 

for making vegetable chips and banana chips in near future. 
 



9 
 

(d) Academic activities of the first student batch, enrolled for the 
Agro Technology Degree Course had been commenced in the 
year 2009 and the final examination had been conducted in the 
year 2016. The Degree Course consists of three stages and 26 
out of 60 students who had registered as the first batch for the 
course, had dropped out of the course without completing the 
first stage. Only 25 students had completed the Higher Diploma 
Stage and only 09 students had completed the Degree Stage. The 
Institute had not taken follow up action and remedial measures 
on the drop out of studies by 85 percent of the number of 
students who had been enrolled for courses. 

First batch of students were awarded the Degree at General 

convocation of University of Colombo on 2017/08/01. 

According to the present bylaws there are 03 levels in the degree 

program. It is required to achieve 2.75 GPA value for entering form 

one level to another. Due to this GPA level some students cannot enter 

for one level from another. Therefore, student number is reducing 

when entering from one level to another level. As a solution for that 

bylaw has amended.  

In addition to that, the survey conducted by the Department reveled 

that following reasons are mainly affecting for reducing the student 

number. 

 Lack of infrastructure facilities and human resources for 

conducting academic works 

 Inability to pay the course fee  

 Inability attend for practical programs 

 Personal reasons 

 
 
 
 
 

4.2 Management Activities  

 (a) The outstanding loan installments of Rs.301,570 from the 
loan granted in the years 2014 and 2015 to three farmers 
from the Farmers' Trust Fund and outstanding loan 
installments of Rs. l14,660 from the loan granted in the 
years 2012 and 2014 granted to five farmers by the Rural 
Entrepreneurship Development Programme, had not been 
recovered even by the end of the year under review. 

Mr.A.G.Shriyan out of three farmers who have defaulted from 

Farmers trust fund has totally paid the outstanding in 2017 and it’s 

planning to recover from other two farmers. It’s taking actions to 

prepare a programme to recover outstanding under Rural 
Entrepreneurship Development Programme. 
 
 

(b) Even though the Lightning Projection System constructed at a 
cost of Rs.2,746,292 in the year 2015 to minimize the lightning 
strikes, had been handed over on 16 January 2016 by the 
relevant contractor, the relevant retention money had not been 
released due to defects of that system. However, those defects 
had not been repaired up to 30 June 2017, the date of audit and 
the guarantee period given for this system as well had expired. 

Lightning protection system is in operation now without considerable 

defect. However, it has noted some impacts in some places by the 

Consultant due to environmental interactions. As the Contractor was 

unable to repair those places as per instructions given by the 

Consultant, retention money has not yet been released and the 

Contractor has informed that it would be taken corrective actions soon. 
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4.3  Staff Administration  
 
(a) The approved cadre of the Institute stood at 26 while the actual 

cadre stood at 05. As such, 21 vacancies existed in the entire 
staff, including 3 in the post of Senior Lecture and 4 in the post 
of Temporary Demonstrator in the academic staff. 

 
 
Approved cadre for the institute is not adequate and 4 temporary 

demonstrators have already been recruited. Selection interviews were 

held for the recruitment of 3 Lecturers and names of selected 

candidates have been sent for Council approval. 2 Computer 

Application Assistant cadres were filled during the year 2017 and 2 

Technical Officer cadres are going to fill via open advertisement after 

getting approval from line Ministry. 

(b)  The Institute had recruited 46 employees on assignment basis 
for the non-academic staff only on the approval of the Board of 
Management without the approval of the Ministry of Higher 
Education. 

A list of 47 employees recruited on assignment basis for the non-

academic staff with the Board of Management approval, has been 

forwarded to the Ministry of Higher Education to absorb for 

permanent posts from Cabinet memo. 

 
 

 (c) The Institute had a cab motor vehicle, a two wheeler tractor and 
a four wheeler tractor and only one driver had been recruited on 
assignment basis without making permanent recruitments for 
vacancies in the post of Driver. However, the Institute had 
notified that the post of Driver had not been approved for 
making recruitments for the vacancies existed. 

It has already taken actions to forward a request to the Department of 

Management Services to approve Driver cadres.  

 
 

4.4 Idle and Underutilized Assets 

 

 

 (a) Even though the Ministry of Higher Education had constructed a 

hostel with 100 rooms which can accommodate up to 400 

students in the year 2014 in the Institute by spending a sum of 

Rs.220,096,952 under the 60 Hostels Project, necessary furniture 

had been supplied only for 45 rooms therein. Further, it was 

observed that no students are boarded in full time in this hostel 

and they are boarded only on days on which the examinations 

and practical tests are conducted. 

All the furnished rooms have been used during the year 2016. This 

hostel was constructed for admitting technology stream students. 

However, technology stream was withdrawn to University of Colombo 

from this institute. Therefore, no residential students. At present, 8 

batches are following Bachelor of Agro-technology degree program of 

the institute and these students are accommodating in this hostel. 

 
As institute is located in very remote area, providing accommodation 

facilities in this kind of hostel is a motivating factor to students who 

are following degree programme. This hostel is a vital infrastructure to 

the institute. 
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(b) A priority plan had been prepared by entering into an agreement 

on 20 October 2016 with the Consultation Unit of the Faculty of 

Architecture of the University of Moratuwa to pay a sum of Rs. 

1,600,000 for the preparation of plans indicating the manner in 

which the barren land of 40 acres in extent is used from the land 

of 50 acres in extent, where the Institute is located. However, the 

Management had not paid attention on the preparation of the 

land with agricultural crops as an example to the society and this 

land had not been made use of for any useful purpose. 

Drafted Master Plan was received to the institute during the month of 

September 2017. This 40 acres land is allocated for preparing 

Farmland for farm practice course of Bio system Technology degree 

program conducted by University of Colombo. However, funds are not 

yet received yet from University of Colombo for this purpose. 

 

Department of Wild life Conservation has not released the land for 

development purposes of the institute. Therefore, institute has 

confronted lot of difficulties how to use this land for useful purposes. 

 (c) Out of 35 computers granted by the Ministry of Higher 
Education in the year 2014 to the Computer Laboratory of the 
Institute, 14 computers were unserviceable and a proper action 
had not taken by the Management in that connection. 

New computers have been purchased based on Technical Evaluation 

committee report on unserviceable computers and the 

recommendations made by the Committee. 
 
 
 
 

5. Accountability and Good Governance   

5.1 Budgetary Control  
 

Even though a sum of Rs.1,400,000 had been allocated in the 

budget for the year under review for the objective of developing of 

entrepreneurs, no activity whatsoever had been performed in that 

connection during the year. 

 
 
 
One workshop was held for developing entrepreneurs and it is 

intending to conduct more workshops in near future for this purpose. 
 

6.  Systems and Controls 

 (a) Fixed Assets Control  
Failure to make use of the land owned by the Institute for 

useful purposes and to categorize Registers of Assets clearly. 

 
Master Plan is under preparation and after that land can be utilized for 

useful purposes. 

It has taken actions to categorize Asset Registers clearly.  

(b) Staff Administration  
Failure to revise the approved cadre according to the 

requirements of the staff and to take action to fill vacancies. 

 
Requests have been made for revise approved cadre and Department 

of Management Services has not yet granted its approval. 
 

(c) Debt Control  
Failure in taking action for the recovery of loans. 

 
It has taken actions to recover loan arrears and some of students have 

already settled the arrears. As well, it will be taken suitable actions to 

recover the balance. 

 
 

 




