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1.මල් ආශ්රිත නලමු ලයළඳළර 

1.1ශෆඳින්වීම 
ලහ, තුන් ලභන් ලනො ජරඹ, හතඹ වහ උඳසතය රඵහදීභ භත ර්ධනඹ වහ 

ඳළළත්භ තීයණඹ ය නී. ලහඹ  රඵහ ලදන උඳසතය ලනස කිරීභ භඟින්, 

ේඳහදු කිරීභ භඟින්, ආලරෝඹ ඳහරනඹ භඟින් ලහලේ විවිධ ර්ධන විරහලඹන් 

රඵහත වළකි ලව්. ලම් ලනසම් ර  ඉතහ ඳවසුලන් රේශ වළකි ලහ 

වඳුනහලන ඳරියඹ වහ උඳසතය ආදී අලනේ හධ ලනස කිරීභ භඟින් 

ලෞන්දර්ඹහත්භ ටිනහභේ රඵහත වළකිඹ. ලභභ ලෞන්දර්ඹහත්භ ළළසභ 

වහ මිර තීයණඹ ය එඹ ලශඳර  ඉදිරිඳත් කිරීභ  වළකිඹහ ඳතී. 

භල් ආශ්රිත යහඳහය ආයම්බඹ ජහති උද්ද ද උදයහන ලදඳහර්තලම්න්තු ඹ ලත් එේ 

දවස නභසිඹ ණන් ර සි  ඇයඹිණි. ජර්භන් යජලේ අනුග්රවඹ ඹ ලත් භල් ආශ්රිත 

යහඳහය ර  හණිජභඹ ඳදනභේ 1970 දලලේ සි  ඇයඹිණි. 1980 දලඹ 

ඳභණේ න වි  විෘත ආර්ථිලඹහි උණුසුභත් භඟ භල් හ ආශ්රිත නිසඳහදන 

ය   රහ ඒභත් භල් හ කිරීභ යහඳහයඹේ ලර විලද්ල විනිභඹ ඉඳමභ අයමුණු 

යලනත් ආයම්බ විඹ.  

භෆත හරලේ දී ලරො තුශ භල් හ සිඹඹ  වඹ හර්ෂි ර්ධන ලව්ඹකින් 

ර්ධනඹලව්. භල් අඳනඹනලඹන් ප්රමු ය ල් න්ලන් යුලයෝපීඹ ය ල්ඹ. 

එලභන් භ අප්රිහනු භවද්වීඳලඹහි ය ල් රද සුළු ර්ධන ලව්ඹේ හිත භල් 

හ ර්භහන්තඹ ක්රිඹහත්භ න්ලන් ඒ වහ ප්රලසත ඳහරිරි තත්ඹේ 

ලනොභළති හතහයණඹේ තුරයි.  

ලරෝ භල් ලශහලභන් 50% ළප භල්  න අතය, භල් ඳළශ යහඳහය 

41% අඹේ අත්ඳත් යනී. ඉතිරි අඹන් භල් හ වහ විසිතුරු ඳළර යහඳහයඹ 
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විසින් අත්යලන ඇත. විසිතුරු භල් ආනඹනඹ යන ය ල් අතය ජර්භනිඹ ( 

22% ) ද, ඇභරිහ එේත් ජනඳදඹ ( 15% ) ද, ප්රංලඹ ( 10% ) ද, එේත් 

යහජධහනිඹ ( 10% ) ද. ලනදර්රන්තඹ ( 9% ) ප්රධහන ලව්. භසථ භල් 

ර්භහන්තලේ  50%  ලො ේ ලනදර්රන්තඹ අඹත් යලන ඇත. 

ලනදර්රන්තඹ තභ යලේ නිසඳහදිත භල් ඳභණේ ලනො ලනත් ය ල් ලින් 

ආනඹනඹ ලො  ප්රතිඅඳනඹනඹ ද සිදු යයි. ලභන් තත්ඹේ තුශ ්රී රංහලව් 

භල් අඳනඹනඹ ලරෝ භල් ලශහලභන්( 0.1% )අඹේ නී(EDB,2017)  

1.2.ඳසුබිම 
     ශ්රි රංහලව් භධය හර්ෂි ජනවනඹ මිලිඹන 21.9ේ ලව් (2020 භව ඵළංකු 

හර්තහ) ඉන් සත්රී ප්රතිලතඹ 53.2ේ ද පුරු ප්රතිලතඹ46.8ේ ද ලව්. (භව ඵළංකු 

හර්තහ 2020) ේ ලව්. භසත ශ්රභ ඵරහඹ 8,466,606 (ශ්රභ ඵර ීකේණ  

හර්තහ 2020) ද න අතය ඉන් පිරිමි ශ්රභ ඵරහඹ  5,598,004 වහ සත්රීන් 

2,868,602 කි. භසථ රැකිඹහ නියුේතිඹ ප්රතිලතඹ 94.5% ේ ලව්.පුරු රැකිඹහ 

නියුේතිඹ 96% ේ ද සත්රී රැකිඹහ නියුේතිඹ 91.5 %ේ ලව්. රැකිඹහ වියුේත පිරි 

(2020 දී) 467,513 ේ ලව්. විරැකිඹහ ප්රතිලතඹ 5.5% ේ ලව්. එලේභ කිසිඹම් 

රැකිඹහේ, අධයහඳනඹේ, පුහුණුේ ලනොරඵන ඹ අවුරුදු 15ත් 24 අතය පිරි 

685,424 ේ ද සිටිති(2020 හර්ෂි ශ්රභඵර ීකේණ හර්තහ).එලේභ ය 

2020දී ඳ න්ත් ලොවිඩ් ංතලේ ඵරඳෆභ ලවේතුලන් ආර්ථිඹ සිඹඹ  3.6 

ඳවත ළටීභේ ඳසු ංතලේ න ලප්රබ්ද ඳළතිරීභේ තිබුනද භසථ ආර්ථි 

ර්ධන ලව්ඹ 2021 ලර්දී සිඹඹ  3.7ේ විඹ.ලභහිදී ෘෂි ර්භහන්ත,ර්භහන්ත 

වහ ලේහ ඹන අංල 3න්භ ර්ධනඹේ සිදුවුනි. ෘෂි හර්මි අංලඹ 2020 ලර්දී 

සිඹඹ  2.2කින් ඳවත ළටුනු අතය ෘෂි හර්මි  යුතුර එතුර අඹ 2021 

ලර්දී සිඹඹ  2.0   ර්ධනඹේ හර්තහ යන රදී(භවඵළංකු හර්තහ,2021). 

්රී රංහලව් විලද්ල ලශහභ ළරකීලම්දී 2021 ර්ලේදී අඳනඹන ටිනහභ 

එ.ජ.ල ොරර් මිලිඹන 12499 න අතය ආනඹන ටිනහභ එ.ජ.ල ොරර් මිලිඹන  
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20,637 ලම් අනු ලශලලේලේ හිඟඹ එජ ල ොරර්මිලිඹන 8139 ේවිඹ(භව ඵළංකු 

හර්තහ 2021).ලම් අතය ලරෝ භල් යහඳහයලඹන්  ්රී රංහලව් භල්යහඳහය 

ලො  සිඹඹ  0.1 කි. භල් යහඳහයලඹන් 2016 ලර්දී එ.ජ. ල ොරර් මිලිඹන 

13.63ේ ්රී රංහ උඳඹහ ඇත. 2012සි  2016 ය දේහ ්රී රංහලව් භල් 

ර්භහන්තලේ හර්ෂි ර්ධන ලව්ඹ 5.21ේ විඹ (EDB,2017). ඒ අනු ලභභ 

ේලේත්රඹ තත් දියුණු ශ වළකි ලභන්භ විලද්ල විනිභඹ ඉඳමභ වහ දියුණු ශ 

යුතු ේලේත්රඹකි.   

භල් ර් අඳ ජීවිතලේ විවිධ අසථහන් වහ බහවිතහ ලව්.  

•විහව භංර උත් 

•උඳන්දින උත් 

•නිහ ඵහහිය වහ අබයන්තය අරංයණඹ 

•ථි ලම්ඹේ ළසීලම්දී 

•ලඳොල්ලතල් ඳවන් අරංයණ 

•අභංර අසථහදී 

ලභළනි අසථහරදී ජහති ආම්,කුරලේදලඹන් ලතොය ළභ ලදනහභ භල්බහවිතහ 

කිරීභ ලඳොදුව රේණඹකි. 

විලලේලඹන් භල් ඳළශඳිභ ද්රවි  හන්තහන් රන්ලන් බහයභත් ඵේ ලරඹ. 

ටිනහ මින් යුතු භල් ලන තත් අඹ එතු කිරීභ ලරෝලේ ෆභ ය භ 

ඳහලවේ  සිදුලව්. භංර උත් වහ නිර්භහණ රුන් විසින් විවිධ වළ ඹන්  

අනු භල් ශම ස යනු රඵයි. ඳරිවයණඹ යන ලව්රහ ,ඳහරිලබෝගි 

ළභළත්ත, ඇඳුම්ර ර්ණඹ, ආබයණ ර ර්ණඹ ඹන හධ ළරකිල්ර  ලන 

භල්ශම නිර්භහණඹ යනු රඵයි.  
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ඕකිඩ්, හලන්න්,ලයෝ,ඇන්තරිඹම්, ලිලී ලශදහභ වහ න භල් අතය ප්රධහන 

තළනේ නී.ඊ  අභතය විසිතුරු ලහ ඳත්රද ලව්. ළඩිභ ඉල්ලුභේ ඇති භල් අතය 

ඕකිඩ්, හලන්න්, ලිලී, හඩ්නිඹහ, ඇන්තරිඹම් වහ ලයෝ ර් ඳතී. 

්රී රංහලව් භල් ආශ්රිත නිසඳහදන ර්භහන්තලේ නතභ ප්රනතහඹ ඵඳුන්ත භල් 

වහ විසිතුරු නිසඳහදනඹ ර්භහන්තඹයි. ලභභ ේලේලත්රඹ ලව්ලඹන් යහේත 

ලමින් ඳතින අතය, නිර්භහඳයින්ලේ නලෝත්ඳහදන වහ නවීයණ වළකිඹහ 

අනු අඹ එතුර යහඳහයඹේ ලර ඵඳුන්ත කු හ භල්ඳළර වහ විසිතුරු ඳළර 

ර්භහන්තඹ ලව්ලඹන් යහේත ලමින් ඳතී. 

ලභභ අධයඹනලඹදී ඵඳුන්ත භල් වහ විසිතුරුඳළර ර්භහන්තඹ පිළිඵ අධහනඹ 

ලඹොමුලලයන අතය තදුය ත් යහඳහයඹ ජනතහ අතය ප්රචලලිත කිරීභ  ඇති 

ඉ ප්රසථහ වහ ඳහරිරි ළදත් භ රහඵරහ ලභභ යහඳහරි ේලේත්රඹතුර 

ආලඹෝජනඹ  න යහඹයින් වහ ආලඹෝජයින් ෛධර්ඹභත් යනු රළලබ්.  

1.3 මල් ශළ විසිතුරු ඳෆ ව්යළඳළරයක් ලව  
ඳළර ඵඳුන්ත කිරීභ ලරො තුර ආයම්බන්ලන් ක්රි.ප 2000 ඈත අතීතලේ 

ඊජිේතුලව් සි ඹ(Wikipedia,2022). එතළන් ඳ න් විවිධහහයලඹන් විතහලනඹ වී 

එභ ක්රභඹ ලරොතුර බහවිතහලව්. ඒ අනු අඳ රන ලභභ යහඳහයඹ භල් ආශ්රිත 

න උඳලඹෝගි යහඳහයඹේ ලර 2020 ර්ලඹන් ඳසු ආයම්බ විඹ.ලභභ 

යහඳහයලේදී ලඵොලවෝවි  ඖධීඹ වහ භල් ඳළරර් ලඹොදහනී. එලේභ අරංහය 

ඳත්ර හිත ඳළරර් ද බහවිතහ ලව්. 

භල් ඳළර අලරවි කිරීලම්දී ද අරංහයත් ලර ළසීභ අලය ලව්. ඒවහ 

ලොහුඵඳුන්, සිලභන්ති ඵඳුන්, භළටි ඵඳුන්, ේරහසටිේ ඵඳුන්, ලයමිේ ඵඳුන් 

ඹනහදිඹ බහවිතහ ලලර්. හණිජ ලලඹන් ළරකිඹ යුතු ටිනහ භේ ඵඳුන්ත 

ඳළර වහ හිමිලව්. ඒ භේනිහදඹත් ඳවසුලන් තත් සථහනඹේ  යහ ලන 

ඹෆභ  වළකිවීභයි. භූමි අරංයණඹ  ඵඳුන්ත ඳළර ලඵලවවින් බහවිතහ ලව්. නිහ 
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, හර්ඹහර, ලවෝ ල් , හේපු ංකීර්ණ වහ ලනත් විවිධ හර්ඹඹන් වහ ඵඳුන් ත 

ඳළර බහවිතහ යයි. ජනවනඹ ළඩිවීභ, විෘත අහලඹන් ලනොභළති වීභ ඹන 

ලවේතුන් භත ලභභ ඵඳුන්ත ඳළර අලයතහඹ ළඩිවී ඇත. 

1.4 බඳුන්ගත ඳෆ භළවිතලේදී වෆකිය යුතු කරුණු 
•ඵඳුන්ත ඳළර ළරකීලම් දී නිලස තුර තළබීභ  සුදුසු ඳළර දිහ හරලේදී 

ආලරෝඹ භනහ රළලඵන සථහනඹ තළබිඹ යුතුඹ. ජරඹ ලඹදීලම්දී දිලීය ආහදන 

ඳළමිණිඹ වළකි නිහ නිතයභ ජරඹ ලඹොදන්ලන් නළත. ඳලහි ලතත ඵ 

ඇඟිල්රකින් ඳරීේහය ප්රභහණත් ඳරිදි ජරඹ ලඹොදයි. ලභහිදී ජරඹ පි ත  

හන්දු විඹ වළකි නිහ ඵඳුලන් ප්රභහණඹ   හ සල්ඳඹේ විලහර සිදුරු යහිත 

ඵඳුනේ තුර  ඵවහ තඵයි. ඳළරඹ න ත්තු කිරීලම්දී විඹලරන ඳත්ර වහ ලෝටු ළඵලි 

ඇතින අසථහරදීභ ඉත් රයුතුඹ. 

• ඵඳුන් ත ඳළර මිරදී ත් විභ නිලසතුර තඵන්ලන් නළත. ඒ වහ 

එභ ර්ඹකින් ඳළර      ලදේ තඵහ ළනීභ සුදුසුඹ. එවි  ති ලදකින් 

ලද  ඳභණ නි තුර  වහ ඉන් එලිඹ  ළනීභ සුදුසු ඹ.  

• එහිදී එේ ඳළරඹේ නි තුර තිලඵන වි  අලන නිසින් එලිලේ 

ආලරෝඹ රළලඵන   සථහනඹ තඵහ ඳළරලේ ර්ධනඹ ප්රලසථ තඵහ ත 

වළ. 

• ලඳොලවොය ලඹදීලම්දි සුදුසු ර්ලේ ලඳොලවොයේ ලන නිසින් පි ත දී ඒහ 

ලඹදීභ සිදු ලලර්.  • ඳළරර  සර්ඹහලරෝඹ ලද  ඇදවීඹහභ ළරළේවී 

ඹළභ  සර්ඹහලරෝඹ රළලඵන ලදසින් ඉත  ඵඳුන යළවිඹ යුතුඹ. 

• හයුභනඹ ය ඇති හභයර තළබීලම්දී හයුීකයණඹ ඍජු 

ලඹොමුලනොන ඳරිදි ඳළර ඵඳුන් සථහන තයයි. 

       • දීේතිභත් ර්ණ හිත ඳළර ආලරෝඹ ලවොඳින් ළල න තළන්ර තඵයි.  
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භල් වහ ළප භල් ළසීභ ලම් නවි  ්රී රංහ තුර  ප්රචලලිත වී ඇති යහඳහයඹකි. 

ඉන් ඔබ්ඵ  ලොස ත දුය ත් එඹ  අඹ එතු කිරීභේ ය නිර්භහණශීලි ලර 

ලශඳර අසථහේ අත්ඳත් ය ළනීභ  භවය යහඹඹන් උත්හව ලන 

ඇත.භල් ඳළර වහ ඖධීඹ ඳළර උඳලඹෝගී යලන ඒහ අරංහයලර 

ඇසුරුම්ය උත් අසථහ රදී පිරිනභන තිළිණ ළසීභ ලභභ යහඹඹන් 

සිදුයයි. එභ තිළිණ විවිධ මිර ණන් ලින් යුේත ලව්.   

 

1.5.සිද්ධි අධ්යයනය වශළ  ලතෝරළ ගත් වම්ඳත් දළයකයන් ශළ 

ආයතනයන් 

වම්ඳත් 

දළයකත්ලය 

නිහඳළදන      ලලෂ 

නළමය 

ලිපිනය දුරකථන 

අංකය 

1.නිලහන්ති 

ලිඹනලේ 

ේරහන්ේ සටුඩිලඹෝ ජඳන් ්රී රංහ 

මිත්රත් ඳහර 

ලදල්ස වන්දිඹ 

අරත්ත 

077-

3283545 

2.චිනි යහදරී ෂසලයසල ොපිඹහඑසඑල් 52/A, න්දත්ත 

ඳහය, 

නුලේලො  

071-

8739537 

 

1.6.අධයයනලේ අරමුණු 
1.භල් හ රැකිඹහ භහර්ඹේ ලර නියත වීභ  අලය මූලි සුදුසුම් 

(අලයතහ) වළදෆරීභ.                  
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2.භල් හ ඇසුරින් ලො නළගිඹ වළකි අඹ එතු ර යහඳහය අසථහ 

වඳුනහ ළනීභ. 

3.අඹ එතු ර යහඳහය අසථහ ලො නළගීභ වහ පිරිළඹ 

ඇසතලම්න්තුේ ළසීභ.  

 

 

1.7.අධයයනලේ ලෆදගත්කම 
1.ශ්රභ ලශලඳොශ තුශ ඳතින විරැකිඹහ අභ ය ළනීභ  රැකිඹහ 

අසථහ    නිර්භහණඹ කිරීභ. 

2.භල් ආශ්රිත යහඳහය පිළිඵ භවජනතහ දළනුත් ය ඒ වහ දිරිභත් 

කිරීභ. 

3.ලද්ශීඹ ආර්ථිඹ ලො නළංවීභ  දහඹ වීභ. 
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2.බඳුන්ගත මල් ශළ විසිතුරුඳෆ ලගළ කරුලලෝ 
ජනහකීර්ණ වහ නහරි ප්රලද්ලර ලභන්භ තේටු නිහ ංකීර්ණර ජීත්න 

පුද්රයින්  හන් වහ ඳතින ඉ   සීභහ හිතඹ. එලේභ ඇතළම් 

අසථහරදී ඳතින සීමිත ඉ  හිද ඳහංශු තත්ඹ ලඵෝහර   උචිත 

ලනොලව්. එළනි තත් ඹ ලත් ඳතින ඉ  අහලඹ ප්රලඹෝජනඹ  නිමින් 

පිරිසිදු භල් වහ විසිතුරු දර්වනඹ වීභ  ස ර වළකිඹ.භල් වහ විසිතුරු ඳළර 

තනි ලවෝ එතුේ ලර විවිධ වළ තර අනු ස කිරීභ  වළකිඹ.එලේභ 

ඒහ  ඵහහිරින් ද්රය එතු යමින් විසිතුරුලර ළසිඹ වළ.   
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2.1.Plant studio ආයතනය 
සිද්ධි අධයඹනඹ වහ රන රද අරත්ත නිලහන්ති ලිඹනලේ භවත්මිඹ ලභභ 

යහඳහයඹ 2020 ලර් ළේ තළම්ඵර් භලේදී ආයම්බ ලො  ඇත. භල් ඳළර ලඹොදහ 

න තිළිනඹ  හත් සිත් න්නහ සුළු ලර ළසීභ යහඳහයඹ හර්ථ ය 

ළනීභ  ලවේතුේ නු ඇත. එනිහ ඇසුරුභ ලර  

භළටි ඵඳුනේ ලඹදීභ  අදවස රඵ ඇඹ අඳ  ඳළසුහඹ.  (භළටි ඵඳුන හභහනය 

මිර රු.70-100අතය ඳතී) 

 

 

භල් ර්ඹ ලවෝ ඖධ ඳළර ර්ඹ උත් අසථහ අනු වහ භංර උත්ඹේ 

නම් එහි ලත්භහ අනු ළයසිල්ර නිර්භහණඹ යයි(භල් ඳළරඹ මිර රු 20ේ 

ඳභණලව්). ඇසුරුම් ලර  දහසි ඵෆේ ර්ඹේ ද ලඹොදහනී. ඒහ ලඳෞද්ලි 

ආඹතන භඟින් සුදුසු ලර ඳඹහ නී. තයඟහරී මිර  නිභළවුභ අලරවි කිරීලම් 

වළකිඹහ තඵහ ළනීභ  ලතො මිර  භල් මිරදී ළනීභ සිදු යයි . භල් ලවෝ ඖධ 
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ඳළර රඵහන්ලන් ද  ලඳෞද්ලි ඳළර තහන් ලින්. ඊ  අභතය ඳරතුරු ඳළරද 

තිළිණ ලර රඵහදිඹ වළකි ඵ ද ඇඹ වන් ශහඹ. ලභභ ඳළර ර් නිලේ තඵහ 

ළනීභ  සුදුසු ලර ළසීභ ඇඹලේ හර්ඹඹයි. 

 

 

ඇසුරුම් භහධයේ ලර ලයමිේ බහජන ද  බහවිතහ යන අතය  ඒහද ලතොමිර  

ඳඹහ නී. ඳළර ඇසුරුලභහි ඳස පි ත  ලඳනීභ ළරළේවීභ  විසිතුරු ල් ළනි දෆ 

ලඹොදහ අරංහයභත් යනු රළලබ්. ීක  අභතය “ Thank You” ලර වන් ර 

මුද්රිත ඳත්රිහේ  ද එභ ළයසිල්ර  අසථහ අනු ලඹොදන ඵ ඇඹ ඳළසුහඹ. 

භංර උත් ළනි අසථහදී පුරුද්දේ ලලඹන් රඵහලදන “Thank you card” 
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විල්ඳඹේ ලර වඳුන්හ දුන් ක්රිඹහහයභකි. එභගින් ලශඳලල් න 

භහනඹන්විය කිරීභ  උත්හව දයහ ඇත. 

 

ඵඳුන ආයණඹ වහ අරංහය ආයණඹේ භවයභ ඳමුණු ප්ර ලද්ලලේ 

ලශළල් ලින්  ඳඹහ න්නහ අතය ඒහ  අමුලයදි / දළල් ලයදි / ඵතිේ ලයදි 

ලඹොදහ නු රඵන ඵ ද ඇඹ වන් රහඹ.  
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2.2.ලයළඳළරලේ වියදම් 
ඳළරඹේ  රු 20.00 

භළටි ඵඳුනේ රු 70-100 ත් අතය 

ලයමිේ ඵඳුනේ රු 150 -රු 180 අතය 

 

2.3. ලයළඳළරලේ ආදළයම 
(හභහනය ළයසිල්රේ හිත ඵඳුන්ත ඳළර 200 ඇනවුභේ වහ පිරිළඹ වහ 
ආදහඹම් ඇසතලම්න්තුේ හ ඇත) 
 
      මූලි ඒ පිරිළඹ             රු70.00+20.00= රු 90.00 
     ඒ විකුණුම් මිර                                       =රු 170.00 
    ඒ රහබඹ                                                 =රු   80.00 
     ඒ 200 ේ වහ ආදහඹභ                         =රු 200*80.00 

                                                                                                                        
=රු16000.00 

 (මිර ණන් 2021මිර ණන් භත ඳදනම් ලව්) 
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2.4.ෂසලයසල ොපිඹහ එසඑල්(FRESHTOPIA_SL) ආඹතනඹ 
ලභහිදී අඳ රන රද යහයිහ නුලේලො  ඳදිංචි ෘෂිවිදයහ 

උඳහධිධහරිනිඹේ න චිනි යහදරී භවත්මිඹයි. විලසවිදයහර අධයහඳනලඹන් 

අනතුරු රැකිඹහේ යන අතයතුය කු හ ඳරිභහණලඹන් එභ යහඳහයඹ ආයම්බය 

ඇත. මිතුරිඹේ ශ ඉල්ලීභ  අනු සිඹ රහත්භ වළකිඹහ බහවිත ය ඳළර 

හිත භළටි ඵඳුන් අරංහය ලර පින්තහරු කිරීභ ඳ න්ලන ඇත. රළබ මුල්භ 

ඇණවුලම්දී භ ඳළර ලදසීඹ ප්රභහණලඹන් එසිඹ ඳනවේභ විනහලවු ඵ වන් 

ශහඹ. එහි දී සිදුව දුර්රතහේ වී ඇත්ලත් දිලීය ආක්රභණඹකි. ඳසු එභ දුර්රතහ 

වඳුනහ ලන දිලීය නහල ලඹොදහ හභහධඹ ඹන් උචිත ඳරිදි සයලන සිඹ 

යහඳහයඹ නිසි භ  ළනීභ  ඇඹ  වළකිඹහ රළබී ඇත. ලම් වහ   යුතු 

යලන ඹහලම්දි ෘවනිර්භහණ ශිල්පිඹකු න ඇලේ ළමිඹහද අනගි වඹේ ඇඹ  

රඵහදුන්ඵ වන් රහඹ. 

ප්රධහන ලලඹන් ළේ ස ඳළරෆටි විලලේඹන් උඳලඹෝගී යලන නිසඳහදනඹන් 

යයි. ලශඳලල් ඇති භළටි ඵඳුන් මිරදී ලන ඒහ අඹ එතුශ තෆගි 

බහණ් ඹේ ලර පින්තහරු කිරීභ සිදුලලර්. 
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3.ඳරිච්ලේදය 

3.1.නිහඳළදන ක්රමලව්දය 
ඉවත රඳලේ ඇති අයුරු අඟල් 15 ඳභණ   ප්රභහණඹේ ඇති හභහනය ළුරය 

අඟල් 5ේ ඳභණ  භළටිඵඳුන් ලන එඹ  හ ඇති ඳෘසඨඹ අතින් භළද ඳසතහේ 

පින්තහරුය ඔවුන් ඵරහලඳොලයොත්තුන නිභහ රඵහනී. ඔවුන්ලේ නිලේදීභ ලම් 

ඵඳුන් ර  අලය ඳරිදි ළකි ලඹොදහ, ඳහරිලබෝගිඹහලේ අලයතහඹ ඳරිදි සුදුසු 

සිතුම් ලඹොදයි.එභ සිතුම් ලවෝ ළකි නිසඳහදිහ විසින්භ අතින් සිදුයනු 

රඵයි(Hand Painting). 

 ලභලර ළස එේ ඵඳුන අභ මිර රු 300/=කි. ඊ   හ ඉවශ භේ ලම් 

නිඳළයුම් රු1000/= ත් 1500/= ේ ළනි මිර  අලරවි යයි.  ස යන්නහ 

නිභළවුම් ඳහරිලබෝගිඹහ ලත රැලන ඹහභ/ප්රහවණඹ ඔවුන් විසින්භ සිදු යයි. 

එලේ කිරීභ  එේ ලවේතුේ න්ලන් නිභළවුභ ආයේෂිත ඳහරිලබෝගිඹහ  

බහයදිඹයුතු ඵළවිනි. ප්රහවණඹ වහ ඹතුරු ඳළදිබහවිතඹ නිභළවුම්ර මිර අභ 

භේ භ යහ ළනීභ  තුඩු ලදන ඵ ඳළසීඹ. දුරින් ළඩි ලප්රලද්ල ලින් රළලඵන 

ඇණවුම් ඵහයදීභ දවහ විලසවිදයහර සිසුන් ලදලදනකු ලත අසථහ රඵහදී ඇති 

ඵ ළඩිභනත් ලලඹන් වන් රව. ඇණවුම් ඇසුරුම් කිරීභ වහ විලලේ 

ඵෆඹේද ඔවුන් භ නිර්භහණඹ ය ඇත. ලොශම වහ තදහන්න ප්රලද්ල වහ එේ 

ඇණවුභ  ලඵදහවළරිම් හසතු රු300/=කි. 
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3.2 කෆක්ටවහ විලේයන් 

 
 

ඕල්ඩ් භෆන් ළේ ස(Old Man 

Cactus) 

ළේ ස(Cactus) 

  

එලරොන්හ හ ළේ ස(Elongata 

Cactus)  

එකිලනො ළේ ස(Ekino  cactus) 
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ලනොල ො ළේ ස(Noto Cactus)     සීබ්රහ ේරහන්ේ(Zeebra plant) 

  

     රංලචලෝයි(Kalanchoe)      ලරොබීවිඹහ(Lobivia) 
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ලිලතොේස(Lethops)       ලසයරි ලේල්(Fairytail) 

  

  

 

 

 
 

ඵනි ඉඹර්ස(Bunny Ears) ඉයුලෂෝබිඹහ(Euphorbia) 
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3.3 අංකළර ලව වෆකසූ බඳුන් කීඳයක් ඳශතින් දෆක්ලව් 
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 ළේ ස ඳළර ලයෝඳණඹ කිරීභ  හ ඇති ලනේ වවුස එ හදහ ළනීභ  රු 

රේ ඳව ඳභණ විඹදභේ 2020 දී ළඹවිඹ. 

අභතය ලලඹන්  

•ආඹතන වහ ඳළර හිත ඵඳුන් ඵද්ද  දීභ සිදුයයි. ඵඳුනේ තිඹ  

රු 500/=ළනි මිර . 

•ප්රදර්ලන වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

•ලතු හන් පිළිඵ උඳලද්ලනඹ ආදර්ලනඹන් සිදු කිරීභ (ඳහල් 

රමුන්  වහ ළඩිහිටිඹන් ) 

•ඳතින ආර්ථි අඳහතඹ භ එශළු ඳළර නිසඳහදනඹ ද විල්ඳ 

ආදහඹම් භහර්ඹේ ලර ක්රිඹහත්භ ලලර්. 
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4.ඳරිච්ලේදය 

4.1.ගෆටළු 
•ළේ ස ඳළර ර් ර්ධනඹ සිමිත විභ ළ ළුකි. ඒ අනු ඳළර රඵහ 

ළනීභ වහ ළඩි හරඹේ තලව්.එනිහ ඇනවුම් ර  ඳළර රඵහ 

ළනීලම් දුසයතහඹේ ඳතී. 

•ළේ ස ඳළර වහ දිලිය ලයෝ ළශඳීලම් ප්රණතහඹ ළඩිලව්. 

•හ භහධය න ඳස ඳඹහ ළනීලම් අඳවසුතහඹ. 

• යහඹනි ලඳොලවොය ලතො ලලඹන් ඳඹහ ළනීලම් අඳවසු. 

• දළන  ලඵදහවළරීභ  යුතු යන්ලන් ඹතුරුඳළදි බහවිතලඹන් නිහ 

ඉන්ධන ඳඹහ ළනීලම්දී භතුන ළ ළු. 

•අරවිළරේ දළරිඹ වළකි මුදර  කුලිඹ  ලවෝ ඵද්ද  රඵහළනීලම් 

අඳවසු. 

• ළඩි දියුණු කිරීම් වහ ණඹ ඳවසුම් රඵහ ළනීලම් දුසයතහඹ(සථිය 

ආදහඹභේ වති කිරීලම් දි භතුන දුසයතහ). 
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4.2.විවඳුම් ශළ ලයෝජනළ 

ගෆටළුල ලයෝජනළල 

⋆අලය ඳළර ප්රභහණඹ වහ 

ගුණහත්භ තත්ත්ලඹන් ඉවශ 

ඳළර ඳඹහ ළනීභ 

⋆ගුණහත්භ තත්ත්ලඹන් ඉවශ ඳළර 

විලහර ප්රභහණඹේ රඵහ ළනීභ   හත් සුදුසු 

න්ලන් ඳ  ලයෝඳණ විදයහහය භගින් 

ලයෝඳණ ද්රය රඵහ ළනීභයි.ඳ  ලයෝඳණ 

ක්රභලව්දඹ ලම් නවි  යර වහ ග්රහීකඹ 

භේ භ දේහ යහේතවී ඇති අතය එළනි 

සථහන යහශිඹේ දියින පුයහ සථහඳනඹ වී 

ඇත.(ඵරන්න Application of Low Cost 

Tissue Culture Techniques for 

Floriculture-Department of Manpower 

and Employment) 

 

 

 

උදහ:-  

1.U.D අමිර රේභහල්  (0771131656) 

   පීල්ර ර  

   ඟරඟ 

    ඵදුයලිඹ 
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 2.D.M ප්රිඹංහ දිලන්හ 

දිහනහඹ(0776525810) 

   35/A,උඹන්ත්ත 

   භළනිේහින්න 

3.L.A.D.B.අනුයසිරි 

ගුණර්ධන(0755349111) 

   ලනො 483,කිරිලබ්රිඹ, 

   ඳහනදුය 

4.දුමින්ද වීයසිංව(0772311892) 

   පීල්රලදොර 

   නහවිභන-දකුණ 

   භහතය 

⋆ ළේ ස ඳළර වහ දිලිය ලයෝ 

ළශඳීලම් ප්රණතහඹ ළඩිලව් 

⋆ක්රභත් ඳරිදි දිලීය නහල බහවිතඹ. 

⋆ආලරෝඹ ලවොඳින් රළලඵන ඳරිදි ඳළර 

ලනේ වවුස තුර සථහන ත ය තළබීභ 

⋆. ඵඳුන් ර  ජර ළඳයුභ අලයභ 

අසථහලව්දී සිදුකිරීභ. 
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⋆එභ දිලීය නහලඹ කීඳයේ 

ලනොලඹදීභ. 

⋆ලඹොදන දිලීය නහලඹ හරහනුරඳ 

ලනස කිරීභ. 

⋆ඵහහිය පුද්රයින්  ලනේ වවුස තුර  

ඇතුළුවිභ  ඉ  ලනොදීභ 

⋆ෘෂිහර්මි උඳයන ජීහනුවයනඹ ය 

බහවිතහ කිරීභ. 

⋆හ භහධය න ඳස ඳඹහ 

ළනීලම් අඳවසු  

⋆හ භහධය ළඳමභ තත් යහඳහයඹේ 

ලර දියුණු කිරීලම් වළකිඹහ ඳතී. රැකිඹහ 

වියහිත හරඹ තයන ෘෂිර්භඹ 

ම්ඵන්ධලඹන්  උනන්දුේ දේන අඹ 

ලභළනි න අසථහ පිළිඵ දළනුත් ය 

යහඳහයඹන් ආයම්බ කිරීභ  විඵර 

ළන්වීභ සිදුශ වළ.  හ ඉ  ඳවසුම් 

ඇති ග්රහීකඹ ප්රලද්ලර  ලභභ යහඳහයඹන් 

ආයම්බ ශවළ.  

⋆යහඹනි ලඳොලවොය ලතො 

ලලඹන් ඳඹහ ළනීලම් අඳවසු. 

ර්තභහනලේ ඳතින යහඹනි ලඳොලවොය 

හිඟඹ භවළරී ඹන තුරු හඵනි ලඳොලවොය 

වහ යහඹනි ලඳොලවොය  මිශ්රය බහවිතඹ  

ළනිභ සිදුශ වළ. 
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⋆ ලඵදහවළරීලම්  යුතු වහ 

ඉන්ධන ඳඹහ ළනීලම්දී භතුන 

ළ ළු. 

 

නිසඳහදන අරවිඹ   ඒවහභ විලලේෂිත ව 

ඇණවුම් ලඵදහ වළරීලම් භහභ වඹ 

රඵහළනීභ තුලින් ආයේෂිත ඇණවුභ ඵහය 

දීලම් වළකිඹහ ඳතී. 

⋆අරවිළරේ දළරිඹ වළකි මුදර  

කුලිඹ  ලවෝ ඵද්ද  රඵහළනීලම් 

අඳවසු. 

 

ර්තභහනලේ ලඵොලවෝ ලදලනේ 

අන්තර්ජහරඹ භගින්  යුතු සිදුයළනීභ  

හුරුවී ඇති නිහ භහර්ත අලශවි ක්රභඹ 

බහවිතහ කිරීභ. 

⋆යහඳහයලේ ළඩි දියුණු කිරීම් 

වහ ණඹ ඳවසුම් රඵහ ළනීලම් 

දුසයතහඹ(සථිය ආදහඹභේ 

වති කිරීලම් දි භතුන 

දුසයතහ). 

 

භව ඵළංකුලව් ප්රහලද්ශීඹ ංර්ධන 

ලදඳහර්තලම්න්තු භගින් සුළු වහ භධය 

ඳරිභහණ යහඹ අංලඹ , ේෂුද්ර මූරය 

අංලඹ වහ ෘෂිහර්මි වහ ත් ඳහරන 

අංලඹ ලත ප්රතිමූරය ඳවසුම් ළඳමභ 

ණඹ ඇඳ ආයණ ව /ලවෝ ලඳොලී 

වණහධහය ළඳමභ වහ ණඹ ඳරිපය ලේහ 

ළඳමභ සිදුයනු රඵයි.ඒඹ ලත් ණඹ 

ලඹෝජනහ ක්රභ 11ේ ඇත.  

 

එභ ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභ ඳවත දළේලව්. 

1. ලෞබහයහ ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ 

2. සඹං රැකිඹහ ප්රර්ධන මුරහයම්බ 

ණඹලඹෝජනහ ක්රභඹ - අදිඹය II 

3. කු හ ඳරිභහණ ෘෂි යහඳහය 
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වබහගීත් ළ  වන 

4. අත්ළර ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ. 

5. සලේති ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ.  

6. දිළිඳුභ පිටුදළකීභ වහ න ේෂුද්ර 

මුරය ණඹ යහඳෘතිඹ - චලක්රීඹ 

අයමුදර 

7. න පිරි ග්රහීකඹ ණඹ ලඹෝජනහ 

ක්රභඹ 

8. සුළු වහ භධය ඳරිභහණ 

යහඹඹන් වහ න හය 

ප්රහේධන ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ 

9. ලෞබහයහ COVID-19 පුනරුද 

වන ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ - අදිඹය 

I 

10. ලෞබහයහ COVID-19 පුනරුද 

වන ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ - අදිඹය 

II 

11. ණඹ ඇඳ ආයණ ව ලඳොළී වන 

ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ 

 

උදහ:- ලෞබහයහ ණඹ ලඹෝජනහ ක්රභඹ  

සුළු වහ භධයඳරිභහණ යහඹ අංලඹ  

ණඹ ඳඹන ප්රධහනභතභ ණඹ ලඹෝජනහ 

ක්රභඹ න්ලන් ලෞබහයහ ණඹ ලඹෝජනහ 

ක්රභඹයි.නය වහ නලෝත්ඳහදන 

යහඳහයලත විලලේ අධහනඹේ 

ලඹොමුයමින් ව හන්තහන්, තරුණ 

යහඹයින් ලත විලලේ අධහනඹේ 
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ලඹොමුයමින් වහ ණඹ මුදල් ළඳමභ 

අයමුණු යලන ලභභ ණඹ ලඹෝජනහ 

ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ යනු රළලබ්. ලම් 

පිළිඵ භව ඵළංකුලව් ප්රහලද්ශීඹ ංර්ධන 

ලදඳහර්තලම්න්තු විසින් මූරය ප්රලව්ලඹ 

පිළිඵ වහ මූරය අන්තර්තබහඹ පිළිඵ 

විද්යුත් වහ මුද්රිත භහධය ඔසලේ භවජනතහ 

දළනුත් යන රළලබ්.   ශභ ඇති හණිජ 

ඵළංකු භගින් ළඩි විසතය රඵහත වළකිඹ. 

 

 

 

5. ලදඳළර්තලම්න්තු අලේක්ළල  
ශ්රභ ලශලඳොර යහඹ අසථහ ඵහුරලො , ලේහ නියුේතිඹ වහ ආදහඹම් 

උත්ඳහදන  වළකිඹහන් ර්ධනඹ කිරීභ  සුදුසු ආලඹෝජන අසථහ යහඹඹන් 

ලත වඳුන්හ දීභ ඉරේ යත් ඳර්ලේණ ළ   වන ප්රතිපරඹේ ලර 

ලභභ හර්තහ ඔඵ ලත ඉදිරිඳත් ලලයන අතය ,ඔලබ්ත් යලේත් උන්නතිඹ වහ 

ලභළනි අසථහ බහවිතහ යනු ඇතළයි මිනිසඵර වහ රැකී යේහ ලදඳහර්ත ලම්න්තු 

අලේේහ යයි. 
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6.මූළශ්ර 
      *භවඵළංකු හර්තහ-2020 

     *භවඵළංකු හර්තහ-2021 

     *ශ්රභඵර ීකේණ හර්තහ 2020 

     *Industry Capability Report(EDB) 2017 

     * https://www.youtube.com/watch?v=N2j-iHcQGkE 

     * https://www.youtube.com/watch?v=Aa1bX9vlhEE 

     *https://www.youtube.com/watch?v=cgqXxt-MyUM 

     * https://www.youtube.com/watch?v=Qo4Xaiv-dOc 
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https://www.youtube.com/watch?v=N2j-iHcQGkE
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