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OUR VISION

"Excellence in Exports of Spices and Allied Products"

OUR MISSION

"Planning and Implementation of an appropriate Research and Development 
Programme with the prime objective of earning more foreign exchange 
through enhancement of quality and quantity of Export Agricultural Crop 
production for sustainable development of economic and social standards of 
all the stakeholders of the Export Agricultural Crop sector while ensuring the 
safeguards to environment."
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ඇමුණුෙ 3 2014/2017 වර් යන්ිල අපනයන කෘෂිමබෝමයන්ිල සාොනත මිල මණන් 80 
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1 
 

වර්තමාන අධ්යහක්ෂ  නනාා්වවාාාේ  ණිවිඩයා 

 

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුදේ දමදෙවර වනුදේ නිෂ්පාෙනය ො 

ඵලොයිතාවය ඉෙළ න ැංවීම, නිෂ්පාදිතයන්දේ ගුණාත්මකභාවය ව ඩිදියුණු කිරිම, 

සෙ ප්රාථමික නිෂ්පාදිතයන්දේ අගය එකතු ධාරිතාවය වර්ධනය කිරිම තුළින් 

අපනයන කෘෂිකාර්ික දෙෝගවලින් ල දෙන විදේශ විනිමය ආොයම ව ඩිකර 

ග නිමයි. දමම අැංශය කුළුෙඩු, පානිය දෙෝග, කාර්ික දෙෝග, අතරවශර දත් 

නිෂ්පාෙනයට දයොො ගන්නා දෙෝග සෙ උත්දත්ජක දෙෝග වලින් සමන්විතය. ප්රාථමික කර්මාන්ත 

අමාතරාැංශදේ අධීක්ෂණය යටදත් ක්රි්යාත්මක වන දමම දෙපාර්තදේන්තුව, ස්වකීය අරමුණු සාක්ෂාත් 

කර ග නිදමහිලා 2017 වර්ෂයට අොළ එහි පර්දේෂණ ො සැංවර්ධන ව ඩසටෙන් ස ලසුේ කර ක්රි්යාවට 

න ගීය. 

 

2017 වර්ෂදේදි මුළු අපනයන පරිමාව දටොන් 60,103 ක් සෙ අපනයන ඉපයීේ රුපිය් ිලියන 71,970 

ක්ෙ සමඟින් අපනයන කෘෂිකර්ම ක්දෂේත්ර යට අොළ කාර්ය සාධනය සතුටුොයක තත්වයක් දපන්නුේ 

කදළේය. කුරුඳු, ගේිරිස්, සාදික්කා, බුලත් ව නි ප්රධාන දෙෝග ියය්ලකදේම පාදෙේ අපනයනය 

ක පීදපදනන දලස වර්ධනය විය. විදශේෂදයන්ම, 2017 වර්ෂය තුළදි ියදුකළ කුරුඳු අපනයනය ියයයට 

13 කින් ඉෙළ ගිය අතර, 2016 ට සාදේක්ෂව අපනයන ඉපයීේ ියයයට 33 කින් වර්ධනය විය. අපනයන 

කෘෂිකර්ම අැංශය විියන් උපයන ලෙ මුළු අපනයන ආොයදමන් ියයයට 40 ක් පමණ කුරුඳු අපනයනදයන් 

ලො තිදෙන ෙව නිරික්ෂණය විය. ප්රතිපත්තියක් දලස, අපනයන කෘෂිදෙෝග නිෂ්පාෙනදේ නිය ලි 

අදනක් රටව් ො තරඟ කිරිමට ෙ කියාව ලොදෙන අන්තර්ජාතික ප්රිතින්ට ො දවළඳ නීතරීති වලට 

ෙක්වන අනුකූලතාව ඇතිකර ග නිම සඳො නිෂ්පාෙනය ො ඵලොයිතාවය ව ඩිකිරිමට ො නිෂ්පාදිතයන්දේ 

ගුණාත්මකභාවය ව ඩිදියුණු කිරිමට ව ඩි අවධානයක් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව විියන් 

දයොමු කරන ලදි. යෙ කෘෂිකාර්ික පිළිදවත් (GAP) ප්රවර්ධනය කරන අතරතුර ගෘෙස්ථම නිෂ්පාෙන 

පේධතිය තුළ ආොර සුරක්ෂිතතා ප්රිතීන් ක්රි්යාත්මක දකදරන ෙවට වගෙලා ග නිමට අපනයන 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව වඩා ව ඩි ස ලකි්ලක් ෙ ක්වීය. තවෙ, 2016 දි ක්රි්යාත්මක කරන ලෙ 

ධනසවිය නම ති දගවතු වගා ව ඩසටෙන දගවතු 145,000 ක ඉලක්කය සපුරා ගනිින් සුවිදශේෂි 

වර්ධනයක් දපන්නුේ කදළේය. 

 

දමම වාර්තාදවන් දෙපාර්තදේන්තුදේ ප්රධාන අැංශ ෙතර වන පර්දේෂණ, සැංවර්ධන, පරිපාලන, ො මූලර 

යන අැංශවල සමස්ථම කාර්යසාධනය සෙ අොළ දතොරතුරු සාරාැංශගත දකදර්. 2017 වර්ෂදේදි 

දෙපාර්තදේන්තුව ියදුකළ ියයළුම ක්රි්යාකාරකේ, අදේක්ෂිත අරමුණු ඉටුකර ග නිමට දයොොගත් 

ක්රාදමෝපායන් සෙ ලොගත් ප්රගතියෙ දමහි අන්තර්ගතය. 

 

ආචාර්ය ඒ.පි. හීන්දකන්ෙ 

අධරක්ෂ ජනරා් 

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව 

2018 ම යි. 
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වාමානය ේත රුරරු – 2017 

කෘෂි අණනයන ේ ෝග අංය වඳශා ලන දායකත්ලය -  2017 

ෙ.දේ.නිසඳහෙනඹ  න 

ෙහඹත්ඹ 
0.7 

ෘෂිහර්ි අඳනඹන 

ඉඳයීේ වහ න 

ෙහඹත්ඹ 

17.1% 

අඳනඹන ඳරිභහ 
(දභ.ද ො.) 

අඳනඹන ටිනහභ 
(රු.ි.) 

ඇසතදේන්තුත 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ 

ඳරිඹ (දව.) (ව 

ව ඉඟුරු ඇතුශත්) 

119,814 

2016 

2017 

2016 

2017 2016 

2016 

2017 

2017 
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 ේදණාර්තේේන්ුරේේ දිව්ත්රික්ෂ කාර්යා, ණර්ේේණ මධ්යව්ාාන ශා ණළෂ තලාන් ලයාප්තියය

ය තුශ හර්ඹහර 18 ක් ඳවත අයුරින් යහේත ඇත. 

භධයභ ඳශහත  -  භවනුය, භහතද් , නුයඑළිඹ 
ඵයමු ඳශහත -  ෆ් ර, යත්නපුය  
ඌ ඳශහත -  ඵදු් ර, දභොණයහර 
ෙකුණු ඳශහත  -  හ් ර, භහතය, වේඵන්දතො  
ඵසනහහිය ඳශහත -  දොශම, ළුතය, ේඳව 
ඹම ඳශහත -  කුරුණෆර, පුත්තරභ 
උතුරු භළෙ ඳශහත -  අනුයහධපුය, දඳොදශොන්නරු 
නළදනහිය ඳශහත -  අේඳහය 

 ණර්ේේණ මධ්යව්ාාන ශා උණ ණර්ේේණ මධ්යව්ාාන ල ිහිටීම

 ඳර්දේණ භධයසථමහන ව උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහන 8 පිහි හ ඇති ප්රදේල ඳවත ෙළක්දේ. 

1. භධයභ ඳර්දේණ සථමහනඹ, භහතද් 

2. කුරුඳු ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, ඳදශෝ පිටිඹ, තිවදොඩ, භහතය

3. අතුරුදඵෝ වහ බුරත් ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, ෙේඳළරළස, නහයේභර

4. ආර්ථි ව අදරවියණ ඳර්දේණ ඒඹ, ප්රධහන හර්ඹහරඹ, දේයහදෙණිඹ

5. භළෙය  ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, ෙළ් පිටිඹ ,ේදඳොර

6. ඳ  දයෝඳණ ඒඹ වහ ඳළශ තහන, ් පි  ,ේඳව

7. ඳර්දේණ අනු ඒඹ, කුණ්ඩහද් 

8. ඳර්දේණ අනු ඒඹ, නි් රම ,රව

 ේදණාර්තේේන්ුර ණළෂ තලාන්ල ිහිටීම

විවිධ සථමහනර පිහිටි ඳළශ තහන් 10  ඳළශ නිසඳහෙනඹ ඳවත ඳරිදි ියදුදේ. 

කුරුණෆර දිසත්රික්ඹ - දයපීස ඳළශ තහන - දඳෝ වදර 
දවොදරොන්දෝ ර ඳළශ තහන - දෙොඩන්සරන්ෙ 
දන්දනෝරු ඳළශ තහන - නහයේභර 

නුයඑළිඹ දිසත්රික්ඹ - බ්රළක්දෝ ර් ඳළශ තහන - ගිනිත්දවේන  
රඳදන් ඳළශ තහන, මු් වහ් ළද්  

භහතද්  දිසත්රික්ඹ - භධයභ ඳළශ තහන - ඇ් ර, උකුදර 

භහතය දිසත්රික්ඹ - භධයභ ඳළශ තහන - භහඳශහන, ඹුරුපිටිඹ 
ෆ් ර දිසත්රික්ඹ - භධයභ ඳළශ තහන - සනහ, දනලුන්දෙනිඹ 

ේඳව දිසත්රික්ඹ - භධයභ ඳළශ තහන - ් පි 

වේඵන්දතො   දිසත්රික්ඹ - භධයභ ඳළශ තහන වහ කුළුඵඩු උෙයහනඹ - ිේදෙණිඹ 
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1. අණනයන කෘෂිකර්ම ේදණාර්තේේන්ුරේේ කාර්යභාරය

1.1:   භූමිකාල ශා අරමුණු 

අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ ප්රධහන හර්ඹබහයඹ නුදේ අඳනඹන ඳරිභහ ඉවශ නැංහ 

නිසඳහදිතඹන්දේ ගුණහත්භඹ ළඩි දියුණු කිරීභ භඟින් ළඩි විනිභඹ ආෙහඹභක් රඵහ ත වළකි න ඳරිදි 

අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ක්දේත්රඹ ැංර්ධනඹ කිරීභයි. නිර ර්යයණඹ  අනු හර්ෂි නිසඳහෙනදඹන් 

32%  අධි ඳරිභහක් අඳනඹනඹ යනු රඵන (දත්, යඵර්, දඳෝ  වහ ජු අඹත් දනොදේ) ඵහු හර්ෂි 

දඵෝ වහ අෙහශ විඹ බහය අභහතයයඹහ විියන් දෙඳහර්තදේන්තුදේ විඹ ඳථමඹ  ඇතුශත් ශ යුතු ඹළයි 

නේ යන ඕනෆභ දඵෝඹක් අඳනඹන ෘෂි දඵෝඹක් දර වළඳින්දේ. දභභ ර්යයණඹ  අනු, 

අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ මලි අධහනඹ දඹොමු වී ඇත්දත් කුරුඳු, ේිරිස, යහබු, 

හදික්හ, යමුැංගු, දෝපි, දොදෝහ, බුරත්, පුක්, ළනිරහ, ඳළඟිරි, දේය, දොයහ, කිතු් , ඉඟුරු 

වහ ව ආදී හේප්රෙහයි දඵෝ ැංර්ධනඹ කිරීභ දදයහිඹ. අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු 

මලි ලදඹන් තහක්ණි දෙඳහර්තදේන්තුක් න අතය එහි හර්ඹඹන් දක්න්ද්රත වී ඇත්දත් 

අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ක්දේත්රදේ ඳර්දේණ වහ ැංර්ධන ක්රිඹහහයේ දදයහිඹ. 

1.2:    ප්රධ්ාන ්රියාකාරකේ 

ශ්රී රැංහ ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජ ඳහර්ලිදේන්තුදේ 1992 ළේතළේඵර් 22 දිනළති අැං 46 ෙයන 

අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ප්රර්ධනඹ කිරීදේ ඳනත භගින් ඳවත වන් හර්ඹඹන් වහ දේහන් වහ 

අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු  යසථමහපිත ඵරඹ ඳයහ දෙනු රළඵ තිදබ්. 

 අඳනඹන ෘෂි දඵෝ හ වහ පිරිළසුේයණඹ ැංවිධහනඹ වහ ප්රර්ධනඹ.
 දඵෝ ැංර්ධනඹ, දඵෝ හ, දඵෝ ආයක්ණඹ, ඳසු අසනු ශභනහයණඹ වහ භහජ

ආර්ථි විෙයහ ේඵන්ධ ඵහු විඹහනුඵේධ ඳර්දේණ ියදු කිරීභ.
 ඉවශ ගුණහත්භබහඹකින්යුත් දයෝඳණ ද්රය නිසඳහෙනඹ වහ දඵෙහවළරීභ.
 දඵෝ නිසඳහෙනඹ, පරෙහයිතහ ර්ධනඹ වහ ගුණහත්භබහඹ ර්ධනඹ  අෙහශ අඳනඹන ෘෂි දඵෝ

ආධහය දඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ.
 දඵෝ ආයක්ණ උඳදේලන දේහ ළඳයීභ.
 ඒහඵේධ ඳළිදඵෝධ ශභනහයණඹ ප්රර්ධනඹ.
 ඒහඵේධ ලහ දඳෝණ ශභනහයණඹ ප්රර්ධනඹ.
 හඵනි හ ප්රර්ධනඹ.
 අදරවියණඹ, ගුණහත්භ ප්රිතීන් වහ ිර ණන් ආදිඹ  පිළිඵ ෙත්ත නිකුත් කිරීභ.
 අඳනඹන ෘෂි දඵෝ නිඳළයුේ වහ දයෝඳණ ද්රය ආනඹනඹ ඳහරනඹ කිරීභ.
 අඳනඹන ෘෂි දඵෝ නිසඳහෙනඹ, පිරිළසුේයණඹ, අදරවිදඹහි නියුතු පුේරයින් වහ අදනකුත්

ඳහර්ලරුන් පුහුණු කිරීභ.
 ළවිලි අැංලඹ තුශ අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ප්රර්ධනඹ වහ උඳදේලන දේහ ළඳයීභ.
 අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ආශ්රිත යහජය වහ දඳෞේලි ආඹතන අතය ේඵන්ධතහ ලක්තිභක් කිරීභ.
 1992 අැං 46 ෙයන අඳනඹන ෘෂිර්භ ඳනත ඹ දත් විධහඹ අධිහරී ඵරඹ ඳළරීභ.
 අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ආශ්රිත ප්රතිඳත්තිභඹ හයණහ ේඵන්ධදඹන් අදනකුත් යහජය ැංවිධහන දත

උඳදෙස ළඳයීභ.
 තහක්ණි ආෙර්ලන ඳත්හදන ඹහභ.
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2   ණරිණාන අංය 

2.1 ශළඳින්වීම 

අතිදර් අධයක් ජනයහ්  (ඳරිඳහරන) දේ දභදවඹවීභ ඹ දත් ක්රිඹහත්භ න ඳරිඳහරන අැංලඹ, 

අදනකුත් ියඹළු අැංල  වහ ඵහහිය ආඹතන භඟ ේඵන්ධ දින් දෙඳහර්තදේන්තුදේ ඳරිඳහරන  යුතු 

දභදවඹවීභ  උය දෙනු රඵයි.ඒ අනු න ඵහළනීේ, උස කිරීේ,සථමහන භහරු, භහන ේඳත් 

ැංර්ධනඹ, විනඹ ඳහරනඹ, දෙඳහර්තදේන්තුදේ විබහ, ප්රේඳහෙන  යුතු  වහ දෙඳහර්තදේන්තුදේ 

මුරධන ත්ේ නඩත්තු කිරීභ ආදී  යුතු ප්රධහන ලදඹන් ියදු යනු රඵයි. එදේභ හර්ඹ භණ්ඩරදේ 

සුබහධනඹ වහ අභිදප්රේයණඹ උදෙහ දඹෝය ඳරිදි සුබහධන දේහ ක්රිඹහත්භ කිරීදේ කීභ ෙ 

ඳරිඳහරන අැංලඹ විියන් ෙයනු රඵයි. 

2.2  කාර්ය මණ්යය 

අනුභත  දේ ැංයහ ව දේදේ දඹදී ියටි දේ ැංයහ 2.2.1 ගුදහි  ෙක්හ ඇත. 

ලගුල: 2.2.1:   අණනයන කෘෂිකර්ම ේදණාර්තේේන්ුරේේ 2017.12.31 දිනට ේවේලක වංඛ්යාල  

ිහළි ඳ ිඩව්තර 

තනුරරු නාමය ේවේලය 
ණන්යය/ 

ේරේිවය 

අනුමත 

ේවේලක වංඛ්යාල 

දළනට 

සිටින 

වංඛ්යාල 

පුරප්තිණාඩු/ 

අයරික්ෂත 

ව්ථීර ේක න්ත්රාත් 

අධයක් ජනයහ්  ශ්රී රැං.වි.දේ විදලේ 1 1 0 

අතිදර් අධයක් ජනයහ්  

(ඳර්දේණ) 
ශ්රී රැං.වි.දේ විදලේ 1 0 1 

අතිදර් අධයක් ජනයහ්  

(ැංර්ධන) 
ශ්රී රැං.වි.දේ විදලේ 1 0 1 

අතිදර් අධයක් ජනයහ්  (ඳරිඳහරන) ශ්රී රැං.ඳරි.දේ විදලේ 1 1 0 

ප්රධහන ණහධිහරී ශ්රී රැං.ණ. දේ I 1 1 0 

අධයක් ශ්රී රැං.වි.දේ I 7 0 7 

නිදඹෝජය අධයක්/වහය අධයක් 

(ඳහරන) 
ශ්රී රැං.ඳරි.දේ II/III 1 1 0 

නිදඹෝජය අධයක්/වහය අධයක් ශ්රී රැං.වි.දේ II/III 67 59 8 

ණහධිහරී ශ්රී රැං.ණ. දේ II 1 1 0 

නිදඹෝජය අධයක්/වහය අධයක් 

(ක්රභ ේඳහෙන) 
ශ්රී රැං.ක්රභ ේ. දේ III 1 1 0 

අබයන්තය විණ ශ්රී රැං.ණ. දේ II/III 1 1 0 

ැංයහද් ණ දෙඳහර්තදේන්තුත 1 1 0 
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ේනය්ම මටමටම - එකුරල 84   67 17 

ඳරිඳහරන නිරධහරී යහ.ශ.ව.දේ. 
අධි 

දරේණිඹ 
3   1 2 

දිසත්රික්/ විඹහනුඵේධ යහේති නිරධහරී ශ්රී රැං.තහ.දේ විදලේ 19   1 18 

ප්රධහන තහක්ණ නිරධහරී ශ්රී රැං.තහ.දේ විදලේ 3   2 1 

දොවිඳශ ශභනහරු ශ්රී රැං.තහ.දේ විදලේ 1   0 1 

බහහ ඳරිර්ත බහහ ඳරිර්තන දේ   2   1 1 

තෘතීය මටමටම - එකුරල 28 0 5 23 

හර්ි නිරධහරී ශ්රී රැං.තහ.දේ III/II/I 1   0 1 

ඳර්දේණ වහ ැංර්ධන වහය ආශ්රිත දේහ III/II/I 84   79 5 

ැංර්ධන නිරධහරී ආශ්රිත දේහ III/II/I 411   313 98 

අඹළඹ වහය ආශ්රිත දේහ III/II/I 1   1 0 

යහේති නිරධහරී ශ්රී රැං.තහ.දේ III/II/I 171   145 26 

තහක්ණි නිරධහරී ශ්රී රැං.තහ.දේ III/II/I 22   19 3 

පුසතහරඹහධිඳති ශ්රී රැං.පුසත. දේ III/II/I 3   1 2 

දොවිඳ්  ශභනහරු ශ්රී රැං.තහ.දේ III/II/I 20   7 13 

ශභනහයණ වහය යහ.ශ.ව.දේ. III/II/I 83   78 5 

න්නිදේෙන වහ තහක්ණි වහය ඒහඵේධ දේ. III/II/I 1   1 0 

නිහ ඳහර දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 1   1 0 

දොවිඳ්  දේහ වහය දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 2   2 0 

ද්ිඩතීය මටමටම - එකුරල 800 0 647 153 

රිඹදුරු ඒ.රිඹදුරුදේ. III/II/I 61   55 6 

දඳෙදර්රු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 1   1 0 

ට්රළක් ර් රිඹදුරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 2   1 1 

ඉියන ඹන්ත්ර ක්රිඹහරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 2   2 
0 

 

ඵේධරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 1   1 0 

ජර නර ක්රිඹහරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 1   1 0 

තහන් බහයරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 2   2 0 

හර්ඹහර හර්ඹ වඹ හ.දේ.දේ III/II/I 35   30 5 

රිඹ වහඹ දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 8   6 2 

මුයරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 47   36 11 

ේරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 190 97 137 53 

අයක්ළි දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 1   1 0 

ැංචහය ඵැංරහ බහයරු දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I 2   2 0 

ප්රාාමික මටමටම - එකුරල 353 97 275 78 

මුළුඑකුරල     1265   994 271 

මුයරු* දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I     17 0 

ේරු* දෙඳහර්තදේන්තුත III/II/I     106 0 

මුළු එකුරල         1117 271 
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2.3   2017 ලර්ේේ  කාර්ය මණ්ය ේලනව්වීේ 

 

නල ණත්වීේ 

 

1. වහය අධයක් (ශ්රි  රැංහ විෙයහත්භ දේඹ)      -   21 

2. ැංර්ධන නිරධහරි ( ආශ්රිත දේඹ)       -  23  

3. යහේති නිරධහරි (ශ්රි රැංහ තහක්ණ දේඹ )           -   09 

4. තහක්ණ නිරධහරි (ශ්රි රැංහ තහක්ණ දේඹ )        -   02 

5. දොවිඳ්  ශභනහරු                                            -   07 

 

ව්ාාන මාරු වී ණළමිිව 
 

1. යහජය ශභනහයණ වහය අධිඳන්තිඹ                 -  01 

2. බහහ ඳරිර්ත දේඹ                       -  02 

3. ැංර්ධන නිරධහරි ( ආශ්රිත දේඹ)    -  20 

4. යහජය ශභනහයණ වහය                       -  13 

5. හර්ඹහර දේ දේඹ     -  06 

6. රිඹදුරු දේඹ           -  03 

 

ව්ාාන මාරු වී යාම 
 

1. යහජය ශභනහයණ වහය අධිඳන්තිඹ                  - 01 

2. බහහ ඳරිර්ත දේඹ                                             - 01 

3. ැංර්ධන නිරධහරි ( ආශ්රිත දේඹ)    - 03 

4. යහජය ශභනහයණ වහය                       - 11 

5. හර්ඹහර දේ දේඹ     - 02 

6. රිඹදුරු දේඹ           - 01 

 

ේවේලේයන් ඉ්වා අව්වීේ 
 

1. බහහ ඳරිර්ත දේඹ                        - 01   

2. ැංර්ධන නිරධහරි ( ආශ්රිත දේඹ)    - 01   

3. යහේති නිරධහරි (ශ්රි රැංහ තහක්ණ දේඹ )              - 01  

4. තහක්ණ නිරධහරි  (ශ්රි රැංහ තහක්ණ දේඹ )           - 02 

5.  හර්ි  නිරධහරි         - 01 

 

ේවේලේයන් මුදා ශළරීම 
 

1. ැංර්ධන නිරධහරි ( ආශ්රිත දේඹ)   - 02 

 

ේවේලය අලවන් කිරිම 

 

1. ේරු           - 05 
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2. මුයරු      - 01 

 

මිය යාම 
 

1. යහේති  නිරධහරි               - 01 

 

ිඩරාම  යාම 
 

1. ශ්රි රැංහ විෙයහත්භ  දේඹ                           - 02 

2. යහේති  නිරධහරි              - 10 

3. ඳර්දේණ වහ ැංර්ධන වහය                    - 01 

4. හර්ඹහර දේ දේඹ              - 01 

5. ේරු          - 08 

6. මුයරු          - 02 

 

ේවේලය අතශළර යාම 
 

1. ේරු         - 01 
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2.4:    2017  ලර්ේේ ණලත්ලන ද ේදණාර්තේේන්ුර ණරීක්ෂණ/කායූක්ෂමතා කයඉේ  

          ණරීක්ෂණ ිහළි ඳ ිඩව්තර 

 

 ශ්රී රැංහ තහක්ණ දේදේ යහේති නිරධහරි/ දොවිඳ්  ශභනහරු නිරධහරින්දේ ඳශමු ව 

දෙන දෙඳහර්තදේන්තු ඳරික්ණඹ ඳළළත්වීභ. 

 ශ්රී රැංහ තහක්ණ දේදේ තහක්ණ නිරධහරීන්දේ දෙන දෙඳහර්තදේන්තු ඳරීක්ණඹ  

ඳළළත්වීභ 

 රිඹදුරු ව හර්ඹහර දේ දේදේ 1,2,3 හයූක්භතහ ඩඉේ ඳරික්ණඹ 

            ඳළළත්වීභ 

 

  2.5: ිඩේද්ගතව නිධ්ාරින් ිහළි ද ිඩව්තර 2017 නනලාරි මව සිට ේදවළේ ර් මව දක්ෂලා 

1. ශ්රී රැංහ විෙයහත්භ දේදේ  නිරධහරින් 12 දෙදනකු ජඳහනඹ, දනෙර්රන්තඹ, විඹනානහභඹ, 

ියැංේපරු, චීනඹ, ඉන්දුනීියඹහ, ඉන්දිඹහ ව තහයිරන්තඹ ඹන ය ර ඳත්න රෙ 

ජහතයන්තය කුළුඵඩු ේභන්ත්රණ, ිටු රැසවීේ ව පුහුණු ළඩමුළු වහ වබහගි වීභ. 

2. ශ්රී රැංහ ණහධිහරි දේදේ නිරධහරින් දෙදෙදනකු තහයිරන්තදේ ඳත්න රෙ ෘෂිර්භ 

අඹෙහභ ැංර්ධනඹ පිළිඵෙ ළඩ  වන  ව දනෙර්රන්තදේ ඳළති ජහතයන්තය 

ශභනහයණ පුහුණු ළඩ වන  වබහගි වීභ. 

3. ශ්රී රැංහ තහක්ණ දේදේ ප්රධහන  තහක්න නිරධහරි භළද් ියඹහදේ ඳළති ඳළිදඵෝධ නහල 

බහවිතදඹන් ඉතිරින අදලේ විලසද් න පිළිඵෙ ළඩමුළු  වභිගි වීභ. 

4. ශ්රී රැංහ තහක්ණ දේදේ යහේති නිරධහරින් ඳසදෙදනකු ව ැංර්ධන නිරධහරි දේදේ  

නිරධහරින් 3 දෙදනකු ඉන්දිඹහදේ ව චීනදේ ඳළති පුහුණු ළඩමුළු වහ වබහගි වීභ. 

 

 

2.6 2017 ලර්ේේදි  ෂගා කර ගත් ඉක්ෂක 
 

ඉයේ ණලරා ගළනීම 

2017 ර්දේදී භහතද් , හුණු ළ ඇර යහේති නිරධහරි නිර නිහ පිහිටි ඉඩභ වහ භහතද් ,  

ඳරහඳත්ර   යහේති නිරධහරි නිර නිහ පිහිටි ඉඩභ විධිභත් ඳරිදි දෙඳහර්තදේන්තු දත ඳයහ ළනීභ 

ියදු ය අන් ය ඇත. 

 

 අඳනඹන  ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ ශ්රි රැංහ විෙයහත්භ දේදේ වහය අධයක් 

තනතුරු පුයේඳහඩු  21 ක් පියවීභ   යුතු  යන රදී. 
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 ඒහඵේධ දේදේ හර්ඹහර දේ දේදේ තනතුරු පුයේඳහඩු  05ක්  පියවීභ   යුතු  යන 

රදී. 

ලගුල:   2.6.1: ේද්තය පු ණු ලළයවටශන් ිහළි ඳ ිඩව්තර - 2017   

පු ණු ආයතනය පු ණු ලළයවටශන පු ණුල වඳශා වශභාගී ව 

තනුරරු කාණ්යය 

වංඛ්යාල 

ශ්රී රැංහ ජනභහධය 

ආඹතනඹ 

රඳහහිනී ළභයහයණඹ වහ 

ආදරෝයණඹ වතිඳත්ර 

ඳහඨභහරහ 

ැංර්ධන නිරධහරි 01 

ප්රළේ අධයහඳන 

ආඹතනඹ 

යහජහරි  යුතු ෙවහ EXCEL 

බහවිතඹ 

 

 

යජය ශභනහයණ වහය 

ැංර්ධන නිරධහරි 

ඳර්දේණ වහ ැංර්ධන 

වහය 

අඹළඹ වහය  

03 

1 

1 

1 

ප්රේඳහෙන මරධර්භ ව 

ප්රේඳහෙන ළශසුේ 

වහය අධයක් )ළරසුේ(  

 

1 

රැංසු ලිඹකිඹවිලි ළසීභ යහජය ශභනහයණ වහය 1 

දොන්ත්රහත් ඳරිඳහරනඹ වහය අධයක් )ළරසුේ(  

 

1 

හවන ශභනහයණඹ යහජය ශභනහයණ වහය 1 

ආයක්ෂිත රිඹඳළෙවීභ වහ භහර් 

නීති 

රිඹදුරු 2 

ඇඩේස සකි් ස 

ඩිදරොේභන්නා 

ආඹතනඹ 

MICROSOFT EXCEL යහජය ශභනහයණ වහය 1 

යහජය බහහ දොින් 

බහ 

යහජය බහහ ප්රතිඳත්තිඹ පිළිඵෙ 

ෙළනුත් කිරීභ 

ඳරිඳහරන නිරධහරි 

යහජය ශභනහයණ වහය 

1 

1 

 

ජහති පරෙහයිතහ 

ද් ේ හර්ඹහරඹ 

GP cell ෙළනුත් කිරීදේ 

ළඩ වන 

යහජය ශභනහයණ වහය 1 

ජහතයන්තය නිසඳහෙන නිදඹෝජය අධයක් 

)ඳර්දේණ(  

1 

ශ්රී රැංහ ෘෂිහර්ි 

ඳර්දේණ ප්රතිඳත්ති 

බහ 

හර්ෂි පුහුණු ළඩමුළු ැංර්ධන නිරධහරි 2 

ජහති රභ අධයහඳන 

ආඹතනඹ 

විනඹ හර්ඹ ඳරිඳහටිඹ යහජය ශභනහයණ වහය 1 
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භහතද්  පුහුණු 

භධයසථමහනඹ 

ප්රේඳහෙනඹ පිළිඵෙ පුහුණු 

ළඩමුළු 

ැංර්ධන නිරධහරි 

යහජය ශභනහයණ වහය 

1 

1 

 

ැංර්ධන ඳරිඳහරන 

ආඹතනඹ 

භහණ්ඩලි නිරධහරින් ෙවහ 

තත්ත්  පුහුණු ඳහඨභහරහ 

වහය අධයක් )ඳර්දේණ(  1 

ඩිජි ්  තහක්ණඹ බහවිතදඹන් 

හර්තහ ළසීභ 

ැංයහද් න  1 

විනඹ ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ පිළිඵෙ 

පුහුණු 

වහය අධයක් )ඳර්දේණ(  1 

නිපුණතහ ැංර්ධන 

අයමුෙර 

පුේලි ලිපිදොණුක් 

ඳත්හදන ඹහභ 

හර්ඹහර උඳයණ පිළිඵෙ ඳහරනඹ 

යහජය ශභනහයණ වහය 

 

යහජය ශභනහයණ වහය 

2 

 

1 

ප්රේඳහෙන ඳටිඳහටි ඳහරනඹ යහජය ශභනහයණ වහය 

ැංර්ධන නිරධහරි 

1 

2 

හවන නිරධහරින් ෙවහ න දෙදින 

පුහුණු 

යහජය ශභනහයණ වහය 1 

දිසත්රික් ද් ේ - 

භවනුය 

 5- එස වතියණඹ පිළිඵෙ 

ෙළනුත් කිරීභ 

ැංර්ධන නිරධහරි 1 

ප්රහදේශීඹ ද් ේ 

හර්ඹහරඹ - කුරුණෆර  

යහජය නිරධහරින් ෙවහ න දින 12 

දෙභශ ඳහඨභහරහ 

ැංර්ධන නිරධහරි 3 

ආඳෙහ ශභණහයණ 

අභහතයහැංලඹ 

ෘෂිහර්ි  යුතු රදී  ආඳෙහ 

අභ කිරීභ 

අතිදර් අධයක් ජනයහ්  

)ැංර්ධන(  

වහය අධයක් 

1 

1 

ශ්රී රැංහ මුද්රණ 

ආඹතනඹ 

ග්රළපික් ඩියිනින් වතිඳත්ර 

ඳහඨභහරහ 

දතොයතුරු වහ න්නිදේෙන 

තහක්ණ වහය 

ැංර්ධන නිරධහරි 

1 

 

1 

දිසත්රික් ද් ේ 

හර්ඹහරඹ - භහතය  

දන්හිය දනොන දින 12 දෙභශ 

බහහ පුහුණු ඳහඨභහරහ 

තහන් බහයරු 1 

ජහති ප්රේඳහෙන 

දොින් බහ 

යජදේ ප්රේඳහෙන 

භහර්දෝඳදේලනඹ 

ැංර්ධන නිරධහරි 1 
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3   මය අංය 

පුනයහර්තන විඹෙේ යහඳෘති දෙක් ව ප්රහේධන විඹෙේ යහඳෘති දෙක් ෙ භඟින් ශීර් 289ක් 

ඹ දත් එක් ළඩ වනක් දනුදන් රුපිඹ්  ිලිඹන 1,278.4  මරයභඹ ප්රතිඳහෙනඹක් 2017 හර්ෂි 

ඇසතදේන්තු භඟින් ියදු දරිණි. 

 

ලගුල: 3.1:   2017 ලර්ේේ මය ප්රයණාදන වශ ලළය කිරීේ 

 

රුණ 
ශුේධ ප්රතිඳහෙන 

(රු.) 
විඹෙේ (රු.) 

විඹෙේ 
(ප්රතිලතඹ) 

ළඹ ශීර්ඹ           -      289        

ළඩ වන     -              02       

ලයාණෘයය-  01 -    අණනයන ේ ෝග වංලර්ධ්න ලළයවටශන 

ප්රහේධන විඹෙභ 

ප්රහේධන ත්ේ පුනරුත්ථමහඳනඹ වහ 
ළඩිදියුණු කිරිභ 

22,500,000          15,158,456  67.37 

දොඩනළගිලි ව ඉදිකිරිේ 20,000,000         12,686,216  63.43 

ඹන්ත්ර ව ඹන්දත්රෝඳයණ 500,000              491,348  98.27 

හවන 2,000,000           1,980,892  99.04 

සථමහය ත්ේ අත්ඳත් ය ළනිේ 17,500,000            7,362,743  42.07 

ෘව බහණ්ඩ වහ හර්ඹහරයීඹ උඳයණ 2,500,000           2,492,722  99.71 

ඹන්ත්ර ව ඹන්දත්රෝඳයණ 2,000,000           1,980,391  99.02 

දොඩනළගිලි ව ඉදිකිරිේ 10,000,000                       -    0.00 

ඉඩේ වහ ඉඩේ ළඩි දියුණු කිරිභ 3,000,000           2,889,630  96.32 

අණනයන ේ ෝග වංලර්ධ්නය වඳශා ේග ිඩන්ට වශය වීම 

ැංර්ධන වඹ 600,000,000        345,615,770  57.60 

වළකිඹහ ර්ධනඹ   

හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු කිරිේ 1,800,000            1,777,874  98.77 

ඹටිතර ඳවසුේ ැංර්ධනඹ 2,000,000            1,303,238  65.16 

මුළු ප්රහේධන විඹෙේ 643,800,000        371,218,081  57.66 

පුනයහර්තන විඹෙේ       

පුේර ඳඩිනඩි 370,482,000        370,481,388  100.00 

දනත් අඹකිරිේ 69,744,000          69,720,618  99.97 

හභහනය ඳරිඳහරනඹ 440,226,000        440,202,006  99.99 

මුළු ිඩයදම (ලයාණෘය - 01) 1,084,026,000  811,420,087 74.85 
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ලගුල: 3.2:    මුය ප්රයණාදන ශා ිඩයදේ - 2017 

කරුණ 
ශුද්ධ් ප්රයණාදන 

(රු.) 
ිඩයදේ (රු.) 

ිඩයදේ 

(ප්රයතය) 

ලයාණෘයය-  02 -    අණනයන ේ ෝග ණර්ේේණ ශා ඒකා ද්ධ් ණළිේ ෝධ්/ ේරෝග කෂමනාකරණ ලළයවටශන 

ප්රා ධ්න ිඩයදම 

ප්රහේධන ත්ේ පුනරුත්ථමහඳනඹ වහ ළඩිදියුණු කිරිභ 5,400,000            5,162,127  95.59 

දොඩනළගිලි ව ඉදිකිරිේ 2,500,000 2,388,213 95.53 

ඹන්ත්ර ව ඹන්දත්රෝඳයණ 600,000 492,114 82.02 

හවන 2,300,000 2,281,800 99.21 

සථමහය ත්ේ අත්ඳත් ය ළනිේ 16,000,000          15,266,208  95.41 

ෘව බහණ්ඩ වහ හර්ඹහලීඹ උඳයණ 2,000,000 1,982,459 99.12 

ඹන්ත්ර ව ඹන්දත්රෝඳයණ 3,000,000 2,993,903 99.80 

දොඩනළගිලි ව ඉදිකිරිේ 7,000,000 7,000,000 100.00 

ඉඩේ වහ ඉඩේ ළඩි දියුණු කිරිභ 4,000,000 3,289,846 82.25 

ශළකියා ලර්ධ්නය   

හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු කිරිේ 
500,000               488,711  97.74 

ඹටිතර ඳවසුේ ැංර්ධනඹ 1,000,000               980,388  98.04 

නායක කෘෂිකාර්මික ණර්ේේණ වළළව්ම ්රියාත්මක කිරිම 

ආදඹෝජන  (NARP) 4,000,000            3,999,208  99.98 

ආදඹෝජන - හදික්හ දොශ වළලීදේ දයෝ ඳහරන 
ළඩ වන 

1,500,000            1,484,086  98.94 

ඳර්දේණ වහ ැංර්ධනඹ (නදෝත්ඳහෙන ඳර්දේණ) 2,000,000            1,926,126  96.31 

මුළු ප්රහේධන විඹෙේ 
30,400,000          29,306,854  96.40 

පුනරාලර්තන ිඩයදේ 

පුේර ඳඩිනඩි 
144,470,000        144,465,388  100.00 

දනත් අඹකිරිේ 
19,502,000          19,461,646  99.79 

හභහනය ඳරිඳහරනඹ 
163,972,000        163,927,034  99.97 

මුළු ිඩයදම (ලයාණෘය - 02) 
194,372,000        193,233,888  99.41 

මුළු ිඩයදම 1,278,398,000     1,004,653,975  78.59 
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2017 ර්දේදි, ැංර්ධනඹ වහ ඒහඵේධ අයමුෙලින් යන රෙ මුළු ප්රතිඳහෙනඹ 2016 ර්ඹ  

හදේක්, රුපිඹ්  ිලිඹන 131.24 කින් එනේ 13.4% කින් ර්ධනඹ වී ඇත.රුපිඹ්  ිලිඹන 1,107 ක් 

වු මුළු ප්රතිඳහෙනදඹන්, ර්ඹ  අෙහශ විඹෙභ රුපිඹ්  ිලිඹන 1,004 ක් වු අතය එඹ ර්ඹ වහ වු 

ප්රතිඳහෙන දන් කිරිේ ලින් 78.59% කි. රඵහ දුන් ප්රතිඳහෙන ලින්,පිළිදළින් 89.78%  ව 91.92% 

 මරයභඹ හර්ඹ හධනඹක් අත් ය ළනිභ  යහඳෘති අැං 1 ව 2 භත් විඹ. 2017 ර්දේදි, 

යහඳෘති අැං 1 ව 2 වහ ප්රහේධන විඹෙේ ඹ දත් යන රෙ ළඹකිරිේ ප්රතිලත පිළිදළින් 57.66 ක් 

ව 96.4ක් න අතය පුනයහර්තන විඹෙේ ර  අෙහශ එඹ 99.99% ක් ව 99.97%කි. ක්දත්ර භනා දේ 

තහක්ණි හර්ඹ භණ්ඩරඹන්හි ිනිස ඵර හිඟඹක් භධයදේ වුෙ, 2017 ර්ඹ වහ න හර්ෂි 

ප්රතිඳහෙනදඹන් 78.59%  ළඹ කිරිභක් හර්තහ කිරිභ  වළකිවීභ අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු 

රෙ ළපී දඳදනන ජඹග්රවණඹකි. 

ලගුල: 3.3:    2017 ලර්ේේ ආදායම 

ආදායේ ප්රභලය 
ඇව්තේේන්ුරගත 

(රු.මි.) 

වතය ළිමේ 

(රු.මි.) 

යජදේ දොඩනළගිලි ව නිහ කුලී 1.45 1.98 

අදනකුත් ණඹ දඳොලී 3.20 3.47 

දෙඳහර්තදේන්තුභඹ විකිණීේ 9.00 14.48 

විවිධ ආෙහඹේ 25.00 53.02 

ළන්ෙඹු වහ අනත්ෙරු අයමුෙර 15.00 17.27 

අදනකුත් රළබිේ 5.00 6.38 

එකුරල 58.65 96.60 

අත්යකාරේ ගිණුේ සීමා 
  

 
සීමාල (රු.) වතය ළිමේ (රු.) 

උඳරිභ විඹෙේ සීභහ 45,000,000 44,956,161 

අභ රළබිේ සීභහ 28,000,000 28,618,902 

උඳරිභ වය දලේ සීභහ 105,000,000 97,838,272 
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3.4:    අභයන්තර  ිඩගණන අංය 

අරමුණ       

ප්රධහන හර්ඹහරඹ, දිසත්රික් හර්ඹහර , ඳර්දේණ භධයසථමහන, දොවිඳශ , ඳළශ තහන් වහ ඵඩහ ලින් 

භන්විත ැංර්ධන ව ඳර්දේණ හර්ඹඹන් ර නියත අඳ දෙඳහර්තදේන්තු  ශ්රී රැංහ ප්රජහතහන්ති 

භහජහදී  ජනයජ ඳහර්ලිදේන්තුදේ 1992 ළේතළේඵර් 22 දිනළති අැං 46 ෙයණ අඳනඹන ෘෂි දබෝ 

ප්රර්ධනඹ කිරීදේ ඳනත භඟින් ව අදනකුත් ඳනත් , චක්රද්  ව විධිවිධහන ආදිඹ භඟින් ඳයන රෙ 

යහජහරී ව කීේ එභ ඳනත් , මුේ  දයගුරහිය, ආඹතන ැංග්රවඹ , ප්රේඳහෙන භහර්දෝඳදේල ැංග්රවඹ 

,චක්රද්  ව අදනකුත් නීතිරීති  ව විධිවිධහන අනු ියදු න්දන්ෙළයි මුේ  දයගුරහිය 133 ව වහ 134 

අනු දොඹහ ඵළලීභ ව හර්තහ කිරීභ. 

 

3.4.1:    අභයන්තර ිඩගණනේේ ණරමාර්ා 

 දෙඳහර්තදේන්තුදේ මුේ   යුතු පිළිඵ අබයන්තය ඳහරනඹ  වහඹ වී එභ  යුතුර ැංචහ 

වහ ළයදි ළරළක්වීභ,  අනහයණඹ ය ළනීභ වහ අබයන්තය දෝදිිය භගින් විධිභත් වහ 

ප්රභහණත් ඵ පිලිඵ අණ්ඩ ික්ණඹක් ියදු ය ඉදිරි  යුතු වහ අධයක් ජනයහ්  

දත හර්තහ කිරිභ. 

 දෙඳහර්තදේන්තු  නිඹභ දරුණු වහ දෙඳහර්තදේන්තු විියන් ඉටු යන රෙ ැංර්ධන ව 

ඳර්දේණ යහඳෘති දඹෝජනහ ක්රභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ , ළරසුේ  වහ ළඩ  වන් පුයහ ළනීදේදී 

රඵහ ඇති ප්රතිඹ නිලසචඹ කිරීභ  ණන් දීදේ නිරධහරිඹහ  ව ප්රති භහදරෝචන  යුතු ර  

වහඹ වීභ. 

 උචිත අසථමහන්හිදී දභභ හර්ඹඹන්හි නියත අඹළුන් ව දෙඳහර්තදේන්තු ප්රධහනිඹහ /ප්රති 

භහදරෝචන ිටු අතය ේඵන්ධීහයදඹක් ලදඹන්  යුතු කිරීභ. 

 

3.4.2:    අභයන්තර ිඩගණනේේ ලගීම 

 දෙඳහර්තදේන්තුදේ ෙළක්භ, අයමුණු දභදවය යහ ශඟහ වීදේදී ඉටු ර යුතු හර්ඹඹන් 

හර්ඹක්භ වහ පරෙහයී ,විනිවිෙබහදඹන් යුතු ඉටු කිරීභ වහ නනති අලයතහඹන් භත 

යහජය මුේ  ඳහරනඹ වහ ළරසුේ කිරීභ  වහඹ වීභ. 

 

අභයන්තර ිඩගණන ශා ිඩමර්න ණශත අංයන්ේගන් සිු  කරනු  ි. 

 මරය විණනඹ      

 ඳේධති විලසද් ණඹ                         

 හර්ඹ හධන විලසද් ණඹ              

 විදලේ විභර්ලන                       
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3.4.3:    අභයන්තර ිඩගණන  ලාර්තා වකව් කිරීම 

 විණන හර්තහ 

 විදලේ විභර්ලන විණන හර්තහ 

 ශභනහයණ විණන ිටු තීයණ හර්තහ 

 

3.4.4:    අභයන්තර ිඩගණන අංේේ කාර්යයන්  

 ආඹතනඹ ශභනහයණඹ කිරීභ වහ ඳහරන ක්රිඹහන්හි ක්රිඹහහරිත්ඹ හර්ථමෙළයි 

විභර්ලනඹ කිරීභ. 

 මුේ  දයගුරහිය , ආඹතන ැංග්රවදේ නිඹභඹන් , ප්රේඳහෙන භහර්දෝඳදේල ැංග්රවදේ නිඹභඹන්,  

චක්රද්  උඳදෙස , ආඹතන තුශ ගිණුේ  වහ ඳහරන  යුතු රදි නිිය දර පිළිඳළෙ ක්රිඹහත්භ 

දේෙළයි ඳරික්හ කිරීභ. 

 ගිණුේ වහ දනත් හර්තහ ර විලසහනීඹත්ඹ විභර්ලනඹ කිරීභ. 

 ආඹතනඹ තුශ හර්ඹක්භතහඹ ර්ධනඹ න පිළිදත් සථමහපිත කිරීභ  වහඹ වීභ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 අහර්ඹක්භතහඹ වහ ැංචනි ක්රිඹහ අභ දො  දේහන්හි ගුණහත්භබහඹ ළඩි යවීභ. 

 විණන වහ ශභනහයණ ිටු රැසවිේ ඳළළත්වීභ. 

 ආඹතනදේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ දත ඳළරී ඇති කීේ දනොපිරිදවරහ ඉටු න්දන් ෙළයි දොඹහ 

ඵළලිභ. 

 යජදේ දේඳශ වහ ත්ේ අරහබවහනි ලින් දොදතක් දුය  ආයක්හ යින් බහවිතහ ය 

ඇතිෙළයි දොඹහ ඵළලීභ. 

 යහජය නුදෙනු නහසතිඹ වහ පිරිළඹ අභ න ඳරිදි ගුණහත්භ බහඹ වහ රහබෙහයිත්ඹ උඳරිභ 

න ඳරිදි ව දේඳශ වහ ත්ේ ආයක්හ න ඳරිදි ියදු යන්දන්ෙළයි දොඹහ ඵළලීභ. 

 අසථමහදෝචිත විදලේ විභර්ලන ඳළළත්විභ ,ආඹතන ර අෙහනේ ක්දේත්ර විණනඹ කිරිභ  වහ 

ක්රිඹහහරි ළරළසභ  අනු  යුතු ියදු දේෙළයි නිරීක්ණඹ කිරිභ. 

 

3.4.5:    අභයන්තර ිඩගණනේේී  අලධ්ානය ේය මු කරනු  න අං 

 මුේ  දයගුරහිය 135 ඹ දත් ඵරඹ ඳළරිභ. 

 හර්ෂි හර්ඹ හධන ළරළසභ. 

 ප්රේඳහෙන ළරළසභ ව හර  වන. 

 අග්රිභ ගිණුේ,දනොපිඹව අග්රිභ ගිණුේ,ළඹ ඳහරනඹ වහ ත්ේ ඳහරනඹ . 

 දඳෞේලි ලිපි දොනු ,නිහඩු ේඵන්ධ දොනු. 
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කාර්යයභාරය 

2017 ර්දේ අබයන්තය විණන අැංලඹ භගින්  විණන ඒ 28  ක් නිරීක්ණඹ යන රදි. එඹ 

ඳවත    වන් ඒඹන් ඇතුරත් විඹ. 

 ප්රධහන හර්ඹහරඹ

ගිණුේ අැංලඹ 

ඳහරන අැංලඹ 

 දිසත්රික් හර්ඹහර

 පුහුණු භධයසථමහන

 ඳර්දේණ ව උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහන

 භධයභ ඳළශ තහන්

 විදලේ විභර්ලන



ixj¾Ok

Development

mgptpUj;jp
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වංලර්ධ්න අංය 

4.1 ශළඳින්වීම 

අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ ැංර්ධන අැංලඹ අඳනඹන ෘෂි දඵෝර අඹෙහභ 

ැංර්ධනදේ ියඹලුභ ප්රර්ධන  යුතු ර  වඹ ෙක්ින් ළෙත් හර්ඹබහයඹක් ඉටු යයි.ඳරිඹ 

යහේත කිරීභ ගුණහත්භ දයෝඳණද්රය ළඳයීභ, පරෙහයිතහ ර්ධනඹ ඳසු අසනු ව ගුණහත්භ 

නිසඳහෙන ළඩි දියුණු කිරිභ, තහක්ණදේෙඹ භහරු කිරිභ, භහන ේඳත් ැංර්ධනඹ ව රැකිඹහ අසථමහ 

බිහිකිරිභ ඇතුශත් 2017 ර්දේ ැංර්ධන ළරළසභ ක්රිඹහත්භ කිරිභ දභභ අැංලඹ විියන් ය පුයහ  

ඉටු යන රදි. දභභ අැංලදේ ප්රධහනත්ඹ ශ්රි රැංහ විෙයහත්භ දේදේ අධයක් රුන් තිදෙදනකුදේ 

වඹ ඇති ශ්රි රැංහ විෙයහත්භ දේදේ අධි දරේණිදේ අතිදර් අධයක් ජනයහ් රිඹ විියන් ෙයනු 

රඵයි. 

ැංර්ධන ළරළසභ බිේ භනා ින් ක්රිඹහත්භ කිරිභ වහ දභභ අැංලඹ  දියින පුයහ යහේත හ් ර 

භහතය, වේඵන්දතො , දොශම, ේඳව, ළුතය, භවනුය, භහතද්  නුයඑළිඹ, ෆ් ර, 

යත්නපුය,දභොණයහර, ඵදු් ර, කුරුණෆර, අේඳහය  අනුයහධපුය ව දඳොදශොන්නරු ආදි දිසත්රික්ර 

පිහි නු රළබු දිසත්රික් හර්ඹහර 17 ක් ඇත. ැංර්ධන අැංලදේ  දිසත්රික් භනා දේ යහජහරි  යුතු ශ්රී 

රැංහ විෙයහත්භ දේදේ 11/111 ඳන්තිදේ වහය අධයක් රුන්  ඳයනු රළඵ ඇති අතය ැංර්ධන 

ළරළසභ ක්දේත්ර භනා ින් ක්රිඹහත්භ කිරිභ ැංර්ධන නිශධහරින්දේ වඹ ඇති ශ්රිරැංහ තහක්ණදේදි 

දේදේ යේති නිශධහරින් විියන් ඉටු යනු රළදබ්. 

තෙ, ප්රර්ධන  යුතු  ව පුළු්  දප්රේක් ැංයහ  ෙළනුභ රඵහ දිභ ෙවහ වු භහධය ඒඹක්ෙ 

අඳනඹන ෘෂි දඵෝ  ර ගුණහත්භ ව අදරවියණ අැංල ෙවහ වඹ ෙළක්විභ   පිහිටු වු උඳදේලන 

ඒඹක්ෙ ැංර්ධන අැංලඹ තු ඇත. 

4.2:    වංලර්ධ්න ලළයවටශන 

2017 ර්දේදි ියඹ ෙළක්භ ව දභදවය දඳයෙළරි අෙහශ ඉරක් දත රඟහ විභ ෙවහ අඳනඹන 

ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු ැංර්ධන ළඩ වන දිඹත් ය ඇත. දභභ ළඩ වන ඹ දත් ඳවත 

ෙළක්දන ප්රධහන ළඩ වන් ක්රිඹහත්භ න අතය ියඹළුභ ළඩ  වන් දිඹත් යනු රළබුදේ 100% ක් භ 

ශ්රිරැංහ යජදේ අයමුේ  ලිනි.  
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ලගුල: 4.2.1: වංලර්ධ්න වළළව්ම 2017 

ලළයවටශන මුයම ඉක්ෂකය (රු.මි.) 

01.අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ැංර්ධන ළඩ වන  198.5 

02. පරෙහයිතහ ැංර්ධන ළඩ වන 311.5 

03. දශෙ ප්රර්ධන ළඩ වන  30.0 

04. අැංල නවීයණ ළඩ වන 60 

එකුරල 600.00 

 

4.2.1:   අණනයන කෘෂිේ ෝග වංලර්ධ්න ලළයවටශන  

ශ්රී රැංහදේ  අඳනඹන දඵෝ නිසඳහෙන වහ දිදනන් දින ර්ධනඹ න දේශීඹ වහ විදේශීඹ දශදඳොර 

තුශ ළඩි අඹක් හිි ය ළනිභ වහ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ නිසඳහෙන ප්රභහණහත්භ දභන්භ 

ගුණහත්භ ර්ධනඹ ශ යුතු ඇත. ඒ අනු 2017 ර්ඹ වහ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ න හ 

දවක් ඹහය 1,300  ඳරිඹ යහේත කිරිභ ආයේබ යන රදි. දභභ ළඩ වදන් ප්රධහන 

අලයතහඹන් න ගුණහත්භ දයෝඳණ ද්රය නිසඳහෙනඹ, දයෝඳණ ද්රය නිසඳහෙනඹ වහ විධිභත් 

පුහුණු රඵහ දීභ ව වළකිඹහ ැංර්ධන ළඩ වන ආයේබ යන රදි. 

 

4.2.1.1:    ණළෂ නි්ණාදන ලළයවටශන 

හර්ථම හ මලි අලයතහඹ නුදේ නිදයෝගි ව ගුණහත්භ ඳළශඹකි. එළනි දයෝඳණ ද්රය 

නිසඳහෙනඹ කිරීභ වහ දෙඳහර්තදේන්තු විියන් දිසත්රික්ර පුේලි ඳළශ තහන් ව අඳනඹන 

ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු  අඹත් භධයභ ඳළශ තහන් 10 ක් ලිඹහඳදිැංචි ය ඇත. ියඹලුභ 

හරුන්  ගුණහත්භ දයෝඳණ ද්රය ළඳයීභ වහ ඳළශ වතියණ ළඩ වනක් එභ හර්ඹ 

වහ ළඳුේරත් විදලේ  ණ්ඩහඹභ මලිත්දඹන් අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු විියන් 

ආයේබ යනු රළඵ ඇත. 

 

ලගුල:   4.2.1.1.1:     2017 ලර්ේේ ණළෂ අලයතාලය 

 

කුරුඳු ගේමිරිව් වාදික්ෂකා කරාබු පුලක්ෂ ේකෝිහ ලළනිා ේග රක ේක ේකෝ ණළඟිරි එකුරල 

13,098,000 6,726,500 27,100 17,525 2,863,000 141,500 15,750 4,500 110,000 3,167,500 

 

 

26,171,375 
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ලගුල:  4.2.1.1.2:     අණනයන කෘෂිේ ෝග ේරෝණණ ද්රලයල මිෂ ගණන් 

ේ ෝගය බීන ද්රලය (රු.) ේරෝණන ද්රලය (රු.) 

කුරුඳු බීජ කිදරෝ ග්රෆභඹක්  80.00 ඳළශඹක් 13.00 

ේිරිස පුරුක් දේෙ 3ක් 0.20 ඳළශඹක් 23.00 

යහබු - විලහර ඳළශඹක් 70.00 

හදික්හ බීජඹක් 10.00 විලහර ඳළශඹක් 100 ඵේධ ශ180.00 

යමුැංගු  දභොදයයිදඹක් 10.00 

යමුැංගු  ඳ  දයෝපිත දභොදයයිදඹක් 50.00 

ළනිරහ මී ය 1 ක් දි  ෙඞු ළඵළ් රක් 5.00 - 

පුක් බීජඹක් 2.00 ඳළශඹක් 13.00 

දොදෝහ දඩිඹක් 20.00 ඳළශඹක් 14.00 

දෝපි 
ඉඳුණු නළවුේ දෝපි බීජ කිදරෝ එක් 80.00 

ඳහච්භන්නා, විඹළි දෝපි බීජ කිදරෝ එක් 150.00 
ඳළශඹක් 14.00 

ඳළඟිරි - දභොදයයිදඹක් 2.00 

දේය - දභොදයයිදඹක් 2.00 

දොයහ - ඵේධ ශ 120.00  බීජ ඳළශ 70.00 

කිතු්  - විලහර 45.00      කුඩහ 12.00 

ඉඟුරු බීජ කිදරෝ ග්රෆභඹක්  100.00 - 

ව බීජ කිදරෝ ග්රෆභඹක්  40.00 - 

 

අණනයන කෘෂිකර්ම ේදණාර්තේේන්ුරේේ මධ්යම ණළෂ තලාන් 

ලගුල:   4.2.1.1.3    මධ්යම ණළෂ තලාන් වශ 2017 ලර්ේේ ණළෂ නිකුත් කිරීේ 

ණළෂ තලාන 

2017 ලර්ේේ ණළෂ නිකුත් කිරීේ 
ලළයවටශන් අනුල 

එකුරල නල ලගා පුලක්ෂ ප්රලර්ධ්න ධ්නවිඩය අේනකුත් 

සනහ 49,381 - 33,018 647 83,046 

දවොදරොන්දෝ ර 58,585 - 211,432 1,886 271,903 

දයපීස 23,281 - 48,100 - 71,381 

දන්දනෝරු 66,910 - 7,845 2,673 77,428 

මු් වහ් ළද්  4,080 - 24,810 6,279 35,169 

බ්රළක්දෝ ර් 19,705 - 21,949 1,381 43,035 

භහතද්  17,945 2,000 29,248 22,465 71,658 

් පි  66,706 170 39,140 25,109 131,125 

ිේදෙණිඹ - - 2,700 - 2,700 

භහඳරහන 41,060 - 96,364 5,620 143,044 

එකුරල 347,653 2,170 514,606 66,060 930,489 
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ලගුල:   4.2.1.1.4:   ලළයවටශන් ශා ේ ෝග අනුල මධ්යම ණළෂ තලාන්ිට මුළු ණළෂ නිකුුරල 2017 

 

ේ ෝගය 

ණළෂ නිකුුරල 2017 

නල ලගා 
පුලක්ෂ 

ප්රලර්ධ්න 
ධ්නවිඩය අේනකුත් 

ේිරිස 101,872 - 361,186 22,941 

කුරුඳු 214,050 - 66,672 18,163 

දෝපි 18,430 - 12,330 5,634 

පුක් 4,720 2,170 65,540 12,812 

යහබු 1,100 - 863 415 

හදික්හ 1,471 - 6,008 4,487 

දොයහ - - 1,937 110 

දොදෝ - - 10 894 

යමුැංගු 5,500 - 10 34 

හදික්හ (ඵේධ) - - - 5 

දොයහ (ඵේධ) - - - 60 

මුදුන් රිකිලි - - - 318 

ඳඳුරු ේිරිස - - 50 2 

ිටි කිතු්  510 - - 160 

කුරුඳු (විලහර) - - - 25 

එකුරල 347,653 2,170 514,606 66,060 

 
930,489 

 

 

භධයභ ඳළශ තහන් ලක්තිභත් කිරීදේ මලි අයමුණින් නිඹඟදේ ඵරඳෆභ අභ යන ක්ෂුද්ර හරිභහර් 

ඳේධතින් වඳුන්හදීභ ව ඳළශ නිසඳහෙනඹ ඉවශ ෙළමීභ වහ දන ෙළ්  ෘව ළඳයීභ ළනි ඹටිතර 

ඳවසුේ ැංර්ධනඹ කිරීදේ ළඩ වන් ණනහක් 2017 ර්දේදි ක්රිඹහ  නැංන රදි.  

 

ලගුල: 4.2.1.1.5:  2017 ලර්ය ුරෂ මධ්යම ණළෂ තලාන් ල යටිත ණශසුකේ වංලර්ධ්නය  

                                              කිරීේේ ්රියාකාරකේ 

ණළෂ තලාන වේපර්ණ කරන ද වංලර්ධ්න ්රියාකාරකේ 

් පි , භහතද් , දයපීස, දන්දනෝරු, 

දවොදරොන්දෝ ර ව භහඳරහන 

ජර ළඳයුේ ඳේධතිඹ සථමහඳනඹ කිරිභ 

දයපීස, දන්දනෝරු, සනහ, ව බ්රළක් දෝ ර් ේරුන් වහ විදේහහය ඉදිකිරිභ 

භහතද් , බ්රළක්දෝ ර්, මු් වහ් ළද්  ව සනහ ඵඳුන් භහධය ඵඩහ කිරිදේ ඒ ඉදිකිරිභ 
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පුද්ගලික ණළෂ තලාන් 

 

2017 ර්ඹ තුර නිසඳහෙන ඉරක්ඹ පුයහනු ස ලිඹහඳදිැංචි ඳළශ තහන් 954 ක් දිසත්රික් යහේති 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ විියන් ලිඹහඳදිැංචි යන රදි. දන ෙළ්  ෘව සථමහපිත කිරීභ වහ  වඹ රඵහ දීභ ව 

ක්ෂුද්ර හරිභහර් ඳේධතිඹ සථමහඳනඹ කිරීභ ළනි ක්රිඹහහයේ තුළින් ලිඹහඳදිැංචි ඳළශ තහන් ලක්තිභත් 

කිරීභ වහ පිඹය දන ඇත. 

 

ක්ෂුද්ර හරිභහර් ඳේධතිඹක් සථමහඳනඹ ය ළනීභ වහ ඳළශ තහන් රුදකු  රුපිඹ්  50,000 ඵළගින් 

රඵහ දුන් අතය, එඹ සථමහඳනඹ කිරීදේ පිරිළදඹන් 50% කි. එදභන්භ න දන ෙළ්  ෘවඹක් වහ 

රුපිඹ්  150,000.00  මුරය ආධහයඹක් හරි 2 කින් ප්රතිඳහෙන දරුණු අතය, එයින් 50% ක් 

හරුදන් අඹයනු රළබීඹ. (දභභ ළඩ  වන  අයමුේ  ළඳයීභ ප්රහථමි ර්භහන්ත 

අභහතයහැංලඹ විියන් ියදුවිඹ.) 

 

ලගුල:  4.2.1.1.6:    2017 ලර්ේේී  අණනයන කෘෂිකර්ම ේදණාර්තේේේන්ුරේේ ලියා ණදිංචි  

                                 ණළෂ තලාන් ල යටිත ණශසුකේ වංලර්ධ්නය 

 

 

යටිත ණශසුකේ වංලර්ධ්නය 

 

ණළෂ තලාන් වංඛ්යාල 

 

දන ෙළ්  ෘවඹන් 
 

89 

ක්ෂුද්ර - හරි භහර් ඳේධතිඹ. 
 

62 
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2017 ර්දේදී ලිඹහ ඳදිැංචි ඳළශ තහන් නිකුත් ශ ඳළශ ැංයහ ඳවතින් ෙළක්දේ. 

ලගුල:   4.2.1.1.7:    2017 ලර්ේේී  ලියා ණදිංචි ණළෂ තලාන්  නිකුත් කෂ ණළෂ වංඛ්යාලන් ල එකුරල. 

 

 

දිව්ත්රික්ෂකය 

 ණ
ළෂ
 

ත
ල
ාන්
 

ව
ංඛ්
ය
ාල

 

නිකුත් කෂ ණළෂ වංඛ්යාල  2017  

 

එකුරල 
ග
ේ
මි
රි
ව
් 

කු
රු
ු  

 පු
ල
ක්ෂ

 

ව
ාදි
ක්ෂ
ක
ා 

ක
ර
ාබු

 

ල
ළනි

ා 

 ක
ර
ඳ
මු
ං

ගු
 
ේ
ක
ෝිහ

 

 ේ
ක
 

ේ
ක
ෝල
ා 

ේ
ග
 ර
ක

 

දොශම 
27      97,291  80,200  6,310  -    -    -    

          
-    

-    -    -    183,801  

ේඳව 
27 143,835  -    40,230  800  800  800  800  800  -    -    188,065  

ළුතය 
35 284,170  979,411  58,235  132  -    -    -    -    -    -    1,321,948  

හ් ර 
70 344,290  4,916,810  23,220  -    -    -    

          
-    

-    -    -    5,284,320  

භහතය 
107 250,741  2,316,464  2,350  -    -    -    -    -    -    -    2,569,555  

වේඵන්දතො  
35 240,981  1,243,700  122,050  -    -    -    -    -    -    -    1,606,731  

භවනුය 
88 279,549  55,500  32,496  11,498  1,468  -    -    12,910  -    509  393,930  

භහතද්  
50 257,310  177,300  67,740  776  538  -    -    6,600  -    234  510,498  

නුය එළිඹ 
47 97,000  -    10,380  -    846  -    -    49,390  -    -    157,616  

කුරුණෆර 
42 504,734  117,415  82,427  2,702  359  -    -    2,151  -    131  709,919  

ෆ් ර 
53 430,477  270,000  20,547  3,828  1,310  -    -    -    -    -    726,162  

යත්නපුය 
87 548,920  4,550,640  274,570  -    -    -    -    -    -    -    5,374,130  

ඵදු් ර 
59 405,479  47,520  50,150  -    -    -    -    -    -    -    503,149  

දභොණයහර 
66 456,601  84,100  102,765  -    -    -    -    -    88,400  -    731,866  

අේඳහය 
50 149,050  76,200  80,541  -    -    -    -    -    -    -    305,791  

අනුයහධපුය 
48 13,109  109,290  39,755  -    -    -    -    -    -    -    162,154  

දඳොදශොන්නරු 
30 82,260  20,500  31,340  -    -    -    -    -    -    -    134,100  

එකුරල 
921 4,585,797 15,045,050 1,045,106 19,736 5,321 800 800 71,851 88,400 874 20,864,735  
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ලගුල:   4.2.1.1.8:   දිව්ත්රික්ෂක අනුල 2017 ලර්ේේදි වමවා් ණළෂ නිකුුරල 

 

 

ප්රව්ාාර:  4.2.1.1.2:  දිව්ත්රික්ෂක අනුල 2017 ලර්ේේදි වමවා් ණළෂ නිකුුරල 

 

2017 ර්දේදී ශ්රී රැංහදේ ඳළළත්වු අන්තර්ජහති ේිරිස ප්රජහදේ 45 දනි මුළු  භහමී ඳළශ 

නිසඳහෙන අැංලදේ ළපී දඳදනන හර්ඹ හධනඹ  පිළිළනීභක් රඵහ දීභ ෙවහ දවොෙභ ඳළශතහන් 

ශි් පිඹහ දතෝයහ ළනීභ ෙවහ තයඟඹක් ඳළළත්වු අතය, බිඵර, භළෙභ හි රඹන්  ජඹයත්න භවතහ  2017 

ර්දේ දවොභ ඳළශ තහන් ශි් පිඹහ  හිි ේභහනඹ පිළි න්න රදි. 

 

දිව්ත්රික්කය ගේමිරිව් කුරුඳු පුලක්ෂ වාදික්ෂකා කරාබු ලළනිා කරඳමුංගු ේකෝිහ ේක ේකෝ ේග රකා අේනකුත් ණළඟිරි එකුරල

ක ොළඹ 97,291         80,200             6,310           -   183,801         

ගම්පහ 205,659       51,754             52,225         811            800            800            6,337         802            2                319,190         

 ළුතර 284,170       979,411           58,235         132            -             -   -             -             -             1,321,948      

ගාල් 344,290       4,916,810        23,220         -             -             -   -             -             -             5,284,320      

මාතර 288,756       2,418,984        2,350           949            -             -   -             -             1,560         2,712,599      

හම්බන්කතොට 243,681       1,243,700        122,050       -             -             -   -             -             -             860,750       2,470,181      

මහනුලර 279,549       55,500             32,496         11,498       1,468         -   -             12,910       509            11,000         404,930         

මාතකල් 275,401       196,565           92,877         8,748         695            -   7                6,670         904            236            53              582,156         

නුලර එළිය 130,888       -                  18,113         356            2,162         -   -             83,970       331            235,820         

කුරුණෑග 809,444       203,115           108,494       4,093         484            -   -             3,857         183            961            1,130,631      

 ෑගල් 457,248       309,646           34,857         5,115         2,090         -   -             36              100            116            809,208         

රත්නපුර 548,920       4,550,640        274,570       -             -             -   -             -             -             1,494,200    6,868,330      

බදුල් 405,479       47,520             50,150         -             -             -   -             -             -             55,000         558,149         

කමොණරාග 456,601       84,100             102,765       -             -             -   -             -             88,400       -             731,866         

අම්පාර 149,050       76,200             80,541         -             -             -   -             -             -             305,791         

අනුරාධපුර 13,109         109,290           39,755         -             -             -   -             -             -             162,154         

කපොකළොන්නරුල 82,260         20,500             31,340         -             -             -   -             -             -             134,100         

එකතුල 5,071,796 15,343,935   1,130,348 31,702     7,699        800           6,344        108,245   89,304     2,921        1,130        2,420,950 24,215,174 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

2017 ලර්ේේ වමව්ා ණළෂ නිකුුරල 
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නල ලගා ලළයවටශන 

අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ ප්රධහන ළඩ වන් ලින් එක් න දභඹ අඳනඹන ෘෂි 

දඵෝ ර හ ඳරිඹ යහේත කිරීභ වහ දිඹත් යන රදි. ඳදේ රු ඵ වහ ජර ැංයක්ණඹ 

ආයක්හ ය ළනිභ වහ හරුන් ඹවඳත් ෘෂිහර්ි පිළිදත් වහ දඹොමුයින් දභභ 

ළඩ වන ක්රිඹහත්භ දේ. ේිරිස, කුරුදු ,ඳළඟිරි, දෝපි, හදික්හ, යහබු ව යමුැංගු හ කිරීභ 

වහ හරුන් දයෝඳණ ද්රය ලින් 50% දවිඹ යුතු ඇත. දභොණයහර දිසත්රික්දේ යඵර් හ 

තුශ ඹටි හක් දර දොදෝහ හ ප්රර්ධන කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ වු විදලේ ළඩ වදන්දි 

දයෝඳණ ද්රය දඵෙහ වරින රේදේ දනොිද් ඹ.  

න හ ළඩ වන රුපිඹ්  ිලිඹන 118.00  මුරය ප්රතිඳහෙනඹක් භගින් 2017 ර්ඹ ෙවහ න 

හ දවක් ඹහය 1,600 ක් ඉරක් ත යන රදි. දභභ ඉරක්ඹ 90% ක් දර හර්ථම පුයහ ත් 

අතය, දිසත්රික් අනු ප්රතිඹ ගු 4.2.1.1.9. හි ෙක්හ ඇත.  

ලගුල:  4.2.1.1.9:     2017 ලර්ේේ නල ලගා ලළයවටශේන් ප්රගයය. 

 

 

 

දිව්ත්රික්ෂකය 

ලගාකරන ද ලණවරිය (ේශ.) 

කුරුඳු ගේමිරිව් වාදික්ෂකා 
 

කරාබු ණළඟිරි කරඳමුංගු ේකෝිහ එකුරල 

දොශම 6.6 11.5           -          -           -          -           -         18.1  

ේඳව 25.1 61.9           -          -           -          -           -         87.0  

ළුතය 89.2 13.2       0.10        -           -          -           -       102.5  

හ් ර 193.9 10.9           -          -           -          -           -       204.8  

භහතය 141.7 12.3           -          -           -          -           -       154.0  

වේඵන්දතො  57.3 17.1           -          -    29       -           -       103.4  

භවනුය 6.1 52.9 5.2  2.4     0.4       -        1.0       68.0  

භහතද්  20.3 62.0 2.7  1.4        -          -        2.6       89.0  

නුය එළිඹ               -    21.5 0.8  1.7        -    2.85 13.9      40.8  

කුරුණෆර 11.4 45.4 2.2       -           -          -           -         59.0  

පුත්තරභ 0.5 0.7           -          -           -          -           -           1.2  

ෆ් ර 29.6 44.3       0.60   4.4        -          -           -         78.9  

යත්නපුය 104.8 77.5           -          -    47.2       -           -       229.5  

ඵදු් ර           5.3    85.2            -          -            2        -           -         92.5  

දභොණයහර           7.4         73            -          -           -          -           -         80.4  

අේඳහය               -      17.4            -          -           -          -           -         17.4  

අනුයහධපුය           0.6  1.9           -          -           -          -           -          2.5  

දඳොදශොන්නරු               -        7.0             -          -              -          -           -           7.0  

එකුරල            700       616      11.6       9.9     78.7    2.9   17.5  1,436.5  
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ප්රව්ාාර:  4.2.1.1.3:  ලගා කරන ද ලණවරිය ේ ෝග ලේයන් (ේශ.) 

 

 
  

ණාංශු වංරක්ෂණය වඳශා වු පුලක්ෂ ප්රලර්ධ්න ලළයවටශන 

පුක් නහහි ඉතිවහදේ මු්  හනුදේ ිය  දදයන හේප්රෙහයි අඳනඹනඹන්දන් එකි. එඹ 

ප්රධහන ලදඹන් ග්රහමීඹ දඳදෙස ර දතු දබෝඹක් දර හ දදර්. පුක් දඵෝඹ ඇශ භහර් දිදේ 

ව කුඹුරු ර භහඉේ දිදේ ඳවසුදන් හ ශ වළකි අතය එඹ ඳ ව ජරඹ ැංයක්ණඹ යන ස 

ර් ලින් දවොභ ස ර්ඹකි. සීග්ර නහරියණඹ ව ැංසෘති ව හර්ි අලයතහ දවේතු 

දො දන ළපීභ නිහ පුක් ස වණඹ ක්රභදඹන් ඳවත ළද ින් ඳති. දභභ ළඩ වන දිඹත් 

යන රේදේ පුක් හ නහ ියටුවිභ වහ න අතය පුක් ඳළශ ඳඹන රේදේ දනොිදශේඹ. 

ලගුල:  4.2.1.1.10:     පුලක්ෂ ප්රලර්ධ්න ලළයවටශේන් ප්රගයය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කුරුඳු 
49% ේිරිස 

43% 

හදික්හ 
1% 

යහබු 
1% 

ඳළඟිරි 
5% 

දෝපි 
1% 

ලගා කරන ද ලණවරිය (ේශ.) 

දිව්ත්රික්ෂකය නිකුත් කෂ ණළෂ වංඛ්යාල 

ළුතය 38,800 

හ් ර 2,300 

භහතය 1,700 

භවනුය 4,740 

භහතද්  7,400 

නුය එළිඹ 3,075 

කුරුණෆර 3,350 

යත්නපුය 54,075 

ඵදු් ර 9,635 

දභොණයහර 11,075 

අේඳහය 10,200 

දඳොදශොන්නරු 22,000 

එකුරල 168,350 
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ේක ේකෝලා වංලර්ධ්න ලළයවටශන 

දභභ ළඩ වන ආයේබ යනු රළබුදේ යඵර් හදේ ඹටි හක් දර දොදෝහ හ දදයන 

දභොණයහර දිසත්රික්දේඹ. දභභ ළඩ වන භඟින් අධහනඹ දඹොමු වදේ භූි උඳදඹෝජනඹ උඳරිභ 

කිරිභ ත් ආර්ථිභඹ ලදඹන් ඳසුහි දභභ දිසත්රික්දේ භහජ ආර්ථි තත්ත්ඹ ඉවශ නළැංවීභත්ඹ. 

දභභ ළඩ වන ඹ දත් දොදෝහ ඳළශ 88,400 ක් නිකුත් යනු රළබ අතය යඵර් හදේ ඹටි හක් 

දර දොදෝහ දවක් ඹහය 88.4  ඳරිඹක් හ යන රදි. 

 

4.2.1.2:     මානල වේණත් වංලර්ධ්න ලළයවටශන් 

ේග වීන්ේ  දළනුම ශා කුවතා ලළඩි දියුණු කිරීම 

ඉරක්ත නිසඳහෙන පරෙහයිතහ ව අහනදේදී ඉවශ ආෙහඹභක් අත්ය ළනීභ වහ දොවීන් 

ඹවඳත් ෘෂිහර්ි පිළිදත් ව ඹවඳත් ශභණහයන පිළිදත් පිළිඵ විෙයහත්භ ෙළනුදභන් 

න්නේධ ශ යුතුඹ. ක්දේත්ර භනා ින් දභභ කීභ ඉටු කිරීදේ හර්ඹ අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තුදේ යහේති හර්ඹ භණ්ඩරඹ  ඳයනු රළඵ ඇත. දොවි පුහුණු ඳන්ති ව ක්දේත්ර දින 

වයවහ ඔවුහු අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ර ියඹලුභ අැංල පිළිඵ ියඹලු තහක්ණි ෙළනුභ හරුන්  වහ 

දනත් අඳනඹන ෘෂිදබෝ අැංලදේ නිඹළලි පුේරයින්  දඵෙහ වරිති. දිසත්රික් ලින් රඵහත් නහථම 

යන රෙ ෙත්ත ලින් ප්රතිරහභින් විලහර ැංයහදේ වබහගිත්ඹ තවවුරු දේ. (ගු 4.2.1.2.1.) 

ලගුල:  4.2.1.2.1:  ණලත්ලන ද ේග ිඩ පු ණු ලළයවටශන්ල වශ ක්ෂේෙත්ර දිනල ප්රගයය. 

දිව්ත්රික්ෂකය 

යශණත් කෘෂිකාර්මික පුරුු  (GAP)  යශණත් කෂමනාකරණ පුරුු  (GMP) 

පු ණු ණංය ක්ෂේේත්ර දින පු ණු ණංය ක්ෂේේත්ර දින 

ණළලළත්වු ණංය 

වංඛ්. 

ේග ිඩන් 

වංඛ්යාල 

ණළලළත්වු ණංය 

වංඛ්. 

ේග ිඩන් 

වංඛ්යාල 

ණළලළත්වු ණංය 

වංඛ්. 

ේග ිඩන් 

වංඛ්යාල 

ණළලළත්වු ණංය 

වංඛ්. 

ේග ිඩන් 

වංඛ්යාල 

දොශම 14 315 3 49 2 29 1 15 

ේඳව 98 2,895 12 270 41 1200 17 421 

ළුතය 87 2,269 9 347 43 1074 6 349 

හ් ර 101 3,413 25 919 15 407 7 132 

භහතය 48 1,412 5 188 18 781             -               -    

වේඵන්දතො  63 2,360 11 298 8 357 2 50 

භවනුය 163 5,428 20 701 87 2,573 8 306 

භහතද්  139 3,172 5 144 14 378 7 157 

නුය එළිඹ 34 1,201 9 297 21 582 10 384 

කුරුණෆර 116 4,374 9 334 29 995 10 360 

පුත්තරභ 8 256 1 25 3 301 1 20 

ෆ් ර 176 4,589 16 807 26 575 5 131 

යත්නපුය 83 4,543 21 814 28 878 13 417 

ඵදු් ර 93 2,611 12 299 58 1,709 5 167 

දභොණයහර 64 1,580 6 162 14 430 4 137 

අේඳහය 30 960 2 190 1 23             -               -    

අනුයහධපුය 38 1,660 5 142 6 148 1 20 

දඳොදශොන්නරු 14 1,148 6 282               -               -                -               -    

එකුරල 1,369 44,186 177 6,268 414 12,440 97 3,066 
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මාතේ්ව ේවේලා පු ණු මධ්යව්ාානය. 

දෙඳහර්තදේන්තු හර්ඹ භණ්ඩරඹ දේභ දනත් යහජය ව දඳෞේලි ැංවිධහනර නිරධහරින්දේ 

කුරතහ ව ෘත්තීඹ නිපුණතහ ර්ධනඹ කිරීභ වහ පුහුණු ළඩ වන් අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තුදේ දේහසථම පුහුණු භධයසථමහනදේදී ඳළළත්දේ. තෙ අඳනඹන ෘෂි දබෝ 

අඹෙහභදේ ඳහර්ලරුන් විලහර ැංයහක් 2017 ර්දේදී පුහුණු යනු රළබිණි. 

 

ලගුල:  4.2.1.2.2:  මාතේ්ව ේවේලා පු ණ මධ්යව්ාානේේී  ණලත්ලන ද පු ණ ලළයවටශන් - 2017 

පු ණු ලළයවටශේන් නම  පු ණු ලළයවටශන් වංඛ්යාල ප්රයාිනන් වංඛ්යාල 

නිරධහරි පුහුණු 14 548 

ක්දේත්ර/හර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 9 462 

යහඹත් 6 212 

දඵෝ හ/ හඵනි 13 470 

දනත් ැංවිධහන/ ආඹතන 19 651 

මුළු/ ළඩමුළු 7 567 

එකුරල 68 2,910 

 

4.2.2:    ඵදාිතා ලර්ධ්න ලළයවටශන 

දභභ ළඩ වන ඹ දත් ේිරිස ව කුරුඳු හන්හි පරෙහයිතහ ළඩිදියුණු කිරීභ ව ධනවිඹ 

දතු හ ැංර්ධන ළඩ වන ඹනුදන් උඳ ළඩ වන් 2 ක් දිඹත් යන රදි. 

 

4.2.2.1      ගේමිරිව් ශා කුරුඳු ලගාලන්ිට ඵදාිතා ලර්ධ්න ලළයවටශන 

2020 න වි  අඳනඹන ෘෂිදබෝ අඳනඹනදඹන් දඩොරර් ිලිඹන 1  විදේල විනිභඹ උඳඹහ ළනීදේ 

ඉරක්ඹ රහ දඵෝ පරෙහයිතහඹ ඉවශ නළැංවීභ දදයහි ප්රමුත්ඹ රඵහ දෙන රදි. පුහුණු, ෙළනුත් 

කිරීේ භඟින් ේිරිස ව කුරුඳු හන්දේ පරෙහයිතහඹ ර්ධනඹ ය ළනීභ  අඳනඹන ෘෂිදබෝ 

හරුන්  වඹවීදේ අයමුණ ඇති පරෙහයිතහ ර්ධන ළඩ වන් 2017 ර්දේදී ආයේබ යන 

රදි. එදේභ හරුන් යහඹකින් ඵ  ඳත්වීභ  ඔවුන්දේ ියතුවිලි ය හ දනස කිරීභ ෙ පිඹය 

ළනිණි. දභභ අයමුණ හක්හත් ය ළනීභ වහ ඳවත වන් ළඩ වන් දිඹත් දරිණි. 
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4.2.2.2:     ඵදාිතා ලර්ධ්නය ිහළි ඳ අණනයන කෘෂිේ ෝග ලගාකරුලන් පු ණු කිරීම. 

දොවි පුහුණු ඳන්ති තුලින් පරෙහයිතහඹ නළැංවිභ වහ ේිරිස වහ කුරුඳුර ඹවඳත් ෘෂිහර්ි 

පිළිදත් (GAP) ව  ඹවඳත් ශභණහයන පිළිදත් (GMP) පිළිඵ හරුන්  විෙයහත්භ 

ෙළනුභක් රඵහ දෙන රදි. දභභ අයමුණ ඉටු ය ළනීභ වහ යහේති හර්ඹ භණ්ඩරඹ  නවීන පුහුණු 

ආධහය ඳඹනු රළබිණි.ෘෂි අඳනඹනදඵෝ හ දදයන ප්රදේලර සුරබ ඳදේ ආේලිතහඹ 

පිළිඵ ළ ලු  අලය ඳහැංශු ඳරික්හ වහ යහේති නිරධහරින්  pH භහඳ ඹන්ත්ර රඵහ දෙන රදි. 

 

4.2.2.3:    ේග ිඩ වායන 

හරුන්භවහ ඳරිභහනදඹන් ෙළනුත් කිරිභ වහ එක් වරක් ඹ  යහේති ව ෘෂි දේහ ළඳයීභ  

දොවි හඹන ඳත්න රදි. දොවීන් වහ ෘෂිහර්ි ක්දරේත්රඹ  ේඵන්ධ යහජය වහ දඳෞේලි 

ආඹතනර ක්රිඹහහරි වබහගිත්ඹ ඇති අඳනඹන දඵෝ වහ ඉවශ විබයතහඹක් ඇති ප්රදේලර 

දභභ ළඩ වන ඳළළත්විණි. ඳළිදඵෝධ දයෝ ව ඳළශෆටි දඳෝණඹ ළනි ක්දේත්ර ළ ලු ර  විඳුේ 

රඵහ ළනිභ වහ  ඳර්දේණ අැංලදේ දේඹ එහිදි රඵහත වළකි විඹ.ඳස හේඳර ව තභන්දේ 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝර ගුණත්ඹ ඳරික්හ ය ළනීභ වහ දොවීන්  එහිදී ඳවසුේ ඳඹනු රළබිණි. 

දඳෞේලි අැංලඹ නිදඹෝජනඹ වදේ දඳොදවොය, ෘෂි යහඹන, ඳළිදඵෝධ ශභණහයන ව ක්රද්ර 

හරිභහර් ඹන ක්දරේත්රලින්ඹ. 

ලගුල:  4.2.2.1:    ේග ිඩ වායනල ප්රගයය. 

 

දිවත්්රික්කය

පලත්ලන ද

ග ොවිවායන

වංඛ්යාල

වශභාගි වු

ග ොවින්

වංඛ්යාල

ලියාප.

ග ොවින්

වංඛ්යාල

ශඳුනා ත්

 ැටළු

වංඛ්යාල

විවඳු  ැටළු

වංඛ්යාල

පාංශු

පරික්ණ

වංඛ්යාල

තත්ල

පරික්ණ

වංඛ්යාල

අගවි කරන ද

තාක්ණික

ප්රකාන වංඛ්යාල

තාක්ණික ප්රකාන

අ ගවිගයන් ද

ආදායම

වශභාගි වු රාජ්ය

ආයතන වංඛ්යාල

වශභාගි වු රාජ්ය

ගනොලන ආයතන

වංඛ්යයාල

ක ොළඹ 1 335 21 36 36 6 2 90 4,565 5 5

ගම්පහ 2 821 77 63 63 42 0 263 15,600 6 7

 ළුතර 2 766 94 64 58 0 2 275 12,350 6 10

ගාල් 2 530 62 358 358 30 0 236 10,350 6 1

මාතර 2 741 139 438 392 44 0 406 17,790 5 3

හම්බන්කතොට 2 1109 402 90 83 20 0 270 12,265 6 6

මහනුලර 3 829 402 306 267 102 19 364 17,315 13 2

මාතකල් 2 278 40 31 31 6 17 91 4,220 2 0

නුලර එළිය 2 504 368 45 38 4 0 60 2,895 12 4

කුරුණෑග 2 713 548 274 0 102 0 175 7,740 10 2

 ෑගල් 2 996 996 0 0 10 0 346 15,965 27 10

රත්නපුර 2 980 360 319 187 17 3 383 17,855 6 6

බදුල් 2 802 163 18 18 35 10 228 9,760 5 2

කමොණරාග 2 559 200 20 20 37 0 102 4,255 9 6

අම්පාර 1 182 103 20 20 0 0 17 770 4 0

එකතුල 29 10,145 9,975 2,082 1,571 455 53 3,306 153,695 122 64
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4.2.2.4:    ණාවළ්ව ෂමුන් වඳශා වු ලළයවටශන 

 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ හන්හි පරෙහයිතහ ර්ධනදේ ළෙත්භ පිළිඵ ඳහළ්  ශමුන් ෙළනුත් ය 

එභ ෙළනුභ ඔවුන්දේ දෙභේපිඹන් න හරුන්  රැදන ඹන ඳහරභක් දර ඳහළ්  ශමුන් දඹොෙහ 

ළනිභ දභහිදි ියදුවිඹ. 

 

4.2.2.5:    මශා ණරිමාන ලගා කරුලන් වඳශා වු ඵදාිතා ලර්ධ්න දළනුලත් කිරිේේ ලළයවටශන 

ප්රධහන ලදඹන් කුරුඳු වහ ේිරිස ඇතුශත් දඵොදවෝ භවහ ඳරිභහන අඳනඹන ෘෂිදඵෝ හන් 

හිිරුන්දේ දනොළරකි් ර දවේතුදන් ඌන බහවිත වහ ප්රිත පරෙහයිතහඹ  ශඟහ දනොන 

තත්ඹ ඳති. ඔවුන්දේ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ හන්හි පරෙහයිතහ ර්ධනදේ ළෙත්භ පිළිඵ 

ඔවුන් ෙළනුත් කිරිභ වහ ළඩමුළුක් ඳළළත්විණි. දභභ ළඩමුළු  150  පිරික් වබහගි වව. 

 

4.2.2.6:  අණනයන කෘෂිේ ෝග ලගාලන් මු ණ ේදන ේද්ගුිවක උලු රු අලම කිරිම වඳශා ක්ෂෂුද්ර 

ලාරිමාර්ග ණද්ධ්ය ආදර්නයක්ෂ ව්ාාණනය කිරිම 

දඵොදවෝ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ හන් ර්තභහන විඳරිත දේලගුණි ඳසුබිභ ඹ දත් නිඹඟදඹන් පීඩහ  

ඳත්දයි. දභභ හන් ආයක්හ ය ළනිභ වහ ෘතිභ හරිභහර් ඳේධති ළඩිදියුණු ශ යුතු ඇත. 

එඵළවින් අඳනඹන දඵෝ හර ක්ෂුද්ර හරිභහර් ඳේධති සථමහඳනඹ කිරිභ වහ පිඹය න්නහ රදි. 

ලගුල:  4.2.2.2:    ඵදාිතා ලර්ධ්න ලළයවටශේන් ප්රගයය 

දිව්ත්රික්ෂකය 

යහලවායකත්ල 

ලළයවටශන ේග ිඩ 

වායන 

ණාවළ්ව ලළයවටශන් ක්ෂෂුද්ර 

ලාරිමාර්ග 

ලළයවටශන 
ලළයවටශන් 

වංඛ්යාල 

ප්රයාිනන් 

වංඛ්යාල 

ණාවළ්ව 

වංඛ්යාල 

වශභාගි වු 

සිසුන් වං. 

දොශම 02 86 01 02 313 - 

ේඳව 42 858 02 05 718 01 

ළුතය - - 02 07 826 - 

හ් ර 24 824 02 22 1,704 - 

භහතය 32 1,288 02 10 1,348 - 

වේඵන්දතො  08 458 02 05 501 - 

භවනුය 14 497 03 24 2,078 - 

භහතද්  27 1,012 02 07 624 - 

නුය එළිඹ 05 173 02 05 338 - 

කුරුණෆර 26 777 02 10 1,089 02 

ෆ් ර 15 343 02 11 1,053 01 

යත්නපුය 26 1,409 02 10 1,135 - 

ඵදු් ර 45 1,838 02 10 1,156 - 

දභොණයහර 06 149 02 04 250 - 

අේඳහය 01 182 01 03 345 - 

එකුරල 273 9,894 29 135 13,478 04 
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4.2.2.7:    ධ්න විඩය ලළයවටශන 

 

ආර්ථික ේගලුර ලගා ලළයවටශන 

දභභ ළඩ වන ආයේබ යන රේදේ අඳනඹන ෘෂිහර්ි දඵෝ ප්රමු වු දතු සථමහඳනඹ කිරිභ 

වහ ළි හන්තහන්  වඹ ෙළක්වීභ භඟින් ඔවුන්දේ ආර්ථිඹ ඉවශ නළැංවීභ ඹ. දභහි ඉරක්ඹ 

වදේ හන්තහන්දේ ක්රිඹහශීලි වබහගිත්දඹන්, දඳොකුරු ේභහන ප්රදේලඹක් තුළින් කුඩහ ඳරිභහන 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ අැං ලදේ භස ත ැංර්ධනඹයි. ්  පිරිදේදි දත්තකින් අදේක් ෂිත ආෙහඹභ රු. 

100,000.00 කි.දභභ අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ඳෙනේ වු දතුර නිසඳහෙනඹ 2020 නවි  අඳනඹන 

ෘෂිදඵෝ ලින් අදේක් ෂිත ඇභරිහනු දඩොරර් බිලිඹන 1 ආෙහඹභ  ෙහඹත්ඹක් ඳඹනු ඇතළයි 

අදේක්හ දදර්. 

 

ලගුල: 4.2.2.3: ේගලුර ල ලගා ේකේරන අණනයන කෘෂිේ ෝග ල වංයුයය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දඵෝ ැංයුතිඹ දතෝයහනු රළබුදේ ප්රතිරහභින්දේ ළභළත්ත දභන්භ ප්රදේලදේ දේලගුණි 

දඹෝයතහඹෙ ඳහෙ යදනඹ.  ියඹලුභ ප්රතිරහභිනිඹන්  දතු හදේ ඹවඳත් ෘෂිහර්ි පුරුදු 

ව ඔවුන් ෙළන   ඳත්හදන ඹන දතු ර පරෙහයිතහ ර්ධනඹ පිළිඵ පුහුණු යන රදි. දභභ 

ධනවිඹ ළඩ වන 2016 ර්දේදි අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු විියන් වඳුන්හ දෙනු 

රළබුදේ දතු 50,000 ක් ඇති කිරිභ ඉරක් ය දනඹ. 2017 ර්දේදි දභභ ඉරක්ඹ දතු 

140,000 ක් ෙක්හ ළඩි යන රදි. යහේති නිරධහරින් ව ැංර්ධන නිරධහරින් දිසත්රික් භනා ින් දභභ 

ඉරක්ඹ හර්ථම පුයහදන ඇත. 

ේ ෝග මිරනය ේ ෝගය ණළෂ වංඛ්යාල 

ේිරිස/ පුක් 
ේිරිස 30-80 

පුක් 0-50 

කුරුඳු/ පුක් 
කුරුඳු 500-700 

පුක් 0-50 

හදික්හ හදික්හ 03-15 

යහබු යහබු 03-15 

පුක් පුක් 100 

දෝපි දෝපි 50-100 

ඳළඟිරි ඳළඟිරි 2000 

ේිරිස/ළනිරහ 
ේිරිස 30 

ළනිරහ 20 

දොයහ දොයහ 3-5 

ඉඟුරු/ ව  උඳරිභඹ 150 කි.ග්රෆ. 
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ලගුල: 4.2.2.4:   ව්ාාණනය කරන ද ේගලුර වංඛ්යාල - 2017 

 

 

 

 

ලගුල:   4.2.2.1:   ව්ාාණනය කරන ද ේගලුර වංඛ්යාල - 2017 

 

 
 

රඟහයත් 

(භෘේධි)

රඟහයත්

 (දනත්)
ේ/ පුක් කුරුඳු/පු.

හදික්

හ
යහබු පුක්

දෝ./

ේ.
ඳළඟිරි

ේ/ළ

නි.
දොයහ ව

ඵදු් ර 6,000       2,516        3,987       6,343     -       -     -   160    -    -   -   -       -      

දොශම         2,050 -            2,328             2,146          28      102       -          52       -        -        -             -            -   

ළුතය         7,500 -            8,510             7,543        287      635       -          45       -        -        -             -            -   

හ් ර       11,900 745           14,536         10,131     5,115        -         -          35       -        -        -             -            -   

ේඳව       10,000 674           7,683             8,262          16        -         -          79       -        -        -             -            -   

වේඵන්දතො         8,000 2,784        4,958             6,048     1,369        -         -        237       -        88      -             -            -   

භවනුය       13,250 1,908        8,537             6,907            1   2,825    177      310     171      -          6          48          -   

ෆ් ර       11,100 1,943        9,816           10,072        126   1,152    260        70       -        -        79           -            -   

කුරුණෆර       13,050 3,510        8,085           11,241            2      232       -        120       -        -        -             -   

භහතද්         7,100 227           6,036             5,233          60      775      56        61       -        -        -            78          -   

භහතය         8,000 815           8,947             7,336     1,509      193       -          -         -        -        -          724          -   

දභොණයහර       10,200 3,874        4,664             8,290          46        -         -        202       -        -        -             -            -   

නුය එළිඹ         5,300 1,713        3,057             3,431           -          16    449        31     778      -        -            65          -   

යත්නපුය       15,650 7,364        12,409         12,402     6,215        -         -     1,059       -        97      -             -            -   

පුත්තරභ         2,500 605           647                1,251            1        -         -          -         -        -        -             -            -   

අේඳහය         4,400 484           3,942             3,558        136        -         -        408       -        -        -             -         324 

දඳොදශොන්නරු        2,100 938           1,458             2,317          51        -         -          28       -        -        -             -            -   

අනුයහධපුය 1,900       -            1,204       708        188       -     -   308    -    -        -   -                -   

එකුරල 140,000   30,100      110,804   113,219 15,150  5,930 942   3,205 949   185  85    915       324      

මුළු එකුරල 140,904                       140,904                                                                                                                         

දිසත්රික්ඹ
ඉ
ර
ක්


 

ද


.
. රඟහයත් ඇතියන රෙ දතු ැංයහ (දතු හ අනු)
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ලගුල: 4.2.2.5: ධ්නවිඩය ේගලුර ලගා වංලර්ධ්න ලළයවටශන යටේත් ණළෂ නිකුත් කිරිම 

 

දිව්ත්රික්ෂකය 
ණළෂ නිකුත් කිරිම 

ගේමිරිව් කුරුඳු වාදික්ෂකා කරාබු පුලක්ෂ ේකෝිහ ණළඟිරි ලළනිා ේග රකා 

දොශම 79,081 17,600 380 - 3,560 - - - - 

ේඳව 260,252 9,600 - - 80,875 - - - - 

ළුතය 256,030 161,400 1,982 - 24,935 - - - - 

හ් ර 317,330 2,936,725 - - 12,670 - - - - 

භහතය 277,787 923,500 933 - 1,540 - - - 2,289 

වේඵන්දතො  190,210 762,450 - - 116,177 - 176,000 - - 

භවනුය 224,979 600.00 10,869 868 26,086 9,885 - 127 509 

භහතද්  164,155 8,022 3,744 206 78,900 20.00 - - 234 

නුය එළිඹ 101,510 - 149 1,687 14,360 46,380 - - 325 

කුරුණෆර 375,169 1,000 1,025 - 70,565 567 - - - 

පුත්තරභ 42,150 500.00 - - 6,290 100 - - - 

ෆ් ර 365,408 81,600 4,605 985 25,947 - - 1,540 - 

යත්නපුය 413,420 3,605,740 - - 219,565 - 194,000 - - 

ඵදු් ර 235,264 - - - 40,855 - - - - 

දභොණයහර 330,055 24,700 - - 91,690 - - - - 

අේඳහය 118,444 75,200 - - 69,040 - - - - 

අනුයහධපුය 74,948 25,500 - - 6,340 - - - - 

දඳොදශොන්නරු 20,296 108,750 - - 32080 - - - - 

එකුරල 3,846,488 8,742,887 23,687 3,746 921,475 56,952 370,000 1,667 3,357 

 
13,970,259 
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4.2.3:    අණනයන කෘෂිකර්මාන්ත ප්රලර්ධ්න ලළයවටශන 

දභභ ළඩ වදන් මලි ඳයභහර්ථමඹ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ඳහර්ලරුන් අතය ගුණහත්භබහඹ 

පිළිඵ ෙළනුත් කිරිභ ව ප්රර්ධනඹ වහ කුළුඵඩු  උෙයහන පිහිටුවීභඹ. දභභ අයමුණින්, 

ඳහර්ලරුන් ෙළනුත් කිරිදේ ළඩ වන් ව භහතද්  ව ෙළ් පිටිදේ පිහිටි අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තු  අඹත් කුළුඵඩු උෙයහන ර ඹටිතර ඳවසුේ ැංර්ධන ළඩ වන් ළරසුේ දරිණි.  

තෙ, අඳනඹන ෘෂිදඵෝ දොවින් ලිඹහඳදිැංචි කිරිදේ ළඩ වනක්ෙ ආයේබ යන රදි. තහක්ණි 

ළ ළු දවේතුදන් ඹටිතර ඳවසුේ ැංර්ධනඹ ඉටුය ත දනොවළකි විඹ. දශ ප්රර්ධන 

ළඩ වදන් ප්රතිඹ ගු 4.2.3.1 හි ෙක්හ ඇත. 

 

ලගුල:   4.2.3.1:    ේලෂඳ ප්රලර්ධ්න ලළයවටශේන් ප්රගයය 

ලයාණෘයය ්රියාකාරකම ප්රගයය 

3.1)කුළුඵඩු උෙයහන 

ැංර්ධනඹ කිරිභ 

කුළුඵඩු උෙයහන ැංර්ධනඹ  
 ෙළ් පිටිදේ ෙළන  ඳත්නහ 
රනහහයඹ ව හර්ඹහලීඹ 
දොඩනළගි් ර අලුත්ළඩිඹහ කිරිභ 

ේපර්ණ ය ඇත. 

3.2) දොවින් ලිඹහඳදිැංචි කිරිභ  දොවින් ලිඹහඳදිැංචිඹ 
දොවින් 6,814  ලිඹහඳදිැංචි 

යන රදි 

3.3) දශහභ  ඳවසුේ 

ළඳයීභ 
දශහභ  ඳවසුේ ළඳයීභ 

ළඩ වන් 8ක් ේපර්ණ ය 

ඇත.  

3.4) දශ ප්රර්ධනඹ දශ ප්රර්ධනඹ 

ළඩ වන් 2ක් ේපර්ණ ය 

ඇත. (කුරුඳු භැංරයඹ ව 

භවනුය ෙශහ භහළිහ  

කුළුඵඩු පජහ කිරිදේ උත්ඹ)  

3.5) අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ර 

ගුණහත්භඹ ර්ධනඹ කිරිභ 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ර ගුණහත්භඹ 

ර්ධනඹ කිරිභ 
දතතභන භහඳ 75 ක් දඵෙහ 
වරිනු රළබිණි. 
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4.2.4: ආංශික නලයකරණ ලළයවටශන 

4.2.4.1.    අණනයන කෘෂිේ ෝග කා නික ගේමාන වා්ාණනය කිරිම 

ශ්රී රැංහදේ නිසඳහදිත කුළුඵඩු විවිධ අන්තර්ජහති දශඳර්  ර  අඳනඹනඹ යනු රඵන අතය 

විදලේදඹන්භ, ර්තභහනදේදි ැංර්ධිත ය ර ඳහරිදඵෝගිදඹෝ හඵනි නිසඳහෙන ිරදි ළනිභ  

ඩහත් ළරකිලිභත් දති. ශීඝ්රදඹන්  දනසන දරෝ දශඳර තත්ඹන් වහ භ භඳහත වීභ  නේ 

අඳදේ කුළුඵඩු නිසඳහෙඹන්  ඔවුන්දේ ලය විෙයහත්භ බහවිතහන් දනස කිරිභ  ියදුනු ඇත. 

ලගුල:   4.2.4.1:    කා නික කෘෂිකර්ම ගේමාන ව්ාාණනය කිරිේේ ප්රගයය 

ලයාණෘයය ්රියාකාරකම ප්රගයය 

4.1) හඵනි ෘෂි 

ේභහන සථමහපිත කිරිභ 
4.1.1) දයෝඳණ ද්රය ළඳයීභ 

දවක් ඹහය 24.3 ක් වහ 

ඳළශ නිකුත් කිරිභ 

4.1.2) හේප්රෙහයි ඉඩේ හඵනි 

හ ඉඩේ ඵ  ඳරිර්තනඹ කිරිභ 

වහ ආදඹෝජන ආධහය ළඳයීභ 

දවක් ඹහය 142.6  

4.1.3) හඵනි ේභහන 

වතියණඹ 

අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තු ඹ දත් 

ැංවිධහන 30ක් ලිඹහඳදිැංචි 

යන රදි. 

4.1.4) හධහයණ දශ රකුණ 

(fair-trade logo) ඹ දත් හඵනි 

ේභහන වතියණඹ  

හධහයණ දශ 

වතියණඹ වහ දොවි 

ැංවිධහන 5ක් සෙහනේ විඹ. 

4.1.5) ඳහර්ලරුන් වහ න 

පුහුණු ළඩ වන් (ඵදු් ර, හ් ර, 

යත්නපුය ව ෆ් ර) 

ළඩ වන් 3ක් ේපර්ණ ය 

ඇත. (ඵදු් ර, යත්නපුය ව 

ෆ් ර) 

4.1.6) හඵනි ෘෂිර්භදේ මලි 

භහර්දෝඳදේල වහ අත්දඳොත් ව 

උඳදෙස ැංග්රව පිළිදඹර කිරිභ 

අත්දඳොත් 5000 ක් මුද්රණඹ 

යන රදි. 

4.1.7) ඳහරිරි වරිත ේභහන වහ 

දොවින් දතෝයහ ළනිභ ව ලිඹහඳදිැංචි 

කිරිභ 

දොවින් 2000 ක් ලිඹහඳදිැංචි 

යන රදි. 

 

 

4.2.4.2:   ණාර්ලකරුලන් අතර යශ කෘෂිකාර්මික පුරුු  (GAP ) වශ යශ නි්ණාදන පුරුු  (GMP) 

නනප්රිය කරවීම 

ඳතින ඳසු අසනු පිරිළසුේ භධයසථමහන ර ප්රිතිඹ ඉවශ නළැංවීදේ අයමුණ ඇති, අදේක්ෂිත 

භනා භ  රිරන දර තභන්දේ පිරිළසුේ ක්රභදේෙඹන් ළඩිදියුණු ය ළනිභ වහ එභ භධයසථමහන 
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හිිඹන් දිරි න්න රදි. ඉවත ළඩ වන ඹ දත් ඹවඳත් නිසඳහෙන පුරුදු ර  අෙහශ ප්රිතින්  

ළශදඳන අයුරින් පිරිළසුේ භධයසථමහන 14 ක් ළඩි දියුණු යන රදි. 

ලගුල:   4.2.4.2    යශණත් කෘෂිකාර්මික පුරුු  (GAP) වශ යශණත් නි්ණාදන පුරුු  (GMP)  ිහළි ඳ 

මධ්යව්ාාන ිහිටුවවීේේ ප්රගයය  

ලයාණෘයය ්රියාකාරකම ප්රගයය 

4.2) අඳනඹන ෘෂිදඵෝ 

ඳහර්ල රුන් අතය 

ඹවඳත් ෘෂිහර්ි පුරුදු 

(GAP) ව ඹවඳත් 

නිසඳහෙන පුරුදු (GMP)  

ජනප්රිඹ යවීභ 

4.2.1) ඳහර්ලරුන්දේ ෙළනුභ 

ව කුරතහ ර්ධනඹ කිරිභ 

වහ ෙළනුත් කිරිදේ ව පුහුණු 

ළඩ වන් දභදවඹ වීභ 

ළඩ වන් 5 ක් ේපර්ණ 

යනු රළඵ ඇත.  

4.2.2) ඹවඳත් නිසඳහෙන පුරුදු 

ේඵන්ධදඹන් වති යනු 

රළබු පිරිළසුේ භධයසථමහන 

(වතියණ පිරිළඹ) 

සථමහඳනඹ කිරිභ 

වතියණඹ වහ 
භධයසථමහන 14 ක් සෙහනේ යන 
රදි. 

 

4.2.4.3:   උචිත තාක්ෂණය භාිඩතේයන් අණනයන කෘෂිේ ෝග ල ගුණාත්මය දියුණු කිරිම 

ලගුල:   4.2.4.3    උචිත තාක්ෂණය  ාී ේේ ප්රගයය 

කුරුඳු වළකසුේ මධ්යව්ාාන/ ඒකක 

දිව්ත්රික්ෂකය 

මධ්යම කුයා 

නිර්ේද්ශිත 

වංඛ්යාල 

ේගවීේ වඳශා 

අනුමත වංඛ්යාල 

නිර්ේද්ශිත 

වංඛ්යාල 

ේගවීේ වඳශා 

අනුමත වංඛ්යාල 

ේගලන ද 

වංඛ්යාල 

ේඳව   3 3 2 

ළුතය 4 4    

හ් ර   10 10 9 

භහතය 1 1 13 9 6 

භහතද්    2   

කුරුණෆර 1 1    

යත්නපුය   1 1 1 

දභොණයහර   1   

එකුරල 6 6 30 23 18 

 

 



37 
 

4.2.4.4:    වන්නිේේදන ක්ෂේේත්රේේ  වංලර්ධ්නය 

න්නිදේෙන වහ භහධය අැංලඹ ක්රිඹහත්භ න්දන් අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු විියන් යදන 

ඹනු රඵන අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ප්රර්ධන ක්රිඹහහයේ ඉවශ නළැංවීභ වහඹ. දභභ අැංලදේ ප්රධහන 

කීභ නුදේ න තහක්ණඹ, ඳර්දේණ දොඹහළනිේ ව ෙළනුභ ගුන් විදුලිඹ, රඳහහිනිඹ ව 

මුදිත් ය භහධය ළනි ජනභහධය ඔසදේ ඳහර්ලරුන්  දඵෙහ වළරිභයි. 

ලගුල:   4.2.4.4:    වන්නිේේදන අංේේ ප්රගයය 

්රියාකාරකම ප්රගයය 

මුද්රිත භහධය අත්ඳත්රිහ 220,000  ක් ියැංවර, දෙභශ, ව ඉැංග්රීිය බහහන්දන් 

මුද්රණඹ ය භවජනතහ  දඵෙහවරින රදි. 

විදලේ ප්රෙර්ලන ව දනත් උත් ර  විලහර ආෘතිදේ 

පුරු ළරසුේ ය මුද්රණඹ යන රදි. 

දිනිණ පුත්ඳදත් අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ිර ණන් ඳශ කිරිභ 

ඳශ යන රෙ දශ ෙළන්වීේ ප්රභහණඹ - 52 

විෙයෘත් භහධය - රඳහහිනිඹ 

 

භහදේ 2න ව 4 න ියකුයහෙහ දිනඹන්හි දි ඳ..6.00   

රඳහහිණි නහලිහ ඔසදේ “ළඟවුනු වනු” ළඩ වන 

විහලනඹ යන රෙ ළඩ වන් ැංයහ -24 

සහධීන රඳහහිණි නහලිහ ඔසදේ “යන්භසු උඹන” 

ළඩ වන 

විහලනඹ යන රෙ ළඩ වන් ැංයහ - 6 

අන්තර්ජහති ේිරිස ප්රජහදේ මුළු වහ හර්තහ 

ළඩ වන් 2 ක් නිසඳහෙනඹ දරිණි. 

නිසඳහෙනඹ යන රෙ රඳහහිණි දශ ෙළන්වීේ ැංයහ - 11 

කුරුඳු ව ේිරිස ර පරෙහයිතහ ර්ධනඹ ව බුබුළු දනලීභ 

පිළිඵ රඳහහිණි දශ ෙළන්වීේ නිසඳහෙනඹ යන රදි. 

විෙයෘත් භහධය - ගුන්විදුලිඹ 

 

“ය ජනනි” ළඩ වන ෆභ දනසුයහෙහභ ඳ..4.00   

ඳුය  දේඹ (FM 107.3) ඔසදේෙ, ඳ.. 4.30   රුහුණු දේඹ 

(F.M.107.3), දශ දේඹ (F.M.94.3), යජය  දේඹ 

(F.M.107.3),ඹම දේඹ (F.M.90.1) ඔසදේෙ යනු රඵන 

එය විහලඹ 

විහලනඹ යන රෙ ළඩ වන් ැංයහ -43 

අයි.ටි.එන්.F.M 93.5 ව 93.7 ඔසදේ ෆභ ඉරිෙහභ- “ය 

භැංජරි” ගුන් විදුලි ළඩ වන  

සඳයිස ස හර් විදනෝෙජන ළඩ වන 

ප්රචහයඹ යන රෙ ළඩ වන් ැංයහ - 44 

ෘෂි එෂස.එේ. ගුන් විදුලි ළඩ වන - දබ් විහලඹක් 

ප්රචහයඹ යන රෙ ළඩ වන් ැංයහ - 20 

ප්රෙර්ලන 
ප්රෙර්ලන 11  වබහගි විඹ. 

ප්රෙර්ලන කුටි ළරසුේ ය ඉවත සථමහනඹන්හි වි යන රදි. 
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4.2.4.5:    ේලනත් ලළයවටශන් 

ිමේම්ව ලගා කිරිේේ ලළයවටශන 

දභභ ළඩ වන ආයේබ යන රේදේ ග්රහිඹ අැංලඹ දත බිේභ්  හදේ තහක්ණඹ අත්ඳත් ය 

ළනිභ වහ ඳවසුේ ළඳයීභ ව බිේභ්  භඩු සථමහපිත කිරිභ  වහ ආදඹෝජන ආධහය ේඳහෙනඹ 

තුළින් ආර්ථිඹ ඉවශ නළැංවීභ වහඹ. දභභ ළඩ වන වහ අයමුේ  ළඳයීභ ප්රහථමි ර්භහන්ත 

අභහතයහැංලඹ භඟින් ියදුවු අතය එඹ ක්දේදත්රේ ක්රිඹහත්භ කිරිභ අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ 

යහේති හර්ඹ භණ්ඩරඹ විියන් ියදුයන රදි. 2017 ර්දේදි බිේභ්  හ ෘව ඒ 212 ක් සථමහඳනඹ 

යන රදි. 

 

අන්නාසි ලගා ලළයවටශන 

දභභ ළඩ වන ප්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයහැංලඹ විියන් අයමුේ  දඹොෙහ ආයේබ යන රේදේ 

අන්නහිය ර අඳනඹන ඳරිභහ ව ඉන් උඳඹන ආෙහඹභ ඉවශ නළැංවීභ  වහ හරුන්දේ ආෙහඹභ 

ළඩිකිරීදේ ඳයභහර්ථමදඹන්ඹ. එඹ ක්දේදත්රදේ ක්රිඹහත්භ කිරිභ අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ 

යහේති හර්ඹභණ්ඩරඹ විියන් ඉටු යන රදි. අන්නහිය හ ළඩ වදන් ප්රතිඹ 4.2.4.5. ගුදේ ෙක්හ 

ඇත. 

 

ලගුල: 4.2.4.5:  අන්නාසි ලගා ලළයවටශේන් ප්රගයය 

දිව්ත්රික්ෂකය තලාන් වංඛ්යාල ලණවරිය 

(ේශක්ෂ.) 

වශභාගි වු  

ේග ිඩන් 

වංඛ්යාල 

ලණවරිය 

(ේශක්ෂ.) 

 

කුරුණෆර 25 21.5 47 36.25 

 

ේඳව 09 8.5 80 68.5 
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5. ණර්ේේණ අංය

5.1:   ණර්ේේණ අංේේ තාක්ෂිවක ්රියාකාරීත්ලය ශා වංිඩධ්ානය 

අතිදර් අධයක් ජනයහ්  (ඳර්දේණ) දේ අධීක්ණඹ ඹ දත් ක්රිඹහත්භ න ඳර්දේණ අැංලඹ  

අඳනඹන ෘෂිර්භ දඵෝ පිළිඵ ඳර්දේණ ඒඹ ආර්ථි ඳර්දේණ ඒඹ වහ ඳළරෆටි 

ැංයක්ණ ඒඹ ඹන ප්රධහන ඒක් තුනක් අඹත් දේ. අඳනඹන ෘෂි දබෝ ර නිසඳහෙනඹ, 

පරෙහයීතහඹ වහ ගුණහත්භ බහඹ ළඩි දියුණු යනු පිණි දොවීන්දේ ළ ළු විඳීභ වහ භධයභ 

ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ වහ උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහන වඹක් විියන් දඹෝය තහක්ණඹ ැංර්ධනඹ 

කිරීදභහි රහ අන්ඩ නිඹළළී ියටියි. දභභ ඳර්දේණ භධයසථමහන පිහි හ ඇති සථමහන වහ ඒහ භගින් ියදු 

දදයන හර්ඹන් ඳවතින් ෙළක්දේ. 

 භධයභ ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, භහතද්  - අඳනඹන ෘෂි දබෝ පිළිඵ ඵහුවිධ ඳර්දේණ

 යුතු (කුරුඳු, ියදට්රොදන් රහ වහ බුරත් පිළිඵ වළය)

 ජහති කුරුඳු ඳර්දේණ වහ පුහුණු භධයසථමහනඹ, ඳදරෝ පිටිඹ, භහතය - කුරුඳු වහ

ියදට්රොදන් රහ පිළිඵ ඵහුවිධ ඳර්දේණ  යුතු වහ පුහුණු ළඩ වන.

 බුරත් ව අතුරුහ ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, නහයේභර - දඳෝ  ව බුරත් භඟ අඳනඹන

ෘෂි දබෝ අතුරුහ පිළිඵ ඳර්දේණ  යුතු.

 ඳ  දයෝඳණ විෙයහහයඹ වහ භධයභ ඳළර තහන, ් පි  - ඳ  දයෝඳණ ඳර්දේණ වහ ලහ

ප්රචහයණඹ වහ ඳළශ නිසඳහෙනඹ.

 උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, කුන්ඩහද්  - ප්රධහන දර දොදෝහ, කිතු් , ඉඟුරු, ව ව

පිළිඵ ඵහුවිධ ඳර්දේණ  යුතු.

 උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, නි් රම - විවිධ හ ඳේධති පිළිඵ ඳර්දේණ

 උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ, ෙළ් පිටිඹ - හඵනි හ ව කුළුඵඩු උෙයහනඹ.

 ආර්ථි ඳර්දේණ ඒඹ, ප්රධහන හර්ඹහරඹ, දේයහදෙණිඹ - ආර්ථි විෙයහ ව අදරවියණඹ

පිළිඵ ඳර්දේණ.

ප්රධහන ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ ව ඳළශෆටි ආයක්ණ ඒඹ, භහතද්   අධයක් (ඳර්දේණ) ඹ දත් 

ක්රිඹහත්භ දේ. කුරුඳු ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ ව බුරත් ඳර්දේණ භධයසථමහනඹෙ අධයක් 

(ඳර්දේණ)රුන්දේ අධීක්ණඹ  ඹ දත් ක්රිඹහත්භ න අතය, අදනක් උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහන 

අෙහර ඳර්දේණ නිරධහරීන් ඹ දත් ඳහරනඹ දේ. 

ේ යධහන ඳර්දේණ භධයසථමහනදේ වහ අදනකුත් උඳ ඳර්දේණ භධයසථමහනඹන්හි 2017 දර් 

ක්රිඹහත්භ යන රෙ ඳර්දේණ යහඳෘතිර ප්රතිඹ, දබෝඹ වහ අැංලඹ  අෙහර ඳවත ඳරිදි දේ. 



40 
 

5.2:    2017 ලර්ය ුරෂ අණනයන කෘෂි ේභෝග වේ න්ධ් ණර්ේේණල ප්රගයය 

5.2.1:   කුරුඳු 

ය ිඩදයා ශා ේ ෝග ලළඩිදියුණු කිරිම. 

පීරිව් කුරුඳු ල ඉශ ගුණාත්මක ක්ෂණ ශා ේතෝරාගත් කුරුඳු ප්රේේදයන් (ශ්රී ගළමුණු ශා ශ්රී ිඩනය) වමග 

ඇගයීමට ක්ෂ කිරීම වශ වළවඳීම 

හ් ර දිසත්රික්දේ කුරුඳු හරුන් විියන් “පීරිස කුරුඳු” ලදඹන් නේය ඇති දභභ ප්රදදෙඹ ෘජු 

ලක්තිභත් , දිගු පුරුක්, දයෝ ඳළවළඹ  හුරු යන්න් දුඹුරු ර්ණදඹන් දවබි දඳොතු ව ර්ඹ පුයහභ 

දඳොතු ළරවීදේ වළකිඹහ ළනි ඉවශ ගුණහත්භ රක්ණ දඳන්නුේ යයි. එඵළවින් දභභ අධයඹනඹ 

ියදුදරුදණ් ශ්රී ළමුණු වහ ශ්රී විජඹ ළනි දතෝයහත් ප්රදදෙඹන් භ ැංන්ධනඹ යින් දභභ 

ප්රදදෙදේ ඇති ඉවශ ගුණහත්භ රක්ණ වඳුනහළනීභ  ව ඇයීභ ත් අනහත කුරුඳු ප්රදදෙ ළඩි 

දියුණු කිරීදේ ළඩ  වන් රදී “ පීරිස කුරුඳු” දඹොෙහළනීදේ වළකිඹහ දොඹහ ඵළලිභ ත් ඹ. දභදතක් 

ියදු ය ඇති නිරීක්ණර  අනු දභදතක් දතෝයහ ඇති ේ යදදෙ දනත් ප්රදදෙඹන් වහ න ශ 

දතෝයහත් ෙර්ලඹන්දන් (A1) ළඩි අසළන්නක්, විලහර ර්ධන විරහලඹක්, දයෝ ව ඳළිදඵෝධ 

වහනිර අඩු ග්රහහිතහඹක් ව දිගු පුරුක් හිත ෘජු ක් ඇති ඵ ප්රතයක් විඹ. දභභ දතෝයහත් 

ෙර්ලදේ  හභහනය විඹළි දඳොතු අසළන්න ග්රෆේ 183 ක් විඹ.    

   

ඉශෂ ගුණාත්මක ක්ෂණ ලලින් ේශිම උවව් ප්රේේද  

ඉවශ ගුණහත්භ රක්ණ ලින් දවබි උස ප්රදදෙ නිසඳහෙනඹ කිරීභ වහ දතෝයහත් කුරුඳු 

ප්රදදෙඹන් අතය දෙමුහුේ ක්රිඹහලිඹ  තුළින් දෙමුහුන් ඳළශ 46 ක් නිසඳහෙනඹ ය ක්දේත්රදේ සථමහපිත 

යන රදී. ඳළශ ඳරීක්ණදඹන් ව ඇයීදභන් ඳසු නිර්දේශිත ලය විෙයහ බහවිතහන් ඹ දත් ළඩිදුය 

ඇයීභ වහ උස රක්ණ  (ළඩි දඳොතු, අසළන්න ව ඳළිදඵෝධ ව දයෝර අඩු තීෘතහ) ලින් 

යුත් ෙර්ලඹන් තුනක් දතෝයහන්නහ රදී.  

 

කුරුඳු ේණ ත්ේත් ඇය ලළලිමය ලයනය  

කුරුඳු දඳොතු ඳ  තුශ ඇති ළළිභඹ ඹනඹ ඇතිවීදේ මලි ඳෙනභ වඳුනහළනීභ වහ දේ විවිධ 

දේරීේ භනා ේරදී ප්රිතිදඹන් යුතු ඳළශ දර ශ්රී ළමුණු ප්රදදෙඹ රින් එඹ  න්න්ෙනහත්භ 

ඵරඳෆභ  රක්ව දඳොතු හේඳ්  ර මුළු  මරද්රය ප්රභහණඹ තීයණඹ යන රදී. රඵහත් ප්රතිපර ර  

අනු ප්රතයක් වදේ ශ්රී ළමුණු ප්රදදෙඹ  ඩහ ළලිභඹ ඹනඹකින් යුත් දඳොතු ඳ  ර ළඩි ළ් ියඹේ 

ප්රභහණඹක් අඩැංඟුන ඵත් එඹ දේ දභෝයහ ඹහභත් භ ළඩි න ඵත්ඹ. ශ්රී ළමුණු ප්රදදෙඹ  ඩහ 

දනොදේර ළලිභඹ ඹනඹකින් යුත් න් (විසේබඹ ද. මී. 2  ළඩි) ඇලුිනිඹේ, දඳො ෆියඹේ, 

දෝඩිඹේ, ඹඩ ව දොඳර් ප්රභහණඹ ළඩි ව අතය භළේනීියඹේ ප්රභහණඹ අඩු විඹ. දේරීභත් භ ශ්රී 

ළමුණු ප්රදදෙදේ දඳො ෆියඹේ ව දෝඩිඹේ ප්රභහණඹ දනස දනොවීඹ. දදේ වුෙ එඹ ඵරඳෆභ  රක්ව 
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ඳළශර ළරකිඹ යුතු අඩුක් දඳන්ව අතය අඩු භනා ේ රදී එඹ ආන්න ලදඹන්  නිඹතඹක් 

ඳළතිණි. එදේභ, ඵරඳෆභ  රක්ව ඳළශර ඇලුිනිඹේ, ඹඩ ව දොඳර් භනා ේ දේරීභත් භ අඩුව 

අතය ශ්රී ළමුණු ප්රදදෙදඹහි දේරීභත් භ ළරකිඹ යුතු විචරනඹක් ෙක්න  දනොවීඹ.ශ්රී ළමුණු 

ප්රදදෙදඹහි භළේනීියඹේ භනා භ ළරකිඹ යුතු දර අඩුවිඹ. දදේ දතත් ඵරඳෆභ  රක්ව ඳළරෆටිර 

එඹ ඉවර භනා ේරදී ආන්න ලදඹන් නිඹතඹක් ඳළතිණි. 

 

ණළෂෑටි ේශෝේමෝනල ිඩිඩධ් වාන්ද්රල  ණෑම  

කුරුඳුර මු්  ඇදීභ ව අතු ළඵලි ර ර්ධනඹ දදයහි ඳළශෆටි දවෝදභෝන ර විවිධ හන්ද්රණ (IBA 

ව NAA) ඇතියන ඵරඳෆභ විභර්ලනඹ කිරීභ වහ ඳර්දේණඹක් ියදුයන රදී. IBA (Indole -3-

butyric acid) ව NAA (Naphthalene acetic acid) මු්  ඇදීදේ දවෝර්දභෝන දර බහවිතහ යන රෙ 

අතය භනා ේ 06  හන්ද්රණ (IBA ව NAA 0, 200, 400, 600, 800, 1000ppm) ඳරීක්ණඹ  

රක්යන රදී. දභභ ඳරීක්ණදේ ප්රථිඳර රහ ඵරන වි  IBA ව NAA හි  0 - 1000ppm ඳයහදේ 

හන්ද්රණදඹන් කුරුඳු ර මු්  ඇදීභ දවෝ අතුළඵලිර ර්ධනඹ දදයහි ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති 

දනොයයි. එදේභ IBA ව NAA (0 – 1000ppm) ර අන්තර් ක්රිඹහපරඹ කුරුඳුර අතුළඵලි ර්ධ 

ප්රචහයණඹ දදයහි ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති දනොයයි. 

 

ණාංශු ශා ාක ේණෝණය 

ලින් දඩොරභයිනා නිර්දේලඹ ව 500kg ha-1 වහ න වි  දඩොරභයිනා 750kg ha-1 ඵළගින් දඹොෙන වි  

කුරුඳු හදදයන ඳසර ඳහැංශු pH අඹ ඉවර ඹයි. 

 

අඩි  4x3 ඳයතයඹක් ව කුරුඳු ඳළශ දේළි තුනකු අතය භළදින් ේලිරිසීඩිඹහ දේලි දෙක් (ඳහහින රෙ 

ේලිරිසීඩිඹහ අතු ක්දේත්රඹ  එතුයන රදී) ඇති නිර්දේශිත යහඹනි දඳොදවොය ප්රභහණදඹන් අඩක් 

(අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු නිර්දේලඹ) දඹොෙහ කුරුඳු හය ර් වඹකින් ඳසු   1277.9 kg 

ha-1  විඹළි දඳොතු අසළන්නක් රළබිණි. දභභ අසළන්න නිර්දේශිත යහඹනි දඳොදවොය භහත්රහ 

(1203.2 kg ha-1) දඹොෙහ කුරුඳු හය රඵහන්නහ අසළන්න  ඩහ ළඩිඹ. 

හය ර් දෙකින් ඳසු, නයිට්රජන් (N) 143kg ක්ෙ, ් ෂර් (S) 163.5kg ක්ෙ රඵහදෙන 

ඇදභෝනිඹේ ් දෂේනා  675kg/ha  ව නයිට්රජන් 64 kg ක් රඵහ දෙන යරිඹහ 139kg/ha  කුරුඳු 

දඳොදවොය ිරණඹ දඹොෙහ කුරුඳු හ කිරීදභන් යරිඹහ දවෝ ඇදභෝනිඹේ ් දෂේනා ඳභණක් දඹොෙහ  

නිර්දේශිත නයිට්රජන් භහත්රහ රඵහදීදභන් හදදයන කුරුඳු ර  ඩහ ළඩි ඳළශ උක් හර්තහ විඹ. 

 1066-8.05 ඳයහදඹන් යුතු විවිධ pH භනා ේ ඹ දත් කුරුඳු ඳළශ ර ර්ධන හර්ඹපරඹ අවුරුේෙ 

හරඹක් ෙක්හ ඳළශ තහදන්දී නිරීක්ණඹ යන රදී. ඳරීක්ණ හරඹ තුර අභ pH  දන හර්තහ ව 

pH අඹ 5.04 දී ඳළශඹ ළඩිභ උ හර්තහ විඹ.  ආයේබ pH අඹ 1.66ක් ව උඳරිභ pH අඹ 3 දර 

හර්තහව කුරුඳු ඳළර ර ජි හරඹ භහ අ ක් විඹ . 
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ාක ආරක්ෂණය 

කුරුඳු කරු වහ ප්රලසථම අඳනඹන ගුණහත්භඹක් රඵහළනීභ වහ ඒහ විවිධ උසණත් ව හදේක් 

ආර්ද්රතහ (RH ) ැංරන (15 0C/ 45% RH, 15 0C/ 60% RH, 30 0C/ 30% RH ව 30 0C/ 60% RH) 

ඹ දත් දින 0, 3, 7 ව 14 ක් ඵඩහ ය තඵන රදී. 15°C ව 30% RH ඹ දත් දින තුනක් කරු ඵඩහ 

ය තළබීභ කුරුඳු කරු අඳනඹනඹ  දඳය ඇසුරුේ කිරීභ වහ ප්රලසථම තත්ඹ රඵහ දුන්දන්ඹ.15°C 

උසණත්ඹක් ව 60% හදේක් ආර්ද්රතහඹක් ඹ දත් දිලීය ව ඵළක්ීරරිඹහ ීව ප්රජහ ර්ධනඹ දින 14 

ක් ඇතුශත අඩු විඹ. 

කුරුඳු දඳොත්ත යළුවීදේ දයෝඹ ආහදිත කුරුඳු දඳොතුර දබෞති රක්ණ භවයක් න තළලීදේ 

හරඹථම දඳොතුර කනභ, දත්  ප්රභහණඹ ආදිඹ දයෝදේ විවිධ තීෘතහ භනා ේ රදී ඳරීක්ණඹ  

බහජනඹ යන රදී. දයෝඹ උත්න්න ත්භ තළලීභ  න්නහ හරඹෙ ළඩිවිඹ. හභහනයදඹන් 

නිදයෝයභත් දඳොත්තක් ආහදිත දඳොත්ත  ඩහ කනින් යුක්තඹ. දඳොත්දත් කනභ දයෝඹ 

උත්න්න දත්භ ක්රභක්රභදඹන් ළඩිවුත් නීදයෝය දඳොත්ත කනභ ඉක්භහ දනොඹයි. දඳොත්ත 

යළුවීදේ දයෝඹ ආහදිත දඳොත්ත දඳොතු දත්  ප්රතිලතඹ ක්රභක්රභදඹන් 60% ක් ෙක්හ ළඩින අතය 

60% න් ඳසු දත්  ප්රභහණර භෙ අඩුවීභක් ෙක්න  රළදබ්. එඹ දඳොත්ත යළුවීදේ දයෝදේ මු්  

අධිදේදී දඳොත්ත යළුවීදේ  දයෝඹ  එදයහි ඇතින අබයන්තරි ප්රතික්රිඹහක් විඹ වළකිඹ. එදවත් 

ඉවරභ දත්  ප්රභහණඹ අඩැංඟු වී ඳළතිදේ නිදයෝය දඳොතුරඹ. 

 ඳළශ ර්ධනදේදී දභන්භ කුරුඳු ර තහන් ඳළිදඵෝෙ ව දයෝ ශභනහයණඹ වහ මුහුදු ජරදේ 

විවිධ හන්ද්රන හඵනි ද්රය  (දොභ දඳොදවොය ව ඳණු දඳොදවොය) භවයක් භ ඳරීක්ණඹ  

රක්යන රදී. දොභ දඳොදවොය භ මුහුදු ජරඹ 1% ක් දඹදීභ  ළරකිඹ යුතු ළඩි ර්ධනඹ  (ඳළශ 

උ) ව අඩු ඳළිදඵෝධ ව දයෝ (ඳත්ර අැංඟභහයඹ, ඳත්රර ළටිති ව ඳළශ භළක්හදේ වහනි) 

යහේතිඹ  දවේතුන ඵ දොඹහන්නහ රදී.  මුහුදු ජරඹ දනොභළති දොභ දඳොදවොය ව ඳණු 

දඳොදවොය ඳභණක් දඹදීභ ැංන්ධන භනා භ  (තහන් දඳොදවොය ිරණඹ භ ජරඹ ඳභණක් ) ඩහ 

ළඩි ර්ධන හර්ඹ පරඹක්ෙ අඩු ඳළිදඵෝධ ව දයෝ යහේතිඹ ෙ දවේතුවිඹ.  

 

ණසු අව්ලනු තාක්ෂණය 

මලික ිහරිවළකසුේමන් ණසු අගය දාමේේ ව්ාර ුරන අතර කුරුඳු කූරුල ගුණාත්ම ණරාමිතීන් ිහළි ඳල 

අධ්යනය  

භහතය දිසත්රික්දේදී අඹ ෙහභ ක්රිඹහලිදේ මලි පිරිළසුදභන් අනතුරු කුරුඳු කරුර ගුණහත්භ 

ඳයහිතීන් දොවීන්, එතුයන්නන් ව අඳනඹන රුන් ඹන භනා ේ තුනදී ඳරීක්හ  රක්යන 

රදී. භනා ේ තුන අතය 0.05 දදිය භනා දේදී දතතභන ප්රභහණ ව ් ෂර් භනා ේ ළරකිඹ යුතු දර 

දනස විඹ. 0.05 දදිය භනා දේදී භනා ේ තුන අතය හසඳශීලී දත්  ප්රභහණඹ, මුළු අළු ප්රභහණඹ, 

අේරර අද්රහය අළු ප්රභහණඹ ළරකිඹ යුතුදර දනස දනොවීඹ. දොවිඹහදේ ව එතුයන්නහදේ 
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භනා භ රදී අඩැංඟු ජර ප්රභහණඹ ශ්රී රැංහ ප්රිතියණ පිරිවිතය (81:2010) සීභහෙ ඉක්භහ තිදබ්. භනා ේ 

තුනභ ශ්රී රැංහ ප්රිතියණ පිරිවිතයඹන්හි (81:2010) අේරර අද්රහය අළු ප්රභහණර සීභහ ඉක්භහ 

තිදබ්. භනා ේ තුදන්දීභ කුරුඳු කරු ෘමීන්දන් දණඹ  ඳත් තිබ අතය දොවිඹන්දේ ව 

එතුයන්නන්දේ භනා ේරදී, කුරුඳු කරු ක්ෂුද්ර ීවවී අඳවිත්රණඹ  රක් තිදඵනු ෙක්නහ රදී. අඩුභ 

ෘමීන් වහ ක්ෂුද්ර ීවවී ැංයහ අඳනඹන රුහදේ භනා දේදී ඇතිවී තිබුනත් කුරුඳුර ් ෂර් 

අදලේඹන් වමුවදේ අඳනඹන රුහදේ භනා දේදී ඳභණි. එඵළවින් ෘමීන් වහ ක්ෂුද්ර ීවවීන් ැංයහ 

අඩු කිරීභ වහ අඳනඹන රුන්  යහඹනි ක්රභඹ බහවිතහ යන ඵ නහථම දේ. 

 

කුරුඳු ලීේේ වශ කුරුඳු කුරුුවල ේත්ව ප්රමාණය  

කුරුඳු ලීදේ ව කුරුඳු කුරුටු ර අඩැංඟු දත් ර ගුණහත්භඹ ව ප්රභහණඹ පිළිඵ විභර්ලනඹක් 

ියදුයන රදී. දත්  ප්රභහණදඹන් 0.08% ක් ඳභණ කුරුනාදනා අඩැංඟු තිබ අතය කුරුඳු ලීදේ ළරකිඹ යුතු 

දත්  ප්රභහණඹක් අඩැංඟු දනොඳළතින. කුරුඳු කුරුනාදනා ඉයුජිදනෝ්  ළඩිභ ප්රභහණඹක් (18.00 %) 

අඩැංඟු තිදඵනු ෙළකිඹ වළකි විඹ.  

 

ේණ ුරල ඝනකම අනුල කුරුඳු ේරේිවගතකිරීම  

න රෙ කුරුඳු කරු   දරේණි 9 වහ එක්  එක්   දරේණිදේ  අඩැංගු  දඳොඩි  (ඇතුරත පියවුේ) වහ දොපු 

(පි  ය)  ඵය අනු කුභන ප්රතිලතඹක්  අඩැංගු  දේෙ   ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ ියදුයන රදී. 50% දර 

භ අඹන් දඳොඩි (ඇතුරත පියවුේ)  වහ දොපු  (පි  ය) වහ  රළබී ඇති කුරුඳු දරේණිඹ  නුදේ   C5 

අති විදලේ  (හීන් කුරුඳු  දරේණිදේ  C5 Extra Special දරේණිඹ  දේ) ඇ් ඵහ  දරේණිඹ වහ දොපු 

ප්රතිලතඹ 70% ඳභණ න වි  දඳොඩි 30% ඵ ෙ ,දොදයෝසු දරේණිඹ වහ එභ අඹ දොපු 23% වහ 

දඳොඩි 76% ලදඹන්ෙ රළබී ඇත. 

 

5.2.2 ගේමිරිව්  

ය ිඩදයා  
විවිධ ෘෂි-ඳහරිරි රහඳඹන්හිදී ේිරිස දඵෝදේ ර්ධ වහ ප්රජන රක්ණ දභන්භ අසනු  

දනසවීේ අධයඹනඹ  

ඳසුගිඹ ය තුර ළඩිභ භ්  පිපීදේ හය ණන ් පි  ක්දේත්රදේ (06) නිරීක්ණඹ ර අතය, 

ඉන්ඳසු ළඩිභ ැංයහක් නිරීක්ණඹ යන රේදේ ව් දුේමු් ර (04) ව නහයේභර (03) ඳර්දේණ 

ක්දේත්ර රයි. දදේවුෙ, දභය භහතද්  දභන්භ දොදරොන්න ක්දේත්ර ර භ්  ව ළනීභ ියදුවදේ 

දෙයක් ඳභණි. එදවත් දොදරොන්න ක්දේත්රදේ භ්  පිපීදේ හය දෙ අතය ඳයතයඹ ති 2 ක් ඳභණි. 

දභඹ නිරීක්ණඹ යන රේදේ දොදරොන්න ප්රදේලදේ හභහනය භ්  පිපීදේ හරඹ න ඹ්  ළිය 

හභඹ තුරදී දේ. ් පි  ක්දේත්රදේ භ්  පිපීභ ඹර ව භව ළිය භඹන් දෙදහිදීභ නිරීක්ණඹ යන 
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රදී. දභභ භ්  ව ළනීේ හය ණන ආෙහශ ප්රදේල ර ර්හඳතන ය හන් භඟ ඳළවළදිලි 

ේඵන්ධතහඹක් දඳන්න රදී. 

 

ිඩිඩධ් ජීල ආධ්ාරක අනුල ගේමිරිව් ේ ෝගය ිඩිඩධ් ණරිවර වාධ්ක ල කාර්යක්ෂම භාිඩතය ේලනව්වීම එිට 

අව්ලනු ේකේරිට  ණාන ආකාරය අධ්යයනය  

ීව ආධහය ර් 4 දීභ ේිරිස ළ් ර විඹදනහි ර්ධනඹන් දභදතක් ේපර්ණ වී දනොභළත.  එදවත් 

ළ් ර ළඩිභ ර්ධනඹක් දඳන්ව සරිඹ ර වළය අදනක් ෆභ ආධහයඹක් භතදීභ ළ් ර ර්ධනදඹහි 

විදලේ දනක් ෙක්න  දනොරළබුණි. සරිඹ ආධහය භතදී ළඩි ර්ධනඹක් දඳන්වුෙ, ඒහදේ වයස අතු 

ැංයහ අඩුවීභ දවේතුදන් අඩු ය්  අසළන්නක් හර්තහවිඹ. ය්  අසළන්දනහි ළඩිභ අමු ඵය 

ේලිරිසීඩිඹහ ආධහය දඹොෙහත් ේිරිස ර නිරීක්ණඹ ර අතය අසළන්දනහි අමු ඵය වහ දෙන 

වහ දතන හිිවදේ පිලිදලින් දොනා  වහ එයඵදු භත ේිරිස රදී දේ. ේිරිස විඹන පුයහ ය්  

ඇතිවීදේ ප්රතිලතඹ ෆභ ආධහයඹක් භතදීභ දඵොදවෝදුය  භහන විඹ. ඳසුගිඹ ය රදී දභන්භ 

දභයෙ, ීව ආධහය ර ළඩිභ ීව සන්ධ නිසඳහෙනඹ ේලිරිසීඩිඹහ රෙ අඩුභ නිසඳහෙනඹ සරිඹ රෙ 

ෙක්න  රළබුණි. 

 

ගේමිරිව ්ේ ෝගේේ ක්ෂේේත්ර ව්ාාණනය, ලර්ධ්නය වශ අව්ලළන්න ේකේරිට ක්ෂෂුද්ර න වේණාදනේේ  ණෑම 

අධ්යයනය කිරීම  

2015, 2016 ව 2016 ය රදී ෆභ ප්රතිහයඹභ ක්රභදඹන් අසළන්න ළඩිව අතය 2017 දර් 

අසළන්න 2016   හදේක් 60% කින් ළඩිවිඹ. 2016 ව ඊ  දඳය ය රදී විවිධ ප්රභහන 

ජරේඳහෙනඹන් භඟ අසළන්දනහි දනසවීභ ඳරීක්හ රවි  ඳඹන රෙ ජර ප්රභහණඹ ළඩිවීභත් 

භඟ අසළන්නෙ ක්රභදඹන් ළඩින න ඵ දඳනුනි. එදවත් 2017 දර්දී පර ර්ධනඹ න හරදේදී 

රළබුන ර්හඳතනඹ  දවේතුදන් ඳඹන රෙ විවිධ ක්ෂුද්ර ජරේඳහෙන ප්රභහනඹන්දේ විදලේ ඵරඳෆභක් 

අසළන්දනහි ෙක්න  දනොරළබුණි. එදේවුෙ, ේිරිස ය්  ර ඹ භහ 5 දී ඒහදේ විවිධ අසනු 

ඳයහිතීන්දේ දන ඳරීක්හරවි  ඒ ෆභ රක්ණඹක්භ රඵහදුන් ජර ප්රභහණඹ ළඩිවීභත් භඟ 

ඳළවළදිලි දනක් දඳන්න රදී. 

 

ගේමිරිව් ේ ෝගේේ ිඩයේනිට ලර්ධ්නය වශ අව්ලනු ේකේරිට ිඩිඩධ් අුර ලර්ග ලලින්  ාගත් ේරෝණණ ද්රලය 

ල  ණෑම අධ්යයනය කිරීම 

අධයඹනඹ ෘෂි-ඳහරිරි රහඳ 3  ියදුර අතය ඒ ෆභ අසථමහදීභ, ේිරිස ර ර්ධන වහ 

අසනු රක්ණ දදයහි විවිධ දයෝඳණ ද්රය ර ඳළවළදිලි ඵරඳෆභක් ඇතිඵ ෙක්න  රළබුණි. වයස අතු 

ලින් රඵහත් දයෝඳණ ද්රය ර  ඩහ තුන් ගුණඹ ත් ඩහ ළඩි ර්ධනඹක් මුදුන් රිකිලි ව ඳහ ළ්  

ලින් රඵහත්  දයෝඳණ ද්රය ර නිරීක්ණඹ යන රදී. භහතද්  ව නි් රද  ක්දේත්ර අතය ළ්  ර 

ර්ධනඹන්හි ඳළවළදිලි දනක් දනොදඳන්වුෙ, නහයේභර ළ්  ර ර්ධනඹ හදේක් අඩුවිඹ. 
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දදේ වුෙ, ඉවත ෆභ ක්දේත්රඹදීභ ළඩිභ වයස අතු ැංයහක් ෙක්න  රළබුදණ් මුදුන් රිකිලි ලින් 

රඵහත් දයෝඳණ ද්රය ලින් ඇතිව ළ්  ර දේ. භහතද්  වළරුනවි  අදනක් ක්දේත්ර 2 දීභ අසනු 

රක්ණ රෙ දභළනිභ ප්රනතහක් ෙක්න  රළබුණි. 

 

ගේමිරිව් ේ ෝගේේ ම්ව ිහපීම ශා ඵ ඇයවීම ේකේරිට ණාංශු ේතතමනේේ  ණෑම අධ්යයනය කිරීම  

වයස අතු ලින් රඵහත් දයෝඳණ ද්රය බහවිතදඹන් දඳොලිතීන් ෘවඹක් තුර දභභ අධයඹනඹ ියදුර 

අතය එහිදී විවිධ ජරේඳහෙන ප්රභහන ව විඹලි හර ඳයතයඹන්දන් යුක්ත ප්රතිහය ආහය 8   එභ 

ලහ රක්යන රදී. රඵහදුන් ප්රතිහය අනු භ්  පිපීභ  තන හරඹ ව ව න්නහ භ්  ප්රභහණඹ 

ඳරීක්හයන රදී. ළඩිභ භ්  ඇතිවීභක් නිරීක්ණඹ යන රේදේ දින 10  විඹලි හරඹ  ඳසු 

ළර  ජරඹ ලී ර් 6 ක් රඵහදුන් ලහ රයි. ඒහදේ ජරේඳහෙනදඹන් ඳසු භ්  ඇතිවීභ  තව දින 

ණනෙ හදේක් අදනක් ප්රතිහය ර  ඩහ හදේක් අඩු විඹ. අඩුභ භ්  ණනක් ෙක්න  

රළබුදණ් අඩුභ ජර ප්රභහණඹක් ව ළඩිභ දිගු විඹලි හරඹක් රඵහදුන් ලහ රඹ. දභභ ප්රතිපරඹ භ්  

පිපීභ  අලය න ජර ප්රභහණඹ ව විඹලි හරදේ දි වඳුනහළනීභ වහ ඉතහභත් ළෙත් න අතය 

ක්දේත්ර භනා දභදීෙ දභඹ ඳරීක්හ කිරීභ අතයලය දේ.  

 

මුු න් රිකිලි මඟින් ඉශ ගුණාත්මේයන් යුත් ේරෝණණ ද්රලය නි්ණාදනේේී  ඊට ේය දාගන්නා ගේමිරිව් අුර 

කළ ළලි ල ලයව් මටමටේේ (ිඩේේධ්න මටමටේේ)  ණෑම ණරීක්ෂාකිරීම  

දේ වහ මුදුන් රිකිලි ර අග්රසථම දරදර් ිය  ඳවර  විවිධ ඹස භනා ේ 5  අතු ළඵළලි ඵන්ෙන් 

ර ියටුහ ඒහදේ ර්ධනඹත් භඟ දනසවීේ රක්ණ ඳරීක්හ යන රදී. එහිදී ළදඩන න රිකි් ද්  

දි, ඳත්ර ැංයහ, මුළු ඳත්ර ක්දේත්ර පරඹ, ර්ධනඹ ව මු්  ර ේපර්ණ දි, අතුර විඹලි ඵය වහ මු්  

ර විඹලි ඵය ඹනහදී රක්ණ ඳරීක්හ ර වි  එභ ියඹලු ඳයහිතීන් වහ ඉවරභ අඹඹන් නිරීක්ණඹ 

යන රේදේ තුන්න ඹස භනා දේ (අර්ධ විදදෙන භනා භ- semi-hard wood) අතු ළඵළලි ලින් 

රඵහත් ඳළරර දේ.  

 

 ලිරිසීඩියා ජීල ආධ්ාරක ල ිඩයේන් ලර්ධ්නයත් වමඟ ගේමිරිව් ලගාේේ ක්ෂෂුද්ර කාගුිවක තත්ත්ල ශා 

අව්ලනු ණරාමිතීන්ේ  ේලනව්වීම අධ්යයනය කිරීම 

දභහිදී ේලිරිසීඩිඹහ විඹන භඟින් ඇතින දන ප්රතිලත තත්ත් 3 ක් (0%, 40-50% වහ 70-80%) 

ඳත්හත් අතය ඒහ තුර ඇතින ක්ෂුද්ර හරගුණි තත්ත්ඹන්දේ ඳළවළදිලි දනක් ෙක්න  රළබුණි. 

එදවත් ේලිරිසීඩිඹහ විඹන ක්රභදඹන් ර්ධනඹත් භඟ ඳළති දන ක්රභදඹන් අඩුන ඵ දඳනුනි. 

දන ප්රතිලත 0% වහ 70-80% තුර ඳත්හත් ේිරිස ර විඹදන් උසණත්ඹන්දේ දන මුලින් 

5oC ක් ව අතය එඹ ක්රභදඹන් 0 oC ෙක්හ අඩුවිඹ. එදේභ එභ ප්රතිහය ර ඳරිභහිති ඳහැංශු 

දතතභනඹ 12% ිය  20%  ෙක්හ ළඩි විඹ. ළඩිභ දන (70-80%) ඹ දත් ඳළති ේිරිස විඹන තුර 

දඳ.. 7.00 ව ඳ.. 6.00   ආන්න දේරහන්හිදී හඵන්ඩදඹොක්යිඩ් (CO2) හන්ද්රණඹ , දන 0% 
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ඳළති ේිරිස විඹදනහි  CO2 හන්ද්රණඹ  ඩහ හදේක් ඉවර අඹක් ත් අතය, දඳ.. 9.00 ිය  

ඳ.. 5.00 ෙක්හ අණ්ඩ හදේක් ඳවශ අඹ ඳළතුණි. දේ භඟින් ේලිරිසීඩිඹහ විඹන ේඳහදු 

රවි  එභ ේිරිස වහ CO2 අදලෝණඹ ය ළනීදේ ළඩි වළකිඹහක් ඇති ඵ ඳළවළදිලි දයි. 

තෙ, දන ප්රතිලතඹ වහ ර්ධන ඳයහිතීන් (R2 = -0.730) අතය දභන්භ දන ප්රතිලතඹ වහ අසනු 

ඳයහිතීන් (R2 = -0.601) අතයත් ඳළවළදිලි ේඵන්ධතහක් ඇති ඵෙ වඳුනහන්නහ රදී. දේ නිහ 

ේිරිස හ වහ ේලිරිසීඩිඹහ ීව ආධහය බහවිතදේදී ඒහ නිිය අයුරින් ේඳහදු කිරීභ ඉතහභත් 

ළෙත් රුණක් ඵ අදඵෝධ යත වළ. 

 

ිඩිඩධ් නවේණාදන ප්රමාන තත්ත්ලයන් යටේත් ගේමිරිව් ල ම්ව ඇයවීම ශා අව්ලනු ණරාමිතීන් ේ  

ේලනව්වීේ අධ්යයනය කිරීම 

ආයක්ෂිත දඳොලිතීන් ෘවඹක් තුර දඳෝච්චි ර ිය වු වයස අතු ලින් රඵහත් ේිරිස දයෝඳණ ද්රය 

බහවිතදඹන් දභභ අධයඹනඹ ියදුයන රදී. දනස ජරේඳහෙන භනා ේ 4 ක් (එක් ඳළරඹ  ලී ර් 8, 4, 

2 වහ 0 ඵළගින්) දින 2   යක් රඵහදෙින් ඒහදේ ියදුන අසනු ඳයහිතීන්දේ දනසේ 

නිරීක්ණඹ යන රදී. එහිදී ළර ඇතින ය්  ණන (81), යර දි (ද.මී. 11.76), ය්  

පිරීදේ ප්රතිලතඹ (88.9%), යර දඩි ණන (87.4), ය්  10  අමු ඵය (ග්රෆේ 128.1) ව ය්  10 

 විඹලි ඵය ඹන ියඹලුභ ඳයහිතීන්දේ ඉවරභ අඹඹන් ලී ර් 8  ජරේඳහෙනඹක් රඵහදුන් ළ්  ර 

නිරීක්ණඹ ර අතය එභ අඹඹන් රඵහදුන් ජරේඳහෙන ප්රභහණඹන් අඩුවීභත් භඟ ඳළවළදිලි 

ක්රභහනුකර අඩුවීභක් දඳන්විඹ.  

 

ණඳුරු ගේමිරිව් ඇගයීම 

තභ දත්දත් අඩි 3x 3 ඳයතයඹ  ඳදුරු ේිරිස හ කිරීදභන් ෘවසථම ඳරිදබෝජනඹ ෙවහ අලය 

ේේරිස නිඳෙහ ත වළ.  

 

ාක ආරක්ෂණය 

ගේමිරිව් ලගාේේ ක්ෂේේත්රේේ වශ තලාන් ලට ේයී ම වඳශා ්රිේක යර්මා නළමය ෛනල ණාෂක දිීරරය 

වකව් කිරීම. 

ේිරිස හ ආශ්රිත ඳදන් රඵහ න්නහ රෙ ට්රයිදොඩර්භහ දිලීය නිඹළදිඹක් , දිලීය විදලේ වදුනහ 

ළනීදේ ඩී.එන්.ඒ ඳරීක්ණඹක් වහ ශ්රී රැංහ හර්ි තහක්ණ ආඹතනඹ දත දඹොමු යන රදි. 

අෙහර ඳරීක්ණ ප්රථිපර අනු දභභ දිලීය විදලේඹ ට්රයිදොඩර්භහ ඇසඳයරේ දර වඳුනහ න්නහ රදි. 

ට්රයිදොඩර්භහ දිලීයඹ ්  තඵහ ළනීදේ භහධයක් දර  ළ් ක් භහධය ඳරීක්ණඹ  ඵඳුන් ශ අතය, දභභ 

භහධය තුර දිලීයඹ හර්ථම භහ තුන ඳභණ හරඹක් ීවවී තත්දේ තඵහ ත වළකි ඵ තවවුරු 

යන්නහ රදි. 
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ණසු අව්ලනු තාක්ෂණය 

ේිරිස විඹළීභ වහ වරිතහහය විඹරනඹක් ළශසුේ කිරීභ, නිර්භහණඹ කිරීභ වහ ඇයීභ ියදු ය ඇත. 

විඹශනඹ දිගින් අඩි 20 ක්ෙ ඳශලින් අඩි 10 ක්ෙ දේ. ඹඩ ළකි් ර භත ප්රභහණඹ 3”x2” ව තළටි 36 ක් 

තළබිඹ වළකිඹ. විඹශනදේ ධහරිතහඹ  ඳළඹ  කි. ග්රෆේ130-140 ක් ඳභණ දේ.  

 

ප්රේේිව ිඩදයාල ශා ාක අිනනනනය 

   වා්ානීය ගේමිරිව් ලගා දර් ඇගයීේේ ණර්ේේණය 

ිේදෙනිඹ අඳනඹන ෘෂිර්භ දොවිඳදරහි සථමහඳනඹ දො  ඇති ඵහු සථමහනීඹ ේිරිස හ ෙර්ල 

ඇයීදේ ඳර්දේණ දොටුදන් අදනකුත් සථමහනර  ඩහ ළඩි අසළන්නක් හර්තහ විඹ. හ දො  

ඇති හ ෙර්ල 11න් GK-49, KWW - 10, DM - 7,WS, KWW - 12, GM - 28, KS, UD - 21, ඳළනියුර් - 

1 ව TG - 7 පිළිදලින් 6125, 4070, 3000, 6280, 8567, 4840, 6900, 6878, 6300 ව 4500 

ේරෑේ/ළර /අවු. (අමු ය්  ඵය) දර හර්තහ විඹ.      

 

ණාංශු ශා ාක ේණෝණය 

ගේමිරිව් ාකේේ ලර්ධ්නයට ශා අව්ලළන්නට ිඩිඩධ් නි්රනන් ප්රභලයන්ේ   ණෑම ිඩමර්නය කිරීම 

නයිට්රජන් ප්රබඹ දර (NH4)2SO4  බහවිතහ කිරීභ භගින් නිර්දේශිත දඳොදවොය ප්රභහණදඹන් අඩක් භ 

ේලිරිසීඩිඹහ දොර දඳොදවොය කිදරෝග්රෆේ 10 දඹදීභ භගින් අසළන්න ළරකිඹ යුතු ප්රභහණඹ  ර්ධනඹ 

න ඵ අසනු ෙත්ත අනු ෙක්න  රළදබ්. 

 

ගේමිරිව් ේ ෝගේේ ලර්ධ්නයට, අව්ලළන්නට ශා ණාංශු තත්ත්ලයන් ලට ආලරණ ේ ෝගල  ණෑම 

්  ය ජු (Arachis pintoi) වහ දඩසදභෝඩිඹේ (Desmodium ovalifolium) ඹන ආයණ දඵෝ දඹදීභ 

භගින් මු්  හරදේදී ේිරිස ර ර්ධනඹක් ෙක්න  රළදබ්. තෙ එභ ආයණ දඵෝ භගින් ේිරිස 

හදී ඳහැංශු දතතභනඹ ආයක්හ වීභ ියදුදේ. 

 

ිඩිඩධ් අව්ලනු ේනලීේේ අලව්ාාලන්හී ී  ගේමිරිව් ේ ෝගේයන් ේණෝක ඉලත්වීම ිහළි ඳල ශළදෑරීම 

ේිරිස,  MB12  ව ඳළනියුර් හන්හි, විවිධ ඳරිණත අධිර ( පුසඳ ව ළනීදේ ිය  භහ  03, 05, 

07 ව 08 ) දනශන රෙ අසනුර ශුකි ව බීජ  ඳ ර ඇති දඳෝ ප්රභහණඹන් එනේ  නයිට්රජන් 

(N), දෂොසඳයස (P), දඳො ෆියඹේ (K), භළේනීියඹේ (Mg), ියන්ක්  (Zn), තම (Cu), ඹඩ (Fe) ව 

දඵෝදයෝන් (B) ආදිය ේලන ේලනම ිඩ්ේ්වණය කරන ී . මලිකල ණේවේ  වශ ණත්රල ේණෝක 

ප්රමාණයන්ද ණරීක්ෂාකරන ී . MB12 ව ඳළනියුර් දෙදහිභ හරඹත් භඟ දතතභන ප්රභහණඹන්දේ 

දනසවීභ එභ ය හක් දඳන්වීඹ. දනොදේර ේිරිස (පුසඳ ව ළනීදභන් භහ 03 ව 05) 

දනරහත්වි  දඳෝ ඉත්වීභ ඳරිණත ේිරිසර  (පුසඳ ව ළනීදභන්  භහ 07 ව 08)  

හදේක් ළරකිඹ යුතු තයදේ (P <0.05%) දනසේ දඳන්වීඹ . ඳරිණත අධිදේදී බීජ භඟින් ක්ෂුද්ර 
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ව භවහ දඳෝ දෙර්ඹභ ඉත්වීදේ   ප්රභහණඹ  ළරකිඹ යුතු තයදේ (P <0.05%) ඉවශ අඹකි. 

දභභ අධයනඹ වයවහ ේිරිස බීජ ඳරිණතවීදේදී  නයිට්රජන් (N), දෂොසඳයස (P), දඳො ෆියඹේ (K) ආදි 

දඳෝ ර අලයතහඹ  ඳළවළදිලිදන අතය ප්රජන අධිදේදීෙ  ේිරිස දඵෝඹ  දඳෝ රඵහදීදේ  

ළෙත්භ දඳන්හදේ. 

 

ාක කාික ිඩදයාල ශා ණළෂ නි්ණාදනය 

ේිරිස ඳළශ නිසඳහෙනඹ වහ මුදුන් රිකිලි,උණ ඵේබු ක්රභදඹන් රඵහන්නහ එක් පුරුක් (ළ  02) 

හිත ෙඩු ළඵලි වහ වයස අතු දඹොෙහන්නහ රදී.දභභ ඳළශ ක්දත්රදේ අඩි 8 x 8 ඳයතයඹ  වහ වයස අතු 

ඳළශ 4'x4' ඳයතයඹ  ියටුහ ර්ධනඹ වහ අසළන්න පිළිඵෙ අධයනඹ යන රදි. දභහිදි ළඩිභ උ 

හර්තහවුදේ තනි පුරුක් භඟින් රඵහ න්නහ රෙ ේිරිස ළ්  රයි (309 CM). අසනු ෙත්ත ර  අනු 

ළඩි අසළන්නක් රඵහදෙන රේදේ මුදුන් රිකිලි භඟින් රඵහන්නහ රෙ ේිරිස ළ්  ලිනි. 

ඳ  දයෝපිත ේිරිස ඳළශ වහ උණ ඵේබු ක්රභදඹන් රඵහත් තනි පුරුක් හිත ෙඩු ලින් නිසඳහදිත 

ේිරිස ඳළශ  ක්දත්ර අධයනඹ. ේිරිස ඳළශ 8' x 8' ඳයතයඹ  ක්දත්රදේ ියටුන රෙ අතය දේහදේ 

ර්ධන වහ අසනු ෙත්ත එක්රැස යන රදි. ෙත්ත ර  අනු ඳ  දයෝපිත ඳළශ වහ ෙඩු ලින් 

රඵහන්නහ රෙ ඳළශ ර ළරකිඹ යුතු ර්ධන දනක් දනොභළත (ළද්  උ 251cm). ෙඩු ලින් 

රඵහන්නහ රෙ ඳළශ ර අසළන්න ඳ  දයෝපිත ඳළශ ර  ඩහ ළඩිඹ.  

2017 දර්දි හයි විෙය වහ ඳළශ නිසඳහෙන අැංලඹ භඟින් ේිරිස ඳළශ 5000 අධි ප්රභහණඹක් 

නිසඳහෙනඹ ය ඇත. ඳර්දේණ භධයසථමහනදේ අදනකුත් අැංලඹන් වහ භහතද්  වහය අධයක් 

හර්ඹහරඹ දත ේිරිස ඳළශ 2200 ඳභණ නිකුත් ය ඇත. අදනකුත් ඳළශ ඳර්දේණ වහ උණ ඵේබු 

තහදන් නළත ියටුවීභ ෙවහ  දඹොෙහන්නහ රදි. 

 

ගේමිරිව් මශාණරිමාණ නාව්ා ගුනණය වඳශා තාක්ෂණේේදය නේලෝත්ණාදනය කිරීම.  

IBA 0.5mg/ලී යඹ  ව 0.15% අඟුරු අඩැංඟු අර්ධ ලක්ති භහධය නහරසථම බිහිදදයන ඳළශ වහ 

දවොභ මු්  ඇදීදේ භහධය දර දඳනී ගිඹ අතය ඵඳුන් භහධය (භතුපි  ඳස: ළලි: දොහුඵත්: දොභ 

දඳොදවොය 1:1:1:1)   හදේක් නහරසථම බිහිශ ඳළශර ඉවරභ ඔදයොත්තු දීදේ ලක්තිඹ 

නිරීක්ණඹ දරුදන් දොදෝහ පීනා තුරඹ.  

 

ණළෂ නි්ණාදනය කිරීේේ ලළයවටශන 

2017 ර්දේදී තනි ළ ඹක් හිත, ඳහර්ලසවි වහ රිකිලි අතු ළඵලි ඇතුරත් ේිරිස ඳළශ 5000 ක් 

ඳභණ නිසඳහෙනඹ ය ඳළශ 2200 ක් ඳභණ දනත් දොනා හල ර  ව භහතද්  වහය අධයක් 

හර්ඹහරඹ  ෙ නිකුත්යන රදී. ේිරිස ළ්  170 ක් භහතද්  වහය අධයක් හර්ඹහරඹ ෙ 

කුණ්ඩහද්  උඳ ඳර්දේණ සථමහනඹ ෙ නිකුත්යන රදී. ේිරිස ඳළශ 1550 ක් නිසඳහෙනඹ කිරීභ 

වහ දේශීඹ ව ඳළනියර් ළ්  භහතද්  වහය අධයක් හර්ඹහරඹ  නිකුත්යන රදී. අදනක් 
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ිිරිස ඳළශ අනහත ඳළශ අනහත ඳළශ නිසඳහෙනඹ වහ උණ ඵේබු ශීඝ්ර ගුණන ක්රභදේ නළත හ 

ළඩ වන වහත් ඳර්දේණ ක්රිඹහහයේ වහත් දඹොෙන රදී.   

 

5.2.3 ේකෝිහ 

ප්රේේිව ිඩදයාල ශා ාක අිනනනනය 

රක් ඳළයකුේ දෝපි ප්රදදෙඹ වහ  අන්තර් ජහති  ගුණහත්භඹ පිළිඵ හර්තහක් රඵහ දන ඇත. 

එඹ  අනු රක් ඳළයකුේ දෝපි ප්රදදෙඹ  භසථම ගුණහත්භ අඹ දර 85.5 ක්, රහ  ඵරන රෙ 

ගුණහත්භ ඳයහිතීන් 10   අනු රළබී ඇත. දේ අනු රක් ඳළයකුේ දෝපි ප්රදදෙඹ දරෝදේභ උස 

ගුණහත්භදඹන් යුත් ප්රදදෙ 10 අතය  ළදනන  දර හර්තහ විඹ. 

 

ාක ආරක්ෂණය 

ේකෝිහ  දිරි ගු්වා (ශිේණ තළනමව් ශළේේණි) ණානය 

දෝපි ඵදිරි ගු් රහදේ වහනිඹ ව හ යන ප්රදදෙ දෙක් අතය විෙයහත්භ ේඵන්ධඹ තවවුරු වී ඇති 

අතය, ඇයබිහ දෝපි ර්, ඵදිරි ගු් රහ දේ වහනිඹ  රක් වීභ  ළඩි ප්රණතහක් ඇති අතය, දයොඵස හ 

ර්දේ BS5 විදලේඹ වහනිඹ  රක්වීභ අභ දෝපි විදලේඹ දේ. 

 

ණෂුරරු මළව්වාේ  ශානිය 

දෝපි හ වහ ඳරතුරු භළසහදේ වහනිඹ ප්රථමභ ය  හර්තහ ව අතය, එභ විදලේඹ, ඵළක්දට්රොදයහ 

ළන්ඩිදඹන්ියස දර වඳුනහ න්නහ රදී. 

 

ාක කාික ිඩදයාල ශා ණළෂ නි්ණාදනය 

ේකෝිහ නාව්ා ප්රචාාරණය  

ඳත්ර ආයේබ ඳ ඹ, අග්රසථම වහ ඳහර්ලසවි අැංකුය ීවහනුවයණඹ කිරීභ වහ විවිධ ීවහණුවයණඹ කිරීදේ 

ක්රභදේෙඹන් බහවිතහයන රදී. වහනිඹ  ඳත්දනොව ව නිදයෝගිභත් අැංකුය ළරකිලිභත් දතෝයහළනීභ 

ව ඒහ නාවීන් 20 අඩැංඟු ආරළත ජරදේ විනහඩි 10 ක් දෝෙහළනීභ භගින් වරිතහහයලින් රඵහත් 

දෝපිර අග්රසථම වහ ඳහර්ලසවීඹ අැංකුය ආයේබ ඳ ඹ ව ඳත්රර භතුපි  ීවහනුවයණඹ ියදු යන රදී.   

ඔදයොත්තු දීදේ වළකිඹහදේ වහ භහධය සථමහඳනඹ කිරීදේදී දවොවභ හර්ඹපරඹ දඳන්වදේ භර්යෘරික් 

ක්දරෝයයිඩ්  (HgCl2) (0.1%)  අඟුරු භ විනහඩි 10 ක් ඹන ක්රභදේෙඹයි. දභයින් අනතුරු දඹදුදේ  

(20% NaOCl ) 20% දෝඩිඹේ වයිදඳො ක්දරෝයයිඩ් 2% අඟුරු භ විනහඩි 10 ක් ඹන ප්රතිහයඹයි. 
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5.2.4 ඉඟුරු 

ය ිඩදයා 

දතදින හර ඳයහඹක් හිත විවිධ හරිභහර් භනා ේ තුනකින් ඉඟුරු ඳළශර  ජරඹ ේඳහෙනඹ යන 

රදී. ප්රතිහයඹ වදේ ඳහත්තිඹ  T1: 15 L, T2: 30L. T3: 45 L ඹ. ඉවරභ අසළන්න හර්තහ වදේ T3 

ප්රතිහයදඹන්ඹ.  

 

ප්රේේිව ිඩදයාල ශා ාක අිනනනනය 

ඉඟුරු  දර්ල  අව්ලනු  ඇගයීම 

ශ්රී  රැංහදේ  විවිධ  ප්රදේල ලින්  එතු ය න්නහ රෙ ඉඟුරු ෙර්ල  34ක් ,  ඳවත ය  අතයභළදි  

රහඳදේ (IL1a) දඳෝ  හ ඹ දත් ක්දේත්ර  ැංසථමහඳනඹ ය  ර් දෙ අසනු ෙත්තඹන්  

ඇයීභ  බහජනඹ  යන රදී. ඇයීේ යන රෙ චීන ඉඟුරු ර් අතරින් මීරිභ ප්රදේලදඹන් එතු ය 

න්නහ රෙ  G1 ඉඟුරු ෙර්ලඹ ළඩිභ අසළන්නක් ( ඳඳුය   ේරෑේ 1071.4 )  රඵහදෙන රදී. රැන්ගුන්  

ඉඟුරු ර් අතරින් භළ් ියරිපුය ප්රදේලදඹන් එතු ය න්නහ රෙ G28 ෙර්ලඹ උඳරිභ අසළන්නක්        

( ඳඳුය   ේරෑේ 765.4 )  රඵහදෙන රදී. දේශීඹ ඉඟුරු ර්  අතරින් උඩදුේඵය ප්රදේලදඹන් එතු ය 

න්නහ රෙ  G26 ෙර්ලඹ ළඩිභ අසළන්නක් ( ඳඳුය   ේරෑේ 570.6 )  දඳෝ  හ ඹ දත් ඳවත ය  

අතයභළදි රහඳඹ තුරදී  රඵහදෙන රදී. 

 

ාක ආරක්ෂණ 

ඉඟුරු ණළෂවීම ශා  ා ගත ශළකි අව්ලළන්න වඳශා ෛරේවෝම ේක රේණ ුර කෘමීන්ේ  (ඇව්ිහඩිේය්වා 

ශාර්ටි)  ණෑම 

උඳරිභ ඳළශ ැංයහ, ර්ධන දේඹ ව අසළන්න, තඹදභදතොක්හේ 25% W/WG ප්රතිහයඹ දඹද 

දේශීඹ ඉඟුරු භඟින් රඵහදෙන රදී. අසළන්න ඵඩහය තඵහ භහ තුන  ඳසු, ියඹළුභ ඉඟුරු ප්රදදෙර 

(දේශීඹ, චීන වහ  රැන්ගුන්) නයදෝභ දොයදඳොතු ෘමීන් නිරීක්ණඹ යන රෙ අතය, ඉඟුරු අර ඵඩහ 

ය තළබීභ  දඳය තඹදභදතොක්හේ 25% W/WG ෘිනහලඹ නිඹිත දර දඹොෙහ ඵඩහ කිරීභ  

නිර්දේල යනු රළදබ්. 

 

ප්රේේිව ිඩදයාල ශා ාක අිනනනනය 

5.2.5:  කශ  දර්ල  අවල්නු  ඇගයීම 

ශ්රී  රැංහදේ  විවිධ  ප්රදේල ලින්  එතු ය න්නහ රෙ ව ෙර්ල  20ක් ,  ඳවත ය  අතයභළදි  රහඳදේ 

(IL1a) දඳෝ  හ ඹ දත් ක්දේත්ර  ැංසථමහඳනඹ ය  ර් දෙ අසනු  ඇයීභ  බහජනඹ  යන 

රදී. ඒ අනු  යත්නපුය ප්රදේලදඹන් එතු ය න්නහ රෙ T4  ෙර්ලඹ උඳරිභ අසළන්නක්  ( ඳඳුය   

ේරෑේ 1011.2 ) රඵහදෙන රදී. 
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කශ ේ ෝගේේ මශා ණරිමාණ නාව්ා ගුණනය වඳශා තාක්ෂණේේදය නේලෝත්ණාදනය කිරීම  

ඳ  දයෝපිත ව වහ ළඩිභ ඔදයොත්තු දීදේ වළකිඹහ දඳන්වදේ දොදෝහ පීනාඹ. එහි දෙන 

සථමහනඹ රළබුදන් දොහු ඵත්ර ඹ. දදේ වුවුෙ, දේලගුණඹ  වළඩළසීදේ හර සීභහදේදී ළඩිභ 

අැංකුය ර්ධනඹ දඳන්නුේ යන රේදේ දොහු ඵත්: ළලි: භතුපි  ඳස: දොභදඳොදවොය 1:1:1:1 

අනුඳහතදේදීඹ. දොදෝ පීනාර තිබ ඳළශර  දඹෝය දිඹය දඳොදවොය ිරණඹක් දඹදීභ අලය විඹ.  

 

5.2.6.  බුත් 

ය ිඩදයා 

60 %   ළඩි දන තත්ත්ඹන් නිහ ඳලුන් ණන, දොශර ඵය ව දොශර ණභ අඩුන 

ඵළවින් අඳනඹන තත්දේ බුරත් නිසඳහෙනඹ ෙවහ නුසුදුසුදේ.  

බුරත් ළද්  අග්රසථම ේ ර  වළය අදනකුත් ෙළු ලින් රඵහ න්නහ ෙඩු ර ර්ධනදේ දනක් තන් 

හරඹ තුරදී ෙක්න  දනොභළත. 

 

5.2.7.   වාදික්ෂකා 

ය ිඩදයා 

වාදික්ෂකා ල ිඩිඩධ් ලර්ධ්ක ප්රචාාරණ වමඟ “ආවන්න  ද්ධ්”  ක්රමේයිට වාර්ාකත්ලය අධ්යයනය කිරීම 

විවිධ ර්ධ ප්රචහයණ ක්රභ දර කන්  ඵේධඹ, ඳහැංශු අතු ඵළඳීභ, ූටටි ක්රභඹ  අතු ඵළඳීභ, අතු ළඵළලි 

ියටුවීභ, ියයස අතු භඟ ආරුක්කු ඵේධඹ වහ තියස අතු භඟ ආරුක්කු ඵේධඹ ඹන ක්රභ බහවිතහ රවි  

ඒහදේ හර්ථමත්ඹ පිලිදලින් 24.81%, 0%, 17.13%, 0%, 75.00% වහ 87.37% දර නිරීක්ණඹ 

යන රදී. දේ නිහ හදික්හ ඵේධ ඳළර නිසඳහෙනඹ වහ ආරුක්කු ඵේධඹ ඩහත් හර්ථම ක්රභඹක් 

දර දඹොෙහත වළකි ඵ නිභනඹ රවළ.   

 

ාක ආරක්ෂණ 

වාදික්ෂකා ණත්ර ණතන ේරෝග ණානය 

හදික්හ ඳත්ර ඳතන දයෝදේ දයෝ හයඹහ න දොදරද ොද ෝරිේ ේරදඹොසදඳොදයොයිඩිස නළභති 

දිලීයඹ වි් ඳ ධහයයින් වදුනහ ළනීභ අයමුනින් යන ර අත්වෙහ ඵළලීභදී, හදික්හ ක්දේත්ර 

ආශ්රිත හ යන දතෝයහත් ඳශතුරු ලහඹන් න අරදේය, අම ව ඳළදඳෝ  ලහ ර  ආහෙනඹ 

කිරීදේ වළකිඹහ පිළිඵෙ ඳරීක්හ යන රදි. අෙහර දිලීයඹ, ආහදිත අලිදේය ලහඹ ිය  නිදයෝය 

හදික්හ ලහඹක් දත දභන්භ ආහදිත හදික්හ ලහඹ ිය  නිදයෝය අම ලහඹක් දතෙ ආහෙනඹ 

වීදේ වළකිඹහ ඇති ඵ ඳරීක්ණ ප්රථිපර නහථම යයි. එදභන්භ දභභ දිලීයඹ හදික්හ ලහඹ ිය  

ඳළදඳෝ  ලහඹක් දතෙ ඳළදඳෝ  ලහඹ ිය  හදික්හ ලහඹක් දතෙ ආහෙනඹ වීදේ වළකිඹහ ඇති 

ඵ දොඹහ න්නහ රදි. දේ අනු දභභ දිලීයදේ ධහය ලහඹක් දර අලිදේය ලහඹ ක්රිඹහ යන ඵ 
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තවවුරු විඹ. හදික්හ ඳත්ර ඳතන දයෝඹ ඳහශනඹ කිරීදේදී ආහදිත අලිදේය ලහ ර ෙ ක්දේත්ර 

නීඳහයක්  යුතු කිරීභ ළත්ඹ. 

 

ාක කාික ිඩදයාල ශා ණළෂ නි්ණාදන 

ඵේධ හදික්හ  ක්දත්ර අධයනඹ 

විවිධ ප්රදේල ලින් දතෝයහන්නහ රෙ ළඩි අසනු හිත හදික්හ යණ 10 ඵේධ කිරීභ වහ දඹොෙහ 

න්නහ රදී. ඵේධ හදික්හ  ක්දත්ර අධයනඹ වහ භහතද්  වහ සනහ ඹන සථමහන 2 දතොයහත් අතය 

10 x 12 ඳයතයඹ  ඳළර ියටුන රදී.දභභ ඵේධ හදික්හ ර ර්ධනඹ වහ අසළන්න අධයනඹ ශ අතය 

ෙත්ත අනු „B’ යණඹ භහතද්  වහ සනහ ඹන සථමහන 2 හිභ ළඩි ර්ධනඹක් දඳන්න රදී. තෙ ළඩි 

අසළන්නක් රඵහදෙන රේදේ „B’ යණඹ (සනහ) වහ Di යණඹ (භහතද් ). 

 

වාදික්ෂකා අුර  ළී ම 

විවිධ ප්රභහණදේ දිගින් යුත් හදික්හ වයස අතු වහ දිඹ රිකිලි අතු ඵළදීභ වහ දඹොෙහ න්නහ රදි.දභහිදි 

අඩි 2 වහ 3 ඹන දි ප්රභහණලින් යුත් අතු වයස අතු වහ දිඹ රිකිලි අතු ඵළදීභ භඟින් ඳළශ නිසඳහෙනඹ 

කිරීභ  ඩහත් දඹෝය ඵ තවවුරු විඹ 

 

5.2.8.  ේග රකා 

ණසු අව්ලනු තාක්ෂණය 

ේග රකා ලරණයන් ණශක ඵාලරණේේ මලික ලේයන් ාකරවායනික ේලන්කර ශු නාගළනීේේ 

වංවන්දනාත්මක අධ්යයනය 

සනෆ ෆ් ද්  අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ ඳළශතහදන් ඳර්දේණ ක්දේත්රර 

හය ඇති Garcinia queasita විදලේදේ යණඹන් ඳව නළවුේ අමු පරහයණ දන දභඹ ියදුයන 

රදි. එභ යණ නුදේ අයණනහඹ 1 අයණනහඹ2 සනෆ ඕවිලින්ෙ 1වහ ඕවිලින්ෙ 2 දරඹ. 

හේඳර ප්රභහණඹ කිදරෝ ග්රෆේ 1 ක් න අතය අමු පරහයණ දෝෙහ Fission drying cabinet තුශ 55 ˚C 

ඳළඹ 60 විඹශහ න්නහ රදි. දභභ අධයඹනදේදී එතදනෝ්  වහ දඳදට්රොලිඹේ ඊතර් නිසහය දර දඹොෙහ 

ළනිනි. ගුණහත්භ යහඹනි  විලසද් ණ ියදුදො  යහඹනි යෘවඹ වති ශ අතය දඳදට්රෝලිඹේ  

ඊතර් ඇ් දරොයිඩ නිසහයණඹ ත් එතදනෝ්  ෂසද් දොදනොයිඩ නිසහයණඹ ත් සුදුසු ඵ තවවුරු 

විඹ. 

ේග රකා ලරණයන් ණශක ඵාලරණේේ ාකරවායනිකයන්ේ  වංයුයය ප්රමාණාත්මකල ශා ඛ්නින 

වංයුයය වංවන්දනාත්මක අධ්යයනය 

 දභහි අයමුණ නුදේ අයණනහඹ 1 ,අයණනහඹ2, සනෆ,  ඕවිලින්ෙ 1 වහ ඕවිලින්ෙ 2 ඹන 

Garcinia queasita විදලේදේ යණඹන් 5  යහඹනිඹන්දේ ැංයුතිඹ ප්රභහණහත්භ වහ නිජ 
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ැංයුතිඹ ැංන්ෙනහත්භ අධයඹනඹයි. දභභ යණ හයන රේදේ සනෆ ෆ් ද්  අඳනඹන 

ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ ඳළශතහදන් ඳර්දේණ ක්දේත්රර එභ දේලගුණි රහඳඹයි. 

ප්රිතිත විලසද් ණ ක්රභ දඹොෙහනිින් දභඹියදුයනරදි. ැංන්ෙනහත්භ ඉවශ  වයිදරොක්ිය 

ියනාරික් ඇියඩ් ප්රභහණඹක් ෙක්න රළබුදණ් අයණනහඹ 1 යණදේඹ. ඕවිලින්ෙ 1 හි ඉවශභ  

ෂසද් දොදනොයිඩ් ප්රභහණඹක් ෙක්න  රළබිණි. ඕවිලින්ෙ 1 හි ළඩිභ අේරර දිඹ දනොන අලු 

ප්රභහණඹත්,  සනෆ යණදේ ළඩිභ ෙශ දේෙ වහ දප්රෝීරන ප්රභහණඹත්,  ඕවිලින්ෙ 2 ඉවශභ මුළු අළු 

ප්රභහණඹත් හර්තහවිඹ. නිජ ැංයුතිඹ ැංන්ෙනහත්භ අධයඹනඹ ඕවිලින්ෙ 1 ළඩිභ භළේනීියඹේ 

ප්රභහණඹත් ඕවිලින්ෙ 2 ළඩිභ දඳොසඳයස ප්රභහණඹත් සනෆ යණඹ ළඩිභ දඳො ෆියඹේ ප්රභහණඹත් වහ 

අයණනහඹ 1 ළඩිභ දෝඩිඹේ ප්රභහණඹත් ෙක්න  රළබිණි. 

 

ාක කාික ිඩදයාල ශා ණළෂ නි්ණාදන 

ශ්රී රැංහදේ විවිධ දිසත්රික් ලින් දතෝයහන්නහ රෙ දොයහ යණ ඵේධ ය ක්දේත්ර සථමහඳනඹ කිරීභ 

වහ ඒහදේ ර්ධනඹ  වහ අදනකුත් රක්ණ පිළිඵෙ අධයනඹ. යත්නපුය, වේඵන්දතො , කුරුණෆර අතුලු 

දිසත්රික් 5 දොයහ යණ එක්රැස ය ඵේධ යන රදි.  ඵේධ ඳළශ 215 ඳභණ හර්ථම ඳතින අතය 

ක්දේදත්රේ ියටුවීභ  නිඹිත ඳතී. 

 

5.2.9 ේක ේකෝලා 

ලළඩිදියුණු ක අමිනාේය  ලර්ගේේ ේක ේකෝලා භාිඩතේයන් ණළරිව ේක ේකෝලා පුනරුත්ාාණනය 

කිරීම  

ළඩිදියුණු ර ඉවර අසනු හිත දොදෝහ ප්රදදධ (SCA6 X ICS6, W5/5 වහ  SCA6 x Na 34)  

බහවිතදඹන් විවිධ ඵේධ ක්රභ උඳදඹෝය යනිින් ඳළයණි දොදෝහ හන් පුනරුත්ථමහඳනඹ කිරීදේ 

වළකිඹහ දභහිදී අත්වෙහ ඵරන රදී. එහිදී SCA6 X ICS6 වහ W5/5 ප්රදදෙ ර ියයස අතු දභන්භ වයස 

අතු දඹොෙහ හෙහත් ඵේධ ඳළර නළත ියටුවීදභන් අදනකුත් ක්රභ ර  හදේක් ඉවර අසනු රඵහත 

වළකි ඵ වඳුනහන්නහ රදී. 

 

5.2.10:   ේලනත් 

ල්වණටමටා, ේදමු ේ ගේමිරිව් ශා ේග රකා ණටක ේරෝණණය 

් රඳනා හ වහ දොයහ ඳ  දයෝඳණඹ ෙවහ අග්රසථම අැංකුය, ඳහර්ලසවි අැංකුය වහ ඳත්ර දඹොෙහ න්නහ 

රෙ අතය ේිරිස ෙවහ අග්රසථම අැංකුය දඹොෙහ න්නහ රදි. ීවහණුවයණ ක්රභ 4ක් වහ මලි දයෝඳණ 

භහධය 2ක් දඹොෙහ න්නහ රදි. දභහිදී ේිරිස ර හර්ථමත්ඹ 40% ක් ඳභණ ෙ ් රඳනා හ වහ 

දොයහ ර හර්ථමත්ඹ 20% ක් ඳභණ ෙ විඹ. ඳර්දේණ  යුතු තදුය ත් ියදුදින් ඳතී. 
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ණාංශු ෛනල ිඩිඩධ්ත්ලය අධ්යනය (BACC ලයාණෘයය)ණාංශු ෛනල ිඩිඩධ්ත්ලය මළනීේේ නිර්නායක 

ිහළි ඳ ණරීක්ෂා කිරීම. 

ඳහැංශු නජ විවිධත්ඹ භළන ළනීදේ නිර්නහඹ දර ලහ ප්රජහදේ ඵහුර තහඹ වහ ඳදේ දබෞති 

රක්ණ උඳදඹෝය යළනීදේ වළකිඹහ පිළිඵ ඳරීක්හ යන රදි.ඳරීක්ණ ප්රතිපර අනු ඉවත 

රක්ණ ඳහැංශු නජ විවිධත්ඹ පිළිඵ පුදයෝථමනඹ කිරීභ වහ නිර්නහඹ දර දඹොෙහත වළකි ඵ 

දොඹහ න්නහ රදි. 

 

අන්නාසි නාව්ා ප්රචාාරණය කිරීම 

ීවහණුවයණඹ කිරීදේ ව ගුණනඹ කිරීදේ ක්රිඹහහයේ ආයේබයණ රදී. උඳරිභ ගුනනඹ ව මු්  

ඇදීභ වහ යහඹනි ැංයුතිදේ ළඩිදුය ළරපීේ අලයඹ.  

 

5.3.  2017 ලවර ුර සිු ේකේරමින් ණලයන ණරීක්ෂණ 

5.3.1 කුරුඳු 

 “පීරිස කුරුඳු” ර ඉවශ ගුණහත්භ රක්ණ ඇයීභ  රක්ය ඒහ දතෝයහත් කුරුඳු ප්රදදෙ (ශ්රී 

ළමුණු ව ශ්රී විජඹ) භ ැංන්ධනඹ කිරීභ. 

  දතෝයහත් දෙමුහුන් කුරුඳු ඳළශ ගුණහත්භඹ, ර්ධනඹ ව අසළන්න ඹන හර්ඹපරඹන් ඔසදේ 

ඳරීක්හ  රක් කිරීභ ව ඇයීභ. 

 ළලිභඹ ඹනඹක් හිත කුරුඳු දඳොතු ඳ ර යහඹනි ව මර ද්රය ැංයුතිඹ වඳුනහළනීභ.  

 කුරුඳු මු්  ඇදීභ ව අතු ළඵලිර ර්ධනඹ දදයහි ඳළශෆටි දවෝර්දභෝන ර (IBA and NAA)  

විවිධ හන්ද්රන ඇතියන ඵරඳෆභ. 

 කුරුඳු ර ර්ධනඹ, අසළන්න ව තළලීදේ වළකිඹහ දදයහි දඳොදවොය දඹොෙන හරඹ ඇතියන 

ඵරඳෆභ.   

 කුරුඳු දොශ දඳොදවොය, අහඵනි දඳොදවොය වහ ඒහදේ ැංරන ර ඵරඳෆභ. 

 ආේලි ඵවින් යුතු ඳදේ හදදයන කුරුඳු ර ර්ධනඹ ව අසළන්න දදයහි දඩොරභයිනා 

බහවිතදේ ඵරඳෆභ. 

 කුරුඳු ර ර්ධනඹ, අසළන්න ව ඳහැංශු දඳෝණ තත්ඹ දදයදව ි ේලිරිසීඩිඹහ ව යනිර 

ආයණ දඵෝර ඵරඳෆභ.  

 කුරුඳු හදදයන ප්රධහන ප්රදේලර දතෝයහත් ඳසර ඳහැංශු දඳෝණ තත්ඹ විෙවහ ෙළත්වීභ, 

ඇයීභ ව දඵෝ පරෙහයීතහ ේඵන්ධතහ. 

 කුරුඳු ර ර්ධනඹ ව අසළන්න දදයහි දඹොෙන රෙ ් ෂර් අඩැංඟු දඳොදවොය ර ඵරඳෆභ. 

 කුරුඳු ර ර්ධනඹ වහ අළිය ප්රලසථම pH භනා භ තීයණඹ කිරීභ. 
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 ක්ෂුද්ර ව භවහ දඳෝ අධීක්ණඹ  කුරුඳු (Cinnamomum zeylanicum Blume) ෙෘය ෙර්ල 

වඳුනහළනීභ. 

 කුරුඳු ර ර්ධනඹ ව අසළන්න දදයහි ඵදඹෝෆි් ේ නජ දඳදවොය ඇතියන ඵරඳෆභ. 

 කුරුඳු ර්ධනඹ වහ අසළන්න දදයහි දයෝඳන ද්රය ර්ඹ ව විවිධ දඳොදවොය ප්රභහණ ඇති යන 

ඵරඳෆේ 

 කුරුඳුර ර්ධනඹ, අසළන්න වහ ගුණහත්භඹ දදයහි නයිට්රජන්, දඳොසඳර්ස ව දඳො ෆියඹේ ර 

විවිධ භනා ේ ඇතියන ඵරඳෆේ. 

 කුරුඳු ඳළශ තහන්ර ඳළිදඵෝධ වහ දයෝ ශභණහයණඹ වහ මුහුදු ජරදේ ඵරඳෆභ අධයඹනඹ 

කිරීභ.  

 කුරුඳු දඳොත්ත යළුවීදේ දයෝදේ දයෝ හය විෙයහදයෝ රක්ණ ව ඳ  යහධිදේෙඹ 

අධයඹනඹ කිරීභ. 

 කුරුඳු දයෝ  ඳණුහදේ ඳහරිරි විෙයහ (ෘතුභඹ ඵහුරත්ඹ, ඳළතිදයන ප්රදේලඹ ව උච්චතභ 

යැංචු ළදන භඹ ළනි ෙෆ) අධයඹනඹ කිරීභ.  

 කුරුඳු ඳළශ භළක්හදේ නජ දේෙඹ , ඳරියදේෙඹ වහ ශභණහයණඹ වඳුනහළනීභ ව 

අධයඹනඹ කිරීභ. 

 කුරුඳු හර ඳෘසඨැංශි ඳළිදඵෝධ ඳහරනඹ කිරීභ වහ විදුලි ළ ක් ව රය උඳයණ සථමහපිත 

කිරීභ ව අධයඹනඹ කිරීභ.  

 කුරුඳු ර සුදු මු්  දයෝ ආහෙනඹ ව දයෝඹ උත්න්න යන එහි යහධිජනතහ ව ඳහරිරි 

හධ අධයඹනඹ කිරීභ.  

 කුරුඳු ර පිළිහ (canker) ව ළනීභ පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ.  

 ඳළිදඵෝධ ව දයෝර  ෙක්න ප්රතිදයෝධඹ අදඵෝධයළනීභ  කුරුඳුර ජහන ේරහසභඹ 

ඳරීක්හ  රක්කිරීභ.  

 ෙකුණු ඳශහදත් විවිධ ෘෂි ඳහරිරි ශහඳ ර තය කුරුඳු ර(Cinnamomum zeylanicum 

Blume) අසළන්න ව ගුණහත්භ රක්ණ ඇයීභ.   

 කුරුඳු කරු යහක් ර අසුයහ තළබිඹ වළකි හශඹ දදයහි ් ෂර් දුභහඹනඹ ව ඇසුරුේ ද්රය ර 

ඵරඳෆභ.  

 තය කුරුඳු ර (Cinnamomum zeylanicum Blume) ප්රති දිලීය වහ ප්රති ඵළක්ීරරිඹහ ක්රිඹහහරීත්ඹ 

ිනිසුන්දේ චර්භ ව මු දයෝ දදයහි ඵරඳත්න ආහයඹ අධයඹනඹ කිරීභ.  

 තය කුරුඳු (Cinnamomum zeylanicum Blume) වඳුන්හදුන්  ප්රදදෙ දෙ (ශ්රී විජඹ වහ ශ්රී 

ළමුණු) ප්රතිදිඹළඩිඹහ ක්රිඹහහරීත්ඹ තුරනහත්භ ඇයීභ. 

 කුරුඳු කුරුනාදනා ව කුරුඳු ලීදේ දත් ර ගුණහත්භඹ වහ ප්රභහණඹ විභර්ලණඹ කිරීභ.  

04 
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 විවිධ කුරුඳු කරු දරේණිත කිරීේ රදී  පි දඳොතු සථමය ප්රභහණඹ ව ඇතුරත දඳොතු සථමය ප්රභහණඹ  

විභර්ලනඹ කිරීභ. 

 කුරුඳුර දනලීදේ වළකිඹහ, දඳොත්දත් දඳනුභ ව දත්  ප්රභහණඹ දදයහි කුරුඳු  ජරදඹහි 

ගි් හ තඵන හරදඹහි ඵරඳෆභ අධයඹනඹ කිරීභ.  

 කුරුඳු දඳොතු ඔලිදඹොදයසීන බහවිතදඹන් ෆදු ඵන් ළ ඹක් වඳුන්හ දීභ.   

 

5.3.2  ගේමිරිව ්

 ේිරිස දඵෝදේ ක්දේත්ර සථමහඳනඹ, ර්ධනඹ වහ අසනු දදයහි ක්ෂුද්ර ජර ේඳහෙනදේ 

ඵරඳෆභ අධයඹනඹ කිරීභ 

 විවිධ ෘෂි-ඳහරිරි රහඳ රදී ේිරිස දඵෝදේ ර්ධනඹ, පුසඳ ව ළනීභ, පර ව ළනීභ වහ 

අසනු ර ියදුන දනසවීේ අධයඹනඹ කිරීභ  

 විවිධ අතු ර් ලින් රඵහත් දයෝඳණ ද්රය බහවිතදඹන් ේිරිස ර විඹන ර්ධනදේ දනසවීේ 

අධයඹනඹ කිරීභ  

 ේිරිස දඵෝඹ වහ විවිධ ීවවී ආධහය බහවිතදඹන් ඵහහිය ඳහරිරි හධ රඵහළනීදේ 

හර්ඹක්භතහ ළඩිදියුණු කිරීභ වහ ඒ භඟින් ේිරිස ර අසනු ළඩිකිරීභ  ඳතින වළකිඹහ 

අධයඹනඹ කිරීභ  

 ේිරිස ර පුසඳ ඇතිවීභ වහ පර ඇතිවීදේ සබහඹ දදයහි ඳහැංශු දතතභනදේ ඵරඳෆභ 

අධයඹනඹ කිරීභ  

 ේිරිස වහ ීවවී ආධහය දර පුක් දඹොෙහනිින් ක්ෂුද්ර ජරේඳහෙන තත්ත් ඹ දත් එභ 

දඵෝර අසනු රක්ණ දදයහි ඇතින ඵරඳෆභ අධයඹනඹ කිරීභ 

 විවිධ ෘෂි-ඳහරිරි රහඳ රදී විවිධ ජරේඳහෙන වහ ඳහැංශු දතතභන ැංයක්ණ ක්රභ තත්ත් 

ඹ දත් ේිරිස හදේ ර්ධ වහ අසනු රක්ණ ර දනසවීේ අධයනඹ කිරීභ 

 ෘි ඳළිදඵෝධ වහනි වහ න දෙමුහුේ ේිරිස ප්රදදෙ ඇයීභ 

 විවිධ දේලගුණ තත්ත් වහ දන තත්ත් ඹ දත් හ යන රෙ සුරඵ ේිරිස ප්රදදෙ තුන 

ඳළිදඵෝධ ඇති වීභ ඳරීක්හ කිරීභ 

 දතෝයහ  න්නහ රෙ  ේිරිස  හ ප්රදදෙ  අතය  දෙමුහුේ කිරීභ  භඟින්  ඳවතය   අතයභළදි රහඳඹ 

වහ  සුදුසු ේිරිස ප්රදදෙ ඇතිකිරීභ. 

 ඒකීඹ ර් ක්දේත්රඹ  ියයස අතු ලින් ව තියස අතු ලින් රඵහ න්නහ ඳළශ ර අසළන්න 

ළදීභ. 

 ේේරිස ර පරෙහයිතහ ළඩි යලීභ  ඳහැංශු ජර ැංයක්ණ ක්රභ ව ෘෂිහර්ි ක්රභ බහවිතහ 

කිරීභ  
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 ඳදුරු ේිරිස ර ර්ඹ පුයහ භ්   පිපිභ උත්දත්ජනඹ කිරීභ  ව අසන්න ළඩි කිරීභ  

දඳොදවොය ව ජරඹ දඹදීදේ ඵරඳෆභ දවීභ 

 ේිරිස ෙවහ ීවවී ආධහයඹක් දර දඳෝ  ස බහවිතදේ විබඹ අධයඹනඹ 

 විවිධ භනා ේර ේඳහදු භගින් උඩුවිඹන වහ අසළන්දනහි ර්ධනඹ දදයහි ඵරඳෆභ 

 ආයණ දඵෝ ළවීදභන් ළු ේිරිස ර ඳහැංශු රක්ණ ර්ධනඹ වහ අසළන්න දදයහි  

ඵරඳෆභ  

 ේිරිස ළ්  වවීභ වහ දවේතුන ඳහැංශු ගුණහත්භඹන් අධීක්ණඹ කිරීභ වහ දඹෝය ීව ෙර්ල 

වඳුනහළනීභ  

 විවිධ ඳහැංශු දතතභන භනා ේ ඹ දත් ේිරිස (Piper nigrum L.) ඳළශ ර වවීභ ඇතිවීභ 

දදයහි දිලීය මර ආහධනඹ ඵරඳෆභ 

 ශ්රී රැංහදේ ේිරිස වහ භූි දඹෝයතහ ර්ධනඹ කිරීභක් ළඩි දියුණු කිරීභ  

 ේිරිස හදේ ක්ණි භළශවීදේ දයෝදේ දයෝ හය Phytophthora capsici දිලීයඹ  

ඳහරනඹ වහ නජ ඳහරඹක් දර Trichoderma sp දඹදීභ 

 

5.3.3 ේක ේකෝලා 

 ඳවතය   අතයභළදි  රහඳදේ, දඳෝ   හ තුශ, දතෝයහත්  දොදෝහ ප්රදදෙ  ඇයීභ. 

 කුරුණෆර දිසත්රික්දේ දඳෝ  අතය දොදෝහ ර පරෙහයිතහ ළඩියලිභ  

 දඳෝ  ව යඵර් හ ඹ දත් ඹටිහක් දර දොදෝහ ර පරෙහයීතහඹ ළඩි දියුණු කිරීභ 

වහ ඒහඵේධ ඳහැංශු දඳෝ ශභනහයණඹ  

 ෛනල ක්ෂය ලර්ධ්ක ේය දාේගන වළකස ේක ේකෝලා ේගඩිේේ ේලි මගින් ණාංශු තත්ලයන් 

ලළඩිදියුණු කර ේක ේකෝලා ක්ෂේේත්ර ප්රයවංව්කරණය  

 

5.3.4 ේකෝිහ 

 දෝපි ඵදිරි ගු් රහ භර්ධනඹ  බුදේරිඹහ බ්රියඹහනහ දිලීයඹ බහවිතඹ. 

 දෝපි ඵදිරි ගු් රහ වහ නජ ඳහරඹන් දවීභ 

 දෝපි ඵදිරි ගු් රහ වහ උගුරක් ළරසුේ කිරීභ 

 ඳවතය   අතයභළදි  රහඳදේ, දඳෝ   හ තුශ, දතෝයහත් දෝපි  හ ප්රදදෙ ඇයීභ. 

 හඵනි ඇයබිහ දෝපි හන් වහ දඹොෙන ක්රදභෝඳහඹන් 

 

5.3.5 කරඳමුංඟු 

 ඳළර භළක්හ (ියදඹෝත්රිේස හඩදභෝි) වහ ප්රතිදයෝධී එනහ්  න ෙර්ල ඇයීභ 
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5.3.6 කරාබු නළටි 

 භළෙ ය  රහඳදේ යහඹු (Euginia caryophyllus ) හදේ ඳත්ර වළලීදේ දයෝඹ (ඳත්ර 

අැංභහයඹ,ඳත්ර පු් ලි දයෝඹ) ශභණහයණඹ කිරීභ 

 

5.3.7 වාදික්ෂකා 

 හදික්හ ඳත්ර ඳතන දයෝ ඳහරනඹ 

 

5.3.8 ේග රකා 

 දොයදඳොතු ෘිඹහ වහ  රැස යන රෙ දොයහ ෙර්ලර ප්රතිදයෝධඹ ඇයීභ 

 

5.3.9 බුත් 

 ශ්රී රැංහදේ  බුරත් ෙර්ල  එතු  කිරීභ,  ක්දේත්ර  ැංසථමහඳනඹ කිරීභ,  ඇයීභ වහ  ැංයක්ෂණඹ කිරීභ. 

 භහදන්රු  ව භර බුරත් , ය ෙළු භඟ දෙමුහුේ කිරීභ  ව එයින් රඵහන්නහ ඳයේඳයහර අසනු 

ඳයහිතිඹන්  ය ෙළු භඟ ළදීභ. 

 අඳනඹන බුරත් නිඳෙවීභ ෙවහ සුදුසු දන තත්ත් දවීභ  

 බුරත් ෙවහ වි් ඳ දඳොදවොයක් දර අර්ධ දර ෙවනඹ ශ ෙවයිඹහ බහවිතදේ විබඹ අධයඹනඹ 

 දඳෝ  හ ඹ දත් ියදුයනු රඵන බුරත් හ වහ එේඳහර දයොක්දඳොසදේනාහි ද්රහයතහ 

ළඩිකිරීභ ෙවහ ් ඳර් කුඩු ව භයිදොයයිහ බහවිතදේ විබඹ අධයඹනඹ 

 අඳදත් ඹන බුරත් බහවිත ය අඹ එතු ශ නිසඳහෙන ළසීභ  

 බුරත් හදේ ඳහැංශු ශ්රීත්ඹ පිළිඵෙ අධයඹනඹ    

  බුරත් ෙවහ දඳොදවොය බහවිතඹ පිළිඵෙ අධයඹනඹ 

 බුරත් හදේ ඵළක්ීරරිඹ දොශ පු් ලි දයෝඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ දේශීඹ ක්රභ බහවිතඹ පිළිඵෙ 

දොඹහ ඵළලීභ. 

 බුරත් හදේ තනි ආධහය ණු ඳේෙති වහ විවිධ දඳොදවොය ිරණ ඇයීභ                        

 දන ඳළශතහන් ඹ දත් බුරත් දයෝඳන (Piper betel L.) ද්රය නිසඳහෙනඹ කිරීභ වහ විවිධ ඳළශ 

නඩත්තු ඇයීභ  රක්කිරී.   

5.3.10 ඉඟුරු 

 ඉඟුරු ඳළශවීභ වහ රඵහ ත වළකි අසළන්න වහ නයදෝභ දොයදඳොතු ෘමීන්දේ 

(ඇසපිඩිදඹ් රහ වහර්ටි) ඵරඳෆභ 

 දඳෝ  හ ඹ දත් ඉඟුරු ෙර්ල ඇයීභ. 

 ෘවසථම ඳරිදබෝජනඹ වහ හනිජභඹ අයමුණ වහ ඵඳුන්ර ඉඟුරු හ කිරීදේ තියහය ක්රභදේෙ.  

 ඉගුරු හදේ ප්රධහන දයෝ ශභණහයනඹ (Zingiber officinale Rosc.) 
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 ඉඟුරු ර (Zingiber officinale) ර්ධනඹ අසළන්න ව ගුණහත්භඹ දදයහි දන භනා දේ 

ඵරඳෆභ.  

 

5.3.11 ව 

 ව ෙර්ල  එක්රැස කිරීභ, ක්දේත්ර  ැංසථමහඳනඹ ව දඳෝ  හ ඹ දත් ඇයීභ. 

 ව (Curcuma longa L.) දඵෝදේ ර්ධනඹ වහ අසළන්න දදයහි විවිධ ජර භනා ේර ඵරඳෆභ 

අධයනඹ  

 

5.3.12 දනත් 

 අඳනඹන ෘෂිර්භ දඵෝ හයන දොවීන්දේ ඳළිදඵෝධනහල බහවිතඹ වහ ඒ පිළිඵ ෙළනුත් 

බහඹ පිළිඵ ආර්ථි වහ තහක්ණි අධයඹනඹක් 

 ඳදේ ඳහැංශු විවිධත්ඹ වහ සථමහනීඹ, ප්රහදේශීඹ ව ජහති භනා ින් අදීක්න ක්රිඹහපිළිදරක් 

ළඩිදියුණු කිරීභ ඳරීක්ණඹ  රක් කිරීභ ව ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

 

5.4. ණර්ේේණ අංේේ ේලනත් ්රියාකාරකේ ල ප්රගයය 

5.4.1 ණේෂ ්විහටිය නායක කුරුඳු ණර්ේේණායතනේේ වංලර්ධ්න ්රියාකාරකේ 

 ලය විෙයහ දොඩනළගි් ද්  දෙන අදිඹය ේපර්ණ යන රදී. 

 ලය විෙයහ ව දඵෝ ළඩිදියුණු කිරීදේ ඒඹ, ඳහැංශු ව ඳළශ දඳෝණ ඒඹ, ඳළශෆටි 

ැංයක්ණ ඒඹ ව ඳසු අසනු තහක්ණ ඒඹ වහ න විෙයහහය උඳයණ  ිරදී ළනීභ.  

 ජහති කුරුඳු ඳර්දේණ භධයසථමහනදේ අබයන්තය භහර්ඹ නළත ඉඳිකිරීභ.  

 ශ්රී ළමුණු කුරුඳු ප්රදදෙදඹන් ර්ධ ප්රචහයණඹ යන රෙ ඳළශ 3500 ක්ෙ ශ්රී විජඹ ප්රදදෙදඹන් 

ර්ධ ප්රචහයණඹ යන රෙ ඳළශ 500 ක්ෙ කුරුඳු ඳළර  හිත දඳොලිතීන් ඵෆේ 3900 ක් නිසඳහෙනඹ 

යන රදී.  

 ඖධීඹ දඵෝ විදලේඹන් 8 ක් රැසය ඒහදේ ජහන ේරහසභ එතු සථමහපිත යන රදී. ඒහදන් 

ටුඅදනෝෙහ ඳළශ 1000 ක් ඳභණ ප්රචහයනඹ යන රෙ අතය ඳළශ 750 ක් ඳභණ දඵෙහවරින රදී.  

 

5.4.2. නාරේම අුරරුලගා ශා බුත් ණර්ේේණායතනේේ වංලර්ධ්න ්රියාකාරකේ 

 අන්නහිය යහඳෘතිඹ ආයේබ ශ අතය, දභොදයයිඹන් 3500ක් ක්දේත්ර ැංසථමහඳනඹ කිරීභ 

 දේය ව ඳළඟිරි දභොදයයිඹන් 500ක් ක්දේත්රදේ ියටුවීභ. 

 ආෙර්ලන හර්ඹඹ වහ බුරත් ඳහත්ති 20ක් ක්දේත්රදේ ියටුවීභ 

 බීජ කුරුඳු ඳළශ 2000ක් ඵඳුන්ත කිරීභ. 

 බුරත් ෙඬු  රඵහළනීදේ හර්ඹඹ වහ ඵඳුන්ත  යන රෙ බුරත් ළ්  200ක් ආයක්ෂිත ෙළ්  

ෘවඹක් තුශ තළබීභ. 
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 ආයක්ෂිත ෙළ්  ෘවදේ  යහමු අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

 MF – 135 ට්රළක් යදේ ගිඹර් දඳනාටිඹ අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ 

 අතුරුහ වහ බුරත් ඳර්දේණ භධයසථමහනදේ  අබයන්තය භහර් ආදරෝයණඹ  වහ 

උඳයණ ිරදීළනීභ. 

 හර්ඹහලීඹ උඳයණ ිරදීළනීභ. 

 රළේද ොේ ඳරිණඹක් ිරදීළනීභ. 

 

5.4.3.   මාතේ්ව මධ්යම ණර්ේේණායතනේේ වංලර්ධ්න ්රියාකාරකේ 

 දොවිඳර උඳයන ිරදී ළනීභ උෙහ. තණදොශ ළපීදේ ඹන්ත්ර 2, දයෝෙ 2 ට්රළක් යඹ වහ 

තණදොශ ළපීදේ ඹන්ත්ර ිරදී ළනීභ, ේඳහදු පිහි 3 ක් ිරදී ළනීභ, ඉදරක්්රික් ජර 

දඳොේඳඹක් ිරදී ළනීභ ආදිඹ . 

 න ඳළශ ෘව 2 ක් වහ තිබුනු ඳළශ ෘව අළුත්ළඩිඹහ 

 පුක් ක්දේත්රඹ වහ බිැංඳු ජර ේඳහෙන ඳේධතිඹක් වි කිරීභ 

 ගිනි නිවීදේ උඳයණඹක් ිරදී ළනීභ 

 විෙයහහය උඳයණ වහ යහඹන දුය ිරදී ළනීභ – මුද්රණ ඹන්ත්ර, ීව විෙයහත්භ අන්වීක්ඹ.  

 විෙයහහය වහ හයු මීයන ඹන්ත්ර විකිරීභ 

 

5.4.4.   නායක ප්රදර්න වශ ලළයමුළු  

ප්රහථමි ර්භහන්ත අභහතයහැංලදේ වදඹෝදඹන් ඳළළත්ව ජහති භනා දේ ප්රෙර්ලන දර 

දොශම ඵණ්ඩහයනහඹ අනුසභයණ ජහතයන්තය ේභණ්ත්රණ ලහරහදේදී ඳළළති හන්තහ දින 

ප්රෙර්ලනඹ, දොශම ඵණ්ඩහයනහඹ අනුසභයණ ජහතයන්තය ේභණ්ත්රණ ලහරහදේදී ඳළළති INCO 

ප්රෙර්ලනඹ, භවයභදී ඳළළති විෘත ආර්ථි ප්රෙර්ලනදේ 40 ළනි ැංත්යඹ, 

දොශම ඵණ්ඩහයනහඹ අනුසභයණ ජහතයන්තය ේභණ්ත්රණ ලහරහදේදී ඳළළති Profood propack 

ප්රෙර්ලනඹ, භවනුය  KCC හි දී ඳළළති ැංචහයඹන් වහ ව කුළුඵඩු ප්රර්ධන ළඩ වන, දිසත්රික් 

භනා ින් ඳළළත්ව දොවි හඹනි ප්රෙර්ලන, ඹහඳනදේදී ඳළළත්ව කුළු ඵඩු ප්රර්ධන ප්රෙර්ලනඹක් 

ව ේඳව ියඹනෆ ප්රෙර්ලනඹ ෙළක්විඹ වළකිඹ.  

 

5.4.5.  මාතේ්ව මධ්යම ණර්ේේණ මධ්යව්ාානේේ ණළලළය ේලනත් ්රියාකාරකේ.  

1. සුළු අඳනඹන දඵෝ ර ඳර්දේණ මුළු ASMEC ැංවිධහනඹ ය ඊ  වබහය වීභ. 

2. දේහසථම පුහුණු භධ් ඹසථමහනඹ විියන් ැංවිධහනඹ යන රෙ භවනුය දිසත්රික් දොවීන්දේ 

ළඩ වන දනුදන් ඳළළත්ව ළනිරහ පිරිළසුේ පුහුණු  ේඳත් ෙහඹදඹකු දර වබහය 

වීභ.  
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3. අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ යහේති නිරධහරීන් ව අදනකුත් නිරධහරීන්, ඹම විලස 

විෙයහරඹ, ඌ ද් රස විලස විෙයහරඹ, දේයහදෙණිඹ විලස විෙයහරඹ, යජය  විලස විෙයහරඹ, 

රුහුණු විලස විෙයහරඹ ඹන විලස විෙයහර ියසුන් විෙහතහ පුහුණු භධයසථමහන භගින් ව දනත් 

දොවි පුහුණු ළඩ  වන් භගින් ේඵන්ධයන දොවි ණ්ඩහඹේ ව දනත් ියසුන් (ඳහළ්  

ව දොවි පුහුණු ඳහළ් ) ළනි ණ්ඩහඹේ 

4. දෙළේඵර් 19 දින ඳළළත්ව අඳනඹන ැංර්ධන භණ්ඩරඹ, ඩි් භහ ලක්ති ැංසථිතඹ ව දරෝ 

ඵළැංකු ඒහඵේධ ැංවිධහනඹ යන රෙ අඳනඹන දශඳශ ළඩ වන  වබහයවීභ. 

5. HDDES ප්රයිනා ලිි ඩ් ව EOAS ඕර්නික්ස ප්රයිනා ලිි ඩ් ඹන ර්භහන්ත නළයීමභ  ඹහභ.  

 

5.4.6. උණේද්න ේවේලා 

ජහති කුරුඳු ඳර්දේණ ව පුහුණු භධයසථමහනදේදී ඳත්නු රඵන විෙයහහය විලසද් ණ  

ලගුල:  5.4.6.1  ණසු අව්ලනු තාක්ෂණ අංය මගින් කරනු  න ිඩදයාගාර ිඩ්ේ්වණ 

ිඩ්ේ්වණේේ නම  නියළදි වංඛ්යාල 

 ාිටර(ේගවීේ විටත) ේදණාර්තේේන්ුරලට අදාෂ 

ණර්ේේණ 

අන්තර්ත දත්  ප්රභහණඹ තීයණඹ 

කිරීභ 

06 667 

අන්තර්ත දතතභන ප්රභහණඹ තීයණඹ 

කිරීභ (Dean & stark method) 

06 547 

GCMS විලසද් ණ 18 162 

ජර ක්රිඹහහරීත්ඹ තීයණඹ කිරීභ 36 204 

අන්තර්ත ් ෂර් ප්රභහණඹ තීයණඹ 

කිරීභ 

00 170 

අන්තර්ත දතතභන ප්රභහණඹ තීයණඹ 

කිරීභ (දතතභන විලසද් ණඹ) 

00 172 

එකුරල 60 1922 
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ලගුල:   5.4.6.2:    ණාංශු වශ ණළෂළටි ේණෝණ අංය ිඩසින් සිු කරන ද ිඩදයාගාර ිඩ්ේ්වණ 

ිඩ්ේ්වණේේ නම නියළදි වංඛ්යාල 

භාිටර (ේගවීේ විටත) ේදණාර්තේේන්ුරලට 

අදා ණර්ේේණ 

ඳහැංශු pH අඹ වහ විෙයෘත් 

න්නහඹතහඹ 

106 464 

නයිට්රජන්, දඳොසඳයස, දඳො ෆියඹේ 

විලසද් ලනඹ 

84 205 

ICPOES –ක්ෂුද්ර දඳෝ ඵළය දරෝව 

විලසද් නඹ  

18 165 

එකුරල 208 814 

 

 

5.4.7 ණර්ේේණ කාර්ය මණ්යය ිඩසින් ණලත්ලාේගන යනු  න පු ණු ලළයවටශන්  

 නායක කුරුඳු ණර්ේේණ වශ පු ණු මධ්යව්ාානේේ ණර්ේේණ කාර්ය මණ්යය ිඩසින් ිහරිනළේමන 

දළනුලත්කිරීේේ ශා පු ණු ලළයවටශන්  

2017 ර්ඹ තුශ ඳහර්ලරුන් අ ියඹ ඳනසනඹක් (859) ව / දවෝ ිනිස ඳළඹ එක්ෙවස 

වඹියඹ වඹක් හර්ථම පුහුණු යන රදී. දින ඳදවේ කුරුඳු තරන්නන්දේ පුහුණු ළඩ වදන් 

ළියහය 12 ක්ෙ, දින දෙදක් ළඩ වදන් ළියහය 03 ක්ෙ, එක් දින ළඩ වදන් ළියහය 08 ක් ෙ 

NVQ-  RPL ළඩ වදන් ළඩ වන් හය 05 ක්ෙ එක් කුරුඳු cinnamon accessor ළඩ වනක්ෙ 

ඳත්න රදී.  

ලගුල: 5.4.7.1:    ණර්ේේණ කාර්ය මණ්යය ිඩසින් ණලත්ලාේගන යනු  න පු ණු ලළයවටශන් 

පු ණු ලළයවටශන් 

ව්ාානය  වංිඩධ්ානය මාතෘකාල 

දොදරොන්න  වහය අධයක්ෂ 

හර්ඹහරඹ යත්නපුය  

නිඹැං හරරදී අඳනඹන ෘෂි දඵෝ 

ආයක්හය ළනීදේ උඳහඹ භහර්  

පුහුණු භධයසථමහනඹ, 

භහතද්   

අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තු  

මුදුන් රිකිලි භඟින් ේිරිස දයෝඳණ 

ද්රය නිසඳහෙනඹ කිරීභ  

ඵ න්ර, ෆ් ර  

අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තු  

අඳනඹන ෘෂිර්භ දඵෝ හකිරීදේ 

විබඹන්  

භළෙච්චිඹ  දිසත්රික් ෘෂිර්භ ේිරිස හ  
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හර්ඹහරඹ, අනුයහධපුය 

අනුයහධපුය  

දිසත්රික් ෘෂිර්භ 

හර්ඹහරඹ, අනුයහධපුය  ේිරිස තහන් ශභනහයණඹ  

ප්රහථමි ර්භහන්ත 

අභහතයහැංලඹ, 

ඵත්තයමු් ර 

ප්රහථමි ර්භහන්ත 

අභහතයැංලඹ  ේිරිස තහන් ශභනහයණඹ  

භවඵළැංකු පුහුණු 

ආඹතනඹ, යහජගිරිඹ. 

ප්රහථමි ර්භහන්ත 

අභහතයහැංලඹ  ේිරිස හදේ පරෙහයිතහ ර්ධනඹ  

යත්දතො , 

දත් දෙනිඹ, 

භහතද් , භවනුය 

අ.ෘ.දෙ. ඳර්දේණ 

භධයසථමහනඹ 

ඳසු අසනු තහක්ණඹ 

 

භහෙේදේ අ.ෘ.දෙ. ඳර්දේණ 

භධයසථමහනඹ 

වි. ෙහ. තහ., ඳසු අසනු තහක්ණඹ 

 

ලගුල: 5.4.7.2:    මාතේ්ව මධ්යම ණර්ේේණ මධ්යවා්ානේේ ණර්ේේණ කාර්ය මණ්යය 

ේමේශයව ණර්ේේණ ලයාණෘය ශා පු ණු ලළය වටශන් 

ේවේලා ාිනන් ප්රමාණය 

විලස විෙයහර ියසුන් 572 

ඩිේදරෝභහධහරී ියසුන් 218 

තහක්ණී විෙයහර ියසුන් 57 

ඳහළ්  ියසුන් 1203 

දොවීන් 470 

දටිහලීන පුහුණු ළඩ වන් (භහ 1-6) 12 

කුඩහ විෙයහහය පුහුණු ළඩ වන් 07 

දනත් 50 

 

2017 ලර්ේේ අුරරු ේ ෝග ශා බුත් ණර්ේේණ මධ්යව්ාානේයන් ිහරිනමන ද දළණුම ශා තාක්ෂණය  

දභදවඹන රෙ පුහුණු ළඩ වන් ැංයහ      -   16 

පුහුණු ළඩ  වන්ර  වබහය වන් (දොවිඹන්, හරුන්)    - 809 

දුයථමනඹ ඔසදේ උඳදෙස රඵහත් පුේරඹන් ැංයහ        - 297 

උඳදෙස ඳතින් බුරත් ඳර්දේණ භධයසථමහනඹ   ඳළිණි පුේරයින් ැංයහ  - 192 
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5.4.7.3.    රුණලාිටනි ශා ගුලන් ිඩු ලි ලළයවටශන් - මාතේ්ව ණර්ේේණායතනය 

 

දභභ ර්දේ ප්රචහයඹ වු ගුන් විදුලි ළඩ වන් අතරින් 2017.01.10, 2017.02.14 වහ 2017.06.27 ඹන 

දිනඹන්හි සදේශීඹ දේදේ සුබහයති ළඩ වන් 03ක් ප්රචහයනඹ යන රෙ අතය ඒහ හශගුණි 

දනසවීේ වහ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ, දොදෝහ ව ේිරිස හ ේඵන්ධ ස යන රදි. 

දභඹ  අභතය ඳුය  දේඹ භඟින් ප්රචහයඹ යන රෙ යජනනි ළඩ වන් 03ක් 2017.03.17, 

2017.05.09 වහ 2017.07.11ඹන දිනරදි පිළිදලින් බුබුළු ේිරිස ර අහිය, ේිරිස හදේ දන 

ඳහරනඹ ව ේිරිස ිර දනස වීභ පිළිඵ ෙළනුත් දරිණි. 

 

තදුය ත්, 2017.03.13 වහ 2017.03.14 දිනඹන්හිදි අඳනඹන දඵෝ වහ ඳර්දේණ මුළු ේඵන්ධ 

ළඩ වන් දෙක් යන්ගිරි එෂස. එේ. වහ රක් එෂස.එේ දේඹ භඟින් ප්රචහයඹ යන රදි. 

එදේභ 2017 ර්ඹ තුශ ඳවත වන් රඳහහිණි ළඩ වන් ෙ ජහති රඳහහිණිඹ භඟින් ප්රචහයඹ 

යන රදි. 

ලගුල: 5.4.7.3: රුණලාිටනි ලළයවටශන්  

ිඩකාය වු 

දිනය               මාතෘකාල           ලළයවටශන  

2017.01.13      නිඹඟඹ  මුහුණ දීභ වහ      ළඟවුණු වවුණු  

2017.03.16      ේිරිස දයෝඳණ ද්රය      ප්රෘත්ති විහලඹ ඳ.. 8 

2017.04.14      බුබුළු ේිරිස දනලීභ      ළඟවුණු වවුණු 

2017.04.30      ජහති කුළුඵඩු උෙයහනඹ      ආෙයණීඹ ශ්රී රැංහ  

 

 ඳසු අසනු තහක්ණ අැංලඹ- ගුන් විදුලි ළඩ වන් 04 ක් වහ එක් යන්භසු උඹන රඳහහිනී 

ළඩ වන  වබහයවීභ. 

 

5.4.8: මාතේ්ව ශා නාරේම ණර්ේේණ මධ්යව්ාානල නිධ්ාරීන් වශභාගිව ේද්තය ශා ිඩේද්තය  

පු ණු ලළයවටශන්  

1. ීර. ලිඹනදේ, වහය අධයක් (ඳර්දේණ) භහර්තු 26 ිය  27 ෙක්හ ඉන්දුනීියඹහදේ ජර්තහ 

නුය ඳළති 23 දනි අන්තර් ජහති ගුණහත්භඹ පිළිඵ ේිරිස මුළු. 

2. ආචහර්ඹ ඩි.එන්. භයවීය, අධයක් (ඳර්දේණ), 2017.07.29 ව 30 ඹන දින රදී දේයහදෙණිඹ 

ඳලසචහත් උඳහධි විෙයහ ආඹතනදේදී දෝලීඹ තළන් දවුේ ඳේධති  (Global positioning 

system) පිලිඵ  ළඩමුළු. 
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3. දක්. ීව. පී. ලහන්ත, ඳර්දේණ වහ ැංර්ධන වහය, 2017 ජූලි 29 වළ 30 දිනර දේයහදෙණිඹ 

විලස විෙයහරදේ ීවවිෙයහ ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනදේ ීව. පී. එස. තහක්ණඹ පිළිඵ ළඩමුළු. 

4. ආචහර්ඹ ඩි.එන්. භයවීය, අධයක් (ඳර්දේණ), එස.අයි.සී. ිය් හ, වහය අධයක් 

(ඳර්දේණ), දක් . ඩී. එන්. ප්රිඹෙර්ලනී, වහය අධයක් (ඳර්දේණ), දක්. ඩී. එන්. ප්රිඹෙර්ලනී, 

වහය අධයක් (ඳර්දේණ), ඩබ්. එේ. චන්ද්රයත්න, ඳර්දේණ වහ ැංර්ධන වහය, දක් . ීව. 

පී. ලහන්ත, ඳර්දේණ වහ ැංර්ධන වහය ඹන අඹ 2017 දනොළේඵර් 14 දින විෙයහත්භ 

ද් න ක්රභඹ පිලිඵ  ළඩමුළු  දේයහදෙණිඹ ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනදේදි වබහගි වව. 

5. ඩී.එේ.පී.වී. දිහනහඹ, වහය අධයක් (ඳර්දේණ), 2017.05.22 ිය  2017.06.02 ෙක්හ 

තහයිරන්තදේ ඳළළත්ව ඳසු අසනු තහක්ණඹ පිළිඵෙ පුහුණු ළඩ වන  වබහගි විඹ. 

 

5.4.9. ේරෝග ශා ණළිේ ෝධ් ණානය 

• ඳළශෆටි ැංයක්ණ ඒඹ 

ඳළශටි ැංයක්ණඹ ිඵන්ධ දොවි පුහුණු හඹන 09ක්, ක්දේත්ර දින 05ක් වහ ක්දේත්ර චහරිහ 

36ක් ඳත්හ ඇති අතය, එභගින් ඳහර්ල රුන්දේ ඳළශෆටි ැංයක්ණ විඹ පිළිඵ  ළ ළු 

ර  විදුේ රඵහදී ඇති අතය,දේ වහ අෙහර ප්රදේල ර  ේඵන්ධ අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තුදේ ැංර්ධන අැංලදේ නිශධහරීන්දේ  වදඹෝයතහදඹන් ඉවත ළඩ වන් 

ඳත්න රදි. 

 දියිදන් දිසත්රික් 10 ක් (භවනුය, භහතද් , නුයඑළිඹ, කුරුණෆර, ෆ් ර, යත්නපුය, 

ඵදු් ර, දභොණයහර, ේඳව ව දොශම) පුයහ ඳළති දොවි හඹන 18 ක් වහ වබහයත්ඹ 

රඵහ දුන් අතය, දභභ දොවි හඹන රදී ඳහර්ල රුන් විියන් ඉදිරිඳත් යන රෙ දයෝ වහ 

ඳළිදඵෝධ පිළිඵ  ළ ළු ර  අලය විදුේ රඵහ දීභ අඳනඹන ෘෂි දඵෝ ර දයෝ වහ 

ඳළිදඵෝධ ඳහරනදේදී ළශකිළිභත් විඹයුතු රුණු පිළිඵ දේලණ ියදුකිරීභ ව දොවි භවතුන් 

විියන් රඵහ දුන් ඳස හේඳර 500  අධි ප්රභහණඹ pH, EC විලසද් ණඹ ය එක් එක් 

හේඳරඹ  අෙහර එභ හ ක්දේත්රඹ  ළරදඳන දඳොදවොය නිර්දේලඹන් ව දඩොරභයිනා එතු 

කිරීභ පිළිඵ නිර්දේලඹන් රඵහ දුනි. 

 ඳහර්ල රුන්  ෙළනුත් කිරීභ වහ දයෝ ඳළිදඵෝධ  වහනි 06ක් ශභනහයණඹ කිරීභ 

ේඵන්ධදඹන් ෙළනුත් කිරීභ වහ අත් ඳත්රිහ මුද්රණඹ ය දඵෙහ වරින රදි. (ේිරිස ඳත්ර 

කුඩහවීදේ දයෝඹ, ේිරිස ඉක්භන් භළරවීදේ දයෝඹ, ේිරිස දදභන් භළරවීභ, ේිරිස 

න් විදින කුරුිණීඹහ, යහඹු දොර වළලීදේ දයෝඹ වහ යහඹු වහ හදික්හ න් විදින 

ගු් රහදේ වහනිඹ) 
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 භවනුය, කුරුණෆර, භහතද්  වහ ෆ් ර දිසත්රික් ර ක්රිඹහත්භ හදික්හ ඳත්ර ඳතන 

දයෝඹ ඳහරනඹ පිළිඵ යහඳෘතිඹ වහ තහක්ණි උඳදෙස රඵහ දීභ. 

 දොවි වන යණ දේඹ 1920 දුයථමන භහර්ඹ ඔසදේ අඳදත ඉදිරිඳත් යනු රඵන ළ ළු 

1000  ළඩි ප්රභහණඹ  දුයථමනඹ ඔසදේ හර්ථම විඳුේ රඵහදී ඇත. 

ලගුල: 5.4.09.1:    (2017 ලර්ය ුරී ) ණළෂෑටි වංරක්ෂණ ඒකකය මගින් ණලත්ලන ද ක්ෂේේත්ර 

චාාරිකා, පු ණු ණන්ය ශා ක්ෂේේත්ර දින ිහළි ඳල වංඛ්යාත්මක ඉදිරිණත් කිරීම. 

 

5.4.10 ණර්ේේණ අංය ිඩසින් නිකුත්කරන ද ේරෝණණ ද්රලය 

අයිතභඹ ප්රභහණඹ 

ගේමිරිව් මු්ව ඇද්දව අුර 

කළ ලි 

20,762 

 

ේ ෝගය ේරෝගය,කෘමි ශානිය පු ණු 

ලළයමුළු 

වංඛ්යාල 

පු ණුලට 

වේ න්ධ්වු  

වංඛ්යාල 

ක්ෂේේත්ර 

දින  

වංඛ්යාල 

ක්ෂේේුර 

චාාරිකා  

වංඛ්යාල 

හදික්හ ඳත්ර ඳතන දයෝඹ 

 පිළිහ දයෝඹ 

මු්  කුණුවීභ 

න් විදින ෘි වහනිඹ 

   06 

05 

01 

03 

ේිරිස දොර කුඩහවීදේ දයෝඹ 

දදභන් භළරවීභ 

ඉක්භන් භළරභ 

ඳත්ර අැංභහයඹ 

න් විදින කුරුේණි වහනිඹ 

04 350 02 

04 

05 

05 

01 

02 

යහඹු න් විදින ගු් රහදේ වහනිඹ 

ඳත්ර වළලීදේ දයෝඹ 
02 200 02 

 

01 

ේලිඩිසීරිඹහ න් විදින කුරුිණි වහනිඹ    01 

දොයහ දොයදඳොතු ෘි වහනිඹ 02 225 01 01 

එනහ්  ඳත්ර අැංභහයඹ    01 

ියඹළු අඳනඹන 

ෘෂි දඵෝ 

ඳත්ර අැංභහයඹ 

තහන් දයෝ ඳළිදඵෝධ 

රභණහයනඹ 

 

01 

 

100 

 

01 

එකුරල  09 875 05 36 
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5.4.11. වාමිටක ණර්ේේණ ශා වංලර්ධ්න ලයාණෘය 

1. ීවදනෝඳහඹ ව හශගුණි විඳර්ඹහර  අනුර්ථමනඹ වීභ වහ ශ්රී රහැංකීඹ ෘෂි ඳහරිරි 

ඳේධතීන්ර නජ විවිධත්ඹ ැංයක්ණඹ වහ බහවිතඹ මුයධහයහත කිරීභ. (BACC)  

 

 ිඩ්ල ිඩදයා සිසුන් වමඟ සිු ක ණර්ේේණ අධ්යයනයන් 

1. ේිරිස ර භ්  ඇතිවීභ වහ ය්  ර ර්ධනඹ දදයහි ජර ළඳයුදේ ප්රභහණඹ වහ 

මුහුණදෙන විඹලිහරදේ ඵරඳෆභ අධයඹනඹ  

  ඒ.එේ.එන්.පී. අදබ්ියැංව - තු ශභනහයණ දෙඳහර්තදේන්තු, තු ශභනහයණ වහ 

ෘෂිර්භ පීඨඹ, ශ්රී රැංහ ඹම විලස විෙයහරඹ. 

2. ේලිරිසීඩිඹහ ීවවී ආධහයදේ ර්ධනඹත් භඟ ේිරිස හදහි ක්ෂුද්රහරගුනි තත්ත් වහ 

අසනු ඳයහිතීන්දේ  දනසවීේ අධයඹනඹ  

 දක්.වී.ඒ.ීර.දේ. දොඩිතුක්කු -  තු ශභනහයණ දෙඳහර්තදේන්තු, තු ශභනහයණ වහ 

ෘෂිර්භ පීඨඹ, ශ්රී රැංහ ඹම විලස විෙයහරඹ. 

3. මුදුන් රිකිලි භඟින් ේිරිස දයෝඳණ ද්රය නිසඳහෙනදේදී ඒහදේ න් ර ඹදහි ඵරඳෆභ 

අධයඹනඹ. 

ඩබ්.පී.යු. ගුණදේය - තු ශභනහයණ දෙඳහර්තදේන්තු, තු ශභනහයණ වහ ෘෂිර්භ 

පීඨඹ, ශ්රී රැංහ ඹම විලස විෙයහරඹ. 

4. හදික්හ ර විවිධ ර්ධ ප්රචහයණ භඟ “ආන්න ඵේධ”  ක්රභදඹහි හර්ථමත්ඹ අධයඹනඹ 

කිරීභ. 

     ඒ.ඒ.සී.එච්. ධර්භදේන - අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු, ෘෂිර්භ විෙයහ පීඨඹ, ශ්රී රැංහ 

ඵයමු විලස විෙයහරඹ. 

5. විවිධ ජරේඳහෙන ප්රභහන තත්ත්ඹන් ඹ දත් ේිරිස ර භ්  ඇතිවීභ වහ අසනු ඳයහිතීන් 

දේ දනසවීේ අධයඹනඹ කිරීභ. 

       ආර්.ඩබ්.අයි.බී. ප්රිඹෙර්ලන - ත්ත් විෙයහ වහ අඳනඹන ෘෂිර්භ පීඨඹ, ශ්රී රැංහ ඌ 

ද් රස විලස විෙයහරඹ. 

6. ආර්. එේ. බී. පී. දක් යණතුැංඟ : යහඹුර යහඹනි ැංයුතිදේ තුරනහත්භ විලසද් ණඹක් 

කිරීභ : ආවහය විෙඹහ දෙඳහර්තදේන්තු, යවහරි විෙයහ පීඨඹ , ඵයමු විලසවිෙයහරඹ. 

7. අසනු දනලීදේ විවිධ අසථමහරදී ේිරිස ර (Piper nigrum L.) දඳෝ ඉත්වීභ පිළිඵ 

අධයනඹ කිරීභ, ඊ. එේ. දක්. දිහනහඹ, ත්ත් විෙයහ ව අඳනඹන ෘෂිර්භ පීඨඹ, ශ්රී රැංහ 

ඌ ද් රස විලස විෙයහරඹ.  
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5.4.12:     නායක මටමටේේ ිඩේේ යළින ප්රධ්ාන 

දේ.එේ. දදනවියත්න, අයි.ජි.එේ. යහජඳක්, සී.එ් . තිරයත්න ඹන ඳර්දේ ණ්ඩහඹභ  2017 

ෘෂිර්භ ඳර්දේණ ක්දේත්රදේ විශිස යින් වහ න ළවිලි අැංලදේ ජහති ේභහනඹ ඔවුන්දේ 

„„උස පරෙකින් වහ ගුණත්භඹකින් යුත් ේිරිස ප්රදදෙඹන් නිඳෙවීභ‟‟ පිළිඵ ියදු යන රෙ  

ඳර්දේණඹ   හිි විඹ. 

 

5.5:         අණනයන කෘෂිේ ෝග ිහළි ඳ ආර්ථික වශ ේලෂඳේණ ෂ ණර්ේේණ 

5.5.1:      අධ්යන වශ ණර්ේේණ 

5.5.1.1:    ගේමිරිව් ලගාකරුලන්ේ  ේලෂඳේණ ෂ ශළසිරීම 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ අදරවියණඹ ේපර්ණදඹන්භ වසුරුන්දන් දඳෞේලි අැංලඹ විියන් න අතය 

දශදඳොශ වළියරිභ මුළුභනින්භ යහ ඳතිනුදේ විකුණුේරුන්දේ ව ළණුේරුන්දේ උභනහ 

එඳහේ භතඹ.      දඵෝදඹහි විවිධ අධි අනු බහවිතහ යන ආහයඹෙ දනස න ඵළවින් අඳනඹන 

ෘෂිදඵෝ අතය ඩහත්භ විවිධත්ඹකින් යුතු අදරවියණ දශදඳොශ ය හ ඇත්දත් ේිරිස ර ඹ 

අසනු දනලිභ ව පිරිළසුභ වහ න නිර්දේලඹ නුදේ පර ව  ළනිදභන් ඳසු භහ 7-8 ක් දභෝයහ 

ගිඹ ය්  ප්රභහණත් දර අේයලසිදේ දේරහ ළනිභඹ. දදේ දතත්, දත්  ව ඔලිදඹොදයියන් 

වහ දඹොෙහ න්නහ දනොදේරු ේිරිස ඇ  වහ දේශිඹ ව අන්තර්ජහති ලදඹන් විදලේ 

දශදඳොශක් ඳති. එඵළවින්, දොවීන් විියන්භ දනොදේරු ේිරිස දනළිභ  දවෝ ඔවුන්දේ හන් 

ැංවිධහනහත්භ අසනු දනළිදේ ණ්ඩහඹේ ර  ඵදු දීභ  පුරුදු ියටිති. දේරීදභන් ඳසු අසනු 

දනළිදේ දි ව පිරිළසුේ කිරිදේ දි දොවීන් දුසයතහ යහශිඹ  මුහුණඳහ ඇත.   

අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු ියඹ ඳසු අසනු ආධහය ළඩ වන ස ය ඇත්දත් දොවීන් 

ේිරිස අසනු දනශනුදේ නිළයදි දේරිදේ අධිදේදීඹ ඹන්න ව ඒහ පිරිළසුේයනුදේ ඔවුන් 

විියන්භඹ ඹන්න උඳ් ඳනඹ කිරිභ භතඹ. එභ උඳ් ඳනඹ භත, අසනු දනළිභ ව පිරිළසුේ කිරිභ 

වහ අලය උඳයණ ිරදි ළනිභ  දොවින්  ආධහය රඵහ දේ. දදේ වුත්, ේිරිස දඵෝදඹහි 

විවිධ අසනු දනළිදේ ව පිරිළසුේ කිරීදේ චර්ඹහන් අදඵෝධ ය ළනිභ ඩහ ළෙත් නුදේ 

දභභඟින් ආධහය ශ යුත්දත් හ ව ෙ ඹන්න අදඵෝධඹක් රඵහත වළකි ඵළවිනි. දභභ තත්ඹ පිළිඵ 

දොඹහ ඵළලිභ වහ 2017 ර්දේ දි භවනුය, භහතද්  ව කුරුණෆර ඹන දිසත්රික් ලින් අවඹු 

දර දතෝයහ ත් දේරු ේිරිස හන් හිි දොවින් 120 දෙදනකු ආරදඹන් පර් ඳරීක්හ 

ප්රලසනහලිඹක් ඇසුරින් මීක්ණඹක් ියදු යන රදී. 

දභභ මීක්ණදේ ප්රතිපර භගින් අනහයණඹ වදේ 2016 ව 2017 ඹන ර් දෙදහිදිභ භධයභ 

ඳශහදත් මීක්ණඹ  දඹොෙහත් දොවීන්දන් 50% ක්භ ියඹ ේිරිස අසනු දේරිදභන් ඳසු දනශහ 

අමු ඇ  ලදඹන් විකුණහ ඇති ඵඹ. එඹ පිළිත් ව නිර්දේශිත අසනු දනළිදේ ව පිරිළසුේ 

කිරිදේ ක්රිඹහලිදඹන් ඵළවළය වීභකි. භසත ප්රතිපර භගින් දඳන්නුේ දශේ දොවින් ඵහුතයඹක් ඩහ 
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ළභළත්තක් ෙළක්වදේ පිරිළසුේ කිරිභ වහ දඹොමුනහ  ඩහ අමු ඇ  ලදඹන් විකිණිභ  ඹ. 

දභහිදි දොවින් විවිධ ප්රතිචහය ෙළක්වු අතය ප්රහදඹෝගි ළ ළු ඔවුන් භතුශ ප්රධහන රුණ වදේඹ. 

දොවින් මුහුණ දුන් ප්රධහන දුසයතහ වදේ ප්රභහණත් ඳරිදි විඹලීදේ ඳවසුේ දනොභළති වීභ, වළියයවීදේ 

දුසයතහ, ළඹ කිරිභ  හරඹක් දනොභළති වීභ, ව රභ ළ ළුඹ. එඹ  අභතය, ේිරිස විඹශහ 

විකිණීදේ දි ළරකිඹ යුතු ප්රතිරහබ දනොභළති වීභ ව ඉක්භණින් ේිරිස වහ දවීේ රඵහ ළනිභ  

දනොවළකි වීභ ළනි මරයභඹ ළ ළුෙ ඒ අතය විඹ. දොවීන් කිහිඳදෙදනක් ඳභණක් දනොදේරු අධිදේදි 

අසනු දනශහ අමු ඇ  ලදඹන් විකිණිභ  පුරුදු ියටිඹව.  දභහි ප්රතිපර තදුය ත් දඳන්හ ඇත්දත්, 

භවය ේිරිස හ දදයන ප්රදේල ර විලහර යහඳහයඹක් ඳතින ඵ  ඳළදන දනොදේරු අමු 

ේිරිස ඵදු දීභ මීක්ණඹ  රක් යන රෙ ප්රදේල ර දොවීන්දේ ප්රධහන වළියරීේ ය හක් දනොන 

ඵඹ. දේ ේඵන්ධ ළඩිදුය අධයන අලය වුත්, දභභ මීක්ණදේ දතොයතුරු ර  අනු ේිරිස 

හරුන්දේ දශදඳොර වළසීරීදේ දී අධහනඹ දඹොමු ශ යුතු ළෙත් ණ්ඩහඹභ නුදේ දේශිඹ 

කුළුඵඩු එතු යන්නන්ඹ. 

මීක්ණදේ ප්රතිපර තදුය ත් දඳන්හ දුන්දන් දොවින් තභ ේිරිස වහ දුයසථම ප්රදේල ර ළඩි ිර 

ණන් දොඹහ ඹනහ  ඩහ තභන්  ආන්නභ දශෙදඳොශ  ඒහ විකිණිභ  ළඩි ළභළත්තක් ෙක්න 

ඵඹ. ළඩිදුය දොඹහ ඵළලිදේදි, දතෝයහත් දොවීන්  110 දෙදනකුදන් 91%   තභන්දේ ේිරිස 

අදරවි ර සථමහනඹ පිළිඵ පර් ෙළනුභක් තිබිණි. ඔවුන්දන් කිියභ දොවිදඹක්  දශදඳොශ ජහරදේ 

ඉවශ භනා ේ ර  ඒහ ළඳයීභ  දවෝ තභන්භ, ඒහ අඳනඹනඹ කිරිභ  අෙවක් දනොතිබිණි. 

මීක්ණඹ  බහජනඹ යන රෙ ප්රදේලදේ ේිරිස ර අඹ එතු කිරිභ දෙ  ළරකිඹ යුතු 

නළඹුරුක් දනොතිබුනෙ සුදු ේිරිස නිසඳහෙනඹ දදයහි ඹේ ප්රණතහක් ෙක්න  රළබිණි. (මීක්ණ 

නිඹළදිදේ 0.03% ඳභණ). ප්රතිපර ලින් භය වදේ ර් දෙදක්දි දොවිහු ඵහුතයඹක් අමු ේිරිස ව 

විඹළි ේිරිස නිසඳහෙන කිදරෝක් වහ පිළිදලින් රු.300 -400 ව රු. 1,000 – 1,420 අතය ිරක් 

රඵහ ඇති ඵඹ. එභ ර්දේ විඹළි ේිරිස වහ ඳළළති හභහනය දශදඳොශ ිර ණන් වහ න 

වි  ඒහ අතිලයින් තුටුෙහඹ ිර ණන්ඹ. දශදඳොශ දතොයතුරු රඵහ ත් ප්රධහන මරහර වදේ දේශීඹ 

දශඳුන් ව අ් ළියඹන් වුත්, තභන්දේභ අත්ෙළකිේ ආරදඹන් දනත් මරහර ලින් දතොයතුරු රඵහ 

න්නහ දොවීන් ෙ වව. ප්රතිපර ලින් දවලි වු ඳරිදි දොවින්  අලය ප්රධහන  දතොයතුරු වදේ ිර ණන් 

වහ දශදඳොශ පිහි හ ඇති සථමහන පිළිඵ දතොයතුරුඹ. අඹ එතු කිරීදේ ක්රිඹහෙහභඹන් ව ඳසු අසනු 

වළියයවීභ ළනි ෙෆ ේඵන්ධ දතොයතුරු දනොරහ වළය තිබිණි. 

 

5.5.2:    අණනයන කෘෂිේ ෝග ලණවරිය 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ඳරිඹ දඳයදි ණනඹ යන රේදේ 2002 ෘෂිහර්ි ැංණනදේ ෙත්ත ව 

අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ න හ ආධහය ක්රභදේ දෙන හරිඹ දවීභ වහ සුදුසුේ 

රඵහ තිබු අළුදතන් හ යන රෙ අක්ය ප්රභහණඹ භතඹ. (භහ 18 කින් ඳසු හර්ථම සථමහපිත යන 
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රෙ ඳරිඹ). එදේ වුෙ, ඳසුගිඹ ය දෙදක්දි ප්රමුතහඹ රඵහදුන් ැංර්ධන ළඩ වන වදේ දතු 

හ ළඩ වන ව අතය ක්රභත් න හ ක්රිඹහහයේ කුඩහ ඳරිභහණ ලදඹන් ියදුදරිණි. එඵළවින්, 

ඳසුගිඹ ය කිහිඳදේදි දතු හ ළඩ වන් ක්රිඹහ  නළැංවීභ දවේතුදන් අඳනඹන ෘෂිදඵෝ 

සථමහපිත යන රෙ නිළයදි ඳරිඹ ණනඹ කිරිභ අියරුඹ. එදේ දවයින්, ඇමුණුභ 1 හි නිරපිත ඳරිදි 

2017 දි ජන වහ ැංයහද් න දෙඳහර්තදේන්තු රැසය ඳශ යන රෙ ඳරිඹ පිළිඵ ැංයහ ෙත්ත 

දඹොෙහ ළනිභ  තීයණඹ යන රදි. 

5.5.3:    7102 දි අණනයන කෘෂිේ ෝග ල ඇව්තේේන්ුරගත නි්ණාදනය 

හභහනයදඹන් ප්රධහන අඳනඹන ෘෂිදඵෝ නිසඳහෙනඹ තක්දේරු යනුදේ අඳනඹන ආර්ථිදේ විවිධ 

අැංල ර දදයන දේශීඹ ඳරිදබෝජනඹ (ජන වහ ැංයහ ද් න දෙඳහර්තදේන්තු හර්තහ යන ඒ 

පුේර හර්ෂි ඳරිදබෝජනඹ භත ඳෙනේන කුටුේබ ඳරිදබෝජනඹ, හර්ි ඳරිදබෝජනඹ ව ආවහය 

දේහ ර්භහන්ත ඳරිදබෝජනඹ) ව ආනඹන ළරකි් ර  දනඹ. රැවුේ දතො ව හර්තහත 

දනොන අඳනඹන වහ ප්රභහණත් මරයභඹ අඹක් ආදේල යනු රළදබ්. එභ උඳ් ඳන භත 

ඳෙනේ 2014-2017 ෙක්හ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ර ඇසතදේන්තුත නිසඳහෙනඹ ඳවත ෙක්හ ඇත. 

(ගු 5.5.3.1) 

ලගුල: 5.5.3.1.    ඇව්තේේන්ුරගත අණනයන කෘෂිේ ෝග නි්ණාදනය (ේම.ේට .) 2014-2017 

ේ ෝගය                             2014 2015 2016* 2017** 

දොදෝහ*** 500 457 649 471 

දෝපි 2,674 2,639 2,824 2,714 

රුඳු 17,600 17,707 18,945 22,341 

ේිරිස  18,660 27,232 18,476 29,546 

යමුැංගු 87 91 120 113 

යහබු 3,225 5,253 1,823 6,428 

හදික්හ(ව හහිය) 2,960 2,750 2,723 2,845 

පුක් 22,385 22,869 23,082 18,739 

බුරත් 24,123 22,524 22,298 21,193 

ඳළඟිරි දත් *** 35 31 54 42 

ඉඟුරු**** 15,481 17,273 23,184 16,326 

ව**** 11,351 14,387 25,204 10,267 

මරහරඹ: ජන වහ ැංයහ ද් න දෙඳහර්තදේන්තු ව අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු ෙත්ත ඳේධතිඹ 

*ප්රතිදලෝධත ඇසතදේන්තු වහ ෙත්ත    **ඹහත්හලින යන රෙ ඇසතදේන්තුත ෙත්ත 

***හර්ෂි නිසඳහෙන පුදයෝතන   **** ජන වහ ැංයහ ද් න දෙඳහර්තදේන්තු ෙත්ත 
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5.5.4:    2017 ලර්ේේ අණනයන කෘෂිේ ෝග ල අණනයන වශ අණනයන ආදායේ 

2016 දි මුහුණ දුන් ඳසු ඵෆදභන් ිදි 2017 දි රුපිඹ්  ිලිඹන 71,970  අඳනඹන ආෙහඹභක් භඟින් 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ර අඳනඹන ඳරිභහ දභ්රික් ද ොන් 60,103 ක් ෙක්හ ශඟහ විඹ. (ඇමුණුභ II). 

2016 දි අඳනඹන ඳරිභහදේ ව අඳනඹන ආෙහඹදේ අනතිඹක් දඳන්නුේ ශ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ 

ියඹ් රක්භ ඳහදවේ 2017 ර්දේදි ළරකිඹ යුතු ර්ධනඹක් අත්ය ත්දත්ඹ. ය තුශ සුවිදලේෂි 

දේලඳහරනිත උණුසුේ හතහයණඹක් ඇති යින්, 2017 දි ළු ේිරිස ෙළඩි භවජන අධහනඹ  ඳහත්ර 

විඹ. අධි ළඳයුභ දවේතුදන් 2016 අබහදේදි දරෝ ිිරිස දශදඳොර තුර ඇති වු ඇෙ ළීරභ ශ්රී 

රැංහදේ ේිරිස ිර ණන් ර ෙ ඵරඳෆ අතය එඹ 2017 ර්ඹ පුයහභ ඳළතුදන් ඳවත ළීරදේ 

ප්රනතහඹකි. එදේ වුෙ, 2016 භළයි ෙක්හභ ශ්රී රහැංදක්ඹ ේිරිස ිර ණන් ඳවත ළටිභ භන්ෙහි 

ියදුවු අතය එඹ ඉන්දිඹහනු ේිරිස ිර ණන් ර  භහන්තය ඳළතුණි. දභභ හර හනු තුර 

අදනක් ේිරිස මරහර ර ිර ණන් අන්ඩ ඳවත ළද ින් තිබිණි. එදවත් 2017 භළයි භහදඹන් 

අනතුරු ශ්රී රහැංදක්ඹ ේිරිස ිර ණන් ශීඝ්රදඹන් ඳවත ළටිභ ආයේබ වී 2017 අදෝතු භහඹ 

නවි  එඹ 2016 මු්  හනුදේ තිබු ිර භනා දභන් බහඹක් න තයභ  භ ඳවත ළටුණි. ේිරිස 

අැංලදේ නියත දඵොදවෝ පිරිස ර දෙෝහදයෝඳනඹ වදේ රහබ විඹනානහභ ේිරිස නීති විදයෝධි දර 

ආනඹනඹ කිරිභ දභභ ඳසුඵෆභ  දවේතු ඵත් එළනි දෙඹක් ියදුවු ඵ  තභන්  විලසහනීඹ හක්ෂි ඇති 

ඵත්ඹ. හර්තහත හක්ෂි අනු, විඹනානහභ ේිරිස ශ්රී රැංහ  ආනඹනඹ කිරිදභන් අනතුරු “මරහර 

ය  ශ්රී රැංහ” ඹන වතිඹ ඹ දත් ඉන්දිඹහ  ප්රති අඳනඹනඹ ය ඇත. දභහි අයමුණ වී ඇත්දත් 

ෂස හ (SAFTA) ව ේ හ (SAPTA) ඹ දත් පිරිනළදභන ඵදු වන ලින් අයුතු ප්රදඹෝජන ළනිභඹ. 

නිසඳහදිතදේ තතයබහඹ අදඵෝධ ය ළනිදභන් ඳසු ඉන්දිඹහනු ළනුේ රුන් ශ්රී රහැංදක්ඹ ේිරිස 

ිරදි ළනිභ ප්රතික්දේඳ කිරිභ  දවෝ ඒහ  අභ ිරක් දවිභ  දඳශඹුදනෝඹ. අඹෙහභ ක්රිඹහලිදේ 

නියත ියඹළුභ ඳහර්ල රුන්  ළරකිඹ යුතු ආර්ථි අරහබ දන එින් ඳවත ළටුණු ිර ණන් ශ්රී 

රැංහදේ භසථම අඹෙහ භ භත ෘජු ඵරඳෆභක් ඇති දශේඹ. දශදඳොර ඹථමහ තත්ඹ  ඳළිදණතළයි 

අදේක්දන් අඹෙහභ ක්රිඹහරුන් ේිරිස දතො යහ තඵහදන ියටිඹත් දරෝ ේිරිස තත්ඹ 

පිළිඵ ර්තභහන පුදයෝතනඹ  අනු 2018 ර්දේදිත් එළනි සීඝ්ර ප්රතිඳත්තිඹක් පිළිඵ 

නිභනඹ  ඒභ  දනොවළකිඹ. 

දභභ අහිතය තත්ඹ භධයදේ වුෙ, 2017 දි ශ්රී රැංහ ේිරිස දභ්රික් ද ොන් 13,309 ක් අඳනඹනඹ 

ය රුපිඹ්  ිලිඹන 12,767  අඳනඹන ආෙහඹභක් උඳඹන රදි. එඹ 2016  ඩහ අඳනඹන ඳරිභහදේ 

65%  ළඩිවීභක් න අතය අඳනඹන ආෙහඹදේ 21.2%  ළඩිවීභකි. 2017 ර්දේදි ේිරිස 

දත් ර අඳනඹන ඳරිභහ ව උඳඹන රෙ ආෙහඹභ දභ්රික් ද ොන් 49 ක් ව රුපිඹ්  ිලිඹන 484 ක් වු 

අතය පර් ර්ඹ  ඩහ අැංල දෙභ පිළිදළින් 14.6%  ව 12.6%  ළඩිවීභක් හර්තහ  දශේඹ. 

ේිරිස ඔලිදඹොදයියන  ර අඳනඹන ඳරිභහ ඳසුගිඹ ර්දේ හර්තහ වු දභ්රික් ද ොන් 559.6 ිය  

දභ්රික් ද ොන් 383.33 ෙක්හ අඩුවිඹ. ඔලිදඹොදයියන  අඳනඹනදඹන් රෙ ආෙහඹභෙ 2016 හර්තහ වු 
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රුපිඹ්  ිලිඹන 3,527 ිය  2017 හර්තහ වු රුපිඹ්  ිලිඹන 2,742 ෙක්හ ළපිදඳදනන දර ඳවත 

ළටිණි. 

ෙලඹක් තිසදේ ඳළති ඇණහිටිභ බි ෙභින් 2016 ර්දඹන් ආයේබ රුඳු අඳනඹනඹ ෙ 

භයතහක් අත්ය ත්දත්ඹ. කුරුඳු ර අඳනඹන ඳරිභහ දභ්රික් ද ොන් 16,617   ශඟහ වු අතය එඹ 

පර් ර්ඹ  ඩහ 13%  ර්ධනඹකි. එඹ භෆත ඉතිවහදේ හර්තහත ළඩිභ අඳනඹන ඳරිභහඹ. 

අඳනඹන ආෙහඹභෙ 2016 හර්තහ වු රුපිඹ්  ිලිඹන 23,176 ිය  2017 ර්දේදි රුපිඹ්  ිලිඹන 30,873 

ක් ෙක්හ 33% න් ර්ධනඹ විඹ. 2017 ර්දේ භසථම අඳනඹන ෘෂිදඵෝ අඳනඹන ආෙහඹදභන් 42% 

ක් ඳභණ කුරුඳු අඳනඹනදඹන් උඳඹහ ඇති ඵ නිරික්ණඹ විඹ. (ඇමුණුභ 2). 

පුක් ව ඉඟුරු වළය අදනක් ියඹළුභ අඳනඹන ෘෂිදඵෝ ර අඳනඹන ඳරිභහ ව ටිනහේ 2016   

ඩහ 2017 දි ර්ධනඹ වු අතය දොදෝහ, යහබු ව බුරත් ළපි දඳදනන ර්ධනඹක් දඳන්නුේ 

 දශේඹ. (ඇමුණුභ 2). ඳකිසථමහනඹ ශ්රී රැංහදේ බුරත් වහ ප්රෙහනඹ ශ ඵදු වන දවේතුදන් 

ෙලඹ  ඳභණ ඳසු බුරත් අඳනඹනඹ  දභ්රික් ද ොන් 5,000   ඩහ ළඩි විඹ. දොදෝහ 

අඳනඹනදේෙ ළඩළවීභක් ෙක්න  රළබුනත් විලහර අඳනඹන ඳරිභහක් ප්රධහන ලදඹන් ආනඹනඹ යන 

රෙ දොදෝහ ලින් පිරිළසුේ යන රෙ දොදෝහ ප්රති අඳනඹනඹන්ඹ. ේිරිස ව පුක් දභන් 

දනො, දශදඳොර ඉන්දිඹහදේ ිය  එක්ත් අයහබි එමීර් යහජය ව දවොැංදොැං ළනි ය ්  ෙක්හ 

පුළු්  ඇති ඵළවින්, දොදෝහ ප්රති අඳනඹනඹ නිළයදි දිලහනුත ඇත. යමුැංගු දත් , හදික්හ 

දත්  ව හහිය දත්  වළය අදනකුත් ියඹළුභ අලය දත්  අඳනඹනඹ ර්ධනඹ වු අතය කුරුඳු දොශ 

දත් , කුරුඳු දඳොතු දත්  ව ඳළඟිරි දත්  ළරකිඹ යුතු ර්ධනඹක් දඳන්වීඹ. කුරුඳු ලින් රඵහ න්නහ 

දත්  අඳනඹනඹ ළඩින ප්රනතහඹක් දඳන්නුේ ශ අතය ඳළඟිරි අඳනඹනඹ 2016 දි හර්තහ වු 

දභ.ද ො. 38 ෙක්හ ර්ධනඹ දින් භෆත ර්ර දඳන්වු ඳසුඵෆදභන් ිදිභ  භත් විඹ. අඳනඹන 

ඳරිභහ ව ටිනහේ කුඩහ වුෙ, ළනිරහ, ළනිරහ දත්  ව දේය දත්  අඳනඹනදේෙ ළරකිඹයුතු 

ධනහත්භ ර්ධනඹක් ඇතිඹ. දභභ ජඹග්රවණඹ විදලේදඹන් වන් ශයුතු න්දන් දභභ දඵෝ 

අැංලර සථමහපිත හණිජ හන් දනොභළති ඵළවිණි. (ඇමුණුභ 2). භසථමඹක් දර අඳනඹන 

ෘෂිහර්ි දඵෝ අතයලය දත් ර අඳනඹන ඳැංගු 2016 ර්ඹ  ඩහ 19% කින් අඩුවි ඇත. 

එදවත් අතයලය දත්  ලින් රඵහත් අඳනඹන ආෙහඹභ පර් ර්ඹ  ඩහ 3.6% කින් 2017 දි 

ර්ධනඹ විඹ. 

 

5.5.5:   ශ්රී ංකාේලන් අණනයන කෘෂිකාර්මික ේ ෝග ආනයනය කරන  රටල්ව. 

සුපුරුදු ඳරිදි, මුළු කුරුඳු අඳනඹන ලින් 40% ක් ඳභණ දභක්ියදෝ ිරදි ත් අතය දඵොදවෝ රතින් 

ඇභරිහනු ය ්  විලහර දතො ිරදි ත්දත්ඹ. ඇභරිහ එක්ත් ජනඳෙඹ ිරදි න්නහ කුරුඳු ප්රභහණඹ 

2016 දි හර්තහ වු දභ.ද ො. 2,170 ිය  2017 ර්දේදි දභ.ද ො. 1,995 ෙක්හ ඳවත ළටිණි. පිළිදලින් 

82%, 71% ව 86% ලදඹන් ශ්රී රැංහදේ ේිරිස , යහබු ව හහිය ර ප්රධහන ළණුේරුහ 



73 
 

වදේ ඉන්දිඹහඹ. එදේභ 2017 දි ියදුශ පුක් අඳනඹන ලින් 98% ක් ශඟහ වදේ ඉන්දිඹහ ඹ. 2017 

දි ඉන්දිඹහ දොදෝහ දභ.ද ො. 1,331 ක් ශ්රී රැංහදන් ආනඹනඹ ශ අතය එඹ 2017 දි ශ්රී රැංහදේ 

මුළු දොදෝහ අඳනඹන ලින් 51% කි. දේ අතය අඳනඹන ඳරිභහ ලදඹන් ත්ශ පිළිදළින් 

දභ.ද ො. 230 ක්ෙ ව දභ.ද ො. 233 ක්ෙ ලදඹන් හදික්හ ව යමුැංගු රෙ ළරකිඹයුතු 

ළණුේරුදකු දර ඉන්දිඹහ වන් ශ වළකිඹ. ශ්රී රහැංදක්ඹ බුරත් ර ප්රධහන ළණුේරුදකු 

න ඳකිසථමහනඹ ියඹ අනහත ඳැංගු 2016 දි දභ.ද ො. 1,933 ිය  2017 දි දභ.ද ො. 5,030 ෙක්හ ළඩි 

දශේඹ. කුරුඳු දොශ දත්  ව දඳොතු දත් , හදික්හ දත්  ව ේිරිස දත්  ර ප්රධහන 

ළණුේරුහ දභන්භ දනත් ියඹළුභ අතයලය දත් ර ළණුේරුහ වදේ ඇභරිහ එක්ත් 

ජනඳෙඹයි. 2017 දි අඳදේ යහබු දත් , යමුැංගු දත් , දේය දත් , ඉඟුරු දත්  අඳනඹන 

දශඳද්  ප්රධහන ළණුේරුන් වදේ ප්රැංලඹ, ජර්භනිඹ, ව ළනඩහ ඹන ය ් ඹ. 

 

5.5.6:   මි ශළසිරීම 

දොදෝහ, දෝපි, කුරුඳු, යමුැංගු ව ඉඟුරු ර දොවිඳශ ිර ණන් ඉවශ ගිඹ අතය ේිරිස, 

යහබු, හදික්හ, හහිය , බුරත් ව ඳළඟිරි ර දොවිඳශ ිර ණන් ඳවශ ගිදේඹ. (ඇමුණුභ 3). 

2017 ර්දේදි අඳනඹන ෘෂිහර්ි දඵෝ අතය ඉතහභත්භ ළපිදඳදනන ිර ළඩිවීභ හර්තහ වදේ 

කුරුඳු කරු ව යමුැංගු වහඹ. කුරුඳුර හභහනය හර්ෂි දොවිඳශ ිර 2016 දි හර්තහ වු එක් 

කිදරෝ  රුපිඹ්  1,544 ිය  2017 දි එක් කිදරෝ  රු.1,835 ෙක්හ ළඩිවිඹ. එදේභ යමුැංගු ර 

හභහනය හර්ෂි දොවිඳර ිර 2016 දි එක් කිදරෝ  රු.2,502 ෙක්හ ළඩිවිණි. 2017 ර්දේ 

ඩහත් ළපිදඳදනන ියදුවීභ වදේ ේිරිස ිර ඳවත ළටිභයි. 2016 අහනදේ ිය  ේිරිස ිර ඳවත 

ළටිභ ආයේබ වි තිබු නමුත් තියුණු ව අන්ඩ ිර ඳවත ළටිභක් නිරීක්ණඹ වදේ භළයි භහදඹන් 

ඳසුඹ. හභහනය ේිරිස ිර එක් කිදරෝ  රු.831 ලදඹන් හර්තහ වුත් (මු්  හර්තුදේ ඳළති 

ඉවශ ිර ණන් දවේතුදන්) 2017 ර්දේ දඵොදවෝ භහරදි එඹ කිදරෝ  රු.550-650 ිර 

භනා දේ ඳළතිණි. 

හරුන් අතය දනොන්සුන්තහඹක් ඇති යින් බුරත්ර ිර ණන්ෙ 2017 දි තියුණු 

උච්චහචනඹක් දඳන්වීඹ. එඹ  ප්රධහන දවේතු වදේ අධි ළඳයුභ වහ භවහ ඳරිභහන අඳනඹන රුන් 

කිහිඳදෙදනක් දශදඳොර තුර ඳත්හදන ගිඹ ආධිඳතයඹයි. 2017 ර්දේදි එක් යදි ඳභණක් 

බුරත් දොශ 1,000 ක් වහ න ිර රු. 500 ෙක්හ ඳවත ළටුණත් එඹ දිගු රත් දනොඳළති 

පිළිතවළකි ිර භනා භ  නළත රඟහ වුණි. එදේ වුෙ, බුරත්ර හභහනය ිර 2016 දි බුරත් දොශ 

1,000 ක් වහ රු.4,157 ිය  2017 දි බුරත් දොශ 1,000 ක් වහ රු.1,855 ෙක්හ ඳවත ළටිණි. 

“යජදේ දරජයඹ ” අනු දඵොදවෝ අඳනඹන ෘෂිහර්ි දඵෝ දශ බහණ්ඩර අන්තර්ජහති ිර 

ණන් 2017 දි ඳවත ළටුණු අතය ඳළවළදිලි ෙළත වළකි දන වදේ යමුැංගු ිර ණන් දඳය 

අඳහතදඹන් ිදි ඹථමහ තත්ඹ  ඳළිණිභයි. 
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5.5.7:    2017 ලර්ේේදි අණනයන කෘෂිේ ෝග ආනයනේේ ප්රලනතා 

2016 දි හර්තහ වු දභ.ද ො. 11,711 ිය  2017 දි දභ.ද ො. 13,669 ෙක්හ අඳනඹන ෘෂිහර්ි දඵෝ 

ර මුළු ආනඹනඹ 2017 දි 16% කින් ර්ධනඹ වු අතය ආනඹන විඹෙභෙ 2016 දි ිලිඹන 6,378 ිය  

2017 දි ිලිඹන 6,769 ෙක්හ ළඩිවිඹ. (ඇමුණුභ 4). 2017 දි ශ්රී රැංහ  ආනඹනඹ ශ ප්රධහන 

අඳනඹන ෘෂිදඵෝ බහණ්ඩ වදේ දොදෝහ, ව, යමුැංගු, ඉඟුරු ව ේිරිසඹ. ප්රධහන ලදඹන් 

අඹ එතු කිරිදේ අයමුණින් ශ ඵ  හර්තහ න ේිරිස ආනඹනඹ 2016 දි දභ.ද ො. 599 ිය  

2017 දි දභ.ද ො. 1,398 ෙක්හ 133% කින් ඉවශ ගිදේඹ. එදවත් අඳනඹන ෘෂිහර්ි දඵෝ අැංලදේ 

නිඹළලි දඵොදවෝ අඹ ඳන්දන් ය  තුශ  නීති විදයෝධි ේිරිස ආනඹනඹ ියදුන ඵයි. 

ඉඟුරු ආනඹනඹ 2016 දි දභ.ද ො. 403 ිය  2017 නවි  දභ.ද ො. 1,731 ෙක්හ 329% කින් ර්ධනඹ වු 

අතය ප්රධහන ලදඹන් ප්රති අඳනඹනඹ වහ බහවිතහ න දොදෝහ ව යමුැංගු  ආනඹනඹ 2017 දි 

ඳවත ළටිභක් හර්තහ දශේඹ. ඉතහ ළෙත් රුණක් නුදේ භෆත ඉතිවහදේ ප්රථමභ ය  ශ්රී රැංහ  

යහබු ආනඹනඹ කිරිභ 2017 දි හර්තහ වු අතය නිදයෝධහඹන නීතිඹ භඟින් යහබු ආනඹනඹ තවනේ 

යනු රළබිණි. හදික්හ දත්  ව බුරත් වළය අදනක් ියඹළුභ අඳනඹන ෘෂිහර්ි දඵෝ 2017 දි 

සුළු ප්රභහණලින් වුෙ ශ්රී රැංහ  ආනඹනඹ යනු රළබිණි. (ඇමුණුභ 4). 

 

 

5.6:    ණර්ේේණ ප්රකාන 

1. අේේසිංශ ඒ. එේ. එන්. පී. , සුභසිංශ එච්. එේ. පී. ඒ. වශ ගුණයක එච්. ඒ. යේ. එව් (2017), 

ේිරිසර (Piper nigrum L.), භ්  ව  ළනීභ ව ඳසු ඇතින ය්  ව ළනීභ දදයහි 

විවිධ ජරේඳහෙන භනා ේර ව විඹලි හශගුණ තත් හශසීභහර ඵරඳෆභ. (16 න 

ෘෂිහර්ි ඳර්දේණ මුළු 2017 බහරැසවීේ හර්තහ) ශ්රී රැංහ ඹම විලස විෙයහරඹ.  

2. ඉයේමේකෝරා පී. ආර්., ගුණරත්න එච්. ඩී. ඒ. ේක්ෂ., වීරලර්ධ්න ී. ඊ., වශ  ණ්යාර යේ. එේ. එව.් 

ආර්. (2017), ේිරිස (Piper nigrum L) ර ඳහැංශු යහඹනි රක්ණ ව අසළන්න 

දදයහිවිවිධ නයිට්රජන් මරහරර ඵරඳෆභ, සුළු අඳනඹන දඵෝ පිළිඵ මුළුදේ බහ රැසවීේ 

හර්තහ (ැංසහය: බී. භහයද ). 2017 භහර්තු 16-17, දේයහදෙණිඹ, ශ්රී රැංහ, 47-51 

3. ඉඳුරුල අි. වී. ඒ. ඩී. සී. එව්. (2017), ශ්රී රැංහදේ ේිරිස ර්භහන්තදේ ගුණහත්භඹ ළඩිදියුණු 

කිරීදේ ක්රදභෝඳහඹන, අන්තර් ජහති ේිරිස ප්රජහදේ 45 න හර්ෂි ළිය හයඹ ව රැසවීදේ 

ේිරිස තහක්ණ වමු, ඔක්දතෝඵර් 30 න දින ිය  දනොළේඵර් 2 ෙක්හ භවනුය, ශ්රී රැංහ  

4. ඉඳුරුල අි. වී. ඒ. ඩී. සී. එව්., අේේේකෝන් ඒ. එේ.ේක්ෂ. සී. ේක්ෂ  වශ වංඝක්ෂකාර ය. ආර්. (2017) 

යහඹුර දබෞති වහ යහඹනි රක්ණ දදයහි දේරුේ අධිදේ ඵරඳෆ. සුළු අඳනඹන දඵෝ 

පිළිඵ හර්ෂි මුළු (ැංසහය බීත භහයද ), දළුභ 4, පිටු 120-130, භහර්තු 16-17, 

දේයහදෙණිඹ, ශ්රී රැංහ  
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5. එරන්දිකා ේක්ෂ. යේ. ඩී., තරංඟා ේක්ෂ. එච්. ජී. එේ. , වමරවීර ඩී. එන්. , අමරේවේකර එේ. ජී. ී. එව්., 

කුරුඳුර ෙෘලය ඌණතහ දයෝ රක්ණ තුළින් දඳෝණ ඌණතහ වඳුනහළනීභ. 9 න හර්ෂි 

ඳර්දේණ මුළු- 2017, බහ රැසවීේ හර්ථමහ, ෘෂි විෙයහපීඨඹ, ශ්රී රැංහ යජය  විලසවිෙයහරඹ  

6. කුමාර පී. ජී. ඒ. එ්ව. වශ සුමනේවේන එච්. ඒ. (2017), හදික්හ(Myristica fragrance Houtt.) අතු 

ඵළඳීභ දදයහි අතුර දි ව ර්ඹ භගින් ඇතින ඵරඳෆභ, සුළු අඳනඹන දඵෝ පිළිඵ හර්ෂි 

මුළු (ැංසහය : බී. භහයද ) දළුභ 4, පිටු 20, භහර්තු 16-17, දේයහදෙණිඹ, ශ්රී රැංහ 

7. කුමුු නී ඒ. ේේ. පී., ිඩේේවීර ඒ. ඒ., නයසිංශ එච්. ඒ. එව්. එ්ව., ජීලන්ත පී. යේ., ිඩේේසිංශ ේක්ෂ. ජී. 

ජී. (2017), භහතය දිසත්රික්දේ විවිධ ෘෂි ඳහරිරි ශහඳර තය කුරුඳු (Cinnamomum 

zeylanicum Blume) අසනු විචරයඹන් ඇයීභ. අන්තර් ජහති ඳර්දේණ මුළු (2017), ඌ 

ද් රස විලසවිෙයහරඹ, ශ්රී රැංහ 

8. ේක ඩිුරලක්ෂකු ේක්ෂ. වී. ඒ. ී. ේේ., සු සිංශ එච්. එේ. පී. ඒ., වශ ගුණයක එච්. ඒ. යේ. එව.්  

(2017), ීවවී ආධහය ස (Gliricidia sepium Jacq. Walp) විඹදන් ර්ධනඹත් භ ේිරිස 

(Pipper nigrum L.) ර ක්ෂුද්ර හශගුණ විෙයහත්භ ඳයහිතීන් ව විවිධ අසනු ගුණහැංඟ ර 

විචරනඹ, 16 ළනි ෘෂිහර්ි ඳර්දේණ මුළු 2017 හි බහ රැසවීේ හර්තහ, ශ්රී රැංහ ඹම 

විලස විෙයහරඹ. 

9. ගුණලර්ධ්න යේ. පී. ඩී. එව.්, ව්ලර්ණයකා ඩී. බී. ආර්. වශ ේණේර්රා පී. අි. පී. (2017), ේිරිස 

(Piper nigrum) ක්දරෝනභඹ ප්රචහයණඹ වහ ආයේබ ඳ ඹ ීවහණුවයනඹ කිරීදේ ක්රභදේෙඹක් 

ප්රලසථමයනඹ කිරීභ. 16 න ෘෂිහර්ි ඳර්දේණ මුළු (2017) 296-300. 

10. ගුණේවේකර යේ. පී. ය., සුභසිංශ එච්. එේ. පී. ඒ. වශ ගුණයක එච්. ඒ. යේ. එව්. (2017), ේිරිස 

(Piper nigrum L.) ර අග්රසථම අතුලින් ඉවශ ගුණහත්භඹකින් යුත් දයෝඳණ ද්රය නිසඳහෙනදේදී 

අතු ළඵලිර දේරීදේ අධිඹ අනු ඇතින ඵරඳෆභ. 16 න ෘෂීහර්ි ඳර්දේණ මුළු -

2017 හි බහ රැසවීේ හර්තහ, ශ්රී රැංහ ඹම විලස විෙයහරඹ.  

11. නයසිංශ ජී. ජී., කුමාර ේක්ෂ. එ්ව. යේ., ිඩනයලර්ධ්න එේ. යේ. ජී. සී., ිඩේේසිංශ ේක්ෂ. ජී. ජී., වමරවීර 

ඩී. එන්. වශ ප්රියංගිකා ේක්ෂ. එේ. එේ. (2017): කුරුඳු (Cinnamomum verum) ර දඳොත්ත යළුවීදේ 

දයෝඹ: දයෝ රක්ණ ර්ධනඹ ව දවේතුහයඹ භ ආහදිත ඳළශර රඳ විෙයහ, ඳ  

යහධි දේෙඹ ව දඳෝණ තත්ඹන්දේ  ේඵන්ධඹ. සුළු අඳනඹන දඵෝ මුළුදේ බහ රැසවීේ 

හර්තහ (ැංසහය : බී. භහයද ), 2017 භහර්තු 16-17, දේයහදෙණිඹ, ශ්රී රැංහ,  දළුභ 4, පිටු 63-

72  

12. යකරත්න සී.එ්ව. 2017. දවශ ඔසුක් ව ේිරිස. අන්තර් ජහති ේිරිස මුළු, භවනුය, ශ්රි 

රැංහ. දඩ්ලි නිවුස පුත්ඳත් අතිදර්ඹ.  
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13. යකරත්න සී.එ්ව., ේවේනිඩරත්න ේේ.එේ., රානණක්ෂ අි.ජී.එේ., අමරසිංශ එේ.එන්., ශිේරෝමි 

එේ.පී. 2017. දෝපි ව දොදෝහ හ දදයහි දේලගුණ විඳර්ඹහ ර ඵරඳෆභ: දෝලීඹ 

ෙළක්භ. අඳනඹන දඵෝ හර්ෂි මුළු (ැංසහය බී.භහයද ) භහර්තු 16-17. දේයහදෙනිඹ, ශ්රි 

රැංහ දළුභ 2:131-158. 

14. ධ්ර්මේවේන ඒ. ඒ. ජී. එච්., සුභසිංශ එච්. එේ. පී. ඒ., යාණා. ලි. එේ. ඩී. බී. (2017), හදික්හ 

(Myristica fragrans Houtt.),  ර අදනකුත් ර්ධ ප්රචහයන ක්රභර  ඩහ ප්රදේල ඵේධදේ 

ප්රථිපරෙහයී ඵ අධයනඹ කිරීභ. අන්තර්ජහති ඳර්දේණ මුළු (2017), ඵයමු විලස 

විෙයහරඹ, ශ්රී රැංහ. 

15. ිහයුමි ේක්ෂ. වී. එච්. , ඉඳුරුල අි. වී. ඒ. ඩී. සී. එව්., අේක ෂංඟ ඒ. ජී. ඒ. යේ. වශ නයසිංශ එච්. ඒ. 

එව්. එ්ව., (2017), ව (Curcuma longa L.) යයිදෝභ ලින් රේධ ර්යෘින් උවහළනීභ 

වහ යර ක්රභදේෙඹක් ැංර්ධනඹ කිරීභ. අන්තර්ජහති ඳර්දේණ මුළු, ඌ ද් රස 

විලසවිෙයහරඹ, ඵදු් ර, ශ්රී රැංහ, ජනහරි 19-20, පිටු 25 

16. ප්රියදර්නී ේක්ෂ. ඩී. එන්., ධ්ර්මණරාක්රම ඒ. එ්ව. එව.්, වශ රණසිංශ ේක්ෂ. ඒ. එව.් ඒ. (2017), ශ්රී 

රැංහදේ ඳවතය  අතයභළෙ ශහඳදේ ඉඟුරු ව ව දඵෝ ර බීජ නයදෝභ වහ ඵඩහ 

කිරීදේ ක්රභදේෙඹක්. සුළු අඳනඹන දඵෝ පිළිඵ මුළුදේ බහ රැසවීේ හර්තහ. 2: 14-19.  

17. රවීන්ද්රන් ඒ. වශ සුභසිංශ එච්. එේ. පී. ඒ. (2017) ශ්රී රැංහදේ භහතද්  ඳළයණි හන් 

පුනරුත්ථමහඳනදේදී දොදෝහ (Theobroma cacao L.) හ ෙර්ලර අසනු හර්ඹපරඹන් . සුළු 

අඳනඹන දඵෝ පිළිඵ හර්ෂි මුළු හි බහ රැසවීේ හර්තහ, දළු 04, පිටු 10-13. 

18. ලියනේ  ී., එදිරිසිංශ ඊ. ඩී. ේක්ෂ., ඉන්ද්රේවේන අි. ේක්ෂ. වශ කරුණාරත්න ඒ. අි.. (2017) ඉඟුරු 

ජෆේ නිසඳහෙනඹ කිරීභ වහ තහක්ණදේෙඹක් ළඩිදියුණු කිරීභ. සුළු අඳනඹන දඵෝ පිළිඵ 

හර්ෂි මුළුදේ බහ රැසවීේ හර්තහ, අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු, ැංසහය : බී. 

භහයද , දළුභ 4, පිටු 117-120.  

19. ලියනේ  ී., නයසුන්දර ේක්ෂ. ේක්ෂ. අි., ිඩේේසිංශ යේ. ඒ. ේේ. පී., අත්තනායක ඒ. එේ. සී. අි. 

එේ., එදිරිසිංශ ඊ. ඩී. ේක්ෂ.,  ණ්යාර යේ. එේ. එව්. ආර්. ඒ., ශ්රී රැංහදේ විඹලි දොය(Garcinia 

quaesita) ඳශතුය පරහයණදේ විවිධ යණ වතය ලහ යහඹනි, ඉතහ ආන්න ණිජ ැංයුතිදේ 

තුරනහත්භ විලසද් ලනඹ. සුළු අඳනඹන දඵෝ පිළිඵ හර්ෂි මුළු, අඳනඹන ෘෂිර්භ 

දෙඳහර්තදේන්තු, ැංසහය : බී. භහය , දළුභ 4, පිටු 100-106   

20. ලියනේ  ී., නයසුන්දර ේක්ෂ. ේක්ෂ. අි., ිඩේේසිංශ යේ. ඒ. ේේ. පී., අත්තනායක ඒ. එේ. සී. අි. 

එේ, එදිරිසිංශ ඊ. ඩී. ේක්ෂ.,  ණ්යාර යේ. එේ. එව්. ආර්. (2017), ශ්රී රැංහදේ Garcinia quaesita 

ර යණඹන් 5  පරහයන  ර මලි ලහ යහඹනි ඳරීක්හ - තුරනහත්භ අධයඹනඹක්. 
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සුළු අඳනඹන ෘෂිහර්ි දඵෝ පිළිඵ හර්ෂි මුළුදේ බහ රැසවීේ හර්තහ, අඳනඹන 

ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තු, ැංසහය : බී. භහයද , දළුභ 4 ,පිටු  91-100  

21. ිඩේේේකෝන් යේ.එේ.ආර්.යේ. බී (2017), ශ්රී රැංහදේ ේිරිස හන්හි බහවිතහ යනු රඵන 

ඳරිය හිතහමී දයෝ වහ ඳළිදඵෝධ ඳහරන ක්රභදේෙඹන් ජහතයන්තය ේිරිස ප්රජහදේ 45 ළනි 

හර්ෂි මුළුදේ 42 ළනි Pepper tech රැසවීදේදී ඉදිරිඳත් යණ රෙ  ඳර්දේණ ඳත්රිහ, 

ඔක්දතොේඵර් 31 භවනුය ශ්රී රැංහ. 

22. ිඩේේේකෝන්, යේ.එේ.ආර්.යේ. බී.,ේක ඩිුරලක්ෂකු ,ආර්. ඩී.,කුමාරි, අි.එව.්, ද සි්වලා,ඩී.පී.පී. වශ 

ිහ්වේ්ව, ඩී.එව්. (2017), ළු ේිරිස නිසඳහෙනදේදී ඳසු අසනු ක්රිඹහහයේ ර විවිධ 

අසථමහන්හිදී යහධිජන ක්ද්ර ීවවීන් එක්වීේ දොඹහ ළනීභ. හර්ෂි සුළු අඳනඹන දඵෝ 

මුළුදේ හර්ඹඹ  වන් (ැංස. බී භහයද ), දළුභ 04,79-86 පිටු, භහර්තු 16-17 දේයහදෙණිඹ, ශ්රි 

රැංහ. 

23. ිඩදානණයරණ සී. ය., 2017. ශ්රී රැංහදේ ඵහුර හ දදයන ඉඟුරු (ියන්ජිඵර් ඔ ෆිියනහද් , 

දයොසදෝ) ප්රදදෙ තුනක් විඹළීභ වහ ආහෙනඹ වහ ඉඟුරු පිටි භකුණහදේ (දෂෝිදොකුස 

දඳොලිසඳර්ස, විලිඹේස , දවිේද යහ : ියයුදඩොදොකුස) ඵරඳෆභ වහ ඇයීභ., හර්ෂි සුළු 

අඳනඹන දඵෝ මුළු (ැංස. බී භහයද ). 4:16 ශහඳඹ - 2017 භහර්තු 17, දේයහදෙණිඹ, ශ්රී 

රැංහ 

24. වීරලර්ධ්න ී. ඊ. , ඉයේේේකෝරා පී. ආර්.,  ණ්යාර යේ. එේ. එව්. ආර්. වශ සුමනේවේන එච්. ඒ. 

2017. දඳො ෆියඹේ, අර්ධ ලදඹන් ෙළවුණු ෙවයිඹහ ව දිලීය මර ආහධනදඹන් ප්රතිහය 

දඹොෙන රෙ ේිරිස (Piper nigrum L.) මු්  ඇේෙව අතුළඵලිර  ඔදයොත්තු දීදේ ලක්තිඹ ව 

ර්ධනඹ. සුළු අඳනඹන දඵෝ පිළිඵ මුළුදේ බහ රැසවීේ හර්තහ (ැංසහය: බී. භහයද ), 2017 

භහර්තු 16-17, දේයහදෙණිඹ, ශ්රී රැංහ 52-62  

25. වීරසරිය එව්. එන්., මුණසිංශ ආර්. එව්. වශ ිඩේේසිංශ ේක්ෂ. ජී. ජී. 2017, තය කුරුඳු 

(Cinnamomum zeylanicum Blume.) බීජර ීවයතහඹ දදයහි බීජ දතතභන ප්රභහණ ව 

ඵඩහකිරීදේ තත් ඹන්හී ඵරඳෆභ. ASMEC. සුළු අඳනඹන දඵෝර හර්ෂි මුළු, භහර්තු 16 

ිය  17 ෙක්හ. ඳළශෆටි ජහන ේඳත් භධයසථමහනඹ, න්දනෝරු, දේයහදෙණිඹ, ශ්රී රැංහ  

26. ේලදේ  ඕ. ේක්ෂ., කුමාර පී. ජී. ඒ., වශ රණලන එව්. ආර්. යේ. එේ. සී. ේේ. ේක්ෂ. (2017), හදික්හ 

(Myristica fragrance Houtt.) ර අනුජ ළඵලිර විවිධ ර් ව දි බහවිතදඹන් ඵේධ ක්රභදඹන් 

ඇයීභ  රක්කිරීභ. අන්තර්ජහති ඳර්දේණ මුළු, ඌ ද් රස විලසවිෙයහරඹ, ජනහරි 19-
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ඇමුණුම I: අණනයන කෘෂි ේ ෝග ලගා ලණවරිය - 2017 *     

දි

සත්රි
ක්

ඹ

 

කු
රු
ඳු

 


ි
ි
රි

ස 


ය
හබු

 


ය

මු
ැංගු

 

ද

ෝපි

 

ද

ොද

ෝ 


හදි
ක්

හ 

පු

ක්

 

බු
ර
ත්

 

ඳ
ළඟි
රි

 

එ

තු


 (
E

A
C

) 

ඉ
ඟු
රු

 


ව

 

මු
ළු
 එ

තු


 (
ඉ
ඟු
රු
 
ව
 


ව
 ඇ
තු
ශ
ත්

) 

කුරුණෆර 173 2,822 161 6 597 61 50 1,122 812 0 5,803 298 54 6,155 

පුත්තරභ 1 38 0 0 35 1 0 53 91 0 220 46 2 267 

භහතද්  361 7,693 777 242 620 624 74 1,314 44 0 11,739 39 40 11,818 

භවනුය 132 7,396 3,511 338 1,732 384 829 2,526 72 0 16,930 436 263 17,629 

නුය එළිඹ 35 981 397 378 924 10 4 593 16 0 3,437 146 128 3,711 

ඵදු් ර 203 3,783 53 8 399 59 0 1,642 58 0 6,205 74 41 6,320 

දභොණයහර 94 3,640 0 0 215 721 1 1,182 50 0 5,903 11 12 5,926 

වේඵන්දතො  3,346 1,882 67 0 61 0 0 394 29 849 6,601 12 10 6,623 

භහතය 8,665 1,807 226 24 136 0 5 2,171 152 0 13,129 103 65 13,297 

හ් ර 11,412 1,144 17 1 50 1 2 702 166 0 13,479 62 35 13,576 

ළුතය 3,464 909 18 10 130 9 4 788 172 0 5,474 122 35 5,630 

දොශම 248 233 2 4 123 0 2 190 37 0 841 77 12 931 

ේඳව 299 1,174 35 2 214 2 6 1,012 501 0 3,274 151 40 3,464 

ෆ් ර 273 2,396 1,736 155 1,023 96 45 1,558 186 0 7,468 173 114 7,755 

යත්නපුය 4,274 6,673 177 89 309 19 9 2,274 150 564 14,538 66 35 14,640 

අනුයහධපුය 0 0 0 0 0 0 0 386 71 0 457 3 1 461 

දඳොදශොන්නරු 0 170 0 0 2 0 0 119 65 0 356 16 9 381 

අේඳහය 0 184 0 0 4 0 0 178 41 0 408 45 34 487 

අදනකුත් 
දිසක්රික් 

5 64 0 0 6 0 0 516 147 0 738 3 2 743 

එතු 32,985 42,989 7,177 1,257 6,580 1,987 1,031 18,720 2,860 1,413 116,999 1,883 932 119,814 

මරහරඹ:  ජන වහ ැංයහද් න දෙඳහර්තදේන්තු.  * අඹන් ඹහත්හලින දේ  
කුරුඳු, හදික්හ ව ඳළඟිරි - අඳනඹන ෘෂිර්භ දෙඳහර්තදේන්තුදේ ෙත්ත 
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ඇමුණුම II: අණනයන කෘෂි ේ ෝග ල අණනයන ණරිමාල වශ අගය – 2016 & 2017 

නි්ණාදනය ඒකකය 2016  2017 * ලර්ධ්නය % 2016-2017 

කුරුඳු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 14,692.69 16,617.04 13.1 

අඹ (රු.ි.) 23,176.95 30,872.79 33.2 

කුරුඳු දොශ දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 226.40 309.01 36.5 

අඹ (රු.ි.) 905.89 976.45 7.8 

කුරුඳු දඳොතු දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 27.32 40.50 48.2 

අඹ (රු.ි.) 890.13 1,492.63 67.7 

යහබු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 1,378.90 5,809.89 321.3 

අඹ (රු.ි.) 1,869.52 6,761.46 261.7 

යහබු නළටි 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 463.78 1,995.70 330.3 

අඹ (රු.ි.) 90.37 400.43 343.1 

යහබු දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 6.24 9.41 50.8 

අඹ (රු.ි.) 52.75 84.83 60.8 

දොදෝ ව දොදෝ නිසඳහෙන 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 1,345.00 2,583.36 92.1 

අඹ (රු.ි.) 630.04 2,339.48 271.3 

දෝපි 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 13.70 13.79 0.7 

අඹ (රු.ි.) 20.51 29.26 42.7 

ිිරිස 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 7,875.54 13,309.08 69.0 

අඹ (රු.ි.) 10,530.53 12,767.97 21.2 

ේිරිස දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 42.74 48.96 14.6 

අඹ (රු.ි.) 429.54 484.42 12.8 

ඔලි ඹදයොසීන් 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 559.60 382.24 -31.7 

අඹ (රු.ි.) 3,257.22 2,742.72 -15.8 

යමුැංගු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 779.39 839.17 7.7 

අඹ (රු.ි.) 843.25 870.52 3.2 

යමුැංගු දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 0.71 0.42 -40.8 

අඹ (රු.ි.) 25.96 22.11 -14.8 

ඳළඟිරි 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 8.27 38.02 359.7 

අඹ (රු.ි.) 114.29 263.15 130.2 

හදික්හ 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 1,509.19 1,691.71 12.1 

අඹ (රු.ි.) 1,603.10 1,562.11 -2.6 

හහිය 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 195.33 351.15 79.8 

අඹ (රු.ි.) 358.15 636.48 77.7 

හදික්හ දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 122.36 65.45 -46.5 

අඹ (රු.ි.) 595.39 424.43 -28.7 

හහිය දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 0.12 0.04 -66.7 

අඹ (රු.ි.) 0.92 0.58 -37.0 

පුක් 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 13,468.58 10,645.28 -21.0 

අඹ (රු.ි.) 4,948.98 5,744.48 16.1 

බුරත් 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 1,955.67 5,144.92 163.1 

අඹ (රු.ි.) 1,126.13 3,164.08 181.0 

ළනිරහ 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 2.06 5.99 190.8 

අඹ (රු.ි.) 22.29 27.06 21.4 

ළනිරහ දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 0.05 0.23 360.0 

අඹ (රු.ි.) 0.07 0.40 471.4 

දේය දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 0.26 0.98 276.9 

අඹ (රු.ි.) 1.11 5.00 350.5 

මුළු අණනයන කෘෂි ේ ෝග 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 44,673.90 59,902.34 34.1 

අඹ (රු.ි.) 51,493.09 71,672.84 39.2 

ඉඟුරු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 115.03 81.59 -29.1 

අඹ (රු.ි.) 128.95 93.83 -27.2 

ඉඟුරු දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 2.73 4.18 53.1 

අඹ (රු.ි.) 45.14 100.37 122.4 

ව 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 70.00 114.88 64.1 

අඹ (රු.ි.) 72.23 103.12 42.8 

එකුරල (ඉඟුරු වශ කශ) 
ණරිමාල (ේම.ේට .) 187.76 200.65 6.9 

අගය (රු.මි.) 246.32 297.32 20.7 

මුළු එකුරල (ඉඟුරු වශ කශ ඇුරෂත්ල) 
ණරිමාල (ේම.ේට .) 44,861.66 60,102.99 33.97 

අගය (රු.මි.) 51,739.41 71,970.16 39.10 

මරහරඹ:  ශ්රී රැංහ දර්ගු  * අඹන් ඹහත්හලින දේ 
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ඇමුණුම III: 2014/2017 ලර්යන්ිට අණනයන කෘෂි ේ ෝගයන්ිට වාමානය මි ගණන් (රු./කි.ග්රෑ.)  

ේ ෝගය මි 
ලාර්ෂික වාමානය මි ලර්ධ්නය % 

2016/17 2014 2015 2016 2017 

දොදෝ 
  
  

දො.ි. 234.84 244.38 297.47 309.81 4.15 

ද.ි. 339.21 369.81 403.58 418.52 3.70 

දරෝ.ි. 402.23 473.39 491.66 365.35 -25.69 

දෝපි 
  
  

දො.ි. 218.86 251.19 362.65 463.93 27.93 

ද.ි. 263.13 301.72 414.32 343.80 -17.02 

දරෝ.ි.* 301.6 381.96 415.88 425.19 2.24 

ේිරිස 
  
  

දො.ි. 1,037.64 1,090.34 1,246.23 831.90 -33.25 

ද.ි. 1,095.81 1,144.36 1,308.72 904.32 -30.90 

දරෝ.ි. 1,247.25 1,449.41 1,609.09 1,347.46 -16.26 

යහබු 
  
  

දො.ි. 1,400.89 1,046.11 1,053.14 975.38 -7.38 

ද.ි. 1457.68 1257.9 1246.63 1,145.02 -8.15 

දරෝ.ි. 1,904.25 1,822.37 1,220.53 1,366.09 11.93 

කුරුඳු කරු 
  

දො.ි. 1,172.79 1,246.06 1,544.58 1,846.13 19.52 

ද.ි. 1,284.66  1,365.86  1,805.51  1,834.66 1.61 

දරෝ.ි. -  -  - - - 

හදික්හ 
  
  

දො.ි. 642.17 511.28 522.88 460.00 -12.03 

ද.ි. 692.31 556.65 562.5 547.40 -2.69 

දරෝ.ි. 2,257.58 1,776.92 1,567.80 1,555.31 -0.80 

හහිය 
  
  

දො.ි. 1,741.52 1,423.59 1,478.08 1,324.68 -10.38 

ද.ි. 2,024.80 1,619.73 1,743.07 2,045.83 17.37 

දරෝ.ි. 2,169.48 1,996.08 1,986.27 2,044.76 2.94 

යමුැංගු 
  
  

දො.ි. 1,642.08 1,610.78 1,638.50 2,502.47 52.73 

ද.ි. 1,804.56 1,755.61 1,967.55 1,758.89 -10.61 

දරෝ.ි. 1,187.48 1,576.12 1,331.15 2,394.56 79.89 

බුරත් (රු./1000 දොශ) 
  
  

දො.ි. 2,166.15 3,583.89 4,151.63 1,855.26 -55.31 

ද.ි. -  -  - - - 

දරෝ.ි. -  -  - - - 

පුක් 
  
  

දො.ි. 304.60 341.74 294.90 294.75 -0.05 

ද.ි. 305.11 364.74 394.55 304.17 -22.91 

දරෝ.ි. -  -  - - - 

ඳළඟිරි 
  
  

දො.ි. 2,754.50 6,381.12 9,668.99 3,745.18 -61.27 

ද.ි. 3,000.00  -  10,500.00  8,750.00 -16.67 

දරෝ.ි. 2,713.23  2,459.08  2,457.29  2,974.94 21.07 

අමු ඉඟුරු  
  
  

දො.ි. 289.59 137.72 127.12 425.67 234.86 

ද.ි. -  -  90 75.00 -16.67 

දරෝ.ි. 395.67 415.74 421.53 337.06 -20.04 

අමු ව   
  

දො.ි. 37.37 34.72 43.18 65.38 51.40 

ද.ි. -  -  32.5 27.08 -16.67 

දරෝ.ි. 111.02 -  - - - 

මරහර: ERU data base    දො.ි.: දොවිඳශ භනා දේ ිර; ද.ි.: දන්දේිය ිර; දරෝ.ි.: දරෝ දශඳද්  ිර        

   *දයොඵස හ දෝපි ිර 
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ඇමුණුම 1V: අණනයන කෘෂි ේ ෝගයන්ිට ආනයන ණරිමාල වශ ලටිනාකම  – 2016 & 2017 

නි්ණාදිතය ඒකකය 2016  2017 *  
ලර්ධ්නය% 

2016/17 

කුරුඳු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                    37.31  61.64 65.2 

අඹ (රු.ි.)                     57.35  87.70 52.9 

කුරුඳු දොශ දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                       3.10  0.10 -96.8 

අඹ (රු.ි.)                        0.48  0.04 -91.7 

කුරුඳු දඳොතු දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        0.02  0.16 700.0 

අඹ (රු.ි.)                        0.03  3.81 12,600.0 

යහබු ඳරිභහ (දභ.ද ො.) -  9.51 - 

 අඹ (රු.ි.) -  11.32 - 

යහබු නළටි 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) - 14.01 - 

අඹ (රු.ි.) - 1.87 - 

යහබු දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                       2.13  3.14 47.9 

අඹ (රු.ි.)                        6.86  11.71 70.7 

දොදෝ ව දොදෝ නිසඳහෙන 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                 5,380.75  4,828.04 -10.3 

අඹ (රු.ි.)                 3,845.13  3,557.86 -7.5 

දෝපි 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                      94.74  75.04 -20.8 

අඹ (රු.ි.)                    103.57  88.54 -14.5 

ේිරිස 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                    598.96  1,398.08 133.4 

අඹ (රු.ි.)                    679.74  1,231.29 81.1 

ේිරිස දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        1.77  0.99 -44.1 

අඹ (රු.ි.)                        1.83  0.07 -96.2 

ඔලිඹදයොසීන් 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)             1.94  1.69 -12.9 

අඹ (රු.ි.)                  10.98  8.08 -26.4 

යමුැංගු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)       570.13  321.88 -43.5 

අඹ (රු.ි.)          408.21  334.42 -18.1 

යමුැංගු ද්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        0.51  2.20 331.4 

අඹ (රු.ි.)                      11.48  12.51 9.0 

ඳළඟිරි 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        1.83  2.45 33.9 

අඹ (රු.ි.)                        5.14  5.87 14.2 

හදික්හ 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        5.00  10.23 104.6 

අඹ (රු.ි.)                        8.94  8.40 -6.0 

හදික්හ දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 1.2 - - 

අඹ (රු.ි.) 6.75 - - 

පුක් 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) -  242.34 - 

අඹ (රු.ි.)  - 73.16 - 

බුරතු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 0.5 - - 

අඹ (රු.ි.) 0.26 - - 

ළනිරහ 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                       1.90  5.27 177.4 

අඹ (රු.ි.)                      25.15  5.40 -78.5 

ළනිරහ දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        5.68  0.65 -88.6 

අඹ (රු.ි.)                        5.40  0.95 -82.4 

දේය දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        0.41  0.96 134.1 

අඹ (රු.ි.)                        1.29  2.55 97.7 

මුළු ආනයන කෘෂිේ ෝග 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.) 6,707.88 6,978.39 4.0 

අඹ (රු.ි.) 5,178.33 5,445.56 5.2 

ඉඟුරු 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                    403.21  1,731.33 329.4 

අඹ (රු.ි.)                    155.68  259.72 66.9 

ඉඟුරු දත්  
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                        0.35  1.67 377.1 

අඹ (රු.ි.)                        5.10  17.19 237.1 

ව 
ඳරිභහ (දභ.ද ො.)                 4,660.49  4,958.32 6.4 

අඹ (රු.ි.)                 1,039.16  1,046.87 0.7 

එකුරල (ඉඟුරු වශ කශ) 
ණරිමාල (ේම.ේට .) 5,064.05 6,691.52 32.1 

අගය (රු.මි.) 1,199.94 1,323.88 10.3 

එකුරල (ඉඟුරු වශ කශ ඇුරෂත්ල) 
ණරිමාල (ේම.ේට .) 11,771.93 13,669.91 16.1 

අගය (රු.මි.) 6,378.27 6,769.44 6.1 

මරහරඹ:  ශ්රී රැංහ දර්ගු  * අඹන් ඹහත්හලින දේ 
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ඇමුණුම V: ලයාප්තිය නිධ්ාරින් ව්ාානගත කිරිම  

දිව්ත්රික්ෂකය ලයාප්තිය නිධ්ාරි 

ේක ටමමාය 

දිව්ත්රික්ෂකය ලයාප්තිය නිධ්ාරි 

ේක ටමමාය 

දිව්ත්රික්ෂකය ලයාප්තිය නිධ්ාරි 

ේක ටමමාය 

 

 

 

 

මාතර 

දෙණිඹහඹ 

අකුරැස 

ඳසදොඩ 

වක්භන 

ළලිභ 

දෙවිනුය 

දෙයිඹන්ෙය 

ඹුරුපිටිඹ 

භහතය 

පි ඵළේෙය 

 

 

 

 

ගා්ව 

අළුත්දර 

හිනිදුභ 

වඵයහද 

අේඵරන්දොඩ 

ඵරපිටිඹ 

අක්මීභණ 

ඇත්ඳුය 

ඇ් පිටිඹ 

යන්දෙණිඹ 

ඵේදේභ 

නිඹභ 

හික්ඩු 

ඹක්රමු් ර 

නහදොඩ 

 

 

 

 

ශේ න්ේත ට 

ඕදක්දර 

දඵලිඅත්ත 

ිේදෙණිඹ 

ටුහන 

රසමු් ර 

සරිඹළ 

වීයළටිඹ 

යහපිටිඹ 

තැං් ර 

 

 

 

නුලර එළිය 

ගිණිත්දවේන 

දව් දඵොඩ 

වඟුයන්දත 

රඳදන් 

රිකි් රසඩ 

භ් දෙණිඹ 

 

 

 

මාතේ්ව 

ඳරහඳත්දර 

උකුදර 

තළන්න 

යත්දතො  

දේයභ 

ඹ ත්ත 

හුණුළ  ඇර 

ඳ් ද් දඳොර 

වදෝනාදනා 

අළුදෝ ර 

 

 

 

ේක ෂඹ 

 

අවිසහදේ් ර 

දවෝභහභ 

ඳහදුක් 
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කළුතර 

භදුයහදර 

ඵණ්ඩහයභ 

ළුතය 

භතුභ 

ඉත්තෆඳහන 
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අතියර්ක අ් ක්ෂ ජ්යනරාේ (පර්යෂෂ ) 

(පර්යේෂණ)

අතිදර්ක අ් ක්ෂ ජ්යනරාේ (සංවර්්න) 

(සංවර්ධන)

ප්ර්ාන 
ගත කාධිකාරි

නිඅ/සඅ  
(ආ.ප.ඒ) 

ගත කාධි
කාරි 

ව .නි 

යගතො.යසේ.ස. 

ප/සං.ස./
සං.නි. 

නිඅ/සඅ  
(දිසථත්රිසක්ක) 
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පරි.නි.(ආ ත) 
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(පාලන) 

අ.ස/ප/සං.ස./
සං.නි. 

කළ.ස. 

නිඅ/සඅ  

(සැලසුම්) 

නිඅ/සඅ  

(සන්නි.) 

(c.i)

පරි.නි..(යමයහයුම්) 

කළ.ස. 

ප/සං.ස./
සං.නි. 

කළ.ස. 

නි.පා. 

නිඅ/සඅ  
(පැ.සං.) 

ප.නි. 

යගතො.ක/
ව ා.නි. 

ප/සං.ස./සං.නි. 
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(ම.ප.ම) 

කළ.ස. 

පුසථත. 

රි දු  හා අයනකුත් සුළු යසේවක න් 
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(උ.ප.ම) 
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අතිදර්ක අ් ක්ෂ ජ්යනරාේ (පාලන) 

සං. දේ. 

ව .නි 

අ් ක්ෂ  (සංවර්්න) I II III 

I/II/III

අ් ක්ෂ (පර්යෂෂ ) 

සං.නි 
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(විය ේෂ) 

අ් ක්ෂ  (නි ාම ) 

අ.විගණක 

සං.නි 

කළ.ස. 

ප්ර.තා.
නි.

 ාෂා පරි. 

සං.නි 

කළ.ස. 

ප/සං.ස./
සං.නි. 
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ප/සං.ස./
සං.නි. 
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