
ව්යාපෘති අධීක්ෂණ ව්ාර්තාව් (2017/08/02දිනට) 
     (එක් ව්යාපෘතියක් සඳහා එක් ව්ාර්තාව්ක් බැගින්)   

   

1. අධීක්ෂණය කළ නිලධාරියාගේ නම  : ආර්.ඩී සමතපාල  
 

2. තනතුර      : සංව්ර්ධන නිලධාරි 
 

 
3. අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය - 

 අයත් පළාත     : ව්යඹ 

 දිසරික්කය හා නගරය    : කුරුණෑගල 

 ප්රාගේශීය ගේකම් ගකාට්ඨාශය   : පන්නල 

 ගගාවිජන ගසරව්ා මධයසරථානය   : ගව්ේපේල 

 
4.   අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය   : කාබනික ගපාගහාර නිෂරපාදනය ,භාවිතය සහ දිරිගැන්ීගම් ව්ැඩසටහන 

 

5.        අධීක්ෂණය කළ ව්යාපෘතිය අයත් ආයතනය : කෘෂිකර්ම ගදපාර්තගම්න්තුව් යටගත් ඇති කාබනික ගගාවිතැන සදහා වු විශිෂරටතා ගක්න්රය  -  

        මාකඳුර,ගගෝනවිල 

 

6. ව්යාපෘතිගේ ඇසරතගම්න්තුගත වියදම    :        2017 ව්ර්ෂයට අදාලව් මාකඳුරට රු.මි 15.5 ක් ලබා දී ඇතර එයින් කාබනික ගගාවිතැන සඳහා වු විශිෂරටතා  

       ගක්න්රය සඳහා  රු.මි 3.88  ලබා දී ඇති අතර 2017.ජුනි 30 ට සම්ූර්ණ  වියදම රු.මි 0.455 කි. වියදම් විසරතරය පහත  

       දක්ව්ා ඇත. 

 



 

 

7.         ව්යාපෘතිය සඳහා ව්ැයකර ඇති මුදල       :     කාබනික ගගාවිතැන සදහා වු විශිෂරටතා ගක්න්රය සදහා  ලබා දී ඇති රු.මි  3.88  න් 2017 ජුනි 30 දක්ව්ා  වියදම් විසරතරය 

 

 රු.මි 3.88  ක ප්රතිපාදනය ගව්න්කර ඇති 

අයුරු 

ගව්න්කල මුදල (රු.මි) 2017.06.30 දිනට ප්රගතිය(රු.මි) 

1.භුමිය සංව්ර්ධනය සහ ජල සම්පාදනය  

 

 

 

                    3.88 

 

 

 

 

            0.455 

 

 

2. ගභෝජනාගාරගේ ඉදිකිරීම් අව්සන් කිරීම 
 

3. අක්කර 5 ක පලතුරු උදයානය ඉදිකිරීම් 

4. අක්කර 1 ක කාබනික එළව්ළු උදයානය ඉදිකිරීම් 
 

5. අක්කර 5 ක කාබනික ගපාගහාර නිෂරපාදනයට 
අව්ශය අමුරව්ය ලබා ගැනීගම් ඒකකය. 
6.ශ්රව්ණාගාර ගේ නඩත්තුව් සහ යටිතල පහසුකම් 

7.යන්ගරෝපකරණ මිලදී ගැනීම( ගකාකු නගුල 

,ඩිසරක් නගුල) 

 

  

 

                                                                                   

                                                                                                                  



8.                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධීක්ෂණය කල 
ක්රියාකාරකම් 

(ක්රියාකාරි සැලැසරමට අනුව්) 

ක්රියාකාරකම 
ආරම්භකල දිනය 

ව්ර්තමාන තත්ත්ව්ය    (ප්රගතිය) නිරීක්ෂණය කළ සුවිගශරෂී කරුණු එක් එක් ක්රියාකාරකම සඳහා 
ව්ගකිව් යුතු නිලධාරියා 

1.ගකාම්ගපෝසරට් ගපාගහාර 
නිෂරපාදන මධයසරථානගේ 
ශ්රව්ණාගාරය ඉදිකිරීම,ඉඩම 
සංව්ර්ධනය කිරීම සහ 
ආපනශාලාව්   ඉදිකිරීම 
 
 

 
 
 
 
 
2.පුහුණු ව්ැඩසටහන්  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ප්රමිතියකින්යුතු කාබනික 
ගපාගහාර නිෂරපාදනය 
 
 

2016 ජනව්ාරි මස 

ආරම්භ කර ඇති 

අතර 2017 

ව්ර්ෂගේ ද 

මධයසරථානය 

අව්ට සංව්ර්ධන 

කටයුතු සිදුගකගර් 

. 

ශ්රව්ණාගාරගේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 
අව්සන් කර ඇති අතර නඩත්තු 
කටයුතු ගහාදින් සිදු ගකගරන බව් 
ගපනුනි.ඊට යාබදව් ආපනශාලාගේ  
ඉදිකිරීම් කටයුතු ද අව්සන් කර ඇති 
අතර භාවිතයට ගගන ඇත.  ගම්ස ,පුටු 
, සහ ශ්රව්ය දෘශය උපකරණ (Multi 
media),යනා දී කාර්යාලීය උපකරණ 
සහ ශ්රව්ණාගාරයට අව්ශය උපකරණ  
මිලදීගගන ගගන  ඒව්ා භාවිතයට 
ගගන ඇත. 
 

 
2017.01.01 සිට 2017.07.31 දක්ව්ා 
පව්ත්ව්ා ඇති පුහුණු ව්ැඩසටහන් 
සංඛ්යාව් 36 කි.සමසරථ පුහුණු ලාභීන් 
ගණන 2577 කි. 
2017.07.31 සිට 2017.12.31 ඉලක්ක 
ගත පුහුණු ව්ැඩසටහන් සංඛ්යාව් 22 ක් 
ව්න අතර පුහුණු ලාභීන් සංඛ්යාව් 
2500 ක් ගේ. 
 

 

ප්රමිතියකින් යුතු කාබනික ගපාගහාර 
නිෂරපාදනය සඳහා තිබිය යුතු ප්රමිතීන් 
සහිත අව්සන් ගකටුම්පත  ප්රකාශයට 
පත් කර ඇති අතර එය 
මහජනතාව්ගේ අදහසර ලබාගැනීම 
සදහා  ඉදිරිපත් කර ඇත. 
 
   

 ශ්රව්ණාගාරගේ ආසන 350 ක් 
පමණ ඇති අතර  Multi media 
සහිත තාක්ෂණ ක්රම 
භාවිතගයන් ගේශණ පැව්ැත්විය 
හැක. 

 

 ශ්රව්ණාගාරගේ  ගේශණ 
පව්ත්ව්න සම්ූර්ණ ගකාටස 
කුඩා කණ්ඩායම් කීපයකට  
ගේශණ පව්ත්විය හැකි පරිදි අනු 
ගකාටසර ව්ලට ගබදා නැත 
 

 

1.ඒ.එසර.ව්යි.පී රණසිංහ මයා 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ 

(සංව්ර්ධන)   

031-2298994 

071-8503288 

 
2. ඩී.එම්.පී.එසර දසනායක මිය 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ 

(පර්ගේෂණ)   

031-2298994 

071-8232392 
 
ආර්.පී නිමේ ගුණරත්ත මහතා 
සහකාර අධයක්ෂ 
0718202773 
 
ප්රදීප් මහතා 
කෘෂිකර්ම උපගේශක 
0718503288 
 
 



 

9.    නිරීක්ෂණය කල සුවිගශරෂී කරුණු සම්බන්ධගයන් ඔබගේ අදහසර       :    

 

 ගගාවිජන ගසරව්ා මධයසරථාන හරහා දුරබැහැරින් පැමිගණන පුහුණුව්න්නන් සඳහා ප්රව්ාහන ගාසරතු ගගව්ා ගැනීමට ගනාහැකි ීම ගහරතුගව්න්  මාසිකව් පව්ත්ව්න පුහුණු 

පංති ප්රමාණය සතුටු දායක ගනාව්න මට්ටමක ඇති අතර ගමයට විසදුමක් ගලස ආයතනය විසින් ජංගම පුහුණු ව්ැඩසටහන් පව්ත්ව්යි. නමුත් දුරබැහැර සරථාන ව්ලට 

ආයතනගේ  නිලධාරීන් ගගාසර පුහුණුීම් සිදුකළද ගමම මධයසරථානය ආශ්රිතව් ඇති ආදර්ශන ගපන්ව්ා ව්ැඩසටහන ගකගරහි උේගයෝගය ඇති කිරීගම් ප්රාගයෝගික 

අව්සරථා ගිලිගහන බැවින් මධයසරථානගේ ම පුහුණුව්ට අව්සරථාව් සැපයීම ගකගරහි අව්ධානය දැක්ීම උචිත බව් ගයෝජනා කරමි.  

 

 ශ්රව්ණාගාරගේ  ගේශණ පව්ත්ව්න සම්ූර්ණ ගකාටස කුඩා කණ්ඩායම් කීපයකට එකව්ර  ගේශණ පැව්ැත්විය හැකි පරිදි තාව්කාලික අනු  ගකාටසර ව්ලට ගබදා ගව්න් 

කිරීම ව්ඩාත් සුදුසු ගේ. 

 

10 .අදාළ කරුණු සම්බන්ධගයන් ව්න ඔබගේ නිර්ගේශ  :   

 

 ශ්රව්ණාගාරගේ ඇති සම්පත් උපරිම ගලස ප්රගයාජනයට ගත හැකිව්න පරිදි ගේශණ (පුහුණු පංති) ව්ැඩි ප්රමාණයක් සංවිධානය කර ගත යුතුය. ගනා එගසර නම් 

ගගීගම් පදනම මත ගව්නත් ආයතන සදහා ශ්රව්ණාගාරය ලබාදිගම් ක්රමගේදයක් සකසර කල  යුතුය.  

 

 ව්යඹ පළාගත් කෘෂිකාර්මික පුහුණු අව්ශයතා ඉටුකිරීම උගදසා කුරුණෑගල දිසරි ක් ගසරව්ා සංසරකරණ අභයාස ආයතනය ගලස ප්රතිව්ුහගත කිරීම 

 

 ශ්රව්ණාගාරගේ ආසන 350 ක් පමණ ඇති අතර  විශාල කණ්ඩායම් සදහා ගේශණ පව්ත්ව්න අව්සරථාව්ල හැර කුඩා කණ්ඩායම් සදහා ගේශණ පැව්ැත්විය හැකි 

ව්න පරිදි ශ්රව්ණාගාරය තාව්කාලික අනු ගකාටසර  ව්ලට ගබදා ගව්න් කිරීගම් පහසුකම්(partitioning)  සහිතව්ඉදිකිරීම තුලින් අනව්ශය විදුලි පහන් සහ විදුලි 

පංකා ක්රියා විරහිත කර විදුලිය ව්ැනි සම්පත් අරපිරිමැසරගමන් භාවිතා කළ හැක. 

 

 දදනික පුහුණු කටයුතු සදහා දුර බැහැර ප්රගේශ ව්ලින් පැමිගණන කණ්ඩායම් ගහෝ පුේගලයින් ගව්නුගව්න් ගන්ව්ාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීගම් අව්ශයතාව්ය  

ගපනුනි  

 

 ගමම ව්ැඩසටහන් සම්බන්ධ නිරන්තර අධීක්ෂණය සහ මගගපන්ීම  සහ ව්රින්ව්ර  සිදුකරන විගණනය ව්ැදගත්ගේ.                                                                              



11.මා.නි උපගදසර හා නිර්ගේශ  :   

මාකඳුර කාබනික ගගාවිතැන සඳහා වූ විශිෂරටතා ගක්න්රගේ 2010 ව්ර්ෂගේ අගභාගගේ දී ගගාඩනැගිලි ගදපාර්තගම්න්තුව් විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර,  

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශගේ කාබනික ගපාගහාර අංශය විසින් ඒ සඳහා අව්ශය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකර ඇත.  සියළු වියදම් සඳහා අව්ශය  ප්රසම්පාදන කටයුතු ද 

ලියකියවිලි සම්බන්ධ කටයුතු ද එම අංශය විසින් සිදුකරන ලද බව් දැනට මාකඳුර කාබනික ගගාවිතැන සඳහා වූ විශිෂරටතා ගක්න්රගේ සහකාර අධයක්ෂ ගලස කටයුතු කරන  

ආර්.පී නිමේ ගුණරත්න මහතා ප්රකාශ කරන ලදී.  

ඒ අනුව් ගගාඩනැගිලි ගදපාර්තගම්න්තුව් විසින් ව්සර තුනක් තුළ ඉදිකිරීම් අව්සන් කර කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට භාර දී ඇති අතර,  එහි පරිපාලන කටයුතු ප්රාගේශීය කෘෂිකර්ම 

පර්ගේෂණ හා සංව්ර්ධන මධයසරථානය විසින් සිදුකර ඇත.  එගමන්ම දැනට කාබනික ගගාවිතැන සඳහා වූ විශිෂරටතා ගක්න්රගේ කළමණාකරණය සතුව් ගගාඩනැගිලි 

ඉදිකිරීමට අදාළ කිසිදු ගතාරතුරක් ගනාමැති බව් ප්රකාශ විය.  ගමම මධයසරථානය ඉදිකිරීම සඳහා ආසන්න ව්ශගයන්  රු.මි. 66 ක් වියදම් කර ඇති අතර ආපන ශාලාව් සඳහා  

රු.මි.3.8 ක් පමණ  ව්ැය ී ඇත. 

නීන උපාංග සහිතව්, නිලධාරීන් 350 කට පමණ එකව්ර ගේශන පැව්ැත්ීගම් හැකියාව් සහිත ශ්රව්නාගාරය 2016 ව්ර්ෂගේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිල ව්ශගයන් විව්ෘත 

කරනු ලැබූව්ත් ඊට ගපර සිටම එහි පුහුණුීම් කටයුතු සිදුකරන ලද බව් එහි කටයුතු කරන  ආර්.පී නිමේ ගුණරත්න මහතා පව්සන ලදී.  

ඒ අනුව් ගමම ආයතනය විසින් සිදුකරන ලද පුහුණුීම් පිළිබඳ විසරතර පහත දක්ව්ා ඇත. 

2010 සිට 2016 දක්ව්ා පුහුණු ලාභීන්ගේ සංඛ්යාව් 

පුහුණුව් සිදුකළ ව්සර සිදුකළ පුහුණු 
සංඛ්යාව් 

ගගාීන් නිලධාරීන්  පාසේ ළමුන් හා 
විශරව් විදයාල සිසුන් 

මුළු 
සංඛ්යාව් 

2010 171 5798 2366 719 8883 

2011 186 8701 1548 466 10715 

2012 61 2199 848 406 3453 

2013 89 2948 1823 332 5103 

2014 128 6082 1768 253 8103 

2015 73 3958 2011 213 6182 

2016 59 3708 1699 72 5479 



2017 ව්ර්ෂගේ ජුනි මස 30 දින දක්ව්ා ආයතනික පුහුණුීම්  36 ක් පුේගලයින් 2577 ක් සදහා  පව්ත්ව්ා ඇත.  ගමම ව්සර අව්සාන විනවිට තව්ත් පුේගලයින් 2500 කට පුහුණු 

ව්ැඩමුළු පැව්ැත්ීමට නියමිත ගේ.   පුහුණු කටයුතු සඳහා සහභාගීව්න පුේගලයින් සඳහා ගකාම්ගපාසරට් මේලක්,  අත්පිකා ,  ගපාත් පිංච හා ආහාර පාන ගනාමිගේ ලබාගදන 

අතර  එම වියදම් විශිෂරඨතා ගක්න්රය ගව්ත පුහුණු කටයුතු සඳහා ව්ාර්ෂිකව් ලබාගදන මුදලින් සිදුකරයි. 

 ගකගසර ගව්තත්  ගමම ශ්රව්නාගාරය භාවිතා කිරීම සතුටුදායක තත්ත්ව්ගේ ගනාමැත.  නීන පහසුකම් සහිතව් පුේගලයින් 350 කට අසුන්ගත හැකි ශ්රව්නාගාරයක් 

පැව්තිය ද ඉහත ව්ගුව් පරීක්ෂා කිරීගම් දී 2016 හා 2017 ව්ර්ෂව්ල පුහුණු ව්ැඩමුළු  පැව්ැත්ීගම් අඩුව්ක් දක්නට ඇත.  ගමම ශ්රව්නාගාරය රු.මි.66 ක් වියදම් දරා ඉදිකර 

ඇතත් එය ප්රශසරතව් භාවිතා කිරීමක් ගනාව්න බව් ගපනී යයි. 

නිර්ගේශ 

 විවිධත්ව්ගයන් යුත් පුහුණු ව්ැඩමුළු සංවිධානය කර ව්ැඩි නිලධාරීන් හා ගගාවි මහතුන් පිරිසක් ඒ සඳහා ආකර්ෂණය කරගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

 අදාළ ආයතනය විසින් ශ්රව්නාගාරය භාවිතා ගනාකරන අව්සරථාව්ල දී ක්රමව්ත් ව්ැඩපිලිගව්ලක් යටගත් ගව්නත් ආයතනව්ල ගේශන ගහෝ උත්සව් සඳහා කුලියට දී 

මුදලක් අයකිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 දිව්යින පුරා පිහිටි කෘෂිකර්ම ගදපාර්තගම්න්තුගේ ආයතන,  පළාත් කෘෂිකර්ම ගදපාර්තගම්න්තු හා ගගාවිජන සංව්ර්ධන ගදපාර්තගම්න්තුව්ට අයත් කාර්යාලව්ල 

නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාකර ක්රමව්ත් පුහුණු කාලසටහනක් යටගත් ව්ැඩිපිරිසකට දැනුව්ත්භාව්ය හා ගසරව්ය සැලගසන පරිදි ව්ැඩමුළු සංවිධානය කිරීම. 

 කාබනික ගපාගහාර නිෂරපාදනය පිළිබඳ ප්රමිති සහතිකරණය කඩිනමින් ලබාගැනීමට  කටයුතු කිරීම හා ඒ පිළිබඳ කාබනික ගපාගහාර නිෂරපාදකයින් දැනුව්ත් කිරීම 

සඳහා ව්ැඩමුළු පැව්ැත්ීම. 

 350 ගදගනකුට ප්රමාණව්ත් ගේශන ශාලාව් ඊට ව්ඩා අඩු පිරිසකට භාවිතා කිරීගම් දී සිදුව්න සම්පත් නාසරතිය අව්ම කිරීමට පියව්ර ගත යුතුය. 

 

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

ආර්.ඩී සමතපාල (සං.නි)                               දිලූපා එන්. අගේපිටිය                  
ක්ගෂරර අධීක්ෂණය                                           සහකාර අධයක්ෂ(ගමගහයුම් හා ඇගයුම්)    

                                                                          කෘෂිකර්ම අමාතයාංශගේ ගේකම් ගව්නුව්ට                                       
                                     
            (2017.08.02 දිනට)    

 

 

 



කාබනික ග ාවිතැන සදහා වු විශිෂ්ටතා ගක්න්රය  - මාකදුර, ග ෝනවිල 
 

 

              

                      

 

ගගාඩනැගිේගේ 

ඉදිරිපස 

ගගාඩනැගිේගේ 

පසුපස 

ගගාඩනැගිේල 

ඉදිරිපස භුමි දර්ශණය 



කාබනික ග ාවිතැන සදහා වු විශිෂ්ටතා ගක්න්රගේ ඉදිකර ඇති ශ්රව්ණා ාරය  
                                                                                                                                                             

                 

                                                                    

                      

ගේශණ සදහා පාසැේ 

සිසුන් ලියාපදිංවි ගව්මින් 

පාසැේ සිසුන් සදහා ගේශණයකට සූදානම් ගව්මින් 



කාබනික ග ාවිතැන සදහා වු විශිෂ්ටතා ගක්න්රගේ ඉදිකර ඇති ග ෝජනා ාරය. 

                                                                                           

                            

           

                

ගභෝජනාගාරගේ ඉදිරිපස 

ගභෝජනාගාරගේ 

අභයන්තර දසුන් 



සංව්ර්ධනය කරමින් පව්තින පලතුරු උදයානගේ ගකාටසක් 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

ගකගසේ ව්ගාගේ 

ගකාටසක් 

 

කාබනික එළව්ළු 

ව්ගාගේ ගකාටසක් 

 

තම්පලා 

ගගටුගකාළ 

 

තණ පළා 

 


