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 අධ්යක්ෂජඟරරළ්වලරයළේ ජණිවිඩයය 

අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ේමේශලරජ ලනුේේජ නිහණළෙරයජ ශළජ

ඵෙළයිතළලයජඉශෂජරෆැංවීම,ජනිහණළදිතයන්ේ ජගුණළත්මභළලයජලෆඩිදියුණුජකිරීමජවශජ

ප්රළථමික ජනිහණළදිතයන්ේ ජ අයජ තතුජ ජ ධ්ළරිතළලයජ ලර්ධ්රයජකිරීමජ තුන්න්ජ අණරයරජ

ෘෂිළර්ක ජ ේභෝලලින්ජෆේෙරජ ිඩේේජ ිඩනිමයජආෙළයමජ ලෆඩිරජ ෆනීමයි.ජ ේමමජ

අැංයජකුළුෙඩු,ජණළනීයජේෙෝ,ජළර්ක ජේෙෝ,ජඅතයලයජේත්වජනිහණළෙරය ජේය ෙළජ

න්රළජේෙෝජවශජඋත්ේත්ඟජේෙෝජලලින්ජවමන්ිඩතය.ජප්රළථමික ජර්මළන්තජවශජවමළඟජවිඩෙෆන්වීේේජ

අමළතයැංේේජඅක්ක්ෂණයජය ේත්ජරියළත්මජලරජේමමජේෙණළර්තේේන්තුලජවහල යජඅරමුණුජවළක්ෂළත්ජරජ

ෆනීේමහිළජ ජ 2018ජ ලර්ය ජ අෙළජ තහිජ ණර්ේේණජ ශළජ වැංලර්ධ්රජ ලෆයව ශන්ජ වෆසුේජ රජ රියළල ජ

රෆැංවීය. 

අණරයරජෘෂිජේෙෝයන්හිජමුළුජඅණරයරජණරිමළලජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ48331ජවශජඅණරයරජඉණම්ේජරුයලය්වජ

ක ලියරජ64540ජක්ෂජෙක්ෂලළජෂගළිඩය.ජකුරුඳුජශෆරුණුජිඩ ජසියළුමජේෙෝයන්හිජඅණරයරජණරිමළලජශළජඉණම්ේජ

2017ජලර්යජශළජවවඳරජෂජඅඩුවීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජලවරජණරළලක්ෂජලර්ධ්රයක්ෂජේණන්නුේජේර ෂජ

කුරුඳුජඅණරයරජණරිමළලජ2016ජලර්ේේජසි ජවෆකියජයුතුජලර්ධ්රයක්ෂජේණන්නුේජකිරීම ජණ න්ජන්රළජදි.ජ

තයජ ණසුගියජ ලර්යජ තුජ 5.5ජ %ජ ජ ලර්ධ්රයක්ෂජ ේණන්නුේජ රක න්ජ ේමට්රික්ෂජ ේ  න්ජ 17356ජ ක්ෂජ ෙක්ෂලළජ

ලර්ධ්රයක්ෂජේේජලරජිඩ ජඅත්ජරේරජඇත.ජමතජඉතිශළවේේජලළර්තළජවූජඉශෂමජඅණරයරජණරිමළලජේමයජ

ේේ.ජ2017ජලර්ේේජරු.ජක ලියරජ30873ජසි ජ2018ජලර්ේේජරු.ජක ලියරජ34853ජෙක්ෂලළජ12.9%කින්ජඅණරයරජ

ඉණම්ේජලර්ධ්රයජවීජඇත.ජ(ජ2018ජලර්ේේජඅණරයරජෘෂිේෙෝයන්හිජමුළුජඅණරයරජඉණම්ේමන්ජ54%ජක්ෂජ

ණමණජකුරුඳුජඅණරේයන්ජෙළත්ජෙලජනිරීක්ෂණයජරරජදි.)ජ 

 

ප්රතිණත්තියක්ෂජේවජඅණරයරජෘෂිේෙෝජනිහණළෙරේේජනියෆී ජසිිනරජඅේරකුත්ජර ල්වජශළජතරගජකිරීම ජ

ශෆකියළලජෙළජේෙරජඅන්තර්ඟළතිජප්රක ීනන් ජශළජේලේෂඳජනීතිජරීතිජල ජෙක්ෂලරජඅනුූලතළලයජඇතිජරජ

ෆනීමජවඳශළජනිහණළෙරයජශළජඵෙළයිතළලයජලෆඩිජකිරීම ජනිහණළදිතයන්ේ ජගුණළත්මභළලයජලෆඩිජදියුණුජ

කිරීම ජ ලෆඩිජ අලධ්ළරයක්ෂජ අණරයරජ ෘෂීර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුලජ ිඩසින්ජ ේය මුජ රරජ දි.ජ යශණත්ජ

ෘෂිළර්ක ජයලන්ේලත්ජ(GAP)ජවශජයශණත්ජෂමණළරණජයලන්ේලත්ජ(GMP) ප්රලර්ධ්රයජරරජඅතරතුරජ,ජ

ෘශවහථමිජනිහණළෙරජණේධ්තියජතුෂජආශළරජසුරක්ෂෂිතතළජප්රක ීනන්ජරියළත්මජේේරරජෙල ජලෙළජෆනීම ජ

අණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුලජලයළජලෆඩිජවෆකි්වක්ෂජෙෆක්ෂවීය.ජතලෙජ,ජ2018ජදීජරියළත්මජරරජ

ෙජ ධ්රවිඩයජ රමෆතිජ ේලතුජ ලළජ ලෆයව ශරජ ේලතුජ 145,000ජ ඉක්ෂයජ වපුරළජ නික න්ජ සුිඩේේෂිජ

ලර්ධ්රයක්ෂජේණන්නුේජේෂේය. 

 

ේමමජලළර්තළේලන්ජේෙණළර්තේේන්තුේේජප්රධ්ළරජඅැංජශතරජලරජණර්ේේණ,ජවැංලර්ධ්ර,ජණරිණළරජශළජමයජ

යරජ අැංජ ලජ වමවහථමිජ ළර්යවළධ්රයජ වශජ අෙළෂජ ේත රතුරුජ වළරැංතජ ේේර්.ජ 2018ජ ලර්ේේජ දීජ

ේෙණළර්තේේන්තුේේජ සිදුජ ජ ෂජ සියළුමජ රියළළරේජ අේ්ක්ෂෂිතජ අරමුණුජ ඉකරරජ ෆනීම ජ ේය ෙළත්ජ

ක්රේමෝණළයන්ජවශජජෙළත්ජප්රතියජෙජේමහිජඅන්තර්තය. 

 

 
ආඝළර්යජ.ජඒ.ජපී.ජහීන්ේන්ෙ 
අධ්යක්ෂජඟරරළ්ව 
අණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුල 
2019ජමෆයි. 
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වළමළන්ය තොර රුරරු -2018 
 

 2018ජලවේර්ජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජක්ෂේේත්රේේජවළමළරයජේත රතුරු 

 ෙෂජේේශීයජනිහණළදිතය ජෙළයත්ලය - 0.7 

 අණරයරජෘෂිජආෙළයේජවඳශළජෙළයත්ලය - 16.00% 

 අණරයරජණරිමළල (ේමට්රික්ෂජේ  න්) – 48,331.82 

 අණරයරජඅය (රු.ක .)ජජ-  64,590.51 

 තක්ෂේවේරුජෂජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජලණවරියජ(ේශක්ෂ.)  - 111.120(ඉඟුරුජශළජශජඇතුළුල) 

 ේෙණළර්තේේන්තුේේජදිවහත්රික්ෂජළර්යළ,ජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජශළජණෆෂජතලළන්ජලයළ්තිය 

ර තුෂජළර්යළජ17ජක්ෂජණශතජඅයුරින්ජලයළ්තලජඇත. 

මධ්යමජණෂළත   -  මශනුලර,ජමළතේ්ව,ජනුලරතන්ය 
වෙරමුලජණෂළත  -  ්ව,ජරත්රපුර  
ඌලජණෂළත   -  ෙදු්ව,ජේම ණරළ 
ෙකුණුජණෂළත   -  ළ්ව,ජමළතර,ජශේෙන්ේත   
ෙවහරළහිරජණෂළත  -  ේ ෂඹ,ජළුතර,ජේණශ 
ලයඹජණෂළත   -  කුරුණ,ජපුත්තම 
රෆේරහිරජණෂළතජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ-ජඅේණළර 
උතුරුජමෆෙජණෂළතජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ-ජඅනුරළධ්පුර,ජේණ ේ න්රරුල 

ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජශළජඋණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජලජයලහිීම 

ජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජවශජඋණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළර 8ජයලහි ළජඇතිජප්රේේජණශතජෙෆක්ෂේේ. 

1. මධ්යමජණර්ේේණජවහථමිළරය,ජමළතේ්ව 

2. කුරුඳුජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය,ජණේෂ ්වයලිනය,ජතිශේ ය,ජමළතර 

3. අතුරුේෙෝජශළජබුත්ජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය,ජෙේණෆෆවහව,ජරළරේම 

4. ආර්ථිජවශජඅේිඩරණජණර්ේේණජඒය,ජප්රධ්ළරජළර්යළය,ජේ්රළේෙිවය 

5. මෆෙර ජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය,ජෙෆ්වයලිනයජ,ේේණ  

6. ණ ජේරෝණණජඒයජශළජණෆෂජතලළර,ජල්වයල ජ,ේණශ 

7. ණර්ේේණජඅනුජඒය,ජකුණ්යවළේ්වජ 

8. ණර්ේේණජඅනුජඒය, නි්වඹජ,ශ 

ේෙණළර්තේේන්තුජණෆෂජතලළන්ලජයලහිීම 

ිඩිඩධ්ජවහථමිළරලජයලහිිනජණෆෂජතලළන්ජ10ජජණෆෂජනිහණළෙරයජණශතජණරිදිජසිදුේේ. 

කුරුණජදිවහත්රික්ෂය - ේවරපීවහජණෆෂජතලළරජ-ජේණ ්වශේල 
ේශ ේ න්ේ ්වජණෆෂජතලළරජ-ජේෙ යන්වහන්ෙ 
ේලන්ේරෝරුලජණෆෂජතලළරජ-ජරළරේම 

නුලරතන්යජදිවහත්රික්ෂය - බ්ෆක්ෂේලෝ ර්ජණෆෂජතලළරජ-ජගිනිත්ේශේරජ 
ලණේන්ජණෆෂජතලළර,ජමු්වශළ්වෆේ්ව 

මළතේ්වජදිවහත්රික්ෂය - මධ්යමජණෆෂජතලළරජ-ජඇ්වල,ජඋකුේල 
මළතරජදිවහත්රික්ෂය - මධ්යමජණෆෂජතලළරජ-ජමළණෂළර,ජඹුරුයලිනය 
්වජදිවහත්රික්ෂය - මධ්යමජණෆෂජතලළරජ-ජවහරළල,ජේරලුන්ේෙනිය 
ේණශජදිවහත්රික්ෂය - මධ්යමජණෆෂජතලළරජ-ජල්වයල  
ශේෙන්ේත  ජජදිවහත්රික්ෂය - මධ්යමජණෆෂජතලළරජශළජකුළුෙඩුජඋෙයළරයජ-ජක ේේෙිවය 
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1. අපන්යන් තකෘෂිකර්ම තොෙපළර්රොේන්ුරොේ තකළර්යභළරය 

1.1 භූක ළලජශළජඅරමුණු 

අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ප්රධ්ළරජ ළර්යභළරයජ ලනුේේජ අණරයරජ ණරිමළලජ ඉශෂජ රැංලළජ

නිහණළදිතයන්ේ ජගුණළත්මයජලෆඩිජදියුණුජකිරීමජමගින්ජලෆඩිජිඩනිමයජආෙළයමක්ෂජෙළජතජශෆකිජලරජණරිදිජ

අණරයරජෘෂිජේෙෝජක්ෂේේත්රයජවැංලර්ධ්රයජකිරීමයි.ජනිජලර්ීකරණය ජඅනුලජලළර්ෂිජනිහණළෙරේයන්ජ

32% ජඅධිජණරිමළලක්ෂජඅණරයරයජරනුජෙරජ(ේත්,ජරෙර්,ජේණ ්වජශළජජුජඅයත්ජේර ේේ)ජෙහුජලළර්ෂිජ

ේෙෝජශළජඅෙළෂජිඩයජභළරජඅමළතයලරයළජිඩසින්ජේෙණළර්තේේන්තුේේජිඩයජණථමිය ජඇතුෂත්ජෂජයුතුජයෆයිජ

රේජ රරජ ඕරමජ ේෙෝයක්ෂජ අණරයරජෘෂිජ ේෙෝයක්ෂජ ේවජ ශෆඳින්ේේ.ජ ේමමජ ලර්ීකරණය ජ අනුල,ජ

අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ මලිජ අලධ්ළරයජ ේය මුජ වීජ ඇත්ේත්ජ කුරුඳු,ජ ේක රිවහ,ජ රළබු,ජ

වළදික්ෂළ,ජරඳමුැංගු,ජේෝයල,ජේ ේෝලළ,ජබුත්,ජපුලක්ෂ,ජලෆනිළ,ජණෆඟිරි,ජේවේර,ජේ රළ,ජකිතු්ව,ජඉඟුරුජ

ශළජශජආදීජ වළේප්රෙළයිජ ේෙෝජ වැංලර්ධ්රයජකිරීමජ ේේරහිය.ජ අණරයරජෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුලජ

මලිජ ලේයන්ජ තළක්ෂිවජ ේෙණළර්තේේන්තුලක්ෂජ ලරජ අතරජ තහිජ ළර්යයන්ජ ේක්ෂන්ද්රතජ වීජ ඇත්ේත්ජ

අණරයරජෘෂිජේෙෝජක්ෂේේත්රේේජණර්ේේණජශළජවැංලර්ධ්රජරියළළරේජේේරහිය. 

1.2 ප්රධ්ළරජරියළළරේ 

ශ්රීජැංළජප්රඟළතළන්ත්රිජවමළඟලළදීජඟරරඟජණළර්ලිේේන්තුේේජ1992ජවෆ්තෆේෙර්ජ22ජ දිරෆතිජඅැංජ46ජ ෙරරජ

අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ ප්රලර්ධ්රයජ කිරීේේජ ණරතජ මගින්ජ ණශතජ වඳශන්ජ ළර්යයන්ජ ශළජ ේවේලළලන්ජ වඳශළජ

අණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුල ජලයවහථමිළයලතජෙයජණලරළජේෙනුජෆෙජතිේබ්. 

 අණරයරජෘෂිජේෙෝජලළලජශළජයලරිවෆසුේරණයජවැංිඩධ්ළරයජශළජප්රලර්ධ්රය. 

 ේෙෝජවැංලර්ධ්රය,ජ ේෙෝජලළල,ජ ේෙෝජආරක්ෂණය,ජ ණසුජ අවහලනුජෂමරළරණයජශළජ වමළඟජ
ආර්ථිජිඩෙයළලජවේෙන්ධ්ජෙහුජිඩයළනුෙේධ්ජණර්ේේණජසිදුජකිරීම. 

 ඉශෂජගුණළත්මභළලයකින්ජයුත්ජේරෝණණජද්රලයජනිහණළෙරයජශළජේෙෙළශෆරීම. 

 ේෙෝජ නිහණළෙරය,ජ ඵෙළයිතළජ ලර්ධ්රයජ ශළජ ගුණළත්මභළලයජ ලර්ධ්රය ජ අෙළෂජ අණරයරජ ෘෂිජ
ේෙෝජආධ්ළරජේයෝඟරළජක්රමජරියළත්මජකිරීම. 

 ේෙෝජආරක්ෂණජඋණේේරජේවේලළජවෆණම්ම. 

 ඒළෙේධ්ජණන්ේෙෝධ්ජෂමරළරණයජප්රලර්ධ්රය. 

 ඒළෙේධ්ජළජේණෝණජෂමරළරණයජප්රලර්ධ්රය. 

 ළෙනිජලළලජප්රලර්ධ්රය.ජ 

 අේිඩරණය,ජගුණළත්මජප්රක ීනන්ජශළජක ජණන්ජආදියජජයලන්ෙඳජෙත්තජනිකුත්ජකිරීම. 

 අණරයරජෘෂිජේෙෝජනිණෆයුේජශළජේරෝණණජද්රලයජආරයරයජණළරයජකිරීම. 

 අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ නිහණළෙරය,ජ යලරිවෆසුේරණය,ජ අේිඩේයහිජ නියුතුජ පුේයින්ජ ශළජ
අේරකුත්ජණළර්ලරුලන්ජපුහුණුජකිරීම. 

 ලෆිඩලිජඅැංයජතුෂජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජප්රලර්ධ්රයජවඳශළජඋණේේරජේවේලළජවෆණම්ම. 

 අණරයරජෘෂිජේෙෝජආශ්රිතජරළඟයජශළජේණ ේලිජආයතරජඅතරජවේෙන්ධ්තළලජක්ෂතිමක්ෂජකිරීම. 

 1992ජඅැංජ46ජෙරරජඅණරයරජෘෂිර්මජණරතජය ේත්ජිඩධ්ළයජඅධිළරීජෙයජණෆලරීම. 

 අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ ආශ්රිතජ ප්රතිණත්තිමයජ ළරණළජ වේෙන්ධ්ේයන්ජ අේරකුත්ජ රළඟයජ වැංිඩධ්ළරජ
ේලත උණේෙවහජවෆණම්ම. 

 තළක්ෂිවජආෙර්රජණලත්ලළේරජයළම. 
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2. තපරිපළන් තඅංය 

2.1 ශෆඳින්වීම 

අතිේර් අධ්යක්ෂ ඟරරළ්ව (ණරිණළර) ේ  ේමේශය වීම ය ජේත් රියළත්ම ලර ණරිණළර අැංය, 

අේරකුත් සියලු අැං ශළ ෙළහිර ආයතර වමග වේෙන්ධ්ේලක න් ේෙණළර්තේේන්තුේේ ණරිණළර  යුතු 

ේමේශය වීම  උරේෙනු ෙයි . ඒ අනුල රල ෙඳලළ ෆනීේ, උවවහ කිරීේ වශ වහථමිළරමළරු,  ජජජමළරල වේණත් 

වැංලර්ධ්රය, ිඩරය ණළරය, ේෙණළර්තේේන්තුේේ ිඩභළ ශළ ප්රවේණළෙර  යුතුල  අෙළෂ රුණු ශළ 

ේෙණළර්තේේන්තුේේ මධ්ර ලත්ේ රයත්තු කිරීම ආදී  යුතු ප්රධ්ළර ලේයන්ම සිදුරනු ෙයි. 

තේවේම ළර්යමණ්යේේ සුභවළධ්රය ශළ අභිේප්රේරණය උේෙවළ ේයෝය ණරිදි සුභවළධ්ර ේවේලළ රියළත්ම 

කිරීේේ ල ම ෙ ණරිණළර අැංය ිඩසින්ජෙරණුජෆේබ්. 

2.2  ළර්යජමණ්යය 

අනුමතජේවේලජවැංයළලජවශජේවේලේේජේයදීජසිිනජේවේලජවැංයළලජ2.2.1 ලගුලජඅනුලජණශතජෙෆක්ෂේේ. 

 

2.2.1 ත 

2018ජේෙවෆේෙර්ජ31ජදිර ජළර්යජමණ්යජේත රතුරු 

අැංය තරතුර 

අනුමතජේවේලජ

වැංයළල 

ෙෆර ජසිිනරජ

ේවේලජවැංයළල 

පුර්ණළඩු 

වහථීර 
ේ න්

ත්රළත්ත් 
වහථීර 

ේ න්

ත්රළත්ත්ත්රළ

ත් 

01 අධ්යක්ෂජඟරරළ්ව 01 - 01 - - 

02 අතිේර්ජඅධ්යක්ෂජඟරරළ්වජ(ණර්ේේණ/වැංලර්ධ්ර) 02 - - - 02 

03 අතිේර්ජඅධ්යක්ෂජඟරරළ්වජ(ණරිණළර) 01 - 01 - - 

04 ප්රධ්ළරජණළධිළරී 01 - 01 - - 

05 
අධ්යක්ෂජ (ණර්ේේණ/වැංලර්ධ්ර/ජ නියළමර/ිඩජේේජ

ණර්ේේණජණර්ේේණජ) 
08 - 04 - 04 

06 නිේයෝඟයජඅධ්යක්ෂ/වශළරජඅධ්යක්ෂජ(ණළර) 01 - 01 - - 

07 
නිේයෝඟයජ අධ්යක්ෂ/වශළරජ අධ්යක්ෂජ (වැංලර්ධ්රජ /ජ

ණර්ේේණ) 
67 - 55 - 12 

08 ණළධිළරී 01 - 01 - - 

10 නිේයෝඟයජඅධ්යක්ෂ/ජවශළරජඅධ්යක්ෂජ(වෆසුේ) 01 - 01 - - 

11 අභයන්තරජිඩණ 01 -      ජ01 - - 

12 වැංයළජේ්වණ  01 - 01 - - 

ොයයහම තමටමේොේ තතකුරල 85 - 67 - 18 
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13 ණරිණළරජනිධ්ළරි 03 - 01 - 02 

14 ලයළ්තිජනිධ්ළරිජ(ිඩේේජේරේිවය) 19 - 01 - 18 

15 ප්රධ්ළරජතළක්ෂණජනිධ්ළරි 03 - 02 - 01 

16 ේ ිඩණ්වජෂමණළරු(ිඩේේජේරේිවය) 01 - - - 01 

17 භළළජණරිලර්ත 02 - 01 - 01 

18 ේත රතුරුජශළජවන්නිේේෙරජතළක්ෂණජනිධ්ළරි 01  - - 01 

රෘතීය තමටමේොේ තතකුරල 29 - 05 - 24 

18 ණර්ේේණජශළජවැංලර්ධ්රජවශළර 84 - 73 - 11 

19 වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 411 - 315 - 96 

20 
අයලෆයජවශළර  (ඟළතිජඅයලෆයජ

ේෙණළර්තේේන්තුේලන්ජජඅනුයුක්ෂතජකිරීමජෂයුතුය.) 
01 - 01 - - 

21 පුවහතළයළධිණති 03 - 01 - 02 

22 ලයළ්තිජනිධ්ළරි 171 - 139 - 32 

23 තළක්ෂණජනිධ්ළරි 22 - 19 - 03 

24 ළර්ක ජනිධ්ළරි 01 - 01 - - 

25 ේ ිඩණ්වජෂමණළරු 20 - 5 - 15 

26 රළඟයජෂමණළරණජවශළර 83 - 75 - 08ජ 

27 ේත රතුරුජවන්නිේේෙරජතළක්ෂණජවශළර 01 - 01 - - 

28 නිලළවජණළ 01 - 01 - - 

29 ේ ිඩණ්වේවේලළජවශළර 02 - 02 - - 

ද්විතීය තමටමේොේ තතකුරල 800 - 632 -  ත168 

30 රියෆදුරු 61 - 55 - 06 

31 ේණෙේර්රු 01 - 01 - - 

32 ට්රෆක්ෂ ර්ජරියදුරු 02 - 01 - 01 

33 ඉසිරජයන්ත්රජරියළරු 02 - 02 - - 

34 ෙේධ්රු 01 - 01 - - 

35 ඟරජරියළරු 01 - 01 - - 

36 ජණෆෂජතලළන්රු 02 - 02 - - 

37 ළර්යළජළර්යජවශළය 35 - 29 - 06 

39 රියෆදුරුජවශළය 08 - 07 - 01 

40 මුරරු 47 - 37 -         10ජජජජජජ 

41 ේරු 190 97 *262 - 25 

42 අරක්ෂෆක  01 - 01 - - 

43 වැංඝළරජෙැංළජභළරරු 02 - 02 - 02 

ප්රළථමික ජමටම ේේජතතුල 353 97 401 - 69 

තකුරල 1267 97 1105 - 279 

*ජරළ.ණරි.ඝජ25/2014ජඅනුලජවහථීරජරරජෙජවැංයළලෙජවමගජ 
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2.3 . 2018ජලර්ේේජළර්යමණ්යජේලරවහජවීේ 

රලජණත්වීේජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

1. ිඩෙයළත්මජේවේලය         03 

2. රළඟයජෂමණළරණජවශළරජේවේලයජ      04    

3.ජජජජජරියජවශය                    01 

4.ජජජජජේරු          21 

5.ජජජජජමුරරු             ජජජජජජජජජජජජජජජජ 

 

වහථමිළරමළරුවීජණෆක ිව 

1. ශ්රීජැංළජණරිණළරජේවේලය        01  

2. ශ්රීජැංළජක්රමජවේණළෙරජේවේලයජ       01 

3. වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි         08 

4. රළඟයජෂමරළරණජවශළර       08   

5. රියෆදුරු          06 

6. ළර්යළජළර්යජවශය        03 

 

වහථමිළරමළරුවීජයළම 

1. ශ්රීජැංළජණරිණළරජේවේලය        01 

2. ශ්රීජැංළජක්රමජවේණළෙරජේවේලය       01 

3. වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි         05 

4. රළඟයජෂමරළරණජවශළර       11 

5.  ළර්යළජේවේලජේවේලය        02 

6. රියෆදුරු          04 

 

ේවේලේයන්ජඉ්වළජඅවහිඩම 

1.ජවැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි         02 

2.ජරළඟයජෂමරළරණජවශළර       01 

 

මුෙළශෆරීම 

1.ජිඩෙයළත්මජේවේලය         01 



7 

 

2.ජලයළ්තිජනිධ්ළරි        02 

3.ජවැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි        02 

4.ජළර්යළජේවේලජේවේලය       02 

5.ජරියෆදුරු         01 

 

ිඩරළමජයළම 

1.ජිඩෙයළත්මජේවේලය        02 

2.ජලයළ්තිජනිධ්ළරි        07 

3.ජරළඟයජෂමරළරණජවශළර      04 

4.ජරියෆදුරු         01 

5.ජමුරරු         01 

6.ජේරු         04 

 

 

2.4 ේෙණළර්තේේන්තුජිඩභළජ 

2.4.1ජේෙණළර්තේේන්තුජිඩභළ 

 

 

 

 

 

අැංය ිඩභළය ණලත්ලරජෙජදිරය 

01 
ශ්රීජ ැංළජ තළක්ෂණජ ේවේලේේජ ජ තළක්ෂණජ නිධ්ළරින්ජ වඳශළජ ලරජ

ේෙලරජජේෙණළර්තේේන්තුජණරීක්ෂණය 
2018.07.13 

02 
ශ්රීජ ැංළජ තළක්ෂණජ ේවේලේේජ ජ ලයළ්තිජ නිධ්ළරින්ජ වඳශළජ ලරජ

ණෂමුලරජජේෙණළර්තේේන්තුජණරීක්ෂණය 
2018.06.29 

03 
ශ්රීජ ැංළජ තළක්ෂණජ ේවේලේේජ ජ ලයළ්තිජ නිධ්ළරින්ජ වඳශළජ ලරජ

ේෙලරජජේෙණළර්තේේන්තුජණරීක්ෂණය 
2018.02.22 

04 
ප්රළථමික ජේරේණීයේේේජේරුජනිධ්ළරීන්ජවෙශළජලර1,2ජශළජ 3ජලරජජ

ළර්යක්ෂතළජයඉේජණරීක්ෂණය 
2018.10.11 
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2.5.ජ    2018ජලර්ේේජපුහුණුජෆබජනිධ්ළරින්ජයලන්ෙඳජිඩවහතර 

2.5.1. 2018ජලර්ේේජපුහුණුජෆබජනිධ්ළරින්ජයලන්ෙඳජිඩවහතර 

අනු ත

අංකය 
පුහුණු තආයරන් වශභළගී තව තපළමමළළල රන්ුරර ගණන් 

01 
ලෘත්ීනයජවැංලර්ධ්රජ
ආයතරය 

ැංසුජජඇම්මජශළජ
ලළර්තළරණය 

වශළරජඅධ්යක්ෂ 
03 

02 
ආණෙළජෂමණළරණජ
මධ්යවහථමිළරය 

DALA/PDNAජේත රතුරුජ
ණේධ්තිජෂමණළරණය 

වශළරජඅධ්යක්ෂ 
01 

03 
ඟළතිජරමජඅධ්යයරජ
ආයතරය 

මලිජිඩමර්රය වශළරජඅධ්යක්ෂජ (ජණරිණළර) 
01 

04 
දිවහත්රික්ෂජේ්වේජ
ළර්යළයජ(ජමශනුලර) 

ළර්යළජෂමණළරණයජ
වශජළර්යළජක්රම 

වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 
රළඟයජෂමණළරණජවශළර 

01 
01 

05 
දිවහත්රික්ෂජේ්වේජ
ළර්යළයජ(ජමශනුලර) 

රියදුරන්ේ ජෙෆනුමජශළජ
කුවතළජවැංලර්ධ්රයජකිරීම 

රියදුරු 01 

06 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

ේේණ/ජඋණරණජවෙෆඳිලජ
වහථමිළලරජලත්ේජණලත්ලළජ
ේරජයළමජ/ජරයත්තුල 

වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 02 

07 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

මු.ේර.ජ104ජඅළභජලළර්තළජ
කිරීමජ,ජශළනිජපර්ණය,ජ
ගිණුේජතෆබීම 

වශළරජඅධ්යක්ෂජ(ජණළර) 
රළඟයජෂමණළරණජවශළර 

01 
 

01 

08 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

ආයතරජවැංග්රශේේජිඩධිජ
ිඩධ්ළරජශළජණිනණළිනතජරීතිජ
භළිඩතය 

රළඟයජෂමණළරණජවශළර 01 

09 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

රළඟයජනිධ්ළරින්ජවඳශළජවූජ
ේතදිරජපුහුණූල 

රළඟයජෂමණළරණජවශළර 02 

10 
ඟළතිජරමජඅධ්යයරජ
ආයතරය 

ළර්යළජළර්යජවශළයජ
ේවේලේේජරළඟළරිජපුහුණුල 

ළර්යළජළර්යජවශළය 02 

11 
ේ ලිිඩේජතළක්ෂිවජ
ආයතරය 

ත්රිමළණජවවිිඩරණජ
ඩි්ේෝමළජණළඨමළළල 

වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 01 

12 
ඟළතිජවමණළරජ
වැංලර්ධ්රජආයතරය 

ණරිණජපුහුණුජ
ණළඨමළළල 

ලයළ්තිජනිධ්ළරි 
රළඟයජෂමණළරණජවශළර 
ණර්ේේණජශළජවැංලර්ධ්රජවශළර 
වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 
ළර්යළජළර්යජවශළය 

02 
30 
05 
39 
05 

13 
ලෘත්තියජවැංලර්ධ්රජ
ආයතරය 

රළයත්ලජකුවතළජවශජ
ේණ රුත්ලජවැංලර්ධ්රය 

රළඟයජෂමණළරණජවශළර 02 

14 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

ේවේලජඅර්ථමිවළධ්ජශළජ
ේවේලජභළරළරජඅරමුේවජ
ණරයජකිරීමජශළජ
ගිණුේතජකිරීම. 

වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 01 

15 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

ළර්යළජළර්යජවශළයජ
ආ්වණජශළජලෘත්ීනයජෙෆනුමජ
ඉශෂජෙෆමීම 

ළර්යළජළර්යජවශළය 03 

16 නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ ආයතරජවැංග්රශයජශළජමුේවජ රළඟයජෂමණළරණජවශළර 02 
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අරමුෙ ේරගුළසි වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 01 

17 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

අභයන්තරජිඩරරයජවශජ
අභයන්තරජණළරජක්රම 

රළඟයජෂමණළරණජවශළර 
 
 
වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 

03 
 

01 

18 
නිපුණතළජවැංලර්ධ්රජ
අරමුෙ 

ලෆයමුළුලජශළජිඩරළමජලෆකර් 
රළඟයජෂමණළරණජවශළර 
වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 

03 
 01 

19 
ඟළතිජරමජඅධ්යයරජ
ආයතරය 

ලත්ේජෂමණළරණයජ
වශජලළර්ෂිජවමළේෝඝරජ
මණ්යය 

රළඟයජෂමණළරණජවශළර 
වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 

01 
02 

20 ෆෂිවයජිඩහලිඩෙයළය 
මශඟරජශළජමළධ්යජ
වේෙන්ධ්තළජයලන්ෙඳජ
ඩි්ේෝමළල 

වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි 01 

21 
දිවහත්රික්ෂජේ්වේජ
ළර්යළය 

රළඟයජෂමණළරණජ
වශළරජේවේලේේජ
නිධ්ළරින්ජවඳශළජලරජ
ළර්යක්ෂමතළජයයිේජ
ිඩභළයජවේෙන්ධ්ජ
ණළඨමළළල 

රළඟයජෂමණළරණජවශළර 
 

04 

22 

රළඟයජණරිණළරජ
,ෂමණළරණජවශජ
නීතියජශළජවළමයජයලන්ෙඳජ
අමළතයැංය 

ශ්රිජැංළජිඩෙයළත්මජ
ේවේලේේජනිධ්ළරින්ජවඳශළජ
ේෙලරජභළළජප්රවීණතළලයජ
ෙළජදීම 

වශළරජඅධ්යක්ෂ 16 

23 
ඟළතිජරමජඅධ්යයරජ
ආයතරය 

ළර්යළජෂමණළරණයජ
වඳශළජනිපුණතළජවැංලර්ධ්රය 

රළඟයජෂමණළරණජවශළර 01 

24 
ඟළතිජභළළජඅධ්යයරජශළජ
පුහුණුජආයතරය 

ේෙමෂජභළළලජයලන්ෙඳලජදිරජ
06ජේන්ලළසිජේර වූජ
පුහුණුජණළඨමළළල 

ළර්යළජළර්යජවශය 28 

 

 

2.6 2018 තලර්ොේදී තෂඟළ තකර තගත් තඉක්ක 

 

ඉඩේ තපලරළ තගෆනීම 

ඉයේජඅත්ණත්ජරජෆනීේේජණරේත්ජ38(අ)ජඅතුරුජිඩධ්ළරයජණරිදිජණශතජවඳශන්ජඉයේලජභුක්ෂතිය,ජ

2018ජලවේර්දීජේෙණළර්තේේන්තුලජේලතජභළරජදීජඇත. 

 ෙදු්ව,ජශ්වදුේමු්ව,ජනිේණ තජලයළ්තිජනිධ්ළරීජනිජනිලවජයලහිිනජඉයම 

 ණේ ්වයලිනයජඟළතිජකුරුඳුජණර්ේේණජශළජපුහුණුජමධ්යවහථමිළරයජයලහිිනජඉයම 

 මළතේ්ව,ජය ලත්ත,ජයන්න්ලත්තජලයළ්තිජනිධ්ළරීජනිජනිලවජයලහිිනජඉයම 
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3.මයජඅැංය 

2018ජ ලර්යජ තුජ දීජ ේෙණළර්තේේන්තුලජ වඳශළජ ලළර්ෂිජ ඇවහතේේන්තුජ තජ (ඒළෙේධ් අරමුෙජ ) මුළුජජ

්ජරතිණළෙරයජවූජරුජක ලියරජ1179.465ජජමුෙජලෆයජශීර්ජ289 ය ේත්ජවූජතජලෆයව ශරක්ෂජලයළණෘතිජ02ක්ෂජජ

ේලනුේලන්වූජප්රළ ධ්රජශළජපුරරළලර්ථමිර ිඩයෙේජවඳශළජේලන්ජේරුිව. 

3.1 තලර්ය තුර තමුෙල් තොලන් තකිරීම තවශ තලෆය තකිරීම 

ලගුලජ3.1.1ජජජ2018ජජලර්යජතුජමුේවජේලන්ජකිරීමජවශජලෆයජකිරීම     

රුණ ෆබීේජ(රු) ිඩයෙම(රු) ප්රතිතයජ(%) 

ලෆයජශීර්ය- 289       

ලෆයව ශර- 02 
ලයළණෘතිය-01 අණරයරජේෙෝ වැංලර්ධ්රජලෆයව ශර 

ප්රළ ධ්රජිඩයෙේ   
 

  

ප්රළ ධ්රජලත්ේජපුරරුත්ථමිළණරයජශළජලෆඩිදියුණුජකිරීම 
                             

12,500,000  
         

11,669,057  93.35 

ේ යරෆගිලි  වශජඉදිකිරිේ 10,000,000 
                 

9,184,870  91.85 

යන්ත්රජවශජයන්ේත්රෝණරණ 500,000 
                    

488,525  97.71 

ලළශර 2,000,000 
                 

1,995,662  99.78 

වහථමිළලරජලත්ේජඅත්ණත්ජරජෆනීම 
                             

12,000,000  
         

11,612,254  96.77 

ෘශජභළණ්යජවශජර්යළලියජඋණරණ  3,000,000 
                 

2,987,538  99.58 

යන්ත්රජවශජයන්ේත්රෝණරණ 2,000,000 
                 

1,994,205  99.71 

ේ යරෆගිලි  වශජඉදිකිරිේ 5,000,000 
                 

4,638,201  92.76 

ඉයේජඉයේජලෆඩිදියුණුජකිරිම 2,000,000 
                 

1,992,310  99.62 

යිනතජණශසුේජවැංලර්ධ්රය 
                                             

1,000,000  
                    

484,656  48.47 

වැංලර්ධ්රජවශයන් 
                                         

500,000,000  
             

440,432,183  88.09 

ශෆකියළජලර්ධ්රය   
 

  

පුහුණුජකිරීේජශළජශෆකියළජලර්ධ්රය 
                                      

1,500,000  
      1,475,869  

98.39 

මුළුජප්රළ ධ්රජිඩයෙේ 
                            

527,000,000  
       
465,674,019  

88.36 

පුරරළලර්තරජිඩයෙේ 
  

  

පුේජණඩිරඩි 
         

378,670,000  
377,825,393  99.78 

ේලරත්ජිඩයෙේ 
                                           

67,608,000  
               

66,595,688  
98.50 

වළමළරයජණරිණළරය 
                            

446,278,000  
       

444,421,081  
99.58 

මුළුජිඩයෙමජ(ලයළණෘතිජ01) 
                            

973,278,000  
       

910,095,100  93.51 
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3.2 තලර්ය තුර තමුෙල් තොලන් තකිරීම තවශ තලෆය තකිරීම 

3.2.1.ජ ලයළණෘතියජ -2-ජ අණරයරජ ේභෝජ ණර්ේේණජ ශළජ

ඒළෙේධ්ජණලිේෙෝධ්ජේරෝජෂමණළරරජලෆයවජ ශර ෆබීේජ(රු) ිඩයෙමජ(රු) ප්රතිතයජ(%) 

ප්රළ ධ්රජිඩයෙේජ       

ප්රළ ධ්රජලත්ේජපුරරුත්තළණරයජශළජදියුණුජකිරීේ 
          5,000,000  

   4,976,263  99.53 

ේ යරෆගිලි  වශජඉදිකිරිේ 2,500,000 2,488,686 99.55 

යන්ත්රජවශජයන්ේත්රෝණරණ 500,000 494,918 98.98 

ලළශර 2,000,000 1,992,659 99.63 

වහථමිළලරජලත්ේජඅත්ණත්ර 16000,000                  10,239,228          64.00 

ෘශජභළණ්යජවශජර්යළලියජඋණරණ  2,000,000 1,733,321 86.67 

යන්ත්රජවශජයන්ේත්රෝණරණ 4,000,000 3,999,999 100.00 

ේ යරෆගිලි  වශජඉදිකිරිේ 7,000,000 1,672,329 23.89 

ඉයේජඉයේජලෆඩිදියුණුජකිරිම 3,000,000 2,833,579 94.45 

ශෆකියළජලර්ධ්රය       

පුහුණුජකිරීේජශළජශෆකියළජලර්ධ්රය 5000,000                                  411,107                 82.22 

යිනතජණශසුේජවැංලර්ධ්රය 
                                             

1,000,000  
                    

962,261  96.23 

ඟළතිජ ෘෂිළර්ක ජ ණර්ේේණජ වෆෆවහමජ රියළත්මජ
කිරිම        

ආේයෝඟර 
                 

6,000,000  
                 

5,930,986  98.85 

මුළුජප්රළ ධ්රජිඩයෙේ 
                             

28,500,000  
         

22,519,845  79.02 

පුරරළලර්තරජිඩයෙේ       

පුේජණඩිරඩි 
                                         

156,690,000  
             

156,414,291  99.82 

ේලරත්ජිඩයෙේ 
                                           

20,997,000  
               

20,579,795  98.01 

වළමළරයජණරිණළරය 
                            

177,687,000  
       

176,994,086  99.61 

මුළුජිඩයෙමජ(ලයළණෘතියජ012) 
                            

206,187,000  
       

199,513,931  96.76 

මුළුජිඩයෙම 
                         

1,179,465,000  
    

1,109,609,031  94.08 
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2017ජ ලවර ජ වළේ්ක්ෂලජ ේමමජ ලවරජ වඳශළජ ඒළෙේධ්ජ අරමුේවජ මඟින්ජ ේෙණළර්තේේන්තුල ජ ෙළදුන්  

ප්රතිණළෙරජරු.ජක ලියරජ98.933ජජඅඩුවීමක්ෂජේණන්ලයි.ජලර්යජවඳශළජවූජවේපර්ණජමුේවජේලන්ජකිරීේජරුයලය්වජ

ක ලියරජ 1179.485ජකින්ජ ජ 1109.609ජක්ෂජ ජ ලෆයජ කිරීම ජ ශෆකිජ වූජ අතරජ තයජ 94ජ %ජ ප්රතියකි.ජ ෙළජ දුන්ජ

ප්රතිණළෙරජලලින්ජ93.51%ජශළජ76%ජජමයජප්රතියජේණන්වීම ජයලන්ේලලින්ජලයණෘතිජඅැංජ01ජශළජඅැංජ02ජ

වමත්ජ වීජ විඩවහතරලජ ත්ජ ිඩ ජ 2018ජ ලර්ේේජ ප්රළ ධ්රජ ිඩයෙේජ වඳශළජ ෙළජ දුන්ජ මුෙලින්ජ 88.36ජ %ජ ශළජ

79.02%ජප්රතියක්ෂජයලන්ේලලින්ජලයළණෘතිජඅැංජ01ශළජඅැංජ02ජජේණන්වූජඅතරජපුරරළලර්ථමිරජිඩයෙේජවඳශළජ

තයජ යලන්ේලලින්ජ 99.58ජ %ජ ශළජ 99.61%කි.ජ ක්ෂේේත්රජ මටම ේේජ තළක්ෂිවජ නිධ්ළරින්ේ ජ මදිජ ණළඩුලක්ෂජ

මේධ්යේජ ව ලජ ෙජ 2018ජ ලර්යජ වඳශළජ ෙළජ දුන්ජ මුෙලින්ජ 94.08ජ %ජ ප්රතියක්ෂජ ගළජ රජ ෆනීමජ අණරයරජ

ෘෂීර්මජේෙණළර්තේේන්තුලජෙජදිරිජන්ලරජසුළුජප්රතියකි. 

3.3ජ2018 ආෙළයේ 

 

   

   ආෙළයේජප්රභලය ඇවහතේේන්තු  තජමුෙජ(රුජ.ක ) වතයජෆබ්ේ 

රඟේේ  ේ යරෆගිලිජකුලි 1.70 2.00 

ෙේධ් 4.00 4.3 

ේෙණළර්තේේන්තුමයජිඩකිිවේ 9.00 28.40 

ිඩිඩධ් 45.00 58.20 

අේරකුත්ජෆබ්ේ 5.00 15.00 

ලෆ.අ.ිඩ.ලෆ 25.00 23.76 

ප්රළ ධ්රජලත්ේජිඩකිිවම 0.66 0.66 

තතුල 88.66 132.32 

   

   අත්තිළරේජගිණුේජසිමළ 

  උණරිමජිඩයෙේජසිමළල 45,000,000 44,966,732 

අලමජෆබීේජසිමළල 29,000,000 31,555,343 

උණරිමජශරජේේජසිමළල 115,000,000 112,653,060 
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3.4ජඅභයන්තරජජිඩණරජඅැංය 

අරමුණජජජජජජ 

 ජප්රධ්ළරජළර්යළය,ජදිවහත්රික්ෂජළර්යළජ,ජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළර,ජේ ිඩණෂජ,ජණෆෂජතලළන් ශළ ෙයළජ

ලලින්ජ වමන්ිඩතජ වැංලර්ධ්රජ වශජ ණර්ේේණජ ළර්යයන්ජ ලජ නිරතජ අණජ ේෙණළර්තේේන්තුල ජ ශ්රී ැංළජ

ප්රඟළතළන්තිජවමළඟලළදී ජඟරරඟජණළර්ලිේේන්තුේේජ1992ජවෆ්තෆේෙර්ජ22ජදිරෆතිජඅැංජ46ජෙරණජඅණරයරජ

ෘෂිජේභෝජප්රලර්ධ්රයජකිරීේේජණරතජමඟින්ජවශජඅේරකුත්ජණරත්ජ,ජඝක්රේ්වජවශජිඩධිිඩධ්ළරජආදියජමඟින්ජ

ණලරරජ ෙජ රළඟළරීජ වශජ ල ේජ තමජ ණරත්ජ ,ජ මුේවජ ේරගුළසි,ජ ආයතරජ වැංග්රශයජ ,ජ ප්රවේණළෙරජ

මළර්ේෝණේේජවැංග්රශයජ ,ඝක්රේ්වජවශජඅේරකුත්ජනීතිරීතිජ ජවශජිඩධිිඩධ්ළරජඅනුලජසිදුජලන්ේන්ජෙෆයිජමුේවජ

ේරගුළසිජ133ජවශජශළජ134ජඅනුලජේව යළජෙෆලීමජවශජලළර්තළජකිරීම. 

3.4.1ජඅභයන්තරජිඩණරේේජණරමළර්ථමි 

 ේෙණළර්තේේන්තුේේජ අභයන්තරජ ණළරය ජ වශළයජ වීජ ලැංඝළජ ශළජ ලෆරදිජ ලෆෂෆක්ෂවීම,ජජ

අරළලරණයජරජෆනීමජශළජඅභයන්තරජේවෝදිසිජමගින්ජිඩධිමත්ජශළජප්රමළණලත්ජෙලජයලන්ෙඳලජ

අණ්යජවක ක්ෂණයක්ෂජසිදුජරජඉදිරිජ යුතුජවඳශළජඅධ්යක්ෂජඟරරළ්වජේලතජලළර්තළජකිරිම. 

 

 ේෙණළර්තේේන්තුල ජනියමජේරුනුජශළජේෙණළර්තේේන්තුලජිඩසින්ජඉකරජරරජෙජවැංලර්ධ්රජ

වශජ ණර්ේේණජ ලයළණෘතිජ ේයෝඟරළජක්රමජරියළත්මජකිරීමජ ,ජ වෆසුේජ ජ ශළජ ලෆයජ ව ශන්ජ

වපුරළජෆනීේේදීජෙළජඇතිජප්රතියජනිහඝයජකිරීම ජණන්ජදීේේජනිධ්ළරියළ ජවශජප්රතිජ

වමළේෝඝරජ යුතුජල ජවශළයජවීම. 

 

 උචිතජඅලවහථමිළලන්හිදීජඉශතජළර්යයන්හිජනිරතජඅයලළුන්ජවශජේෙණළර්තේේන්තුජප්රධ්ළනියළජ

/ප්රතිජවමළේෝඝරජක කරලජඅතරජවේෙන්ක්ළරේයක්ෂජලේයන්ජ යුතුජකිරීම. 

 

3.4.2.ජඅභයන්තරජිඩණරේේජල ම 

 ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ෙෆක්ෂම,ජ අරමුණුජ ේමේශලරජ රළජ ෂගළජ වීේේදීජ ඉකරජ ෂජ යුතුජ ළර්යයන්ජ

ළර්යක්ෂමලජශළජඵෙළම්ලජ,ිඩනිිඩෙභළලේයන්ජයුතුලජඉකරජකිරීමජවඳශළජනරතිමයජඅලයතළලයන්ජ

මතජරළඟයජමුේවජණළරයජශළජවෆසුේජකිරීම ජවශළයජවීම. 
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අභයන්තරජිඩණරජශළජිඩමර්රජණශතජඅැංයන්ේන්ජසිදුජරනුජෙයි. 

 මයජිඩණරයජජජජජ 

 ණේධ්තිජිඩහේ්වණයජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

 ළර්යජවළධ්රජිඩහේ්වණයජජජජජජජජජජජජජ 

 ිඩේේජිඩමර්රජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

3.4.3ජඅභයන්තරජිඩණරජජලළර්තළජවවහජකිරීම 

 ිඩණරජලළර්තළ 

 ිඩේේජිඩමර්රජිඩණරජලළර්තළ 

 ෂමරළරණජිඩණරජක කරජීනරණජලළර්තළ ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

3.4.4.ජඅභයන්තරජිඩණරජඅැංේේජළර්යයන්ජ 

 ේෙණළර්තේේන්තුලජෂමරළරණයජකිරීමජවඳශළජණළරජරියළලන්හිජරියළළරිත්ලයජවළර්ථමිජෙෆයිජජජජජජජ

ිඩමර්රයජකිරීම.ජජජ 

 මුේවජේරගුළසිජ,ජආයතරජවැංග්රශේේජනියමයන්ජ,ජප්රවේණළෙරජමළර්ේෝණේේජවැංග්රශේේජනියමයන්ජ

ශළජඝක්රේ්වජඋණේෙවහජ,ජේෙණළර්තේේන්තුලජතුෂජගිණුේජජශළජණළරජ යුතුජලදිජනිසිජේවජයලන්ණෆෙජ

රියළත්මජේේෙෆයිජණරික්ෂළජකිරීම. 

 ගිණුේජශළජේලරත්ජලළර්තළජලජිඩහලළවනීයත්ලයජිඩමර්රයජකිරීම. 

 ආයතරජතුෂජළර්යක්ෂමතළලයජලර්ධ්රයජලරජයලන්ේලත්ජවහථමිළයලතජකිරීම ජවශළයජවීම.ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

 අළර්යක්ෂමතළලයජශළජලැංඝනිජරියළජඅලමජේ  ජේවේලළලන්හිජගුණළත්මජභළලයජලෆඩිජරවීම. 

 ආයතරේේජළර්යජමණ්යයජේලතජණෆලරීජඇතිජල ේජේර යලරිේශළජඉකරජලන්ේන්ජෙෆයිජේව යළජ

ෙෆලිම. 

 රඟේේජ ේේණෂජ ශළජ ලත්ේජ අළභශළනිජ ලලින්ජ ේ ේතක්ෂජ දුර ජ ආරක්ෂළජ රක න්ජ භළිඩතළජ රජ

ඇතිෙෆයිජේව යළජෙෆලීම. 

 රළඟයජනුේෙනුජරළවහතියජශළජයලරිලෆයජඅලමජලරජණරිදිජගුණළත්මජභළලයජශළජළභෙළයිත්ලයජඋණරිමජ

ලරජණරිදිජවශජේේණෂජශළජලත්ේජආරක්ෂළජලරජණරිදිජසිදුජරන්ේන්ෙෆයිජේව යළජෙෆලීම. 

 ිඩණරජශළජෂමරළරණජක කරජරැවහිඩේජණෆලෆත්වීම. 

 ේෙණළර්තේේන්තුලජ වතුජ ආයතරජ ලජ ශළජ රියළලලිජ ලජ අලෙළරේජ ක්ෂේේත්රජ ිඩණරයජ කිරිමජ ජ ශළජ

රියළළරිජවෆෆවහම ජඅනුලජ යුතුජසිදුජේේෙෆයිජනිරීක්ෂණයජකිරිම. 

 අලවහථමිළේලෝචිතජණරිදිජජිඩේේජිඩමර්රජණෆලෆත්ිඩමජ. 
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3.4.5.ජඅභයන්තරජිඩණරේේදීජඅලධ්ළරයජේය මුජරනුජෙරජඅැං 

 මුේවජේරගුළසිජ135ජය ේත්ජෙයජණෆලරිම. 

 ලළර්ෂිජරියළළරීජවෆෆවහම. 

 ප්රවේණළෙරජවෆෆවහමජවශජළජව ශර. 

 අග්රිමජගිණුේ,ේර යලයවූජඅග්රිමජඇතුළුජසියළුමජගිණුේ,ජලෆයජණළරයජශළජලත්ේජණළරයජ. 

 ේණ ේලිජලියලජේ නුජ,නිලළඩුජවේෙන්ධ්ජේ නු. 

3.4.6ජළර්යයභළරය 

 2018ජලර්ේේජඅභයන්තරජිඩණරජඅැංයජමගින්ජජිඩණරජලළර්තළජ16ජක්ෂජඉදිරිණත්ජරරජදී.ජතය ජ

ණශතජජවඳශන්ජඒයන්ජඇතුෂත්ජිඩය. 

 ප්රධ්ළරජළර්යළයජ 

 දිවහත්රික්ෂජළර්යළජ 

 ණර්ේේණජවශජඋණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජ 

 මධ්යමජණෆෂජතලළන්ජජජ 

 2018ජලර්ේේජළර්තුජ04ජවඳශළමජිඩණරජශළජෂමරළරරජක කරජරැවහවීේජණලත්ලරජදී. 

 ිඩේේජහජිඩමර්රජ05ජක්ෂජසිදුජරරජදී.ජ 
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4. වංලර්ධන් තඅංය 

4.1. ශෆඳින්වීම 

                 අණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුේේජවැංලර්ධ්රජඅැංයජඅණරයරජෘෂිේභෝජලජඅයෙළමජ

වැංලර්ධ්රේේජසියළුමජප්රලර්ධ්රජ යුතුජල ජවශයජෙක්ෂලක න්ජලෆෙත්ජළර්යභළරයක්ෂජඉකරජරයි.ලණවරියජ

රියළත්මජකිරීම,ජ තෙළයිතළලජ ලර්ධ්රය,ජ ණසුජ අවහලනුජ ශළජ ගුණළත්මජනිහණළෙරජ ලෆඩිජ දියුණූජකිරීමජ වශජ

වශතිරණය,ජමළරලජවේණත්ජවැංලර්ධ්රයජවශජරැකියළජඅලවහථමිළජනිර්මළණයජකිරීමජඇතුෂත්ජ2018ජලර්ේේජ

වැංලර්ධ්රජවෆෆවහමජරියළත්මජකිරීමජේමමජඅැංයජජිඩසින්ජලවරජපුරළල ජඉකරජරරජදි. 

දිවහත්රික්ෂජ ළර්යළයන්හිජ ණශසුජ ෂමණළරණයජ වඳශළජ ජ ේලන්ජ වූජ වැංලර්ධ්රජ ලෆයව ශන්ජ ශළජ තක්ෂජ තක්ෂජ

ලෆයව ශරජවඳශළජදිවහත්රික්ෂජේෙක්ෂජණලරරජෙජශ්රීජැංළජිඩෙයළත්මජේවේලේේජiජණන්තිේේජඅධ්යක්ෂලරුන්ජ

තුන්ජේෙේරකුේ ජවශයජඇතිලජශ්රීජැංළජිඩෙයළත්මජේවේලේේජඅධිජේරේිවේේජඅතිේර්ජඅධ්යක්ෂජඟරරළ්වජ

ලරේයකුජිඩසින්ජේමමජඅැංේේජවැංලර්ධ්රජරියළළරේජවශජේවේලළලන්ජප්රධ්ළරජලේයන්ජශ්රීජැංළේේජේතත්ජ

ශළජඅතරමෆදිජළණයජඉක්ෂතජරජඇතිජරමුත්ජමතදීජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුලජිඩසින්ජ

තහිජ ආලරණණථමියජ වළේප්රෙළයිජ ේර ලරජ දිවහත්රික්ෂජ තුෂ ජ ෙජ ණතුරුලළජ ශෆරජ ඇත.ජ රේජ ලේයන්ජ ළ්ව,ජ

මළතර,ජ ශේෙන්ේත  ,ජ ේ ෂඹ,ජ ේණශ,ජ ළුතර,ජ මශනුලර,ජ මළතේ්ව,ජ නුලරතන්ය,ජ ්ව,ජ රත්රපුර,ජ

ේම ණරළ,ජ ෙදු්ව,ජ කුරුණ,ජ අේණළර,ජ අනුරළධ්පුරජ ශළජ ේණ ේෂ න්රරුලජ යරජ දිවහත්රික්ෂජ පුරළජ ිඩහිදීජ

ඇතිජදිවහත්රික්ෂජළර්යළජ17ජක්ෂජේමමජඅැංයජවතුලජණලතියි.ජවැංලර්ධ්රජවෆෆවහමජදිවහත්රික්ෂජමටම ක න්ජරියළල ජජ

රෆැංවීමජවඳශළජවැංලර්ධ්රජඅැංේේජදිවහත්රික්ෂජමටම ේේජරළඟළරිජ යුතුජශ්රීජැංළජිඩෙයළත්මජේවේලේේජ iiජ/ 

iiiජ ණන්තිේේජ වශළරජ අධ්යක්ෂජ ලරුන් ජ ණලරළජ ඇත.ජ වැංලර්ධ්රජ වෆෆවහමජ ක්ෂේේත්රජ මටම ේමන්ජ රියළල ජ

රෆැංවීේේජවඳශළජණර්ේේණජශළජවැංලර්ධ්රජනිධ්ළරින්ජශළජවැංලර්ධ්රජනිධ්ළරින්ේ ජවශයජඇතිලජශ්රීජැංළජ

තළක්ෂණේේජදීජේවේලේේජලයළ්තිජනිධ්ළරින්ජිඩසින්ජඉකරජරනුජෆේබ්.ජපුහුණුජකිරීේේජළර්යයජවඳශළජේමමජ

අැංයජ වතුලජ ේවේලළවහථමිජ පුහුණුජ මධ්යවහථමිළරයක්ෂජ මළතේ්වජ යලහි ළජඇත.ජ මී ජ අමතරලජ අණරයරජෘෂිර්මජ

ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ලයළ්තිජ ශළජ ප්රලර්ධ්රජ  යුතුජ වඳශළජ වශයජ ෙක්ෂලනුජ ලවහජ මළධ්යජ ඒයක්ෂජ වශජ

අේිඩරණජ යුතුජේේරහිජණශසුේජවෆසීමජවඳශළජලයළණළරජඋණේේරජඅැංයක්ෂජවැංලර්ධ්රජඅැංයජ

වතුලජඇත. 

4.2. වංලර්ධන් තලෆඩවේශන් 

සියජෙෆක්ෂමජශළජේමේශලරජේණරෙෆරිලජ2018ජලර්ේේජවැංලර්ධ්රජවෆෆවහමජවවහජරජඇතිජඅතරජතයජප්රධ්රජ

ලෆයව ශන්ජ05ජකින්ජවමන්ිඩතජේේ.ජසියළුමජලෆයව ශන්ජ100%ජක්ෂජශ්රීජැංළජරඟේේජඅරමුේවජමතජරියළල ජ

රැංලරජදි.ජ 
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ලගුල ත.4.2.1. වංලර්ධන් තලෆඩවේශන් ත 2018 

ලෆඩවේශන් මයමය තඉක්කය, රු.මි. 

1. ේෙෝජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශර 163.7 

2. ඵෙළයිතළජවැංලර්ධ්රජවශජේලතුජවැංලර්ධ්රජ

ලෆයව ශර 

247.92 

3. ේෙෝජඅයජතතුජකිරීේේජලෆයව ශර 28.5 

4. ඟරජමළධ්යජලෆයව ශර 35.1 

5. යතළජවැංලර්ධ්රය 6.57 

      6.    ණරිණළරය 18.00 

තකුරල 500.00 

 

4.2.1. අණරයරජෘෂිේෙෝජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශර 

ේමමජ ලෆයව ශේරහිජ අරමුණජලනුේේජ ණළරිවරිජආරක්ෂණයජේණරෙෆරිජරජනික න්ජ ර  ජශළජ අණරයරජ

ෘෂිජේභෝජණළර්ිඩයන්ජශ ජඉශෂජආෙළයමක්ෂජෙළජදීේේජඅරමුිවන්ජඅණරයරජෘෂිේෙෝජලණවරියජජඉශෂජ

රෆැංවීමයි. 

4.2.1.1. ණෆෂජනිහණළෙරජලෆයව ශර 

වළර්ථමිජලළලජමලිජඅලයතළලයක්ෂජලනුේේජගුණළත්මජේරෝණණජද්රලයජනිහණළෙරයජවශජනිේරෝීකජවශජ

ගුණළත්මජණෆෂයකි.ජේමමජඅරමුණජවළක්ෂළත්ජරජෆනීමජවඳශළජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුලජ

වතුලජමධ්යමජණෆෂජතලළන්ජ10ක්ෂජවශජලින්ජවඳශන්ජරජඇතිජදිවහත්රික්ෂයන්හිජලළර්ෂිලජලියළණදිැංචිජරරජ

ෙජපුේලිජණෆෂජතලළන්ජයලහිකරලළජඇත. 
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ලගුල.4.2.1.1.1ජ 2018ජලර්ේේජණෆෂජඅලයතළලය 

දිවහත්රික්කය 
ග

ේ
මි

රි
ව

හ 

කු
රු

ඳු
 

ප
ෆඟි

රි
 

ො
ක

ෝපි
 

ව
ළදි

ක්
ක

ළ 

ක
ර
ළඹු

 

ක
ර
ඳ
මු

ංගු
 

ො
ක

 ො
ක

ෝල
ළ 

පු
ල
ක්

 

ො
ග

 ර
ක

ළ 

ඉ
ඟු

රු
 (
කි

.ග්ර
ෆ)

 

ක
ශ

(කි
.ග්ර

ෆ.
) 

ත
ක

ුර
ල

 

ොක ඹ 75,000 150,000     1,500       10,000   5,545   236,500 

ගේපශ 310,000 200,000             50,000       560,000 

කළුරර 245,000 1,000,000     500       80,000   7,935   1,325,500 

ගළල් 240,000 4,000,000             1,800   15,173   4,241,800 

මළරර 160,000 2,500,000             1,800       2,661,800 

ශේබන්ොක ේ 200,000 1,800,000 135,000   1,500 210     115,000   240 200 2,251,710 

මශනුලර 350,000 35,000   5,000 6,500 600   600 25,000 10 555 5,480 422,710 

මළරොල් 225,000 210,000   6,000 3,000 1,500   10,000 80,000       535,500 

නුලරතළිය 160,000 0   50,000 100 2,000 1,700   20,000 10     233,810 

කුරුණග 450,000 250,000     3,000     5,000 40,000 175     748,175 

කගල් 445,000 440,000     3,000 2,000     30,000   2,319 330 920,000 

රත්න්පුර 475,000 3,600,000     140       250,000 315 6,575   4,325,455 

බදුල් 230,000 105,000 285,000 20,000   2,000     30,000       672,000 

ොම ණරළග 260,000 160,000     40     20,000 70,000   145 1,985 510,040 

අේපළර 55,000 30,000             50,000   1,765 350 135,000 

අනුරළධපුර 30,000 40,000             35,000       105,000 

ොප ොෂ න්න්රුල 80,000 0             35,000       115,000 

තකුරල 3,990,000 14,520,000 420,000 81,000 19,280 8,310 1,700 35,600 923,600 510 40,252 8,345 20,000,000 

 

සියළුජලළරුලන්ජශ ජගුණළත්මජේරෝණණජද්රලයජවෆණම්ේේජඅරමුිවන්ජේමමජළර්යයජවඳශළජණත්ජරනුජ

ෆබුජප්රවීණයන්ජණ්යළයමක්ෂජිඩසින්ජේමේශයලනුජෙරජණෆෂජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශරක්ෂජවැංලර්ධ්රජඅැංයජ

ිඩසින්ජදියත්ජරනුජෙයි. 
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ලගුල.4.2.1.2. අණරයරජෘෂිේෙෝජේරෝණණජද්රලයජක ජණන්ජ-2018 

ොබෝගය ොරෝපන් තද්රලය මි ත(රු.) බීය තද්රලය මි ත(රු.) 

කුරුඳු ණෆෂජ5ක්ෂජවහිතජෙඳුරක්ෂජ 13.00 බීඟජකිේෝජ ජරෑමයක්ෂජජ 150.00 

ේක රිවහ ණෆෂයක්ෂජ 23.00 පුරුක්ෂජේේෙජ3ක්ෂජවහිතජෙඩුජ
ෆෙෆ්වක්ෂ 

0.20 

රළබු ිඩළජණෆෂයක්ෂජ 70.00 - - 

වළදික්ෂළජ බීඟණෆෂයක්ෂජ(ිඩළ) 100.00 තක්ෂජබීඟයක්ෂ 10.00 

වළදික්ෂළජ ෙේධ්ජණෆෂයක්ෂ 180.00 - - 

රඳමුැංගු වළමළරයජේම ේරයිේයක්ෂජ 10.00 - - 

රඳමුැංගු ණ ජේරෝයලතජේම ේරයිේයක්ෂජ 50.00 - - 

ලෆනිළ මී රජ1ජක්ෂජදිජජෙඞුජෆෙෆ්වක්ෂජ 5.00 - - 

පුලක්ෂ ණෆෂයක්ෂජ 13.00 බීඟයක්ෂ 2.00 

ේ ේෝලළ ණෆෂයක්ෂජ 14.00 ේඩියක්ෂජ 20.00 

ේෝයල ණෆෂයක්ෂජ 14.00 

ඉඳුණුජරෆව ේජේෝයලජබීඟජකිේෝජ
තක්ෂ,ජ 
ණළච්මන්ටම,ජිඩයන්ජේෝයලජබීඟජ
කිේෝජතක්ෂ 

80.00 

 

150.00 

ණෆඟිරි ේම ේරයිේයක්ෂජ 2.00   

ේවේර ේම ේරයිේයක්ෂජ 2.00   

ේ රළ බීඟජණෆෂයක්ෂජ 70.00   

ේ රළ ෙේධ්ජණෆෂයක්ෂජජ 120.00   

කිතු්ව ිඩළජජජජජණෆෂයක්ෂජජ 45.00   

කිතු්ව කුයළජණෆෂයක්ෂජජ 12.00   

ඉඟුරු -  බීඟජඉඟුරුජකිේෝජග්රමයක්ෂ 100.00 

ශ -  බීඟජශජකිේෝජග්රමයක්ෂජජ 40.00 
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අණරයරජෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ මධ්යමජ ණෆෂජ තලළන්ජ උවවහජ ගුණළත්මජ ෙිඩන්ජ යුක්ෂතජ ේරෝණණජ

ද්රලයජවණයරජඅතරජිඩෙයළත්මලජදියුණුජවූජණෆෂජතලළන්ජල්්වණජක්රමජදියුණුලජණෆෂජතලළන්ජල්්වණජක්රමජශඳුන්ලළජ

ේෙනුජ ෙයි. 4.2.1.3ජ ලගුේේජ ේණන්නුේජ ජ රජ ඇතිජ ආළරය ජ මධ්යමජ ණෆෂජ තලළන්ජ ක්ෂතිමත්ජ කිරීේේජ

අරමුිවන්ජ2018ජලර්ේේජයිනතජණශසුේජවැංලර්ධ්රයජකිරීමජසිදුජරජඇත. 

ලගුලජ.4. 2.1.3. -ජජ2018ජලර්යජතුෂජමධ්යමජණෆෂජතලළන්ජලජයිනතජණශසුේජවැංලර්ධ්රයජකිරීේේජරියළළරේ 

මධයම තපෆෂ තරලළොන් තන්ම වේපර්ණ තකරන් තෙ තවංලර්ධන් තක්රියළකළරකේ 

ල්වයල ,ජ ේලන්ේරෝරුල,ජ ේශ ේෂ න්ේ ්ව,ජ

වහරළල,ජ මළණළර,බ්ෆක්ෂේලෝ ර්,ජ මළතේ්ව,ජ

ක ේේෙිවය. 

රලජේවලණජෙෆ්වජඉදිකිරීමජ(07)ජවශජණලත්රළජේවලරජෙෆ්වජ

ෘශජඅළුත්ලෆඩියළජකිරීම. (28) 

මළණළරජ-ජමළතර 
ණලත්රළජ න්ඳජ ෆඹුරුජ කිරීමජ වශජ රලජ ලතුරජ  ෆැංකියක්ෂජ

වහථමිළණරයජකිරීම. 

වහරළලජ-ජ්ව ලතුරජේණ ේණජයලහිකරවීමජවශජේතළජෙක්ෂතිජවෆණයුම 
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ලගුලජ.4.2.1.4 -ජ2018ජලර්ේේජමධ්යමජණෆෂජතලළන්ජලජණෆජනිහණළෙරය 

 

ගුණළත්මජ අණරයරජ ෘෂිජ ේභෝජ ේේරහිජ ෂගළවීමජ ඉශෂජ රෆැංවීමජ වඳශළජ දිවහත්රික්ෂජ ලයළ්තිජ නිධ්ළරිජ

මණ්යයජිඩසින්ජ2018ජලර්යජතුෂජලියළණදිැංචිජණෆජතලළන්ජ584ක්ෂජවහථමිළයලතජරරජදි.ජේවලණජෙෆ්වජෘශජ

වහථමිළණරයජ කිරීමජ ශළජ ක්ෂෂුද්රජ ලළරිමළර්ජ ණේධ්තිජ වහථමිළණරයජ ලෆනිජ යිනතජ ණශසුේජ ක්ෂතිමත්ජ කිරීේේජ

අරමුිවන්ජණෆජතලළන්ජරුලන්ජවඳශළජනිපුණතළජවැංලර්ධ්රජපුහුණුජණළඨමළළජණෆලෆත්වූජඅතරජණෆෂජතලළන්ජ

වඳශළජආේයෝඟරජඅනුග්රළශජලෆයව ශන්ජරියළත්මජරරජදි. 
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 තග
ේ

මි
රි
ව

හ 

මි
ටි

 තකි
ුර

ල්
 

ො
ල
න්

ත්
 

ත
ක

ුර
ල

 

වහරළල 

    

33,496  

  

125,660   -  

    

22,095  

      

315  

      

2,983  

      

2,340   -   -  

    

607  

    

817  

         

700  

   

300  

   

400    

     

189,713  

ේවරපීවහ 

  

151,000  

  

100,000   -  

    

14,340   -  

      

2,000   -  

   

4,000   -   -   -  

      

3,650   -   -    

     

274,990  

ේශ ේ න්ේ ්ව 

    

88,000  

  

110,000   -  

    

11,000  

        

36  

         

865   -  

   

4,000   -   -  

      

80  

      

3,200   -   -  

 

1,900  

     

219,081  

ේලන්ේරෝරුලජ 

    

62,000  

  

100,000   -  

    

18,000   -   -  

         

500  

   

4,000   -   -   -  

      

1,400   -   -   -  

     

185,900  

ක ේේෙිවය 

    

12,439  

    

10,600   -  

         

450   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

    

200  

       

23,689  

මළතේ්ව 

  

100,000  

    

25,000  

     

1,335  

    

30,547   -  

      

1,405   -  

 

12,500   -   -   -   -   -   -   -  

     

170,787  

ල්වයල  

    

95,700  

  

128,500   -  

    

19,100  

      

135   -  

           

75   -  

      

4,620   -   -  

      

1,175  

   

577   -  

 

1,915  

     

251,797  

මළණළර 

    

11,073  

  

240,000   -   -   -  

         

650   -   -   -   -   -  

         

135   -   -  

 

2,400  

     

254,258  

මු්වශළ්වෆේෂේ 

    

20,335   -  

   

34,500  

      

2,700  

      

350   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

       

57,885  

බ්ෆක්ෂේලෝ ර් 

    

25,298   -  

   

25,514  

      

5,500   -  

      

1,325  

         

750   -   -   -   -  

         

516   -   -   -  

       

58,903  

තතුල 

  

599,341  

  

839,760  

   

61,349  

  

123,732  

      

836  

      

9,228  

      

3,665  

 

24,500  

      

4,620  

    

607  

    

897  

    

10,776  

   

877  

   

400  

 

6,415  

  

1,687,003  
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ලගුල.4.2.1.5.ජ 2018ජලර්ේේජලියළණදිැංචිලජඇතිජරියළළරීජණෆෂජතලළන්ජ 

දිවහත්රික්කය පෆෂ තරලළන් තගණන් 

ේ ෂඹ 19 

ේණශ 31 

ළුතර 44 

ළ්ව 71 

මළතර 81 

ශේෙන්ේත   32 

මශනුලර 75 

මළතේ්ව 57 

නුලරතන්ය 38 

කුරුණ 40 

්ව 52 

රත්රපුර 77 

ෙදු්ව 54 

ේම ණරළ 79 

අේණළර 39 

අනුරළධ්පුර 27 

ේණ ේෂ න්රරුල 38 

තකුරල 854 

 

ක්ෂෂුද්රජලළරිමළර්ජණේධ්තියක්ෂජවහථමිළණරයජරජෆනීමජවඳශළජණෆජතලළන්ජරුේලකු ජරු.ජ50000.00ජක්ෂජෙක්ෂලළජ

මයමයජආධ්ළරයක්ෂජෙළජදුන්ජඅතරජතයජවහථමිළණරයජකිරීේේජයලරිලෆේයන්ජ50%ජකි.ජරලජේවලණජෙෆ්වජෘශයක්ෂජ

වඳශළජරුයලය්වජ150000.00ජජමයමයජආධ්ළරයක්ෂජලළරිජේෙකින්ජෙළජදුන්ජඅතරජතයින්ජ50%ක්ෂජජණෆජ

නිකුත්ජරරජඅලවහථමිළේේජදීජරෆලතජඅයරනුජෆබිිව.ජ(ජේමමජලෆයව ශරජවඳශළජඅරමුේවජවණයනුජෆබුේේජ

භළණ්යළළරයජමඟිනි) 
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ලගුල ත.4.2.1.6. ලියළණදිැංචිජණෆෂජතලළන්ජලජයිනතජණශසුේජවැංලර්ධ්රයජ– 2018 

   දිවහත්රික්කය ොවලණ තෙෆල් තගෘශ ක්ෂුද්ර තලළර්මළර්ග තපද්ධි 

ේ ෂඹ 1 - 

ේණශ 1 1 

ළුතර 1 6 

ළ්ව 1 5 

මළතර 3 5 

ශේෙන්ේත   2 3 

මශනුලර 5 1 

මළතේ්ව 4 - 

නුලරතන්ය 3 - 

කුරුණ 7 - 

්ව 4 5 

රත්රපුර 5 3 

ෙදු්ව 2 - 

ේම ණරළ 4 1 

අේණළර 2 - 

අනුරළධ්පුර - - 

ේණ ේ න්රරුල 2 - 

තකුරල 47 30 

 

2018ජලර්ේේජදිවහත්රික්ෂජතුජලියළණදිැංචිජණෆජතලළන්ජලලින්ජනිකුත්ජරරජෙජණෆෂජණන්ජණශතජෙෆක්ෂේේ. 
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ලගුලජ.4.2.1. 7. ජ2018ජලර්ේේජලියළණදිැංචිජණෆෂජතලළන්ජලලින්ජනිකුත්ජෂජණෆෂ 

 

දිවහත්රික්කය නිකුත් තකෂ තපෆෂ තවංඛ්යළල 

ේ ෂඹ                           239,969  

ේණශ                           375,483  

ළුතර                       1,241,231  

ළ්ව                       4,146,242  

මළතර                       2,569,970  

ශේෙන්ේත                         1,941,300  

මශනුලර                           348,941  

මළතේ්ව                           456,519  

නුලරතන්ය                           131,983  

කුරුණ                           478,494  

්ව                           751,780  

රත්රපුර                       4,319,014  

ෙදු්ව                           474,060  

ේම ණරළ                           461,680  

අේණළර                           106,797  

අනුරළධ්පුර                               1,710  

ේණ ේෂ න්රරුල                             35,369  

තකුරල                     18,080,542  
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ලගුල.4.2.1.8. දිවහත්රික්ෂජඅනුලජ2018ජලර්ේේජවමවහථමිජණෆෂජනිකුතුලජ 

 
              

දිවහත්රික්ෂය 
ග

ේ
මි

රි
ව

හ 

කු
රු

ඳු
 

ප
ෆඟි

රි
 

ො
ක

ෝපි
 

ව
ළදි

ක්
ක

ළ 

ක
ර
ළඹු

 

ක
ර
ඳ
මු

ංගු
 

ො
ක

 ො
ක

ෝල
ළ 

පු
ල
ක්

 

ො
ග

 ර
ක

ළ 

ඉ
ඟු

රු
(කි

ග්ර
ෆ.

) 

ක
ශ

(කි
ග්ර

ෆ.
) 

ත
ක

ුර
ල

 

ේ ෂඹ 

          

72,404  

          

154,075      

      

1,300        

      

13,490    

      

5,545           241,269  

ේණශ 

       

304,341  

          

203,350              

      

42,403               550,094  

ළුතර 

       

240,398  

          

994,800      

          

237        

      

73,980    

      

7,935      1,309,415  

ළ්ව 

       

244,762  

      

3,932,560              

         

1,220    

   

15,173      4,178,542  

මළතර 

       

160,316  

      

2,509,096              

         

1,140          2,670,552  

ශේෙන්ේත   

       

199,195  

      

1,724,900  

  

125,560    

      

1,000  

       

245      

   

110,090    

          

240  

            

200    2,160,990  

මශනුලර 

       

345,348  

             

37,600    

      

4,710  

      

6,441  

       

586    

        

525  

      

22,611  

         

3  

          

555  

        

5,480         417,824  

මළතේ්ව 

       

227,209  

          

212,500    

      

5,400  

      

2,560  

   

1,406    

   

8,087  

      

70,566               527,728  

නුලරතන්ය 

       

157,560      

   

42,561  

             

47  

   

1,862  

  

2,000    

      

16,843  

      

10             220,883  

කුරුණ 

       

450,430  

          

245,500      

      

2,407      

   

5,490  

      

34,766  

   

146             738,739  

්ව 

       

440,901  

          

434,350      

      

2,840  

   

2,023      

      

20,330    

      

2,319  

            

330         900,444  

රත්රපුර 

       

470,275  

      

3,597,600      

          

148        

   

238,605  

   

200  

      

6,575      4,306,828  

ෙදු්ව 

       

232,485  

             

99,600  

  

274,400  

   

16,310    

   

1,795      

      

28,310               652,900  

ේම ණරළ 

       

267,905  

          

130,900      

             

45      16,200 

      

62,040    

          

145  

        

1,985         477,090  

අේණළර 

          

49,247  

             

21,750              

      

43,230    

      

1,765  

            

350         114,227  

අනුරළධ්පුර 

          

28,651  

             

32,720              

      

20,340        

          

81,711  

ේණ ේෂ න්රරුල 

          

77,213                

      

27,390               104,603  

තතුල 

   

3,968,640  

   

14,331,301  

  

399,960  

   

68,981  

   

17,025  

   

7,917  

  

2,000  30,302 

   

827,354  

   

359  

   

40,252  

        

8,345  19,627,881 
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4.2.1.2 රලජලළජලෆයව ශර  

             ේමයජඅණරයරජෘෂිජ ේෙෝජලළජ ලණවරියජලයළ්තජකිරීමජවඳශළජ අණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුලජ

ිඩසින්ජ දියත්ජ රරජ ෙජ ප්රධ්ළරජ ලෆයව ශන්ජ ලලින්ජ තකි.ජ ණළැංශු ජ වශජ ඟජ අලක්ෂජරමණයජ රජ ෆනීමජ වඳශළජ ලළජ

රුලන්ජබිේජවෆසීේේජදීජයශණත්ජෘෂිළර්ක ජයලන්ේලත්ජඅනුමරයජෂජයුතුජේේ.ජේක රිවහජ,ජකුරුඳුජ,ජණෆඟිරිජවශජ

ේෝයලජලළලන්ජවඳශළජලළරුලන්ජිඩසින්ජේරෝණණජද්රලයජවඳශළජවූජයලරිලෆේයන්ජ50%ජක්ෂජණමණජේිඩයජයුතුජලරජඅතරජ

වළදික්ෂළජ,ජේ ේෝලළ,ජරළඹුජවශජරඳමුැංගුජජණෆෂජ100%ජක්ෂජකිසිදුජඅයජකිරීමකින්ජේත රලජනිකුත්ජරනුජෙයි. 

ලගුල.4.2.1.2.1 ජ2018ජලර්ේේජරලජලළජලෆයව ශේන්ජආේයෝඟරජඋණළරජේයෝඟරළජක්රමය 

ොබෝගය පෆෂ තප්රමළණය ත

(ොශ. ත1 තවඳශළ) 

පෆෂ තවඳශළ තමුළු ත

ලටින්ළකම ත

(රුපියල්) 

පෆෂ තවඳශළ ත

ොෙපළර්රොේන්ුර ත

ආොයෝයන්ය ත

(රුපියල්) 

පෆෂ තවඳශළ ත

ොග වියන්ොේ ත

ආොයෝයන්ය ත

(රුපියල්) 

කුරුඳු                   9,000               117,000              58,500                58,500  

ේක රිවහ                   1,700                 39,100              19,550                19,550  

ඇරබිළජේෝයල                   3,000                 42,000              21,000                21,000  

ේර ෙවහ ළජේෝයල                   1,600                 22,400              11,200                11,200  

ණෆඟිරි                 28,000                 56,000              28,000                28,000  

වළදික්ෂළ                      250                 25,000              25,000                        -    

රඳමුැංගු                   2,000                 20,000                2,000                        -    

රළඹු                      250                 17,500              17,500                        -    

ේ ේෝලළ(රෙර්ජ

වමග) 
                10,000                 14,000              14,000                        -    

 

2018ජලර්යජවඳශළජරලජලළජේශක්ෂ යළරජ1030ජප්රමළණයක්ෂජඉක්ෂතජරරජෙජඅතරජතමජඉක්ෂයජ

වළර්ථමිලජවපුරළජන්රළජදි.ජදිවහත්රික්ෂජඅනුලජප්රතියජණශතජලගුේේජෙක්ෂලළජඇත. 
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ලගුල.4.2.1.2.2.  2018ජරලජලළජලෆයව ශේන්ජප්රතිය 

 

4.2.2. ඵෙළයිතළජප්රලර්ධ්රජලෆයව ශර 

ේමමජලෆයව ශරජය ේත්ජ „‟ ණලතිරජේක රිවහජවශජකුරුඳුජලළලන්හිජඵෙළයිතළලජඉශෂජරෆැංවීම” වශජ

“ධ්රවිඩය ේලතුජලළජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශර‟‟ජයරජඋණජලෆයව ශන්ජ02ජදියත්ජේරිිව.  

4.2.2.1:   ේක රිවහජවශජකුරුඳුජලළලන්හිජඵෙළයිතළජලර්ධ්රය 

2020ජලර්ේේජදීජඅණරයරජෘෂිේභෝජඅණරේයන්ජඋණයරජිඩේේජිඩනිමයජආෙළයමජඇේමරිළනුජේය ර්ජ

බිලියරයජසීමළල ජෂගළවීේේජලෆෙත්මජවළජේෙෝජඵෙළයිතළල ජප්රමුජභූක ළලක්ෂජෙළජ ේෙරජදි.ජ

50%ජආේයෝඟරජආධ්ළරජක්රමයජය ේත්ජණළළුජයලහිකරවීමජවඳශළජේරෝණණජද්රලයජවෆණම්ේමන්ජවශජනියගේයන්ජ

සිදුලරජ අරතුරුජ අලමජකිරීමජ වඳශළජක්ෂෂුද්රජ ලළරිමළර්ජ ණේධ්තිජ වෆණම්ේමන්ජ ජ වශජ ෙෆනුලත්භළලයජ ලෆඩිදියුණුජ

දිවහත්රික්කය 

කු
රු

ඳු
 

ග
ේ

මි
රි
ව

හ 

ප
ෆඟි

රි
 

ො
ක

ෝපි
 

ව
ළදි

ක්
ක

ළ 

ක
ර
ළඹු

 

ො
ක

 ො
ක

ෝල
ළ 

ක
ර
ඳ
මු

ංගු
 

ත
ක

ුර
ල

 

ේ ෂඹ 11.70 4.60             16.30 

ළුතර 74.10 7.70             81.80 

ේණශ 18.55 20.90             39.45 

ළ්ව 139.79 1.98             141.77 

මළතර 141.20 5.45             146.65 

ශේෙන්ේත   89.40 6.20 2.00           97.60 

මශනුලර 4.11 41.00   1.30 5.5 1.8     53.71 

මළතේ්ව 23.50 38.19   1.80 4 2.8 2.5   72.79 

නුලරතන්ය 0.00 13.80   3.20   1.9   1.00 19.90 

්ව 39.40 36.40       6.80     82.60 

රත්රපුර 88.35 31.15             119.50 

ෙදු්ව 7.60 38.70 9.80 1.60   1.60     59.30 

ේම ණරළ 7.40 43.08         16.20   66.68 

කුරුණ 18.70 41.00     5.40   3.00   68.10 

අේණළර 0.40 8.70             9.10 

අනුරළධ්පුර 1.10 1.30             2.40 

ේණ ේෂ න්රරුල 0.00 2.90             2.90 

තකුරල 665.30 343.05 11.80 7.90 14.90 14.90 21.70 1.00 1080.55 
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කිරීේමන්ජජඅණරයරජෘෂිේෙෝජලළරුලන් ජසියජේක රිවහජවශජකුරුඳුජලළලන්හිජඵෙළයිතළලයජලර්ධ්රයජ

රජ ෆනීමජ වඳශළජ වශේයෝයජ ෙළජ දීේේජ අරමුිවන්ජ 2018ජ ලර්ේේජ දීජ ඵෙළයිතළජ ලර්ධ්රජ ලෆයව ශරජ

රියළත්මජරරජදි.ජ 

ේ ිඩජ ජපුහුණුජණන්තිජමඟින්ජලළරුලන් ජේක රිවහජවශජකුරුඳුලජඵෙළයිතළජලර්ධ්රජවශජෘෂිළර්ක ජ

පුරුදුජ (GAP) ජ වශජනිහණළෙරජපුරුදුජ (GMP)ජ යලන්ෙඳජිඩෙයළත්මජ ෙෆනුමක්ෂජෙළජේෙරජ ජදි.ජ ේේජඅරමුිවන්ජ

ලයළ්තිජළර්යජමණ්යය ජදියුණුජපුහුණුජඋණරණජවණයනුජෆබිිව.ජඅණරයරජෘෂිේෙෝජලළජප්රේේලජ

ෙහුජණළැංශු ජආේලිතළජෆ ළුජනිරළරණයජරජෆනීමජවඳශළජඅලයජජණළැංශු ජනියෆදිජණරීක්ෂළලජවශජණළැංශු ජජ

ේණෝණජෂමණළරණයජවඳශළජලයළ්තිජනිධ්ළරින්ජපී.තච්.ජ(PH) ලළචිජභළිඩතළජරරජදි. 

තක්ෂජලශක්ෂජය ජලයළ්තිජවශජේලරත්ජෘෂිජ ජේවේලළජවෆණම්මජ ජවඳශළජේක රිවහජවශජකුරුඳුජලජඵෙළයිතළජ

ලර්ධ්රයජයලන්ෙඳජේ ිඩජවළයර,ජමශඟරයළජෙෆනුලත්ජකිරීේේජලෆයව ශන්ල ජඅලවහථමිළලජඋෙළජරජෆිවනි.ජ

ේමමජලෆයව ශන්ජේ වීන්ේ ජවශජෘෂිර්මය ජවේෙන්ධ්ජරළඟයජවශජේණ ේලිජආයතරලජරියළශීලීජ

වශභළීකත්ලයජවහිතලජඉශෂජිඩභලයතළලයකින්ජයුතුජප්රේේලජරියළත්මජරරජදි.ජණලිේෙෝධ්ජවශජේරෝ,ජ

ණෆෂින,ජේණෝණජලෆනිජක්ෂේේත්රජෆ ළුජනිරළරණයජරෆනීමජවඳශළජණර්ේේණජිඩේේ යින්ේ ජේවේලයජ

තහිදීජ ෙළතජ ශෆකිිඩය.ජ තයජ ණළැංශු ජ නියෆදිජ වශජ අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ නිහණළෙරජ ලජ ගුණළත්මභළලයජ

ණරීක්ෂළජ රජ ෆනීම ජ අලයජ ණශසුේජ ේ වීන් ජ ෙළජ ේෙනුජ ෆබිණීයේ.ජ ේණ ේලිජ අැංයජනිේයෝඟරයජ

වූේේජේණ ේශ ර,ජෘෂීජරවළයර,ජණලිේෙෝධ්ජෂමරළරණජවශජක්ෂෂුද්රජලළරිමළර්ජලෆනිජක්ෂේේත්රජමඟින්ය. 
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ලගුලජ.4.2.2.1. ඵෙළයිතළජලර්ධ්රජලෆයව ශේන්ජප්රතිය- 2018 

දිවහත්රික්කය 

පළළු තසිටුවීම ොග වි තවළයන් 
ක්ෂූද්ර ත

ලළරිමළර්ග ත

පද්ධි 

ග
ේ

මි
රි
ව

හ 

නි
කු

ත්
 තක

ර
න්

 ත


ෙ ත

ප
ෆෂ

 

කු
රු

ඳු
 

නි
කු

ත්
 තක

ර
න්

 ත


ෙ ත

ප
ෆෂ

 

ත
ක

ුර
ල

 ත

(ො
ශ

ක්
.)

 

නි
කු

ත්
 තක

ර
න්

 ත


ෙ ත

මු
ළු

 තප
ෆෂ

 ත

ව
ංඛ්

ය
ළල

 

ව
ංඛ්

ය
ළල

 

ප්ර
ි


ළීන

න්
 

ේ ෂඹ 1.4 680 6.7 15375 8.1 16055 1 258   

ේණශ 12.8 3790 7.5 9750 20.3 13540 1 436 9 

ළුතර 1 400 15.2 18800 16.2 19200 1 260   

ළ්ව 0   168.5 84360 168.5 84360 1 232   

මළතර 0   41.2 39023 41.2 39023 1 409   

ශේෙන්ේත   0   31.2 44500 31.2 44500 1 226 5 

මශනුලර 1.2 640 0   1.2 640 1 247   

මළතේ්ව 40.6 12460 0.6 1000 41.2 13460 1 395   

නුලරතන්ය 2 860 0   2 860 1 267 1 

කුරුණ 21.2 11500     21.2 11500 1 300 4 

්ව 7 3510 4 10750 11 14260 1 381 1 

රත්රපුර 2.8 1770 7.2 12950 10 14720 1 300 2 

ෙදු්ව 10.9 4025 2.1 3200 13 7225 1 320   

ේම ණරළ 4.9 3430 0   4.9 3430 1 265 1 

අේණළර         0 0       

අනුරළධ්පුර         0 0     1 

ේණ ේෂ න්රරුල         0 0 1 436 2 

තකුරල 104.4 42385 277.5 224333 381.9 266718 15 4,474 26 

 

4.2.2.2.    “ධන්වවිය” අපන්යන් තකෘෂිොබෝග තපෙන්ේ තව තොගලුර තලගළ තලෆඩවේශන් 

ේමමජලෆයව ශරජආරේභජරරජේේේජඅණරයරජෘෂිළර්ක ජේෙෝජප්රමුජවූජේලතුජවහථමිළණරයජ

කිරීමජ වඳශළජ ළන්තළලන් ජ වශයජ ෙෆක්ෂවීමජ මඟින්ජ ඔව න්ේ ජ ආර්ථියජ ඉශෂජ රෆැංවීමජ උේෙවළය.ේමහිජ

ඉක්ෂයජ වූේේජ ළන්තළලන්ේ ජරියළශීලීජ වශභළීකත්ලේයන්ජ ේණ කුරුජ ේමළරජ ප්රේේයක්ෂජ තුලින්ජකුයළජ

ණරිමළණජ අණරයරජෘෂිේභෝජ අැංේේජවමවහථමිජ ලර්ධ්රයකි.අණරයරජෘෂිේෙෝජමතජ ණෙරේජ වූජ ේලතුජ

ලළජනිහණළෙරයජ ඟළතිජආර්ථිය ජ ෙළයජලනුජඇතෆයිජ අේ්ක්ෂළජ ේේර්.ජ ේලතුජලළලන්හිජඅණරයරජ

ෘෂිේෙෝයන්හිජවැංයුතියජ4.2.2.2.1ජලගුලජෙෆක්ෂේේ. 
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ලගුල: 4.2.2.2.1. අණරයරජෘෂිේභෝජණෙරේජවූජේලතුලජේෙෝජවැංයුතිය – 2018 

 ොගලුර ත ත

ලර්ගය 

ග
ේ

මි
රි
ව

හ 

කු
රු

ඳු
 

පු
ල
ක්

 

ව
ළදි

ක්
ක

ළ 

ක
ර
ළඹු

 

ො
ක

ෝපි
 

ප
ෆඟි

රි
 

ො
ග

 ර
ක

ළ 

ක
ශ

 

 ඉ
ඟු

රු
 

ව
ළම

ළන්
ය
ය

 

ේක රිවහජ 30-80          -              -    -  - - - - - ේක රිවහ -40  

කුරුඳු 
         

-    
300-500           -    - - - - - - - කුරුඳු -500 

වළදික්ෂළ - 
         -    

- 
(3-

10) 
- - - - - - වළදික්ෂළ- 5 

රළඹු -          -    -   (3_10) - - - - - රළඹු - 5 

පුලක්ෂ -          -    (50-100) - - - - - - - පුලක්ෂ -80 

ේෝයල 

/ේක රිවහ  
(0-10) 

         -    

- - - (50-100) - - - - 
ේෝයල -60 / 

ේක රිවහ -10 

ණෆඟිරි - 
         -    

- - - - 100 - - - ණෆඟිරි - 1000 

ේ රළ 
         

-             -    
          -    

       

-    
       -            -    

        

-    5 
- - ේ රළ - 5 

ශ 
         

-    
         -              -    

       

-    
       -            -    

        

-    
       -    

30 
- 

ශ -30kg 

ඉඟුරු 

         

-    
         -              -    

       

-    
       -            -    

        

-    
       -           -    

40 ඉඟුරු - 40 kg 

 

ජේෙෝජ වැංයුතියජ ේතෝරළනුජ ෆබුේේජ ප්රතිළීනන්ේ ජ ෆමෆත්තජ ේමන්මජ ප්රේේේේජ ේේගුිවජ

ේයෝයතළලයෙජණෙරේජරේරය.ජජසියළුමජප්රතිළීනනියන් ජජේලතුජලළේේජයශණත්ජෘෂිළර්ක ජපුරුදුජජ

(ජGAP) වශජඔව න්ජෙෆර ජණලත්ලළේරජයරජේලතුජලජඵෙළයිතළජලර්ධ්රයජයලන්ෙඳලජපුහුණුජරරජදි. 

ේමමජ ධ්රවිඩයජ ලෆයව ශරජ 2016ජ ලර්ේේජ දීජ අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුලජ ිඩසින්ජ

ශඳුන්ලළජේෙනුජෆබුේේජේලතුජ50000ක්ෂජඇතිජකිරීමජඉක්ෂජරේරය.ජ2017ජලර්ේේජදීජේලතුජ140904ජ

ක්ෂජඇතිජරරජදි.ජජ2018ජලර්ේේජදීජේලතුජ121302ජක්ෂජඉක්ෂතජරජෆනුණුජඅතරජජේලතුජ125910ජ

ක්ෂජ වළර්ථමිලජ වේපර්ණජ රරජ දි.ජ අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ලයළ්තිජ නිධ්ළරින්ජ වශජ

වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරින්ජිඩසින්ජේමමජඉක්ෂයජවළර්ථමිලජවේපර්ණජරේරජඇත. 
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ලගුලජ.4.2.2.2.2.ජජධ්රවිඩයජේලතුජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශේන්ජප්රතියජ-2018  

දිවහත්රික්කය 

වහථළපිර තොගලුර 

ග
ේ

මි
රි
ව

හ 

කු
රු

ඳු
 

ව
ළදි

ක්
ක

ළ 

ක
ර
ළඹු

 

පු
ල
ක්

 

ප
ෆඟි

රි
 

ො
ග

 ර
ක

ළ 

ග
ේ

මි
රි
ව

හ තව
ම

ඟ
 ත

පු
ල
ක්

 ත/
ො

ක
ෝපි

 

ො
ක

 ො
ක

ෝල
ළ 

ක
ශ

 

ඉ
ඟු

රු
 

ත
ක

ුර
ල

 

ේ ෂඹ 
    

1,695  
53 424   42           142 

     
2,356  

ේණශ 
    

6,738  
         

33  
    43           0 

     
6,814  

ළුතර 
    

6,604  
580 77   108     736     194 

     
8,299  

ළ්ව 
    

5,743  
    

4,517  
    5           435 

   
10,700  

මළතර 
    

4,321  
    

1,973  
    26             

     
6,320  

ශේෙන්ේත   
    

2,401  
    

1,700  
200 49 51 71   3739   10 12 

     
8,233  

මශනුලර 
    

8,730  
           

1  
1159 38 138     13   16 146 

   
10,241  

මළතේ්ව 
    

5,723  
         -    0   0 0 0 0   0 0 

     
5,723  

නුලරතන්ය 
    

4,059  
         -    4 334 7     665       

     
5,069  

කුරුණ/ 
පුත්තම 

  
12,502  

158 255   123   63 508 63     
   

13,672  

්ව 
  

10,781  
       

121  
753 88 179         11 68 

   
12,001  

රත්රපුර 
  

12,971  
    

5,525  
30   599   1 1793     165 

   
21,084  

ෙදු්ව 
    

4,884  
         

56  
  279 146     230       

     
5,595  

ේම ණරළ 
    

4,971  
       

126  
14   96         4 56 

     
5,267  

අේණළර 
       

975  
36     562         58 

           
9  

     
1,640  

අනුරළධ්පුර 
       

839  
         

28  
    27             

        
894  

ේණ ේෂ න්රරුල 
    

1,944  
         -        6     52       

     
2,002  

තතුල 
  

95,881  
  

14,907  
    

2,916  
       

788  
    

2,158  
         

71  
         

64  
    

7,736  
         

63  
         

99  
    

1,227  
 

125,910  
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ලගුල: 4.2.2.2.3: ජධ්රවිඩයජේලතුජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශේන්ජණෆෂජනිකුත්ජකිරීේජජ-2018 

දිවහත්රික්කය 

ග
ේ

මි
රි
ව

හ 

කු
රු

ඳු
 

ප
ෆඟි

රි
 

ො
ක

ෝපි
 

ව
ළදි

ක්
ක

ළ 

ක
ර
ළඹු

 

ක
ර
ඳ
මු

ංගු
 

ො
ක

 ො
ක

ෝල
ළ 

පු
ල
ක්

 

ො
ග

 ර
ක

ළ 

තකුරල 

ේ ෂඹ 
63,904  33,400      1,300        7,380    105,984  

ේණශ 
 263,536    18,750              

    
32,678    

       
314,964  

ළුතර 
     

226,908  
     

309,100      
        

237        
    

13,715    
       

549,960  

ළ්ව 
     

240,887  
  

2,558,350              
      

1,220    
    

2,800,457  

මළතර 
     

151,051  
  

1,196,273              
      

1,140    
    

1,348,464  

ශේෙන්ේත   
     

188,655  
     

875,800  
   

71,000    
     

1,000  
        

245      
    

91,495    
    

1,228,195  

මශනුලර 
     

275,008  
            

600    
        

810  
     

5,066  
        

136    
      

525  
    

10,096  
       

3  
       

292,244  

මළතේ්ව 
     

148,780  
         

1,000      
     

1,560  
        

706    
   

7,000  
    

43,960    
       

203,006  

නුලරතන්ය 
     

133,240      
   

32,961  
          

47  
     

1,387      
      

3,575  
     

10  
       

171,220  

කුරුණ/     

පුත්තම 
     

365,815  
       

77,200  
    

     
1,057  

    
   

2,190  
    

11,466  
   

146  
       

457,874  

්ව 
     

375,515  
       

69,000  
           

-    
           

-    
     

2,840  
        

323       -    
        

-    
    

15,080       -    
       

462,758  

රත්රපුර 
     

415,550  
  

2,789,500      
        

148        
  

164,960  
   

200  
    

3,370,358  

ෙදු්ව 
     

162,670  
       

28,000    
   

11,510    
     

1,395      
      

8,810    
       

212,385  

ේම ණරළ 
     

196,415  
       

64,300      
          

45        
    

42,820    
       

303,580  

අේණළර 
       

34,457  
       

18,150              
    

28,840    
         

81,447  

අනුරළධ්පුර 
       

27,291  
       

22,820              
    

11,030    
         

61,141  

ේණ ේෂ න්රරුල 
       

70,753                
      

2,090    
         

72,843  

තතුල 
  

3,340,435  
  

8,062,243  
   

71,000  
   

45,281  
   

13,300  
     

4,192       -    
   

9,715  
  

490,355  
   

359  
  

12,036,880  
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4.2.3. ේෙෝජඅයජතතුජකිරීේේජලෆයව ශර 

අණරයරජ ෘෂිේෙෝයන් ජ අයජ තතුජ කිරීමජ තුන්න්ජ ිඩේේජ ආෙළයමජ ඉශෂජ රෆැංවීමජ වශජ රලජ

ේලේෂඳේණ ෂජ ේව යළෆනීමජ ේමමජ ලෆයව ශේන්ජ අරමුණයි.ජ ේමමජ ලෆයව ශරජ අතුරුජ ලෆයව ශන්ජ

ේෙකින්ජ වමන්ිඩතජ ිඩය.ජ ේමමජ අැංේේජ ලයළණළරජ උණේේරජ ඒයජ මඟින්ජ ේමමජ අතුරුජ ලෆයව ශන්ජ

යුයජරියළත්මජරරජදි. 

4.2.3.1. ගුණළත්මජවැංලර්ධ්රය 

ේ වීන් ජතමජනිහණළදිතජඅණරයරජෘෂීජේභෝයන්හිජගුණළත්මජතත්ත්ලයජමෆරජෙෆලීම ජවශයජදීමජවඳශළජ

ලයළ්තිජනිධ්ළරින්ජශ ජගුණළත්මජමෆනුේජඋණරණජවණයරජදි. 

4.2.3.2.ජළෙනිජජේමළරජවහථමිළණරයජකිරීම. 

ළෙනිජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජවඳශළජඟළතයන්තරජේලෂඳේණ ේහිජලෆඩිලරජඉ්වලුමජවපුරළජෆනීමජවඳශළජ

ළෙනිජ වශතිරණයජ ෙළජ ෆනීම ජ ණශසුේජ වවනුජ ලවහජ ළෙනිජ ේමළරජ ඇතිජ කිරීමජ ේමමජ

ලෆයව ශරජය ේත්ජරියළල ජරැංලරජදි.ජ ේමමජළර්යයජවඳශළජඇතෆේජ අණරයරජෘෂිජ ේෙෝජ ලළලන්ජ

ළෙනිජලළලන්ජෙල ජණරිලර්තරයජරරජදි.ජළෙනිජේ ිඩතෆේරහිජක්ෂණජයලන්ෙඳලජලළරුලන්ජ

පුහුණුජ රරජ ෙජ අතරජ ඟළතයන්තරලජ යලන්ෆනුණුජ ළෙනිජ වශතියජ ෙළජ ෆනීමජ ේලනුේලන්ජ

වශතිරණයජවඳශළජලෆයජලරජිඩයෙක න්ජ50%ක්ෂජෙළජේෙක න්ජේ ිඩජවැංිඩධ්ළරයන් ජවශයජිඩය. 

ලගුලජ.4.2.3.2.1.ළෙනිජේමළරජලෆයව ශේන්ජප්රතිය– 2018  

දිවහත්රික්කය 
ප්රධළන් තොභෝගය/ ත

ොභෝග 

පෂමු තලළරිකය (2018 ) 
ොෙලන් තලළරිකය 

(2017ඉිරි තොක ේව) 

ප්රිළීනන් ොශක් 
ප්රිළීන

න්  
ොශක් 

ළුතර කුරුඳු 11 4.4 75 23.2 

මශනුලර 
ේක රිවහ/ වළදික්ෂළ/ 
රළඹ ූ 6 3.8 159 43.3 

මළතේ්ව 
ේක රිවහ/ වළදික්ෂළ/ 
රළඹ ූ 41 17.3 78 75 

කුරුණ ේක රිවහ 57 20 83 35 

නුලරතන්ය ේක රිවහ 61 14.5 15 4 

ේණශ ේක රිවහ 9 10.2 23 13 

්ව /ජේක රිවහ /ජරළඹු 32 10.9 35 12.4 

ෙදු්ව ේක රිවහ 64 33 56 17.9 

රත්රපුර ේක රිවහ/ කුරුඳු 41 10.8 36 9.35 

තකුරල 322 124.9 560 233.15 
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4.2.3.3. යශණත්ජෘෂිළර්ක ජපුරුදුජ(GAP) වශජයශණත්ජනිහණළෙරජපුරුදුජ(GMP)ජඟරප්රියජරවීම. 

ජපුහුණුජකිරීමජමඟින්ජඅණරයරජෘෂිේෙෝජණළර්ලරුලන්ේ ජයශණත්ජෘෂිළර්ක ජපුරුදුජ(ජGAP) 

වශජයශණත්ජනිහණළෙරජපුරුදු(ජGMP) ජ ජ යලන්ෙඳජ  ජ අලේෙෝධ්යජේමමජලෆයව ශරජය ේත්ජලර්ධ්රයජරරජ

දි.ණලතිරජ ණසුජ අවහලනුජ යලරිජ වෆසුේජ මධ්යවහථමිළරජ ලජ ප්රක තියජ ඉශෂජ රෆැංවීේේජ අරමුිවන්ජ අේ්ක්ෂෂිතජ

මටම ම ජවරිරජේවේජතමන්ේ ජයලරිජවෆසුේජක්රමේේෙයන්ජලෆඩිදියුණූජරජෆනීමජවඳශළජතමජමධ්යවහථමිළරජ

හික යන්ජ දිරිජ න්ලරජ දි.ජ ඉශතජ ලෆයව ශරජ ය ේත්ජ යශණත්ජ නිහණළෙරජ පුරුදුජ ල ජ අෙළජ ප්රක ීනන් ජ

ෆේණරජඅයුරින්ජයලරිජවෆසුේජමධ්යවහථමිළරජ03ජක්ෂජලෆඩිදියුණුජරලරජදි. 

4.2.3.4. ජ ණසුජ අවහලනුජ යන්ේත්රෝණරණජ ශළජ යලරිවෆසුේජ ක්රමේේෙජ භළිඩතයජ ලෆනිජ උචිතජ තළක්ෂණයජ

භළිඩතේයන්ජඅවහලනුජප්රවහතිරණය. 

ආේයෝඟරජඅනුග්රළශත්ලයජමඟින්ජඅණරයරජෘෂිජේෙෝයන්හිජඅලවළරජනිහණළදිතේේජගුණළත්මජ

ෙලජලර්ධ්රයජකිරීමජශළජතමජණේධ්තිේේජළර්යක්ෂමතළලයජලර්ධ්රයජකිරීමජඋේෙවළජඋවවහජප්රක තිේයන්ජයුක්ෂතජජ

යන්ේත්රෝණරණජ ක ජ දීජ ෆනීම ජ ේ ිඩයන් ජ උණළරජ ෂජ අතරජ යලරිවෆසුේජ මධ්යවහථමිළරජ යලහිකරලරජ

දි.මජේර ෙෆේඳරජලළේන්ජලලින්ජතෆනජයලරිවෆසුේජඒජවඳශළජණමණක්ෂජේමමජආේයෝඟරජවශරයජෙළජ

ේෙරජ දි.ජ ඟළතයන්තරජ ආශළරජ ප්රක ීනන්ජ ශළජ වමජ වමලජ සිීම ජ දිරිෆන්වීමජ උේෙවළජ ඔව ර ජ අතජ ජ දීමක්ෂජ

ලේයන්ජේමමජයලයලරජන්රළජදි.ජ 

ලගුල. 4.2.3.4.1. උචිතජතළක්ෂණයජභළිඩතේයන්ජඅවහලනුජප්රවහතිරණේේජප්රතිය 

දිවහත්රික්කය 

පිරි තවෆකසුේ තඒකක 

යන්ොරෝපකරණ පිරි තවෆකසුේ තමධයවහථළන් 

වියෂන්යන් 

(බහුොබෝග) 

ොකෝපි ත

පල්පය 

ොරල් ත

ආවලන් ත

ඒකක 

කුරුඳු තපිරිවෆකසුේ ත

මධයවහථළන් 

ොකෝපි තපිරිවෆකසුේ ත

මධයවහථළන් 

මධයම කුඩළ කුඩළ 

මශනුලර 2           

මළතේ්ව 1           

නුලරතන්ය   1       1 

කුරුණ         1   

ළ්ව 1   9 1 5   

මළතර     4 1 4   

ශේෙන්ේත         1 1   

ෙදු්ව     1 1     

ේම ණරළ             

්ව             

රත්රපුර     1   3   

ේ ෂඹ             

ළුතර     1 2 4   

ේණශ 4     1 1   

 තතුල 8 1 16 7 19 1 
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4.2.3.5. ජේලේඳජප්රලර්ධ්රයජ 

අණරයරජ ෘෂිළර්ක ජ ේෙෝජ වශජ ඒලළේේජ ලෆෙත්මජ ේමන්මජ ේලෂඳළේේජ ලර්තමළරජ

ලර්ධ්රයන්ජ යලන්ෙඳලජ ඟරතළජ අලේෙෝධ්යජ ඉශෂජ රෆැංවීජේ ේජ අරමුිවන්ජ 2018ජ ලර්ේේජ ජ මශළජ ණරිමළණජ

ලෆයව ශන්ජ 02ක්ෂජ දියත්ජ ේරිිව.ජ මළතරජ ප්රේේේේජ කුරුඳුජ වතියක්ෂජ ප්රළය ජ ණත්ජ ේරුණුජ අතරජ මී ජ

වමළමීලජ ලළර්තළතජ ේප්රේක්ෂයන්ජ ජ වැංයළලක්ෂජ වශභළීකජ වූජ ජ ප්රෙර්රයක්ෂජ ෙජ ණෆලෆත්ිඩිව.ජ කුරුඳුජ ේ ිඩජ

වමළඟලජ වශභළීකත්ලේයන්ජ ළ්වේ්වජ යලහිිනජ සීනිමජ ේේලළේේජ ලළර්ෂිජ ජ රෆව ේජ කුරුඳුජ මැංයයජ

වළර්ථමිලජණලත්ලරජදි. 

ලගුල.4.2.3.5.1. කුරුඳුජවතිේේජප්රතිය 

දින්ය වහථළන්ය ලෆඩවේශන්/ක්රියළකළරකම 
වශභළගී තවලන් ත

ගණන් 

2018.05.07 ණ්වේෙෆේෙජ/ජරත්රපුර 
වතිේණ ේෂහිජණෆලෆත්ජවූජකුරුඳුජලළජකිරීමජ
යලන්ෙඳජෙෆනුලත්ජකිරීේේජලෆයව ශර 

552 

2018.05.07 ඹුරුයලිනය 
කුරුඳුජඵෙළයිතළජවැංලර්ධ්රයජයලන්ෙඳජක්ෂේේත්රජ
දිරජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශර 

53 

2018.05.07 ඇත්ඳුරජ(ළ්ව) ක්ෂේේත්රජදිරජවැංලර්ධ්රජලෆයවශ ර 86 

2018.05.08 ශඳුජ(ජශේෙන්ේත  ) ක්ෂේේත්රජදිරජවැංලර්ධ්රජලෆයවශ ර 110 

2018.05.08 අලත්තජ(ජළුතර) 
ළෙනිජකුරුඳුජයලන්ෙඳලජක්ෂේේත්රජදිරජ
ලෆයව ශර 

79 

2018.05.08 අලුත්ේලජ(ජළ්ව) 
කුරුඳුජඵෙළයිතළජවැංලර්ධ්රයජයලන්ෙඳජක්ෂේේත්රජ
දිරජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශර 

46 

2018.05.08 ේෙහියන්ෙරජ(ජමළතර) 
වතිේණ ේෂහිජණෆලෆත්ජවූජකුරුඳුජලළජකිරීමජ
යලන්ෙඳජෙෆනුලත්ජකිරීේේජලෆයව ශර 

202 

2018.05.08 ේ ේෂ න්රජ(ජරත්රපුර) ේ ිඩජවළයරජලෆයව ශර 104 

2018.05.09 
කුරුඳුජණර්ේේණජළර්යළයජ
(ජමළතර) 

කුරුඳුජවේෙන්ධ්ලජප්රළේේශීයජතළක්ෂිවජ
රියළළරීජණ්යළයමජරැවහවීම. 

80 

2018.05.10 මළතර 
කුරුඳුජලළකිරීමජ,ජයලරිවෆසුම,ජවශජඅයජ
තතුජකිරීමජයලන්ෙඳජප්රෙර්රය 

905 

2018.05.11 මළතර 
කුරුඳුජලළකිරීමජයලරිවෆසුමජවශජඅයජතතුජ
කිරීමජයලන්ෙඳජප්රෙර්රයජජජ 

1557 
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4.2.4. ඟරමළධ්යජශළජප්රඝළරණජජලෆයව ශර 

4.2.4.1ජඟරමළධ්යජලෆයව ශර 

ේමමජ ලෆයව ශේන්ජ මලිජ ණරමළර්ථමියජ ලනුේේජ අණරයරජ ෘෂීර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ සියළුමජ ණර්ේේණජ

රියළළරේජ ,ජ ප්රලර්ධ්රයජ වශජ රලතමජ ිඩෙයළත්මජ ශළජ තළක්ෂිවජ ෙෆනුමජ මුරිතජ ශළජ ිඩෙයුත්ජ මළධ්යජ ඔවහේවේජ වශජ

ප්රෙර්රජමළර්ේයන්ජඅණරයරජෘෂිේෙෝජණළර්ලරුලන්ජේලතජප්රඝළරණයජකිරීමයි.ජසියළුජණශසුේජලලින්ජසුවෆදිජ

මළධ්යජ වශජ වන්නිේේෙරජ ඒයක්ෂජ වශජ සුදුසුේජ ජ ත්ජ ළර්යජ මණ්යයක්ෂජ ජේමමජ ජ අැංයජ වතුේේ.ජ අණරයරජ

ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ප්රෙර්රජකුිනයජ ේෙ ේශෝජ ප්රෙර්රජ ලදීජ තහිජඇතිජළත්මජ ෙලජ ශළජ ේත රතුජරුජ

ිඩවහතරජරරජආළරයජේශේතුේලන්ජවේමළරය ජණළත්රජවීජතිේබ්. 

ලගුල.4.2.4.1. ඟරමළධ්යජලෆයව ශේන්ජප්රතිය 

 

 

මළධ්යය 
රියළළරම ප්රතිය(ලෆයව ශන්ජ

ණර) 

  

 

මුරිතජමළධ්යය 

සිැංශ,ජේෙමෂජශළජඉැංග්රීසිජභළළජලලින්ජමුරිතජඅත්ණත්රිළජකුළුෙඩුජජ
අැංයජේේරහිජලෆඩිජෆමෆත්තක්ෂජෙක්ෂලන්රළජවූජමශඟරතළලජඅතරජ
ේෙෙළජදීම. 

296,189 

ඟළතිජමටම ේමන්ජණලත්ලරජෙජිඩේේජප්රෙර්රජවශජේලරත්ජ
උත්වලජඅලවහථමිළලන්හිදිජිඩළජපුලරුජනිර්මළණයජරජප්රෙර්රයජ
රරජදි. 

70 

වමජසිකුරළෙළජදිරමජදිරක ණ. ඟළතිජපුලත්ණේතහිජඅණරයරජ
ෘෂිේෙෝයන්හිජවළමළරයජක ජණන්ජණෂජරරජදි. 

51 

 
 
ිඩෙයුත්ජ මළධ්යජ -ජ
රණලළහිනිය 

ජවමජමවමජේෙලරජවශජශතරලරජසිකුරළෙළජදිරයන්හිජඟළතිජ
රණලළහිනීජරළලිළලජඔවහේවේජ “වෆගව ණජශලණු” ජලෆයව ශරජ
ිඩළරයජවීම. 

24 

වමජමවමජණෂමුජශළජතුන්ලරජදිරයන්හිජඟළතිජරණලළහිනීජ
රළලිළලජඔවහේවේජේණ.ල.ජ7.15ජ ජ “රන්මසුජඋයර”ජලෆයව ශරජ
නිහණළෙරයජේර  ජිඩළරයජකිරීම. 

08 

ජවමජමවමජණෂමුලරජඉරිෙළජදිරේයහිජණවහලරුජ9.30ජ ජණමණජ
ඝෆර්වජඅයිජරළලිළලජඔවහේවේජ“කුළුෙඩුජවගරළල”ලළර්තළමයජ
ලෆයව ශරක්ෂජිඩළරයජකිරීම. 

07 

ිඩෙයුත්ජ මළධ්යජ ගුලන්ජ
ිඩදුලිය 

රවජඟරනීජලෆයව ශරජවමජේවරසුරළෙළජදිරයමජණ.ලජ.4ජ00ජ ජ
ඳුර ජේවේලයජ(ජfm 107.3)ඔවහේවේජෙජණ.ල.ජ04.30ජ ජරුහුණුජේවේලයජ
(fm 107.3),ජේලෂඳජේවේලයජ(ජfm 94.3)ජරඟර ජේවේලයජ(fm 107.3) 
ලයඹජේවේලයජ(ජfm 90.1) ඔවහේවේජෙජතලරජිඩළරයජකිරීම.. 

49 
 

“වමජඉරිෙළජදිරමජණ.ල.ජ08.00ජ ජITNජේවේලයජඔවහේවේජරවජමැංඟරීජ
ලෆයව ශරජිඩළරයජකිරීම. 

43 

වමජමවමජණෂමුජශළජතුන්ලරජබ්රශවහණතින්ෙළජදිරයන්හිජේණලජ10.00ජ
 ජෘෂිජfmජේලබිජගුලන්ජිඩදුලිජලෆයව ශරජේලබ්ජිඩළරයජකිරීම. 

 
24 

ප්රෙර්රජ (ජ ඟළතිජ
මටම ම)  

ප්රෙර්රජකුිනජනිර්මළණයජවශජවිඩජකිරීම. 15 
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4.2.4.2 කුළුෙඩුජඋෙයළරජලයළණෘතිය 

මළතේ්වජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජණරිේරේජදීජඅණරයරජෘෂීජේෙෝජලළජකිරීේේජිඩෙයළත්මජක්රමේේෙයන්ජ

ආෙර්රයජකිරීම ජවශජේේශීයජඟරතළලජශළජිඩේේල්යජවැංඝළරයන්ේ ජආර්ණයජ ජෙළජෆනීමජයලිවවජ

කුළුෙඩුජඋෙයළරයක්ෂජප්රතිවහථමිළණරයජකිරීම. 

4.2.5. යතළජවැංලර්ධ්රජලෆයව ශර 

4.2.5.1.ජේ ිඩයන්ේ ජෙෆනුමජවශජකුවතළජලෆඩිජදියුණුජජකිරීම. 

     ඉක්ෂතජනිහණළෙරජඵෙළයිතළලජශළජඅලවළරේේජදීජඉශෂජආෙළයමක්ෂජඅත්රජෆනීමජවඳශළජේ වීන්ජ

යශණත්ජ ෘෂිළර්ක ජ යලන්ේලත්ජ වශජ යශණත්ජ ෂමණළරණජ යලන්ේලත්ජ යලන්ෙඳජ ිඩෙයළත්මජ ෙෆනුේමන්ජ

වන්රේධ්ජ ෂජ යුතුය.ජ ක්ෂේේත්රජ මටම ේමන්ජ ේමමජ ල මජ ඉකරජ කිරීේේජ ළර්යයජ අණරයරජ ෘෂිර්මජ

ේෙණළර්තේේන්තුේේජලයළ්තිජළර්යයජමණ්යය ජණලරනුජෆෙජඇත.ජේ ිඩජපුහුණුජණන්තිජශළජක්ෂේේත්රජදිරජ

ශරශළජඔව හුජඅණරයරජෘෂිජේෙෝයන්හිජසියළුමජඅැංජයලන්ෙඳලජසියළුජතළක්ෂිවජෙෆනුමජලළරුලන් ජශළජ

ේලරත්ජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජඅැංේේජනියෆලිජසිිනරජපුේයන් ජේෙෙළජශරිති.ජදිවහත්රික්ෂජලලින්ජෙළත්ජ

වරළථමිජරරජෙජෙත්තජලලින්ජප්රතිළභින්ජිඩළජවැංයළලේ ජවශභළීකත්ලයජතශව රුජජේේ. 

ලගුල .4.2.5.1.1.ජ2018ජලර්යජතුෂජණලත්ලරජෙජේ ිඩජපුහුණුජලෆයව ශන්ජලජවශජේෂේත්රජදිරලජප්රතිය 

දිවහත්රික්ෂය 

පුහුණුජණන්ති ක්ෂේේත්රජදිර 
ධ්රවිඩය යශණත්ජෘෂිළර්ක ජපුරුදුජශළජයශණත්ජ

ෂමරළරණජපුරුදු 
යශණත්ජෘෂිළර්ක ජපුරුදුජශළජ
යශණත්ජෂමරළරණජපුරුදු 

පුහුණුජලෆයව ශන්ජ
වැංයළල 

ප්රතිළීනන්ජ
වැංයළල 

පුහුණුජ
ලෆයව ශන්ජ
වැංයළල 

ප්රතිළීනන්ජ
වැංයළල 

පුහුණුජලෆයව ශන්ජ
වැංයළල 

ප්රතිළජීනන්ජවැංයළල 

ඉක්ෂය ප්රතිය 
ඉක්ෂ
ය 

ප්රතිය 
ඉ
ක්ෂ
ය 

ප්රතිය 
ඉක්ෂ
ය 

ප්රතිය ඉක්ෂය ප්රතිය ඉක්ෂය ප්රතිය 

ේ ෂඹ 30 33 600 727 6 6 120 168 48 67 1440 1364 

ේණශ 190 191 5700 4879 44 41 1350 1175 170 199 7200 7504 

ළුතර 125 103 3559 2818 16 15 320 471 110 156 4400 4405 

ළ්ව 220 136 4400 4275 7 15 140 639 150 234 6000 7678 

මළතර 30 34 700 1237 10 8 250 462 130 136 6944 5048 

ශේෙන්ේත   55 43 1000 1417 15 12 0 701 105 162 11250 8081 

මශනුලර 175 210 3480 6573 4 31 120 1314 120 190 3600 6419 

මළතේ්ව 113 116 3390 2930 11 17 220 378 191 185 5760 4820 

නුලරතන්ය 62 60 1550 1968 35 49 875 1424 134 136 4020 4648 

කුරුණ 210 155 4200 4592 4 15 80 356 260 283 8800 10349 

්ව 45 76 800 2122 7 20 140 804 300 321 1200 10636 

රත්රපුර 77 98 2200 3315 22 37 660 1098 220 313 13200 13127 

ෙදු්ව 120 136 2200 3369 30 32 600 887 220 223 6000 6250 

ේම ණරළ 90 57 2000 1305 20 14 400 329 100 88 4000 2447 

අේණළර 12 15 280 376 7 5 140 207 70 82 3000 3505 

අනුරළධ්පුර 20 10 400 446 4 0 120 0 40 57 1400 2648 

ේණ ේෂ න්රරුල 8 8 240 359 4 2 80 130 100 76 3000 2493 

තතුල 1593 1493 36924 43096 248 323 5655 10588 2488 2944 92014 102259 
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4. 2.5.2ජමළතේ්වජේවේලළවහථමිජපුහුණුජමධ්යවහථමිළරය 

අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ේවේලළවහථමිජ පුහුණුජ මධ්වහථමිළරේේජ දීජ ේෙණළර්තේේන්තුජ ළර්යයජ

මණ්යේේජේමන්මජේලරත්ජරළඟයජවශජේණ ේලිජවැංිඩධ්ළරලජනිධ්ළරින්ේ ජශෆකියළලන්ජවශජලෘත්තියජ

නිපුණතළජලර්ධ්රයජකිරීමජවඳශළජපුහුණුජලෆයව ශන්ජත්රියළත්මජේේර්.ජතලජෙජඅණරයරජෘෂිේෙෝජඅයජ

ෙළමේේජේෙ ේශෝජණළර්ලරුලන්ජෙජජ2018ජලර්යජතුෂජදීජපුහුණුජේරිිව.ජ(ජලගුලජ4.2.5.2.1) 

ලගුල.4.2.5.2.1. මළරොල් තොවේලළවහථ තපුහුණු තමධයවහථළන්ොේ තදී තපෆලෆත් තව තපුහුූ  තලෆඩවේශන් ත 

පුහුණු තලෆඩවේශන් 

 

මුළු තපුහුණු ත

ලෆඩවේශන් ත

වංඛ්යළල 

මුළු තප්රිළීනන් ත

වංඛ්යළල 

අණරයරජෘෂීර්මජේෙණළර්තේේන්තුජනිධ්ළරින්ජපුහුණුජ
කිරීම 

15 492 

ේලරත්ජආයතරලජක්ෂේේත්රජළර්යජමණ්යජපුහුණූජකිරීම 7 381 

ලයලවළයත්ලජජපුහුණුල 11 496 

ේලරත්ජආයතර(ජිඩහලජිඩෙයළ,ජෘෂීර්මජිඩෙයළ,ජ
මශලෆලිජඅධිළරිය,ජආරක්ෂජඅමතයැංය) 

20 679 

වමුළුජ,ජලෆයමුළු 13 526 

තතුල 66 2,574 

 

4.2.6.   ේලරත්ජලෆයව ශන් 

4.2.6.1. බිේම්වජලළජලෆයව ශර 

 ේමමජ ලෆයව ශරජ ආරේභජ රරජ ේේේජ බික ම්වජ ලළලජ වේෙන්ධ්ේයන්ජ තළක්ෂණයජ ජ අත්ජ රජ

ෆනීම ජඉයජප්රවහථමිළජවවළජදීමජජමඟින්ජශළජබිේම්වජෘශජනිර්මළණයජකිරීමජවඳශළජආේයෝඟරජවශයජෙළජදීමජ

මඟින්ජග්රළමීයජඟරතළලේ ජආර්ථිජතත්ත්ලයජරගළජසිකරවීමජයලිවවය.ජේමමජලෆයව ශරජආරේභජකිරීමජවශජ

අරමුේවජවෆණම්මජප්රළථමික ජර්මළන්තජඅමළතයැංයජමඟින්ජසිදුජෂජඅතරජලයළ්තිජනිධ්ළරින්ජිඩසින්ජරියළල ජ

රැංලරජදි.ජඉශතජලෆයව ශරජය ේත්ජබිේම්වජෘශජ09ක්ෂජණමණජනිර්මළණයජරරජදි. 
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4.2.6.2. අන්රළසි තලගළ තලෆඩවේශන් 

ේමමජ ලෆයව ශරජ ප්රළථමික ජර්මළන්තජ අමළතයැංයජ ිඩසින්ජ අරමුේවජ ේය ෙලළජආරේභජරරජේේේජ අන්රළසිජ ලජ

අණරයරජණරිමළලජවශජඉන්ජඋණයරජආෙළයමජඉශෂජරෆැංවීම ජවශජලළරුලන්ජශ ජආෙළයමක්ෂජනිර්මළණයජරජදීේේජ

අරමුිවන්ජය.ජඅණරයරජෘෂීර්මජේෙණළර්තේේන්තුේේජලයළ්තජළර්යජමණ්යයජිඩසින්ජතයජජජරියළත්මජෂජඅතරජ

ප්රළථමික ජර්මළන්තජඅමළතයැංයජිඩසින්ජඅරමුේවජවණයරජදි.ජේමමජලෆයව ශරජකුරුණ,ජේණශජවශජපුත්තමජ

යරජදිවහත්රික්ෂයන්හිජජදියත්ජරනුජෆබජඅතරජේශක්ෂ යළරජ128.08ජජප්රමළණයජප්රතිළීනන්ජ129ජක්ෂජවමගජඅන්රළසිජ

ලළජරරජදි. 

4.2.6.3. ැංලතුරින්ජසිදුජවූජශළනිජවඳශළජලන්දිජේවීේේජිඩවහතරජ-ජ2017 

ළ්වජ,ජමළතරජ,ජළුතර,ජශේෙන්ේ ජවශජරත්රපුරජයරජදිවහත්රික්ෂයන්හිජ2017ජලර්ේේජේෙ ේශෝජ

කුරුඳුජ ශළජ ේක රිවහජ ලළලන්ජ ,ජ අණරයරජ ෘෂීර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුලජ තුෂජ තලළන්ජ වශජ යලරිවෆසුේජ

මධ්යවහථමිළරජඋග්රජැංලතුරජේශේතුේලන්ජශළනිය ජණත්ිඩය.ජශළනිය ජජණත්ජලළලන්ජවඳශළජේර ක ේ්වජලළජද්රලයජ

වණයරජදි.ජජතලෙජඅණරයරජෘෂිේෙෝජශළනිය ජජණත්ජසියළුමජේ ිඩයන් ජ,ජණෆෂජතලළන්ජරුලන් ජවශජ

යලරිවෆසුේජරුලන්ජශ ජරුයලය්වජක ලියරජ19.2ජජලන්දියක්ෂජයලරිරමරජදි.ජකුයළජර්මළන්තජඅමළතයැංයජ

මඟින්ජේේජවඳශළජඅරමුේවජවණයරජදි.ජ 

ලගුල.4.2.6.3.1 ැංලතුරින්ජසිදුජවූජශළනිජවඳශළජලන්දිජේවීේේජිඩවහතර 

දිවහත්රික්කය 

ලගළල පෆෂ තරලළන් 
පිරිවෆකසුේ ත

මධයවහථළන් 

පළළු තපෆෂ තසිටුවීම තවඳශළ ත

පෆෂ තනිකුුරල 

තකුරල 
අංක

ය 

ලන්දිය, 

රු 

අංක

ය 

ලන්දිය 

රු 

අංක

ය 

ලන්දිය 

රු 

ප්රි

ළීන

න් 

පෆෂ ත ල ත

ලටින්ළකම තරු 

ළුතර 40 1,229,050.0 3 
    

582,400.0      34       571,343.0  2,382,830.0 

රත්රපුර 48 1,298,100.0 6 
    

739,800.0          2,037,906.0 

ළ්ව 371          7,560,850.0  6 
    

735,500.0      404    2,740,850.0  11,037,610.0 

මළතර 71 982,150.0 13 
 

1,301,300.0  1  
      

75,000.0  398       521,885.0  2,880,747.0 

ශේෙන්ේත       4 
 

3,144,600.0          944,600.0 

තතුල 530 11,070,150.0 32 
 

6,503,600.0  1  
      

75,000.0  836    3,834,078.0  19,283,693.0 
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4.2.6.4. දුේේ ෂජේලනුල ජආේේජේෙෝයක්ෂජේවජේක රිවහජලළලජශඳුන්ලළජදීම. 

ඟළතිජ මත්ද්රලයජ නිලළරණජ ලෆයව ශරජ ජ ය ේත්ජ දුේේ ෂජ ේලනුල ජ ේක රිවහජ ලළජ කිරීේේජ ලෆයව ශරජ

ඟරළධිණතිජ ේ්වේජ ළර්යළේේජ මයජ අනුග්රශේයන්ජ අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුලජ ිඩසින්ජ

වළර්ථමිලජ රියළල ජ රැංලරජ දි.ජ ඟරළධිණතිතුමළේ ජ මතින්ජ ජ ේත රජ ර ක්ෂජ යරජ වැං්වණයජ ශළජ වමළමීලජ

නිර්මළණයජ ව ණුජ ේමමජ ලෆයව ශරජ මශනුලරජ දිවහත්රික්ෂේේජඋඩුදුේෙරජ ජ ශළජ මෆෙදුේෙරජ ප්රළේේල්යජ ේ්වේජ

ේ ටමඨළලජ ණලත්ලරදි.ජ දුේේ ෂජ ලළරුලන්ේ ජ අලේෙෝධ්යජ යලිවවජ පුහුණූජ ලෆයව ශන්ජ ණයක්ෂජ

වැංිඩධ්ළරයජරරජෙජඅතරජේක රිවහජලළලජවඳශළජේ ිඩයන්ජශ ජලෆයජකිරීම ජසිදුජවූජවෆෙජයලරිලෆයජමතජ

ණෙරේජලජේතෝරළජත්ජේ වීන්ජශ ජ50%ජජමුෙක්ෂජෙළජේෙරජදි.ජමී ජඅමතරලජේතෝරළත්ජේ ිඩයන්ජශ ජ

ගුණළත්මජෙලජවශතිජරරජෙජේරෝණණජද්රලයජේෙෙළජදුන්ජඅතරජබිේජවෆසීමජවශජලළජකිරීමජඇතුෂත්ජ

ේක රිවහජ ලළලජ වේෙන්ධ්ජ ේරෝණණජ පුරුදුජආවන්රලජ නිරීක්ෂණයජරරජ දි.ජ තේවේමජ ේක රිවහජ ලළල ජ

ේේගුිවජේලරවහේජලජෙණමජඅඩුකිරීමජයරජණරමළර්ථමියජමු්වජේ  ජේරජඉශතජවඳශන්ජජේතෝරළජ

ත්ජේ වීන්ජශ ජක්ෂෂුද්රජලළරිමළර්ජණේධ්තිජශඳුන්ලළජේෙරජදි.ජතලදුර ත්ජතෙජනියැංජතත්ත්ලයලන්ජහිජදිජභළිඩතජ

කිරීමජවඳශළජඟයජරැවහරජතෙළජෆනීම ජවමජේක රිවහජලළජබිම මජ්ළවහිනක්ෂජඟජ ෆැංකිජේර ක ේ්වජ

ෙළජේෙරජදි.ජරුයලය්වජක ලියරජ17.99ජජප්රතිණළෙරජඟරළධිණතිජේ්වේජළර්යළේයන්ජෙළජ දුන්ජඅතරජ

අලවළරේේජමයජප්රතියජරුයලය්වජක ලියරජ17.58ජකි. 

ලගුල.4.2.6.4.ජ1.දුේේ ෂජේලනුල ජආේේජේෙෝයක්ෂජේවජේක රිවහජලළලජශඳුන්ලළජදීම. 

ක්රියළකළරකම ප්රිළිනන් තවංඛ්යළල 
මය තප්රගිය ත 

 තරු ත.මිලියන් 

ේ ිඩජපුහුණු 185 0.17 

මයජආධ්ළර 185 12.42 

ඟජ ෆැංකි 300 2.50 

ළන්දුජඟජවේණළෙරය 13 1.70 

ක්ෂේේත්රජදිරජලෆයව ශන්ජ  0.02 

උණරණජක දීජෆනීම  0.32 

ණරිණළරජිඩයෙේ  0.41 

තකුරල  17.58 

 

 



41 

 

5.ජණර්ේේණජඅැංය 

5.1 පර්ොේණ තඅංොේ තරළක්ණික තක්රියළකළරීත්ලය තශළ තවංවිධළන්ය 

අතිේර්ජ අධ්යක්ෂජ ඟරරළ්වජ (ණර්ේේණ)ජ ේ ජ අක්ක්ෂණයජ ය ේත්ජරියළත්මජ ලරජ ණර්ේේණජ අැංය ජ

අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේභෝජ යලන්ෙඳලජ ණර්ේේණජ ඒය,ජ ආර්ථිජ ණර්ේේණජ ඒයජ ශළජ ණෆිනජ

වැංරක්ෂණ ඒයජ යරජ ප්රධ්ළරජ ඒජ තුරක්ෂජ අයත්ජ ේේ.ජ අණරයරජ ෘෂිජ ේභෝජ ලජ නිහණළෙරය,ජ

ඵෙළම්තළලයජශළජගුණළත්මජභළලයජලෆඩිජ දියුණුජරනුජයලිවවජේ වීන්ේ ජෆ ළුජිඩවඳීමජවඳශළජමධ්යමජ

ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජශළජඋණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජශයක්ෂජිඩසින්ජේයෝයජතළක්ෂණයජවැංලර්ධ්රයජ

කිරීේමහිජළජඅණ්යලජනියෆී ජසිිනයි.ජේමමජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජයලහි ළජඇතිජවහථමිළරජශළජඒලළජමගින්ජසිදුජ

ේේරරජළර්යන්ජණශතින්ජෙෆක්ෂේේ. 

 මධ්යමජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරය, මළතේ්වජ -ජ අණරයරජෘෂිජ ේභෝජ යලන්ෙඳජ ෙහුිඩධ්ජ ණර්ේේණජ

 යුතුජ(කුරුඳු, සිේට්ර ේර්වළජශළජබුත්ජයලන්ෙඳජශෆර) 

 ඟළතිජ කුරුඳුජ ණර්ේේණජ ශළජ පුහුණුජ මධ්යවහථමිළරය, ණේ ්වයලිනය, මළතරජ -ජ කුරුඳුජ ශළජ

සිේට්ර ේර්වළජයලන්ෙඳජෙහුිඩධ්ජණර්ේේණජ යුතුජශළජපුහුණුජලෆයව ශන්ජණෆලෆත්වීම. 

 බුත්ජවශජඅතුරුලළජ ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය, රළරේමජ -ජ ේණ ්වජවශජබුත්ජවමගජඅණරයරජ

ෘෂිජේභෝජඅතුරුලළලජයලන්ෙඳජණර්ේේණජ යුතු. 

 ණ ජ ේරෝණණජ ිඩෙයළළරයජ ශළජ ණෆජ තලළර, ල්වයල ජ -ජ ණ ජ ේරෝණණජ ණර්ේේණජ ශළජ ළජ

ප්රඝළරණයජවශජණෆෂජනිහණළෙරය. 

 උණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය, කුන්යවළේ්ව - ප්රධ්ළරජේවජේ ේෝලළ, කිතු්ව, ඉඟුරු, වශජශජ

යලන්ෙඳජෙහුිඩධ්ජණර්ේේණජ යුතු. 

 උණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය, නි්වඹජ-ිඩිඩධ්ජලළජණේධ්තිජයලන්ෙඳජණර්ේේණ 

 උණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය, ෙෆ්වයලිනයජ-ජළෙනිජලළලජවශජකුළුෙඩුජඋෙයළරය. 

 ආර්ථිජණර්ේේණජඒය, ප්රධ්ළරජළර්යළය, ේ්රළේෙිවයජ-ජආර්ථිජිඩෙයළජවශජඅේිඩරණයජ

යලන්ෙඳජණර්ේේණ. 

ප්රධ්ළරජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජවශජණෆෂිනජආරක්ෂණජඒය, මළතේ්වජජඅධ්යක්ෂජ(ණර්ේේණ)ජය ේත්ජ

රියළත්මජ ේේ.ජ කුරුඳුජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරයජ වශජ බුත්ජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරයෙජ අධ්යක්ෂජ

(ණර්ේේණ)ලරුන්ේ ජඅක්ක්ෂණයජ ජය ේත්ජරියළත්මජලරජඅතර, අේරක්ෂජඋණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජ

අෙළජණර්ේේණජනිධ්ළරීන්ජය ේත්ජණළරයජේේ. 

ප්රධ්ළරජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරේේජ ශළජ අේරකුත්ජ උණජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරයන්හිජ 2018ජ ලවේර්ජ

රියළත්මජරරජෙජණර්ේේණජලයළණෘතිලජප්රතිය, ේෙෝයජශළජඅැංය ජඅෙළලජණශතජණරිදිජේේ. 
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5.2ජ:ජ2018ජලර්යජතුෂජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජවේෙන්ධ්ලජණර්ේේණජලජප්රතිය 

5.2.1ජ:ජකුරුඳු 

යජිඩෙයළජශළජේෙෝජලෆඩිජදියුණුජකිරීම 

“ තපීරිවහ තකුරුඳු“ තල තඉශෂ තගුණළත්මක තක්ණ තොරෝරළගත් තකුරුඳුජ ප්රේදෙයන්ජ  ත  ත ( තශ්රී තගෆමුණු තශළ තශ්රී තවියය ත ) තවමග ත

ඇගයීමේ තක් තකිරීම තවශ තවෆවෆඳීම 

අරළතේේදීජකුරුඳුජප්රේදෙජජලෆඩිජදියුණුජකිරීේේජලෆයව ශන්ජවඳශළජේය ෙළෆනීම ජඉශෂජගුණළත්මජක්ෂණජවහිතජ

වතයජකුරුඳුජෙර්යන්ජශඳුරළෆනීමජේලනුේලන්ජලළරුලන්ජවතුජිඩිඩධ්ජඋවවහජකුරුඳුජජෙර්යන්,ජඇම්මජජවශජලරණයජ

කිරීමජ සිදුරරජ දී.ජ ේමමජ අධ්යරේේදීජ ගුණළත්මතළලේයන්ජ ලෆඩිජ ෙර්යක්ෂජ ලේයන්ජ ශඳුරළත්,ජ ළ්වජ

දිවහත්රික්ෂේේජකුරුඳුජලළරුලන්ජ“ජපීරිවහජකුරුඳු“ජේවජරේේ  ජඇතිජෙර්යජිඩිඩධ්ජවහථමිළරජලලින්ජතතුරේරජ

ිඩත්ජ කුරුඳුජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරයජ තුජ වහථමිළණරයජ රරජ දී.ජ ජ රමුත්ජ ණරණරළණයජ ේශේතුේලන්ජ තමජ ෙර්ේේජ

නුමුහුේජ ණරේණරළලක්ෂජ ණලත්ලළෆනීම ජ අණශසුජ ිඩය.ජ ේමේතක්ෂජ සිදුරජ ඇතිජ ඇම්ේල ජ අනුලජ ේතෝරළත්ජ ෙර්ජ

ශතරකින්ජA1 ෙර්ය,ජශ්රීජෆමුණුජශළජශ්රීජිඩඟයජප්රේදෙයන් ජජවළේ්ක්ෂලජලෆඩිජිඩයන්ජේණ තුජඅවහලෆන්රක්ෂජ(ජතක්ෂජඳකින්ජ

182ජg ක්ෂජ ),ජඉශජලර්ධ්රජිඩළයක්ෂ,ජ අඩුජේරෝජවශජණලිේෙෝධ්ජශළනියක්ෂජ ජ (ජ<10%)ජවශජ දිගුජපුරුක්ෂජවහිතජෆපීජ

ේණේරරජවෘජුජඳක්ෂජේණන්නුේජේෂේය. 

නිර්ොද්ශිර තය තවිෙයළත්මක තරමොේෙ තයේොත් තොරෝරළගත් තොෙමුහුේ තපෆෂ තගුණන්ය තකිරීම තවශ තඒලළොේ තගුණළත්මක ත

බල, තලර්ධන්ය තශළ තඅවහලෆන්න් තඇගයීම 

උවවහජක්ෂණජවහිතජරලජප්රේදෙජනිණෙවීමජශරශළජකුරුඳුජනිහණළදිතයජගුණළත්මලජශළජප්රමළණළත්මලජලෆඩිජදියුණුජ

කිරීේේජඅරමුේණන්ජේෙමුහුේජණෆෂජ46ජක්ෂජනිණෙලළජක්ෂේේත්රේේජවහථමිළණරයජරරජදී.ජතමජණෆෂජඇම්ම ජක්ෂකිරීේමන්ජ

උවවහජක්ෂණජ(ලෆඩිජේණ තුජඅවහලෆන්ර,ජණන්ේෙෝධ්ජවශජේරෝජලජඅඩුජීනව්රතළලජ)ජවහිතජණෆෂජ10ජක්ෂජේතෝරළන්රළජ

දී.ජතලදුර ත්ජඇම්ම ජක්ෂජකිරීමජවඳශළජනිර්ේේල්තජයජිඩෙයළත්මජක්රමේේෙජය ේත්ජතමජේතෝරළත්ජේෙමුහුේජ

ණෆෂජලර්ධ්ජප්රඝළරණයජකිරීමජආරේභේ  ජඇත. 

ලෆලිමය තලයන්ය තවහිර තකුරුඳු තොප ුර තල තරවළයනික තශළ තද්රලයමය තවංයුිය තශඳුන්ළගෆනීම 

ප්රක තිේයන්ජයුතුජණෆෂජේවජශ්රීජෆමුණුජශළජශ්රීජිඩඟයජප්රේදෙජජවක න්,ජඒලළ ජවැංවන්ෙරළත්මලජලෆලිමයජකුරුඳුලජ

ේඳේජ ිඩිඩධ්ජ ේේරීේජ ම ටමේලදීජ ේණ ත්ේත්ජ ණ ජ ශරවහයජ අන්වීක්ෂයජ ය ේත්ජ නිරීක්ෂරයජකිරීමජ ශළජ ෙණම ජ

ක්ෂවූජේණ තුජවළේණ්වලජවමවහථමිජමද්රලයජප්රමළණයජනිර්ණයජකිරීමජසිදුරරජදී.ජඅන්වීක්ෂයජය ේත්ජනිරීක්ෂණයජ

ෂජිඩ ජප්රතයක්ෂජවූේේජවළමළරයජේණ ත්ත ජලයළජලෆලිමයජලයරයජවහිතජේණ ත්ේත්ජණ යන්හිජනවජවහථමිරජඅතරජ

ේේරීමත්ජවමගජලෆඩිලරජදුඹරුජණෆශෆතිජෙණ්යළළරජශෆයෆතිජතෆන්ණත්වීේජඇතිජෙලයි.ජතේමන්මජශ්රීජෆමුණුජප්රේදෙජය ජ
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ලයළජලෆලිමයජලයරේයන්ජයුතුජේණ තුලජණ යන්ේ ජලෆඩිජෆ්වසියේජප්රමළණයක්ෂජඅයැංඟුලරජෙලත්ජතමජප්රමළණයජ

ේඳේජණරිණතියජවමජවෆකියජයුතුජමටම ක න්ජලෆඩිලරජෙලත්ජනිරීක්ෂණයජිඩය. 

පෆෂටි තොශෝොමෝන් තල තවිවිධ වළන්ද්රන්යන්ොේ තබපම 

අතුජෆෙලිජසිකරවීමජමගින්ජකුරුඳුජප්රඝළරණයජකිරීමජේේරහිජණෆෂිනජේශෝේමෝරජලරජ Indole Butyric Acid (IBA) 

වශ Naphthalene Acetic Acid (NAA)  ලජිඩිඩධ්ජවළන්ද්රණ   (0 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 3000 ppm 4000 

ppm, 5000 ppm)ජලලින්ජඇතිෂජශෆකිජෙණමජණරීක්ෂණය ජක්ෂරණජදී.ජේමහිජප්රතිණජවෂළජෙරජිඩ ජේණනීජ

ගිේේජIBAජ වශ NAA  ලජ4000 ppmජවශජ5000 ppmජවළන්ද්රණජලලින්ජිඩයලිජමජෙරජවශජමු්වජණරිමළලජේේරහිජ

ලයළජ ේශ ඳජ ෙණමක්ෂජ ඇතිරරජ ෙලයි.ජ තේශත්ජ IBAජ  වශ NAA  ලජ 1000 ppmජ -5000 ppmජ ණරළවේේජ

වළන්ද්රණයන්ේන්ජඅතුජෆෙලිජලජදි,ජණත්රජවැංයළල,ජිඩයන්ජඅතුජෙර,ජේර රෆසීජණෆලීනේේජශෆකියළල(ජවිවීජප්රමළණය)ජ

වශජෙළුමජේේරහිජවෆකියජයුතුජතරේජෙණමක්ෂජේර මෆත.ජවමවහථමියක්ෂජේවජසියළුජණරළක තිජවළජෙළ,ජඉශතජ

ණෆෂිනජ ේශෝේමෝරජ වළන්ද්රණයන්ජ කුරුඳුජ අතුජ ෆෙලිජ ලර්ධ්ජ ප්රඝළරණේේජ වළර්ථමිත්ලයජ ේේරහිජ වෆකියජ යුතුජ

ෙණමක්ෂජඇතිජේර රරජෙලජකිලජශෆකිය. 

 ණළශු ජශළජළජේණෝණය 

කුරුඳු ත ළකොේ ත ලර්ධන්ය, ත අවහලෆන්න් ත වශ ත පළංශු ත ොපෝණය ත ොකොරහි ත ේලිරිසීඩියළ ත වශ ත ආලරණ ත ොබෝග ත වදීොේ ත

බපම 

 ලිරිසීඩියළජේ්ලිජේෙක්ෂජවමගජකුරුඳුජලළේ  ජනිර්ේේල්තජරවළයනිජේණ ේශ රජප්රමළණේයන්ජඅයක්ෂජේය ෙක න්ජ

ලවරජ 8ජ  ජ ණසුජ ේණන්වූජ ක්ෂෂුද්රජ විවීජ රියළළරීත්ලයජ (mg day-1) නිර්ේේල්තජ රවළයනිජ ේණ ේශ රජ ප්රමළණයජ

ේය ෙක න්ජලළෂජිඩ ජේණන්වූජඅය ජලයළජවෆකියජයුතුජතරේජලෆඩිජිඩය.ජ 

ණේවේජමශළජේණෝජවශජක්ෂෂුද්රජේණෝජඅක්ක්ෂණයජවඳශළජකුරුඳුජළේේජෙෘයජක්ෂණජශඳුරළෆනීම 

ණරිරතජණත්රලජ ෙළරයන්ජශජණෆශෆජ ෆන්වීමජවශජ දුඹුරුජණෆශෆජණජඇතිජවීමජකුරුඳුජළලජෙහුජ ෙර්ශීයජඌරතළජ

ක්ෂණයජිඩය.ජේමමජක්ෂරජලලින්ජශෆගේලන්ේන්ජළේේජN වශ Mgජමටම ේජප්රමළණලත්ජේර ලරජෙලයි.ජ 

කුරුඳු තළකොේ තලර්ධන්ය තවශ තඅවහලෆන්න් තවඳශළ තකුරුඳු තොක ෂ තොප ොශ ර තවශ තඅකළබනික තොප ොශ රල තබපම 

ේ ේේණෝවහටමජරවළයනිජේණ ේශ රජවශජඒලළේ ජවැංෂරයන්ේ ජිඩිඩධ්ජමළත්රළලන්ජේයදීේමන්ජණසුජණේවහිජරවළයනිජ

ණරළක ීනන්ජනිරීක්ෂණයජරරජදී.ජකුරුඳුජලළරරජණව ජකුරුඳුජේ ෂජේණ වහසර්ජේෝේේණෝවහටමජ20t/ha/yr ජේයදජ

ිඩ ජ ලෆඩිමජ pHජ (5.05)ජ අයක්ෂෙ,ජ නිර්ේේල්තජ ේණ ේශ රජ ප්රමළණයන්ජ අයක්ෂජ වමජ කුරුඳුජ ේ ෂජ ේණ වහසර්ජ

ේ ේේණෝවහටමජ 10t/ha/yr ේයදජ ිඩ ජ ලෆඩිමජ ිඩෙයුත්ජ වන්රළයතළලයක්ෂජ (0.14 dsm -1) ෙ,ජ නිර්ේේල්තජ ේණ ේශ රජ

ප්රමළණයජණමණක්ෂජේයදජිඩ ජලෆඩිමජවමවහථමිජNජප්රතිතයක්ෂෙජ(0.20%)ජේණන්වීය. 

ආේලික තපොවේ තලගළකර තඇි තකුරුඳු තළකොේ තලර්ධන්ය තවශ තඅවහලෆන්න් තවඳශළ තොඩ මයිටමල තබපම 
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නිර්ේේල්තජ ේණ ේශ රජ ප්රමළණයජ වමජ  වරයිටමජ 375 Kg/ha/yr ේය ෙළජ කුරුඳුජ ලළෂජ ිඩ ,ජ ණෆෂජ සිකරලළජ අව රුදුජජ

අ  ජ ණසුජ අවහලෆන්රජ ේවජ ේරළන්රළජ ේඳේජ දි,ජ ිඩහේභය,ජ ෙරජ වශජ ේණ තුලජ රෆව ේජ ෙරජ යරජ අවහලනුජ

වැංරඝජවඳශළජඉශෂජඅයන්ජෆබිිව. 

කුරුඳුජළේේජලර්ධ්රයජවශජඅවහලෆන්රජවඳශළජව්වසර්ජඅයැංඟුජේණ ේශ රජලජෙණම 

ව්වසර්ජ163.5ජKg ක්ෂජෙළේෙරජඇේමෝනියේජව්වේසේටමජේණ ේශ රජ657ජKg/ha ේය ෙළජලළරජඅව රුදුජේෙකින්ජණසුජ

ේඳේජිඩහේභයජ(27.1ජcm)ජවෆකියයුතුජතරේජලෆඩිජෙලජලළර්තළජිඩය. 

කුරුඳුජළේේජලර්ධ්රය ජඅලයජප්රවහථමිජpH අයජේවවීම 

ිඩිඩධ්ජpHජඅයන්ජවහිතජවහථමිළරජලජකුරුඳුජණෆෂජලළකිරීේේජඅරමුේරන්,ජකුරුඳුජණර්ේේරජමධ්වහථමිළරයජතුජවහථමිළරජ

අ ජ(GPS : 176340ජE, 92448 N -ණළැංශු  pHජ5.91; GPS: 176389 E, 92448 N ණළැංශු  pH 4.88; GPS 176397 E, 

92516 N -ජණළැංශු  pHජ4.77; GPS 176343 E, 92398 N - ණළැංශු  pH 4.61 ; GPS 17448 E, 92413 N -ජණළැංශු  pH 

4.20; GPS 176444 E, 92418 N- ණළැංශු  pH 4.81) ණළැංශු  pH ණරීක්ෂළජරරජදී. 

කුරුඳුජළේේජලර්ධ්රයජවශජඅවහලෆන්රජවඳශළජනඟලජණ ජ( Bio film)ළෙනිජේණ ේශ රලජෙණම 

රවළයනිජේණ ේශ රජවමජිඩිඩධ්ජනඟලජණ ජ ( Bio film)ජමළත්රළලන්ජේය ෙළජමළවජශය ජණසුජණරීක්ෂළජෂජිඩ ජ

තමගින්ජළේේජලර්ධ්රජණරළක ීනන්ේ ජවෆකියජයුතුජෙණමක්ෂජඇතිජවූජෙලක්ෂජනිරීක්ෂණයජජේර වීය. 

ේරෝණණජ ද්රලයජ ලජ ලර්යජ වඳශළජ ිඩිඩධ්ජ ප්රමළණජ ලලින්ජ ේය ෙනුජ ෙරජ ේණ ේශ රජ කුරුඳුජ ළේේජ ලර්ධ්රයජ වශජ

අවහලෆන්රජේේරහිජෙණමජඅධ්යරය 

කුරඳුජ ලජ ලර්ධ්රයජ ශළජ අවහලෆන්රජ ේේරහිජ ළජ ේරෝණණජ ද්රලයජ ලර්ේේජ වශජ ිඩිඩධ්ජ ළෙනිජ වශජ රවළයනිජ

ේණ ේශ රජමළත්රළලන්ේ ජෙණමජිඩමර්රයජකිරීම ජේමමජඅධ්යරයජසිදුරරජදී.ජතහිදීජඅරළලරණයජවූේේජසිකරලළජ

අව රුදුජේෙ ජණසුජශ්රීජෆමුණු,ජශ්රීජිඩඟයජප්රේදෙයන් ජලයළජවළමළරයජබීඟජණෆෂජවෆකියයුතුජතරේජලෆඩිජඋවකින්ජවශජ

ේඳේජිඩහේභයකින්ජයුක්ෂතජෙලයි.ජවළමළරයජබීඟජණෆෂජලජඋවජලෆඩිවීම ශ්රීජජිඩඟයජප්රේදෙයන් ජජලයළජ19%ජක්ෂජෙජශ්රීජ

ෆමුණුජ ජ ප්රේදෙයන් ජ ලයළජ 11%ජක්ෂජ ෙජ ේඳේජ ිඩහේභයජ ලෆඩිජ වීමජ ශ්රීජ ෆමුණුජ ප්රේදෙය ජ ජ ලයළජ 9%ජ ක්ෂෙජ ශ්රීජ ිඩඟයජ

ප්රේදෙය ජජජජලයළජ11%ජක්ෂජෙජේවජිඩය. 

 

රයිට්රඟන්,ජේණ වහණරවහජවශජේණ  සියේජිඩිඩධ්ජමටම ේජලලින්ජේයදීමජකුරුඳුජළේේජලර්ධ්රය,ජඅවහලෆන්රජගුණළත්මජ

භළලය ජලරජෙණමජඅධ්යරය 

නිර්ේේල්තජරයිට්රඟන්(ජN 3) ප්රමළණයජේමන්ජතශමළරක්ෂජේයදජ ිඩ ජසිකරලළජ මළවජ 18ජ ජණසුජණෆෂජඋවජවශජේඳේජ

ිඩහේභයජවෆකියයුතුජතරේජලෆඩිිඩය.ජනිර්ේේල්තජේණ  සියේජප්රමළණේයන්ජඅයක්ෂජේයදජිඩ ජවෆකියජයුතුජතරක න්ජ

ඉශෂජණෆෂජඋවක්ෂජසිකරලළජමළවජෙශඅ කින්ජේණන්වීය. 



45 

 

 ණෆෂිනජවැංරක්ෂණය 

මළතරජ දිවහත්රික්ෂේේජකුරුඳුජ ලළේේජ ණලිේෙෝධ්ජශළජ ේරෝලජ අලළශීයජ ණෆතිරීමජිඩමර්රයජකිරීමජවඳශළජ
ක්ෂේේත්රජ වමීක්ෂණයක්ෂජ රරජ ෙජ අතරජ ේ ෂජ අැංමළරය,ජ ේණ ත්තජ රළුවීේේජ ේරෝය,ජ ණෘහඨජ ලැංශීජ
ණලිේෙෝධ්ජශළනි,ජේරෝවජඳජණණුජශළනිය,ජ ජණෆ මෆක්ෂළේ ජශළනිය,ජඋඩුජණෆත්ේත්ජණත්රජෆිනති,ජයිනජණෆත්ේත්ජ
ණත්රජෆිනතිජවශජඳජ යලන්ළජ යරජණලිේෙෝධ්ජශළජ ේරෝජ ලජවළමළරයජ ප්රතිතයන්ජයලන්ලලින්ජ 40.3,ජ 33.5,ජ
16.15,ජ10.6,ජ9.8,ජ7.9,ජ7.05ජවශජ4ජක්ෂජිඩය.ජතමජණලිේෙෝධ්ජශළජේරෝජලජීනලෘතළලයජයලන්ලලින්ජ23.6,ජ22.5,ජ
9.25,ජ5.12,ජ5.05,ජ2.8,ජ3.25ජශළජ1ජක්ෂජිඩය. 
 

කුරුඳුජේ ෂජලජනිඟජේණෝජප්රමළණයන්ජ(N, P,K, Mg, Caජවශ Fe)කුරුඳුජේණ ත්තජරළුජවීේේජේරෝයජ

ෙරුණුජවීමත්ජවමජවෆෂකියජයුතුජේවජණශෂජගියජඅතරජේරෝීකජණඳුරුජඅල ජණවහජලජතමජනිඟජප්රමළණයන්ජ

ලජේලරවක්ෂජේරෝජලර්ධ්රයත්ජවමජසිදුජේර වීය.ජේණ ත්තජරළුජවීේේජේරෝය ජේශේතුලරජදිලීරය,ජකුරුඳුජ

ේඳේජනමජණ යජආක්රමණයජේ  ජඅලහිරජකිරීේමන්ජේමයජසිදුජේේ.ජ 

කුරුඳුජතලළන්ජණෆෂජලජණන්ේෙෝධ්ජශළජේරෝජමර්ධ්රයජවශජඒලළේේජලර්ධ්රයජේේරහිජිඩිඩධ්ජමුහුදුජලතුරජ

වළන්ද්රණයන්ජ වමජ ළෙනිජ ද්රලයජ (ේ මජ වශජ ෆයිඩ්වජ ණණුජ ේණ ේශ රජ )ජ ලජ ෙණමජ ණරීක්ෂළල ජ

ක්ෂරරජදී.ජ1%ජමුහුදුජලතුරජවළන්ද්රණයජවමජළෙනිජද්රලයජේයදීේමන්ජවෆකියජයුතුජේවජකුරුඳුජණෆෂජ

ලජ ඉශජ ලර්ධ්රයක්ෂජ (උව)ජ වශජ ණලිේෙෝධ්ජ වශජ ේරෝජ ලජ (ේ ෂජ අැංගමළරය,ජ ණත්රජ ෆිනතිජ වශජ ණෆෂජ

මෆක්ෂළේ ජශළනිය)ජවෆකියජයුතුජඅඩුවීමක්ෂජසිදුිඩය.ජරමුත්ජේමමජවැංේයෝඟරයජණමණක්ෂජණලිේෙෝධ්ජල ජශළජ

ේරෝජ ල ජ අධිජ ේවජ හිතරජළගුිවජතත්ලයන්ජය ේත්ජකුරුඳුජතලළන්ජ ලජ අධිජ ීනව්රතළලජ වහිතජ

ණලිේෙෝධ්ජශළජේරෝජණලතිරජිඩ ජප්රමළණලත්ජේර ලරජඅතරජේේජවඳශළජසීක තජප්රමළණයකින්ජෘෂිජරවළයරජ

ේය ෙළෆනීේේජණර්ේේණජ යුතුජ2019ජදීජආරේභේ  ජඇත.ජ 

මුලිජඅධ්යරයක්ෂජේවජිඩිඩධ්ජවැංයළතජ 10ජකින්ජයුත්ජඅතිජධ්ලනිජඋණරණ,ජකුරුඳුජලළල ජශළනිජරරජ

ණෘහඨජලැංශීජණලිේෙෝධ්යන්ජණලළශෆරීමජවඳශළජභළිඩතළජරරජදී.ජකුරුඳුජඅැංකුරජල ජඅඩුජශළනියක්ෂජවශජ

ේම රරුන්ේ ජඅඩුජ ජශරයක්ෂජතමජඋණරරජභළිඩතළරරජේණේෙවහජලජනිරීක්ෂණයජිඩය.ජප්රමළණළත්මජ

ණරීක්ෂරජේේරක න්ජණලීන.ජ 

ිඩිඩධ්ජයජිඩෙයළත්මජයලන්ේලත්ජ(උෙළුමජේලනුල ජයන්ත්රජමගින්ජල්වජෆපීම,ජඅවහලනුජේරලීේජේෙක්ෂජ

අතරජඅමතරජනුහුරජණහීමක්ෂ,ජේරෝවජඳජණණුජශළනියජණළරය ජකුරුඳුජණඳුරජණළමු ජණවහජේයදීමජවශජකුරුඳුජ

ේණ ත්තජරළුවීේේජේරෝයජණළරය ජේෙෝර්ේයෝජක රණයජේයදීම)ජවශජඒලළේ ජවැංේයෝඟරයන්ජේය ෙළජතමජ

කුරුඳුජඉයේජලජණලිේෙෝධ්ජශළජේරෝජතත්ලයන්ජවශජඵෙළම්තළලජවහථමිළරජේෙදීජ (ජයිනයරජවශජකුරුඳුජ

ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය)ජණරීක්ෂළල ජභළඟරයජරරජදී.ජසියළුමජයජිඩෙයළත්මජක්රමජභළිඩතළරජකුරුඳුජ

ඉයේලජ ේරෝවජ ඳජ ණණුජ ශළනිජ ප්රතිතයජ (කුරුඳුජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරයජ වශජ යිනයරජ ක්ෂේේත්රජ ලජ

යලලිේලලින්ජ 3.77%ජවශජ 13.88ජ%)ජ අඩුේලනුත්ජතේවේජ ේර ෂජක්ෂේේත්රජ ලජ ලෆඩිේයනුත්ජ (13.55ජ%ජවශජ

40.44ජ%ජ)ජේණ ත්තජරළුවීේේජේරෝජප්රතිතයජ(කුරුඳුජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජවශජයිනයරජක්ෂේේත්රජලජ

යලලිේලලින්ජ19.33%ජවශජ 33.22%)ජ අඩුේලනුත්ජතේවේජ ේර ෂජක්ෂේේත්රජ ලජලෆඩිේයනුත්ජ (ජ 53.78%ජවශජ
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84%)ජකුරුඳුජණෙළලජ(කුරුඳුජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජවශජයිනයරජක්ෂේේත්රජලජයලලිේලලින්ජ926.37 Kg/ 

haජවශජ1165.69 Kg/ ha)ජලෆඩිේයනුත්ජතේවේජේර ෂජක්ෂේේත්රජලජ(743.48 Kg/ haජවශජ730.48ජ Kg/ ha)ජ

අඩුේලන්ජලළර්තළජිඩය. 

 ණසුජඅවහලනුජතළක්ෂණය 

කුරුඳුජූලරුජ්වතෙළතජශෆකිජළයජේේරහිජ (shelf life) ව්වසර්ජධුමරණයජවශජඇසුරුේජද්රලයජලජ

ෙණම 

කුරුඳුජූලරුජඇසුරුේජේ  ජඅව රුේෙජළය ජණසු,ජත්රිත්ලජවහථමිරජේප්ර ලිේප්ර යලලින්ජ(PET/AL/LLDPE) 

ලලින්ජඇසුරුේජෂජකුරුඳුජූලරුලජසිිනජෘමීන්ජප්රමළණයජේෝශජආේ්වයලතජ(Metalized)ඇසුරුේජශෆරුණුජ

ේ  ජ අේරක්ෂජඇසුරුේජලලින්ජ (PET/LLDPE, LDPEජ වශ PP)වෆකියජයුතුජ ේවජ ේලරවහජ ිඩය.ජ ත්රිත්ලජ

වහථමිරජ ේප්ර ලිේප්ර යලලින්ජ (PET/AL/ LLDPE) ඇසුරුේජ භළිඩතළජ ෂජ ිඩ ජ අේරක්ෂජ ඇසුරුේජ ල ජ ලයළජ

වෆකියයුතුජ තරේජ අඩුජ ේතතමරජ ප්රමළණයක්ෂජ වශජ ඟජ රියළළරීත්ලයක්ෂජ (Water Activity)ජ ේණන්නුේජ

ේෂේය.ජ MPET/LLDPE,ජ PET/LLDPEජ වශජ LDPE ල ජ ලයළජ PET/AL/LLDPEජ වශ PPජ ලලින්ජ

ඇසුරුේෂජකුරුඳුජලජවෆකියජයුතුජමටම ේේජේත්වජප්රමළණයක්ෂජඅයැංඟුජිඩය. 

 

මලික තපිරි තවෆකසුොමන් තපසු තඅගය තෙළමොේ තවහථර තඅරර තකුරුඳු තකූරු තල තගුණළත්ම තපරළමිතීන් 

ළ්වජ දිවහත්රික්ෂයජ තුෂදීජ අයජ ෙළමේේජ මලිජ යලරිවෆසුේජ රියළලලිේයන්ජ අරතුරුලජ මටම ේජ තුරදීජ

(ේ වීන්,තතුරන්රන්ජවශජඅණරයරරුලන්)ජකුරුඳුජූලරුජලජගුණළත්මජණරළක ීනන්ජණරීක්ෂළල ජක්ෂජ

රරජ දී.ේ ිඩයළේ ජ වශජ තතුජ රන්රළේ ජ මටම ේජ ලදීජ අයැංගුජ ේතතමරජ ප්රමළණයජ ශ්රිජ ැංළජ

ප්රක තිරණජයලරිිඩතරජ(81: 2010)ජසීමළලෙජඉක්ෂමලළජතිබුිව.මටම ේජතුේන්දීමජකුරුඳුජූලරුජෘමීන්ේන්ජවශජ

ක්ෂෂුද්රජ විවීන්ේන්ජ අණිඩත්රණයජ වීජ තිබුිව.අඩුමජ ෘමීන්ජ වශජ ක්ෂෂුද්රජ විවීන්ජ වැංයළලජ අණරයරජ රුලළේ ජ

මටම ේේදීජිඩය. 

 

කුරඳු තලීොේ තවශ තකුරුටු තල තොරල් තප්රමළණය 

කුරුඳුජ කුරුකරජ ලජ අයැංගුජ ේත්වජ ප්රමළරරණයජ ශළජ තහිජ වැංයුතියජ ශඳුරළජ ෆනීමජ GCMS (Gas 

Chromotography Mass Spectrometer) උණරණජභළිඩේතයන්ජසිදුජරරජදී.කුරුකරජලජේත්වජප්රතිතයජ

0.08% ක්ෂජිඩය.කුරුඳුජලීේේජිඩිඩධ්ජවහථමිළරජලජරවළයනිජවැංයුතියජණශතජණරිදිජේේ.ලීේේජණළෙජේ  ේවේජවශජ

මෆෙජ ේ  ේවේජ වමළරජ සිරමෆ්වඩිශයිඩ්ජ ප්රමළණයක්ෂජ (36%)ජ තිබජ අතරජ අග්රවහථමිේේජ 29.61%ජ ක්ෂජ

ිඩය.ඉයුජිේරෝ්වජ ප්රමළණයජ ආවන්රජ ලේයන්ජ වහථමිළරජ තුේරහිමජ වමළරජ ිඩය.යලන්ේලලින්ජ කුරුඳුජ ලීේේජ

ණළෙම,මධ්යවහථමියජශළජඅග්රවහථමියජයරජවහථමිළරජලජCinnamic acetate 13.38%, 9.37% වශජ11.88% ක්ෂෙ,ජβ-ජ

Caryophyllene 11.18%, 9.00% වශජ 9.94% ක්ෂෙ,ජ β-Linalool 9.71%, 10.87% වශජ 11.32% ක්ෂෙ, 
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Benzyl Benzoate 0.96%, 1.05%ජවශජ0.94%ජක්ෂෙජේවජඅයැංගුලජතිබුිව.ජα-ජTerpineol ප්රමළණයජවහථමිළරජ

තුේරහිමජසුළුජේශෝජලෆඩිජලේයන්ජවමළරජිඩය. 

 

කුරුඳු තඔලිොය ොරසින් තභළවිරොයන් තනිපෙ තව තසුප් තකෆේයක් තශඳුන්ලළ තදීම 

කුරුඳුජසු්ජෆ ජවවළජේෙලරක්ෂජරවජණරීක්ෂළලන්ජසිදුජරරජදී.මළතරජණෆලතිජකුරුඳුජවතිේේදීජ2018ජමෆයිජ11ජ

දිරජ 90ජ ේෙේරකුේ ජ යලරිවක්ෂෙ,ජ BMICH හිජ ණෆලතිජ INCO ප්රෙර්රේේදීජ 2018ජ ූනනිජ 22,23ජ වශජ 24ජ

දිරයන්හිදීජ526ජේෙේරකුේ ජයලරිවක්ෂෙජේේජවඳශළජේය ෙළජෆනිිව.ජඔව න්ේන්ජ75% ේෙේරකුජසු්ජෆ යජ

ඉතළජවතුකරජෙළයජේවෙජ23%ජේෙේරකුජවතුකරෙළයජේවෙජඅෙශවහජෙෆක්ෂවීය. 

 

කුරුඳු තල තදියලෆඩියළලේ තතොරහි තක්රියළකළරිත්ලය තපිළිබඳල තවංවංෙන්ළත්මක තඅධයන්ය 

ශ්රීජ ෆමුණුජ ශළජ ශ්රීජ ිඩඟයජ ප්රේදෙයන්ේන්ජ වවළජ ත්ජ කුරුඳුජ ණළරය,ජ ිඩිඩධ්ජ ලයවහජ මටම ේජ ල ජ අයත්ජ

ේතෝරළත්ජයලරිව ජෙළජදීජඔව න්ේ ජරුධිරජ ලේෝවහජමටම ේජණරීක්ෂළජරරජදී.ජප්රතිඵජල ජඅනුලජ

කුරඳුජණළරයජදිරජ14ජක්ෂජණළරයජකිරීේමන්ජණසුජරුධිරජ ලේෝවහජමටම මජඅඩුජවූජදියලෆඩියළලජරහිතජඅයේ ජ

ප්රතිතයජශ්රිජෆමුණුජශළජශ්රීජිඩඟයජවඳශළජයලන්ේලලින්ජ90%ජක්ෂජවශජ86% ක්ෂජිඩය.තයජදියලෆඩියළලජවහිතජඅයජ

වඳශළජශ්රීජෆමුණුජශළජශ්රීජිඩඟයජප්රේදෙජේෙේක්ෂදීමජ100% ක්ෂජිඩය. 

 

කුරුඳු තඔලිොය ොරසින් තභළවිරොයන් තනිපෙ තව තඅයිවහ තක්රීේ තශඳුන්ලළ තදීම 

කුරුඳුජරවෆතිජඅයිවහජක්රීේජනිණෙලළජරවජණරීක්ෂළලක්ෂජසිදුජරරජදී.ජවශභළීකජවූලන්ේන්ජ98%ජක්ෂජණෆලසේේජ

ඉතළජ වතුකරෙළයජ ෙලජ ලරජ අතරජ ෙහුතරයේ ජ අෙශවජ වූේේජකුරුඳුජ අයිවහජ ක්රීේජ ේශ ඳජ අයජ තතුජෂජ

නිහණළෙරයක්ෂජ ෙලයි.ජ අයිවහජ ක්රීේජ ලජ ලර්ණයජ ේවජ තරමජ දුඹුරුජ ණෆශෆයක්ෂජ ලයළජ ්ජරියමරළණජ ලනුජඇතිජ

ෙල ෙජඅෙශවහජණජිඩය. 

 

කුරුඳු තල තමලික තපිරිවෆකසුේ තක්රියළලලිොේදී ත්ග්ර ත්පද්රල ත (Critical hazards) ශඳුන්ළ තගෆනීම තවශ ත්පද්රල ත

මඟින් තසිදුලන් තඅපවිරණය තඅු  තකිරීොමන් තමලික තපිරිවෆකසුේ තක්රියළලලිොේ තගුණළත්මක තබල තලෆඩි තකිරිම 

අධ්යරය ජඅනුලජකුරුඳුජූලරුජලජසුභමජදිලීරජිඩේේයජවූේේජPenicillium spp.ජවශජAspergillus spp. 

ිඩේේයන්ය.මී ජඅමතරලජකුරුඳුජලළජරරජසියලුජප්රේේයන්ේ ජකුරුඳුජූලරුජලජMucor,ජණළැංශු ජදිලීරයජ

තිබිිව.ජේතතමරජමටම මජදිලීරජලර්ධ්රය ජඅනුණළතිය.ජේභ තිජඅණිඩත්රජළරජේවජක යජගියජෘමීන්,ජ

ෘක ජේ  වහ,ජහිවජේවහ,ජකුරුකර,ජලෆලි,ජදිඩලි,ජේඳිමයජමු්වජවශජෘමීන්ේ ජමෂණශජශඳුරළජෆනිිව.ජකුරුඳුජ

ූලරුජවෆසීේේදීජේර වෆකිලිමත්ජෙලජේශෝජනිසිජණශසුේජශළජයලරිසිදුජමජේර මෆතිජෙල,ජකුරුඳුජූලරුජලජ

නඟලජවශජේභ ීනයජඅණිඩත්රණයජේේරහිජවෘජුලමජෙණළයි.ජමලිජවළේණජශළජවවරජෙජවළේණජඅතරජ

Ni ශෆරජේලරත්ජරවළයනිජද්රලයයන්ේ ජවෆකියජයුතුජේලරවක්ෂජේණන්නුේජේර ෂජෙෆිඩන්ජතමජප්රතිඵජ
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අනුලජමලිජයලරිවෆසුේජරියළලලිේේදීජරවළයනිජඅණිඩත්රණයක්ෂජවීජේර මෆතිජෙලජකිලජශෆකිය.ජරමුත්ජනඟලජ

වශජේභ ීනයජඅණිඩත්රණයක්ෂජමලිජයලරිවෆසුේජයලයලරජලලින්ජසිදුජේලයි. 

 

කුරුඳු තආශ්රිර තනිහපළෙන් තල තඹෟධීය තගුණළංග තඅධයන්ය තකිරීම 

ඖධ්ජ නිහණළෙරේේදීජ අමුද්රලයයක්ෂජ ේවජ ේය ෙළජ ෆනීේේදීජ කුරුඳුජ ේණ තුජ ප්රක තිතජ කිරීේේජ අරමුේණන්ජ

ළ්ව,ජමළතර,ජමළතේ්වජවශජශේෙන්ේත  ජදිවහත්රික්ෂජලලින්ජතතුජරජන්රළජෙජකුරුඳුජවළේණජවඳශළජ

රවළයනිජිඩහේ්වණයක්ෂජසිදුජකිරීමජඅරඹරජදී.ජකුරුඳුජේත්වජඔලිේය ේරසින්ජවශජ රවළයනිජවැංයුතියජ

වහථමිළරේයන්ජවහථමිළරය ජේලරවහජලරජෙෆිඩන්,ජතමජකුරුඳුජලලින්ජනිණෙලරජඖධ්ජනිහණළෙරජලජගූණළත්මයෙජ

ඒජඅනුලජේලරවහජලනුජඇත.ජතෙෆිඩන්ජඅමුද්රලයජප්රක තිතජකිරීමජඉතළජලෆෙත්ජේේ. 

 

ෙකුණු තපෂළර තුරෂ තවිවිධ තකෘෂි තපළරිවරික තකළප තයේොත් තවරය තකුරුඳු තල තඅවහලනු තවශ තගුණළත්මක තරත්ලයන් ත

අධයන්ය තකිරීම 

ශේෙන්ේත  ජදිවහත්රික්ෂයජDL5,ILlb වශ WL2aජේවජෘෂිජණළරිවරිජළණජතුරකින්ජවමන්ිඩතජේලයි.ජ

ශේෙන්ේත  ජදිවහත්රික්ෂයජතුෂජකුරුඳුජලජඅවහලනුජවශජගුණළත්මජක්ෂණජඇම්ේේදීජේඳේජ දි,ජේඳේජ

ල ජප්රමළණය,ජිඩයන්ජේණ තුජෙරජවශජේණ ත්ේත්ජේත්වජප්රමළණයජ ILlb වශජWL2aජළණජල ජලයළජDL5ජ

ළණේේදීජවෆකියජයුතුජේවජලෆඩිය.ජකුරුඳුජේ ෂජේත්වජප්රමළණයජDL5ජවශජ ILlbජළණජල ජලයළජ

WL2aජ හිජ වෆකියජ යුතුජ ේවජ අඩුය.ළණජ අතරජ ිඩයන්ජ ේ ෂජ ෙේරහිජ වෆකියජ යුතුජ ේලරවක්ෂජ රෆත.ජ

ේේවේජරමුත්ජඅඩුජලර්ධ්රජේේයජේශේතුේලන්ජDL5ජළණේයහිජණෆෂජලජලයවජඅන්ජළණයන් ජලයළජ

ලෆඩිය.ජතලෙජිඩයන්ජළේේදීජඟජවේණළෙරයෙජේ  ජඇත.ේේජේශේතුේලන්ජළණජඅතරජේණන්නුේජේ  ජ

ඇතිජඉශතජිඩඝරයන්ජණළරිවරිජිඩඝරයන්ජේර වීම ෙජඉයජඇත. 

 

 

 

5.2.2. ගේමිරිවහ 

 ය තවිෙයළ තශළ තොබෝග තප්රලර්ධන් 

විවිධ තකෘෂි තවිෙයළත්මක තකළප තයේොත් තළකමය තලර්ධන්ය, මල් තශේගෆනීම, ඵ තශේගෆනීම තවශ තගේමිරිවහල ත

අවහලෆන්න් තපිළිබඳ තඅධයන්ය. 

ෆබුණුජලර්ළණතරජප්රමළණයජේක රිවහජම්වජයලපීමජආරේභජකිරීමජමතජවෆකියජයුතුජෙණමක්ෂජඇත.ජම්වජ

යලපීමජආරේභජවීමජක ලිජමී රජ100ජ ජලයළජඉශන්න්ජලෆසිජඇතිජඉශෂජමටම ේජවමගජේශ ඳින්ජෙෆඳීජණෆලතුනි. 



49 

 

අත්ශෙළජෙෆලීේලජභළිඩතළජරරජෙජ්ජරේදෙජඅතරින්ජේෙමුහුන්ජණෆනියුර්-1 ම්වජආරේභයජඅනුලජලෆසිජවමගජ

ඉතළජවැංේේදීජේේ. 

පුලක් ත (Areca catechu) + ගේමිරිවහ ත (Piper nigrum L.) පද්ධිොේ ත අවහලෆන්න් ත මර ත ක්ෂුද්ර ත ය ත

වේපළෙන්ොේ තබපම. 

ේක රිවහජ ලළලජ යලන්ෙඳජ ප්රධ්ළරජ ෆ ළුලක්ෂජ ලන්ේන්,ජආධ්ළරජ වහජ ශෆසිරවීමජ වඳශළජ රමජ ිඩයෙමය.ජ තෙෆිඩන්ජ

ේක රිවහජවඳශළජආධ්ළරජවක්ෂජේවජපුලක්ෂජභළිඩතළජකිරීමජේශ ඳජලළජණේධ්තියක්ෂජිඩයජශෆකිය.ජක්ෂෂුද්රජඟජ

වේණළෙරජක්රමයජය ේත්ජපුලක්ෂජ+ජේක රිවහජක්රමේේජඵෙළලජිඩහේ්වණයජකිරීමජවඳශළජේමමජඅධ්යයරයජ

ආරේභජරරජදී.ජිඩිඩධ්ළළරජඟජවේණළෙරජමටම ේජණශක්ෂජ(ලී ර්ජ25, 20, 15, 10ජක්ෂජශළජඟජවේණළෙරජ

රහිතල)ජ භළිඩතළජ රරජ දී.ජ ේක රිවහජ ලර්ධ්රයජ යලන්ෙඳජක්ෂෂුද්රජ ඟජ වේණළෙරේේජ ෙණමජ ේව යළජ ෆනීමජ

වඳශළජෙත්තජලර්යජපුරළජතතුජරරජදී.ජණෂමුජප්රතිළරයජ(දිර ජලී ර්ජ25ජක්ෂ)ජේලරත්ජප්රතිළරජල ජ

ලයළජලෆඩිජලර්ධ්රජඅයක්ෂජේණන්ලළජඇත.ජඟජවේණළෙරජේර ේයදජේක රිවහජණෆෂජලජඅඩුජළළජණරක්ෂජ

ේණන්නුේජරරජෙජඅතරජමුදුන්ජරිකිලිජවශජශරවහජඅතුජළළජණරජජලී ර්ජ25ජක්ෂජේයදජේක රිවහජණෆෂජලජ

ඉශෂජඅයක්ෂජනී. 

ගේමිරිවහල ත (Piper nigrum L.) වියොන්හි ත ලර්ධන්ය ත වෙශළ ත  ත විවිධ ත අුර ත කෆබෆලි ත ලර්ග ත ලලින් ත ශේගත් ත

ොරෝපණ තද්රලයොේ තබපම 

2018ජදීජනි්වඹජණර්ේේණජක්ෂේේත්රේේජරැවහජරරජෙජෙත්තලලින්ජේණන්නුේජේේරන්ේන්ජලෆඩිමජශරවහජ

අතුජවැංජයළලක්ෂ, ලෆජඋණරිමජඋවජවශජලෆඩිමජේක රිවහජර්වජවැංයළලක්ෂජෙක්ෂර ජඇත්ේත්ජණළලෆ්වජලජ

ෙලයි.ජේේවේජේලතත්, මළතේ්වජණර්ේේණජක්ෂේේත්රේේජරැවහජරරජෙජෙත්තජල ජඅනුලජලෆඩිමජශරවහජඅතුජ

වශජර්වජප්රමළණයන්ජේණන්ලළජඇත්ේත්ජමුදුන්ජරිකිලිජලලිනි.ජලෆජවළමළරයජඋවජමුදුන්ජරිකිලිජවශජණළලෆ්වජ

යරජේෙලර්ේේමජවමළරජඅයක්ෂජනී.ජේමමජසියලුජණරළක ීනන්ේන්ජඅඩුමජඅයක්ෂජශරවහජඅතුජවශජෙඳිරජෙජ

ශරවහජඅතුජේණන්ලළජඇත. 

ගේමිරිවහ ත (Piper nigrum L.) ල ත ආධළරක ත ළක ත මළර්ගොයන් ත ගේමිරිවහ ත ලගළොේ ත වේපත් ත භළවිරොේ ත

කළර්යක්මරළලය තඉශ තන්ෆංවීම ත 

ලයළජේයෝයජවිලජආධ්ළරජවශජලයළජේශ ඳජේෙෝජෂමරළරණජක්රමජශරශළජේක රිවහජඵෙළයිතළලජඉශෂජ

රෆැංවීමජවඳශළජේමමජණර්ේේණජආරේභජරරජදී.ජ 

තරෙදුජශළජන්සරියජ(355cm, 344cm) හිජඉශෂමජවළමළරයජලෆ්වජඋවජේණන්නුේජරරජඅතර,  ලිරිසීඩියළජ

වශජේ ටම ජආධ්ළරයන්හිජඋවජඅඩුජඅයක්ෂජනීජ (335cm, 315cm).  ලිරිසීඩියළජ -ජ228, තරෙදුජ -ජ202, 
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න්සරියජ-ජ153, ේ ටම ජ -ජ95) ර්වජයලරීේේජඅනුණළතයජතරෙදු,ේ ටම ජවශජ ලිරිසීඩියළජලජවමළරජේේජ

70%). න්සරියජර්වජයලරීේේජඅනුණළතයජ65%ජක්ෂජේණන්නුේජරයි. 

ගේමිරිවහහි ත(Piper nigrum L.) මල් තශළ තොගඩි තඇිවීම තමර තපළංශු තොරරමන්ොේ තබපම ත 

අලමජ ඟජ වෆණයුමක්ෂජඇතිජ අලවහථමිළේේදීජ ේක රිවහලජ ශරවහජ අතුජ අඩුජ ජරමුත්ජඋවජ ණෆෂජඇතිජරයි.ජ ිඩයන්ජ

ළණරිච්ේේෙයජලෆඩිජලරජිඩ දීජමුළුජර්වජවැංයළලජලෆඩිිඩය. 

අලුින් තශඳුන්ලළදුන් තගේමිරිවහ තප්රොදෙ ත(ඩිංිරර) තවශ තොද්ීයය ත(තේ-12) ලරණයන්ල තමල් තවශ තකරල් තශේ ත

ගෆනීම තඅධයන්ය තකිරීම 

ිඩිඩධ්ජේක රිවහජලළලන්ජසිකරවීමජමළතේ්වජවශජනි්වඹජයරජක්ෂේේත්රයන්හිජසිදුජරරජදී.ජණෆෂිනජලර්ධ්රේේජ

මු්වජ ෙත්තජ රැවහරනුජ ෆබුේේජනියගජ තත්ලයන්ජ ය ේත්ය.ජ ඩිැංගිරළජ වශජMB - 12ජ ලර්ලජ ණෆලෆත්ේේජ

අනුණළතයජේව යළජෆනීමජවඳශළජනිරීක්ෂණජසිදුජරරජදි.ජ ජඩිැංගිරළජ (87.2%) නියැංජළලදීජMB-12 

(61.3%) ලයළජලෆඩිජණෆලෆත්ේේජඅනුණළතයක්ෂජේණන්නුේජරරජදී. 

 පෆටි වංරක්ණය 

ගේමිරිවහ ත තන්ල ත තප්රොදෙ තවඳශළ තකෘමි තශළනි තඇගයීම ත 

ණෆෂජ තලන්ජ ළේේදීජ ණෆජ මෆක්ෂන්ජ වශජ අව ේණෝරළජ කුරුක නියන්ේ ජ ශළනියජ ඉශජ මටම මජ ණලතිරජ අතරජ

ණළරයජවෙශළජතලළේන්ජවනීණරක්ෂළලජඉශජරෆැංවීමජවශජයශණත්ජතලළන්ජමරළරරජක්රමේේෙයන්ජඅනුමරයජ

කිරීමජසුදුසුජේේ. 

සයිොේ ප්ොර රළ ත කෆප්සිසි ත (Phytophthora capsici) දිලීරයජ ේරෝජ ළරජ ලරජ ේක රිවහජ ක්ෂිවජ

මෆවීේේජේරෝයජතිරවළරජේවජෂමරළරණය තකිරීොේ තශෆකියළල 

ේක රිවහජේෙෝය ජක්ෂිවජමෆවීේේජේරෝයජේශලත්ජණළෙවහථමිජකුණුවීේේජේරෝයජඇතිජකිරීම ජළරජ

ලර,ජණවජමගින්ජේෙෝලරජප්රධ්ළරජලයළධිඟරේයක්ෂජේවජසයිේ  ්ේත රළජෆ්සිසිජශඳුන්ලළජදියජශෆ.ජේමමජ

දිලීරයජණළරයජවඳශළජේක රිවහජලළජරරජප්රේේජලජිඩිඩධ්ජරවළයනිජනිර්ේේයන්ජභළිඩතළජලරජඅතරජශ්රීජ

ැංළේේජේරේය ක්ෂසි්වජරවළයනියජ(64%ජමෆන්ේ ේවබ්,ජ8%ජේම ෆක්ෂසි්ව)ජේයදීමජනිර්ේේජරජඇත.ජ

ේමමජේරෝයජතිරවළරජේවජෂමණළරරයජකිරීොේජශෆකියළලජේමමජණර්ේේණේේදී අධ්යයරයජරරජ

දී.ජ ේමහිදීජ ප්රතිළරජ ලේයන්ජ ේරේය ක්ෂසි්ව, ට්රයිේ යර්මළජඇවහේණේර්වලුේජආමුකුරයජරරජ ෙජ

ේ මජ ේණ ේශ ර,ජ ට්රයිේ යර්මළජ ඇවහේණේර්වලුේජ ආමුකුරයජ ේර රරජ ෙජ ේ මජ ේණ ේශ රජ වශජ

ණළයක්ෂජ ේය ෙළජ න්රළජ දී.ජ ලවරජ ේෙජළයක්ෂජ ණර්ේේණයජ සිදුරරජ ෙජ අතරජ ට්රයිේ යර්මළජ

ඇවහේණේර්වලුේජ ආමුකුරයජ රරජ ෙජ ේ මජ ේණ ේශ රජ ේය ෙරජ ෙජ ේක රිවහජ ලෆ්වලජ ක්ෂිවජ
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මෆවීේේජේරෝයජසුිඩේේෂිජඅඩුවීමක්ෂජ(3.3%) ෙක්ෂර ජෆබුිව.ජේරේය ක්ෂසි්වජේය ෙරජෙජළලජේරෝජ

තත්ත්ලයජක්ෂිවලජඅඩුවීමක්ෂජසිදුව ලජ ෙජඅධ්යයරජළයජපුරළමජතමජළලජේරෝජක්ෂණජලරින්ජලරජ

රෆලතජශ ෆනීමජනිරීක්ෂණයජරරජදී.ජකිසිදුජප්රතිර්මයක්ෂජේර රරජෙජළලජේරෝජතත්ත්ලයජ

සුිඩේේෂීජ ඉශෂජ අයකින්ජ ලළර්තළජ ිඩය.ජ ට්රයිේ යර්මළජ ඇවහේණේර්වලුේජ ආමුකුරයජ රරජ ෙජ ේ මජ

ේණ ේශ රජ ේයදීමජ මගින්ජ ේක රිවහජ ක්ෂිවජ මෆවීේේජ ේරෝයජ තිරවළරජ ේවජෂමණළරරයජ සිදුජ

ශෆකිජෙලජණර්ේේණජප්රථිණජමගින්ජතශව රුජිඩය.ජලර්තමළරජරවළයනිජනිර්ේේයජප්රථිණෙළයජලන්ේන්ජ

ේිනළලීරලජ ණමණක්ෂජලරජ අතරජ ේරෝයජරෆලතජමතුලරජ අලවහථමිළලන්ජහිදීජරෆලතජරෆලතත්ජ රවළයනිජ

ද්රලයයජේයදීම ජසිදුේේ. 

 

ක් තොේරොේ තවශ තරලළන්ල තභළවිරළ තකිරිම තවඳශළ තලළනිය තනිහපළෙන්යක් තොව තට්රයිොක ඩර්මළ තදිලීරය තභළවිරළ ත

කිරීම 

ට්රයිේ යර්මළජ ලළනිඟජ නිහණළෙරේේජ මළධ්යජ ේවජ සුලඳජ ිඩව න්ජ ර්මළන්තේේදිජ ේය ෙළජ න්රළජ  ෆ්වක්ෂජ

ණව යර්ජභළිඩතළජකිරීේේජශෆකියළලජේමහිදිජිඩමවළජෙරජදී.ජසිදුරරජෙජණර්ේේණජජලජප්රතිඵල ජඅනුලජ

අෙළජ මළධ්යේේජ ේමමජ දිලීරයජ මළවජ තුරජ ණමණජ ළයක්ෂජ විිඩජ තත්ලේේජ ණලත්ලළජ තජ ශෆ.ජ අෙළජ

මළධ්යේේජජ ෆ්වක්ෂජණව යර්ජග්රේජ1ජජට්රයිේ යර්මළජබීඟළනුජවළන්ද්රරයජ1.21xජජ108ජප්රමළණයක්ෂජිඩය. ත 

පළංශු තක්ද්රජීවවි ත  ත  තගශණය තඉශෂ තමටමේමක තපලත්ලළ තගෆනීම තමිරන් තගේේරිවහ ත  තලගළොේ තක්ණික තමෆවීොේ ත

ොරෝගය තපළන්ය තකිරීොේ තශෆකියළල තවිමවළ තබෆලීම ත 

ණර්ේේණළළරයජ තුජ සිදුරරජෙජ මලිජ ණරීක්ෂණජ ජ ල ජ අනුලජ ේතෝරළජ න්රළජ ෙජක්ෂේේත්රේේජ ණවජ

සයිේ  ්ේත රළජෆ්සිසිජරෆමතිජේරෝජළරජදිලීරයජමගින්ජආවළෙරයජවීජඇතිජෙලජතශව රුජිඩයජ.ජමලිජ

අලවහථමිළේේදිජඅෙළජක් තොේරොේජජක්ෂිවජමෆවීේේජේරෝය ජණළත්රජව ජේක රිවහජලෆ්වලජප්රතිතයජ4.59ජක්ෂජ

ිඩය.ජක්ෂේේත්රේේජවහලභළිඩලජෙක්ෂර ජෆේෙරජක්ෂෂුද්රජජිිඩන්ජශඳුරළෆනිමජවඳශළජණවහජවළේණජිඩහේ්වණයජ

කිරිේේජ යුතුජසිදුරරජදි. 

 

ලේපණුලන් ත ආවළධන්ය ත වීම ත ොශේුරොලන්, ත ගේමිරිවහ ත ලගළල ත වඳශළ ත ලෆෂඳන් ත ොවොමන් ත මෆෂවීොේ ත ොරෝගය ත

පශසුොලන් තශදුන්ළගෆනීම තවඳශළ තෙර්කයන් තශඳුන්ළ තගෆනීම තශළ තශළනිය තපළන්ය තවඳශළ තභළවිරළ තකශෆකි තවිවිධ ත

පළන් තරම තල තකළර්යක්මරළලය තඇගයීම.ජ 

ේමමජණර්ේේණජලයළණෘතියජ2018ජලර්ේේජමෆෙජභළේේදීජේක රිවහජලළලජවඳශළජල ණණුලන්ජශළනිජකිරීමජ

නිවළජඇතිලරජේවේමන්ජමෆෂවීේේජේරෝයජශඳුරළජෆනීමජවඳශළජ ෙර්යන්ජනිර්ණයජකිරීේේජඅරමුිවන්ජ

ආරේභජරරජදි.ජේමමජළසීමළේේදීජල ණණුලන්ජආවළධිතජණේවන්ජවශජමු්වජලලින්ජේලන්රජෆනීමජවශජ
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ඔව න්ජ ශඳුරළජ ෆනීම ජ අෙළජ මලිජ අධ්යරජ යුතුජ සිදුරරජ දි.ජ ේමමජ ණර්ේේණය ජ අෙළජක්ෂේේත්රජ

ආෙර්ණය ජඅෙළජතලළන්ජණෆජේේජලරිඩ ජවවළජඇත. 

 පසු තඅවහලනු තරළක්ණය  

ගේමිරිවහ තවෙශළ තශරිරළගළර තවියන් තවෆෂසුේ තකිරීම, වකවහ තකිරීම තශළ තඇගෆයීම 

ණසුජඅවහලනුජතළක්ෂණජඅැංේේජඅවහලෆන්රජිඩයලීමජවෙශළජවවහජරජඇතිජමතජආශ්රිතලජේමමජශරිතළළරජ

ිඩයරයජ වහථමිළයලතජ රජ ඇත.ජ ිඩයරයජ අඩිජ 20ක්ෂජ දිගින්ජ වශජ අඩිජ 10ක්ෂජ ණෂලින්ජ යුක්ෂතජ ේේ.ජ 3” × 2” 

ිඩළත්ලයජවහිතජතෆිනජ36ක්ෂජණමණජේමයජතුජඇතිජයයජේජයූශයජමතජඇසිරීේේජණශසුේජඇත.ජේක රිවහජ

ිඩයී ේේජණරීක්ෂළලන්ජ2ක්ෂජරියළත්මජරජඇතිජඅතරජේමහිජිඩයී ේේජඋණරිමජඋහණත්ලයජ450C  ණමණජේේ.ජ

ඉශතජ ණරීක්ෂළලන්ජ ේෙේක්ෂදීජ උණුජ ලතුරජ ප්රතිළරයජ රරජ ෙජ ේක රිවහජ ිඩයලීමජ වෙශළජ තජ වූජ ළයජ

යලලිේලලින්ජණෆයජ13ක්ෂජශළජණෆයජ16ක්ෂජේේ.ජිඩයරේේජධ්ළරිතළලයජේක රිවහජ130 – 140 kg ක්ෂජණමණජේේ.ජ 

ගේමිරිවහ තොර ග තගබඩළ තකිරීම තවෙශළ තසුදුසු තඇසුරුමක් තනිර්ණය තකිරීම ත 

2017ජඔක්ෂේතෝේෙර්ජමවජේක රිවහජේත ජෙයළජකිරීමජවෙශළජසුදුසුජඇසුරුමක්ෂජනිර්ණයජකිරීේේජණරීක්ෂණජ

 යුතුජආරේභජරරජදී.ජේමහිදීජණශතජඅයුරින්ජඇසුරුේජ4ක්ෂජණරික්ෂළල ජක්ෂජරරජදී. 

T1 - ිඩයරජෙජේණ ලිේප්ර යලලින්ජෙයජ 

T 2 - ිඩයරජෙජේණ ලිේප්ර යලලින්ජෙයජතුජඅඩුජකණත්ලජේණ ලිතතිලින්ජෙයජ(300ජේ ජ්) 

T 3 - ිඩයරජෙජේණ ලිේප්ර යලලින්ජෙයජතුජෆක ේන්ටමජරරජෙජේණ ලිේප්ර යලලින්ජෙය 

T 4 - ිඩයරජෙජේණ ලිේප්ර යලලින්ජෙයජතුජේණ ලිේප්ර යලලින්ජෙය 

ළමරජඋහණත්ලේේජවශජලළයුේ ලීයජයලයරයජය ේත්ජේක රිවහජකිේෝජ5ජෙෆගින්ජේලරජේලරමජේමමජෙ ජ

තුජෙයළජරරජදී.ජමළවහජණතළජේමමජේක රිවහජලජේතතමරජප්රතිතය, ෙේරහිජඅඩුවීම, ේත්වජප්රතිතය, 

ඔලිේයෝේරසින්ජප්රතිතයජවශජලර්ණයජතත්ත්ලජණරික්ෂළල ජක්ෂජරරජදී.ජේමමජණරීක්ෂණයජතලදුර ත්ජ

රියළත්මජේේ. 

කළු තගේමිරිවහ තවකවහ තකිරීොේදී ත්ණු තලුරර තප්රිකළරය තමිරන් තසිදුලන් තබපම ත 

ළමරජඋහණත්ලේේදීජවශජ ලළයුේෝලීයජ පීයරේේදීජ අමුජේක රිවහජනියෆදිජකිහිණයක්ෂජභළිඩතජරජ තක්ෂජතක්ෂජ

වළේණ්වජවඳශළජළජණරළවයජේලරවහජරක න්ජඋණුජලතුරජප්රතිළරයජෙළජ ේෙරජදී.ේමමජඅමුජේක රිවහජ

නියෆදිජිඩයලීමජවඳශළජතලරජළය, ේතතමරජප්රතිතයජවශජලර්ණයජණරික්ෂළජරරජදී.ජේමහිදීජබිේම්වජ

ෙදුන්ජතජමළධ්යජවිලළනුශරණයජවෙශළජභළිඩතළජරරජහුමළජඋදුරජමුළෘතියජේවජේය ෙළජේරජේක රිවහජ

උණුජලතුරජප්රතිළරයජවෙශළජහුමළජඋඳුරක්ෂජලරළේණ ජනිේජතලරවහටමජආයතරයජමගින්ජනිහණළෙරයජරරජ

දී. 

 ප්රොේණි තවිෙයළ තශළ තළක තඅිනයන්න්ය ත 

කළු තගේමිරිවහ තබහු තමුහුණත් තලගළ තකිරීොේ තලයළපෘිය 
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ළුජේක රිවහහිජ ිඩිඩධ්ළළරජ ප්රේදෙජ ලළජකිරීමජ යලන්ෙඳජ ණර්ේේණජ ලයළණෘතියජ වේපර්ණජරරජෙජ අතරජ

ණෆනියුර්ජ1ජවශජUD-21ජසියළුජප්රේේජල ජසුදුසුජෙලජේව යළන්රළජදී.ජඅවහලෆන්රජයලන්ෙඳජ ෙත්තජල ජ

අනුලජක ේේෙිවයජප්රේේේේදීජKWW-12, UD-21, MB-12ජ වශජWasanagama යරජලර්ජ 4ජ යලන්ේලලින්ජ

ලළර්ෂිලජලෆකින්ජග්රේජ4696.7, 4460, 3622ජවශජ3363.3ජයරජඅවහලනුජෙළේෙරජදි.ජමළතේ්වජප්රේේේේජ

අවහලනුජ ෙත්තජ අරළලරණයජ රජ ඇත්ේත්, UD-21, Panniyur-1, and KWW-10ජ ප්රේදෙයන්ජ ලවර ජ

ලෆ ජිඩයන්ජේක රිවහජකිේෝග්රේජ2ජ ජලයළජලෆඩිජප්රමළණයක්ෂජෙළජේෙරජෙලය.ජනි්වේ ජප්රේේේේදීජ

ණෆනියුර්-1, DM.-7, Wasanagama වශජKWW-12ජප්රේදෙජයලන්ේලන්න්ජලළර්ෂිජඅවහලෆන්රජලෆ ජග්රේජ

1937.3, 1887.1, 1752, 1477.9ජේවජෆබීජඇත.ජක ේේෙිවයජවශජමළතේ්වජයරජප්රේේජලදීජUD-21ජවශජ

MB-12ජ ප්රේදෙයන්ජ ේශ ඳින්ජ අවහලනුජ ෙළදුන්ජ අතරජ ජ KWW-12ජ ෙජ ක ේේෙිවයජ ජ ප්රේේේේදීජ ේශ දින්ජ

අවහලෆන්රජෙළදුනි. 

ොද්ීයය තගේමිරිවහ තලරණයන් තොද්ීයය තලොයන් තඇගයීම 

ේමමජ ණර්ේේණේේජ අරමුණජලන්ේන්ජ ේේශීයජ ලරණජ ලලින්ජළපීයජතත්ලයන් ජ අනුලර්තරයජ වූජ උවවහජ

අවහලෆන්රක්ෂජෙළජේෙරජජසුයලරිජලරණජශඳුරළජෆනීමයි.ජේ ේෂ න්ර, ෙය්වකුඹුර, රත්ේත  , ෙදු්වජවශජ

ක ේේෙිවයජයරජදිවහත්රික්ෂජලජක්ෂේේත්රයන්ජණර්ේේණජ යුතුජවඳශළජේතෝරළජනුජෆබිිව.ජේ ේ න්ර, 

රත්ේත  ජ ශළජ ෙය්වකුඹුරජ යරජ ප්රේේලජ ේක රිවහජ ණෆෂජ වහථමිළයලතජ රජ ඇත.ජ 2018 දීජ රත්ේත  ජ වශජ

ෙය්වකුඹුරජයරජප්රේේලජයලහිකරලළජඇතිජක්ෂේේත්රයන්හිජලර්ධ්රයජයලන්ෙඳජෙත්තජරැවහරජඇත. 

ශ්රී තංකළල තුරෂ තගේමිරිවහ තවිොේ තතකුර තකිරීම, ක්ණ, වංරක්ණය තවශ තභළවිරය 

ෙෆර ජේක රිවහජලර්ජ10 ක්ෂජතතුජරජඇත.ජේම ණරළජප්රේේේයන්ජතලත්ජප්රේදෙජේෙක්ෂජේරජඇතිජ

අතර, ෙඬුජෆෙලිජසිකරවීමජ අරළතජගුණරයජකිරීමජවශජශඳුරළජ ෆනීමජවඳශළජ ේරෝණණයජරරජදී.ජ ණසුජ

අවහලනුජ තළක්ෂණජ අැංයජ රවළයනිජ ිඩහේ්වණයජ වඳශළජ වශේයෝයජ ෙළජ දීජ ඇත.ජ සියලුමජ වළේණලජ

රවළයනිජිඩහේ්වණයජවේපර්ණජරරජෙජඅතර, ේක රිවහජහිජල්වජෙර්ජ6 ජේත්ව, ඔලිේය ේරසින්ජශළජ

ණයිණරීන්ජනිර්ණයජරරජදී. 

 

අලුින් තනිර්ොද් තකරන් තෙ තගේමිරිවහ තොෙමුහුේ තොය ෙළ තගනිමින් තමේ ත්ෙයළන් තපිහිටුවීම 

ේමමජ ණර්ේේණේේජ අරමුණජ ලනුේේජ අලුතින්ජ නිකුත්ජ රරජ ෙජ ඩිැංගිරළ,ජ බ ේේරළජ වශජ

ේ හුකුඹුේර්රළජයරජප්රේදෙජලජමේජළජඋෙයළරජයලහිකරවීමයි.ජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුේේජ

මධ්යමජණෆජතලළන්ජතුෂජමේජළජඋෙයළරජයලහිකරලළජඇත.ජේශ ේ න්ේ ්ව, ේවරයලවහ, ේලන්ේරෝරුලජවශජ

ල්වයල ජතලළන්ජලදීජඒලළජක දීජතජශෆකිය. 
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 ණළැංශු ජශළජළජේණෝණ 

ගේමිරිවහ ත  තලගළලක තලර්ධන්ය තවශ තපෙළල තඉශ තන්ෆංවීමේ තන්යිට්රයන් තොප ොශ ර තප්රභලොේ තබපම තපරීක්ළ ත

කිරීම 

ප්රතිණල ජඅනුලජජේක රිවහජවඳශළජෙෆර ජනිර්ේේල්තජේණ ේශ රජක රණේයන්ජඅයක්ෂජතහිජරයිට්රඟන්ජප්රභලයජ

ේවජ ඇේමෝනියේජ ව්වේසේටමජ භළිඩතළජ රජ ජ අව රුේෙ ජ ණෆෂය ජ  ලිරිසිඩ්යළජ ේ ෂජ ේණ ේශ රජ

කිේෝග්රේජ10ජක්ෂජවමජේයදුිඩ ජේක රිවහජඅවහලෆන්ේන්ජවෆකියයුතුජලෆඩිවීමක්ෂජසිදුේේ. 

ගේමිරිවහ තොබෝගොේ තලර්ධන්ය තපළංශු තක්ණ තශළ තඅවහලෆන්න් තොකොරහි තආලරණ තොබෝග තල තබපම. 

ශ්රිජැංළේේජේක රිවහජක්ෂේේත්රජලජණළැංශු ජක්ෂණ, ලර්ධ්රයජශළජඅවහලෆන්රජලෆඩිකිරීමජවඳශළජේය ෙළජතශෆකිජ

ආලරණජේෙෝජශඳුරළජෆනීමජවඳශළජේමමජණර්ේේණයජආරේභජරරජදි. 

ජේේජ වඳශළජ ේය ෙළන්රළජ ෙජ ආලරණජ ේෙෝජ ලන්ේන්ජ ල්වජ ර ජුජ (Arachis pintoi),ේයවහේමෝඩියේජ

(Desmodium ovalifolium) ශළජමුකුණළජ(Mucuna bracteata) යරජඒලළයි.ජේමේතක්ෂජරරජෙජණර්ේේණජ

ලලින්ජල්වජර ජුජ(Arachis pintoi) ශළජේයවහේමෝඩියේජ(Desmodium ovalifolium) යරජආලරණජේෙෝජ

ේක රිවහජලළේේජණළැංශු ජක්ෂණජදියුණුජකිරීම ත්, ලර්ධ්රයජශළජඅවහලෆන්රජලෆඩිජකිරීම ත්ජේශේතුලරජෙලජ

තශව රුවීජඇත.ජේමමජණර්ේේණයජතලජදුර ත්ජසිදුරනුජෆේබ්. 

ගේමිරිවහ තොවමින් තමෆවීොේ තරත්ලය ත තසිදුවීම තවඳශළ තවිවිධ තපළංශු තොරරමන් තරත්ල තයේොත් ත තදිලීරක තම තල ත

බපම. 

මළතේ්වජ රතුජ දුඹුරුජ ෆේ ෝේව ලික්ෂජ ණේවේජ ලෆඩුණුජ ේක රිවහජ ලෆ්වජ ේෙ ේශෝමයක්ෂජ ේේශීයජ දිලීරජ මජ

ිඩේේයක්ෂජමගින්ජආවළෙරයජවීජඇතිජෙල,ජණේවේජතිබුණුජඉශජදිලීරජමජබීඟළනුජකරත්ලයජවශජේක රිවහජ

මු්ව තනවජතුජ ෙක්ෂර ජෆබුණුජආෙවහකියුජවශජේලසිජරේජිඩේේජ ලූශජමගින්ජතශව රුජිඩය.ජ තමජ

දිලීරජ මජ ිඩේේයජ ජ  ේෝමවහජ රේජ ිඩේේයජ ඇතුත්ජ ලරජ  ේ මේරවහජ රේජ ණය ජ අයත්ජ ෙලෙජ

ේණනීයයි. 

 

ගේමිරිවහ තවඳශළ තභූමිොේ තොයෝගයරළලය තලර්ගීකරණය තකිරීම. ත 

 

ේමමජ ණර්ේේණයජ 2018ජ ලර්ේේදීජ NARPජ ලයළණෘතියක්ෂජ ේවජ ආරේභජ රරජ ෙජ අතර,ජ ේමමගින්ජ

ේක රිවහජ වඳශළජ සුදුසුජ ණළැංශු ජ ක්ෂණජ ලර්ීකරණයක්ෂජ සිදුකිරීම ජ ෙළේණ ේර ත්තුජ ේේ.ජ ෙෆර ජ රත්රපුරජ

දිවහත්රික්ෂේේජ ෙැංේ ය,ජ ේ යේලෂජ ශළජ ේ ේෂ න්රජ යරජ ප්රේේලජ ණළැංශු ජ ිඩහේ්වණයජ ජ නිමරජ

ඇත. 
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ිරවළර තලගළලක් තවඳශළ තඅවහලෆන්න් තොන්ළ තගෆනීොමන් තපසු තඉලරන් තගේමිරිවහ (Piper nigrum L)  තන්ටු ත

පරිවර තහිරකළමී තොව තප්රිකක්රීකරණය කිරීම මිරන් තොක ේොපෝවහටම තවදීම. 

 

ේක රිවහජ රකරජ ේය ෙළේරජ ලටමේ ෝරුජ අනුලජ ේ ේේණෝවහටමජ වදීමජ සිදුජ ේරීජ ඇතිජ අතරජ ෙෆර ජ අලවන්ජ

නිහණළෙරේේජගුණළත්මභළලය,ජෘෂිජරවළයනිජක්ෂණ, ඇම්මජසිදුජරනුජෆේබ්.  වෆදුජේ ේේණෝවහටමජ

ලජනඟලජිඩෙයළත්මජක්ෂණජිඩහේ්වණයජලයළධිඟරජඅැංයජමගින්ජසිදුජජරනුජෆේබ්. 

 

වියළි ත කළපොේ ත ලගළකරන් ත ෙ ත “ඩිංිරරළ” ත ගේමිරිවහ ත ප්රොදෙය ත අකළබනික ත ොප ොශ ර ත වඳශළ ත ෙක්ලන් ත

ප්රිකළර තශළ තොඩ තොරෝග තලේ තෙක්ලන් තප්රිොරෝධය තඅධයන්ය තකිරීම. ත 

 

ේමමජණර්ේේණයජ2018ජලර්ේේදීජආරේභජරරජෙජඅතර,ජේේජලරජිඩ ජවළර්ථමිලජක්ෂේේත්රජවහථමිළණණයජ

රජ ඇත.ජ ක්ෂේේත්රජ වහථමිළණණජ ප්රතිතයජ 90%ක්ෂජ ශළජ මධ්යවහථමිජ උවජ අඩිජ 5ක්ෂජ 6ක්ෂජ ණමණජ ේේ.ජ රමුත්ජ ේමහිජ

ණළර්ිඩජඅතුජලජලර්ධ්රයජතරමක්ෂජදුර්ලය. 

 

 කළයික තවිෙයළ තශළ තපෆෂ තනිහපළෙන්ය  

ගේමිරිවහ ත  ත පෆෂ ත  ත නිහපළෙන්ය ත වෙශළ ත ොක හුබත් ත කෆේ ත විවිධ ත ොප ොශ ර ත වංොයෝග ත වමග ත භළවිරළ ත කිරීොේ ත

ශෆකියළල තඅධයන්ය තකිරීම. 

පීයරය ජක්ෂජජජ60×120ජmmජප්රමළණේේජේ හුෙත්ජෆ ජලජිඩිඩධ්ජඇ්වෙටමජේණ ේශ රජජවළන්ද්රරජවමජ

ේක රිවහජසිකරවීමජඅධ්යරයජරරජඅතරජේේජවෙශළජේලරවහජවූජඇ්වෙටමජවළන්ද්රණජජ8ජක්ෂජේය ෙළජෆිවර.ජතයින්ජ

20mlජක්ෂජතක්ෂජණෆෂය ජෆේෙරජණරිදිජසිකරලළජමළවජ 2ජන්ජශළජමළවජ 3ජන්ජේය ෙයි.ජ ණෆෂේේජ ජඋවජශළජ ණත්රජ

වැංයළලජවතිජ2ජන්ජේෙ ජමනිරජදී.ජ  ජඅමතරලජමු්වලජදි,ජලළයලජේ  ේවේජෙරජමු්වලජෙරජශළජඒජ

අතරජඅනුණළතයජමළවජ31/2ජදීජමෆරජන්රළජදී. 

කිසිදුජප්රතිර්මයන්ජඅතේර්ජවෆකියජයුතුජේවජේලරවක්ෂජේර තිබජඅතරජ12.5ජ,ජ25ජ,ජ50ජglජ-1ජයරජඇ්වෙටමජ

වළන්ද්රණජේයදුජණෆෂජජලජඉශෂජජඋවක්ෂජෙක්ෂර ජෆබුිව. 

25ජgl-1ජඇ්වෙටමජවළන්ද්රජද්රළලරයජේයදුජප්රතිර්මයජඅඩුජිඩයෙේජවහිතජලරජෙෆිඩන්ජතමජප්රතිර්මයජභළිඩතළජජ

ශෆ. 

ගේමිරිවහ තමුදුන් තරිකිළි, ශරවහ තඅුර තවශ තධළලක තෙු  තොය ෙළ තගනිමින් තවළෙළගත් තපෆෂ තල තලර්ධන්ය තශළ තඅවහලෆන්න් ත

පිළිබඳ තක්ොේර තවෆවඳීම. 

ක ක රිවහජණෆෂජනිහණළෙරයජවඳශළජමුදුන්ජරිකින්, ශරවහජඅතුජශළජධ්ළලජලජවළර්ථමිත්ලයජේවවීේේජඅරමුිවන්ජ

ෂජේමමජණර්ේේණේේජමුදුන්ජරිකින්ජේය ෙළනික න්ජවළෙළත්ජණෆෂජක්ෂේේත්රේේජලෆඩිජවහථමිළණරජප්රතිතයක්ෂජ
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ේණන්වූජඅතරජඉශෂජලර්ධ්රයජමටම මජශළජ ලෆඩිජශරවහජ අතුජප්රමළණයක්ෂජේමන්මජඉශෂජඅවහලෆන්රක්ෂජෙළජ

ේෙයි. 

පේකොරෝපිර තගේමිරිවහ තපෆෂ තශළ ත ෙඬු තමඟින් තනිහපළදිර තගේමිරිවහ තපෆෂ තක්ොේරොේ තලර්ධන්ය තශළ තඅවහලෆන්න් ත

වෆවඳීම. 

ණ ේරෝයලතජේක රිවහජණෆෂජක්ෂේේත්රේේජසිකරවීේේජේයෝයතළලයජේවවීේේජඅරමුණජඇතිලජආරේභජජේමමජ

ණර්ේේණේේජ ේේජ ෙක්ෂලළජ ප්රතිඵයජ වූේේජ ෙඩුජ මඟින්ජ ෙළන්රළජ ණෆෂජ ේමන්මජ ණ ේරෝයලතජ ණෆෂෙජ

ක්ෂේේත්රේේජවළර්ථමිත්ලයක්ෂජේණන්ලරජෙලයි. 

 

5.2.3. ේ ේෝලළ 

 ය තවිෙයළ තශළ තොබෝග තප්රලර්ධන් 

 

මළරොල් ත දිවහත්රික්කොේ ත ොක ොකෝලළ ත (Theobroma cacao. ත L) ලගළ ත කර ත ඇි ත මුල් ත කෆබලි ත ල ත ක්ොේර ත

කළර්යවළධන්ය තඇගයීම 

උයර ජෙේධ්ජවූජේ ේෝලළජ(Theobroma cacao.L) ණෆෂිනයජලරජNa32 x ICS1 (Chopon Scion) 

ලලින්ජඉශෂමජවහථමිළයලතජඅනුණළතයජ(91.6%) ඇතිජඅතරජමළතේ්වජදිවහත්රික්ෂයජ(58.3%) ඉතළජණශෂජඅයක්ෂජ

නී.ජWk2 (Wykumbara -2) හිජවහථමිළයලතජඅනුණළතයජ(83.3%) සියළුමජණෆතිරුේජතළක්ෂණජක්රමජඔවහේවේජ

ිඩිඩධ්ජලර්ලජමු්වලජඇතිජමු්වජෆෙලිජලජවහථමිළයලතජඅනුණළතයජජ58.3% කි. 

 

කුරුණග ත දිවහත්රික්කය ත ුර ත ොප ල් ත අරොර් ත ලලනු ත බන් ත ොක ොකෝලළ ත ල ත තෙයිරළලය ත ලෆඩිකරලීොේ ත

අධයන්ය 

wජ 5/5ජ වශජ IBRSජ Iජ ජ යරජ ේ ේෝලළජ බීඟජ ජ ණෆෂ වශජ ෙේධ්ජ ණෆෂජ අතුරුජ ලළජ ශළජ බුත්ජ ණර්ේේණජ

මධ්යවහථමිළරේේජවශජඉබ්ෙළමුලජේණ ්වජලත්තජසිකරලරජදී.ජලර්ධ්ජනිර්ණළයජේවජළේේජඋවජ,ශරවහජ

අතුජවැංයළල,වශජේඳේජිඩහේභයජමනිනුජෙයි.ලර්ධ්ජනිර්ණළයයන් ජඅනුලජසිකරලරජෙජේ ේෝලළජ

ප්රේදෙජේෙේන්ජශරවහජ අතුජලෆඩිජවැංයළලක්ෂජඇත්ේත්ජෙේධ්ජරරජෙජ ණෆජ ලජ අතරජW5/5ජ ෙේධ්ජණෆෂජ

IBRSජIජෙේධ්ජණෆෂජල ජලයළජලෆඩිජඋවක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජජ 

 ප්රොේණි තවිෙයළ තශළ තළක තඅිනයන්න්ය ත 

විවිධ තොද්ගුණික තකළප තවඳශළ තවිවිධ තොක ොකෝලළ තලරණ තඇගයීම ත(මළරොල්, බඩල්කුඹුර) 

ේමමජණර්ේේණේේජඅරමුණජලන්ේන්ජිඩිඩධ්ජෘෂිජේේගුිවජළණජවඳශළජෆේණරජේ ේෝලළජලරණජ

ශදුරළජෆනීමයි.ජෙය්වකුඹුරජණර්ේේණජක්ෂේේත්රේේදීජිඩිඩධ්ජේ ේෝලළජලරණජ ජ10ජක්ෂජේය ෙළේරජඇතිජ
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අතරජ 168ජ ලරජ ලරණයජ ේඩිජ 27ජ ජ ඉශෂජ අවහලෆන්රක්ෂජ ෙළදීජ ඇත.ජ මළතේ්වජ ණර්ේේණජ ක්ෂේේත්රේේජ

අවහලෆන්රජතලමජසිදුජරජේර මෆතිජඅතරජක්ෂේේත්රජරයත්තුලජසිදුජේලක න්ජණලීන. 

ෙෆන්ේ ත පලත්න්ළ ත ොක ොකෝලළ ත (Theobroma cacao L.) ල ත ක්ණ ත තීරණය ත කිරීම ත වශ ත ක්ොෝනීය ත

්ෙයළන්යක් තපිහිටුවීම 

ේමමජ ණර්ේේණේේජ අරමුණජ ලන්ේන්ජ ක්ෂේෝනීයජ උෙයළරයක්ෂජ වහථමිළණරයජ කිරීමයි.ජ මළතේ්වජ මධ්යමජ

ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරේේජේමමජක්ෂේේත්රයජරයත්තුජරනුජෆේබ්.ජණර්ේේණයජ2019 දීජඅලවන්ජකිරීම ජ

නියක තය 

 පළංශු තශළ තළක තොපෝණ 

යශපත් ත කෘෂිකළර්මික ත පිළිොලත් ත වමග ත වොමෝෙළනික ත ළක ත ොපෝක ත කෂමන්ළකරණය ත මිරන් ත ොක ොකෝලළ ත

ලගළලක තපෙළයීරළලය තඉශ තන්ෆංවීම 

රෙර්ජලළලජඅතුරජලළලක්ෂජේවජජේම ණරළජදිවහත්රික්ෂේේජයලහිිනජරක්ෂත්,  අේණළරජ ජදිවහත්රික්ෂේේජජ

යලහිිනජ ණදියතළලත්ජ ජ ලළරජ ේේජ ලරිඩ ජ ලයවජ අව රුදුජ 7ජ ක්ෂජ ජ ණමණලරජ ේ ේෝලළජ ළජ ේශ දින්ජ

ලර්ධ්රයජවීජජණෙරරජඅලධිය ජණත්ලජඇතිජඅතරජවළර්ථමිලජේ ේෝලළජලළජකිරීම ජතමජප්රේේලජඇතිජ

ේයෝයතළලජණෆශෆදිලිරයි.ජ තේවමජ ජකුරුණජ දිවහත්රික්ෂේේජයලහිිනජරළරේමජවශජමළලතමජප්රේේජ

ලජේණ ්වජඅතරජලළෂජේ ේෝලළෙජවළර්ථමිලජලර්ධ්රයජවීජණෙරරජඅලධිේේජණලීන. 

ොක ොකෝලළ තලගළලක තපළංශු තරත්ල තඉශන්ෆංවීමේ තදිරළපත් තොක ොකෝලළ තොලිලේ තහිරකර තජයල තවංගේක ත

තකුරකර තපළංශු තවකවන්යක් තොග ඩන්ෆංවීම 

 

දිරළණත්ජේ ේෝලළජේලිජලලින්ජශදුරළේරජේලන්රත්ජහිතරජණළැංශු ජක්ෂෂුද්රවිවීන්ජගුණරයජරජරෆලතජ

දිරළණත්ජේ ේෝජේලිජේ ේේණෝවහටමජල ජඅමුකුරයජෙජවළර්ථමිජේර ිඩිව.ජතෙෆිඩන්ජෙයළජෂජ

ෙෆක්ෂීරියළජවශජදිලීරජේලරත්ජමළධ්යජතුජලළකිරීමජවෙශළජතලජදුර ත්ජරයත්තුරරජදී. 

5.2.4. ේෝයල  

 ප්රොේණි තවිෙයළ තශළ තළක තඅිනයන්න්ය ත 

කටිොමෝර් තොකෝපි තලගළලන් තඇගයීම 

ේමමජණර්ේේණේේජණරමළර්ථමියජඉශෂජඵෙළලක්ෂජවහිත, ේරෝ, ණන්ේෙෝධ්ජවශජනියගය ජප්රතිේරෝක්ජළජ

ශඳුරළජෆනීමයි.ජප්රොදෙ ත5ක තළක ත820ජක්ෂජවහිතලජක්ෂේේත්රයජේරෝණණයජරජඇත.ජිනමර්, S9 4/5, S9 4/2, 
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HTD වශ ත S4711ජ ප්රේදෙජ ණශකි. ත 2018ජ දීජ ෙළත්ජ ෙත්තජ ල ජ අනුලජිනමර්ජ අේරක්ෂජඒලළ ජ ලයළජ ලෆඩිජ

අවහලෆන්රක්ෂජෙළජදීජඇත. 

 

ශ්රී තංකළොේ තොකෝපි තවඳශළ තභූොගෝලීය තෙර්කය තප්රිවහථළපන්ය තකිරීම 

ේමමජ ණර්ේේණේේජ අරමුණජ ලන්ේන්ජ භූේෝලීයජ ප්රේේජ අනුලජ ශ්රීජ ැංළේේජ ේෝයලජ ලජ ඉශෂජ අවහලනුජජ

ප්රේදෙජ ශඳුරළෆනීමයි.ජ භූොගෝලීය ත ෙර්කය ත ප්රිවහථළපන්ය ත කිරීම ඇරබිළජ ේෝයලජ වඳශළජ සිදුජ ේේර්.ජ

ේ ත්මේ්ව, ඇිනේණ , ණන්ිඩ,ජමළතේ්වජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරේේජජප්රේේජලජක්ෂේේත්රජයලහිකරලළජඇත.ජ 

අවහලෆන්න්, තගුණළත්මකභළලය තවශ තප්රධළන් තපලිොබෝධ තශළ තොරෝග තලේ තප්රිොරෝධී තබල තවෙශළ තඇරබිකළ තොකෝපි ත

අගෆයීම 

ේමමජණර්ේේණේේජඅරමුණජලන්ේන්ජප්රධ්ළරජණලිේෙෝධ්ජවශජේරෝල ජඔේර ත්තුජේෙරජඇරබිළජේෝයලජ

ේව යළජෆනීමයි.ජමළතේ්වජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරේේජජයලහි ළජඇතිජක්ෂේේත්රේේජණෆෂජවැංයළලජ322 කි.ජ2009ජ

ලර්ේේජදීජක්ෂේේත්රජේරෝණණයජකිරීමජසිදුජරජඇත.ජ2014 ලර්ේේදීජෙත්තජතක්ෂරැවහජකිරීමජආරේභජරජඇත.ජ

2018 දීජතතුජරරජෙජෙත්තජල ජඅනුලජලවර ජ3.5 kg  ජලෆඩිජඅවහලෆන්රක්ෂජS9 ප්රේදෙයජෙළජදීජඇත. 

 පෆටි වංරක්ණය 

ොකෝපි තොෙමුහුේ තප්රොදෙ තවඳශළ තඇිව තකෘමි තශළනිය 

ක්ෂජණෆරකුේජප්රේදෙයජවෙශළජේවේරළජෙෂඹුජිඩේේයජේ ජ(Spodoptera sp.) ශළනියක්ෂජප්රථමිමජලර ජලළර්තළජ

ිඩය. 

ොකෝපි බෙරි ගුල්ළ පළන්ය වෙශළ Beauveria brassiana දිලීරය භළවිරළ කිරීම. 

බීඟළනු වළන්ේරරය ක ලි ලී රය  1 *108 වූ ේරළලරය තක්ෂ අත්ත  ක ලි ලී ර් ණශක්ෂ ලර ේව  ේෝයල 

ේඩි ශ න්ර ළේයදී ඉසිර දී. ලර්ධ්රය මළව 1 සි  5 ෙක්ෂලළ ළය තුදී, ේෝයල ේඩි මතුයල  

දිලීරය ලර්ධ්රය වීම නිරීක්ෂරය  ිඩ  වම  මළවයම වමළර මටම ම ණෆලතුනි. 

ොකෝපි බෙරි ගුල්ළ පළන්ය වෙශළ ජයවීය කළරකයන් විමර්න්ය කිරීම 

ශයිේමේර ්ේ රළ ේෝත්රය  වශ ඉයුේ යලේඩ් ණව   අයත් තක්ෂ නඟල ණරේණෝෂිතේයක්ෂ ලර 

Phymastichus coffea Lasalle.  ණර්ේේරළළරය තුදී ශඳුරළ න්රළ දී. 

ොකෝපි බෙරි ගුල්ළ පළන්ය වෙශළ ්ගුක් නිර්මළණය කිරීම 

ඇරබිළ ලර්ය  අයත් HDT ්රේදෙය වෙශළ ෙෙරි ගු්වළේ  ශළනිය ිඩෙයළත්මල ඉශ මටම ම 

ණලතිර අතර, ක්ෂ ණෆරකුේ ේෙමුහුේ ්රේදෙය වෙශළ ලර ශළනිය HDT ්රේදෙය  ලයළ අඩු මටම ම 

ණලීන. 
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 පළංශු තශළ තළක තොපෝණ 

කළබනික තඇරබිකළ තොකෝපි තලගළලකේ ත්පළයමළර්ග 

ණලතිරජෙත්තල ජඅනුලජණෆය ජේ මජේණ ේශ රජකිේෝග්රේජ10 තක්ෂජේයදීමජළෙනිජේෝයලජලළලක්ෂජ

වඳශළජනිර්ේේජෂජශෆ. 

 පසු තඅවහලනු තරළක්ණය  

සුළු තපරිමළණ තොකෝපි තොරෝවහේරය ත(ොකෝපි තබෆදීොේ තයන්රය) 

කුයළජ ප්රමළණේේජ ේෝයලජ ේරෝවහටමජ කිරීේේජ යන්ත්රයක්ෂජ ලේයන්ජනිර්මළණයජ ේ  ජ වැංලර්ධ්රයජරජඇත.ජ

ේමමජ ේෝයලජ ේරෝවහ රේේජ ේෝයලජ ෆේ රජ සියළුජ ේ  වහජ ජ මෂජ ේර ෙෆේඳරජ ලළේන්ජ (stainless steel) 

ලලින්ජවළෙළජඇතිජඅතරජතයජආශළරජගුණළත්මයජතශව රුජකිරීම ජලෆෙත්ජේලයි.ජලර ජේෝයලජකි.ජග්ර.ජ5-8ජ

ප්රමළණයක්ෂජෙෆෙජෆනීම ජශෆකියළලජඇත.ජේමහිජමුලිජණරික්ෂණජසිදුජේ  ජඇතිජඅතරජිඩිඩධ්ජේෝයලජේරෝවහටමජ

කිරීමජවඳශළජලයළත්ජසුදුසුජළජශළජඋහණත්ලජණරළවයන්ජෆරජලෆඩිජදුර ත්ජඅධ්යයරයජරක න්ජඇත.ජ 

ේමමජ යන්ත්රේයන්ජ ේෝයලජ ණෆයජ 1-1.5ජ අතරජ ළයකින්ජ ෙෆෙෆනීේේජ ශෆකියළලජ ඇත.ජ ේමමජ යන්ත්රේේජ

උහණත්ලයජශළජෙෆේෙරජළයජසුදුසුජණරිදිජේලරවහජකිරීේමන්ජඅලයජණරිදිජේෝයලජෙෆෙජෆනීම ජශෆකියළලජ

ඇත.ජිඩේේේයන්ජසුළුජශළජමධ්යජණරිමළණජලයලවළයකින්ජශ ජශඳුන්ලළජදියජශෆකිජේමමජයන්ත්රයජමගින්ජේෝයලජ

ණමණක්ෂජ ේර ලජ කුළුජ ෙඩුජ ක රණ, ජු, ර ජ ජු, ේ ේෝලළජ ආදීජ ිඩිඩධ්ජ ෘෂිජ නිහණළෙරජ ෙෆෙෆනීේේජ

ශෆකියළලජඇත.ජ 

ඇරබිකළ තශළ තොර බවහේළ තොකෝපි තලරණල තඅඩංගු තකෆොසේන් තප්රමණයන් තනිර්ණය තකිරීම. 

ේමමජ ණර්ේේණයජ සිදුජ රරජ ේේේජ වමළරජ ඟළරමයජ ක්ෂණජ වහිතජ රමුත්ජ ිඩිඩධ්ජ ළගුිවජ තත්ලජ

ය ේත්ජලළජරජවවහජරරජෙජේෝයලලජරවළයනිජවැංයුතියජනිර්ණයජකිරීම යි.ජඒජඅනුලජබ්රසිලියළනු, 

ේ ේ ේබියළනු, ඉතිේය යලයළනු, ළැංකිජ ේෝයල, S9ජ ේෝයල, HDT ේෝයලජ ශළජ ිනමර්ජ ේෝයලලජ

ෆේසේන්ජ ප්රමණයන්ජ යලන්ලලින්ජ 1.202,1048,1.114,1.109,1.029,0.909ජ ශළජ 0.820ජ ිඩය.ජ වැංේේෙරජ

ණරීක්ෂණයජඅනුලජS9ජේෝයලලජරම, සුලඳ, රවයජවශජවමවහතජයලන්ෆනීමජඉශජිඩය. 

5.2.5. තන්වළල් (කරඳමුංගු)  

 

 ප්රොේණි තවිෙයළ තශළ තළක තඅිනයන්න්ය ත 

මොශෝගනී ත(කිරිඇල්) තයේොත් තපශෂ ත්න්න්රළංය තවෙශළ තකරඳමුංගු තලරණ තඇගයීම ත 

අිඩවහවළේේ්වජ ප්රේේයජ තුෂජ ප්රතිළරජ 9 ක්ෂජ ඇත.ජ ප්රධ්ළරජ අරමුණජ ලන්ේන්ජ අතුරුජ ේෙෝයක්ෂජ ේවජ

මේශෝනිජවමගජලළජෂජශෆකිජරඳමුැංගුජප්රේදෙජේව යළෆනීමයි. 
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යවේපළෙන්ය තයේොත් තඅු  ත්න්න්රළංොේ තකරඳමුංගු තප්රොදෙ තපිළිබඳ තක්ොේර තඅධීක්ණය 

ඟවේණළෙරයජ ය ේත්ජ අඩුජ උන්රතළැංලජ රඳමුැංගුජ ලර්ජ යලන්ෙඳජ ක්ෂේේත්රජ තක්ෂේවේරුජ කිරීමජ ේමමජ

ණර්ේේණේේජඅරමුණයි.ජනි්වේ ජඋණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරේේජණර්ේේණජක්ෂේේත්රයක්ෂජයලහිකරලළජඇත. 

5.2.6.ජරළඹු   

 කළයික තවිෙයළ තශළ තපෆෂ තනිහපළෙන්ය    

මල් තපිපීම ත්ත්ොත්යන්ය තකිරීම තවඳශළ තළක තලර්ධක තොශෝොමෝන් තභළවිරය 

ණශතජ වඳශන්ජ ේශෝේමෝරජතුරජ ිඩිඩධ්ජ වළන්ද්රණජ ලලින්ජ ේේජ වඳශළජ ේය ෙළත්ජ අතර, රළඹුජ ළයජකිසිදුජ

ප්රතිඝළරයක්ෂජේර ෙෆක්ෂවීය. 

තත්ර්වජ-ජ(100 ppm, 300 ppm, 500 ppm, 700 ppm) 

තේයෝයූරියළජ-ජ(100 ppm, 300 ppm, 500 ppm, 700 ppm) 

ණෆක්ෂේෝබියුට්රවළ්වජ-ජ(100 ppm, 300 ppm, 500 ppm, 700 ppm) 

 

 පෆටි තවංරක්ණය 

මෆෙරේ තකළපොේ තකරළඹු තලගළල තවඳශළ තලළර්රළවී තඇි තපර තපරන් තොරෝගය තකමන්ළකරණය තකිරීම. 

රළඹුජ ණත්රජ ණතරජ ේරෝේේජ ේරෝජ ළරයින්ජ ේවජ ශදුරළේරජ තිබජ සිලින්ේරෝක්ෂේ්වඩියේජ දින්රජ

ිඩේේය ජරණජ ිඩෙයළත්මලජ වමළරජ දිී රජ ිඩේේජ ේෙජ ඟළරජ තළක්ෂණයජ භළිඩතළජ රජ ේලන්රජ ශඳුරළජ

ෆනීමජවඳශළජ,ේ ළෂඹජ05ජකිරිමණ්යජමළලේත්ජයලහිිනජආසිරිජිඩෙයළළරයජේලතජභළරේෙරජදි.ජතහිදීජ285 

rNA ඟළරජතළක්ෂණයජභළිඩතළජරජඉශතජවඳශන්ජදිී රජිඩේේජේෙජසිලින්ේරෝක්ෂේ්වඩියේජේරිනයුඩිජවශජ

ෆේ ේරටමට්රියළජ ිඩේේයජ ේවජ ශඳුරළජ න්රළජ දි.ජ තලෙජ ලයළධිඟරජ ණරීක්ෂළේේදීජ ෆේ ේරටමට්රියළජ

දිී රජිඩේේයජමඟින්ජරළඹුජණත්රජඅැංමළරයජේරෝීකජතත්ලයත්, සිලින්ේරෝක්ෂේ්වඩියේජේරිනයුඩිජදිී රයජමඟින්ජ

රළඹුජණත්රජපු්වලිජේරෝයත්ජඇතිලරජෙලජතශව රුජරන්රළජෙජඅතර,ජ ේමමජ දිී රයන්ජේෙමජතලරජ

රළඹුජ ළය ජ ආවළධ්රයජ වීමජ ේශේතුේලන්ජ ණත්රජ ණතරජ ේරෝයජ ලෆඩිජ ීනව රතළලයකින්ජ ලළර්තළලරජ ෙලජ

ේව යළන්රළජදි. 

 පසු තඅවහලනු තරළක්ණය ත 

මළරොල් තප්රොද්ොේ තලගළකරනු තබන් තකරළබු තොබෝගයන්හි තකරළබු තමල්, කරළබු තන්ටු ත තවශ තොක ෂ තල තඅඩංගු ත

අරයලය තොරල්, රවළයනිකවංයුිය, ඛ්නිය තශළ තඛ්නිය තවංයුිය, (Syzygium aromaticum L., Eugenia 

caryophyllata thunb) පිළිබඳ තවංවන්ෙන්ළත්මක තවිහොල්ණ 
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රළඹුජරෆිනජ (Syzigium aromaticum L., Eugenia caryophyllata Thunb) යනුජඖධ්, රණළලණය, 

ආශළරජවශජෘෂිළර්ක ජේයෙව ේජවඳශළජිඩළජයතළලයක්ෂජඇතිජප්රසිේධ්ජකුළුජෙඩුලකි.ජතයජනිලර්තරජවශජ

උණ-නිලර්තරජප්රේේජලජෙහුලජලළජේේර්.ජරළඹුජම්වජ , රෆිනජශළජණත්රජලජලළහණශීලීජේත්වජප්රතිතයජ

යලන්ේලන්න්ජ 18.739, 7.870, වශජ7.564ජ ේේ.ජරළඹුජ ම්වජ , රෆිනජශළජ ණත්රජ ලජ ලළහණශීලීජ ේර ලරජ ජ  තර්ජ

නිවහවළරණජප්රතිතයජයලන්ේලලින්ජ22.682, 8.893ජවශජ5.229ජේේ.ජවහජේක්ර මෆේ   රැක්ක්ෂජිඩහේ්වණය ජ

අනුලජජමළතේ්වජලළජරරජෙජරළඹුජලජරළඹුජම්වජ, රෆිනජශළජණත්රජේත්වජලජ යුජිේරෝ්වජඅන්තර්තයජ

69.9672%, 81.5781%, 85.5558%ජ ේසින්ජේශන්ජිඩය.ජරමුත්ජවමවහතජේවජත්ජජරළඹුජම්වජලජ

ඉයුජිේරෝ්වජඅන්තර්තයජවශජඉයුජිේරෝ්වජඇසිේටමටමජ80%ජක්ෂජඅයැංගුලජඇත.ජනිර්ේේයජලන්ේන්ජරළඹු,ජ

රළඹුජම්වජණමණක්ෂජේර ලජරෆිනජශළජණත්රෙජේත්වජනිවහවළරණයජවඳශළජේය ෙළජතජශෆකිය. 

5.2.7. ඉඟුරු 

 ය තවිෙයළ තශළ තොබෝග තප්රලර්ධන් 

ොද්ීයය තඉඟුරු තොබෝගොේ තලර්ධන්ය තවශ තඅවහලෆන්න් තවඳශළ තවිවිධ තලසුන් තලර්ග තල තබපම තොවවීම 

ේේශීයජ ඉඟුරුජවඳශළජ ජ ලයළත්ජසුදුසුජ ලසුන්ජලර්ජ ේවවීමජවඳශළජ ණර්ේේණයක්ෂජරළරේමජ අතුරුජලළජ ශළජ

බුත්ජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරේේජ දීජ සිදුරරජ දී.ජ යලදුරුජ (ණළත්තිය ජ ජ කි.ග්ර 1.5),ජ  ලිරිසීඩියළජ ේ ජජ

(ණළත්තිය ජ ජකි.ග්ර. 5),ජ ජේණ ්වජඅතුජ (ණළත්තිය ජ ජේණ ්වජඅතුජ ,ජේ හුජෙත්ජ ජ (ණළත්තිය ජකි.ග්ර.  5.ජ )ජවශජ

ේණ ලිතින්ජ යරජ ලසුන්ජ ලර්ජ 5ජ භළිඩතය ජ න්රළජ දි.ජ තක්ෂජ ප්රතිළරයක්ෂජ ලසුන්ජ ේර ේය ෙළජ ණළයජ

ේව ජණලත්ලළජන්රළජදී.ජ ජේේශීයජඉඟුරුජලජලර්ධ්රය ජශළජඅවහලෆන්රජේේරහිජලයළත්මජධ්රළත්මජ

ෙණමක්ෂජරරජේේේජ ලිරිසීඩියළජලසුන්ේේ.ේේශීයජඉඟුරුජලජඋණරිමජඅවහලෆන්රජ(ණඳුර ජ රෑේජ490)ජ

ෙළතජශෆකිවූේේජ ලිරිසීඩියළජලසුන්ජේයදජණළත්තිජලලිනි. 

ඉඟුරු තල තලර්ධන්ය තවශ තඅවහලෆන්න් තමර තවිවිධ තබීය තඉඟුරු තල ත තලයවහ තල තබපම ත(Zingiber officinale 

Roscoe). 

වෆ්තෆේෙර්, ඔක්ෂේතෝෙර්ජවශජේර ලෆේෙර්ජමළවලජමළවජ10, 9, 8ජමළවජවශජමළවජ7ජක්ෂජණෆරිවජබීඟජවවහජ

කිරීමජවඳශළජබීඟජණළත්තිජයලන්ේයජරජඇත.ජණළත්තිජ4ජක්ෂජරයත්තුජරරජඅතරජතහිජණෆලෆත්ේේජප්රතිතයජ

ණරයජරරජදී. 

ඉඟුරුජශළජශජරළවහථමිජප්රඝළරණජක්රමයජමගින්ජිඩළජේවජලළිවඟජමටම ක න්ජණෆෂජනිණෙලළජතජශෆකිය.ජ

ේමහිදීජMSජමධ්යජේවජභළිඩතළජරරජෙජඅතරජBAPජ2mgl-1ජේවෙජNAAජජ0ජ.2mgl-1ජේවෙජනුජෆබිය.ජ

මුලිජඅත්ජශෙළජෙෆලීේේදීජණ ජේරෝයලතජශජණෆෂජණඳුරකින්ජේතතෙරජ2.5kgජලයළජලෆඩිජඅවහලෆන්රක්ෂජෙළජ

තජශෆකිය.ජේමමජණර්ේේණයජතලජදුර ත්ජසිදුජේලක න්ජණලීන 
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ඉඟුරු (Zingier officinal) ලගළොේ ත ලර්ධන්ය ගුණළත්මය ශළ අවහලෆන්න් ොකොරහි විවිධ ොවලන් 

ප්රමළණයන්ොේ බපම අධයන්ය කිරීම  

තකිේර  ේලරවහ ේවලර ප්රමළණයන් (ේවලර ප්රතිතයන්) ශයක්ෂ ය ේත් ඉඟුරු සිකරවීම සිදුරර දි. 

ඒ අතරින් ලයළත්ම ඉශ අවහලෆන්රක්ෂ 60% ේවලර ප්රතිතයක්ෂ ය ේත් සිකරලර ෙ ඉඟුරු ණළත්ති ල 

ලළර්තළ ිඩය. 80%  ේවලර ප්රතිතයක්ෂ ය ේත් ලළරර ෙ ඉඟුරු ණළත්ති  ල අවහලෆන්ර අඩුම 

අවහලෆන්ර ලේයන් ලළර්ථමිළ ිඩය. 

 පළංශු තශළ තළක තොපෝණ 

ොප ලිවෆක් තමලුල තඉඟුරු තලගළ තකිරීම තවශ තතමිරන් තඉඟුරු තරයිොවෝමොේ තලර්ධන්ය තවශ තඅවහලෆන්න් තොකොරහි ත

ඇිලන් තබපම 

ඉඟුරුජලළලජවඳශළජේය ෙළජෆේරරජඉයේජසීක තජවීම, ඉඟුරුජලළලජවඳශළජය්වණෆරගියජවේප්රෙළයිජලළජ

ක්රමජභළිඩතයජවශජළෙනිජද්රලයජඅඩුජනිවරුජණවක්ෂජලළල ජේය ෙළජෆනීමජලෆනිජජෙළධ්ජමශරලළජෆනීමජ

වඳශළජසුදුසුජක්රමේේෙයක්ෂජේවජේණ ලිවෆක්ෂජමලුජතුජඉඟුරුජලළජකිරීම ජඇතිජශෆකියළලජයලන්ෙඳජක්ෂේේත්රජ

ණර්ේේණයක්ෂජමළතේ්වජමධ්යමජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජේේජදීජජසිදුජජරරජදී.ජකි.ග්ර.ජ25ජවශජකි.ග්ර.ජ50ජ

ප්රමළණේේජ ේණ ලිවෆක්ෂජ මලුජ ේේජ වඳශළජ භළිඩතළජ රරජ ෙජ අතරජ සිකරවීමජ වඳශළජ ග්රේජ 50 ත වශජ ග්රේජ 100ජ

ප්රමළණේේජ ඉඟුරුජ බීඟජ අජ ේය ෙළජ ෆනුනි.ජ තකිේර ජ ේලරවහජ ෙඳුන්ජ මළධ්යයන්ජ 3ජ ක්ෂජ ණර්ේේණේේදීජ

භළිඩතළජරරජදී.ජග්රේජ100ජබීඟජඉඟුරුජේය ෙළනික න්ජකි.ග්ර.ජ50ජේණ ලිවෆක්ෂජමලුජතුජේ මජේණ ේශ ර:ජ

ේ හුෙත්:ජමතුයල ජණවහ:ජලෆලිජ1:1:1:1ජඅනුණළතේයන්ජයුත්ජලළජමළධ්යයජලළජජබීඟජඉඟුරුජලලින්ජලෆඩිමජ

අවහලෆන්රජ(කි.ග්ර. ත4.8), ලෆඩිමජරිකිලිජවැංයළලජ(33) වශජඉශෂමජළජඋවජ(ේව.මී.ජ89) ලළර්තළජිඩය.ජේමමජ

අයන්ජඅේරකුත්ජසියළුමජප්රතිර්මජක රණයන් ජලයළජසුිඩේේෂීජඉශෂජඅයක්ෂජේණන්නුේජකිරීමකි.ජ ඉශතජ

ෙඳුන්ජ ක රණය ජ අඩුජ ිඩයෙේජ ිඩ්වණයක්ෂජ ේවජ ේ මජ ේණ ේශ ර, අර්ධ්ජ ේවජ ෙශරයජජ ෙශයියළජ වශජ

මතුයල ජණවහජඇතුත්ජෙඳුන්ජක රණයජභළිඩතළජජශෆ. 

 පෆටි තවංරක්ණය 

ඉඟුරු තලගළොේ තප්රධළන් තොරෝග තකමණළකරණය තකිරීම. 

ඉඟුරුජලළලජවඳශළජලළර්තළවීජඇතිජප්රධ්ළරතමජේරෝයජේවජඉඟුරුජමෘදුජකුණුවීම, ෙෆක්ෂීරියළජමෆෂවීමජවශජ

ණත්රජපු්වලිජේරෝයජශඳුරළේරජඇත.ජේමමජේරෝයන්හිජේරෝජළරයන්ජේවජයලන්ලලින්, පීතියේජදිී රජ

ිඩේේය, රැ්වවහේ ෝනියළජෙෆක්ෂීරියළජිඩේේයජවශජණයිේ වහිනළජදිී රජිඩේේයජශඳුරළේරජඇත.ජේමමජ

ප්රධ්ළරජේරෝජතුරජණළරයජවඳශළජතක්ෂජතක්ෂජේෙෝය ජ ,ේලන්ජේලන්ලජලළජයලන්ේලත්ජ , ේභ තිජණළරජ
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ක්රම,නඟලජිඩෙයළත්මජණළරජක්රමජවශජ රවළයිවජ ජමර්ධ්රජක්රමජඇතුත්ජවේමෝධ්ළනිජේරෝජණළරජ

ක්රමේේෙයක්ෂජනිර්ේේජරරජදි. 

ඉඟුරු තපෆවීම තවශ තඅවහලෆන්න් තොකොරහි තොක රොප ුර තකෘමීන්ොේ තබපම. 

ේෙහිජ ේ ජ ේය ෙළජ ෙයළජ රරජ ෙජ ේේල්යජ ඉගුරුජ වෙශළජ ණමුජ මළවජ තුරජ තුදීජ ේ රේණ තුජ ෘමීන්ජ

ආවළෙරයජ ේර ව නුජ අතර, චීරජ ඉගුරුජ වශජ රැන්ගුන්ජ ඉගුරුජ වෙශළජ ේෙේලනිජ මළවේේදීෙජ ෘක ජ ආවළෙරයජ

ඇතිිඩය.ජල්වජසරියළන්තජවශජඳණළරජේ ජෘක ජආවළෙරයජලෆෆක්ෂවීමජවෙශළජප්රතිණජෙළයජේර ේේ. 

5.2.8 තකශ   

 පසු තඅවහලනු තරළක්ණය ත       

ශ්රී තංකළොේ තකශ තල ත තරවළයනික තවංඝේක තවශ තප්රිඔක්සිකළරක තගුණ තනිර්ණය තකිරීම 

මළතේ්වජේලෂඳණේන්ජජවශජමළතේ්වජේලතුජලලින්ජශජවළේණජතතුජරරජදි. 

නියෆදිජයලන්ේයජකිරීේේජක්රමය ජඅනුලජශජකුඩුජයලන්ේයජරරජදී.ජරවළයනිජවැංක ජිඩහේ්වණයජ

ආරේභජ රජ ඇත.ජ ඉදිරිජ න්රේේජ දීජ මළතේ්වජ ශළජ රළරේමජ ණර්ේේණජ වහථමිළරලජ ඇතිජ ඟළරජ ෙර්ජ

තතුලලින්ජශළජ අේණළරජ ජවළේණජතතුජකිරීම ජඅෙශවහරජඇත.ජ ෙෆර මත්ජතතුරජඇතිජවළේණජලජ

ේතතමරජ අන්තර්තය, ලර්ණයජ (L, a, b අයන්)ජ වශජ ර්කියුක න්ජ ප්රමළණයජ යලන්ෙෙජ ිඩහේ්වණයජ

ෙෆර මත්ජආරේභරජඇත. 

5.2.9. තබුත් 

 පළංශු තවශ තළක තොපෝණය ත 

බුත් තලගළොේ තලර්ධන්ය තවශ තඅවහලෆන්න් තවඳශළ තවිකල්ප තොපෝක තප්රභලයක් තොව තඅර්ධ තලොයන් තෙශන්ය ත

කරන් තෙ තෙශයියළ තභළවිරොේ තබපම තඅධයයන්ය තකිරීම ත 

බුත්ජලළලජවඳශළජිඩ්වණජේණෝජප්රභලයක්ෂජේවජඅර්ධ්ජලේයන්ජෙශරයජරරජෙජෙශයියළලජෙණමජ

අධ්යයරයජකිරීමජවඳශළජේමමජණර්ේේණයජසිදුජජරරජදීජ.ජප්රතිළරජලර්ජ4ජක්ෂජේමමජණර්ේේණයජවඳශළජ

භළිඩතජරරජදීජ.ජT1ජ-ජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුලජිඩසින්ජනිර්ේේජරජඇතිජබුත්ජලළේේජ

ේණ ේශ රජනිර්ේේය,T2-ජ ජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුේේජේණ ේශ රජනිර්ේේයජ+ජඅර්ධ්ජේවජ

ෙශරයජරරජජෙජෙශයියළජඅඟුරුජකිේෝජග්රේජ5 , T3ජ-ජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුේේජේණ ේශ රජ

නිර්ේේයජ+ජක යුේර්ටමජඔසහජේණ  හජ100ජ%ජප්රතිතයජේලනුල ජරජෙශයියළජඅඟුරුජකිේෝග්රේජ10ජක්ෂජ,   T4ජ

-ජජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුේේජේණ ේශ රජනිර්ේේයජ+ජඅර්ධ්ජේවජෙශරයජරරජජෙජෙශයියළජ



64 

 

අඟුරුජකිේෝජග්රේජ5ජ+ජක යුේර්ටමජඔසහජේණ  හජ 50ජ%ජ ජප්රතිතයජයරජප්රතිළරජශතරජවැංවන්ෙරයජජ

අතරජේමහිජT 3ජප්රතිළරයජඉශමජඅවහලෆන්රක්ෂජෙළජදුන්ජඅතරජිඩ්වණජේණෝජප්රභලයක්ෂජේවජඅර්ධ්ජ

ලේයන්ජෙශරයජරරජෙජෙශයියළජභළිඩතළජෂශෆකිජෙලජතශව රුජිඩය.ජ 

ෙෆල් තගෘශයක් තුරෂ තබුත් තොරෝපණ තද්රලය තනිහපළෙන්ය තවෙශළ තබඳුන් තමි්රණ තවංවන්ෙන්ළත්මකල තඇගයීම. 

ේණ ්වජ ේන්ජ ෆෙෆලිජ ශළජ ේ හුජ ෙත්ජ ේලන්ජ ේලන්ලජ ක රජ රරජ ෙජ ෙඳුන්ජ ක රණජ වැංවන්ෙරළත්මලජ

ඇම්ේේජ දීජ තමජ ක රණජ ිඩසින්ජ ළජ ලර්ධ්රයජ ලෆඩිජ දියුණුජරරජ ෙලජ ශදුරළජ න්රළජ දි.ජ ේණ ්වජ ේන්ජ

ෆෙෆලිජඅයැංගුජෙඳුන්ජක රණයජිඩසින්ජඋණරිමජබුත්ජේරෝණණජෙඬුජෆෙෆලිජවැංයළලක්ෂජෙළේෙරජෙජඅතරජ

ේ හුජෙත්ජක රණජෙඳුන්ජක රණයජෙජ  ජආවන්රජේරෝණණජද්රලයයජප්රමළණයක්ෂජෙළේෙරජදි.ජෙඳුන්ජක රණයජ

ශළජඅග්වජේෙජප්රමළණේේජේණ ්වජේන්ජෆෙෆලිජඅතරජක රණජඅනුණළතයජ1.5:1ජේේ. 

5.2.10 වළදික්ෂළ  

 ප්රොේණි තවිෙයළ තශළ තළක තඅිනයන්න්ය ත 

වළදික්කළ තල තඅණුක තජයල තවිෙයළත්මක තලිංග තනිර්ණය තකිරීම 

ේමමජ ණර්ේේණේේජ අරමුණජ ලන්ේන්ජ මු්වජ අලධිේේදීජ ළේේජ ෆශෆණුජ යලරික ජ ෙලජ ීනරණයජ කිරීමයි.ජ

අරළතේේජවළදික්ෂළජඟළරජෙෆැංකුලක්ෂජවහථමිළයලතජකිරීම ජඅෙශවහජරනුජෆේබ්. 

 පෆටි තවංරක්ණය 

වළදික්කළ තපර තපරන් තොරෝගය තකමන්ළකරණය තකිරීම. 

අලිේ්ර, අඹ වශජවහජබුජළජවළදික්ෂළජණත්රජණතරජේරෝේේජේරෝජළරයළේ ජිඩ්වණජධ්ළරයින්ජ

ේවජරියළජරරජෙල ජේව යළන්රළජදි.ජතේමන්මජඅලිේ්රජරකරලජඅවජකුණුවීේේජේරෝයජඅඹජවශජවහජ

බුජඇන්තෆක්ෂේරෝවහජේරෝේේජේරෝජළරයන් ෙජවළදික්ෂළජේෙෝයජවඳශළජණත්රජණතරජේරෝයජවදීේේජ

ශෆකියළලජඇතිජ ෙලත්, ේරෝයජඇතිජකිරීේේජ ීනලෘතළලේේජ ේලරවක්ෂජ ේර මෆතිජ ෙලත්ජ ේව යළන්රළජ දි.ජ

තෙෆිඩන්ජවළදික්ෂළජේෙෝයජවමගජඅලිේ්ර, අඹජවශජවහබුජලළරජඇත්රේජතමජේෙෝයන්හිජක්ෂේේත්රජ

වනීණළරක්ෂජරියළළරේජඅනුමරයජකිරීමජඅතිේර්ජේරෝජණළරජක්රමේේෙයක්ෂජේවජනිර්ේේජරරජ

දී.ජ 

 කළයික තවිෙයළ තශළ තපෆෂ තනිහපළෙන්ය   

බද්ධ තවළදික්කළ තක්ොේර තඅධයන්ය 
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ිඩිඩධ්ජප්රේේජලලින්ජේතෝරළත්ජලෆඩිජඅවහලනුජවහිතජවළදික්ෂළජලරණජ10ජමගින්ජෙේධ්ජණෆෂජනිහණළෙරයජරජ

තමජණෆෂජක්ෂේේත්රේේජඅධ්යරයජරරජදි.ජේේජඅතරින්ජB ලරණයජජ(ෙෆ්වයලිනයජලරණය)ජවහරළලජශළජමළතේ්වජ

යරජප්රේේජේෙේහිමජ(ිඩිඩධ්ජෘෂිජේේගුිවජළණජල)ජවළර්ථමිලජවහථමිළයලතජවූජඅතර, ලෆඩිමජලර්ධ්රයක්ෂජ

ශළජඅවහලෆන්රක්ෂජලළර්ථමිළජරරජදි.ජේමහිජවළමළරයජඋවජමී රජ6.5ජවශජළේේජඅතුජලජණෆතිරීමජමී රජ4.2ජ

ලරජඅතර, වළමළරයජඅවහලෆන්රජව ජේඩිජ 235ක්ෂජිඩය.ේඩියජඅමුජෙරජේජ 8.7ජ ව ජ අතර,ේඩියජ

ිඩයලිජෙරජේජ5.1ක්ජ ිඩයජේේජඅනුලජේමමජB ලරණයජරලජවළදික්ෂළජප්රේදෙයක්ෂජේවජණෆෂජනිහණළෙරයජ

වඳශළජේය ෙළේරජඇත. 

වළදික්කළ තල තලළයල තඅුර තබෆදීොමන් තබළ තගන්න්ළ තපෆෂ තශළ තබීය තපෆෂ තපිළිබඳ තක්ොේර තඅධයන්ය. 

ේේජවඳශළජිඩිඩධ්ජඋවජප්රමළණයන්ේන්ජයුතුජදියජරිකින්ජේමන්මජශරවහජඅතුජභළිඩතළජරරජෙජඅතර, වළර්ථමිජවූජ

ණෆෂජිඩළජප්රමළණේේජේණෝචිචිජලජසිකරලළජඇත.ජණර්ේේණජතලදුර ත්ජරියළත්මේේ.ජ 

ොද්ගුණික තවිපර්යළව තමර තබද්ධ තවළදික්කළ තල තමල් තපිපීම තශළ තඵ තශේගෆනීම ත්ත්ොත්යන්ය තකිරීම. 

ේමමජණර්ේේණයජවඳශළජෙේධ්ජවළදික්ෂළජණෆෂජක්ෂේේත්රේේජසිකරලරජ(අඩිජ10 X 10) ෙජඅතර, ේශෝේමෝරජ

ේයදීමජම්වජශ න්රළජඅලධිේේදීජසිදුජයුතුලජඇත.  

 පසු තඅවහලනු තරළක්ණය ත ත ත ත 

  ලවළලළසි තල තවහලළභළවික තලර්ණය තපලත්ලළගෆනීම තපිළිබඳ තපරීක්ණය 

ලවළලළසිජ ිඩිඩධ්ජ ද්රළලණලජ 700C  උහණත්ලේේජ ගි්වලළජ උණුජ ලතුරජ ප්රතිළරයජ රජ මළවජ 6ජ ක්ෂජ ළුජ

ේණ ලිතින්ජමලුජලජෙයළජරජතෙළජණසුලජලර්ණජනිරීක්ෂණයජරරජදී.ජඒජඅනුලජ2.5%ජේවෝඩියේජේම ළජ

ෙයිව්වසයිඩ්ජ(SMS) ද්රළලණේේජක නිත්තුලක්ෂ, 700C උහණත්ලේේජප්රතිළරජරජළුජේණ ලිතින්ජමලුජලජ

ෙයළජකිරිේමන්ජලවළලළසිජලජවහලළභළිඩජලර්ණජණරීරක්ෂණයජජශෆ.ජ 

ශ්රී තංකළොේ තවළදික්කළ තඇේ තල තරවළයනික තවංයුිය තශළ තප්රිඔක්සිකළරක තගුණ තනිර්ණය තකිරිම ත 

මළතේ්වජමධ්යමජණර්ේේණජමධ්යළවහථමිළරය,ෙෆ්වයලිනය, වහරලජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයන්, මළලරෆ්ව, 

යලන්මතළල, කරවහේත  , ලත්ේත්ම, අැංකුඹුර, මෆිවක්ෂහින්රජයරජප්රේේජලලින්ජවළදික්ෂළජෙළජන්රළජ

දී.ජ වළදික්ෂළජ ඇ ජ ලජ රවළයනිජ වැංයුතිජ නිර්ණයජ කිරීම ජ ේතතමරජ ප්රතිත, ේත්වජ ප්රතිත, 

ඔලිේයෝේරසින්ජප්රතිත, අළුජප්රතිතජනිර්ණයජකිරීමජසිදුජරරජදී.ජතිඩ ජඔලිේයෝේරසින්ජප්රතිතයජෙළජ

ෆනීම ජසුදුසුමජරවළයනිජක්රමේේෙයජේව යළජෆනීම ජක්රමේේෙයන්ජ3ක්ෂජඅනුමරයජරරජදී. 

වළදික්කළ තොගඩි තකෆපීොේ ත්පකරණය 
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වළදික්ෂළජේඩිජණෆලීමජවළේප්රෙළයිජලේයන්ජයලහියක්ෂජභළිඩතේයන්ජසිදුජරනුජෙයි.ජේමමගින්ජඅත ජසිදුලරජ

අරතුරුජලළේ මජේේජවඳශළජලෆඩිජළයක්ෂජතවීමෙජෆ ළුලකි.ජේමය ජයලන්යමක්ෂජලේයන්ජයලහියජේලනුල ජ

සුදුසුජඋණරණයක්ෂජනිර්මළණයජවඳශළජ ිඩිඩධ්ජයළන්ත්රිජක්රමජකිහිණයක්ෂජණරික්ෂළල ජභළඟරයජේ  ජඇත.ජ

ේමමජක්රමජලලින්ජසුදුසුජක්රමයක්ෂ,ජජඋණරණයක්ෂජජනිණෙවීම ජේය ෙළනික න්ජඇත.ජතමගින්ජවළදික්ෂළජේඩිජ

ණෆලීේේජෆ ළුජල ජිඩවඳුමක්ෂජලනුජඇත. 

5.2.11. ොග රකළ  

 පෆටි තවංරක්ණය 

ොග රකළ තොක රොප ුර තකෘමියළ ත(Ceroplastes sp.) ොේ තශළනිය තවඳශළ තප්රිොරෝධී තෙර් තශඳුන්ළ තගෆනීම 

ිඩිඩධ්ජ ේ රළජ ලර්, ේ රේණ තුජ ෘක යළ ජ තේරහිලජ ෙක්ෂලරජ ප්රතිේරෝධ්යජ ඇම්මජ වඳශළජ ේමමජ

ණර්ේේණයජසිදුජරරජදී.ජේ රේණ තුජෘක ශළනියජලළර්තළජවූජප්රේේජලජනිරික්ෂණයජරරජෙජඅලමජ

ලේයන්ජශළනිජවූජේ රළජණෆෂජේේජවඳශළජේය ෙළජන්රළජදී.ජිඩළජලේයන්ජශළනිජවීජතිබජේ රළජළජ

ආවන්රේේජතිබුණෙජශළනියජ අලමජ වූජ ළජනිරීක්ෂණයජරරජදී.ජ ේමයජ ත ජළජ ලජ ේභ තිජේශෝජ

රවළයනිජශෆයජෆසීමක්ෂජේවජීනරණයජරරජදී.ජණන්ේෙෝධ්යන්ජවඳශළජප්රතිේරෝක්ජළජශඳුරළේරජතමජ

ළජලලින්ජප්රඝළරණයජවඳශළජඅලයජණ ජේ  වහජෙළජන්රළජදී.ජතමජඅනුඟයන්ජඒජලරිඩ ත්ජවහථමිළණරයජ

රජ තිබජ ග්රළශජ වමගජ ෙේධ්ජරරජ දී.ජ අරතුරුලජ තමජ ළජ ේ රළජ ේ රේණ තුජෘක යළේ ජ ශළනියජ

වඳශළජ ණරීක්ෂළජ රරජ දී.ජ ේේජ වඳශළ,  ෘක ජ ශණජ ලර්ධ්රය, ළලජ මෘතයතළල, ළේේජ මධ්යවහථමිජ

නිේරෝීකෙල, යලිනජපුවහජලර්ධ්ණය, ේ ෂජවශජරලජඅැංකුරජඇතිජවීම, වශජළේේජඋවජආදියජණරික්ෂළජරරජජ

දී.ජ ෙත්තජෙළජෆනීමජසිදුජේේරක න්ජණලතිරජඅතර, ප්රතිේරෝක්ෙලජෙක්ෂලරජළජක්ෂේේත්රජවහථමිළණණය ජශළජ

අභිඟරරජ යුතුජවඳශළජේය ෙළජනුජඇත. 

 පසු තඅවහලනු තරළක්ණය ත ත 

ොග රකළ තඅගය තතකුර තක තනිහපළෙන් තවෙශළ තරළක්ෂණය තවංලර්ධන්ය 

ිඩයළජවවහජරරජෙජඉදුණුජේ රළජණතුරජශ්රීජැංළල, ඉන්දියලජලෆනිජර ල්වජලජලිනරළජකුළුෙඩුලක්ෂජ

ේවජභළිඩතළජේේ.ජේ රළජකුඩු, ේ රළජබීම, ේ රළජඟේ, ේ රළජඝටමනි, ේ රළජිඩයළජරවජජ

කුඩු, ේ රළජේ්වහටමජයරජනිහණළෙරජඅයජතතුජජනිහණළෙරජේවජනිණෙලළජඇත.ජවැංේේෙරජණරීක්ෂණජ

ශළජරලයරණයන්ජවේපුර්ණජරජනිහණළෙරයන්ජප්රෙර්රජශළජපුහුණුජශරශළජේලෂෙේණ  ෙජශදුන්ලළජදීජඇත.ජජජ 

 ප්රොේණි තවිෙයළ තශළ තළක තඅිනයන්න්ය ත 

රවළයනික තගුණ තමර තපෙන්ේ තව තොග රකළ තප්රොදෙ තවමීක්ණය තශළ තක්ොේර තයළන් තබෆංකු තපිහිටුවීම. 
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ේමමජ ණර්ේේණේේජ මලිජ අරමුණක්ෂජ ලන්ේන්ජ ෙේධ්ජ ෂජ ේ රළජ ණෆෂජ වහිතජ ක්ෂේේත්රජ ඟළරජ ෙෆැංකුජ

වහථමිළණරයජකිරීමයි.ජඇතෆේජණෆජවඳශළජෙේධ්ජකිරීමජසිදුජරජඇත.ජණරිණතජග්රළශයන්ජජභළිඩතළජරරජිඩ ජ

ෙේධ්ජකිරීේේජවළර්ථමිත්ලජඅනුණළතයජඅඩුය.ජ10 x 8ජජණරතරයජවහිතජආරක්ෂජේ්න්ජශෆරජේවසුජළජ80 ත

ක්ෂජණමණජවඳශළජක්ෂේේත්රයජසෙළරේජේලක න්ජණලීන. 

 කළයික තවිෙයළ තශළ තපෆෂ තනිහපළෙන්ය   

ශ්රී තංකළොේ තඇි තොග රකළ තලරණ තතකුර තකිරීම තශළ ත ලර්ධන්ය, අවහලෆන්න් තශළ ත රවළයනික තවංයුිය තපිලිබඳ ත

අධයන්ය 

ශ්රීජැංළේේජදිවහත්රික්ෂජ6න්ජේතෝරළජන්රළජෙජලෆඩිජඅවහලනුජවහිතජේ රළජලරණජතක්ෂරැවහජරජෙේධ්ජරරජ

ෙජඅතරජේ රළජේඩිලජරවළයනිජවැංයුතියජිඩහේ්වණයජරරජදි.ජෙේධ්ජජජේ රළජලරණජ18 ( 

ණෆෂජ162) ක්ෂේේත්රේේජවහථමිළණරයජරරජෙජඅතරජලර්ධ්රයජශළජඅවහලෆන්රජයලලිෙඳජඅධ්යරයන්ජලෆඩිදුර ත්ජ

රියළත්මජේලයි. 

 

5.2.12 ොලන්ත් 

අපන්යන් තකෘෂි තොබෝග තපිලිබඳ තපේක තොරෝපණ තඅධයන්ය 

ේ රළ, ල්වණටම ළජශළජේෙමුහුන්ජේක රිවහජප්රේදෙජවඳශළජණ ජේරෝණණජතළක්ෂණයජේය ෙළජනික න්ජණෆෂජ

නිහණළෙරයජකිරීේේජඅරමුිවන්ජේමමජණර්ේේණයජආරේභජෂජඅතරජේක රිවහජ40%ජජවළර්ථමිත්ලයක්ෂෙ, 

ල්වණටම ළජ30%ජජවළර්ථමිත්ලයක්ෂෙජේණන්ලයි. 

විවිධ තකෘෂි තරවළයන් තභළවිරය තපිලිබඳ තොග වියන්ොේ තෙෆනුලත්භළලය තශළ තඒලළ තභළවිරළකරන් තවිවිධ තආකළර ත- තශ්රී ත

ංකළොේ තරත්න්පුර තදිවහත්රික්කොේ තඉඟුරු තලගළකරුලන් තපිලිබඳ තසිද්  තඅධයයන්යක් ත 

රත්රපුරජදිවහත්රික්ෂේේජඉඟුරුජලළජරරජේ වීන්ජඅතරජේමමජසිේධිජඅධ්යයරයජකිරීේේජඅරමුණජවූේේජතමජ

ේ වීන්ේ ජ ෘෂිජ රවළයිවජ භළිඩතයජ යලන්ෙඳලජ තළක්ෂිවජ වශජ වමළවියජ ෙෘහිනේෝණයකින්ජ ිඩමවළජ

ෙෆලීමයි.ජ ේමහිදීජ ලළල ජ ශළනිජරරජ ප්රධ්ළරජ ේරෝජ වශජ ණලිේෙෝධ්යින්, ිඩිඩධ්ජෘෂිජ රවළයිවජ ද්රලයජ

භළිඩතළජරරජප්රමළණය, ෘෂිජරවළයිවජභළිඩතේේදීජආරක්ෂළලජයලන්ෙඳජවෆකිලිමත්ජවීමජඇතුළුජශෆසිරීේජ

ිඩධි, ෘෂිජරවළයිවජභළිඩතයජයලන්ෙඳලජෙෆනුලත්ජලරජආළරයජවශජීනරණජන්රළජආළරයජයරජරුණුජ

වේෙන්ධ්ලජ ිඩිඩධ්ජ ණරළක ීනන්ජඔවහේවේජ අධ්යයරයජසිදුරරජදී.ජ ේමමජ අධ්යයරයජමගින්ජෙළත්ජ ප්රථිණජ

අනුලජ රවළයිවජද්රලයජභළිඩතයජයලන්ෙඳලජවෆෂකි්ව ජක්ෂජේරුනුජරුණුජවේෙන්ධ්ේයන්ජඅේ්ක්ෂෂිතජ

මටම මජවශජණලත්රළජමටම මජඅතරජේලරවජඅලධ්ළරණයජේරුණුජඅතරජේමමජණර්ේේණේේජේෙලරජයලයලරජ

ේවජමශනුලරජදිවහත්රික්ෂේේජග්රළමේවේලළජේ ටමඨළජ60, ේක රිවහජලළරරජේ ිඩජමශතුන්ජ80ක්ෂජවඳශළජ
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ප්රහරජ මළළලක්ෂජ වශජ ක්ෂේේත්රජ අධ්යයරයන්ජ තුන්න්ජ ේමමජ ේත රතුරුජ ෙළජ න්රළජ දී.ජ තමජ ෙත්තජ

ිඩහේ්වණයජරක න්ජණලීන. 

පළංශු තජයල තවිවිධත්ලය තපුොරෝකථන්ය තකිරිම තවඳශළ තසුදුසු තනිර්න්ළයක තශඳුන්ළ තගෆනීම ත 

ණළැංශු ජනඟලජිඩිඩධ්ත්ලයජශඳුරළෆනීමජවඳශළජවරජනිර්රළයජශඳුරළෆනීමජේමමජණරීක්ෂණේේජජඅරමුණයි.ජ

මලිජඅධ්යරජ යුතුජඋඩුදුේෙරජප්රේේේේජේතෝරළජන්රළජෙජණරිවරජණේධ්තිජලජසිදුරරජදි.ජේමමජ

ප්රතිඵජල ජඅනුලජෘෂිළර්ක ජේමලේජවශජෘෂිජරවළයනිජද්රලයජභළිඩතළජරරජඉයේලජණළැංශු ජනඟලජ

ිඩිඩධ්ත්ලයජ වහලභළිඩජ ණරිවරජ ණේධ්තිල ජ ලයළජ ණශෂජ ෙලජ ශඳුරළජ න්රළජ දී.ජ නඟලජ ිඩිඩධ්ත්ලයජ

පුේරෝතරයජකිරිමජවඳශළජනිර්රළයජශඳුරළෆනීේේජණරීක්ෂණජ යුතුජක ්වනියජප්රේේේේජේතෝරළත්ජ

ේලතුජලළලජසිදුරරජදී.ජණේවහිජලිහි්වජෙල, ණේවේජඅයැංගුජලෆලිජශළජ්වජප්රමළණයජවශජළෙනිජද්රලයජ

අයැංගුජෙලජයරජරුණුජඅධ්යරය ජක්ෂජරරජදී.ජළෙනිජද්රලයජඉශෂජලුජණෆශෆතිජණවක්ෂජවීමජ, අඩුජලෆලිජ

ශළජ්වජප්රමළණයක්ෂජවහිතජෙලජවශජලිහි්වජණවක්ෂජවීමජයරජක්ෂණජනඟලජජිඩිඩධ්ත්ලයජපුේරෝථමිරයජකිරිේේජ

නිර්රළයජේවජශඳුරළජජජතජශෆකිජෙලජතශව රුජිඩය. 

කුළුබු  තල තරවළයනික, ොභෞික තවශ තක්ෂුද්ර තජීවල තවිෙයළත්මක තරත්ලයේ තලළහප තවිබීයශරන්ොයන් තඇිලන් ත

බපෆම 

ෙෆර ජ ේක රිවහජ ලළහණජ ජ ිඩබීඟශරණයජ යලන්ෙෙජ ණරීක්ෂණයජ සිදුජ රජ ඇත.ජ ේමහිදීජ උහණත්ලයජ වශජ

ිඩබිඟශරණයජරරජළයජයරජවළධ්ජේෙජවළජෙනුජෆේබ්.ජිඩබිඟශරණයජරරජෙජේක රිවහජ

ලජ රවළයනි, ේභ තිජ ශළජ ක්ෂෂුද්රවිලජ ිඩහේ්වණයජ ආරේභජ රජ ඇත.ජ ේමමජ ණරික්ෂණයජ තලදුර ත්ජ

රියළත්මජේේ. 

5.3.ජෙෆන්ේ තපලත්ලළොගන් තයනු තබන්ජපර්ොේණ - 2018 

5.3.1 තකුරුඳු 

 “පීරිවහජකුරුඳු”ජලජඉශෂජගුණළත්මජක්ෂණජේතෝරළත්ජකුරුඳුජප්රේදෙයන්ජ(ශ්රීජෆමුණුජශළජ 

 ශ්රීජිඩඟය)ජවමගජඇම්ම ජක්ෂජකිරීමජවශජවෆවඳීම 

 නිර්ේේල්තජ යජ ිඩෙයළත්මජ ක්රමේේෙජ ය ේත්ජ ේතෝරළත්ජ ේෙමුහුේජ ණෆෂජ ජ ගුණරයජ කිරීමජ වශජ

ඒලළේේජගුණළත්මජෙල ජ,ලර්ධ්රයජශළජඅවහලෆන්රජඇම්මජ  

  ලෆලිමයජලයරයජවහිතජකුරුඳුජේණ තුජලජරවළයනිජශළජද්රලයමයජවැංයුතියජශඳුරළජෆනීම 
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 තලළන්ජ ෙඳුන්ජ ේවජ ේ හුෙත්ජ ෆ ජ (Coco peat pellets) භළිඩතේේදීජ කුරුඳුජ (Cinnamomum 

zeylanicum Blume)ජජණෆෂජලජලර්ධ්රජරියළළරීත්ලයජයලන්ෙඳජඅධ්යයරය 

 කුරුඳුජළේේජජ(Cinnamomum zeylanicum Blume)ජරලජරිකින්ජලර්ධ්රයජවඳශළජඳජරෆමීේමන්ජ

ඇතිිඩයජශෆකිජෙණම 

 ේණ ේශ රජ ේය ෙරජ අලවහථමිළලජ කුරුඳුජ ළේේජ ලර්ධ්රය ,ජ අවහලෆන්ර ජ වශජ ේණ තුජ ෆවීම ජ

ෙණළරජඅයුරුජඅධ්යයරයජකිරීම 

 කුරුඳුජඅතුජෆෙලිජලලින්ජප්රඝළරජණේේදීජණෆෂිනජේශෝේමෝරජලජ (IBA වශජNAA)ජිඩිඩජධ්ජවළන්ද්රණජ

මු්වජඇතිවීමජශළජලර්ධ්රය ජෙණළරජඅයුරුජඅධ්යයරයජකිරීම. 

 කුරුඳුජළේේජලර්ධ්රයජවශජජඅවහලෆන්රජවඳශළජකුරුඳුජේ ෂජේණ ේශ රජවශජඅළෙනිජේණ ේශ රජජ

ලජෙණමජ 

 ආේලිජ ණේවේජ ලළරජඇතිජකුරුඳුජ ළේේජ ලර්ධ්රයජ වශජ ජ අවහලෆන්රජ වඳශළජ ේය මයිටමජ ලජ

ෙණම. 

 කුරුඳුජ ළේේජ ලර්ධ්රය,ජ අවහලෆන්රජ වශජ ණළැංශු ජ ේණෝණයජ ේේරහිජ  ලිරිසීඩියළජ වශජ ආලරණජ

ේෙෝජේයදීේේජෙණම 

 

 ේෙෝජ නිහණළෙරය ජ වළේ්ක්ෂලජ කුරුඳුජ ලළජ රරජ ණේවේජ ේණෝණජ තත්ත්ලජ ිඩහේ්වණයජ වශජ

ගුණළැංගිරණයජ. 

 කුරුඳුජළේේජලර්ධ්රයජවශජජඅවහලෆන්රජවඳශළජව්වසර්ජඅයැංගුජේණ ේශ රජලජෙණමජ. 

 

 කුරුඳුජළේේජලර්ධ්රයජවඳශළජඅලයජප්රවහතජ ppජ ජඅයජේවවීම 

 ණේවේජ මශළජ ේණෝජ වශජ ක්ෂෂුද්රජ ේණෝජ අධික්ෂණයජ වඳශළජ කුරුඳුජ ළේේජ ෙෘයජ ක්ෂණජ

ශදුරළෆනීමජ. 

 කුරුඳුජළේේජලර්ධ්රයජවශජජඅවහලෆන්රජවඳශළජනඟලජණ ජ )Biolilm)ජළෙනිජේණ ේශ රජලජ

ෙණමජ  

 ේරෝණණජ ද්රලයලජලර්යජවඳශළජ ිඩිඩධ්ජප්රමළණජලලින්ජේය ෙරජෙරජේණ ේශ රජකුරුඳුජළේේජ

ලර්ධ්රයජවශජඅවහලෆන්රජේේරහිජෙණමජඅධ්යරයජ 

 රයිට්රඟන්,ජ ේණ වහණරවහජ වශජ ේණ  සියේජ ේණෝජජ ිඩිඩධ්ජ මටම ේජ ලලින්ජ ේයදීමජ කුරුඳුජ ළේේජ

ලර්ධරයජ වශජ අවහලෆන්රජ ේේරහිජ ෙණමජ අධ්යයරයජ කිරීම 
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 කුරුඳුජතලළන්ජලජේරෝජශළජණන්ේෙෝධ්ජෂමරළරණයජවඳශළජමුහුදුජඟයජශළජසීක තලජේය ෙරජ

රවළයනිජණන්ේෙෝධ්ජරළජශළජදිලීරජරළජමගින්ජසිදුලරජආඝරණයජඅධ්යයරය 

 

 කුරුඳුජ ලළේේජ ේණ ත්තජ රළුජ වීේේජ ේරෝේයහිජ ේශේතුජ ිඩෙයළල,ජ ේරෝජක්ෂණජ ිඩෙයළලජ වශජ ණ ජ

ලයළදිජිඩෙයළලජඅධ්යයරයජකිරීම 

 කුරුඳුජේරෝවජඳජණණුලළේ ජණරිවරජිඩෙයළලජ(ජවෘතුමයජෙහුත්ලය,ජලයළ්තියජවශජීනව්රජවමශජවරණජ

ළජලලළනුලජ)ජඅධ්යයරයජකිරීම 

 

 කුරුඳුජ ණෆෂජ මෆක්ෂළජ ශඳුරළජ ෆනීමජ වශජ ණෆෂජ මෆක්ෂළේ ජ විලජ ිඩෙයළල,ජ ණරිවරජ ිඩෙයළලජ වශජ

ෂමරළරණයජඅධ්යයරය. 

 කුරුඳුජ ලළේේජ ණෘහඨජ ලැංල්ජ ණන්ේෙෝධ්යින්ජ ෂමරළරණයජ වඳශළජ අතිජ ධ්ලනිජ උණරජණජ

යලහිකරවීමජශළජඒලළේේජභළිඩතයජඇම්ම. 

 සුදුජමු්වජේරෝේේජආවළෙරය,ජතහිජලයළධිඟරතළලජවශජේරෝයජීනව්රජරන්රළවූජණරිවරජිඩෙයළත්මජ

වළධ්ජඅධ්යයරයජ 

 

 කුරුඳුජ තලළන්ජ ලජ ඟජ ආතතිය,ජ ජ ණජන්ේෙෝධ්ජ ශළජ ේරෝජ ඇතිවීමජ ේේරහිජ ෙණළරජ ආළරයජ

අධ්යයරයජකිරීම 

 කුරුඳුජලළේේජඳජයලන්ළජතත්ත්ලේයහිජප්රමයජර ළලජවශජඅවහලනුජශළනියජඅධ්යයරයජකිරීම. 

 

 කුරුඳුජලළේේජඳජයලන්ළජතත්ත්ලයජශ න්රළජආළරයජඅධ්යයරයජකිරීම 

 

 ේරෝජශළජණන්ේෙෝධ්ජප්රතිේරෝධ්යජවඳශළජකුරුඳුජඟර්ළවහමයජඅධ්යයරය 

 ෙකුණුජණෂළතජතුජිඩිඩධ්ජෘෂිජණළරිවරිජළණජය ේත්ජවතයජකුරුඳුජලජඅවහලනුජවශජගුණළත්මජ

තත්ත්ලයන්ජඅධ්යයරයජකිරීම 

 කුරුඳුජ ූලරුජ ්වජ තෙළජ තජ ශෆකිජ ළයජ ේේරහිජ ව්වසර්ජ ධූමරණයජ වශජඇසුරුේජ ද්රලයජ ලජ

ෙණම 

 මුජ ශළජ වේේජ ේරෝජ වඳශළජ කුරුඳුජ ලජ ණලතිරජ ප්රතිජ දිලීරජ රළජ ශළජ ප්රතිජ ෙෆක්ෂීරියළජ රළජ

රියළළරීත්ලයජ 

 මලිජයලරිවෆසුේමන්ජණසුජඅයජෙළමේේජවහථමිරජඅතරජකුරුඳුජූලරුජලජගුණළත්මජණරළක ීනන් 
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 වතයජකුරුඳුජශළජණෆඟිරිජවන්ධ්ජේත්වජභළිඩතේයන්ජළමයජමදුරුජිඩර්ජවන්ධ්ජූලරුජනිණෙවීම 

 කුරුඳුජඔලිේය ේරසිරජභළිඩතේයන්ජසු්ජෆ යක්ෂජනිණෙවීම 

 කුරුඳුජඔලිේය ේරසිරජභළිඩතේයන්ජඅයිවහජක්රීේජනිණෙවීම 

 

 

5.3.2.  ගේමිරිවහ 

 ේක රිවහජ ශවීේේජ ක්ෂණයජ ේේරහිජ ිඩිඩධ්ජ ණළැංශු ජ ේතතමරජ තත්ලජ ය ේත්ජ ආර්ෙවහයුර්ජ

මයිේ රයිවළජ(දිලීරජම)ජලජෙණම. 

 ශ්රීජැංළේේජිඩිඩධ්ජෘෂිජේේගුිවජළණලජළුජේක රිවහජවඳශළජිඩිඩධ්ජලළරිමළර්ජක්රමජඇම්ම 

 මුදුන්ජ රිකිලි,ණළලෆ්වජ වශජ ශරවහජ අතුජ ෆෙලිජ උණජ ෙේබුජ ක්රමේයන්ජ ප්රඝළරණයජ කිරීේේදීජ ඒලළේේජ

ලර්ධ්රයජඇම්ම 

 ේක රිවහජ (Piper nigrum L.) ලජ ආධ්ළරජ ළජ මළර්ේයන්ජ ළුජ ේක රිවහජ ලළේේජ වේණත්ජ

භළිඩතේේජළර්යක්ෂමතළලයජඉශජරෆැංවීම 

 ේේගුිවජ ිඩණර්යළවජ අනුලර්තරයක්ෂජ ේවජ අලුේතන්ජ ශඳුන්ලළදුන්ජ ේක රිවහජ ජ ජ ප්රේදෙජජජජ

(බ ේේරළ, ඩිැංගිරළජශළජේ හුකුඹුේර්රළ)ජවපුහණජශළජපුහණජශෆසිරීේජජඒළෙේධ්ජකිරීම 

 අලුතින්ජ ශඳුන්ලළදුන්ජ ේක රිවහජ ප්රේදෙජ (ඩිැංගිර)ජ වශජ ේේශීයජ (තේ-12)ජ ලජ ම්වජ වශජ ර්වජ ශ ජ

ෆනීමජඅධ්යරයජකිරීම 

 ේක රිවහලජ(Piper nigrum L.) ිඩයේරහිජලර්ධ්රයජවෙශළජජිඩිඩධ්ජඅතුජෆෙෆලිජලර්ජලලින්ජශ ත්ජ

ේරෝණණජද්රලයේේජෙණම 

 පුලක්ෂජ(Areca catechu) +  ේක රිවහජ(Piper nigrum L.) ණේධ්තිේේජඅවහලෆන්රජළර්යජවළධ්රයජ

මතජක්ෂෂුද්රජඟජවේණළෙරේේජෙණම. 

 ණඳුරුජේක රිවහජලජලවරජපුරළජම්වජඇතිවීමජේේර්ජඟජවේණළෙරේේජවශජේණ ේශ රලජෙණමජ

අධ්යරයජකිරීම 

 ේතෝරළජ ජ න්රළජෙජ ජ ේක රිවහ (Piper nigrum L.)ජ ජ ලළජ ප්රේදෙජ ජ අතරජ ජ ේෙමුහුේජකිරීමජ ජමඟින්ජජ

ණශතර ජජඅතරමෆදිජළණයජවඳශළජජසුදුසුජේක රිවහජප්රේදෙජඇතිකිරීම. 

 ේක රිවහජවඳශළජවවිවීජආධ්ළරජද්රලයයක්ෂජේවජේණ ්වජවජභළිඩතළජකිරීේේජිඩභලයජේව යළජෙෆලීම 

 ේක රිවහලජිඩයන්ජලර්ධ්රයජශළජඅවහලෆන්රජමතජිඩිඩධ්ජ්ණළදුජමටම ේලජෙණම. 

 ණළැංශු ජ ේතතමරයජ රැෆනීේේජ වශජ යජ ිඩෙයළත්මජ යලයලරජ භළිඩතේයන්ජ ේක රිවහජ ඵෙළම්තළලජ

ඉශජරෆැංවීමජළගුණජිඩණර්යළවයන් ජඅනුතජජවීේේජයලයලරක්ෂජේවජඅධ්යරයජකිරීම. 
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 ේක රිවහජවඳශළජවවිවීජආධ්ළරජද්රලයයක්ෂජේවජේණ ්වජවජභළිඩතළජකිරීේේජිඩභලයජේව යළජෙෆලීම 

 ේක රිවහලජිඩයන්ජලර්ධ්රයජශළජඅවහලෆන්රජමතජිඩිඩධ්ජ්ණළදුජමටම ේලජෙණම. 

 ල ණණුලන්ජ ආවළෙරයජ වීමජ ේශේතුේලන්, ේක රිවහජ ලළලජ වඳශළජ ලෆෂේඳරජ ේවේමන්ජ මෆෂවීේේජ

ේරෝයජණශසුේලන්ජශදුරළෆනීමජවඳශළජෙර්යන්ජශඳුරළජෆනීමජශළජශළනියජණළරයජවඳශළජභළිඩතළජ

ශෆකිජිඩිඩධ්ජණළරජක්රමජලජළර්යක්ෂමතළලයජඇම්ම 

 ක්ෂජේත්රේේජවශජතලළන්ලජභළිඩතළජකිරිමජවඳශළජලළනිඟජනිහණළෙරයක්ෂජේවජට්රයිේ යර්මළජදිලීරයජ

භළිඩතළජකිරීම 

 ණළැංශු ජ ක්ෂද්රවිිඩජ ජ ජ ශණයජ ඉශෂජ මටම මජ ණලත්ලළජ ෆනීමජ මගින්ජ ේේරිවහජ ජ ලළේේජ ක්ෂිවජ

මෆවීේේජේරෝයජණළරයජකිරීේේජශෆකියළලජිඩමවළජෙෆලීමජ 

 ේක රිවහජජරලජජප්රේදෙජවෙශළජෘක ජශළනිජඇම්මජ 

 ිඩිඩධ්ජළෂගුිවජතත්ත්ලජශළජේවලණජජය ේත්ජෙහුලජලළජේේරරජේක රිවහජ(Piper nigrum 

L.) ෙර්ජතුරජෘක ජශළජණන්ේෙෝධ්ජතත්ත්ලජඇතිජවීම 

 ශ්රීජැංළේේජේක රිවහජවඳශළජභූේෝලීයජෙර්යජප්රතිවහථමිළණරයජකිරීම 

 ේේශීයජ ේක රිවහජ ලරණයන්ජ ේේශීයජ ලේයන්ජ ඇම්ම,තතුජ කිරීම, ඝරිතරරය, වැංරක්ෂණයජ

කිරීමජවශජණරිශරණයජකිරීම 

 අලුතින්ජනිර්ේේජරරජෙජේක රිවහජේෙමුහුේජවහිතලජමේජඋෙයළරජයලහිකරවීම 

 ිඩයලිජළුජේක රිවහලලින්ජණයිණරින්ජවැංක යජේලන්රජෆනීම ජක්රමේේෙයක්ෂජනිර්ණයජකිරීම 

 ශ්රීජැංළේේජේක රිවහලජරවළයනිජවැංයුතිේේජේලරවහේජඅධ්යයරයජකිරීම 

 ේක රිවහජවෙශළජශරිතළළරජිඩයරජවෆෂසුේජකිරීම, වවහජකිරීමජශළජඇෆම්ම 

 ේක රිවහජමුදුන්ජරිකින්, ශරවහජ අතුජවශජධ්ළලජ ෙඬුජේය ෙළජනික න්ජවළෙළත්ජණෆෂජලජලර්ධ්රයජශළජ

අවහලෆන්රජයලන්ෙඳජක්ෂේේත්රජවෆවඳීම. 

 ණ ේරෝයලතජ ේක රිවහජ ණෆෂජ ශළජ ඳඩුජ මඟින්ජ නිහණළදිතජ ේක රිවහජ ණෆෂජ ක්ෂේේත්රේේජ ලර්ධ්රයජ ශළජ

අවහලෆන්රජවෆවඳීම. 

 ම්වජයලපීමජඋත්ේත්ඟරයජකිරීමජවඳශළජළජලර්ධ්ජේශෝේමෝරජභළිඩතය 

 ේක රිවහජේෙෝේේජලර්ධ්රයජණළැංශු ජක්ෂණජශළජඅවහලෆන්රජේේරහිජආලරණජේෙෝජලජෙණම 

 ේක රිවහජවඳශළජභූක ේේජේයෝයතළලයජලර්ීකරණයජකිරීම.ජ 

 තිරවළරජලළලක්ෂජවඳශළජඅවහලෆන්රජේරළජෆනීේමන්ජණසුජඉලතරජේක රිවහජ(Piper nigrum L)  

රකරජණරිවරජහිතළමීජේවජප්රතිඝක්රීරණයජකිරීමජමගින්ජේ ේේණෝවහටමජවදීම. 
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 ිඩයන්ජළණේේජලළරරජෙජ“ඩිැංගිරළ”ජේක රිවහජප්රේදෙයජඅළෙිවජේණ ේශ රජවඳශළජෙක්ෂලරජ

ප්රතිඝළරජශළජේයජේරෝජල ජෙක්ෂලරජප්රතිේරෝධ්යජඅධ්යරයජකිරීම.ජ 

 

5.3.3. ොක ොකෝලළ 

 කුරුණජ දිවහත්රික්ෂේේජ ේණ ්වජ ලළලජ ය ේත්ජ ේ ේෝලළජ (Theobroma cacao L.) 

ඵෙළයිතළලජලෆඩිදියුණුජකිරීමජයලන්ෙඳජඅධ්යරය. 

 ක්ෂෂුද්රජඟජවේණළෙරයජය ේත්ජේ ේෝලළජ (Theobroma cacao. L) ලර්ධ්රයජවශජඅවහලෆන්රජ

ළර්යජවළධ්රයජඅධ්යරයජකිරීම 

 අණරයරජෘෂිජේෙෝජවඳශළජේලතුජලළජආෘතියක්ෂජවෆසීම 

 ණශතර ජඅන්තර්මධ්යජළණේේජේණ ්වජවමගජඅතුරුජේෙෝජලළලජවඳශළජේතෝරළත්ජේ ේෝලළජ

(Theobroma cacao L) ෙර්ජඇම්ම. 

 ිඩිඩධ්ජේේගුිවජළණජවඳශළජිඩිඩධ්ජේ ේෝලළජලරණජඇම්මජ(මළතේ්ව, ෙය්වකුඹුර) 

 ණලත්රළජ ේ ේෝලළජ (Theobroma cacao L.) ක්ෂණජ ීනරණයජ කිරීමජ වශජ ක්ෂේෝනීයජ

උෙයළරයක්ෂජයලහිකරවීම 

 යශණත්ජ ෘෂිළර්ක ජ යලන්ේලත්ජ වමජ වේමෝෙළනිජ ළජ ේණෝජ ෂමරළරණයජ මගින්ජ

ේ ේෝලළජලළලජඵෙළම්තළලයජඉශජරෆැංවීම 

 ේ ේෝලළජලළලජණළැංශු ජතත්ලජඉශරෆැංවීම ජදිරළණත්ජේ ේෝලළජේලිල ජහිතරජනඟලජ

වැංක ජතතුරජණළැංශු ජවවරයක්ෂජේ යරෆැංවීම 

 මු්වජඇේෙවූජේ ේෝලළජඅතුජසිකරලළජෙළත්ජණෆෂලජක්ෂේේත්රජඅධ්යරයජමළතේ්වජදීජසිදුකිරීම 

 

5.3.4. ොකෝපි 

 ණශතර ජ අන්තර්මධ්යජ ළණේේජ ේණ ්වජ ආශ්රිතජ ේතෝරළත්ජ ේෝයලජ ලළලන්ජ (Coffia sp.) හිජ

රියළළරීත්ලයජඇම්ම. 

 ිඩෙයළළරජතුජේ ේෝලළජප්රඝළරණයජඅත්ශෙළජෙෆලීම 

 නිර්ේේල්තජෙඳුන්ජේෝයලජවඳශළජජආේේයක්ෂජේවජේ ේෝපීටමජඇම්ම. 

 ේෝයලජෙෙරිජගු්වළජණළරයජවඳශළජBeauveria brassiana දිලීරයජභළිඩතළජකිරීම. 

 ේෝයලජෙෙරිජගු්වළජණළරයජවඳශළජනඟවීයජළරයන්ජිඩමර්රයජකිරීම 

 ේෝයලජෙෙරිජගු්වළජණළරයජවඳශළජඋගුක්ෂජනිර්මළණයජකිරීම 
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 ශ්රීජැංළේේජේෝයලජවඳශළජභූේෝලීයජෙර්යජප්රතිවහථමිළණරයජකිරීම 

 ිනේමෝර්ජේෝයලජලළලන්ජඇම්ම 

 ක්ෂජණෆරකුේජේෝයලජලළලජවඳශළජබීඟජඋෙයළරජයලහිකරවීම 

 ඇරබිළජ ේෝයලජ (Coffea arabica), ගුණළත්මභළලයජ වශජ ප්රධ්ළරජ ණලිේෙෝධ්ජ ශළජ ේරෝජ ල ජ

ප්රතිේරෝධ්යජෙෆක්ෂවීමජඇම්ම 

 ණශතර ජජඅතරමෆදිජජළණේේ,ජේණ ්වජජලළලජතුෂ,ජේතෝරළත්ජේෝයල (Coffia sp.)ජජලළජප්රේදෙජ

ඇම්ම. 

 මළතේ්වජණලත්රළජවහලළභළිඩජේවලරජතත්ලජය ේත්ජඇරබිළජේෝයලජලර්ධ්රයජශළජඅවහලෆන්රජමතජ

ළජපුහුණුජකිරීේේජක්රමේයහිජෙණම 

 ඇරබිළජේෝයලජළෙනිජලළලජවඳශළජක්රමේේෙයන්ජේව යළෙෆලීම 

 කුයළජණරිමළණජේෝයලජෙදිරජඋණරණයජලෆඩිදියුණුජකිරීම 

 

5.3.5. තන්වළල් (කරඳමුංගු) 

 තරවළ්වජණෆජමෆක්ෂළේ ජශළනියජවෙශළජිඩිඩධ්ජප්රේදෙජඇම්ම 

 මේශෝනීජ(කිරිඇ්ව)ජය ේත්ජණශෂජඋන්රතළැංයජවෙශළජරඳමුැංගුජලරණජඇම්මජ 

 රඳමුැංගු තලරණ තඇඟිලිජවකුණුජකිරීම 

 ඟවේණළෙරයජය ේත්ජඅඩුජඋන්රතළැංේේජරඳමුැංගුජප්රේදෙජයලන්ෙඳජක්ෂේේත්රජඅක්ක්ෂණය  

5.3.6. කරළඹු  

 ළජලර්ධ්ජේශෝර්ේමෝරජභළිඩතේයන්ජරළඹුජම්වජශ ෆනීමජඋත්ේත්ඟරයජකිරීම 

 මළතේ්වජප්රේේේේජලළරනුජෙරජරළඹුජේෙෝයන්හිජරළඹුජම්ව, රළඹුජරකරජජවශජේ ෂජලජ

අයැංගුජ අතයලයජ ේත්ව, රවළයනිජ වැංයුතිය, නිඟජ ශළජ නිඟජ වැංයුතිය, (Syzygium 

aromaticum L., Eugenia caryophyllata thunb) යලන්ෙඳජවැංවන්ෙරළත්මජිඩහේ්වණ 

5.3.7 වළදික්කළ 

 ලවළලළසිජලජවහලළභළිඩජලර්ණජණරීක්ෂණය 

 ශ්රීජැංළේේජවළදික්ෂළජඇ ජලජරවළයනිජවැංයුතියජශළජප්රතිඔක්ෂසිළරජගුණජනිර්ණයජකිරිමජ 

 වළදික්ෂළජේඩිජෆපීේේජඋණරණයජනිණෙජවීම 

 වළදික්ෂළජලජලළයලජඅතුජෙෆදීේමන්ජෙළජන්රළජණෆෂජශළජබීඟජණෆෂජයලන්ෙඳජක්ෂේේත්රජඅධ්යරය. 

 ේේගුිවජ ිඩණර්යළවජ මතජ ෙේධ්ජ වළදික්ෂළජ ලජ ම්වජ යලපීමජ ශළජ ඵජ ශ ෆනීමජ උත්ේත්ඟරයජ

කිරීම. 
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 අනුජනඟලජ ිඩෙයළලජ උණේයෝීකජරෆනීේමන්ජවළදික්ෂළජ ෆශෆණුජ ශළජ යලරික ජ වහලජ ේලරවජ

ලින්ජශඳුරළෆනීම. 

 වළදික්ෂළජ ම්වජ ශ ෆනීම,ජ ඵජ ශ ෆනීමජ ශළජ ළෂගුිවජ ේලරවහවීේජ ල ජ අනුූලලජ

වේමුහුර්තරයජකිරීම 

5.3.8. ොග රළකළ  

 ේ රළජඅයජතතුජජනිහණළෙරජවෙශළජතළෂණයජවැංලර්ධ්රය 

 ශ්රීජැංළේේජඇතිජේ රළජ ලරණජතතුජකිරීමජශළජ ලර්ධ්රය, අවහලෆන්රජශළජ රවළයනිජවැංයුතියජ

යලන්ෙඳජඅධ්යරය 

 ේ රළජ ේ රේණ තුජෘක යළජ (Ceroplastes sp.) ේ ජශළනියජවඳශළජ ප්රතිේරෝක්ජේ රළජ ෙර්ජ

ශඳුරළජෆනීම 

 ේ රළජ ආෙේධ්යන්ජ ේ ජ රවළයනිජ වැංයුතියජ යලන්ෙඳජ ණරීක්ෂණජ ණෆලෆත්වීමජ ශළජ ක්ෂේේත්රජ ඟළරජ

ෙෆැංකුලක්ෂජවහථමිළණරයජකිරීම. 

5.3.9. තබුත්  

 

 ශ්රීජ ැංළේේජ ජ බුත් (Piper betle) ඟළර්ළවහමජ ජ තතුජ ජ කිරීම,ජ ජ ක්ෂේේත්රජ ජ වැංවහථමිළණරයජකිරීම,ජජ

ඇම්මජශළජජවැංරෂණයජකිරීම. 

 අණරයරජගුණළත්මේේජබුත්ජනිහණළෙරයජවඳශළජප්රවහතජේවලරජමටම ේජයලන්ෙඳජඅධ්යරය. 

 බුත්ජලළේේජලර්ධ්රයජවශජඅවහලෆන්රජවඳශළජිඩ්වණජේණෝජප්රභලයක්ෂජේවජඅර්ධ්ජලේයන්ජ

ෙශරයජරරජෙජෙශයියළජභළිඩතේේජෙණමජඅධ්යයරයජකිරීම.ජ 

 බුත්ජභළිඩතේයන්ජඅයජතතුජෂජනිහණළෙරජනිණෙවීමජ 

 බුත්ජලළලන්හිජණළැංශු ජවළරලත්ජෙලජයලන්බිඹුජකිරීම. 

 බුත්ජලළේේජේණ ේශ රජභළිඩතයජයලන්ෙඳලජසිදුජරනුජෙරජඅධ්යයරයජ 

 ණළරේණරිජක්රමජ මගින්ජ බුත්ජ ලළේේජ ෙෆක්ෂීරියළජ ේ ෂජ පු්වලිජ ේරෝයජ ණළරයජකිරීමජ වඳශළජ

අධ්යරයජකිරීම∙ජ 

 බුත්ජලළේේජණලිේෙෝධ්ජවශජඒජවඳශළජසුදුසුජමර්ධ්රජක්රමජශඳුරළෆනීමජමගින්ජඅණරයරයජවඳශළජ

නිහණළදිතජබුත්ලජගුණළත්මයජආරක්ෂළජකිරීම∙ 

 බුත්ජ ලළේේජ තනිජණුජක්රමයජ වඳශළජ ේෙණළර්තේේන්තුජනිර්ේේල්තජ ේණ ේශ රජ ක රරයජ භළිඩතයජ

යලන්ෙෙජඅධ්යරයජකිරීම 

 ෙෆ්වජෘශයක්ෂජතුෂජබුත්ජේරෝණණජෙඬුජනිහණළෙරයජකිරීමජවෙශළජිඩිඩධ්ජේරෝණණජක්රමජඇම්ම.ජ 
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 බුත්ජේරෝණණජෙඩුජනිහණළෙරයජකිරීමජවෙශළජිඩිඩධ්ජප්රමළණයන්ේන්ජයුතුජේණ ්වජේලිජෆෙලිජ

ශළජේ හුජෙත්ජේලරජේලරමජඅයැංගුජෙඳුන්ජක රණජවැංවන්ෙරළත්මලජඇම්ම. 

 බුත්ජ ලර්ධ්රය, අවහලෆන්රජ ශළජ ගුණළත්මයජ ේේර්ජ වේප්රෙළයිජ සුෂැං-මුලළේේජ ෙණමජ

අධ්යරය. 

 ෙෆක්ෂීරියළ ේ ෂ පු්වලි ේරෝේේ රල ්රලණතළ වශ ේශේතුළරයන් යලන්ෙඳල අධ්යරය 

කිරීම. 

 ෙෆක්ෂීරියළ ේ ෂ පු්වලි ේරෝේේ වශ බුත් ලළේේ අේරකුන් ේරෝයන්ේ  ේයළ්තිය 

අධ්යරය කිරීම වශ සිතියේ ත කිරීම. 

5.3.10. ඉගුරු 

 ේණ ්වජලළලජය ේත්ජඉඟුරුජ(Zingiber officinale) ඟළර්ළවහමජඇම්ම. 

 ඉඟුරුජ ලජ ලර්ධ්රයජ වශජ අවහලෆන්රජමතජ ිඩිඩධ්ජ බීඟජ ඉඟුරුජ ලජ ජ ලයවහජ ලජ ෙණමජ (Zingiber 

officinale Roscoe). 

 ේණ ලිවෆක්ෂජමලුලජඉඟුරුජලළජකිරීමජවශජතමගින්ජඉඟුරුජරයිේවෝමේේජලර්ධ්රයජවශජඅවහලෆන්රජ

ේේරහිජඇතිලරජෙණම 

 ඉගුරු (Zingiber officinale) ලළේේ ලර්ධ්රය ගුණළත්මය ශළ අවහලෆන්ර ේේරහි ිඩිඩධ් ේවලර 

ප්රමළණයන්ේ  ෙණම අධ්යරය කිරීම  

 ේණ ලිවෆක්ෂජෙජතුජිඩිඩධ්ජෙරජප්රමළණජලලින්ජයුතුජනරේවෝමජෆෙලිජසිකරවීමජශළජඅවලෆන්රජයලන්ෙඳජ

ේව යළජෙෆලීම 

 

5.3.11 කශ 

 

 ශ්රීජැංළේේජශජලජජරවළයනිජවැංක ජවශජප්රතිඔක්ෂසිළරජගුණජනිර්ණයජකිරීම 

 ශ්රීජැංළේේජේලෂඳේණ ේ්වජණලතිරජශජකුඩුලජරවළයනිජශළජේභ තිජගුණජිඩහේ්වණය 

 ශ (Curcuma longa L.) ලළේේ ලර්ධ්රය ගුණළත්මය ශළ අවහලෆන්ර ේේරහි ිඩිඩධ් ේවලර 

ප්රමළණයන්ේ  ෙණමජඅධ්යයරයජ කිරීම  

 ශ (Curcuma longa L.) ලගළොේ ලර්ධන්ය ශළ අවහලෆන්න් ොකොරහි විවිධ ය වේපළෙන් 

ප්රමළණයන්ොගන් ය වේපළෙන්ය කිරීොේ බපම අධයයන්ය ත කිරීම 

 ශජඟළර්ළවහමජජතක්ෂරැවහජකිරීම, ක්ෂේේත්රජජවැංවහථමිළණරයජවශජේණ ්වජලළලජය ේත්ජඇම්ම. 
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5.3.12 ලෆනිළ 

 ශ්රීජ ැංළේේජ මධ්යමජ ණෂළතජ තුජ ලෆනිළජ ලළලජ පුළු්වකිරීමජ වඳශළජ ඇතිජ ශෆකියළලජ

ශඳුරළෆනීම 

5.3.13 ොලන්ත් 

 අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ යලන්ෙඳජ ණ ජ ේරෝණණජ අධ්යරයජ (ේ රළ,ජ ල්වණටම ළජ වශජ ේෙමුහුන්ජ

ේක රිවහ) 

 අන්රළසිජක්ෂෂුද්රජප්රඝළරණය 

 නරේවෝමජභළිඩතේයන්ජඅන්රළසිජලර්ධ්ජප්රඝළරණය 

 අන්රළසිජේඩිේේජකිරුෂජභළිඩතේයන්ජලර්ධ්ජප්රඝළරණය 

 ජණළැංශු ජනඟලජිඩිඩධ්ත්ලයජපුේරෝථමිරයජකිරිමජවඳශළජසුදුසුජනිර්රළයජශඳුරළජෆනීම 

 අණරයරජෘෂිර්මජේභෝජලළරරජේ ිඩජමශතුන්ේ ජණන්ේෙෝධ්රළජභළිඩතයජවශජඒජයලන්ෙඳජ

ෙෆනුලත්භළලයජතළක්ෂිවජශළජආර්ථිමයජඅධ්යයරයක්ෂ. 

 අණරයරජෘෂිේෙෝජවඳශළජමළතේ්වජදිවහත්රික්ෂයජතුජේේරරජේලතුජලළජආෙර්රය 

 අණරයරජෘෂිජේෙෝලජඵෙළම්තළලයජවඳශළජආන්තිජළගුණේේජෙණම 

 අවහලෆන්රජලෆඩිජේේශීයජේක රිවහ,ජෙේධ්ජවළදික්ෂළජවශජෙේධ්ජේ රළජණෆෂජනිහණළෙරය 

 

5.4ජණර්ේේණජඅැංේේජඅේරකුත්ජළර්යයන්ජලජලර්ධ්රයජ 

 

5.4.1. ඟළතිජකුරුඳුජණර්ේේණජශළජපුහුණුජමධ්යවහථමිළරේේජවැංලර්ධ්රජළර්යයන්ජ 

 යිඩෙයළජ අැංේේජඋඩුමශේ්වජ අධ්යක්ෂතුමළේ ජළර්යළජවශජළර්යළජ යුතුජවඳශළජ

ඉදිකිරිමජනිමජකිරීම 

 UV ෙෘයජලර්ණළලලීක්ෂයජක දීජෆනීම. 

 

 

5.4.2 තඅතුරුජලළජශළජබුත්ජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරේේජවැංලර්ධ්රජළර්යයන් 

2018 ත ලර්ොේ ත න්ළරේම ත අුරරු ත ලගළ ත ශළ ත බුත් ත පර්ොේණ ත මධයවහථළන්ොේ ත සිදුකරන් ත ෙ ත වංලර්ධන් ත

කළර්යයන් 

 ප්රජජධ්ළරජමළර්ය ජජයළෙෙජලෆ ජඉලත්රජරලජලෆ ක්ෂජවහථමිළණරයජකිරීම.ජ(ිඩයෙමජරු.ජ190,000.00) 
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 අඩිජ12ක්ෂජණෂජබිේජීනරුලක්ෂජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජේය ෙළජභූක ජඅැංරණයජසිදුරරජදී.ජ(ිඩයෙමජ

රු.ජ53,000.00) 

 ණ%ජජධ්ළරජ ණර්ේේණළළරය ජ යලකරණසින්ජ ේ ිඩණජ ළර්යළය ජ වශජ රලජ ණර්ේේණළළරජ වඳශළජ

ේ යරෆගි්වක්ෂජඉදිරරජදී.ජ(ිඩයෙමජරු.7,000,000.00)  

 අඩිජ 10ක්ෂජ ෆඹුරුජ වශජ අඩිජ 5ජ ිඩහේභේයන්ජ යුතුජ ණ්වේෙෝරුජ  ෆැංකියක්ෂජ වහථමිළණරයජරරජ දී.ජ

(ිඩයෙමජරු.ජ43,000.00) 

 ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජවඳශළජරලජේ ටමකරලක්ෂජවහථමිළණරයජරරජදී. 

 බුත්ජලළලක්ෂජකිරීමජවඳශළජබිේජවෆසීමජරරජදී.ජ(ිඩයෙමජරු.37,000.00) 

 අධ්යක්ෂජ(ණර්ේේණ) ජළර්යළයජේලන්ජකිරිමජසිදුරරජදී. 

 ේණ ්වජරෆලතජ ලළජ ජ කිරිමජ වඳශළජ අක්ෂරජ 5ජ භූක යජ ජ අඩිජ 3Xජ අඩිජ 3Xජ අඩිජ 3ජ ලල්වජ 320ක්ෂජ

්ණලරජදී.ජ(ිඩයෙමජරු.64,000.00) 

 ේක රිවහජවශජබුත්ජමේජළජඋෙයළරයක්ෂජඇතිජකිරීමජවඳශළජබිේජවෆසීමජරරජදී. 

 

5.4.3 තමළරොල් තමධයම තපර්ොේණ තමධයවහථළන්ොේ තවංලර්ධන් තකේයුුර. 

 ඟළතිජකුළුෙඩුජඅරේණහිජේත රතුරුජමධ්යවහථමිළරයජයලහිකරවීම. 

 ළර්යමණ්යජනිජනිලළවජවඳශළජණලතිරජමළර්යජවැංලර්ධ්රයජකිරීම. 

 රලජරවළයරළළරජණරිරේේජරලජලෆසිකින්ජවැං ර්ණයක්ෂජවහථමිළයලතජකිරීම. 

 ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරජණරිරයජල ළජඅඩිජ3000ජණමණජලෆ ක්ෂජඉදිකිරීමජවශජලෆ ල්වජතලදුර ත්ජදිගුජ

කිරීමජවඳශළජද්රලයජක දීජෆනීම. 

 ළර්යළජ යුතුජණශසුජකිරීමජවඳශළජේ්වරළළරයක්ෂජයලහිකරවීම. 

 ේක රිවහජක්ෂිවජමෆෂවීේේජේරෝය, ණත්රජකුයළජවීේේජේරෝය, ේවක න්ජමෆෂවීේේජේරෝයජවශජ

රළඹුජේ ෂජඅැංමළරයජයරජේරෝජණළරයජවඳශළජණත්රිළජයලන්ේයජකිරීම. 

 ේක රිවහජප්රේේිවජආෙර්රයජවඳශළජක්ෂේේත්රජවහථමිළණරයජකිරීම. 

 ණළැංශු ජතළක්ෂණේේදීජඋෙයළරයජවඳශළජ්වජණළේජඉදිකිරීම. 

 රලජරවළයරළළරයජවඳශළජරලජලෆසිකිලිජණේධ්තියක්ෂජතෆනීම. 

 රවළයනිජද්රලයජවශජඋණරණජක දීජෆනීමජ-ජpH මී රය, මන්වන්ජලර්ණජව ශරජආදිය. 

 BT / 01ජශළජBT / 02ජළර්යමණ්යජනිජනිලළවජවඳශළජමළර්ජඉදිකිරීම. 
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5.4.4 ල්වයල ජණ ජේරෝණණජණර්ේේණජමධයවහථළන්ය තුර තවංලර්ධන් තක්රියළලලිය ත 

 ළර්යළලීයජප්රතිවැංවහරණයජකිරීම. 

 ණර්ේේණජජමධයවහථළන්ය තතුජලළශරජඅලුත්ලෆඩියළල. 

 අඩිජ18ජ*ජ60ජජප්රමළණේේජරලජෙෆ්වජමඩුජේෙක්ෂජවෆදීම. 

 තලළන්ජළර්යළේේජබිමජ යි්වජකිරීම. 

 

 

5.4.5 කුණ්යවළේ්වජඋණජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජතුජණශතජවඳශන්ජවැංලර්ධ්රජ යුතුජ2018ජලර්ේේදීජ

සිදුරරජදී. 

 ණර්ේේණළළරයජලෆඩිජදියුණුජකිරීම, ළර්යළයජශළජමුරජළමරයජ යි්වජකිරීම 

 ණෆෂජෘශජේෙක්ෂජඉදිරජඅලවන්ජරරජදි 

 ිඩයරජමතක්ෂජඉදිරජඅලවන්ජරරජදි 

 රලජණෆෂ ෘශජේෙක්ෂජඉදිරීම ජබිේජවෆසීමජසිදුරරජදි 

5.4.5.1ජයළික තප්රෙර්ණ තශළ තලෆඩමුළු 

ප්රළථමික ජර්මළන්තජඅමළතයැංේේජවශේයෝයජඇතිල, දිවහත්රික්ෂජමටම ක න්ජවශජඟළතිජමටම ක න්ජණෆලෆත්වූජ

සියලුමජ ප්රෙර්ණජවඳශළ, ණසුජ අවහලණුජතළක්ෂිවජ අැංයජ ප්රධ්ළරජ ෙළයත්ලයක්ෂජවෆණම්ය.ජ උෙළ.ජ Profood 

propack ප්රෙර්ණය, INCO- BMICH, ේ ෂඹ. 

5.4.5.2 මළරොල් තමධයම තපර්ොේණ තමධයවහථළන්ොේ තඅොන්කුත් තකේයුුර 

1. ඖක්යජ ේශෝජ ආශළරජ ේෙෝජ ේවජ ලෆෙත්ජ ලරජ ේෙෝජ ලර්ජ 34ජ ක්ෂජ වඳශළජ යජ ිඩෙයළත්මජ ෙත්ත, 

ඒලළේේජභළිඩතයන්ජවශජඅරළතජවැංලර්ධ්රයජවඳශළජයතළජයලන්ෙඳජිඩවහතරජඅයැංගුජේණ තජ(ඉැංග්රීසිජමළධ්යය)ජ

මුද්රණයජකිරීම. 

2. 2018ජඔක්ෂේතෝෙර්ජමවජ18ජලරජදිරජඅණරයරජෘෂිජේභෝජයලන්ෙඳජලළර්ෂිජවමුළුලජන්ේර රුලජණෆිනජ

ඟළරජවේණත්ජමධ්යවහථමිළරේේදීජතතිරවළරජේෙෝජලළලජමගින්ජගුණළත්මජනිහණළෙරයක්ෂ”ජේත්මළලජය ේත්ජ

වළර්ථමිලජණලත්ලරජදී.ජතහිදීජමශළඝළර්යජබුේධිජමළරේබ්ජමශතළජිඩසින්ජවැංවහරණයජරරජෙජණළැංශු ජවශජ

ළජේණෝණ, ෘෂිජිඩෙයළලජශළජළජිඩෙයළල, ණහඝළත්ජඅවහලනුජතළක්ෂණය, ආර්ථිජිඩෙයළලජවශජණෆිනජ

වැංරක්ෂණජ යරජ අැංයන්ජ ලේයන්ජ ප්රධ්ළරජ ිඩයජ රුණුජ ශතරක්ෂජ ය ේත්ජ සියලුජ ේව යළජ ෆනීේජ අයැංගුජ

ණර්ේේණජණත්රිළජ22ක්ෂජඉදිරිණත්ජරරජදී. 
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3. ේවේලළජ පුහුණුජමධ්යවහථමිළරයජ මගින්ජවැංිඩධ්ළරයජරරජෙජ පුහුණුජ ලෆයව ශන්ජ ලජ වේණත්ජ ෙළයයින්ජ

ේවජ වශභළීකජ වූජ අතර, අයජ තතුජ කිරීමජ කිරීේේජ නිහණළෙරජ වඳශළජ ප්රළේයෝගිජ පුහුණුජ ලෆයව ශන්ජ

කිහිණයක්ෂමජණසුජඅවහලනුජතළක්ෂණජඅැංේේජවශභළගිත්ලේයන්ජවළර්ථමිලජණලත්ලරජදී. 

4. පුහුණුජ ලෆයජ ව ශන්ජ ණෆලෆත්වීම:ජ අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ලයළ්තිජ නිධ්ළරීන්ජ වශජ

අේරකුත්ජ නිධ්ළරීන්ජ වඳශළ, ිඩහලිඩෙයළජ සිසුන්ජ (ලයඹජ ිඩහලිඩෙයළය, ඌලේල්වවහවජ ිඩහලිඩෙයළය, 

ේ්රළේෙිවයජ ිඩහලිඩෙයළය, රුහුණුජ ිඩහලිඩෙයළය, රඟර ජ ිඩහලිඩෙයළය)ජ ිඩෙළතළජ පුහුණුජ මධ්යවහථමිළරජ

මගින්ජ වේෙන්ක්රණයජරරජ ේ ිඩජ ණ්යළයේජ ශළජ අේරකුත්ජ ේ වීන්ජ වඳශළ, ේලරත්ජ සිසුන්ජ වඳශළජ

(ණළවෆ්ව, ේ ිඩණල්ව, ආදිය). 

5.ජ ිඩහලිඩෙයළජ සිසුන්ේ ජ අලවළරජ අධ්යරජ ලයළණෘතිජ වඳශළජ ෙළහිරජ අක්ක්ෂජ ලේයන්ජ අක්ක්ෂණයජ ශළජ

උණේෙවහජෙළජදීම. 

6.ජ රළරළේශේන්යල ජ ශ්රීජ ැංළජ ප්රක තිජආයතරේයහිජ වමළේෝඝරජක කරජ වළමළජිේයකුජ ේවජවමළේෝඝරජ

රැවහවීමජවඳශළජවශභළීකජිඩම. 

7.ජේ වීන්ේන්ජෙළත්ජණළැංශු ජවළේණජිඩහේ්වණයජරජනිර්ේේජඉදිරිණත්ජරරජදී. 

8.ජිඩහලිඩෙයළය, ේලරත්ජආයතරජශළජණළව්වලජසිසුන්ජවඳශළජඒළෙේධ්ජළජේණෝජෂමරළරණයජ

යලන්ෙඳජවශජඅේරකුත්ජප්රේයෝගිජපුහුණුජවෆසිජණෆලෆත්වීම. 

9.ජේෙෝජවළයරජවශජඅේරකුත්ජවැංලර්ධ්රජ යුතුජවඳශළජවශභළගිජිඩම. 

10.ජණෆෂජනිහණළෙරජලෆයව ශර: 

2018ජලවේර්ජදීජේක රිවහජණෆජ5500ජක්ෂජණමණජනිහණළෙරයජෂජඅතරජේක රිවහජණෆජ4000ජක්ෂජවශජේක රිවහජ

අතුජෆෙලිජ2500ජක්ෂජණර්ේේණජ යුතුජවඳශළ, මළතේ්වජවශළරජඅධ්යක්ෂජළර්යළය, කුණ්යවළජඋණජ

ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරය, ේම රරළජප්රෙර්ණය, ASEAC 2018ජප්රෙර්ණයජවශජයල තජේ වීන්ජවඳශළජ

නිකුත්ජරරජදී.ජ අරළතජළජනිහණළෙරජරියළලලියජශළජ ණර්ේේණජ යුතුජවඳශළජ ඉතිරිජණෆජේය ෙළජ

ෆේන්.ජණර්ේේණජළර්යයන්ජවඳශළජිඩිඩධ්ජදිවහත්රික්ෂජලලින්ජතතුජරරජෙජළජේ  වහජඋේණේයෝීකජ

රජනික න්ජේ රළජණෆෂජ595ජක්ෂජණමණජෙේධ්ජරජඇත.ජ 

5.4.6. උණේේරජේවේලළ 

පර්ොේණ තොවේලක තමු ල් තවිසින් තපලත්ලනු තබන් තපුහුණු තලෆඩවේශන් 
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ොග වීන්/ තශියයන්/ තනිධළරීන් තවඳශළ තිශොග ඩ තකුරුඳු තපර්ොේණ තමධයවහථළන්ය තවිසින් තපලත්ලනු තබන් ත

පුහුණු තලෆඩවේශන්. 

ළජරළමුලජ  පුහුණුජලෆයව ශන්ජණරජ වශභළීකජව ලන්ජණරජ 

දිරජ05ජ 16 213 

දිරජ02ජ 03 ජජ93 

දිරජ01ජ 03 190 

දිරජ½ජ 02 ජජ48 

තකුරල  ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත24     ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත544 

අුරරු ත ලගළ ත ශළ ත බුත් ත පර්ොේණ ත මධයවහථළන්ය ත විසින් ත 2018 ත ලර්ය ත ුරෂ ත ෙෆණුම ත ශළ ත රළක්ණ ත පුහුණුල ත

බළදුන් ත තලෆඩවේශන් 

අණරයරජෘෂිජේෙෝජවේෙන්ධ්ලජෙළදුන්ජපුහුණුජලෆයව ශන්  15 

වශභළීකවූලන්ේ ජවැංයළලජ(ේ වීන්,ජලලන්රන්)    372 

දුරථමිරයජශරශළජඋණේෙවහජෙළත්ජවැංයළල    118 

අතුරුලළජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජේලතජණෆක ණජඋණේෙවහජෆබලන් 103 

ලල්පිේ ත පේක ත ොරෝපණ ත මධයවහථළන්ය ත විසින් ත 2018 ත ලර්ය ත ුරෂ ත බළදුන් ත ෙෆනුම ත ශළ ත රළක්ණ ත පුහුණු ත

ලෆඩවේශන් ත 

ෙළදුන්ජපුහුණුජලෆයව ශන්ජණර     05 

වශභළීකජවූලන්ජ(ජේ වීන්,ජලලන්රන්ජශළජසිසුන්)    178 

දුරථමිරයජශරශළජේත රතුරුජෙළන්රළජෙජයලරිව   500 

ණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරයජේලතජණෆක ණජඋණේෙවහජෆබලන්   750 
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මළරොල් තමධයම තපර්ොේණ තමධයවහථළන්ොේ තොග වීන් ත/ තසිසුන් ත/ තනිධළරීන් තවඳශළ තපුහුණු තලෆඩවේශන් 

කණ්ඩළයේ                 කණ්ඩළයේ තවංඛ්යළල ත      වශභළගී තව තමුළු තවංඛ්යළල 

ේ ිඩජණ්යළයේ                         08                               348 

වරවිඩජසිසුන්                                    14                               473 

ළර්ක ජිඩෙයළලජසිසුන්             13                               423 

ණළව්වජලලින්ජසිසුන්                        11                             1362 

ේලරත්ජනිධ්ළරීන්                        02                                 32 

තතුල                                               48                             2638 

ළර්ක ජපුහුණුජකිරීේජ(මළවජ2ජ ජලයළ)ජමළතේ්වජමධ්යමජණර්ේේණජමධ්යවහථමිළරේේදීජණලත්ලරජෙජඋණළධිජ

අේ්ක්ෂජණර්ේේණජලයළණෘති 

අැංය                        උණළධිජඅේ්ක්ෂ               In-plant training              ළර්ක ජපුහුණුල 

                                                      ණර්ේේණ 
ණවජශළජළජේණෝණජඅැංය                          01   

ළයිජිඩේයළලජශළජළජනිහණළෙරජඅැංයජජජජජජජජ01   

ණසුජඅවහලනුජතළක්ෂණජඅැංයජ         ජජජජජජජජජජජ  05   

සියලුජඅැං                 ජජජජජජජජජජජජජජ  ජජ06       ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ02 

ජතතුල                            ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ    ජ07      ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ06  ජජජජජජජජජජජජජ  ජ02ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ                    

රපලළහිනී තවශ තගුලන්විදුලි තලෆඩවේශන් 

1.ජගුලන්ජිඩදුලිජලෆයව ශන්ජ2ජක්ෂජවශජ“වෆගව නුජශලනු”ජරණලළහිනීජලෆයව ශන්ජ2ජක්ෂජණිනතජරජඇත 

2.ජේණ ලිජෙ ජභළිඩතළජරක න්ජඉඟුරුජලළලජවඳශළජතළක්ෂණයජහුලමළරුජකිරීමජගුලන්ජිඩදුලිජලෆයව ශන්ජ06ජ

ක්ෂජවශජතක්ෂජරණලළහිනීජලෆයව ශරක්ෂජවශජIPNM මතජසිදුජරරජදි. 

2018 ලවර තුරදී තන්ළරේම තඅුරරුලගළ තශළ තබුත් තපර්ොේණ තමධයවහථළන්ොේ තනිධළරින් තවශභළිරව තොද්ීයය ත

/ තවිොද්ීයය තපුහුණු තලෆඩවේශන් ත තශළ තලෆඩමුඵ 

 

01. තවහ.අයි.සී.සි්වලළජ ජ (වශළරජ අධ්යක්ෂජ / ණර්ේේණ)ජ ිඩෙයළත්මජ ේ්වරජ ක්රමයජ යලලිෙෙජ

ලෆයව ශර ජවශභළගිලරජදී.ජණලත්ලරජේේේජජ2018ජමළර්තුජ19,20ජවශජ21ජජයරජදිරයන්හිදීජ
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ෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුල ජඅයත්ජඉබ්ෙළමුලජෙතේ්වේ යජයලහිිනජවීජණර්ේේණජශළජවැංලර්ධ්රජ

ආයතරේේදීය.ජවැංිඩධ්ළරයජරරජේේේජ ජේ ෂඹජ07,ජශ්රීජැංළජෘෂිළර්ක ජප්රතිණත්තිජවභළලජ

ිඩසිනි. 

02. තවහ.අයි.සී.සි්වලළජ (වශළර අධ්යක්ෂජ /ජ ණර්ේේණ),ජ ඩී.තේ.වී.පී.දිවළරළයජ (වශළරජ අධ්යක්ෂජ /ජ

ණර්ේේණ),ජආර්.ඒ.ඩී.ඒ.ආර්.ඒ.රණසිැංශජ (වශළරජඅධ්යක්ෂජ /ජණර්ේේණ),ජයබ්.තේ.ජඝන්ද්රරත්රජ

(ණර්ේේණජ ශළජ වැංලර්ධ්රජ වශළර), ේක්ෂ.වි.පී.ළන්තජ (ණර්ේේණජ ශළජ වැංලර්ධ්රජ වශළර), 

තේ.ඩී.තවහ.ධ්ර්මරත්ර (වැංලර්ධ්රජනිධ්ළරි) ජළගුණජිඩණර්යළවජල ජඅනුතජවීමජයරජමළතෘළලජ

ය ේත්ජ ලෆයමුළුල ජ වශභළගිිඩය.ජ 2018ජ 05.26ජ වශජ 2018.05.31ජ යරජ දිරයන්ජ ලදීජ මළතේ්වජ

අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුල ජ අයත්ජ ේවේලළජ වැංවහරණජ පුහුණුජ ආයතරේේදීජ ේමයජ

ණලත්ලරජදී.ජඅනුග්රශයජෙක්ෂලරජේේේජෙත්තරමු්වේ්වජයලහිිනජැංළජඟනි ආයතරයයි. 

 

5.4.7. තණලිේෙෝධ්ජශළජේරෝජණළරය 

ණෆිනජවැංරක්ෂණජේවේලය 

1.ජ ේ වීන්ේ ජඉ්වලීමජමතජේ ිඩජපුහුණුලජණැංතිජ05ජක්ෂ, ක්ෂේේත්රජදිරජ03ජක්ෂජවශජක්ෂේේත්රජඝළරිළජ07ජක්ෂජ

ණලත්ලරජෙජඅතරජඔව න්ේ ජණෆිනජවැංරක්ෂණජෆ ළුජවඳශළජසුදුසුජිඩවඳුේජෙළජදීජඇතජ 

2.ජදිවහත්රික්ෂජ09ජජලයළ්තිජළර්යජමණ්යයජිඩසින්ජවැංිඩධ්ළරයජරරජෙජේෙෝජවළයරජ09 (රත්රපුර, 

්ව, ෙදු්ව, ේම රරළ, ේණශ, ේ ෂඹ, ේණ ේෂ න්රරුල, මශනුලර)ජදීජණන්ේෙෝධ්ජේරෝජෆ ළුජ

වඳශළජණළර්ලරුලන් ජසුදුසුජිඩවඳුේජෙළජදීජඇතිජඅතරජෘෂිජඅණරයරජේභෝජලජමලිජණන්ේෙෝධ්ජශළජ

ේරෝජෂමණළරණජඋණළයජමළර්ජයලන්ෙඳජේේරජණලත්ලරජදී. 

3.ජ ේම ණරළ, ෙණ්යළරේලජළළජ ලයළ්තිජනිධ්ළරීජ ේ ටමඨළයජවශජ ේම ණරළජ ලෆ්වලළයජයරජ

වහථමිළරලජේක රිවහජඉක්ෂමිවන්ජමෆෂවීේේජේරෝයජෂමරළරණයජකිරීමජවඳශළජතළක්ෂිවජඋේණේරජ

ේවේලළජවශජනිර්ේේල්තජදිලීරජරළජ834,000.00ජෙළජේෙරජදී. 

4.ජගුලන්ිඩදුලිජලෆයව ශන්ජේෙජවඳශළජවේණත්ජෙළයේයකුජේවජවශභළීකජවීමජ(රවමැංඟරීජ-ජITN තසහතේ)ජ

ේක රිවහජඉක්ෂමන්ජවශජේවක න්ජමෆෂවීේේජේරෝජවඳශළ. 

5.ජේක රිවහජක්ෂිවජමෆෂවීේේජේරෝය, ණත්රජකුයළජවීේේජේරෝය, ේවක න්ජමෆෂවීේේජේරෝයජවශජරළබුජ

ේ ෂජඅැංමළරයජයරජේරෝජණළරයජවඳශළජණත්රිළජයලන්ේයජකිරීමජ 
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6.ජ මශනුලර, කුරුණ, මළතේ්ව, ්වජයරජ දිවහත්රික්ෂජලජණලත්ලනුජෙරජවළදික්ෂළජණත්රජණතරජ

ේරෝයජෂමරළරණයජයලන්ෙඳජතළක්ෂිවජඋණේේරජේවේලළලජවෆණම්මජවශජඅක්ක්ෂණයජකිරීම. 

7.ජඅණේ ජවෘජුජදුරථමිරජමළර්ජඔවහේවේජමතුජරරජෙජළජආරක්ෂණජෆ ළුජ500ජ ජඅධිජවැංයළලක්ෂජ

වඳශළජේයෝයජිඩවඳුේජෙළජදීජඇත. 

ලගුල5.4.7.1: ණෆිනජවැංරක්ෂණජේවේලයජය ේත්ජ 2018ජ ලර්ේේදීජණලත්ලරජෙජක්ෂේේත්රජ ඝළරිළ, පුහුණුජ

ණන්තියජවශජක්ෂේේත්රජදිරජවැංයළලජ 

ොබෝගය ොරෝගය/පලිොබෝධය ත       පුහුණු තවංඛ්යළල         

 

පුහුණුල ත වඳශළ ත

වශභළගීවලන් තවංඛ්යළල               

ක්ොේර ත

දින් ත

ගණන් 

ක්ොේර ත

කළරිකළ ත

ගණන් 

ේෝයල මයජේරෝය     ජජ01 

       

ේක රිවහ ණත්රජකුයළජවීේේජේරෝය   ජජජජජජජජජජජජ03  250  03 06 

 ේවක න්ජමෆවීම ජජජජජජජජජජජජජජජ      

 ඉක්ෂමන්ජමෆවීම      

 ණත්රජඅැංමළරය      

 ඳජිඩදින්රළ      

අේරකුත්ජ 

අණ:ෘෂි:ජ 

ේෙෝ 

ණසුජඅවහලනුජශළනිජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ02 

අලමජකිරීම       

 200    

තකුරල  ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත05  450  03 07 

 

5.4.8ජණර්ේේණජඅැංයජමගින්ජනිකුත්ජරරජෙජේරෝණණජද්රලය. 

අයිතමය                     ජජජජජජජජජ ප්රමළණයජ 

 

ේක රිවහජ                                      12000 

කුරුඳු තබීය                                        2919 

කුරුඳු තඅුර තකෆබලි                             1479 
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5.4.9. වශේයෝගිතළජණර්ේේණජශළජවැංලර්ධ්රජලයළණෘතිජ 

1. විලේරෝණළයයන්ජ වශජ ේේගුිවජ ිඩණර්යළවජ වඳශළජ අනුතවීම, නඟලජ ිඩිඩධ්ත්ලජ වැංරක්ෂණයජ ශළජ

භළිඩතය,ජශ්රීජැංළේේජෘෂිජණරිවරජණේධ්ීනන්ජතුෂජරියළත්මජකිරීම. 

 

විහලවිෙයළ තශියයන්ොේ තපර්ොේණ තලයළපෘි තඅධීක්ණය  

1.ජසීඝ්රජණෆෂජනිහණළෙරයජවෙශළජබුත්ජරිකිලිජලර්ධ්රයජකිරීම ජේණ ේශ රජවශජණළැංශු ජේතතමරේේජෙණම.ජ

ඩී.ජඒ.ජලයි. ිඩක්රමරළයජ (ශ්රීජැංළජලයඹජිඩහලජිඩෙයළය), තච්.ජතේ.ජපී.ජඒ. සුභසිැංශ,  තච්.ජඒ.ජයබ්.ජතවහ. 

ගුණති, ේක්ෂ.ජතච්.ජතේ.ජඅයි.. රුණළරත්ර. 

2.ජඋවවහජගුණළත්මේේජබුත්ජරිකිලිජනිහණළෙරයජවෙශළජබුත්ලෆේ්වජවළර්ථමිජලර්ධ්රයජේේර්ජණෆජසි ලර 

ල යලරිඩම ජසුදුසුජජක රණයන්ජඇම්ම.ජජවි.ජඩී.ජඩී.ජපී.. කුමළරි (ශ්රීජැංළජලයඹජිඩහලජිඩෙයළය), තච්.ජතේ.ජපී.ජඒ. 

සුභසිැංශ,    .ජඒ.ජතච්.ජතේ. ේශේරත්. 

3.ජිඩිඩධ්ජේණ ේශ රජලර් මගින්ජේක රිවහජලජම්වජඇතිවීම උත්ේත්ඟරයජකිරීමජශළජඅනුළමීජර්වජලර්ධ්රයජ

ේේර්ජෙණම. ජතේ.ජපී. ේ ෂඹේ  (ශ්රීජැංළජලයඹජිඩහලජිඩෙයළය),ජතච්.ජතේ.ජපී.ජඒ.. සුභසිැංශ,  තච්.ජඒ.ජ

යබ්.ජතවහ. ගුණති.ජ 

4.ජඋවවහජතත්ලේේජරිකිලිජනිහණළෙරයජවෙශළජබුත්ජලෆ්වජලර්ධ්රයජේේර්ජිඩිඩධ්ජේණ ේශ රජලර්ජලජෙණම.ජ

තච්.ජතේ.ජතවහ.ජතන්. ේශේරත් (ශ්රීජැංළජලයඹජිඩහලජිඩෙයළය),ජතච්.ජතේ.ජපී.ජඒ. සුභසිැංශ, තච්.ජතේ.ජඅයි.ජේක්ෂ. 

ේශේරත්ජ 

5.ජළෙනිජණළැංශු ජආරජය ේත්,ජේක රිවහජේරෝණණජද්රලයජනිහණළෙරයජවෙශළජඳජරිකිලිජණෆයන්හිජලර්ධ්රජ

වළර්ථමිත්ලයජඅධ්යයරය.ජක වහලර්ජරක වහජ(ෆිවයජිඩහලජිඩෙයළය), තච්.ජතේ.ජපී.ජඒ. සුභසිැංශ, ආර්.ජතේ.ජසී.ජ

තවහ. රත්රළය. 

 

5.4.10. ත2018ජලර්යජතුෂජණර්ේේණජඅැංයජිඩසින්ජඋණයරජෙජආෙළයේ 

2018ජ ලවරජ තුදීජ රළරේමජ අතුරුලළජ ශළජ බුත්ජ ණර්ේේණජ මධ්යවහථමිළරයජ මගින්ජ ේෙෝජ අවහලනුජ /ජ

තළක්ෂිව ප්රළරජජඅේිඩේයන්ජජත්ජආෙළයම 
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ල්වයල ජණ ජේරෝණණජණර්ේේණජමධයවහථළන්ය තමිරන් ත2018 තලර්ය තුරදී ත්පයළ තඇි තඅෙළයම ත 

 

අෙළයමජෆේෙරජමළර්යජ(ිඩකිණීයේමජතුලින්ජ)  

ප්රමළණයජ ණෆෂජමගින්ජ ජිඩයන්ජේක රිවහජජ

ේේව්වජ වශජ

තෆඹිලි 

ජතළක්ෂිවජජජජජජ

ප්රළරජ 

භළණ්යජ

ේලන්ේේසිේයන්ජ 

 

ජජමුළුජඅෙළයමජ 

මුළුජප්රමළණය 389,8561.00 62,100.00 13,935.00 14,670.00 3,989,266.00 

 

නියෆදි තපරීක්ළොලන්, තපෆෂ තඅොවිොයන් තිශොග ඩ තකුරුඳු තපර්ොේණ තමධයවහථළන්ොයන් ත්පයළගන්න්ළ ත

ෙ තආෙළයේ ත 

වළේපල් තලර්ගය  ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත තප්රමළණය       ත ත ත ත තඉපෆයීේ තරු. 
පී.ජ තච්.ජ ශළජ ිඩෙයුත්ජ වන්රළයජ
තළල 

      123 12,300.00 

NPK ණරීක්ෂළලජශළජිඩහේ්වණය 132   92,400.00 
Bar ණරීක්ෂළල 1 3,400.00 
ේත්වජප්රතිතයජණරීක්ෂළලජ 12 9,000.00 
ඟජරියළළරීත්ලජණරීක්ෂළල 68 30,600.00 
ව්වසර්ජණරීක්ෂළලජ 3 2,250.00 
GCMSජණරීක්ෂළල 24 72,000.00 
මුළු තප්රමළණය 363 221,950.00 

 

අයිරමය ලටින්ළකම ත(රු) 

ේණ ්ව 18,76,835.ජ91 

බුත්ජේ ෂ 35,961.68 

බුත්ජෙඬු 1,20,520.00 

අන්රළසි 28,481.00 

ේේව්ව 2,762.50 

කුරුඳුජණෆ 17,550.00 

තළක්ෂිවජප්රළර 41,470.00 
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ේරෝණණජද්රලයජිඩකිණීයේේමන්ජෆබජආෙළයම 

ොරෝපණ තද්රලය තලර්ගය  ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත ත තප්රමළණය  ත ත ත ත ත ත ත ත ත තඉපෆයීම තරු. 

ෙඬුජෆෙලි 1,479 44,370.00 

බීඟජණෆෂ 2,919 37,947.00 

තකුරල 4,398 82,317.00 

 

5.5ජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජලජආර්ථිජශළජඅජේිඩරණයජවේෙන්ධ්ජණර්ේේණ 

5.5.1ජඅධ්යයරජශළජවමීක්ෂණ 

5.5.1.1 වළදික්ෂළජණත්රජණතරජේරෝයජණළරය ජන්රළජෙජරියළමළර්ජලජවඵතළලයජඇම්මජවඳශළජ

ලරජණසුජිඩණරේජවමීක්ෂණය. 

වළදික්ෂළජයනුජප්රධ්ළරජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජ 5ජඅතුරින්ජඵක්ෂජලරජඅතරජඵයජශ්රිජළැං යජආර්ථිය ජරු.ජ

ක ලියරජ2500ජ ජලෆඩිජිඩේේජිඩනිමයක්ෂජලළර්ෂිලජගළරජේෙනුජෙයි.ජශ්රිජැංළේේජවමවහථමිජවළදික්ෂළජ

ලළජ ලණවරියජ ේශක්ෂ යළරජ 2589ජ ක්ෂජ ණමණජ ේේ.ජ ේමමජ ලළලජ ප්රධ්ළරජ ලේයන්ජ ේක්ෂන්ද්රතජ ිඩජ ඇත්ේත්ජ

මශනුලරජ දිවහත්රික්ෂයජ ශළජ ඵහජ අල ජ ප්රේේජ ලයි.ජ මතජ ළසීමළේේජ දීජ ජ වළදික්ෂළජ ර්මළන්තේේජ සිදුව ජ

බිඳලෆිනම ජඵක්ෂජේදතුලක්ෂජේවජවෆනුේේජප්රධ්ළරජලේයන්ජමශනුලරජදිවහත්රික්ෂේේජවළදික්ෂළජලළලන්ජ

ේලතජ ිඩළජ ලේයන්ජ ශළනිජ ණමුණුජ ලරජ ෙජ වළදික්ෂළජ ණත්රජ ණතරජ ේරෝයයි.ජ 2014ජ ලර්ේේජ දීජ ේමමජ

ේරෝේේජ උණරිමජ ශළනියක්ෂජ ේණන්නුේජ රණජ ෙජ අතරජ වළදික්ෂළජ වහජ 2000ජ ක්ෂජ ණමණජ වේපුර්ණේයන්ජ

ිඩරළජවීජමරණය ජණත්ජව ජෙලෙජ15000ජ ජඅධිජප්රමළණය ජේරෝයජෙරුණුජේවජලෆඳිජඇතිජෙලජෙජ

ලළර්තළජිඩය.ජ 

අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ණර්ේේණජ අැංයජ මගින්ජ සිදුරරජ ෙජ දීර්කජ ළලීරජ

අධ්යරයන්ේන්ජඅරතුරුලජේමමජේරෝයජණළරයජවඳශළජප්රතිළරජක්රමයක්ෂජේව යළජන්රළජෙජඅතරජඵමජ

නිර්ේේයන්ජ මතජ ණෙරේලජ ේෙණළර්තේේන්තුේේජ ලයළ්තිජ අැංයජ ිඩසින්ජ ේරෝයජ ෙරුණුජ ේවජ ණෆතිරුණුජ

ප්රේේලජජරවළයනිජප්රතිළරජඉසීේේජලෆයව ශරක්ෂජරියළත්මජරරජදි.ජරවළයනිජද්රලයජශළජඉසීේේජ

යන්ත්රජරඟයජිඩසින්ජේර ක ේ්වජවණයළජදුන්ජඅතරජරවළයරජඉසීමජවඳශළජඵක්ෂජඵක්ෂජග්රළම නිධ්ළරිජලවේජලලින්ජ

වහේේච්ඞළේලන්ජ ඉදිරිණත්ජ ව ජ පුේයන්ජ ේලතජ ේෙණළර්තේේන්තුජළර්යමණ්යයජ ිඩසින්ජ පුහුණුලක්ෂෙජ ෙළජ

ේෙරජදි.ජඉසීමජවඳශළජලෆයලරජළවහතුලජ/ජකුලියජලළරුලන්ජශ ජෙෆරීම ජසිදුිඩය.ජේමමජලෆයව ශරජ2014ජ
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ශළජ2015ජලර්ලජදීජරියළත්මජව ජඅතරජේමමජඅලධිේේදීජේරෝයජණළරයජජශෆකිජමටම මජණෆලතිරජ.ජ

ේේවේජ රමුත්,ේමමජ ලෆඛව ශරජ අලවන්ජ ිඩේමන්ජ ණසුජ ඵහිජ වඵතළලයජ යලන්ෙඳජ ණසුජ ිඩණරමක්ෂජ සිදුකිරීමජ

අතයලයෙලජශෆඟිජයරජදි.ජ 

ඵහජඅනුලජේමමජණර්ේේණජ යුතුජ2017ජලර්යජඅජභළේේදිජආරේභජරණජෙජඅතරජඵයජ2018ජජුලිජමවජ

ෙක්ෂලළජ රියළත්මජ ිඩය.ජ වමීක්ෂණජ  යුතුජ රියළත්මජ රරජ ේේේජ මශනුලරජ මළතේ්ව,ෆ්වජ වශජ

කුරුණෆජ දිවහත්රික්ෂලජ රවළයනිජ ප්රතිළරජ ල ජ ෙඳුන්ජ ව ජ වළදික්ෂළජ ලළලන්ජ ලයිජ .  ජ අමතරලජ

ක්ෂේේත්රේජ දීජෆෙණුජේත රතුරුජමතජණෙරේලජතලත්ජලළජක්ෂේේත්රයන්ජකිහිණයක්ෂෙජවමීක්ෂණය ජශළඟරයජ

රරජදි.ජ ඵහජ අනුලජලළජක්ෂේේත්රජ 290කින්ජණමණජේත රතුරුජඵක්ෂරැවහජරරජදි.ජ ේේලරජිඩ ජඵමජ ෙත්තජ

ණරිණතජකිරීමජඅලවන්ජරජඇතිජඅතරජෙත්තජිඩහේ්වණජ යුතුජරියළත්මජේලක න්ජණලති. 

 

5.5.1.2 ්ඩරේ තොගලුර තලගළ ත (Kandyan Home Gardens) ත ලේ තඅෙළල තගේමිරිවහ තරනි තලගළ, ත අුරරු ත

ොබෝග තලගළ තශළ තමි්ර තලගළ තපද්ධි තල තඇි තවමවහර තපරිවර තපද්ධි තප්රිළභ තවංවන්ෙන්ය තකිරීම. 

 

ේක රිවහ,ජරළබු,ජවළදික්ෂළ,ජතරවළ්ව,ජේෝයල,ජේ ේෝලළ,ජලෆනිළජවශජපුලක්ෂජලෆනිජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජ

රේටමජ මධ්යජ ප්රේේේේජ මශනුලරජ මළතේ්ව,ෆ්වජ ලෆනිජ දිවහත්රික්ෂජ ලජ ේලතුජ ලළලන්ජ හිජ ක රජ ේෙෝජ

ණේධ්තිජේවජවළේප්රෙළයිලජලළජරනුජෆේබ්.ජේමමජසියළුමජේෙෝජෙහුලළර්ෂිජලරජෙෆිඩන්ජඒලළජේෙ ේශෝජ

ළයක්ෂජඅවහලනුජෙළජේෙයි.ජතෙෆිඩන්ජවළේප්රෙළයිජලේයන්ජේ වීන්ජපුරුදුජවීජසිිනේේජේමමජසියළුජේෙෝජ

ේලරවහජප්රේයෝඟරලත්ජලළර්ෂිජශළජෙහුජලළර්ෂිජේෙෝජශළජක රලජමරළජවැංරයක්ෂජේවජතමජේලතුජලජ

ලළජ කිරීේමන්ජ තලළේේජ උණරිමජ ප්රතිළභජ ෙළජ ෆනීම යි.ජ ේමමජ ලළජ ක්රමයජ මගින්ජ ේලතුජ හික යන් ජ

නෙනිජආශළරජඅලයතළජවපුරළජෆනීමජඖධ්ජේෙෝ,ජ ෙෆල,ජ දීර්ළලීරජේෙෝජඅවහලෆන්රජෙළජෆනීමජ

ේමන්මජමරවහළන්තජේලතුජල යල ළලක්ෂජනිර්මළණයජරෆනීම ජඅලවහථමිළලජවෆසිනි.ජතණමණක්ෂජේර ලජ

ේමමගින්ජභූක ේේජණළැංශු ජේණෝණයජඉශජරෆේරජඅතරජණළැංශු ජලයරය,ජලූශය,ජප්රේයෝඟරලත්ජක්ෂෂුද්රජවිවීන්ජ

ආරක්ෂළජකිරීමජේමන්මජණළැංශු ජළෙරයජලෆෆක්ෂවීමෙජසිදුජිඩය. 

1972ජලර්ේේජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙණළර්තේේන්තුේේජආධ්ළරජක්රමයජආරේභජවීමත්ජවමගජඅණරයරජෘෂිජ

ේෙෝජ තනිජ ලළජ ණේධ්තිජ යලහිකරවීමජ ඟරප්රියජ වූජ අතරජ ේේජ ලරජ ිඩ ජ වෆකියජ යුතුජ ලළජ ලණවරියක්ෂජ ප්රධ්ළරජ

ලේයන්ජේක රිවහජලෆනිජේෙෝජතනිලළජණේධ්තිජේමමජප්රේේජලජලයළ්තජවීජඇත.ජේක රිවහ,ජරළබුජලෆනිජ

අණරයරජෘෂිජේෙෝජලජආෙළයමජඉශජඅයක්ෂජන්රළජෙෆිඩන්ජඒලළජේලරත්ජලෆිඩලිජේෙෝජ (උෙළ:ේත්)ජ

වමගජඅතුරුජේෙෝජේවජලළජකිරීමජනිර්ේේජේරිිව.ජඉශතජසියළුමජිඩ්වණජවඳශළජභූක ජභළිඩතයජයලන්ෙඳජ

ීනරණජෆනීේේදීජමලිජනිර්ණළයයජේවජවෆකුේේජේභෝජලජඅවහලෆන්රයි.ජේේවේජරමුත්ජමතදීජ
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ශඳුන්ලළජේෙරජෙජවැං්වණයක්ෂජලරජණරිවරජණේධ්තිජප්රේේයජ(Eco – system approach)  ජඅනුලජඅණරයරජ

ෘෂිේෙෝජලළජණේධ්තිජලජවමවහතජණරිවරජණේධ්තිජප්රතිළභජණරයජකිරීේේදීජලළජභූක ේේජඇතිජසියළුමජ

ද්රලයජශළජලළජභූක යජමඟින්ජඇතිජරනුජෙරජේවේලළලන්ජයරජසිය්වමජවෆකි්ව ජනුජෆේබ්.ජ 

ේමමජඅධ්යරේේජඅරමුණජලන්ේන්ජමශනුලරජදිවහත්රික්ෂේේජේක රිවහජමතජණෙරේජවූජනිවළජණේධ්තිජලලින්ජසිදුජ

ලරජවහණර්ජශළජවහණර්ජේර ලරජප්රතිළභජණරයජකිරීමජශළජතක්ෂේවේරුජකිරීමයි.ජේක රිවහජතනිජලළ,ජ

ේක රිවහජ-ජේත්ජඅතුරුජේෙෝජලළජවශජේක රිවහජක රජේෙෝජලළජයරජලළජණේධ්ීනන්ජතුරජේමමජඅධ්යරයජ

වඳශළජේතෝරළජන්රළජදී.ජවමීක්ෂණජ යුතුජඋඩුනුලර,ජයිනනුලර,ජක නිේ්,ජඋඩුදුේෙරජශළජේත්වේෙිවයජ

යරජප්රළේේශීය ේ්වේජේ ටමඨළජණශජතුජසිදුජරණජෙජඅතරජලූශළත්මජප්රහරළලලියක්ෂජභළිඩතළජරක න්ජ

ේත රතුරුජරැවහජරරජෙජඅතරජතක්ෂජතක්ෂජළණයය ජඅෙළලජේ වීන්ජ35ජෙෆගින්ජවමීක්ෂණයජවඳශළජේය ෙළජ

න්රළජදී.ජතනිජලළලන් ජඅෙළජවමීක්ෂණජ යුතුජඅලවන්ජරජඇතිජඅතරජ2018ජලර්යජඅලවළරජලරජිඩ ජ

ේත්ජ-ජේක රිවහජඅතුරුජලළජල ජඅෙළජවමීක්ෂණජ යුතුජ70%ජක්ෂජණමණජඅලවන්ජරරජදී. 

 

5.5.2. අණරයරජෘෂිජේෙෝජලළජලණවරියජ 

ඟරේ්වරජ ශළජ වැංයළේ්වර ේෙණළර්තේේන්තුලජ මගින්ජ 2018ජ ලර්ේේදීජ තක්ෂරැවහජ රජ ණරරජ ෙජ

වැංයළේ්වරජෙත්තජමතජණෙරේලජවවහජරරජෙජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජලජලළජලණවරියජඇමුණුමජI  

මගින්ජෙක්ෂලළජඇත. 

 

5.5.3. අණරයරජෘෂිජේෙෝජලජඇවහතේේන්තුතජනිහණළෙරයජ 

ජඅණරයරජෘෂිජ ේෙෝජ ලජ ලළර්ෂිජනිහණළෙරයජඇවහතේේන්තුතජරන්ේන්ජ අණරයර, ිඩිඩධ්ජක්ෂේේත්රජ

ල ජඅෙළලජේේශීයජණරිේභෝඟරයජ(ඟරේ්වරජශළජවැංයළේ්වරජේෙණළර්තේේන්තුේේජලළර්තළජල ජඅනුලජ

ෘශළශ්රිතජ ණරිේභෝඟරය, ර්මළන්තජ ණරිේභෝඟරයජ ශළජ ආශළරජ ේවේලළජ ර්මළන්තජ ලජ ණරිේභෝඟරය)ජ වශජ

ආරයරජයරජවළධ්ජවළජ ෙෆලීේමනි.ජතලෙජ තහිදී, ෙෆර ජ ණලතිරජේත ජශළජ ලළර්තළජ ේර වූජ අණරයරජ

ේලනුේලන්ෙජවෆකියජයුතුජප්රමළණයක්ෂජේලන්ජරනුජෙයි. 

තමජඋණ්වණරජමතජණෙරේලජලවරජ2016 සි ජ 2018 ෙක්ෂලළජළසීමළලජවඳශළජඇවහතේේන්තුජරරජෙජ

අණරයරජෘෂිජේෙෝජනිහණළෙරයජණශතජ5.5.3.1. ලගුලජමගින්ජෙක්ෂලළජඇත.ජජජ 
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ලගුල 5.5.3.1. අණරයරජෘෂිජේෙෝජලජඇවහතේේන්තුතජනිහණළෙරයජ(ේමට්රි.ේ  න්ජ)ජ(2016-2018) 

ොබෝගය ත/ ලර්ය  2016 ** 2017** 2018* 

ේෝයල  2,824 2,496 2,398 

ේ ේෝලළ  * 650 471 654 

රළබු  1,823 6,413 1,284 

රඳමුැංගු 120 113 71 

කුරුඳු  18,945 22,341 23,019 

ේක රිවහ  18,476 29,546 20,135 

වළදික්ෂළජවශ ලවළලළසි  2,723 3,545 3,036 

ණෆඟිරිජේත්වජ* 54 42 56 

බුත්  15,040 15,549 14,013 

පුලක්ෂ  13,260 11,570 12,117 

ඉඟුරු (අමු)  ++ 23,184 16,326 14,208 

ශජ(අමු)ජ++ 25,204 10,267 10,727 

* ලළර්ෂිජඅවහලනුජපුේරෝථමිරය 

 ** වැංේෝධිත * යළලළලි 

  

මුළරය:ජඟරේ්වරජශළජවැංයළේ්වරජේෙණළර්තේේන්තුලජවශජඅණ.ජෘෂි.ජේෙණළ.ජෙත්තජණේධ්තිය 

++ ඟරේ්වරජශළජවැංයළේ්වරජේෙණළර්තේේන්තුල 

                                                              

5.5.4. 2018ජලර්ේේජෘෂිජේෙෝජලජඅණරයරයරජණරිමළලජශළජආෙළයමජ 

2018ජලර්ේේජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජලජවමවහථමිජඅණරයරජණරිමළලජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ48,331.82ජණමණජලරජ

අතරජතයජලිනරළක න්ජරු.ජක ලියරජ64,590.51 (ඇමුණුමජ II). කුරුඳුජශෆරජඅේරකුත්ජේෙ ේශෝජඅණරයරජ

ෘෂිජ ේෙෝජ ලජ නිහණළෙරජ ණරිමළලජ ශළජ ආෙළයමජ ණසුගියජ ලර්ය ජ වළේ්ක්ෂලජ 2018ජ ලවේර්දීජ අඩුවීමක්ෂජ

ේණන්නුේජරයි.ජ 

 

ණසුගියජලවරජේෙජතුදීජේමන්මජ2018ජ ලර්ේේදීජ ෙජරේටමජලයළත්ජලෆඩිජඅලධ්ළරය ජෙඳුන්ජවූජඅණරයරජ

ෘෂිජේෙෝයජලන්ේන්ජේක රිවහජ ේෙෝයජලරජඅතරජතයජර ජතුජවෆකියජයුතුජේේණළනිජපීයරයක්ෂජ

ඇතිකිරීම ජ වමත්ජ ිඩය.ජ 2018ජ ලර්යජ තුදීෙජ ේේශීයජ ේක රිවහජ ක ජ ණන්ජ ලජ අණ්යජ ණශතජ ෙෆසීමක්ෂජ

ේණන්නුේජේරිිව.ජේේවේජරමුත්ජේේජණසුබිමජතුදීජ2018ජලර්ේේජශ්රීජැංළලජේක රිවහජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ

13,118.10ක්ෂජඅණරයරජරජඇතිජඅතරජරු.ජක ලියරජ12,074.02ජඅෙළයමක්ෂජේමර  ජගළජරජදීජඇත.ජතයජ
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2017ජලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ1.4%ජඅණරයරජණරිමළේේජඅඩුවීමක්ෂෙජ5.4%ජආෙළයේේජඅඩුවීමක්ෂෙජේණන්නුේජ

රයි.ජජ 

 

ේක රිවහජේත්වජලජඅණරයරජණරිමළලජශළජආෙළයමජවෆ ේේදීජ 2018ජ ලර්ේේදීජතයජයලලිේලලින්ජේමට්රික්ෂජ

ේ  න්ජ66.51ක්ෂජශළජරු.ජක ලියරජ308.98ක්ෂජවූජඅතරජ2017ජ ලර්යජශළජවෆවඳීේේදීජතයජ35.8%ජඅණරයරජ

ණරිමළේේජ ලෆඩිවීමක්ෂෙජ 36.2%ක්ෂජආෙළයේමහිජ අඩුවීමක්ෂෙජ ේවජ ේණන්නුේජරයි.ජ ේක රිවහජ ඔලිේය ේරසීරජ

අණරයරජණරිමළලෙජ2018ජලර්ේේදීජේේට්රික්ෂජේ  න්ජ360ක්ෂජෙක්ෂලළජණශජෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජඅණරයරජ

ආෙළයමෙජරු.ජක ලියරජ2742.72ජසි ජරු.ජක ලියරජ2064.59ජෙක්ෂලළජඅඩුවීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජජජජ 

 

ෙජණරළලක්ෂජණෆලතිජතත්ලයජබිඳජේශක න්ජ2016ජලර්ේේජසි ජකුරුඳුජඅණරයරයජඅණ්යජලර්ධ්රයක්ෂජ

ේණන්නුේජරයි.ජ2018ජලර්ේේදීජඅණරයරජණරිමළලජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ17,536.51ජක්ෂජලරජඅතරජතයජණසුගියජ

ලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ5.5%ජඉශජයමකි.ජතයජඉතිශළවයජතුජලළර්තළතජඉශමජකුරුඳුජඅණරයරජණරිමළලජ

ේේ.ජ අණරයරජ ආෙළයමෙජ 2017ජ ලර්ය ජ වළේ්ක්ෂලජ ඉශමජ කුරුඳුජ අණරයරජ ණරිමළලජ ේේ.ජ අණරයරජ

ආෙළයමෙජ2017ජලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ12.9%කින්ජඉශජේ වහජඇතිජඅතරජතහිජමුළුජලිනරළමජරු.ජක ලියරජ

34,852.88කි.ජ තේමන්මජ 2018ජ ලර්ේේජ වමවහතජ අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ අණරයරජ ආෙළයේමන්ජ 54%ක්ෂජ

ේමර  ජගළරදීජඇත්ේත්ජකුරුඳුජඅණරයරයයි.ජජජ 

 

ේෝයලජශළජ ඉඟුරුජේෙෝජශෆරජ අේරකුත්ජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජලජ අණරයරජණරිමළලන්ජ 2017ජ ලර්ය ජ

වළේ්ක්ෂලජ ේමමජ ලර්ේේදීජ අඩුවීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජ ඉඟුරුජේෙෝේේජ අණරයරජණරිමළලජ ශළජආෙළයමජ

යලලිේලලින්ජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ97.17ක්ෂජශළජරු.ජක ලියරජ121.96කි.ජතයජ2017ජලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ19.1%ජ

අණරයරජණරිමළේේජ ලෆඩිවීමක්ෂජශළජ 30%ජආෙළයේේජ ඉශජයළමක්ෂජේවජව ශන්ජේේ.ජ ේෝයලජ අණරයරජ

ණරිමළලජ ශළජ ආෙළයමජ 2017ජ ලවර ජ වළේ්ක්ෂලජ වෆකියජ යුතුජ මටම මකින්ජ ඉශජ ේ වහජ ඇතිජ අතරජ තමජ

ඉශෂයළමජ ප්රතිතයක්ෂජ ේවජ යලලිේලලින්ජ 71.1%ජ ශළජ 59.2%ජ කි.ජ 2018ජ ලර්ේේදීජ රළබු, වළදික්ෂළජ ශළජ

ලෆනිළජ ශෆරජ අේරකුත්ජ සියලුජ අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ ලජ ආෙළයමජ 2017ජ ලර්ය ජ වළේ්ක්ෂලජ ණශතජ

ෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජලෆනිළජඅණරයරේේජආෙළයමජණසුගියජලවර ජවළේ්ක්ෂලජෆපීේණේරරජඉශජ

යළමක්ෂජේණන්නුේජරරජඅතරජතයජප්රතිතයක්ෂජේවජ2017ජලවර ජවළේ්ක්ෂලජ133.6%ජලෆඩිජවීමකි.ජතලෙජ

රළබුජශළජවළදික්ෂළජඅණරයරජආෙළයමෙජණසුගියජලවර ජවළේ්ක්ෂලජයලලිේලලින්ජ1.1%ජජශළජ7%ජජඉශජ

රෆීකමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජජජජජ 

 

කුරුඳුජේ ෂජේත්ව, රඳමුැංගුජේත්ව, ණෆඟිරිජේත්ව, වළදික්ෂළජේත්ව, ලවළලළසිජේත්වජශළජඉඟුරුජේත්වජශෆරජ

අේරකුත්ජවන්ධ්ළරජේත්වජනිහණළෙරජලජඅණරයරජණරිමළේේජශළජආෙළයේේජඉශජයළමක්ෂජේණන්නුේජ

රරජ අතරජඒජ අතරින්ජෆපීජ ේණේරරජආෙළයේේජ ලෆඩිවීමක්ෂජේණන්නුේජරජඇත්ේත්ජලෆනිළජ ේත්වජවශජ
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ේවේරජේත්ව ේේ.ජණරිමළලජශළජආෙළයමජවෆකුජිඩ ජවළේ්ක්ෂලජකුයළජඅයන්ජව ලෙජලෆනිළජවශජේවේරජේත්වජ

අණරයරයජ 2017ජ ලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ 2018ජ ලර්ේේදීජවෆකියජයුතුජධ්රළත්මජලර්ධ්රයක්ෂජේණන්නුේජ

රයි.ජ තමජේෙෝජේෙජවඳශළමජ ර ජතුජවහථමිළයලතජමශළජ ණරිමළණජලළිවඟජලළලන්ජරෆතිජණසුබිමජේමමජ

ලර්ධ්රයජ ෆපීජ ේණේරරජ රුණකි.ජ 2017ජ ලර්ය ජ වළේ්ක්ෂලජ ණෆඟිරිජ ශළජ ඉඟුරුජ ේත්වජ ලජ අණරයරජ

ආෙළයේමහිජඅඩුවීමක්ෂජේණන්නුේජෙ, 2018ජලර්ේේජඅණරයරජණරිමළලජයලලිේලලින්ජ7.5%ජශළජ56.2%කින්ජ

ඉශජේ වහජඇත.ජවමවහථමියක්ෂජේවජතජිඩ ජ2018ජලවේර්දීජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජආශ්රිතජවන්ධ්ළරජ

ේත්වජනිහණළෙරජලජඅණරයරජආෙළයමජ2017ජලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ4.13%ජකින්ජඉශජේ වහජඇතිජඅතරජ

අණරයරජණරිමළලජ31%කින්ජණශජෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජජජජජ 

 

5.5.5. 2018ජ ලර්ේේ ශ්රීජැංළේලන්ජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජශළජආශ්රිතජනිහණළෙරජආරයරයජරනුජෆබජ

ර ල්ව 

 

සුපුරුදුජ ේවම, 2018ජ ලර්ේේදීජ ෙජ ශ්රීජ ැංළේේජ කුරුඳුජ අණරයරේයන්ජ 55% ජ ආවන්රජ ප්රතිතයක්ෂජ

ේමක්ෂසිේෝලජිඩසින්ජක දීේරජඇතිජඅතරජඉතිරිජණරිමළේලන්ජලෆඩිජප්රතිතයක්ෂජතින්ජඇමරිළනුජර ල්වජ

මගින්ජක  ජේරජඇත.ජඇමරිළජතක්ෂවත්ජඟරණෙයජමගින්ජ2017ජලර්ේේදීජක දීජතජකුරුඳුජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ

1995ජක්ෂජණරිමළලජ2018ජලර්ේේදීජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ1827.5ජෙක්ෂලළජණශතජෙෆවජඇත.ජ2018ජලර්ේේදීජේක රිවහ, 

රළබු, වළදික්ෂළජවශජලවළලළසිජලජප්රධ්ළරජෆනුේරුජඉන්දියළලජලරජඅතරජතමජප්රමළණයන්ජයලලිේලලින්ජ

ේක රිවහජ84%, රළබුජ64%, වළදික්ෂළජ57%ක්ෂජශළජලවළලළසිජ57%ජණමණජේේ.ජතේමන්මජපුලක්ෂජනිහණළෙරජ

ලජවමවහථමිජණරිමළේලන්ජජ99%ජක්ෂෙජේ ේෝලළජනිහණළෙරජලලින්ජ67%ක්ෂජ(ේමට්රික්ෂජේ  න්ජ1496) ක්ෂජක දීජ

ේරජඇත්ේත්ජඉන්දියළලජිඩසිනි.ජශ්රීජැංළේේජබුත්ජවඳශළජප්රධ්ළරජෆනුේරුජණකිවහථමිළරයජලරජඅතරජ2017ජ

ලර්ේේජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ5030ක්ෂජවූජණකිවහථමිළරයජමගින්ජේමර ජබුත්ජආරයරයජ2018ජලර්ේේදීජේමට්රික්ෂජ

ේ  න්ජ3858ජක්ෂජෙක්ෂලළජණශතජෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජ2018ජලර්ේේජශ්රීජළැං යජකුරුඳුජේ ෂජේත්වජශළජ

ේණ තුජේත්ව, ණෆඟිරිජේත්ව, ඉඟුරුජේත්ව, ේවේරජේත්වජවඳශළජප්රධ්ළරජෆනුේරුජලනුේේජඇමරිළජතක්ෂවත්ජ

ඟරණෙයයි.ජ රඳමුැංගුජ ේත්ව, රළබුජ ේත්ව, වළදික්ෂළජ ේත්ව, ේක රිවහජ ේත්වජවශජ ලෆනිළජ ේත්වජ වඳශළජ

2018ජලර්ේේදීජප්රධ්ළරජෆනුේරුලන්ජවීජඇත්ේත්ජප්රැංය, ෆරයළල, ඉන්දියළල, වණළඤඤයජවශජඟර්මනියජ

යරජර ල්වය.ජජජජජජජ 
 

5.5.6. 2018 ලර්ේේජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජලජක ේහිජශෆසිරීම 

ණසුගියජලවර ජවළේ්ක්ෂලජ2018ජ ලර්ේේදීජ ජේෝයල, රළබු, කුරුඳු, ලවළලළසි, රඳමුැංගුජවශජබුත්ජලජ

ලළර්ෂිජවළමළරයජේ ිඩණජක ජණන්ලජඉශජයළමක්ෂජේණන්නුේජරරජඅතරජේ ේෝලළ, ේක රිවහ, 

වළදික්ෂළ, ණෆඟිරිජ වශජ ඉඟුරුජ ලජ ලළර්ෂිජ වළමළරයජ ේ ිඩණජ ක ජ ණන්ලජණශජ ෙෆසීමක්ෂජ ේණන්නුේජ
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රයිජ (ඇමුණුමජ III). සියලුමජ අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ අතුරින්ජ ලයළත්ජ ෆයලේණේරරජ ජ ක ජ ඉශජ යමක්ෂජ

ේණන්නුේජරරජේේේජබුත්ජේෙෝයයි.ජ2017ජලර්ේේදීජබුත්ජේ ෂජ1000ක්ෂජවඳශළජරු.ජ1855.26ක්ෂජවූජ

ේ ිඩණජක ජ2018ජලවේර්දීජරු.ජ3728.65ජෙක්ෂලළජසීග්රජක ජඉශජයමක්ෂජලළර්තළජරරජදී.ජ2017ජලර්ේේදීජ

කුරුඳුජකිේෝග්රමයජලළර්ෂිජවළමළරයජේ ිඩණජක ජරු.ජ1846.13ජක්ෂජවූජඅතරජතයජ2018ජ ලවේර්දීජරු.ජ

2018.70ජෙක්ෂලළජඉශජරෆැංේලරජදී.ජතේමන්මජ2017ජලවේර්දීජරු.ජ2502.47ක්ෂජවූජරඳමුැංගුජකිේෝග්රමයජ

ක ෙජ 2018ජ ලර්ේේදීජ 2778.36ජ ෙක්ෂලළජ ඉශජ යමක්ෂජ ේණන්නුජ රයි.ජ ේක රිවහජ ලජ ලළර්ෂිජ වළමළරයජ

ේ ිඩණජක ජණශතජෙෆසීමජ2018ජලර්ේේදීජෙජනිරීක්ෂණයජේේ.ජේමමජප්රලණතළලයජ2016ජලර්ේේජආරේභජ

වීජතමජලර්ේේජමෆයිජමළවේයන්ජණසුලජසීග්රජක ජණශතජෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරජේේජෙක්ෂලළජඅණ්යලජණලතජ

තනුජෙන්රකි.ජඒජඅනුලජ2017ජලර්ේේජරු.ජ831ක්ෂජලජතිබුජේක රිවහජලළර්ෂිජවළමළරයජේ ිඩණජක ජ2018ජ

ලර්ේේදීජරු.ජ586ජෙක්ෂලළජණශතජෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජ 

"ණබ්ලික්ෂජ ේඟර්තජ වගරළල ජ අනුලජ ණසුගියජ ලර්ය ජ වළේ්ක්ෂලජ 2018ජ ලවේර්දීජ ේ ේෝලළ, ලවළලළසි, 

රඳමුැංගුජ වශජ ණෆඟිරිජ ශෆරජ අේරකුත්ජ ශ්රීජ ළැං යජ අණරයරජ ෘෂිජ ේෙෝජ වඳශළජ ලරජ ඟළතයන්තරජ

ේලෂඳේණ ේෂහිජක ජණන්ජලෙජණශතජෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජජජජජජජජ 

5.5.7. 2018 ලර්ේේජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජල ආරයරජප්රලණතළ 

2018ජලර්ේේජවමවහථමිජආරයරජණරිමළලජ2017ජලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ12%කින්ජඉශජරෆීකමක්ෂජනිරීක්ෂණයජ

ේේ.ජ තරේජ 2017ජ ලර්ේේජ ේමට්රික්ෂජේ  න්ජ 13670ක්ෂජවූජවමවහථමිජආරයරජණරිමළලජ 2018ජ ලර්ේේජේමට්රික්ෂජ

ේ  න්ජ 15,323.68ක්ෂජ ේවජ ලළර්තළජ ේේ.ජ තේමන්මජ රු.ජ ක ලියරජ 6769ක්ෂජ වූජ 2017ජ ලර්ේේජ ආරයරජ

ලිනරළමජ2018ජලර්ේේදීජරු.ජක ලියරජ7,374.51ක්ෂජෙක්ෂලළජඉශජේ වහජඇතජ(ඇමුණුමජIV). 2018ජලවේර්ජ

ප්රධ්ළරජලේයන්ජේමර  ජආරයරයජරරජෙජඅණරයරජෘෂිජේෙෝජලනුේේජශ, ේ ේෝලළ, ඉඟුරුජ

වශජේක රිවහජ ේේ.ජමුලිජලේයන්, අයජතතුජජනිහණළෙරජවඳශළජආරයරයජරරජෙජලළර්තළතජ

ේක රිවහජආරයරයජජ2017ජලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ127%ජප්රමළණයකින්ජඉශජේ වහජඇතිජෙලජනිරීක්ෂණයජ

ලරජඅතරජවැංයළත්මලජතජිඩ ජතයජ2017ජලර්ේේදීජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ1398ක්ෂජශළජ2018ජලර්ේේදීජේමට්රික්ෂජ

ේ  න්ජ3179ක්ෂජේවජලළර්තළජේේ.ජජජජජජජ 

2018ජ ලර්ේේදීජ රඳමුැංගුජ අරයරේේජ වෆකියජ යුතුජ ණශතජ ෙෆසීමක්ෂජ ේණන්නුේජ රරජ අතරජ තයජ 2017ජ

ලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජ 89%ජඅඩුජවීමක්ෂජ ජ තරේජ 2017ජ ලවේර්දීජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ 321.88ජක්ෂජවූජආරයනිජ

රඳමුැංගුජණරිමළලජ2018ජ ලවේර්දීජේමට්රික්ෂජේ  න්ජ34ක්ෂජෙක්ෂලළජණශතජෙෆසීමක්ෂජේණන්නුේජරයි.ජතේමන්මජ

2017ජ ලර්ේේදීජ ේමට්රික්ෂජ ේ  න්ජ 1731.53ක්ෂජ වූජ ඉඟුරුජ ආරයරයෙජ 2018ජ ලර්ේේදීජ ේමට්රික්ෂජ ේ  න්ජ

1395.38ක්ෂජ ෙක්ෂලළජ තරේජ 19%කින්ජ ණශතජ ෙෆසීමක්ෂජ ේණන්නුේජ රයි.ජ 2018ජ ලර්ේේජ ේ ේෝලළජ වශජ

ේ ේෝජ නිහණළෙරජ ආරයරජ ලිනරළේමහිජ තරමජ අඩුවීමක්ෂජ (3.7%) ක්ෂජ ේණන්නුේජ ෙජ ආරයරජ
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ණරිමළලජ 2017ජ ලර්ය ජ වළේ්ක්ෂලජ සුළුජ ඉශෂජ යළමක්ෂජ (0.8% ) ේණන්නුේජ රයි.ජ තලෙජ 2017ජ ලර්ය ජ

වළේ්ක්ෂලජරළබු, කුරුඳුජවශජේෝයලජආරයරජණරිමළේලහිජේමන්මජලිනරේමහිෙජලෆඩිවීමක්ෂජනිරීක්ෂණයජ

ේේ. ණසුගියජලර්ය ජවළේ්ක්ෂලජකුරුඳුජේණ තුජේත්ව, ණෆඟිරිජේත්වජවශජලෆනිළජේත්වජආරයරේයහිජ ෙජ

වෆකියයුතුජ ලෆඩිවීමක්ෂජ ේණන්නුේජ රරජ අතරජ පුලක්ෂජ ශෆරජ ඉශතජ ෙක්ෂලළජ ේර මෆතිජ අේරකුත්ජ සියලුමජ

අණරයරජෘෂිජේෙෝජශළජආශ්රිතජනිහණළෙරජ2018ජලර්ේේදීජශ්රීජැංළල ජආරයරයජරජඇත්ේත්ජඉතළජකුයළජ

ණරිමළණජලලිනිජ(ඇමුණුමජIV).   

 

පර්ොේණ තප්රකළණ- ත2018 

කුමළර,ජපී.ජවි.ජඒ.ජත්ව.,ජඅත්තරළය,ජසී.ජඅයි.ජතේ.,ජඉයේමේෝරළෂ,ජපී.ජආර්.,ජරන්ේෙිවය,ජ .,සුමරේවේර,ජ

තච්.ජ ඒ.,ජ ෙන්යළර,ජ ලයි.ජ තේ.ජ තවහ.,ජ ේවරිඩරත්ර,ජ වි.,ජ ජ වශජකුමළරසිැංශජ අයි.,ජ (2018)ජතලළන්ජඅලවහථමිළේේදීජ

ේක රිවහ(piper nigrum l) ණෆෂජමතජ “ෙේයෝේසේේ”ජනඟලජප්රතිළරේේජවශජෙඳුන්ජමළධ්යේේජෙණම,ජ

ලළර්ෂිජසුළුජඅණරයරජේෙෝජවමුළුලජ(වැංවහළරජ -ජබී.ජමළරේ )ජජ5ජළණයජ113ජ–ජ120ජයලකරල,ජ18ජ–ජ19ජ

ඔක්ෂේතෝෙර්,ජේ්රළේෙිවය. 

 

ිඩෙළරණතිරණජ සී.ජ යූ.,ජ කුමුදුජ පී.ජ පී.,ජ ේෝයලයලත්තේ ජ (2018)ජ ිඩිඩධ්ජ ෘෂිරවළයරජ භළිඩතයජ යලන්ෙඳජ

ේ ිඩයන්ේ ජ ෙෆනුලත්භළලයජ ශළජ ඒලළජ භළිඩතළරණජ ිඩිඩධ්ජ ආළර-ජ ශ්රීජ ැංළේේජ රත්රපුරජ දිවහත්රික්ෂේේජ

ඉඟුරුජජ(Zingiber officinale Rose.) ලළරුලන්ජයලන්ෙඳජසිේධිජඅධ්යරයක්ෂ,ජඅණරයරජෘෂිර්මජේභෝජ

යලන්ෙඳලජලළර්ෂිජවමුළුල,(බී.ජමළරේ ජවැං)ජ5ජේලළුම,ජ63ජ -75ජයලකරජඅැං:ජ18-19ජඔක්ෂ.ජේ්රළේෙිවය,ජශ්රීජ

ැංළල. 

 

ේ ඩිතුලක්ෂකුජආර්.ඩී., ිඩේජ්ේෝන්ජයබි.තේ.ආර්.යබි.බී.,යල්වනජඩී.තවහජ(2018) සයිේ  ්ේත රළජෆ්සිසිජ

(Phytophthora capsici) දිලීරයජේරෝජළරජලරජේක රිවහජක්ෂිවජමෆවීේේජේරෝයජතිරවළරජේවජ

ෂමණළරරයජ කිරීේේජ ශෆකියළලජ අණරයරජ ෘෂිර්මජ ණර්ේේණජ වමුළුලජ 2018., 18 - 19ජ ඔක්ෂ.ජ

ේ්රළේෙිවය, ශ්රීජැංළල.ජයලකරජඅැංජ:44-51. 

 

ේ ඩිතුලක්ෂකුජ ආර්.ඩී., ිඩේජ්ේෝන්ජ යබි.තේ.ආර්.යබි.බී.දියරජ මළධ්යජ තුජ ට්රයිේ යර්මළජ දිී රේේජ

විලඨයතළලයජනීර්ණයජකිරීම.ජSLCARP  

 

ිඩේජ්ේෝන්ජ යබි.තේ.ආර්.යබි.බී.රණසිැංශජ පී.තවහ.ඒ., ෙජ සි්වලළජ පී.ඩී.පී.තේ., ේ ඩිතුලක්ෂකුජ

ආර්.ඩී,ේෙිවයණශජ ඩි.වී.ආර්.අයිජ 2018ජ රළඹුජ ණත්රජ ණතරජ ේරෝයජ වඳශළජ ඇතිජ අේරකුතුජ ධ්ළරජ ළජ
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යලන්ෙධ්ජඅධ්යරය.ජඅණරයරජෘෂිර්මජේභෝජයලන්ෙඳජලළර්ෂිජවමුළුල, (බී.ජමළරේ .ජවැං).ජ2018., 18 - 19ජ

ඔක්ෂ.ජේ්රළේෙිවය, ශ්රීජැංළල  

 

මදුැං, වි.ජඩි.ජතේ.ජපී.,ජතිරත්ර,ජආර්.ජසී.ජතන්.,ජ ලියරේ , ී.,ජරලරත්ර, තවහ.ජබීජ(2018): ඉන්දියළනුජ

ශජරයිේවෝමජවශජශ්රීජළැංකිජශජරයිේවෝමලජළජරවළයනිජගුණළැංජවැංවන්ෙරයජකිරීමජ.ජJournal of 

Pharmacognosy and Phytochemistry; ේලළුමජ03, යලකරජඅැංජ1995-1998. 
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ේල්වවහවජිඩහලජිඩේයළේේජලළර්ෂිජවමුළුේේජප්රතිජවමළේෝඝරය.2018 

 

වීරලර්ධ්රජී.ජෙණ්යළරජ(2018), ණළැංශු ජදිලිරජමුලජබිඟළණුජණත්ලයජ ජදිලීරජආවළදිතජමු්වලජරණජිඩදියළත්මජ

ේලරවහේජඅේදියරයජ(Piper nigrum L. මළතෘළල::ජSLCARP ඟළත්යන්තරජණර්ේේණජවේමන්ත්රණයජ2018, ශ්රීජජ

ැංළජෘෂිළර්ක ජණර්ේේණජජප්රතිණත්තිජයලන්ෙඳජවභළල, අේෝවහතුජ13, 14, 2018, ේ ෂඹ, ශ්රීජජැංළල, යලකරලජජ83 

 

ජවීරලර්ධ්රජී.ජජෙණ්යළරජ(2018), මළතේ්වජේක රිවහජලළලන්හිජමු්වජආවන්රේේජසිිනරජණළැංශු ජවිිඩන්ජඅෙයරය, ෘෂිජ

වශජණරිවරජයලන්ෙඳජඅ ලරජඟළත්යන්තරජවමුළුලජ(ISAE-2018): කුළුජෙඩුජවෆසිය, ඟරලළරිජ2018, ේ ෂඹ, යලකරලජ24 

 

ඉයේමේෝරළජ පී.ආර්., ඒ.පී.ජ හීන්ේන්ෙ, තච්.ඩී.ඒ.ේක්ෂ.ජ ගුණරත්ර, යබ්ලිේජ ෙණ්යළරජ (2018): රත්රපුරජ

දිවහත්රික්ෂේේජේතෝරළත්ජේ ිඩබිේජලජළුජේක රිවහජ (Piper nigrum L.  ණළැංශු ජවශජණ ජේණෝජතත්ත්ලය.ජ

ෘෂිර්මජේෙෝජයලන්ෙඳජලළර්ෂිජවේමන්ත්රණයජ18-19ජඔක්ෂේතෝෙර්ජ2018, ේ්රළේෙිවය, ශ්රීජැංළල:ජජයලකරජ8-13 

 

ගුණරත්ර, තච්.ඩී.ඒ.ේක්ෂ., පී.ආර්.ඉයේමේෝරළජ , ී.ජ වීරලර්ධ්රජ වශජ යබ්ලිේජ ෙණ්යළරජ මලුලජ ලළරරජ ෙජ

ඉගුරුලජ(Zingiber officinale Rosc.) ලර්ධ්රජවශජඅවහලෆන්රජඅෙයරයජකිරීමජජජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙෝජයලන්ෙඳජ

ලළර්ෂිජවේමන්ත්රණයජ18-19ජඔක්ෂේතෝෙර්ජ2018, ේ්රළේෙිවය, ශ්රීජැංළල:ජයලකරජ1-7 



97 

 

 

ආරියරත්ර ජ,තච්.බී.තේ.ඒජ,. වීරසුරිය ජ,තවහ.තන්ජ.වශජේවරරත්ජ,යබ්.ී.පී.තවහ.ේක්ෂ)ජ,.2018ජ.(ේතෝරළත්ජලළජ

රනුජෙරජකුරුඳුජ ෙර්ජ ේෙක්ෂජවශජCinnnmommmජ Scannll කුරුඳුජණය ජ අයත්ජල්වජකුරුඳුජ ිඩේේජ

ශයජ රයලයජ වශජ රවළයනිජ ක්ෂණජ වෆවඳීම ජ .3)1ජ ,(pp.11-23ජ .DOIජ :

4p://3oi.olg/10.4038/glo..o3il.14a4 

 

තරැංළ ජ ,ේක්ෂ.තච්.වි.තේජ ,. වමරවීර ජ ,ඩි.තන්ජ ,. අමරේවේර ජ ,තේ.වි.ී.තවහජ ,. තරන්දිළ ජ ,ේක්ෂ.යබ්.ඩිජ ,. ණත්රජ

ඌණතළජක්ෂණජඅනුලජකුරුඳුජ )Cimnnnmommmජunolnnicmmජජ(ලජළජේණෝජතත්ලයජශඳුරළජෆනීමජ,

2018ජ-ජඅණරයරජ ෘෂිජ ෙ ේ ෝජ යලලිෙඳජ ලළර්ෂිජ වමුළුජ ලළර්තළලජ )වැංවහරණයජ :බීජ .මළරේ ජ .(2018ජ

ඔක්ෂේතෝේෙර්ජ 18-19ජ, ේ්රළේෙිවය ,ල , ශ්රීජැංළල. 

 

ිඩේජ්වීර ජ ,ඒ.ඒ,. ජිඩෙළරණතිරණ ජ,සී.යූජ ,. ඟයසිැංශ ජ ,වි.විජ ,. ිඩේජ්සිැංශ ජ ,ේක්ෂ.වි.විජ ,. මළතරජදිවහත්රික්ෂයජතුජමලිජ

යලරිවෆසුයලරිවෆසුේජරියළලලිේයන්ජණසුජඅයජෙළමේේජවහථමිරජඅතරජකුරුඳුජූලරුජලජගුණළත්මජණරළක ීනන්ේ ජ

ිඩඝරය ජ,අණරයරජෘෂිජේෙෝජයලලිෙඳජලළර්ෂිජවමුළුලජ)ASEAC),2018.  

 

ප්රියෙර්නී, ේක්ෂ.ඩි.තන්, සි්වලළජතවහජ .අයිජසීජවශජරණසිැංශ,ජආර්.ඒ.ඩි.ආර්.ඒ.ජ“අණරයරජතත්ත්ලේේජබුත්ජ

ේ ෂජ අවහලෆන්රජ මතජ ිඩිඩධ්ජ ේ ෂජ ේණ ේශ රජ වශජ ේ මජ ේණ ේශ රජ ජ ලජ ෙණමජ ේවවීම”.ජ

(2018).අණරයරජෘෂිර්මජේෙෝජවෙශළජලරජලළර්ෂිජවමුළුල.18-19ජඔක්ෂේතෝේෙර්ජ2018 .ේ්රළේෙිවයජ

.ජශ්රීජැංළජ.යලකරලජ37. 

 

ප්රියෙර්නී,ජ ේක්ෂ.ඩි.තන්, සි්වලළජ තවහජ .අයිජ සීජ වශජ රණසිැංශජ ේක්ෂ.ඒ.තවහ.ඒ.ජ “වළමළරයජ ේක රිවහජ වශජ ණදුරුජ

ේක රිවහජ ලජ අවහලෆන්රජ වැංවන්ෙරයජකිරීම”ජ .ජ (2018).අණරයරජෘෂිරිමජ ේෙෝජ වෙශළජ ලරජ ලළර්ෂිජ

වමුළුල.18-19ජඔක්ෂේතෝේෙර්ජ2018 .ේ්රළේෙිවයජ.ජශ්රීජැංළජ.යලකරලජ135. 

 

ඟයසිැංශජවි.ජවි.,ජේවේරළරත්ර,ජවි.,ජේශේමඝන්ද්ර,ජේක්ෂ.ජතවහ.,ජිඩේජ්සිැංශ,ජේක්ෂ.වි.ජවි.ජවශජලෆලිමේ ජතවහ.ජ(2018)ජ

“ශ්රීජ ැංළේේජ කුරුඳුජ ඵෙළම්තළලයජ ඉශජ රෆැංවීමජ වඳශළජ වළධ්නීයජ යජ ිඩෙයළත්මජ ණෆේක්ෂඟයක්ෂජ

සත්ජරරණයජජකිරීම”ජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙෝජවෙශළජලරජලළර්ෂිජවමුළුල.18-19ජඔක්ෂේතෝේෙර්ජ2018 

.ේ්රළේෙිවයජ.ජශ්රීජැංළජ.ේලළුමජ5,යලකරලජ85-98. 

 

ඟයසිැංශජවි.ජවි,ජකුමළර,ජේක්ෂ.ජත්ව.ජයබ්.,ජවඳමළලි,ජතවහ.ජඒ.ජඒ.ජයබ්.,ජමෆේේේේ ය,ජසී.ජවශජතරැංගජේක්ෂ.ජතච්.ජවි.ජ

තේ.ජ (2018)ජ කුරුඳුජ ේණ ත්තජ රළුවීේේජ ේරෝයජ ලර්ධ්රයජ වීේේදීජ කුරුඳුලජ සිදුලරජ ේණෝිවයජ ශළජ

https://doi.org/10.4038/sljb.v3il.14
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ේභ තරවළයරජේලරවහවීේජ )වැංවහරණයජ : නිරන්ඟන්ජවශජයලරිව.(ජඅන්තර්ඟළතිජෘෂිළර්ක ජණර්ේේණජ

වෆසිය.ජශ්රීජැංළජෘෂිළර්ක ජණර්ේේණජප්රතිණත්තිජවභළලජ 13-ජ 14ජඅේෝවහතුජ 2018,ජේ ෂඹ,ජශ්රීජඟැංළජ

යලකරලජ32. 

 

තච්.බී.තේ.ඒ.ජ ආරියරත්ර,ජ තවහ.ජ තන්.ජ වීරසුරිය,ජ යබ්ලිේ.ී.පී.තවහ.ේක්ෂ.ජ ේවරරත්,ජ කුරුඳුජ ිඩේේේේජ

ේතෝරළත්ජප්රේබ්ධ්ජේෙජවශජලජෙර්ජශයජරුණිඩෙයළත්මජශළජරවළයනිජක්ෂණජලජවෆවදීම,ජශ්රීජැංළජ

විලජිඩෙයළජඟර්රය,ජ2018. 

 

ින.අයි.ජ තන්.ජ ෙජ සි්වලළ,ජ ඩි.ජ තන්.ජ වමරවීර,ජ ජි.ඒ.ජ තවහ.ජ ගිනිේෙරජ ,ජ ේක්ෂ.තච්.ජි.තේ.තරැංළජ ,ජ ඒ.තන්.ජ

ේ ඩිතුලක්ෂකු,ජකුරුඳුජලළරන්ජණේවහිජ ලිරිසීඩියළජ (ජGliricidia sepium)ජවශජම්වජර ජුජ ජ (Arachis 

pintoi)ජලලින්ජඇතිජෙණම. 

 

යබ්ලිේ.ජජි.තේ.ජදිළනි,ජඒ.ජඒ.ජිඩේජ්වීර,ජතච්.ඒ.තවහ.ත්ව.ජඟයසිැංශ,ජපී.ජයබ්ලිේ.ජවිලන්ති,ජමළතරජදිවහතික්ෂේේජ

මලිජයලරිවෆසුේමන්ජණසුජඅයජෙළමේේජවහථමිරජඅතරජකුරුඳුජූලරුජලජගුණළත්මජණරළක ීනන්ජයලන්ෙඳලජිඩහේ්වණය,ජ

ඟළතයන්තරජජෘෂිජණර්ේේණජවමුළුලජ2018,ජඌලජේල්වවහවජිඩහලජිඩෙයළය,ජශ්රීජැංළ. 

 

ඝන්ද්රරත්ර,ජයබ්.ජතේ.,සුභසිැංශජතච්.ජතේ.ජපී.ජඒ.,ජ (2018),ජ “අණරයරජතත්ලේේජබුත්ජේ ෂජනිහණළෙරයජ

වඳශළජ ිඩිඩධ්ජ ක්ෂේේත්රජ වහථමිළණරජ ක්රමජ අත්ශෙළජ ෙෆලීම”ජ අණරයරජ ෘෂිර්මජ ේෙෝජ වෙශළජ ලරජ ලළර්ෂිජ

වමුළුල.18-19ජඔක්ෂේතෝේෙර්ජ2018 .ේ්රළේෙිවයජ.ජශ්රීජැංළජ.යලකරලජ107-112ජේලළුමජ5. 

 

දිවළරළයක්ෂජඩී.ජතේ.ජපී.ජවී.,ජප්රියෙර්නී,ජේක්ෂ.ජඩී.ජතන්.,ජධ්ර්මණරළක්රමජඒ.ජත්ව.ජතවහ.,ජේණේර්රළජතච්.ජඒ.ජවී.ජතවහ.,ජ

(2018)ජ “ශ්රීජ ැංළේේජ ජ ණශතර ජ අන්තර්මධ්යජ ෂළණේේජ ඉඟුරුජ ලළේේජ ල්වජ මර්ධ්රයජ ශළජ අවහලෆන්රජ

ලෆඩිකිරීමජවඳශළජිඩිඩධ්ජඅතුරුණුජලජෙණම”ජඅණරයරජෘෂිර්මජේෙෝජවෙශළජලරජලළර්ෂිජවමුළුල.18-

19ජඔක්ෂේතෝේෙර්ජ2018 .ේ්රළේෙිවයජ.ජශ්රීජැංළජ.යලකරලජ121-125ජේලළුමජ5. 

 

ඩී.සි්වලළජී.ජඅයි.ජතන්.,ජවමරවීරජඩී.ජතන්.,ජගිනිේෙරජවි.ජඒ.තවහ.,ජතරැංගළජේක්ෂ.ජතච්.ජවි.ජතේ.,ජේ ඩිතුලක්ෂකුජ

ඒ.ජතන්.,ජ“කුරුඳුජලළකිරීේේජණවජවඳශළජ ලිරිසිඩීයළජවශජඇරකිවහජිඩේේජලජෙණම”ජ10ජලෆනිජලළර්ල්ජ

වමුළුල-2018.ජෘෂිර්මජිඩෙයළපීඨය,ජශ්රීජැංළල 
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ඇමුණුම තI : අපන්යන් තකෘෂි තොබෝග තල තලගළ තලපවරිය  තදිවහත්රික්ක තමටමේමින් - 2018* 

දිවහත්රික්කය  කුරුඳු   ගේමිරිවහ  කරළබු තන්වළල්  ොකෝපි  
ොක ොකෝ 

ලළ  
වළදික්කළ පුලක් බුත්  පෆඟිරි  

තකුරල  

(EAC) 
ඉඟුරු  කශ  

තකුරල ත
(ඉඟුරු ත වශ 

කශ ත

ඇුරත්ල)  

ොක ෂඹ  
       

208         282         47           1         38           1            8           12         18    
         

616  
       

81          7           704  

ගේපශ  
       

291  
     

1,227       210           8       182          13          27         802       276    
      

3,037  
     

295         89         3,421  

කළුරර  
     

2,505         551         97           1         92          16          12         499         24    
      

3,797  
     

142         45         3,984  

මශනුලර  
       

186  
     

4,988     3,207       597     1,067        182      1,909  
     

1,173          5    
     

13,314  
     

337       254       13,904  

මළරොල්  
       

353  
     

5,736       783       350       470        607        358         814          9    
      

9,480  
       

37         32         9,549  

නුලරතළිය  
         

58  
     

1,379       402       210       632           7            8         374          3    
      

3,074  
     

134       145         3,353  

ගළල්  
   

11,805         671       107         13         97          40          12         475         32    
     

13,253  
       

43         27       13,323  

මළරර  
     

9,258         832       387         38       169          33          14         911         10    
     

11,651  
       

88         64       11,804  

ශේබන්ොර ේ  
     

3,281  
     

2,048         86           1         85          14            6         464          8  851 
      

6,847  
       

17          9         6,873  

යළපන්ය  
             1                 186         11    

         
198               198  

මන්න්ළරම  
                         7          4    

           
10                 10  

ලවුනියළල  
             1                     73          2    

           
75                 75  

මුිවු  
             1                     63          3    

           
68                 68  

කිලිොන් ච්චි  
                       44          2    

           
47                 47  

මඩකෂපුල  
             2                     14         56    

           
71                 71  

අේපළර  
         

25         201           2           5         19           8            2         206          7    
         

474  
       

12         32           518  

ත්රිකුණළමය  
           

6           61           1             1              2           38         34    
         

143               143  

කුරුණග  
       

272  
     

2,960       323         15       459        127        180  
     

1,278       731    
      

6,344  
     

378         85         6,807  

පුත්රම   
         

16         108           2           32           1             57       101    
         

317  
       

56          1           375  

අනුරළධපුරය  
         

36         195           1           17          26          282         30    
         

586          8          2           596  

ොෂ න්න්රුල  
           

6         189           1           11           4           152         21    
         

383  
       

18         14           416  

බදුල්  
       

479  
     

5,729         77           4       367          58            7  
     

1,006          6  10 
      

7,742  
       

97         59         7,898  

ොම ණරළග  
       

167  
     

4,884         11           4       137        555            3         754         13    
      

6,527          6          3         6,536  

රත්න්පුරය  
     

4,285  
     

6,566       348       215       221          42          27  
     

1,767         20  564 
     

14,054  
       

98         50       14,202  

කගල්  
       

351  
     

1,634     1,865       261       445          70        212  
     

1,082         37    
      

5,956  
     

150       137         6,243  

ශ්රී තංකළල  
  

33,589    40,244   7,956   1,722    4,542  1,805     2,788    12,533   1,462  
  

1,425  
 

108,065   1,999   1,056    111,120  

මුළරය:ජආර්ථිජෙත්ත.ජ2014, ඟරේ්වරජශළජවැංයළේ්වර ේෙණළර්තේේන්තුල. 
    

* යළලළලි  
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ඇමුණුම තII: තඅපන්යන් තකෘෂි තොබෝග තල තඅපන්යන් තපරිමළල තවශ තඅගය ත– ත2017 තවශ ත2018 

නිහපළෙන්ය ඒකකය 2017 2018 * ලර්ධන්ය ත% ත2017-2018 

කුරුඳු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)   16,617.04   17,536.51  5.5 

අයජ(රු.ක .)   30,872.79   34,852.88  12.9 

කුරුඳුජේ ෂජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)        309.01        280.87  -9.1 

අයජ(රු.ක .)        976.45        812.66  -16.8 

කුරුඳුජේණ තුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          40.50          42.79  5.6 

අයජ(රු.ක .)     1,492.63     1,649.96  10.5 

රළබු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     5,809.89     1,485.15  -74.4 

අයජ(රු.ක .)     6,761.46     2,174.69  -67.8 

රළබුජරෆින 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     1,995.70     1,794.09  -10.1 

අයජ(රු.ක .)        400.43        404.79  1.1 

රළබුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            9.41          10.66  13.3 

අයජ(රු.ක .)          84.83        130.86  54.3 

ේ ේෝජ වශජ ේ ේෝජ
නිහණළෙර 

ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     2,583.36     2,324.68  -10.0 

අයජ(රු.ක .)     2,339.48     1,205.45  -48.5 

ේෝයල 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          13.79          23.60  71.1 

අයජ(රු.ක .)          29.26          46.58  59.2 

ක ක රිවහ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)   13,309.08   13,118.10  -1.4 

අයජ(රු.ක .)   12,767.97   12,074.02  -5.4 

ේක රිවහජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          48.96          66.51  35.8 

අයජ(රු.ක .)        484.42        308.98  -36.2 

ඔලිජයේර සීන් 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)        382.24        360.00  -5.8 

අයජ(රු.ක .)     2,742.72     2,064.59  -24.7 

රඳමුැංගු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)        839.17        108.31  -87.1 

අයජ(රු.ක .)        870.52        156.33  -82.0 

රඳමුැංගුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.42            0.22  -47.6 

අයජ(රු.ක .)          22.11          12.51  -43.4 

ණෆඟිරි 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          38.02          40.88  7.5 

අයජ(රු.ක .)        263.15        177.33  -32.6 

වළදික්ෂළ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     1,691.71     1,657.56  -2.0 

අයජ(රු.ක .)     1,562.11     1,671.38  7.0 

වළදික්ෂළජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          65.45          51.50  -21.3 

අයජ(රු.ක .)        424.43        344.53  -18.8 

ලවළලළසි 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)        351.15        280.80  -20.0 

අයජ(රු.ක .)        636.48        600.61  -5.6 

ලවළලළසිජේත්ව ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.04            0.03  -25.0 

  අයජ(රු.ක .)            0.58            0.24  -58.6 

පුලක්ෂ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)   10,645.28     4,947.29  -53.5 

අයජ(රු.ක .)     5,744.48     2,864.19  -50.1 

බුත් 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     5,144.92     4,009.01  -22.1 

අයජ(රු.ක .)     3,164.08     2,615.72  -17.3 

ලෆනිළ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            5.99            1.56  -73.9 

අයජ(රු.ක .)          27.06          63.22  133.6 

ලෆනිළජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.23            6.28  2,628.3 

අයජ(රු.ක .)            0.40          18.50  4,525.0 

ේවේරජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.98            5.39  449.8 

අයජ(රු.ක .)            5.00          28.59  471.8 

මුළුජඅණරයරජෘෂිජේෙෝ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)   59,902.34   48,151.76  -19.62 

අයජ(රු.ක .)   71,672.84   64,278.59  -10.32 

ඉඟුරු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          81.59          97.17  19.1 

අයජ(රු.ක .)          93.83        121.96  30.0 

ඉඟුරුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            4.18            6.53  56.2 

අයජ(රු.ක .)        100.37          87.29  -13.0 

ශ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)        114.88          76.36  -33.5 

අයජ(රු.ක .)        103.12        102.67  -0.4 

තතුලජ(ඉඟුරුජවශජශ) 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            200.65             180.06  -10.3 

අයජ(රු.ක .)            297.32             311.92  4.9 

මුළුජ තතුලජ (ඉඟුරුජ වශජ
ශජඇතුෂත්ල) 

ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)       60,102.99       48,331.82  -19.58 

අයජ(රු.ක .)       71,970.16       64,590.51  -10.25 

මළරය:ජජශ්රීජැංළ ේර්ගුලජ 
 

* අයන් තළලළලිජේේ 
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ඇමුණුම තIII: 2016/2018 තලර්යන්හි තඅපන්යන් තකෘෂි තොබෝගයන්හි තවළමළන්ය තමි තගණන් ත(රු./කි.ග්ර.)  

ොබෝගය මි 

ලළර්ෂික තවළමළන්ය තමි 
ලර්ධන්ය ත% ත

2017/18  

2016 2017 2018 

 

ේ ේෝලළ  

ේ .ක . 297.47             309.81              302.77  -2.27 
 ේල.ක . 403.58             418.52              467.55  11.71 
 ේෝ.ක . 491.66             365.35              421.10  15.26 
 

ේෝයල 

ේ .ක . 362.65             463.93              489.53  5.52 
 ේල.ක . 414.32             343.80              677.29  97.00 
 ේෝ.ක . 415.88             425.19              393.10  -7.55 
 

ේක රිවහ 

ේ .ක . 1,246.23             831.90              585.84  -29.58 
 ේල.ක . 1,308.72             904.32              631.19  -30.20 
 ේෝ.ක . 1,609.09          1,347.46              995.72  -26.10 
 

රළබු 

ේ .ක . 1,053.14             975.38           1,071.39  9.84 
 ේල.ක . 1246.63          1,145.02           1,296.48  13.23 
 ේෝ.ක . 1,220.53          1,366.09           1,263.68  -7.50 
 කුරුඳුජූලරු ේ .ක . 1,544.58          1,846.13           2,018.70  9.35 
   ේල.ක .        1,805.51           1,834.66           2,495.09  36.00 
   ේෝ.ක .     2374.73   
 

වළදික්ෂළ 

ේ .ක . 522.88 460.00 428.51 -6.85 
 ේල.ක . 562.5             547.40              501.74  -8.34 
 ේෝ.ක . 1,567.80          1,555.31           1,364.67  -12.26 
 

ලවළලළසි 

ේ .ක . 1,478.08          1,324.68           1,495.23  12.87 
 ේල.ක . 1,743.07          2,045.83           1,670.83  -18.33 
 ේෝ.ක . 1,986.27          2,044.76           2,207.13  7.94 
 

රඳමුැංගු 

ේ .ක . 1,638.50          2,502.47           2,778.36  11.02 
 ේල.ක . 1,967.55          1,758.89           2,618.11  48.85 
 ේෝ.ක . 1,331.15          2,394.56           3,180.52  32.82 
 බුත්ජ (රු./1000 

ේ ෂ) 
  

ේ .ක . 4,151.63          1,855.26           3,728.65  100.98 
 ේල.ක .         
 ේෝ.ක .         
 

පුලක්ෂ 

ේ .ක . 294.90 294.75 295.68 0.32 
 ේල.ක . 394.55             304.17              292.62  -3.80 
 ේෝ.ක .         
 

ණෆඟිරි 

ේ .ක .        9,668.99           3,745.18           2,788.78  -25.54 
 ේල.ක .      10,500.00  8,750.00     
 ේෝ.ක .        2,457.29           2,974.94           4,679.04  57.28 
 

අමුජඉඟුරු  

ේ .ක . 127.12 425.67 349.09 -17.99 
 ේල.ක .             90.00                75.00      
 ේෝ.ක . 421.53 337.06     
 

අමුජශ   

ේ .ක . 43.18               65.38                52.08  -20.34 
 ේල.ක . 32.5 27.08     
 ේෝ.ක .         
 මළර:ජERU dataජbaseජජජජේ .ක .:ජේ ිඩණෂජමටම ේේජක ;ජේල.ක .:ජේලන්ේේසිජක ;ජේෝ.ක .:ජේෝජේලෂඳණේ්වජක ජජජජජජජ 
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ඇමුණුම තIV: අපන්යන් තකෘෂි තොබෝගයන්හි තආන්යන් තපරිමළල තවශ තලටින්ළකම ත ත– ත2017 වශ ත2018 

නිහපළෙන්ය ඒකකය 2017 2018 * 
ලර්ධන්ය ත % ත

2017-2018 

කුරුඳු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          61.64        112.52  82.5 

අයජ(රු.ක .)          87.70        187.26  113.5 

කුරුඳුජේ ෂජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.10      

අයජ(රු.ක .)            0.04      

කුරුඳුජේණ තුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.16            0.80  398.1 

අයජ(රු.ක .)            3.81            8.56  124.7 

රළබු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            9.51          11.62  22.2 

අයජ(රු.ක .)          11.32          16.02  41.5 

රළබුජරෆින 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          14.01      

අයජ(රු.ක .)            1.87      

රළබුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            3.15            2.09  -33.7 

අයජ(රු.ක .)          11.71            9.73  -16.9 

ේ ේෝජවශජේ ේෝජනිහණළෙර 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     4,828.04     4,866.51  0.8 

අයජ(රු.ක .)     3,557.86     3,425.04  -3.7 

ේෝයල 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          75.04          95.71  27.5 

අයජ(රු.ක .)          88.54        129.52  46.3 

ක ක රිවහ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     1,398.08     3,179.05  127.4 

අයජ(රු.ක .)     1,231.30     1,931.97  56.9 

ේක රිවහජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.99            0.36  -63.9 

අයජ(රු.ක .)            0.07            0.05  -28.6 

ඔලිජයේර සීන් 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            1.69            2.66  57.5 

අයජ(රු.ක .)            8.08          16.32  102.0 

රඳමුැංගු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)        321.88          34.03  -89.4 

අයජ(රු.ක .)        334.42          81.90  -75.5 

රඳමුැංගුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            2.20      

අයජ(රු.ක .)          12.51      

ණෆඟිරි 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            2.45          16.08  556.5 

අයජ(රු.ක .)            5.87          29.06  395.1 

වළදික්ෂළ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)          10.23            0.29  -97.2 

අයජ(රු.ක .)            8.40            0.07  -99.2 

වළදික්ෂළජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)       

අයජ(රු.ක .)       

ලවළලළසි 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)             0.02    

අයජ(රු.ක .)             0.01    

ලවළලළසිජේත්ව ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)             0.01    

  අයජ(රු.ක .)             0.02    

පුලක්ෂ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)        242.34        211.62  -12.7 

අයජ(රු.ක .)          73.16          87.48  19.6 

බුත් 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)             0.75    

අයජ(රු.ක .)             0.71    

ලෆනිළ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            5.27            4.75  -9.9 

අයජ(රු.ක .)            5.40            7.97  47.6 

ලෆනිළජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.65            2.06  216.9 

අයජ(රු.ක .)            0.95            2.91  206.3 

ේවේරජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            0.96            0.49  -49.0 

අයජ(රු.ක .)            2.55            2.18  -14.5 

මුළු තඅපන්යන් තකෘෂි තොබෝග 
පරිමළල ත(ොම.ොේ .)     6,978.39     8,541.42  22.40 

අගය ත(රු.මි.)     5,445.56     5,936.78  9.02 

ඉඟුරු 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     1,731.53     1,395.38  -19.4 

අයජ(රු.ක .)        259.82        276.97  6.6 

ඉඟුරුජේත්ව 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)            1.67            0.16  -90.4 

අයජ(රු.ක .)          17.19            2.28  -86.7 

ශ 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     4,958.32     5,386.72  8.6 

අයජ(රු.ක .)     1,046.87     1,158.48  10.7 

තකුරල ත(ඉඟුරු තවශ තකශ) 
ණරිමළලජ(ේම.ේ  .)     6,691.52     6,782.26  1.4 

අයජ(රු.ක .)     1,323.88     1,437.73  8.6 

මුළු ත තකුරල ත (ඉඟුරු ත වශ ත කශ ත

ඇුරෂත්ල) 

පරිමළල ත(ොම.ොේ .)   13,669.91   15,323.68  12.10 

අගය ත(රු.මි.)     6,769.44     7,374.51  8.94 

මළරය:ජජශ්රීජැංළජේර්ගුල 
 

* අයන් තළලළලිජේේ 
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ඇමුණුම V: ලයළ්තිජනිධ්ළරින්ජවහථමිළරතජකිරීම 

 

ළ්ව ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය මශනුලර ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 
 අලුත්ේල  ේෙර 
 හිනිදුම  උඩුනුලර 
 ශෙරළදල  කුරුඳුලත්ත 
 අේෙන්ේ ය  ශළරිවහණත්තුල 
 ෙයලිනය  පඟළයලිනය 
 අක්ෂමීමර  උයදුේෙර 
 ඇත්ඳුර  රඹුක්ෂයලිනය 
 ඇ්වයලිනය  යිනනුලර 
 රන්ේෙිවය  ලත්ේත්ම 
 ෙේේේම  කුණ්යවළේ්ව 
 නියම  ශතරලියේෙ 
 හික්ෂඩුල  අලතුේ ය 
 යක්ෂෂමු්ව  මෆෙයලිනය 
 රළේ ය  ගල ජේෝරේ්ව 
   උයණෂළත 
ශේෙන්ේත   ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය  ේත්වේෙිවය 
 ඕේක්ෂේල  තළතුඔය 
 ේෙලිඅත්ත  ශ 
 ක ේේෙිවය  ක ිවේ් 
 කරලර   
 ලවහමු්ව රත්රපුර ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 
 සරියලෆල  ලෆලිේේණ  
 වීරෆිනය  ේ ේෂ න්ර 
 ලරළයලිනය  අයම 
 තැං්ව  ේ යේල 
   ණෆ්වමඩු්ව 
 
නුලරතන්ය 

 
ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 

 
ෙැංේ ය 

 ගිනිත්ේශේර  රත්රපුර 
 ේශ්වේෙ ය  ඇඹිලියලිනය 
 ශඟුරන්ේත  නිිඩති 
 ලණේන්  ්ව 
 රිකි්වවහය  ඇෂණළත 
 ම්වේෙිවය  ේණ තුයලිනය 
ේණශ ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය ේම ණරළ ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 
 ේෙ ේේ්  බිබිේ්ව 
 උඩුේණෂ  ේම ණරළ 
 ේණශ  ෙය්වකුඹුර 
 මශර  මඩු්ව 
 ෙය්වම  හිඟුරුඩුල 
 ණ්වේේල  මෆෙම 
 බියම  ණදියතළල 
 මීරිම  ලෆ්වලළය 
 දිව යලිනය  මීශයළය 
 ක නුලන්ේ ය  ේ  ම 
 අත්තර්ව   
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්ව ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය ෙදු්ව ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 
 මළලරෆ්ව  ෙදු්ව 
 උවහවළයලිනය  ශ්වදුේමු්ව 
 යලන්රල  නිේණ ත 
 ්ව  ඌලණරණම 
 ලරළේණ ෂ  ණවහවර 
 ෙෆරිවය  රිදීමළලියේෙ 
 ෙෆදිම  ශළලිඇෂ 
 අරණළය  මීශකිව  
 රුලන්ලෆ්ව  න්ෙෆිනය 
 යිනයන්ේත    ෙණ්යළරේල 
 බුත්ේ හුයලිනය   
 ලිමුල මළතර ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 
 රඹුක්ෂර  ේෙනියළය 
   අකුරැවහව 
ේ ෂඹ ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය  ණවහේ ය 
 අිඩවහවළේේ්ව  ශක්ෂමර 
 ේශෝමළම  ලෆලිම 
 ණළදුක්ෂ  ේෙිඩනුලර 
   ේෙයියන්ෙර 
   ඹුරුයලිනය 
   මළතර 
   යල ෙෆේෙර 
කුරුණ ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය ළුතර ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 
 ේණ ්වශේල  මළදුරළල 
 ේෙ යේවහන්ෙ  ෙණ්යළරම 
 මළලතම  ළුතර 
 රේෙය්ව  මතුම 
 ේණ ්වයලතිම  ඉත්තණළර 
 රඳේ ්ව  ෙදුරන්ය 
 මෆ්වසිරිපුර  ේබ්රුල 
 ෙඹේෙිවය  ේශ රණ 
 කරේණෂ  බුත්සිැංශ 
 උඩුෙේෙළල  ණෆෂලත්ත 
 ලළරියේණ ෂ  අලත්ත 
 කුලියළයලිනය   
 ණඬුලවහනුලර මළතේ්ව ලයළ්තිජනිධ්ළරිජේ ටමඨළවය 
 මළෙේේ්  ණළණත්ල 
 රළත්තන්ඩිය  උකුේල 
 පුත්තම  තෆන්ර 
   රත්ේත   
   ේේරම 
   ය ලත්ත 
   ණ්වේ්වේණ ෂ 
   ලශේෝටමේටම 
   අලුේ ්ව 
    

 

 


