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iii 

 

හැඳින්වීම 

 

සමස්ත පපොල් කර්මාන්තපේ සංවර්ධනය සඳහා 1971 අංක 46 දරණ පපොල් සංවර්ධන  පනපතහි             

“ පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය යනුපවන් හඳුන්වනු ලබන්නා වූ (පමහි මින්මතු “ අධිකාරිය” යනුපවන් 

සඳහන් කරනු ලබන ) අධිකාරියක් පිහිටවනු ලැබිය යුතුය  ” යන 111 වන පකොටපසේ 24 වන වගන්තිය 

ප්රකාරව පිහිටුවන ලද ප්රධානම වයවස්ාාපිත යයතනය පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය ප.  

 

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ  කර්තවයයන් පනප  0((1) වගන්තිය අනුව පහත පරිිවප.  

 

(අ) පපොල් කර්මාන්තය සහ පපොල් වගාවන් සිදු කරනු ලබන ඉඩම් හා පපොල් වගාවන් සඳහා ඉඩම්   

යර්ථික වශපයන් ප්රපයජනන ගැීමම සම්බන්ධපයන් සංවර්ධන ප්රමුඛතතා පිිබබඳව ීරරණය ිරීමම හා 

ප්රතිප ති සකස් ිරීමම සඳහා අමාතයවරයා පවත සහය ලබා ීමම  

 

(ය) එපසේ ීරරණය කරනු ලබන සංවර්ධන ප්රමුඛතතා වලට අනුූලලව වයාපිති හා පයජනනා රම සකස් 

ිරීමම පහජ සකස් ිරීමම සඳහා සහය වීම  

 

(ඇ) එපසේ සකස් කරනු ලබන වයාපිති හා පයජනනා රම ්රියා මක ිරීමම පහජ ්රියා මක ිරීමම සඳහා 

සහය ලබා ීමම  

 

(ඈ) පම් පනත යටප  අමාතයවරයා ිසසින් පිහිටුවා ඇති ම්ඩඩලවල ්රියාකාරකම් සම්බන්කරකරණය 

ිරීමම  

 

(ඉ) ම්ඩඩලවල වාර්ෂික අය වැය අනුමත ිරීමම හා ඔවුන් පවත අරමුඛදල් ලබා ීමම  

 

(ඊ) නිසි කළමණාකරණ ගිණුම්කරණ පද්ධති සකස් ිරීමම ්රියා මක ිරීමම හා පව වාපගන යාම සඳහා 

ම්ඩඩල පවත උපපදස් ලබා ීමම හා සහය ලබා ීමම  

 

(උ) අමාතයවරයා ිසසින් ීරරණය කරනු ලබන සංවර්ධන ප්රමුඛතතා හා ප්රතිප ති සම්බන්ධපයන් 

ම්ඩඩලවල ප්රගතිය ඇගීමම  

 

(ඌ) පපොල් කර්මාන්තය පහජ එහි නිෂ්පාදන පිළීබඳ යම් අංශයක් පහජ පපොල් වගාවන් සිදු කරනු ලබන 

ඉඩම් හා පපොල් වගාවන් සඳහා ඉඩම් ප්රපයජනනයට ගැීමම සම්බන්ධපයන් ිසදයා මක පර්පේෂණ සිදු 

කරනු ලබන යම් තැනැ පතකුට පහජ පුද්ගල ම්ඩඩලයකට (සංස්ාාගත කළ පහජ සංස්ාාගත පනොකළ ) 

මූලය සහ පවන  යම් යකාරයක සහය ලබා ීමම හා එවැනි පර්පේෂණ කටයුතු සම්බන්කරකරණය ිරීමම  

 

(එ) අමාතයවරයාප  එකත වය ඇතිව සමාන හිමිකම් හා කර්තවය ඉටු කරනු ලබන නාතයන්තර 

සංිසධාන සමත සහපයජගීතාවන්ට එළඹීම  

 

(ඒ) පපොල් කර්මාන්තය පකපරහි බලපාන පහජ අදාල සියළු කාරණා පිිබබඳව අමාතයවරයා පවත 

උපපදස් ලබා ීමම  



 

iv 
 

(ඔ) පපොල් කර්මාන්තය සංවර්ධනය ිරීමම හා යිබ පණ ගැන්වීම සඳහා  අවශය යැි  අධිකාරිපේ මතය වන 

යම් සියළු පියවර ගැීමම  

 

අධිකාරිපේ බලතල පනප  01 වන වගන්තිය ප්රකාරව පහත පරිිවප.  

 

01 (1)අධිකාරිපේ කර්තවය ඉටු ිරීමම සඳහා අවශය ිසය හැිර පහජ උිතත පහජ අනුශාංගික වන්නා වූ යම් 

සියළු ්රියා සිදු ිරීමමට වහා පියවර ගැීමමට අධිකාරියට බලතල තිබිය යුතුය  

 

(2) (1) වන උප වගන්තිය මඟින් පවරා ඇති බලතල වයාපිතියට අගතියක් පනොමැතිව 22 (2) වන 

වගන්තිය මඟින් ිසධිිසධාන සලස්වා ඇති සියළු බලතල ම්ඩඩලය හා සමානව අධිකාරිය පවත තිබිය 

යුතුය   

 

(0) අමාතයවරයා ිසසින් පයජගය යැි  සලකනු ලබන ිසට ඔහු ිසසින් ගැසට් පත්රපේ  කරනු ලබන 

නියමයක් මගින් 20 වන වගන්තිය මගින් ිසධි ිසධාන සලස්වා ඇති ිසපශේෂ බලතල වලින් එකක් පහජ 

ිරහිපයක් පහජ ඉන් යම් පකොටසක් ම්ඩඩලය හා සමාන යකාරපයන් අධිකාරිය පවත පවරනු ලැබිය 

හැිරය  

 

පපොල් කර්මාන්ත ක්පෂේත්ර පයන්  ශ්රි ලංකාව 2(15 වසපර්ීම රුපියල් බිලියන 76 කට යසන්න ිසපද්ශ 

ිසනිමය ප්රමාණයක් ලබා ඇති අතර  පපොල් හා ඒ යශ්රිත කර්මාන්ත වලින් දළ පද්ශීය නිෂ්පාදනයට 

වාර්ෂිකව ිසශාල දායක වයක් ලබා පද්  

අමාතයාංශය ිසසින් පපොල් කර්මාන්තය සංවර්ධනය ිරීමම සම්බන්ධපයන් ප්රධාන ප්රතිප ති හඳුනාපගන 

සකස් ිරීමපම්ීම ඒ සඳහා සහාය දැක්වීපම් කාර්යයන් ඉටු ිරීමමට අමතරව පපොල් කර්මාන්තපේ 

පිරිසැකසුම් සහ අපලිසකරණ අංශයන් සංවර්ධනය ිරීමපම්ීම  අකරක්ෂණය ිරීමපම්ීම පමපහයුම් 

කාර්යභාරය ්රියා මක ිරීමම උපදසා කාර්යමය වශපයන් පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ සැකසුම් 

සංවර්ධන අංශය  ත  ව පාලන හා ත  ව යරක්ෂණ අංශය  අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය  

මුඛදල් අංශය සහ පාලන යනුපවන් ්රියාකාීම අංශ 5 ිරන් සමන්ිසත වන අතර එක් එක් අංශය භාරව 

අධයක්ෂවරපයක් කටයුතු කරි   පමම කාර්යයන් ඉටුකරගැීමපම්ීම ඉංිනපන්රු අංශය සහ අභයන්තර 

ිසගණන අංශය ඉහත අංශවලට සහාය ප.  

 

සභාපති ප්රධාන ිසධායක නිලධාරියා වශපයන් කටයුතු කරන අතර අධිකාරිපේ වැඩකටයුතු පමපහයවීම  

අකරක්ෂණය සහ අධයක්ෂ ම්ඩඩලය ිසසින් සකස් කරනු ලබන ප්රතිප ති හා වැඩසටහන් ්රියා මක ිරීමම 

අධයක්ෂ නනරාල්වරයා හරහා සැකසුම් සංවර්ධන අංශය, ත  ව පාලන හා ත  ව යරක්ෂණ අංශය 

,අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය,පාලන අංශය හා මුඛදල් අංශයපේ අධයක්ෂකවරුන් හරහා 

ඉටුකරනු ලබි   පමම අධිකාීමපේ අනුමත පසේවක සංතයව 258 ිර  2(15 වර්ෂපේීම පසේවපේ පයීම සිටි 

පසේවක සංතයව 178  වූ අතර ඒ අතරින් 26 පදපනකු කළමනාකරණ මට්ටපම්  අය වූහ  

                                    

 



 

v 
 

                                     සභා තිතුමාපේ සමාප ෝචනය - 2015 

ීමර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් ිරයන ශ්රී ලංකාප. පපොල් ගස මිමි ප්රමාණපයන් පහක්ටයාර 094 806 ක් පුරා 

ිසහිීම පවීර  ඉන් 56%ක් පමණ කුරුණෑගල  පු තලම  හා ගම්පහ යන පපොල් ත්රිපකජණයට අය  

ිවස්ත්රික්ක වල වයාප්තවතව පවතින අතර  පපොල් හා ඒ යශ්රිත කර්මාන්ත වැ ප ප්රමාණයක් ද ඒ යශ්රිතව 

පක්න්ද්ර ගත වී ඇත  පපොල් ගස  මිනිසාප  සමාන යර්ථිකය පකපරහි ිසශාල බැඳියාවක් ඇති  අතර  පපොල් 

ගපසේ නිෂ්පාදන ිසිසධ කාර්යයන් සඳහා පයොදා ගීම  ශ්රී ලංකාප. වාර්ෂික පපොල් ඵලදාව පග ප මිලියන 

25(( – 29(( අතර අගයක පවතින අතර  ඉන් 65%ක් පමණ වැය වන්පන් පද්ශීය පග ප පපොල් 

පරිපභජනනය සඳහාය  තව  15% - 2(% අතර ප්රමාණයක් පද්ශීය පපොල්  පතල් කර්මාන්තය සඳහා 

පයදපවන අතර   ඉතිරිය පපොල් මද යශ්රිත අපනයන කර්මාන්තය (ිවසිඳි පපොල්  පකොප්තවපරා  පපොල් ිරරි  

පපොල් ිරරි පිටි  පපොල් ක්රීම් හා පග ප පපොල් අපනයනය) සඳහා  පබීම යි   
 

පපොල් කර්මාන්ත ක්පෂේත්ර පයන්  ශ්රී ලංකාව 2(15 වසපර්ීම රුපියල් බිලියන 76 කට යසන්න ිසපද්ශ 

ිසනිමය ප්රමාණයක් ලබා ඇති අතර පපොල් හා පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයනය ිරීමපමන් පමපතක් 

ලබා ඇති ඉහලම වාර්තාගත යදායම ප.  පපොල් හා ඒ යශ්රිත කර්මාන්ත වලින් දළ පද්ශීය නිෂ්පාදනයට 

වාර්ෂිකව 1 1% කට යසන්න අගයක් එකතු ප.  එපමන්ම  පපොල් හා ඒ යශ්රිත කර්මාන්ත වල නියුතු සි  

හා වර ැකිරයා ලාභීන්ප  සංතයාව අති ිසශාලය  
 

පපොල්  නනතාවප  දදනික යහාර ප.පලහි ප්රමුඛතතාවයක් ගන්නා අතර  පපොල් පරිපභජනනපයන් 

නනතාවප  යහාරයට අවශය කැලරි ප්රමාණපයන් 15%ක් ද  පප්රජටීන්න් ප්රමාණපයන් 5%ක් හා පම්ද 

ප්රමාණපයන් 7(% ක් පමණ ලබා ගීම  පම් වන ිසට පපොල් හා ඒ යශ්රිත නිෂ්පාදන භා්ඩඩ 15( කට 

යසන්න ප්රමාණයක් පද්ශීය වශපයන් නිෂ්පාදනය පකපරන අතර   ඉන් ප්රධාන භා්ඩඩ 05 කට යසන්න 

සංතයාවක් වාර්ෂිකව පලොව පුරා පිහිටි රටවල් 125 කට පමණ අපනයනය පකපර්  
 

 

2(15 වසපර් ශ්රී ලංකාප. පපොල් ඵලදාව පග ප මිලියන 3055ක අගයක් ග  අතර  එවැනි ත වයක් තුළ 

පවා පපොල් හා ඒ යශ්රිත කර්මාන්ත නිසි පරිිව පව වා පගන යමින් 2(14 වසරට සාපප්තවක්ෂව 2(15 වසපර් 

පපොල් කර්මාන්තපේ අපනයන යදායම රුපියල් බිලියන 76 දක්වා 3% ිරන් වර්ධනය ිරීමමට හැිර වීම 

පපොල් කර්මාන්ත ක්පෂේත්රය ලැූ  සුිසපශේෂ නය්රහණයිර   

 

ගිහසා් පරිපභජනනපේීම සිදුවන පපොල් නාස්තිය අවම ිරීමපමන් ඒ තුිබන් ඉතිරිවන පග ප පපොල් ිවසිඳි 

පපොල් කර්මාන්තය ඇතුළු පපොල් මද යශ්රිත කර්මාන්ත සඳහා පයොදා ගැීමමටද  දැනට භාිසතයට 

පනොපගන අපප  යන පපොල් කටු හා පපොල් පලලි රමව  පරිිව එක්ැකස් කර ඒවා අදාළ කර්මාන්ත සඳහා 

නිසි පරිිව පයොමුඛ ිරීමමට ද ීමප වයාප්තවත වැඩ පිිබපවලක් පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පම් වන ිසට   යරම්භ 

කර ඇත  එපමන්ම  පපොල් හා ඒ යශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයනය ිරීමපම්ීම අපප  නිෂ්පාදන වල 

අනනයතාවය සුැකපකන පරිිව “සන්නාම නාම” භාිසතා කරමින් ඉිවරි අපනයන කටයුතු සිදු ිරීමම සඳහාද 

පම් වන ිසට අවශය මූලික කටයුතු ූදදානම් කරමින් පවීර  ඒ තුලින් ිසපද්ශ පවළඳපල සඳහා ත වපයන් 

වඩා  උසස් පපොල් නිෂ්පාදන අපනයනය ිරීමමට ශ්රී ලංකාවට හැිර වන අතර  ිසපද්ශ පවළඳපල තුළ ශ්රී 

ලංකාප. කීර්ති නාමය තව දුරට  යරක්ෂා කර ගනිමින් පමම නිෂ්පාදන සඳහා පවතින ිසපද්ශීය 

පවළඳපල තව දුරට  පුළුල් කර ගැීමම සඳහා පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය නිරතුරුවම ්රියා මක වන 

අතර  ිසපද්ශීය ප්රදර්ශන වලට සහභාගී පවමින් හා ිසපද්ශ පවළඳ ගිිසසුම් නිසි පරිිව ලබා ගනිමින් අපනයන 

ිසිසධාංගීකරණය තුිබන් නව ිසපද්ශ පවළඳපලවල් අ ප  කර ගැීමම සඳහා පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය 

කටයුතු කරමින් පවති  වසර ිරහිපයක් ඇතුළත පපොල් කර්මාන්තපයන් දැනට ලබා ගන්නා පපොල් යශ්රිත 



 

vi 
 

අපනයන යදායම පදගුණ කර ගැීමම පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ මූලික අරමුඛණි   පම් සඳහා මා හට 

මගපපන්වනු ලබන ගරු වැිසලි කර්මාන්ත අමාතය නවීන් ිවසානායක මැතිතුමාට   ගරු නිපයජනය 

අමාතය ලක්ෂ්මන් වසන්ත පපපර්රා මැතිතුමාට   අමාතයාංශ පල්කම් උපාලි මාරසිංහ මහතා ඇතුළු 

අමාතයංශපේ කාර්යය ම්ඩඩලයට   පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන කටයුතු වල පයපදන කර්මාන්ත 

කරුවන්ට   පමම අරමුඛණු සාක්ෂා  කර ගැීමම සඳහා මා හට නන් අයුරින් සහාය දක්වන පපොල් 

සංවර්ධන අධිකාරිපේ අධයක්ෂ නනරාල් තුමා   අධයක්ෂ ම්ඩඩලය ඇතුළු කාර්ය ම්ඩඩලයට  මාප  

පගෞරවීමය ස්තූතිය පුද කර සිටිමි  
 

පපොල් කර්මාන්තකරුවන් සඳහා වඩා  ිසධිම  පසේවාවක් සැපීමපමන් පද්ශීය හා ිසපද්ශීය වශපයන් 

පපොල්  හා ඒ යශ්රිත නිෂ්පාදන තව දුරට  පුළුල් කරමින් වැිසලි කර්මාන්ත අතර පපොල් කර්මාන්තපයන්  

නාතික යර්ථිකයට ලබා පදන දායක වය තව දුරට  ඉහල නැංවීම සඳහා ඉිවරි වසර තුල ්රියා මක වීම 

අපප  පරමාර්ායි    

 

උදය රූපසිංහ 

සභාපති  

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය 
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අධයක්ෂ  නනාාල්තුමාපේ සමාප ෝචනය - 2015 

ගැමි නන ජීවන රටාව තුළ නිරන්තර පරිපභජනනය සඳහා භාිසතා කරනු ලබන පපොල් වනාහී  ගැමි 

නනයාට සැබෑම කප්තවරුකක් ිසය  ගැමි නන ජීිසතපයන් පරිපභජනනය යරම්භ වූ පපොල්  වර්තමානය වන ිසට 

සමසා් ශ්රී ලාංකීය නනතාවප  ඡීවන රටාව හා බද්ධ වී ඇත  ඒ නිසාපවන් වර්තමානය වන ිසට එය 

සමස්ත රපට්ම කප්තවරුක බවට ප  වී ඇත   

 

ගිහසා් පරිපභජනනපයන් එපිට ිසශාල ිසපද්ශ ිසනිමයක් ඉපි ය හැිර  ිසශාල පවළඳපපොළ වටිනාකමක් 

ඇති ිසිසධ නිෂ්පාදන කළ හැිර කර්මාන්ත කරුවන් අතර තරතකාීම පමන්ම සුිසපශේෂී ස්ාානයක් හිමිකර 

ගැීමමට පපොල් ශාකය සම ව ඇත  සැබිසන්ම පපොල් යනු ගැමි ඡන ජීිසතපයන් පරිපභජනනය යරම්භ 

පකොට වර්තමානය වන ිසට පලජකපේ රටවල් ිසශාල සංතයාවක් පරිපභජනනය කරනු ලබන අංගයක් බවට 

ප  වී ඇත   

 

2(15 වසපර් පපොල් මද නිෂ්පාදන අපනයන යදායම රු  බිලියන 41ක් පමණ ප.  එය 2(14 වසරට 

සාපප්තවක්ෂව 10%ක වැ පවීමිර  2(15 වසපර්ීම නැවුම් පපොල් පතල් අපනයනය ිරීමපමන් 2(14 වසරට 

සාපප්තවක්ෂව 117% ක අපනයන යදායපම් වැ පවීමක් ද පපන්නුම් කරි   පසුගිය වසරට සාපප්තවක්ෂව පකොහු 

පකඳි අපනයනපේ පසුබෑමක් දක්නට ඇත  පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ අභිප්රාය වනුපේ අපනයන 

කරුවන් අගය වැ ප කරන ලද පපොල් පකඳි නිමි භා්ඩඩ අපනයන ිරීමම  එමගින් වැ පපුර ිසපද්ශ ිසනිමය 

උපයා ගැීමම ය    

 

එපමන්ම අපනයන වඩා  ිසධිම ව සිදුිරීමම සඳහා අපනයන ඉලක්ක කරග  ගිහස්ත 

කර්මාන්තකරුවන් සඳහා තාක්ෂණික හා පුහුණු පමන්ම දැනුව  ිරීමපම් වැඩසටහන් ද පැවැ වූ අතර 

2(14 වර්ෂපේීම ද ිසපද්ශිය පවළඳ ප්රදර්ශන සඳහා සහභාගීවීමට හා අපනයනකරුවන් සහභාගීකරවීමට 

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවත අවස්ාාව උදාිසය  තවද 2(14 වර්ෂයට සාපප්තවක්ෂව සමාපලජිතත වර්ෂය 

තුළ නව ගැණුම්කරුවන් හඳුනාගැීමම පහේතුපවන් තැඹිලි අපනයනපේ වර්ධනයක් සිදුව ඇති බව ද 

සඳහන් කරනු කැමැ පතමි  

 

එපමන්ම ගිහසා් පපොල් පරිපභජනනපේීම  සිදු වන නාස්තිය අවම ිරීමම පිිබබඳව නනතාව දැනුව  

ිරීමපම් ප්රචාාරණ වැඩසටහන් ිසදයු  මාධය  හරහා ප්රචාාරණ කටයුතු සිදු ිරීමම හා ගිහස්ා පපොල් 

පරිපභජනනපේීම ඉවත යන පපොල් වතුර සුරක්ෂිතව එක් ැකස් පකොට එය ශක්ති නනක පානයක් පලස 

සකසා අපනයනය ිරීමම තුිබන් ශ්රී ලංකාවට ගලා ය ිසපද්ශ ිසනිමය ඉතා ඉහළය  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

පූර්ව වසර වල පමන්ම පමම වසපර්ීම ද පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ කටයුතු සාක්ෂා  කරගැීමම සඳහා 

ගරු නවීන් ිවසානායක අමාතයතුමන් හා පල්කම්තුමන් ිසසින් කරනා ලද මතපපන්වීම කිතතතා පූර්වකව 

සිහිප  කරනු කැමැ පතමි  ශ්රී ලංකාප. පද්ශීය පපොල් කර්මාන්තය නතා සිටුවීම පමන්ම  ිසපද්ශීය 

පවළඳපපොල අවස්ාා වැ ප ිවයුණු කරගනිමින් තරතකාරි ව අපනයන ක්පෂේත්රය නයගැීමම සඳහා පපොල් 

කර්මාන්තපේ නව පිබිීමමක් ඇති කරලීමට කටයුතු කළ හැිර බව අප ිසශ්වාස කරන්පනමුඛ   

 
යර් ඒ ඩී එස් රණතුංග 

අධයක්ෂ නනරාල් 

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

 

2015 නනවාරි මස සිට පෙසැම්බර් මස ෙක්ෂවා අධයක්ෂ   

මණ්ඩ  සාමාජිකයින් 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ඩී එම් ටීන් බී ිවසානායක මයා  (2(15 1( (7 දක්වා) 

2. ඒ එස් එම් ඉස්ම  මයා  (2(15 1( (7 දක්වා)    

3. ඩී දුමින්ද ිසදයාර න මයා (2(15 1( (7 දක්වා) 

4. ඩබ් එම් වි  අි  ඉපවජන් ප්රනාන්දු පමය 

5. එන් එස් වනසිංහ මහතා (අමාතයාංශ නිපයජිනත) 

6. යර් එම් ඩී පක් නාමල් බන්ඩාර මහතා(භා්ඩඩාගාර නිපයජිනත) 

7. බී එම් යර් බන්ඩාර මහතා (2(15 1( (7 දක්වා) 

8. සර  ර නායක මහතා (2(15 1( (7 දක්වා) 

9. ජී ූදරියප්තවපපරුම මහතා (2(15 12 (0 ිවන සිට) 

10. යර් බී අ තනායක මහතා (2(15 12 (0 ිවන සිට) 

11. එච් ඡී එස් සී නයර න මහතා (2(15 12 (0 ිවන සිට) 

12. එෆ් පද්වසර්වතම් මහතා (2(15 12 (0 ිවන සිට) 
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සභා ති ඇතුළු අංශ ප්රධාීනන් 

 
 1    පේ ටීන් එස් පී කාරියවසම්මහතා              - සභාපති  
       එච් පක් යූ පක් රූපසිංහ මහතා (2(15 1( 20 සිට) 
 
 
2.   එම් පී එන් එම් ිසරමසිංහ මහතා 
         (2(15 (0 (9 දක්වා)                                 -අධයක්ෂ නනරාල් 
 
      යූ ජී යර් යරියර න මහතා 
         (2(15 (0 12 ිවන සිට 2(15 (9 (2 දක්වා) 
 
      යර් ඒ ඩී එස් රණතුංග මහතා 
         ( 2(15 1( 29 සිට වැ බ)    
 
0    ඒ ටීන් රණසිංහ මහතා                        -ඉංිනපන්රු 
 
4   එස් එස් පුරසිංහ මහ මිය             -අධයක්ෂ(ත  ව පාලන හා ත  ව යරක්ෂණ) 
 
5   ඒ එස් බාලූදරිය මහතා       
     2(15 (2 22 දක්වා                                        
                                                                       -අධයක්ෂ (අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ) 
     එච් වී පී ිසපේවර්ධන මහතා 
     2(15 (2 20 සිට- 2(15 1( (7 දක්වා(රා ය) 
 
     එච් එම් වාසුලා පහේර      
     2(15 1( (7 ිවන සිට (වැ බ) 
6   එච් වී පී ිසපේවර්ධන මහතා              - අධයක්ෂ(සැකසුම් සංවර්ධන) 
 
7   එස් එස් රානකරුණා මහ මිය              -අධයක්ෂ(පරිපාලන) 

8   එම් පී සන්ධයා කාන්ති මහ මිය              - අධයක්ෂ(මුඛදල්) 

 
9   ඩබ් එම් ටීන් එස් වීරූදරිය මහතා              -අභයන්තර ිසගණක  



 

ix 
 

                                                                    2015.12.31 දිනට සංවිධාන වුහය 
 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   වැඩසටහන් සහකාර          වැඩසටහන් සහකාර  පපො  තබන්නා 

(අභයන්තර ිසගණක)                         (පතොරතුරු)              කළමණාකරණ සහකාර             වැඩසටහන් සහකාර  (අපල සං හා පර් )                           වැඩසටහන් සහකාර      වැඩසටහන් සහකාර  

අධයක්ෂ නනරාල් පල්කම්                                     කාර්මික සහකාර වැඩසටහන් සහකාර  (යර්ථික පරිපේෂණ)                      (සැකසුම්සංවර්ධන)       රසායනාගාර                                                                                                                    

   කළමණාකරණ සහකාර  (ප්රවාහනයයාන්ත්රිකයිසදුලි)    කාර්යාල සහයක   පීමක්ෂක පීමක්ෂක  කාර්මික 

   කාර්යාල සහයක                         කළමණාකරණ සහකාර      කළමණාකරණ සහකාර                                                  කළමණාකරණ            කළමණාකරණ 

                                                     රියදුරු                                                                                                ක්පෂේත්ර සහකාර  සහකාර සහකාර 

                                                     කාර්යාල සහයක                                                                                 කාර්යාල සහයක                                                            කාර්යාල                         රසායනාගාර                                                                                                                                                                      

                                                                    සහයක                          ක්පෂේත්ර සහකාර 

   ක්පෂේත්ර රසායනාගාර  

 සහයක සහයක  

 

   

  

සභාපති සහ අධයක්ෂ ම්ඩඩලය 

අධයක්ෂ නනරාල් 

අධයක්ෂ 

(පනයෂ්ක කළ) 

පරිපාලන අංශය 

අධයක්ෂ 

(පනයෂ්ක කළ ) 

මුඛදල් අංශය 

අධයක්ෂ 

(පනයෂ්ක කළ ) 

සැකසුම් සං අංශය 

අධයක්ෂ 

(පනයෂ්ක කළ ) 

අපලිස සං  හා පර් අංශය 

අධයක්ෂ 
(පනයෂ්ක කළ ) 
ත  පා  හා 

ත  යර අංශය 

ඉංිනපන්රු 

(පනයෂ්ක කළ ) 
 

සයනි අධයක්ෂ 

(කළ  මට්:) 

(තනතුරු (2) 

 

 

රසත 

(කළ  මට් ) 

(තනතුරු (1) 

ීමති 
නිලධාීම 
(කළ මට්:) 

(තනතුරු -
(1) 

සයනි 
අධයක්ෂ 
(කළ  මට්:) 

(තනතුරු -
(1) 

ඉංිනපන්රු 
(සිිසල්) 

(කළ  මට්:) 
(තනතුරු(1

) 

 

සයනි අධයක්ෂ 
(කළ  මට්:) 

(තනතුරු-(1) 
 

සයනි අධයක්ෂ 

(කළ  මට්:) 

(තනතුරු (4 ) 

 

 

සයනි අධයක්ෂ 

(කළ  මට්:) 

(තනතුරු (2 ) 

 

අභයන්තර 

ිසගණක 

(කළ  මට්:) 

(තනතුරු) 

((1) 

සභාපති 

පල්කම් 

(කළ:ම) 

අභයන්තර ිස  
නිලධාීම 

(කණි  කළ ) 
(තනතුරු (1) 

පරි  නිලධාීම 
(කණි කළ ) 
(තනතුරු (1) 

මූලය නිලධාීම 

(කණි කළ ) 
(තනතුරු (1) 

 

යර් පර්  
නිලධාීම 

(කණි කළ) 
(තනතුරු -

(1) 

 

ත   පාලන 
නිලධාීම 

(කණි කළ ) 
(තනතුරු-(1) 

 

සැ සංවර්  
නිලධාීම 

(කණි කළ) 

(තනතුරු -
(1) 

 

 

අපලිස 
නිලධාීම 

(කණි කළ) 

(තනතුරු-
(1) 

 

 

පතොරතුරු 
නිලධාීම 

(කණි කළ) 
(තනතුරු-

(1) 

 

 

පර්පේෂණ 
නිලධාීම 

(කණි කළ) 
(තනතුරු-

(1) 

 

 

පේෂ්ක 
පීමක්ෂක 

(කණි කළ) 
(තනතුරු-

(1) 

 

 

පකටි පයදුම් : 

1. පනයෂ්ක කළ  - පනයෂ්ක කළමණාකරණ මට්ටම  5   පරි නිලධාීම - පරිපාලන නිලධාීම  9   කණි කළ - කණිෂ්ක කළමණාකරණ මට්ටම  

2. සයනිඅධයක්ෂ- සහකාර අධයක්ෂය නිපයජනය අධයක්ෂ 6   යර් පර්  නිලධාීම- යර්ථික පර්පේෂණ නිලධාීම 1(  අපල සං  හා පර්  - අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ                                                                                          
3. කළ  මට්      - කළමණාකරණ මට්ටම   7  සැ සං නිලධාීම - සැකසුම් සංවර්ධන නිලධාීම              11  ත  පා හා යර  ත  ව පාලන හා යරක්ෂණ 

4. අභයන්තර ිස නිලධාීම- අභයන්තර ිසගණන නිලධාීම 8  ත  පාලන නිලධාීම- ත  ව පාලන නිලධාීම 
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01.සැකසුම් සංවර්ධන අංශය 

 

පපොල් යශ්රිත  කර්මාන්ත ලියාපිවංිත හා සංවර්ධනය නිසකරණය සඳහා අවශය තාක්ෂණික හා මූලය 

සහය ලබාීමම,  පපොල් නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා  ත  ව  සහතික නිකු  ිරීමම, පපොල් 

ත්රිපකජණපයන් බැහැර ප්රපද්ශයන්හී පවතින ිසභවතාව පරිිව  පපොල් යශ්රිත කර්මාන්ත බිහිිරීමමට 

සහය වීම, අගය වැ ප අපනයන නිෂ්පාදන සැකසීමට පරිසර හිතකාමී තාක්ෂණික රමප.ද හදුන්වාීමම 

හා එම රමප.ද ප්රචාලිත ිරීමම, නව කර්මාන්ත ඇරඹීමට  හා කර්මාන්ත සංවර්ධනයට අවශය 

තාක්ෂණය හා ප්රතිපාදන රානය බැංකු ණය සහන මගින් ලබා ීමම, අපනයන පවළදපපොල 

අවශයතාවයන්ට සරිලන හා තරගකාීම අපනයන පවළදපපොල අවශයතාවයන්ට සරිලන ප්රමිීර පව වා 

ගනිමින් පපොල් නිෂ්පාදන සිදු  ිරීමම සඳහා  ත  ව සහතික රමප.ද හදුන්වාීමම, අගය වැ ප 

නිෂ්පාදන සිදු ිරීමම සඳහා කර්මාන්තකරුවන්යනව වයවසායකි න් පපළවවීම, පග පපපොල් 

අපනයනය ිරීමපම්ීම පසේවා ගාස්තු අයිරීමම,කර්මාන්තකරුවන්ට, අපනයනකරුවන්ට හා 

පාර්ශවකරුවන්ට නිෂ්පාදන පිිබබදව අවශය ද ත හා පතොරතුරු අන්තර්නාල හරහා ලබාගැීමම හා 

අන්තර්නාල හරහා ලියාපිවංිත අයදුම් ප  ඉල්ලුම් ිරීමමට   අවශය පහසුකම් සැලසීම යිවය “සැකසුම් 

සංවර්ධන  අංශය” ිසසින් සිදු කරන ප්රධාන කාර්යයන් ප.  

 

2015 වර්ෂපේ ්රියාකාීම  සැලැස්මට අනුව ්රියා මක   කරන  ලද  කාර්යයන් පහත  දක්වා  ඇත   

 

1.1 සැකසුම් ඒකක ලියාපිවංිත ිරීමම හා  අකරක්ෂණය 

1.2 ක්ෂුද්ර ජීව ිසදයා මක සහ පභෞතික ගුණා මක ත  වය සහතික නිකු  ිරීමම 

1.3  කප්තවරුක නිපයුම් ිවරිය සහන බැංකු ණය පයජනනා රමප.දය ්රියා මක ිරීමම  

1.4 පපොල් කටු  එක් ැකස්කර  කර්මාන්තයට  පයොමුඛ ිරීමම  

1.5පපොල්යශ්රිත අමුඛ ද්රවය බහුලව පවතින ප්රපද්ශයන් හදුනා ගනිමින්  ගැමි  යර්ථිකය  නංවාලීම  සඳහා 

 ගිහස්ත කර්මාන්ත ඇරඹීමට අවශය තාක්ෂණික පුහුණුව හා සහය  ලබාීමම  

1.6 නාතයන්තර පවළඳපල තරගකාීම වය මුඛහුණීමම සඳහා ගුණා මක නිෂ්පාදන සිදුිරීමම, ප්රමිීරන් 

යාව කාලීන ිරීමම හා සහතික කරන (HACCP,ISO 22000 හා GMP) සදහා නිෂ්පාදන යයතන 

නවීකරණය ිරීමම  

1.7 ිවසිඳි පමජල් සංවර්ධන අරමුඛදපල් ප්රතිපාදන සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ප්රතිපූර්ණ ිරීමමට 

පහසුකම් සැලසීම  

1.8 පග ප පපොල් අපනයනය ිරීමපම්ීම පසේවා ගාස්තු අයිරරිම 

1 9 අන්තර්නාලය උපපයජගී කරගනිමින් පාර්ශවකරුවන් හට පසේවා සැපීමම. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1.1 සැකසුම් ඒකක ලියා දිංචි කිරීම හා  අධීක්ෂ ණය 

 

වර්ෂ 2015 ීම ිවසිඳි පපොල්, පපොල් ිරරි, පිටිකළ පපොල් ිරරි,පපොල් පතල්, පකොප්තවපරා, නැවුම් පපොල් 

පතල්, පපොල් ිරරි, පපොල් ිරරම, පපොල් වතුර යශ්රිත නිෂ්පාදන, පකොහු උපස්ාර නිශ්පාදන ,පකොහු, 

පකොහු යශ්රිත නිමි නිෂ්පාදන, පපොල් කටු අඟුරු, සක්රීය කාබන් හා පපොල් කටු යශ්රිත ිසසිතුරු අ කම් 

භා්ඩඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තායතන 646 ක් අධිකාරිපේ ලියාපිවංිත කර ඇත  

කර්මාන්ත 1006 ක් ලියාපිවංිතය සඳහා ඉල්ලුම් කළද  ලියාපිවංිතය සඳහා වූ පල්තන ලබා පනොීමම 

නිසා පපොපරො තු පල්තන ගත වී තිබුණි. 

 

නි ් ාෙනය 2014 ලියා දිංචි 

ගණන 

2015 ලියා දිංචි 

ගණන 

ිවසිඳි පපොල් 47 13* 

පම්දය තරමක් ඉව  කරන ලද ිවසිඳි පපොල් 1 - 

පපොල් පතල් 72 84 

පකොප්තවපරා 14 13 

නැවුම් පපොල් පතල් 29 91 

පපොල් ිරරි 10 10 

පපොල් ක්රීම් - 11 

පපොල් වතුරයයුෂ යශ්රිත නිෂ්පාදන 3 10 

ිසනාිරරි - 01 

අධිශීත ගානලද පපොල්  - 01 

පපොල් සිරප්තව - 01 

පකොහු පකඳි නිෂ්පාදන 170 158 

පකොහු යශ්රිත නිමි නිෂ්පාදන 78 92 

පකොහු උපස්ාර නිෂ්පාදන - 118 

පපොල් කටු අඟුරු 26 30 

සක්රීය කාබන් 5 08 

පපොල් කටු යශ්රිත ිසසිතුරු අ කම් භා්ඩඩ 
නිෂ්පාදන 

10 05 

 මුළු ගණන                    465                            646 
                                                    වගු අංක 1-2014හා 2015 වර් යන්හි ලියා දිංචි නි ් ාෙන ආයතන 

*HACCP ත  වය සහතික ලබාීමමට පනොහැිරවීම නිසා ිවසිිව පපොල් යයතන 34 ක් පපොපරො තු 

පල්තනපේ තබා තිබුණි.  
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2014/2015 දිසිඳි ප ොල් නි ් ාෙන (පම්.පටො.)

2014 2015

පමම වර්ෂපේීම ිවසිඳි පපොල් පම පටො 41,795  ක් නිපදවන ලද අතර ඊට ිවසිඳි පපොල් පමජල් 50 ක් 

දායක වී තිබුණි  ක්ෂුද්ර ජීව ිසදයා මක හා පභෞතික ගුණා මක ිසශ්පල්ෂණය සඳහා    ිවසිඳි නිෂ්පාදන 

වලින් යදර්ශ ලබා පගන පයොමුඛ ිරීමම හා  එම කර්මාන්තශාලා අකරක්ෂණය ිරීමම සැකසුම් සංවර්ධන 

අංශය ිසසින්  අකරක්ෂණය කරන ලීම  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

                                               ප්රස්තාර අංක (1- 2(14ය2(15  ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදන(පම පටො) 

 
2015 වර්ෂය තුළීම ිවසිඳි පපොල් , පපොල් පතල්, නැවුම් පපොල් පතල්, පපොල් ිරරි, පපොල් ක්රීම්, පපොල් 

වතුර යශ්රිත නිෂ්පාදන, පකොහු, පකොහු උපස්තර,  සක්රීය කාබන් හා පපොල් කටු යන 
නිශ්පාදනායතනයන්හී  ලියාපිවංිතය සම්බන්ධපයන් හා අකරක්ෂණ කටයුතු පිිබබදව හා පසු ිසපරම් 

යනිෂ්පාදන පතොරතුරු ලබාගැීමම සඳහා සිදු කරන ලද ක්පෂේත්ර චාාරිකා, පීමක්ෂණ හා යදර්ශ ගැීමම් 

වාර ගණන, බැංකු ණය ලබා ීමම සම්බන්ධපයන් සිදු කරන ලද ක්පෂේත්ර චාාරිකා ඇතුළ  අකරක්ෂණ 
වාර ගණන පහත පරිිව ප.  
 
නි ් ාෙනය                                                            අධීක්ෂ ණ වාා ගණන 

1.  ිවසිඳි පපොල්       8682 

2. ිවසිඳි පපොල් හැර අපනකු  මදයශ්රිතනිෂ්පාදන               4566 

3. පපොල් වතුර යශ්රිත නිෂ්පාදන    2128 

4. ස්රිය කාබන් නිෂ්පාදන     1578 

5. පකොහුබ  උපස්ාර නිෂ්පාදන     20427 

6. පකොහු යශ්රිත නිෂ්පාදන     1212 
                                                                        ------------ 
                 41,593 

2014 වර්ෂපේීම උක්ත කරුණු සම්බන්ධපයන් සිදු කරන ලද ක්පෂේත්ර චාාරිකා ගණන 14000 ක් ප.  
 

1.2 ක්ෂෂුද්ර ීවව විෙයාත්මක සහ පභිතික ගුණාත්මක තත්ත්වය සහතික නිත්ත් කිරීම 

 දිසිඳි ප ොල් සඳහා තත්ත්ව සහතික නිත්ත් කිරීම 
 

ිවසිඳි කර්මාන්තශාලා වල දදනික නිෂ්පාදන වලින් අධිකාරිපේ පීමක්ෂකවරුන් ලබා ගන්නා  නියැිව 

රසායනාගාරපේ ීම පරික්ෂා ිරීමපමන් පසු නිකු  කරන ප්රතිපල මත පමම ත  ව සහතික නිකු  

කරනු ලැපබ්  



 

5 
 

පමම වර්ෂය තුළීම නිපදවන ලද ිවසිඳි පපොල්  පම් පටො  41,795 න්  දදනික   නියැිව ය යදර්ශ  10,220 

ක් ක්ෂුද්ර ජීවී, පභෞතික හා ිසපශේෂ යදර්ශ ලබා පගන ඇත  ිවසිඳි පපොල් අපනයනය සඳහා 

සැල්පමොපනල්ලා, පභෞතික, ඇෆ්ලපටජක්ෂින් හා සල්ෆර් ඩපයොක්සි ඩ් යන  ත  වය සහතික 1268 

ක් නිකු  කර ඇත  

 

විශ්පල් ණ සහතික / වාර්තා  නිත්ත් කිරීම 
 

ගැනුම්කරුවන්ප  ඉල්ලීම පරිිව  පම්දය තරමක් ඉව කරන ලද ිවසිඳි පපොල්, ිවසිඳි පපොල්වල ිසපශේෂ 

යදර්ශ, පපොල් පතල්, පකොප්තවපරා, නැවුම් පපොල් පතල්, පපොල් ිරරි, පුන්නක්කු, පකොහු පකඳි හා 

පකොහු බ  යශ්රිත නිෂ්පාදන, නලය, බැර පලජහ, ිවසිඳි පපොල්වල සම්පුර්ණ බැක්ටීන්රියා ඝනාවස 

පරික්ෂාවන් යිවය සඳහා වන රසායනාගාරය ිසශ්පල්ෂණ ප්රතිඵල පාදක පකොට පගන සහතිකයවාර්තා 

නිකු  කරන ලීම  පමම වර්ෂපේ ිසශ්පල්ෂණ සහතිකයවාර්තා 883 ක් නිකු  කර ඇත  එහි 

සිසස්තරා මක සටහනක් පහත  දැක්ප.  

 

අංකය  රික්ෂ ා කළ අයිතම 2014  වර් පේ නිත්ත් 

කාන  ෙ විශ්පල් ණ 

සහතික/වාර්තා ගණන 

2015  වර් පේ නිත්ත් කාන 

 ෙ විශ්පල් ණ 

සහතික/වාර්තා ගණන 

1. පම්දය තරමක් ඉව කරනලද ිවසිඳි පපොල් 88 105 

2 ිවසිඳි පපොල්වල ිසපශේෂ යදර්ශ 112 35 

3 පපොල් පතල් 54 112 

4 පකොප්තවපරා 4 3 

5 නැවුම් පපොල් පතල් 26 46 

6 පපොල් ිරරි 8 11 

7 පුන්නක්කු 4 10 

8 පකොහු පකඳි හා පකොහු බ  යශ්රිත නිෂ්පාදන 145 120 

9 මාළු  පපොල් 1 - 

10 අප නලය 16 - 

11 බීමට ගන්නා නලය 5 - 

12 බැර පලජහ 97 49 

11 ිවසිඳි පපොල්වල සම්පුර්ණ බැක්ටීන්රියා 
ඝනාවස පරික්ෂාවන් 

424 392 

                        මුළු  ගණන                   984                    883 
                                    වගු අංක 2 - 2014 හා 2015 වර් යන්හී දී නිත්ත්  ක   විශ්පල් ණ සහතික  ගණන 
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1.3  කප්රුක නි යුම් දිරිය සහන බැංත් ණය පයෝනනා ක්රමපදෙය ්රියාත්මක කිරීම.
  
 

පපොල් හා පපොල් යශ්රිත කර්මාන්ත සංවර්ධනයය නවීකරණය හා නව කර්මාන්ත ඇරඹීම සඳහා අවශය 
ප්රා ධනය සපුරා ගැීමමට සහය වීපම් අරමුඛන්න් පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය හා මහනන 
බැංකුවයප්රාපද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව  එක්ව ්රියා මක කරන ලද බැංකුණය ලබාීමම තවදුරට  
සිදුකරන ලීම  ඒ අනුව-  
 
1. මහනන බැංකුව පවත පයොමුඛකළ අයදුම්ප  ගණන-44 

2. මහනන බැංකුව ිසසින් ලබා දුන් ණය ප්රමාණය  -40  (මුඛළු ණය මුඛදල- රු මිලි 26 85) 
3.  ප්රාපද්ශී සංවර්ධන බැංකුව පවත පයොමුඛ කළ අයදුම්ප  ගණන -12  

4.ප්රාපද්ශී සංවර්ධන බැංකුව ිසසින් ලබා දුන් ණය ප්රමාණය    -7  (මුඛළු ණය මුඛදල- රු මිලි 8 660) 

5. අධිකාරිය ිසසින් පපොලිය ලබා දුන් කර්මාන්තකරුවන් ගණන-117 (මුඛලු පපොලී මුඛදල- රු  මිලි  5 002) 
 
 

1.4 ප ොල් කටු  එක්ෂ රැස්කා කර්මාන්ත සඳහා පයොො ගැීනම 
 

ප්රපයොනනයට පනොපගන අපප  යන පපොල් යශ්රිත අමුඛ ද්රවය හඳුනා ගනිමින් කර්මාන්තය සඳහා 
පයදවීපම් අරමුඛණින් පපොල් කටු  එක්ැකස් කර අපලිස ිරීමමය යශ්රිත කර්මාන්ත සිදු ිරීමම මගීන් 
ගිහයසව්යං ැකිරයා උ පාදනය කරනු ලැපබ්  
 

පම් අනුව පපොල් කටු එක්ැකස් ිරීමපම් මධයස්ාාන 11ිරන් පපොල් කටු ිරපලජ ්රෑම් 3,681,220 ක් 
එක්ැකස් කරන ලීම  
 

තවද, මධයම පළාත තුළ පපොල් කටු හා පපොල් පලලි එක්ැකස් ිරීමම සම්බන්ධපයන් ගලපගදර, 

නාවලපිටිය, හඟුරන්පකත හා හතරලියද්ද යන ප්රපද්ශයන්හී දැනුව  ිරීමපම් වැඩසටහන් පව වන 

ලීම. 

 
1.5 ප ොල් ආශ්රිත අමු ද්රවය බුල ව  වතින ප්රපශශ හදුනාගනිමින්  ගැමි  ආර්ථිකය 

 නංවාලීම  සඳහා  ගෘහස්ත කර්මාන්ත ඇාඹීමට අවශය තාක්ෂ ිකක ුහුලුවව හා 

සහය   බාදීම 
 

(අ)ුහුලුව වැඩසටහන් 
 
අධිකාරිය ිසසින් තාක්ෂණික සහය ලබාීමපම්ීම  මධයම පළාතට අඩු  අවධානයක් පයොමුඛ වී තිබු පහි න්  
2(15 වසපර් තාක්ෂණික සහය ලබාීමපම්ීම මහනුවර ිවස්ත්රික්කපේ ්රාමීය හා වතු  නනතාව සඳහා 
පපොල් හා පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන සිදුිරීමමට අවශය තාක්ෂණික දැනුම ලබා පදන පලසට  පව වන 
ලද පුහුණු වැඩසටහන් පහත පරිිව ප.  
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අංකය ුහුලුව වැඩසටහන  ැවැත්වූ දිනය  ැවැත්වූ ප්රපශශය සහභාගී වූ 

සංඛ්යාව 

1 තවාශි බුරුසු නිෂ්පාදනය 2(15ය(4ය26 සරසිසගම-හිඳගල 50 

2(15ය(5ය(9 නම්බුගහපිටිය 44 

2(15ය(5ය16 අම්පිටිය-මැද්පද්ගම 55 

2(15ය(5ය0( හාරගම 55 

2(15ය(6ය10 පබජවලව ත 18 

2(15ය(6ය21 කටුගස්පතොට- අවතැන්න 26 

2(15ය(7ය(4 බුවැලිකල  45 

2(15ය(7ය18 අම්පිටිය-දවපවල 30 

  2(15ය(8ය(8 පල්වැල්ල-අරුප්තවපපොල 24 

2(15ය(9ය(6 හතරලියද්ද- අලු ගම 32 

2(15ය(9ය10 කඩුගන්නාව 30 

2(15ය(9ය17 අලු ගම-හාරිස්ප තුව 31 

2(15ය(9ය25 හල්පලොලුව 50 

2(15ය(9ය26 අලු ගම-පදොරගමුඛව 38 

2(15ය(9ය27 පදි යන්පන්පවල 53 

2(15ය(9ය29 තැන්පන්කුඹුර 41 

2(15ය(9ය0( සිරිමල්ව ත-ගුන්නෑපාන 46 

2(15ය1(ය(2  නාවලපිටිය-හලාගම 42 

2(15ය1(ය(4 උඩතැන්න-මහනුවර 36 

2(15ය1(ය16 පහල තැන්පන්කුඹුර 34 

2(15ය12ය29 මීගමව ත 37 

 ඉදල් හා මුඛසුන් සැකසීම  2(15-12-(7 සිට 
12 

පසේනපුර වැලිකන්ද 
පුනරු ාාපන කඳවුර 

150 

      මුළු ගණන                                          930 
                                                                                 වගු අංක 0- 2(15 පුහුණු වැඩසටහන් 
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(ආ) උ කාණ කට්ට  පබොදීම 
 

සාර්ාකව පුහුණුව අවසන් කරන ලද පුහුණු 
ලාභීන් අදාළ කර්මාන්තය අත්ඩඩව සිදු ිරීමම සඳහා උපකරණය පමවලම් ලබා ීමමට කටයුතු කරන 
ලීම  අදාළ පතොරතුරු පහත දැක්ප.  
 

 

අංකය උ කාණ කට්ට පේ නම ප්රපශශය  බාදුන් ගණන 

1 තවාෂි දත දමන උපකරණ 
ටිමර් 
පකොහු කපනය  
කම්බි කපනය  
පකොහු පීරන පනා 

සරසිසගම 50 

01 

01 

01 

10 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  
ටිමර් 

අම්පිටිය 43 

01 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  නම්බුගහපිටිය 15 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  කටුගස්පතොට- 

අවතැන්න 

15 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  බුවැලිකල  14 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  අම්පිටිය-දවපවල 12 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  පල්වැල්ල-අරුප්තවපපොල 07 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  හතරලියද්ද- අලු ගම 33 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  කඩුගන්නාව 28 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  අලු ගම-
හාරිස්ප තුව 

22 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  හල්පලොලුව 33 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  අලු ගම-පදොරගමුඛව 34 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  පදි යන්පන්පවල 31 

 තවාෂි දත දමන උපකරණ  තැන්පන්කුඹුර 36 

                                         මුළු ගණන                             405 

                                                                      වගු අංක 4-  2(15 උපකරණ පබදාීමම් 

 



 

9 
 

 

(ඇ)  ෙැනුවත් කිරීපම් වැඩසටහන් 

 

දිනය වැඩසටහන          ස්ථානය සහභාගී වූ 

ගණන  

2015-06-30 ත  වපයන් උසස් පපොල් පතල් 
නිෂ්පාදන ිරීමපම් වැඩමුඛළුව 

පහක්ටර් 
පකොබ්බෑකඩුව කිෂි 
පර්පේෂණ හා පුහුණු 
මධසා්ානය 

27 

2015-07-16 කුරුටු පතල් මගින් ගුණා මක පපොල් 
පතල් නිෂ්පාදනය  

පපොල් සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

19 

2015-08-08 උසස ් ත  වපේ පපොල් පතල් 
නිෂ්පාදනය 

ගාල්ල, කඩව සතර 

ප්රා.පල්. කාර්යාලය 

28 

2015-09-04 උසස ් ත  වපේ පපොල් පතල් 
නිෂ්පාදනය 

කුරුණෑගල බ්රාපවජ 2 
ශ්රවනාගාරය 

28 

2015-10-29 

 

 

උසස ් ත  වපේ පපොල් පතල් 
නිෂ්පාදනය 

ගම්පහ ප්රාපද්ශීය සභා 
ශ්රවණාගාරය 

29 

2015-11-12 උසස ් ත  වපේ පපොල් පතල් 
නිෂ්පාදනය 

හලාවත 26 

2015-11-30 නැවුම් පපොල් පතල් නිෂ්පාදනපේ පිරිසිදු 
ිරීමම හා ිසෂබීනහරණය පිිබබද 
වැඩසටහන  

ගම්පහ 65 

2015-12-13 නැවුම් පපොල් පතල් නිෂ්පාදනපේ පිරිසිදු 
ිරීමම හා ිසෂබීනහරණය පිිබබද 
වැඩසටහන (ප්රපයජගික පුහුණුව) 

ගම්පහ 33 

                                   මුළු ගණන                   255 
                                                                                       වගු අංක 5- 2(15දැනුව  ිරීමම් 

 

 
1.6 නාතයන්තා පවළඳ   තාගකාරීත්වය මුුලණදීම සඳහා ගුණාත්මක නි ් ාෙන 

සිදුකිරීම, ප්රමිීනන් යාවත්කාලීන කිරීම හා සහතිකකාන  HACCP, ISO 22000 

හා GMP) සෙහා නි ් ාෙන ආයතන නවීකාණය කිරීම. 
 

ිවසිඳි පපොල් කර්මාන්තය සඳහා HACCP/ISO 22000 සහතිකකරණ හඳුන්වාීමමට කටයුතු කරන 

ලීම  ඒ අනුව ිවසිඳි පපොල් කර්මාන්තකරුවන් 21 පදපනකු හට HACCPසහතිකකරනය හා ිවසිඳි 

පපොල් කර්මාන්තකරුවන් 10 පදපනකු හට ISO 22000 සහතිකරණය ලබා පගන ඇත  පම් 

සම්බන්ධපයන් ශ්රී ලංකා ප්රමිති යයතනය (SLSI) පවත රු  මි  0 90(  පගවීමට අවශය කටයුතු සිදු 
කර ඇත  
 
පකොහු බ  උපස්ාර නිෂ්පාදකි න් 62 පදපනකු  සඳහා GMP රමප.දය ්රියා මක ිරීමම සඳහා 

SLSI යයතනය සඳහා රු. මි. 3.891 පගවන ලීම. 
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1.7 දිසිඳි පමෝල් සංවර්ධන අාමුෙපල් ප්රති ාෙන සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ප්රතිූරර්ණ 

කිරීමට  හසුකම් සැ සීම. 
 

      ිවසිඳි කර්මාන්තශාලාවල  සංවර්ධන කාර්යයන්ය නවීකරණ කටයුතු ිරීමම සඳහා ිවසිඳි පමජල් 
සංවර්ධන අරමුඛදපලන් මුඛදල් ප්රතිපුර්ණ ිරීමපම් හැිරයාව පවීර පමම වර්ෂපේීම පමම කර්මාන්තය 

සඳහා HACCP/ISO 22000 යන සහතිකකරණය අනිවාර්ය කර ඇති බැිසන්  පමම රමප.දය 
යටප  නිර්පද්ශිත කාර්යයන් සඳහා ද මුඛදල් ප්රතිපුර්ණ සිදු කරන ලීම  ඒ අනුව ිවසිඳි පපොල් පමජල් 
6 කට රු  මි  4 299 ක් සිදු කරන ලීම  

 

1.8 පගඩි ප ොල් අ නයනය කිරීපම්දී පසේවා ගාස්තු අයයකිරිම 
 

පද්ශීය පපොල් පරිපභජනනය හා නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සඳහා පවතින පග ප පපොල් ප්රමාණව  
පනොවන බැිසන් පග ප පපොල් අපනයනය අවම ිරීමම හා රමව ව සිදු ිරීමම සඳහා අධිකාරිපේ 

අවධානය පයොමුඛ ිසය. එමනිසා පග ප පපොල් අපනයනපේීම එක් පපොල් පග පයිරන් රු. 10/- 

බැගින් පසේවා ගාස්තුවක් අයිරීමමට කටයුතු කරන ලීම. ඒ අනුව උපයන ලද  මුඛළු පසේවා ගාස්තුව 

රු.මි. 153.920 ප.. 

 

1.9 අන්තර්නා ය උ පයෝගී කාගනිමින්  ාර්ශවකරුවන් හට පසේවා සැ යීම 
 

අන්තර්නාල හා ද ත පද්ධති උපපයජගී කරගනිමින් ිවසිඳි පපොල්, පපොල් ිරරි , නැවුම් පපොල් පතල්, 
පකොහු බ  උපස්තර, ස්රිය කාබන් යන නිෂ්පාදනයන්හී දදනික නිෂ්පාදන ද තයන් 

පීමක්ෂකවරුන්/ක්පෂේත්ර සහායකි න් ිසසින් ද ත ගබඩාව පවත ඇතුළ  කරනු ලබන අතර  එම ද ත 

ිසශ්පල්ෂණ ිරීමපමන් කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා සැලසුම් ්රියා මක පකපර්. 

ිවසිඳි නිෂ්පාදන වලින් ලබා ගන්නා නියැිව සඳහා වන රසායනාගාර ප්රතිඵලයන් හා අදාළ නිෂ්පාදන 
ද ත ිසශ්පල්ෂණ කර හඳුනාග  පාර්ශවයන්ට ප්රතිඵල අන්තර්නාල හරහා නිකු  පකපර්. 

අධිකාරිපේ ලියාපිවංච්වීම සඳහා කර්මාන්තකරුවන්හට අන්තර්නාල හරහා ඉල්ලුම් ිරීමපම් පහසුකම් 
සළසා ඇත. 

තවද සැකසුම් සංවර්ධන අංශපේ සියලු කාර්යයන් අන්තර්නාල පහසුකම් භාිසතපයන් සිදුකරන අතර 

ිසදයු  ලිපිපගොනු පව වා ගනිමින් කටයුතු කරනු ලැපබ්. 
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02.තත්ත්ව  ා න හා තත්ව ආාක්ෂ ණ අංශය 

 

ත ව පාලන කටයුතු පිිබබඳ වැඩ සටහන් ්රියා මක ිරීමම මගින් අපනයන පතොග වල ගුණා මක 

භාවය සහතික ිරීමම  ිසිසධ ඉල්ලුම්කරුවන්ප  අවශයතා පරිිව පරික්ෂණ පහසුකම් සැපීමම  පපොල් 

නිෂ්පාදන පද්ශිය පවළඳ පපොලට පයොමුඛ වීපම්ිව පරික්ෂා පකොට සහතික නිකු  ිරීමම සහ පපොල් යශ්රිත 

නිෂ්පාදන උසස් මට්ටමක පව වා ගැීමම සඳහා උපපද්ශක වය සැපීමම ත ව පාලන හා ත ව 

යරක්ෂණ අංශපේ ප්රධාන වගකීමි   

අංශපේ කාර්යයන්; 

 අ නයනය සඳහා පයොමු වන දිසිඳි ප ොල් නි ් ාෙනයන්  රික්ෂ ා කිරිම හා තත්වය සහතික 

කිරීම 

පපොල් නිෂ්පාදන ක්පෂේත්රපේ ප්රමුඛතතම මද යශ්රිත නිෂ්පාදනය වන ිවසිඳි පපොල් කර්මාන්තය 

ප්රධාන වශපයන් මනා ත ව පාලනයකට පයොමුඛ කරන අතර දදනික ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදන 

සියල්ල ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශපේීම ිවනපතා පරික්ෂාවට භානනය පකපර්  

අපනයනය සඳහා පයොමුඛ වන පමම නිෂ්පාදන සඳහා ත ව සහතික නිකු  ිරීමම පිණිස පමම 

පරික්ෂණ ප්රතිඵලදායකප.. 

 

 ප ොල් ආශ්රිත නි ් ාෙන කර්මාන්තපේ පයපෙන්නන්, අ නයනකරුවන් හා  ාරිපභෝගික 

නනතාව පවනුපවන් ඉටු කානු  බන පසේවාවක්ෂ ප සට ාසායනාගාා  රික්ෂ ණ පසේවා, සහන 

ගාස්තු ක්රමයක්ෂ යටපත් සිදුකිරිම. 
ශ්රී ලංකා ප්රමිති යයතනය ිසසින් නිකු  කර ඇති පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා වන ප්රමිතිවල 

දැක්පවන ක්ෂුද්රජීිස හා පභෞත රසායනික පරික්ෂා සිදුිරරිපම් හැිරයාව පපොල් සංවර්ධන 

අධිකාරිපේ ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශය සතු වන අතර පපොල් කර්මාන්තපේ 

නියැිබ වයවසායකයන්ප  අභිවිද්ධිය සඳහා ක පනම් පරික්ෂණ පසේවාවන් ලබාීමමට සෑම 

ිසටම කටයුතු කරනු ලැපබ්  

 

 දිසිඳි ප ොල් නි ් ාෙන ්රියාවලිය වැඩි දියුුව කිරීම සඳහා ක්ෂෂුද්රීවවි, පභිත ාසායනික  රික්ෂ ා 

සිදුකිරීම. 

අධිකාරිපේ රසායනාගාරපේ සිදුකරන පරික්ෂා හැරුණු පකොට නංගම රසායනාගාර පසේවා 

මගින් පපොල් නිෂ්පාදන ්රියාවලීය වැ ප ිවයුණු ිරීමම හා නිෂ්පාදනවල උසස් ප්රමිතියක් පව වා 

ගැීමම සඳහා ක්ෂුද්රජීිස සහ රසායනික පරික්ෂා සිදුකරනු ලැපබ්  

 

මීට අමතරව 

 පපොල් නිෂ්පාදන සිදුකරනු ලබන කර්මාන්ත ශාලා සඳහා තාක්ෂණික සහය ලබාීමම  

කර්මාන්ත ශාලා පරික්ෂා ිරරිම සහ උපපද්ශක දායක වය සැපීමම  

 ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශපේ රසායනික හා ක්ෂුද්රජීිස රසායනාගාර සඳහා ISO 

17025 ත ව සහතිකය ලබා ගැීමපම් කටයුතු සිදුිරීමම  

 ක්ෂුද්රජීිස ිසෂගතවීම් වැනි ත වයන් හමුඛප. ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා ිසපශේෂ 

පරික්ෂාවට (Swab tests) භානනය ිරීමම සහ රසායනාගාර පරික්ෂා සිදුකර උපපද්ශක වය 

සැපීමම  

 පපොල් පතල් කර්මාන්තය පසෞතයාරක්ෂිතව පව වා ගැීමම හා නගාසිටුවීම අරමුඛණු 

කරගනිමින් පපොල් පතල් නිෂ්පාදනාගාර වල හි පසෞතයාරක්ෂිත භාවය පරික්ෂා ිරරිම හා 

පපොල් පතල් නිෂ්පාදනය සඳහා පයොදා ගනු ලබන අමුඛද්රවය වන පකොප්තවපරා  නිෂ්පාිවතය වන 

පපොල් පතල් හා එහි අතුරුඵලය වන පුන්නක්කු ශ්රී ලංකා ප්රමිති වලට අනුකුල වන්පන්දැි  

පරික්ෂා ිරීමම  
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 පද්ශිය පවළඳ පපොපලහි පවතින පපොල් පතල් නිෂ්පාදනයන්හි ත වය පරික්ෂා ිරරිම 

සිදුකරන අතර හඳුනාග  මිශ්ර පපොල් පතල් ිසකුණුම්කරුවන් පිිබබඳ ිසස්තර පාරිපභජගික 

කටයුතු පිිබබඳ වන පාරිපභජගික අධිකාරිය සහ යහාරමය ද්රවය සඳහා පාලනමය බලතල ඇති 

යයතනය වන පසෞතය අමාතයාංශපේ යහාර පාලන ඒකකය පවත සපයා එකී යයතන සමත 

එක්ව කටයුතු කර මිශ්ර පපොල් පතල් අනුභවපයන් පාරිපභජගික නනතාව ැකකගැීමම සඳහා 

පසේවා  සැපීමම  

 පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන සම්බන්ධව පැන නැපගන පද්ශිය හා ිසපද්ශිය පැමිණිලි හමුඛප. 

නිෂ්පාදන පරික්ෂණ සිදුිරරිම  

 පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදනයන්හි වැදග  කම පිිබබඳ දැනුව  ිරරිපම් වැඩ සටහන් සහ ප්රදර්ශණ 

සඳහා සහභාගී වීම  

 යහාරමය පවන  නිෂ්පාදන පරික්ෂා ිරරිපම් පසේවා පව වා පගන යාම  

 නල ිසශ්පල්ෂණ කාර්යයන් සිදුිරීමම  

 වර්තමානපේ පවතින ශ්රී ලංකා ප්රමිති යාව කාලීන ිරරිම සහ දැනට ප්රමිති පනොමැති පපොල් 

යශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා ප්රමිති සැකසීමට ශ්රී ලංකා ප්රමිති යයතනය සමත සම්බන්ධවී වැඩ 

සටහන් ්රියා මක ිරීමම  

 පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්තපේ පවතින රසායනාගාරයන්හි පසේවපේ නියුතු කාර්යය 

ම්ඩඩලය උපදසා පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැ වීම යනාිවය සිදුකරනු ලැපබ්  

 

පම් අනුව ගුණා මක පපොල් නිෂ්පාදන බිහිිරරිම   ඒ අනුව පද්ශීය හා ිසපද්ශිය පවළඳපල වර්ධනය 

වීම  අපප්තවක්ෂා කරමින් පපොල් නිෂ්පාදන පරික්ෂා ිරරිම ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශය 

ිසසින් සිදුකර ඇත  පමම පසේවාව වඩා  ප්රමිතියානුකුලව සැපීමම සඳහා රසායනාගාර පවනුපවන් ISO 

17025 ත ව සහතිකය ලබාගැනිපම් අදාළ කාර්යයන් සිදුකරනු ලැපබ්  පමකී සියළු කාර්යයන්  

වාර්ෂික ්රියාකාරි සැලැස්මකට අනුව සිදුකරනු ලබන අතර 2(15 වාර්ෂික ප්රගතිය පහත පරිිව ප.  

 

Q1 අ නයනය සහ පශශිය  රිපභෝනනය සඳහා පයොමු වන ප ොල් නි  ්ාෙනයන්හි 

තත්වය සහතික කිරීම 

 

A ප ොල් නි  ්ාෙනයන්හි ුහර්ව අ නයන ක්ෂෂුද්ර ීවවි විශ්පල් ණ සිදුකිරීම සහ සහතික 

කිරීම 

පපොල් මද යශ්රිත නිෂ්පාදනයන්හි පරික්ෂණ කටයුතු ප්රධාන වශපයන් සිදුවන්පන් ිවසිඳි පපොල් සඳහා 

ප.  ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදනාගාරයන්හි සිදුවන දදනික නිෂ්පාදන  සැල්පමොපනල්ලා පරික්ෂාවට 

භානනය ිරරිම  ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශපේ ක්ෂුද්රජීිස රසායනාගාරපේීම සිදුපකපර්  පම් 

අනුව අපනයනය සඳහා පයොමුඛවන ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදනයන් සියල්ල පරික්ෂාවට භානනය පකපර්   

 

2(15 වසර සඳහා දදනික ිවසිඳි නිෂ්පාදන යදර්ශ 925(ක ඉලක්කයක් තිරණය කරන ලිව යදර්ශ 

9597 ක් සැල්පමොපනල්ලා සඳහා පරික්ෂා කර 2(15 වසපර්ිව පමම පරික්ෂණ පවනුපවන් 1(4% ක 

ප්රගතියක් අ කර පගන ඇත  ිවසිඳි යදර්ශ පරික්ෂා ිරීමමට  පයොමුඛවීම එම නිෂ්පාදන ධාරිතාවය මත 

රදා පවති  
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                                                  ප්රස්තාර අංක 2- ිවසිිව නිෂ්පාදන හා යදර්ශ ලැබීම් 

 
2(14 වසපර්ිව පරික්ෂාවට භානනය කළ ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදන අතුරින් යදර්ශ 17ක සැල්පමොපනල්ලා 

ිසෂගතවීම වාර්තා ිසය  ප්රතිශතයක් පලස ිසෂගතවීම් ( 15%ිර  2(15 වසපර්ිව ිසෂගතවීම යදර්ශ 26ක් 

වන අතර 2(15 වසපර්ිව පරික්ෂාවට භානනය කල යදර්ශයන්හි ප්රතිශතයක් පලස ග කල පමය 

( 27% ප.  ඒ අනුව ිසශගතවීම සුළු වශපයන් වැ පවී ඇත  (( 12%) 

 

**2015 වසපර්ිව ිවසිඳි ආෙර්ශ 9,643 ක්ෂ පරික්ෂා කර ඇති අතර පහත පරිිව ප්රමිතියට එකත පනොවීම වාර්තා 

වී ඇත  

 

 

 
                                 ප්රස්තාර අංක 0-සැල්පමොපනල්ලා ිසෂගතවීම-ිවසිිව පපොල් දදනික යදර්ෂ 

 

වසර 2((7 2((8 2((9 2(1( 2(11 2(12 2013 2(14 2(15 

ිසෂගතවීම් 

ප්රතිශතය 

( 5(%  ( 1(%  ( 12%  ( 12%  ( 2%  ( (8%  0.14% ( 15%  ( 27%  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

යදර්ශ ප්රමාණය 6532 10223 9318 6498 11609 9597

නිෂ්පාදනය MT 28850 46620 41645 29200 50368 41795
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යදර්ශ ප්තවරමාණය
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පුර්ව අපනයන ක්ෂුද්රජීිස ිසශ්පල්ෂණය සිදුිරීමම සඳහා මද පනොවන නිෂ්පාදන අතුරින් ප්රමුඛත වය ගනු 

ලබන්පන් පකොහු බ  යශ්රිත නිෂ්පාදනි   2(14 වසපර්ිව යදර්ශ 84(ක් පරික්ෂා කර ඇති අතර 2(15 

වසපර්ිව යදර්ශ 596ක් පරික්ෂා කර ඇත  පමම යදර්ශ 596 හි පරික්ෂණ  716ක් සිදුකර ඇත  පමම 

යදර්ශ පරික්ෂා ිරීමම සිදුකරනු ලබන්පන් ඉල්ලුම්කරුවන්ප  අවශයතාව අනුව ප.  2(14 වසපර්ිව 

යදර්ශ 8((ක ඉලක්කයක් සඳහා යදර්ශ 84(ක ප්රගතියක් පපන්වා ඇති බැිසන් 2(15 වසර සඳහා 

යදර්ශ 7((ක ඉලක්කයක් ලබාපදන ලීම  එපහ  2(15 වර්ෂපේිව පකොහු බ  යශ්රිත නිෂ්පාදන 

වාර්ෂික ඉලක්කයට සාපප්තවක්ෂව  අඩු ප්රමාණයක් පරික්ෂා සඳහා භානනය වී ප්රගතිය 85%ක් පලස 

වාර්තා වී ඇත  පමම අදාර්ශයන්හි සැල්පමොපනල්ලා සහ ඊපකොලි පරික්ෂාවන් සිදුකරනු ලැපබ්  

පරික්ෂා කල යදර්ශ අතුරින් 2 5% ක් සැල්පමොපනල්ලා ිසශගතිසම් වාර්තා ිස ඇති අතර ිරසිදු 

යදර්ශයක් ඊපකජලි  බැක්ටිරියාව සඳහා වන ප්රමිති සිමාවන් ඉක්මවා නැත  

 

 
                                 ප්රස්තාර අංක 4-පකොහු බ  යශ්රිත නිෂ්පාදනයන්හි ක්ෂුද්රජීවී පීමක්ෂාව 

 

B දිසිඳි ප ොල් නි ් ාෙනයන්හි ුහර්ව අ නයන පභිත ාසායනික  රික්ෂ ා සිදුකිරිම සහ 

සහතික කිරිම. 

 

පභිතික හා සංපදදි  රික්ෂ ා ප ස, 

ිවසිඳි පපොල් හි වර්ණය  කැටිති ප්රමාණය  පතතමනය  රස  සුවඳ  අපද්රවය  කුරුටු  පතල් පබ්රි ඇ ද 

යන පරික්ෂා ප්රධානව සිදුකර ඇත  පම් අනුව 2(14 වසපර්ිව යදර්ශ 117(6ක් පරික්ෂා කර ඇති අතර 

2(15 වසපර්ිව යදර්ශ 9640 ක් පරික්ෂා කර ඇත  පමම යදර්ශ 9640 හි සිදුකර ඇති සම්පුර්ණ 

පරික්ෂණ ගණන 77144 ිර  2(15 වසපර් ඉලක්කයට සාපප්තවක්ෂව ප්රගතිය 1(4%ිර  2(14 වසරට 

සාපප්තවක්ෂව ිවසිඳි නිෂ්පාදනය අඩුවී ඇත  එමනිසා අඩු යදර්ශ ප්රමාණයක් ඉලක්කගත කරන ලීම  

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

යදර්ශ ප්රමාණය 687 831 615 900 640 645 800 840 596
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                                 ප්රස්තාර අංක 5-පකොහු දදනික ිවසිිව පපොල් නිෂ්පාදනයන්හි පභෞත රසායනික පීමක්ෂාව 
 

2(14 වර්ෂය තුළ පරික්ෂණයට භානනය කළ ිවසිඳි යදර්ශ 11 7(6 අතුරින් යදර්ශ 700ක් එනම් 

6 27%ක් පභෞතික ලක්ෂණයන්හි අඩුපාඩු පපන්නුම් කරන ලද අතර 2(15 වර්ෂපේීම පරික්ෂා කළ 

යදර්ශ 9 640න් යදර්ශ 072 එනම් 0 6%ක් එම අඩුපාඩු පපන්වා ඇත  පම් අනුව පභෞතික 

ලක්ෂණයන්හි  ප්රමිතියානුකුල පනොවීම 2(15 වර්ෂපේිව පහළ පගොස් ඇත   පමපලස ශ්රී ලංකා ප්රමිතිය 

හා එකත පනොවු යදර්ශ අතුරින් වැ පම ප්රතිශතය වන 41% ක් වර්ණය සඳහා වන ප්රමිතියට 

පනොගැලපීම පපන්වා ඇත  පසසු පදජශ පහත පරිිව ප.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         වගු අංක 6- යදර්ෂ පදජෂ 

 

(ඇතැම් යදර්ශ පරාමිති ිරහිපයිරන් ප්රමිතිය හා එකත පනොවී ඇත   එමනිසා ප්රතිශතය ගණනය 

ිරරිපම්ිව 1((% ඉක්මවා යි  ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

යදර්ශ ප්රමාණය 9913 8381 8333 6586 10307 9381 6509 11706 9643

ඉලක්කය 10250 8750 8500 8500 6800 9500 6500 10500 9250
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දෙනික දිසිඳි ප ොල් නි ් ාෙනයන්හි පභිත ාසායනික 

 රික්ෂ ාව 

පරාමිතිය එකත පනොවු 

යදර්ශ ගණන 

ප්රතිශතය % 

වර්ග ිරීමම 7( 19 

වර්ණය 152 41 

මුඛඩු බව 25 7 

පතතමනය 55 15 

දැවුනු කැබලි 129 05 

කර ගඳ 114 01 

දුම් ගඳ 81 22 

බාහිර අපද්රවය 15 4 

කුරුටු (9 2 4 

පතල් පබ්ීමම 2( 5 4 

අප්රසන්න ගඳ 00 9 ( 

පතල් සහිතවීම 2( 5 4 
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Q2.ප ොල් ආශ්රිත නි  ්ාෙන  රික්ෂ ා කිරිපම් පසේවා  වත්වා ගැීනම 

 

පද්ශිය නිෂ්පාදකයන්ප  ිසිසධ පපොල් නිෂ්පාදන ිසශ්පල්ෂණය ිරරිපම් පසේවාව පව වා ගැීමම ත ව 

පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශය ිසසින් සිදුකරි    ක්ෂුද්රජීිස පරික්ෂාවන්  රසායනික පරික්ෂාවන්  

පභෞතික පරික්ෂාවන් සහ සංප.ිව පරික්ෂාවන් පම් යටප  සිදු පකපර්  පමම පසේවාව සාධාරණ 

මිලකට  සිදුකරන අතර ඉල්ලුම්කරුප  අවශය පරාමිතින්ට අදාළව පරික්ෂා කර වාර්තා නිකු  කරනු 

ලැපබ්  පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදනකරුවන්  පාරිපභජගික නනතාව  සුළු  මධයම හා මහා පරිමාණ පවළඳ 

මහතුන් සහ අපනයන කරුවන් යීම වු ඕනෑම කා්ඩඩයක් සඳහා පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන පරික්ෂා 

ිරරිපම් පසේවාව ලබා පදනු ලැපබ්  

 

මද වශපයන් පම්දය ඉව කළ ිවසිඳි පපොල්  පකොප්තවපරා  පපොල් පකඳි  පපොල් පතල්  පුන්නක්කු  පකොහු 

බ  හා ඒ යශ්රිත නිෂ්පාදන සහ පපොල් ිරරි හා ිරරි යශ්රිත පවන  නිෂ්පාදන යිව වු ිසිසධ පපොල් 

නිෂ්පාදන ද්රවයයන් ශ්රී ලංකා ප්රමිතියට අදාළව පරික්ෂා ිරරිපම් පසේවාව පව වා පගන යනු ලැපබ්  පම් 

සඳහා අවශය වන නවීන රසායනාගාර උපකරණ  ත ව පාලන අංශය සතු වන අතර ක පනම් ප්රතිඵල 

ලබාීමම ත ව පාලන අංශපයන් සිදුකරනු ලැපබ්  

 

ප්රමිතියානුකුල පලස පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන නිපදවීම හා පරික්ෂා කර එහි ත ව පිිබබඳව අවපබජධය 

ලබා ගැනිම උපදසා නිෂ්පාදකි න් ිවරිගැන්වීම සඳහා   ශ්රී ලාංිරකභාවය ැකපකන පරිිව ත වපයන් 

උසස් පපොල් නිෂ්පාදන නිරතුරුව ිසපද්ශිය පවළඳපල කරා පයොමුඛ කරවීම පිණිස අපනයන කරුවන් 

ිවරිගැන්වීම සඳහා   පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපයහි ඉහත කී ලියාපිවංිත කා්ඩඩ සඳහා වට්ටම් 

ගාස්තුවක් යටප  පමම පරික්ෂණ ක පනමින් සිදුකරනු ලැපබ්   

 

පරික්ෂා කර ගැීමම සඳහා පපොල් මද යශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රධාන වශපයන් පයොමුඛවන අතර 2(14 වසපර්ිව 

යදර්ශ 1(94ක් පරික්ෂා කර ඇත  2(15 වසර තුළ ඉල්ලුම් කරුවන්ප  අවශයතාව මත යදර්ශ 508ක් 

ිසශ්පල්ෂණයකර ඇත මීට අමතරව පපොල් පනොවන නිෂ්පාදන යදර්ශ (1ක් ද 2(15 වසපර්ිව 

ිසශ්පල්ෂණය කර ඇති අතර පම් අනුව සම්පුර්ණ යදර්ශ ගණන 509 ිර  ඉලක්කය වන යදර්ශ 575ට 

සාපප්තවක්ෂ ප්රගතිය 94% ප.  පමම යදර්ශ 509 හි සිදුකර ඇති සම්පුර්ණ පරික්ෂණ ගණන 142( ිර  

2(15 වසපර්ිව පපොල් මද යශ්රිත නිෂ්පාදන අතුරින් සල්ෆර්ඩපයොක්සි ඩ් හා ඇෆ්ලපටොක්සින් පරික්ෂණ 

සඳහා පමණක් ිවසිඳි යදර්ශ 214ක් ිසශ්පල්ෂණය කර ඇත  පමය පරික්ෂා කළ මුඛළු යදර්ශ 

ප්රමාණපයන් 4(%ිර  පරික්ෂා කළ පසසු යදර්ශ වර්ග පහත දැක්ප.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        ඡායාරූප අංක (1 –SLAB සහතික පත(Chemical testing) 
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                        ප්රස්තාර අංක 6-පපොල් යශ්රිත-පපොල් යශ්රිත නිස්පාදනයන් පරික්ෂා ිරීමපම් පසේවාවන් පව වා ගැීමම  

 

වර්ෂය ිවසිඳි 

පපොල් 

)යදර්ශ(  

පුන්නක්

කු 

)යදර්ශ(  

පපොල් 

පතල් 

)යදර්ශ(  

පකොප්තවප

රා 

)යදර්ශ(  

මද 

වශපයන් 

පම්දය 

ඉව  

කරන ලිව 

ිවසිඳි 

පපොල් 

)යදර්ශ(  

Coconut 

spread 

)යදර්ශ(  

පපොල් 

ක්රීම් ය

ිරරම 

)යදර්ශ

( 

පිටි 

කල 

පපොල් 

)යදර්ශ

( 

පපොල් 

පනොව

න 

යදර්ශ 

ිවසිඳි 

පපොල් 

යදර්ශ 

)

ඇෆ්ල

පටොක්සි

න් හා 

සල්ෆර් 

ඩපයොක්

සි ඩ් 

2(14 122 5 161 4 81 -- 11 -- (5 71( 

2(15 05 1( 158 0 1(5 01 11 (1 (1 214 

 

Q3.A) ISO තත්ව සහතිකය  බා ගැනිපම් කාර්යයන් 

 

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශය මගින් නිකු  කරනු ලබන 

පරික්ෂණ සඳහා නාතයන්තර පිිබගැීමමක් ලැපබන පරිිව හා පරික්ෂණ කටයුතු නිවැරිවව  ිසධිම ව හා 

රමාණුූලලව සිදුිරරිම සඳහා  ISO 17025 ත ව සහතිකය හා අදාළ කාර්යයන් පව වා පගන යනු 

ලැපබ්  පපොල් පතල් පරික්ෂණ රමප.දයන් සඳහා ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශපේ 

රසායනික ිසශ්පල්ෂණ අංශය ිසසින් ශ්රී ලංකා ප්රීරතන ම්ඩඩලය ිසසින් පිරිනමනු ලබන  ISO 17025 

ත ව සහතිකය  2(12 වසපර්ිව අ කර ගනු ලැබු අතර එය 2(15 – 2(18 වසර පතක් යාව කාලීන 

කරන ලීම   

 

 

 

 

ිවසිඳි පපොල්
6%

මද පම්දය ඉව  කරන
ලද ිවසිඳි පපොල්

20%

පපොල් පතල්
29%

පුන්නක්කු
2%

පපොල්  පිටි
0%

පපොල් ක්රීම්
2%

පකොප්තවපරා
1%

Coconut Spread
0%

ිවසිඳි පපොල් 
සල්ෆර්ඩපයොක්සි ඩ් 
හා ඇෆ්ලපටොක්සින්

පරික්ෂා
40%

ප ොල් ආශ්රිත නි ් ාෙ  රික්ෂ ා කිරිපම් පසේවාවන් 

 වත්වා ගැීනම
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                                                                                  ඡායාරූප අංක (2 –SLAB සහතික පත(bio testing) 
ිවසිඳි පපොල් වල ක්ෂුද්රජීිස පරික්ෂණ වන සැල්පමොපනල්ලා  සම්පුර්ණ ඝණාවාස සංතයාව  ිවලිර හා පුස ්

සංතයාව  පකොලිපෆජම් සංතයාව  ඊ පකජලි  සංතයාව සඳහා ක්ෂුද්රජීිස රසායනාගාරය ිසසින් ශ්රී ලංකා 

ප්රීරතන ම්ඩඩලය ිසසින් පිරිනමනුISO 17025 ත ව සහතිකය 2(15 ඔක්පතජම්බර් මස 27 ිවන 

හිමිකර ගන්නා ලීම  ඒ අනුව ප්රගතිය 1((%ිර   

 

      
 
                                                                                  ඡායාරූප අංක (3 –රසායනාගාර පීමක්ෂා 

 

 

B  ුහුලුව වැඩ සටහන්  ැවැත්වීම 

ත ව පාලන අංශපේ යරම්භ කර ඇති ISO ත ව සහතික ලබා ගැීමපම් කටයුතු සඳහා සහ කාලිනව 

සංපශජධනය කර ඇති පපොල් නිෂ්පාදන පරික්ෂා ිරරිපම් රමප.ද සඳහා අවශය වන පුහුණුව 

රසායනාගාරපේ පසේවක පිරිස පවනුපවන් ලබාීම ඇති අතර පවන  බාහිර රසායනාගාරවල පසේවක 

පිරිස සඳහා ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශය ිසසින් පුහුණු වැඩ සටහන් පව වා ඇත  
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 පුහුණු වැඩ සටහන සහභාගී වු පසේවක 

සංතයාව 

පුහුණුව පැවැ වු යයතනය 

1  Applied Chemical & Physical 

Metrology 

01 ශ්රී ලංකාප්රීරතන ම්ඩඩලය 

2  Proficiency Testing / Inter Laboratory 

Comparisons 

01 ශ්රී ලංකාප්රීරතන ම්ඩඩලය 

0  Scientific Measurement & Calibration 01 Institute of Chemistry 

4  Internal Auditing of Laboratory 

Management system ISO/IEC 

17025:2005 

01 ශ්රී ලංකා ප්රීරතන ම්ඩඩලය 

5  Microbiology Testing 04 ශ්රී ලංකා ප්රමිතියයතනය 

6  Personal Hygiene & Safety (0 ශ්රී ලංකා ප්රමිතියයතනය 
 

                                                                          වගු අංක 6- පුහුණු වැඩ සටහන 
 

Q4 අ නයනය සඳහා නි  ්ාෙනය වන ප ොල් නි  ්ාෙන කර්මාන්තයන්හි තත්වය 

සුාක්ෂෂිත කිරිම 

 

ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදන ්රියාවලිය වැ ප ිවයුණු ිරීමම සඳහා ක්ෂුද්රජීිස හා පභෞත රසායනික පරික්ෂා 

සිදුිරරිම  කර්මාන්ත ශාලා පරික්ෂා ිරරිම සහ උපපද්ශක දායක වය සැපීමම  පම් යටප  සිදුකරනු 

ලබන කාර්යයන් ප.  

  

ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදනාගාරයන්හි ත ව යරක්ෂණ කටයුතු නිසි පරිිව පව වා ගැීමම සඳහා  මාසයක 

කාලයක් තුළ සියළුම ිවසිඳි පපොල් පමජල් යවරණය වන පරිිව, සකස් කර ග  පුර්ව වැඩ සටහන් 

සැලැස්මකට අනුව නංගම රසායනාගාරය පයොදවා ඉහත කී පසේවාවන් ්රියාවට නැංප.  පවතින 

පසේවක සංතයාව හා රනපේ අනුමත අතිකාල යීම වු පගවීම් සීමාව තුළ ැකපදමින් රසායනාගාරපේ 

දදනික පරික්ෂණ කටයුතු සඳහා අවහිරයක් පනොවන පරිිව පමම කර්තවයයන් මනා සැලැස්මිරන් 

යුතුව සිදුකරනු ලැපබ්  2(14 වර්ෂය සඳහා ක්පෂේත්ර පරික්ෂා 510ක් සිදුකර ඇති අතර 2(15 වර්ෂය තුළ 

ක්පෂේත්ර පරික්ෂා 5((ක් පැවැ වීමට හැිරයාව ලැබී ඇත  නිෂ්පාදන කරුවන්ප  ඉල්ලීම මත පරික්ෂා 

ිරීමම් වැ පවී ඇති පහි න් 2(15 වසපර් ඉලක්කයට සාපප්තවක්ෂ ප්රගතිය 125%ිර   

 

ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදන ත වය වැ ප ිවයුණු ිරරිම සඳහා ක්ෂුද්රජීිස පරික්ෂා සිදුිරරිම 2(14 වර්ෂය සඳහා 

යදර්ශ 476ක් වන අතර 2(15 වර්ෂය සඳහා යදර්ශ 092ිර  පමම යදර්ශ 092 හි සිදුකර ඇති සම්පුර්ණ 

පරික්ෂණ සංතයාව 1176 ිර  ISO ත ව සහතිකය ඉල්ලුම් ිරීමමට බලාපපොපරො තු වන ිවසිඳි පපොල් 

නිෂ්පාදනාගාරයන්හි ිසපශේෂ ඉල්ලීම මත ගමන් වාර 1(කීම යදර්ශ 17ක් ැකස්කර පීමක්ෂණ 86ක් 

සිදුකර ඇත  2(15 වසපර්ිව ඉලක්කයට සාපප්තවක්ෂව ප්රගතිය 1(2%ිර   

 

තවද ිවසිඳි පපොල් නිෂ්පාදනපේීම භාිසතා කරනු ලබන නලය නිසි ප්රමිතිපයහි පවතින්පන්ද යන්න 

පරික්ෂා ිරරිම සඳහා එම නලපේ ක්ෂුද්රජීිස  රසායනික හා බැරපලජහ ිසශ්පල්ෂණය සිදුකරනු ලැපබ්  

ක්ෂුද්රජීිස හා රසායනික ිසශ්පල්ෂණ යදර්ශ 18(ක් පරික්ෂා කර ඇති අතර  බැරපලජහ ිසශ්පල්ෂණය 

සඳහා නල යදර්ශ 25ක් පරික්ෂා කර ඇත  2(15 වසපර් ඉලක්කයට සාපප්තවක්ෂ ප්රගතිය 87%ිර  පමම 

යදර්ශයන්හි බැර පලජහ වර්ග 7 බැගින් පරික්ෂණ 175ක් සිදුකර ඇත  
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Q5.ප ොල් පතල් කර්මාන්තය නඟාසිටුවීම 

 

A මිශ්ර ප ොල් පතල් ිළිබබඳ පවළඳප ො  අධීක්ෂ ණ කටයුතු 

යහාරයක් වශපයන් පපොල් පතල් වල ඇති පසෞතයාරක්ෂිත ගුණය පිිබබඳව හා එම නිෂ්පාදන 

ප්රමිතියානුකුලව නිපදවීම සඳහා පයොදා ගනු ලබන අමුඛද්රවය පමන්ම  ත වය බාලවීමිරන් පතොරව 

පවළඳපලට පයොමුඛ වීම  අරමුඛණුකර ගනිමින් ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශය ිසසින් පරික්ෂණ 

හා සමීක්ෂණ කාර්යයන් සිදුකර ඇත  

 

මිශ්ර පපොල් පතල් පිිබබඳ ලැබී ඇති ිසශ්පල්ෂණ ප්රතිඵල පසෞතය අමාතයාංශය සහ පාරිපභජගික 

අධිකාරිය පවත ලබාීම ීමතිමය ්රියාදාම මගින්  පිරිසිදු පපොල් පතල් පලස මිශ්ර පපොල් පතල් පවළඳාම 

සිදුකරන පවළඳසැල් යම් පාලනයකට යට  ිරරිමට දායකවී ඇත  

 

ිවවි න පුරා ිවස්ත්රික්ක වශපයන් පවළඳපපොපලහි පවතින පපොල් පතල් යදර්ශ ැකස්පකොට ඒවා “මිශ්ර 

පපොල් පතල්” ප. දැි  ිසමර්ශනය ිරරිම සඳහා ිසශ්පල්ෂණයන් පනොකඩවා පැවැ වීම 2(15 වසපර්ද 

සිදුකර ඇති අතර කුඩා  මධයම හා මහා පරිමාණ පවළඳසැල් සියල්ල යවරණය වන පරිිව ිසධිම ව 

පමම අකරක්ෂණ කටයුතු සිදුකර ඇත  එපසේම පාරිපභජගික අධිකාරිය හා එක්ව පවළඳපපොල පපොල් 

පතල් යදර්ශ ැකස්කර එම යදර්ශ පරික්ෂා කර ප්රතිඵල ලබාීම  ඉහත කී කාර්යය සඳහා දායකවී ඇත  

2(15 වසපර්ිව යදර්ශ 15(ක් පරික්ෂා කර  මිශ්ර පපොල් පතල් වාර්තාිසපම් ප්රතිශතය 76 % ක් පලස 

පැවති අතර 2(14 වසපර්ිව සිදුකරනු ලැබු පමවැනි යදර්ශප්රමාණපයන් 72%ක ප්රතිශතයක් මිශ්ර පපොල් 

පතල් පලස වාර්තාවී ඇත  ඒ අනුව 2(15 වසර තුළ පපොල් පතල් මිශ්ර ිරරිපමහි වැ ප නැඹුරුවීමක් 

පපීම යි   පපොල් පතල් කර්මාන්තපේ පැවැ ම සඳහා   පරිපභජගික නනතාව පකපරහි  පමය 

අයහප  ත වයිර  පපොල් පතල් මිශ්ර ිරරිමක් සිදු පනොකල ද  ප්රමිතිය හා එකත පනොවු පපොල් පතල් 

පවළද සැල් යශ්රිතව පවතින බව ප්රතිඵල අනුව වාර්තා වී ඇත ඒ අනුව නිදහස් පම්ද අම්ල ප්රමාණය 

ප්රමිතිය හා එකත පනොවීම මත  32%  ක් ද, අය පන් අගය එකත පනොවීම මත 87%ක්ද (මිශ්ර පපොල් 

පතල් සහ කුරුටු මිශ්ර පපොල් පතල්) පලස ගුණා මක භාවපයන් අඩු පපොල් පතල් පවළඳ පපොපලහි 

පවතින බව වාර්තාවී ඇත   
 

B ප ොල් පතල් කර්මාන්තපේ තත්වය වැඩි දියුුව කිරිම 

පපොල් පතල් නිෂ්පාදනය ප්රමිතියානුකුල ත වයට ප ිරීමම සඳහා පපොල් පතල් පමජල් යශ්රිතව ත ව 

පාලන වැඩ සටහන් ්රියාවට නංවන ලීම  පම් අනුව පපොල් පතල් නිෂ්පාදනපේ අමුඛද්රවයය වන 

පකොප්තවපරා නිසි ප්රමිතිපයන් පවතිද යන්න   නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පපොල් පතල් ගුණා මක 

ත වපේ පවතිද යන්න   පපොල් පතල් නිස්සාරණය කාර්යක්ෂමව සිදුප.ද යන්න  අධයයනය ිරරිම 

සඳහා පිිබපවලින් පකොප්තවපරා  පපොල් පතල් හා පුන්නක්කු යදර්ශයන් පපොල් පතල් නිෂ්පාදනාගාර 

යශ්රිතව ැකස්කර පරික්ෂණ ප්රතිඵල නිකු  කර ඇත  පම් අනුව 2(15 වර්ෂය සඳහා පපොල් පතල් යදර්ශ 

1(5ක්ද  පකොප්තවපරා යදර්ශ 67ක්ද   පුන්නක්කු යදර්ශ 76ක්ද පරික්ෂා කර ඇති අතර 2(15 ඉලක්කයට 

සාපප්තවක්ෂව පමකී සියළු පරික්ෂණයන්හි ප්රගතිය 1((%ක් පලස ලබා ඇත  ගාල්ල  මාතර  පු තලම  

කුරුණෑගල  ගම්පහ  පකොළව යන ිවස්ත්රික්කයන් හි පිහිටිපපොල් පතල් නිෂ්පාදනාගාරයන් පම් අනුව 

පරික්ෂා කර ඇති අතර  ප්රමිතිය හා එකත පනොවු පපොල් පතල් 65%  පකොප්තවපරා 74% ක් හා පුන්නක්කු 

82% ක් වාර්තා වී ඇත  ප්රමිතිය හා එකත පනොවීම සම්බන්ධව සැකසුම් සංවර්ධන අංශය හරහා 

නිෂ්පාදන කරුවන් දැනුව  ිරරිමට කටයුතු කරනු ලැපබ්  
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පපොල් පතල් යදර්ශ - 82 ක් පරික්ෂා කර ඇත පමම යදර්ශ ශ්රීලංකා ප්රමිතිය හා එකත පනොවීම පහත 

පරිිව ප.  

 
පරාමිතිය ප්රමිතිය හා එකත 

පනොවු % 

ප්රමිතියානුකුල පනොවු 

ප්රතිඵල පරාසය 

පපොල් පතල් සඳහා වු ශ්රී 

 ලංකා ප්රමිතිය 

වර්ණය 16 6-8 5 අවම  

අය පන් අගය 17 11.1 – 27.8 7 5 – 11 (  

නිදහස් පම්ද අම්ල ප්රමාණය 77 0.9 -5.0 ( 8 උපරිම  
                                                                               වගු අංක  7- පපොල් පතල් යදර්ෂ  පීමක්ෂණ 
 
නැවුම් පපොල් පතල්  යදර්ශ 18 ක් පරික්ෂා කර ඇති අතර සියළු යදර්ශ ප්රමිතිය හා එකත ප.  
පකොප්තවපරා   යදර්ශ 67 ක් පරික්ෂා කර ඇත  
 
පරාමිතිය ප්රමිතිය හා එකත පනොවු % පකොප්තවපරා සඳහා වු ශ්රී ලංකා ප්රමිතිය 

පතල් ප්රමාණය 74 68% අවම 
                                                                              වගු අංක 8- නැවුම් පපොල් පතල් යදර්ෂ පීමක්ෂණ 
 
පුන්නක්කු යදර්ශ 76 ක් පරික්ෂා කර ඇත  

 
පරාමිතිය ප්රමිතිය හා එකත පනොවු % පුන්නක්කු සඳහා වු ශ්රී ලංකා ප්රමිතිය 

පතල් ප්රමාණය 82 5 ( – 8 (%  
                                                                          වගු අංක 9- පුනක්කු යදර්ෂ පීමක්ෂණ 

පවනත් බාහිා ්රියාකාාම් 

1. ශ්රී ලංකා ප්රීරතන ම්ඩඩලය ිසසින් සංිසධානය කරනු ලැබු සහ ශ්රී ලංකාප. ප්රීරතන ත වය 

ලබාග  රසායනාගාර සඳහා පව වනු ලැබු ප්රදර්ශණය සඳහා පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ 

ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශය නිපයජනනය ිරරිම  SLAB – LAB Conformity 

Trade Fair: A knowledge Market for Quality Conscious People. 10th November 2015. 

BMICH 

 
2. SAARC Expert Group on Accreditation – 4th Meeting - Colombo සඳහා 2015 

පනොවැම්බර් මස 2( වන ිවන සහභාගීිසම   

 
3. පපොල් පතල් හි ගුණා මක භාවය සහ ත ව පාලන හා ත ව යරක්ෂණ අංශපේ කාර්යය 

භාරය පිිබබඳව පපොල් පතල් කර්මාන්තකරුවන් දැනුව  ිරරිම උපදසා 2(15 11 0( පැවැ වු 

වැඩමුඛළුව සඳහා සහභාගී වීම  

 
4. පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ සැකසුම් සංවර්ධන අංශය සඳහා බඳවා ග  නව පරික්ෂකවරුන් 

සඳහා රසායනාගාරපේ ක්ෂුද්රජීිස හා පභෞතික පරික්ෂා පිිබබඳව වැඩ මුඛළුවක් 2(15 පදසැම්බර් 

මස 22 – 20 පැවැ වීම   

 

5. අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය සහභාගිවන පද්ශිය හා ිසපද්ශිය ප්රදර්ශණ සඳහා 

නිදර්ශක පිලිපයල කර ලබාීමම  

 

6. පපොල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තකරුවන්ප  ඉල්ලීම පරිිව එම නිෂ්පාදන යයතන වල පසේවය 

කරනු ලබන පසේවක භවතුන් පවත ශ්රී ලංකා ප්රමිතියට අදාළ පරික්ෂණ සඳහා පුහුණු 

පාකමාලාවක් ලබාීමම  
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03. අප වි සංවර්ධන සහ  ර්පේ ණ අංශය 
 
පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ ප්රධාන පමපහයුම් අංශයක් පලස ්රියාකරන අපලිස සංවර්ධන හා 

පර්පේෂණ අංශය  2(15 වසපර්ීම සිය පසේවාදායකි න් වන පපොල් අපලිසකරුවන්යඅපනයනකරුවන්  

කර්මාන්තකරුවන් සහ අපනකු  පසේවා අවශයතා සපුරාගන්නවුන් පවනුපවන් වැඩසටහන් ැකසක් 

්රියා මක කරන ලද අතර අදාළ වසපර්ීම ශ්රී ලංකාප. පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ අපනයනපයන් ලද 

යදායපම් සැළිරය යුතු වැ පවීමක් සිදුවී ඇති අතර  එය රු  බිලියන 75.26ක් පලස වාර්තා ිසය  පපොල් 

අපලිසකරුවන්ප  සාර්ාක වය සඳහා පබපහිසන් අවශයවන නිවැරිව අපලිස පතොරතුරු සහ ද ත 

වාර්තා ිරීමපමහිලා අපලිස සංවර්ධන සහ පර්පේෂණ අංශය ිසසින් 2(15 වසපර්ීම මහඟු කාර්යභාරයක් 

ඉටුකරන ලද අතර අපනයන ඉලක්ක ඉක්මවීම සඳහා පමය වඩා  ඉවහල් ිසය   

 

2015 වර් ය තුළ ්රියාත්මක සැ ැස්මට අනුව ්රියාත්මක කළ ප්රධාන කාර්යයන් 

 

 පපොල් කර්මාන්ත ක්පෂේත්රය අකරක්ෂණය ිරීමම සහ පහසුකම් සැපීමම - අපනයනකරුවන්, 

පවළඳුන්, පපොල් වතු හා අතරමැිවයන් ලියාපිවංිත ිරීමම 

 පපොල් යශ්රිත අපනයන හා යනයන අකරක්ෂණ කටයුතු 

 පවළඳ යරවුල් නිරාකරණය ිරීමම 

 පග ප පපොල් හා පකොප්තවපරා පවන්පද්සි පැවැ වීම 

 පද්ශීය ප්රදර්ශන 08 කට සහභාගීවීපමන් පරිසර හිතකාමී පපොල් යශ්රිත කාර්මාන්ත පිිබබඳව 

නනතාව දැනුව  ිරීමම  

 පකොහු හා වගා මාධය පිිබබඳව නර්මනිපේ පැවති IPM-2015 ප්රදර්ශනයට සහ රුසියාප. 

පැවැති Flowers 2015 ිසපද්ශීය ප්රදර්ශන 02කට අපනයන යයතන සහභාගී කරවීම, පපොල් 

මද යශ්රිත නිෂ්පාදන සඳහා නපානපේ පැවති IFIA ප්රදර්ශනයට හා ප්රංශපේ පැවති  Fi - Ni 

ප්රදර්ශනයට අපනයන යයතන සහභාගී කරවීම හා චීනපේ පැවති 3rd China – South Asia 

Exposition ප්රදර්ශනයට පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සහභාගී ිසය  

 පපොල් සහ තැඹිලි අපනයන සඳහා අවසරප  නිකු  ිරීමම සහ තාවකාලික අපනයන සඳහා 

අවසරප  නිකු  ිරරිම 

 ිවනපතා පපොල් හා පපොල් යශ්රිත පවළඳපල මිල ගණන් පුව ප  සඳහා ලබාීමම 

 පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රමාණ, අපනයනයයනයන ප්රමාණ, පවන්පද්සි මිල ගණන්, පලජක 

පවළඳපල මිල ගණන් අඩංගු සති වාර්තා, මාසික වාර්තා සහ 2014 වසර සඳහා ශ්රී ලංකා 

පපොල් සංතයාති වාර්තාව නිකු  කර ඇත  

 අගය වැ ප කළ පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය ිරීමම සම්බන්ධපයන් පද්ශීය හා 

නාතයන්තර පවළඳපල පිිබබඳව වයවසායකි න් දැනුව  ිරීමපම් වැඩසටහන් පැවැ වීම සහ 

ඒවාට සම්බන්ධ වීම 

 පපොල් යශ්රිත කර්මාන්තකරුවන්ට සහය වීම සඳහා අතුරු පකොන්ත්රා  රමය යටප  රානය 

යයතන වලට අවශයවන පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ ලියාපිවංිත 

සැපයුම්කරුවන්පගන් ලබාීමමට කටයුතු සකස් ිරීමම  

 වාණින පදපාර්තපම්න්තුව සමග රුසියාව  පිරස්ාානය යන රටවලට අදාළව පවළඳ ගිිසසුම් 

සඳහා සාකච්නා වලට සහභාගී වීම සහ අවශය පතොරතුරු ලබාීමම 

 ිවසිඳි පපොල්  නැවුම් පපොල් පතල් සහ පපොල් ිරරි යීම නිෂ්පාදනවල නිෂ්පාදන පිරිවැය හා 

ිසපද්ශ පවළඳපල ත  වයන් පිිබබඳව සමීක්ෂණ කටයුතු කරපගන යාම 

 පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයන කරුවන් සඳහා ිසපද්ශීය පවළඳ ිසමසුම් ලබාීමම 
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අපලිස සංවර්ධන සහ පර්පේෂණ අංශය මගින් 2(15 වසපර්ීම  ්රියා මක කරන ලද වැඩසටහන් එහි 

ප්රගතිය ද සහිතව පහත පරිිව ප.  

 

3.1 නි ් ාෙකයින්පේ හා අනාගත ගැුවම්කරුවන්පේ නා යක්ෂ ඇතිකිරීම 

3.1.1 ප ොල් හා ප ොල් ආශ්රිත නිමි භාණ්ඩ අප විකාණ සම්බන්ධ සියල් න් හා 

ප ොල් වතු ලියා දිංචිය 

2(14 වසරට සාපප්තවක්ෂව 2(15 වසපර්ීම පපොල් කර්මාන්ත ක්පෂේත්රපයහි අපනයනයන්හි නි යැපලන 

අපනයනකරුවන්ප  ලියාපිවංිතපයහි සුළු අඩුවීමක් පපන්නුම් කළ අතර  පපොල් වතු ලියාපිවංිත 

ිරීමපම් කටයුතු ද 2(14 වසරට සාපප්තවක්ෂව 2(15 වසපර්ීම 46% ක  ඉහළ අගයක් පගන තිබුනි  

 

2014 සහ 2015 වසා සඳහා  හත සඳහන් අයුරු ලියා දිංචි කිරීපම් කටයුතු සිදුකාන  දි. 

 

  2015 2014 

අපනයන කරුවන් 550 612 

පබ්රජකර්වරුන් 17 21 

පවළඳුන් 67 86 

පපොල් වතු 276 189 

                                               

                                                                                       වගු අංක 9- ලියාපිවංිත ිරීමම් 

3.1.2 ප ොල් හා ප ොල් ආශ්රිත නි  ්ාෙන පවන්පශසි  ැවැත්වීම 

3.1.2.1 පකොළඹ පගඩි ප ොල් පවන්පශසිය 

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය ිසසින් 1994 වසපර්ීම යරම්භ කරන ලද පපොල් පවන්පද්සිය 2(15 

වසපර්ීමද පවන්පද්සි 5(ක් පව වා පපොල් වගාකරුවන්ට තම නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් 

ලබාගැීමමට   මිළීම ගන්නන් සඳහා උසස් ත  වපේ පපොල් සාධාරණ මිළකට ලබා ගැීමමට  

අවස්ාාව සැලසී ඇත    

 

නිරන්තරපයන් උච්චාාවචානයන්ට භානනය වන පපොල් මිපලහි ස්ාාි භාවය ැකකගැීමමට සතිපතා 

පැවැ වු පපොල් පවන්පද්සිපයහි මිල ගණන් ීරරක පමපහයක් ඉටුකරන ලද අතර පපොල් 

පවන්පද්සිපයහි ඵලදාීමතාවය වැ පකරලීමට අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය 2(15 වසපර්ීම 

ප්රමුඛතතාවයක් ලබාීම කටයුතු කරන ලිව  

 

2(15 වසපර්ීම පවන්පද්සිය සඳහා පපොල් පග ප 62 106 905 ක ප්රමාණයක් ඉිවරිප  කර තිබුණි  

 

වර් ය 
පගඩි ප්රමාණය සාමානය මි  රු. 

 පගඩි 1000 කට) ඉදිරි ත් ක  ප්රමාණය විත්ුව ප්රමාණය 

2(14 71 5(5 228 40 150 617 02 0(1 76 

2(15 62 106 905 44 994 (9( 00 609 82 

 

                                                                                       වගු අංක 1(- පපොල් පවන්පද්සිය 
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අවශය ඕනෑම අපයකුට පපොල් පවන්පද්සියට සහභාගීවීමට හැිර වන යකාරයට පග ප පපොල් 

පවන්පද්සිය අන්තර්නාලය හරහා ්රියා මක ිරීමපම් කටයුතු අවසන් කර ඇත  එය 2(16 වසපර්ීම 

්රියා මක ිරීමමට නියමිතව ඇත  

 

3.1.2.2 ප්රාපශය ය පගඩි ප ොල් පවන්පශසිය 

 

කුඩා සහ මධයම පපොල් වගාකරුවන්ට තම නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබාගැීමමට හැිරවන 

යකාරයට යරම්භ කරන ලද ප්රාපද්ශිය පපොල් පවන්පද්සිය 2(15 වසපර්ීම මසකට වරක් බැගින් 

අවස්ාා 12කීම කුලියාපිටිපේීම පව වන ලද අතර එහි ප්රගතිය පහත පරිිව ප.  

  

වර් ය 
පගඩි ප්රමාණය සාමානය මි  රු. 

 පගඩි 1000 කට) ඉදිරි ත් කළ ප්රමාණය විත්ුව ප්රමාණය 

2(14 747,600 619,600 33,763.69 

2(15        1 804 57(         1 404 842 06 622 05 

 
                                                                    වගු අංක 11- ප්රාපශය ය  පග ප පපොල් පවන්පද්සිය 

 

2(14 වසරට සාපප්තවක්ෂව 2(15 වසපර්ීම කුලියාපිටිය ප්රාපද්ශීය පපොල් පවන්පද්සියට ඉිවරිප  වූ පපොල් 

පග ප ප්රමාණය 145% ක වැ පවීමිර  

 

3.1.2.3 පකොප් ාා පවන්පශසිය 

 

2(14 වසරට සාපප්තවක්ෂව 2(15 වසපර්ීම පකොප්තවපරා පවන්පද්සිය සඳහා ඉිවරිප  කරන ලද පකොප්තවපරා 

ප්රමාණපේ අඩුවීමක් පපන්නුම් කරන ලිව   

 

2(15 වසපර්ීම අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය මගින් පකොප්තවපරා පවන්පද්සි 0(ක් පව වන ලද 

අතර පකොප්තවපරා පවන්පද්සිය සඳහා ඉිවරිප  කර තිූ  පකොප්තවපරා ප්රමාණයන් පහත දැක්ප.  

 

වර් ය 
ඉදිරි ත් ක  

ප්රමාණය  කි.්රෑ.) 

විත්ුව ප්රමාණය 

 කි.්රෑ.) 

සාමානය මි  ගණන්  

 රු.කි.්රෑ 250  ාාමක්ෂ සඳහා) 

විශි ්ඨ අංක 1 විශි ්ඨ අංක 2 සහ 3 

2(14 552 172 525 901 40 4(6 08 815 

2(15 290 (85 26( 292 41 (05 07 516 

 

     

                                                                                 වගු අංක 12- පකොප් ාා පවන්පශසිය 

 

3.1.2.4 පවළඳ ආාවුල් සම්බන්ධ කටයුතු 

 

අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශපේ මුඛලික වපයන් පව වන ලද පපොල් හා පකොප්තවපරා 

පවන්පද්සිවල ඇති වන පවළඳ යරවුල් සමායකට ප කීීමම සඳහා වැ ප කාර්යය භාරයක් ඉටුකරන 

ලද අතර පපොල් හා පපොල් නිෂ්පාදන අපනයන අවස්ාාවලීමද ඇතිවන පවළඳ යරවුල් සමායකට 

ප ිරීමම සඳහාද අනගි දායක වයක් පමම අංශය ිසසින් ලබා ීම තිපබ්  
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3.1.3 ප ිශගලික අංශපේ සහභාගීත්වපයන් අප වි මාර්ග සංවිධානය කිරිම  

3.1.3.1  පශය ය පවළඳ ප්රෙර්ශන 

 

2(15 වසපර්ීම අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ 

අංශය ිසසින් පහත සඳහන් පරිිව පද්ශිය පවළඳ 

ප්රදර්ශණ (8 කට සහභාගී වී පපොල් යශ්රිත 

නිෂ්පාදනවල ගුණා මකභාවය සහ පපොල් යශ්රිත 

කර්මාන්ත පිිබබඳ නිෂ්පාදන හා අපනයන 

පතොරතුරු කර්මාන්තකරුවන්  පාසැල් සිසුන් සහ 

මහනනතාව අතර ප්රචාලිත ිරීමම සිදුකරන ලිව   

 

                                                    ඡායාරූප අංක (4- පශය ය පවළඳ ප්රෙර්ශන 

 

 

 ප්රෙර්ශනපේ නම ස්ථානය සංවිධානය 

1  JIFT පවළඳ ප්රදර්ශනය යාපනය ලංකා ප්රදර්ශන හා සම්මන්ත්රණ 

සම්පම්ලනය 

2  පයොවුන් කුසලතා 

යධයාපනික ප්රදර්ශනය 

පපොල්පගොල්ල තරුණ පසේවා සභාව 

0  මලියපද. පම්ලා කුරුණෑගල කුරුණෑගල මලියපද්ව ිසදුහල් යිව ශීෂය 

සංගමය 

4  අධයාපනික ප්රදර්ශනය  මිනුවන්පගොඩ පරජී රණතුංග ිසදයාලය  මිනුවන්පගොඩ 

5 පප්රජපුඩ් පප්රජපැක් හා 

ඇ බිස් - 2(15 

පකොළව නාතික කිෂිකර්ම සභාව 

6 පලජක සංචාාරක ිවන 

සැමරුම් උ සවය 

ගාල්ල මධයම සංස්කිතික අරමුඛදල 

7 නතාපල් - 2(15 කටුපන්රිය කටුපන්රිය ශා  පසබස්තියන් මධය මහා 

ිසදයාල යිව ශිෂය සංගමය 

8 ගාලු සමය ගාල්ල දකුණු පළා  අ්රා්ඩඩුකාර කාර්යාලය 
                                                                        වගු අංක 10- පශෂීය පවළෙ ප්රෙර්ශන 

 

3.1.3.2  විපශය ය පවළඳ ප්රෙර්ශන 

 

අගය වැ ප කරන ලද පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ සඳහා වැ ප ිසපද්ශ ිසනිමයක් ලබාගැීමපම් අරමුඛපණන්  

ිසපද්ශීය පවළඳ ප්රදර්ශන වලට සහභාගී වීම සහ අපනයන කරුවන් ඒ සඳහා සහභාගී කරවීම පපොල් 

සංවර්ධන අධිකාරිය ිසසින් සෑම වසරකම සිදු කරනු ලැපබ්  පමපසේ නාතයන්තර පවළඳ ප්රදර්ශන වලට 

සහභාගී වීපමන් ිසපද්ශ ඇණවුම් වැ ප වශපයන් ලබාගැීමමට   නව ගැණුම්කරුවන් හඳුනා 

ගැීමමට   තරගකාීම භා්ඩඩයන් පිිබබඳව අවපබජධයක් ලබා ගැීමමට   ිවපනන් ිවන යාව කාලීන 

වන භා්ඩඩයන්ප  ප්රමිීරන් පිිබබඳව දැනුව වීමට  හැිරයාව ලැපබ්  නාතයන්තර පවළඳපල ප්රදර්ශන 

සඳහා නිෂ්පාදනයඅපනයනකරුවන් සහභාගී කරවීපමන් ශ්රී ලංකාව සඳහා වු ිසපද්ශ පවළඳපල 

තවදුරට  පුළුල් වන අතර පපොල් කර්මාන්තපේ අපනයන යදායම වසරින් වසර ඉහළ නැංවීමට 

හැිරයාව ලැබීපමන් ශ්රී ලංකාප. නාතික යර්ථිකය ශක්තිම  ිරීමමට හැිරයාව ලැපබ්  
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2015 වසපර්දී ෙ ප ොල් සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්  හත සඳහන් නාතයන්තා ප්රෙර්ශන 

ව ට සහභාගී විය. 

 

i. උදයාන සහ පගවතු අලංකරණය සඳහා නර්මනිපේ පැවැ වු IPM නාතයන්තර පවළඳ 

ප්රදර්ශනය- පමම ප්රදර්ශනය සඳහා 2(15 වසපර්ීමද පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ බැනරය 

යටප  අපනයනකරුවන් (4 පදපනකු සහභාගී කරවු අතර  පපොල් පකඳි යශ්රිත අගය 

වැ පකල නිෂ්පාදන වන පකොහු බ  මගින් නිෂ්පාදනය කරන භා්ඩඩ  මිහිසළු  පකොහු මල් 

පපජච්ිත  බුරුසු  වගාමළු යනාිවය පවනුපවන් ගැණුම්කරුවන් පසොයාගැීමමට වැ ප ඉඩකඩක්  

පැවතුනි   

 

පමම  ගැණුම්කරුවන් සමග ඝි  සම්බන්ධතා පගොඩනගා ගැීමපමන් ීමර්ඝ කාලීන ප්රතිලාභ 

ලබාගත හැිරවනු ඇත  පමම ප්රදර්ශනයට සහභාගී වීපමන් පසුව ශ්රී ලාංකීය අපනයනකරුවන් 

පවත රු මිලියන 8( ක ඇණවුම් ලැබී ඇති බව පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවත ඔවුන් ිසසින් 

වාර්තා කර ඇත  

 

ii. යහාර හා පාන වර්ග පිිබබඳව නපානපේ පටජිරපයජ නගරපේීම පවළඳ හා පාීමපභජගික ප්රනාව 

ඉලක්ක කර ගනිමින් පැවති  ප්රධාන පපපල් පවළඳ  ප්රදර්ශනයක් වන  IFIA  ප්රදර්ශනය සඳහා 

පදවන වතාවට පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය අපනයනයකර්මාන්තකරුවන් (4 පදපනකු 

සහභාගී කරවීමට කටයුතු පයොදන ලිව   

 

පපොල් මද යශ්රිත නිෂ්පාදන නපාන පවළඳපල තුළ බහුලව දක්නට පනොලැපබන අතර  පමහිීම 

පපොල් මද යශ්රිත නිෂ්පාදන වන නැවුම් පපොල් පතල්  පපොල් ිරරි  පපොල් ිරරි පිටි  පපොල් වතුර  

තැඹිලි යනාිවය පවනුපවන් නව ගැණුම්කරුවන් පසොයාගැීමමට  දැනට අපනයනය කරන 

ගැණුම්කරුවන් සමග ඇති සම්බන්ධතා වර්ධනය කරගැීමමට  අවස්ාාවක් උදාවුනි  නපාන 

යනයනකරුවන්  පමම නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ ප්රමිතියක් බලාපපොපරො තු වන බැිසන් ඔවුන් 

කීපපදපනක් ශ්රී ලංකාවට පැමිණ අපනයන කරුවන්ප  භා්ඩඩ පිිබබඳ ප්රමිතිය  පීමක්ෂා කර 

ඇති අතර  ඉිවරිපේීම එම නිෂ්පාදන අපනයනය ිරීමමට අවස්ාාව උදාවනු ඇත  

 

iii. ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන ම්ඩඩලය  

චීනපේ පිහිටි ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 

සමග එක්ව සංිසධානය කරනු ලැබු 3rd 

CHINA - SOUTH 

ASIAEXPOSITIONපවළඳ 

ප්රදර්ශණයසඳහා  සහභාගී වන පලස ශ්රී 

ලංකා අපනයන සංවර්ධන ම්ඩඩලය ිසසින් 

කරන ලද යරාධනය පරිිව පපොල් සංවර්ධන 

අධිකාරිය සහභාගී වන ලීම  
                                                                    ඡායාරූප අංක (4- නාතයන්තා පවළඳ ප්රෙර්ශන China South asia) 

ිසශාල පාීමපභජගිකි න් සංතයාවක් පවපසන චීනයට  පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ වැ ප වශපයන් 

අපනයනය ිරීමපම් අවසා්ා පුළුල් කරගැීමම සඳහා  ශ්රී ලංකාප. නිෂ්පාදනය කරනු ලබන 

අපනයනාභිමුඛත පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ පිිබබඳව චීන පාීමපභජගිකි න් දැනුව  ිරීමම සඳහා  

CHINA -SOUTH ASIA EXPOSITION ප්රදර්ශනය මගින් අනගි අවස්ාාවක් ලැබුනු අතර 

එය උපරිම වශපයන් ප්රපයජනනයට ගැීමම පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ අභිප්රාය ප.  
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iv. පලජකපේ ප්රමුඛතතම හරිත ප්රදර්ශනයක් පලස සැලපකන IPM ප්රදර්ශන මාලාප.  රුසියාප.ීම 

පව වන ලද Flowers 2015 ප්රදර්ශනයට පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය ිසසින් 2(15 වසපර්ීමද 

අපනයනකරුවන් පදපදපනකු සහභාගී කරවීය  රුසියාප.ීම පව වන ලද පවළඳ 

ප්රදර්ශනයකට පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය ිසසින් අපනයනකරුවන් පදවන වතාවට සහභාගී 

කරවු අතර එහිීම රුසියානු යනයනකරුවන් පවත ශ්රී ලාංකීය නිෂ්පාදන පිිබබඳව දැනුව  

ිරීමම් කරන ලද අතර ඉිවරිපේීම රුසියාව ඇතුළු නැපගනහිර යුපරජපීය රටවලට පපොල් යශ්රිත 

අගය වැ පකල භා්ඩඩ වැ ප ප්රමාණයක් අපනයනය ිරීමමට හැිරයාව ලැපබනු ඇතැි  

අපප්තවක්ෂා පකපර්  

 

v. ප්රංශපේ පැරිස් නුවර පැවති යහාර හා පාන 

වර්ග පිිබබඳ Fi-Ni ප්රදර්ශනය සඳහා 2(15 

වසපර් අවසාන කාර්තුප. ප්රාම වතාවට 

සහභාගි වූ අතර  ඒ සඳහා අපනයනකරුවන් (5 

පදපනකු සහභාගි කරවීය  ිසපශේෂපයන් එහිීම 

නැවුම් පපොල් පතල්  සඳහා ිසපද්ශීය 

ගැණුම්කරුවන්පගන් වැ ප ඉල්ලුමක් පැවති 

අතර වසර අවසන් වන ිසට පමරට භා්ඩඩ 

අපනයනය සඳහා සාකච්ඡා පව වන බව 

අපනයනකරුවන් පවසති  ඉිවරිපේීම නියත 

වශපයන්ම යුපරජපා පවළඳපළ සඳහා නව 

ගැණුම්කරුවන් පවත භා්ඩඩ අපනයනය    

ිරීමමට හැිරවනු ඇත                                                                       ඡායාරූප අංක (5- නාතයන්තා පවළඳ ප්රෙර්ශන Fi-Ni 

 

3.1.4 පශය ය හා නාතයන්තාව ප ොල් හා ප ොල් ආශ්රිත භාණ්ඩ පවළඳාම සඳහා 

 හසුකම් සැ සීම හා  ා නය කිරීම 

 
2(15 වසපර්ීමද අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය ිසසින් පග ප පපොල්  තැඹිලි සහ පපොල් පකොළ 

යශ්රිත ිසසිතුරු භා්ඩඩ අපනයන සඳහා තාවකාලික අවසර ප  0,7(1ක් අදාළ අපනයන කරුවන් 

පවත නිකු  කර ඇත  

 

එපමන්ම ප්රතිනිර්මාණය කරන ලද අධිකාරිපේ පවබ් අඩිසය මඟින්  සතරා සහ පවන  ිසපද්ශීය 

යයතන සහ යනයන කරුවන් ිසසින් අධිකාරිය පවත ලැපබන පපොල් හා පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ පිිබබඳ 

පවළඳ ඇණවුම් පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ ලියාපිවංිත වී ඇති අපනයනයකර්මාන්ත කරුවන් පවත 

ලබාීමම 2(15 වසපර්ීමද සිදුපකරිනි  

 

3.1.5 ප ොල් හා ප ොල් ආශ්රිත භාණ්ඩ ිළිබබඳ නි ් ාෙන, පවළඳාම සහ අ නයන 

සඳහා පතොාතුරු සන්නිපදෙනය කිරීම  

 

පපොල් කර්මාන්ත පක්ෂ්ත්රපේ නියැලි සියල්ලන්ට සිය පවළඳීරරණ ගැීමපම්ීම ීරරණා මක සාධකයක් 

වනුපේ නිවැරිව පතොරතුරු ලබාපගන ඒවා ිසශ්පල්ෂණය ිරීමමය  පමහිීම අපලිස සංවර්ධන හා 
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පර්පේෂණ අංශපේ පතොරතුරු පසේවාව 2(15 වසපර්ීම ිසපශේෂ කාර්යයභාරයක් පහත දක්වා ඇති අංග 

තුලින් ඉටුකරන ලිව  

 පපොල් හා පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ නිෂ්පාදන පතොරතුරු  අපනයන සහ යනයන ද ත ලබාගැීමම 

හා අදාල පාර්ශවකරුවන් පවත  පබදාහැීමම  

 පගොිසපල මිල ගණන් සම්බන්ධපයන් අදාළ පතොරතුරු සහ ද ත ිසධිම ව ැකස්ිරීමම හා 

පබදාහැීමම  

 නවතම අපලිස රම හඳුන්වාීමම මඟින් අපනයන යදායම වැ පකර ගැීමමට සහය වීම   

 වර්තමාන හා අපප්තවක්ෂිත පපොල් හා පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදනයන් පිිබබඳව පතොරතුරු ිසධිම ව 

ැකස්ිරීමම  සටහන් ිරීමම හා ප්රචාාරණය ිරීමම   

 

පද්ශීය හා ිසපද්ශිය වශපයන් පපොල් කර්මාන්තය යශ්රිතව වැදග  වන ීරරණ ගැීමම සඳහා  පහත 

සඳහන් යයතන පවත ද ත ලබාීමම අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය මගින් පමම වසපර්ීම ද 

සිදුකරන ලීම   

 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

 අපනයන සංවර්ධන ම්ඩඩලය 

 නන හා සංතයාපල්තණ පදපාර්තපම්න්තුව 

 කාළගුණ ිසදයා පදපාර්තපම්න්තුව  සහ අපනකු  රානය හා අර්ධ රානය යයතන 

 

 තවද ිසපද්ශීය යයතන වන යසියානු පැසිපික් පපොල් ප්රනාව  ිසපද්ශ සතරා (Cocommunity, 

Oil World, UCAP, Indian Coconut Journal) යිවපයන්ද පපොල් කර්මාන්තය සඳහා 

ලබාගන්නා ිසපශේෂිත පතොරතුරු නිරතුරුවම ශ්රී ලංකා පපොල් ප්රනාවට ලබාීමපම් කාර්යභාරය 

2(15 වසපර්ීම ද අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය මඟින් සාර්ාකව ඉටුකරන ලිව   

 

 පපොල් හා පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන වල පද්ශීය මිල ගණන් ඉංග්රීසි සහ සිංහල මාධයපයන් 

ිවනපතා පුව ප  මගින් 2(15 වසපර්ීමද ප්රකාශයට ප  කරන ලිව    

 

 පපොල් හා පකජප්තවපරා පවන්පද්සි මිලගණන්  පද්ශීය පපොල් යශ්රිත 

භා්ඩඩ සඳහා වන පගොිසපල මිල ගණන්  පතොග මිල ගණන් හා 

නාතයන්තර මිල ගණන් ඇතුළ  "Coco Market Focus" සති 

වාර්තාප. ප්රකාශන 48ක් අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය 

මගින් 2(15 වසපර්ීම ප්රකාශයට ප කරන ලිව  

 

 පපොල් හා පපොල් යශ්රිත සියලුම භා්ඩඩයන්ප  අපනයන 

ප්රමාණයන්  මිලගණන්  අපනයනය කරනු ලබනු රටවල් සහ 

යනයනය කරනු ලබන තාදය පතල්  පපොල් පතල් යනයන 

ප්රමාණයන් සහ මිලගණන් ඇතුල  "Coco  Market Focus" 

මාසික සතරාප. ප්රකාශන 12ක් අපලිස සංවර්ධන හා 

පර්පය ්ෂණ අංශය මගින් පපොල් කර්මාන්ත ක්පෂේත්රයට 

සම්බන්ධ පාර්ශව කරුවන්ප  අවශයතාවයන්ට අනුව 

සම්පාදනය පකොට 2(15 වසපර්ීම ප්රකාශයට ප කරන ලිව  

 
                                                ඡායාරූප අංක (6/07- Coco  Market Focus මාසික සගරා 
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 පපොල් යශ්රිත සියළු අපනයන හා යනයන ද ත ඇතුළ  අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ 

අංශය මගින්  වාර්ෂිකව ප්රකාශයට ප කරන හරව  ප්රකාශනයක් වන 

Sri Lanka Coconut Statistics ප්රකාශනය 2(15 වසපර්ීම ද සම්පාදනය 

පකොට ඉිවරිප  කරන ලිව  එම ප්රකාශනපේ ඇතුළ  ද තයන් අතර ශ්රී 

ලංකාපවන් අපනයන කරන ලද සියලුම පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ වල 

අපනයන ප්රමාණ හා මිල ගණන්  ශ්රී ලංකාවට යනයනය කරනු ලැබු 

පපොල් පතල් සහ අපනකු  තාදය පතල් වර්ග වල ප්රමාණ හා මිලගණන්  

අන්තර්නාතික පපොල් ඵලදාව  නිෂ්පාදන සහ  අපනයන පතොරතුරු  

අපනයනයකර්මාන්ත කරුවන්ප  පතොරතුරු ිසපශේෂපයන් සඳහන් කල 

හැක   පමම ප්රකාශනය සඳහා ශ්රී ලංකාව තුළ  ිසපද්ශයන්හි  මනා 

ඉල්ලුමක් පවති                                                                   ඡායාරූප අංක 08-sri  Lanka coconut Statistics 

 

3.2 නව නි ් ාෙන, අගය එකතු කිරීම්, පවළඳ   ප්රවර්ධනය හුනන්වාදීම සහ 

පවළඳ   ප්රවි ්ඨය වැඩිකිරීම 
 

3.2.1 පපොල් කටු හා පකඳි යශ්රිත අගය වැ ප කළ ිසසිතුරු භා්ඩඩ නිෂ්පාදන කරුවන්ප  නිෂ්පාදන 

පද්ශීය හා ිසපද්ශීය පවළඳපපල් ඉල්ලුමට සරිලන යකාරයට සකස් ිරීමමට වැඩසටහනක් 

පමොරටුව ිසශ්ව ිසදයාලපේ වාස්තු ිසදයා අංශය සමත එක්ව සිදු කරන ලීම  

 
3.2.2 කර්මාන්තකරුවන්ට සහය වීම සඳහා අතුරු පකොන්ත්රා  රමය යටප  රානය යයතන වලට 

අවශය කරන පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ ලියාපිවංිත වී ඇති 

කර්මාන්තකරුවන්පගන් මිලීම ගැීමමට සහයවීමට කටයුතු සිදුකරමින් පවති  

 
3.2.3 නව තාක්ෂණයට පිිසසුමක් පලස පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පව වාපගන යනු ලබන 

පවබ් අඩිසය ප්රතිනිර්මාණය ිරීමපම් කටයුතු 2(15 වසපර්ීම සම්පූර්ණ කළ අතර ඉිවරිපේීම 

වඩා  පහසු පලස ිසපද්ශීය යයතන සමග පතොරතුරු හුවමාරු කරගැීමමට  නිරතුරු 

සම්බන්ධතාවයන් පගොඩනගාගැීමමට  එමගින් හැිරයාව ලැපබනු ඇත  

 
3.2.4 පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ අපනයනපේීම ශ්රී ලාංකීය අනනයතාවය තහවුරු ිරීමමට “Ceylon 

Coconut”යන සන්නාම නාමය  පයොදාගැීමම සඳහා අවශය  ලාංඡනය නිර්මාණය කර ඇති 

අතර එය භාිසතා ිරීමමට අවශය අනුමැතියට ඉිවරිප  කර ඇත   
 

3.2.5 2(14 වසරට සාපප්තවක්ෂව 2(15 වසපර්ීම නව ගැණුම්කරුවන් හඳුනාගැීමම පහේතුපවන් තැඹිලි 
අපනයනපේ වර්ධනයක් පපන්නුම් කර තිපබ්  පපොල් වතුර අපනයනය සඳහා පයොමුඛවී ඇති 
යයතන ගණනාවක් 2(15 වසපර්ීම තම නිෂ්පාදන ිසපද්ශීය පවළඳපලට නිකු  කර ඇති අතර 
ඒ සඳහා ිසපද්ශීය පවළඳපපල් ඉහළ ඉල්ලුමක් 2(16 වසපර්ීමද බලාපපොපරො තු ිසය හැිරය  
  

3.2.6 පරිසර හිතකාමී පපොල් හා පපොල් යශ්රිත භා්ඩඩ භාිසතය පිිබබඳව ශ්රී ලාංිරක නනතාව දැනුව  

ිරීමපම් අරමුඛපණන් ශ්රවය දිශය මාධයයන් ඔස්පසේ ප්රවර්ධන පසේවාවන් 2(15 වස පර්ීමද සිදුකරන 

ලිව  
 

3.2.7 අපලිස සංවර්ධන සහාය පසේවා 

 නිෂ්පාදන ය පවළඳපපොලවල් හා ිසිසධ පසේවාවන් පිිබබඳව උපපද්ශක පසේවා ලබාීමම 
 පපොල් කර්මාන්ත පක්ෂ්ත්රයට අදාළ නිෂ්පාදන සඳහා පුපරජකානයන් සැකසීම  පවළඳ 

ප්රතිප ති සැකසීම සඳහා වැිසලි කර්මාන්ත අමාතයාංශයට හා පවළඳ කටයුතු 
අමාතයාංශයට සහය වීම. 

 පද්ශීය හා නාතයන්තර පවළඳ ඇණවුම් පිිබබඳ පතොරතුරු සැපීමම 
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3.3 පශය ය හා විපශය ය ප ොල් හා ප ොල් ආශ්රිත භාණ්ඩ භාවිතයන් හුනනාගැීනම 

සඳහා අප වි සමීක්ෂ ණ  ැවැත්වීම  

 
2(15 වසපර්ීම අපලිස සංවර්ධන හා පර්පේෂණ අංශය ිසසින් පහත දක්වා ඇති පක්ෂ්ත්රයන්හි 

සමීක්ෂණ සිදුකරන ලිව   

 ිවසිඳි පපොල්  නැවුම් පපොල් පතල් හා පපොල් ිරරි යන නිෂ්පාදන යයතනවල නිෂ්පාදන 

පිරිවැය ගණනය ිරීමපම් සමීක්ෂණ කටයුතු 

 ස්රිය කාබන් කර්මාන්තය පිිබබඳ සමීක්ෂණ කටයුතු 

 

ඉහත සඳහන් සමීක්ෂණ තුිබන් පහත දක්වා ඇති අරමුඛණු ඉටුකර ගැීමම අපප්තවක්ෂා පකරිණි  

 ිවසිඳි පපොල්  නැවුම් පපොල්පතල්  හා පපොල් ිරරි යන නිෂ්පාදනවල පම පටො (1 ක් 

නිෂ්පාදනය ිරීමපම්ීම වැය වන පිරිවැය ඇස්තපම්න්තු ිරීමම  

 ඉහත නිෂ්පාදන සඳහා ිසපද්ශීය පවළඳපපල් පවතින ඉල්ලුම හා අපනයන ප්රමාණය 

පිිබබඳ අවපබජධයක් ලබා ගැීමම 

 ශ්රී ලංකාප. ස්රිය කාබන් කර්මාන්තපේ නිෂ්පාදන ධාරිතාවය පිිබබඳ අවපබජධයක් ලබා 

ගැීමම 

 ශ්රී ලංකාප. පපොල් කටු භාිසතය පකබඳු ස්වරූපයක පවතින්පන්ද යන්න පිිබබඳ අදහසක් 

ලබා ගැීමම 

 

3.4 අ නයන ඉ ැයීම්   
 

පපොල් නිෂ්පාිවත අපනයන යදායම  (2((6-2(15)  

 

      

වසර වටිනාකම 

(රු  මිලියන) 

 

                        ප්රස්තාර අංක 7- පපොල් නිෂ්පාිවත අපනයන 

 

 

2((6 19 661 

2((7 24 (96 

2((8 28 (94 

2((9 29 (81 

2(1( 02 400 

2(11 47 0(6 

2(12 46 666 

2(10 47 952 

2(14 72 867 

2(15 75 259 
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පපොල් හා පපොල් යශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයනය ිරීමපමන් පමපතක් ලබා ඇති ඉහළම වාර්තාගත 

යදායම 2(15 වසපර්ීම ලබාපගන ඇති අතර එය රුපියල් බිලියන75.26 ිර  

 

2(15 වසපර්ීම පපොල් මද නිෂ්පාදන සහ අගය වැ ප කළ පපොල් පකඳි නිෂ්පාදන සඳහා 2(14 වසරට 

සාපප්තවක්ෂව ඉහල අපනයන යදායමක් ලබාපගන ඇත  

 

2(15 වසපර් පපොල් මද නිෂ්පාදන අපනයන යදායම රු  බිලියන 41 67ිර  එය 2(14 වසරට 

සාපප්තවක්ෂව 12%ක වැ පවීමිර  2(15 වසපර්ීම නැවුම් පපොල් පතල් අපනයනය ිරීමපමන් 2(14වසරට 

සාපප්තවක්ෂව 95% ක අපනයන යදායපම් වැ පවීමක් ද පපන්නුම් කරි   
 

පසුගිය වසරට සාපප්තවක්ෂව පකොහු පකඳි අපනයනපේ පසුබෑමක් දක්නට තිබුණ ද පපොල් සංවර්ධන 

අධිකාරිපේ අභිප්රාය වූපේ අපනයනකරුවන් අගය වැ ප කරන ලද පපොල් පකඳි නිමි භා්ඩඩ අපනයනය 

සඳහා පපළවවීම  එමගින් වැ පපුර ිසපද්ශ ිසනිමයක් උපයාගැීමම ය    

 

පපොල් කටු යශ්රිත නිෂ්පාදන අපනයනය 2(14 වසරට සාපප්තවක්ෂව 2(15 වසපර්ීම සුළු අඩුවීමක් 

පපන්නුම් කර ඇත  

 

2(16 වසපර්ීම ශ්රී ලංකාප. පපොල් හා පපොල් යශ්රිත අපනයන යදායම රු බිලියන 87 ක් පමණ පවතැි  

අපප්තවක්ෂා පකපර්  
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ප ොල් නි  ්ාදිත අ නයන - 2014/2015 

සංසන්ෙනාත්මක සංඛ්යාපල්ඛ්ණ 
   

 

                                                                        වගු අංක 14- ප ොල් නි ් ාදිත අ නයන 
මුඛලාශ්රය - ශ්රී ලංකා පර්ගු පදපාර්තපම්න්තුව 

සටහන -  2(15 වසපර් පග ප පපොල් අපනයනය ිරීමම යරම්භ කර ඇ ප  මැි  මාසපේය  

 2(14 වසපර් පපොල් වතුර අපනයනය ිරීමම යරම්භ කර ඇ ප   නි මාසපේය  

 

 

 

 

 

 

නි ් ාෙන වර්ගය 
ප්රමාණය  පම.පටො.) වටිනාකම  රු.මිලියන) 

2014 2015 % පවනස 2014 2015 % පවනස 

1. ප ොල් මෙ නි ් ාදිතයන් 
1) පපොල් පතල් 

1.1) නැවුම් පපොල් පතල්  
2) ිවසිඳි පපොල්  
3) පකොප්තවපරා 
4) පග ප පපොල් (1000 පග ප) 
5) බීන පපොල් (පග ප) 
6) තැඹිලි පපොල් (පග ප) 
7) පුන්නක්කු 
8) පපොල් ිරරම 
9) පපොල් ිරරි 
10) පපොල් ිරරිපිටි 
11) පම්දය ඉව  කල පපොල්  
12) පපොල් වතුර  
13) පපොල් අරක්කු (ලීටර්) 
14) ිසනාිරරි (ලීටර්) 
15) ෆැටි ඇසිඩ් 
16) පපොල් බටර් 
17) පපොල් පිටි 

 
3,976 
7,278 

51,132 
4,776 

33,073 
2,950 

1,980,199 
2,556 
1,923 

15,491 
5,835 
3,793 
767 

18 161 
00 945 
2 554 

- 
- 

 
8,679 

13,353 
36,131 

489 
13,204 

- 
3,198,907 

4,184 
2,874 

21,957 
5,642 
3,999 
2,954 
7,496 

33,505 
2,872 

19 
256 

 
118 

83 
-29 
-90 

- 
- 

62 
64 
49 
42 
-3 
5 
- 

-59 
-1 
12 

- 
- 

 
2,435.31 
5,194.10 

17,356.14 
1,033.80 
1,976.54 

0.67 
131.55 
153.66 
783.66 

3,204.08 
3,604.07 

905.80 
139.80 
12.31 

6.89 
253.16 

- 
- 

 
6,299.02 

10,110.25 
12,604.19 

103.98 
1,024.77 

- 
288.23 
251.49 

1,216.75 
4,641.74 
3,530.16 

843.99 
444.82 

6.53 
11.78 

210.02 
29.89 
49.75 

 
159 

95 
-27 
-90 

- 
- 

119 
64 
55 
45 
-2 
-7 
- 

-47 
71 

-17 
- 
- 

උ  එකතුව - ප ොල් මඳ නි ් ාදිතයන්     37,191.54 41,667.38 12 

2. පකඳි නි ් ාදිතයන් 
18) ගුිවරි පකඳි 
19) බ්රිස්ටල් පකඳි 
20) අවරන ලද පකඳි 

 
36,320 
16,409 
74,744 

 
18,090 
11,612 
62,584 

 
-50 
-29 
-16 

 
1,727.92 

848.46 
3,967.09 

 
994.65 
686.23 

2,993.74 

 
-42 
-19 
-25 

උ  එකතුව - පකඳි නි ් ාදිතයන්  127,473 92,287 -28 6,543.47 4,674.62 -29 

3. ප ොල් කටු නි ් ාදිතයන් 
21) පපොල් කටු අඟුරු 
22) පපොල් කටු හා පපොල් කටු කුඩු 
23) පපොල් කටු සක්රීය කල කාබන්  

 
8,736 

486 
37,20( 

 
8,853 

369 
31,747 

 
1 

-24 
-15 

 
619.25 
23.46 

10,010.85 

 
650.17 
23.83 

9,562.46 

 
5 
2 

-5 

උ  එකතුව - ප ොල්කටු නි ් ාදිතයන්  46,452 40,968 -12 10,656.56 10236.46 -4 

4. නිමි භාණ්ඩ නි ් ාදිතයන්  පකොුල 

පකඳිආශ්රිත) 
24) පකොහු ලණු 
25) පකොහු කව 
26) තවාෂි බුරුසු (සංතයාව) 
27) පකොසු හා බුරුසු  (සංතයාව) 

 (තවාෂි බුරුසු හැර) 
28) රබර් මිශ්ර පකොහු පෑඩ් හා 

ඇඳන් පමට්ට (සංතයාව) 
29) පකොහු ලණු පැදුරු 

හාබුමුඛතුරුණු (වර්ග මීටර) 
30) පකොහු කලාල (වර්ග මීටර) 
31) පකොහු බ   
32) පපොල් පලලි කැබලි 
33) මිහිසළු 
34) උදයාන වගා සඳහා පයොදා 

ගන්නාපකොහු නිෂ්පාිවතයන් 

 
 

2,205 
8,222 

26,788,155 
25,130,090 

 
6,945,807 

 
635,149 

 
13,920 

157,177 
14,610 
3,671 

54,747 

 
 

2,617 
5,960 

24,195,093 
23,145,713 

 
4,324,408 

 
675,885 

 
17,217 

169,544 
16,887 
3,355 

49,448 

 
 

19 
-28 
-10 

-8 
 

-38 
 

6 
 

24 
8 

16 
-9 

-10 

 
 

220.02 
1,172.03 

573.53 
2,995.99 

 
390.61 

 
786.11 

 
8.08 

6,488.97 
884.86 
519.90 

4,231.06 

 
 

255.61 
908.32 
566.71 

2,943.39 
 

204.32 
 

686.62 
 

7.07 
7,259.58 
1,036.45 

492.30 
4,153.49 

 

 
 

16 
-23 

-1 
-2 

 
-48 

 
-13 

 
-12 
12 
17 
-5 
-2 

උ  එකතුව - පකොුල ආශ්රිත නි ් ාදිතයන්   18,271.16 18,513.86 1 

5. පවනත් නි ් ාදිතයන් 
35) පපොල් ඉරටු  
36) පපොල් ලී  

 
8,748 
0.008 

 
6,257 
0.826 

 
-28 

10,225 

 
217.18 

0.02 

 
166.68 

0.30 

 
-23 

1,413 

උ  එකතුව - පවනත් නි ් ාදිතයන්    217.20 166.98 -23 

මුළු අ නයන ආොයම     72,879.93 75,259.30 3 
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04. රි ා න අංශය 

පරිපාලන අංශපේ මූලික පරමාර්ාය වනුපේ යයතනපේ සියළු අංශයන් සඳහා සහාය පසේවාවන් 

ලබාීමම හා පහසුකම් සැපීමම,අධිකාරිපේ මනා පැවැ ම හා ප්රවර්ධනය පවනුපවන් අදාළ වන සියලුම 

යයතනික කටයුතු,මානව සම්ප  සංවර්ධනය හා පරිපාලන කටයුතු පමපහයවීම ද එමඟින් 

යයතනපේ අපනකු  ්රියාකාීම අංශවලට ස්වකීය කාර්යයභාරය ඉටු ිරීමපම්ීම සහාය වීම පමන්ම 

සමස්ත යයතනපේ සංවර්ධනය උපදසා ්රියා මක වීමි   

 

4.1 පසේවක සංඛ්යාව 
 

පමම අධිකාීමපේ අනුමත පසේවක සංතයව 258 ිර 2(15 වර්ෂපේීම පසේවපේ පයීම සිටි පසේවක සංතයව 

186  වූ අතර එම පසේවක සංතයා ව 26 පදපනකු කළමනාකරණ මට්ටපම්  අය වූහ.පසේවක සංතයාව 

පහත පසේවා ගණයන්පගන් සමන්ිසත ිසය  
 

1. පනයේෂ්ක කළමනාකාර පසේවා ගණය  

2. කළමනාකාර පසේවා ගණය 

3. කනිෂ්ක කළමනාකාර  පසේවා ගණය 

4. යශ්රිත නිලධාීම පසේවා ගණය 

5. කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික) පසේවා ගණය 

6. කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික පනොවන ) පසේවා ගණය 

7. ප්රාාමික ශිල්පීය පසේවා ගණය 

8. ප්රාාමික අර්ධ ශිල්පීය පසේවා ගණය 

9. ප්රාාමික ශිල්පීය පනොවන පසේවා ගණය 

 

4.2 මානව සම් ත් සංවර්ධන වැඩසටහන් 

 

මානව සම්පත අධිකාරිපේ පමපහවර හා අරමුඛණු ලතා කර ගැීමම සඳහා වඩා ඵලදාි ව හා සඵලදාීමව 

පයොදා ගැීමමට හැිරවන පරිිව පමම  අධිකාරිපේ පසේවක මහ ම මහ මීන්ප  කාර්යක්ෂමතාව හා 

ඵලදාීමතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා 2(15 වර්ෂපේ පද්ශීය පුහුණු සංවර්ධන පාකමාලා ිසිසධ ිසෂයන් 

ඔස්පසේ සංිසධානය ිරීමමට කටයුතු කරන ලීම   පමහිීම  පුහුණු සංවර්ධන පාකමාලා පමපහයවනු ලබන 

රානය යයතන සඳහා ප්රමුඛත වය ලබා පදමින් පාකමාලා සංිසධානය ිරීමමට කටයුතු කර ඇත   2(15 

වර්ෂපේ ීම අධිකාරිපේ කාර්යය ම්ඩඩලය පවත පසුගිය වර්ෂයන් වලීම ලබා ීමමට පනොහැිර වූ හා 

අතයවශන්ම ලබා ිවය යුතු පුහුණු පාකමාලා සඳහා සහභාගී කරවීම පාලන අංශපේ අරමුඛණ ිසය 

පුද්ගල  යකල්ප   හා කුසලතා   වර්ධනය,   නවක කාර්යය    ම්ඩඩලය   සඳහා   රානය     පසේවය 

පිිබබඳ අවපබජධය ලබා ීමම, ක්ඩඩායම් හැගීම වර්ධනය, ැකිරයා පරිසරපේ ඇති වී තිපබන නවයතා 

හඳුන්වා ීමම  හා යයතනික පරිසරය පකපරහි හැඩගැසව්ීම අරමුඛණ ිසය    

 

ඒ අනුව කාර්යය ම්ඩඩලය පවනුපවන් පුහුණු හා සංවර්ධන කටයුතු සදහා වැය කරන මුඛදල් අනාගත 

යපයජනනයක් පසේ සළකා පුහුණු අවශයතා හදුනාපගන අදාළ පුහුණු කටයුතු සදහා පයොමුඛ ිරීමම සිදු 

කරන ලීම  
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4.2.1  2015 වර් පේ දී පසේවක මහත්ම මහත්මීන්  හත සඳහන් වි ය ක්ෂප ේත්රයන් ආවාණය       

වූ  ාඨමා ා හා සම්මන්ත්රණ / වැඩමුළු සඳහා සහභාගී කාවන  දී. 

 
අනු 

අංකය 

පාකමාලාප. නම යයතනපේ නම කාල සීමාව 

(1 Short Course on Multivariate Data 

Analysis 

පප්තවරාපදණිය ිසෂ්විසදයාලය ිවන (0 

(2 වි තිකයන් සඳහා වන ඉංග්රීසි 

පාකමාලාව 

ග්රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන 

යයතනය 

මස (0 

(0 මානව සම්ප  කළමනාකරණ 

සහතික පත්ර පාකමාලාව 

නාතික වයාපාර හා කළමනාකරණ 

යයතනය  

    මාස (0 

(4 මුඛ පර 1(4 නිපුනතා සංවර්ධන පදනම     ිවන (2 

(5 මානව සම්ප  කළමනාකරණ 

සහතික පත්ර පාකමාලාව 

IPM     මාස (0 

(6 Seminar on scientific 

Measurement of Calculation 

Institute of chemistry Ceylon ිවන (1 

(7 Import and Export Procedure  නිපුනතා සංවර්ධන පදනම ිවන (2 

(8 ිසදුලි තාක්ෂණ ශිල්පය ඉිවිරීමම් කර්මාන්ත සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

ිවන (1 

09 කාර්යාල කළමනාකරණය සහ 

ඵලදාීම සංනිප.දනය 

නාතික වැිසිබ කළමනාකරණ 

යයතනය 

ිවන (2 

1( ගබඩා කළමණාකරණ පාකමාලාව ද්රවය හා කළමණාකරන යයතනය මාස (0 

11 Sampling Techniques survey 

Design and Analysis 

පප්තවරාපදණිය ිසශ්විසදයාලය ිවන (2 

12 අනුූලලතා තක්පසේරු ප්රීරතන ම්ඩඩලය  ිවන (2 

13 Seminar on Accreditation Chemistry Ceylon ිවන 01 

 

 

14 වි ීරමය රියදුරන් වන අකාරය 

සම්බන්ධ පුහුණුව 

නිපුනතා සංවර්ධන පදනම       ිවන (0 

15 Rotes and Responsibilities Of 

office Assistant for Higher Labor 

productivity 

NILS  

      ිවන (2 

 
                                                        වගු අංක 15-  ාඨමා ා සම්මන්ත්රණ / වැඩමුළු  
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මීට අමතාව  රි ා න අංශය  හත  රිදි අපනත්ත් ්රියාකාරී අංශව ට ස්වයය 

කාර්යයභාාය ඉටු කිරීපම්දී සහායවීම සිදු කා ඇත  

 

 පමම අධිකාරිය සදහා අනුමත කාර්යය ම්ඩඩලපේ පවතින පුරප්තවපාඩු තනතුරු සදහා බදවා 

ගැීමම සහ බදවා ගැීමපම් සිට ිසශ්රාම යාම දක්වා කාර්ය ම්ඩඩල පරිපාලනයට අදාළ සියළුම 

කටයුතු සිදු ිරීමම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ඡායාරූප අංක  09ය1(-නව බදවාගැීමම්  

 

 යයතනපේ ස්ාාවර ව කම් සම්බන්ධ ව කම් පල්තණ පව වාපගන යාම, වාර්ෂික පතොග 

සමීක්ෂණ සම්බන්ධ සියළු  කටයුතු ඉටු ිරීමම  

 

 සියළුම පද්ශීය මිලීම ගැනිම් වලට අමතරව    ව පාලන හා ත  ව යරක්ෂණ අංශපයහි 

ස්ාාපිත කර ඇති ක්ෂ්දු ජීිස ිසශ්පල්ෂණ අංශය ,රසායනික ිසශ්පල්ෂණ අංශය හා සංප.ීම 

රසායනාගාරය යන මූලික රසායනාගාර හා ඊට අනුබද්ධව පවතින මාධය සැකසුම් ඒකකය 

සංප.ීම උපකරණ අංශය හා පසේදුම් ඒකකය වැනි ත  ව පාලන ඒකක සඳහා අවශය 

රසායනාගාර උපකරණ ,රසායනික ද්රවය යනයනය ිරීමම් සම්බන්ධ සියළු කටයුතු සිදු ිරීමම 

 

 ත  ව පාලන අංශය පුළුල් ිරීමම මත ශ්රී ලංකාපවන් අපනයනය කරනු ලබන පපොල් 

නිෂ්පාදන වල ගුණා මක ප්රමිති නියම ිරීමම හා පව වාපගන යාම සඳහා රසායනාගාරයට 

අවශය රසායනික ද්රවය හා  රසායනාගාර උපකරණ යනයනය ිරීමපම් ීම , ඊට අදාළ මිල ගණන් 

කැඳවීම තාක්ෂණික කමිටු ප්රසම්පාදන පල්තන සැකසීම ,ඊට අදාල අනුමැීර ලබා ගැීමම , 

ඇණවුම් ිරීමමට අදාළ ලිපි පල්තන සැකසීම, බැංකු අණකර ,යනයනික බලපත්ර ලබා ගැීමම 

හා භා්ඩඩ යද්රවය නිෂ්කාශන කටයුතු ිරීමම 

 

 පසේවකි න් යයතනික පරිපාලනමය ීමති ීමති වලට අවනත පනොවීම යන කරුණු කාරණා 

වලීම  යයතනපේ ිසනය පාලනයට අවශය සියළුම ්රියා පරිපාටි සහ කම්කරු ිසනිශ්චාය සභා 

කාර්මික අධිකරණපේ ීමති කටයුතු සිදු ිරීමම 
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4.3  සුභ සාධන වැඩ කටයුතු 
 

අධිකාරිපේ පසේවකි න් සඳහා පසුගිය වර්ෂවලීම ලබා දුන් පහත සඳහන් සුභ සාධන පහසුකම් සහ 

මූලයාධාර 2(15 වර්ෂය තුළීම ද ලබා ීමමට කටයුතු කර පගන යන ලීම  
 

 ණය පහසුකම්,දුම්රිය වාර ප්ර ප.ශ පත්ර, දුමිරිය වාර්ෂික අනු්රාහ බලපත්ර හා සියලුම පසේවකයන් 

හා ඔවුන්ප  පවුල්වල සාමාිනකි න් යවරණය වන දවදය රක්ෂණ රමය 

 සුභ සාධන සමිතිය ිසසින් සංිසධාන කරනු ලබන වාර්ෂික අධයාපන චාාරිකා සහ ්රිඩා කටයුතු 

 වැඩ කරන ිවනවල පකොළව පකොටුව ය මරදාන සහ වැල්ලව ත දුම්රිය ස්ාානවල සිට සහ 

පකොහුවල මංසන්ධිපේ සිට නාරාපහේන්පිට කාර්යාලය පවත පැමින්මට සහ කාර්යාලපේ සිට 

යපසු යාමට ප්රවාහන පහසුකම් සලසා ීමම 

 කාර්යය ම්ඩඩලපේ සාමාිනකයන්ප  පාසල් යන දරුවන් සඳහා පාසල් පපො  ලබා ගැීමමට 

තිිබණප  ලබා ීමම 

 වැඩ කරන ිවනවල පසේවකයන්ට ප පැන් සැපීමම 

 2(15 වර්ෂපේ පවසක් පපජය නිමිතිපකොට පගන ිසපශේෂ ධර්මපද්ශනයක් පැවැ වීමට 

කටයුතුිරීමම  

 

 

 

                         ඡායාරූප අංක  11ය12- වාර්ෂික අධයාපන චාාරිකාව 
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05. මුෙල් අංශය 

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ මුඛදල් අංශය මගින් ිසිසධ අංශවලට අවශය මූලය පහසුකම් සැලසීපම් 

වගකීම දරි   ඒ අනුව  අයවැය සහ මූලය කාර්ය සැලසුම්වලට අනුූලල වූ අනුමත වැඩසටහන් හා 

වයාපිති සඳහා මූලය පහසුකම් සැළසීම සම්බන්ධපයන් මුඛදල් අංශය වගකීම දරි   වරින් වර මූලය 

වාර්තා සහ ප්රගති වාර්තා පිිබපයළ ිරීමම ඇතුළුව මූලය වාර්තා පව වාපගන යාම වැනි කටයුතු ඉටු 

ිරීමම සම්බන්ධපයන් ද මුඛදල් අංශය වගකීම උසුලි   පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ යපයජනන 

කළමනාකරණය ඇතුළුව එහි අරමුඛදල් භාරව කටයුතු කරන්පන් ද මුඛදල් අංශයි   

2(15 වර්ෂපේ රනපේ ප්රදාන පලස ලැබී ඇති රු  මිලියන 110 ඇතුළුව රු මිලියන 411ක් වන මුඛළු 

යදායම සහ රු මිලියන 1143 ක් වන මුඛළු ව කම් පාලනය ිරීමම හා සම්බන්ධපයන් වාර්තා තබා 

ගැීමම මුඛදල් අංශපේ වගකීම ප.  යයතනපේ සෑම අංශයකම කාර්යසාධනය සාක්ෂා  කර ගැනිම 

සම්බන්ධපයන් අවශය වන කටයුතුවලීම මූලය පහසුකම් සැපීමම ද මුඛදල් අංශය මගින් සිදු පකපර්  

5.1  මණ්ඩ පේ සාමානය පමපහයුම් කටයුතු 

 සාමානය පමපහයුම් කටයුතු සඳහා පුනරාවර්තන ිසයදම රු  මිලියන 154.8 ක් සහ ප්රා ධන 

ිසයදම් රු  මිලියන 52.7 ක් පලස ිසයදම් දරා ඇත  

 කළමනාකරණ අවශයතා සඳහා ිසිසධ මූලය වාර්තා පිිබපයල ිරීමම ද  මාසික  දත්රමාසික   

අර්ධ වාර්ෂික සහ වාර්ෂික වාර්තා පිිබපයල ිරීමම ද සිදුපකපර්  

5.2 ප්රාේධන සංවර්ධන වැඩසටහන 

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ සි  යදායමක් පලස පැවති පසස් බදු යදායම අංක එෆ්පීය(6ය77ය(7ය(4 

දරණ 2((7 අපප්රේල් 24 ිවනැති භා්ඩඩාගාර චාරපල්තය මගින් 2((7 (1 (1 ිවන සිට බල පැවැ පවන 

පරිිව රනපේ යදායමක් පලස ප්රකාශයට ප කර ඇත  

2(15 වර්ෂපේ ප්රා ධන සංවර්ධන ය ප්රා ධන වැඩසටහන යටප  රනපේ මුඛළු ප්රදානයයයදායම -

රු මිලියන 81.8 

2015 වර් පේ දී ෙ  හත සඳහන් කටයුතු නිම කිරීමට අධිකාරිපේ මුෙල් අංශයට හැකි වී 

ඇත. 

 අරමුඛදල් කළමනාකරණය සහ සංවර්ධනය පිිබබද මූලය වාර්තා හා පර්පේෂණ වයාපිති 

සැපීමම  

  පමජල් සංවර්ධන අරමුඛදපල් ිවසිිව පපොල් පමජල් හිමියන් නමින් පව වාපගන යන යරක්ෂිත 

ඇප තැන්ප  පක්වල ගිණුම් සඳහා මාසිකව පසස් ලැබීම් බැර ිරීමම  

  පපොල් කර්මාන්තපේ නියුතු වයවසායකි න් සඳහා මූලය පහසුකම් සැපීමමට මහනන බැංකුව 

හා එක්ව කප්තවරුක නිපැයුම් ිවරිය ණය පයජනනා රමය ්රියා මක ිරීමමට සහය වීම  
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  පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ පසේවක අර්ාසාධක අරමුඛදපල් මුඛදල් නිසි පරිිව කළමනාකරණය 

ිරීමම  පසේවක අර්ාසාධක අරමුඛදපල් සාමාිනකි න්ට ණය මුඛදල් පගවීම් කටයුතු ිරීමම හා 

අවුරුදු 55 ඉක්ම වූ පසේවකි න්ප  ඉල්ලීම මත 75% සීමාවට යට ව සාමාිනක මුඛදල් නිදහස ්

ිරීමම  

 මනා කළමණාකාරි වයිරන් යුතුව අරමුඛදල් භා්ඩඩාගාර බිල්ප වල සහ බැඳුම්කරවල 

යපයජනනය කර ඇත  පමජල් සංවර්ධන අරමුඛදපලහි ඇති මුඛදල් නාතික ඉතිරිිරීමපම් බැංකුප. 

එක් එක් පමජල් හිමියන්ප  නමින් ිසවිත කර ඇති පක්වල ඉතිරි ිරීමපම් ගිණුම්වල මනා 

කළමනාකාරි වයිරන් යුතුව පව වාපගන යනු ලැපබ්  

වර්ෂය අවසානපේ ීම පමම අරමුඛදල් පශේෂය පහත සඳහන් පරිිව ප.  (දළ වශපයන්) 

අ) ප්රා ධන සංවර්ධන අරමුඛදල   -    31.1 

ය) පමජල් සංවර්ධන අරමුඛදල   -   7( 1 

ඇ) පපොල්පතල් ස්ාාි කරණ අරමුඛදල  -   232 8 

ඈ) සාමානය පමපහයුම් කටයුතු   -   177.1 

ඉ) එන් යර් එි   අරමුඛදල    -   ( 17 

       -  511.27 

ඊ) පසේවක අර්ා සාධක අරමුඛදල   -  09 1 

          (පමය පපෞද්ගලික අර්ාසාධක  

          අරමුඛදලක් බැිසන් පසේවක අර්ාසාධක 

         අරමුඛදල් ගිණුම පවනම පව වාපගන යනු ලැපබ් ) 

මුඛදල් අංශය ිසසින් වාර්ෂික ඇස්තපම්න්තු  වාර්ෂික ගිණුම් සහ අපනකු  සංතයාපල්තන පතොරතරු 

සකස් කර අධයක්ෂ ම්ඩඩලය  අමාතයාංශය  භා්ඩඩාගාරය  රනපේ ිසගණකාධිපති පදපාර්තපම්න්තුව 

සහ අපනකු  අදාළ යයතන පවත නියමිත කාලසීමාවන් තුළ ඉිවරිප  ිරීමපමන් එහි වගකීම ඉටුකර 

ඇත  
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2015 පෙසැම්බර් 31 දිපනන් අවසන් වන මූ ය වර් ය සඳහා ප ොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ මූ ය 

ප්රකාශය සහ වාර්ෂික ගිුවම් වාර්තාව සඳහා වයවස්ථාිළත වාර්තාව 

 

1971 අංක 46 දරන පපොල් සංවර්ධන පනත සහ එකී පනතට ඉන්පසුව හඳුන්වා පදනු ලැූ  සංපශජධන 

ප්රකාරව ස්ාාපිත පකොට ඇති පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය, පනත සඳහන් පකොට ඇති පරිිව එහි මූලය 

ප්රකාශය සහ වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව සකස් කළ යුතු ප.   
 

එකී පනප  41 වගන්තිය ප්රකාරව ඇමතිවරයා ිසසින් නිශ්චාය කරනු ලබන යම් යකාරයකට හා යම් 

පතොරතුරු අන්තර්ගත කරමින් ම්ඩඩලය සහ අධිකාරිය පිිබපවලින් සෑම මූලය වර්ෂයක් සඳහාම 

ඔවුන්ප  යදායම් හා ිසයදම් සම්බන්ධපයන් නිසි ගිණුම් හා ඔවුන් ිසසින් තබාගත යුතු අපනකු  සියලු 

ගණුපදනු ගිණුම්ගත කළ යුතු අතර  ඔවුන්ප  ්රියාකාරකම් වලට අදාල වාර්ෂික ගිණුම් ප්රකාශ හා 

සංතයාපල්තන සකස් කළ යුතු ප.  
 

පනපතහි 41 වන වගන්තිය මඟින් සකසන ලද ිසධිිසධානවලට අමතරව  1971 අංක 08 දරන මුඛදල් 

පනපතහි ිසධිිසධාන ප්රකාරව පමන්ම මහා භා්ඩඩාගාරය මඟින් නිකු  කරන ලද නිපයජගවලට 

අනුූලලව ද අධිකාරිපේ වාර්ෂික ගිණුම් ප්රකාශ සකස් කර ඉිවරිප  ිරීමම අවශය ප.  
 

මහා භා්ඩඩාගාරපේ අංක පීඑෆ්යපීඊය21 හා 2((2 (5 24 ිවනැති රානය මූලය චාරපල්තය හා ඉන් 

අනතුරුව නිකු  කරන ලද නිපයජග ප්රකාරව මූලය වර්ෂය අවසන් වීපමන් ිවන 6( ක් ඇතුළත වාර්ෂික 

අවසන් ගිණුම් ප්රකාශ පකටුම්ප  සකස් කර ඉිවරිප  ිරීමම අවශය ප.  2(15 පදසැම්බර් 01 ිවපනන් 

අවසන් මූලය වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික ගිණුම් 2(16 පපබරවාරි මස පහජ ඊට පපරාතුව සකස් කර 

ිසගණකාධිපතිවරයාට ඉිවරිප  කළ යුතු ප.  
 

ඒ අනුව අධිකාරිපේ ප්රා ධන සංවර්ධන අරමුඛදපල්  පපොල්පතල් අරමුඛදල සඳහා වන මිල ස්ාාීමකරණ 

පයජනනා රමපේ  පමජල් සංවර්ධන අරමුඛදපල් හා නා ප ය  වයාපිති අරමුඛදපල් වාර්ෂික ගිණුම් හා 

මූලය ප්රකාශ සකස් කර 2(16 (6 15 වන ිවන ඉිවරිප  කරන ලීම  (වාර්තා පකටුම්පත 2(16 (0 (0 

ඉිවරිප  පකරිණි ) 
 

පමම මූලය ප්රකාශයන් හි 2(15 වර්ෂය සඳහා වන ව කම් හා වගකීම් පමන්ම යදායම් හා ිසයදම් 

සම්බන්ධපයන් අවශය අනාවරණය ිරීමම් සිදුකර ඇත  ගිණුම්වල සඳහන් ඉතා වැදග  කරුණු 

පයජගය හා අවශය අවස්ාාවන් හීීම සටහන්වල දක්වා ඇත  
 

2(15 වර්ෂය සඳහා වන පමම ගිණුම් ප්රකාශ  ගිණුම් ප්රකාශන සැකසීපම් ීම අනුගමනය කරනු ලබන 

පපොදු සම්මත ගිණුම්කරණ මූලධර්ම  ප්රතිප ති  පරිචායන්  උපකල්පන සහ අදාළ ශ්රී ලංකා 

ගිණුම්කරණ ප්රමිතිවලට අනුූලලව පිිබපයල කර ඇත  පවන් පවන් සටහන් මඟින් තහවුරු කරන ලද 

යම් යම් පවනස්කම් ිරහිපයක් හැරුණු පකොට  ගිණුම්කරණ ප්රතිප ීරන් හා ගණනය ිරීමපම් රම පපර 

මූලය වර්ෂපයහි අනුගමනය කරන ලද ඒවා සමත සැසපඳේ  අනාවරණය ිරීමම් අවශය වන පශේෂ පත්ර 

ිවපනන් පසු සිදුවීම් ිරසිවක් අඩංගු පනොප.  
 

පමම මූලය ප්රකාශ සැකසීපම් හා ඉිවරිප  ිරීමපම් වගකීම අධයක්ෂ ම්ඩඩලය හා අධිකාරිය සතු ප.  

 

                                              

සභාපති-පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපේ අධයක්ෂ ම්ඩඩලය පවනුපවන් අනුමත කර අ සන් කරන ලීම  

පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය 

2(16 (6 (6  
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                    06. විගණන හා කළමනාකාණ කමිටු වාර්තාව 

 
රානය යයතනවල යහපාලනයට අදාල මාර්පගජපපද්ශ අ පපොත නමින් වූ 2((0 (6 (2 ිවනැති 

රානය වයාපාර චාරපල්ත අංක PED/12 හි 4 7 1 දරණ පරිච්ප ඡ්දය සහ 2(1( 12 (4 ිවනැති 

රානය වයාපාර චාරපල්ත අංක  PED/55 මගින් සංපශජධිත කරුණු ප්රකාරව පපොල් සංවර්ධන 

අධිකාරිපේ ිසගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා  එම චාරපල්ත ිසධි ිසධාන අනුව එම 

කමිටුප. කටයුතු පව වාපගන යාම සිදුපකපර්   

 

6.1  සංයුතිය සහ ගණූරර්ණය 

 
ිසගණන හා කළමණාකරණ කමිටු ම්ඩඩලය ිසධායක පනොවන අධයක්ෂවරුන් 

තිපදපනකුපගන් සමන්ිසත ප.  සමාපලජචානයට බඳුන්වන වර්ෂපයහිීම කමිටුපවහි 

සාමාිනකයන් පලස පහත නම් සදහන් අධයක්ෂවරුන් කමිටු සාමාිනකයන් පලස කටයුතු 

කරන ලීම  

 

2015.04. 24 දින  ැවති 2015/01 විගණන හා කළමනාකාණ කමිටු රැස්වීම 

1. යර් එම් ඩී පක් නාමල් බ්ඩඩාර මයා        -භා්ඩඩාගාර නිපයජිනත 

2. ඒ එස් එම් ස්ම    මයා     -සාමාිනක  

3. එන් එස් වනසිංහ මයා                -අමාතයංශ නිපයොිනත 

4. ඩබ් එම් වි  ටීන් ප්රනාන්දු පමය                    -සමාිනක 

 

2015.07.16 දින  ැවති 2015/02 විගණන හා කළමනාකාණ කමිටු රැස්වීම 

1. යර් එම් ඩී පක් නාමල් බ්ඩඩාර මයා        -භා්ඩඩාගාර නිපයජිනත 

2. ඒ එස් එම් ස්ම    මයා     -සාමාිනක  

3. එන් එස් වනසිංහ මයා                -අමාතයංශ නිපයොිනත 

4. ඩබ් එම් වි  ටීන් ප්රනාන්දු පමය                    -සමාිනක 

 

2015.12. 28 දින  ැවති 2015/03 විගණන හා කළමනාකාණ කමිටු රැස්වීම 

 
1. යර් එම් ඩී පක් නාමල් බ්ඩඩාර මයා        -භා්ඩඩාගාර නිපයජිනත 

2. එන් එස් වනසිංහ මයා                -අමාතයංශ නිපයොිනත 

3. ඩබ් එම් වි  ටීන් ප්රනාන්දු පමය                    -සමාිනක 

4. එච් ජී එස් සී නයර න                              -සමාිනක 

 

ිසගණකාධිපතිවරායාප  නිපයජිනතයකු හා ප්රධාන අභයන්තර ිසගණකවරයා ැකස්වීම සදහා 

සහභාගී වූහ  කමිටුපවහි කළමනාකරණය නිපයජනනය කරන සාමාිනකි න් ිරසිපවකු 

පනොමැත  අධයක්ෂ නනරාල්වරයා යරාධනපයන් ැකස්වීම සඳහා සහභාගි 

ප. කළමනාකරණපේ අපනකු  සාමාිනකි න්ප  සහභාගී වය කමිටුවට අවශය වූ ිසට 

ැකස්වීම සඳහා සහභාගී වීමට යරාධනා කරනු ලබි  කමිටුපවහි ගණපූර්ණය සාමාිනකි න් (0 

ිර  
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6.2 කමිටුපවහි කාර්යය භාාය 

 පූර්ව අවසාන ිසගණන හා කළමනාකරණ කමිටු ැකස්වීම් වාර්තාව සමාපලජචානය 

කරමින් කමිටු උපපදස් සහ නිර්පද්ශ නිසි පරිිව රයා මක ිරීමම පිිබබඳ ිසමසා 

බැලීම  

 

 යකිති සහ අන්තර්ගතය සමාපලජචානය ිරීමම සහ පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිපයහි 

මූලය වාර්තාකරණ රමපයහි ිසශ්වසීමය වය අකරක්ෂණයට ලක් ිරීමම  

 

 බාහිර සහ අභයන්තර ිසගණන කාර්යපයහි ිසෂය මුඛලික වය හා සඵලදායක වය 

සහතික ිරීමම සඳහා පයොදා ඇති ්රියා මාර්ග නියාමනය හා සමාපලජචානය ිරීමම  

 

 අභයන්තර පාලනයන්හි පයජගයතාවය සහ සාර්ාක වය සමාපලජචානය ිරීමම සහ 

නිර්පද්ශ ඉිවරිප  ිරීමම  

 

 අභයන්තර ිසගණන වාර්තා,බාහිර ිසගණන ිසමසුම් හා ඒ සඳහා ගන්නා ලද පියවර 

සමාපලජචානය ිරීමම  

 

 නියාමන සහ මුඛලය වාර්තාකරණ අවශයතා සමත අනුගත ිසම සහ අදාළ නියාමන 

අධිකාීමන් සමත පව නා සම්බන්ධා සහතික ිරීමම සඳහා වන යචාාර ධර්මානුූලල 

ප්රමිීරන් හා ්රියාපරිපාටීන්න් පිිබබඳ සමාපලජචානය ිරීමම සහ නිර්පද්ශ ඉිවරිප  ිරීමම  

 

6.3 රැස්වීම් සහ ්රියාකාාකම් 

සමාපලජිතත වර්ෂය තුන්වරක්  කමිටුව ((0) හමුඛවන ලීම  ැකස්වීම සඳහා කමිටු 
සාමාිනකයන්ප  පැමින්ම පහත සඳහන් පරිිව ප.  
 

 

අධයක්ෂවරයාප  නම 

 

සහභාගී වූ ගණන  

යර් එම් පී පක් නාමල් බ්ඩඩාර මයා (0 

ඒ එස් එම් ස්ම  මයා (2 

එන් එස් වනසිංහ මයා (0 

ඩබ් එම් වි  ටීන් ප්රනාන්දු මිය (0 

එච් ජී එස් සී නයර න මයා (1 

 

සමාපලජිතත වර්ෂය  කමිටුව ිසසින් පහත සදහන් ්රියාකාරකම් ්රියාවට නංවන ලීම  
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      6.3.1 අභයන්තා විගණනය 

 අභයන්තර ිසගණන අංශපේ කටයුතු වලට අදාලව 2(15 වර්ෂය සඳහා ිසගණකාධිපති 

පදපාර්තපම්න්තුප. නිර්පද්ශයන්ද සැලිරල්ලට ගනිමින් පිලිපයල කරනු ලැූ  

අභයන්තර ිසගණන වැඩසටහන සහ ිසගණන සැලැස්ම සාකච්ඡාවට භානනය කර  

වැ පදුරට  ිසගණනයට භානනය කලයුතු ක්ප ෂ්ත්රයන් පිිබබඳ උපපදස් ීමම සහ 

ිසගණන වැඩසටහන සහ ිසගණන සැලැස්ම ම්ඩඩලීය අනුමැතිය සඳහා නිර්පද්ශ 

ිරීමම   

 

 2(15 වර්ෂය සදහා වන අභයන්තර ිසගණන සැලැස්ම ්රියා මක ිරීමපමහි 

සඵලදායක වය අකරක්ෂණයට ලක් කරන ලීම  

 

 අනාගතපේීම නැවත සිදුවීම් වළක්වනු පිණිස කාලීන නිරවදය පියවරයන් ගැීමපම් 

අරමුඛණින් යුතුව ිසපශේෂ අභයන්තර ිසගණන පසොයා ගැීමම් හා ඒවා සදහා 

කළමණාකරණපේ ප්රතිචාාර සමාපලජචානයට ලක් කරන ලීම  

 

6.3.2     බාහිා විගණනය 

 2014.12.31 ිවපනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධපයන් 

ිසගණකාධිපති පදපාර්තපම්න්තුව  ිසසින් ඉිවරිප  කරන ලද ිසගණන ිසමසුම් වලට 

අදාලව කළමනාකරණය ිසසින් දක්වන ලද පිිබතුරු සමාපලජචානයට ලක් කරන ලද 

අතර  ිසපශේෂපයන් පපන්වාපදන ලද ගැටළු නැවත ඇති වීම වළක්වනු පිණිස 

කළමනාකරණය ිසසින් ගන්නා ලද නිවැරිව ිරීමපම් ්රියාමාර්ග පිිබබඳව පසු ිසපරම් 

සිදුකර අවශය උපපදස් ලබාපදන ලීම  

 

      6.3.3 මු ය වාර්තාකාණය 

 

 වාර්ෂික ිසගණනය කරන ලද මුඛලය ප්රකාශ අකරක්ෂණ හා නියාමන අධිකාරිය ිසසින් 

නියම කරන ලද අවශයතාවයන්ට හා අදාළ ගිණුම්කරණ ප්රමිීරන්ට අනුූලලව සකස ්

කර ඇති බවට සහතක ිරීමපම්ීම ම්ඩඩලයට සහයවන ලීම  

 

       6.3.4     රැස්වීම් වාර්තා/ මණ්ඩ යට වාර්තා කිරීම් 

 

 කමිටු පැවැ වීම පිිබබද පයජගය ැකස්වීම්  වාර්තා ම්ඩඩලීය පල්කම් කාර්යාලපයහි 

පව වාපගන යනු ලැපබ්  ැකස්වීම්වල සියඵම  වාර්තා සභාගත කරන ලද අතර 

අධයක්ෂ ම්ඩඩල ැකස්වීම් වලීම සම්මත කර ගන්නා ලදුව කමිටුව ිසසින් කරන ලද 

නිර්පද්ශ ්රියා මක ිරීමම සදහා අධයක්ෂ ම්ඩඩලීය අනුමැතිය ලබා ගනු ලැපබ්  

රමික පදනමක් මත කැපී පපපනන කරුණු සම්බන්ධපයන් පසු පියවරයන් ගනු 

ලැපබ්  අධිකාරිපයහි අනුගත රාමුඛවට සහ පයජගය අවස්ාාවන්හිීම ගන්නා ලද නිවැරිව 

ිරීමපම් සහ වළක්වාලීපම් පියවරයන් සම්බන්ධපයන්  පසුිසපරම් සිදුකර  අවශය 

උපපදස් ලබාපදන ලිව  
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