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l=¿nvq yd wdYs%; ksIamdok wmkhkfhka úYsIaG;ajh
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our vision

“Excellence in Exports of Spices and Allied Products”

our mission

“Planning and Implementa�on of an appropriate Research and Development 
Programme with the prime objec�ve of earning more foreign exchange 
through enhancement of quality and quan�ty of Export Agricultural Crop 
produc�on for sustainable development of economic and social standards of 
all the stakeholders of the Export Agricultural Crop sector while ensuring the 
safeguards to environment”
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වර්තමාන අධක්න ානමානවනවමයානග් පවන

න
අපනයන කෘෂ ෙබෝග න ෂිපපානයයේ ගමපණපතමක  ප  ණපතමකභපවය  ඉ ළ නැංවම 

 ප අගය එකත කළ න ෂිපපානවව ධපරිපව වැැ ි ද යුම මකය අපනයන කෘෂ ෙබෝග 

කෙ ෂිේෙයය වැෙබන වනමය යාපයම වැැ කි ගැ ම සා ප අපනයන කෘෂකකම 

ොපපකිෙමයතව කැපව පව. ෙත,ිබක, ෙපොල  ප කක වවව අමිිව කුබු, පප ය 

ෙබෝග, කපක්ක ෙබෝග, සගයධ ෙිල  ප  තෙතෙක ෙබෝග වැන බබ වපකෂක ෙබෝගවලය සැසම වත ෙමම 

කෙ ෂිේය, කෘෂ  ප වැවල අංශෙය සමසෂි වනමය යාපයෙමය 12.2% කව ාපයක ව  ෙි. අපනයන 

කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව 2015 වසි තළ, සෂවකය අිරද කිප ළඟප වම සස ප, වසෙක රල කපකත තන 

තළ සු අපනයන ෙබෝග ගවකධන අමපිතපංශෙය ස  අවසපන කපකතෙු ගපථ්ක කකමපයි අමපිතපංශෙය 

අධකිණය යවෙත ොපපකිෙමයතෙු අිරද සපකිපත කි ගැ ම සස ප පකෙයිණ  ප සංවකධන 

වැඩසව ය සැවසම කි �යපවව නංවන වි. 

 
ෙමම වසි තළි ොපපකිෙමයතව වපය කෘෂකපක්ක න ෂිපපාන පසකින අෙනකත ිවවල  ප ිිඟ  

යුමව  ැයවන පරි අයිකෙප ක ග්ිය  ප ෙවෙළස ු වවව අවලව වම සස ප න ෂිපපානය, 

ඵවාපයිපව  ප  ණපතමකභපවය ඉ ළ නැංවම ෙකෙිර වෙශෂි අවධපනයක ෙයොර කින වි. අයිකෙප ක 

ෙවෙළසෙපොෙළෂ අවශතිපවය සැවයලවව ගන්ය,  ය පත කෘෂකපක්ක ක ෙවත ස  ය පත න ෂිපපානය 

ක ෙවත ගවකධනය කි්ය ගෘ සෂථ න ෂිපපාන පදධ ය තළ ය පි සිකෂිිප ග්ිය �යපතමක වන 

බවව වග බවප ගැ ම සස ප අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව වපය 2015 වසෙක   ා, “වඩප ඉ ළ 

 ණපතමයයය  ත න ෂිපපානයක” යන ෙතමපව යවෙත පය ෙමෙ වි අර ඩව පස කින වි.  

 
අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතෙු පකෙයිණ, සංවකධන, පරපපවන  ප  වත යන අව අංශ  ිිව 

අාපළ ෙිොිතු   ප  සමසෂි කපකයසපධනය ෙමම වපකිපව වසෂෙසෂ සැෙකවය ාකවප ව  අිි එර 

ොපපකිෙමයතෙු පයව �යපකපිකම, අෙපකෂි ඉවකකයය ෙවි ළඟප වම සස ප ෙයොාප ගත 

 පපයමපකග  ස  2015 වසි තළ අතපත කිගත ගග ය ෙමර අයිකගි ෙු.  

න න

නන න න

නන න

න යචපකයනඑම.ඒ.ප.ෙක. ෙසෙනවිතන 

 අධතකි ෙනිපල 

 අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව 

 2016 මැය 
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සමතමාධනය්ොනතුන-2015න

 2015 වසෙක අපනයන කෘෂ ෙබෝග කෙ ෂිේෙය සපමපනත ෙිොිතු 

• ාළ ෙද්ය න ෂිපපිියව ාපයකතවය - 0.3 % 
• අපනයන කෘෂ යාපයම සස ප ාපයකතවය -  12.2 % 
• අපනයන පරමපව (ෙම�ක ෙවොය) – 71,588.31 
• අපනයන අගය (ු.්. )  -  61,558.37 
• ිකෙසෂු කළ අපනයන කෘෂ ෙබෝග වපසරය (ෙ ක)  - ෙ ක. 111,095 (ඉඟු  ප ක  වතුව) 

 
 ොපපකිෙමයතෙු ිසෂ�ක කපකයපව, පකෙයිණ මධතසෂථපන  ප පැළ ිවපය වතපප යන

ිව තළ කපකයපව 14 ක ප ි අ රය වතපපිව වි. 
මධතම පළපි   -  ම වවි, මපිෙල, වවිඑ ය 
සබිගරව පළපි  -  කෑගලව, ිතනනි  
ඌව පළපි   -  බසලව, ෙමොණිපගව 
ාකද පළපි    -  ගපලව, මපිි,  මබයෙිොව 
බසෂනපරි පළපි   -  ෙකොළඹ, කුිි, ගමප  
වයඹ පළපි    -  කුණෑගව, නතිවම 

 
පකෙයිණ මධතසෂථපන  ප  ප පකෙයිණ මධතසෂථපන වව කරහමන
 පකෙයිණ මධතසෂථපන ස   ප පකෙයිණ මධතසෂථපනන8 කන කරවප ව  ගෙදශ ප ි ාැකෙු 

1. මධතම පකෙයිණ සෂථපනය, මපිෙල 
2. කුර පකෙයිණ මධතසෂථපනය, පෙළොලකවය,   ෙගොඩ, මපිි 
3. අතුෙබෝග  ප බවත පකෙයිණ මධතසෂථපනය, ාමපැවැසෂස, නපිමමව 
4. යක්ක පකෙයිණ ඒකකය, ගධපන කපකයපවය, ෙපිපොදය 
5. මැාිව පකෙයිණ මධතසෂථපනය, ාැලකවය 
6. පවක ෙිෝපණ ඒකකය  ප පැළ ිවපන, වලකව 
7. පකෙයිණ අව ඒකකය, ක ඩසපෙල 
8. පකෙයිණ අව ඒකකය, නලවඹ  

ොපපකිෙමයත පැළ ිවපය වව කරහමන
 වවධ සෂථපන වව කරව පැළ ිවපය 10 ක පැළ න ෂිපපානය ප ි පරි පසෙු. 

 
 

කුණෑගව ිසෂ�කකය - ෙසිපසෂ පැළ ිවපන - ෙපොලග ෙවව 
ෙ ොෙවොයෙගොලව පැළ ිවපන - ොොඩයගසෂවයා 
ෙවයෙනෝුව පැළ ිවපන - නපිමමව 

වවිඑ ය ිසෂ�කකය - ිවැකෙවෝවක පැළ ිවපන - කනගතෙ ෂන  

 වවපෙය පැළ ිවපන, රල පලකැෙල 

මපිෙල ිසෂ�කකය - මධතම පැළ ිවපන - වලවව,  කෙවව 

මපිි ිසෂ�කකය  - මධතම පැළ ිවපන - මපපළපන, කඹුකවය 

කෑගලව ිසෂ�කකය - මධතම පැළ ිවපන - ගසෂනපව, ෙනවයොනය 

ගමප  ිසෂ�කකය - මධතම පැළ ිවපන - වලකව 

 මබයෙිොව  

ිසෂ�කකය 

- මධතම පැළ ිවපන  ප කුබු  ාතපනය - ්දොදය 
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1.  ගාවානකෘෂකරතනය ගමර්ය්තතය්නකමරවවමනව 

1.1 භ්කපව  ප අිරදන
න
අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතෙු ගධපන කපකයභපිය වවෙය අපනයන පරමපව ඉ ළ නංවප 
න ෂිපපිියයේ  ණපතමය වැැ ි ද යුම මකය වැැ වනමය යාපයමක වබප ගි  ැය වන පරි 
අපනයන කෘෂ ෙබෝග කෙ ෂිේය සංවකධනය යුමය. නව වකරකිණයව අවව වපකෂක න ෂිපපානෙයය 
50%කව අධක පරමපවක අපනයනය කිව වබන (ෙත, ිබක, ෙපොල  ප කක අයත ෙනොෙු) බබ වපකෂක 
ෙබෝග  ප අාපළ විය භපි අමපිතවියප වපය ොපපකිෙමයතෙු විය පථයව වතළත කළ  ත යැය නම 
කින ඕනෑම ෙබෝගයක අපනයන කෘෂ ෙබෝගයක ෙවස  ැැයෙු. ෙමම වකරකිණයව අවව, අපනයන 
කෘෂකකම ොපපකිෙමයතෙු  ලක අවධපනය ෙයොර ව වතෙත කුර, ගම්රසෂ, කිපබ, සපිකකප, 
කිසරං , ෙකෝක, ෙකොෙකෝවප, බවත, නවක, වැනවප, පැඟර, ෙසෂි, ෙගොිකප, යතල, ඉඟු  ප ක  ය  
සපමගාපයක ෙබෝග සංවකධනය යුම ෙකෙිරය. අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව  ලක වශෙයය 
ිපකිදක ොපපකිෙමයතවක වන අිි එර කපකයයය ෙකයරගි ව වතෙත අපනයන කෘෂ ෙබෝග 
කෙ ෂිේෙය පකෙයිණ  ප සංවකධන �යපකපිකම ෙකෙිර ය. 

1.2 ගධපන �යපකපිකමන
� වංකප ගෙපිපය�ක සමපෙවප  ෙනිෙ පපකලෙමයතෙු 1992 සැපිැමබක 22 ිනැ  අංක 46 ාින 

අපනයන කෘෂ ෙබෝග ගවකධනය යරෙම පනි මකය ප ි සස ය කපකයයය  ප ෙසෂවපවය සස ප අපනයන 

කෘෂකකම ොපපකිෙමයතවව වතසෂථපකි බවය පවිප ොව වැබ  ෙි. 

 අපනයන කෘෂ ෙබෝග වගපව  ප කරසැකසමකිණය සංවධපනය  ප ගවකධනය. 

 ෙබෝග සංවකධනය, ෙබෝග වගපව, ෙබෝග යිකිණය, පස අසෂවව කළමනපකිණය  ප සමපෙ යක්ක 

වාතපව සමබයධ බබ වියපවබදධ පකෙයිණ පස යුම. 

 ඉ ළ  ණපතමකභපවයයය ත ෙිෝපණ රවත න ෂිපපානය  ප ෙබාප ැුම. 

 ෙබෝග න ෂිපපානය, ඵවාපයිප වකධනය  ප  ණපතමභපවය වකධනයව අාපළ අපනයන කෘෂ ෙබෝග යධපි 

ෙයෝෙනප කම �යපතමක යුම. 

 ෙබෝග යිකිණ  පෙදශන ෙසෂවප සැපයම. 

 ඒකපබදධ ප ෙබෝධ කළමනපකිණය ගවකධනය. 

 ඒකපබදධ ශපක ෙපෝිණ කළමනපකිණය ගවකධනය. 

 කපබනක වගපව ගවකධනය. අෙවවකිණය,  ණපතමක ග්ිය  ප ්ව ගණය යිය  ක බස ාති 

නකත යුම. 

 අපනයන කෘෂ ෙබෝග  ප ෙිෝපණ රවත යනයනය පපවනය යුම. 

 අපනයන කෘෂ ෙබෝග න ෂිපපානය, කරසැකසමකිණය, අෙවවෙයර න ත නදගවයය  ප අෙනකත 

පපකශවකුවය නබද යුම. 

 වැවල අංශය තළ අපනයන කෘෂ ෙබෝග ගවකධනය සස ප  පෙදශන ෙසෂවප සැපයම. 

 අපනයන කෘෂ ෙබෝග ය�ි ිපෙත  ප ෙපෞදගලක යයින අිි සමබයධිපව ශක මක යුම. 

 1992 අංක 46 ාිණ අපනයන කෘෂකකම පනි යවෙත වධපයක අධකපු බවය පැවුම. 

 අපනයන කෘෂ ෙබෝග ය�ි ග පත මය කපිණප සමබයධෙයය අෙනකත ිපෙත සංවධපන ෙවි 

 පොසෂ සැපයම. 

 ිපකිදක යාකශන පවතවපෙගනයපම. 
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2. ණරිණාලන අැංශා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ා ඳින්වීම  

 
අතිේර්ක අධ්ය ක්ෂ  නනාා්  (ණරිණාලන) ේ  ේමේාාවීම ාටේ්ම ක්රිතාා්මමකවන ණරිණාලන අැංශා, අේනකු්ම 

සිාලු අැංශ ාා  ාහිා ආාතන සමඟ සේ න්ධ්ය ේවමින් ේදණාර්තේේන්තුේේ ණරිණාලන කටයුතු ේමේාාවීමට 

උා ේදුක ල යි. ඒ අුකව නව  ඳවා ග නීේ, උසස් කිරීේ සා සථ්ාන මාරු, මානව සේණ්ම සැංවර්ධ්යනා, ිඩනා 

ණාලනා, ේදණාර්තේේන්තු ිඩභාග ාා ප්රයසේණාදන කටයුතුවලට අදාල කරුණු ාා ේදණාර්තේේන්තුේේ මූලධ්යන 

ව්මකේ නය්මතු කිරීම ආදී කටයුතු ප්රයධ්යාන වශේාන්ම සිදු කාුක ල යි. එේසේම කාර්ා මණ්යලේේ 

සුභසාධ්යනා ාා අභිේප්රයේාාා උේදසා ේාෝග  ණරිදි සුභසාධ්යන ේසේවා ක්රිතාා්මමක කිරීේේ වගකීමද ණරිණාලන 

අැංශා ිඩසින් දාුක ල ේේ.  

 

 

 

2015 වසේර් ණරිණාලන අැංශේේ ිඩේශේ  සිදුවීේ 

 ේදණාර්තේේන්තුේේ ඵලදායිතාවා ඉාළ න ැංවීම අාමුණු කා 

ගනිමින් අැංශ අතා ඵලදායිතා ත්ම්මව කව පිහිටුවා ඵලදායිතා 

පුහුණු ව යසටාන් ක්රිතාා්මමක කිරිම්ම ලිපි ේගොුක ිඩධිම්ම ණරිදි 

සකස් කිරිම්ම තුළින් ේදණාර්තේේන්තුේේ කටයුතු වයා්ම 

කාර්Hක්ෂ මව කිරිමට කටයුතු කාන ලදී. 

 ශ්රි  ලැංකා සැංවර්ධ්යන ණරිණාලන ආාතනා, ශ්රි  ලැංකා ණදනේ 

ආාතනා ව නි ිඩිඩධ්ය පුහුණු ආාතන ාටේ්ම නිලධ්යාරින් 83ක්ෂ 

පුහුණු වීේ සදාා සාභාගි කාවන ලදී. 

 ශ්රී. ලැංකා ිඩද ා්මමක ේසේවේේ සාකාා අධ්ය ක්ෂ  තනතුාක 

පුාේණාඩු පුාවා ඇත. 

 ේදණාර්තේේන්තුේේ ශ්රී. ලැංකා තාක්ෂ ා ේසේවේේ III ේේේිවේේ 

ව ාේති නිලධ්යාරී තනතුරු 23ක්ෂ සඳාා නිලධ්යාරීන්  ඳවා ගන්නා 

ලදී. 

 ඒකා ්ධධ්ය රිාදුරු ේසේවේේ තනතුරු පුාේණාඩු 10ක්ෂ සඳාා නවක 

ේසේවකාන්  ඳවාේගන ඇත. 
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2.2 කාර්ා මණ්යලා  

ේදණාර්තේේන්තුේේ සැංිඩධ්යාන ස ළ ස්ම ඇමුණුම VI හි දක්ෂවා ඇත. අුකමත ේසේවක සැංඛ ාව සා ේසේවේේ 

ේාදී සිටි ේසේවක සැංඛ ාව 2.2.1 වුණේවහි ද කුේේ. 

 

2.2.1 වුණව : 2015 ේදස ේ ර් 31 දිනට කාර්ා මණ්යල ේතොාතුරු 

 

අැංකා තනතුා 

අුකමත ේසේවක 
සැංඛ ාව 

ද නට සිටින 
ේසේවක සැංඛ ාව පුාේණාඩු 

ස්ථීා ේකොන්ත්රඑා්ම
්ම 

ස්ථීා ේකොන්ත්රඑා්ම
්මත්රඑා්ම 

01 අධ්ය ක්ෂ  නනාා්  01 - - - 01 

02 අතිේර්ක අධ්ය ක්ෂ  නනාා්  (ණර්ේේ ා/සැංවර්ධ්යන) 02 - - - 02 

03 
 

අතිේර්ක අධ්ය ක්ෂ  නනාා්  (ණරිණාලන) 01 - 01 - - 

04 අධ්ය ක්ෂ  (ණර්ේේ ා/සැංවර්ධ්යන/ නිාාමන) 07 - - - 07 

05 නිේාෝන  අධ්ය ක්ෂ /සාකාා අධ්ය ක්ෂ (ණාලන) 01 - 01 - - 

06 
නිේාෝන  අධ්ය ක්ෂ /සාකාා අධ්ය ක්ෂ  (සැංවර්ධ්යන / 
ණර්ේේ ා) 
 

67 - 43 - 24 

07 ප්රයධ්යාන ගාකාධිකාරී 01 - 01 - - 

08 ගාකාධිකාරී 01 - - - 01 

09 සාකාා අධ්ය ක්ෂ  (සැංවර්ධ්යන) 01 - 01 - - 

10 නිේාෝන  අධ්ය ක්ෂ / සාකාා අධ්ය ක්ෂ  (ස ලසුේ) 01 - 01 - - 
11 අභ න්තා ිඩගාක 01 - - - 01 

12 සැංඛ ා ේ් ඛා  01 - 01 - - 

ේන  ්ම මටමටේේ එකතුව 85 - 49 - 36 

13 ණරිණාලන නිලධ්යාරි 03 - 03 - - 

14 ව ාේති නිලධ්යාරි (ිඩේශේ  ේේේිවා) 19 - 02 - 17 

15 ප්රයධ්යාන තාක්ෂ ා නිලධ්යාරි 03 - 02 - 01 

16 ේගොිඩණ්  කළමාාකරු(ිඩේශේ  ේේේිවා) 01 - - - 01 

17 භා ා ණරිවර්තක 02 - 01 - 01 

තෘීනා මටමටේේ එකතුව 
 

28 - 08 - 20 

18 ණර්ේේ ා ාා සැංවර්ධ්යන සාකාා/ සැංවර්ධ්යන සාකාා  84 
 

- 79 - 05 

19 සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරි 411 - 281 - 130 

20 අාව ා සාකාා  (නාතික අාව ා ේදණාර්තේේන්තුේවන්  
අුකයුක්ෂත කිරීම කළයුතුා.) 

01 - 01 - - 

21 පුස්තකාලාාධිණති 03 - 01 - 02 

22 ව ාේති නිලධ්යාරි 171 - 149 - 22 

23 තාක්ෂ ා නිලධ්යාරි 22 - 19 - 03 

24 කාර්මික නිලධ්යාරි 01 - - - 01 

25 ේගොිඩණ්  කළමාාකරු 14 - - - 14 

26 ාාන  කළමාාකාා සාකාා 83 - 75 - 08 
 27 ේතොාතුරු සන්නිේේදන තාක්ෂ ා සාකාා 01 - 01 - - 

28 නිවාස ණාලක 01 - 01 - - 

29 ේගොිඩණ් ේසේවා සාකාා 08 - 08 - - 

්ධිඩීනා මටමටේේ එකතුව 
 

800 - 615 -  185 

30 රිාදුරු 
 

61 - 58 - 03 

31 ේණදේර්රු 01 - 01 - - 

32 ට්ර ක්ෂටර් රිාදුරු 02 - 01 - 01 
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33 ඉසින ාන්ත්රඑ ක්රිතාාකරු 02 - 02 - - 

34  ්ධධ්යකරු 01 - 01 - - 

35 නලනල ක්රිතාාකරු 01 - 01 - - 

36  ණ ළ තවාන්කරු 02 - 02 - - 

37 කාර්ාාල කාර්ා සාාාක 35 - 28 - 07 

38 ේලොරි ක්ෂලීනර් 07 - 07 - - 

39 රිාදුරු සාාාක 01 - 01 - - 

40 මුාකරු 65 - 59 - 6 

41 කේකරු 303 97 264 - 39 

42 අාක්ෂක මි 01 - 01 - - 

43 සැංචාාක  ැංගලා භාාකරු 02 - 01 - 01 

ප්රයාථමික මටමටේේ එකතුව 484 
 

97 427 - 57 

එකතුව 1397 97 1099 - 298 

 

2.3     2015 වර් ේේ කාර්ාමණ්යල ේවනස් වීේ 

නව ණ්මවීේ 

1. සාකාා අධ්ය ක්ෂ  (ණර්ේේ ා)   01    

2. ව ාේති නිලධ්යාරි     23                                          

3. ාාන  කළමාාකාා සාකාා ේසේවා   02     

4. රිාදුරු      10                                      

5. ට්ර ක්ෂටර් රිාදුරු     01 

                                               

ස්ථානමාරුවී ණ මිිව 

1. සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරි     09    
2. ාාන  කළමනාකාා සාකාා   26   

   3. ේතොාතුරු සන්නිේේදන තාක්ෂ ා සාකාා  01 
4 .රිාදුරු      03 
5. කාර්ාාල කාර්ා සාාක    04 
 

ස්ථානමාරුවී ාාම 

1. සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරි     10 
2. ාාන  කළමනාකාා සාකාා   15 
3. ේතොාතුරු සන්නිේේදන තාක්ෂ ා සාකාා  01 
4. රිාදුරු      03 
5. කාර්ාාල කාර්ා සාාක    03 

 

ේසේවේාන් ඉ් ලා අස්ිඩම 

1. ණර්ේේ ා ාා සැංවර්ධ්යන සාකාා   01 
2. සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරි     01 
3. ව ාේති නිලධ්යාරි     05 

 

මුදාා රීම 

1. සාකාා අධ්ය ක්ෂ  (ණර්ේේ ා)   01 
2. සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරි     07 

 

මිාාාම 

1.ාාන  කළමනාකාා සාකාා    01 
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ිඩේාම ාාම 

1. සාකාා අධ්ය ක්ෂ  (සැංවර්ධ්යන)    01 
2. ව ාේති නිලධ්යාරි     04 
3. ාාන  කළමනාකාා සාකාා   02 
4. ේගොිඩණ්  ේසේවා සාකාා    01 
5. රිාදුරු      01 
6. කාර්ාාල කාර්ා සාාක    02 
7. මුාකරු      01 
8. කේකරු      03 
 

 
2.4 ේදණාර්තේේන්තු ිඩභාග - 2015 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 ිඩේ්ධශ ශි  ්මව සා ිඩේ්ධශ ගමන් - 2015 
 

අැංකා ිඩභාගා ණව්මවන ලද දිනා 

01 ේදමළ භා ා වාචික ණරීක්ෂ ාා (1 වන වාාා) 2015. 06. 10 

02 
ප්රයාථමික ේේේිවේේ ශි් පීා ේනොවන තනතුරු සඳාා වන ණළමු 
කාර්ාක්ෂ මතා  කයඉේ ණරීක්ෂ ාා 

2015.10.16 

03 
ප්රයාථමික ේේේිවේේ ශි් පීා ේනොවන තනතුරු සඳාා වන ේදවන 
කාර්ාක්ෂ මතා  කයඉේ ණරීක්ෂ ාා 

2015.10.16 

04 
ප්රයාථමික ේේේිවේේ ශි් පීා ේනොවන තනතුරු සඳාා වන ේතවන 
කාර්ාක්ෂ මතා  කයඉේ ණරීක්ෂ ාා 

2015.10.23 

05 
ප්රයාථමික අර්ධ්ය ශි් පීා ේසේවා ගාේේ තනතුරු සඳාා වන  ණළමු  
කාර්ාක්ෂ මතා  කයඉේ ණරීක්ෂ ාා 

2015.10.16 

06 
ශ්රී. ලැංකා තාක්ෂ ා ේසේවේේ  ව ාේති නිලධ්යාරින් සඳාා වන 
ේදවන  ේදණාර්තේේන්තු ණරීක්ෂ ාා 

2015.07.29 

07 
ණර්ේේ ා ාා සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරින් සඳාා වන ේදවන 
කාර්ාක්ෂ මතා කයඉේ ණරීක්ෂ ාා 

2015.06.25 

අුක 
අැංකා 

නිලධ්යාරිාාේ  නම තනතුා කාාාා කාල සීමාව ාට 

01 ඩී.එේ.එන්. ගමේ  මිා 
ණර්ේේ ා ාා 

සැංවර්ධ්යන සාකාා 

ශ්රි  ලැංකාේේ ධ්යාන  සා ේත්  ේ ෝග 
ස කසීම සා වගා කිරිම පිළි ද 
ිඩස්ීනාා තාක්ෂ ාා ල ා දිේේ 
ව යසටාන 

2015.05.25 සිට 
2015.07.12 

චීනා 

02 එේ.ඒ.සී ාාජිකා මිා 
ණර්ේේ ා ාා 

සැංවර්ධ්යන සාකාා 

ශ්රි  ලැංකාේේ ධ්යාන  සා ේත්  ේ ෝග 
ස කසීම සා වගා කිරිම පිළි ද 
ිඩස්ීනාා තාක්ෂ ාා ල ා දිේේ 
ව යසටාන 

2015.05.25 සිට 
2015.07.12 

චීනා 

03 
අයි.ේක්ෂ. රුවන්සිරි මාා ණර්ේේ ා ාා 

සැංවර්ධ්යන සාකාා 

ශ්රි  ලැංකාේේ ධ්යාන  සා ේත්  ේ ෝග 
ස කසීම සා වගා කිරිම පිළි ද 
ිඩස්ීනාා තාක්ෂ ාා ල ා දිේේ 
ව යසටාන 

2015.05.25 සිට 
2015.07.12 

චීනා 

04 
එන්.ේක්ෂ.ඒ. රූණසිැංා 
මාා 

අධ්ය ක්ෂ   නනාා්  
නාත න්තා ගේමිරිස් ප්රයනාව ිඩසින් 
ණව්මවන ගේමිරිස් පිළි ද ිඩේශේ  
සාකච්නාව 

2015.06.25 සිට 
2015.06.29 

චීනා 

05 එන්.ඒ. ිඩේේේසේකා මාා ව ාේති නිළධ්යාරි 

 සැංවර්ධ්යනා ේවමින් ණවතින ාටව්  
සදාා කුයා ණරිමාා කෘෂි උණකාා 
භාිඩතා ාා නය්මතුව පිළි ද පුහුණු 
ණාමමාලාව 

2015.06.16 සිට 
2015.08.16 

චීනා 

06 
යේ.එේ.එේ.යේ.ආර්. 
පිටවල මාා 

ව ාේති නිළධ්යාරි 
සැංවර්ධ්යනා ේවමින් ණවතින ාටව්  
සදාා කුයා ණරිමාා කෘෂි උණකාා 

2015.06.16 සිට 
2015.08.16 

චීනා 



8 

 

භාිඩතා ාා නය්මතුව පිළි ද පුහුණු 
ණාමමාලාව 

07 ේේ.ආර්. නාසූරිා මාා ව ාේති නිළධ්යාරි 

සැංවර්ධ්යනා ේවමින් ණවතින ාටව්  
සදාා කුයා ණරිමාා කෘෂි උණකාා 
භාිඩතා ාා නය්මතුව පිළි ද පුහුණු 
ණාමමාලාව 

2015.06.16 සිට 
2015.08.16 

චීනා 

08 එච්.පී.ා්මනසිරි මාා 
ණර්ේේ ා ාා 

සැංවර්ධ්යන සාකාා 

ආසිාාුක ාා අප්රි කාුක සැංවර්ධ්යනා 
ේවමින් ණවතින ාවව්  සදාා 
ේසෝාා ේ ෝැංචි නි  ණ්ාදනා, 
ස කසීේේ තාක්ෂ ාා සා කුසලතා 
වර්ධ්යනා පිළි ද සේමන්ත්රඑාා 

2015.06.30 සිට 
2015.07.22 

චීනා 

09 
ඒ.එේ.සී.අයි.එේ. 
අ්මතනාාක මාා 

ණර්ේේ ා ාා 
සැංවර්ධ්යන සාකාා 

ආසිාාුක ාා අප්රි කාුක සැංවර්ධ්යනා 
ේවමින් ණවතින ාවව්  සදාා 
ේසෝාා ේ ෝැංචි නි  ණ්ාදනා, 
ස කසීේේ තාක්ෂ ාා සා  කුසලතා 
වර්ධ්යනා පිළි ද සේමන්ත්රඑාා 

2015.06.30 සිට 
2015.07.22 

චීනා 

10 
ජී.එේ.ඊ.ඒ. ධ්යර්මදාස  
මිා 

ව ාේති නිළධ්යාරි 

ආසිාාුක ාා අප්රි කාුක සැංවර්ධ්යනා 
ේවමින් ණවතින ාවව්  සදාා 
ේසෝාා ේ ෝැංචි නි  ණ්ාදනා, 
ස කසීේේ තාක්ෂ ාා සා  කුසලතා  
වර්ධ්යනා පිළි ද සේමන්ත්රඑාා 

2015.06.30 සිට 
2015.07.22 

චීනා 

11 
ආර්.එේ.ඩී.එස්.එස්. 
ා්මනාාක මාා 

ප්රයධ්යාන 
ගාකාධිකාරි 

කළමාාකාාා සා ණරිණාලනා 
පිළි ඳ නාත ාන්තා ව යසටාන 

2015.07.06 සිට 
2015.07.13 

තායිලන්තා 

12 
එච්.ආර්.එේ.ඒ.එේ. 
ා්මනාාක මිා 

ණරිණාලන 
නිළධ්යාරිනි 

කළමාාකාාා සා ණරිණාලනා 
පිළි ඳ නාත ාන්තා ව යසටාන 

2015.07.06 සිට 
2015.07.13 

තායිලන්තා 

13 
එන්.ේක්ෂ.ඒ. රූණසිැංා 
මාා 

අධ්ය ක්ෂ  නනාා්  
“ේකොේේක්ෂස”් කමිටුේේ 11 වන 
ස සිා 

2015.09.13 සිට 
2015.09.19 

ඉන්දිාාව 

14 
ේක්ෂ.ඩී.එන්. ප්රි ාදර්ශනී 
මිා 

සාකාා අධ්ය ක්ෂ  
(ණර්ේේ ා) 

ආසිාාුක ාටව්  සදාා ආාක්ෂෂිත 
කෘෂිකර්ම සා ව ලි ආශ්රි ත 
කර්මාන්ත සැංවර්ධ්යනා පිළි ද 
ව යමුළුව 

2015.09.02 සිට 
2015.09.23 

චීනා 

15 එස්.එන්. ුණාතිලක මාා ව ාේති නිළධ්යාරි 

ආසිාාුක ාටව්  සදාා ආාක්ෂෂිත 
කෘෂිකර්ම සා ව ලි ආශ්රි ත 
කර්මාන්ත සැංවර්ධ්යනා පිළි ද 
ව යමුළුව 

2015.09.02 සිට 
2015.09.23 

චීනා 

16 ටී. තු ාරි ලිානේ  මිා සාකාා අධ්ය ක්ෂ  
අන්තර්නාතික නාත න්තා  ගේමිරිස් 
ප්රයනාේේ ගේමිරිස් වල 
ුණාා්මමකභාවා පිළි ඳ ව යමුඑව 

2015.09.09 සිට 
2015.09.12 

ඉන්දිාාව 

17 
ආර්.එේ.යේ.ේක්ෂ. 
   ලාගම මාා 

ව ාේති නිළධ්යාරි 

සැංවර්ධ්යනා ේවමින් ණවතින ාටව්  
සදාා දුණ්ම කලාණ වල කුයා ාා 
මධ්ය  ණරිමාා ව වසාාකාන් 
සැංවර්ධ්යනා කිරිේේ සේමන්ත්රඑාා 

2015.10.15 සිට 
2015.11.04 

චීනා 

18 යූ.ේක්ෂ. ේකොඩිකාා මාා ව ාේති නිළධ්යාරි 

සැංවර්ධ්යනා ේවමින් ණවතින ාටව්  
සදාා දුණ්ම කලාණ වල කුයා ාා 
මධ්ය  ණරිමාා ව වසාාකාන් 
සැංවර්ධ්යනා කිරිේේ සේමන්ත්රඑාා 

2015.10.15 සිට 
2015.11.04 

චීනා 

19 
ජී.ේක්ෂ.බී. ේදග් ේදොරුව 
මාා 

ව ාේති නිළධ්යාරි 
දියුණු ේවමින් ණවතින ාටව්  සඳාා 
අණනානා ඉලක්ෂක කාග්ම 
ආර්ථිකා 

2015.10.15 සිට 
2015.11.04 

චීනා 

20 
ආචාර්ා එච්.ඒ. 
සුමනේසේන මාා 

අධ්ය ක්ෂ  
(ණර්ේේ ා) 

අන්තර්නාතික ගේමිරිස් ප්රයනාේේ 
ව වස්ථාව සැංේශෝධ්යනා කිරිේේ 
ව යමුළුව 

2015.10.26 සිට 
2015.10.28 

ඉන්දුනීසිාාව 

21 
ආචාර්ා එච්.ඒ.සුභසිැංා 
මාා 

අධ්ය ක්ෂ  
(ණර්ේේ ා) 

කෘෂිකර්මික කටයුතු සදාා 
ේ්ධශුණිවක ත්ම්මවා භාිඩතා කිරීම 
පිළි ද සමුළුව 

2015.10.14 සිට 
2015.10.16 

ඉන්දිාාව 

22 
එ් .එේ.ේේ.ේක්ෂ. ලින්දා 
මාා 

නිේාෝන  අධ්ය ක්ෂ  
 ක්රිතාාව තුළින් කා නික කෘෂිකර්ම 
ක්රුම අධ්ය ානා 

2015.11.20 සිට 
2015.1..24 

තායිලන්තා 

23 ඒ.පී. දිස්නා ේමා අධ්ය ක්ෂ  “ක න්ටන්” ේවළඳ ප්රයදර්ශාා  2015.10.31 සිට චීනා 
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2.6 2015 වසේර්දී ළඟාකා ග්ම ඉලක්ෂක  

 ඉයේ ණවාා ග නීම 

තැංග් ල දිස්ත්රිබක්ෂ කාර්ාාලා පිහිටි ඉයම, ඉයේ  ේකොමසාරිස් නනාා් ේ  අුකම තිා මත ප්රයාේ්ධය ා ේ් කේ 

ිඩසින් 2015.09.16 දින ේමම ේදණාර්තේේන්තුව ේවත භාාදී ඇත. 

 

 කාර්ා මණ්යලා  ඳවාග නීම 

 ශ්රී. ලැංකා ිඩද ා්මමක ේසේවේේ සාකාා අධ්ය ක්ෂ  තනතුාක පුාේණාඩු පුාවා ඇත. 

 ේදණාර්තේේන්තුේේ ශ්රී. ලැංකා තාක්ෂ ා ේසේවේේ III ේේේිවේේ ව ාේති නිලධ්යාරි තනතුරු 23ක්ෂ 

සඳාා නිලධ්යාරින්  ඳවා ගන්නා ලදි.. 

 ඒකා ්ධධ්ය රිාදුරු ේසේවේේ තනතුරු පුාේණාඩු 10ක්ෂ සඳාා නවක ේසේවකාන්  ඳවාේගන ඇත. 

 ේදණාර්තේේන්තුේේ ප්රයාථමික අර්ධ්ය ශි් පීා ේසේවා ගාේේ III ේේේිවේේ ට්ර ක්ෂටර් රිාදුරු 

තනතුරු පුාේණාඩුවක්ෂ සඳාා නවක ේසේවකේාක්ෂ  ඳවාේගන ඇත. 

 ේවන්ම 
 

 ශ්රි  ලැංකා ිඩද ා්මමක ේසේවේේ 1 ේේේිවේේ අධ්ය ක්ෂ  තනතුරු 07 පිාිඩමට අදාළ සමිමුඛ 

ණරික්ෂ ා ණව්මවා අදාළ ිඩස්තා ාාන  ේසේවා ේකොමි න් සභාව ේවත ාවා ඇත. 

   ඳවා ග නිේේ ණරිණාටිවල මතුවු ග ටළු නිාාකාාා කා ණාත සඳාන්  දවා ග නිේේ 

ණරිණාටි සැංේශෝධ්යනා කිරිමට කටයුතු කා ඇත. 

I. ශ්රි  ලැංකා ිඩද ා්මමක ේසේවේේ ිඩධ්යාාක ේසේවා ගාේේ  ඳවා ග නිේේ ණරිණාටිා 

II. අණනාන කෘෂිකර්ම ේදණාර්තේේන්තුේේ කළමනාකාා සාකාා තාක්ෂ ිවක 

අධිණන්ති ේසේවා ගාා සඳාා වන  ඳවා ග නිේේ ණරිණාටිා 

III. අණනාන කෘෂිකර්ම ේදණාර්තේේන්තුේේ අධීක්ෂ ා කළමනාකාා සාකාා 

තාක්ෂ ිවක ේසේවා ගාා සදාා වන  ඳවා ග නිේේ ණරිණාටිා 

 තනතුරු නාම සැංේශෝධ්යනා 
 තනතුරු නාම තුනක්ෂ ණාත සදාන් ණරිදි සැංේශෝධ්යනා කාන ලදි 
 
 
 

(නිාාමන) 2015.11.04 

24 
එස්.පී.එ් . 
ේසේනිඩා්මන මිා 

අධ්ය ක්ෂ  
(සැංවර්ධ්යන) 

“ක න්ටන්” ේවළඳ ප්රයදර්ශාා  
2015.10.31 සිට 
2015.11.04 

චීනා 

25  ඵන්.ේක්ෂ.ඵ්. රූණසිැංා  අධ්ය ක්ෂ  නනාා්  
43 වන නා්ම ාන්තා ගේමිරිස් 
සමුළුව ාා  අේනකු්ම රැස්වීේ   

2015.11.22 සිට 
2015.11.25 

ඉන්දිාාව 

26 
ආචාර්ා එේ.ඒ.පී.ේක්ෂ. 
ේසේනිඩා්මන මාා 

අතිේර්ක අධ්ය ක්ෂ  
නනාා්  

(සැංවර්ධ්යන) 

43 වන නාත න්තා ගේමිරිස්  
සමුළුව ාා  අේනකු්ම රැස්වීේ   

2015.11.22 සිට 
2015.11.25 

ඉන්දිාාව 

27 
ඩී.ආර්.ආර්. 
ස්වර්ාතිලකා මිා 

සාකාා අධ්ය ක්ෂ  
(ණර්ේේ ා) 

43 වන නාත න්තා ගේමිරිස්  
සමුළුව ාා  අේනකු්ම රැස්වීේ   

2015.11.22 සිට 
2015.11.25 

ඉන්දිාාව 

28 ඒ.ජී.ඒ. සා්ම කුමාා මාා 
සාකාා අධ්ය ක්ෂ  

(ව . ) 
2015 “ේසමාවු්  උන්ේයෝ් " 
පුහුණුව 

2015.11.24 සිට 
2015.12.07 

ේකොරිාාව 
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2.6.1 වුණව:  සැංේශෝධ්යනා කාන ලඳ තනතුරු නාම   
 

ණ වති තනතුරු නාමා සැංේශෝධිත තනතුරු නාමා 

ව ාේති නිලධ්යාරි (ිඩේශේ   ේේේිවා) 
දිස්ත්රිබක්ෂ ව ාේති නිලධ්යාරි/ ිඩ ාාුක ්ධධ්ය ව ාේති 

නිලධ්යාරි/ ේන  ්ම ව ාේති නිලධ්යාරි 

ණර්ේේ ා සාකාා (ිඩේශේ   ේේේිවා) ප්රයධ්යාන තාක්ෂ ා නිලධ්යාරි 

ණර්ේේ ා සාකාා (I, II, III) තාක්ෂ ා නිලධ්යාරි (I, II, III) 

 

 පුහුණු ව යසටාන් පිළි ඳ ිඩස්තා 

පුහුණු ව යසටාන් ණ ව ්මවූ ආාතන, ඉලක්ෂකගත නිලධ්යාරී කාණ්ය සා පුහුණු ව යසටාන් පිළි ඳ ිඩස්තා ණාත 

වුණේවහි දක්ෂවා ඇත. 

වුණව 2.6.2 :  පුහුණු ව යසටාන් පිළි ඳ ිඩස්තා   

පුහුණු ආාතනා පුහුණු ව යසටාන 
පුහුණුව සඳාා සාභාගී වූ 

තනතුරු කාණ්යා 
සැංඛ ාව 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රි  ලැංකා සැංවර්ධ්යන 

ණරිණාලන ආාතනා 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආාතන සැංග්රතාේේ ිඩධිිඩධ්යාන ාා කාර්ා ණටිණාටික 

රිති පිළි ඳ පුහුණු ණාමමාලාව ණර්ේේ ා ාා සැංවර්ධ්යන 

සාකාා 
4 

ාාන  ේසේවේේ ආක් ණ වර්ධ්යනා පිළි ඳ පුහුණු 

ණාමමාලාව 

කෘෂිේ ෝග පිළි ඳ ද ුකව්ම වීේේ පුහුණු ණාමමාලාව 

සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරි 32 

සන්නිේේදනා ාා ඉදිරිණ්ම කිරීේේ කුසලතාවා 

පිළි ඳ පුහුණු ණාමමාලාව 

කාර්ාාල කළමනාකාාා පිළි ඳ ණහුණු 

ණාමමාලාව 

ාාන  ේසේවේේ ආක් ණ වර්ධ්යනා පිළි ඳ පුහුණු 

ණාමමාලාව 

ණරිසා කළමනාකාාා පිළි ඳ පුහුණු ණාමමාලාව 

ිඩේාම ව ටුේ පිළි ඳ පුහුණු ණාමමාලාව 

කළමනාකාා සාකාා 24 

ානේේ නිලධ්යාරින් ද ුකව්ම ිඩා යුතු නීති පිළි ඳ 

පුහුණු ණාමමාලාව 

ානේේ ේගවීේ ණටිණාටිා පිළි ඳ පුහුණු ණාමමාලාව 

ානේේ ගිණුේ ණටිණාටිා පිළි ඳ පුහුණු ණාමමාලාව 

නිපුාතා සැංවර්ධ්යන 

අාමුදල 

ේකොන්ත්රඑා්ම ණරිණාලනා ේගවීේ කිරීේේ ක්රිතාා 

ණටිණාටිා ාා ේකොන්ත්රඑා්ම ලිපිේගොුක නය්මතුව 
සැංවර්ධ්යන නිලධ්යාරි 01 

කාර්ාාල උණකාා පිළි ඳ ණාලනා කළමනාකාා සාකාා 02 

සාේ/ මුද්  අාක මි තනතුේර් කාර්ාභාාා ාා 

වගකීම 
කළමනාකාා සාකාා 01 

ේමෝටර් ාථ ප්රයවාාන 

ේදණාර්තේේන්තුව 

වායු ිඩේමෝචක ප්රයමිීනන් ණව්මවාේගන ාාම පිළි ඳව 

ාාන  ආාතනවල රිාදුාන් ද ුකව්ම කිරීේේ 

ව යමුලුව 

රිාදුරු 06 

ාටිුකවා ප්රයාේ්ධය ා 

ේ් කේ කාර්ාාලා 
ේදමළ භා ා පුහුණු ව යසටාන කළමනාකාා සාකාා 

03 

මාතේ්  පුහුණු 

මධ්ය ස්ථානා 

ආක් ණ වර්ධ්යනා ාා ේසේවාසථ් පුහුණු ව යසටාන් 
කාර්ාාල කාර්ා සාාාක 
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න

න 3.න මාධන අංවන

න

න

න

න

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 වකිය ෙවවෙවය ොපපකිෙමයතව සා ප වපකෂක වසෂිෙමයත මකය ු.්. 975.77 ක ග පපාන  

ගමපණයක වැය ්කි 289 යවෙත ු එක වැඩසව නක ෙවවෙවය ස  වතපපෘ  ොකක ෙවවෙවය ු 

ගප්ධන ස  නනිපවකින වයාම සා ප ෙවය ෙකුද. 

3.1  වත ග පපාන  ප වයාම (වතපපෘ  01) 

3.1 ව ව  :  වත ග පපාන  ප වයාම  ( වතපපෘ  01) – 2015 
න

කුණ ශදධ ග පපාන(ු.) වයාම (ු.) ග ශිය (%) 
වැය ්කිය   -   289 

   
වැඩසව න  - 02 

   
වතපපෘ ය    - 01- අපනයන ෙබෝග සංවකධන වැඩසව න 

 
ගප්ධන වයාම 

   
ගප්ධන වතකම නනුතථපපනය  ප වැැි ද යරම 15,500,000.00 13,266,390.00 85.59 
ෙගොඩනැකල ස  ඉියරම 11,500,000.00 9,820,416.00 85.39 
යයේ ස  යයෙේෝපකිණ 1,000,000.00 468,929.00 46.89 
 වප න 3,000,000.00 2,977,045.00 99.23 
 සෂථපවි වතකම අතපතකි ගැනම 13,700,000.00 11,478,949.00 83.79 
    ගෘ  භප ඩ  ප කපකයපකය  පකිණ 2,500,000.00 2,469,458.00 98.78 
යයේ ස  යයෙේෝපකිණ 2,200,000.00 2,192,641.00 99.67 

 

2015 වකිෙය  වත අංශෙය වෙශෂි පසවම 

 2015 වකිය තළ   සමසෂි ග පපානෙයය 99%ක වැය 

ෙකරද. 

 
 1  ප 2 වතපපෘ වව  වත කපකයසපධනය ග පපානවලය 

99%  ප 98%  ාකවප ළඟපකිගි  ැය වය. 

 
 1  ප 2 වතපපෘ  යවෙත  වධන වයාම ගග ය ක ෙව ය 

98.8%  ප 93.8% බැකය ැ අිි නනිපවකින වයාම 

යවෙත එය ක ෙව ය 99.6 %  ප 98.9 % බැකය 

ළඟපකිගි  ැය වය. 
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ෙගොඩනැකල  ප ඉියරම 6,000,000.00 4,614,759.00 76.91 
ඉඩම  ප ඉඩම වැැි ද යරම 3,000,000.00 2,202,091.00 73.40 
අපනයන ෙබෝග සංවකධනය සා ප ෙගොවයව ස ය වම 
සංවකධන ස යය 360,000,000.00 359,973,686.00 99.99 
 ැයයප වකධනය 

   
නබද යරම  ප  ැයයප වකධනය 1,500,000.00 1,447,879.00 96.53 
රව ගප්ධන වයාම 390,700,000.00 386,166,904.00 98.84 
නනිපවකින වයාම 

   
නදගව පැනැ 349,945,000.00 349,485,953.00 99.87 
ෙවනත වයාම  41,900,000.00 40,939,913.00 97.71 
සපමපනත පරපපවනය 391,845,000.00 390,425,866.00 99.64 
රු වයාම (වතපපෘ -01) 782,545,000.00 776,592,770.00 99.24 
 

3.2  වත ග පපාන  ප වයාම  ( වතපපෘ  02) 

3.2 ව ව:  වත ග පපාන  ප වයාම  ( වතපපෘ  02) – 2015 
 

කුණ ශදධ ග පපානය 
(ු.) 

වයාම (ු.) 
ග ශිය 

(%) 
වැය ්කිය   -   289       
වැඩසව න  - 02       
 වතපපෘ ය- 02- අපනයන ෙබෝග පකෙයිණ  ප ඵෂකපබදධ පලෙබෝධ/ ෙිෝග කළමනපකිණ වැඩසව න 
ගප්ධන වයාම       
ගප්ධන වතකම නනුතථපපනය  ප වැැි ද 
යරම 

           
5,800,000.00  5,305,569.00 91.48 

ෙගොඩනැකල ස  ඉියරම 2,500,000.00 2,434,927.00 97.40 
යයේ ස  යයෙේෝපකිණ 1,000,000.00 686,070.00 68.61 
 වප න 2,300,000.00 2,184,572.00 94.98 
 සෂථපවි වතකම අතපතකි ගැනම 20,000,000.00 19,480,708.00 97.40 
ගෘ  භප ඩ  ප කපකයපකය  පකිණ 2,000,000.00 1,927,798.00 96.39 
යයේ ස  යයෙේෝපකිණ 4,000,000.00 3,713,789.00 92.84 
ෙගොඩනැකල  ප ඉියරම 11,000,000.00 10,988,919.00 99.90 
ඉඩම  ප ඉඩම වැැි ද යරම 3,000,000.00 2,850,202.00 95.01 
 ැයයප වකධනය 
නබද යරම  ප  ැයයප වකධනය               

600,000.00  
          

546,873.00  91.15 
ෙප ක කෘෂකපක්ක පකෙයිණ සැවැසෂම �යපතමක යරම 
යෙයෝෙන 6,000,000.00 5,073,081.00 84.55 
රු ගප්ධන වැය 32,400,000.00 30,406,231.00 93.85 
නනිපවකින වයාම 
නදගව පැනැ 141,410,000.00 141,064,362.00 99.76 
ෙවනත වයාම 19,415,000.00 18,059,628.00 93.02 
සපමපනත පරපපවනය 160,825,000.00 159,123,990.00 98.94 
රු වයාම (වතපපෘ 2) 193,225,000.00 189,530,221.00 98.09 
රු වයාම (වතපපෘ 1ස 2) 975,770,000.00 966,122,991.00 99.01 
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 2014 වසිව සපෙපකිව 2015 වසි සා ප භප ඩපගපි අිරාල මකය ොපපකිෙමයතව ෙවි 

වබපසය ග පපාන වව ු.්ල.187.48 ක වකධනයක ෙපයවය. ඵය 24% ක වකධනයය. ෙමම වකිය සා ප ු 

සමනකණ රාල ෙවය යරම වන ු.්ල.975 යය ු.්ල.966 ක වැය යරමව  ැය ු අිි ඵය 99.01% ක 

ගග යය. වබප සය ග පපාන වලය 99.24% ක ස  98.09% ක රවත ගග යක ෙපයවමව ක ෙවලය වතපපෘ  

අංක 01  ප අංක 02 සමත ව වි. සවසෂි ිව ගත වව 2015 වකිෙය ගප්ධන වැය සා ප වබපසය 

ග පපානෙයය 98.84% ස  93.85% ක ගග යක ක ෙවලය වතපපෘ  අංක 01  ප 02 ෙපය ු අිි 

නනිපවකින වැය සා ප ඵය ක ෙවලය 99.64 %  ප 98.94% ක වය. කෙිේ මටවෙම ිපකිදක 

නවධපරයේ රගයක මධතෙය ුවා 2015 වකිය සා ප වබපසය ග පපානෙයය 99.01% ක ගග යක ළගප කි 

ගැනමව  ැයවම අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව වා ිරගයවන සු ගග යය.න

3.3 2015නවකිෙය යාපයම  

යාපයම ගභවය වසෂිෙමයතගි රාව (ු.්.) ිිත වැබම(.්.) 

ිෙෙය ෙගොඩනැකල  ප කක 1.40 1.30 

ණය ෙපොක 3.00 3.20 

ොපපකිෙමයතමය වයදම 5.00 11.79 

අෙනතත වැබම 5.00 8.30 

වැයාඹ ස  අනත - ාු 

අිරාල ාපයක රාල 
13.00 13.46 

ගප්ධන වතකම වයදම 0.10 0.56 

 ඵකතව 27.50 38.61 

 අත කපිම කදම පමප 
  

 පරම වයාම පමපව 29,760,000.00      29,069,464.00  

අවම වැබම පමපව 23,760,000.00       34,353,374.00  

 පරම  ි ෙශෂි පමපව  110,000,000.00   77,833,218.00  

න
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4. සඅවරඅාන අංව 
න
න
න
න
න
න
න

න
න

න
න
න
න
න
න
න
න
න

 
න

 

4.1න ැැයවමන න  

අපනයන කෘෂ ෙබෝග කෙ ෂිේෙය ගවකධනය  ොසප ෙගොවයව  ප ෙවනත පපකශෂවකුවයව ිපකිදක 

මපකෙගෝපෙදශනය, ෙිෝපන රවත  ප  වත යධපි සැපයම සා ප ොපපකිෙමයතව තළ වැාගත භ්කපවක 

සංවකධනන අංශය වපය ඉහ කිව වැෙි. ෙමම අංශය අ ෙකක අධතකි ෙනිපල (සංවකධන) වපය 

ෙමෙ යවව වබන අිි  අපනයන කෘෂ ෙබෝග සංවකධන වැඩසව න කළමනපකිණය ෙකොව �යපතමක 

යුම සස ප පළපත ොක බැකය පවිප   ව  අධතකිවු (සංවකධන)  ොෙනකේ ස ය ා ෙම සස ප 

වැෙි. අාපළ ිසෂ�කකවවව අව කි කි ව  ස කපි අධතකිවු, වතපප  නවධපර ෙකොටඨපස භපි 

වතපප  නවධපරය, පකෙයිණ  ප සංවකධන ස කපිවු ස  අංශයව අව කි කිව වැ  සංවකධන 

නවධපරය සංවකධන අංශෙය ෙසෂවපවය  ප කපකයයය අර ඩව පස කි ෙගන යපම සා ප ස ෙයෝගය 

ාකව .න

සංවකධන අංශෙය සංවකධන �යපකපිකම  ප ෙසෂවපවය ගධපන වශෙයය ම වවි, මපිෙල, වවිඑ ය, 

කුණෑගව, ෙකොළඹ, කුිි, ගපලව, මපිි,  මබයෙිොව, ගමප , කෑගලව, ිතනනි, බසලව  ප 

ෙමොණිපගව වැන ෙිත ස  අයිකමපධත ෙදශ දක කවපප සරි ිසෂ�කක ා  ිික යවිණය කි්ය 

�යපතමක ෙවය. ඒ  ැුද ෙකොව නතිවම, අවිපධනි, ෙපොෙළොයනුව, මඩකළනව  ප අමපපි ය  

සපමගාපයකව අපනයන ෙබෝග වගප ෙනොකින ිසෂ�කකවව විැම ගෙදශවවව ක , ඉඟු, නවක, ගම්රසෂ, 

කුර  ප ෙකොෙකෝවප යන ෙබෝග  රයවප  ම  ප ගචලි යුම සස ප වැඩසව ය ියත ෙකරද.  

න

2015  වකිෙය සංවකධන අංශෙය �යපතමක කව වෙශෂි වැඩසව ය 

 ිව තළ ගම්රසෂ පරෙභෝෙනය ගවකධනය යුෙම අිරදය 
ගයෙනෝුව පැළෑව ෙපන සමපත මධතසෂථපනෙය   “ගම්රසෂ ිනය” 
සමින ව  
 

 වපකෂක  තසවයක ෙවස සනගම ෙදවපවයව කුර අසෂවැයන පෙප 
යුම පසකින වි. 

 ිවයෙය ෙ කවයපක 8000 ක යවිණය වන පරි ගම්රසෂ ෙසවණ 
කපපපස ස ය 2015/09/09/ පව 2015/09/16 ින ාකවප පවතවන ව  

 ම ප පරමපණෙය ගම්රසෂ ෙසවණ කපපපස වැඩසව න අමපපි 
ිසෂ�කකෙය ොරඅතික ැෙය   2015/12/17/ පව 2015/12/18 ින 
ාකවප ෙගොවය 800 ක සමබයධ කි ගන්ය පසකින ව .  

 ිවයෙය ෙ ොාම ගම්රසෂ වගපකුවය  ොනප ෙතරෙම ිිගය 
පවතවන වි. 
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4.2  ෙබෝග සංවකධන වැඩසව න 

2015 වසෙක   සංවකධන අංශය වපය ප ි සස ය ගධපන වැඩසව ය �යපවව නංවන වි..න

1. නව/නැවි වගප වැඩසව න 
2. ඵවාපයිප සංවකධන වැඩසව න 
3. අපනයන කෘෂ ෙබෝග ය�ි පස අසෂවව ිපකිණ  ප  ණපතම සංවකධන වැඩසව න 

 
2015 වකිය තළ   පස අසෂවව  පෙදශන ෙසෂවප, වැවල  පෙදශන ෙසෂවප  ප පැළ  ප ෙිෝපණ රවතවව 

 ණපතමය ස  ක යුම සස ප වන පැළ ස  කකිණ වැඩසව න, ෙිෝිපගත ගමමපනවව ෙපොකු 

ෙගොවපළ ෙවස අපනයන කෘෂ ෙබෝග වගප යුම වැන වෙශෂි වැඩසව ය ා �යපතමක ෙකරද. එක ගධපන 

සංවකධන වැඩසව න ගචලි යුෙම කමෙුායක ෙවස පපකශෂවකුවය ාැවමත යුම  ප නබද යුම ා පස 

ෙකරද. 

 
4.3  අපනයන කෘෂ ෙබෝග අංශෙය ගවකධනය සස ප යෙයෝෙන යධපි ෙයෝෙනප කමය 
 
ෙමම ෙයෝෙනප කමය 1972   ොපපකිෙමයතව කරහවමත සමගම  රයවප ොව වැ  වැඩසව නක වන 

අිි පසකය වසි 40ක කපවය වතළි යරප විපවකම සංෙශෝධනවවව වක කින වි.. අපනයන කෘෂ 

ෙබෝගවව න ෂිපපානය, ඵවාපයිපව  ප  ණපතම සංවකධනය ගවකධනය යුම  ොසප 2015 වසෙක අෙගෂල 

මපසෙය   සංෙශෝධනය කිනවා යධපි ෙයෝෙනප කමය ෙම වන වව �යපතමක ෙු. 

 
4.3.1.නනව වගප සස ප අපනයන කෘෂ ෙබෝග යෙයෝෙන යධපි ෙයෝෙනප කමය න
 
නව වගප වැඩසව න සස ප ෙම වන වව �යපතමක වන අපනයන කෘෂ ෙබෝග යෙයෝෙන යධපි කමය 
4.3.1.1 ව ෙවර ාැකෙවන අිි නව වගප වැඩසව ෙනර  ගග ය 4.3.1.2 ව ෙවර ාැකෙු. 

4.3.1.1නව ව:නනව වගප සස ප අපනයන කෘෂ ෙබෝග යෙයෝෙන යධපි කමයන

*පැළ වව වවනපකම  ැි 

ෙබෝගය 

 නව වගප සා ප වබප ොන යෙයෝෙන යධපි (ු.) 

ෙබෝග අිි 
පිිිය  

ෙ කවයප
ියකව 
පැළ 
සංරතපව 

 පළර 
වපරකය 

(මපස 3 කව 
පස) 

 ොවන 
වපරකය 
(මපස 18 
කව පසව) 

 තයවන 
වපරකය ( මපස 

24-36 කව 
පසව) 

රු  
වවනපකම 

(ු.)* 

කුර  1.2x0.9m 9000 40,000  20,000 20,000 80,000 
ගම්රසෂ  2.4x2.4m 1700 40,000 20,000 20,000 80,000 
ෙකොෙකෝවප 3.0x3.0m 1100 40,000 20,000 20,000 80,000 

විබකප 
ෙකෝක 

1.8x1.8m 
1.8x2.5m 

3000 
40,000 20,000 20,000 80,000 

ෙිොබසෂවප 
ෙකෝක 

3.0x3.0m 1600 20,000 10,000 10,000 40,000 

කිසරං  2.0x2.5m 2000 40,000 10,000 10,000 60,000 
සපිකකප  6.0x6.0m 250 20,000 10,000 10,000 40,000 
කිපබ 6.0x6.0m 250 20,000 10,000 10,000 40,000 

පැඟර /ෙසෂි 
0.9x0.9m 
0.6x0.6m 

27500 
20,000 20,000 - 40,000 

 නවක  1600 20,000 20,000 - 40,000 
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4.3.1.2 ව ව: නව වගප වැඩසව ෙය ගග ය – 2015 

 

ෙබෝගය ඉවකකය 
වා අයසමපත 

නකෙද්ි 
අයැසමපත 

නකත කළ 
බවපේ ගණන 

වගප කළ 
වපසරය 

යධපි ෙගු 
වපසරය 

සංරපව ෙ ක. සංරපව ෙ ක. සංරපව ෙ ක. සංරපව ෙ ක. සංරපව ෙ ක. 
කුර 680 4059 1833.9 3475 1450 1990 784.7 1629 645.3 2801 1065 

ගම්රසෂ 670 9432 2818.9 7169 1792.6 464 956.7 3283 726.9 2213 505.4 

කිසරං  5 22 13.2 16 5.3 6 1.9 3 0.8 1 0.4 

ෙකෝක 35 160 153.5 363 86.5 85 48.5 78 28.6 47 12.9 

ෙකොෙකෝවප 20 1483 479.1 1348 427.7 2250 396.2 1076 333.2 15 11.7 

කිපබ 45 215 84.5 152 52.3 102 32.4 71 19.5 25 6.2 

සපිකකප 60 522 181.2 350 106.5 297 105.5 262 93.0 152 35.5 

වැනවප - 6 1.3 9 1.8 12 1.6 10 4.9 - - 

පැඟර 45 199 126.6 144 101.8 109 61.1 27 16.6 58 23.8 

නවක 200 782 284.3 684 222.4 554 141.3 709 140.1 43 16.1 

ඉඟු 400 5476 - 5273 771.1 3260 495.6 4291 616.2 41291 616.2 

ක  40 384 - 304 25.9 156 12.4 320 17.8 320 16.8 

බවත - 8 2.6 1 0.2 12 1.6 1 0.4 - - 

එකතව 2200 22748 5979.1 19288 5044.1 9297 3039.5 11760 2643.3 9966 2310.2 

 

4.3.2නඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව නන

ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව න  රයවප ොන වදෙද අු ෙබෝග ඝනතවය  ප  සකවව ෙබෝග කළමනපකිණය 

ෙ ෂතෙවය අු න ෂිපපානයක ෙපයවම කින අපනයන කෘෂ වගපවව ඒකක වපසරය වැැ යුම අිරද කි 

ගන්න.නාැනව පව න ගම්රසෂ, කුර, ෙකොෙකෝවප, ෙකෝක, කිපබ  ප සපිකකප වගප වැැ ි ද යුම සස ප 

වගපකුවයව ිපකිදක  පොසෂ වබප  ම, පපු පහවම සස ප ෙනෝෙල ෙිෝපණ රවත සැපයම  ප අුුස 

තනක කපවයක සස ප  වත යධපි කරනැමම ෙමමකය පස ෙකෙක. ෙමම යධපි ෙයෝෙනප කමයව සසසකම 

වැබම සස ප පපු පහවම, මනප පපංශ සංිකිණ කම, ෙබෝග  ප යධපික ශපක කපපපසව, කපබනක ෙපොෙ ොි 

භපවිය  ප ඒකපබදධ ප ෙබෝධ කළමනපකිණය ය  ය පත කෘෂකපක්ක ක ෙවත අවගමනය කළ  ත 

ෙු. යධපි ෙයෝෙනප කමෙය වසෂිි 4.3.2.1 ව ෙු ාැකෙු.න

4.3.2.1 ව ව :න ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව න සස ප යධපි ෙයෝෙනප කමය (එක එක ෙබෝගය සස ප 
කරනමන යධපිය ෙ කවයපිව (ු.) 

න

 
 

 

 

 

ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව ෙය ඉවකකය  ප 2015 වසි තළ   ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව න යවෙත 

සංවකධනය කින වා භ් ගමපණෙය ගග ය 4.3.2.2 ව ව  ප 4.3.2.3 ව ෙවර ාැකෙු. 

ෙබෝගය පළර වසි 
(ු.) 

ොවැන වසි 
(ු.) 

ෙිවන වසි 
(ු.) එකතව (ු.) 

කුර 13,000.00 13,000.00 14,000.00 40,000.00 
ගම්රසෂ 13,000.00 13,000.00 14,000.00 40,000.00 
ෙකොෙකෝවප 13,000.00 13,000.00 14,000.00 40,000.00 
ෙකෝක 13,000.00 13,000.00 14,000.00 40,000.00 
කිපබ 7,800.00 7,800.00 4,400.00 20,000.00 
කිසරං  13,000.00 13,000.00 14,000.00 40,000.00 
සපිකකප 7,800.00 7,800.00 4,400.00 20,000.00 
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4.3.2.2 ව ව: ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව ෙය ඉවකක 
 

න
න
4.3.2.3 ව ව: ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව න යවෙත වවධ ිසෂ�කකවව සංවකධනය කින වා භ් 
ගමපණයය (ෙ ක.) 
 
ිසෂ�කකය කුර ගම්රසෂ ෙකෝක ෙකොෙකෝවප කිසරං  කිපබ සපිකකප එකතව 

කුණෑගව 5.5 69.6 1.5 - - 2.9 1.4 80.9 

මපිෙල 13.6 128..6 - 14.2 - 6.6 8.4 171.4 

ම වවි 3.2 130.0 1.7 3.1 2.9 35.5 33.3 209.4 

වවි එ ය 0 26.9 1.3 - 0.6 1.6 - 30.4 

බසලව 12.0 160.7 - - - - - 172.7 

ෙමොණිපගව 0.5 45.5 - 7.7 - - - 53.7 

 මබයෙිොව 66.9 19.9 - - - - - 86.8 

මපිි 107.8 - - - - - - 107.8 

ගපලව 220.7 - - - - - - 220.7 

කුිි 71.0 - - - - - - 71.0 

ෙකොළඹ 5.3 - - - - - - 5.3 

ගමප  23.8 22.5 - - - - - 46.3 

කෑගලව 3.0 26.1 - - - 4.9 - 34.0 

ිතනනි 6.5 35.5 - - - - - 41.9 

එකතව 539.8 665.3 4.5 25.0 3.5 51.2 43.1 1332.3 

 

4.3.3නපස අසෂවව සංවකධන �යපකපිකම සස ප අපනයන කෘෂ යධපි ෙයෝෙනප කමය න

අපනයන කෘෂ ෙබෝග න ෂිපපානවව  ණපතමය ඉ ළ නැංවම සස ප 1998 වසෙක   පස අසෂවව  පෙදශන 

ෙසෂවප ඒකකය කරහවන වා අිි සමපෙවෝචි වකිය තළ ා එම ෙසෂවපවය �යපවව නංවන වි.. යෙයෝෙන 

යධපි ෙයෝෙනප කමය 2015 වසෙක අෙගෂල මස    සංෙශෝධනයව වක ෙකුද අිි වවධ මටවෙමය 

�යපකපු වන පපකශෂවකුවය සස ප ෙයෝගත වන පරි පැෙකෙ තනක  රයවප ොන වි.. ෙමම යධපි 

ෙයෝෙනප කමෙය ගධපන අිරද වවෙය අයිකෙප ක ෙවෙළසෙපොළවව ිිඟයව රබණ  ම සස ප 

න ෂිපපිිෙය  ණපතමය පවතවප ගැ ම, න ෂිපපිි වවධපංරකිණය, අගය එකත යුම  ප අපනයන කෘෂ 

ෙබෝග අෙවවය සස ප ප සකම සැපයමය. යධපි ෙයෝෙනප කම තෙනර වසෂිි ප ි පරි ෙු. 

න

ෙබෝගය කුර ගම්රසෂ ෙකෝක ෙකොෙකෝවප කිසරං  කිපබ සපිකකප එකතව 

ඉවකක(ෙ ක.) 470 700 15 44 4 70 100 1403 
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4.3.3.1 ව ව:  පස අසෂවව �යපකපිකම සා ප යධපි ෙයෝෙනප කම න

න a)නයයේ සේ 

  පකිණ 
ධපරිපව (අවම) 

ඒකකයක සා ප 
යෙයෝෙන යධපි 
( පරමය) ු. 

1.1 ගම්රසෂ සැකසෙම �යපවලය සා ප අවශත  පකිණ 
 a  දවති ග කපි කටවවය   විකව ය.ගෑ. 25 ු.   3,000.00 
 b සස ගම්රසෂ න ෂිපපාන යයේය   පැයව ය.ගෑ.150 ු. 30,000.00 
 c ගම්රසෂ බෙ ෙවය කින යයේය    
  i ෙමෙයය �යපකින පැයව ය.ගෑ.100 ු. 15,000.00 
  ii වසලෙයය �යපකින පැයව ය.ගෑ.500 ු. 40,000.00 
  iii එයාෙමය �යපකින පැයව ය.ගෑ.500 ු. 40,000.00 
 d අර ගම්රසෂ බෙ ෙෙෂද යුෙම  පකිණය   පැයව ය.ගෑ.250 ු. 15,000.00 
 e ගම්රසෂ ෙෙෂද යුෙම යයේය  පැයව ය.ගෑ.200 ු. 30,000.00 
 f සල අඩය  (No 6/8/10 ාැව) 2´ x2´ x3˝ පරමපව ු.  200.00 
1.2 ෙකෝක සැකසෙම �යපවලය සා ප අවශත  පකිණ 
 a ෙපොත ගවවන යයේය  
  i අ ය �යපකිණ පැයව ය.ගෑ.100 ු.10,000.00 
  ii එයාෙමය ෙ ෝ වසලෙයය �යපකින  (බෙ 

ෙසෂ ෙම ප සකම ා වතුව) පැයව ය.ගෑ.250 
ු.20,000.00 

 b පපචමයට යවිණය ඉවත යුෙම යයේය  පැයව ය.ගෑ.250 ු.25,000.00 
1.3 ෙකොෙකෝවප සැකසෙම �යපවලය සා ප අිතවශතඅංග   
 a 

පැසවෙම ෙපටව 03 ක (1 වන ෙෙෂදෙය ාැව)  
 

2’x2’x2’ ව වැැ 
ු. 2,000 බැකය      

ු.6,000.00 
1.4 අෙනකත ෙබෝග සස ප 
 a ඉඟු/ ක  ෙප  කැපෙම යයේය  

I. අ ය �යපකින 
II. වසලෙයය �යපකින 

 
පැයව ය.ගෑ.30 
පැයව ය.ගෑ.100 

 
ු.5,000.00 
ු.20,000.00 

b ක  ිැමබෙම ඒකකය  ය.ගෑ.10 ු.1,500.00 
c ක  වප ාැමෙම  පකිණය  

I. අ ය �යපකින 
II. වසලෙයය �යපකින 

 
පැයව ය.ගෑ. 30 
පැයව ය.ගෑ. 60 

 
ු.5,000.00 
ු.10,000.00 

d කුබු වඹුෙම යයේය   ු.10,000.00 
e කුබු කුයුෙම යයේය   ු.30,000.00 
f සපිකකප කහව ඉවත යුෙම යයේය   පැයව ය.ගෑ.100 ු.10,000.00 

 g වැනවප පාම යරෙම ෙපටව   ඒකකයක ධපරිපවය 
ය.ගෑ.20 ු.15,000.00 

1.5  වයවන ඒකක සා ප (ාි  ප ඉයධන භපවිය )   
 a වයවන ිැව  - ෙපොවව මටවෙමය අැ 2 ½  සයය 

ිැබමව සැකපය  තය.   

    i.වකග අැ 100 අවම ු.6,000.00 
  වයවන ිැව  ii. වකග අැ 100 වැැ 

(එක වකග අැයකව ු 
60.00 බැකය) 

ු.10,000.00 ( පරමය 
ාකවප) 

 b වයවන කව  
වයවන කවයව අමිිව වයවන ිැව නකෙද්ි පරි 
සකසෂ කි  බය  තය.  

 
 

 

    වයවන කව  i.  වකග අැ 400 - 799 ු.40,000.00 
    ii. වකග අැ 800 වැැ ු 100,000.00 
 c බබකපකය වයවනය   
  i 

කැබනට යකපි 
i. ය.ගැ. 50 - ය.ගැ. 149 
ii. ය.ගැ. 150 - ය.ගැ. 299 
iii. ය.ගැ 300 ස  ඊව වැැ 

ු.25,000.00 
ු.75,000.00 
ු.250,000.00 

  ii Flat bed  යකපි ය.ගැ 500 ස  ඊව වැැ ු.250,000.00 
 d කිසරං  වයවනය  ය.ගැ 250 ු.200,000.00 
 e සකයිපප වයවන වකග අැ 100 අවමය ු. 15,000.00 
 f යිකෂි කමි  වකග අැ 200 අවමය ු.10,000.00 

න
න
න
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b) සැකසම මධතසෂථපන සස ප යෙයෝෙන යධපිය 
න

 ෙගොඩනැකල වකගය රාව ු. ( පරම) 
2.1 කඩප පරමපණ සැකසම මධතසෂථපන අු ය  ඉියුම / අවතවැැයපව    (B කප ඩය) 
 • අු ය ඉියුම සස ප 
 a. අවමය වකග අැ 400 පව 599 ාකවප ු.100,000.00 
 b.  වකග අැ 600 පව 999 ාකවප ු.150,000.00 
 c.  වකග අැ 1000 ෙ ෝ ඊව වැැ  ු.200,000.00 

 • පැිද ෙගොඩනැඟල අුතවැැයපව / වැැි ද  යරම සා ප 
a. අවමය වකග අැ 400 ෙ ෝ ඊව වැැ  

ු.100,000.00 
 

  i.ව වය අුතවැැයපව ු. 25,000.00  
  ii.පවලම ු. 15,000.00  
  iii.කපිපුව  ප කයිපු යුම ු. 15,000.00  
  iv.ෙපොෙළොව වයල යුම ු. 25,000.00  
  v.වැපෙවය බැසයපම සැකසම (pavement) ු. 10,000.00  

  vi.ගමපණවත වපිපෙය වැෙබන පරි 
සැකසම ු. 10,000.00  

2.2 ෙකයනය සැකසම මධතසෂථපන (D කප ඩය)  

 යෙයෝෙනය                     i. ු. ්ලයන 01 ව 
වැැ ු.250,000.00  

 
 

වකග අැ 1000 ව         
වැැවය  තය 

           ii.ු. ්ලයන 02 ව වැැ ු.500,000.00 
                        iii. ු. ්ලයන 03 ව වැැ ු.600,000.00 
                         iv. ු. ්ලයන 04 ව වැැ ු.700,000.00 
                          v. ු. ්ලයන 05 ව වැැ ු.750,000.00 
 
2.3 

ක ඩපයම සැකසම මධතසෂථපන (C කප ඩය) 
ෙමය චකෙලර අංක 3/2014 , (2014/08/01) ර පරි �යපතමක ෙු 

 

c) වප ෂිප්ක ෙිල නසෂසපිණ ඒකක සස ප යෙයෝෙන යධපි 
න

වපිෂප්ක ෙිල නසෂසපිණ ඒකක   

 පකිණ ධපරිපව  ඒකකයක සා ප යෙයෝෙන යධපි 
( පරමය)    ු. 

3.1.අු ය ඉියුම 
• ෙපොත ෙිල 50 ය.ගෑ. /විකව    

ු. 250,000.00 
• ෙකොළ ෙිල 250 ය.ගෑ. /විකව   

       3.2.අුතවැැයපව / වැැි ද යුම සස ප 
• ෙපොත ෙිල 50 ය.ගෑ. /විකව   ු. 200,000.00 
• ෙකොළ ෙිල 250 ය.් ර. /විකව              ( පරමයව යවතව) 

  i.වපිෂප  තපපාකය (යකඩ) 
ii.වපිෂප  තපපාකය (සස යකඩ) 

ු.10,000.00 
ු 25,000.00 

iii.ලප /  සම කුුව ු 12,000.00 
iv.ෙකොළ භපෙනය - කයන සරි 
(සස යකඩ) ු 40,000.00 

v.වපිෂප බව / කිපම (සස යකඩ) ු 10,000.00 
vi. ලපපතතව (සස යකඩ) 
vii.ෙවනත රවත 

ු 15,000.00 
ු   7,000.00 

viii.පපවන බව 1½" ෙ ෝ   2" 
(යකඩ, සස යකඩ) ු 25,000.00 

ix.කනචච (සස යකඩ) ු 15,000.00 
x. ංසපප කය  (සස යකඩ) ු 10,000.00 
xi.ෙපොත ෙිල භපෙනය   (සස 
යකඩ) ු 25,000.00 

xii.ෙගොඩනැකලව (වකග අැ 
1200) ු 40,000.00 
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d) ගබඩප ප සකම සස ප යෙයෝෙන යධපිය 
න

ෙමම අධපි කමය යවෙත ඒ ඒ ෙබෝග වව අගය ාපමයය අධතනය කි අවසපනෙය ඒවපෙය  ණපතමය 

ඉ ළ නැංවම අෙපකිප ෙකෙක. 

 
වසෂිිය යෙයෝෙන 

යධපිය 

1 
අවම ගමපණය වකග අැ 300 පව 500 ාකවප , ු.200,000 පව   

ු.400,000 ාකවප යෙයෝෙනයක පසකි ව  අවසෂථපවවි. ු.  50,000 

2 
වකග අැ 501 පව ඊව වැැ වන  අවසෂථපවවි.  ප ඒ සස ප  ු. 

400,000කව වැැ යෙයෝෙනයක පසකි ව  අවසෂථපවවි. 
ු.100,000 

 

 
 

e) අගය එකත කළ න ෂිපපාන කකමපයි සා ප යෙයෝෙන අධපි 

අපනයන කෘෂ ෙබෝග වව  ය පත  න ෂිපපාන ක ෙවත  අගය එකත යරම ත ය ිවව වැෙින වෙදශ 

වනමය වැැයරම සා ප යෙයෝෙකයය ිරගැයවමව ෙමම වැඩසව න යිමභ කින වි. 

 
අව 
අංකය 

යෙයෝෙනය යෙයෝෙන යධපිය (ු.) 

i.  ු.්. 02 ව වැැ ු.     700,000 
ii.  ු.්. 03 ව වැැ ු.     750,000 

iii.  ු.්. 04 ව වැැ ු.     800,000 
iv.  ු.්. 05 ව වැැ ු.     900,000 

 
න
4.3.3.2 ව ව : 2015 වසි තළ පස අසෂවව යධපි ෙයෝෙනප කමෙය ගග ය  

න
න
න
න

න
න
න
න
න
න
න
න
න
න
න
න
න
න
න
 

අයිමය නකත කළ 
ඒකක ගණන 

කරසැකසම මධතසෂථපන 37 
ෙිල යසවන ඒකක 12 
ගම්රසෂ බෙ ෙවයකින යයේ 73 
 දිය ග කපික කටවව 58 
වයවන යයේ 19 
යිකෂි කමත 6 
ෙෙෂද යුෙම යයේ  1 
ෙකෝක ෙපොතගවවන යයේ 2 
සස ගම්රසෂ න ෂිපපාන යයේ 5 
ක  ස  ඉ ු ෙප  කපන යයේ 1 
වඹුම යයේ 1 
කුස ිැවම කටවව 305 
එකතව 520 
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4.4 නවැවල අංශෙය ෙබෝග සංවකධන වැඩසව නන
 
වැවල අංශෙය පව න සමපත  පෙයෝර කිෙගන අපනයන කෘෂ ෙබෝග වගපවය වශපව පරමපණෙය වැවල 

ෙවස නුල යුෙම අිරදය  තව අපනයන කෘෂ ෙබෝග සංවකධන වැඩසව න 1998 වසෙක    රයවප 

ොන වි.  පරම වපභ වැබම  ප අවාපනම අවම යුම සස ප වැවල අංශය තළ අපනයන කෘෂ ෙබෝග සස ප 

ෙබෝග වවධපංරකිණ වැඩසව න සස ප වෙශෂි සැවයලවක ෙයොර කින වි. වැවල කළමනපකුවයව 

වුයේ අපනයන කෘෂ ෙබෝග සංවකධන වැඩසව ය සැවසම යුම සස ප පකෙයිකයය වතු 

ොපපකිෙමයතෙු ෙෙත ෂිඨ නවධපරයේ ස පය අවශත ඕනෑම ෙමොෙ ොික වබප ගි  ැයය. 2015 වසෙක 

  වැවල අංශෙය ෙබෝග සංවකධන වැඩසව න යවෙත වගප කින වා බම ගමපණය ප ි ව ෙවය නරපණය 

ෙු.න

4.4.1 ව ව:නන2015නවසෙක   වැවල අංශෙය ෙබෝග සංවකධන වැඩසව න යවෙත සංවකධනය කින වා ෙබෝගන
 

ිසෂ�කකයන
ෙබෝගය (ෙ ක)න

කුරන ගම්රසෂන කිපබන ෙකෝකන ෙකොෙකෝවපන නවකන
ම වවින 3.1 19.8 5.5 1.1 - 4.1 
මපිෙලන  2.4 0.4 - 1.4 1.6 
වවි එ යන  - 0.4 30.5 - 0.2 
කුණෑගවන 2.8 - - - - - 
කෑගලවන 2.4 0.8 - - - - 
ිතනනින 39.65 1.8 - - - 0.4 
ගමප න 0.4 3.4 - - - 1.2 
ෙකොළඹන 38.9 - - - - - 
කුිින 34.2 - - - - - 
බසලවන - 30.5 0.4 0.4 2.8 1.98 
ෙමොණිපගවන - 1.4 - - 17.5 0.7 
ගපලවන 9.875 1.5 - - - - 
මපිින 9.7 0.73 - - - - 

එකතව 141.025 62.33 6.7 32 21.7 10.18 
 

4.5නෙිෝපණ රවත න ෂිපපානය  ප ෙබාප  ැුමන

නව වගප  ප ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව ය සස ප ඉ ළ  ණපතමයයය  ත ෙිෝපණ රවත ෙබාප  ැුම 

ෙමම වැඩසව ෙනර අිරණ ය. සංවකධන යධපි ෙයෝෙනප කමය යවෙත සසසකම වැ   ප අපනයන 

කෘෂකක ොපපකිෙමයතෙු  පොසෂ පරි ඉඩම සකසෂ යුම, පපංශ සංිකිණය  ප ෙවනත කෙිේ කව ත 

සපකථකව සමපකණ කින වා පයවම ෙගොවයව ෙිෝපණ රවත ෙනෝෙල සපයව වැබද. ෙිෝපණ රවත 

ොපපකිෙමයතව මකය පවතවපෙගන යව වබන පැළ ිවපය එෙකොළ ක ා (4.5.1 ව ව) ස  

ොපපකිෙමයත වතපප  නවධපර ම ඩවෙය සමප අධකිණය යවෙත, ලයපපිංච ැ නදගලක පැළ 

ිවපයවව ා සකසෂ කිව වැබද. 2015 වසි වතළි නදගලක පැළ ිවපය 388 ක ොපපකිෙමයතව 

යවෙත ලයපපිංච ව  ෙි. 4.5.2 ව ෙවර නදගලක ිවපයවව වතපප ය ාැකෙු.  

 

 



22 

 

4.5.1 ව ව:  ිසෂ�කක අවව ොපපකිෙමයත මධතම පැළ ිවපයවව වතපප ය 

 

 

 

 

 

 

න
4.5.2 ව ව: ොපපකිෙමයතව යවෙත ලයපපිංච ව ව  නදගලක පැළ ිවපය ගණන 

න
 

 

 

 

 

 

2012.08.20 ින පව බව පැවැතෙවන පරි සංෙශෝධනය කින වා  ප 2015 වසෙක   පැව  ෙිෝපණ රවත 
්ව ගණය 4.5.3 ව ෙවර ාැකෙු.න

4.5.3නව ව:නබෙ  ප ෙිෝපණ රවතවව ්ව ගණය (ු) 

 

ිසෂ�කකය ිෙෙය පැළ 
ිවපය ගණන 

කුණෑගව 03 
මපිෙල 01 
වවි එ ය 02 
මපිි 01 
ගමප  01 
කෑගලව 01 
 මබයෙිොව 01 
ම වවි 01 
එකතව 11 

ිසෂ�කකය පැළ ිවපය 
ගණන ිසෂ�කකය පැළ ිවපය 

ගණන 
කුණෑගව 22 මපිි 29 
මපිෙල 26 ගපලව 36 
ම වවි 53 ෙකොළඹ 15 
වවිඑ ය 22 ගමප  13 
බසලව 46 කෑගලව 26 
ෙමොණිපගව 33 ිතනනි 26 
 මබයෙිොව 23 කුිි 18 

එකතව 388 

 ෙබෝග  බෙ රවත (ු.)  ෙිෝපන රවත (ු.) 
ෙකොෙකෝවපන ෙගැයක 20.00න පැළයකන14.00න
ගම්රසෂන නුක ේාක තනක 0.20න පැළයකන23.00න
ෙකෝකන ඉරද නැුම ෙකෝක බෙ යෙවෝ එකක 80.00න

පපචමයට, වය  ෙකෝක බෙ යෙවෝ එකකන150.00න
පැළයකන14.00න

කුරන බෙ යෙවෝ ගෑමයක 80.00න පැළයකන13.00න
කිසරං න -න ෙමොෙියෙයකන10.00න
නවකන බෙයක 2.00න පැළයකන13.00න
වැනවපන මවක 1 ක ිග ා  කැබැලවකන5.00න න
කිපබන න වශපව පැළයකන70.00න
සපිකකපන බෙයක 10.00න වශපව පැළයක100.00න

බදධ කළ 180.00න
ෙගොිකපන -න බදධ කළන120.00 

බෙ පැළන70.00න
යතලන -න වශපවන45.00 

කඩපනනන12.00න
පැඟරන -න ෙමොෙියෙයක 2.00න
ෙසෂින -න ෙමොෙියෙයක 2.00න
ඉ ු බෙ යෙවෝ ගෑමයක 60.00න - 
 ක  බෙ යෙවෝ ගෑමයක 30.00න - 
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4.6නපැළ ස  කකිණ වැඩසව නන
න
වගපකුවයව ස  ක කළ පැළ සැපයම ොපපකිෙමයතව වපය අනවපකය අවශතිපවක බවව පත කිව 

වැබ  ෙි. ඉ ළ ඵවාපයිපවක සරි වගපවක සස ප ඉ ළ  ණපතමයයය  ත ෙිෝපණ රවත භපවිප යුම 

ඉිප වැාගත ෙු. අපනයන කෘෂ ෙබෝග සංවකධන වැඩසව න මකය ඉ ළ  ණපතමයයය  ත ෙිෝපණ රවත 

සපයව වබන බව ි ුු කි ගැ ම සස ප අධතකිවියක, ිසෂ�ක ස කපි අධතකිවියක  ප/ෙ ෝ 

පකෙයිණ නවධපරයක ස  වතපප  නවධපරයක, ෙ ෝ අධතකි ෙනිපල වපය පතකිව වබන 

නවධිෙයක එක එක පැළ ිවපනව ෙගොසෂ ොපපකිෙමයතව වපය  රයවපොන වා ග්ිය අවගමනය 

කි්ය පැළ ස  කකිණය පස කිව වැෙි. වසෂිි 4.6.1 ව ෙවර ාැකෙු. 

 
4.6.1 ව ව:  2015 වසෙක   ස  කකිණය වබප සය පැළ ක බස වසෂිින

න

 

 

 

 

 

 

 

4.7 අපනයන කෘෂ ෙබෝග යධපි ෙයෝෙනප කමය යවෙත පැළ ෙබාප  ැුමන

2015 වකිය තළ යධපි ෙයෝෙනප කම යවෙත ෙබාප  රන වා පැළ ක බස වසෂිි 4.7.1 ව ෙවය 
නරපණයෙු. 

4.7.1 ව ව: ෙිෝපණ රවත නකත යුම  (සංරපතමකව) – 2015 

 
ෙබෝගයන නව වගපන ෙවනතන එකතවන

කුරන 4,580,660 1,640,028 6,220,688 
ගම්රසෂන 1,099,802 228,640 1,328,442 
ෙකෝකන 29,500 53,012 82,512 
ෙකොෙකෝවපන 317,130 23,410 340,540 
නවකන 252,579 301,329 553,908 
කිපබන 5,520 2,060 7,580 
සපිකකපන න 12,595 1,769 14,364 
ෙවනතන 8,270 2,856 11,126 
එකතවන 6,306,056 2,253,104 8,559,160 

න

4.8 කපබනක වගප වැඩසව න 

ෙපිතයිි  ෙව ෙළසෙපො ෙළෂ කපබනක ය පි සස ප ිෙනය ිනම වැැෙව්ය පව න ඉලවම සවක්ය 

ොපපකිෙමයතව වපය 1998 වසෙක   කපබනක ය පි ගවකධනය යිමභ කින වි. ොපපකිෙමයතෙු 

ෙබෝගයන ස  ක කළ පැළ ගණනන

ගම්රසෂන 1,155,784 
ෙකෝකන 76,950 
ෙකොෙකෝවපන 333,960 
කුරන 5,627,900 
නවකන 501,603 
කිපබන 11,260 
සපිකකපන 14,275 

රු එකතවන 7,721,732 
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ගධපන භ්කපව ැෙය, කපබනක වගපව  ප ඊව අාපළ  වධකම ක බස ෙගොවය ාැවවත යුම, ෙිෝිපගත 

ගමමපන තළ වගප යාකශන කරහවම, වපකිප ිබප ගැ ම සස ප ෙගොවය ිරමත යුම, කපබනක ෙපොෙ ොි 

භපවිය  ප ඒකපබදධ ප ෙබෝධ කළමනපකිණය ගවකධනය යිය ය. වගපකුවය, ගැවමකුවය / 

අපනයනකුවයව  රයවප ම මකය වුයේ න ෂිපපාන අෙවව කි ගැ ම සස ප ප සකම සකසප ොන 

වි. ෙමම වැඩසව න ත ය පරසිය සංිකිණය කින අිි එමකය කපබනක වගපව අපනයන කෘෂ 

ෙබෝග වගපකුවය අිි ගචලි යරම ඉවකක කින අිි එමකය වෙශෂෂි ු ෙවළාෙපොළ වව ග වපභ 

වගපකුවයව ස  ිවව  වබපගි  ැය ෙු. 

4.8.1  ව ව:  2015 වසෙක   කපබනක වගප සංවකධන වැඩසව න යවෙත  සංවකධනය කළ වගප බම ගමපණය 

න
න
න

න

න

න

න

න
4.9 ෙගොව නබදව 
න
යපවතකපකන කින වා  ිපකිදක ෙිොිතු මකය ෙගොවයේ  ප ෙවනත පපකශෂවකුවයේ ාැවම  ප 

කසවිප වකධනය යුම සස ප  ප අපනයන කෘෂ ෙබෝග වගප යුෙම    ප කරසැකසම යුෙම   ි ද කළ  

ය පත කෘෂකපක්ක ක ෙවත ස  ය පත කළමණපකිණ ක ෙවත වවව අවගි වම සස ප ෙගොවයව 

 නයස කිවව කදස එක එක ිසෂ�කකය භපි ස කපි අධතකිවියප වපය වබේ ස පයක ිපකිණ 

නවධපර ම ඩවය  සමග ෙගොව නබද වැඩසව ය සංවධපනය යුම  ප පැවැතවම පස කිව වැබය. නබද 

වැඩසව ය පැවැතවම සස ප අවශත සමපතාපයකයය  ප ෙවනත ෙසෂවපවය අවශත ැ කලර පකෙයිණ 

අංශෙයය වබප ගයනප වි. සමපෙවෝචි වකිය තළ පවතවන වා නබද පය  ක බස වසෂිි 4.9.1 

ව ෙවය ාැකෙු. 

4.9.1 ව ව  :  2015 වකිෙය ෙගොව නබද ගග ය   
න න

න

න

න

න

න
 

 
 
 

ිසෂ�කකය ෙබෝගය බම ගමපණය (ෙ ක)  
කුණෑගව ගම්රසෂ/කුර 98.5 
කුිි ගම්රසෂ/කුර 10.0 
ම වවි ගම්රසෂ/සපිකකප/කිපබ  0.4 
 මබයෙිොව කුර 53.2 
ගපලව කුර 6.0 
එකතව 168.1 

�යපකපිකම 
වැඩසව ය ගණන 

ග වපාය ගණන ය පතකෘෂකපක්ක 
ක ෙවත 

ය පත  න ෂිපපාන 
ක ෙවත 

ෙගොව නබද පං  1,761 366 63,264 

කෙ ෂිේ ින 415 83 15,266 
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4.9.2  කුර ිැුම ්ලපය නබද යුෙම වැඩසව යන
න
කුර කකමපයිය තළ පළනුස කුර ිැුම ්ලපයේ රඟය ාැෙවන ගශෂනයක බවව පතව  ෙි. 

එබැවය, ොපපකිෙමයතව වපය 1988 වසෙක   සෂවයං රයයප වතපපෘ යක ෙවස කුර ිැුම ්ලපය 

නබද යුෙම වැඩසව නක  රයවප සය අිි එය 2015 වසෙක   ා පස කින වි. කුර ිැුම ්ලපය 

නබද යුෙම වැඩසව ෙනර ගග යන4.9.2.1නව ෙවය ාැකෙු. න

4.9.2.1 ව වන:නකුර ිළයනය නබද යුෙම වැඩසව ෙනර ප ි ග ය 

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

4.9.3නමපිෙල ෙසෂවපසෂථ නබද මධතසෂථපනෙය පවතවන වා නබද වැඩසව යන

න
මපිෙල ෙසෂවපසෂථ නබද මධතසෂථපනෙය පවතවන වා නබද වැඩසව යවව ගග ය 4.9.3.1 ව ෙවර 

ාැකෙු.න

 
4.9.3.1 ව වන:නමපිෙල ෙසෂවපසෂථ නබද මධතසෂථපනෙය පවතවන වා නබද වැඩසව යන

   

නබදවන නබදවපඅයපන
නබද 

වැඩසව ය 
ගණනන

නබදවපාය 
ගණනන

නබද ින 
ගණනන

්නසෂ 
ින 
ගණනන

නවධපර නබදවන අපනයන කෘෂකකම 
ොපපකිෙමයත නවධපරයන 29 827 70 2,060 

නවධපර නබදවන ෙවනත යයිනවව නවධපරයන 18 626 33 951 

ෙගොව නබදවන ෙගොවය  ප ෙවනත 
පපකශෂවකුවයන 8 327 8 327 

සරු  ප වැඩරුන අපනයන කෘෂ ෙබෝග 
කෙ ෂිේෙය පපකශෂවකුවයන 12 980 12 980 

එකතවන 67 2,760 123 4,318 

න

ිසෂ�කකයනන ග වපාය ගණනන

කෑගලවන 20 
ගමප න 58 
ිතනනින 62 
ෙකොළඹන 45 
කුිින 69 
ගපලවන 105 
බසලවන 12 
මපිෙලන 13 
වවි-එ යන 0 
 මබයෙිොවන 80 
මපිින 160 
කුණෑගවන 107 
ම වවින 12 
ෙමොණිපගවන 09 
එකතවන 752 
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එෙසෂම කෙ ෂිේෙය  ෙකොවසෂකුවය වන ෙගොවෙනිපව සස ප අපනයන කෘෂෙබෝග වගපව සෂථපපනය, 

නඩතතව  ප පස අසෂවව ිපකිණය ක බස  නබද වැඩසව ය �යපතමක කළ අිි ක , ඉඟු  ස  

ගම්රසෂ වගපව ඵෂ අිි වෙශෂි සෂථපනයක ගව වැබය. 

4.10නයාකශන කරහවමන

 න
ෙබෝග අසෂවැයන වැැ කි ගැ ම  ප න ෂිපපාන කරවැය අවම කි ගැ ම සස ප ෙගොවය ය පත කෘෂකපක්ක 

ක ෙවත ක බස ාැවවත කිව කදස එක එක වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය තළ කෙ ෂිේ යාකශන කරහවප 

පවතවපෙගන යන වි. ෙමක කෙ ෂිේ යාකශන, නබද වැඩසව ය ෙමයම ිපකිණය ෙබාප  ැුම සස ප ා 

 පෙයෝර කි ගයනප වි. කරහවන වා යාකශන ක බස වසෂිි 4.10.1 ව ෙවර ාැක ෙු. 

 
4.10.1 ව ව : 2015 වසි තළ   වවධ ිසෂ�කකවව කරහවප පවතවපෙගන යන වා යාකශන ගණන 

න
න

න

න

න

න

න

 

4.11  ෙවනත සංවකධන වැඩසව ය 

ඌව ෙවලවසෂස ෙකොෙකෝවප සංවකධන වතපපෘ ය, සපමගාපයක ෙනොවන ගෙදශවවව අපනයන කෘෂ ෙබෝග 

 රයවප  ම, කඩප වැවල සංවකධන වැඩසව න, ගම්රසෂ ෙසවණ කපපපස යුෙම ස ය ස  නවක ්ලයන 

ොෙකක සෂථපපනය යුෙම වැඩසව න ය  �යපකපිකම 2015 වසි තළ   �යපතමක ෙකරද. ෙමම 

වැඩසව ය ප  ය වසෂිි කි වි. 

 4.11.1 ඌව ෙවලවසෂස ෙකොෙකෝවප සංවකධන වතපපෘ ය 

ඌව පළපෙත ෙමොණිපගව  ප බසලව ිසෂ�කකවව ිබක වගපව යවෙත ෙකොෙකෝවප ෙ ක. 270 ක වගප 

යුෙම අිරදය ෙමම වතපපෘ ය යිමභ කින වි.  කඝ කපකන නයඟයක පැව ය ා, ෙකොෙකෝවප 

ෙ ක.227.65 ක සපකථකව වගප යුමව  ැයයපව වැබද. ෙමම ඉවකකය සනිප ගැ ම සස ප ෙකොෙකෝවප 

බෙ පැළ 228,640 න ෂිපපානය කින වි. වතපපෘ ය සස ප ුකයල ්ලයන 3.44 ක වැය වද. 

 

ිසෂ�කකය යාකශන ගණන 
කුණෑගව 1 
මපිෙල 7 
ම වවි 18 
වවි එ ය 0 
බසලව 0 
ෙමොණිපගව 4 
 මබයෙිොව 0 
මපිි 2 
ගපලව 4 
ෙකොළඹ/කුිි 0 
ගමප  0 
කෑගලව 6 
ිතනනි 0 
එකතව 42 
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4.11.2  සපමගාපයක ෙනොවන ගෙදශවවව අපනයන කෘෂ ෙබෝග  රයවප  ම 
 
සපමපනතෙයය අපනයන කෘෂ ෙබෝග වගප ෙනොකින  ෙපොෙළොයනුව ස  අවිපධනි යන ිසෂ�කක වව 

ගම්රසෂ පැළ 2,975 ක ස  නවක පැළ 46,700 ක ෙබාප  රන වි. අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව 

වපය ෙමම වැඩසව න සස ප පැළ  ප ිපකිදක  පොසෂ සපයන වි. ගමපණවත ෙසවණක සපයප    

වගප බමවවව පැළ සපයප ොන වි. අාපළ ිසෂ�කකවලය ස භපර ැ යයින  ප ෙබාප  රන වා පැළ ගණන 

4.11.2.1 ව ෙු ාැකෙු. 

 
4.11.2.1 ව ව: සපමගාපයක ෙනොවන ගෙදශවවව ෙබාප සය අපනයන කෘෂ ෙබෝග පැළ ගණන 

 

 

 

න

න
4.11.3 කඩප වැවල සංවකධන වැඩසව න 

කඩප වැවල සංවකධන වැඩසව න ත ය ම වවි, වවිඑ ය  ප කෑගලව ිසෂ�කකවව ෙගොව සමපෙවව 

සපමපාකයය අිි ෙත සමග අතුෙබෝග ෙවස වගප යුම සස ප අපනයන කෘෂ ෙබෝග ෙබාප  රන වි. ඒ 

ක බස වසෂිි 4.11.3.1 ව ෙවර ාැකෙු. 

 
4.11.3.1 ව ව: ෙත සමග අතුෙබෝග ෙවස වගප යුම සස ප අපනයන කෘෂ ෙබෝග පැළ ෙබාප  ැුම 

 

 

 

 

 
ෙමම වැඩසව න යවෙත ම වවි  ප කෑගලව යන ිසෂ�කකවව ඵවාපයිප ගවකධන වැඩසව නක ා 

�යපතමක කින වි. ඊව අමිිව ාැනවමත ෙත වතවව වගප කි ව  ගම්රසෂ වැලවව ඵවාපයිපව ි ද 

කින වි. ම වවි ිසෂ�කකෙය ෙගොවය 300 ොෙනක ා කෑගලව ිසෂ�කකෙය ෙගොවය 99 ොෙනක ා ෙමම 

වැඩසව ෙනය ග වපභ වා අිි ෙගොවය 1,123 ොෙනක නබද කින වි (4.11.3.2 ව ව). 

 
4.11.3.2 ව ව: අපනයන කෘෂ  ෙබෝග ග වපාය සස ප කඩප වැවල සංවකධන වැඩසව න යවෙත පවතවන වා  
නබද වැඩසව ය 
 
න

න

 

ිසෂ�කකය 
අපනයන කෘෂ ෙබෝගය ස  ෙබාප සය පැළ ගණන 

ගම්රසෂ නවක 

ෙපොෙළොයනුව - 7,100 
අවිපධනි 2,975 39,600 
එකතව 2,975 46,700 

 
ිසෂ�කකය 

ෙගොව සමපෙ 
ගණන 

ෙබාප  රන වා පැළ ගණන 
කුර ගම්රසෂ නවක 

ම වවි 38 - 4,317 - 
වවිඑ ය 19 - 2,975 2,000 
කෑගලව  21 2,500 1,212 - 
එකතව 78 2,500 8,504 2,000 

ිසෂ�කකය පවතවන වා නබද 
වැඩසව ය ගණන ග වපාය ගණන 

ම වවි 39 706 
වවිඑ ය 4 320 
කෑගලව 5 97 
එකතව 48 1,123 
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4.11.4 ගම්රසෂ ෙසවණ කපපපස යුෙම ස ය 

ගම්රසෂ අසෂවැයන අුවම සා ප ගධපන වශෙයය බවපපන සපධකය වයෙය වගපවය ව පව න අධක 

ෙසවණ ිතතවයය. ෙමම ගැවවවව ක යමක ෙවස ෙගොවය  නයස කිවම සා ප ගම්රසෂ වගපවය ර 

ෙසවණ ශපක කපපපස කි වැලවවප ෙකොළ ෙපොෙ ොික ෙවස ෙය ම සා ප ෙගොවය  නයස යුෙම 

අිරදය  ෙසවණ කපපපස ස ය  සයවප ොන වි. ගම්රසෂ වැලවව අසෂවැයන වැැ යුමව වගපවයර 

්කරසැයප ෙසවණ ශපක ම ප පරමපණෙයය කපපපස යුම සස ප ගම්රසෂ ෙසවණ කපපපස යුෙම ස යක  

ගකපශයව පතකින වි. ෙමම ගම්රසෂ ෙසවණ කපපපස ස ය  ිවයන නිප ෙගොවය 15,354 ොෙනකව අයත 

ගම්රසෂ වගප බම ෙ ක. 8,063.2 ක යවිණය කි්ය 2015 සැපිැමබක මස 09 වැන ින පව 16 වැන ින 

ාකවප පවතවන වි. ෙමම වැඩසව ෙනර වසෂිි 4.11.4.1 ව ෙවර ාැකෙු. 

4.11.4.1 ව ව: ගම්රසෂ ෙසවණ කපපපස යුෙම ස ෙය ගග ය (සැපිැමබක 09 පව 16 ාකවප) 

 

4.11.5  නවක පැළ ්ලයන ොකක වගප යුෙම වැඩසව නන

න
නවක බෙ පැළ ්ලයන ොකක වගපයුෙම වැඩසව න 2015 පව 2016 ාකවප අුුස ොකක වෙශෂි 

වතපපෘ යක ෙවස යිමභ කින වි. නවක න ෂිපපානය වැැයුම ත ය ෙප ක අවශතිපව සමනකණ යරම 

ස  නවක අපනයනය ඉ ළ නැංවම ෙමම වැඩසව ෙන ෂ අිරණ ෙු. ෙමම වැඩසව න යවෙත නවක බෙ පැළ 

ෙිෝිපගත වගපබම, වත, ෙගවත, ිපෙත  යයින භ්,  රාප කාුු, වව ස  වැු මපයම ස  මපකග ස  වන 

ිකෂි සා ප ෙබාප  රන වි. 2015 වසෙක නවක බෙ පැළ ෙබාපිෙම වැඩසව ෙය වසෂිි 4.11.5.1 ව ෙවර 

ාැකෙු.න

 

 

ිසෂ�කකය යවිණය කළ ගපෙද්ය 
ෙලකම ෙකොටඨපස ගණන 

යවිණය කළ ගපම 
නවධපර ෙකොටඨපස 

ගණන 

ගම්රසෂ 
වගපකුවය 
ගණන 

කපපපස කින වා 
වගප බම ගමපණය 
(ෙ ක) 

කෑගලව 13 190 4,028 851.55 
 මබයෙිො

 

07 16 201 1,421.65 
ගපලව 05 05 88 10.83 

මපිි 11 15 384 45.50 
කුණෑගව 10 38 1,399 613.22 
බසලව 0 10 1,242 865.00 
වවිඑ ය 04 09 373 220.00 
කුිි 11 19 443 42.70 
ෙකොළඹ 2 10 91 14.14 
ිතනනි 08 58 2,585 1,318.00 
ෙමොණිපගව 08 43 1,350 600.44 
මපිෙල 11 58 1,598 1,605.60 
ම වවි 12 31 760 246.65 
ගමප  12 49 812 204.90 

එකතව 114 551 15,354 8,063.2 
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4.11.5.1 ව ව: නවක බෙ පැළ ෙබාප ිෙම වැඩසව න - 2015 න

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 මපධත  ප සයනෙුාන අංශය   

මපධත  ප සයනෙුාන අංශෙය �යපකපිකම වව  ලක අිරණ වයෙය අපනයන කෘෂකපක්ක අංශෙය 

පයුම පපකශවකුවය සමපෙයෝෙනය කි්ය එම සමබයධිප ෙපවය නඩතත යුමය. ෙම යවෙත 

ිපකිදක ාැවම  ප ෙිොිතු ෙබාප ැුම  ලකවම ඉහ ෙකෙක. ෙමම �යපවලය ත ය ිම 

පපකශවකුවයේ වෘතියයව අාපළව පව න ාැවම ගවකධනය  ප යපවතකපකන යුමත, ෙමම 

කකමපයිය ක බසව වුය  නයස කිවම  ප අවිමතව ිැබමත   පසකිය. ෙම සස ප වාිත  ප රමි 

ෙවත ාෘශත මපධත ධපිපව ෙමයම සෘක  පෙදශන ෙසෂවප සැපයමත ගාකශන  ප වා ප ාැකවම යියත 

නියිිෙයය පසකිව වබය. ෙමවැන පයුම මපධත  ප ගචපිණ වැඩසව ය සකසෂයුම  ප සංවධපනය 

යුම  ප වකපශනය යුම ගපථ්ක කකමපයි අමපිතපංශෙය මඟෙපයවම යවෙත පසකිව වබන අිි 

ෙමම පයු වැඩසව ය එම අමපිතපංශෙය  ප අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතෙු අනනතිපවය 

ගවකධනය වන අ රය පසයුමව කව ත කිව වැෙි. 

 

 4.12.1 වාිත මපධත ගචපිය  

 
ෙප ක මටවෙම ෙනමපධත භපවිය, අවම කරවැයක යවෙත වැැම ෙගෂකිකයය / ෙපවකයය සංරතපවක ෙවි 

ගෙුශවමව  අවසෂථපව වබපොය. ෙම සස ප ෙයොාපගයනප පයුම වැඩසව ය සයනෙුාන අංශෙයම 

න ෂිපපානවම වෙශෂිතවයය. ප ි ව ෙවය ාැකෙවයෙය 2015 වසි තව   වාිත මපධතෙයය වකපශනය 

කින වා වැඩසව ය වව එකතවය. 

 

 

ිසෂ�කකය බෙ පැළ ගණන ෙබාප සය බෙ 
පැළ ගමපණය 

ෙකොළඹ  50,000 50,000 
ගමප  70,000 46,060 
කුිි 70,000 94,965 
ගපලව 60,000 67,750 
මපිි 30,000 7,300 
 මබයෙිොව 70,000 90,000 
ම වවි 80,000 21,000 
මපිෙල 120,000 135,380 
වවිඵ ය 50,000 12,382 
කුණෑගව 120,000 72,280 
කෑගලව 70,000 63,900 
ිතනනි 70,000 121,520 
බසලව 70,000 54,000 
ෙමොණිපගව 70,000 31,500 
ඵකතව 1,000,000 868,037 
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4.12.1.1 ව ව: රපවපර  , වය වසල වැඩසව ය ස  න ෂිපපිි  CD/DVD  ිැව ක බා වසෂිි 
 
අව 
අංක මපධත වැඩසව ෙය නම ෙකොවසෂ 

ගණන වකපශනය කළ නපලකපව 

01 රපවපර  සැඟුද ක වව 24 ෙප ක රපවපරනය 

02 රපවපර  
ාැයවම 

සපිකකප පේපින 
ෙිෝගය මකානය  ෙප ක රපවපරනය 

 
03 

 
 වය වසලය 

ිස ෙන  48 � වංකප  වයවසල සංසෂථපෙු කරිව, ුබද, වයඹ, ස  සෂවෙද්ය ෙසෂවය 
ක වවතු 24 කරිව ෙසෂවය 

04 
 
 වය වසල 
ාැයවම 

අපනයන කෘෂෙබෝග 
ක බස ිපකිදක 
ෙිොිතු 

04 ාළාප ෙපි ැි සමෙය කරිව ෙසෂවය 

05 CD / DVD අපනයන කෘෂෙබෝග  ප 
ය�ි 07 ොපපකිෙමයත නබද / ාැවවත යුම යධපික 

 

 

4.12.2 රමි මපධත   

අපනයන කෘෂෙබෝග පපකශවකුවය ිතකපකන නවතවලය ස  නව ාැව්ය ෙපෝිණය යුම ගධපන 

වශෙයය රමි මපධත භපවිෙයය පසකිය. සපමපනතෙයය ෙම සස ප ෙප ක මටවෙම නවතපත 

ෙයොාපගැෙය. එෙමයම අෙනකත අවෙශෂි නවතපත වව ස ෙයෝගය වබපගැ ම සස ප ගපෙද්ය මටවෙම 

වපකිපකුවය ෙම සස ප  නයස කිවම ා පසෙකෙක. ප ි ව ෙවය (4.12.2.1 ) ාැකෙවයෙය 2015 වසි 

තව   පව කින වා ගවෘත , ාැයවම  ප අෙනකත ලක යිෙය එකතවය. 

 

4.12.2.1 ව ව: අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතවව අාපව ්ව ගණය ස  ෙප ක නවත පතවළ ගවෘ  

පවයරම ක බා වසෂිි 

අව 
අංක 

වකගය 
ලක / ාැයවම 
ගණන 

පේය 

01 අපනයන කෘෂ ෙබෝග ්ළ ගණය  52 සෑම පකිපාප ින ින්ණ නවතපි 

02 කපකන නවත  ප ලක 20 
ින්ණ, ිවයන, මුබම, අා ස  රවි 
නවතපත 

 

4.12.3 ිපකිදක ෙපොත ස  ප�කප 

අපනයන කෘෂෙබෝග ක බසව ිපකිදක ාති, ෙිොිතු  ප ාැවම සව යව ව   ලක ගභවයය වයෙය 

ිපකිදක ෙපොත  ප ප�කපය. ොපපකිෙමයතව ිම පපකශවකුවය  ොසප නියිිෙයය ෙනනය කි 

වන නව ාැවම  ප යපවතකපකන කිවන වා පව න ාැවම ෙමම ගකපශන මඟය එලාකවව වබය. ප ි 

ව ෙවය (4.12.3.1) ාැකෙවයෙය 2015 වසි තව ගකපශනයව පතකින වා ිපකිදක ෙපොත  ප ෙවනත 

ගකපශන වකග වව  ෙිොිතුය. 
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4.12.3.1 ව ව: ගකපශයව පතකින වා ිපකිදක ෙපොත  ප ෙවනත ගකපශන වකග වව වසෂිි 

අව අංකය වකගය ගකපශනෙය නම කවපත සංරතපව 
01 ිපකිදක 

ෙපොත 
ගම්රසෂ, කිපබ, කුර, සපිකකප, වැනවප  
ස  ඉඟු 

80,000  

02 ප�කප   ගම්රසෂ, කුර, බවත, සපිකකප, නවක, 
ඉඟු ස  ක  

141,000  

03   ෆෂෙවකසෂ / 
බැනක 

අපනයන කෘෂෙබෝග  ප ය�ි 12 

04 සඟිප  සපි  3  ,000 
න
 

4.12.4 ගාකශන  ප සමපෙ ෙපව භපවිය 

පපකශවකුවය සමඟ පසකින සෘක අයික�යපකපිකම  ප ගදොව ෙවනත මපධත භපවියය වවව  වඩප 

ය පත ග්පව ෙගනෙද. ඒ අාපව ගෙපව සමඟ සජව ස  ස ය දව මපකකක සයනෙුානයක පසවන නසපය. 

එම නසප ෙමම සමපෙමය මපධත භපවිය ෙිොිතු  ප ාැවම සයනෙුානෙය   කුබු කකමපයිය සස ප 

සවෙශෂෂ කපකයභපියක ඉහ කිය. ප ි ව ෙවය (4.12.4.1) ාැකෙවයෙය 2015 වසි තව   �යපවව 

නංවන වා අාපළ මපධත භපවිෙය සපිපංශගි ෙිොිතුය. 

4.12.4.1 ව ව: �යපවව නංවන වා අාපළ මපධත භපවිෙය සපිපංශ ගි වසෂිි 

අව 
අංක 

වකගය �යපකපිකම 
වපි ගණන / වමතම 

සංරතපව 
01 ගාකශන ගාකශන කව ස  වා ප ාැකවම 10 

02 ෙවි අඩව 
www.Exagri.info 
www.exportagidept.gov.lk 

 
02 

03 සමපෙ මපධත / රබදෙපොි/ හවවක යිය 
අපනයන කෘෂකකම 
ොපපකිෙමයතව 

1500 

04  පෙදශන ෙසෂවප  රවම  ප සිකථන වමසම 2500 
න
 

4.12.5 ෙවනත වෙශෂි �යපකපිකම 

• සපමපනතෙයය අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතෙු පයුම කපකයපකය  ප කෙ ෂිේමය මපධත 

අවශතිප සස ප ප සකම සපයයෙය සයනෙුාන අංශයය. ෙමම අංශය මකය � ාළාප ව යෙසෂ 

 ොසප වපකෂකව පවතවන කුබු පෙප මංගවතය - 2015, නැුම කුර මංගවත  ප අපනයන 

කෘෂකකම ෙබෝග ක බා  පකෙයිණ සරුව සස ප මපධත ප සකම සැළසම සවෙශෂෂ ෙු. ඊව 

අමිිව ගධපන කපකයපවෙය ්ානකව  ප ිතකපකනව ෙයොන මපධත අවශතිප සස ප ප සකම 

සැළසම ා නියිිෙයය පසකිව වබය. 

http://www.exagri.info/
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5.නනගරයේ්න අංව 

 

         නනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනනන

න

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

න

න

න

න

න

න

න

 

 

 

පකෙයිණ අංශෙය වෙශෂි �යපකපිකම 

  වෑෙු ිපළ , ෙකොබකඹෙක ිපළ ස  ැංකිපළ යන නව ොරබම 
ගම්රසෂ ගෙභා තනක නළ වශෙයය  රයවපොන ව . 

 
 වැැ අසෂවැයනක වබපොන වක පැිකම යන නව විබකප ෙකෝක 
ගෙභායක නව වශෙයය  සයවපොන ව . 

 
 අපනයන  ණපතමක භපවෙයය වැැ ෙිෝිපගත බවත ාකශ ොකක 

(නපිමමක  ප නපිමිි යවෙවය) නව වශෙයය නකත කින ව . 

 
 මපිෙල පං  ෙවස වැැ අසෂවව වබප ොන ( අසෂවැයන ෙගැ 

770/ගසකව/අුුදාකව) නව නවක ගෙභායක නව වශෙයය නකත 

කින ව . 

 
 යවිණ ෙබෝග සමග (වියසෂ කයෙවොය ස  ෙඩසෂෙමෝැයම ඕවල 

ෙෆෝලයම) ගම්රසෂ වගපයුෙමය පෙසෂ ෙිිමනය ිාප 

පවතවපගැ මව අමිිව ගම්රසෂ වව පේ වකධනය  ප අගසෂථ ාු 

වකධනය වැැ කින බව ෙසොයපගයනප ව . 

 
 මපිෙල පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය ෙප ක කු බු  යන කරහවන ව . 

 
 කුර පේ ෙයොාප සපාපගයනප වා කපබනක ෙපොෙ ොි ෙය ෙමය පපංශ 
වකිණ වැැ ි ද යුම  ප ිසපයනක ෙපොෙ ොි අුෙවය භපවිප 

කළ  ැය බව ෙසොයපගයනප ව .  

 
 කුර සා ප ෙ කවයපියකව ෙඩොවමයට ය.ගෑම 750 ක ෙය ම සසස 

බව ෙසොයපගයනප ව . 

 
 වාතපගපි ිතව යවෙත  ටයෙෆොුය 76 ප.ප. එම.  ප ෙකොපක වකප 

කෙවෝියඩ 2000 ප. ප. එම. ෙයිෙමය සපිකකප පේ පින ෙිෝගය 

සෑ මව රලවන පයුම වතපධෙනකයය වනපශකළ  ැය බව 

ෙසොයපගයනප ව . 
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5.1 පකෙයිණ අංශෙය ිපකිදක කව ත  ප සංවධපනය 

පකෙයිණ අංශය, අ ෙකක අධතකි ෙනිපල (පකෙයිණ) ේ අධකිණය යවෙත �යපතමක වන අිි  

පකෙයිණ අංශය, යක්ක පකෙයිණ අංශය  ප පැළෑව යිකිණ අංශය ෙවස ගධපන අංශ තනයය 

සමයවි ෙු. ගධපන පකෙයිණ මධතසෂථපනය  ප  ප පකෙයිණ මධතසෂථපන  යක වපය, අපනයන කෘෂ 

ෙබෝගයයර  න ෂිපපානය, ඵවාපයිපවය  ප  ණපතමක භපවය වකධනය යුමවත, වගප කුවයේ ගැවව 

සස ප වසරම ෙවස නව ිපකිදක ෙසොයපගැ ම වබප මත නියිිව පස කිව වැෙි. එම පකෙයිණ 

මධතසෂථපනයය කරව සෂථපන  ප ඒවපෙය කපකයභපියය ප ි පරි ෙු. 

 
ගධපන පකෙයිණ මධතසෂථපනය ස  පැළෑව යිකිණ ඒකකය, මපිෙල  අධතකි (පකෙයිණ) යවෙත 

�යපතමක ෙු. නපිමමව කුර පකෙයිණ  ප නබද    මධතසෂථපනය ස  බවත පකෙයිණ මධතසෂථපනය ා 

අධතකි (පකෙයිණ) වුයේ අධකිණය  යවෙත �යපතමක වන අිි, අෙනක  ප පකෙයිණ 

මධතසෂථපන අාපව නෙයෝෙත/ස කපි අධතකි (පකෙයිණ) යවෙත පපවනය ෙු. 

 
ගධපන පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය  ප අෙනකත  ප පකෙයිණ මධතසෂථපනයයර 2015 වසෙක �යපතමක 

කින වා පකෙයිණ වතපපෘ වව ගග ය, ෙබෝගය  ප අංශයව අාපළව ප ි පරි ෙු. 

 
5.2 2015 වකිය තළ අපනයන කෘෂ ෙබෝග සමබයධ පකෙයිණවව ගග ය  

5.2.1 කුර  

පපංශ  ප ශපක ෙපෝිණය  

කුර ෙකොළ වලය ිනපගත ෙකොමෙපෝසෂට (වකියකව ෙ කවයපියව ෙවොය 10 ක) සමඟ කුර සස ප 

වතමය ෙපොෙ ොි නකෙදශෙයය අඩක (වකියකව ෙ කවයපියව ය.ගෑම 450) එකව ෙය ෙමය අසෂවව 

වපි  ිික   වබපගත සරචචි ෙපොත අසෂවැයන වතමය නකෙද්ි අකපබනක ෙපොෙ ොි නකෙදශය සමග 

(වකියකව ෙ කවයියව ය.ගෑම 900) ෙයොාප සංසයානය කළ වව එය 4% ක වැැවමක ෙපයවම කින 

වි. ෙමමකය ඒකපබදධ පපංශ ෙපෝික කළමනපකිණය ගපෙයෝකකව පස යුෙම  ැයයපවක ෙපයවම 

කිව වබන අිි ෙපොෙ ොි සස ප යන වයාම අුවන අිි පෙසර  ණපතමකභපවය වැැකිය.  

 
කුර සස ප ෙඩොවමයට ෙ කවයපියව ය.ගෑම 750 ක ෙය ම  ප වකිමපන ෙඩොවමයට නකෙදශය වන 

ෙ කවයපියව ය.ගෑම 500 ක ෙය ම සංසයානය  කළ වව, පෙසර සපිවතභපවය ස  ෙපෝික වබපගැ ෙම 

 ැයයපව වැැවමක  ෙපයවම කින වදෙද ෙඩොවමයට ෙ කවයපියව ය.ගෑම 750 ක ෙය ෙමය බව ෙප  

ෙගොසෂ වි. ෙමර   කුර සස ප වකිමපන ෙඩොවමයට නකෙදශය වන ෙ කවයපියව ය. ගෑම 500 පව 750 

ාකවප වැැයුෙම අවශතිපව ෙපයවම කිය.  

 
ශපක යිකිණය  

වවධ වයසෂ වව (අුුස 20 ව අු, අු. 21-40 ස   අු. 40-60) කුර වගපවයව, ෙිෝස කස පදවප වවධ 

මටවම වලය (අවම, සපමපනත ස  ඉ ළ)  පන කළ  වව ඒවපෙය අසෂවව සංිචකයය ස  යක්ක  පනාපයක 

මටවම පුකිපවව වකකින වි. ෙිෝස කස පදවප එකිිප මටවමකව වඩප කුර ෙබෝගයව  පන කළ වව 

සැවයය  ත අසෂවව  පනයක (30 – 50 %) පසවන බව නුකිණය කින වි. ෙමය පරික ව  අසෂවැයන  
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ෙවස ගි  ැය කසය ගණන අුවම,  පරු ගණන අුවම ස  අවසපනෙය පරියය වබපගි  ැය වය  

ෙපොත ගමපණය අුවම ෙවස පසෙු.  

 
කුර වගපෙු ය පත කෘෂකපක්ක ක ෙවත යරපයක (වබු පෑවම, වල පැළෑවවව වපයව ෙකොවසෂ වරය 

වි ඉවත යුෙම වල මකාන කම, පරු රවව පසෂ එකත යුම ස  පරසි රිකපම පලෙබෝධ  ප ෙිෝග 

මකාන කම භපවිපව) ස  ඒවපෙය සංෙයෝෙනයය කුර වගපෙු සපමපනතෙයය භපවි වන ෙිෝග පලෙබෝධ 

ක ෙවත සමග සංසයානය කින වි. ෙම මකය කුර වගපෙු සැවයය  ත මටවෙම (ෙවෙසප මටවෙම) 

ෙිෝග පලෙබෝධ පපවනයක, වෙශෂිෙයය ෙපොති ිුවෙම ෙිෝගෙය ස  ෙිෝස කස පද  පනෙය අු  වමක 

නුකිණය කින වි. ෙිෝග පලෙබෝධ  පනවව අුවමක (60%  පව 10 % ාකවප) ස  25% ක පමණ 

සපමපනත අසෂවව වැැවමක පයව ය පත කෘෂකපක්ක කළෙවත අවගමනය කළ පකෙයිණ නයැිවව 

නුකිණය කින වි.  

 
වවධ කෘෂකපක්ක ක ෙවත අවගමනය කළ කුර ඉඩමවව පෙසර, පපංශ අපෘ ෂිඨවං්ක ජවයේ 

බබවතවෙය ෙමයම වවධතවෙය සැවයය  ත (ෙවෙසප මටවෙම) ෙවනසක නුකිණය කින වි. කුර 

ඉඩමවව වලපැළෑව සෂිිය පපවනයයය  කිව පවතවප ගැ ම ත ය පපංශ අපෘ ෂිඨවං්ක ජවයේ 

බබවතවය ෙමයම වවධතවය වැැයුමව අවශත අ්ෙව සපධක වන පපංශ ෙිිමනය ස  කපබනක රවත 

වව වැැි ද යුමක කළ  ැක. ෙමය වකපකපිෙයය කුර ඉඩමවව න ෂිපපාකිපව ි ද යුමව  ාු 

ෙු. පපංශ අපෘ ෂිඨවං්ක ජවය ෙපෝික ග ච�යකිණය ස  පදධ ය තළ සෂවභපවක ෙිෝග පලෙබෝධ 

මකානයව වැාගත වන නසප, කුර වගපෙු සෂථි පැවැතමව අවශත පපංශ ෙසෞරතය ි ද කිය. 

 
පස අසෂවව ිපකිණය 

 
යපය�ක අසෂවව ෙනකම නැවි රයල වකධනය සස ප ව කින බවපෑම අධතයනය කින වි. සමසෂි 

ග එවය අවව යපය�ක කමය මකය අසෂවව ෙනකෙම   ව වන අමිි කමපනය නසප වවගමපණය ෙස. ම. 

15 ව වඩප කඩප කුර කසය ්ය යපෙම  ැයයපවක පවි. යපය�ක අසෂවව ෙනකම  ප අ ය අසෂවව ෙනකම 

අිි නව රයල ව වෙම  ප රයල වකධනය ෙකෙිර ව වන බවපෑෙම සැවයය  ත (ෙවෙසප මටවෙම) 

ෙවනසක නැිත ෙමය වැැි ද යුෙම ගවනිපවක වි. ාැනව පව න කුර සැකසෙම ෙමසයව අවශත 

වන ඉඩ ගමපණයව වඩප අුවන පරදොය නව කුර සැකසෙම ෙමසය  ි ද යුම අවසය ව වි. ෙමර   

කුර සැකසෙම කපකයෙය ිතවය, කුර ිවයනපේ ප සව ස  ය පි සිකෂි බව ෙකෙිර පවතනප 

අවකවිපවය යනප   කුද වශෂෙලිණය යුමව බවපෙපොෙිොතත ෙු.  

 
5.2.2 කු ගම්රසෂ 

ශිත වාතප 

ගම්රසෂ ා  ෙිෝපණය සස ප   බරය මපධත වව  ණපතමකභපවය වැැ යුමව ා යයප  අඟු, ෙපොසෂපිසෂ  ප 
මයෙකොියසප ෙයොාප ගැ ෙම  පකෙයිණය  
 
වවධ අවපපියයව බරය මපධත අරරවත ෙවනසෂ කි්ය  ගම්රසෂ ා  ෙිෝපණය සස ප  චි බරය 

මපධතයක ෙිෝිප ගැ ෙම අිරදය ෙමම පකෙයිණය පසකින වි. අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව 

වපය නකෙදශ කින වා බරය ්ෙණයව සපෙප්ව 66% ක  ව ම ඩවෙය  වකධනයක මතකව පසෂ, 
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ෙ ොැය ිින වා ෙගොම ෙපොෙ ොි, වැල,ෙකොබබත  ප ා යයප අඟු 2:1:1:1:3 අවපපියව (පරමපවව අවව) 

්ෙ යුෙමය  ප එම ්ෙණයව මයෙකොියසප යරකවනය කළ පපංශ   ගෑම 75 ක (795 බෙපව සරි ) ා, 

එපපපවව ෙපොසෂපිසෂ ෙපොෙ ොි (50 මයෙකෝ ගෑම /පපංශ ගෑම ) ා එකත යුෙමය වබප ගි  ැය වය. 

න
කිල ව වම  ප අෙනක අසෂවව පිප්ිය ෙකෙිර ඉ ළ යසෂිිණය  ි ප යෙවෝකය පිනය වෙම 
බවපෑම 

 
MB-12, GK-49 ස  පැනයක-1 වකග වලය සමයවි වසි 5 ක ගම්රසෂ වගපවක, 0%, 40% ස  60% යන 

ෙසවණ මටවම පවතවපෙගන යන වි. කිල ව  වම යිමභෙය පව අසෂවැයන වබප ගයනප ෙික (මපස 8 

ක ාකවප) ස  ොෙකය ොකව අසෂවව පිප්ිය වබප ගයනප වි.  පයු අසෂවව පිප්ිය ෙසවණ මටවම 

අවව සැවයය  ත ිිම ෙවනසෂ වය. ඉ ළම අගයය වන, වැවකව අාපව කිල සංරතපව (78), කිවක 

ිග(15.66 ෙස.ම), කිල කුෙම ග ශිය (92.5%), කිවකව අාපළ වව සංරතපව (124), කිල ා යක අර 

වව බි (191.4 ගෑම), කිවකව අාපව වව සංරතපව (124), කිල ා යක වය  වව බි (80.9 ගෑම) 0% 

ෙසවණ යවෙත පැනයක - 1 සස ප වපකිප වය. එම ෙසවණ යවෙතම ඊවඟ ඉ ළම අගයය MB-12  සස ප 

ස  GK - 49 සස ප ක ෙවලය වපකිප වය. ඉ ි පයව අගයය, ෙසවණ වැැවන වව කමෙයය අු වන 

නැඹුවක ාැක ැ ෙ යය, කු ගම්රසෂ අසෂවැයන සස ප ෙසවණ ඉිප වැාගත සපධකයක බව ෙප  කෙයය. 

අෙනක වකග ොක  ප ගත කළ, පැනයක - 1, අෙවෝක ිීිපවයව වැැ සංෙු ිපවක ෙපයවය. 

 
වවධ ෙසවණ ිතතව යවෙත කු ගම්රසෂවව අසෂවැයෙය  ණපතමක බෙු ෙවනසෂ වම 

වවධ ෙසවණ ිතතව යවෙත  කු ගම්රසෂ වව අසෂවැයෙය  ණපතමක බෙු පිප්ිය පුකිප කින වා 

අිි, නකි ඝණතවය, පයපුය ගමපණය  ප ෙිල ගමපණය සස ප සැවයය  ත ග ඵව වැබද.ගම්රසෂ 

වගපවක, 0%, 40% - 50% ස  70% - 80% යන ෙසවන මටවම කිල ව  වම යිමභෙය පව අසෂවැයන 

වබප ගයනප ෙික (මපස 8 ක) පවතවපෙගන යන වි. 0% ෙසවණ මටවෙම වගප කින වා ගම්රසෂ සස ප 

පයු අසෂවව පිප්ිය ඉ ළ අගයක ෙපයවන වි. (නකි ඝණතවය: 572.9 g/L, පයපුය ගමපණය: 

12.5%,   ප ෙිල ගමපණය: 4.6%). එෙසෂම ෙසවණ වැැවම සමඟ ඉ ි අගයය අුවය.  ඉ ළම ෙසවණ 

අගය (70  - 80%) යවෙත ප ළම අගයය, (නකි ඝණතවය: 161.9 g/L, පයපුය ගමපණය: 9.4%,   ප 

ෙිල ගමපණය: 2.2%) වැබද. 

 
අගසෂථ අත භපවිෙයය කු ගම්රසෂ ගචපිණ ෙකොවසෂ වබපගැ ම 

අගසෂථ අත ෙකව කපළයයය වබප ගැ මව ස  වැැ අසෂවැයනක වබප ොන ෙිෝපණ රවත න ෂිපපානය 

 ොසප මපිෘ පැළ වගපවක පවතවප ෙගන යපමව නව කම ෙුායක වැැ ි ද කින වි. ෙමර , අගසෂථ 

අංකි වලය  වගයනප පැළ 120 x 60cm පිිිෙයය පවතවපෙගන යන අිි, මපස 4 යය පළර අගසෂථ 

අත කැබල අසෂවැයන වබප ගි  ැක. පළර අසෂවැයන ෙනකෙම  එක වැවයය කැබල 4 පව 5 ාකවපත, මපස 

 ිිකව අු කපවයක  එවෙඹන ඊවඟ අසෂවව ෙනකම වව . එය 12 – 15ත ෙු. 12ම x 12ම ඉඩ 

පිිියක, මපිෘ පැළ 200 ක පවතවපෙගන යපෙමය,  ගැව 5 සරි ස  ෙකව පපකශවක අත ොකක සරි  

අත කැබල යසයන වශෙයය  2800 - 3000 පව වැැ ගමපණයක, නපාවප ගි  ැක. 
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� වංකපෙු ෙිෝිපගත ගම්රසෂ වගප ගෙභා, රපපව ාකශය / අසෂවැයන  ප ිසපයනක වකිණ අවව 

කප ඩගි යුම 

 
ෙද්ය ගම්රසෂ වගප ාකශ 8 ක (IW5, MB12, MW18, MW21, GK49, KW30, KW31, KW33)  ප 

 රයවප සය ගම්රසෂ වගප ාකශ 2 ක (පැන ක-1  ප කචය) ුපපව ාකශය,අසෂවැයන  ප ිසපයනක වකිණ 

අවව කප ඩගි වන යකපිෙය අධතයනයක ෙමම පකෙයිණය මකය පසකින වි. එර ග ඵව අවව 

පයව වගප ාකශ ඒවපෙය සමපනකම අවව ,කප ඩ තනකව ෙවය ෙවය වශෙයය ෙගොද ගි වය. කචය 

ගෙභාය  පළර කප ඩෙය ිනව ෙගොවගි ැ අිි පැනයක- 1  ප ෙද්ය වගප ාකශයක වන IW5 තයවන 

කප ඩයවා ඉ ර පයව වගප  ාකශ ොවන කප ඩයවා ෙගොවගි වය. ෙමම ග්පව ගම්රසෂ ොරබය 

කිණෙය  භපවි කළ  ැයය.  

 
කු ගම්රසෂ වපදෙ ෙවස න ෂිපපානය සස ප භපවි වන ඉකමය ගචපිණ කම වගයම 

වපදෙ පැළ න ෂිපපානය සස ප භපවි කළ  ැය ෙ ොසම කමය නකණය යුම සස ප  ණ බමබ කමය, 

ෙකොබබත අටව කමය, කසු අටව කමය, යයත කු අටව කමය ස  ෙපොලිය නව කමය යන වවධ 

ගචපිණ කම වගයමව වක කින වි. ඒ අවව, ඒකක වකග ඵවයකව වැැම කසය කැබල ගමපණයක වබප 

ගි  ැය ැෙය ෙපොලිය නව කමෙයන. ශපක වකධනෙය සමසෂි �යපකපරතවය  පරම වශෙයය 

ෙපයැෙය යයත කු අටව කමෙය ය. 

 
පැළෑව යිකිණ 

 

 ුසමබි ගෙදශෙය වවධ භ් පරෙභෝෙන කම යවෙත  ෙිෝිපගත පපංශ ජවය සස ප ගධපන ග ණ පිප්ිය 

භ් පරෙභෝෙන පදධිය තනක, එනම: ගම්රසෂ වගපව පානම ැ වවි ෙගවත කමය( HG), සෂවපභපවක 

වනය ස  කෘෂ ිසපයනක රවත භපවි වන වගප බම, යම පපංශ ජව පිප්ිය යරපයක සස ප වගයමව වක 

කින වි. ඉ ළම බම පද ග ණය (78/ව.මවියව) වපකිප ැෙය සෂවපභපවක වනපයිිෙයන (NF). ඊවඟව 

වශපවිම ග ණය (73/ව.මවියව) ගම්රසෂ ගරර ැ ෙගවතෙිය (HG) වපකිප වය. අුම බම පද ග ණය 

(1 ව.මවියව) ිසපයනක කෘෂ බෙමන (CF). සෂවපභපවක වනෙය නාැල වපස වවපද ග ණය පසෂ ගෑම 20 ක 

28ක ිිම ඉ ළ අගයක ගතෙතය. ෙගවත කමය (HG) ස  සෂවපභපවක වනපයිි (NF) අිිත, වගප කි 

අත රන වා (FF) ස  ිසපයනක කෘෂ බ ම (CF) අිිත නාැලවපස වවපද ග ණය සැවයය  ත ිිම 

ෙවනසෂ වය. Arbuscular mycorrhizae (AM) බෙපද ඝණතවය පසෂ ගෑම 50කව 148 - 243 අිි අගයක ගත 

අිි සෂවපභපවක වනපයිි (NF) ස  නිය කපවෙයය පස කෘෂ කපක්ක පෙසර එර ඉ ළම අගය ෙපයවව 

වැබය. ්ෙවය පපවනය සස ප සවභව භපවි වන Trichoderma spp, සෂවපභපවක වනපයිි (NF) ර  ප කු 

ගම්රසෂ ගරර ෙගවතෙත බබව ැ නරත, නිය කපවසමපෙවය පස කෘෂ බෙමර ෙ ෝ ිසපයනක රවත භපවි 

ැ කෘෂ කපක්ක පෙසර  ර ෙනොවය. Fusariums pp.  ර ැෙය ිසපයන රවත භපවි ැ කෘෂ කපක්ක බෙමර 

පමද. 

 ු සමබි ගෙදශෙය පපංශ ්ෙව වවධතවය වපය ෙපයවම ෙකෙිව වබයෙය, කු ගම්රසෂ සරි වවි 

ෙගවති කමය, වපකෂක ෙබෝග වලය සමයවි අෙනක වගප කම වවව වඩප ඉ ි අ ය  සසෂ වන බවය. 
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පස අසෂවව ිපකිණ 

වෙවනය කින වා ෙකොව පැ ැ ගම්රසෂ න ෂිපපානය වැැි ද යුම 

 
ෙමම පකෙයිණය පස කින වදෙද වෙවනය කින වා ෙකොව පැ ැ ගම්රසෂ න ෂිපපානය සස ප 

කමෙුායක සකසෂ යුම සස පය. වසෂෙකෝබක අමවය, ප�ක අමවය, ස  ෙසෝැයම ෙමවපබයසලෆයට 

(SMS), ෙමර වකණය ිසවප ගැ ම සස ප ක ෙවලය 2%  ප 4% සපයරණයයෙගය ෙයොාප ගයනප වි. 

ෙද්ය ගම්රසෂ සපමපවයය, ක ෙවලය ්නතත 3  ප 5 යන කපව පිපසයය තවි 80o C, 90o C, ස  100o 

C යන  ෂිණතවයය යවෙත  ද ෙවය ග කපියව වක කින වි. සමමි වකණ ව වක භපවිෙයය ෙමම 

ග කපියව වක කින වා සපමපව සයසයානය කින වි.  2% ස  4% SMS මඟය ග කපි යුම ස  

100o C යවෙත ්නතත 5ක  ද වති ග කපියව වක යුම යන ග කපි එකතව මකය, වෙවනය කින 

වා ගම්රසෂ වව ෙකොව වකණය ිසවප ගයන වා බැවය එම කමය නකෙදශ කින වි. 

 
ගෙුද වාතප ස  ශපක අඅෙනන  
 

වසි 18ක පමණ පකෙයිණ කපව සමපවයය අනතුව,  වෑෙුිපළ, ැංකිපළ ස  ෙකොබකඹෙකිපළ යන 

නව කු ගම්රසෂ ගෙභා තන නව වශෙයය නකත කින වි. 

 
පපංශ වාතප ස  ශපක ෙපෝිණ 
 
ගම්රසෂ, Arachis pintoi, Mucuna bracteata, Desmodium ovalifolium යන යවිණ ෙබෝග සමඟ ස  

යවිණ ෙබෝග ෙනොමැ ව වගප කින වි. ග ඵව වලය ෙපයවන වදෙද, Arachis pintoi ස   

Desmodium ovalifolium යවිණ ෙබෝග ෙවස ෙගන වගප යුම, ගම්රසෂ වව ාු ස  ෙකොළ වකධනය 

ඉ ළ නංවන බවත, පපංශ ෙවය  ිසවප ගැ ම වැැ කින බවතය. 

 
මැා ිව, සපමගාපයක ගම්රසෂ වගපවක ස  DELMIX කමෙය යය ක ිෘණ භ්යක පපංශ  සපිවත භපවය 

ක බස සංසයානපතමක වගයමක 

න
කපබනක ෙවස වගප කින වා DELMIX කමෙය වගපවක ෙපොෙ ොි වකෙය ප ළ ිට හවව ෙපොසෂපිසෂ (P) 

එකත වම අධක බව ෙමම අධතයනෙයය ෙප  කෙයය. ෙමම ගෙදශෙය (7.5cm - 15cm)  පරම වලෙසය 

ෙපොසෂපිසෂ ගමපණය 63.6mg/kg ැ අිි එම සෂථපනෙය එම ගැඹෙකම සපමගාපයක ගම්රසෂ වගපවක පෙසෂ එම 

අගය 41.98mg/kg වය. වැුව සපමගාපයක ගම්රසෂ වගපවය කපබනක කමයව පරවකිනය යුෙම , ෙිොක 

ෙපොසෂෙපට අඩං  ෙනොවන ස  කපබනක ිතවයනව අවලව ෙපොෙ ොි පමණක වසි යරපයක යනතු 

ෙයිය  ත බව ෙමර සමසෂි  ග ඵවය වපය ෙපයවම ෙකෙිය. 
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ිවපෙනය ගවවප කෙ ෂිේෙය ප හවන අවධෙය , ගම්රසෂ සස ප පපංශ ෙිත බව ිසප පවතවප ගැ ම ස  

්ෙව අඟු (අඩ වශෙයය ක සෂස ා යයප) වව බවපෑම 

 
මතකව පසෂ: ්ෙව අඟු, 1:1 ්ෙණය අඩං  මපධතයක වගප කින වා පැළ, ින 4 ස  7 අිි කපවෙය ෙව 

සැප ම යවෙත සැවයය  ත ිිම ඉ ළ රල වව මධතන වය  බික  ෙපයවම කළ අිි ෙමම වගප 

මපධතෙය සැවයය  ත ිිම ඉ ළ ෙපොවෑපයම (K) අඩං  වය. 

 
කපයක වාතප ස  පැළ න ෂිපපාන 
 
GK49 ස  MB12 ෙද්ය ගම්රසෂ වකගවව ින ගැවයක සරි රල අදාවන වා පැළ, බමබ කමය මඟය 

අගසෂථ  ප පපකශෂවක අත වලය ගයනප වා අිි ඒවප 2010 ෙනවපරෙයර කෙ ෂිේෙය ප හවන වි. ොවන 

වසෙක , අෙනක වකග වවව සපෙපකිව, අගසෂථ අංකි වලය ගයනප වා පැළ වලය  ව ගයනප වා කිල 

සංරතපව (54) වැැ වය. ෙිවන වසෙක , ඉ ි අගසෂථ අංකි වලය ගයනප වා පැළ ස  රල අදාවන වා 

ින නුෙක පැළ වලය  ව ගයනප වා කිල සංරතපව ක ෙවලය 135 ස  107 වය. පැළයකව කිල 14 

වන අුම අගය වපකිප ැෙය පපකශවක අත වලය පැළ කි ගයනප වා පැළ වවය.  ිි වන වසෙකා ඉ ි 

ිවපවම ෙපයවම කින වි. ිවපෙය ස  කෙ ෂිේෙය පස කින වා පකෙයිණ ග ඵව අවව ෙපයවම කින 

වදෙද ගම්රසෂ වැෙල ඉ ළම ෙකොවපය ගයනප වා රසය රය , ගම්රසෂ පැළ න ෂිපපානය සස ප 

ගශසෂථිම බවය. එයව ෙ ෂතව නම එය ෙ ොැය පැ ුද, වි යක සරි වයනක සපාන අිි,  ෙුවපසනය 

අසෂවැයන වබප ොන බැවන. 

 
5.2.3 ෙකොෙකෝවප 
පපංශ ස  ශපක ෙපෝිණ 

ෙකොෙකෝවපවව “ෙචරල වලට” ස  පපංශ ෙපෝික අිි සමබයධිපවය ක බස අධතයනය 

ගෙයෝෙත කළ  ැය පපංශ ෙපෝික ගමපණය ස  ෙකොෙකෝවප ෙගැ සෑ ම ක බස කින වා අධතයනයයය 

ෙ   ැෙු, නයටෙය (N), ෙපොසෂපිසෂ (P) ,ෙපොවෑපයම (K), මැ් පයම (Mg) ,කැලපයම (Ca) ස  පයක 

(Zn) වැන ෙපෝික වව  බමත “ෙචරල වලට” අිිත සමබයධයක ෙනොමැ  බවය. ෙකෙසෂ ුවත, පයු 

යකපිෙය වැුව, ෙනොෙමර ස  වයක කය ෙකොෙකෝවප ෙගැ සැවකෙම  ෙපොවෑපයම (K) අධක ගමපණයක 

(1.6-2.3%) අඩං  ැ බවත,  ෙකොෙකෝවප ෙිොු වැසෂෙමර සැවයය  ත ිිම නයටෙය (N) (0.6%) ස  

මැ් පයම (Mg) (0.3%) අඩං  බවත ෙප  කෙයය. 

 
5.2.4 ෙකෝක 

ගෙුද වාතප ස  අඅෙනන 
 
වක පැිකම: වැැ අසෂවව වබප ොන විබකප ෙකෝක ගෙභාය, වසි 17කව අධක කපවයක පකෙයිණ 

මපවපවයය අනතුව නව වශෙයය නකත කින වි. 
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5.2.5 ඉඟු 

ශිත වාතප 

ඉඟු වව යිමභක වකධනය ස  අසෂවව පිප්ිය ෙකෙිර පපංශ ෙිිමනෙය බවපෑම 
 
ඉඟු වව යිමභක වකධනය ස  අසෂවව පිප්ිය, වවධ ෙව සැප ම අයිියය (II) : ින 5, 10,15 ,20 

ස  ෙව සැප ෙමය ෙිොි යන ිතතව යවෙත ස  ොෙක කපව පිපස යවෙත වබප ගයනප වි. ින පෙ ෂ II 

යවෙත ඉ ළම පපංශ ෙිිමනය ස  අවම වයය  ෂිණතවය වපකිප වය. ෙව සැප ම කපළ පිපසය අු වම 

ස  ි වතම පපංශ ෙිිමනය ස  වයෙය  ෂිණතවෙය වැැවම යන සපධක වව ක්ක ෙවනසෂ වමක 

නුකිණය වය. පපවකෙයර ඉ ි කකර ෙදශ දක පිප්ිය ඉිප ඉ ළ  චචපවචනයක ාැකවය. 

ගෙිෝ ණය සස ප ගත අුම ින සංරතපව, ඉ ළම ගෙිෝ ණ ග ශිය,පැළෑවවව ඉ ළම  ස අගය, පෙසය 

 ඩ ශපක ෙකොවෙසෂ ස  ියෙසෝමෙය ඉ ළම වය  ස  ෙිත බි,  වපකිප ැෙය ින පෙ ෂ II යවෙතය. 

නරත, වැැම වතපෙ කසය සංරතපව ස  වතපෙ කසකව වැැම පේ සංරතපව වපකිප කෙළෂ, පපවක පුකිණ 

ිතතවෙය ය. 

 
� වංකපෙු ප ි ිව අිිමැි කවපපෙය අවපිෙය ඉඟු වගපයුෙම වභවය පරකිප යුම 
න
ෙමම පකෙයිණෙය ග පව අවව සපමපනත වගපකපවය වන අෙගෂල  ප අවපිය සස ප වකෙිෝබක  ප 

ෙනොවැමබක මපස වව  ඉඟු වගපකින වි. ඒ අවව ෙනොවැමබක මස  ැුද වව අෙනකත කපවවව ඉඟු 

වගප අසෂවැයෙය සැවයය  ත ෙවනසක ෙනොමැ  අිි අෙගෂල  ප වකෙිෝබක මපසවව   අසෂවැයන 

ක ෙවලය පරිකව ගෑම 1057 ක  ප ගෑම 964 ක වය. එබැවය අ ෙකක ෙව සමපපාන ගභවයක වතනම 

ගශසෂථ ිතතව යවෙත අවපිෙය ත ඉඟු වගප කළ  ැය බව ෙමම පකෙයිණෙයය ි ුු ෙු. 

න
ගෙුද වාතප ස  අඅෙනන 

ඉඟු ෙපන ාකශ එකත යුම  ප සංිකිණය  

 
කුණෑගව, ගමප , කුිි, ගපලව, මපිි,  මබයෙිොව,ෙමොනිපගව, වවිඑලය, මපිෙල, කෑගලව, 

යපපනය  ප අමපපි යන ිසෂ�කක වලය ඉඟු ාකශ 53 ක එකත කළ අිි ෙමම ාකශ අතුවගප  ප බවත 

පකෙයිණ මධතසෂථපන කෙ ෂිේෙය  සංිකිණය සස ප සෂථපකි කි වි.  

 
පපංශ ස  ශපක ෙපෝිණ 

ඉඟුවව ියෙසෝම ව වම  ප වකධනය ෙකෙිර ඉ ළ නයටෙය ෙපොවෑපයම මටවම ස  වවධ ෙව 

සමපපාන කපව පිිියය වව බවපෑම ෙසවම 

 
ඉ ළ නයටෙය  ප ෙපොවෑපයම මකය  ප අු ෙව සමපපාන කපව සමපවය මකය ඉඟු වව ියෙසෝම 

ව වම  ප වකධනය  තෙගෂිණය වන බව ෙමම පකෙයිණෙයය පැ ැිලව ෙපයවමකි වි. ඉඟු වව 

රල වකධන අවධෙය  වැැ ෙමොෙවයයය ගණනක වබපගැ මව  ප ෙපෝික  ිපගැ මව සසස පපංශ ෙව 

මටවමක පැවිම වඩප රිකි ෙු. ෙමම අධතයනෙය  පයු ෙපොෙ ොි මටවම වව   ප අු ෙව සමපපාන 

පිපසයය වව  ඉඟු ශපකෙය ියෙසෝම ව වම  ප වකධනය කෙිර ධනපතමක බවපෑමක ව  බව 

අනපවිණය වය. 
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ශපක යිකිණ 

ඉඟු ියෙසෝම මැසෂසප (Mimegralla coeruleifrons) ක බස අධතයනයක  

 
ඉඟු ියෙසෝම මැසෂසප (Mimegralla coeruleifrons) ක බස අධතයනයය යරපයක පස කින වා අිි, 

කවප අවධය ින 13.4 පව 16.69 ාකවපා, සබඹල අවධය ින 14.28 පව 20.74 ාකවපා පව න බව නශෂචය 

කින වි. චන ඉඟු, ෙද්ය වකගයව සපෙපකිව ෙමොබේ   පනයව වක වන බවත ෙප  කෙයය. 

Trichopria sp  : ියෙසෝම මැසෂසපේ කවප පිෙපෝෂියප ගථම විව � වංකපෙු  වපකිප වය. 

න
ඉඟු වව ගෙිෝ ණය ස  අසෂවැයන ෙකෙිර, ියෙසෝම ෙකොිෙපොත කෘ්යප ස  කව මකණපේ බවපෑම 

න
කවමකණප (Formicococcus sp.) වපය යසපානය කින වා බෙ ඉඟුවව ෙනොවය  අසෂවැයන ස  

ගෙිෝ ණ ග ශිය, ෙකොිෙපොත කෘ්යපේ  (Aspidiella bartil) එක යසපානයව වක ැ බෙ වවව 

සපෙපකිව අු ැ බව ෙප  කෙයය. 

 
පස අසෂවව ිපකිණ 
 
ඉඟු බෙ ගබඩප යුෙම  වවධ ගබඩප කම මි එර පැළවෙම  ැයයපවව බවපපන යකපිය ෙසවම 
න
ෙමම අධතනෙය පිමපකථය නම ඉඟු  ප ක , බෙ අව ෙවස ගබඩප කිගැ ම සස ප කමෙුායක 

ෙසොයපගැ ම ෙු. ඉඟු  ප ක  190 C  ප 200 C යවෙත මපස 5 ක ගබඩපකි ිබපගැ ෙමය බි අුවම 

25% ක, 16% ක පැළවෙම ග ශියක   ප 2% ක කදවෙම  ග ශියකා ාැයය  ැයය. වවධ ගබඩප කම 

අතරය වඩපතම සසස ගබඩප යුෙම කමය වවෙය අු  ෂිණතවයක ඉඟු ියෙසෝම ගබඩපකි ිැබම ෙු. 

න
ඉඟු ෙපොත  රනය වැැ ි ද යුම 
න
ාැනව පව න ඉඟු ෙපොත  රන යයේය විංෙනය කින වා ඉඟු ස  අගය එකත කින වා ඉඟු 

සෑ මව අාපව පරි වැැි ද කින වි. ්නතතවව වව 103 යවෙත ෙද්ය ඉඟු වනපැ 15ක ා, චන ඉඟු 

වනපැ 10ක ා ෙපොත  ැරය  තය. ඉඟු වකගය අවව ෙමම යයේෙය ධපරිපව ෙවනසෂ වන අිි, ෙද්ය 

ඉඟු සස ප එය පැයව ය. ගෑ. 15 ා චන ගෙභාය සස ප පැයව ය. ගෑ. 20 ා වය. යෙවෝගෑමයක ෙපොත 

 ැුමව වයාම ෙද්ය ගෙභාය සස ප ු. 7.01 ස  චන ගෙභාය සස ප ු. 5.21 ා වශෙයය ෙු. 

 
ඉඟු (Zingiber officinale) ස  ක  (Curcuma longa) බෙ වව වවධ ගබඩප ිතතවයය, ගෙිෝ ණය 
ෙකෙිර බවපෑම 
 
ඉඟු ස  ක  සස ප ගශසෂිම ගබඩප කමය ෙසොයප ගැ ම සස ප ෙමම පකෙයිණය පස කින වි. ඉඟු 

ස  ක , 19 0C -20 0C   ෂිණතවය යවෙත මපස ප ක ාකවප කපළයක ගබඩප කි ිැබෙම ,  25%ක බි අු 

වමක, 16%ක අංකි ව වෙම ග ශියක, ස  2%ක වෙයෝෙනය වෙම ිතවයක ප ි ිව අිිමැි 

කළපපය ිතතව යවෙත පස ෙු. එම කළපපය ිතතව යවෙතම, පසෂ, වැල, ෙකොබ බත, ස  ා යයප යන 

මපධතයය  ප සැසසෙම , ඉඟු ස  ක  සස ප, සසසම ගබඩප මපධතය ැෙය පපවනය කළ ිතතවයය. 

න
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ෙබෝග කපයක වාතපව  ප පැළ න ෂිපපානය  

පවක ෙිෝකි ඉඟු ගචපිණය  

 
කවියව ්ලගෑම 2 ක බ.ඒ. ස  කවියව ්ලගෑම 0.25 ක එය.ඒ.ඒ. එක කව එම.එසෂ. මපධතෙය  ෙද්ය 

ඉඟු අව වව ඉ ළම රලක  ණනය වම ාකනව වැබද. ෙකෙසෂ ෙවිත එම මපධතම ක.්.ගෑ. 4 ක බ.ඒ. 

ස  ක.්.ගෑ. 0.25 ක එය.ඒ.ඒ. එක කව වව චන  ප රය ය ඉඟු වව සග  ණනය වමක ෙපයවන වි.  

 
5.2.6 ක  න

ගෙුද  ප ශපක අඅෙනනය න

ක  ෙපන පවසෂම එකත යුම  ප සංිකිණය න

කුණෑගව, ගමප , ෙමොණිපගව, මපිෙල, යපපනය  ප අමපපි යන ිසෂ�කකවව කෙ ෂිේ සමකිණයක  

ක  ෙතුම 67 ක එකත කි ගයනප වි. එම ෙිෝිපගත වකග නපිමමව අතු වගප ස  බවත පකෙයිණ 

මධතසෂථපනෙය කරව කෙ ෂිේ ෙපන බැංකෙු සෂථපකි ෙකුද. න

5.2.7 බවත  

ශිත වාතපව  

බවත සස ප අු කරවැයක සරි බරය මපධතයක  රනප ගැ ම 

ා යයප, අඟු, මතකව පසෂ, වැල, ෙකොබබත  ප ෙ ොිය ිර ෙගොම ෙපොෙ ොි වවධ අවපපි 7 ක ෙයොාප 

ගන්ය ෙමම පකෙයිණය පසකින වා අිි ෙමර  ෙකොබබත  ප වැල ෙවවවව ා යයප අඟු ෙයොාප ගි 

 ැය බව ිබු වය. ෙම අවව මතකව පසෂ, ෙ ොිය ිර ෙගොම ෙපොෙ ොි  ප ා යයප අ ු  1:1:3 අවපපියව 

්ෙ කි අු කරවැය සරි බරය මපධතක සකසප ගි  ැක.  

 

වපදෙමය බවත වගපව සස ප අු කරවැය සරි බරය මපධතක  රනප ගැ මනන

 
ාැනව අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව වපය නකෙද්ි බරය මපධත වවෙය මතකව පසෂ, වැල, 

ෙකොබබත  ප ෙ ොිය ිර ෙගොම සමපන අවපපි වලය ්ෙකි ගව වබන බරය මපධතය. ෙමර  ෙගොම  ප 

වැල සස ප අධක ්වක ාැුමව පසවම  ප එම රවත පමපසරි නසප වපදෙමය වශෙයය බවත බරය නපාවන 

පැළ ිවපයකුවයව වබපගි  ැය වපභය අු ෙු. ෙම සස ප වසරමක ෙවස වයල ්ලරපැයප ෙකොළ කු, 

ගැනයට කු  ප කැබල ෙයොාප ගන්ය ෙමම පකෙයිණය පසකින වි. ෙමර  මතකව පසෂ, ගැනයට කු, 

ගැනයට කැබල, වයල ්ලරපැය කු  ප ෙකොබබත 2:1:1:2:2 අවපපියයව ්ෙ යුෙමය ෙගොම  ප වැල 

ෙමම මපධතෙයය ඉවත කි අු කරවැය සරි බරය මපධතයක සකසප ගි  ැය බව ි ුු වය.  

 

පස අසෂවව ිපකිණය  

බවත පපනයක නපාවෙම ිපකිණය වැැි ද යුම  ප එර ිසපයනක සං  ය නකණය යුම  

බවත ෙිල  ප වලෙයොෙිපන ෙයොාපෙගන නපාැ බවත පපනෙය සැෆෂෙිෝල මටවම කපක්ක ිපකිණ 

යයිනය මකය පුකිප කළ අිි එය අගය එකත කළ බවත න ෂිපපානයක ෙවස පපරෙභෝකකයපව  රයවප 

ිය  ැක. 
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ගෙුද  ප ශපක අඅෙනන  

බවත ෙපන ාකශ එකත යුම  ප වගයම 

බවත පේෙය  ණපතමක වකිණ සවක්ය කුණෑගව ිසෂ�කෙය වතපප  නවධපර ගෙදශවව ව  බවත 

ාකශ 67 යය අපනයනය සස ප සසස ගරර වකිණ ෙපයවන ාකශ 2 ක ෙිෝිප 2015 ෙනොවැමබක මස 17 

වන ින ෙගොවය ෙවි වබප ම පසකින වි. ෙමෙසෂ ෙිෝිප ගත එක බවත ාකශයක “නපිම-මක” ෙවස නම 

කළ අිි ෙමර 75% ක අපනයන ිතවයව සසස පේ ව   අිි පේයක ිග ෙස.්. 26 ක  ප  පළව ෙස.්. 

17 ක වන අිි පේයක  බි ගෑම 08 ක පමණ ෙු. ෙමම ාකශය මඟය ස  තනකව වික අසෂවව ෙනකෙම  

එක වැවයය අපනයනයව සසස බවත පේ 60 -65 අිි ගමපණයක අසෂවැයනක  වබප ගි  ැයය. ෙමෙසෂ 

නා සෂ කළ අෙනක බවත ාකශය “නපිම-ි " ෙවස නම කළ අිි එර 80% පමණ අපනයන ිතවයව සසස 

බවත පේ ාැකගි  ැක. ෙමම පේයක ිකය ෙස.්. 25 ක පමණ වන අිි පළව ෙස.්. 19 ක  ප බි ගෑම 8 

ක පමණ ෙු. ස  තනකව වික අපනයනයව සසස බවත ෙකොළ 50-60  ගමපණයක එක වැවයය වබපගි 

 ැයය. 

 
5.2.8 නවකන 

ගෙුද  ප ශපක අඅෙනන  

“මපිෙල පං ” න්ය වසික  ගසයය ෙගැ 770 ක අසෂවැයනක වබපොන ගෙභායක නකත කින වි.  

 
5.2.9 සපිකකප  

පැළෑව යිකිණය  

සපිකකප පේ  ැකෙම ෙිෝගය පපවනය යුම 

ෙකොලෙවෝ�කම වෙශෂියව සමපන ිකියය ප ක ස  ෙපසෂවෙවෝෂයප වෙශෂියයව සමපන ිකියක ා 

යසපිි සපිකකප පේ වලය ෙවයකි ගයනප වි. ෙමම ෙවයකිගත ිකියය ෙිෝගය ව  යුමව ෙ ෂත 

වන බව "ෙකොච" ේ කමෙුාය මකය ි ුු කිගව වැබද. ්ය ිකි තය වකගයක ෙකොලෙවෝ�කම 

්ලෙයොසෂෙපොරෙයොයඩසෂ  ප ්ෙවොෙමෙිලවප පය් වපවප වෙශෂියයව 96% ක සමපනිපවක ෙපයවය. 

එක වකගයක ෙපසෂවෙවොපවවපපසෂ මයකෙෆෙක වෙශෂි යව 88% ක සමපනිපවයක ෙපයවය. ෙමම ෙිෝගයව 

ෙ ෂත වන සෑම වතපධකපිකෙයකම ටයෙෆොරය 76ppm ස  ෙකොපක වකපකෙවෝියඩ 2000ppm ෙයොාප 

ගන්ය පකෙයිණපගපි ිතතව යවෙත සපකථකව පපවනය කළ  ැය වය.  

 
සපිකකප පේ  ැකෙම ෙිෝගයව බරය ැ කෙ ෂිේ වලය එකත කිගත  ැවද පේ, රයල  ප ඵවපවිණ 

අයවකිය යවෙත පුකිප යුෙම  වවධ වකධක අවසෂථප වව ව  ලංකක ගෙනන වි යය  ප අලංකක 

ගෙනන වි යය නුකිණය කළ අිි ඒ අවව වතපධකපික ිකියය ලංකක  ප අලංකක අවසෂථප වව 

පව න බව ෙප යය.  

 
කපයක වාතපව  ප පැළ න ෂිපපානය න

බදධ සපිකකප පැළ මපිෙල  ප ගසෂනපව කෙ ෂිේ වව වගයමව වක යුෙම  “බ” විණය (ාැලකවය 

විණය)  ප “ඊ” විණය එක ගසකව ඉ ළම ඵව ගණනක වබප ොන වි. ෙම වන වව සපිකකප බෙ 1200 ක 

පමණ ඉිර බදධ යුෙම කව ත සා ප වැල ිවපය වව පැළ කි  ෙි.  
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5.2.10 ෙගොිකප න

පස අසෂවව ිපකිණය  

වවලකයා පළර ෙිෝිපගැ ම අිණපයක පළර ෙිෝිපගැ ම  ප ගසෂනපව ෙතුෙම  යඩෙිොකපප�ක අමව 

(HCA) ප ි මපණය 1.89% - 2.16% ාකවප වය. ඕවලකයා පළර ෙතුෙම ෆෂෙලෙවොෙනොයඩ ගමපණය, අමව 

අරපවත අු  ප වය  රවත ගමපණය අනකවපව වඩප වැැ අිි ගසෂනපව ෙතුෙම ඉ ළ ෙමා  ප ෙගෝහන 

ගමපණයක වය. අිණපයක පළර ෙතුෙම ෙගෝහන ස  නයටෙය ගමපණය වැැ අිි ඕවලකයා ොවන 

ෙතුෙම රු අු ගමපණය ඉ ළ අගයක වය.  

 
කපයක වාතප  ප පැළ න ෂිපපානය  

බදධ ෙගොිකප වව කෙ ෂිේ සෂථපපනය  ප වකධනය මපිෙල පකෙයිණ මධතසෂථපනයව වඩප  ගසෂනපව මධතම 

පැළ ිවපෙය වැැ වය. වපකෂක ෙගැ අසෂවැයන C1-අිණපයක ෙතුම වැැම ැ අිි B-ගසෂනපව ෙතුම 

ොවැන ිැන වය. ෙමම බදධ ෙගොිකප ෙගොවය  ව නකෙදශ කළ  ැයෙු.  

 
5.2.11නකිපබ  

පැළෑව යිකිණ 

මැාිව කිපබ පේ පින ෙිෝගය පපවනය යුම  

යසපිි කිපබ ශපක පේ වලය ෙවය කිගත ිකි ොවකගයක පලංෙංෝකෙලැ ම වෙශෂියව සමපන ැ 

අිි අෙනක වකගය ෙකොෙවෙවෝ�කම වෙශෂියව සමපන වය. පලංෙංෝකෙලැ ම වෙශෂියව සමපන ැ ිකි 

වකග ොක පලංෙංෝකෙලැ ම A  ප B ෙවස නම කි ෙකොචේ කමෙුාය අවව ෙමම ිකි වකග තෙය 

වතපධෙනකභපවය පුකිප කළවව ප ි ග්ඵවය වැබද.  

 

5.2.11.1 ව ව:නෙවයකිගත ිකි වකග යවෙත ෙිෝග ව්ණ ව වම න

ිකි වකගන නුකිණය කළ ෙිෝග ව්ණන
පලංෙංෝකෙලැ මනAන පේ වපන
පලංෙංෝකෙලැ ම Bන පේ අංගමපියන
ෙකොෙවෙවෝ�කමන ෙිෝග වකිණ ාකනව නැින
පලංෙංෝකෙලැ ම A + B පේ වප +නපේ අංගමපියන
පලංෙංෝකෙලැ ම A+ෙකොෙවෙවෝ�කම පේ වපන
පලංෙංෝකෙලැ මනBන+ෙකොෙවෙවෝ�කම පේ වප +නපේ අංගමපියන
පලංෙංෝකෙලැ මනA +B + 
ෙකොෙවෙවෝ�කම 

පේ වප +නපේ අංගමපියන

පපවකය න ෙිෝග වකිණ ාකනව නැින
 

ඉ ි ාති අවව පලංෙංෝකෙලැ ම B ිකිය කිපබ පේ අංගමපිය ව  කින බවත පලංෙංෝකෙලැ ම 

A ිනව ෙ ෝ ෙකොෙවෙවෝ�කම  ප පලංෙංෝකෙලැ ම A එකව පේ වප ෙිෝගය ව කින බවත ි ුු 

ෙු. 
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ෙවනත න

කසළ ෙත ෙකොමෙපෝසෂට සැ මව ෙයොාප ගැ ම න

ෙම සමබයධෙයය කළ පකෙයිණ වව  කසළ ෙත, ෙගොම සමග ්ලරසැයප ස  ිෘණ සම ්ෙණයක 

ෙයොාප ගැ ම ඉිප වපභාපය බව ෙප  කෙයය. කසළ ෙත වව යිමභෙය  ප.එච. අගය 4.4  ප කපබය 

නයටෙය අවපපිය 13:1 වය. එර කපබය 31.2%, නයටෙය 2.4%, ෙපොසෂපිසෂ 0.2%, ෙපොවෑපයම 2.1%, 

මැ් පයම 0.3% ස  පෙනොල 17.4% අඩං  වය. වෙයෝෙන �යපවලය යවෙත රු පෙනොල ගමපණය 

කමපවකවව අු වය. අවසපන ෙකොමෙපෝසෂට න ෂිපපානෙය ප.එච. අගය, කපබය නයටෙය අවපපිය, කපබය 

ග ශිය, නයටෙය ගමපණය,  පෙයෝෙත ෙපොසෂපිසෂ, බවමපු කළ ැය ෙපොවෑපයම, මැ් පයම  ප 

ෙපොලපෙනොල ගමපණය ක ෙවලය 6.8, 9:1, 6.5%, 0.8%, 0.02%, 0.3%, 0.15%  ප 1.7% වය. කසළ ෙත 

වව එළවු බෙ පැළ ෙනොුනා අවසපන ෙකොමෙපෝසෂටවව පැළවෙම ග ශිය 80-100 % වය.  

 
ගම්රසෂ, කුර, කිපබ, සපිකකප, ඉඟු, ක  වැන � වංකපෙු අපනයන කෘෂකකම ෙබෝග ම ප කවපප 

සා ප ැාවල ප යම නකමපණය කි වි.  

 

5.3 2015 වකිය තළ පස ෙකෙි්ය පව න පුකිණ  

5.3.1 කුර  

• කුරවව වකධනය  ප අසෂවැයන ෙකෙිර ෙකොමෙපෝසෂට, අකපබනක ෙපොෙ ොි  ප ඒවපෙය 

සංෙයෝගයය ෙය ෙමය ව වන බවපෑම අධතයනය  

• කුර කස වින සළඹයප (Ichneumoniptera cinnamomumi) සස ප එකපබදධ ප ෙබෝධ 

කළමනපකිණ කමෙුායක  රයවප ම 

• කුර ිවපයවව ෙිෝග  ප පලෙබෝධ කළමනපකිණය සස ප රබස ෙවෙය බවපෑම අධතයනය යුම 

• යමලක පෙසර වගප කින කුර ෙබෝගෙය වකධනය  ප අසෂවැයන ෙකෙිර ෙඩොවමයට ෙය ෙමය 
වන බවපෑම අධතයනය 

• කුරවව වකධනය, අසෂවැයන  ප පෙසර සපිවතභපවය ෙකෙිර ්ලරසැයප  ප ිනව කවෙය 
යවිණ ෙබෝග වගප යුෙමය ව වන බවපෑම අධතයනය  

• කුරවව ගධපන ප ෙබෝධකයය පපවනය සස ප ෙබෝග සවිපවය ගරර ඒකපබදධ පලෙබෝධ 
කළමනපකිණ කමෙුායක සංවකධනය  යුම 

• කුර සස ප බරය ්ෙණය සැකසමව වවධ කපබනක/අකපබනක  ෙපොෙ ොි  ප ්ෙව ෙපෝික සමග 

යවපස ෙයොාපගැ ෙම  ැයයපව පුකිපවව වක යුම 

• ගධපන කුර වගප ගෙදශවව ෙිෝිපගත පසෂ  ප ෙබෝග ඵවාපයිප සමබයධිපවයර පපංශ ෙපෝික 
ිතතවයය වකරකිණය  ප වගයම  

• කුර ක බස ිවපය අධතයනය: කුර බෙ පැළවව වකධනය ෙකෙිර කුර ක වලය වබපගයනප 
අඟු  ප කුර කුටෙවය වබපගයනප අඟු වලය ව වන බවපෑම 

• කුර ෙපොත පවක වව වැල සරි  ණපය ව වම අධතයනය යුම 

• කුර වගප බමවව පපංශ අපෘ ෂිඨවං්කයයේ �යපකපිකම අධතයනය 
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• ෙිෝිපගත කුර ගෙභා (� වෙය  ප � ගැරද)  ප පරසෂ කුර වව ඉ ළ  ණපතමකභපවෙය  

වකිණ වගයම  ප සංසයානය  

•  ණපතමකභපවය, වකධනය  ප අසෂවව �යපකපරතවය සස ප ෙිෝිපගත ොරබම කුර ගෙභා 

පුකිපවව වකයුම  ප වගයම 

• කුර ිැකෙම  ැයයපව ෙකෙිර නයටෙය අඩං  ෙපොෙ ොි ෙය ෙමය වන බවපෑම අධතයනය 

• වැැසි නවකිණය කින වා කුර ිැකෙම ෙමසයක නකමපණයෙකොව වගයම 

• අධ්ිකිණයව වකයුම වසෂෙසෂ කුර ිැකෙම කරමැසමාපය බව වගයම  

• කුරවව (Cinnamomam zeylanicum Blume) ගධපන පේ යකපි තන ක බස අධතයනය  

• ගබඩපකිණ වා කුර ෙපොතවව වවධ ෙිිමන මටවම වවි. කකරජව  ණපතමය නකණය යුම  

• කුරවව  සඹු රල කදවෙම ෙිෝගය නසප (BRRD) කුර වගපවව වන බවපෑම අධතයනය යුම     

• කුරවව (Cinnamomum verum) වකධනය  ප අසෂවැයන ෙකෙිර සලෆක අඩං  ෙපොෙ ොි  

ෙය ෙමය ව වන බවපෑම අධතයනය  

• කුර වව වකධනය  ප අසෂවැයන ෙකෙිර ෙිෝපණ රවත  ප කපබනක රවතවව වවධ අවපපිවව 

බවපෑම අධතයනය කුම 

• කුරවව ෙපොත අසෂවැයන ස   පලෙබෝධ  ප ෙවඩ ෙිෝගවව  පනාපයක බව ෙකෙිර වවධ කපපපස 

කමවව බවපෑම අධතයනය යුම  

• කුර වකධනය  ප අසෂවැයන ෙකෙිර ෙපොෙ ොි ෙය ෙම කපව සමපෙවය ව වන බවපෑම 

අධතයනය  

• අර ඩව කුර අසෂවව ෙනකම ක බස වගයම 

• මැාිව ගෙදශ සා ප ෙිෝිපගත කුර ගෙභා (ෙපළ) වගයම  

 

5.3.2 ගම්රසෂ 

• වවධ පැ කඩ සවක්ය ගම්රසෂ ි ද යුෙම වතපපෘ ය (NARP ) වතපපෘ ෙය ප ි ිව අිිමැි 

කවපපෙය ෙපොල යවෙත ෙකොවස) ෙිෝිපගත ගම්රසෂ වගප ාකශ ප ි ිව අිිමැි කවපපය සා ප 

ොරබම යුම  

•  ිසෂ  ප පිසෂ අත මකය වබප ගත ගම්රසෂ පැළ වව ඒකක වකගඵවයක අසෂවැයන සැසසම  

• ගම්රසෂ සස ප සජව යධපිකයක ෙවස ෙපොල ගස  පවිප යුෙම වභවය අධතයනය  

• ගම්රසෂ පැළ සා ප ගැෙනන බරය මපධත සංවකධනයව කි ා යයප, ෙපොසෂපිසෂ  ප මයෙකොියසප 

ෙයොාපගැ ම   

• ගම්රසෂ වවධ කපපපස  මටවම එර වයන සංවකධනයව  ප අසෂවැයනව ව  බවපෑම අධතයනය  

• වවධ කෘෂ-පපරසරක කවපප තවි.   ගම්රසෂ වකධනය, මල  ප ඵව  වගැ ම ස  අසෂවැයන 

ෙවනසෂවම ක බා අධතයනය  

• ගම්රසෂ යධපික ශපකය ෙමෙ යවෙමය එර ඵවාපවකධනය සා ප සමපත භපවි කපකයකිමිපව 
ි ද යුම  

• ගම්රසෂ කෙ ෂිේ සෂථපපනයව, වකධනයව  ප අසෂවැයනව කකර ෙවසමපපානෙය බවපෑම  
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• වවධපකපි  කැප අත මකය බරකළ ෙිෝපණ රවත ගම්රසෂ වයන සංවකධනයව  ප අසෂවැයනව 

ාකවන බවපෑම න

• ගම්රසෂ මල  ප ඵව  වගැ ම ෙකෙක පපංශ ෙිිමනෙය බවපෑම න

• ගම්රසෂ ින නුක අත පැළ  ප පවක ෙිෝකි පැළ වකධනය  ප අසෂවැයන සමග සැසසම  

• ගම්රසෂ ගධපන ෙකොව අපනයන කෘෂ ෙබෝගයයේ වවධ පස අසෂවව කව ත අවසෂථපවවි කකරජව 

අපවේනය නකණය යුම  ප එය පපවනය  

• නයටෙය රවපෙය ගම්රසෂ වකධනයව  ප අසෂවැයනව ව  බවපෑම වමකශනය  

• පපංශ වකිණ ස  ගම්රසෂ වකධනයව  ප අසෂවැයනව යවිණ ෙබෝගයයේ බවපෑම  

• ගම්රසෂ පේ ක  ගැයවමව ෙ ෂතවන පපංශ වකිණ පපවනය සා ප සසස ්ෙව ාකශකයක  රනප 

ගැ ම  

• ගධපන ගම්රසෂ වගප ෙකෙින ගෙදශයයර ෙගොවයේ අෙවවකිණ  ැපුම ක බස අධතයනය  

• ගම්රසෂ කෙ ෂිේ සෂථපපනෙය  ෙයොාන පපංශ යකළන පැළවෙම ග ශිය ෙකෙක බවපෑම  

• ගම්රසෂ වව මල  වගැ ෙම අයිමවෙශෂි වවධතවයව ෙ ෂතවන අාෘශත යපයේනය ක බස 

වමකශනය  

• � වපංෙකය ගම්රසෂ සස ප භෙගෝකය ාකශක ව  යුම 

• � වංකපෙු ගම්රසෂ වෙශෂි යයේ ිසපයනක සං  ෙය වවධතවය  

• ගම්රසෂ වප ෂිප ග කපි කටවවයක සැවසම යුම  ප නකමපණය  

• කපව ණ වපරියයව අවගි වෙම  පකමයක ෙවස ගම්රසෂ වව ඵවාපයිපව නැංවමව පපංශ ෙව 

සංිකිණ කම  ප ශිත වාතපතමක කළමනපකිණ භපවි යුම ක බස අධතයනය  

• ෙපොෙ ොි  ප ෙව සමපපානය පරු ගම්රසෂ වව වසි නිප මල  වගැ ම ස  අසෂවැයන ෙකෙක 

ව  බවපෑම  

• ෙද්ය  ප පැන ක පරු ගම්රසෂ වගයම  

• වපදෙ පැළ න ෂිපපානය සා ප ගම්රසෂ සි ගචපිණ කම වගයම ( ණ බමබ කමය, පසෂ ෙගොඩැල 

කමය, ෙපොල ය බව කමය) 

• කපබනක ිතතව යවෙත ෙිෝිපගත ගම්රසෂ ාකශ වගයම  

 

 5.3.3 ෙකොෙකෝවප 

• ෙකොෙකෝවප (Theobroma cacao)  බෙ  යනක  ව  යුම න

• කළමනපකිණ ය ක ෙවත වතු ඒකපබදධ පපංශ  ප ශපක ෙපෝික කළමනපකිණය �යපවලයක 

මකය ෙපොල  ප ිබක යවෙත ෙකොෙකෝවප වව ඵවාපයිපව නැංවම 

• ෙකොෙකෝවප ෙගැ මකණපව (capsid bug) ග ෙිෝධ වගප ාකශ ෙිෝිප ගැ ම  

• නසු ෙකොෙකෝවප ඉඩම ක සැකසමව ෙකොෙකෝවප ෙවල ෙයොාපෙගන පපංශ යකළනයක බරයුම  

• රල වදාැ ෙකොෙකෝවප වව කෙ ෂිේ කපකයසපධනය වගයම  

• ාැනව  ෙබන ෙකොෙකෝවප ෙපළවල කප ඩ කි කෙවෝන  යනක  ව යුම  
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• වවධ ෙදශ ණ කවපප සා ප වවධ ෙකොෙකෝවප ෙපළවල වගයම  

• ෙකොෙකෝවප නපව ෙයොාපෙගන වයය  ප වනපයර නපාවම  

• ෙකොෙකෝවප ෙපන පවසෂමය ෙපොල යවෙත වගයම  

• ්ෙ වගපෙු  ඉ ළ අසෂවව වබපොන ෙකොෙකෝවප ෙපළ ෙිෝිප ගැ ම බදධ යුම  ප රල වදාැ අත 

කැබල මකය ෙිොග ගචපිණය පස යුම  

• ෙකොෙකෝවප කෙවෝන බෙ  යනක  ව  යුම 

 
5.3.4නෙකෝකන

• ප ි ිව අිිමැි කවපපෙය ෙපොල අිි වැවමව ෙිෝිපගත ෙකෝක ාකශ වගයම  

• ෙකෝක බාර ලවප පපවනයව ෙබ ෙවරයප ාපයපනප භපවි යුම  

• ෙකෝක බාර ලවපව ්ෙව පපවකෙයක ෙසොයප ගැ ම  

• ෙකෝක බාර ලවපව   වක  සැවසම යුම  

• විබකප ෙකෝක කපබනකව වැවෙම රෙවෝපපයය  

• කැවෙමෝක ෙකෝක ෙපළපත වගයම  

• ගධපන ෙිෝග  ප පලෙබෝධ ග ෙිෝධකිපව, අසෂවැයන  ප  ණපතමය අවව විබකප ෙකෝක 

ෙිෝිපගත ාකශ වගයම  

• � වංෙකය ෙකෝක සා ප භෙගෝකය ාකශක ව  යුම  

•  විබකප  ප ෙිොබසෂවප ෙකෝක විණයයේ කැෙෆෂය ගමපණය නකණය යුම  

• ෙකෝක බැ මව කඩප  පකිණයක වැැි ද යුම  

• විබකප ෙකෝක ෙිෝිපගත ාකශ  ප ොරබම වව ෙපළපත වගයම 

 
5.3.5 කිාරං න

• � වංකපෙු වල කිාරං  වෙශෂි රසෂයුම, කප ඩයුම  ප ොරබම යුම   
(කිාරං  ෙිෝිපගත ාකශ ෙපනමය වඟල සවකද නකණය යුම)  

• පැළ මැකකපව එෙිරව කිාරං  වලාකශ වගයම න

• මෙ ෝග  යවෙත ප ත  චචතවවව වගප යුම සා ප කිාරං  ෙපළවල වගයම න

න
5.3.6 කිපබ 

• මැාිව කිපබ පේ පින ෙිෝගය පපවනය යුම න

• කිපබ මල  වගැ ම  තෙතෙනය යුම සා ප ශපක වකධක යපමන ෙය ම  

• කිපබ මල  ව ගයනප කපවෙය  ව වන අරිකි කපළ ණ ිතතවවවි පසවන ෙබෝග  පනය 
ගණනය යුම 

න
5.3.7  සපිකකප 

• බදධ සපිකකප  විණයය  කෙ ෂිේ වගයමව වකයුම  

• සපිකකප පේ  ැකයපෙම ෙිෝගය පපවනය යුම 
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• සපිකකප ෙගැ ොපු යුෙම යයේයක සෑ ම 

• ත  සෂථි ෙවස වයළෙම  සපිකකප වව වකිණ  රනප ගැ ම  

• රු එ ෙයය ස  යපය�ක වයළන තළ වයළම සංසයානය යුම 

• සපිකකප  නපවසෂථ ගපෙිෝ ණය 

• සපිකකප පේ  ැකයපෙම ෙිෝගය සස ප භපවි කින කමවව කපකයකිමිපව වගයම 

 
5.3.8  ෙගොිකප 

• වවධ පිිියය සරිව පහවන වා ෙගොිකප බදධ පැළ ස  බෙ පැළ කෙ ෂිේ වගයම 

• ෙගොිකප  ඵවෙය ිසපයනක  ණ  අධතයනය යුම. 

• ෙගොිකප  වලය අගය එකත කළ න ෂිපපාන සැකසම. 

 
5.3.9  බවත 

• බවත  ෙපන ාකශ එකත යුම,  කෙ ෂිේය තළ සෂථපකි යුම ස  වගයෙම පුකිණය 

• අකධ වශෙයය නුසෂසන වා  ා යයප  වකලප ෙපෝික ගභවයක ෙවස බවත වගපෙු වකධනය ස  

අසෂවැයන ෙකෙිර  ෙකෙසෂ බවපපයෙයාැය අධතයනය යුම 

• “මපෙයු  බවත”,  “මව බවත ” ස   “ිවාු  බවත ”   සමග අඅෙනනය යුම ස  ඒවපෙය  ඉිර 

පිමපිපවයේ  අසෂවව  “ ිවාු  බවත ”   සමග  සංසයානය යුම 

• ින යධපික බවත වගප සස ප ොපපකිෙමයත ෙපොෙ ොි නකෙදශය වගයෙම පුකිණය 

• බවත බැකහරයප ෙකොළ අංගමපිය පපවනය සස ප ෙද්ය කම ෙයොාප ගැ ෙම පුකිණය 

• ෙපොල  යවෙත වගප කින වා බවත සස ප ෙිොක  ෙෆොසෂෙපට ෙපොෙ ොි වව රපවතිපව වැැ යුමව 

මයෙකොියසප ෙයොාප ගැ ෙම පුකිණය ස  ෙවළසෙපොෙළෂ ව  සලෆක කු ෙයොාප ගැ ෙම 

පුකිණය 

• අපනයනය සස ප ෙයෝගත බවත න ෂිපපානයව ගශසෂථ  ෙසවණ  මටවම  පුකිප යුම  

• බවත වව මසු වකකශන  ණය ක බස අධතයනය 

• බවත නපවසෂථ වගපව 

 
5.3.10  ඉඟු 

• ඉඟු  භගි කසව (අවයව)  පන කින ෙකොිෙපොත කෘ්යප ඉඟු පැළවමව  ස  එර  අසෂවැයන 
ෙකෙිර  බවපපන අයාම අධතයනය යුම 

• වවධ කෘෂ පපරසරක කවපපයයර ඉඟු වගපෙවය ඉ ළ අසෂවැයනක වබප ගැ ම සස ප වගප යුමව 
ෙයෝගත කපවය  ස  වගප පිිිය ෙසොයප බැකම ක බසව අධතයනය යුෙම වතපපෘ ය 

• ඉඟු වගපව සස ප බවපපන ගධපන ෙිෝග පපවනය යුෙම වතපපෘ ය 

• අර ඉඟු  ගබඩප යුෙම සසස ිතතව  රනප ගැ ෙම  වතපපෘ ය 

• ඉඟු ස  ක  පැළවම සස ප ගබඩප ිතතව වව බවපෑම අධතයනය යුම  

• කපබනක ෙපොෙ ොි  වවධ ගමපණයය ෙය ම වවධ ඉඟු ගෙභායයේ අසෂවැයන ෙකෙිර ව  

බවපෑම අධතයනය යුම 
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5.3.11  ක  

• පැළ යුමව ගයනප ක  අවෙය ගමපණය එර අසෂවැයන ස   ණපතමය ෙකෙිර බවපෑම අධතයනය 

• ෙද්ය ක  ගෙභායයෙගය  ෙවළසපළ සස ප වඩප සසස ක  කු න ෂිපපානය ස  ක  අව වලය  

“කකය ්ය”  නසෂසපිණය ක බස අධතයනය යුම 

• ක වව වකධනය ස  අසෂවැයන ෙකෙිර වවධ වසය භපවිෙය බවපෑම අධතයනය යුම 

 
5.3.12  ෙවනත කුද 

 
• මයෙකොියසප යධපිෙයය ්ෙව ෙපොෙ ොි න ෂිපපානය, ටයෙකොඩකමප ස  ප ෙඩොෙමොනපසෂ 

ෆෂෙවොිසයසෂ  යධපිෙයය ්ෙව පපවන කපික සැකසම ස  ඒවප  ණනය යුෙම වතපපෘ ය 

• ම පපරමපණ  නපවසෂථ එනසපල,  ගම්රසෂ,  ඉඟු,  ක   ස  කුර  ණනය යුම සස ප  නව 

ිපකිණයය  රයවප  ෙම  වතපපෘ ය 

• වවධ පිිියය යවෙත වකධක ගචපිණය කින වා  මැකඩ්යප  ශපකෙය  වකධනය  ප අසෂවැයන 

ක බස අධතයනය යුම 

• � වංකපෙු අපනයන කෘෂකකම ෙබෝග පැ ු ව  ෙමගප කළපප ක බස ැාවල ප යම 

ප යමගිෙකොව අවසපන යුම  

 
5.4 පකෙයිණ  අංශෙය අෙනකත කපකයයයේ  ගග ය  

5.4.1 පෙවොලකවය ෙප ක කුර  පකෙයිණ  මධතසෂථපනෙය සංවකධන කපකයභපිය 

න
• 2012 වකිෙය  කුර පකෙයිණ මධතසෂථපනයව ඉිප වශපව අුපපුවකව පැව  කුර ක බසව 

නබද මධතසෂථපනයක යිමභ කින වි. 2015 වකිෙය  එම නබද මධතසෂථපනය තළ කුර  

පපකශවකුවය  627 ොෙනක සපකථකව නබද යුමව  ැය වය. එර  කුර ිවයනය සස ප පසෂ 

ින මැඩරු 09 ක ා,  ොින වැඩරු 03 ක ා එක ින නබද වැඩරු 11 ක ා වශෙයය නබද ින 

993 ක පවතවප වි.  මව අමිිව කුර කකමපයිය ක බසව ෙිොිතු වබප ගැ ම සස ප 

නදගවයය 113 ොෙනක ෙමම නබද මධතසෂථපනය සමග සමබයධ ව වි. 

• ශිත වාතපව සස ප නව වාතපගපියක ස  ෙබෝග වැැි ද යුම සස ප ැ ඒකකයක ඉියුම සස ප 
ුකයල ්ලයන 10 ක වැයෙකොව  ෙි. 

• � ගැරද  ප � වෙය කුර  ගෙභායයේ  වකධක  ගචපිණය කින වා  පැළ  5000 ක ා බෙ පැළ 
4200 ක ා න ෂිපපානය කින වි. 

• ොපපකිෙමයත  වතපප  ෙසෂවපවව සමබයධව  ගපලව,  මපිි  ප  මබයෙිොව  යන 
ිසෂ�කකයයර  පැළ ස  ක යුෙම වැඩසව ය  ප සමබයධ ව වි. 

 
 
5.4.2 නපිමමව බවත  ප අතු ෙබෝග පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය  සංවකධන �යපවලය 

• අකකි 02 ක භ් භපගයක තළ ෙපොල යවෙත පයුම  අපනයන කෘෂෙබෝග අයිකගිෙකොව  

 ාතපනයක නකමපණය යුම 
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• ෙිත කවපපය තළ ෙව ව නය ි ද ෙකොව අකකි 03 ක භ් භපගයක තළ යතල  ප නවක බෙ 

 ාතපන කරහවම 

• අකකි 05 ක භ් භපගයක තළ ෙපොල යවවගපවක ෙවස සෂථපකි කින වි. 

• කුර පැළ 900 ක,  බදධ ෙගොිකප පැළ 100 ක,  බදධ සපිකකප පැළ 50 ක ස  කිපබ පැළ 25 ක 
වගප ෙකොව  සෂ බම අකකි 03 ක භ් භපගයක  සංවකධනය යුම 

• අැ  10  x  60  ගමපණෙය ිවපය පැළ ගෘ  02 ක යුම 

• පකෙයිණ කෙ ෂිේ සස ප වසුම ෙව සමපපාන පදධ යක  සෂථපකි යුම 

• පකෙයිණ   ප සංවකධන කෙ ෂිේ  සස ප  නපම නවු (20 ක)  සව යුම 

• ෙිෝපණ  රවත වබප ගැ ම සස ප බවත පපත  40 ක සෂථපකි යුම 

• යාකශ වගපවය ෙවස ඉඟු පපත  36 ක ා,  ක  පපත  13 ක ා, සෂථපකි යුම 

• බවත ා  වබප ගැ ම සස ප වතපපෘ යක යිමභ යුම 

• අපනයන කෘෂ ෙබෝග සරි අතු වගප වතවත කෙ ෂිේ 15 ක සරි ෙපොල අකකි 60 ක නඩතත 

යුම 

 
5.4.3 මපිෙල මධතම පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය සංවකධන �යපවලය 

• ්ෙව ිපකිණ වාතපගපිය සස ප ෙෙල ගෙලරන  ඒකකයක (New jel documentation unit ) 

ප සකම වබප ගයනප වි. 

 
5.4.4  මපිෙල ෙපොල සමග ෙගවත වගප යාකශන 

• මපිෙල පකෙයිණ මධතසෂථපනය තළ  ෙපොල සමග ෙගවත වගප යාකශනයක  සෂථපකි යුම. 

• මැාිව අිිමැි කවපපය තළ ෙපොල සමග ෙගවත වගප යාකශනයක ෙවස  අපනයන කෘෂ ෙබෝග 

වගප යුෙම අිරදය  වගප ෙනොකින වා  අකකි 03 ක භ් භපගයක  තළ ෙපොල පැළ සෂථපපනය 

යුම . 

• භපවියව ගි ෙනො ැය ිතතවෙය    කමකු නව නවපස 03 ක ග සංසෂකිණය කින වි. ඒ 

සස ප වයාම ු. 1 746 165.00 ය. 

• ක ඩසපෙල  ප පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය ිවපන සස ප ු. 317748.00 ක වයා්ය අැ  60 X  18  

X  08  ගමපණෙය  ාැල ගෘ  02 ක සෂථපකි යුම. 

• මැදකරයන ගපෙද්ය ෙලකම කපකයපවෙය සමබයධකිණය ව ව ු. 65,000/= ක වයා්ය 

ගධපන ේටහෙු රි කවය ග සංසෂකිණය යුම. 

 

5.4.5 ෙප ක ගාකශන ස  වැඩරු 

ිපකිදක ක්හ සා ප අවශත පරි ොපපකිෙමයත නෙයෝෙනය ාකවන වි. 

• පපරසරක  ප නනකෙන ය බවශක  අමපිතපංශය මකය සංවධපනය කින වා කපව දක 
වපකයපසයයව රබණ ම සා ප ග පත  සකසෂ යුම යන මැෙයය පවතවන වා ොිනක 

වැඩරුවක සා ප අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව නෙයෝෙනය කින වි. 
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• පපරසරක  ප නනකෙන ය බවශක  අමපිතපංශෙය පවතවන වා ොින ්ෙව වවධතව වැඩරුව 

නෙයෝෙනය කින වි. 

• ගයෙනෝුෙු පැවෑව ෙපන සමපත මධතසෂථපනෙය පවතවන වා ප ෙබෝධ නපශක  ප ක්හ රසෂවම 

නෙයෝෙනය කින වි. 

• CARP වතපපෘ ෙය අඅෙනන ක්හව නෙයෝෙනනය කින වි. 

• කපව ණ වාතප ොපපකිෙමයතෙු ෙමෝසම සැප වපිය නෙයෝෙනය කින වි. 
 

5.4.6 මපිෙල මධතම පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය "ෙප ක කු බු  ාතපනෙය සංවකධනය" 

න

• 2015 ජල 04  වන ින කෘෂකකම  ප වපරමපරග අමපිතපංශෙය අවග ය ව ව මපිෙල පකෙයිණ 

මධතසෂථපනෙය    තසවපකපිෙයය  ප නව වශෙයය ෙප ක කු බු  ාතපනය වවෘි කින වි. 

• එම වකිය නිප ෙමම කු බු  ාතපනය නැිඹමව පැ්ද ොසෂ වොසෂ සංචපිකයය වපය ිෙට කු 

බු කෙ ෂිේය ඉ ළ නැංවම සා ප ෙමම ෙප ක කු බු  ාතපනය ත ය වශපව ෙමෙ වික පසැ බව 

වගයමව වක කින ව . 

• 2016 වකිය සා ප ෙප ක කු බු  ාතපනෙය ඉිර සැවැසෂම ෙවවෙවය රාල ග පපාන වබප 

ගැ ෙම අිරදය ගපථ්ක කකමපයි අමපිතපංශය ෙවි නව වතපපෘ  ෙයෝෙනපවක ඉිරපත කින 

ව . 

 
5.4.7 පකෙයිණ නවධපර ම ඩවය පැළ ස  ක යුෙම වැඩසව නව සැපය ාපයකතවය 

මපිෙල ිසෂ�කකය තව පැළ ස  ක යුෙම වැඩසව ය 24 ක සා ප ාපයකතවය සපයප වි. 

 
5.4.8 පකෙයිණ කපකය ම ඩවය ෙමෙ යවන වා නබද වැඩසව ය 

පකෙයිණ �යපවලයව අමිිව මපිෙල පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය කපකයම ඩවය ෙමෙ යවන වා 

ාැවවත යරෙම  ප නබද යරෙම වැඩසව ය 5.4.8.1. ස  5.4.8.2 යන ව  වලය ාකවප වි. 

 
5.4.8.1 ව ව: මපිෙල පකෙයිණ මධතසෂථපන  නවධපර ම ඩවය වපය ෙමෙ ය වන වා ාැවවත යුෙම 

ස  නබද යුෙම වැඩසව ය 

 

ග වපාය ගමපණය 

වශෂව වාතපව පසය 226 

ෙගොවබ 50 

සංවකධන නවධපරය 60 

ැපෙවෝමප පසය 50 

NVQ  පසය 60 

පපසැල පසය 110 
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5.4.8.2 ව ව: මපිෙල පකෙයිණ මධතසෂථපන  නවධපර ම ඩවෙය අධකිණය යවෙත වවධ අධතපපන 

යයින වව පසය වපය පස කළ පුකිණ ස  වුනව වබප  ව  නබද  

න

 

 

 

 

 

 

 

 
• මපිෙල පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය නවධපරය වපය ිවපය කළමනපකිණය  ප ඉ ළ 

 ණපතමෙයය  ත ෙිෝපණ රවත න ෂිපපානය ක බා නබද වැඩසව ය 02 

• ගම්රසෂ  වගපෙු  ෙසවණ පපවනෙය වැාගතකම ක බා නබද වැඩසව ය 02 

• ෙකොතමෙල සංවකධණය  ප ජව මටවම ඉ ළ නැංවෙම වතපපෘ ෙය ෙගොවය සා ප නබද 

වැඩසව ය 02 

• වෙදශ සංචපිකයය සා ප මග ෙපයවයනය ෙවස නබද වයනය සා ප මධතම පළපත ෙවළස 

වතපපපි  ප සංචපික කව ත ොපපකිෙමයතව වපය සංවධපනය කින වා “මධතම පළපි තව  කු 

බු  ාතපන ස  ෙගවත වගප කළමනපකිණය  “යන මැෙයය වෙශෂි ෙදශණයක පැවැතවමව ාපයක 

වම 

•  තු නැෙගනරි පළපත වවා ෙපෙළොයනුව  ප කැයිපව යන  ගෙදශ වවා ඉඟු වගපව ක බා 

නබද වැඩසව ය 05 ක පැවැතවම 

• අපනයන කෘෂ ෙබෝග සමබයධ ැ ගශෂන නුකිණ ගැවු  සනප ගැ ම සා ප කෙ ෂිේ චපරකප 02 ක 

සංවධපනය යුම 

 
5.4.8.3 නපිමමව බවත  ප අතු ෙබෝග පකෙයිණ මධතසෂථපන වපය 2015 වකිෙය  බවත වගපව ක බාව 

ාැවම     ප ිපකිණය ෙගොවයව වබප ම 

• නබද වැඩසව ය          -   07 

• ස භපකැ ෙගොවය ගණන         - 236 

• සිකථන මපකගය වසෂෙසෂ ාැවම වබපගත ග වපාය       - 162 

• බවත  ප අතුෙබෝග පකෙයිණ මධතසෂථපනයව පැ්ණ ාැවම වබපගත ග වපාය  - 287 

 

5.4.9 රපවපර   ප  වය වසල වැඩසව ය 

රවින අුණැලව වැඩසව න  - රපවපර  වඩසව න 

ප ි ස ය ෙතමපවය යවෙත වැඩසව ය 04 ක පවතවප වි. 

ග වපාය ගණන 

වශෂව වාතපව පසය 17 

ැපෙවෝමප පසය 01 

ිපකිණ වාතපව පසය 04 

කෘෂකපක්ක නබද මධතසෂථපනය 03 

ෙවනත 02 
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1. ෙප ක කුබු  ාතපනය 
2. ගම්රසෂ රසය රයල යධපිෙයය ෙිෝපන රවත වබප ගැ ම 

3. සපිකකප බදධ පැළ වගපවක වැාගතකම 
4. පැඟර වගපව ක බස වැාගතකම 

 

5.4.10 නපිමමව බවත  ප අතු ෙබෝග වගප මධතසෂථපනෙය පකෙයිණ නවධපරය ස භපක ැ ෙද්ය සංචපි 

ක බස වසෂිි 

න

1. ම ඉවපපලවම කරව කෘෂකකම ොපපකිෙමයත කෙ ෂිේ ෙබෝග පකෙයිණ මධතසෂථපනෙය  
පවතවන වා වකෘ  අඅෙනනය සා ප ැ නබද වැඩසව නව ස කපි අධතකි එසෂ.අය.ස. පලවප 

්ය ස භපක වය. 

2. ස කපි අධතකි  එසෂ.අය.ස. පලවප ්ය ෙකොළඹ � වංකප සංවකධන  ප පරපපවන යයිනය මකය 

පවතවන වා වපකිප ලවෙම  ැයයපව වැැි ද යුෙම නබද වැඩසව නව ස භපර වය.                

( 2015.11.23 - 2015.11.24 ාකවප) 

3.  ස කපි අධතකි ෙක ඩ. එම.  යාකශන ම ත්ය ෙකොළඹ � වංකප සංවකධන  ප පරපපවන 
යයිනය මකය පවතවන වා වපකිප ලවෙම  ැයයපව වැැි ද යුෙම නබද වැඩසව නව 

ස භපර වය. ( 2015.11.23 - 2015.11.24 ාකවප )  

4. ස කපි අධතකි ෙක ඩ. එම.  යාකශන ම ත්ය ෙකොළඹ � වංකප සංවකධන  ප පරපපවන 

යයිනය මකය පවතවන වා ෙවනසෂවන කපව ණය  රෙු පරසි පදධ  පවතවප ගැ ම ක බා ැ 

වැඩරුවව ස භපර ුවපය ( 2015.04.05 පව 2015.04.15 ාකවප )   

5. ස කපි අධතකි ෙෙ.ඩ.එම.ප.ව.ිසපනපයක ්ය ෙකොළඹ කකමපයි නබත යයිනෙයි (අය.හ.අය ) 

පැව  ෙද්ය  ප වෙද්ය ෙවළාෙපොළ සා ප ු  ණපතමෙයය  සසෂ කුබු න ෂිපපානය සා ප ැ 

වැඩරුවව ස භපර වය. (2015.10.29 ින) 

6. ස කපි අධතකි ෙෙ.ඩ.එම.ප.ව.ිසපනපයක ්ය ෙයවකධනනි වශෂව වාතපවෙය පැව  නෙිෝර 

මනසක සස ප සෂවභපවක න ෂිපපාන යන මැෙයය වැඩරුවව ස භපක වය. (2015.12.17 ින) 

 

5.4.11 ෙිෝග  ප ප ෙබෝධ පපවනය 

පැවෑව සංිකිණ ෙසෂවපව 

ප ි ව ෙු සා ය ෙකොව ව  නබද වැඩසව ය කෙ ෂිේ ින  ප කෙ ෂිේ චපරකප සංවධපනය ෙකොව ෙබෝග 

වව ෙිෝග  ප ප ෙබෝධ පපවනය ක බා ාැවම වකධනය  කින වි. මව අමිිව කපකයපව සිකථනය,ෙංගම 

සිකින  ප 1920 ෙගොව ස න සිණ ෙසෂවය වසෂෙසෂ ෙගොවයේ වගපවව ෙිොග  ප ප ෙබෝධ පපවනයව 

ාපයක වය. 
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5.4.11.1 ව ව: නබද වැඩසව ය කෙ ෂිේ ින  ප කෙ ෂිේ චපරකප සංවධපනය ෙකොව ෙබෝග වව ෙිෝග  ප 

ප ෙබෝධ පපවනය ක බා ාැවම වකධනය යරම ක බා වසෂිි 

ෙබෝගය ෙිෝගය/පලෙබෝධය නබත වැඩසව ය 
ගණන කෙ ෂිේ ින කෙ ෂිේ චපරකප 

 
සපිකකප 

පේ පින ෙිෝගය 02 03 02 
සස රල ෙිොගය   01 
කා  ලවප   02 

ගම්රසෂ 

ෙකොළ කඩපවෙම ෙිෝගය 01  01 
ෙස්ය මැවවම   01 
ඉකමනය මැවවම  02 01 
ෙවනත   01 
ගම්රසෂ කස  ලවප   01 

කිබ 
පේ අංගමපිය /පේ  ැකෙම 
ෙිෝගය 01 01 02 

රල කදවම   02 

ඉඟු 
 අව කද වම / නලල පේ 01  03 
ියෙසෝම මැසෂසප   07 

පයුම අපනයන 
කෘෂ ෙබෝග 

ිවපය ෙිෝග 01   
ිවපය ප ෙබෝධ 03   

එකතව 09 06 24 
ග වපාය ගණන 300 200  
 

5.4.12 ෙිෝපණ රවත නකත යරම 
 
5.4.12.1 ව ව : ෙිෝපණ රවත නකත යරම (පකෙයිණ අංශය) 

ෙිෝපණ රවත ගමපණය 
ගම්රසෂ පැළ 11,354 
නවක පැළ 2,614 
නවක බෙ 66,200 
ෙකොක පැළ 4,875 
ෙකොෙකෝවප පැළ 978 
යතල පැළ 110 
සපිකකප පැළ 564 
පැකර මපනප 285 
කිපබ පැළ 1,330 
කුර 47,000 
කු යතල 32 

න

5.4.13 ෙවනත පකෙයිණ යයින සමග සමබයධ ව  කිව වබන පකෙයිණ වතපපෘ  

1. ෙකොළඹ වශෂව වාතපවෙය ශිත වාතප අංශය සමග යක.ා./2011/ඒ.ා./06 ග පපාන යවෙත පස කිව 

වබන කිරජවය ෙයොාපගන්ය ෙපොසෂෙපට ෙපොෙ ොි රපවතිපවය වැැයරම යන වතපපෘ ය ෙමර 

ගධපන පකෙයික ෙකොළඹ වශෂව වාතපවෙය යචපා ස.එම. නපනපයකකපි ්ය වන අිි  ප 

පකෙයික ෙවස අපනයන කපෂකකම ොපපකිෙමයතෙු යචපකයය එච.ඒ .සමනෙසෂන ම ිප ස  

යචපකයය ඩ.එය. සමිවි ම ිප කව ත කිය. 

2. පරසි  ප නනකෙනනය අමපිතපංශය  ප කෘෂකකම ොපපකිෙමයතව එකව ්ෙව වවධතව 
සංිකිණය සා ප ු වතපපෘ ය  
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5.5  අපනයන කෘෂ  ෙබෝග සමබයධ යක්ක ස  ෙවළසෙපොව සමකිණ 

5.5.1 අධතයනය ස  සමකිණ 

5.5.1.1 සපිකකප ෙවළසෙපොළ ක බස සමකිණය 

අපනයන කෘෂකපක්ක ෙබෝගයයර ගධපනම ෙබෝගයය ප  අිරය එක ෙබෝගයක ෙවස සපිකකප ෙබෝගය 

 සයවප ිය  ැය අිි වකිමපනෙය   ෙමම ෙබෝගය සස ප පව න ෙවළසපව ්ව ප ව යපෙම ගවනිපවය 

සපිකකප වගප කින වශපව ෙගොව කරසකේ ගෘ  යක්ක ිතතවය සා ප ාැැ බවපෑමක පස කි වි. ෙමම 

වපිපවිණෙයර පසබම  රනප ගැ ම ස  ්ව ප ව බැසමව ෙ ෂත  රනප ගැ ෙම අිරදය යක්ක 

පකෙයිණ අංශය වපය 2014 වකිය සස ප අධතයනයක පස කින වි. සපිකකප ර පසකය වසි 13ක 

ෙගොවපව ්ව  ප අයිකෙප ක ෙවළාපව ්ව, අපනයන පරමපව  ප වවනපකම ක බස  ලක අධතයනය 

ත ය වබප ගත ග ඵව මකය පැ ැි  වවෙය පසකය වසි කපය තළ   ෙගොවපව ්ව  ප අයිකෙප ක 

ෙවළසෙපොළ ්ව ප ව බැසෙම ගවනිපවයක ාකනව ව  බවය. 

ෙමම ිතතවය ිව සිවත පැ ැි  කි ගැනම සස ප නෙපකවය ,  පරසෂපතතව , අකිණ ස  යවවවි  යන 

ගෙදශයයර ෙගොවය 40 ොෙනක ස  ගැදමකුවය 60 ොෙනක ස භපක කි ගන්ය කෙ ෂිේ අධතනයක 

පස කින වි. අයිකෙප ක ්ව බවපෑමව අමිිව, සංවධපනගි ැ අිිමැි ෙවළරය වපය අු ්වක 

ෙගවම  ප නශෂචිව ෙෙෂදකළ න ෂිපපානයයර පව න රඟය යන කුද සපිකකප ්ව ප ව යෑම ක බසව 

ෙමම අධතයනය ත ය  රනපගත ගධපන ෙ ෂත සපධක ෙු. ෙමර   ිවසිවත අනපවිණය කි ගි  ැය 

ුෙය ෙද්ය සපිකකප ෙවළසපමව විැම වෙද්ය ෙප කයය මැි ත වන අිි වුය ඉ ළ  ණපතමක 

බවය  ත සපිකකප ගමපණවත ැ ඉ ළ ්වක යවෙත ්ව  ගැ මව කැමැතික ාකවන නරත වශපව 

ෙද්ය ෙවළරය කරසක  ණපතමක ිතතවෙයර ෙවනස ක බස ෙනොසවකප සෂථපවි ්වක යවෙත 

නියිිෙයය ෙගවම පස කින බවය. 

ෙෙෂණ  අිි ්ව පිපසය අු  අගයක ගැ ම ස   ණපතමක න ෂිපපානයය පස කින සපිකකප ෙගොවය 

සස ප ගමපණවත අයභපියක ෙනොවැබම යන ෙ ෂත නසප ඉ ළ  ණපතමෙයය  ත සපිකකප නපාවමව 

ෙගොවය  නයසවක ෙනොාකවන අිි ෙෙෂදගි ෙනොකි ෙිොග වශෙයය අෙවව යුම පස කිව වබය. 

සපිකකප එකරසෂ කින සෂථපන ක බස පස කළ නුකිණය ත ය ාැකගි  ැය ැෙය එම සපිකකප  සැළයය 

 ත ගමපණයක ිළි  ප නසෂ යසපිිව පැව  බවය. එපමනක ෙනොව ෙනොෙමු සපිකකප වශපව වශෙයය 

ෙවළසපළව පැ්දෙම ඉ ළ ගවනිපවයක පව න අිි එය සමසෂි  ෙවළාෙපොළ ්ව ප ළ බැසම සස ප 

ෙ ෂතස ගි බවපෑමක ු බව නුකිණය කි ගි  ැය වය. අයිකෙප ක ්ෙවර බවපෑමව අමිිව, 

වකිමපන සපිකකප ෙවළාපෙවර  ණපතමක භපවෙයර අවශතිපවය ක බසව න ෂිපපාකයයේ ෙමයම 

ෙවළසෙපොව �යපකපුයේ පව න සකවවිප  රනප ගැනම  ප  නයසව ස  ඉ ළ ෙෙෂද සස ප ෙ ොස 

්වක ෙනොවැබමත යන කුද  සපිකකප ෙබෝගෙයර සමසෂි ්ව ප ළ වැහමව ෙ ෂත සපධක ව වි. 

න

න
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5.5.2 අපනයන  කෘෂ ෙබෝග ඉඩම ගමපණය 

අපනයන කෘෂකකම  ොපපකිෙමයතෙු 2015 වකිෙය සංෙශෝධි නව වගප ස නපධපි ෙිෝපණ වැඩසව න  

යවෙත ොවන වපරකය සස ප පානම කිගත අපනයන කෘෂ ෙබෝග  භ් ගමපණයය ක බස වසෂිි ප ි 

ව ෙවය පැ ැි  ෙු. (ව ව 5.5.2.1)න

5.5.2.1 ව ව: අපනයන කෘෂ ෙබෝග යධපි ෙයෝෙනප කමය යවෙත නව වගප  ් ගමපණය (ෙ ක) 2015 

ිසෂ�කකය ෙකොෙකෝවප ෙකෝක  කුර ගම්රසෂ  කිපබ සපිකකප  පැඟර  නවක එකතව 

ම වවි 0.4 0.5 3.6 27.7 0.4 5.7 - - 38.3 
මපිෙල  - - 7.5 16.7 - 0.3 - - 24.5 
වවිඑ ය - - 0.3 2.3 - - - - 2.6 
කුණැගව - 0.4 8.3 11.4 - - - 1.4 21.5 
බසලව - 0.8 5.4 26.4 - - - - 32.6 
ෙමොණිපගව 141.1 - 13.7 48.8 - - - 2.1 205.7 
කෑගලව - 0.8 2.3 7.2 0.2 - - - 10.5 
ිතනනිය - - 155 60 15 3 - 20 253 
ෙකොළඹ - - 14.75 2.4 - - - - 17.15 
කුිි  - - 28 0.8 - - - - 28.8 
ගමප  - - 12.6 15.2 - - - 1.3 29.1 
ගපලව - - 54.34 - - - - - 54.34 
මපිි - - 69.3 1.1 - - - - 70.4 
 මබයෙිොව - - 100.4 15.8 - - 17.2 - 133.4 
එකතව 141.5 2.5 475.49 235.8 15.6 9 17.2 24.8 921.89 
 වපෙය : සංවකධන අංශෙය මපපක ගග  වකිපව 

5.1 ව ෙවර කපකයසපධනය  සැවයලවව ගන්ය ස  “2002 කෘෂකකම සංගණනය” පානම කිගන්ය 

2015 වසෙක ිසෂ�කක අවව පහවප ව  බම ගමපණය  ප රු වගප වපසරය ගණනය කින වි.(වරදම 1)  

5.5.3 වසි 2015   ිකෙසෂු කළ අපනයන  කෘෂ ෙබෝග න ෂිපපානය  

ගධපන  අපනයන  කෘෂ ෙබෝගවව වපකෂක න ෂිපපානය සපමපනතෙයය  ගණනය  කිව වබවෙය  යක්කෙය  

වවධ අංශවව අපනයනය,  ෙද්ය පරෙභෝෙනය ( ෙන ෙලරන  ප සංරතප ෙලරන ොපපකිෙමයතව මකය  

වපකිප  කින ඒක නදගව  වපකෂක පරෙභෝෙනය  මි පානම කි ගත  ගෘ සෂථ පරෙභෝෙනය, කපක්ක 

පරෙභෝෙනය  ප ය පි ෙසෂවප  කකමපයි පරෙභෝෙනය )  ප යනයන මි පානමවය. ිසවපෙගන ව  ෙිොග 

 ප වපකිප ෙනොු අපනයය සස ප සැවයය  ත අගයක  ෙවය කිව වැෙි. ෙමම  පකලපනයය මි 

පානමව 2012 – 2015 අිි කපවය සස ප වසෂිෙමයත කින වා අපනයන  කෘෂ ෙබෝග න ෂිපපාන ධපරිපව  

ප  ය ාකවප වි (5.5.3.1 ව ව). 
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5.5.3.1 ව ව: ිකෙසෂු කළ අපනයන කෘෂ ෙබෝග න ෂිපපානය - 2012 /2015 

ෙබෝගය 2012 2013 2014* 2015** 
ෙකොෙකෝවප 513 515 500 457 
ෙකෝක 3,000 2,580 2,674 2,639 
කුර 17,165 17,500 17,600 17,707 
ගම්රසෂ 18,604 28,686 18,660 28,177 
කිසරං  80 50 87 91 
කිපබ 4,009 6,190 3,225 5,253 
සපිකකප , (වසපවපප) 2,002 2,545 2,960 2,750 
නවක 23,450 22,279 22,385 23,524 
බවත 28,200 24,145 24,123 21,524 
පැඟර ෙිල 13 21 35 31 
ඉඟු 14,911 14,075 15,481 17,273 
ක   8,708 11,282 11,351 14,397 

 වපෙය: ෙන සංගණන  ප සංරතපෙලරන ොපපකිෙමයතව  ප අපනයන  කෘෂකකම 
ොපපකිෙමයතව ාති සංචිය *සංෙශෝධි       **ිපවකපලකය 

5.5.4 2015 වසෙක අපනයන  කෘෂ ෙබෝගවව අපනයන පරමපව  ප අපනයන යාපයම 

අපනයන කෘෂ ෙබෝගවව රු අපනයන පරමපව 2014 වකිෙය පැව  ෙම.ෙවො. 60,033 පව 2015 වන වව 

ෙම.ෙවො. 71588 ාකවප පයයව 19.2 යය ඉ ළ ෙගොසෂ වි. අපනයන කෘෂ ෙබෝගවව රු අපනයන යාපයම 

ෙපි වකියව සපෙපකිව 2015 වකිෙය ු.්ලයන 44,451 පව ු.් 61,558 ාකවප ඉ ළ ෙගොසෂ වි. 

(වරදම 02). 

 2014 වකිෙය ප ි වැෙව්ය පැව  අපනයන කෘෂ ෙබෝග 2015 වකිෙය විැම ෙබෝග සැවයය  ත 

ගග යක ෙපයවප වි. 2014 වකිෙය කු ගම්රසෂ ෙම.ෙවො.7,930 ක අපනයන පරමපව 2015 වන වව 

ෙම.ෙවො. 16,656 ාකවප ඉ ළ ෙගොසෂ වි. ෙපි වකියව වවප 2015 වකිෙය අපනයන යාපයම ු. ්. 9,029 

පව ු.්. 19,543 ාකවප 116% ඉ ළ ෙගොසෂ වි. කු ගම්රසෂ වවව අමිිව 2014 ව සපෙපකිව 2015 

පැව  කැප ෙපෙනන අසෂවැයන ෙ ෂත ෙකොව ෙගන ගම්රසෂ ෙිල ස  වලෙයොෙිපය  ඉ ළ අපනයනයක 

පසකි වි.  

කුර අපනයන පරමපව 2014 ව සපෙපකිව 2015 වකිෙය ්ණපතමක වකධනයක ක බඹ කි  බනා 

අපනයන යාපයම 2014 වකියව සපෙපකිව ු.්.17,274 පව 17,959 ාකවප  4 %  ඉ ළ ෙගොසෂ වි. 2014 

වකියව සපෙපකිව 2015 වකිෙය   කිපබ අපනයන පරමපව ෙම.ෙවොය 1239 පව ෙම.ෙවොය 5525 ාකවප 

ඉ ළ ෙගොසෂ වි. එවැනම ිතවයක අපනයන ඉපයම වවා ාැකගි  ැයය. 2014 වකිෙය ු. ්. 1819 

පැව  එය 2015 වන වව ු. ්. 6,405  ාකවප ඉ ළ ෙගොසෂ වි.සපිකකපවව ෙ ොස ිතතවයක පසකය 

කපවෙය පැව  නරත එය අපනයන ඉපැ ම වව ෙමයම අපනයන පරමපෙු ා යය ක වශෙයය පස කය 

වසි ොක තව අු වමක පස ව වි. එෙසෂ නරත වසපවපප අපනයන පරමපව 2014 වකියව වඩප 2015 

වකිෙය 58% යය ඉ ළ කය අිි 3.6% යය අපනයන යාපයම ා ඉ ළ ෙගොසෂ වි.  
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ෙකොෙකෝවප වව අපනයන පරමපව 2015 ව සපෙපකිව   ද ෙවස 2014 වකිෙය ෙම.ෙවො. 2099 පව 

ෙම.ෙවො. 911 ාකවප ප ව ෙගොසෂ වි.අපනයනය රුමනයම වපේ යනයනක ග  අපනයනය වලය  කි 

බැවය අපනයනය ප ව බැපම ෙවළසපළර පැව  ගැවු ස ගි ිතතවයක වය  ැයය. සනුස  ෙවස 

ෙකෝක අපනයන අු මටවමක පවි. රු ෙකෝක අපනයනය ෙම.ෙවො. 24 ක වය. අපනයන යාපයම ුකයල 

්ලයන 24 ය.  

අපනයන කෘෂ ෙබෝග තව පසකය වසි ොෙක   කුංකප වව අපනයන ාපයකතවය ඉ ළ මටවමක පවි. 

2015 අපනයන පරමපව ෙම. ෙවො. 29646 ක වන අිි අපනයන යාපයම ු. ්. 9235ය. පස කය 

කපවපරචේාය සවකප බැකෙම   කුංකප අපනයනය ෙම.ෙවො. 3500 ෙනොයකම වය. එෙමය ම අපනයන 

වව අුව යනයන වලය වැබය  තය. ෙකෙසෂ ෙවිත 2015 වකිෙය වපකිප ව වතෙත ෙම.ෙවො. 9743 ක 

යනයනය කළ බවය. එවැන අු යනයන ිතවයක තව ෙම.ෙවො. 29646 ක ගමපණයක අපනයනය යුමව 

 ැය වම පැ ැිල කළ ෙනො ැය ිතවයය. 

අපනයන ෙබෝග අිි එනසපල පත ගයනප සු අපනයන වකධනයක ෙපයවය. එෙමය ම ෙමම එනසපල 

අපනයනය ා ෙද්ය න ෂිපපානෙයය ෙ ෝ වපකිප ෙනොකළ යනයනෙයය වැබනප ා යයන පැ ැිල කළ 

ෙනො ැය ිතවයය. අෙනකත ෙබෝග අිි බවත අපනයනය පයසෂථපනය යනයනය කින ගමපණය අු වම 

ෙ ෂතෙවය අපනයනය සැවයය  ත ගමපණෙයය අු ව වි. 

2015 වකිෙය  වැනවප ස  ඉඟු අපනයනය වැැ ැ නරත ක  අපනයනය යය ක ෙවස අු ව වි. 

ගම්රසෂ සපිකකප වලෙයොෙිපය, ගම්රසෂ  ස  සපිකකප ෙිල අපනයනය වැැ වම ෙ ෂත ෙකොව ෙගන 

සගයධ ෙිල කෙ ෂිේය 2014 වකියව වඩප 2015 වකිය ධනපතමක වකධනයක ෙපයවම කිය. ්ව 

අමිිව කුර ෙකොළ ෙිල, කිපබ ෙිල, කිාරං  ෙිල, පැඟර ෙිල, ෙසෂි ෙිල, වැනවප ෙිල 

ධනපතමක ගග යක අපනයන පරමපෙවය ෙමය ම අපනයන යාපයෙමය 2015 වකිෙය   ෙපයවය. නරත 

කුර ෙපොත ෙිල, වසපවපප ෙිල, ඉඟු ෙිල 2014 ව වඩප අපනයන පරමපව ප ි බැස වි. (වරදම 

02) 

5.5.5 අපනයන කෘෂ ෙබෝග අපනයනය කින ිවවල 

� වපංකය අපනයන කෘෂ ෙබෝග යනයනක ිවවව සැවයය  ත ෙවනසක 2015   ාකනව ෙනොවැබන අිි 

ෙවෝක ෙවෙළාපව තව සපමගාපයක ගැවමකුවය ගධපන ිැනක ර් කි ෙගන  බද. සනුස ෙවසව             

� වපංකය කුර අපනයනෙයය ෙමකපෙකෝව 36% ක ්ව ි ෙගන    අිි ෙබොෙ ෝමයක ව ය 

වමරකපව ිවවල වශපව ගමපණයක ්ව   ෙගන  බද. � වපංකක ගම්රසෂ, කිපබ, ෙකොෙකෝවප න ෂිපපාන 

ස  නවක යන ෙබෝගයයර ගධපන යනයනකුවප ැෙය ඉයියපවය. 2015 වසෙක  ඉයියපව � වංකපෙු 

ගම්රසෂ අපනයනෙයය 54% කා කිපබ 39% ක ා ්ව   ෙගන  බද. රුමනයම පපෙ ෂ නවක යනයන 

්ව  ෙගන  බෙය ඉයස පයපෙවය වන අිි නා සෂ ෙවෙළා කවසම යවෙත � වපංයක සමසෂථ නවක 

අපනයනය වන ෙම.ෙවො. 29,646 ය ෙම.ෙවො. 29,512 ක ඉයියපව ෙවි ග  අපනයනය කින වි.  2015 

වකිෙය   සමසෂථ බවත යනයනකුවප ැෙය පපයසෂථපනය වන අිි ගධපන ෙකෝක ගැවමකුවප ැෙය 

ඕසෂෙ�ලයපවය. 2015 වකිෙය   එම පරමපණය ෙම. ෙවො. 8.5 ය. 
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5.5.6  ්ව ගණය වව  ැපුම 

2015 වකිය ා වතවතව පසකය මෑි වකියයර ගම්රසෂ, කුර, ෙකොෙකෝවප, බවත ස  නවක යන 

ෙබෝගයයර සපමපනත ෙගොවපව ්ව ගණයවව වැැ වෙම ගවනිපවයක ාකනව වැබද අිි එය ෙගොව 

ෙනිපවව රිකි ිතවයය (වරදම iii).  කිපබ ්ව ගණය සු ගමපණයයය ප ි වැහන ා ිවසිවත 

ඉ ළ මටවමක පවි. 2012  වසෙක පව කිාරං , සපිකකප  ප වසපවපප යන ෙබෝගයයර ෙගොවපව  ප 

ෙපිතයිි ්ව ගණය වව අු වෙම ගවනිපවයක ාකනව වැබද අිි ෙමම ිතවය වෙශෂිෙයය කඩප 

පරමපණෙය සපිකකප වගපකුවයේ යක්කයව අරිකි ෙවස බවපපව වි. ග  අපනයය සස ප ෙද්ය 

නවක ෙයොාප ගයනප බැවය 2015 වසෙක  ෙද්ය නවක සස ප ඉ ළ ෙගොවපව ්වක වැබන.  2015 වකිෙය   

සපමපනත පරිම ෙද්ය පැඟර ෙිල සස ප සතහාපයක ඉ ළ ්වක වැබන අිි චනෙය පැඟර ්ව 

ගණයවව බවපෑම ාකනව වැබන. සවෙශෂෂ අගය එකත යුෙම කපකයයය සස ප ෙද්ය පැඟර ෙිල ඉ ළ 

්වක යවෙත ෙද්ය න ෂිපපාකයය ්වි. ගයනප බව වපකිප ව වි (වරදම iii).   

5.5.7  වකි 2015 ෙු ි අපනයන කෘෂ ෙබෝගයයේ යනයන නැඹුව 

ෙක  වපකිප ෙිොිතු අවව,  2014    වකිෙය සමසෂි  අපනයන කෘෂ ෙබෝග යනයනයය ෙම.ෙවො. 36,160 

පව 2015 වකිෙය ෙම.ෙවො. 19,582ක ාකවප අු ව වි. 2015 වකිෙය යනයන වයාම ු.්. 6,149ක ාකවප 

අු ව වි. ෙමෙවස සමසෂි යනයන අු වම සස ප ගධපන ෙවසම බවපප  ෙබයෙය නවක යනයන 

පරමපණෙය අු වමය. ෙකොෙකෝවප ස  ෙකොෙකෝවප ය�ි න ෂිපපාන 2014ව සපෙපකිව 2015   18.6%යය 

ඉ ළ කය අිි ෙකොෙකෝවප යනයන වයාම 13.4%යය වකධනය ව වි. කු ගම්රසෂ යනයනය කිව 

වබයෙය ෙද්ය අරරවතය ගමපණවත ෙනොවන අවසෂථපවය වව  අගය එකත යුෙම පිමපකථෙයන.  2015 

වකිෙය  ගම්රසෂ යනයනයය අු වෙමය ෙපයවම කිවෙය අගය එකත යුෙම කපකයෙයර න ත 

කකමපයිකුවය ිම න ෂිපපාන සස ප ෙද්ය ගම්රසෂ ෙයොාප ෙගන ව  බවය. 2014 වකිෙය   ෙම.ෙවො. 

4,168 ක ැ ක  යනයන පරමපව ස  ු.්. 606 ක ැ යනයන වයාම  2015 වසෙක  ෙම.ෙවො. 4,909 ක ස  

ු.්. 943ක  ාකවප සනුස ෙවස වකධනය ව වි . 2014 වකිෙය  කිපබ  ප බවත  ැි අෙනකත අපනයන 

කෘෂෙබෝග කඩප පරමපණෙයය ෙමිවව යනයනය කි වි (වරදම IV).   

 

5.6 පකෙයිණ ගකපශන 

• යක.ස අෙි ණවකධන,නසබපං , එච.එම.ප.ඒ. - 2015,නවවධ යෙවෝක වනවායපෙම ිතතව යවෙත 

කු ගම්රසෂ අසෂවැයෙය වවධ ගමපණපතමක  ප  ණපතමක ෙවනසෂවම,න වපකෂක පකෙයිණ 

සමමයේණය,නකෘෂකකම පඨය,නෙපිපොදය වශෂවවාතපවය. න

න

• අෙිිතන, යක.ජ.ස.ෙක.,නඉරුව, අය.ව.ඒ.ඩ.ස.එසෂ.,නඅිමපත, ප. ස,නවමවපර ෙක.එම.එසෂ,න2015,න

ෙකොළ ෙකෝක කු ස  කුබු ්ෙ ෙකොළ ෙකෝක නපාවම,නසු අපනයන ෙබෝග ක බස වපකෂක 

සමමයේණය,නබ. මපිෙඹ (සංසෂ.) කළපපය 3,නක. 105 - 113, 13 - 14 සැප.,නෙපිපොදය,න� වංකපව.න

න
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• අමිපං ,නඒ.ඒ.ප.ජ,නවෙෙෙකෝය ඩි.එම.යක.ඩි.බ ස  අමිපං  ෙක.ජ.ඒ.ප. (2015).න� වංකපෙු 

මැාිව වපකිප ැ,නසපිකකප පේ පින ෙිෝගෙය ෙිෝග කපිකයප ේ ජවන චකය ක බස අධතයනය,න

14න වන කෘෂකපක්ක පකෙයිණ සමමයේණය,න කෘෂ ස  වගප කළමණපකිණ පඨය,න වයඹ 

වශෂවවාතපවය,න� වංකපව,නක. 229 – 232 

න

• අතිනපයක, ඒ. එම.ස. අය. එම,න ලයනේ එම. එය,න ියොදය, යක.එම.ඊ.එම.ෙක.,න යපපප 

බ ඩපි වය.එම.එච.බ ස  ෙ යනපයක එච. එම.යක, (2015).නරසය රය ,න ිසෂ අත ස  ෙපි රල 

අදාවන වා ින නුක අත කැබ  වලය ව  ැ කු ගම්රසෂ වව වකධණය ස  අසෂවැයන ක බස 

සයසයානයක,න"ෙෆෝකසෂ වය ෙපපක",නකවපපය 12,නඅංකය 1,නෙපිත. ගම්රසෂ ගෙපව,නක. 35 – 44 

න

• බ ඩපි, එච. ඒ.ප.ස,නගසපයි බ. ඩ. යක. ස  ඉරුව, අය.ව.ඒ.ඩ.ස.එසෂ.,න (2014).නසපිකකප වව 

ත  ිට හ වයළෙම වකිණ,න රු එ ෙය වයළම ස  යපය�ක වයළම අිි සංසයානයක.,න

ෙපිපොදය වශෂව වාතපකය ෙපිතයිි පකෙයිණ සමමයේණය,න� වංකපව,නකවපපය 18,නජල 4,න

ස  5න,නක.201.න

න

• චතිංග  ඩි.ඒ.ඩි.,ෙසනවිතන, එම.ඒ.ක.ෙක.ස  ගෙනපයක, බ. (2015). ය පත සැකසම 

�යපකපිකම පස  ෙනොයරම ෙ තෙවය කිපබ වව  ණපතමය වනවම 14 වන කෘෂකකම 

සමමයේණය වයඹ වශෂව වාතපවය : 243-247 .න

න

• චතිපන, එල.ජ.හ., සමිවි, ඩ.එය.,  අමිෙසෂකි, එම.ජ.හ.එසෂ., ඒකනපයක, ෙෙ.එසෂ. (2015); කුර 

(Cinnamomum zeylanicum Blume) වගප කින ඉඩම වව පසව බද ෙය ෙමය  පපංශ  ණපතමක 

වකිණවවව  වන බවපෑම;න මපිෙඹ, බ.(සංසෂකපික). සු  අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව, 

අෙගෝසෂත 13-14, ෙපිපොදය, � වංකපව, 3නෙවුම, 32-42 ක. න

න

• ාවාපවති, එය.ප., ෙයපං ,න ජ.ජ., චයරෙසෂන, ජ. ස  විවංශ, ඒ.එය.යක. (2015); කුර 

(Cinnamomum zeylanicum Blume)  ෙකොළ වව ෙිල අසෂවැයන ස   ණපතමයව පේ ගැව  

ිනයනය ොොනප අිරය (Triozacinnammomi, Erioplytesboisi) වවධ  පනාපයක මටවම වවි. 

වන බවපෑම ිකෙසෂු යුම, මපිෙඹ, බ.(සංසෂකපික).  සු  අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව, 

අෙගෝසෂත 13-14, ෙපිපොදය, � වංකපව, 3 ෙවුම, 91-96 ක. න

න

• ිසපනපයක, ැ.එ්.ක.ව,  යාකශ  ෙක.ැ.එය ස  සමනෙසෂන, එච. ඒ. කු ගම්රසෂ (2015) වව 

ගචපිණය සා ප බරය මපධත වැැි ද යුමව අඩක ක සෂස ා යයප ,ෙපොසෂපිසෂ ස  මයෙකොියසප 

එකත යුම. සු අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව (සංසෂකපික බ. මපිෙඹ) අෙගෝසෂත 13-14. 

ෙපිපොදය, � වංකප.ෙවුම 3:27,31.න

න
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• ිසපනපයක, ඩි. එම. ප. ව.,න යාකශ , ෙක.ඩ එය.,නස  සමනෙසෂන, එච. ඒ. (2015).නකු ගම්රසෂ 

ගචපිණෙය  බරය ්ෙණය වැැි ද යුමව අකධ ෙවස ා නය කළ ා යයප,න ෙපොසෂපිසෂ ස  

මයෙකොියසප ෙයොාප ගැ ම., සු අපනයන ෙබෝග ක බස වපකෂක සමමයේණය,න (ASMEC)නබ. 

මපිෙඹ (සංසෂ.) ශපක ෙපන සමපත මධතසෂථපනය,නෙපිපොනය,න�වංකපව.,නඅෙගෝ. 13, 14,න.කළපපය 

3,නනක. 27 - 31. 

න

•  ණිතන එච.ඩ.ඒ.ෙක.,නවයෙකයා ඒ.ප.,නකුණපිතන එම.එල.,නඉඩෙමෙකෝිපළ ප. යක.,න2015,න

කු ගම්රසෂ වව  ලක වකධණය ස  පෙසෂ ෙිිමනය සස ප යවිණ ෙබෝග වව බවපෑම.,සු 

අපනයන ෙබෝග ක බස වපකෂක සමමයේණය,බ. මපිෙඹ (සංසෂ.) ෙපිපොනය,න�වංකපව.,නඅෙගෝ. 

13, 14,න.කළපපය 3,නනක. 1 - 4. 

න

• ෙ ටවයිචච, යක.එච. ඒ. එය.,නසමිවි, ඩ. එය.,නස  අමිෙසෂකි, ඩ. ඒ.බ.එය.,න (2015)නකු 

ගම්රසෂ ස  කුර  ව ෙගෝවෙයය නසෂසිණය කිගයනප වා ටය කැලපයම ිය කින බැකහරයප 

ක බස සයසයානපතමක අධතයනයක.,න සු අපනයන ෙබෝග ක බස වපකෂක සමමයේණය,බ. 

මපිෙඹ (සංසෂ.) ෙපිපොනය,න�වංකපව.,නඅෙගෝ. 13, 14,න.කළපපය 3,නනක. 20 - 26. 

න

• ඉරුව, අය.ව.ඒ.ඩ.ස.එසෂ.,මධාත, හ ස  ෙය සෂස, ඩ. එය.,න 2015, විංෙනය කින වා ඉඟු 

නපාවම සස ප නව ඉඟු ෙපොත ඉවතකින යයේෙයර කපකයය වගයම,සු අපනයන ෙබෝග 

ක බස වපකෂක සමමයේණය,න බ. මපිෙඹ (සංසෂ.) ෙපිපොනය,න �වංකපව.,න අෙගෝ. 13, 14,න

2015.කළපපය 3,නනක. 114 - 122. 

න

• ෙයපං ,න ජ.ජ, (2015) කුර වගපවව වවධ වයසෂ කප ඩ ය�ිව කස වින සළඹයපේන

(Ichneumenoptera cinnamomumi)න යක්ක  පනාපයක මටවම නකණය යුම. මපිෙඹ, බ. 

(සංසෂකපික).  සු  අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව, අෙගෝසෂත 13-14, ෙපිපොදය, � වංකපව, 3 

ෙවුම, 62 -69 ක. න

න

• ලයනේ හ.,නඒකනපයක, ඊ. ඩි. එම. එසෂ. ඩ.ෙක.,නවිකෙකොැ, එය. එසෂ.,නෙසෙනවිතන, ෙෙ. එම.,න 

ස  එිරපං  ඊ. ඩ. ෙක.,න (2015).න නවංකපෙු  සසෂ අසෂවැයනක වබපොන ෙකොෙකෝවප ගෙභා වව 

ෙමා ෙකොවසෂ ෙකෙිර සකසෂ යුෙම  බෙ ෙසෂ ම ස  වයළෙමය ව වන බවපෑම.,සු අපනයන 

ෙබෝග ක බස වපකෂක සමමයේණය,නබ. මපිෙඹ (සංසෂ.) ෙපිපොනය,න�වංකපව.,නසැපන13, 14, 2015.න

කළපපය 3,නනක. 123 – 129 

න

•  යාකශ ,නෙක.ැ.එය,  සමනෙසෂන, එච . ඒ, ිසපනපයක, ැ.එම.ක.ව ස  ුපපං , ෙක.ඒ.එසෂ.ඒ, � 

වංකපෙු (2015) ප ිිව අිිමැි කවපපය තව කයනෙයය කව කපවය තව ඉඟු වැවෙම 
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ශකතිපවය ෙසවම. සු අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව (සංසෂකපික බ. මපිෙඹ )  අෙගෝසෂත 13-14. 

ෙපිපොදය, � වංකප.ෙවුම 3:50-54.න

න

• ප ිණ, එසෂ.එම.,  ෙයපං , ජ.ජ., චයරෙසෂන, ජ. ස  විවංශ, ඒ.එය.යක. 2015 ගබඩප කින වා 

කුර ලුවව කකර ජවයේ  ණපතමය ස  ගමපණය නශෂචය යුම. මපිෙඹ, බ. (සංසෂකපික)  සු  

අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව, අෙගෝසෂත 13-14, ෙපිපොදය, � වංකපව, 3 ෙවුම, 97–104 ක.න

න

•  යාකශ , ෙක.ැ.එය, වයෙකයා, ඒ. ප ස  අමිෙකෝය, ඒ.එම. ඊ.එසෂ, � වංකපෙු ප ිිව 

අිිමැි කවපපය තව  ඉ ු අසෂවැයන ෙකෙිර වවධ ිසපයනක ස  ෙකොළ ෙපොෙ ොි වව බවපෑම  

ෙසවම. සු අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව (සංසෂකපික බ. මපිෙඹ ) අෙගෝසෂත 13-14. 

ෙපිපොදය, � වංකප.ෙවුම 3:16-18.න

න

•  යාකශ , ෙක.ඩ එය,නවයෙකයා, ඒ.ප., ස  අමිෙකෝය, ඒ. එම.ඊ. එසෂ. 2015නප ි ිව අිි මැි 

කළපපෙය ෙපොල වගපව යවෙත ඉඟු අසෂවැයන ෙකෙිර වවධ ෙපොෙ ොි අවපපි ස  ෙකොළ 

ෙපොෙ ොි වව බවපෑම.,න සු අපනයන ෙබෝග ක බස වපකෂක සමමයේණය,න බ. මපිෙඹ (සංසෂ.) 

ෙපිපොනය,න�වංකපව.,නසැප 13, 14,න.නකළපපය 3,නනක. 16 – 18. 

න

•  යාකශ  ෙක.ඩ එය.,න ස  සමනෙසෂන එච. ඒ.,ිසපනපයක ඩි. එම. ප. ව.ස  රපපං  ෙක. 

ඒ.එසෂ.ඒ. (2015)න න වංකපෙු ප ි ිව අිිමැි කළපපෙය,න අවපිෙය  ඉඟු වගප යුෙම 

 ැයයපව.,සු අපනයන ෙබෝග ක බස වපකෂක සමමයේණය,න (ASMEC)න බ. මපිෙඹ (සංසෂ.) 

ෙපිපොනය,න�වංකපව.,නඅෙගෝ. 13, 14, 2015.කළපපය 3,නනක. 50 – 54.න

න

• ිණපං , යක.ෙක.යක.එසෂ.,න නපනපයකකපි, ස.එම.,න සමනෙසෂන, එච.ඒ.,න ස  සමිවි, ඩ.එය., 

2015.නකෘෂකපක්ක අපරවත භපවිෙයය වභවයක සරි ෙෆොසෂෙපට ්ෙව ෙපොෙ ොි සස ප වගප 

මපධතයක නපාවම.,ෙපිපොදය වශෂව වාතපකය ෙපිතයිි පකෙයිණ සමමයේණය,න� වංකපව,න

කවපපය 19,න, ෙනොවැ 5 – 6,ක. 191. 

න

• ිණපං , බ. යක. ජ. අය. හ,නවිවකධණ, හ. ඊ.,නස  අෙිපං , එය. එසෂ.,න 2015.නෙකොමෙපෝසෂට 

න ෂිපපානය සස ප කසළ ෙත භපවි යුෙම  ැයයපව,න  පපධඅෙපකික පකෙයිණ සරුව,න 

අෙගෝ.12,නකෘෂකකම පඨය,නිෙිව වශෂවවාතපවය,න� වංකපව.න

න

• සමිෙසෂකි, එම. ඒ.,නවමවපර ෙක.එම. එසෂ.,නලයනේ, හ.,නෙසෙනවිතන, ඒ.,න2015;නවංකප ස  

ඉයස පයපවනනවක අිි සයසයානපතමක අධතයනයක : රු එ ෙය වයකම ස  යපය�ක වයළම 

අිි සයායානයක.,ෙපිපොදය වශෂව වාතපකය ෙපිතයිි පකෙයිණ සමමයේණය,න� වංකපව,න

කවපපය 18,නජල 4,නස  5න,නක. 191. 
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• සමිපං  , එම.ෙක.එසෂ.යක.ඩ. 2015නඉඟු ප ෙබෝධ ියෙසෝම මැසෂසපනMimegralla coeruleifrons 

ේ කළප පිෙපෝෂියපේ ජව වාතපව,න  ප බබවිපවය.,සු අපනයන ෙබෝග ක බස වපකෂක 

සමමයේණය,නබ. මපිෙඹ (සංසෂ.) ෙපිපොනය,න�වංකපව.,නඅෙගෝ.13, 14,න. කළපපය 3,නනක. 70 - 74.න

න

• ෙසෂනපිතන, ජ., ෙයපං , ජ.ජ., ෙ ෂමචයර, ෙක.එසෂ., වෙෙපං , ෙක.ජ.ජ. ස  සමිවි, ඩ.එය.  

(2015); වවධ ෙබෝග කළමනපකිණ ිතතව යවෙත කුර පරසි පදධ  වව පපංශ අපෘ ෂිඨ 

වං්කයයේ  ැපුම, මපිෙඹ, බ.(සංසෂකපික). සු  අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව, අෙගෝසෂත 

13-14, ෙපිපොදය, � වංකපව, 3 ෙවුම, 5-15 ක.න

න

• ෙස ෙනවිතන, එම.ඒ.ක.ෙක, ිසපනපයක,න ැ.එම.ැ.ෙක.එසෂ, වනගසයාි, ඩි.ඒ.ැ.ක. ස  එම. 

වෙෙිතන, 2015 � වංකපෙු යතල මල පාම යරෙම සපකථකතවය සු ෙබෝග ක බස 

සමමයේණය. ෙවුම 3.85-90.න

න

• ෙසෙනවිතන, එසෂ. ජ. එම. ඩ. අය, සබපං  එච.එම.ප.ඒ,නස  අමකවයවති ඒ.ඩ,න2015,නඉඟු වව 

වකධණය ස  අසෂවව වකිණ ෙවනසෂවම ෙකෙිර පෙසෂ ෙිිමනය බවපෑම.,නවපකෂක පකෙයිණ 

සරුව,න2015,නකෘෂ වාතප පඨය,න� වංකප සබිගරව වශෂවවාතපවය.න

න

• පලවප එසෂ. අය . සන , විෙසෂන, ඕ.ව.ැ.එසෂ .ෙෙ  ස  ෙසෙනවිතන, ෙෙ .එම. (2015). � වංකපෙු 

ෙිෝිප ගත ගම්රසෂ වගප ාකශ  කපයක  ුපපද ාක්ය ස   ිසපයනක වකිණ අවව කප ඩ ගි  

යුම. අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව (සංසෂකපික බ. මපිෙඹ ) අෙගෝසෂත 13-14. ෙපිපොදය, � 

වංකප.ෙවුම 3:80-84.න

න

• සබපං , එච.එම.ප.ඒ, ෙවවේ, ප.ඩි.ජ.ෙක -න2015.නවවධ ෙසවණ ිතව යවෙත කු ගම්රසෂවව 

අසෂවව වකිණ ස  කිල ව වෙම ෙවනසෂවම.,න"ෙෆෝකසෂ වය ෙපපක" - ,නෙපිතයිි ගම්රසෂ 

ගෙපව.න

න න

• සබපං  එච.එම.ප.ඒ,නන2015.නකු ගම්රසෂ සමඟ ව වන ිිඟය මැඟමව යධපික ශපක පදධ යක  

ව  යුම.,නෙපිතයිි ගම්රසෂ සංගමය : ෙපිතයිි ගම්රසෂ ගෙපව (22 - 25 ෙනොවැ.)නමයසක.,න

ඉයියපව.න

න

•   ායංග , ෙක.ෙක .යක ,  යාකශ , ෙක.ැ.එය, ධකමපිපකම, ඒ.එල.එසෂ ස  ගෙනපයක, බ.. 

ඉඟු වව ියෙසෝම ව වම  ප වකධනය ෙකෙිර වවධ ෙවසමපපාන පිිියය ස  ඉ ළ 

නයටෙය ,ෙපොවෑපයම වව බවපෑම ෙසවම. 14 වැන කෘෂකකම පකෙයිණ සමමයේණය, වැවල 

කළමනපකිණ ොපපකිෙමයතව, වයඹ  වශෂවවාතපවය.මපකරි.කහ අංක 224-228. 

න
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• වෙෙපං , ෙක.ජ.ජ. 2015. � වංකපෙු කුර සංවකධන වැඩසව න;  කුබු අත ෙපොි. 18-22.න

වෙෙවකධන, ඒ.එය., සමිවි, ඩ.එය. ස  වාපනපිචච, එල.ප. (2015); � වංකපෙු මපිි 

ිසෂ�කකෙය  ෙිෝිපගයනප වා අු ස  ඉ ළ අසෂවව වබපොන කුර (Cinnamomum zeylanicum 

Blume) වගපවව   පපංශ  ණපතමක වකිණ යරපයක සංසයානය, මපිෙඹ, බ.(සංසෂකපික). සු  

අපනයන ෙබෝග වපකෂක සරුව, අෙගෝසෂත 13-14, ෙපිපොදය, � වංකපව, 3 ෙවුම, 43–54 ක.න

න

• යපපප එසෂ.එසෂ, ෙස ෙනවිතන, එම.ඒ.ක.ෙක, පරසෂ, බ.එල, වෙෙසයාි ැ.ඒ.ඒ. කුබු ස  පප ය 

ෙබෝග පැළ පිෙපෝෂි ශපක වව පැවැතම. ෙපිපොදය වශෂව වාතපවෙය අයික ෙප ක පකෙයිණ 

සැපය. ෙවුම: 19:388න

න

ගකප්ි ගයථන

න

•  ණපතමක ගම්රසෂ ෙිෝපණ රවත නපාවම.,නයප චය නය,නඑම. යනයද ිපෙ.,නස  ායප මෙනො ි,න

ෙපිතයිි ගම්රසෂ ගෙපව.,නෙකකිප,නඉයස පයපව,න2015 වකෙිෝ. ISBN 978-979-99118-7-2 

න

• වෙෙෙකෝය ඩි.එම.යක.ඩි.බ.,න 2015නකු ගම්රසෂ වව ෙිෝග  ප ප ෙබෝධ පපළනය. (පං ව 

පරවකිනය) ෙපිතයිි ගම්රසෂ ගෙපෙු ගකපශනයය. අෙගෝ. 2015.නෙපිපොදය,න� වංකපව.න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න

න
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වරදම 1:  අපනයන කෘෂ ෙබෝග වගප වපසරය (ෙ ක.) ිසෂ�කක අවව - 2015*  

න

 ි
ස
ෂ�
ක
ක
ය
න

 ක
ු
ර 

 ග
ම
්
රස
ෂන

 ක
ිප
බ
න

 ක
ිා
ර
ං 

න

 ෙ
ක
ෝක

න

 ෙ
ක
ොෙ
ක
ෝව
පන

 ස
පි
ක
ක
පන

 න
ව
ක
න

 බ
ව
ත
න

 ප
ැඟ
රන

 එ
ක
ත
ව
න

 ඉ
ඟ
ර
න

 ක
 
න

 ර
එ
 එ
ක
ත
ව
න

 (
ඉ
 
ු
න ස
 
 ක
 

) 
ව
ත
ළ
ත
ව

)න
න න න  න

ම වවි 
130 5,997 3,007 721 1,325 299 821 2,266 58 - 14,623 506 288 15,417 

 මපිෙල 
335 6,450 674 1,133 660 1,068 73 1,194 45 - 11,632 42 85 11,759 

 වවිඑ ය 
35 883 337 116 1,084 5 4 554 7 - 3,026 153 208 3,387 

 
කුණෑගව 

166 3,020 403 8 706 152 50 830 1,072 - 6,409 541 105 7,055 

 බසලව 
195 2,538 55 10 337 35 - 1,423 55 - 4,649 84 65 4,798 

 
ෙමොණිපගව 

93 1,832 6 - 192 740 1 1,306 56 - 4,226 14 10 4,250 

 ගපලව 
11,246 468 192 - 107 3 2 755 240 - 13,013 73 46 13,132 

 මපිි 
8,522 776 489 34 172 4 5 1,131 111 - 11,244 149 102 11,495 

  මබයෙිොව 3,258 1,824 54 1 116 - - 551 33 805 6,642 13 12 6,667 

 ෙකොළඹ 
242 245 59 1 58 2 2 215 85 - 909 135 20 1,064 

 ගමප  
278 1,715 114 2 369 8 6 1,124 1,128 - 4,744 249 69 5,062 

 කඑිි 
3,397 314 130 3 139 4 4 584 1,000 - 5,575 153 39 5,767 

 ිතනනි 
4,174 3,313 418 338 226 23 9 1,918 138 389 10,946 85 50 11,081 

කෑගලව 
266 3,086 1,704 434 596 173 45 1,613 209 - 8,127 208 208 8,543 

ෙවනත 
ිසෂ�කක 

5 65 - - 50 - - 1,035 359 - 1,514 78 27 1,619 

එකතව 32,342 32,527 7,643 2,801 6,137 2,517 1,022 16,500 4,596 1,194 107,278 2,483 1,334 111,095 

 

 වපෙය: කෘෂකකම සංගණනය-2002, අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයත ාති සංචිය, කෘෂකපක්ක 

සංරතපෙලරන, ෙන  ප සංරතපෙලරන ොපපකිෙමයතව. 

*අගයය යපවතකපකන ෙු 

න

න

න

න

න

න න

න
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වරදමනI1 :නඅපනයන කෘෂ ෙබෝගවව අපනයන පරමපව  ප අගයන- 2014/2015න

න ෂිපපානයන ඒකකයන 2014 2015 ** 2014-2015නවකධනය % 

කුර පරමපව (ෙම.ෙවො) 13,686.36 13,548.78 -1.0 
අගය (ු.්) 17,274.24 17,958.55 4.0 

කුර ෙකොළ ෙිල පරමපව (ෙම.ෙවො) 248.03 264.65 6.7 
අගය (ු.්) 485.57 704.02 44.9 

කුර ෙපොත ෙිල පරමපව (ෙම.ෙවො) 16.95 14.39 -15.1 
අගය (ු.්) 499.48 436.23 -12.7 

කිපබ පරමපව (ෙම.ෙවො) 1,101.67 4,782.53 334.1 
අගය (ු.්) 1,777.29 6,239.11 251.0 

කිපබ නැව 
 

පරමපව (ෙම.ෙවො) 138.17 741.21 436.4 
අගය (ු.්) 42.26 166.43 293.9 

කිපබ ෙිල 
 

පරමපව (ෙම.ෙවො) 2.05 9.88 381.0 
අගය (ු.්) 24.75 52.67 112.8 

ෙකොෙකෝවප  ප ෙකොෙකෝවප න ෂිපපාන* පරමපව (ෙම.ෙවො) 2,098.92 911.25 -56.6 
අගය (ු.්) 1,076.28 469.11 -56.4 

ෙකෝක පරමපව (ෙම.ෙවො) 56.98 23.60 -58.6 
අගය (ු.්) 29.81 24.03 -19.4 

ගම්රසෂ පරමපව (ෙම.ෙවො) 7,929.63 16,656.64 110.1 
අගය (ු.්) 9,028.42 19,542.52 116.5 

ගම්රසෂ ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 25.51 61.37 138.7 
අගය (ු.්) 287.54 543.24 88.9 

වලයෙිොසය 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 205.61 301.19 46.5 
අගය (ු.්) 1,227.83 2,035.87 65.8 

කිසරං  
පරමපව (ෙම.ෙවො) 8.25 119.87 1,352.3 
අගය (ු.්) 39.60 146.64 270.3 

කිාරං  ෙිල පරමපව (ෙම.ෙවො) 1.27 1.42 11.5 
අගය (ු.්) 59.25 27.16 -54.2 

පැඟර පරමපව (ෙම.ෙවො) 10.08 7.83 -22.3 
අගය (ු.්) 38.97 75.86 94.7 

සපිකකප පරමපව (ෙම.ෙවො) 1,630.64 1,575.62 -3.4 
අගය (ු.්) 1,927.67 1,525.81 -20.8 

වසපවපප පරමපව (ෙම.ෙවො) 198.25 313.41 58.1 
අගය (ු.්) 504.22 522.13 3.6 

සපිකකප ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 30.44 67.98 123.3 
අගය (ු.්) 226.59 449.99 98.6 

වසපවපප ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 0.13 0.02 -85.0 
අගය (ු.්) 0.55 0.66 19.8 

නවක* පරමපව (ෙම.ෙවො) 29,508.79 29,645.52 0.5 
අගය (ු.්) 8,351.01 9,234.62 10.6 

බවත 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 3,002.66 2,403.73 -19.9 
අගය (ු.්) 1,378.59 1,235.32 -10.4 

වැනවප 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 0.30 0.80 166.7 
අගය (ු.්) 5.98 8.91 49.1 

වැනවප ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 0.05 0.20 316.7 
අගය (ු.්) 0.13 0.76 500.3 

ෙසෂි ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 0.75 0.81 7.4 
අගය (ු.්) 3.45 3.75 8.8 

රු අපනයන කෘෂ ෙබෝගන
පරමපව (ෙම.ෙවො)න 59,901.70 71,452.70 19.3 
අගය (ු.්) 44,289.65 61,403.39 38.6 

ඉඟු 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 59.65 66.34 11.2 
අගය (ු.්) 70.86 72.20 1.9 

ඉඟු ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 1.63 1.41 -13.5 
අගය (ු.්) 31.50 28.05 -11.0 

ක  පරමපව (ෙම.ෙවො) 69.91 67.86 -2.9 
අගය (ු.්) 59.28 54.73 -7.7 

එකතව (ඉඟු  ප ක ) 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 131.18 135.61 3.4 
අගය (ු.්) 161.64 154.98 -4.1 

රු එකතව (ඉඟු,ක  වතළතව) 
පරමපව (ෙම.ෙවො) 60,032.89 71,588.31 19.2 
අගය (ු.්) 44,451.28 61,558.37 38.5 

 වපෙය:න� වංකප ෙක වනන න න**අගයය ිපවකපලක ෙුන න න*ග  අපනයන වතුවන
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වරදමනIIIන:න2012/2015නාකවප අපනයන කෘෂ ෙබෝග වව ාළ ්ව ගණයන(ු. /ය.ගෑ.)න
න

ෙබෝගයන
්වන වපකෂක ාළ ්වන වකධනයන%න

2014/2015න
න
න
න

නන
න

න න

න 2012 2013 2014 2015 

ෙකොෙකෝවපන
ෙගො.්.න 266.92 193.97 234.84 244.38 4.06 
ෙව.්.න 346.94 361.63 339.21 369.81 9.02 
ෙවෝ.්.න 304.31 315.35 402.23 473.39 17.69 

ෙකෝක*න
ෙගො.්.න 249.51 220.7 218.86 251.19 14.77 
ෙව.්.න 251.49 249.39 263.13 301.72 14.67 
ෙවෝ.්.*න 309.54 286.33 301.6 381.96 26.64 

ගම්රසෂන
ෙගො.්.න 832.05 731.06 1,037.64 1,090.34 5.08 
ෙව.්.න 826.83 765.98 1,095.81 1,144.36 4.43 
ෙවෝ.්.න 934.61 945.12 1,247.25 1,449.41 16.21 

කිපබන
ෙගො.්.න 1,159.70 1,233.93 1,400.89 1,046.11 -25.33 
ෙව.්.න 1,225.95 1330.13 1457.68 1257.9 -13.71 
ෙවෝ.්.න 1,367.58 1,591.14 1,904.25 1,822.37 -4.30 

කුර ලුන
ෙගො.්.න 1,042.08 1,109.41 1,172.79 1,246.06 6.25 
ෙව.්.න 889.53 892.6 1284.66 1365.86 6.32 
ෙවෝ.්.න -  -  -  -  -  

සපිකකපන
ෙගො.්.න 838.45 683.88 642.17 511.28 -20.38 
ෙව.්.න 909.83 777.85 692.31 556.65 -19.60 
ෙවෝ.්.න 3,118.39 2,798.13 2,257.58 1,776.92 -21.29 

වසපවපපන
ෙගො.්.න 2,096.51 1,536.27 1,741.52 1,423.59 -18.26 
ෙව.්.න 2,374.48 1,825.41 2,024.80 1,619.73 -20.01 
ෙවෝ.්.න 3,141.56 2,650.38 2,169.48 1,996.08 -7.99 

කිසරං න
ෙගො.්.න 1,945.55 1,731.68 1,642.08 1,610.78 -1.91 
ෙව.්.න 1,300.00 1,925.00 1,804.56 1,755.61 -2.71 
ෙවෝ.්.න 1,667.93 1,864.16 1,187.48 1,576.12 32.73 

බවතන(ෙකොළ 1000ක ු.)න
ෙගො.්.න 2,018.96 1,922.22 2,166.15 3,583.89 65.45 
ෙව.්.න - -  -  -  -  
ෙවෝ.්.න  -  - -   - -  

නවකන
ෙගො.්.න 201.25 177.47 304.60 341.74 12.19 
ෙව.්.න 284.22 213.83 305.11 364.74 19.54 
ෙවෝ.්.න           

පැඟරන
ෙගො.්.න 1210.14 1751.63 2754.50 6381.12 131.66 
ෙව.්.න     3000.00     
ෙවෝ.්.න 3409.42 2874.23 2713.23 2459.08 -9.37 

අර ඉඟුන
ෙගො.්.න 106.78 214.40 289.59 137.72 -52.44 
ෙව.්.න -  -  -  588.43  -  
ෙවෝ.්.න -  -   - -  -  

අර ක න
ෙගො.්.න 36.54 34.54 37.37 34.72 -7.09 
ෙව.්.න - - - - - 
ෙවෝ.්.න - - - - - 

 වපෙය:නෙගො.්.:නෙගොවපළ මටවෙම ්ව (අපනයන කෘෂකකම ොපපකිෙමයතෙු ාති සංචිය) ; ෙව.්: 

ෙවයෙදප ්ව (සපවප)නන

ෙවෝ.්.: ෙවෝක ෙවෙළසෙපොෙළෂ ්ව (ම ෙන ෙවෙිය) *ෙිොබසෂවප ෙකෝක ්වන
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වරදමන1V:නඅපනයන කෘෂ ෙබෝගවව යනයන පරමපව  ප අගයන–න2014/2015න
න

න ෂිපපිිය ඒකකය 2014 2015* 
වකධනය(%) 

2014/15 

කුර 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 89.23 17.61 -80.3 
අගය (ු.්.) 133.07 25.53 -81.0 

කුර ෙකොළ ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 0.38 0.22 -40.5 
අගය (ු.්.) 0.23 0.29 24.8 

කුර ෙපොත ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 0.06 0.07 30.7 
අගය (ු.්.) 0.04 1.08 2,317.0 

කිපබ නැව 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 13.48 - -100.0 
අගය (ු.්.) 3.56 - -100.0 

කිපබ ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 3.57 3.48 -2.7 
අගය (ු.්.) 10.02 11.58 15.6 

ෙකොෙකෝවප  ප ෙකොෙකෝවප න ෂිපපිි 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 3,680.20 4,364.07 18.6 
අගය (ු.්.) 2,563.29 2,906.56 13.4 

ෙකෝක 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 51.89 48.84 -5.9 
අගය (ු.්.) 61.06 63.65 4.2 

ගම්රසෂ 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 367.11 79.60 -78.3 
අගය (ු.්.) 340.09 68.92 -79.7 

ගම්රසෂ ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 0.76 0.06 -92.4 
අගය (ු.්.) 0.44 0.02 -95.8 

වලයෙිොසය 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 8.20 1.75 -78.7 
අගය (ු.්.) 27.76 9.20 -66.9 

කිසරං  
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 40.47 59.83 47.9 
අගය (ු.්.) 32.95 67.49 104.8 

කිසරං  ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 1.70 2.65 55.8 
අගය (ු.්.) 20.41 29.86 46.3 

පැඟර 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 0.33 1.47 343.2 
අගය (ු.්.) 0.52 4.33 726.9 

සපිකකප 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 19.13 - -100.0 
අගය (ු.්.) 33.00 - -100.0 

වසපවපප 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 10.40 - -100.0 
අගය (ු.්.) 17.09 - -100.0 

නවක 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 27,002.79 9,742.39 -63.9 
අගය (ු.්.) 5,163.61 1,816.16 -64.8 

වැනවප 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 5.44 12.25 125.3 
අගය (ු.්.) 9.59 11.84 23.5 

වැනවප ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 3.09 0.29 -90.7 
අගය (ු.්.) 2.95 0.55 -81.5 

ෙසෂි ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 1.70 0.25 -85.3 
අගය (ු.්.) 3.45 0.65 -81.0 

රු අපනයන කෘෂ ෙබෝග 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 31,299.92 14,334.83 -54.2 
අගය (ු.්.) 8,423.14 5,017.39 -40.4 

ඉඟු 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 691.89 336.74 -51.3 
අගය (ු.්.) 230.91 176.60 -23.5 

ඉඟු ෙිල 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 0.49 1.08 118.1 
අගය (ු.්.) 7.29 12.21 67.4 

ක  
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 4,167.71 4,909.41 17.8 
අගය (ු.්.) 606.57 942.96 55.5 

එකතව (ඉඟු  ප ක ) 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 4,860.10 5,247.23 8.0 
අගය (ු.්.) 844.77 1,131.78 34.0 

එකතව (ඉඟු,ක  සමග) 
පරමපව (ෙම.ෙවො.) 36,160.01 19,582.06 -45.8 
අගය (ු.්.) 9,267.91 6,149.17 -33.7 

 වපෙය:න� වංකප ෙක ව               *  අගයය ිපවකපලක ෙු      
 
 
 
න

න
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වරදම V: වතපප  නවධපරය සෂථපනගි යුම 

න

ගපලව වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය ම වවි වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය 
 අවතෙවව  ගවෙගාි 
 රනසම   ුවවි 
  බිපදව  කුරවති  
 අමබවයෙගොඩ    පරසෂපතතව 
 බවකවය  පෙපකවය  
 අකමමන   ඩසමබි 
 වතකරි  ිඹකකවය 
 වලකවය  යවවවි 
 කියොදය  වතෙතගම  
 බදෙදගම   ක ඩසපෙල 
 නයගම   ිිලයදා 
 රකකුව  අවවතෙගොඩ 
 යකකළරලව  මැාකවය 
 නපෙගොඩ  ගඟවව ෙකෝිෙල 
    ඩපළපි 
 මබයෙිොව වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය  ෙිලොදය 
 ඕෙකෙවව  ිවපතවය 
 ෙබලඅති  ගව  
 ්දොදය  ්දෙප 
 කහවන   
 වවසෂරලව ිතනනි වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය 
 සරයවැව  වැලෙගෙපොව 
 විකැවය  ෙකොෙළොයන 
 විපකවය  අයගම 
 ිංගලව  ෙගොඩකෙවව 
   පැලමුලව 
ගමප  වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය  බවංෙගොඩ 
 ොොමෙප   ිතනනි 
  ුගමපළ  වඹලකවය 
 ගමප    නව ගව 
 ම ි  කෑලව 
 බඩලගම  වළපපි 
 පලෙවෙවව   ෙපොතකවය 
 බයගම   පලෙවබැදා 
 මරගම   
 ිුවකවය ෙමොණිපගව වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය 
 ්වවයෙගොඩ  බබෙල 
 අතිනගලව  ෙමොණිපගව  
   බඩලකඹි 
වවිඑ ය වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය  මුලව 
 කනගතෙ ෂන  රඟුකුව  
 ෙ ලෙබොඩ  මැාගම 
  ඟියෙකි  පියිවපව 
 වවපෙය  වැලවවපය 
 රයලවගසෂකඩ   මග යපය 
 මලොදය  ෙකොවගම 
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කෑගලව වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය බසලව වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය 
 මපවනැලව  බසලව 
  සෂසපකවය   ලසමරලව  
 කයනවව   නකෙපොි  
 කෑගලව  ඌවපිණගම  
 විකපෙපොළ  පසෂසි 
 ාැිදයගව  ර මපලයදා 
 ාැිගම   පලවළ 
 අිණපයක  මග යුව 
 ුවයවැලව  කයාකැවය 
 යවයයෙිොව  බ ඩපිෙවව 
 බවතෙකොබකවය   
 ගලගරව මපිි වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය 
 ිඹකකන  ොනයපය 
   අකරසෂස 
මපිෙල වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය  පසෂෙගොඩ 
 පවපපතවව   කමන 
  කෙවව  වැලගම 
 ිැයන  ොවවවි 
 ිතෙිොව  ොයයයාි  
 ෙුිගම  කඹුකවය 
 යවවති  මපිි 
 බදකැවවළ  කවබැදාි 
 පලෙලෙපොළ   
 ව ෙකෝටෙට කුිි වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය 
 අවෙගොලව  මපසිපවව 
   බ ඩපිගම 
කුණෑගව වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය  කුිි  
 ෙපොලග ෙවව  මතගම 
 ොොඩමගසෂවයා  ඉතිෑපපන 
 මපවිගම  බසි ය 
 ිමබඩගලව  ෙිුවව 
 ෙපොලක ගම  ෙ ොිණ 
 කිසෙගොලව  බවතපං ව 
 මැලපරනි  පැළවති 
 ාඹොදය  අගවවති 
 කහගමපළ    
  ුබදාපව ෙකොළඹ වතපප  නවධපර ෙකොටඨපසය 
 වපරයෙපොළ  අවසෂසපෙුලව 
 කලයපකවය  ෙ ෝමපගම 
 ප වසෂවවි  පපසකක 
 මපාමෙප   
 නපතියැය   
 නතිවම   
    
    
    
    
 
 



 
    ඇමුණුVI: අපනයනුකෘෂකකණුම පදකාම්තතමවු සංවදනු  ස  ැණු - 2015 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                   
                   
                   
      

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

   
 

   
 

  
                     
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

න.අ. - නමයයෝජුඅවජක්,   .අ. -  හකදරුඅවජක්, මභෞ. .- මභෞතකුහදු සංකවන, ප.අ.ඒ. -පගතුඅඅක්කුඒකකය, ප . ස. - ප ළෑටු සරක්කය, ණ.ප.ණ. - ණවජණුපකමේකු ුණවජ ැථදනය, උ.ප.ණ. - උපු
පකමේකුුණවජ ැථදනය, ආ.ප.ඒ.- ආක්ක පකමේකුඒකකය,  ස.මල. -  සඛජදමලඛනන, පර.න. - පරපදසනුනසවදධ, භද්දුපර.- භද්දුපරංකාක, පක. ස. - පකමේකුහදු සංකවනු හකදර,  ස. .-  සංකවනු
 හකදර, අය.  හ.- අයං යු හකදර,   ස.න. -  සංකවනුනසවදධ, ාද.න.- ාදක්කු ුනසවදධ, කළ. .- කළණනදකරකු හකදර, ප ැා.- ප ැාකදසදාපත, ංජද.න.(ං) - ංජදපතුනසවදධු (ංමෙශ්), ංජද.න.- ංජදපතු
නසවදධ, ාද.න.- ාදක්කුනසවදධ, පර. .�. - පරගකකු දාු�යදකර, මගො.ක. -  මගොංපළුකළණනදකර, මගො.ම ශ. .- මගොංපළුම ශංදු හකදර, න.පද. -  නංද ුපදසක. 
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අතමකක අවජක් ෝනරදල (පකමේක) 
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 පවදනු 
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 ංජද.න 
 

 මගො.ම ශ.  
 

සං.
ෙල 

පක. ස. / ස.  

 න.අ/ .අුු
(ද ැ්කක) 

 
 

න.අ/ .අුු( 
පුු) 

 

පර.න.(ආයාන
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 කළ.  
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ප ැා. 
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(ප. .ඵැ.) 

 

න.අ/ .අුු
(උ.ප.ණ) 

මගො.ම ශ.  

    .අු 
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 ස.න 
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 ස.න 

කළ.  
 
 

 ස.න 
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