
ව්යාපෘති අධීක්ෂණ ව්ාර්තාව් (2017/05/23 දිනට) 

(එක් ව්යාපෘතියක් සඳහා එක් ව්ාර්තාව්ක් බැගින්) 

   

 

1. අධීක්ෂණය කළ නිලධාරියාගේ නම : දිලූපා එන්. අගේපිටිය මිය/ ඒ.සී.පී. ධර්මදාස මිය/ ගක්.ගක්. අග්රා ඉග ෝෂිණී මිය 
 

2. තනතු      : සහකා  අධයක්ෂ (ගමගහයුම් හා ඇගයුම්)/ සංව්ර්ධන නිලධාරී (ගමගහයුම් හා ඇගයුම්)/ සංව්ර්ධන  

නිලධාරී (ගමගහයුම් හා ඇගයුම්) 
 

3. ව්යාපෘතිය අධීක්ෂණය කල දිනය  : 2017/05/23 

 

4. අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය  

 අයත් පළාත    : දකුණු පළාත 

 දිසරික්කය     : ගාල්ල  

 ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකාට්ඨාශය  : ඉමදූව් 

 ගගාවිජන ගසරව්ා මධයසරථානය  : ගකෝදාගගාඩ 

 කෘ.ප.නි.ස ව්සම    : 170 A ඇල්ලලගගාඩ  

 

5. අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය  : ගගව්තු ව්ගා ව්ැඩසටහන 

 

6. අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය අයත් ආයතනය : කෘෂිකර්ම ගදපාර්තගම්න්තුව් 

 

 ව්යාපෘතිගේ ඇසරතගම්න්තුගත වියදම : 2016 ව්ර්ෂය සඳහා රු.මි. 226.725  ක ප්රතිපාදන ගව්න්ී ඇත. 

 ව්යාපෘතිය සඳහා ව්ැයක  ඇති මුදල   :   2016.12.31 දිනට රු . මිලි . 151.189 ක් වියදම් ක  ඇත. 

දිසරික්කයට අදාලව් සමසරත වියදම රු.ලක්ෂ 2,215,864.00 කි. 

 

 

 



අධීක්ෂණය කල 

ක්රියාකාරකම් 

(ක්රියාකාරි සැලැස්මට අනුව්) 

ක්රියාකාරකම 

ආරම්භකළ දිනය 
ව්ර්තමාන තත්තත්තව්ය (ප්රගතිය) නිරීක්ෂණය කළ සුවිශ ්ෂී කරුණු 

එක් එක් ක්රියාකාරකම 

සඳහා ව්ගකිව් යුතු 

නිලධාරියා 

ගගව්තු ව්ගා ව්ැඩසටහන  

යටගත් සිතමු කාන්තා ගගාවි 

සංවිධානය හ හා ලබා දී 

ඇති පැළව්ල ව්ර්තමාන 

තත්ත්ව්ය නිරීක්ෂණය 

කිරීම. (කෘ.ප.නි.ස ව්සම  - 

170 A ඇල්ලලගගාඩ) 

පැළ ලබා දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනාව්ැම්බර් මස 

 පල්ගලඅේද  කගේ, 

ඇල්ලලගගාඩ, ඉමදූව් 

ලිපිනගයහි පදිංචි ආර්.ඩී. 

විගේගුණසිංහ මහත්මියට ලබාදී 

තිබූ පැළව්ර්ග සහ එළව්ළු බීජ 

කට්ටල සාර්ථක ගලස ව්ගාක  

ඇති බව් නිරීක්ෂණය විය.  
 

 ලබා දී තිබූ එළව්ළු 

බීජව්ලින්, මිරිසර/ ව්ම්බටු/ 

බණ්ඩක්කා/ ව්ැටගකාළු සාර්ථක 

ගලස පැළී ඇත. ඒව්ාගේ 

ඵලදාව් ගනලාගගන 

පරිග ෝජනයට ගගනඇති බව්ත් 

ඵලදාව් අගලවි ක ඇති බව්ත් 

නිරීක්ෂණය විය. 
 

 උගුරැසරස පලතුරු පැළයක් 

ලැබී එය සාර්ථක ගලස ව්ගාක  

තිබූ අයුරු නිරීක්ෂණය විය.  

 

 

 සිය ගගව්ත්ගතහිම ගපාගහා  

සකසාගගන පැළව්ලට ගයාදනු ලබයි. 
 

 

 නියඟය ගහරතුගව්න් අලුගතන් 

පැළ ව්ගා කිරීමට ගනාහැකි බව් 

දන්ව්ා සිටියි. 
 

 සිතමු ගගාවි කාන්තා සමිතිය 

යටගත් ගමම ව්සගමහි ආ ම්  කළ 

ලියව්රුණ කාන්තා ගගාවි සමිතිගේ 

ස ාපති (0779812764) ගේ. සමිතිය 

යටගත් ගයෝගට් හා ගකාසර ගකාත්තු 

සෑදීමට පුහුණුීම් ලබාගගන ඇත. 

1. කාංචනා චතු ානි මිය, 

සහකා  ගකාමසාරිසර, 

ගාල්ල. 

0710881943 

 

2. ඩබ්.ජී. ඉන්දික මයා, 

කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ 

නිෂරපාදන සහකා  (170 A 

ඇල්ලලගගාඩ)  

0718106594 

 

පැළ ලබා දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනාව්ැම්බර් මස 

 වික්රමගගව්ත්ත, 

ඇල්ලලගගාඩ, ඉමදූව් 

ලිපිනගයහි පදිංචි ගක්.ඩබ්. 

ලීලාව්තී මහත්මියට ලබාදී තිබූ 

බණ්ඩක්කා/ ගගාටුගකාළ/ 

පගතෝල/ ව්ම්බටු/ කතුරුමුරුංගා 

පැළ සහ එළව්ළු බීජ කට්ටල 

 

 

 

 ගකාම්ගපාසරට් ගපාගහා  

ගගව්ත්ගතහිම සකසා ගනී. 
 

 එළව්ළු සහ පලතුරු ඔවුන්ගේ 

පරිග ෝජනයට ගමන්ම අගලවිකිරීම  

ද ක නු ලබයි.  
 

 ගගව්තු ව්ගාව් සඳහා මුල්ලුව්ක් 



සාර්ථක ගලස ව්ගාක  ඇති බව් 

නිරීක්ෂණය විය.  
 

 දූරියන්/ පැණි ගදාඩම් හා 

ගදළුම් ව්ැනි පලතුරු පැළ ව්ර්ග ද 

සාර්ථක ගලස ව්ගාක  තිබූ 

අයුරු නිරීක්ෂණය විය. 

ලැබී ඇති බව් පව්සනු ලැබීය. 

 

 මැය සිතමු ගගාවි කාන්තා 

සමිතිය යටගත් ගමම ව්සගමහි 

ආ ම්  කළ ලියව්රුණ කාන්තා 

ගගාවි සමිතිගේ උප ස ාපති 

(0915789237) ගේ. 

 
පැළ ලබා දී 

ඇත්ගත් - 2016 

ගනාව්ැම්බර් මස 

 කනත්ත ගගව්ත්ත, 

ඇල්ලලගගාඩ, ඉමදූව් 

ලිපිනගයහි පදිංචි ආර්.ජී. 

මධුෂානි මහත්මියට ලබාදී තිබූ 

ව්ම්බටු/ මිරිසර පැළ සහ එළව්ළු 

බීජ කට්ටල පලා ව්ර්ග සාර්ථක 

ගලස ව්ගාක  ඇති බව් 

නිරීක්ෂණය විය.  
 

 උගුරැසරස/ ජමනා ං හා 

අගනෝදා ව්ැනි පලතුරු පැළ ව්ර්ග 

ද සාර්ථක ගලස ව්ගාක  තිබූ 

අයුරු නිරීක්ෂණය විය. 

 ගකාම්ගපාසරට් ගපාගහා  

ගගව්ත්ගතහිම සකසා ගනී. 
 

 මල් ගපෝච්චචි/ ගහාර්සර එකක් 

සහ මුල්ලුව්ක් ලැබී ඒව්ායින් 

ප්රගයෝජන ලබාගත් බව් ද පව්සනු 

ලැබීය.  
 

 සිතමු ගගාවි කාන්තා සමිතිය 

යටගත් ගමම ව්සගමහි ආ ම්  කළ 

ලියව්රුණ කාන්තා ගගාවි සමිතිගේ 

සමාජිකාව්ක් ද ගේ. සමිතිය යටගත් 

ගයෝගට් හා ගකාසර ගකාත්තු සෑදීමට 

පුහුණුීම් ලබාගගන ඇත. 
 

 ව්ගා කිරීමට දැඩි උනන්ුව්ක් 

හා කැමැත්තක් ඇති බව්ත් දැකගත 

හැකි විය. 
 

1. කාංචනා චතු ානි මිය, 

සහකා  ගකාමසාරිසර, 

ගාල්ල. 

0710881943 

 

2. ඩබ්.ජී. ඉන්දික මයා, 

කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ 

නිෂරපාදන සහකා  (170 A 

ඇල්ලලගගාඩ)  

0718106594 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගාල්ල - ඉමදූව - ක ෝදාකගාඩ වසකේ ක්කේත්ර අධීක්ෂණය 

 

ගකෝදාගගාඩ ගගාවිජන ගසරව්ා බල ප්රගේශයට අයත් 170 A 

ඇල්ලලගගාඩ ව්සගමහි පිහිටි ආර්.ඩී. විශේගුණසිංහ මහත්තියශේ 

ගගව්ත්ගතහි එළව්ළු සාර්ථක ගලස ව්ගාක  ඇති අයුරු..... 

 

ගෙවතු වො වැඩසටහන 
 

බටු හා තම්පලා ව්ගාව් 

අලිගේ  

ගගාටුගකාළ ව්ගාව් 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ගකෝදාගගාඩ ගගාවිජන ගසරව්ා බල ප්රගේශයට 

අයත් 170 A ඇල්ලලගගාඩ ව්සගමහි පිහිටි 

ශක්.ඩබ්. ලීලාව්තී මහත්තියශේ ගගව්ත්ගතහි 

එළව්ළු ව්ගාව්, සිය භූමිගයහි හා ගපාලිතින් උ  

තුළ සාර්ථක ගලස ව්ගා ක ඇති අයුරු...... 

 

බටු ව්ගාව් 

එළව්ළු ව්ගාව්න් 

මිරිසර ව්ගාව් 

ගගෝව්ා, බටු හා ලීක්සර ව්ගාව්න් 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගකෝදාගගාඩ ගගාවිජන ගසරව්ා බල ප්රගේශයට අයත් 170 A 

ඇල්ලලගගාඩ ව්සගමහි පිහිටි ආර්.ජී. මධුෂානි මහත්තියශේ සිය 

ගගව්ත්ගතහි එළව්ළු සාර්ථක ගලස ව්ගාක  ඇති අයුරු..... 

 

ගකෝදාගගාඩ ගගාවිජන ගසරව්ා බල ප්රගේශයට 

අයත් 170 A ඇල්ලලගගාඩ ව්සගමහි පිහිටි 

ආර්.ජී. මධුෂානි මහත්තියශේ ගගව්ත්ගතහි 

කාබනික ගපාගහා  සකසරක  ගැනීමට 

නිර්මාණය ක ගගනඇති ගකාම්ගපෝසට් 

ව්ලක්...... 

 

මිරිසර, කංකුන් හා තම්පලා ව්ගාව්න් නිවිති ව්ගාව් 

ගකාච්චචි ව්ගාව් 

කාබනික ගපාගහා  ඒකකය 



 

 

 

7. නිරීක්ෂණය කල සුවිගශරෂී කරුණු සම්බන්ධගයන් ඔබගේ අදහසර    :    

 
 එක් ප්රතිලාභී ගගව්ත්තකට රු . 550/- ක් ව්ටිනා පලතුරු පැළ 5ක් (රු . 180/- ක් ව්ටිනා අඹ/ ගදාඩම්/  ඹුටන්/ දූරියන්/ නා ං/ ගපයාරිසර/ ගකාසර/ මැගුසරටින් යන බේධ 

පැළව්ලින් 1 ක් ද  රු . 135/- ක් ව්ටිනා අලිගේ / අගනෝදා/ ගබලි/ ගගා කා/ ගේ / ජම්ගබෝල/ ජම්ු/ ගලාවි/ සැපදිල්ලා/ කාම ංකා/ දිවුල්/ උගුරැසරස යන බේධ 

පැළව්ලින් 2 ක් ද  රු . 50/- ක් ව්ටිනා ගඩිගුඩා/ ෆැෂන් ෆෘට්/ ගේ / ගකාසර/ ජම්ු/ ගදහි/ ගදළුම්/ ගදාඩම් යන බීජ පැළව්ලින් 2 ක් ද) සහ එළව්ළු බීජ කට්ටලයක් ලබාදිය 

යුතුව් තිුණත් ප්රතිලාභීන් ගව්ත ඒව්ා ලබාදී ගනාමැති බව් නිරීක්ෂණය විය. 

 

 ගගව්තු ව්ගාව් සඳහා භූමිගේ ඉඩ පහසුව් හා අමත  භූමි පහසුකම් ද පව්තින බැවින් ඔවුන්ට ලබාුන් පැළව්ලට අමත ව් පැළ ලබාදීමට කටයුතු ක න ගලස ඉල්ලා සිටි 

අත  එගලස පැළ ලබාදීම තුළින් ගගව්තු ව්ගාව් පිළිබඳ උනන්ුව් ව්ැඩි කිරීමට හැකි ගේ.  

 

 ඇය සිතමු ගගාවි කාන්තා සමිතිගයහි සමාජිකගයක් ීම ගහරතුගව්න් ව්ගාව්න් සඳහා ඔවුන්ට සහනාධා  ලබාදීමට කටයුතු ක න ගලස ඉල්ලා සිටි අත  එගලස දිරි 

ගැන්ීමක් කළහැකි ගේනම් ගගව්තු ව්ගාව් ව්ැඩසටහන ව්ඩාත් සාර්ථක ක ගත හැකි ගේ. 

 

 කාබනික ගපාගහා  පමණක් ගමම පැළව්ලට ගයාදන බැවින් ඵලදාව් ලබාගැනීම සඳහා විගශරෂිත වූ ගපාගහා  ව්ර්ග ඇත්නම් ඒව්ා ලබාගැනීමට ක්රමගේදයක් සකසරක  

ගදන දන්ව්ා සිටි අත  සහන මිලකට ගහෝ ගපාගහා  ලබාදීගම් ව්ැඩ පිළිගව්ළක් සකසරක  ගතහැකිනම් ව්ගාව්න්ව්ල අසරව්ැන්න සාර්ථක ගලස ලබාගැනීමට හැකිව්නු 

ඇත.   

 

 සතුන්ගගන් ව්න හානි ව්ළකා ගැනීමට රැකව් ණ දැල්/ මල් බල්දියක්/ ව්තු  ගමෝට යක්/ ගහාර්සර එකක් ව්ැනි ගගව්තු ව්ගාව් සඳහා අතයව්ශය උපක ණ ලබාදීමට 

කටයුතු ක න්ගන්නම් ගගව්තු ව්ගාව්න් ක ගගනයාම පහසුීම. 

 

 ව්ගාව්න් සම්බන්ධ පුහුණුීම් හා දැන්ව්ත්කිරීම් සඳහා ව්ැඩිඉඩකඩක් ලබාදීම තුළින් ඔවුන්ගේ කෘෂි දැනුම තව්ු ටත් ව්ැඩිදියුණු කළහැකි ීම. 

 

 අළුතින් හඳුනාගන්නා තාක්ෂණය සහ ඉහළ අසරව්ැන්නක් සහිත නව් ප්රගේද හඳුන්ව්ාදීම කළ යුතුව් ඇත.   
 
 

 

8. අදාළ කරුණු සම්බන්ධගයන් ව්න ඔබගේ නිර්ගේශ  : 

නි න්ත  ක්ගෂරත්ර අධීක්ෂණයට ලක්කිරීම ව්ැදගත්ය. 

 



 

 

 

 

 

9. මා.නි. උපගදසර හා නිර්ගේශ            : 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................   ...............................................................................           ............................................................................ 

ක්ගෂරත්රය අධීක්ෂණය කළ     දිලූපා එන්. අගේපිටිය     එන්.පී.ී.සී. පියතිලක 

නිලධාරියාගේ අත්සන      සහකා  අධයක්ෂ(ගමගහයුම් හා ඇගයුම්)      අතිගර්ක ගල්කම්(ගමගහයුම් හා ඇගයුම්) 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශගේ ගල්කම් ගව්නුව්ට       කෘෂිකර්ම අමාතයාංශගේ ගල්කම් ගව්නුව්ට 

   

 

 

 

 

 


