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1.හැඳිතීම 

ජාික උද්භිද උදයාන රදපාේතරේන්වුව, උද්භිද විදයාේමක කටයුු සේබන්වධව ශ්රී ලංකාරේ ප්රධාන 

පුරරෝගතාමී ආයතනය රේ. රමය ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණය, ශාක පිළිබඳ අධයයන කටයුු, ශ්රී ලංකාරේ  

උදයාන අලංකරණ විදයාව ප්රවේධනය සඳහා පේරේෂණාේමක සහ තාක්ෂණික වැඩසටහන්ව, මල්වගතා 

පේරේෂණ සහ සංවේධන වැඩසටහන්ව ක්රියාේමක කිරීම සඳහා විශාල දායකේවයක් ලබාරදන අතර රදස ්

විරදස් සංචාරකයින්ව රේ ආකේශනීය ස්ථානයක් ද රේ. 

ප්රධාන උද්භිද උදයාන වන රේරාරදණිය රාජකීය උද්භිද උදයානය (1821), හක්ගතල උද්භිද උදයානය 

(1861), ගතේපහ පිහිටි රහනරේරගතාඩ උද්භිද උදයානය (1876) සහ ගතරන්වවේත වන ඖෂධ උදයානයට 

අමතරව මෑත කාලරේදී  පිළිරවළින්ව 2013 සහ 2015 වේෂයන්ව හි හේබන්වරතාට මිරිජ්ජවිල වියළි කලාපීය 

උද්භිද උදයානය සහ අවිසස්ාරේල්ල සීතාවක රතේ කලාපීය උද්භිද උදයානය මහජනතාවට විවෘත කරන 

ලදී.   

ජාික උද්භිද උදයාන රදපාේතරේන්වුව යටරේ නඩේු වන උද්භිද උදයාන ුළ ශාක විරශ්ෂ 4500 කට 

අධික ප්රමාණයක් සංරක්ෂණය ී ඇි අතර දුේලභ ශාක, වනාන්වතර ුළින්ව වඳ ී රගතාස් ඇි ශාක, ශ්රී 

ලංකාවට පමණක් ආරේණික ශාක, වඳ ීරේ තේජනයට ලක් ී ඇි ශාක විරශ්ෂ රාශියක් රමම 

සංරක්ිත ශාක අතරට ඇුළේ ය.  රමම උද්භිද උදයානවලට අමතරව ගතරන්වවේත වන ඖෂධ  උදයානය 

ශ්රී ලංකාරේ ඖෂධ ශාක සංරක්ෂණය හා ප්රවේධනය කිරීම පිණිස දායක රේ.  

උද්භිද විදයාේමක සහ ශාක වේීකරණ පේරේෂණ වැඩසටහන්ව සහ ක්රියාකාරකේ  රමන්වම ශාක පිළිබඳ 

විවිධ නිගතමනයන්ව සහ සතයබව තහවුරු කිරීරේ කාේයයන්ව ද කරනු ලබන්වරන්ව ජාික ශාකාගතාරරයනි. 

මල්වගතා සංවේධන සහ පේරේෂණ අංශය විසින්ව මල්වගතා පේරේෂණ සහ විවිධ වැඩසටහන්ව මගින්ව 

මල්වගතා සංවේධන කටයුු සිදුකරමින්ව ඒ හරහා රට ුළ මල්වගතා ක්රෂ්ත්රය ප්රවේධනය  සිදුරකරේ. 

රකටිකාලීන පුහුණු පාඨමාලා, එක් අවුරුදු සහ දෑ අවුරුදු ඩිේරලෝමා පාඨමාලාවන්ව සහ අරනකුේ  

අධයාපන සහ පුහුණු වැඩසටහන්ව අධයාපන සහ පුහුණු මධයස්ථානය මගින්ව සිදුකරනු ලබයි.  

මහජනතාවට විරනෝදාස්වාදය ලබා දීම, රලාව පුරා ශාක වල විවිධේවය සහ ශාක රාජධානිරේ 

අලංකාරීේවය රස විදීමට ඉඩ ප්රස්ථා ලබා දීම, ශාක පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම හරහා ශාක ප්රජාව රවත ඔවුන්ව 

සමීප  කරීම ද   ජාික උද්භිද උදයාන  ුළින්ව සිදුවන මහඟු කාේයයකි. 

1.2 .දැක්ම 

උද්භිද විදයාේමක හා රසෞන්වදේයාේමක කටයුු උසස් මට්ටමකින්ව පවේවාගතනිමින්ව නිවේතන කලාපීය 

රහාඳම උද්භිද උදයාන බවට පේ ීම. 

 

1.3 පමපහවර 

ස්වාභාවික සහ නිේමිත පරිසරයන්ව ුළ ඇි ශාක සේපේ අධයයනයට,  ිරසාර සංරක්ෂණයට,  අගතය 

කිරීමට මහජනතාවට අවස්ථාව සලසා  රදමින්ව  ඔවුන්ව ශාක රවත සමීප කරීම. 

 

1.4. ප්රධාන ද කාතමයයත  

1. ශ්රි ලංකාරේ ශාක විවිධේවය සංරක්ෂණය කිරී රමහිලා විතැන්ව සංරක්ෂණ ක්රමරේද සඳහා අවශය 

සැලසුේ සකස් කිරීම හා ක්රියාවට නැංීම. 
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2. අධයාපන හා සන්වනිරේදන ක්රමරේද උපරයෝී කරගතනිමින්ව  ශ්රී ලංකාරේ ශාක සේපේ පිළිබඳව හා 

ශාක සේපේ බැඳී පවේනා විවිධ වූ කේමාන්වත සඳහා අවශය වන්වනා වූ  නිවැරැදි  රතාරුරු හා 

ශිල්පීය ඥානය ලබා දීමට වැඩසටහන්ව ක්රියාවට නැංීම. 

3. ශ්රී ලංකාරේ මල්වගතා කේමාන්වතය සංවේධනය කිරීම සඳහා අවශය වන්වනාවූ විවිධ පේරේෂණ හා 

තාක්ෂණ ක්රමරේද අේ හදා බැලීම හා ක්රියාවට නැංීම. 

4. ශ්රී ලංකාරේ ජාික උද්භිද උදයාන උසස් මට්ටමකින්ව පවේවා රගතන යාම. 

5. සුදුසු සථ්ානවල නව උද්භිද උදයාන පිහිටුීම සඳහා අවශය වන්වනා වූ සංවේධන වැඩසටහන්ව 

සැලසුේ කිරීම. 

6. අලංකරණ උදයාන විදයාව ශ්රී ලංකාරේ ප්රචලිත කිරීම සඳහා අවශය පේරේෂණ හා තාක්ෂණ 

වැඩසටහන්ව ක්රියාවට නැංීම 

7. ශ්රී ලංකාරේ හඳුනාගතේ ඓිහාසික වටිනාකමකින්ව යුේ වෘක්ෂලතා සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා 

අවශය තාක්ෂණ උපරදස් ලබා දීම. 

8. අනුරාධපුර ජයසිරි මහරබෝධින්ව වහන්වරස්රේ රසෞඛ්ය ආරක්ෂාව යහපේව පවේවාරගතන යාම. 

 

1.5  කාතමය මණ්ඩල විස්ේර 

රදපාේතරේන්වුව සඳහා අනුමත රස්වක සංඛ්යාව 785 ක් වන අතර, 2016.12.31 දින වන විට 648 

රදරනකු රස්වරේ රයදී සිටි අතර ඒ පිළිබඳව සාරාංශයක්  පහත දැක්රේ.  

 

1.5.1    2016.12.31 දින දට පදරාතමේප්තුපේ පස්වක සංඛ්යාව පිළිබඳ පේාරුරු    

 

පස්වක ගණය වැටුේ ක්රමය පස්වය/ ේන දුර අනුමේ කාතමය 

මණ්ඩලය 

ේේය කාතමය 

මණ්ඩලය 

රජයෂ්ඨ 
මට්ටම 

 
SL – 3 
SL- 1 

ශ්රී.ලං.වි.රස ්
ශ්රී.ලං.පරි.රස් 
ශ්රී.ලං.ගතණ.රස ්
ශ්රී.ලං.ඉං.රස් 
ශ්රී.ලං.වා.වි.රස් 

33 14 

තෘතීය මට්ටම  
MN – 7 
 

MN – 6 

පරිපාලන නිලධාරි 
ශ්රී.ලං.තා.රස්/විරශ්ෂ රශ්ර්ණිය 
 

භාෂා පරිවේතක 

10 05 

ද්භීතීය මට්ටම  
MN – 4 
 
 
 
 
MN – 3 
 
 
 

 

MN – 2 
MN – 1 
 

MT – 1 

වැඩසටහන්ව සහකාර 
කෘි රමරහයුේ නිලධාරි 
සංවේධන නිලධාරි 
 
කෘි උපරද්භශක 
උදයාන සංවේධන සහකාර 
පේරේෂණ සහකාර  
ශ්රවය දෘෂය සහකාර 
කාේමික නිලධාරි   
රාජය කළමනාකරණ රස්වය  
ගතාස්ු අයකිරීරේ සහකාර 
රතාරුරු තාක්ෂණ සහකාර 
උදයාන වැඩමුලික 

 
186 

 
135 

ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ 
රස්වය 



- 5 - 

 

පස්වක ගණය වැටුේ ක්රමය පස්වය/ ේන දුර අනුමේ කාතමය 

මණ්ඩලය 

ේේය කාතමය 

මණ්ඩලය 

ප්රාථමික 
මට්ටම 

PL – 3 
PL – 2 
PL – 1 

ශිල්පීය  
අේධ ශිල්පීය 
ශිල්පීය රනාවන 

556 494 

එකුව 785 648 

 
1.5.2. පදරාතමේප්තු  පජයෂ්ඨ කාතමය මණ්ඩලය 

 

ේන දුර නිලධාරියාපේ න දම 

අධයක්ෂ ජනරාල් රක්.එන්ව. යාපා මයා  

අධයක්ෂ (සංවේධන) එච්. සී. පී. ජයීර මිය 

අධයක්ෂ (පේරේෂණ හා තාක්ෂණ ප්රචාරණ) ආචාේය රශරලෝමි ඒ. ක්රිෂ්ණරාජා රමනවිය 

අධයක්ෂ (පාලන) අයි.ඩබ්. එේ. සී. රක්.ඉලංගතරකෝන්ව මිය  

(අධයන කටයුු සඳහා විරද්භශගතත ී ඇත) 

ප්රධාන ගතණකාධිකාරි ඩබ්. ටි. යු. ද මැල් මයා 

ප්රධාන අභයන්වතර විගතණක එන්ව.ටී. ලියනරේ මිය 

සිවිල් ඉංජිරන්වරු       ඒ.එල්.එේ. මාහිේ මයා 

සහකාර අධයක්ෂ (පාලන) වයි. එේ. වයි. යාපා බණ්ඩාර මයා  

පරිපාලන නිලධාරි එන්ව.ඩබ්.යු.ආේ. ජයලේ මයා 

 

1.5.3.  පදරාතමේප්තුපේ පසසු පජයෂ්ඨ කාතමය මණ්ඩලය 

 

ේන දුර නිලධාරියාපේ න දම 

නිරයෝජය අධයක්ෂ, රාජකීය උද්භිද උදයානය, 
රේරාරදණිය 

      ආචාේය.ඒ.එේ.ඒ.එස්. අේතනායක 
මිය 

නිරයෝජය අධයක්ෂ (මල් වගතා පේරේෂණ) එේ.එේ.ඩී.රජ් රස්නාරේන මයා 

සහකාර අධයක්ෂ, ගතේපහ උද්භිද උදයානය එේ. සී. වික්රමසිංහ මිය 

සහකාර අධයක්ෂ (නාරාරහ්න්වපිට ස. අ. කාේයාලය) ආේ.එස්.ඩබ්. රගතෝමස් මිය 

පේරේෂණ නිලධාරී /නිරයෝජය අධයක්ෂ (ජාික 
ශාකාගතාරය) 

ආේ.එස්.ඩබ්.රණසිංහ මිය 

සහකාර අධයක්ෂ, සීතාවක රතේ කලාපීය උද්භිද 
උදයානය 

පී. ඩී. එස්. විරජ්රේන මයා 
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1.6  සංවිධාන ද සැලැසම්  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *          ** 
 රා.උ.උ. - රාජකීය උද්භිද උදයානය    නි.අධයක්ෂ - නිරයෝජය අධයක්ෂ 

 රත.ක.උ.උ. - රතේ කලාපීය උද්භිද උදයානය     ස.අධයක්ෂ - සහකාර අධයක්ෂ 
 වි.ක.උ.උ. - වියළි කලාපීය උද්භිද උදයානය 

අධයක්ෂ ජන දරා් 

අධයක්ෂ(සංවේධන) ප්රධාන ගතණකාධිකාරි 

 

**නි. අධයක්ෂ 

*රා.උ.උ. 
**නි. අධයක්ෂ  
වි.ක.උ.උ. 

 

**නි. අධයක්ෂ 
(මුදල්) 
 

**ස.අධයක්ෂ 

*රත.ක. උ.උ. 
**ස.අධයක්ෂ  
හක්ගතල. උ.උ. 

 

**ස.අධයක්ෂ 
ගතේපහ. උ.උ. 

 

හරිත පියස - 
මීගතලෑව 

වන ඖෂධ 
උයන-
ගතරන්වවේත 

ජනාධිපි මැදුර 
උදයානය-
මහනුවර 

 

ජනාධිපි මැදුර 
උදයානය-
අනුරාධපුර 

 

ජනාධිපි මැදුර 
උදයානය-
නුවරඑළිය 

 

අගතමැි මැදුර 
උදයානය-
නුවරඑළිය 
 

ගිණුේ 
අංශය 

 

සිවිල් 
ඉංජිරන්වරු 

 

සංවේධන 
අංශය 

අධයක්ෂ (පාලන) 

**ස.අධයක්ෂ(පාලන) 

පරිපාලන 
නිලධාරි 

භාෂා 
පරිවේතක 

පාලන 
අංශය 

අධයක්ෂ(පේරේෂණ හා 
තාක්ෂණ  ප්රචාරණ) 

**නි. අධයක්ෂ 
(ජාික 
ශාකාගතාරය) 

**නි. අධයක්ෂ 
(මල්වගතා පේරේෂණ 
හා සංවේධන) 

 ප්රධාන 
අභයන්වතර 
විගතණක 

 

ශාකාගතාරය 

හක්ගතල 

ශාකාගතාරය 
ගතේපහ 

 

ශාකාගතාරය 
අවිස්සාරේ
ල්ල 

 

ශාකාගතාරය 
ගතරන්වවේත 

 

**ස. අධයක්ෂ 
රකාළඹ 

**ස.අධයක්ෂ
/ විදුහල්පි 
අධයාපන 
මධයස්ථානය 

 

 

විගතණන
අංශය 

 

 

ශාකාගතාරය 

රේරාරදණි
ය 

ජනාධිපි මැදුර 
උදයානය-
රකාළඹ 

අරලියගතහ මැදුර 
උදයානය-
රකාළඹ 
 අගතමැි කාේයාලය-
රකාළඹ 

අගතමැි මැදුර 
උදයානය-
රකාළඹ 
ශාකාගතාරය 
හක්ගතල 
කාේයභාර නිලධාරි 
යුධ රසාරහාන්ව 

රපාදුරාජය මණ්ඩලීය යුධ 
රසාරහාන්ව  

මහනුවර ජාවේත රබාරැල්ල ත්රිකුණාමලය 
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1.7 පදරාතමේප්තුව යටපේ ඇති ආයේන ද සහ ඒකක 
 

 

පේරාපදණිය රාජකීය උද්භිද උදයාන දය  

1821 දී ස්ථාපිත රේරාරදණිය රාජකීය උද්භිද 

උදයානය, ශ්රී ලංකාරේ ආේ ක සහ පාරිසරික 

සංවේධනය සඳහා  දායකේවය ලබා රදමින්ව 

ශාක පිළිබඳ  අධයයනයට හා පැළෑටි 

සංරක්ෂණයට  දායකේවයක් ලබා රදයි. 

රහක්ටයාර 61.25ක් වූ උදයානය මහනුවර 

නගතරය සමීපරයහි පිහිටා ඇි අතර, ශාක 

අධයයනයට, උද්භිද හා පරිසර විදයාේමක 

පේරේෂණයන්වට, උදයාන රබෝගත වගතා 

ප්රදේශනයට රමන්වම විරනෝදාස්වාදය ලබා 

රදන ස්ථානයක් රලස ද ප්රචලිතය.  

ජාතික ශාකාගාරය 

ජාික ශාකාගතාරය ශ්රී ලාංකාරේ දක්නට 

ලැරබන ශාකවල වියළි ශාකාගතාර නිදේශක 

එක් රැස් කර ඇි ස්ථානයකි. රමහි රවනේ 

රබාරහෝ විරද්භශික ශාක සහ අරනකුේ වගතා 

කරන ශාකවල නිදේශක ක්රමානුූලල 

අධයයනය සඳහා ආරක්ෂා ද කර ඇත. 

160,000 ආසන්වන ශාකාගතාර නිදේශක රයෝගතය 

තේේවයන්ව යට රේ සංරක්ෂණය කරමින්ව 

විමේශන කාේයයන්ව සඳහා තබා ඇත. 3,500 

පමණ ග්රන්වථ සහ රසසු ශාක හා සේබන්වධ වු 

රපාේ පේ, සඟරා ද ශාකාගතාරරේදී ලබා ගතත 

හැක. 

ශාකාගතාරරේ තැන්වපේ කර ඇි නිදේශක ශාක 

වේීකරණ, පේරේෂණ සඳහා රමන්වම ජජව 

විවිධේව දේත බැංකුවක් රලස ශාක හඳුනා 

ගතැනිරේ කාේයයන්ව සඳහා ද රයාදා ගතනී. 

 

 

 

හක්ගල උද්භිද උදයාන දය  

හක්ගතල උද්භිද උදයානය වේෂ 1861 දි ආරේභ 

කරන ලද අතර, උදයානයට අයේ රබාරහෝ 

ශාක රසෞමය කලාපීය ශාක රේ. රමම ශාක 

එකුව ශ්රී ලංකාවට ආරේණික ශාකවල  

රමන්වම රවනේ රටවලින්ව හඳුන්වවාදුන්ව කඳුකර 

ශාක වල එකුවකි. රේවා උදයානයරේ විවිධ 

අංශවල ක්රමානුූලලව රරෝපණය කර ඇත. 

පහන දරේපගාඩ උද්භිද උදයාන දය  

ශ්රී ලංකාරේ රබේ වගතාව ප්රවේධනය කිරීම සඳහා 

රහනරේරගතාඩ උද්භිද උදයානය 1876 දී 

ස්ථාපිත කරන ලදී.  ඉතා පැරණි ඉිහාසයක් 

ඇි එය උද්භිද විදයාේමකව හා උදයාන 

විදයාේමක වශරයන්ව ආකේෂය ය ස්ථානයකි. 

එය ගතේපහ පිහිටා ඇි අතර, වපසරිය 

රහක්ටයාර 17.4 කි. ශ්රී ලංකාරේ සහ රසසු 

රටවල ශාක විරශ්ෂයන්ව 2000 ක පමණ 

සංකලනයකින්ව රමම උදයානය සමන්වවිත රේ. 

ම්වගා රතමපේෂණ හා සංවතමධන ද ඒකකය, 

පේරාපදණිය 

මල්වගතා පේරේෂණ සහ සංවේධන ඒකකය, 

මල්වගතා සේබන්වධ පේරේෂණ වැඩසටහන්ව 

පැවැේීම සහ ශ්රී ලංකාරේ මල්වගතා ක්රෂ්ත්රය 

සංවේධනය කිරීම සඳහා කැපී සිටී.  

වගතාකරුවන්ව සඳහා අවශය පුහුණු වැඩසටහන්ව, 

ක්රෂ්ත්ර උපරද්භශන රස්වා හා ආරයෝජන 

අවස්ථා පිළිබඳව රතාරුරු සැපයීම, උපකරණ 

සහ තේේවරයන්ව උසස් රරෝපණ ්රවය ලබා දීම 

සඳහා ඒකකය ක්රියාකාරීව  දායක රේ. 
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ගපතවේේ වන ද ඖෂධ උදයාන දය   

වයඹ පළාරේ කුරුණෑගතල දිස්ත්රික්කරේ 

ගත රන්වවේත වන ඖෂධ උදයානය පිහිටා ඇත. 

උදයානය රහක්ටයාර 21.04 ක වපසරියකින්ව 

යුක්ත වන අතර, ඖෂධ පැළෑටි සංකලනය 

විශාල පරාසයක පැිරී ඇත. ගතරන්වවේත වන 

ඖෂධ උදයානය පහසුරවන්ව රසායා ගතත 

රනාහැකි දුේලභ ඖෂධීය පැළෑටි වේගත 

සංරක්ෂණය කිරීම, ඖෂධ පැළෑටි ක්රමවේව 

වගතා කිරීම සහ පැළෑටි එකු කිරීරේ ක්රම 

පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවේ  කිරීරමහි නිරත 

ී සිටියි.  

මිරිජ්ජවිල වියළි කලාපීය උද්භිද උදයාන දය  

රද්භශිය විරශ්ෂඥයින්ව විසින්ව අවුරුදු 130 කට 

පසු සැලසුේ රකාට බිහි වු ශ්රී ලංකාරේ ප්රථම 

උද්භිද උදයානය වනුරේ මිරිජ්ජවිල වියළි 

කලාපීය උද්භිද උදයානයයි. රමම උදයානය 

දකුණු පළාරේ හේබන්වරතාට දිස්ත්රික්කරේ 

පිහිටා ඇත. සංවේධන වැඩ කටයුු 2006 

වේෂරේ ආරේභ රකරුණු අතර 2013 

වේෂරේදී මහජනතාවට විවෘත කරන ලදී .  

වියළි සහ ශූෂ්ක කලාපීය ශාකවල විතැන්ව 

සංරක්ෂණය සහ ප්රාරද්භීය ආේ කය 

සංවේධනයට දායකීම රමම උදයානරේ 

ප්රධාන අරමුණ රේ. 

සීේාවක පේේ කලාපීය උද්භිද උදයාන දය  

අවිස්සාරේල්ල ප්රරද්භශය සමීපරයහි රමම 

උදයානය පිහිටා ඇත. සංවේධන කටයුු 2008 

වසරේදී ආරේභ කරන ලද අතර 2015 දී 

මහජනතාවට විවෘත කරන ලදී. උද්භිද 

උදයානය රහක්ටයාර 42.49 වපසරියකින්ව 

යුක්ත  ය.  

පහතරට රතේ කලාපීය ශාකවල විතැන්ව 

සංරක්ෂණය කිරීම රමම උදයානරේ ප්රධාන 

අරමුණ ී ඇත.  

සුවහස් ම් පසවන ද, පකාළඹ 

දිවයිරන්ව විවිධ ප්රරද්භශවල පිහිටි “ සුවහස් මල්” 

මල්වගතා සංගතේවල මල්වගතා නිෂ්පාදන 

අරලවිය හා තාක්ෂණ ප්රචාරණ කටයුු, 

රදපාේතරේන්වුරේ ඒකකයක් වන 

නාරාරහ්න්වපිට පිහිටි “ සුවහස ් මල් ” 

ඒකකරයන්ව සිදු කරනු ලබයි. 

අතිගරු ජන දාධිරතිුමාපේ සහ  ගරු 

අගමැතිුමාපේ නිල නිවාස උදයාන ද  

අිගතරු ජනාධිපිුමාරේ රකාළඹ, මහනුවර, 

නුවරඑළිය, අනුරාධපුරය පිහිටි නිල නිවාස 

උදයාන සහ ගතරු අගතමැිුමාරේ රකාළඹ සහ 

නුවරඑළිය ප්රරද්භශරේ පිහිටි නිල නිවාස 

උදයාන නඩේු කටයුු රමම 

රදපාේතරේන්වුව මගින්ව සිදු  කරනු ලබයි. 

පරාදු රාජය මණ්ඩීයය ුධධ පසාපහාත 

පළමු සහ රදවන රලෝක යුද්භධ වලදී මිය ගිය  

රපාදු රාජය මණ්ඩලීය යුධ හමුදා රස්වයට 

අයේ නිලධාරීන්ව සිහිීම සඳහා රපාදු රාජය 

මණ්ඩලීය යුධ රසාරහාන්ව ඒකක මහනුවර, 

ජාවේත, රබාරුල්ල සහ ත්රිකුණාමල ප්රරද්භශ 

වල පවේවා රගතන යයි. ජාික උද්භිද උදයාන 

රදපාේතරේන්වුව මගින්ව යුධ රසාරහාන්ව 

ඒකක උදයානවල කළමනාකරණ කටයුු සිදු 

කරයි. 

හරිේ පියස, මීගලෑව  

වයඹ පළාරේ කුරුණෑගතල සිට කි.මී. 96.56 

දුරකින්ව මීගතලෑව හරිත පියස පිහිටා ඇත. හරිත 

පියරසහි වේතමාන වපසරිය රහක්ටයාර 2.43 

කි. එය සංවේධනය රවමින්ව පවතී. මල් වගතාව 

පිළිබඳව අභයන්වතර කාේය මණ්ඩලයට සහ 

රද්භීය ජනතාවට පාඨමාලා පවේවාරගතන යන 

හා ශාක ප්රචාරණය සිදුකරන මධයස්ථානයක් 

රලස ද ඉදිරිරේදී කටයුු කරනු ඇත. 
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2.   2016 වසපතමදී ලැබු ප්රගතිය 
 

2.1 න දරඹතන දතපේ රැමිණීම  
 

2016 වස රේදී ද ජාික උද්භිද උදයාන රදපාේතරේන්වුවට අයේ සියම ම ඒකක ඉහළ මට්ටමකින්ව 

පවේවා රගතන යන ලදී.  

රමම වසරේ උද්භිද උදයාන නැරම ම සදහා පැමිණි මුළු සංචාරකයින්ව සංඛ්යාව 3,058,657 ක් රේ. රමම 

සංචාරකයන්වරගතන්ව 2,593,252 ක් රද්භශිය සංචාරකයින්ව වන අතර 465,405 ක් විරද්භීය සංචාරකයින්ව  රේ. 

2016 වසරේ උද්භිද උදයාන කරා රද්භීය සංචාරකයන්ව රේ පැමිය ම පසුගිය අවුරුද්භදට සාරේක්ෂව 17 % 

කි න්වද විරද්භීය සංචාරකයන්ව රේ පැමිය ම 14%කි න්වද ඉහළ රගතාස් ඇත.  

2.2.   2016 වතමෂපේ රැමිණි න දරඹතන දතපේ සංඛ්යාේමක පේාරුරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උදයාන ද න දැරමටමට රැමිණි පද්භයය හා විපද්භයය සංචාරකයිත සංඛ්යාවත 

2015 හා 2016 වසරවල දී උදයාන ද න දැරමටමට රැමිණි පද්භයය හා විපද්භයය සංචාරකයිත සංඛ්යාවත පේ 

සංසතදන දාේමක පේාරුරු 
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2.3.    2012 වතමෂපේ සිට 2016 පේක් උද්භිද උදයාන ද පවේ රැමිණි න දරඹතන දතපේ පේාරුරු  

විස්ේරය 
වතමෂය 

2012 2013 2014 2015 2016  

පද්භයය න දරඹතන දත 

සංඛ්යාව  
1,931,914 1,783,069 1,893,522 2,215,702 2,593,252 

විපද්භයය න දරඹතන දත 

සංඛ්යාව 
259,545 293,454 345,468 407,553 465,405 

එකුව 2,191,459 2,076,523 2,238,990 2,623,255 3,058,657 

 

2.4.     2016 දී උද්භිද උදයාන ද පවේ රැමිණි න දරඹතන දතපේ පේාරුරු 
 

න දරඹතන දතපේ 

සංඛ්යාව 
පේරාපදණිය හක්ගල ග්රහ මිරිජ්ජවිල සීේාවක එකුව 

පද්භයය වැඩිහිටි      882,704  699,016        195,931        37,053     123,857  1,938,561 

පද්භයය ළමුත      309,049     243,508           18,013         23,280      24,337  618,187 

පජයෂ්ඨ 

පුරවැසි 
        14,480       14,291               887          2,158        4,688  36,504 

පද්භයය 

න දරඹතන දතපේ 

එකුව 

1,206,233 956,815 214,831 62,491 152,882 2,593,252 

විපද්භයය 

වැඩිහිටි 
407,031 25,505 335 109 131 433,111 

විපද්භයය ළමුත 21,091 2,206 11 10 2 23,320 

විපද්භයය සිසුත 7,455 1,481 19 19 - 8,974 

 විපද්භයය 

න දරඹතන දතපේ 

එකුව 

435,577 29,192 365 138 133 465,405 

න දරඹතන දතපේ 

මුළු එකුව 
1,641,810 986,007 215,196 162,629 153,015 3,058,657 

 

3.  ආදායම 

2016 වේෂරේ ඇුල්ීරේ ගතාස්ු, පැළ අරලවිය යනාදිරයන්ව උද්භිද උදයාන රදපාේතරේන්වුව ලබාගතේ  

සේපුේණ ආදායම රුපියල් මිලියන 784.4 කි (නරඹන්වනන්ව රගතන්ව රුපියල් මිලියන 709.7 ක් ද පැළ 

අරලවිරයන්ව හා අරනකුේ ක්රම හරහා රුපියල් මිලියන 74.7 ක් ද වශරයනි). එය පසුගිය අවුරුද්භරද්භ ඉහත 

කාල පරිච්රේදයට සාරේක්ෂව  36% ක වැඩිීමකි.  
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3.1. 2012 වතමෂපේ සිට 2016 දක්වා න දරඹතන දතපේ  රැමිණීපමත රමණක් ලැබුණු මුළු 

`ආදායම 

විස්ේරය 
වතමෂය 

2012 2013 2014 2015 2016 

පද්භයය න දරඹතන දත පගත 

ලැබුණු ආදායම (රු.මි) 
77.6 73.0 75.9 88.5 115.4 

විපද්භයය න දරඹතන දත පගත 

ලැබුණු ආදායම (රු.මි) 
279.0 314.9  369.8 435.1 594.3 

එකුව (රු.මි) 356.6  387.9  445.7 523.6 709.7 

 

3.2. 2016 වතමෂපේ පදරාතමේප්තුපේ මුළු ආදායම ඒකක වශපයත 
 

ඒකකය මුළු ආදායම (රු) 

රේරාරදණිය රාජකීය උද්භිද උදයානය  642,796,438.28 
 

හක්ගතල උද්භිද උදයානය 90,409,862.61 
 

ගතේපහ උද්භිද උදයානය 23,844,169.00 
 

ගතරන්වවේත ඖෂධ උදයානය 1,189,193.70 
 

මිරිජ්ජවිල වියළි කලාපීය උද්භිද උදයානය , හේබන්වරතාට 6,677,339.10 
 

සීතාවක රතේ කලාපීය උද්භිද උදයානය, අවිස්සාරේල්ල 19,184,166.00 
 

සුවහස් මල් රසවන පැළ තවාන, නාරාරහ්න්වපිට 170,305.00 
 

මීගතලෑව හරිත පියස  115,925.00 
 

එකුව 784,387,398.69 
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4. මූලය ප්රගතිය 

ප්රධාන උදයානයන්ව හි සහ අරනකුේ ඒකකවල සංවේධන කටයුු සැලසුේ කළ පරිදි සිදුකළ අතර  2016 

වේෂරේ දී රදපාේතරේන්වුරේ මූලයමය ප්රගතිය 99.6.% ක් විය. 2016 වේෂරේ රදපාේතරේන්වුරේ මුළු 

ආදායම රු.මි.784.4 ක් වූ අතර මුළු වියදම රු.මි. 649.5 ක් විය. ඒ අනුව 2016 වේෂරේ දී 

රදපාේතරේන්වුරේ මුළු වියදම  එහි මුළු ආදායම ඉක්මරනාවූ  අතර  රු.මි. 134.9 ක මුදල් අිරික්තයක් 

(ලාභයක්) රපන්වීය. 

4.1.  2016 වසපතම වැය විසේ්රය 

විස්ේරය මුළු ප්රතිරාදන ද (රු.මි) මුළු වැය (රු. මි) % 

ප්රාේධන ද මූලය පවතී් 302.800 300.877 99.4 

පුන දරාවතමේන ද මූලය පවතී් 349.515 348.744 99.8 

එකුව 652.315 649.621 99.6 

 

4.2. පුන දරාවතමේන ද වැය 
 

 

ව
ැය

 වි
ෂ

ය
  

අයිේමය/ විස්ේරය 
2016 ප්රතිරාදන ද   

(රු.) 

2016 ශුද්භධ 

වියදම   

(අධිභාර හර 

කිරීපමත රසු) 

(රු.) 

ඉතිරි ප්රතිරාදන ද  

(රු.) 

මුළු 

වියදම 

ප්රතිරාදන ද 

වල % 

පලස 

    පුද්භගල රඩින දඩි 294,060,000.00 293,862,206.58 197,793.42 100 

  1001 වැටුේ සහ රේතන 132,166,000.00 131,968,945.13 197,054.87 100 

  1002 
අිකාල සහ නිවාඩු 
දින වැටුේ                                              

5,450,000.00 5,449,323.26 676.74 100 

  1003 රවනේ දීමනා 15,6444,000.00 15,6443,939.19 61.81 100 

    ගමත වියද්  1,800,000.00 1,798,704.71 1295.29 100 

  1101 රද්භීය                                                                      1,435,000.00 1,433,825.66 1,174.34 100 

  1102 විරද්භීය                                                                         365,000.00 364,879.05 120.95 100 

    සැරයී් 8,821,530.00 8,377,927.18 443,602.82 95 

  1201 
ලිපි ්රවය සහ 
කාේයාල අවශයතා 

700,000.00 699,515.78 484.22 100 

  1202 ඉන්වධන                                3,280,25.00 2,841,634.15 438,990.85  87 
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ව
ැය

 වි
ෂ

ය
  

අයිේමය/ විස්ේරය 
2016 ප්රතිරාදන ද   

(රු.) 

2016 ශුද්භධ 

වියදම   

(අධිභාර හර 

කිරීපමත රසු) 

(රු.) 

ඉතිරි ප්රතිරාදන ද  

(රු.) 

මුළු 

වියදම 

ප්රතිරාදන ද 

වල % 

පලස 

  1203 
ආහාරපාන හා නිල 
ඇදුේ 

250,000.00 249,517.00 483.00 100 

  1205 රවනේ 4,590,905.00 4,587,260.25 3,644.75 100 

    න දඩේු වියද් 2,850.000.00 2,848,652.55 1,347.45 100 

  1301 වාහන                                                                     2,000,000.00 1,999,432.65 567.35 100 

  1302 
යන්වත්ර සහ 
යන්වරත්රෝපකරණ                                         

550,000.00 549,248.60 751.40 100 

  1303 
රගතාඩනැගිලි සහ 
ඉදිකිරීේ 

300,000.00 299,971.30 28.70 
100 

 

    පස්වා 40,531,810.00 40,424,672.18 107,137.82 100 

  1401 ප්රවාහන 1,000,000.00 896,922.00 103,078.00 90 

  1402 
තැපැල් සහ 
සංනිරේදන                                                

2,354,750.00 2,353,821.32 928.68 100 

  1403 විදුලිය සහ ජලය               6,159,830.00 6,159,828.60 1.40 100 

  1404 
බදු කුළී සහ පළාේ 
පාලන ආයතන බදු                                                        

150,000.00 148,584.00 1,416.00 99 

  1405 රවනේ 30,867,230.00 30,865,516.26 1,713.74 100 

    මාරුකිරී් 1,452,569.00 1,431,869.49 20,699.51 99 

  1506 රද්භපළ ණය රපාළී                                                       1,452,569.00 1,431,869.49 20,699.51 99 

 
එකුව 349,515,909.00 348,744,032.69 771,876.31 100 

 

4.3. මූලධන ද වැය  

 උ
ර

 ව
ය

ාර
තති

ය
 

ව
ැය

 වි
ෂ

ය
 

අයිේමය/ විස්ේරය 
2016 ප්රතිරාදන ද  

(රු.) 

 2016 ශුද්භධ 

වියදම  

(අධිභාර හර 

කිරීපමත රසු) 

(රු.) 

ඉතිරි ප්රතිරාදන ද 

(රු. ) 

මු
ළු

 වි
ය

දම
 

ප්ර
ති

ර
ාද

න ද
 ව

ල
 

%
 ප

ල
ස

 

  
මූලධන ද වේක් 

පුන දරුේථාරන දය හා 

වැඩි දිුධණු කිරීම 

4,100,000.00 4,087,224.08 12,775.92 100 

0 2001 රගතාඩනැගිලි සහ 
ඉදිකිරීේ 

3,000,000.00 2,997,976.71 2,023.29 100 
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 උ
ර

 ව
ය

ාර
තති

ය
 

ව
ැය

 වි
ෂ

ය
 

අයිේමය/ විස්ේරය 
2016 ප්රතිරාදන ද  

(රු.) 

 2016 ශුද්භධ 

වියදම  

(අධිභාර හර 

කිරීපමත රසු) 

(රු.) 

ඉතිරි ප්රතිරාදන ද 

(රු. ) 

මු
ළු

 වි
ය

දම
 

ප්ර
ති

ර
ාද

න ද
 ව

ල
 

%
 ප

ල
ස

 

0 2002 යන්වත්ර සහ 
යන්වරත්රෝපකරණ 

600,000.00 591,313.37 8,686.63 99 

0 2003 වාහන 500,000.00 497,934.00 2,066.00 100 

  මුලධන ද වේක් 

අේරේ කර ගැනීම 

 

 

 

3,500,000.00 3,484,924.44 15,075.56 100 

0 2102 ගතෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාේයාල උපකරණ  

500,000.00 498,555.00 1,445.00 100 

0 2103 යන්වත්ර සහ 
යන්වරත්රෝපකරණ 

500,000.00 487,291.24 12,708.76 97 

0 2104 රගතාඩනැගිලි සහ 
ඉදිකිරීේ 

2,500,000.00 2,499,078.20 921.80 100 

0 2201 
ප්රාේධන මාරුකිරීේ 
රාජය ආයතන  
(භාර අරමුදල) 1 

140,000,000.00 139,952,313.95 47,686.05 100 

0 2401 හැකියා වේධනය හා 
කාේය මණ්ඩල 
පුහුණු 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 191,185.00 8,815.00 96 

  විපශ්ෂ වයාරතති     

  

ග්රහ උද්භිද 

උදයාන දය හා 

ගපතවේේ ඖෂධ 

උදයාන දය සංවතමධන ද 

වැඩසටහන ද 

26,500,000.00 24,917,994.91 1,582,005.09 94 

1 2102 ගතෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාේයාල උපකරණ  

500,000.00 495,330.00 4,670.00 99 

1 2103 යන්වත්ර සහ 
යන්වරත්රෝපකරණ 

2,000,000.00 1,980,939.51 19,060.49 99 

1 2104 රගතාඩනැගිලි සහ 
ඉදිකිරීේ 

12,900,000.00 11,345,633.65 1,554,366.35 88 

1 2105 ඉඩේ සහ ඉඩේ වැඩි 
දියුණු කිරීම 

11,100,000.00 11,096,091.75 3,908.25 100 

  
වියළි කලාපීය 

උද්භිද උදයාන දය, 

හ්බතපේාට 

98,500,000.00 98,365,401.78 134,598.22 100 

                                                 
1 2016 වසර සදහා උද්භිද උදයාන භාර අරමුදල සදහා මහා භාණ්ඩාගතාරරයන්ව රවන්ව වූ මුදල රු.මි. 125 කි. එය උදයාන වල 
සංවේධන කටයුු සදහා ප්රමාණවේ රනාවූ බැවින්ව රු.මි. 125 ට අමතරව තවේ රු.මිලියන 15 ක් භාර අරමුදලින්ව වියදේ කිරීම 
සඳහා (තැන්වපේ ගිණුරමන්ව) 2016.05.11 දින පැවි 2016 වසරේ රදවන භාරකාර මණ්ඩල රැස්ීරේදී අනුමත කර ඇත. ඒ 
අනුව 2016 වසර සදහා උද්භිද උදයාන භාර අරමුදල සදහා මුළු ප්රිපාදන රු.මි.140 ක් විය. 
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 උ
ර

 ව
ය

ාර
තති

ය
 

ව
ැය

 වි
ෂ

ය
 

අයිේමය/ විස්ේරය 
2016 ප්රතිරාදන ද  

(රු.) 

 2016 ශුද්භධ 

වියදම  

(අධිභාර හර 

කිරීපමත රසු) 

(රු.) 

ඉතිරි ප්රතිරාදන ද 

(රු. ) 

මු
ළු

 වි
ය

දම
 

ප්ර
ති

ර
ාද

න ද
 ව

ල
 

%
 ප

ල
ස

 

3 2102 ගතෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාේයාල උපකරණ  

1,000,000.00 966,423.75 33,576.25 97 

3 2103 යන්වත්ර සහ 
යන්වරත්රෝපකරණ 

19,000,000.00 18,966,612.61 33,387.39 100 

3 2104 රගතාඩනැගිලි සහ 
ඉදිකිරීේ 

44,000,000.00 43,945,509.26 54,490.74 100 

3 2105 ඉඩේ සහ ඉඩේ වැඩි 
දියුණු කිරීම 
 

34,500,000.00 34,486,856.16 13,143.84 100 

  
පේේ කලාපීය 

උද්භිද උදයාන දය,  

අවිස්සාපේ්ල 

25,000,000.00 24,881,144.52 118,855.48 100 

4 2102 ගතෘහ භාණ්ඩ සහ 
කාේයාල උපකරණ  

300,000.00 299,970.00 30.00 100 

4 2103 යන්වත්ර සහ 
යන්වරත්රෝපකරණ 

1,000,000.00 997,319.35 2,680.65 100 

4 2104 රගතාඩනැගිලි සහ 
ඉදිකිරීේ 

8,550,000.00 8,434,452.66 115,547.34 99 

4 2105 ඉඩේ සහ ඉඩේ වැඩි 
දියුණු කිරීම 

15,150,000.00 15,149,402.51 597.49 100 

7 2105 
මීගතලෑව හරිත පියස  
පුහුණු මධයසථ්ානය 

5,000,000.00 4,996,364.70 3,635.30 99 

එකුව 302,800,000.00 300,876,553.38 1,923,446.62 99 

 

4.4. පදරාතමේප්තුවට 2016 වතමෂය සදහා පවතකළ ප්රතිරාදන ද හා වියදම 

(ඒකක/උදයාන ද වශපයත) 

වැඩසටහන ද 

2016 දී 

පවත වූ 

රජපේ 

ඒකාබද්භධ 

ප්රතිරාදන ද 

(රු.මි.) 

2016   

වියදම 

(රු.මි.) 

2016 දී 

උද්භිද 

උදයාන ද 

අරමුදලිත 

පවත වූ 

ප්රතිරාදන ද 

(රු.මි.) 

2016 

උද්භිද 

උදයාන ද 

අරමුදලිත 

වියද් වු 

මුදල 

(රු.මි.) 

මුළු 

වියදම 

(රු.මි.) 

රේරාරදණිය රාජකීය උද්භිද 
උදයානය සංවේධනය  

7.175 7.141 46 45.875 53.016 

ගතේපහ උද්භිද උදයානය 
සංවේධනය 

15.550 14.170 3 3.161 17.331 
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වැඩසටහන ද 

2016 දී 

පවත වූ 

රජපේ 

ඒකාබද්භධ 

ප්රතිරාදන ද 

(රු.මි.) 

2016   

වියදම 

(රු.මි.) 

2016 දී 

උද්භිද 

උදයාන ද 

අරමුදලිත 

පවත වූ 

ප්රතිරාදන ද 

(රු.මි.) 

2016 

උද්භිද 

උදයාන ද 

අරමුදලිත 

වියද් වු 

මුදල 

(රු.මි.) 

මුළු 

වියදම 

(රු.මි.) 

හක්ගතල උද්භිද උදයානය 
සංවේධනය 

0.425 0.426 32 32.348 32.774 

ගතරන්වවේත වන ඖෂධ උදයානය 
සංවේධනය 

10.950 10.748 3 3.011 13.759 

මීගතලෑව හරිත පියස පුහුණු 
මධයස්ථානය සංවේධනය 

5.0 4.996 0.0 0.0 4.996 

අධයාපන සහ පුහුණු  0.2 0.191 1.0 0.914 1.105 

ශාකාගතාරය සහ ශාක වේීකරණ 
පේරේෂණ 

0.0 0.0 5 4.714 4.714 

ජාික මල්වගතා සංවේධන 
වැඩසටහන  

0.0 0.0 23 23.336 23.336 

සීතාවක රතේ කලාපීය උද්භිද 
උදයානය, අවිස්සාරේල්ල 

25.0 24.881 5 4.799 29.680 

මිරිජ්ජවිල වියළි කලාපීය උද්භිද 
උදයානය, හේබන්වරතාට 

98.50 98.365 2 1.892 100.257 

ප්රධාන කාේයාලරේ වැඩිදියුණු 
කිරීේ කටයුු  

0.0 0.0 20 19.904 19.904 

එකුව 162.8 160.918 140 139.954 300.872 

 

5. 2016 වතමෂපේ උද්භිද උදයාන දයත හි සිදු වූ සංවතමධන ද වැඩසටහත හි ප්රගතිය 

සියම ම උදයානයන්ව හි මිමි අලංකරණය කටයුු නිසි පරිදි සිදුකිරීම ුළින්ව ද නව සංවේධිත ප්රරද්භශ, 

අඩිපාරවල්, ීදි, උදයාන  කාේයක්ෂමව නඩේු කිරීම ුළින්වද උදයානයන්ව හි අලංකාරය හා තේේවය 

උසස් මට්ටමකින්ව පවේවාරගතන යන ලදී. 
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ස්ථාපිේ ශාක සංරක්ෂණාගාරය  

5.1  රාජකීය උද්භිද උදයාන දය, පේරාපදණිය 

මූලය ප්රගතිය 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

 ශාක සංරක්ෂණය  අරමුණු 

කරගතනිමින්ව මහජනතාවට නැරම රේ 

පහසුකේ ද සහිත  රසවන ලැදි ශාක 

සහ දුේලභ ශාක ප්රදේශනය සදහා ශාක සංරක්ෂණාගතාරයක් ස්ථාපනය කිරීරේ කටයුු ආරේභ 

කර වැඩ අවසන්ව කරන ලදී.  එහි පැළෑටි ස්ථාපිත කිරීරේ කටයුු සහ අභයන්වතර සැලසුේ 

නිේමාණ කටයුු සිදුරවමින්ව 

පවින අතර 2017 වේෂරේ දී 

මහජනතාවට විවෘත කිරීමට 

බලාරපාරරාේු රේ. 

 උදයානරේ අභයන්වතර මාේගත 

පද්භධි, රබෝක්කු හා ජලාප්රවාහන 

පද්භධි වැඩි දියුණු කිරීම සිදුකරන 

ලද අතර රගතාඩනැගිලි අම ේවැඩියා 

කිරීම මගින්ව උදයානයට නව 

රපනුමක් ද ලබා දීමට කටයුු 

කරන ලදී. උදයානරේ 

නිලධාරීන්වරේ නිලනිවාස ද අම ේවැඩියා කරන ලදී.  

 උදයනරේ ප්රධාන මාේගත වල තේේවය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා කාපට් ඇිරීම කරන ලදී.  

 උදයානරේ සංචාරක බංගතලාරේ තේේවය උසස් කිරීම සදහා නීන උපකරණ සහ ආේපන්වන  

සවි කරමින්ව නීකරණය කර අම ේවැඩියා  රකරිණි.  

මාතමග සඳහා කාරට් අුරා ේේේවය වැඩිදිුධණු කර 

ඇති අුධරු 

 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද : ප්රාේධන ද දීමන දා වලිත රු. මි.7.175.ක් 

සහ උදයාන ද භාරකාර අරමුදල රු.මි.46    

වැය      : රු.මි. 53.016 
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 “කැෆරට්රියා” ආපනශාලාරේ වහල 

අම ේවැඩියා කරමින්ව එහි තේේවය 

ඉහළ නැංීරේ කටයුු සිදුකරන ලදී. 

 ප්රධාන රේට්ටුරවන්ව උදයානයට 

නරඹන්වනන්ව ඇුළු ීරේ දී පවින  

තදබදය  අඩු කිරීරේ අරමුණින්ව 

ගතන්වරනෝරුව රපරදරසහි පිහිටි 

ප්රරේශපත්ර කවුළුව ද විවෘත කරන ලදී.   

 උදයානරේ ගිේහාන කුටි 03 ක් 

අම ින්ව ඉදිකරන ලදී. 

 අම ින්ව නිල නිවාසයක ඉදිකිරීේ 

කටයුු  ආරේභ කරන ලද අතර එහි 

පළමු අදියරරහි ඉදි කිරීේ කටයුු  

නිමකර ඇි අතර රදවන  අදියරරහි 

ඉදිකිරීේ කටයුු  2017 වසරේ සිදු 

කර අවසන්ව කිරීමට බලාරපාරරාේු 

රේ. 

 උදයානරේ සවීී ශාක එකුවට නව 

ශාක විරශ්ෂ එක් කරමින්ව 

ශාක එකුව ශක්ිමේ 

කරමින්ව ශාක සංරක්ෂණ 

කටයුු සිදු කරන ලදී. 

උදයානරේ පැළ නිෂ්පාදන 

කටයුු සිදු කරන ලද අතර 

125,803 ක පැළ 

ප්රමාණයක් නිපදවන ලදී.  

 

 උදයානරේ ශාක එකුවට 

අදාල ශාක නාම පුවරු ද සවි කිරීම සිදුකරන ලද අතර විරශ්ෂ ශාක පිළිබද සවිස්තරාේමක පුවරු 

100 ක් ස්ථාපිත කරන ලදී. තවද උදයානය ුළ මාේගත සංඥා පුවරු සවි කිරීරේ කටයුු ද  සිදු 

අලුතිත ඉදිවන ද නිල නිවස 
 

 

ඉදි පකරුණු ගි්හාන ද කුටියක්  

 

අලුතිත විවතේ කරන ද ලද  ගතපන දෝරුව පරපදපසහි 

පිහිටි ටිකට් කවුතටරය 
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ටජිකිස්ේාත ජන දරති ඉපමාමාලි රහමාත මැතිුමා 

උදයාන දය න දැරමටමට  රැමිණි අවස්ථාව 

කරන ලදී. උදයානය ුළ දැකිය හැකි 

කුරුල්ලන්ව ඇුළු අරනකුේ     වන 

සුන්ව පිළිබද පුවරු 3ක් ස්ථාපනය 

කරන ලදී. 

 උදයානරේ ශාක අංශ 2 ක  

ප්රිරශෝධන කටයුු සිදුකරන ලදී. 

කුරුල්ලන්ව සහ සමනම න්ව වඩා 

ආකේෂණය වන ශාක එකතූන්ව 

උදයානරේ ස්ථාපිත කිරීමට ද සැලසුේ 

සකස් කර කටයුු සිදුකරමින්ව පවතී.  

 නරඹන්වනන්ව සදහා අවශය රතාරුරු 

ලබා දිය හැකි රතාරුරු මධයස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම සදහා අවශය  රතාරුරු ඇුළේ පත්රිකා, 

පුවරු සකස් කරන ලදී.  පැමිරණන නරඹන්වනන්වහට උදයානය පිළිබඳ රතාරුරු ලබා දීමට 

උදයානය ුළ සංචාරය සදහා 

මඟරපන්වීරේ වැඩසටහනක් 

ක්රියාේමක කළ අතර වැඩසටහන්ව 79 

ක් පවේවා නරඹන්වනන්ව 2,940 

රදරනකු සඳහා එම රස්වාව සපයා 

ඇත. 

 උදයානරේ පැළවල ආරක්ෂාවට  හා 

පරිපාලන කටයුු කාේයක්ෂම කර 

ගතැනීම සදහා CCTV කැමරා 

පද්භධියක් උදයානය ුළ ස්ථාපිත 

කරන ලදී. 

රමම වසරේ දී උදයානය නැරම ම සදහා පැමිණි විරද්භීය රාජය අමුේතන්ව 24 රදනා  අතර 

පකිස්ථාන්ව අග්රාමාතය අිගතරු මුහේමද්භ නවාස් රෂරීෆ් මැිුමා, නවසීලන්වත අගතමැි රජෝන්ව කී 

මැිුමා සහ ටජිකිස්තාන්ව ජනපි ඉරමාමාලි රහමාන්ව මැිුමා විරශ්ෂ රාජය අමුේතන්ව විය.  

 

අලුතිත ස්ථාරන දය කරන ද ලද කුරු්ලත පිළිබද 

පුවරුවක්  
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5.2 පහන දරේපගාඩ උද්භිද උදයාන දය, ග්රහ  

මූලය ප්රගතිය 

 

 පභෞතික ප්රගතිය 

 උදයානරේ බාහිර රපනුම වේධනය 

කිරීරේ අරමුණින්ව උදයානරේ පිහිටි 

රගතාඩනැගිලි, නිලනිවාස, පැළ ගතෘහය, 

උදයානය වටා තාේපය, ගිේහාන කුටි, රසවන ගතෘහය, රබෝට්ටු අංගතනයන්ව හි අම ේවැඩියා කටයුු 

සිදුකරන ලද අතර උදයානරේ තේේවය ඉහළ මට්ටමකට නගතාසිටුීම සඳහා මිමි සංවේධන 

කටයුු සහ රසසු නඩේු කටයුු  සිදු 

කරන ලදී.  

 අම ින්ව රබෝට්ටු 03ක් උදයානරේ 

ස්ථාපිත  වැරව හි පැදීම සදහා රයාදවන 

ලදී.  

 රථගතාල ආශ්රිත රපරදස ඉන්වටේරලාක් 

අුරා පිළිසකර කිරීේ සිදුකරන ලදී. 

 උදයානයට නව රපනුමක් රගතනදීම සදහා 

ප්රරේශ පත්ර කවුළුව සහ ඒ අසල ඇි මුර 

කුටි අම ේවැඩියා කරන ලදී. 

 නරඹන්වනන්ව රේ භාවිතය සදහා නව 

වැසිකිළි පද්භධියක ඉදිකිරීේ කටයුු ආරේභ කර වැඩ අවසන්ව  කර ඇත.  

  දැනට පවින කාේය මණ්ඩල නිල නිවාස වලට අමතරව අම ින්ව නිල නිවාසයක් ඉදි කරන ලදී.  

අලුතිත ඉදිවන ද නිල නිවස 
 

 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද: ප්රාේධන ද දීමන දා වලිත රු. මි.15.55 ක් 

සහ උද්භිද උදයාන ද භාරකාර අරමුදපලත 

රු.මි. 3 

වැය   : රු.මි. 17.331 

ඕකිඩ් ශාක ගතහයක ඉදිකිරී් කටුධු සිදුපවමිත 

රවතින ද අුධරු 
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 උදයානරේ සවීී ශාක එකුවට නව 

ශාක විරශ්ෂ එක් කරමින්ව ශාක 

එකුව ශක්ිමේ කරමින්ව ශාක 

සංරක්ෂණ කටයුු සිදු කරන ලදී. 

උදයානරේ පැළ නිෂ්පාදන කටයුු 

සිදු කරන ලද අතර  55,663 පැළ 

ප්රමාණයක් නිපදවන ලදී. උදයානරේ 

ශාක එකුවට අදාල ශාක නාම පුවරු 

ද සවි කිරීම සිදුකරන ලදී. 

 නරඹන්වනන්ව සදහා අවශය රතාරුරු 

ලබා ගතත හැකි රතාරුරු මධයස්ථානයක් සථ්ාපිත කිරීම සදහා අවශය  රතාරුරු ඇුළේ 

පත්රිකා, පුවරු සකස් කරන ලදී. 

 උදයානයට පැමිරණන නරඹන්වනන්ව 

සදහා පහසුකේ වේධනය සදහා බංකු 

25 ක් ස්ථාපිත කරන ලදී. 

 උදයානය රවත නරඹන්වනන්ව 

පැමිරණන ප්රමාණය වේධනය කිරීරේ 

අරමුණින්ව මහජන ප්රදේශනය සදහා 

ඕකිඩ් ශාක ගතෘහයක් ඉදිකිරීම ආරේභ 

කරන ලද අතර 20% ක වැඩ දැනට 

අවසන්ව ී ඇත. රේ සඳහා උපරද්භශන 

රස්වා සහ ඉදිකිරීේ කටයුු සිදුකරනු 

ලබන්වරන්ව ශ්රී ලංකා රාජය ඉංජිරන්වරු 

සංස්ථාවයි.  

 මිට අමතරව රබාන්වසායි ශාක එකුවක් ද මහජන ප්රදේශනය සදහා විවෘත කිරීමට කටයුු 

කරමින්ව පවතී. 

 

 

 

 

 

 

 

මහජන ද ප්රදතමශන දය සඳහා විවතේ කිරීමට සකසන ද 

පබාතසායි ගතහය 

 

අලුතිත ඉදිවුනු න දව වැසිකිළි රද්භධතිය 
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5.3  හක්ගල උද්භිද උදයාන දය  

මූලය ප්රගතිය 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

 උදයානරේ බාහිර රපනුම  වේධනය කිරීරේ 

අරමුණින්ව උදයානරේ පිහිටි රගතාඩනැගිළි, 

නිලනිවාස, පැළ ගතෘහ, ගිේහාන කුටි, 

සංචාරක බංගතලාරව හි තීන්වත ආරල්ප කර 

අම ේවැඩියා කටයුු සිදුකරන ලදී. 

 දැනට භාවිතාවන කාේයාල පරිශ්රය ුල 

කාේය මණ්ඩලයට ප්රමාණවේ ඉඩ පහසුකේ 

රනාමැි බැවින්ව කාේයාල පරිශ්රරයහි විශාල 

කිරීේ කටයුු අවසන්ව කර ඇත.  

 දැනට පවින ඇුල්විරේ කවුළුව ඉතා 

පැරණි එකක් වන අතර එය ප්රරේශ පත්ර ලබා 

ගතැනීමට පැමිරණන නරඹන්වනන්ව සදහා ඉඩ 

පහසුකේ අඩු ස්ථානයක් බැවින්ව නව 

ඇුළුවිරේ සංකීේණයක් ස්ථාපිත 

කරන ලදී. 2017 වසරේ දී එය 

නරඹන්වනන්ව සදහා විවෘත කිරීමට 

නියමිතය. 

 දැනට පවින කාේය මණ්ඩල නිල 

නිවාස වලට අමතරව අම ින්ව නිල 

නිවාසයක ඉදි කිරීේ කටයුු සිදුකර 

නිම කරන ලදී.  

කාතමයාල රරිශ්රපය හි විශාල කිරී් කටුධු සිදු කර 

ඇති අුධරු 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද: ප්රාේධන ද දීමන දා වලිත රු. මි.0.425 ක් 

උද්භිද උදයාන ද භාරකාර අරමුදපලත 

රු.මි. 32 

වැය     : රු.මි.32.774 

න දව ඇුලුවිප් සංකීතමණය 

ස්ථාපිේ න දව  පභෝජන දාගාරය 
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 නව වැසිකිළි පද්භධියක ඉදිකිරීේ කටයුු සිදු කරන ලද අතර රකාන්වත්රාේකරු රේ ප්රමාද 

රදෝෂයක් රහ්ුරවන්ව එහි වැඩකටයුු අතරමගත නැවින.   2016 වසර අවසන්ව වන විට එහි  25% 

ක වැඩ අවසන්ව ී ිබූ අතර 2017 වසරේදී  ඉිරි වැඩ සදහා නැවත රටන්වඩේ කැඳීමකින්ව පසු  

ඉදි කිරීේ කටයුු අවසන්ව කිරීමට නියමිතය. 

 නරඹන්වනන්ව රේ භාවිතය සදහා නව  රභෝජනාගතාරයක් ස්ථාපිත කිරීරේ කටයුු සිදු කරන ලදී. 

 උදයානරේ සවීී ශාක එකුවට නව ශාක විරශ්ෂ එක් කරමින්ව ශාක එකුව ශක්ිමේ කරමින්ව 

ශාක සංරක්ෂණ කටයුු සිදු කරන ලදී. 

උදයානරේ පැළ නිෂ්පාදන කටයුු සිදු 

කරන ලද අතර 139,600 පැළ ප්රමාණයක් 

නිපදවන ලදී.  

 නරඹන්වනන්ව සදහා අවශය රතාරුරු ලබා 

ගතත හැකි රතාරුරු මධයස්ථානයක් 

ස්ථාපිත කිරීම සදහා අවශය  රතාරුරු 

ඇුළේ පත්රිකා, පුවරු සකස් කරන ලදී. 

 උදයානරේ තේේවය ඉහළ මට්ටමකට 

නගතාසිටුීම සදහා මිමි සංවේධන කටයුු 

සහ රසසු නඩේු කටයුු ද  සිදු කරන 

ලදී.  

 උදයානරේ ඉහළ රකාටරස් මාේගත වල තේේවය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා ගතල් ඇිරීරේ කටයුු 

සිදුකරන ලදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

අලුතිත ඉදිවුන ද නිල නිවාසය 
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5.4. ගපතවේේ වන ද ඖෂධ උදයාන දය 

සංවතමධන දය  

මූලය ප්රගතිය 

පභෞතික ප්රගතිය 

උදයානරේ බාහිර රපනුම වැඩිදියුණු කරමින්ව 

රගතාඩනැගිලි සහ අරනකුේ වුහයන්ව හි නඩේු 

කටයුු සිදුකිරීම ුළින්ව උදයානය උසස් 

තේේවයකින්ව පවේවා ගතැනීමට කටයුු සිදුකරන ලදී. 

 ප්රරද්භශරේ මල්වගතාව ප්රචලිත කිරීරේ 

අරමුණින්ව ඇන්වතූරියේ හා ඕකිඩ් වගතා අංශ 

ස්ථාපිත කිරීරේ කටයුු සිදුකර අවසන්ව කර 

ප්රරද්භශරේ මල්වගතාව වයාේත කිරීමට කටයුු 

ආරේභ කරන ලදී. 

 රරෝපණ වැඩසටහන ක්රියාේමක වූ අතර පැළ 

48,000 කට අධික ප්රමාණයක් නිපදවන ලදී. 

ශාක එකුව වැඩි දියුණු කිරීම සදහා  

ඉරිරේරිය, දැේත, ශාක ඇුළේ ශාක අංශ 

ඇි කරන ලදී. මීට අමතරව රවනේ මේ 

ශාක එකුවක් ස්ථාපනයට ද කටයුු 

සිදුරවමින්ව පවතී.  

 නරඹන්වනන්ව සදහා අවශය රතාරුරු ලබා ගතත 

හැකි රතාරුරු මධයසථ්ානයක් ස්ථාපිත 

උදයාන දපේ අලුතිත ඉදිවුනු ගි්හාන ද කුටිය  

අනුමේ ප්රතිරාදන ද: ප්රාේධන ද දීමන දා වලිත රු. මි. 10.95ක් 

උද්භිද උදයාන ද භාරකාර අරමුදපලත 

රු.මි. 3 ක් 

වැය     : රු.මි. 13.759 

 

ශාක එකුව වැඩි දිුධණු කිරී් කටුධු  

ප්රපද්භශපේ ම්වගාව ප්රචලිේ කිරීප් අරමුණිත 

ස්ථාපිේ ඇතූරිය් හා ඕකිඩ් වගා අංශ 
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කිරීම සඳහා රතාරුරු ඇුළේ පත්රිකා, පුවරු සකසන ලදී. 

 උදයානරේ ගිේහාන කුටියක් අම ින්ව ඉදි රකරිණි.    

 උදයානරේ වාහන රථගතාල  අම ේවැඩියා 

කරන ලද අතර ශාකාගතාර රකාටස 

නීකරණය කරන ලදී. 

 රද්භීය ඖෂධීය අගතයන්වරගතන්ව යුේ ආහාර 

පාන අරලවිය සදහා ආපනශාලාවක් ඉදි 

කිරීරේ  කටයුු අවසන්ව රකරිණි. ඒ අසල 

නව වැසිකිළි 02ක ඉදි කිරීේ කටයුු 

සැලසුේ කරන ලදී. 

  උදයානය ුළ පානීය ජල පද්භධියක් 

ස්ථාපනය ආරේභ කරන ලද අතර ඒ 

සඳහා ළිඳක් ස්ථාපිත කිරීරේ කටයුු සිදු 

කරන ලදී.   

 ඖෂධ ශාක පිළිබද දැනුවේ  කිරීරේ වැඩසටහන යටරේ පුද්භගතලයින්ව 2,273 රදරනකු ඖෂධ ශාක 

භාවිතය, ඒවාරයහි වටිනාකම සහ සංරක්ෂණය පිළිබද රද්භශන පවේවා දැනුවේ කරන ලදී. 

 

5.5 ශාකාගාරය සහ ශාක වතමීකරණ හා 

ශාක හඳුන දා ගැනීප් රතමපේෂණ 

මූලය ප්රගතිය 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

 ජජව විවිධේවය සංරක්ෂණය සහ 

ශාකාගතාර තාක්ෂණික ක්රම හා  කළමනාකරණය පිළිබද  වැඩමුළු හා දැනුවේ කිරීරේ වැඩසටහන්ව 

ශාකාගාර ේාක්ෂණික ක්රම හා  කළමන දාකරණය 

පිළිබද රවේවන ද ලද වැඩමුළුවක් 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද: උද්භිද උදයාන ද භාරකාර අරමුදපලත  

රුපිය් මි. 5 ක්  

වැය  : රු.මි. 4.714 

උදයාන දපේ අලුතිත ස්ථාපිේ පද්භයය ඖෂධ 

අගයතපගත ුධේ ආහාර රාන ද සහිේ 

ආරන දශාලාව 
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34 ක්  පාසැල් සිසුන්ව 316 ක්, විශ්වවිදයාලයීය සිසුන්ව 589 ක් ද, රාජය සහ රපෞද්භගතලික අංශරේ 

නිලධාරීන්ව 199   ක් සදහා පවේවන ලදී. රමහිදී ශාකාගතාර තාක්ෂණික ක්රම හා ශාකාගතාර 

කළමනාකරණය, ශාක වේීකරණය හා ශාක 

හඳුනාගතැනීම රමන්වම ජජව විවිධේවය සහ ජජව 

විවිධේව සංරක්ෂණරයහි වැදගතේකම, ජාික රු 

දේත ලැයිස්ුව සෑදීරේදී ජාික ශාකාගතාරරේ 

දායකේවය පිළිබඳ දැනුවේ රකරිණි.  

 මහනුවර, කෑගතල්ල හා මාතරල් දිස්ත්රික්කයන්වහි 

උසස් රපළ පාසල් ළමුන්ව 291 සඳහා ජජව 

විවිධේවය සහ ජජව විවිධේව සංරක්ෂණ 

ක්රමරේද පිළිබඳ ප්රාරයෝගික වැඩසටහන්ව ද 

ඇුළේව එක්දින වැඩමුළු 06 ක් පවේවන ලදි. 

 උද්භිද විදයාේමක ශාක ගතරේෂණ වැඩසටහන 

යටරේ ප්රධාන වශරයන්ව වියළි සහ රතේ කලාපීය 

තේජනයට ලක්වු ශාක ඉලක්ක කරගතනිමින්ව ශාක 

ගතරේෂණ කටයුු රමම වසරේ දී ද සිදු කරන ලදී. 

මීට අමතරව ඉහළ කඳුකර ප්රරද්භශරේ ශාක 

ගතරේෂණ කටයුු ශ්රී පාද කඳු පන්විය 

ආශ්රිතව සිදු කරන ලදී. 

 උද්භිද විදයාේමක ශාක ගතරේෂණ 

වැඩසටහන යටරේ ක්රෂ්ත්ර ගතරේෂණ   

21 ක් සිදු කරන ලද අතර සවීී සපුෂ්ප 

ශාක නිදේශක 810 ක්, මීවන ශාක 

නිදේශක 54  ක් සහ පාසි ශාක 

නිදේශක 195 ක් එකු රකරිණි. 

 රමම ශාක නිදේශක අුරින්ව 

තේජනයට ලක්වු ශාක හඳුනාගතැනීම 

සිදුකළ අතර, වඳ ී ගිය ශාක 

කාණ්ඩරේ එක් ශාක විරශ්ෂයක්ද,  

දැඩි රලස වඳ ී යාරේ අවදානමට 

ලක්වු ශාක 6 ක්ද, වඳ ී යාරේ අවදානමට ලක්වු ශාක 53  ක් ද, අනාගතතරේ දී වඳ ී යාරේ 

ප්රකාශයට රේ කරන ද ලද ජජව 

විවිධේවය ස්බතධ පරෝසට්රයක් 

 

අවුරුදු 128කට රසු මීමුපතම ප්රපද්භශපයත පසායා ගේ වඳ 

ී පගාස් ඇති ශාකයක් පලස 2012 රු දේේ පරාපේහි 

සදහත Rinorea decora 
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අවදානමට ලක්විය හැකි ශාක 78  ක්ද, තේජනයට ලක්ීමට ආසන්වන ශාක  53 ක් ද,   වඳ ී 

යාරේ අවදානමක් රනාමැි ශාක විරශ්ෂ  208 ද ප්රමාණවේ රලස දේත වාේතා ී රනාමැි 

කාණ්ඩරේ ශාක 02 ක්ද හඳුනා ගතන්වනා ලදී. ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණ ක්රමරේද රයාදා ගතනිමින්ව 

අවශය අවස්ථා වලදී  ශාක සංරක්ෂණ කටයුු ද සිදු කරන ලද අතර රැස් කර ගතන්වනා ලද සපුෂ්ප 

ශාක නිදේශක 1188 ක්  මීවන ශාක නිදේශක 212 හා පාසි ශාක නිදේශක 175 ක් ජාික 

ශාකාගතාරරේ අනාගතත විමේශන කටයුු සඳහා තැන්වපේ 

කරන ලදී.  

 රමම උද්භිද විදයාේමක ශාක ගතරේෂණ වැඩසටහන 

යටරේ ක්රෂ්ත්ර ගතරේෂණ  සිදු කිරීරේ දී අවුරුදු 128කට 

පසු මීමුරේ ප්රරද්භශරයන්ව රසායා ගතේ, 2012 රු දේත 

රපාරතහි වඳ ී රගතාස් ඇි ශාකයක් රලස සදහන්ව 

Rinorea decora ශාකය වාේතා වුනු අතර විතැන්ව 

සංරක්ෂණ කටයුු සදහා අවශය ශාක රකාටස්  

රේරාරදණිරේ රාජකීය උද්භිද උදයානය රවත  රගතන 

එනු ලැබීය. 

  විශ්වවිදයාල පේරේෂණ, ආයුේරේද පේරේෂණ, වාණිජ 

කේමාන්වත, අරනකුේ රාජය සහ රපෞද්භගතලික අංශරේ 

ආයතන සඳහා  සහ ශාකාගතාරරේ තැන්වපේ කිරීම සඳහා 

සපුෂ්ප ශාක නිදේශක 1812 ක්, මීවන ශාක නිදේශක 

218  ක් සහ පාසි ශාක නිදේශක 130  ක් හඳුනා ගතන්වනා 

ලදී. 

 මරහ්ස්ත්රාේ උසාවි, රපාලිසි හා රේගු රදපාේතරේන්වුව මඟින්ව රයාමු කරන ලද නඩු විභාගත 33 

කට අයේ සාේපල් 249 ක් අදාල නීිමය කටයුු සඳහා හඳුනා ගතන්වනා ලදී. 

 මධයම කඳුකරරයන්ව රැස් කර ගතන්වනා ලද තලස ශාක වි රශ්ෂ  15  ක් පමණ රාජකීය උද්භිද 

උදයානය ුළ රරෝපණය කර විතැන්ව සංරක්ෂණය කරන ලද  අතර පේරේෂණාගතාර ුළ දී අදාල 

රරෝපණ තේේව ලබා දී ප්රරරෝහණය කර නඩේු කරරගතන යමින්ව පවතී. 

 “Wild Flowers of Sri Lanka” යන ග්රන්වථ සංග්රහය ප්රකාශයට පේ කරන ලදී. රමම ග්රන්වථරයහි 

ඡායරූප සහිත නිදේශක 250ක විදයාේමක රතාරුරු/ රපාදු නාම, සංරක්ෂණ තේේවයන්ව, 

වාසස්ථාන අඩංගුය. රමම ග්රන්වථරයහි රතාරුරු සිංහල හා රදමළ භාෂාවන්වරගතන්ව යුක්තය. 

“Wild Flowers of Sri Lanka” 

ග්රතථය 
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වගාකරුවත සදහා රැවැේවූ පුහුණු වැඩමුළුවක්  

 “Common Wayside Trees of Sri Lanka” යන ග්රන්වථ සංග්රහය හි සංස්කරණ කටයුු කරරගතන 

යමින්ව පවතී. එහි ඡායාරුප සහිත නිදේශක 100 ක විදයාේමක රතාරුරු/ රපාදු නාම, සංරක්ෂණ 

තේේවයන්ව, වාසස්ථානද අඩංගුය. රමම ග්රන්වථ රතාරුරු රදමළ සහ සිංහල භාෂාවන්වරගතන්ව 

යුක්ත රේ. 

 ශ්රී ලංකාරේ තේජනයට ලක්වු ශාක, ආක්රමණික ශාක, ජජව විවිධේවය, ශ්රී ලංකාරේ වන මල්,  

ශ්රී ලංකාරේ විසිුරු ඕකිඩ් පිළිබද අේ පත්රිකා හා රපෝස්ටේ මු්රණය කර ප්රකාශයට පේ කරන ලදී. 

  ජාික ශාකාගතාරරේ තැන්වපේ රූප සටහන්ව සහ නිදේශක සංඛ්යාව නිේණයට සහ අධයයනය 

පහසු කිරීරේ අරමුණින්ව එම නිදේශක වලට ප්රරේශ අංකයන්ව (Accession number) ලබා දී  ඒවා 

දේත පද්භධියකට ඇුළේ කිරීරේ කටයුු සිදු රකරිණි.  

 ජාික ශාකාගතාරරේ නීකරණ කටයුු සිදුකළ අතර පරීක්ෂණාගතාර නීකරණය, පැරණි 

ශාකාගතාර රගතාඩනැගිල්රල් ජලය අපවහන වන නල අම ේවැඩියාව, නව  ශාකාගතාරරේ තැන්වපේ 

කර ඇි නිදේශකවල තේේවය ආරක්ෂාකර ගතැනීමට නිදේශක තැන්වපේ කර ඇි ප්රරද්භශරයහි 

වායු සමීකරණ යන්වත්ර සවි කිරීම සිදුකරන ලදී. 

 

5.6. ජාතික ම්වගා සංවතමධන ද වැඩසටහන ද 

 මූලය ප්රගතිය 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

පහළ සහ මධයම ප්රමාණරේ මල්වගතාකරුවන්ව  

සවිබල ගතැන්වීම සහ ඔවුන්වරේ ආේ ක 

තේේවය නඟා සිටුීමට මල්වගතා සංවේධන 

වැඩසටහන රමම වසරේදී ද ක්රියාේමක කරන 

ලදී. 

 දිවයින පුරා මල්වගතා වයාේිය සඳහා මල්වගතා රගතාවි සංගතේ  ප්රමාණය 173 දක්වා වැඩි කරමින්ව 

රමම වේෂරේ දී නව රගතාවි සංගතේ 11 ක් පිහිටුවන ලදී.  ඇන්වතූරියේ, ඕකිඩ්, රරෝස, ජේරබරා, 

කැපු පත්ර සහ පටක රරෝපණය ඇුළුව අරනකුේ  මල්වගතාව සේබන්වධ ක්රෂ්ත්රයන්ව පිළිබඳව 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද: උද්භිද උදයාන ද භාරකාර 

අරමුදපලත රු.මි. 23 

වැය         : රු.මි. 23 
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පුද්භගතලයින්ව 24,972 ක් පුහුණු කර ඇත. මීට අමතරව පාසල් සිසුන්වරේ  මල්වගතාව සේබන්වධ 

වයාපෘි 67 ක් සදහා අවශය මඟ රපන්වීම ලබා දී ඇත. 

 මල්වගතා කරුවන්වරේ කාේමික සහ රසසු නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැඩමුළු 19 ක් 

පවේවන ලද අතර  වගතා කරුවන්ව 966 ක් රදරනකු පුහුණු කරන ලදී.   

 මල්වගතා කරුවන්වරේ මල් වගතාවන්ව 

අරලවිකරණය ඉහළ නැංීම 

සඳහා සුළු පරිමාණ ප්රදේශන 387 

ක් සහ දිස්ත්රික් මට්ටරේ විශාල 

ප්රදේශන 3 ක් පවේවන ලදී. 

මල්වගතා කරුවන්වරේ පැළ තවාන්ව 

1471 කට රගතාස් සහ මල්වගතා 

සමිි  රැස්ීේ 538 කට සහභාී ී 

ක්රෂ්ත්ර ගතැටළු සදහා උපරදස් 

ලබාරදන ලදී.  

 ක්රෂ්ත්රරේ දී සහ රසායනාගතාර 

පහසුකේ යටරේ ඕකිඩ් රදමුහුන්ව 

වේගත සහ ඇන්වතූරියේ වේගත කීහිපයක්  සකසනු ලැබිණි. 

 සියම ම උදයානයන්ව හි මල්වගතා අංශ 

වල පැළ තවාන්ව උසස් මට්ටමකින්ව 

නඩේු කළ අතර  වැඩිදියුණු කිරීම 

සහ සංවේධනය සඳහා අවශය රරෝපණ 

්රවය මිලදී ගතැනීේ සිදු කරන ලදී. 

රේරාරදණිය උදයානරයහි පැළ 

ගතෘහරයහි  තේේවය ඉහළ නැංීරේ 

අරමුණින්ව අම ේවැඩියා කටයුු සිදු 

කරන ලදී.  

 නාරාරහ්න්වපිට පිහිටි සහකාර අධයක්ෂ 

කාේයාලය මල්වගතා ක්රෂ්ත්රය සහ 

ශාක  සේබන්වධ රතාරුරු රකාළඹ 

ප්රරද්භශරේ ජනතාවට ලබාදීම සදහා රතාරුරු මධයසථ්ානයක් රලස වැඩිදියුණු කිරීරේ කටයුු 

ම්වගා අපලවිකරණය ඉහළ න දැංීම සඳහා 

රවේවන ද ලද සුළු රරිමාණ ප්රදතමශන දයක් 

ම් වගා කරුවතපේ රැළ ේවාත වලට පගාස් 

ක්පෂ්ත්ර ගැටළු සදහා උරපදස් ලබාපදමිත 
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සිදුරකරුනු අතර ඒ සදහා ශ්රවණාගතාරයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. එහි දී  මල්වගතා ක්රෂ්ත්රය, ශාක  

සේබන්වධ උපරද්භශන කටයුු 

සිදුකිරීම, පුහුණු පන්වි පැවැේීම 

වැනි මල්වගතා ක්රෂ්ත්රරේ 

ප්රවේධනයට සහ සංවේධනයට 

අදාල කටයුු සිදු කරනු ලබයි. 

 රරටහි මල්වගතා කේමාන්වතය 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වේතමාන 

හා අනාගතත ක්රෂ්ත්ර 

අවශයතාවයන්වට සරිලන 

පේරේෂණ කටයුු  සිදුකරන ලද 

අතර  වේතමාන රේ වගතාකරුවන්ව 

මුහුණ රදන ගතැටළු විසදීම සඳහා 

පේරේෂණ කිහිපයක් ද ක්රියාේමක කරන ලදි.  

                         

5.6.1.    2016 වතමෂපේ ක්රියාේමක කරන ද ලද රතමපේෂණ  

 

5.6.1.1. Agronomy (වගා ේාක්ෂණය) හා පහෝපමෝන ද,පරාපහාර අනුරාේයත 

 

 මාස 04 ක් 08ක් වයස ඇි රඩන්වරරෝබියේ ඕකිඩ් වල වේධනය රපාරහාර හා රහෝරමෝන වල 

අනුපාතයන්වරේ බලපෑම පිළිබඳ පේරේෂණ කරරගතන යනු ලැබීය. 

 වැඩි වටිනාකමක් සහිත රැසීනා,සැන්වියානා අු රකාටස් ලබා ගතැනීම සඳහා ඔක්සීන්ව, 

ගිබරලීක් ඇසිඩ් හා ආරලෝකරේ බලපෑම පිළිබඳ පේරේෂණය  අවසන්ව කරන ලදී. 

 ජේරබරා මල් වල උසස් තේේවය ආරක්ෂා කර ගතැනීම සඳහා සිලිකන්ව වල බලපෑම අධයනය 

කරරගතන යනු ලැබිණි. 

 බරයෝෆිල්ේ- බරයෝෆේටිලයිසේ/ Biofilm- BioFertilizer මල්වගතාව සඳහා සුදුසු දැයි පරීක්ෂා 

කිරීම ආරේභ කරන ලදී.  

 අලින්වරේ අප්රවය (අලිරබටි) හා රකාළ දිරා යෑම ඉක්මන්ව කිරීම සඳහා (Biofilm- 

BioFertilizer මඟින්ව) වූ පරීක්ෂණය අවසන්ව කරන ලදී. 

 ඇන්වුරියේ හා විසිුරු පත්රික ශාක  වේධන සදහා අලින්වරේ රපාරහාර රයදීරේ  සුදුසුභාවය  

පිළිබඳව මූලික අධයනයක් කරන ලදී. 

 

න දාරාපහ්තපිට පිහිටි සහකාර අධයක්ෂ කාතමයාලපයහි  

ස්ථාපිේ කරන ද ලද ශ්රවණාගාරය 
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5.6.1.2. Physiology (ශාක කායික විදයාව) 

 

 අගත ඉවේ කරන ලද පිරලෝරඩන්වරන්ව ශාක වල අම ින්ව අු හට ගතැනීම සඳහා රහෝරමෝන 

භාවිතය පිළිබඳව පේරේෂණය අවසන්ව කරන ලදී. 

 අගත ඉවේ කරන ලද රකාේඩිලයින්ව ශාක වල අු රබදීම හා දික්ීම සඳහා රහෝරමෝන වල 

බලපෑම පිළිබඳ පේරේෂණ අවසන්ව කරන ලදී. 

 

5.6.1.3. රටක පරෝරණය 

 

 ේවරලා ශාකරේ පටක රරෝපණය කිරීම හා ක්ු්ර වීීන්වරේ ක්රියාකාරිේවයට සිදුවන 

බලපෑම පිළිබඳ පේරේෂණ අවසන්ව කරන ලදී. 

 ජාික උද්භිද උදයාන රදපාේතරේන්වුව මඟින්ව අම ින්ව නිපදවා ඇි ඇන්වතූරියේ වේගත 

සඳහා නිවැරදි පටක රරෝපණ ක්රම පිළිබඳ පේරේෂණ කරරගතන යන ලදී. 

 විවිධ මාධය (Gelling agent) රඩන්වරරෝබිේ හා වැන්වඩා යන ඕකිඩ් වේගත වලට සිදුවන 

බලපෑම අධයයනය කරන ලදී. 

 විවිධ මාධය (Gelling agent) හා (Media additives) මඟින්ව ජේරබරා වේගත රදකකට වන 

බලපෑම අධයයනය කරන ලදී. 

 රඩන්වරරෝබිේ, ඕකිඩ් හා ජේරබරා වේගත 02ක් සදහා වේධන මාධයයට භාවිතා කරන ්රවය 

වල රයදවුේ පිළිබඳ අධයයනය කිරීම කරන ලදී. 

 සංරක්ෂණ කටයුු හා මල්වගතාව සඳහා රයාදා ගතත හැකි ශාක (Chirita sp, Hopea 

modesta, Tabebia serratifolia) වේධනය සඳහා පටක රරෝපණ තාක්ෂණය භාවිතා 

කිරීරේ පේරේෂණ  කරරගතන යන ලදී. 

 

5.6.1.4. රසු අස්වනු ේාක්ෂණය 

 

 සමන්වපිච්ච මල් රපාරහාට්ටු දිගුකාලයක් ුල ප්රවාහනයට සුදුසු ඇසුරුේ රසායාගතැනීරේ 

පරීක්ෂණ කර අවසන්ව කරන ලදී. 

 සමන්වපිච්ච මල් සුවඳ ආරක්ෂා වන පරිදි වියලීම සඳහා අදාල පේරේෂණ ආරේභ කරන 

ලදී. 

 මල් වල වේණය රවනස් රනාවන රලස මල් වියළීරේ පේරේෂණ කටයුු ආරේභ කරන 

ලදී. 
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5.7. අධයාරන දය සහ පුහුණුව 

මූලය ප්රගතිය 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

රේරාරදණිය උද්භිද උදයානරේ පිහිටි අධයාපන හා 

පුහුණු මධයසථ්ානරේ පහසුකේ වැඩි දියුණු කරන 

ලදී.   

 නීන මල් වගතා ක්රමරේද හා මි අලංකරණ 

ක්රමරේද පිළිබඳ ජත්රමාසික සහික පත්ර 

පාඨමාලාව හරහා තරුණයින්ව 52 කු පුහුණු 

කරන ලදී.  

 මි දේශණ සංවේධන සහකාර රලස ජාික වෘේතීය සුදුසුකේ සහිකය - මට්ටම 4 (NVQ- level 

4)  ලබා රදන එක් අවුරුදු ඩිේරලෝමා පාඨමාලාව සදහා සිසුන්ව බදවා ගතැනීේ සිදුකරන ලද අතර 19 

රදරනකු ලියාපදිංචි ී පාඨමාලාව හදාරමින්ව සිටියි.  

 රරෝස වගතාව, තවාන්ව කළමනාකරණය, ශාක හදුනාගතැනීම, ශාක ශලයකේමයන්ව, මල් සැකසුේ, 

පශ්චාේ අස්වනු  තාක්ෂණය, මිමි අලංකරණය සහ රසසු ආශ්රිත විෂයයන්ව පිළිබදව පුද්භගතලයින්ව 

13,394 ක් පුහුණු කරන ලදී. මීට අමතරව ජජව විවිධේවය හා එහි සංරක්ෂණය පිළිබද පාසල් 

සිසුන්ව ඇුළුව පුද්භගතලයින්ව 1,292 ක් දැනුවේ කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

NVQ- level 4 රාඨමාලාව හදාරන ද සිසුත පිරිසක් 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද: ප්රාේධන ද දීමන දා වලිත රු. මි. 0.2 ක් උද්භිද 

උදයාන ද භාරකාර අරමුදපලත රු.මි. 1  

වැය        : රු.මි.  1.105 
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උදයාන දපේ ස්ථාපිේ න දව ශාක සංරක්ෂණාගාරය  
 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද: රුපිය් මිලියන ද 98.5 උද්භිද උදයාන ද 

භාරකාර අරමුදපලත රු.මි. 2 

වැය                   : රුපිය් මිලියන ද 100.257 

 5.8. මීගලෑව හරිේ පියස පුහුණු මධයසථ්ාන දය 

මූලය ප්රගතිය 

 

 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

 ක්රෂ්ත්ර  කාේයාල රගතාඩනැගිල්ල අංක. 04 හි අම ේවැඩියා කටයුු සිදුකිරීම වයඹ ඉංජිරන්වරු 

කාේයාලය මගින්ව සිදු රකරිණි. පළමු අදියර නිමකර ඇි අතර 2වන අදියරරහි අම ේවැඩියා 

කටයුු ආරේභ කර සිදුකරමින්ව පවතී.  

 පැළ රරෝපණ වැඩසටහන ක්රියාේමක කරන ලද අතර පැළ 38,316 ප්රමාණයක් නිපදවන ලදී. 

 මීගතලෑව හරිත පියස පුහුණු මධයස්ථානරයහි පරිපාලන කටයුු සදහා අවශය කාේයාලීය 

උපකරණ හා  උදයාන කටයුු වැඩිදියුණු කිරීම සදහා යන්වරත්රෝපකරණ මිළදී ගතන්වනා ලදී. 

 

5.9. මිරිජ්ජවිල වියළි කලාපීය උද්භිද උදයාන දය, හ්බතපේාට 

මූලය ප්රගතිය 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

උද්භිද උදයානරේ යටිතල හා මහජන පහසුකේ 

වැඩිදියුණු කිරීරේ අරමුණින්ව සංවේධන 

වැඩසටහන්ව රාශියක් ක්රියාේමක රකරුණි. 

 මහජනතාව ුළ විරශ්ෂරයන්ව වියළි 

කලාපීය ශාක පිළිබද දැනුම වේධනය, එම ශාක  ජනතාවට සමීප කිරීම සහ සංරක්ෂණය අරමුණු 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද : රුපිය් මිලියන ද 5 

 

 වැය    :රු. මිලියන ද 4.996 



34 

 

කරගතනිමින්ව  රසවන ලැදි ශාක සහ 

දුේලභ ශාක මහජන ප්රදේශනය  

සඳහා පැළ සංරක්ෂණාගතාරයක් 

ස්ථාපනය කරන ලදී.  

 පරතාක් ශාකවල විවිධේවය 

ප්රදේශනය සහ පරතාක් ශාක පිළිබද 

නරඹන්වනන්ව රේ දැනුම වේධනය 

සඳහා එළිමහන්ව පරතාක් ශාක 

සංරක්ෂණාගතාරයක් ඉදි කරන ලදී.  

 තාක්ෂණික නිලධාරීන්ව හා කණිෂ්ඨ 

අරනකුේ  කාේය මණ්ඩලය සඳහා “ 

කාේය මණ්ඩල උපරයෝගිතා 

රගතාඩනැගිල්ලක් ” සියම ම පහසුකේ 

සහිතව ඉදි කරන ලදී. රේ සඳහා 

උපරද්භශන රස්වා සපයනු ලැබුරේ 

ඉංජිරන්වරු කාේයයන්ව පිළිබඳ මධයම 

උපරද්භශන කාේයංශය යි. 

 දැනට පවින කාේය මණ්ඩලීය නිල 

නිවාස 02  ට අමතරව අම ින්ව නිල 

නිවාස 02 ක ඉදිකිරීේ කටයුු 

සිදු රකරිණි.  

 උදයානරේ සහ ප්රරද්භශරේ 

මල්වගතා සංවේධන කටයුු 

වැඩිදියුණු කිරීරේ අරමුණින්ව 

මල්වගතා කටයුු සඳහා 

පරීක්ෂණාගතාරයක් ඉදිකරන ලදී. 

ඒ සදහා අවශය යන්වරත්රෝපකරණ 

සහ රමවලේ ද මිලදී ගතන්වනා ලද 

අතර පරීක්ෂණ කටයුු 

උදයාන දපේ ස්ථාපිේ න දව රපේාක් ශාක 

සංරක්ෂණාගාරය 
 

න දරඹතන දත පේ භාවිේය සදහා උදයාන දපේ අලුතිත 

ඉදිවූ න දව  පභෝජන දාගාරය 

 

 

ඉදි පකරුණු  කාතමය මණ්ඩල උරපයෝගිේා පගාඩන දැගි්ල 
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සිදුරවමින්ව පවතී. 

 නරඹන්වනන්ව රේ භාවිතය සදහා නව  රභෝජනාගතාරයක් ස්ථාපිත කරන ලදී. 

  උදයානරේ ඇතැේ රකාටස් වල බාහිර රපනුම සහ මාේගත වල තේේවය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා 

ඉන්වටේරලාක් ගතල් ඇිරීරමන්ව උදයානරේ අභයන්වතර මාේගත වැඩිදියුණු කරන ලද අතර ප්රධාන 

මාේගත සමහරක ගතල් අුරා කාපට් කරන ලදී. 

  උදයානයට නරඹන්වනන්ව රේ 

පැමිය ම වේධනය කිරීරේ 

පරමාේථරයන්ව උදයානරේ ඉදිරි පස 

ඇුල්ීරේ ප්රරේශයට අමතරව ිස්ස 

- කතරගතම මාේගතයට මුහුණ ලා  නව 

ප්රරේශ පත්ර කවුළුවක් ඉදි කරන ලද 

අතර මහජනතාව සඳහා විවෘත කර 

ඇත.  

 උදයානය වටා ආරක්ිත වැට 

ස්ථාපනය කිරීේ කටයුු සිදු කරන 

ලදී. 

 උදයානරේ මි දේශනීය ලක්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීම සදහා අලංකාර ශාක සහිත මල් උයන්ව, 

අඩිපාරවල්, මාවේ සහ අරනකුේ උදයාන අංශ වැඩිදියුණු කරමින්ව ක්රෂ්ත්ර සංවේධන කටයුු ද 

සිදු කරන ලදී.  

 ප්රරද්භශරේ මල් වගතාකරුවන්ව හට පහසුකේ සැපයීම සදහා උදයානරේ මල් වගතා සංවේධන කටයුු 

වැඩිදියුණු කර ඇත. උදයානරේ සවීී ශාක එකුව වැඩිදියුණු කර ඇි අතර මල් වගතා වයාේි 

කාේයාලරේ පහසුකේ වැඩිදියුණු කර ඇත.  ප්රරද්භශරේ මල් වගතාකරුවන්ව දිරිගතැන්වීම සහ ධාරිතා 

වේධනය සදහා  අවශය තාක්ෂණික දැනුම, වැඩමුළු හා පුහුණු සැසි ද පවේවන  ලදී. 

 උදයානරේ සවීී ශාක එකුවට නව ශාක විරශ්ෂ එක් කරමින්ව ශාක එකුව ශක්ිමේ කරමින්ව 

ශාක සංරක්ෂණ කටයුු සිදු කරන ලදී. උදයානරේ පැළ නිෂ්පාදන කටයුු සිදු කරන ලද අතර 

30,850 පැළ ප්රමාණයක් නිපදවන ලදී.  

තිස්ස - කේරගම මාතමගයට මුහුණ ලා  ඉදි වූ න දව 

ප්රපේශරත්ර පදාරටුව 
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ස්ථාපිේ කරන ද ලද ජරත උයන ද 
 

උදයන දපේ ඉදිකර නිමකරන ද ලද න දැරඹු් පේදිකාව 

අනුමේ ප්රතිරාදන ද : ප්රාේධන ද දීමන දා වලිත රු. මි. 25 ක් 

සහ උද්භිද උදයාන ද භාරකාර 

අරමුදපලත රු.මි.5 

වැය                    : රු.මි. 29.68 

38.5 

 

  

2015  වේෂරේ වියදේ කිරීමට නියමිත බැදීේ : රු.මි. 11.3 

 

 දැනට උදයානය ුළ උදයානය නැරම රේ පහසුව සදහා නරඔන්වනන්ව රවනුරවන්ව රයාදවා ඇි 

බැටරි බලරයන්ව ක්රියාේමක වන රථ 4 ට අමතරව තව එක්  රථයක් මිළදී රගතන රස්වරේ 

රයාදවන ලදී. 

5.10. සීේාවක පේේ කලාපීය උද්භිද උදයාන දය, අවිසස්ාපේ්ල 

මූලය ප්රගතිය 

 

පභෞතික ප්රගතිය 

උදයානරේ නරඹන්වනන්ව සදහා පහසුකේ 

උදයානය ුළ ඇිකිරීම,  නඩේු කටයුු 

ඉහළ මට්ටමකින්ව පවේවාරගතන යාම සහ 

උදයානය ුළ නව  පහසුකේ ඇි කිරීම සඳහා 

විවිධ සංවේධන කටයුු සිදු කරන ලදී. 

 වරනෝදයානරේ සුන්වදර වටපිටාව මැදින්ව 

උදයානරේ ඉහළ ප්රරද්භශය නැරම මට 

යන අතරමඟ නැරඹුේ ස්ථානයක් ඉදිකර 

නිම කරන ලදී. රමම නැරඹුේ ස්ථානරේ 

සිට බලන විට  මුළු උදයානරේ ම 

දේශනීය දසුනක් නරඹන්වනන්වට 

දැකගතැනීමට හැකි රේ.  

 උදයානයට අම ින්ව අේපේ කරගතේ 

ප්රරද්භශරයහි  ස්ථාපිත පැරණි 

රගතාඩනැගිලි 02ක් නිල නිවාස රලස 

සංවේධනය කිරීරේ කටයුු සිදුකරන 

ලදී.  
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 උදයානරේ මාේගත වල තේේවය වැඩිදියුණු කිරීම සදහා ඉන්වටේරලාක් ඇිරීරේ කටයුු සිදුකරන 

ලදී.  

 උදයානරේ මි දේශනීය ලක්ෂණ වැඩි 

දියුණු කිරීම සදහා ජපන්ව උයනක්  

ස්ථාපිත කරන ලදී. ගිේහාන කුටි 02 ක 

ඉදි කිරීේ කටයුු සිදුකරමින්ව පවින 

අතර ඉදි කිරීේ කටයුු  වලින්ව 95 % ක 

වැඩ දැනට අවසන්ව ී ඇත.          2017 

වසරේ දී සියම  ඉදි කිරීේ කටයුු අවසන්ව 

කිරීමට බලාරපාරරාේු රේ.   

 නරඹන්වනන්වරේ භාවිතය සදහා 

නව  රභෝජනාගතාරයක් ඉදිකරන ලදී. 

 උදයානය ුළ පානීය ජල පද්භධියක් ස්ථාපනය කිරීරේ කටයුු සිදුකල අතර ජල ටැංකියක් ද  

ස්ථාපනය කර ඇත. 

 උදයානය වටා ආරක්ිත වැට ස්ථාපනය 

කිරීේ කටයුු සදහා අවශය ්රවය මිලදී 

ගතන්වනා ලද අතර එහි වැඩ කටයුු අවසන්ව 

කර ඇත.  

 උදයානරේ මි දේශනීය ලක්ෂණ වැඩි දියුණු 

කිරීම සදහා අලංකාර ශාක සහිත මල් උයන්ව, 

අඩිපාරවල්, මාවේ සහ අරනකුේ උදයාන 

අංශ වැඩිදියුණු කරමින්ව ක්රෂ්ත්ර සංවේධන 

කටයුු ද සිදු කරන ලදී.  

 උදයානරේ සවීී ශාක එකුවට නව ශාක 

විරශ්ෂ එක් කරමින්ව ශාක එකුව ශක්ිමේ 

කරමින්ව ශාක සංරක්ෂණ කටයුු සිදු කරන ලදී. උදයානරේ පැළ නිෂ්පාදන කටයුු සිදු කරන ලද 

අතර 71,085 පැළ ප්රමාණයක් නිපදවන ලදී.  

ඉදි පවමිත රවතින ද ගි්හාන ද කුටියක් 

න දරඹතන දත පේ භාවිේය සදහා ස්ථාපිේ 

පභෝජන දාගාරය 
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 නරඹන්වනන්ව සඳහා අවශය 

රතාරුරු ලබා ගතත හැකි 

රතාරුරු මධයස්ථානයක් 

ස්ථාපිත කිරීම සදහා අවශය  

රතාරුරු ඇුළේ පත්රිකා, පුවරු 

සකස් කර ප්රදේශනයට තබා ඇත. 

සියම ම උදයානයන්ව හි කාේයක්ෂම 

කළමනාකරණය සදහා අවශය නව යන්වත්ර 

සූත්ර, උපකරණ සහ උදයාන රමවලේ 

යනාදිය මිලදීගතේ අතර පවින යන්වත්ර සූත්ර 

සහ උපකරණ ද වැඩිදියුණු කිරීම ුළින්ව 

උදයාන අලංකාරය උසස් මට්ටමකින්ව පවේවාරගතන යන ලදී. 

 

6. පදරාතමේප්තුව යටපේ පසසු ඒකකවල කළමන දාකරණය 

 6.1. අතිගරු ජන දාධිරතිුමාපේ සහ ගරු අගමැතිුමාපේ නිල නිවාස   

අිගතරු ජනාධිපිුමාරේ රකාළඹ 01 පිහිටි ජනාධිපි මන්වදිරය, මහනුවර, නුවරඑළිය, අනුරාධපුරරේ 

සහ ගතරු අගතමැිුමාරේ රකාළඹ අරලියගතහ මන්වදිරය සහ නුවරඑළිරේ පිහිටි නිල නිවාසබද උදයාන 

උසස් රලස නඩේු කරන ලදී.  

අිගතරු ජනා ධිපිුමාරේ සහ ගතරු අගතමැිුමාරේ නිල නිවාසබද උදයානවල අලංකරණය සහ සැලසුේ 

කළ පරිදි තේේවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සංවේධන කටයුු දියේ රකරිණි. 

6.2 අනුරාධපුර ශ්රී මහා පබෝධිය 

ශ්රී මහා රබෝධීන්ව වහන්වරස්රේ රසෞඛ්ය තේේවය රසායා බැලීරේ කටයුු සඳහා පියවර ගතැනිම රමන්වම 

රබෝධීන්ව වහන්වරස්රේ රසෞඛ්ය තේේවය පවේවාරගතන යාරේ කටයුු සඳහා රමම වසරේදී පියවර ගතන්වනා 

ලදී.   

 

උදයාන දය ුළ ස්ථාපිේ පේාරුරු මධයසථ්ාන දය 
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6.3. පරාදු රාජය මණ්ඩීයය ුධධ 

පසාපහාතඒකක 

මහනුවර, ජාවේත, රබාරැල්ල සහ ත්රිකුණාමලය 

යන ස්ථානයන්ව හි පිහිටි රපාදු රාජය මණ්ඩලීය යුධ 

රසාරහාන්ව ඒකක වල නඩේු කටයුු හා 

කළමනාකරණ කටයුු ඉහළ මට්ටමක 

පවේවාගතැනීමට රදපාේතරේන්වුව කටයුු 

සිදුකරන ලදී. 

6.4.  උද්භිද උදයාන ද භාර අරමුදල   

උද්භිද උදයාන සංවේධනය සහ සුභසාධනය සඳහා වු උද්භිද උදයානභාර අරමුදල 1996 රපබරවාරි 07 දින 

කැබිනට් අනුමැිරයන්ව ආරේභ කරන ලද්භරද්භ 1995 රදසැේබේ 15 වැනි දින කෘිකේම, ඉඩේ සහ වන 

සේපේ ඇමි රවත ඉදිරිපේ කරන ලද කැබිනට් සටහන්ව පත්රිකාව සැලකිල්ලට ගතනිමිනි. 

උද්භිද උදයානවල වාේික ආදායරමන්ව 25% උද්භිද උදයානය වැඩිදියුණු කිරීම සහ එහි සුභසාධනය 

සඳහා උදයාන භාරකාර අරමුදල රවත රවන්ව කිරීමක් වන අතර රමය රමම අරමුදරල් ප්රධාන ආදායේ 

මාේගතය රේ. උද්භිද උදයානවල සංවේධන කටයුු සඳහා මුලයමය ආධාර සැපයීම රමම අරමුදරල් ප්රධාන 

අරමුණ වන අතර අරනකුේ අරමුණු පහත පරිදි රේ. 

 උද්භිද උදයාන ශ්රී ලංකාරේ රමන්වම විරද්භශ රටවල ද ප්රවේධනය කිරීම.  

 අධයාපන වැඩසටහන්ව ක්රියාේමක කිරීම  සහ පැළෑටි සංරක්ෂණය කිරීම. 

 උදයානයන්වහි පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීම සහ උපකරණ මිළදී ගතැනිම සඳහා මුලයමය ආධාර 

සැපයිම. 

 උද්භිද උදයානවල සංවේධනය රමන්වම තාක්ෂණික, අධයාපනික සහ පුහුණු ක්රියාදාමයන්ව 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා මුලයමය ආධාර සැපයීම. 

 උද්භිද උදයානයට පැමිරණන විදයා ඥයින්ව සහ විරශ්ෂ නිරයෝජිතයින්ව සඳහා පහසුකේ සැපයීම 

සඳහා කඩිනේ ඉදිකිරීේ රහෝ නඩේු කටයුු සිදු කිරීම. 

 සැලසුේ කරන ලද විරශ්ෂ වු වැඩසටහනකට අවශය පුනරාවේතන වැය ආවරණය කිරීම. 

උදයාන භාරකාර අරමුදරල් මුලයමය සහාය යටරේ 2016 වේෂරේදී උදයානවල සංවේධන ක්රියාකාරකේ 

ක්රියාේමක කරන ලද අතර එය උදයානවල තේේවය ඉහළ මට්ටමක පවේවා ගතැනීමට විශාල 

දායකේවයක් සපයන ලදී . 

ජාවේේ හි පිහිටි පරාදු රාජය මණ්ඩීයය ුධධ 

පසාපහාන ද 
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2016 වේෂය සදහා උදයානභාරකාර අරමුදරල් වාේික ප්රාේධන රවන්වකිරිේ  රුපියල් මිලියන 140 ක් වූ 

අතර උද්භිද උදයාන සංවේධනය සඳහා එයින්ව රුපියල් මිලියන 139.9 (100%) වැය කර ඇත.   

  7.  2016 වතමෂය ුළ සිදු කරන ද ලද බඳවා ගැනී්, ස්ථාන ද මාරු, විශ්රාම ගැනී් 

හා පවන දේ  කටුධු 

 
7.1 බඳවා ගැනී් - ගැසට් නිපේදන ද මගිත  

ේන දුර රැවති පුරේරාඩු ගණන ද බඳවාගේ ප්රමාණය 

ප්රධාන අභයන්වතර විගතණක 1 1 

රතාරුරු හා සන්වනිරේදන සහකාර 2 1 

උදයාන වැඩමූලික 2 1 

සහාය බංගතලා භාරකරු 4 4 

ගතාස්ු අය කිරිරේ සහකාර 18 18 

පේරේෂණ උපසහකාර 2 1 

උදයාන සුළු පරිපාලක 14 9 

රලාරි පවිත්රකරු 2 2 

රල්බල්කරු 1 1 

එකුව 46 38 

 

7.2. 2016 වතමෂය ුළ විශ්රාම ගැනී් සහ මියගිය පුද්භගලයිත 
 

ේන දුර සංඛ්යාව 

අධයක්ෂ ජනරාල් 01 

උදයාන සංවේධන සහකාර 01 

කළමනාකරණ සහකාර 03 

කේකරු 10 

මුරකරු 02 

ගතබඩාකරු 01 

කාේයාල කාේය සහායක 01 
රියදුරු 01 

එකුව 20 
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7.3. 2016 වතමෂය ුළ ස්ථාන දමාරු  
 

ේන දුර පදරාතමේප්තපවත 

පිටේට ගිය ගණන ද 

පදරාතමේප්තුවට 

රැමිණි ගණන ද 

කළමනාකරණ සහකාර රස්වය 03 07 

සංවේධන නිලධාරී - 05 

ගතාස්ු අය කිරිරේ සහකාර * 03  - 
කාේයාල රස්වක රස්වය  03 01 

රියදුරු - 03 

උදයාන වැඩ මූලික* 01 - 

මුරකරු* 02 - 

කේකරු* 01 - 

එකුව 13 16 

 * උසස්ී් මේ මාරුී් ලබා ඇේ. 

 

7.4.  අභයතේර උසස්ී ් මේ ේන දුරිත ඉවේ ී් 

පරර ේන දුර රසු ේන දුර සංඛ්යාව 

නිරයෝජය අධයක්ෂ (මුදල්) ප්රධාන අභයන්වතර විගතණක 1 

ගතස් නඩේුකරු උදයාන සුළු පරිපාලක 2 

තවාන්වකරු උදයාන සුළු පරිපාලක 1 

පේරේෂණ උපසහකාර උදයාන සුළු පරිපාලක 1 

කේකරු උදයාන සුළු පරිපාලක 5 

කේකරු පේරේෂණ උප සහකාර 1 

කේකරු ගතාස්ු අයකිරීරේ සහකාර 2 

මුරකරු ගතාස්ු අයකිරීරේ සහකාර 1 

රල්බල්කරු ගතාස්ු අයකිරීරේ සහකාර 1 
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8.  කාතමය මණ්ඩල පුහුණුව සහ හැකියාව පගාඩන දැංීම 
 
 

8.1. කාතමය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩසටහත (විපද්භයය) 
 

අංකය වැඩසටහන ද රට කාල සීමාව විපද්භශගේ වූ නිලධාරීත 

1.  

සංයුක්ත ශාක වේීකරණය 
හා හඳුනාගතැනීම සහ ක්රෂ්ත්ර 
ගතරේෂණ නිපුණතා පිළිබඳ 
පාඨමාලාව 

එංගතලන්වතය 
2016 වේෂරේ 
සැේතැේබේ 
12-23 

නදීකා ගුණවේධන මිය 
කාේය භාර නිලධාරි 
ජාික ශාඛ්ාගතාරය 

2.  
උද්භිද උදයාන සංවේධනය 
හා කළමනාකරණය පිළිබඳ 
පුහුණු පාඨමාලාව 

චීනය 

2016 වේෂරේ 
සැේතැේබේ 
08 - ඔක්රතෝබේ 
07 

අචලා අේතනායක මිය 
නිරයෝජය අධයක්ෂ 
රේරාරදණිය රාජකීය 
උද්භිද උදයානය හා 
එේ.එේ.ඩී.රජ්. 
රස්නාරේන මහතා 
සහකාර අධයක්ෂ 
ගතේපහ උද්භිද 
උදයානය 

3.  

රගතෝලීය මි විදයාේමක 
වැදගතේ වු ප්රරද්භශ /උදයාන 
කළමනාකරණය පිළිබඳ 
පුහුණු පාඨමාලාව 

මැරල්සියාව 
2016 වේෂරේ 
මැයි 
16 -21 

එේ.සී.වික්රමසිංහ 
මහේමිය සහකාර 
අධයක්ෂ ගතේපහ උද්භිද 
උදයානය 

 

8.2 කාතමය මණ්ඩල සඳහා රැවැේවූ පදරාතමේප්තුමය පුහුණු වැඩසටහත (පද්භයය) 

අංකය වැඩසටහන ද දින දය 
රැවැේවු 

ස්ථාන දය 

ඉලක්කගේ 

කණ්ඩායම 

1.  
ආකල්ප වේධන පුහුණු 
වැඩසටහන 

2016.01.25 
අධයාපන පුහුණු 
මධයස්ථානය, 
රේරාරදණිය 

උදයාන කණිෂ්ඨ 
රස්වක මහේම 
මහේමීන්ව 

2.  කළමනාකරණ දක්ෂතා 
වේධනය පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහන 

2016.09.26 
අධයාපන පුහුණු 
මධයස්ථානය, 
රේරාරදණිය 

රා.ක.ස.නිලධාරී
න්ව හා ඒකක 
ප්රධානීන්ව 

3.  
සුළු පරිපාලක නිලධාරීන්ව සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන 

2016.10.11 
අධයාපන පුහුණු 
මධයස්ථානය, 
රේරාරදණිය 

සුළු පරිපාලක 
නිලධාරීන්ව 12 

4.  
කාේයාලයීය කළමනාකරණ 
පුහුණු වැඩසටහන 

2016.11.24 
2016.11.25 

අධයාපන පුහුණු 
මධයස්ථානය, 
රේරාරදණිය 

රා.ක.ස.නිලධාරී
න්ව හා ඒකක 
ප්රධානීන්ව 

5.  
සංීත රසාස්වාදන වැඩසටහන 2016.11.25 

අධයාපන පුහුණු 
මධයස්ථානය, 
රේරාරදණිය 

සියම ම නිලධාරී 
මහේම 
මහේමීන්ව 

6.  
රියදුරු පුහුණු වැඩසටහන 2016.12.09 

අධයාපන පුහුණු 
මධයස්ථානය, 
රේරාරදණිය 

රියදුරු මහුන්ව 
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8.3. කාතමය මණ්ඩල නිලධාරීත බාහිර ආයේන ද පවතිත ලද පුහුණු (පද්භයය) 

 

 

 

 

9. 2017 වතමෂය සදහා අන දාගේ සැලැස්ම 
 

වයාරතති න දාමය 

ප්රතිරාදන ද 

අවශයේාවය 

(රු. මි.) 

අරමුද් මූලාශ්රය 

මිරිජ්ජවිල වියළි කළාපීය උද්භිද උදයාන දය 
  

නව ආේපන්වන, කාේයාලීය උපකරන හා 
යන්වරත්රෝපකරණ මිලදී ගතැනීම හා අළුේවැඩියා කටයුු 

1.3 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ශාක ප්රචාරණ කටයුු සදහා අවශය විදයාගතාරයක් සහ 
බීජ කාමරයක් ස්ථාපිත කිරීම 2 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නව කාේයාලය, කුඩා ශාකාගතාරයක් , සාකච්ඡා 
කාමරයක්, පුස්තකාලයක් සමගත නරඹන්වනන්ව සඳහා 
මධයස්ථානයක් දකුණු රදාරටුව අසල ඉදිකිරීම  

14 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

දකුණු රදාරටුව අසල ගිේහාන නිවාස 02 ක් ඉදිකිරීම 5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

මල්වගතා ප්රදේශන මධයස්ථා නයක් ස්ථාපිත කිරීම 5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

පිරිමින්ව හා කාන්වතාවන්ව සදහා තනිකඩ නිලනිවාස 
සංකීේණයක් පිහිටුීම 

9 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අභයන්වතර මාේගත පද්භධිය සංවේධනය කිරීම 10 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

පැළ රරෝපණ වැඩසටහන හරහා ශාක එකුන්ව  
වැඩිදියුණු කිරීම, ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණ වැඩසටහන්ව 
ක්රියාේමක කිරීම 

4 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ශාක නාම රල්බල්, විරශ්ෂ ශාක පිළිබඳ විස්තරාේමක 
රල්බල් සවි කිරීම 

1 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අංකය වැඩසටහන ද දින දය 
සහභාගි වූ 

ගණන ද 
පස්වා ගණය 

1.  ආකල්ප හා හැකියා වේධන 
පුහුණු වැඩසටහන 

2016.02.03 01 
ශ්රී ලංකා පරිපාලන 

රස්වය 

2.  රාජය රල්ඛ්න කළමනාකරණ 
සහ සංරක්ෂණය පිළිබද එක්දින 
වැඩමුළුව 

2016.03.17 01 සංවේධන නිලධාරි 

3.  නිවාඩු ලිපිකරුවන්වරේ කාේය 
භාරය 

2016.05.16 01 
කළමනාකරණ 
සහකාර රස්වය 

4.  
වයාපෘි සේපාදනය හා සැලසුේ 
කිරීම 

2016.06.16 
2016.06.17 

2016.06.20 

02 
ශ්රී ලංකා තාක්ෂණ 

රස්වය 

5.  
රජරේ ප්රසේපාදන ක්රියාවලිය 2016.07.04 02 

කළමනාකරණ 
සහකාර රස්වය 
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වයාරතති න දාමය 

ප්රතිරාදන ද 

අවශයේාවය 

(රු. මි.) 

අරමුද් මූලාශ්රය 

ඉඩේ වැඩිදියුණු කිරීේ කටයුු සහ අරනකුේ නඩේු 
කටයුු  

7 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

විධිමේ උදයානය සංවේධනය 6 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

දකුණු රදාරටුව අසල රථගතාල පිහිටුීම 5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නිලනිවාසය, කාේය මණ්ඩල උපරයෝගිතා 
රගතාඩනැගිල්ල   ස්ථාපිතකර නිම කිරීම 

3 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

රසවන  ගතෘහයක් පිහිටුීම 3 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 75.3  

ඉලුක්ඕවිට පේේ කලාපීය උද්භිද උදයාන දය   

නව ආේපන්වන, කාේයාලීය උපකරණ හා 
යන්වරත්රෝපකරණ මිලදී ගතැනීම හා අළුේවැඩියා කටයුු 

1.7 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

කාේයාල රගතාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම - 1වන අදියර 5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නව වැසිකිළියක්  ස්ථාපිත කිරීම 2 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

රබෝට්ටු අංගතනයක් ඉදි කිරීම 2 උද්භිද උදයාන භාරය 

ගිේහාන නිවාස 02ක්  ස්ථාපිත කිරීම  2 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 
පැළ රරෝපණ වැඩසටහන හා ශාක එකුන්ව  වැඩි 
දියුණු කිරීම, ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණ වැඩසටහන්ව 
ක්රියාේමක කිරීම  

0.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ශාක නාම රල්බල්, විරශ්ෂ ශාක පිළිබඳ විස්තරාේමක 
රල්බල් සවි කිරීම 

0.1 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

පානීය ජල පද්භධියක් ස්ථාපනය කිරීම - 2වන අදියර 0.4 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ඉඩේ වැඩිදියුණු කිරීේ කටයුු සහ අරනකුේ නඩේු 
කටයුු 

7.85 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

උදයානරේ ආරක්ිත වැට ඉදිකිරීම 4.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

රසවන  ගතෘහයක් පිහිටුීම 1.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 27.55  

පහන දරේපගාඩ උද්භිද උදයාන දය, ග්රහ   

නව ආේපන්වන, කාේයාලීය උපකරණ හා 
යන්වරත්රෝපකරණ මිලදී ගතැනීම හා අළුේවැඩියා කටයුු 

1.9 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ක්රෂ්ත්ර කේකරුවන්ව සඳහා රස්වා ඒකකයක් පිහිටුීම 4 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නව ගතරාජයක් ඉදිකිරීම 2 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

සූේය බල ශක්ි ඒකක ස්ථාපිත කිරීම 1.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

පැළ රරෝපණ වැඩසටහන හා ශාක එකුන්ව වැඩි දියුණු 
කිරීම, ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණ වැඩසටන්ව ක්රියාේමක 
කිරීම   

1 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ශාක නාම රල්බල්, විරශ්ෂ ශාක පිලිබඳ විස්තරාේමක 
රල්බල් සවි කිරීම 

0.25 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අභයන්වතර මාේගත පද්භධිය සංවේධනය කිරීම 1 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ඉඩේ වැඩිදියුණු කිරීේ කටයුු සහ අරනකුේ නඩේු 
කටයුු 

2.5 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 
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වයාරතති න දාමය 

ප්රතිරාදන ද 

අවශයේාවය 

(රු. මි.) 

අරමුද් මූලාශ්රය 

ජල සැපයීේ පද්භධිය යාවේකාලීන කිරීම 0.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ඕකිඩ් නිවාසය ස්ථාපිතකර නිම කිරීම  5 උද්භිද උදයාන භාරය 

උදයානරේ ආරක්ිත වැට පිළිසකර කර නිමකිරීම 3 උද්භිද උදයාන භාරය 

අේතනගතම  ඔය හි ඉවුර සංරක්ෂණය 7 උද්භිද උදයාන භාරය 

රගතාඩනැගිලි සහ විවිධ ආකෘතීන්වරේ අළුේවැඩියා 
කටයුු 

3 
උද්භිද උදයාන භාරය 

උදයානරේ මල් ආකෘි සැකසීම 2 උද්භිද උදයාන භාරය 

ශාක පිළිබද රතාරුරු මහජනතාවට ලබා දීම 0.5 උද්භිද උදයාන භාරය 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 35.15 
 

ගපතවේේ වන ද ඖෂධ උදයාන දය    

නව ආේපන්වන, කාේයාලීය උපකරණ හා 
යන්වරත්රෝපකරණ මිලදී ගතැනීම 

0.6 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

පැළ නිෂ්පාදනය සදහා රසවන ගතෘහයක් ඉදිකිරීම 0.7 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නරඹන්වනන්ව සඳහා පානීය ජල කරාම හා බංකු සථ්ාපිත 
කිරීම 

0.5 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

වැහි ජලය එක්රැස් කරන ස්ථාන ඇිකිරීම 0.4 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

සූේය බල ශක්ි ඒකක ස්ථාපිත කිරීම 1.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

පැළ ගතෘහය සථ්ාපිත කිරීම 2.3 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

උදයාන රස්වකයින්ව සඳහා ක්රෂ්ත්ර කාේයාලයක් ඉදි 
කිරීම 

1.5 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ශාක පිළිබද රතාරුරු මහජනතාවට ලබා දීම 0.3 උද්භිද උදයාන භාරය 

ශාකාගතාර කටයුු සංවේධනය 0.8 උද්භිද උදයාන භාරය 

පැළ රරෝපණ වැඩසටහන හා ශාක එකුන්ව වැඩි දියුණු 
කිරීම,  ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණ වැඩසටන්ව ක්රියාේමක 
කිරීම 

1 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ශාක නාම රල්බල්, විරශ්ෂ ශාක පිළිබඳ විස්තරාේමක 
රල්බල්, නාම පුවරු සවි කිරීම 0.25 

ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ඉඩේ වැඩිදියුණු කිරීේ, ඖෂධ වගතාව පුළුල් කිරීේ 
කටයුු සහ අරනකුේ නඩේු කටයුු 

1.75 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

ජලජ ශාක එකුවක් ස්ථාපිත කිරීම සදහා රපාකුණු 
02ක් සෑදීම 

0.75 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 12.35  

හක්ගල උද්භිද උදයාන දය   

රගතාඩනැගිලි, නිලනිවාස, යන්වරත්රෝපකරණ සහ වාහන 
අළුේවැඩියා කටයුු  

0.6 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නව ආේපන්වන, කාේයාලීය උපකරණ හා 
යන්වරත්රෝපකරණ මිලදී ගතැනීම 0.4 

ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

වැසිකිළි පද්භධි සඳහා පල්රදාරු වලක් ඉදිකිරීම 1 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

 වැසිකිළි 2ක කටයුු නිම කිරීම  2 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 
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වයාරතති න දාමය 

ප්රතිරාදන ද 

අවශයේාවය 

(රු. මි.) 

අරමුද් මූලාශ්රය 

උදයානරේ ආරක්ිත වැට ඉදිකිරීම 3 උද්භිද උදයාන භාරය 

නිලනිවාස  ඉදිකිරීම 9 උද්භිද උදයාන භාරය 
අභයන්වතර මාේගත පද්භධිය සංවේධනය කිරීම 5 උද්භිද උදයාන භාරය 

කසළ කළමනාකරණ පද්භධියක් ස්ථාපිත කිරීම 2 උද්භිද උදයාන භාරය 

පැළ රරෝපණ වැඩසටහන හා ශාක එකුන්ව  වැඩි 
දියුණු කිරීම , ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණ වැඩසටහන්ව 
ක්රියාේමක කිරීම 

1 
උද්භිද උදයාන භාරය 

ශාක නාම රල්බල්, විරශ්ෂ ශාක පිලිබඳ විස්තරාේමක 
රල්බල්, නාම පුවරු සවි කිරීම 

0.5 
උද්භිද උදයාන භාරය 

ශාක පිළිබද රතාරුරු මහජනතාවට ලබා දීම 1 උද්භිද උදයාන භාරය 
ඉඩේ වැඩිදියුණු කිරීේ කටයුු සහ අරනකුේ නඩේු 
කටයුු 

12.5 
උද්භිද උදයාන භාරය 

රථගතාලක් ඉදිකිරීම 7 උද්භිද උදයාන භාරය 

උදයානයට ඇුළුවිරේ රේට්ටුවක් ඉදිකිරීම  3 උද්භිද උදයාන භාරය 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 48 
 
 

පේරාපදණිය රාජකීය උද්භිද උදයාන දය   

රගතාඩනැගිළි, නිලනිවාස, යන්වරත්රෝපකරණ සහ වාහන 
අළුේවැඩියා කටයුු  

6.8 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නව ආේපන්වන, කාේයාලීය උපකරණ හා 
යන්වරත්රෝපකරණ මිලදී ගතැනීම 1.5 

ඒකාබද්භධ අරමුදල්/ 
උද්භිද උදයාන භාරය 

ස්ථාපිත පැළ ගතෘහරයහි අභයන්වතර ශාක සැලැසම් 
ස්ථාපිත කිරීම 1.5 

උද්භිද උදයාන භාරය 

මා ඔය ජල සැපයීේ පද්භධිය යාවේකාලීන කිරීම 2 උද්භිද උදයාන භාරය 

අභයන්වතර මාේගත පද්භධිය වැඩිදියුණු කිරීම 4 උද්භිද උදයාන භාරය 

උදයානරේ වීව වායු ඒකකයක් සමඟ කසළ 
කළමනාකරණ පද්භධියක් ස්ථාපිත කිරීම 

2.5 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

කැෆරට්රියා හි ජල අපවහන පද්භධියක් ස්ථාපිත කිරීම 3 උද්භිද උදයාන භාරය 

ඉඩේ වැඩිදියුණු කිරීේ කටයුු සහ අරනකුේ නඩේු 
කටයුු 

5 
උද්භිද උදයාන භාරය 

පැළ රරෝපණ වැඩසටහන හා ශාක එකුන්ව  වැඩි 
දියුණු කිරීම , ශාක විතැන්ව සංරක්ෂණ වැඩසටන්ව 
ක්රියාේමක කිරීම 

1.175 
උද්භිද උදයාන භාරය 

ශාක නාම රල්බල්, විරශ්ෂ ශාක පිලිබඳ විස්තරාේමක 
රල්බල්, නාම පුවරු සවි කිරීම 

1 
උද්භිද උදයාන භාරය 

ශාක පිළිබද රතාරුරු මහජනතාවට ලබා දීම 1 උද්භිද උදයාන භාරය 

නිලනිවාසය ස්ථාපිතකර නිම කිරීම 6 උද්භිද උදයාන භාරය 

රථගතාලක් ඉදිකිරීම 1 උද්භිද උදයාන භාරය 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 36.475 
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වයාරතති න දාමය 

ප්රතිරාදන ද 

අවශයේාවය 

(රු. මි.) 

අරමුද් මූලාශ්රය 

අධයාරන ද හා පුහුණු මධයසථ්ාන දය   

මි අලංකරණ ක්රමරේද පිළිබදව ජත්රමාසික සහික 
පත්ර පාඨමාලාව පැවැේීම  0.25 

උද්භිද උදයාන භාරය 

මි දේශණ සංවේධන සහකාර රලස ජාික වෘේතීය 
සුදුසුකේ සහිකය - මට්ටම 4 (NVQ- level 4)  ලබා 
රදන එක් අවුරුදු ඩිේරලෝමා පාඨමාලාව සදහා සිසුන්ව 
බදවා ගතැනීම  

0.25 

උද්භිද උදයාන භාරය 

මධයස්ථානරේ ජලඅපවහන පද්භධිය වැඩිදියුණු කිරීම 2.5 උද්භිද උදයාන භාරය 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 3  

ම් වගා සංවතමධන ද වැඩසටහන ද   

පේරේෂණ සහ සංවේධන ක්රියාකාරකේ සහ මල් වගතා 
සංවේධන අංශරේ පේරේෂණගතාර වල විවිධ නඩේු 
කටයුු 

8 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

මල්වගතාව සේබන්වධව අේ පත්රිකා, පුවේ පත්රිකා 
ප්රකාශයට පේකිරීම 

1 
උද්භිද උදයාන භාරය 

වගතා කරුවන්වරේ හැකියා ධාරිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම 
සදහා පුහුණු වැඩසටහන්ව පැවේීම 2 

උද්භිද උදයාන භාරය 

 මල් ප්රදේශන/ ප්රවේධන වැඩසටහන්ව සංවිධානය කිරීම 1 උද්භිද උදයාන භාරය 

රැස්ීේ වලට සහභාී  ීම සහ පැළ  තවාන්ව 
කළමනාකරණය සදහා පැළ තවාන්ව වල සංචාරය සහ 
උපරදස් සැපයීම සහ වගතා කරුවන්ව සදහා රසසු සහාය 
ලබාදීම 

2 

ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

්රවය සැපයීම මගින්ව  වගතා කරුවන්වට සහාය ලබා දීම 10 උද්භිද උදයාන භාරය 

පැළ තවාන්ව සහ වැවිලි ප්රරද්භශ දියුණු කිරීම 5.5 උද්භිද උදයාන භාරය 

පැළ විකිය ම සහ සිටුීම සඳහා අවශය ්රවය මිළදී 
ගතැනීම 

3 
උද්භිද උදයාන භාරය 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 32.5 
 

ජාතික ශාකාගාරය   

පේරේෂණ ක්රියාකාරකේ, ශාක ගතරේෂණ කටයුු සිදු 
කිරීම 

2 
උද්භිද උදයාන භාරය 

ජාික ශාකාගතාරරේ නිදේශක එකුන්ව යාවේකාලීන 
කිරීම හා විවිධ නඩේු කටයුු 

4 
උද්භිද උදයාන භාරය 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 6  

මීගලෑව හරිේ පියස පුහුණු මධයස්ථාන දය    

මිමිරේ ඇි පැරණි රගතාඩනැගිලි අළුේවැඩියාව 3 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නව ගතෘහ භාණ්ඩ මිලදී ගතැනීම 0.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

පැළ තවාන්ව සහ වැවිලි ප්රරද්භශ දියුණු කිරීම 1.5 ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 5 
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වයාරතති න දාමය 

ප්රතිරාදන ද 

අවශයේාවය 

(රු. මි.) 

අරමුද් මූලාශ්රය 

ප්රධාන ද කාතමයාලය   

ප්රධාන කාේයාලරේ පහසුකේ වැඩිදියුණු කිරීම 10.725 උද්භිද උදයාන භාරය 

පුහුණු වැඩසටහන්ව 
7.5 

උද්භිද උදයාන භාරය/ 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

රගතාඩනැගිලි, නිලනිවාස, යන්වරත්රෝපකරණ සහ වාහන 
අළුේවැඩියා කටයුු  

0.4 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

නව ආේපන්වන, කාේයාලීය උපකරණ හා 
යන්වරත්රෝපකරණ මිලදී ගතැනීම 

0.1 
ඒකාබද්භධ අරමුදල් 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 18.725 
 

අවශය මුලු ප්රතිරාදන ද 300.05  

 

 


