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සංස්ථාපනය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරිහේ ආයතනය 1972 අංක 05 දරන හ ොවි
කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතන පනත යටහේ 1972 වසහර් ස්ථාපිත කර ඇත. කෘෂිකර්ම
අමාතාංශය යය යටහේ ඇව් වාවස්ථාපිත ආයතනයක් හ ස ය රියාේමක හ . රව්පේව් හක්්ද්රීමය
පර්හේෂණ දිරි ැ්දවීම සෙ කෘෂිකාර්මික ො ග්රාමීය ය ක්හෂ්රය්දි  පුහුණු අවශය යතා සැපිරීම හමම ආයතනය
පිි ටුවීහේ මූලික අරමුණු හ . හමරට කෘෂිකාර්මික පර්හේෂණ ක්හෂ්රහේ පුහර ාමිහයු  හ ස 1972 සිට
හේ දක්වා වසර 45කට අධික කා යක් ව්ස්හස් සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීේ සිදු කරමි්ද
කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්හරේ සංවර් න රව්පේව් සකස් කිරීම පිිසස හතොරතුු  සැපීමහම්ද ද අේදැීමේවලි්ද
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය හපොහෙොසේය.

කාර්යභාරය
01.

හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ හප ෂණය කිරීම ො උන්දදු කරවීම, ඒවාට සොයවීම සෙ සෙහය
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රජහේ හදපාර්තහේ්දතු, පළාේ පා න ආයතන, මෙජන සංස්ථා සෙ හසසු ආයතන මඟි්ද හකහරන
හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ සේබ්දධීකරණය කිරීම.
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කෘෂිකර්මය සංවර් නයට බ පාන ආයතනික සා ක ො සේබ්ද කු ණු සමීය ක්ෂණය කිරීම ො ඒවා
ැන පර්හේෂණ පැවැේවීම.

04.

කෘෂිකර්මය සඳො අවශය ය ඩමේ ආර්ථිකීලීවව පරිෙරණය කිරීම සේබ්ද හය්ද සමීය ක්ෂණ පැවැේවීම
සෙ පර්හේෂණහයි  හයදීම.

05.

කෘෂිකාර්මික සෙ ග්රාමීය ය සංවර් නයට අදාළ සමාජ-ආර්ථික පර්හේෂණ පැවැේවීම.

06.

ශ්රී ාංකික හෙ විහීීලය ආයතන සේබ්ද කර හ න හෙ තනිවම හෙ හ ොවිකටයුතු
පර්හේෂණව ට අදාළ පුහුණු පාඨමා ා රියාේමක කිරීම හෙ ඒවාට පෙසුකේ සකසා දීම. ට අදාළ
ඩිප්හ මා උපාධි සෙව්ක තා සෙ සේමාන සෙව්ක පිරිනැමීය ම.

07.

හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ සෙ පුහුණු කිරීමට අදාළ සාකච්ඡා සෙ සේම්දරණ පැවැේවීමේ,
අදාළ වාර රකාශය යන සෙ සරරා රකාශය යනය කිරීම.

08.

කෘෂිකර්මා්දතයට අදාළ ක ාපීය ැටලුව ට විසඳුේ හසවීම සඳො ආසියානු ක ාපහේ රටවල් සමර
සෙහය හය්ද හ ොවිජන වූෙයට සේබ්ද
ැටලුව ට අදාළ පර්හේෂණ සිදු කිරීම සෙ
කෘෂිකාර්මික ැටලුව ට අදාළ හතොරතුු  රැස් කිරීම සෙ හබදා ෙැරීහේ ම ස්ථානයක් හ ස කටයුතු
කිරීම.

1

ය දීම.

ට

දැක්ම
හ ොවිජන ො ග්රාමීය ය අංශය යහේ ව්රසාර සංවර් නය සඳො නව දැනුම ජනනය කර හබදා ෙැරීහේ රමුයයා බවට
පේ වීම

හමහෙවර
පර්හේෂණ ො පුහුණු රියාකාරකේ තුන්්ද හ ොවිජන ො ග්රාමීය ය අංශය යය ශය යක්ව්මේ කිරීම

ඩ ක්ක
1.

සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණ ො කෘෂිකාර්මික ැටලු පින්බඳ විශිෂ්ට හක්්දද්රස්ථානයක් බවට පේ වීම

2.

රජහේ සැ සුේ සෙ රව්පේව් සේපාදකින්ද විසි්ද වාපාරික සෙ පර්හේෂණ රජාව අතර සමීය ප
සේබ්දධීකරණය සිදු කිරීම

3.

දැනුම ජනනය ො කාීවනව හබදා ෙැරීම තුන්්ද රව්පේව් සේපාදන රියාවලිය වමාේ කාර්යක්ෂම
කිරීම

4.

ජාව්ක රව්පේව් ැටලු සේබ්ද හය්ද ස්වාධීනව තක්හස්ු  ඇ ීමේ වාර්තා සේපාදනය කරමි්ද
ජනතාව දැනුවේ කිරීම

5.

කාර්ය මණ්ම හේ ෙැකියාව්ද සෙ ආයතනහේ දැනුම පදනම පුළුල් කිරීම සඳො ආහය ජන කිරීම
තුන්්ද සමාජ ආර්ථික රව්පේව් විශය ය්හල්ෂණය කිරීහේ ෙැකියාව්ද පුළුල් කිරීම

6.

පුහුණු කිරීේ තුන්්ද ග්රාමීය ය සංවර් නයට සේබ්ද පාර්ශය යවකු ව්දහහ ෙැකියාව්ද වැඩි දියුණු කිරීම

2

පා ක මණ්ම ය
බී. විහේරේන මෙතා

සභාපව්

හල්කේ, කෘෂිකර්ම අමාතංශය යය සෙ පා ක
මණ්ම හේ සභාපව්

ෙපුත්දර ර්මහස්න

අ ක්ෂ

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු
පර්හේෂණ පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

්ද.පී.වී.වී පියව් ක

පා ක මණ්ම සාමාජික අව්හර්ක හල්කේ
අමාතංශය යය

(පා න)

කෘෂිකර්ම

ල්.බී. ස්.බී දයාරේන

ම

අව්හර්ක හල්කේ (ඩමේ) ඩමේ අමාතාංශය යය

ේ.ආර්.වී.ආර් මීය පුර මෙතා

ම

අ ක්ෂ, රාජ වාපාර හදපාර්තහේ්දතුව
මුදල් ො ක්රම සේපාදන අමාතංශය යය

හක්. පියරේන මිය

ම

අව්හර්ක හල්කේ (රව්සංවි ාන) කර්මා්දත
ො වාිසජ කටයුතු අමාතාංශය යය

හක්. ්ද.හක් හස මරේන මිය

ම

අව්හර්ක හල්කේ (පා න) වැවිලි කටයුතු
අමාතාංශය යය

බී. ල්.ඩී බා සූරිය මිය

ම

අ ාපන අ ක්ෂ (කෘෂි ො පාරිසරික
අ ාපන ශය යායාව) අ ාපන අමාතාංශය යය
(ජුනි සිට)

ජී. ල්.ඩී දෙනායක මිය

ම

හජ්ෂ්ඨ සෙකාර හල්කේ (සංවර් න)
ආොර සුරක්ෂිතතා අමාතාංශය යය (මාර්තු සිට)

ේ. ේ. ේ.පී.හක් මායාදු්දහ්ද මයා

ම

ේ.සී මහහ මෙතා

ම

අ ක්ෂ සේරදාිනක කර්මා්දත සෙ ු මා
වවසාය සංවර් න අමාතාංශය යය

අහන ජා පී.ගුු හහ මිය

ම

හජ්ෂ්ඨ සෙකාර හල්කේ (පා න) අ ාපන
අමාතාංශය යය

ආචාර්ය වින. ේ ඩ්දද්රරේන මිය

ම

අව්හර්ක හල්කේ, ආර්ථික පර්හේෂණ
හදපාර්තහේ්දතුව, ශ්රී ංකා මෙ බැංු ව

මොචාර්ය හක්. සමරසිංෙ

ම

පීඨාධිපව්, කෘෂිකර්ම
විශය ය්වවිදා ය

3

පීඨය,හප්රාහදිසය

ආචාර්ය ආර්.ආර්.ඒ.විහේහක ්ද මෙතා ම

කෘෂිකර්ම අ ක්ෂ හජනරාල්

ආර්.පී.ආර් රාජපක්ෂ මෙතා

ම

ඩමේ හකොමසාරිස් හජනරාල්

ේ.ඒ. ස් වීරසිංෙ මෙතා

ම

හ ොවිජන සංවර් න අ ක්ෂ හජනරාල්

ඩංජිහ්දු  වින.අබ්දුල් මජීඩ් මෙතා

ම

වාරිමාර් අ ක්ෂ හජනරාල්

උපුල් ශය යා්දත ද අල්විස් මෙතා

ම

සමූපකාර සංවර් න අ ක්ෂ හජනරාල් සෙ
සමූපකාර සමිව් හල්යකාධිකාරී (හනොවැේබර්
සිට)

ඩී. ්ද හෙට්ටිආරච්චි මිය

-

වැම බ න හල්කේ , පා ක මණ්ම ය (මැින
11 දක්වා)

ඩී.සී සිරිබීදන මෙතා

-

වැම බ න හල්කේ , පා ක මණ්ම ය (මැින
12 සිට)

4

පා ක මණ්ම රැස්වීේ
රැස්වීම පැවැේ වූ දින
1.
2.
3.
4.
5.

සෙභාගී වූ සාමාජික සංයාව

2016 ජනවාරි 22
2016 මාර්තු 30
2016 ජූලි 18
2016 සැප්තැේබර් 19
2016 හදසැේබර් 27

08
10
11
11
08

වි ණන සෙ කළමනාකරණ කමිටුව
1.

2.

ේ.ආර්.වී.ආර් මීය පුර මෙතා

ඒ. ල්.ඒ අහස ක සිරිවර් න මෙතා

සභාපව්

අ ක්ෂ රාජ වාපාර හදපාර්තහේ්දතුව
මුදල් ො ක්රම සේපාදන අමාතංශය යය

සාමාජික

අව්හර්ක හල්කේ
අමාතංශය යය

(පා න)

කෘෂිකර්ම

3.

ේ.සී මහහ මෙතා

සාමාජික

අ ක්ෂ සේරදාිනක කර්මා්දත සෙ ු මා
වවසාය සංවර් න අමාතංශය යය

4.

ේ.අින පුෂ්පා හේමමාලි මිය

(නිරීක්ෂක)

වි ණන
අධිකාරී
හදපාර්තහේ්දතුව

5.

්ද.පී.වී.සී පියව් ක

(නිරීක්ෂක)

අව්හර්ක හල්කේ
අමාතාංශය යය

6.

්ද.හක් හස මරේන මිය

සාමාජිකා

අව්හර්ක හල්කේ (පා න) වැවිලි කර්මා්දත
අමාතාංශය යය

(නිරීක්ෂක)

වි ණන
අධිකාරී
හදපාර්තහේ්දතුව

7.

ජී. ච්.අින වි්දදා මිය

8.

පී. ල් නාමහස්න මෙතා

-

(පා න)

-

ර ාන අභ්දතර වි ණන නි
අමාතාංශය යය

5

වි ණාකාධිපව්

කෘෂිකර්ම

වි ණාකාධිපව්

ාරී කෘෂිකර්ම

වි ණන ො කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම
රැස්වීම පැවැේ වූ දින
2016 මාර්තු 11
2016 මැින 12
2016 ජූලි 11

6

සංක්ෂිප්තය
ශ්රී ංකාහ කෘෂිකර්මා්දතය සංවර් නය කිරීම ැඹුරි්ද සාකච්ඡා කළ යුතු හම්දම මතහේදයට තුඩු හදන
මාතෘකාවක් වනුහේ දැනට අප විසි්ද මුතු්දමිේත්දහ ්ද අපට උු ම වූ සේරදාිනක, කාබනික, පරිසර
ි තකාමීය  කෘෂිකර්මා්දතයට මුළුමනි්දම පටෙැනි දිශය යාවකට ම්ද කරමි්ද සිටින බැවිනි. ි  රව්ල යක්
හ ස, කෘෂිකර්මා්දතයට අදාළව විවි
ැටලු රැසකට මුහුණ හද්දනට අපට සිදු වී ව්හබ්. හමම හේතු මත
කෘෂිකර්මා්දතහේ සංවර් නයට හම්දම නිෂ්පාදනය, සැකසුේකරණය, අහ විය සෙ රව්පේව්
සැ සුේකරණය සේබ්ද හය්ද හය  සෙ කාීවන ීරරණ ැීමහේ දී අවශය ය දැනුම උේපාදනය කිරීම පිිසස
සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණ ඩතා වටිනා කාර්යභාරයක් ඩටු කරින.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ
සම ශ්රී ංකාහ සමාජ
දායකේවයක් බා දී ව්හබ්.
සමාජ සංවි ාන, ජනමා 
කරමි්ද සිටිින.

ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය 1972 වර්ෂහේ පිි ටුවීමේ
ආර්ථික සෙ ග්රාමීය ය සංවර් නය පින්බද පර්හේෂණ පැවැේවීහමි  ා විශය යා
හස්ම ය රජහේ ආයතන, සංවර් න පාර්ශය යවකු ව්ද, අ ාපන ආයතන, සිවිල්
සෙ හප ී ලික අංශය යය සමර සෙහය ගීේවහය්ද සෙ සාමේබරහය්ද කටයුතු

සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණ ක්හෂ්රහේ පුහර ාමිහයු  හ ස හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය 2016 වර්ෂය තුළ පර්හේෂණ අ යන 17ක් රියාේමක කර ව්හබ්. ඒ
අතරි්ද කිි පයක් ශ්රී ංකාහ දැහවන ැටලු කිි පයකට අතාවශය ය සෙ නිවැරදි විසඳුේ බා ැීමමට දායක
වන ආකාරහේ පර්හේෂණ හ .
හ ොවී්දහහ හස යය ො ආොර හබ ය්දි  හස යාරක්ෂිත බව සේබ්ද හය්ද මතුව ඇව් තේේවය්ද
හේතුහව්ද කෘෂි රසායන සේබ්ද
ැටලු පින්බඳව හමරට තුළ වැඩි අව ානයක් හයොමු වී ව්හබ්. වී ව ා
හ ොවි්ද කෘෂි රසායනික ද්රව අවභාවිත කිරීම පින්බඳ සමාජ කව්කාවතක් වර්තමානහේ දි ඇරි  ව්හබ්. හමම
තේවය යටහේ වී හ ොවී්ද කෘෂි රසායනික ද්රව භාවිතා කිරීහේ රටා, කෘෂි රසායනික ද්රව පින්බඳ හ ොවි්දහහ
චර්යා ො ආකල්ප විශය ය්හල්ෂණය කරනු වස් "ශ්රී ංකාහ සෙල් නිෂ්පාදන ක්රමහයි  කෘෂි රසායනික භාවිතය
පින්බඳ හ ොවි්දහහ අවහබ ය සෙ ඩල්ලුම" නැමව් අ නය සිදු කර ඇත. රසායනික හපොහෙොර සෙ
රසායනික ද්රව කෘෂිකර්මහේදි භාවිතය පින්බඳව හ ොවි්ද තුළ ඇේහේ අඩු අවහබ යක් වන අතර පරිසර
ි තකාමි හ ොවිතැ්ද ක්රම පින්බඳ අවහබ ය සමාජයට බා දීම වර්තමාන අවශය යතාවයකි. පරිසර ි තකාමි
කෘෂිකාර්මික පින්හවේ භාවිත කිරීම සඳො හ ොවී්ද වැඩි වැඩිහය්ද හයොමු කිරීමට රජහේ අව ානය හයොමු වී
ඇත. ජජව රසායනික ද්රව ො ජජව හපොහෙොර භාවිතය සමර රියාවට නංවා ඇව් පරිසර ි තකාමි
කෘෂිකාර්මික වැමසටේද රියාේමක කිරීහේ දී හ ොවී්ද සෙ ක්හෂ්ර නි ාරි්ද මුහුණ පාන රශය ය්න පින්බඳ
හසොයා බැීවම සෙ හ ොවී්ද දිරි ැ්දවීම සඳො ක්හෂ්ර මට්ටහමි  පවව්න ස්වභාවය අවහබ කර නු වස් "ශ්රී
ංකාහ කෘෂිකර්මා්දතය තුළ ජජව රසායනික ො ජජව හපොහෙොර භාවිතා කිරීහේ ො නිෂ්පාදනහේ
විභවතා ො ැටලු" අ යනය රියාවට නංවා ඇත.
ආොර සුරක්ෂිතතාව, ඒකාබී ජ කළමනාකරණ සංකල්ප හ ොම නැගීම , පසු අස්වනු ොනි අවම කිරීම,
පාරිහභ ගිකින්දහහ මි දී ැීමහේ චර්යාව්ද ආදී වැද ේ ක්හෂ්ර ආවරණය වන ආකාරහේ පර්හේෂණ ද ඒ
අතර හවින.
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කෘෂිකර්ම අමාතාංශය යය විසි්ද රහට් ආොර නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීම සඳො රියාවට නංවන ද ජාව්ක
වැමසටෙන වු ජාව්ක ආොර නිෂ්පාදන වැමසටෙන 2016-2018 හ . හමම වැමසටෙනට සම ාමිව ය
රියාේමක වන රහීශය ය ව හබ ව ා නිෂ්පාදනහේ රමාණාේමක ො ගුණාේමක හතොරතුු  ව පවේනා
තේවය වාර්තා කිරීම පිිසස "ජාව්ක ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන 2016-2018 පාදක සමික්ෂණය"
රියාවට නංවා ඇත.
හ ීවය විපර්යාස පර්හේෂණ සඳො වු ආසියානු පැසිෆික් ජා හේ සෙහය ගිතාවහය්ද ශ්රී ංකාහ අහනිදි
වියලි ක ාපහේ රියාේමක වන හත රා ේ හ ොවිප පී ව් සඳො ව්රසාර භාවිතය පින්බඳ දර්ශය යක
හ ොමනැගීමේ, හ ොවිජන ක්හෂ්රහේ විවි
පාර්ශය යවකු ව්ද අතර ව්රසාර භාවය පින්බඳ විවි
පාර්ශය යවකු ව්දහහ විදාේමක ාරිතාවය සෙ විශය ය්හල්ෂණාේමක ෙැකියාව්ද ඩෙළ නැංවීම තුන්්ද ජාව්ක
ත හේ පර්හේෂණ කටයුතු ශය යක්ව්මේ කිරීම විදාඥයිින්ද සෙ රව්පේව් සේපාදකින්ද අතර
අ්දතර්රියාකාරිේවය ශය යක්ව්මේ කිරීම, දැනුම රව්පේව් සංවාදයක් දියේකිරීම හ ොවි්දහහ ො වාප්ව්
නි ාරි්දහහ ාරිතා සංවර් නය සඳො "හ ීවය විපර්යාස සෙ ව්රසාර භාවය පින්බඳ ශ්රී ංකාහ හ ොවිජන
පර්හේෂණ රව්පේව් තාක්ෂිසක අංශය යහේ නියුතු පිරිස්ව
ාරිතා සංවර් නය" සඳො වු පුහුණු වැමමුළුව
පවේවන දී.
ආයතනහේ රියාකාරකේව අතාවශය ය හකොටසක් හ ස සැ කිය ෙැක්හක් පුහුණු කිරීේය. පුහුණු කිරීේ
තුන්්ද ර ාන වශය යහය්දම හ ොවිජන ක්හෂ්හරේ කටයුතු කරන පිරිස්ව ු ස තා සංවර් නය කිරීම ො දැනුම
දියුණු කිරීම අරමුණු කර ව්හබ්. මානව සේපේ ො ආයතනික සංවර් න අංශය යය විසි්ද ග්රාමිය මට්ටහේ ක්හෂ්ර
නි ාරි්ද සෙ හ ොවි රජාවහහ ආකල්ප ු ස තා දැනුම වර් නය කිරීම සඳො පුහුණු වැමසෙට්ද සංවි ානය
කර ඇත. හමම අරමුණු ඇව්ව හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
විසි්ද සේම්දරණ, වැමමුළු සෙ පුහුණු වැමසටේද සංවි ානය කරනු ැහබ්.
හමම වර්ෂය තුළ මානව සේපේ ො ආයතනික සංවර් න අංශය යය විසි්ද පුහුණු වැමසටේද 5ක් ො වැමමුළු 2ක්
සංවි ානය කර ව්හබ්. ‘නිහර ගී පරපුරක් සඳො කෘෂිකර්මා්දතය’, ‘සිතමු ක්ව රට ෙදමු -හ ොවිතැනට මුල්
තැන’, හ ොවි සංවි ාන සවිබ
ැ්දවීම, හ ොවි කා්දතාව සවිබ
ැ්දවීම තුන්්ද හ ොවි පවු ශය යක්ව්මේ කිරීම
සෙ කාර්යමණ්ම අභිහර්රණය වැනි හේමා යටහේ ම පුහුණු වැමසටේද සංවි ානය විය. ‘මෙවැලි
රහීශය යය්ද සේබ්ද හය්ද සිදු හකු ණු පර්හේෂණය්ද ි  හසොයා ැීමේ ො නිර්හීශය ය හුවමාු  කර ැීමම
සේබ්ද හය්ද ො කෘෂිවාපාර ො අහ වි වාප්ව්ය පින්බඳව වැමමුළු හදක සංවි ානය විය.

ෙපුත්දත්රි ර්මහස්න
අ ක්ෂ
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කෘෂිකාර්මික රව්පේව් සෙ වාපෘව් ඇ ීමේ අංශය යය
සිදු හකහරමි්ද පවව්න අ යන
01.

ශ්රී ංකාහ

ළවළු අහ විකරණ ැටලු විසම ම සඳො හ ොවී්දහහ අ්දතර් රියාකාරීේව විභවතාව

පර්හේෂණ කණ්මායම

:

ආචාර්ය මබ්.ඒ.ආර් වික්රමසිංෙ

මූ  රභවය

:

ඒකාබී අරමුද

සේබ්දධීකරණ නි

ාරී

විෂයපථය ො අරමුණු
ශ්රී ංකාහ
ළවළු නිෂ්පාදන ක්හෂ්රහේ ළවළු අහ විය පින්බඳ රශය ය්න රමුය ස්ථානයක පවව්නුහේ ළවළු
වටිනාකේ දාමය අහ විය ො හක්්දද්ර තව පවව්න බැවිනි . හ ොවී්දට අඩු මි ක් ි මි කර හදමි්ද ළවළු
අව්රික්තයක් නිෂ්පාදනය වීම ි දී මූලිකව සාකච්ඡා වන ැටලුවකි. ළවළු සැපයුේ දාමහය සිටින
පාර්ශය යවකු ව්දහහ හවළඳපළ ආ්දව්කය ඩෙළ දැමීය ම අරමුණු කර නිමි්ද ළවළු සැපයුේ දාමහේ
හවනස්කේ සිදු කළද හමි  හවනසක් සිදුවී හනොමැත .
ළවළු සැපයුේ දාමහේ මෑතක දී සිදුවූ හවනස්කේ වනුහේ ළවළු අපනයනය ඩෙළ යාහේ රවණතාව ො
සුපිරි හවළදසැල් ජා හේ ළවළු සැපයුේ දාමයට ඇතුළේ වීමින. ළවළු සැපයුේ දාමය පුළුල් වීම ෙැර සුපිරි
හවළදසැල් සැපයුේ දාමයට ඇතුළේ වීම තුන්්ද ළවළු හ ොවී්දට සිදුවූ විශය යා හවනසක් නැත. බැවි්ද,
ළවළු සැපයුේ දාමහේ සිදු වූ හමම හවනස්කේ ළවළු හවළදහපොළ පැෙැදිලි වීම සඳො සෙය ව්දහ්ද නැත.
හමම තේේවය තුළ කතපයාධිකාරය, නේ මි දී ්දන්ද කිි ප හදහනක් විසි්ද මි ීරරණය කිරීම සිදු වී
හ ොවී්දහහ ආර්ථික ැටලු වැඩි වීම සිදුහ . හවළඳහපොළ හතොරතුු  ි ර වීම, හවළඳු්දට ණය වීම ො අවිධිමේ
හ ොවී්ද වීම තුළ හ ොවියා හක්වල් කිරීහේ ෙැකියාව දුර්ව ව හ ොස් මි භාර ැීමමට සිදු වී ව්හබ්.
ළවළු අහ විකරණ ැටලුව ට ක් විසඳුමක් හ ස හපීම ය්දහ්ද ළවළු අව්රික්ත නිෂ්පාදනය පා නය
කිරීහම්ද ළවළු ඩල්ලුම පවේවා හ න යාමින. ළවළු ව ාව පින්බඳ හතොරතුු  පින්බඳ දැනුවේභාවය පවේවා
ැීමම පිිසස ළවළු හ ොවී්ද අතර සේබ්දධීකරණය ඇව් කර ැීමහම්ද සෑම හ ොවිහයු ටම හවළදහපොළ
හකොටස පවේවා හ න යා ෙැකිය. හ ොවී්ද අතර සේබ්දධීකරණය පවේවා ැීමම සඳො ළවළු නිෂ්පාදනයට
අදාළව හ ොවී්ද විසි්ද අනු මනය කරන උපායමාර් පින්බඳ අවහබ ය අතාවශය ය හ . ශ්රී ංකාහ ළවළු
සැපයුේ දාමය ො අහ විය පින්බඳ අ යන සිදු හකරී ඇව් නමුේ ශ්රී ංකාහ
ළවළු හ ොවී්දහහ
උපායමාර්ගික චර්යාව පින්බඳ අ නයක් සිදු හකරී හනොමැත. බැවි්ද හමම අ නය ළවළු හ ොවී්දහහ
උපාය මාර්ගික චර්යාව විමසා බැීවම, ම චර්යාව්ද ඇව්වීමට හේතුව ඔවු්දහහ රියාව්ද සාමූි ක රියාව්දට
හවනස් කිරීහේ විභවතාව හසොයා බැීවම හමි  අරමුණින.
හමම අ යනහේ ර ාන අරමුණ ව්දහ්ද ළවළු නිෂ්පාදනය සෙ අහ විකරණයට අදාළව ළවළු
හ ොවී්දහහ රියාකාරීේවය (උපාය මාර් ) ො ඒවාහයි  ැටලු අවහබ කර ැීමම ඒ අනුව ශ්රී ංකාහ
ළවළු අහ විකරණ ැටලු විසම ම සඳො හ ොවී්දහහ අ්දතර් රියාකාරීේව විභවතාව ෙඳුනා ැහ්ද.
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විහශය ය්ෂිත අරමුණු
01.

වර්තමානහේ ළවළු නිෂ්පාදනය සෙ අහ විකරණයට අදාළව හ ොවී්ද විසි්ද භාවිතා කරන ක්රම
(උපාය මාර් ) හසොයා බැීවම සෙ ඒවාින්ද ඇව් වී ඇව් රව් ාභ ෙඳුනා ැීමම

02.

ළවළු නිෂ්පාදනය සෙ අහ විකරණයට අදාළව හ ොවී්ද විසි්ද හමම උපාය මාර්
සඳො බ පා ඇව් නිර්ණායක

03.

ළවළු අහ විකරණ
බැීවම

හත රා

ැීමම

ැටලුව ට විසඳුේ හසවීම පිිසස හ ොවි අ්දතර්රියාකාරී විභවතාව හසොයා

දේත විශය ය්හල්ෂණය සෙ වාර්තාව ලිවීම සිදු හකහරමි්ද පවීර.

අහප්ක්ෂිත රව්ල
01.

අහ විකරණ ැටලු විසඳා ැීමම සඳො ළවළු හ ොවී්දට හය
ැීමම

02.

ළවළු හ ොවී්ද සඳො හය  සාමූි ක රියාකාරීේවයක් හ ොම නැගීම සඳො අවශය ය කරන
රව්පේව්මය ීරරණ ෙඳුනා ැීමම
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 සාමූි ක රියාකාරීේවයක් ෙඳුනා

කෘෂිකාර්මික සේපේ කළමනාකරණ අංශය යය
අවස්ද කළ අ යන
01.

ශ්රී ංකාහ හදමුහු්ද බීජ සෙ ළවළු නිෂ්පාදනය ද හීීලය බීජව ට සාහප්ක්ෂව විහීීලය බීජ

පර්හේෂණ කණ්මායම

:

රස්දන විහේසිංෙ
රසිකා විහේසිංෙ

මූ  රභවය

:

ඒකාබී අරමුද

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂක

ාරී

විෂයපථය ො අරමුණු
ආනයනික හදමුහු්ද රහේද ව ා කරන ළවළු හ ොවී්ද විසි්ද ර ාන වශය යහය්ද හීීලය රහේද ව ට
සාහප්ක්ෂව ආනයනික රහේද වලි්ද බා හදන ඩෙළ අස්වැ්දන ස කා බ නු බින. නමුේ ආනයනික
හදමුහු්ද රහේද භාවිතය නිසා ඇව් වූ ැටලු අතර රසහය්ද අඩු ළවළු නිෂ්පාදනය, බීජ සඳො යන පිරිවැය
ඩෙළ යෑම, හර ො පලිහබ ව ට ඔහරොේතු දීහේ ෙැකියාව අඩුවීම සෙ රමාණවේ වාප්ව් හස්වයක්
හනොමැව් වීම ඒ අතර ර ාන හ . හම්දව හදමුහු්ද බීජ ව ා කරන හ ොවි මෙතු්දහ ්ද බහුතරයක් දළ
ආදායම පමණක් ස කා බ න අතර ශුී ආදායම හකහරි  දක්වන අව ානය අඩුය. වියදේ පින්බඳ සටේද
තබා ැීමමට හ ොවී්ද අහපොොසේ වීම හේතුහව්ද මූ මය හනොවන පිරිවැය ද ඇතුළේව ව ා පිරිවැය
ණනය කිරීම අපෙසු වීම හේතුහව්ද හ ොවී්ද තම්දහහ ව ා කටයුතු සඳො වැය වන සත පිරිවැය පින්බඳ
දැනුවේ භාවය අඩුය. ඩෙළ කෘෂි රසායන භාවිතය පාරිසරික ො හස යමය ැටලු ඇව් කිරීමට හේතු වන
අතර ආනයනික බීජ භාවිතහේ අනිසි රව්විපාක හ ස ය ෙැින්දවිය ෙැකිය. ආනයනික හදමුහු්ද බීජ භාවිතය
හකටිකාීවන ි තකර භාවයට වමා දිගුකාීවන අි තකර භාවය ඩෙළ විය ෙැකිය. බැවි්ද, ආනයනික හදමුහුනු
බීජ භාවිතය හේතු ො ි  බ පෑේ හසොයා බැීවම ො හ ොවිප ආර්ථිකයට ි  බ පෑම පින්බඳ අ යනය
කිරීම ඩතා වැද ේ හ .
හමම අ යනහය්ද උේසෙ දරනුහේ බීජ හත රා ැීමහේ දී හ ොවී්දහහ ු චිකේව නිර්නායක මත ව ා
කිරීහේ දි හීීලය හෙ විහීීලය වශය යහය්ද කවර රහේදයකට කැමැේතක් දැක්වී ද ය්දන අ යනය කිරීමටින.
හස්ම, හීීලය රහේදය්දට සාහප්ක්ෂව ආනයනික රහේද ව ා කිරීහේ දී යන වියදේ සෙ රව් ාභ සංස්දදනය
කිරීම හදවන අරමුණ වූ අතර ශ්රී ංකාහ
ළවළු බීජ සැපයුේ අංශය යය ශය යක්ව්මේ කිරීම පිිසස උපායමාර්
හය ජනා කිරීම ද හමි  තවේ අරමුණක් හ .

හසොයා ැීමේ
බීජ
I.

බීජව

මි විවි රහේදය්ද අනුව සෙ බීජ ව ා කරන රහීශය ය අනුව හවනස් විය.

II.

සමස්ත බීජ අවශය යතාවහය්ද 79%ක් පමණ සපුරා නු බ්දහ්ද හප ී ලික අහ වි සැල් මගිනි.
වාිසජ මට්ටමි්ද ව ා කරන හ ොවී්ද 20%ක් තම්දහහම බීජ භාවිතා කරව්.
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III.
IV.

ශ්රී ංකාහ ළවළු බීජ හවළඳහපොළ සේබ්ද හය්ද සැ ීමහේ දී හ ොවී්ද මුහුණු හදන ර ාන ැටලු
ව්දහ්ද ගුණාේමක බීජ අවම වීම ො ඩෙළ බීජ මි
ණ්ද (42% සෙ 35%) පැවීරමින.
හීීලය බීජව ට වමා ආනයනික බීජව පිරිවැය සැමවිටම වැඩිය. හ ොවී්ද ව ා කළ ආනයනික බීජ
අතුරි්ද වැටහකොළු සෙ කරවි බීජ සඳො ඩෙළ පිරිවැයක් වාර්තා විය.

කෘෂි රසායන
I.
හ ොවී්ද කෘෂි රසායන භාවිතහේ දී තම්දහහ ම දැනුමි්ද ඒවා භාවිතා කළ පිරිස 43%ක් වූ අතර කෘෂි
රසායන අහ වි කර්දන්දහහ උපහදස් අනුව 26% ක් ද වාප්ව් නි ාරී්දහහ උපහදස් පරිදි 17%ක්
ද වශය යහය්ද කෘෂි රසායන භාවිතා කර ව්බුිස.
II.

ආනයනික බීජ ව ා කළ හ ොවී්ද පන්හබ පා නය සඳො හීීලය රහේද ව ා කළ හ ොවී්දට වමා
මුදල් වැය හකොට ව්බුිස. ආනයනික රහේද ව ා කළ හ ොවී්ද පන්හබ සෙ හර පා නය සඳො
අක්කරයකට ු පියල් 5000කට ආස්දන මුද ක් හීීලය රහේද ව ා කළ හ ොවී්දට වමා වැය හකොට
ව්බුිස.

හපොහෙොර
I.
රසායනික හපොහෙොර වැඩි වශය යහය්ද හයොදා ව්බුහණ් කරවි (ආනයනික) තක්කාලි ො වැටහකොළු
ව ටය. අහනු ේ හබ ො සැසදීහේ දී වට්ටක්කා (ආනයනික) සඳො අඩු හපොහෙොර රමාණයක්
භාවිතා කර ව්බුිස. නමුේ හීීලය වට්ටක්කා රහේද ව ා කළ හ ොවී්ද ආනයනික රහේදව ට
හයොදනවාට වමා හපොහෙොර රමාණයක් හයොදා ව්බුිස. වට්ටක්කා ව ා කර්දන්ද ෙැර සියලුම හීීලය
රහේද ව ා කර්දන්ද රසායනික හපොහෙොර අඩු රමාණයක් තම ව ාව්දට හයොදින.
ආදායම/ අස්වැ්දන
I.
ආනයනික රහේද ව ා කළ හ ොවී්දහහ පවුහල් ආදායම හීීලය රහේද ව ා කළ හ ොවී්දහහ
ආදායමට වමා ඩෙළ මට්ටමක පැවව්ණ.
II.

ආනයනික තක්කාලි රහේද ව ා කළ හ ොවී්දට හීීලය රහේද ව ා කළ හ ොවී්දට වමා අක්කරයකට
තක්කාලි කිහ ග්රෑේ 2500කට ආස්දන රමාණයක් බා ැීමමට ෙැකි විය. විහීීලය රහේද ව ා
කළ හ ොවී්දට සාහප්ක්ෂව හීීලය වට්ටක්කා රහේද ව ා කළ හ ොවී්ද ඩෙළ අස්වැ්දනක් බා ඇව්
අතර ය ආනයනික රහේද ව ට වමා අක්කරයට කිහ ග්රෑේ 2000කි. හීීලය හෙ ආනයනික
කරවි රහේද ව ා කළ හ ොවී්ද සමාන රමාණහේ අස්වැ්දනක් බා ව්හබ්. අහනක් අතට ව ා
කරනු ැබුහේ හීීලය වුවද ආනයනික වුවද අස්වැ්දහනි  සැ කිය යුතු හවනසක් කරවි ව ාහ
දක්නට හනො ැබිණ.

III.

හීීලය කරවි ො වට්ටක්කා ව ා කළ හ ොවී්ද හෙොඳ ආදායමක් බා ඇව් අතර හීීලය තක්කාලි
රහේද ව ට වමා ආනයනික රහේද ව ා කළ හ ොවී්ද හෙොඳ ආදායමක් උපයා ැීමමට සමේ වී
ව්හබ්.

ඇස්තහේ්දතු ත ආකෘව්හේ රව්ල අර්ථ නිූපපණය
1.

ආකෘව්හේ රව්ල අනුව ආනයනික රහේදයක් හත රා ැීමම සඳො 70%ක සේභාවිතාවයක් ො
හීීලය රහේදයක් හත රා ැීමම සඳො 30%ක සේභාවිතාවයක් දැකිය ෙැක.

2.

අහනු ේ සා ක ස්ථාවරව පවව්න විටදී අස්වැ්දන මත පදනේව රහේද හත රා ැීමහේදී 50%
සේභාවිතාවයක් ආනයනික රහේද හත රා ැීමම සඳො පවව්ින. ම නිසා, ඩෙළ අස්වැ්දනක් බා
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3.

හදන හීීලය රහේදය්ද වුවේ ආනයනික රහේදය්ද වුවේ හ ොවී්ද විසි්ද අස්වැ්දන පමණක් ස කා
හත රා නු බින.
ව ා කරන භූමිහේ රමාණය වැඩිවන විට ආනයනික රහේද හත රා ැීමම සදො වන සේභාවිතාවය
ඩෙළ යන අතර මො පරිමාණ හ ොවී්දට සාහප්ක්ෂව සුළු පරිමාන හ ොවී්ද ආනයනික රහේද භාවිතය
සඳො අඩු නැඹුු තාවයක් දක්වින. ම නිසා සුළු පරිමාණ ළවළු හ ොවී්ද සඳො හීීලය බීජ භාවිතය
ඔවු්දට දැරිය ෙැකි මට්ටමක පවීර.

4.

බීජ අවශය යතාවය සපුරා ැීමම සඳො පුී ලික හවළඳසැ ක් සඳො යන හ ොවී්ද ෙට ආනයනික
රහේද හත රා ැීමම සඳො 99%ක සේභාවිතාවයක් පවීර.

5.

බීජ සඳො වැයවන පිරිවැය ඩෙළ යන විට වුවේ ආනයනික රහේද හත රා ැීමහේ සේභාවිතාවය
ඩෙළ යින. හමම සේබ්ද තාවය මඟි්ද ශ්රී ංකාහ බීජ හවළදහපොහල් යථා ස්වූපපය පින්ි බු හ .
බීජ මි ඩෙළ ගිය ද හවනේ ආහීශය යන හනොමැව් නිසා පවව්න මි
ණ්ද යටහේ බීජ මි දී ැීමමට
හ ොවී්දට සිදු හ .

6.

බීජ ව ගුණාේමකභාවය පමණක් සැ ීමහේදී 70%ක සේභාවිතාවයක් ආනයනික රහේද හත රා
ැීමම සඳො පවීර.

7.

හ ම හර
ව ට ඔහරොේතු දීහේ ගුණාං ය අනුව ආනයනික බීජ හත රා ැීමම සඳො 13%ක
සේභාවිතාවයක් පවීර. ම නිසා ආනයනික රහේද ව ා කු ව්ද හමම සා කයට ඩෙළ බර තැබීමක්
දක්වනු හනො බින. නමුේ හීීලය රහේද ව ා කර්දන්ද ඩෙළ රමුයතාවයක් හේ ගුණාං ය හකහරි 
දක්වනු ැහබ්.

හවළඳහපොළ
I.
කරවි ො වට්ටක්කා හීීලය බීජ භාවිතහය්ද ව ා කටයුතු සිදු කළ හ ොවී්දට ආනයනික රහේද ව ා
කළ හ ොවී්දට වමා හවළඳහපොහළ් දී ඩෙළ හවළඳහපොළ මි ක් ි මි වී ව්හබ්. තක්කාලි ආනයනික බීජ
රහේද ව ා කළ හ ොවී්ද හීීලය තක්කාලි බීජ ව ා කළ හ ොවී්දට වමා ඩෙළ හවළඳහපොළ මි ක්
ැබී ඇත.
නිර්හීශය ය
I.
හමම කා ය වන විට ශ්රී ංකාවට හ ්දවන ආනයනික රහේදව වාප්ව්ය හේතුහව්ද දැනට ව ා
කරමි්ද පැවව් හීීලය ළවළු රහේද වඳ වී යාහේ තර්ජනයට ක් වී ව්හබ්. බැවි්ද හීීලය
රහේදය්ද ආරක්ෂා කර ැීමහේ වැද ේකම පින්බඳව හ ොවී්ද දැනුවේ විය යුතුය. කෘෂිකර්ම
හදපාර්තහේ්දතුව විසි්ද වැනි රහේදය්ද ආරක්ෂා කර ැීමම සඳො මැදිෙේ විය යුතු අතර වැනි
බීජ සාේප හ ොවී්ද අතර හබදාෙැර ඒවා රවර් නය කිරීම සඳො කටයුතු කළ යුතුය. හේ සඳො
ජනමා  ඔස්හස් රචාරණය බා ැීමම ද වැද ේය.
II.

අස්වැ්දන යන සා කය පමණක් මත පදනේව බීජ රහේද හත රා ැීමහේ සමාන ඩම රස්ථා ව්හබ්.
ු මා පරිමාණ හ ොවී්දට මි අඩු බීජ මි දී ැීමහේ ෙැකියාව ව්හබ්. ආනයනික රහේදය්දි  මි
ඩෙළ යන විට හ ොවී්දට හවළඳහපොහළි  ඒ සඳො ආහීශය යක නැත.හීීලය රහේද ආනයනික
රහේදව ට වමා හර ො පන්හබ ව ට ඔහරොේතු දීහේ ෙැකියාහව්ද යුක්තය. බැවි්ද ළවළු බීජ
නිෂ්පාදනය කිරීහේ ො හබදා ෙැරීහේ රජහේ වැමසටෙන පුළුල් කිරීම ො ශය යක්ව්මේ කරන අතරම
හීීලය වශය යහය්ද බීජ නිෂ්පාදනය කරන හප ී ලික නිෂ්පාදකින්දහහ නිෂ්පාදනව ගුණාේමකභාවය
ඩෙළ දැමීය ම සඳො ද කටයුතු කළ යුතුය.
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III.

ආනයනික ළවළු බීජව මි පා නය කිරීම සඳො රජය මැදිෙේ විය යුතුය. මක් නිසාද යේ ඩෙළ
යන බීජ මි විශය යා
ැටලුවක් වන අතරම මි විවි ේවය රහේදහේ නම සෙ විවි ව ා රහීශය ය අනුව
හවනස් වීම ද ැටලුවකි. බැවි්ද නිෂ්පාදන වියදම අවම කිරීම සඳො බීජ සඳො උපරිම මි
රව්පේව්ය අතාවශය ය හ . ඒ හවනුහව්ද ඒ ඒ විහශය ය්ෂිත ක්දනයට අදාළ හබ යට පමණක් ක්
ස්ථාවර මි ක් නියම කිරීම හය ය. බීජ රහේදහේ හවළඳ නාමයට අනුව ය හවනස් හනොවිය
යුතුය.

IV.

දැනුවේ කිරීහේ වැමසටේද ෙරො සුළු පරිමාණ හ ොවී්දට ළර ක්දනහේ ව ා කිරීම පිිසස බීජ රැස්
කර ැීමමට දිරිමේ කළ යුතුය. හම්දම හ ොවි නායකින්ද හවනුහව්ද පවේවන පුහුණුකු ව්ද
පුහුණු කිරීහේ වැමසටේද ඔස්හස් ළර ක්දනය හතක් බීජ කල් තබා ්දනා ආකාරය පින්බඳ
තාක්ෂිසක දැනුම හබදා ෙැරීම.

V.

පන්හබ ො හර පා නය සඳො අවම කෘෂි රසායන රමාණයක් හයදීමට හ ොවී්දව හපළවවිය
යුතුය. කෘෂි රසායන අි තකර හ ස භාවිතා කිරීම අවම කිරීම සඳො කෘෂි රසායන මි දී ැීමමට
හපර හ ොවී්ද විසි්ද තම්ද කෘෂි රසායන හයදීමට හේතුවන පන්හබ හේ හෙ හර ය තෙවුු  කර
ැීමම පිිසස කිසියේ සාක්ෂියක් ක්හෂ්රහය්ද රැහ න හ ොස් අහ විකු ට හප්දවිය ෙැකිය. අදාළ
හනොවන කෘෂි රසායන හයදීම තුන්්ද අවම වනු ඇත.

VI.

හීීලය වට්ටක්කා සෙ හීීලය කරවි වැනි හීීලය රහේද සඳො ඩල්ලුමක් නිර්මාණය හවමි්ද පවව්න
අතර ආනයනික රහේදව ට වමා හමවැනි හීීලය රහේදහේ ළවළු මි දී ැීමම සඳො අමතර
මුද ක් වැය කිරීමට ද පාරිහභ ගිකහය කැමැේහත්ද පසුහවව්. සියලුම හතො සෙ සිල් ර
හවළඳපළව හීීලය රහේද විකිණීම සඳො ඩම සැ සීම තුන්්ද හමම හවළඳහපොළ අවස්ථාව
තවදුරටේ පුළුල් කිරීම සිදු කළ ෙැකිය.

VII.

අස්වැ්දහනි  සැ කිය යුතු හවනසක් නැව් බැවි්ද ො හීීලය රහේද ව ා කරන හ ොවී්දට හෙොඳ
ආදායමක් ැහබන බැවි්ද ද ඒ පින්බඳව හ ොවී්ද දැනුවේ කිරීම හම්දම බීජ හවළඳහපොළ තුළ හීීලය
බීජ පවව්න රමාණය ඩෙළ දැමීය ම ද සිදු කළ ෙැකිය.

සිදු කරමි්ද පවව්න අ යන
02.

ශ්රී ංකාහ අහනි දි වියන් ක ාපහේ අව්හර්ක හබ
උ්දතව්ය උහදසා පවව්න අවස්ථා

නිෂ්පාදනහේ ව්රසාරභාවය ද

පර්හේෂණ කණ්මායම

:

රස්දන විහේසිංෙ
රසිකා විහේසිංෙ
චි්දතක ජයසූරිය

මූ  රභවය

:

ඒකාබී අරමුද

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක

ැටලු සෙ

ාරී

විෂයපථය සෙ අරමුණු
හබ නිෂ්පාදන සේබ්ද තා/ රියාකාරකේව ක්හෂ්ර මට්ටහේ සමාජ ආර්ථික සෙ පාරිසරික තේේවය්ද
කි්ද කට හවනස් හ . හෙේ අව්හර්ක හබ නිෂ්පාදනහේ අඩු රියාකාරීේවයට හබොහෙ විට ස්ථානය
පදනේ වූ හේතූ්ද බ පානු බින. හමම විෂමතාවය්ද ක්හෂ්ර මට්ටමි්ද ෙඳුනා හනො ැීමම ො ක්හෂ්ර
හබ ව ල දාිනතාවය සෙ නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම උහදසා ට අදාළ ැටලුව ට විසඳුේ හනොහසවීම
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අලුව්්ද දියේ කර ඇව් ආොර නිෂ්පාදන වැමසටෙන ද ට හපර වැමසටේදව ට අේ වූ ඩරණම අේවීමට
ඩමකම ඇත.
අහනක් අතට කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රහේ විතැ්ද වීමක් අවශය ය ව්දහ්ද වැඩිවන ජන ෙනයට ආොර සැපීමම
සඳො පමණක් හනොව කෘෂිකාර්මික රජාවහහ යෙපැවැේම ො පාරිසරික තේේවය්දට ෙැම ැහසමි්ද
හීශය යගුිසක විපර්යාසය්දට මුහුණදීම ො ආොර සුරක්ෂිතතාව ඇව් කිරීමටය. හේ සඳො ක් ක් හබ
පී ීර්ද රියාේමක වන ආකාරය, කෘෂිකාර්මික රජාව්ද විසි්ද භුක්ව් විිනන සෘජු ො වක්ර රව් ාභ, බාි රතා
ආදිය පින්බඳ පුළුල්ව අවහබ කර ැීමම හම්දව ම පී ීර්ද ව
ැටළු ව ට විසඳුේ හසවීම ො වැඩි
දියුණු කිරීහේ අවස්ථා පින්ඳ සැ කිය යුතුය.
බැවි්ද හත රා ේ අව්හර්ක හබ නිෂ්පාදන පී ීර්දි  වර්තමාන කාර්යසා න මට්ටම ො බැඳුනු සමාජ,
ආර්ථික සෙ පාරිසරික තේේවය්ද ෙඳුනා නිමි්ද ඩෙත හතොරතුු  පරතරය පිරවීම සඳො උේසෙ කිරීම හමම
අ යනහේ අහප්ක්ෂාවින.
හමම අ යනහේ හසොයා ැීමේ ශ්රී ංකාහ අව්හර්ක ආොර හබ පී ීර්ද ව ව්රසරබව පින්බඳ අංශය ය
තුනක් යටහේ නේ සමාජීය වශය යහය්ද පින් ත ෙැකි බව, ආර්ථිකමය වශය යහය්ද ශය යකතාවය්ද ව්බීම ො
පාරිසරික ගුණාේමකභාවය රව්පේව් සේපාදකය්ද සංහ දී කිරීමට උද වනු ඇත. හම්දම ශ්රී ංකාහ
ව්රසර කෘෂිකාර්මික සංවර් නයක් ඇව් කරීවම සඳො වන සංවර් න උපායමාර් ො වැමසටේද ව දී ීරරණ
ැීමහේ රියාවලිහේදී විදාේමක හයදවුමක් බවට ද පේවනු ඇත. ට අමතරව ල දාීමතාවය වැඩිදියුණු
කිරීම, ක ාපීය වශය යහය්ද හබ ෙඳුනා ැීමම, කෘෂිකර්මා්දතයට තු ණ පරපුර ආකර්ෂණය කර ැීමම,
කෘෂිකාර්මික යෙභාවිතාව්ද රවර් නය, හ ොවිතැ්ද කටයුතුව දී දැකිය ෙැකි ස්ත්රීපුු ෂ සමාජභාවීය
ැටලුව ට ආම්දරණය කිරීම, ක්හෂ්රයට සේපේ හව්ද කිරීහේදී ක ාපීය විහශය ය්ීකකරණය සැ ීමම
විහශය ය්ෂහය්දම පාරිසරික ක ාප හකහරි  අව ානය හයොමු හ . අහනිදි වියන් ක ාපහේ හ ොවි රජාව අතර
සමෘීධිමේභාවය ඇව් කිරීම සඳො වන විදාේමක හතොරතුු  පදනේ කර ේ ීරරණ ැීමහේ රියාවලියක්
සඳො රව්පේව් සේපාදකින්ද බ
ැ්දවීම ද හමින්ද අහප්ක්ෂා හකහර්. හමම විශය ය්හල්ෂණය සේරදාිනක
සාමාන ඇ ීමමකට ො ගිය ක්හෂ්ර විහශය ය්ීකය අ යනයක් බැවි්ද ය පර්හේෂකය්දට, රව්පේව්
සේපාදකය්දට, හීීලය රජාවට, ශ්රම බ කායට සෙ අහනු ේ ක්හෂ්ර හබ ක්හෂ්රහේ අ ය කතු කළ
දාමය්දි  රියාකාරී්දට හම්දම සමස්තයක් වශය යහය්ද මුළු රටටම නැවුේ අේදැීමමක් වනු ඇත.

අරමුණු
හමම පර්හේෂණ වාපෘව්හේ අරමුණ ස්ථාපිත අව්හර්ක හබ නිෂ්පාදන පී ීර්දි  වර්තමාන සකතා
මට්ටම හකහරි  බ පාන විවි සා ක අව්හර්ක හබ
නිෂ්පාදන පී ව්ව සමාජීමය, මූ මය සෙ
පාරිසරික මානය්ද මඟි්ද නිර්ණය කිරීමින.
01.

මූ  ාභදාිනේවය තක්හස්ු  කිරීම

02.

පාරිසරික බාි රතා ව බ පෑම රමාණාේමකව
විකල්ප ඩදිරිපේ කිරීම

03.

සමාජීය වශය යහය්ද පින් ැීමහේ මට්ටම තක්හස්ු  කිරීම සෙ වැඩි දියුණු කිරීහේ අවස්ථා ෙඳුනා ැීමම

04.

ශ්රී ංකාහ අව්හර්ක හබ අංශය යහේ ව්රසර නිෂ්පාදනයක් ො ල දාිනතාවයක් බා ැීමම සඳො
ස්ථාපිත අව්හර්ක ආොර හබ පී ව් ව ව්රසර බව ආර්ථික, සමාජීය ො පාරිසරික යන අංශය ය
හකහරි  අව ානය හයොමු කිරීම සඳො විදාේමක රහ ශය යයක් රව්පේව් සේපාදකය්දට බා දීම.
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ණනය කිරීම ො ම බාි රතා අවම කිරීම සඳො

රාථමික දේත ක්රැස් කිරීම අේපාර, හමොණරා
සෙ ෙේබ්දහතොට දිස්ත්රික්කවලි්ද සිදු කරන දී. හත රා
ේ දිස්ත්රික්කව බමඩරිු, රටකජු, ළූණු, මුං ඇට සෙ උක් යන හබ ව ා කරන හ ොවී්ද නිහය ජනය වන
නියැිනයක් ක්හෂ්ර අ යනය සඳො හත රා ්දනා දී.

වර්තමාන ර ව්ය
රාථමික දේත ක්රැස් කිරීහේ කටයුතු අවස්ද කර ව්හබ්. දේත විශය ය්හල්ෂණය සෙ වාර්තාව ලිවීහේ කටයුතු සිදු
හකහරමි්ද පවීර.
03.

ශ්රී ංකාහ අහනි දි වියන් ක ාපහේ ක්හෂ්ර හබ
උ්දතව්ය උහදසා පවව්න අවස්ථා

පර්හේෂණ කණ්මායම

:

හර්ණුකා වීරක්හකොඩි
ශය යාමිීම හක් ු මාර
ස්. ඈපාසිංෙ
සුසි ා ලූර්දු

මූ  රභවය

:

ඒකාබී අරමුද

නිෂ්පාදනහේ ව්රසාරභාවය ද

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා

ැටලු සෙ

ාරී

විෂයපථය සෙ අරමුණු
හබ නිෂ්පාදන සබඳතාව බිේ මට්ටහේ සමාජ ආර්ථික සෙ පාරිසරික තේේවය්ද කි්ද කට හවනස් හ .
ඒ අනුව ක්හෂ්ර හබ නිෂ්පාදනහේ අඩු ල දාිනතාවට හේතුව හබොහෙ විට ස්ථාීමය වශය යහය්ද විච නය හ .
බැවි්ද ක්හෂ්ර හබ නිෂ්පාදනය ආ්රිත බිේ මට්ටහේ විවි ේවය්ද ෙඳුනා ැීමම ො ඒවාහේ නිෂ්පාදනය ො
නිෂ්පාදකතාවය ආ්රිත ැටලු ව ට විසඳුේ හසවීම ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙනක් රියාේමක වන
සමයක වැද ේ හ . අහනක් අතට කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රහේ සුසමාදර්ීල විතැ්ද වීමක් අවශය ය ව්දහ්ද වැඩිවන
ජන ෙනයට ආොර සැපීමම සඳො පමණක් හනොව කෘෂිකාර්මික රජාවහහ ො පරිසරහේ
යෙ පැවැේම
සෙව්ක කරමි්ද හීශය යගුිසක විපර්යාසය්ද ො ආොර සුරක්ෂිතතාව ආ්රිත ැටළු ව ට මුහුණදීම පිිසස ය.
හේ සඳො ක් ක් හ ොවිප පී ව් රියාේමක වන පුළුල් සංදර්භය ො ඩ්ද කෘෂිකාර්මික රජාව්ද විසි්ද
භුක්ව් විිනන සෘජු ො වක්ර රව් ාභ හම්දම ඒවා ෙරො ජනනය වන අමතර ැටළු පින්බඳ රමාණාේමක
අවහබ යක් ො ඒවා මැම පැවැේවීහේ ක්රම අවහබ කර ැීමම අවශය ය හ .
බැවි්ද ඩෙත හතොරතුු  පරතරය පිරවීම සඳො අ යන රහීශය යය හ ස අහනි දි වියන් ක ාපය හත රා
නිමි්ද ක්හෂ්ර හබ ව අඩු ල දාිනතාවයට තුඩුහදන සමාජ ආර්ථික ො පාරිසරික තේේවය්ද ෙඳුනා
ැීමමට හමම අ යනහය්ද උේසෙ ැහ්ද. හමි  විහශය ය්ෂිත අරමුණු වනුහේ ක්හෂ්ර හබ නිෂ්පාදනහේ;
01.
02.
03.
04.

මූ  ාභදාිනේවය තක්හස්ු  කිරීම ො ට බ පාන හේතු ෙඳුනා ැීමම
පාරිසරික බ පෑේ ණනය කිරීම ො ඒවා අවම කිරීහේ ෙැකියා ෙඳුනා ැීමම
සමාජ පින් ැීමම තක්හස්ු  කිරීම ඒවා වර් නය කිරීහේ අවස්ථා ෙඳුනා ැීමම
නිපුන හ ස රව්පේව් සේපාදනය කිරීම සඳො විදාේමක අනුබ යක් බාදීම අරමුණු කර නිමි්ද
ක්හෂ්ර හබ නිෂ්පාදනහේ සමාජ ආර්ථික සෙ පාරිසරික මිනුේදඩු පින්බඳව රව්පේව් සේපාදකය්ද
දැනුේවේ කිරීම තුන්්ද රහට් ක්හෂ්ර හබ නිෂ්පාදනහේ ො නිෂ්පාදකතාවහේ ව්රසාරභාවය සඳො
දායක වීම
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වර්තමාන ර ව්ය
අේපාර, හමොණරා
සෙ ෙේබ්දහතොට දිස්ත්රික්කව බමඩරිු, රටකජු, ලූනු, මුං ඇට සෙ උක් යන හබ
ව ා කරන හ ොවී්ද නිහය ජනය වන නියැදියක් ක්හෂ්ර අ යනය සඳො හත රා ්දනා ද අතර දේත
ක්රැස් කිරීම, හක්තකරණය, දේත ඇතුළේ කිරීම ො විශය ය්හල්ෂණය කිරීම සිදු හකහරමි්ද පවීර.
04.

හ ීවය විපර්යාස සෙ ව්රසාරභාවය පින්බඳ ශ්රී ංකාහ හ ොවිජන පර්හේෂණ-රව්පේව්-තාක්ෂිසක
අංශය යහේ නියුතු පිරිස්ව
ාරිතා සංවර් නය (R – 512)

පර්හේෂණ කණ්මායම

:

මූ  රභවය

දහ

හර්ණුකා වීරක්හකොඩි
ශය යාමිීම හක් ු මාර
ස්. ඈපාසිංෙ
රස්දන විහේසිංෙ
රසිකා විහේසිංෙ
සුසි ා ලූර්දු
චි්දතක ජයසූරිය

වාපෘව් නායක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂක

ීවය විපර්යාස පර්හේෂණ සඳො වූ ආසියානු පැසිෆික් ජා ය (APN)

හ ීවය විපර්යාස ො ව්රසාරභාවය පින්බඳ රව්පේව් සේපාදකින්ද තුළ පවව්න පුළුල් දැනුම ශ්රී ංකාහ
කෘෂිකාර්මික රව්පේව්ය මඟි්ද සංහක්තවේ හ . හස් නමුේ, හ ොවි ජන සමාජහේ අසාර සමාජ
අනනතාවය, හ ොවිකටයුතු ආ්රිත අි තකර පාරිසරික බ පෑේ ො දුර්විපාක සෙ කෘෂිකර්මා්දතහේ හීනවන
ාභදාීමේවය හදස බැීවහේ දී හපීම ය්දහ්ද හ ොවිජන අංශය යහේ සංවර් නය සඳො දරන උේසාෙය්දි  අරමුණු
ළරා කර ැීමමට හනොෙැකිව හ ොවිපළ පී ව්ව ව්රසාරභාවය දැඩි අවදානමට ක්ව ඇව් බවින.
කෘෂිකාර්මික රජාව වියපේ වීම, තු ණ පිරිස් කෘෂිකර්මා්දතහය්ද ඩවේ වීම, දරිද්රතාවය, ම්දදහප ෂණය,
රසායන ද්රව භාවිතහය්ද ඇව් වී ඇව් හස ය ැටලු, හ ොවී්දහහ අවම ජීවන මට්ටේ, හ ොවිතැන හවනුහව්ද
වන විනාශය යය ො ඒ ආ්රිත පාංශු යාදනය සෙ හපොහෙොර අධි භාවිතය වැනි ැටලු සි ත පසුබිමක් තුළ
ව්රසාරබව පින්බඳව රව්පේව් සේපාදකින්ද සතු ‘දැනුවේභාවය’ පමණක්ම රව්පේව්මය කු ණු ව්රසාර
භාවිතාව්ද බවට පේ කිරීම සඳො රමාණවේ හනොවන බව හප්දවා හදින.
බැවි්ද, හ ොවිකටයුතුව සමාජ, පාරිසරික හෙ ආර්ථික මානය්ද හව්ද හව්දව හනොවිමසා සමස්ථ දෘෂ්ටි
හක ණයකි්ද විමසා බ මි්ද රව්පේව් සේපාදනය කිරීම සඳො රව්පේව් සේපාදකය්ද හවත
මාර්හ පහීශය යණය බා හදන අතරම රව්පේව් ව්රසර භාවිතාව්ද බවට පේ කිරීහේ ආකර්ෂණීය හමව ේ
වලි්ද ඔවු්ද ස්දනී කරවීම ව්රසාර හ ොවිකටයුතු හවනුහව්ද සේපේ හව්දකිරීම සඳො වැද ේ හ . හමම
සෙහය ගී වාපෘව්ය පර්හේෂණ ො ාරිතා සංවර් න යන හදවැදෑු ේ අං ය්දහ ්ද සම්දවිතය. පර්හේෂණ
සංරචකය මඟි්ද ශ්රී ංකාහ අහනිදි වියන් ක ාපහේ රියාේමක වන හත රා ේ හ ොවිප පී ව් සඳො
ව්රසාර භාවිතය පින්බඳ දර්ශය යක හ ොම නංවනු ැහබ්. ාරිතා සංවර් නය සඳො වූ සංරචකහය්ද අහප්ක්ෂා
කරනුහේ හමරට හ ොවිජන ක්හෂ්රහේ විවි පාර්ශය යවකු ව්ද අතර ව්රසාරභාවය පින්බඳ දැනුම හබදා ෙැරීම
පෙත දක්වා ඇව් පුහුණු වැමසටේද සෙ වැමමුළු ඔස්හස් ය සිදු කිරීමට අහප්ක්ෂිතය.
අ.

කෘෂිකර්මා්දතහේ සමාජ, ආර්ථික ො පාරිසරික මානය්ද සැ කිල් ට
නිමි්ද හෙක්ටර්
හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ පර්හේෂකින්දහහ විදාේමක
ාරිතාව ො විශය ය්හල්ෂණාේමක ෙැකියාව්ද ඩෙළ නැංවීම තුන්්ද හ ීවය හවනස් වීේ සෙ
ව්රසාරභාවය පින්බඳ ජාව්ක ත හේ පර්හේෂණ කටයුතු ශය යක්ව්මේ කිරීම
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ආ.

විදාඥයිින්ද ො රව්පේව් සේපාදකය්ද අතර යෙපේ අ්දතර් රියාකාරීේවයක් සෙව්ක කිරීමට සෙ
ව්රසාර සංවර් න දෘෂ්ටි හක ණයකි්ද රහට් කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රය පින්බඳ ීරරණ ැීමම පිිසස
රව්පේව් සේපාදකින්දට විදාේමක පිටුබ යක් සපයනු වස් දැනුේ රව්පේව් සංවාදයක් දියේ කිරීම

ඇ.

බිේ මට්ටහේ වැමසටේද රියාවට නැංවීම සෙ හ ොවී්ද දැනුවේ කිරීම හම්දම රහට් රව්පේව්
සේපාදනය ො වැමසටේද සැ සුේකරණය සඳො දේත සැපීමම යන ක්හෂ්රය්දි  කටයුතු කරන
කෘෂිකාර්මික වාප්ව් නි ාරී්දහහ ාරිතා සංවර් නය

ඩ.

අ යන රහීශය යව හ ොවි නායකින්ද දැනුවේ කිරීම සඳො ‘ඩහ නුමට පෙසු’ පුහුණු වැමමුළු
පැවැේවීම. ි දී ඔවු්ද අනු මනය කරන ව ා පී ව්ව ව්රසාරභාවය සේබ්ද
ැටලු සෙ
මගි්ද හීීලය ො හ ීවය ත ය්දි  ෙට ්දනා රව්ල ො බ පෑේ (ඔවු්දහහ ජීවිතව ට ො
ජීවහන පාය්දට සෙ මඟි්ද හ ීවය හවනස්වීේ සඳො සිදුවන දායකේවය) පින්බඳ දැනුවේ කිරීම ො
හය  උපක්රම භාවිතහේ සාේරදාිනක දැනුම හයොදා ත ෙැකි ආකාර පින්බඳ හතොරතුු  හබදා ෙදා
ැීමම.

වර්තමාන ර ව්ය
ඩෙත කු ණුව ට අදාළව හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
විසි්ද පුහුණු වැමමුළුවක් 2016 අහ ස්තු මස 3 සිට 5 දක්වා පැවැේවූ අතර වැමමුළුහ කාර්ය වාර්තාව
සේපාදනය කරමි්ද පවීර. ම වැමමුළුව තුන්්ද පුහුණුව ේ හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනයහේ පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ම ය හය ජිත පර්හේෂණ සංරචකහයි 
කටයුතුව දැනට නිරතව සිටිින.
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පාරිසරික ො ජ සේපේ කළමනාකරණ අංශය යය
අවස්ද කළ අ යන
01.

වර්ෂා හප ෂිත හ ොවී්දට නියං තේේවය්ද මඟි්ද ඇව් වන බ පෑම සෙ ම අ්දතරාදායකේවය අවම
කිරීම පිිසස වන උපක්රම ද වර්ෂාහප ෂිත සෙ සෘතුමය ජ ාශය ය යටහේ ව ා කරන හ ොවී්දට අදාළව
පර්හේෂණ කණ්මායම

ද

ච්.හේ.සී ජයසුරිය
මබ්.ඒ.ආර් වික්රමසිංෙ

මු  රභවය

ද

ඒකාබී අරමුද

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂක

ාරී

විෂයපථය සෙ අරමුණු
වර්ෂාහප ෂිත හ ොවී්දට නියං තේේවය්දි  ඇව් බ පෑම තවමේ ැඹුරි්ද අවහබ කර හ න හනොමැව්
හෙින්ද ඒ සඳො ල දාීම හ ස අනු ත වන ආකාරය පින්බඳ නිර්හීශය ය සකස් කිරීමට අහපොහෙොසේ වී ව්හබ්.
වර්ෂාහප ෂිත සෙ ඔ වැ (seasonal Tanks) යටහේ ව ා කරන හ ොවී්දහහ ජීවහන පාය්දි  ස්ථාීමේවට
නියං තේේවය්දහ ්ද සිදු කරන බ පෑම අවහබ කර ැීමම සෙ අනා ත නියං තේේවය්දට ඔහරොේතු දීම
සඳො ඔවු්ද සතු ෙැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳො සුදුසු රියාමාර් ය්ද ෙඳුනා ැීමම පිිසස හමම අ යනය
රියාේමක කරනු බින.
විහශය ය්ෂිත අරමුණු ව්දහ්ද ,
•
•
•
•

නියං තේේවය්දි දී වර්ෂාහප ෂිත සෙ ඔ වැ (seasonal Tanks) යටහේ ව ා කරන හ ොවී්දහහ
ු ටුේභය්ද පේවන අ්දතරාදායක මට්ටම නිරීක්ෂණය කිරීමට
වර්ෂාහප ෂිත සෙ ඔ වැ (seasonal Tanks) යටහේ ව ා කරන හ ොවී්දහහ ජීවහන පාය්දි 
ස්ථාීමේවට නියං තේේවය්දහ ්ද සිදු කරන බ පෑම අවහබ කර ැීමම
ංවතුර ආ්රිත කේපන තේේවය්දට සාර්ථකව මුහුණ දීමට අදාළ විහශය ය්ෂිත හ ොවි රජාව්ද විසි්ද
භාවිතා කරන උපක්රම ෙඳුනා ැීමම
නියං තේේවය්දි  රව්විපාකය්දට ෙැම ැහසනු පිිසස වර්ෂාහප ෂිත සෙ ඔ වැ (seasonal
Tanks) යටහේ ව ා කරන හ ොවී්දහහ නමතා ාරිතාව වැඩි කිරීම සඳො උචිත රියාමාර් ෙඳුනා
ැීමම

ර ාන හසොයා ැීමේ
01.

හත රා ේ නියැින රහීශය යහේ වැසි දිහය්ද හ ොවිතැ්ද කරන හ ොවි රජාව නිර්දතරහය්ද නියං
තේේවය්දට මුහුණ හදන රජාවකි. ි  රව්ල යක් හ ස, ඔවු්දහහ ව ා කටයුතු සෙ අහනු ේ
ජීවහන පාය රියාකාරකේ ජ ි ර ැටලු ඇතුළු හබොහෙ දුෂ්කරතාවය්දට මුහුණු හදව්.

02.

සේමුය සාකච්ඡාව්දට භාජනය වූව්දහහ ර හන ආදායේ මාර් ය හබ
ව ාව වූ අතර සමස්ත
නියැිනහය්ද 35%කට ීවිීරිනක ආදායේ මාර් යක් ද පැවව්ිස. ින්ද පශු සේපේ පා නය,
කෘෂිකාර්මික ශ්රමය සෙ කෘෂිකාර්මික හනොවන ස්වයං රැකියා රියාකාරකේ ර ාන හ .
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03.

හ ොවී්දහහ අදෙසට අනුව, නියං තේේවය්ද ඇව්වීහේ වාර ණන සෙ නියරය පවව්න කා ය
පසුගිය දශය යකය පුරා ඩෙළ හ ොස් ව්හබ්. තවද, මෙ ක්දනහේ වර්ෂාහ ීරව්රතාවය සෙ රමාණයඩෙළ
හ ොස් ඇව් අතර ය ක්දනහේ වර්ෂාහ රමාණය ො ීරව්රතාවය පෙළ හ ොස් ව්හබ්.

04.

බහුතරයක් හ ොවී්දට හීශය යගුිසක විපර්යාස නමැව් සංකල්පය පින්බඳ අවහබ යක් පවව්න අතර
හීශය යගුිසක විපර්යාස පින්බඳව ඔවු්දට හෙොඳ අවහබ යක් ඇව්වා හස්ම ින්ද කෘෂිකර්මා්දතයට
ඇව් බ පෑම පින්බඳව හෙොඳ අවහබ යක් පවීර.

නිර්හීශය ය
01.

වර්ෂාහප ෂිත, කෘෂි න්ං භාවිතහය්ද ව ා කරන සෙ ඔ වැ ආශ්රහය්ද ව ා කරන හ ොවී්දට නියං
බ පෑේ අවම කිරීහේ සෙ අනු ත වීහේ වැමසටේදව ට අදාළ සෙය දීහේ ො රවර් න
වැමසටේදව දී රමුයතාවය ි මිවිය යුතුය. ඒ අතරම කෘෂි න්ං, වැසි දිය අස්වනු පතෙ ඩදි කිරීම
සඳො සෙනා ාර /සෙය ඔවු්දට බා දිය යුතුය.

02.

අත ෙැර දමා ඇව් ග්රාමීය ය මට්ටහේ වැ සාමූි ක රියාමාර් යකි්ද නැවත රියාකාරී තේේවයට හ න
ඒමට අදාළ බ ාරී්දහහ සෙය ද සි තව රියා කළ යුතුය. විහශය ය්ෂහය්දම ව ා ක්දනය පුරාම ජ
සේපාදනය වැඩි දියුණු කිරීම පිිසස සිදු කරන හරෝදමම ඩවේ කිරීහේ වැමසටේදව දී හමය සිදු
කළ ෙැකිය.

03.

නියං තේේවය්ද අවම කිරීහේ රියාමාර් ො නියංව ට අනු ත වීම පින්බඳව හ ොවී්ද දැනුවේ විය
යුතුය. රාජ-හප ී ලික සෙහය ගි රහ ශය යයක් තුන්්ද රාජ හනොවන සංවි ාන, හප ී ලික සමා ේ
සෙ රාහීීලය වාප්ව් හස්වා පී ීර්ද හේ සඳො සෙභාගී විය යුතුය.

04.

හ ොවී්දහහ ු ටුේභ ආදායම දීර්ඝ කාීවනව වර්ෂය පුරා පවේවා ැනිම සඳො ඔවු්දහහ ව ා ක්රමය
තුළට බහුවාර්ෂික හබ ක්රමය ඇතුළේ කිරීමට උන්දදු කළ යුතුය.

05.

හ ොවිතැන ෙැු ණු හකොට තම ආදායේ උේපාදන රියාකාරකේ තුන්්ද ු ටුේභ ආදායම
විහශය ය්ෂිකරණය කර ැීමහේ ක්රම පින්බඳ හ ොවී්ද දැනුවේ කළ යුතුය. ඒ සඳො ඔවු්දට අවශය ය
පුහුණුව, උපකර සෙය හම්දම හය  හවළඳහපොළ සබඳතා බා දීහම්ද ඔවු්දහහ ආරේභක පියවර
සාර්ථක කර ැීමමට සෙය විය ෙැකිය.
ශ්රී ංකාහ සෙල් නිෂ්පාදන ක්රමහයි  කෘෂි රසායන භාවිතය පින්බඳ හ ොවී්දහහ අවහබ ය සෙ
ඩල්ලුම

02.

පර්හේෂණ කණ්මායම

ද

ව්න්ිස පීමජාීම මුණවීරහහ
හේ.ඒ.යූ.පී ජයසිංෙ

මූ  රභවය

ද

ඒකාබී අරමුද

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂක

ාරී

විෂයපථය සෙ අරමුණු ද කෘෂිරසායන ද්රව ූතතන කෘෂිකර්මා්දතහේ ර ාන භූමිකාවක් රර දක්වින. හකහස්
නමුේ, දිවිනන පුරා කෘෂි රසායන අවභාවිතය පින්බඳව පවේනා සෘණාේමක බාි ර සා ක හේතුහව්ද ශ්රී
ංකාහ හ ොවිතැ්ද ක්රමය සේබ්ද හය්ද බරපතළ අව ානයක් හයොමු වී ව්හබ්. හ ොව වටා සිදු කර ඇව්
පර්හේෂණ මඟි්ද අනාවරණය වී ඇේහේ කෘෂි රසායන ද්රව භාවිතා කිරීහේ පුු දු සමර හ ොවී්දහහ
අවහබ ය සෙ ආකල්ප සෘජුවම සේබ්ද බවින. සා ීමය රව්පේව් සේපාදනයක් සඳො හමම සමාජීමය සෙ
චර්යාේමක පින්බඳව දැන සිටීම වැද ේ හ . රසායන ද්රවවලි්ද හතොර ව ාවක් සඳො වම වමාේ හයොමු වීහේ
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අවශය යතාවය සමර රව්පේව් සංහශය ය නයක් සඳො අවදානේ සංජානනය, හ ොවී්දහහ ෙැසිරීම සෙ කෘෂි
රසායන සේබ්ද හය්ද පවව්න ආකල්ප පින්බඳව පැෙැදිලි අවහබ යක් බා ත යුතුය.
ශ්රී ංකාහ කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්හරේ වැද ේ ක්හෂරයක් වන වී ව ා ක්හෂ්රහේ කෘෂිරසායන භාවිතා කිරීහේ
රටාව්ද විශය ය්හල්ෂණය කිරීම සෙ හ ොවී්දහහ චර්යා සෙ ආකල්ප විශය ය්හල්ෂණය කිරීම සඳො පර්හේෂණයක් සිදු
කිරීම ඩතාමේ වැද ේ වන අතර හමම හතොරතුු  දිවිනන පුරා කෘෂි රසායන ද්රවය අවභාවිතා කිරීම නිසා මතු වී
ඇව් පාරිසරික ැටලු සෙ හස ය ැටලු විසම ම පිිසස සා ීමය රව්පේීර්ද නිර්මාණය කිරීම සඳො ය
වැද ේ වනු ඇත.
බැවි්ද ශ්රී ංකාහ වී නිෂ්පාදන හෂ්හරයි  කෘමිනාශය යක භාවිතා කිරීහේ නිර්ණායක ඇස්තහේ්දතු ත කිරීම
පින්බඳව හමම අ යනහය්ද හසොයා බැීවම පිිසස හමම අ යනය නිර්මාණය කරන දී.

ර ාන හසොයා ැීමේ
01. කෘෂි පාරිසරික විදාේමක තේේවය්ද ො වාරිමාර් හවනස්කේ හනොතකා ශ්රී ංකාහ වී ව ාහ දී බහු ව
භාවිතා කරන කෘෂිරසායනික ද්රව ව්දහ්ද පන්හබ නාශය යක හ . හදවනුව විශය යා වශය යහය්ද භාවිතා කරන
රසායනික ද්රව ව්දහ්ද කෘමිනාශය යක වන අතර ළවළු ව ාවට සාහප්ක්ෂව වී හ ොවිතැහ්ද දී දිීවර නාශය යක
භාවිතය අවම මට්ටමක පවීර.
02. හ ොවී්දහ ්ද 77%ක් පමණ පුු ීදක් වශය යහය්ද පැළ සිට වූ මුල් දිනහේ සිට වල් පැළෑටි මතු වීමට හපර
පන්හබ නාශය යක හයොදින. කෘමිනාශය යක හබ ත හේ හල්බ හේ දක්වා ඇව් නිර්හීශය ය සෙ වට්හට ු ව හය 
නැතැින සිතන සියයට 33ක් පමණ හ ොවීහු නිර්හීශිත මාරාවට වමා වැඩි මාරාවක් ව ාවට හයොදව්.

03. හමම අ යනය මඟි්ද ශ්රී ංකාහ වී ව ා ක්රමය තුළ කෘෂි රසායන ද්රව භාවිතා කිරීහේ ීරව්රතාව සෙ භාවිතය
හකහරි  බ පාන සා ක අ යනය කිරීම සිදු කරන
hurdle model) භාවිතා කරනු ැබිිස.

ැූ  අතර ඒ සඳො ීවිේව අදියර ක්රමය (double

නිර්හීශය ය
කෘමිනාශය යක භාවිතහේ පාරිසරික අවදානේ අඩු කර
කළ ෙැකිය.

ැීමම පිිසස උපායමාර්

කිි පයක් හමහ ස හය ජනා

01.

කෘමි නාශය යක ආරක්ෂිතව ො රහ ශය යහම්ද භාවිතා කිරීහේ ූතතන තාක්ෂණය පින්බඳව හ ොවී්ද සමර
ඩතා සමීය පහය්ද කටයුතු කරන කෘෂිකර්ම උපහීශය යකවු ්ද ,වාප්ව් නි ාරි්ද පුහුණු කළ යුතුය.
ඔවු්දහහ පුහුණුවට ක් ක් හබ සෙ පන්හබ වර් , නිවැරදි මාරාව්ද සෙ හයදීහේ කා ය,
නිවැරදිව හයොදන අ්දදම ඇතුළේ විය යුතු අතර ක්හෂ්ර මට්ටමි්ද ම දැනුම හ ොවී්ද හවත වාප්ත
කිරීම සඳො හෙොඳ වාප්ව් හස්වා ජා යක් පැවව්ය යුතුය.

02.

පන්හබ නාශය යක භාවිතා කිරීහේ ආරක්ෂිත ක්රම පින්බඳ විස්තර කිරීම පිිසස ජනමා  හපළ ැස්වීම
සිදු කළ යුතුය. ජනප්රිය පුවේපේ , ගුව්දවිදුලි සෙ ූපපවාි නිය ඔස්හස් ආරක්ෂිත ඇ ලුේ, ආරක්ෂිතව
බමා කිරිම සෙ පන්හබ නාශය යක සුරක්ෂිතව බැෙැර කිරීම සෙ නිසිහ ස හබ යට හයදීම පින්බඳව
සාමාන හතොරතුු  රචාරය කළ යුතුය .තනි පුී
පුහුණුව බා දිය යුතු විට තාක්ෂිසක හතොරතුු 
බා දීම සඳො හ ොවි සංවි ාන සාර්ථක මා යක් වනු ඇත. තම සාමාජිකය්දට අදා දැනුම
සේහර්ෂණය කිරීම සඳො ම නායකින්ද පුහුණු කළ ෙැකිය.
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සිදු හකහරමි්ද පවව්න අ යන
01.

ශ්රී ංකාහ කෘෂිකර්මා්දතය තුළ ජජවරසායනික ො ජජව හපොහෙොර භාවිතා කිරීහේ ො
නිෂ්පාදනහේ විභවතා සෙ ැටලු
පර්හේෂණ කණ්මායම

:

ව්න්ිස පීමජානි මුණවීරහහ
ජී.ජී.ද. ල්.මබ්ලි සමරසිංෙ

මූ  රභවය

:

ඒකාබී අරමුදල්

සේබ්දධීකරණ
සම පර්හේෂක

නි

ාරීනි

විෂයපථය සෙ අරමුණු
රසානික හපොහෙොර සෙ කෘෂි රසායන ද්රව සමර සේබ්ද සෘණේමක සා ක පින්බඳ ඇව් අවහබ ය ො
අේදැීමම සමර පහසි  සු භාවය ො හර ො පන්හබ පා නය සඳො පරිසර ි තකාමීය  ක්රම භාවිතා කිරීහේ
ඩතා ෙදිසි අවශය යතාවයක් පවීර. ජජව රසායන සෙ ජජව හපොහෙොර පහසි  සු භාවය වැඩි කිරීම ො
පන්හබ පා නය සඳො වියදේ අඩු, පරිසර ි තකාමීය , පුනර්ජනීමය සෙ ව්රසාර මූ ාශ්රයක් හ ස සකස් වී
ව්හබ්. රට තුළ ජජව පා න ො ජජව හපොහෙොර වැඩි ජනප්රියතාවයක් හනොමැව් වුවද කිසියේ රමාණයකට ශ්රී
ංකාව හේවා භාවිතා කරමි්ද සිටින අතර රතක්ෂ රව්ල අේ කර නිමි්ද ද සිටිින. . කාබනික හ ොවිතැන ද
ඇතුළුව වමාේ පරිසර ි තකාමීය  ොනිදායක හනොවන ව ා ක්රම රචලිත කිරීම සඳො රජය කටයුතු කළ ද රට තුළ
රසානික හපොහෙොර සෙ කෘෂි රසායන ද්රව භාවිත මට්ටම රසානික හපොහෙොර සෙ කෘෂි රසායන ද්රව භාවිතය
ට ඇව් සීමා පින්බඳ වැඩි වශය යහය්ද හල්යන තව නැත.
බැවි්ද,ඒ සඳො ඇව් සීමා, අභිහය , හසොයා බැීවම ො දිරි ැ්දවීේ සෙ බා ක පින්බඳව හසොයා බැීවම
රව්පේව් සකස් කිරීම සෙ අනා ත අවස්ථා පුළුල් කිරීම පිිසස උපාය මාර් සැකසීමට ඩතා වැද ේ වනු ඇත.
ය ඩටු කර ැීමම සඳො පෙත සඳේද විහශය ය්ෂිත අරමුණු ඩටු කර ැීමමට අහප්ක්ෂා හකහර්.
-

ශ්රී ංකාහ වර්තමාන ජජව හපොහෙොර සෙ ජජවරසායනික ද්රව හවළඳහපොළ ෙඳුනා ැීමම

-

ඩල්ලුම ො සැපයුම හකහරි  බ පාන සා ත නිර්ණය කිරීම

-

ශ්රී ංකාහ ජජව හපොහෙොර සෙ ජජවරසායනික
මාර්හ පහීශය යනයක් හය ජනා කිරීම

ද්රව රවර් නය කිරීම සඳො රව්පේව්

ශ්රී ංකාහ කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රහේ ජජවපා න අංශය යයට අදාළ රාථමික සෙ ීවිීරිනක දේත හමම
අ යනයට පදනේ වී ව්හබ්. විශය ය්හල්ෂණාේමක ක්රමහ දය හ ස සිීධි අ යන රහ ශය යය භාවිතා හකහර්.
දේත ක්රැස් කිරීහේ කටයුතු සිදු හකහරමි්ද පවීර.
02.

ජාව්ක ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන 2016-2018 පාදක සමීය ක්ෂණය
පර්හේෂණ කණ්මායම

මූ  රභවය

:

:

ේ.ඒ.සී. ස් බණ්මාර

සේබ්දධීකරණ නි

ව් ානි පීමජානි මුණවීරහහ

සම පර්හේෂිකා

උේප ා ජයසිංෙ

සම පර්හේෂිකා

ඒකාබී අරමුද

22

ාරී

විෂයපථය සෙ අරමුණු
2016 වර්ෂහේ රියාේමක කළ ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන 2016-2018 සඳො පාදක සමීය ක්ෂණයක්
හ ස හමම අ යනය කෘෂිකර්ම අමාතාංශය ය හල්කේතුමාහහ විහශය ය්ෂ ඩල්ීවම පරිදි නිර්මාණය කරන දී.
හමම අ යනහේ අරමුණ ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන රියාේමක කරන රහීශය යව වර්තමාන
තේේවය පින්බඳව ෙරස්කමමය විස්තරාේමක රමාණාේමක සෙ ගුණාේමක හතොරතුු  ක්රැස් කිරීමින.
වැමසටෙහ්ද රව්ල යක් හ ස සිදු වී ඇව් හවනස්කේ ස ු ණු කිරීමට මඟි්ද ෙැකි වනු ඇව් අතර අදාළ
බ ාරී්දට වැඩිදුර සැ සුේ සකස් කිරීමට ො ර ව්ය අධීක්ෂණය කිරීම සඳො සෙයක් වනු ඇත.
ගුණාේමක ො රමාණාේමක හයදවුේ ො නිමවුේ සාහප්ක්ෂ මි
ණ්ද ඩ ක්ක රජාව්ද පින්බඳ පවව්න
දැනුම ො ආකල්ප හ ොවී්ද සතු සමාජ ො හභ ව්ක රාහ නය වශය යහය්ද ර ාන කාණ්ම ෙයක් යටහේ න
හතොරතුු  හමි දී රැස් කර නු ැබුිස. ආොර නිෂ්පාදන වැමසටේද හය ජනාහව්ද මතු වූ රව්ල පින්බඳ
සංරචක භාවිතා කරමි්ද පාදක සමීය ක්ෂණහය්ද ේව මූලික තේේවය පින්බඳ ම සංරකව ට අදාළව
වාර්තා කිරීමට සැ සුේ කළ ද තවම ය සිදු කර හනොමැත. අනා ත ඇ ීමේ කටයුතුව දී හවනස්කේ මැීමම
පිිසස පාදක සමීය ක්ෂණය භාවිතා කරනු ඇත.

හපොදු අරමුණු
ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන 2016-2018 පාදක සමීය ක්ෂණයහයි  අරමුණ ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක
වැමසටෙහනි  සාර්ථකේවය උහදසා ර ාන දීර්ඝ කාීවන දර්ශය යකය්දි  පළමු මිනුේ
බා
ැීමමින.අ යනහයි  විහශය ය්ෂිත අරමුණු ව්දහ්ද

ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙහ්ද පාදක සමීය ක්ෂණහේ අරමුණ ව්දහ්ද ජාව්ක ආොර නිෂ්පාදන
වැමසටෙහ්ද සාර්ථකේවය උහදසා ර ාන දීර්ඝ කාීවන දර්ශය යකය්ද මිනුේ කිරීමින. විහශය ය්ෂිත අරමුණු ව්දහ්ද
1.

සියලු ර ාන වැමසටේද දර්ශය යකය්දව පළමු මිනුම හ ස කටයුතු කිරීම මඟි්ද වැම සටෙහ්ද
අධීක්ෂණ සෙ ඇ ීමේ පී ව්හේ පදනම සකස් කිරීම

2.

විස්තර හකහරන සෑම හබ

යක් යටහේ ම නිර්ණායක ඩ ක්ක පිි ටුවීම හෙ තෙවුු  කිරීම

වර්තමාන ර ව්ය
හබ වර් 17ක් ආවරණය වන පරිදි දිස්ත්රික්ක 20ක පාදක සමීය ක්ෂණය සිදු කරන ද අතර සමස්ත නියැින
සංයාව 244 . දේත සැකසීම හක්තකරණය සෙ දේත ඇතුළේ කිරීහේ කටයුතු අවස්ද කර ඇව් අතර
වාර්තාව ලිවීම සිදු කරමි්ද පවීර. පර්හේෂණ නි ාරී්ද 16 හදහනු හහ දායකේවය හේ සඳො ැබී ඇත.
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03.

මිනිස් රියාකාරකේ නිසා ග්රාමීය ය වැ හ ොමවීමට
පින්බඳ අ යනය
පර්හේෂණ කණ්මායම

මූ  රභවය

:

ක්වීම ො කෘෂි කර්මා්දතය හකහරි  ි  බ පෑම

මබ්. ච්.ඒ ශය යා්දත
හක්.ඒ.බී. ස් ූපපසිංෙ
ඩී.ඩී රභාේ විතාරන
ගීතානි සමරසිංෙ
බී.ඒ.ජී අලුේ ම

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක

ාරී

ඒකාබී අරමුද

විෂයපථය සෙ අරමුණු
වියන් ක ාපහේ ජ ාශය ය හ ොමවීම හේතුහව්ද ාරිතාව අඩුවීම පෙේ බිේ ව ා ක්රමය්දි  ල දාිනතාවහේ
සැ කිය යුතු අඩුවක් ඇව් වීමට හේතු වී ඇත. ජ හප ෂක රහීශය යව හය  හනොවන ව ා ක්රම ෙැු ණු විට
කාර්මික ඩදි කිරීේ සංචාරක හම්දම පදිංචිවීේ වැනි රියාකාරකේ අවදානේ මට්ටමකට යාදනය සිදුවීමට
බ පා ව්හබ්.
ඩෙළ ජ ා ාර රහීශය යව පිි ටා ඇව් විශය යා ජ ාශය ය හ ොමවීේ ො ආර්ථිකහේ විවි අංශය යව ට ි  ඇව් බ පෑම
පින්බඳ අ යන විශය යා සංයාවක් සිදු හකරී ඇතේ රහට් අහනක් රහීශය යව ඇව් අහනු ේ ජ ාශය ය ො ු මා
ජ ාශය ය පින්බඳ රමාණවේ අව ානයක් හයොමු වී නැත. බැවි්ද හමම අ යනය මඟි්ද වියන් ක ාපහේ ු මා
ජ ාශය ය හ ොමවීමට ක්වීම සෙ හබ නිෂ්පාදනයට ි  ඇව් බ පෑම අ යනය කිරීමට අහප්ක්ෂා කරින.
හමි  විහශය ය්ෂිත අරමුණු ව්දහ්ද
ු මා වැ හ ොමවීම හේතුහව්ද ග්රාමීය ය කෘෂිකාර්මික ල දාිනතාවය මත ඩමේ භාවිත හවනස්කේව
ඇ ීමම

බ පෑම

ග්රාමීය ය කෘෂිකාර්මික රජාහ ජීවහන පාය්ද මත ග්රාමීය ය වැ හ ොමවීම හේතුහව්ද සිදු ව ඇව් බ පෑම ඇ ීමම
DL1B කෘෂි- පාරිසරික ක ාපහේ හ ොවි ේමානව කෘෂිකාර්මික ල දාිනතාවය සඳො වැ ව
ඩවේ කිරීහේ ශය යකතාවය (අර් වශය යහය්ද හරෝදමම ඩවේ කිරීම) පින්බඳ නිර්හීශය ය ඩදිරිපේ කිරීම

හරෝදමම

1.

ජ ාශය ය සංරක්ෂණ රහීශය ය අේපේ කර ැීමහේ මට්ටම සෙ ක්රම ෙඳුනා ැීමමට , විහශය ය්ෂහය්ද ු මා
ජ ාශය යව ජ ා ාර සෙ සංරක්ෂිත රහීශය ය අේපේ කර ැීමහේ ීරව්රතාව ණනය කිරීම

2.

කා යක් ත වන විට ජ ාශය යව ජ
ාරිතාව අඩු වීම ො හරෝද මම තැ්දපේවීමට හේතු සෙ
අනුපාතය තක්හස්ු  කිරීම ො ෙඳුනා ැීමම

3.

ජ

4.

හබ

බමා ාරිතාව අඩු වීම නිසා හබ

නිෂ්පාදන ක්රමය මත ඇව් කළ බ පෑම අ නය කිරීම

නිෂ්පාදනය සදො ව්රසාර ජ ාශය ය පී ව්යක් සඳො නිර්හීශය ය හය ජනා කිරීම

උපකරණ ො ක්රහම පාය්ද
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අ යන රහීශය යය
හ ොවිජන සංවර් න හදපාර්තහේ්දතුහ උපහදස් සෙ සාකච්ඡා කිරීේවලි්ද අනතුු ව අ යන ක්හෂ්ර හත රා
නු ැබිිස. පර්හේෂණහේ අ යන ක්හෂ්ර හ ස ජීවහන පායය්දට බ පෑේ කර ඇතැින වාර්තා වන ු මා
ජ ාශය ය ඇතුළේ මීය  ඔය හද්ර ිසය සෙ ු ඹුක්ක්ද ඔය හද්ර ිසහේ ල් ං ා පී ව් හදකක් හත රා ්දනා ද
අතර ු ු ණෑ
ො හමොණරා
දිස්ත්රික්කය්දට ඒවා අයේ හවින.
ු ු ණෑ
ඇෙැටුවැව පිි ටි මොහේු ව ල් ං ා වාරි ජ පී ව්ය යටහේ හබ ව ා කිරීහේ නිරතව
සිටින සියලු හ ොවි ු ටුේභය්ද පින්බඳ රශය ය්නාවලි සමීය ක්ෂණය අවස්ද කර ව්හබ්. අනුරා පුර මැදවච්චිහේ
පිි ටි වල්හපො වැ
ල් ං ා පී ව්ය ආ්රිත ු ටුේභ සමීය ක්ෂණය දැනට සිදු හකහරමි්ද පවීර. හෙක්ටර්
හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ පා ක මණ්ම ය විසි්ද හය ජනා කළ
පරිදි ජ ාශය ය පින්බඳ ඩංජීහ්දු මය ො පාංශු සමීය ක්ෂණය සිදු කිරීමට කටයුතු කරමි්ද සිටිින.
03.

කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ මා ාරී්ද ශ්රී ංකාහ කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රයට අවහශය ය ෂණය කර
ැීමම පින්බඳ අ යනයක් ද වර්තමාන තේේවය සෙ බා ක
පර්හේෂණ කණ්මායම

මූ  රභවය

:

ේ. ච්.හක් රේහබොමහ දර
යූ.පී ජයසිංෙ

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂිකා

ාරී

ඒකාබී අරමුදල්

විෂයපථය සෙ අරමුණු
කෘෂිකර්මා්දතහේ විවි අංශය යය්දි  රව් ාභ අේ කර දීමට කෘෂිකාර්මික අ ාපනයට ඩතා වැද ේ
කාර්යභාරයක් ඩටු කළ ෙැකිය. කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රහේ වැද ේකම ස කා බැීවහේ ශ්රී ංකාහ සංවර් න
රියාවලිය හ වේ කිරීම හවනුහව්ද අ ාපනය ො කෘෂිකර්මා්දතය කට ක් කිරීහේ අරමුණ ඇව්ව දී ශ්රී
ංකා රජය දශය යක ණනාවක් ව්ස්හස් කෘෂිකාර්මික අ ාපනය උහදසා අව්විශය යා දායකේවයක් බා දී ව්හබ්.
ජාව්ක විශය ය්වවිදා පී ව්ය තුළ ඇව් කෘෂිකාර්මික පීඨ සෙ කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේ්දතුහ කෘෂිකර්ම පාසල්
යනු ශ්රී ංකාව තුළ විධිමේ හ ස කෘෂිකාර්මික අ ාපනය බා හදන ආයතන හදකකි. කෘෂිකර්ම
උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ මා ාරී්ද විසි්ද උකො ේ කෘෂිකාර්මික දැනුම ල දාීම හ ස රහය ජනයට ැීමම
තුන්්ද රහට් හබොහෙ ක්හෂ්රය්දට විවි හ ස රව් ාභ අේ කර හදනු ඇත.
මෑත කා හේ කෘෂිකාර්මා්දතහේ ව්රසාරභාවයට සෙ සංවර් නයට බ පා ඇව් විවි
ැටලුව ට ශ්රී ංකාහ
කෘෂිකර්මා්දතය මුහුණ හදමි්ද සිටිින. නිසැකවම කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්දට සෙ ඩිප්හ මා ාරී්දට පවව්න
රව්විපාක කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රය සංවර් නය කිරීමට ො ශය යක්ව්මේ කිරීමට සුවිහශය ය්ෂි කාර්යභාරයක් ඩටු කළ
ෙැකි බැවි්ද හමම ැටලු ජය ැීමමට ඔවු්දට විශය යා දායකේවයක් බා දිය ෙැකිය. හමම සංදර්භය තුළ
කෘෂිකර්මා්දතහේ දියුණුව උහදසා කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ මා ාරී්ද ශ්රී ංකාහ කෘෂිකාර්මික
ක්හෂ්රයට උරා ැීමම සෙ ඔවු්දහහ දායකේවය ෙඳුනා ැීමම තුළ කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රහේ පවව්න
ැටලුව ට විසඳුේ හසවීමට විශය යා දායකේවයක් බා ත ෙැකි අතර ඒ තුන්්ද රහට් ආර්ථික දියුණුවට සෙ
සමාජහේ යෙපැවැේමට ම හප්දවනු ඇත. බැවි්ද හමම අ යනහේ අරමුණ රහට් කෘෂිකර්මා්දතහේ
දියුණුව උහදසා කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ මා ාරී්ද ශ්රී ංකාහ කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රයට උරා
ැීමම පින්බඳව පුළුල් විශය ය්හල්ෂණයක් සිදු කිරීම සෙ රහට් කෘෂිකාර්මික සංවර් නයට ඔවු්දහහ දායකේවය
හසොයා බැීවමින.
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විහශය ය්ෂිත අරමුණු පෙත සඳේද පරිදි හ .

විහශය ය්ෂිත අරමුණු
01.

කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ මා ාරී්දහහ රැකියා තේේවය විශය ය්හල්ෂණය කිරීම ො වර්තමාන
රැකියාව හත රා ැීමම සඳො හේතු වූ ර ාන සා ක හසොයා බැීවම

02.

කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ මා ාරී්ද ඔවු්දහහ රැකියා භූමිකාව තුළ කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රයට
ඇව් දායකේවය විමර්ශය යනය කිරීම

03.

කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ
බා ා පින්බඳ හසොයා බැීවම

04.

කෘෂිකර්ම උපාධි ාරී්ද සෙ ඩිප්හ මා ාරී්දහ ්ද කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රහේ සංවර් නයට ඇව්
දායකේවය ඩෙළ නැංවීම සඳො නිර්හීශය ය ඩදිරිපේ කිරීම

මා ාරී්ද කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රයට ඇතුළුවීම ො රැම  සිටීමට ඇව්

හමම අ යනය 2012 සිට 2015 දක්වා වූ කා ය තුළ උපාධිය අවස්ද කළ කෘෂිකර්ම ඩිප්හ මා ාරී්ද සෙ
උපාධි ාරී්ද ආවරණය වන පරිදි සිදු කළ රශය ය්නාවලි සමීය ක්ෂණයක් මත පදනේ වී ව්හබ්. ට අමතරව අදාළ
ීවිීරිනක දේත ද අ යනය සඳො හයොදා ැහනනු ඇත. හමම අ යනය සඳො දේත රැස් කිරීහේ කටයුතු සිදු
හකහරමි්ද පවීර.
04.

ඒකාබී ජ සේපේ කළමනාකරණ සංකල්පය සංවර් නය කිරීම සඳො ශ්රී
ජ කළමනාකරණ ශිල්ප ක්රම ඇසුරි්ද උ ත ෙැකි පාමේ
පර්හේෂණ කණ්මායම

මූ  රභවය

:

යූ.පී ජයසිංෙ
ේ. ච්.හක් රේහබොමහ දර

ංකාහ හප රාිසක

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂිකා

ාරී

ඒකාබී අරමුද

විෂයපථය සෙ අරමුණු
ඒකාබී ජ සේපේ කළමනාකරණය තුන්්ද රටව ජ ය ආ්රිත ැටලු ව ට අඩු වියදමි්ද ො ව්රසාර හ ස
මුහුණ දීමට ඩමකම සපයින. වැඩිවන ජන ෙනය සමර, ඩෙළ යන ජීවන තේේවය, ඩෙළ යන ආර්ථික
රියාකාරකේ හේතුහව්ද අසමානතාය ො ද්රරිතාවය අතර පරතරය්ද පුළුල් හවින. ජ කළමනාකරණහේ
පවව්න දුර්ව තා හේතුහව්ද ජ ය සේබ්ද
ැටලු ීරව්ර වී ව්හබ්.
හමම ක්හෂ්රය තුළ දැනට පවව්න ැටලු පින්බඳ සැ ීමහේ දී ඩෙත ැටලුව ට විසඳුේ හසවීම සඳො
ඒකාබී ජ කළමනාකරණය සවිමේ උපකරණයක් හ ස ෙඳුනා ත ෙැකිය. බැවි්ද හමම අ යනය
ඒකාබී ජ සේපේ කළමනාකරණ සංකල්පය සංවර් නය කිරීම සඳො ශ්රී ංකාහ හප රාිසක ජ
කළමනාකරණ ශිල්ප ක්රම ඇසුරි්ද උ ත ෙැකි පාමේ ෙඳුනා ැීමම සඳො හම්දම හ ොවිජන සමාජය තුළ
පවව්න ජ කළමනාකරණ ැටලු විසම ම සඳො ඒකාබී ජ සේපේ කළමනාකරණ සංකල්පය භාවිතයට
ත ෙැකි ක්රම ෙඳුනා ැීමම පිිසස සිදු කරනු බින.
හමම සේපේ සූරාකෑම හකහරි  හමය බ පා ඇව් අතර රහය ජනයට ත ෙැකි ජ මූ ාශ්ර අඩු වීම හකහරි 
ය බ පානු ඇත.ඩතා හර ම ජ කළමනාකරණ උු මයක් ඇව් රටක් හ ස ශ්රී ාංීමය ස්දදර්භයක් තුළ
ඒකාබී ජ කළමනාකරණය පින්බඳ නිර්වචනයක් හ ොමනැගීම පිිසස භාවිතා කළ ෙැකි හබොහෙ සුවිහශය ය්ීක
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ජ කළමනාකරණ උපක්රම භාවිතා කරමි්ද ව්හබ්දනට ඇත. හස්ම ය හ ීවය ස්දදර්භයක් තුළටද
ඇතුළේ කළ ෙැකි වනු ඇත. බැවි්ද හමම අ නහය්ද අහප්ක්ෂා කරනුහේ පුරාණ වාරි පී ව්ය තුළ භාවිතා
කරමි්ද පවව්න අප රටටම සුවිහශය ය්ීක ජ කළමනාකරණ උපක්රම ෙඳුනා ැීමම සෙ ශය ය්රී ංකාව සඳො
ඒකාබී ජ කළමනාකරණ සංකල්පයක් සංවර් න කිරීම සඳො භාවිතයට ත ෙැකි යෙභාවිතය්ද හ ස
ඒවා ෙඳුනා ැීමමින.

ර ාන අරමුණ
ඒකාබී ජ සේපේ කළමනාකරණ සංකල්පයක් සංවර් නය කිරීම සඳො හප රාිසක වාරි ක්රමය්දි  දැකිය
ෙැකි යෙපේ ජ කළමනාකරණ භාවිතාව්ද ෙඳුනා ැීමම

විහශය ය්ෂිත අරමුණු ව්දහ්ද
1.

ශ්රී ංකාහව වියන් ක ාපයට විහශය ය්ෂිතව ශ්රී ංකාහව පුරාතන වාරි ක්රමහේ ව්රසාරභාවයට දායක වූ
හප රාිසක ජ කළමනාකරණ භාවිතාව්දට ආහ ිසක වු ගුණාං ෙඳුනා ැීමම

2.

ඒකාබී ජ කළමනාකරණ මූ

3.

ශ්රී ංකාවට ඒකාබී ජ සේපේ කළමනාකරණ සංකල්පයක් සංවර් නය කිරීම සඳො හප රාිසක
වාරි ක්රමහේ යෙභාවිතය්ද ඒකාබී කිරීම පිිසස නිර්හීශය ය සකස් කිරීම

ර්ම සමර හමම භාවිතාව්දහහ අනුකූ තාවය තක්හස්ු  කිරීම

හමම අ යනය ර ාන වශය යහය්ද ඒකාබී ජ සේපේ කළමනාකරණ සංකල්පය ො ශ්රී ංකාහ
හප රාිසක ජ කළමනාකරණ ශිල්ප ක්රම පින්බඳව පවව්න ීවිීරිනක දේත මත පදනේව සිදු කරනු ැහබ්.
අ යනහේ දේත ක්රැස් කිරීම සෙ දේත විශය ය්හල්ෂණය සඳො සිීධි අ යන ක්රමහ දය භාවිතා කරනු
ැහබ්. ීවිීරිනක දේත ක්රැස් කරමි්ද පවීර.
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අහ වි, ආොර රව්පේව් ො කෘෂි වාපාර අංශය යය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ අහ වි, ආොර රව්පේව් සෙ
කෘෂි වාපාර අංශය යය හ ස වර්තමානහේ ෙඳු්දවන අහ වි පර්හේෂණ ඒකකය 1979 ක්සේ ජාීර්දහහ
සංවර් න ආයතනහේ සෙහය හය්ද ආරේභ කර ව්හබ්. ි  රියාකාරකේ දියුණු කිරීම උහදසා 1993-1997
කා ය තුළ ක්සේ ජාීර්දහහ සංවර් න වැමසටෙන/ආොර ො කෘෂිකර්ම සංවි ානය විසි්ද වැඩි දුරටේ සෙය
ැබිිස. හමම අංශය යහේ ර ාන කාර්යභාරය වනුහේ රාජ රව්පේව් සේපාදකින්දට, හ ොවී්දට, හවහළඳු්දට,
ශය යාස්රඥයිින්දට සෙ හවනේ පුී ින්දට අවශය ය වන හවළඳහපොළ දේත ක්රැස් කිරීම, දේත සේපාදනය,
විශය ය්හල්ෂණය සෙ හබදා ෙැරීමින. වර්තමානහේ අහ වි, ආොර රව්පේව් සෙ කෘෂි වාපාර අංශය යය විසි්ද ජීවන
වියදේ සමාහ චන කමිටුව සෙ ජාව්ක ආොර සුරක්ෂිතතා කමිටුව හවත හවළඳහපොළ හතොරතුු  සැපීමම සිදු
කරනු බින. හමම අංශය යය විසි්ද කෘෂිකර්ම, හවළඳ, වාිසජ ො පාරිහභ ගික කටයුතු, හස ය, මුදල් ො ක්රම
සේපාදන යන අමාතාංශය යව ට ො මෙ බැංු ව වැනි ආයතනව ට හවළඳහපොළ මි ස්ථාවරව පවේවා
ැීමමට අවශය ය රව්පේව් සේපාදනය සඳො අවශය ය වන හවළඳහපොළ හතොරතුු  සපයනු ැහබ්.
මීය ට අමතරව, රජහේ හදපාර්තහේ්දතු සෙ ජාව්ක ො පළාේ මට්ටහේ සංවි ාන, රජහේ සෙ හප ී ලික බැංු ,
විහීීලය ආ ාර ආයතන සෙ අහනු ේ ආයතන, තානාපව් කාර්යා , විශය ය්වවිදා , හප ී ලික හවළඳ
සමා ේ, සමූපකාර සෙ හප ී ලික හවහළඳු්ද, රාජ හනොවන සංවි ාන, මා  ආයතන සෙ හවහළඳු්ද හවත
ද හවළඳහපොළ දේත සෙ හතොරතුු  සපයනු බින.
අහ වි, ආොර රව්පේව් සෙ කෘෂි වාපාර අංශය යය විසි්ද රියාේමක කරන අහනු ේ රියාකාරකේ අතර
කෘෂිකාර්මික අහ විකරණ පර්හේෂණ අ යනය්ද රියාේමක කිරීම, හ ොවී්ද, හවහළඳු්ද සෙ වාප්ව් හස්වා
නි ාරී්ද සඳො පුහුණු වැමසටේද පැවැේවීම ආදිය ද හ .

ආොර හතොරතුු  ො අහ වි බුීධි වාපෘව්ය
අහ වි, ආොර රව්පේව් ො කෘෂි වාපාර අංශය යය විසි්ද සකස් කරනු බන ර ාන වාර රකාශය යන ව්දහ්ද
සව්පතා ආොර ද්රව විවරිසකාව (සිංෙ සෙ ඩං්රීසි) සෙ මාසික ආොර හතොරතුු  විවරිසකාව (සිංෙ සෙ
ඩං්රීසි) හවින. හමමඟි්ද රජයට, හ ොවී්දට, හවහළඳු්දට, පාරිහභ ගිකින්දට සෙ හවනේ පුී ින්දට මි
හතොරතුු  සැපීමම සිදු කරනු බින.
සේපේ හව්ද කිරීම, නුහදනු වියදේ අවම කිරීම, හ ොවී්දහහ හක්වල් කිරීහේ ෙැකියාව දියුණු කිරීම, සමස්ත
හවළඳහපොළ තේේවය්ද පින්බඳ අවහබ ය ඩෙළ නැංවීම, පාරිහභ ගිකින්දහහ හක්වල් කිරීහේ ෙැකියාවට
දිරි දීම සෙ ආොර සුරක්ෂිතතාවය සෙව්ක කිරීම පිිසස ආොර හතො පවේවා හ න යාම සඳො අවශය ය ීරරණ
ැීමම පිිසස රව්පේව් සේපාදකින්දට වටිනා සංයාහල්යන සැපීමම ආදිය සඳො හමම විවරිසකාහව්ද
සැපහයන හතොරතුු  අව්ශය යය වැද ේ හ .
ආොර ද්රව පින්බඳ මි හතොරතුු  සෙ හවළඳහපොළ හතොරතුු  පිටහකොටුව, හතොටළර, හදමටහ ොම,
හබොරැල් , වැල් වේත, කිු ළපන, නුහහහ ොම, කමවත සෙ කිරිබේහ ොම සෙ පිටහකොටුව හතො හවළඳපළ
ආදී ස්ථාන 9කි්ද රැස් කර නු ැහබ්. ට අමතරව, දිවිනහ්ද ර ාන ආොර නිෂ්පාදනය කරන සෙ ආොර
පරිහභ ජනය සිදු කරන දිස්ත්රික්කය්දි  පිි ටි හවළඳහපොළ 30කි්ද ද හතොරතුු  රැස් කර නු ැහබ්.
2016 වර්ෂය තුළ ආවරණය කළ පිටපළාේි  හවළඳහපොළවල් වූහේ ු ු ණෑ , නිකවැරටිය, දඹුල් ,
අනුරා පුර, තඹුේහේ ම, හපොහළෝදනු ව, නුවර න්ය, මෙනුවර, බදුල් , කැප්හපටිහපොළ, රේනපුර,
ඇි ලිපිටිය, ෙේබ්දහතොට, ව්ස්සමොරාම, මු ව්වු,මාතර, ාල් , කලුතර, හමොණරා , හදි අේතකණ්ඩිය,
පුේත ම, මීය හ ොම, මරඳ ෙමු , යාපනය, කිලිහනොච්චි, වවුනියා, මමක පුව ආදී රහීශය යය්ද හ . ආොර
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ද්රවව
සිල් ර මි
ණ්ද දිනපතා පිටහකොටුව, මෙනුවර,තඹුේහේ ම,කැප්හපටිහපොළ, දඹුල් ,
හනොහරොච්හච හ , මරඳ ෙමු සෙ මීය හ ොම යන හවළඳහපොළවලි්ද රැස් කර ්දනා දී. නිෂ්පාදකින්දට සෙ
හවහළඳු්දට හතො ර ාන හතො හවළඳ ම ස්ථානය්දි  භාණ්මව මි
ණ්ද නිසි ක ට දැන ැීමමට
ෙැකි වන පරිදි හමම දේත දිනපතා විදුේ මා  ෙරො හබදා ෙරිනු බින.
සෑම සිු රාදාවකම නිු ේ හකහරන සව්පතා ආොර ද්රව විවරිසකාහවි  හකොළව සෙ පිට පළාේව හතො
සෙ සිල් ර මි
ණ්ද සෙ ර ාන නිෂ්පාදන දිස්ත්රික්කය්දි  නිෂ්පාදන මි
ණ්ද පින්බඳ විශය ය්හල්ෂණයක්
ඇතුළේ හ . මි හතොරතුු  රැස් කරන ර ාන භාණ්ම වර් වනුහේ සෙල්, මිරිස්, ලූනු, අ , ළවළු,
ප තුු ,බිේතර, මාළු සෙ කරව හ . ට අමතරව, පසුගිය සව්හේ සෙ පසුගිය වසහර් මි පරාසය්ද,
ම යන මි
ණ්ද සෙ මි සැසැම ේ වැනි සංයා විදාේමක විස්තර ද විවරිසකාහව්ද සපයින.
හමම අංශය යහය්ද නිු ේ හකහරන අහනක් ර ාන රකාශය යනයක් වන මාසික ආොර හතොරතුු  පින්බඳ
විවරිසකාව මඟි්ද පසුගිය මාසය තුළ මි
ණ්ද, නිෂ්පාදනය, හබ පින්බඳ තේේවය සෙ ආොර හතො
වැනි ර ාන දර්ශය යකය්ද පින්බඳ හකටි සාරාංශය යයක් සපයින. තවද මඟි්ද මෙජනතාව හවත ම යන මි ො
සිල් ර මි , හතො මි
ණ්ද, ර ාන නිෂ්පාදන රහීශය යය්දි  නිෂ්පාදන මි , ආොර ආනයන රමාණය්ද
සෙ ඒවාහේ වටිනාකම, ආනයන මි (පිරිවැය, රක්ෂණ,නැ ) සෙ ශ්රී ංකාව ආොර ආනයනය කරන රටවල්
ආදිය පින්බඳ හතොරතුු  සමර දිවිනහ්ද සමස්ත ආොර අහ විකරණය පින්බඳ තේේවය සේබ්ද හය්ද
හතොරතුු  අ්දතර් තය.
තවද, ර ාන නිෂ්පාදන රහීශය යව හබ ව ා තේේවය, ව ා භූමි රමාණය සෙ හබ ව ා කිරීම සඳො
ඩ ක්ක කර ේ භූමි රමාණය , සත හබ ව ා රහීශය යය, ර ාන ජ ාශය යය්දි  ජ මට්ටම, වර්ෂාපතනය,
ස්වභාවික හීශය යගුිසක තේේවය්ද සෙ හබ ොනි සිදු කළ නියර, ං වතුර ආදී ස්වභාවික සංසිීධි පින්බඳ ව
හතොරතුු  ද හමමඟි්ද හ න ඒ.
මූලික අදියහර් පවව්න හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ හතොරතුු 
කළමණාකරණ ක්රමය
දිවිනන පුරා ඇව් ර ාන හවළඳහපොළව සෙ විහශය ය්ෂිත ආර්ථික ම ස්ථානය්දි 
ළවළු සෙ
ප තුු ව හතො , සිල් ර සෙ නිෂ්පාදන මි
ණ්ද
රහේද, හවළඳහපොළ සෙ රහේද 50ක ජදනික දේත ක්රැස් කිරීම පින්බඳ විස්තර- හතො
හවළඳහපොළ 8ක සෙ විහශය ය්ෂිත ආර්ථික ම ස්ථානය්දි 
http://www.harti.gov.lk/images/download/market_information/2016/january/daily_1
6-02-2016.pdf ස්ථානය, වර් ය සෙ සව්පතා දේත ක්රැස් කිරීම පින්බඳ විස්තර
http://www.harti.gov.lk/images/download/market_information/Weekly_Price_list/we
e kly-042016.pdf
මීය ට අමතරව හමොබිහටල් දුරකථන ජා ය ෙරො හතොරතුු  හබදා ෙැරීහේ හස්වාව පින්බඳ හතොරතුු  පෙත පරිදි
හ .
හමොබිහටල් "6666" කෘෂි මි හතොරතුු  දර්ශය යකය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු ආයතනය විසි්ද පිටහකොටුව, මෙනුවර, දඹුල් ,
හනොහරොච්හච හ , මීය හ ොම තඹුේහේ ම, නුවර න්ය සෙ කැප්හපටිහපොළ යන ර ාන හවළඳහපොළවලි්ද
ක්රැස් ේ දිනපතා ආොර ද්රව මි හතොරතුු  හබදා ෙැහර්. ම හතොරතුු  අප ආයතනය විසි්ද තෙවුු  කර
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ව ංගුභාවයට පේ කර හබදා නිෂ්පාදනය අනුව ො හවළඳහපොළ අනුව වශය යහය්ද හතොරතුු  පී ව්යට කතු
කරනු ැහබ්.
හමි දී පාරිහභ ගිකින්දට හමොබිහටල් ජං ම දුරකතනයකි්ද 6666 ඇමීරහම්ද සිංෙ
සෙ දමිළ
භාෂාව්දහ ්ද සම්දවිත අ්දතර් රියාකාරී ෙප රව්චාරයට (IVR) සේබ්ද විය ෙැකිය. නිෂ්පාදනය අනුව
හෙ හවළඳහපොළ අනුව හතොරතුු  හසොයා ැීමහේ ෙැකියාව හමි  දී ග්රාෙකින්දට ැහබ්. නිෂ්පාදනය අනුව
හතොරතුු  හසොය්දහ්ද නේ අදාළ නිෂ්පාදනහේ කාණ්ම අංකය ඇතුළේ කළ යුතුය. වැරදි හක්ත අංකයක්
ඇතුළේ කළහෙොේ නිෂ්පාදන ැිනස්තුව පාරිහභ ගිකයා හවත අස්දනට ස ස්වනු ැහබ්. හවළඳහපොළ අනුව
හතොරතුු  හසවීමට ග්රාෙකයා අහප්ක්ෂා කරින නේ පිටහකොටුව, මෙනුවර, දඹුල් , මීය හ ොම, හනොහරොච්හච හ ,
තඹුේහේ ම, නුවර න්ය සෙ කැප්හපටිහපොළ යන ර ාන හවළඳහපොළව සියලු නිෂ්පාදන පින්බඳ හතොරතුු 
ඔහුට බා ත ෙැකිය.

ආොර හතොරතුු  වාපෘව්ය
පර්හේෂණ කණ්මායම

:

මබ්. ච්.ඩී ප්රියදර්ශය යන
හර ීකිස රඹුක්වැල්
ආර්.පී විදානපව්රණ
මබ්.ඒ. ්ද විහේසූරිය
ඩ්දදිකා දිරිසිංෙ
ජයමිිස චේපිකා

සෙයක පිරිස

:

සංයාන නි ාරී්ද
සංයාන සෙකු ව්ද
අනියේ විමර්ශය යකින්ද

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂිකා

ාරී
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මූ  රභවය ඒකාබී අරමුද
2016 වර්ෂහේ ර ව්ය
•
සව්පතා ආොර ද්රව විවරිසකාව විවරිසකා 156ක් සිංෙ , ඩං්රීසි ො හදමළ භාෂාහව්ද පළ විය
•
සමස්ත වර්ෂය පුරාම අදාළ පාර්ශය යවය්ද හවත ජදනික ආොර මි හතොරතුු  සපයන දී.
•
මාසික ආොර හතොරතුු  විවරිසකාව - විවරිසකා 36ක් සිංෙ , ඩං්රීසි සෙ හදමළ භාෂාහව්ද පළ
විය.
•
ජදනික සෙ සව්පතා හතොරතුු  නියමිත හ ාවට මා  හවත නිු ේ කරන දී.
•
හතොරතුු  ඩල් ා සිටි රජහේ සෙ හප ී ලික අංශය යහේ ආයතන හවත වසර පුරා මි දේතය්ද සෙ
අහනු ේ හවළඳහපොළ හතොරතුු  සපයන දී.
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අවස්ද කළ අ යන
01.

ශ්රී ංකාහ හත රා ේ දිස්ත්රික්කය්දි  විවි සෙල් විහශය ය්ෂ සඳො පවව්න පාරිහභ ගික ු චිකේවය්ද
සෙ පරිහභ ජන රටාව්ද
පර්හේෂණ කණ්මායම

මූ  රභවය

ද

හර ෂිිස රඹුක්වැල්
දුමි්දද ප්රියදර්ශය යන
නා ක විහේසූරිය

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක

ාරීනි

ඒකාබී අරමුද

විෂයපථය සෙ අරමුණු
ශ්රී ංකාහ ර ාන ආොරය බේ හ . බැවි්ද සෙල් ජීවන වියදම මැීමහේ සංරචකය්දි  සුවිහශය ය්ෂහය්ද
ස කා බැහල්. නිෂ්පාදන සැ ැසුේ සකස් කිරීහේ දී සෙ මි
ණනය කිරීහේ උපාය මාර් සකස් කිරීහේ දී
පාරිහභ ගික ු චිකේවය ආහීශය යකයක් හ ස ස කා බ නු ැහබ්.ශ්රී ංකාව සෙල් නිෂ්පාදනය අව්්ද
ස්වයංහප ෂණය වී ව්හබ්. හමවැනි පරිසරයක් තුළ අනා ත සෙල් හවළඳහපොහළ් පාරිහභ ගික ු චිකේවය යනු
වැද ේ සා කයක් වනු ඇත. නිෂ්පාදන රියාවලිහේ දී බීජ සු භතාවය සෙ පන්හබ
සෙ හර ව ට
ඔහරොේතු දීහේ ෙැකියාව, අස්වැ්දන, අස්වැ්දන හනළීහේ පෙසුව වැනි හබ විහශය ය්ෂතා පින්බඳ සැ කිල් ට
නිමි්ද හ ොවී්ද විසි්ද බීජ හත රා ැීමමට හ ොවී්ද විසි්ද හත රා ැීමම සිදු කරනු ඇව් නමුේ පාරිහභ ගික
ු චිකේවය්ද විවි විය ෙැකිය. සෙල් රහේද විශය යා සංයාවක් හවළඳහපොළ තුළ දැකිය ෙැකි අතර ඒවාහයි 
විවි
ක්ෂණ ( වර්ණය, රමාණය, හීීලය, ආනයනික) ව්හබ්. ජන ො සංයාහල්යන හදපාර්තහේ්දතුව විසි්ද
විවි දිස්ත්රික්කය්දි  විවි සෙල් රහේදය්දහහ ඒක පුී
පරිහභ ජනය පින්බඳ හතොරතුු  රැස්කර ව්හබ්.
නමුේ වැනි ු චිකේවයක් සඳො සැබෑ හේතු ඒ තුන්්ද අනාවරණය හනොහ . හමම අ යනය ම ි දැස
පිරවීමට අහප්ක්ෂා කරින. හමම අ යනය දිස්ත්රික්ක ෙයක පාරිහභ ගිකින්ද ෙයසීයක් ඇසුරි්ද සිදු කරන දී.
ම දිස්ත්රික්ක වූහේ ේපෙ, හකොළව, හමොණරා , රේනපුර, මාතහල් සෙ යාපනයින.

ර ාන අරමුණ
හමම අ යනහේ මූලික අරමුණ ව්දහ්ද විවි සෙල් රහේදය්ද මි දී ැීමම සඳො වන පාරිහභ ගික චර්යාව
සෙ ු චිකේවය්ද අවහබ කර ැීමමින.

සුවිහශය ය්ීක අරමුණු ව්දහ්ද
- විවි සෙල් රහේද සඳො වන මි දී ැීමහේ චර්යාව්ද සෙ පරිහභ ජන රටා ෙඳුනා ැීමම
- පාරිහභ ගික සෙල් ු චිකේවය ීරරණය කරන නිර්ණායක ෙඳුනා ැීමම

හසොයා ැීමේ
•

රව්ල මඟි්ද අනාවරණය වූහේ වයස සෙ පවුහල් සාමාජිකින්ද සංයාව පමණක් මි දී ැනිහේ
වාර ණන සමර සුවිහශය ය්ෂි සබඳතාවයක් පවව්න බවේ අහනු ේ සා ක ඒ ො සමර
සේබ්ද තවයක් හනොපවව්න බවේය. ජනවිකාසමය සා ක, සිවිල් තේේවය, වර් ය සෙ මාසික
ආදායම සමර සෙල් වර් ය සැ ීමහේ දී සුවිහශය ය්ෂි සේබ්ද යක් දක්නට ැබුිස.
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•

යාපනය ෙැු ණු විට ස කා බ නු ැූ  සියලුම දිස්ත්රික්කය්දි  රව්චාරී්ද බහුතරයක් පවුහල් සියලුම
සාමාජිකින්දහහ කැමැේත මත විහශය ය්ෂිත සෙල් වර් යක් විශය යා රමාණහය්ද මි දී නු දැකිය ෙැකි
විය.

•

ස කා බ නු ැූ  සියලුම දිස්ත්රික්කය්දි  රව්චාරී්ද බහුතරයක් සඳේද කහළ් ඔවු්ද සාමානහය්ද
පැකට් කළ සෙල්ව ට වමා සිල් රට කිරා සෙල් මි දී ්දනා බවින. හකහස් නමුේ, අහනු ේ
දිස්ත්රික්කව ට වමා ේපෙ (40%), හකොළව (30%) සෙ මාතහල් (20%) දිස්ත්රික්කය්දි  සෙල් මලු
මි දී ැීමම ඩෙළ මට්ටමක පැවතුිස.

•

සෙල් මලු මි දී ේ රව්චාරී්ද අතර බහුතරයක් සෙල් කිහ
ු චිකේවයක් දක්වව්.

•

සියලුම ස කා බැලූ දිස්ත්රික්කය්දි  රව්චාරි්ද සඳේද කහළ් තම්දහහ ර ාන ආොරය වශය යහය්ද
සෙල් සේබ්ද හය්ද පැවව් ර ානම ැටලුව වූහේ ඩෙළ සෙල් මි බවින. හදවනුව සෙල්ව අඩු
ගුණාේමකභාවය ැටලුවක් විය. ඔවු්ද සඳේද කහළ් හබොහෙොමයක් හපොදු හවළඳපළ හෙ
සමූපාකාරව පැවව් සෙල් හතො ව අරස්දන ්ද යක් පැවව් අතර පිරිසිදුභාවය අවම මට්ටමක
පැවව් බවින.

•

සෙල් මි දී ැීමහේ දී විහශය ය්ෂහය්ද ස කා බැලූ සා ක වූහේ ඓ්ද්රීය ගුණය්ද (සුවඳ සෙ රස) බව
අනාවරණය විය. ඒ අතරිනුේ සුවඳ ඩතා වැද ේ සා කය විය.

පහේ ු මා මලු මි

දී

ැීමමට

නිර්හීශය ය
•
සෙල්ව ගුණාේමක රමිව්ය ඩෙළ දැමීය ම පිිසස රජහේ රව්පේීර්ද ශය යක්ව්මේ විය යුතුය.
•

විවි රමාණය්දහ ්ද සෙල් මලු ෙඳු්දවා දීම

•

සෙල් නිෂ්පාදන සෙ අහ වි රියාවලිය මත විධිමේ ීමව් සෙ විධිවි ාන පැනවිය යුතුය.

02.

දියර කිරි සෙ පිටි කළ කිරි සඳො පවව්න පාරිහභ ගිකින්දහහ මි
ු චිකේවය්ද සෙ ඩල්ලුම
පර්හේෂණ කණ්මායම

මූ  රභවය

:

ද

ු විනි විදානපව්රණ
හර ෂිිස රඹුක්වැල්
.ඒ.සී ප්රියංකර

දී

ැීමහේ චර්යාව්ද,

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක

ාරී

ඒකාබී අරමුද

විෂයපථය
ශ්රී ංකාහ කිරි නිෂ්පාදන ක්හෂ්රය නිෂ්පාදනය අව්්ද සෙ අපනයන මට්ටම අව්්ද වාර්ෂික ඩෙළ යාමක්
හප්දනුේ කරමි්ද ඩතා හෙොඳ මට්ටමක පවීර. දැනට, ශ්රී ංකාහ පාරිහභ ගිකින්දහහ ජදනික කිරි
පරිහභ ජන රටාව්ද සෙ රහට් පවව්න රජා විදාේමක ො සමාජ ආර්ථික සා ක හකහරි  පාරිහභ ගිකින්දහහ
මි දී ැීමහේ චර්යාව්ද රව්චාර දක්ව්දහ්ද හකහස් ද ය්දන පින්බඳ ව සිදු හකු ණු පුළුල් අ යනය්ද හෙ
ඒ පින්බඳ පවව්න දේත සීමා සි තය.
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ආනයනික කිරිපිටිව DCD නේ රසායනිකය අ්දතර් ත වීහම්ද කිරි නිෂ්පාදන ක්හෂ්රය 2013 වසහර් ඩතා
අසීු  අඩියකට වැටුිස. කිරි නිෂ්පාදන මි දී ැීමම සඳො වූ පාරිහභ ගිකින්දහහ මි දී ැීමහේ චර්යාව,
ඔවු්දහහ ආකල්ප, අවශය යතා සෙ ඩල්ලුම හකහරි  හමය ීරරණාේමක හ ස බ පෑහ ය. 2012 වර්ෂයට
සාහප්ක්ෂව 2013 වර්ෂහේ දී සමස්ත කිරිපිටි ආනයනය 16.9ක රව්ශය යතයකි්ද පෙත වැටුිස. ආනයනික
කිරිපිටිව DCD නේ රසායනිකය අ්දතර් ත වීහම්ද පසු පාරිහභ ගිකහය වම වමාේ තම පරිහභ ජනය
සඳො ආනයනික කිරිපිටි හත රා ැීමහේ දී සැ කිලිමේ ව්දනට වූෙ.
පාරිහභ ගිකින්දහහ මි දී ැීමහේ චර්යාව, ඔවු්දහහ ු චිකේවය්ද, ආකල්ප, අවශය යතා සෙ කිරි නිෂ්පාදනය
සඳො වන ඩල්ලුම ආදිය පින්බඳ රමාණවේ හතොරතුු  පැවීරම කිරි නිෂ්පාදන ක්හෂ්රහේ කාර්යක්ෂමතාවය
හකහරි  බ පාන ීරරණාේමක සා කය්ද හ ස සැ හක්. හකහස් නමුේ, ශ්රී ංකාහ කිරි නිෂ්පාදන
කර්මා්දතය සේබ්ද හය්ද සැ ීමහේ දී පාරිහභ ගිකින්දහහ මි දී ැීමහේ චර්යාව්ද, ආනයනික පිටි
කිරිව ගුණාේමකභාවය සේබ්ද හය්ද ඇව් වූ අර්බුදකාරී තේේවහය්ද පසුව ඒ සඳො පවව්න ඩල්ලුේ
මට්ටම ආදිය පින්බඳ හතොරතුු  ඩතා අවම මට්ටමක පවීර.
පරිහභ ජන රටාව්ද ි  හවනස්කේ සෙ පරිහභ ජන රවණතා පින්බඳ විශය ය්හල්ෂණ රව්පේව් සේපාදන
කාර්යය්ද සඳො ඩතා වැද ේ හම්ද ම අතාවශය ය හ . කිරි නිෂ්පාදන සඳො ඇව් ඩල්ලුම පින්බඳ නිවැරදි
විශය ය්හල්ෂණය්ද සෙ කිරි නිෂ්පාදන සඳො පවව්න ඩල්ලුම පින්බඳව වන රශය යස්ත ඇස්තහේ්දතු මඟි්ද ශ්රී
ංකාහ කිරි නිෂ්පාදන ක්හෂ්රහේ අනා ත වර් නය්ද පින්බඳ අනාවැකි පළ කිරීමට ඩවෙල් වනු ඇත.
හමම ක්හෂ්රහේ දියුණුව හකහරි  හවළඳහපොළ සෙ ඩල්ලුම ර ාන භූමිකාවක් ඩටු කරන බව හපහන්දනට
ඇව් නමුේ විවි නිෂ්පාදන විහශය ය්ෂ සඳො ඇව් ඩල්ලුහේ ො ු චිකේවහේ ස්වභාවය පින්බඳ විස්තරාේමක
හතොරතුු  හසොයා ත හනොෙැකිය. වර් නය හවමි්ද පවව්න හවළඳහපොහළ්ද රව් ාභ ැබීම පිිසස
හවළඳහපොළ හක්්ද්රීය නිෂ්පාදන ීරරණ ැීමහේ දී
වැනි හතොරතුු  නිෂ්පාදකින්දට සෙ හවළඳහපොළ
රියාකාරී්දට අවශය ය හ . හමම දැනුේ ි දැස පිරවීම සඳො, දියර කිරි ො කිරි පිටි සඳො ඇව් ු චිකේවය
පින්බඳ අවහබ කර ැීමමට, පරිහභ ජනහේ නව රවණතා ෙඳුනා ැීමමට සෙ කිරි නිෂ්පාදනහේ සෙ අහ වි
අවස්ථාව්ද නිර්ණය කිරීම සඳො පාරිහභ ගිකින්දහහ බ පෑම අවහබ කර ැීමමට හමම අ යනය සිදු
කරනු ැබිිස.
අරමුණු ද
හමම අ යනහේ සමස්ත අරමුණ ව්දහ්ද පාරිහභ ගිකින්දහහ මි දී ැීමහේ චර්යාව්ද, නව හවළඳහපොළ
රවණතාවය්ද සමර දියර කිරි සෙ පිටි කිරි සඳො පවව්න ු චිකේවය්ද සෙ ඩල්ලුම ෙඳුනා ැීමම
1.

දියර කිරි සෙ කිරි පිටි සඳො දැනට පවව්න පරිහභ ජන රටාව්ද, මි
ු චිකේවය්ද ෙඳුනා ැීමම

දී

ැීමහේ චර්යාව්ද සෙ

2.

කිරි පිටිව රමිව්ය සේබ්ද හය්ද මතු වූ ැටලුව පාරිහභ ගිකින්ද පිටි කිරි මි දී
චර්යාව්ද, ු චිකේවය්ද සෙ නව හවළඳහපොළ රවණතා හකහරි  සිදුකළ බ පෑම ඇ ීමම

3.

දියර කිරි සෙ කිරි පිටි මි දී ැීමම හකහරි  විවි සා කය්දි  බ පෑම විශය ය්හල්ෂණය කිරීම

ැීමහේ

හමම අ යනය හකොළව, මෙනුවර සෙ මාතර යන දිස්ත්රික්කය්දි  සිදු කරන දී. අ යනය සඳො අවශය ය
කරන දේත ු ටුේභ 400ක් ඇසුරි්ද හප ී ලික සේමුය සාකච්ඡා හ ස සිදු කරන ද අතර ඒ සඳො වූෙ ත
සෙ පූර්ව පරීක්ෂිත රශය ය්නාවලියක් හයොදා ැනුිස.
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හසොයා ැීමේ
 අ යනයට අනුව ු ටුේභය්දහ ්ද බහුතරයක )2.78) ආනයනික කිරිපිටි සඳො ඩෙළ පරිහභ ජන
රමුයේවයක් ඇව් අතර හීීලය කිරිපිටි සඳො ඇව් රමුයතාව හදහවනි ස්ථානහේ පවීර ආනයනික කිරිපිටි .
මුයතාවක් ඇේහේ ම කිරිපිටි හවහළඳ නාමය්දහහ ඇව් විහශය ය්ෂ ගුණාං සෙ හීීලය කිරිපිටි සඳො ඩෙළ ර
හකහස් නමුේ ස .කිරිව ට සාහප්ක්ෂව සු භව පැවීරම ේ යන කු ණු නිසාය ො දියරැැබෑ ු චිකේව
රමුයතාව දියර කිරි සඳො ද )2.45), හදවනුවට හීීලය ආනයනික කිරිපිටි සඳො ද )2.37) ඩ්ද අනතුු ව
හීීලය කිරිපිටි සඳො ද )2.18) හවිනහේ මය සංවර් නය කිරී බැවි්ද හීීලය කිරි නිෂ්පාදනහේ අහ වි ක්ර .
හෙොද අවස්ථාවක් පවව්න අතරම ආනයනික කිරිපිටි මත යැපීම අඩු කිරැමට ද අවස්ථාවක් පවීර.
 හීීලය වශය යහය්ද නිෂ්පාදනය කළ නිෂ්පාදන ව ට ඇව් පාරිහභ ගික ු චිකේවය ඩෙළ යමි්ද පවීර නමුේ .
රක්ෂිත උසස් තේේවහේ හීීලය නිෂ්පාදන හනොමැව් විට ආනයනික නිෂ්පාදන මි දී හවළඳහපොහළ් හස යා
.ීමමට ු ටුේභ හපළහවව් ැ
 ු ටුේභයක මාසික කිරි පරිහභ ජනහේ ම  අ ය 3.04kg හ ක්ක තුහනි ම ඩෙළම පරිහභ ජනය දිස්ත්රි .
කිරි ො කිරි .හීශය යවලි්ද වාර්තා වියමීය ය රය්ද වාර්තා වුණු අතර අඩුම පරිහභ ජනය ග්රානා රික ක්හෂ්හර
-/2790 වියදම ු පියල්ත නිෂ්පාදන සඳො මාසික ම ආ්රික් වියක්ක අතුරි්ද වැඩිම වියදමක් සියලුම දිස්ත්රි .
නා රික රහීශය යවලි්ද ද අඩුම වියදම ග්රාමීය ය රහීශය යවලි්ද ද වාර්තා විය.
 මාසික ු ටුේභ ආදායම ො කිරි ො කිරි ආ්රිත නිෂ්පාදන සඳො වන වියදම අතර සුවිහශය ය්ීක සබදතාවයක්
පවීර හල් විශය යා ේවයපවු) නයට අනුව ජනවිකාස විච අ ., මාසික ආදායම ො දු හවු  සිටීමො කිරි (
නිෂ්පාදන පරිහභ ජනය කිරීහේ රමාණය අතර සුවිහශය ය්ීක සබදතාවයක් පවීර.
 හබොහෙ කිරි නිෂ්පාදන සඳො පාරිහභ ගිකය්ද විසි්ද ගුණාේමකවභාවය , සුරක්ෂිතතාවය සෙ නිෂ්පාදනහේ
හවළද නාමය ස කා බ න බවිනතරහය්ද ඔවු්ද පරිහභ ජනය කරන කිරි බැවි්ද පාරිහභ ගිකය්දට නිර්ද.
නිෂ්පාදනව ගුණාේමකවභාවය, සුරක්ෂිතතාවය සේබ්ද හය්ද ව ංගු, කාීවන සෙ වැද ේ හතොරතුු 
අහප්ක්ෂා කරන බවින ඒ නිසා හමම සා ක රජහේ.., ආොර නිෂ්පාදන ආයතන ො අ්දතර්ජාව්ක හවහළඳ ො
රමිව් ත කිරීහේ ආයතනව අව ානය හයොමු විය යුතුය.
 2013 වර්ෂහේ දී ආනයනික කිරිපිටිව DCD නේ රසායන ද්රව අමංගු වී ව්බීම ෙඳුනා ැීමම සමර කිරි
කර්මා්දතය අව්ශය යය දුෂ්කරත කා වකවානුවක් පසු කරනු ැබිිස හමය සුවිහශය ය්ීක හ ස පාරිහභ ගිකය්දහහ .
මි දී ැීමහේ චර්යාව්ද, ඔවු්දහහ ආකල්ප,අවශය යතා ො කිරි නිෂ්පාදන සඳො ඇව් ඩල්ලුම හකහරි 
බ පෑහ ය ) නයට අනුව පාරිහභ ගිකය්ද අතරි්ද බහුතරයක්අ .54%)ක් සඳේද කහළ් ම රසායනික ද්රව
අමංගු වීහේ ැටලුව කිරි නිෂ්පාදන මි දී ැීමහේදී තම්දට බ පෑ බවින නියැදිහේ ු ටුේභය්දහ ්ද .15%ක්
සඳේද කහල් ය ඩතාමේ බ පෑේ සෙ ත වූ බවින ු ටුේභය්දහ ්ද .68%ක් සඳේද කහළ් අදාළ ැටලුව
තම්දට බ පෑහව ම කා සීමාවට පමණක් බවයහබොහෙොමයක් ම. ු ටුේභ තම ු ටුේභය්දහහ
පරිහභ ජනය ආනයනික කිරිපිටි හීීලය කිරිපිටිව ට ෙැරී ඇව් බවේ තවේ පිරිසක් ආනයනික කිරි වර් යක
සිට හවනේ ආනයනික කිරිපිටි වර් යක් හවත මාු  වී ඇව් බවේය.


හමම අ නයට අනුව හීීලය නැවුේ කිරි සෙ හීීලය වශය යහය්ද නිෂ්පාදනය කළ කිරි ආොර සු භ හනොවීම ,
ඒ සඳො ඇව් රහ ශය යය සෙ ි  ගුණාේමකවභාවය සේබ්ද
ැටලු පැවීරම නිසා පාරිහභ ගිකය්ද
නිර්දතරහය්ද ආනයනික කිරි ො කිරි ආ්රිත නිෂ්පාදන සඳො හයොමු වන බවින .
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නිර්හීශය ය
01.

හීීලය වශය යහය්ද නිෂ්පාදනය කරන කිරි ො කිරි ආ්රිත නිෂ්පාදනය්දි  ගුණාේමකවභාවය වැඩි දියුණු
කිරීම, සු භ කිරීම ො ඒ සඳො ඇව් රහ ශය යය වැඩි දියුණු කිරීම අවශය ය හ . පාරිහභ ගිකය්ද නැවුේ
දියර කිරි මි දී ැීමමට කැමැේහත්ද පසුවන බැවි්ද දිවිනන පුරා අහ වි සැල් සි ත හබදා ෙැරීහේ
ජා යක් ස්ථාපිත කිරීම වැද ේ හ .

02.

හීීලය කිරිපිටිව ො දියර කිරිව ගුණාේමකවභාවය සේ්ද හය්ද සැ ීමහේ දී ම නිෂ්පාදනව
හස යාරක්ෂිත බව තෙවුු  කිරීම ඩතා වැද ේ හ .ම්දද යේ විවි හවහළඳ නාම යටහේ න කිරි
නිෂ්පාදන වර් ගුණාේමකවභාවය ( රසය, උු  බව) අව්්ද හවනස්කේ හප්දනුම කරන බැවිනි .
පාරිහභ ගිකය්ද හප්දවා දු්ද ආකාරයට සමෙර හීීලය කිරි වර් ව උු භාවය ඩතා ඩෙළ බවේ කිරි
හේ පින්හයළ කිරීහේ දී ය අපෙසු බවේය . හස්ම පවව්න රසකළ කිරිව සීනි අමංගු රමාණය ඩතා
ඩෙළ බවේය . බැවි්ද පාරිහභ ගික ු චී්දව ට අනුව හීීලය කිරිපිටි ො රසකළ කිරිව නිෂ්පාදනය
වර් නය කිරීම ඩතා වැද ේ හ . හස්ම, හීීලය වශය යහය්ද නිපදවන දියර කිරිව ගුණාේමකවභාවය
ො හස යාරක්ෂිතභාවය පරීක්ෂා කිරීම වැද ේ වන අතර ආනයනික කිරිපිටිව හය තාවය ො
හස යාරක්ෂිත බව පරීක්ෂා කිරීම සඳො අයණ්ම පරීක්ෂණ පැවැේවීම ද වැද ේ හ .

සිදු හකහරමි්ද පවව්න අ යන
01.

ශ්රී ංකා ප තුු  සෙ ළවළු සැපයුේ දාමය්දි  ගුණාේමකභාවය ො සුරක්ෂිතතාව පින්බඳ
විමර්ශය යනයක්
පර්හේෂණ කණ්මායම

මූ  රභවය

:

ු විනි විදානපව්රණ
පී.ඒ.හේ චේපිකා
මබ්.ඒ. ්ද විහේසූරීය
හර ීකිස රඹුක්වැල්

සේබ්දධීකරණ නි
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂිකා

ැටලු ද

ාරීනි

ඒකාබී අරමුද

විෂයපථය සෙ අරමුණු
ළවළු සෙ ප තුු  ක්හෂ්රය ශ්රී ංකාහ කෘෂිකර්මා්දතය ශය යක්ව්මේ හ ස වර් නය කරන ාමක
බ හ යින. වර්තමානහේ ශ්රී ංකාව තුළ වමාේ අභිහය ාේමක ැටලු බවට පේ වී ඇේහේ ළවළු සෙ
ප තුු ව තේේවය පා නය කිරීම ො සුරක්ෂිතභාවය තෙවුු  කිරීමින. ඩතා මෑත අීරතහේ සැපයුේ දාමය
පුරාම සිටින හ ොවී්ද, කතු කර්දන්ද සෙ හවහළඳු්ද වැ්දන්ද විසි්ද සිදු කරන විවි තෙනේ භාවිතාව්ද
වාර්තා වී ව්හබ්. පසු අස්වනු ොනිව ට අමතරව අි තකර රසායන හේතුහව්ද ආොර තේේවහය්ද බා වීම
භයානක මට්ටමකට පැමිණ ව්හබ්. ඒ හේතුහව්ද රට තුළ හස ය උවදුු  මතු විය ෙැකිය. හබොහෙ විදුේ ො
මුද්රිත මා  තුළ වාර්තා වන ආකාරයට ජනතාව තුළ හස ය අවදානම පින්බඳ පවව්න හනොදැනුවේකම
හේතුහව්ද ප තුු  සෙ ළවළු අඩුහව්ද පරිහභ ජනය කරනවා විය ෙැකිය. ි  රව්ල යක් හ ස, ප තුු  ො
ළවළු පරිහභ ජනය අඩු වීම හේතුහව්ද ජනතාව හප ෂණ ඌනතාවය්දහ ්ද හපහළන අතර වැනි ආොර
පරිහභ ජනය කිරීහම්ද බරපතළ හර තේේවය්දට ද හ ොදුු  හවව්.
පසු අස්වනු ොනි හේතුහව්ද ගුණාේමකභාවය විනාශය යවීම පින්බඳ මෙජනතාව තුළ බ වේ අව ානයක් හයොමු
වී ව්හබන අතර හනළා ්දනා ද ළවළු ො ප තුු ව රසායනික අවහශය ය්ෂ පැවීරම ශ්රී ංකාව තුළ දැහවන
ැටලුවක් බවට පේ වී ව්හබ්. හය  හනොවන ව ා ක්රම අනුව ව ා කිරීහම්ද ො රසායනික ද්රව භාවිතා
කිරීම හේතුහව්ද තේේවය පිරිි ණු ප තුු  ො ළවළු මි දී ැීමමට පාරිහභ ගිකහය මැන්හවව්. බැවි්ද
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ව ා ක්රමය්දි  වර්තමාන මට්ටේව
විමර්ශය යනය කිරීම අවශය ය හ .

බ පෑම පරීක්ෂා කිරීම සදො ආොර සුරක්ෂිතතා

ැටලු

ැඹුරි්ද

අරමුණු
-

ශ්රී ංකාහ
ළවළු ො ප තුු  සැපයුේ දාමව පසු අස්වනු ොනිව ට අදාළ
කිරීම ො ම ොනි අවම කර ැීමමට විසඳුේ ෙඳුනා ැීමම

ැටලු විශය ය්හල්ෂණය

-

ශ්රී ංකාහ
ළවළු ො ප තුු  සැපයුේ දාම තුළ ආොර ෂ්ෂ වීමට අදාළ සුරක්ෂිතතා
රසායන, ඩදවීමට දමන ද්රව, කල් තබා ැනිහේ ද්රව) සමාහ චනය කිරීම

-

ශ්රී ංකාහ
ළවළු ො ප තුු  සැපයුේ දාමව ගුණාේමකභාවය ො සුරක්ෂිතතා ැටලු අවම කිරීම
සඳො ආයතනික වශය යහය්ද වන රියාමාර් ෙඳුනා ැීමම

-

ආසියා සෙ අසියානු පැසිෆික් ක ාපහේ අහනු ේ රටවල් ළවළු ො ප තුු  සැපයුේ දාමව
ගුණාේමකභාවය ො සුරක්ෂිතතා ැටලු අවම කිරීම සඳො හ න ඇව් උපාය මාර් ො සාර්ථක
අේදැීමේ සමාහ චනය කිරීම

ැටලු (කෘෂි

පසු අස්වනු ොනි සෙ ප තුු  සෙ ළවළු සැපයුේදාමය්දි  සුරක්ෂිතතා ැටලු පින්බඳව සිදු හකරී ඇව්
අ ය්ද හම්දම පසු අස්වනු ොනි අවම කිරීම හෙ වැළැක්වීම සේබ්ද හය්ද විවි පර්හේෂණ ආයතන ො
විශය ය්වවිදා විසි්ද සිදු කර ඇව් පර්හේෂණව සාි ත විමර්ශය යන හමම අ යනය සඳො භාවිතා කර ඇත.
හස්ම, රජහේ විවි හදපාර්තහේ්දතු, පර්හේෂණ ආයතන, අමාතාංශය ය ආදිහය්ද ප තුු  සෙ ළවළු සැපයුේ
දාමය්දි  ගුණාේමකභාවය පවේවා හ න යාම සඳො සෙ සුරක්ෂිතතා ැටලු අවම කර ැීමම සඳො ම
ආයතනය්දි  කාර්යභාරය ෙඳුනා ැීමම පිිසස ර ාන හතොරතුු  සපය්දන්දහහ සේමුය සාකච්ඡා පවේවන
දී.
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මානව සේපේ ො ආයතනික සංවර් න අංශය යය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය විසි්ද රියාේමක කරනු බන
පුහුණු වැමසටේද ව අරමුණු ව්දහ්ද හ ොවිජන ො ග්රාමිය සංවර් න රියාකාරකේි  නිරත වි සිටින
පුී ය්දහහ ආකල්ප ු ස තා සෙ දැනුම වර් නය කිරිම සෙ මඟි්ද ්රි ංකාහ හ ොවි රජාවහහ සමාජ
ආර්ථික තේවය වර් නය කිරීමින.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ පුහුණු වැමසටේදි 
හස්වා ාභි්ද පිරිස ්රි ංකාහ ග්රාමීය ය අංශය යහේ සංවර් න රියාකරකේ ව නිරත වි සිටින රජහේ රාජ
හනොවන ආයතන ව ඩෙළ නි ාරි්ද ක්හෂ්ර නි ාරී්දහහ සිට බිේ මට්ටහේ හ ොවි රජාව දක්වා වාප්ත වී
සිටිව්.
මානව සේපේ ො ආයතනික සංවර් න අංශය යය විසි්ද හමහෙයවනු
ආකාරයට වුෙ ත වී ඇත.

බන පුහුණු වැමසටේද පෙත සදේද



හ ොවි ජනතාවහහ අවශය යතාව්දට හය  පරිදි පුහුණු වැමසටේද සකස් කිරීම සංවි ානය කිරීම
සේබ්දධිකරණය පුහුණු වැමසටේද පැවැේවිම ො හමොඩියු සකස් කිරිම



හ ොවිජන ො ග්රාමීය ය සංවර් න ක්හෂ්රයට සේබ්ද ආයතනව ඩල්ීවම පරිදි පුහුණු වැමසටේද
සකස් කිරිම සේබ්දධිකරණය කිරිම වැමසටේද පැවැේවීම ො හමොඩියු සකස් කිරීම



අහනු ේ ආයතන ව ඩල්ීවම මත පුහුණු විහශය ය්ෂඥයිින්ද බාදීම



ජාව්ක සංවර් න වැමසටේද යටහේ රියාබී පර්හේෂණ නිර්මාණය කිරිම ො රියාේමක කිරිම



හමයට අමතරව ජාව්ක ො අ්දතර්ජාව්ක පුහුණු සේම්දරණ ො වැමමුළු සංවි ානය කිරිම සෙ
අහනු ේ ජාව්ක ො ජාත්දතර සංවි ාන සමර සේබ්දධිකරණය සිදු කිරිම ද රමුය හ . මානව
සේපේ ො ආයතනික සංවර් න අංශය යය විසි්ද 2016 වර්ෂහේ දිවිනන පුරා රියාේමක කළ පුහුණු
වැමසටේද පෙත දැක්හ .

පුහුණු වැමසටේද
01.

“නිහර ගී පරපුරක් සඳො කෘෂිකර්මය“ පින්බඳ පුහුණු වැමසටෙන

වර්ථමාන කෘෂිකර්මා්දතය මුහුණ හදන අභිහය අතර කෘෂි රසායන අධික හ ස භාවිතය සෙ අවභාවිතය
තුන්්ද මතු වී ඇව් හස යමය ො පාරිසරික ැටළු ර ාන හ .
විහශය ය්ෂහය්ද දිවිනහ්ද ර ාන කෘෂිකාර්මික බ රහීශය ය ව බහු ව පැව්ර ඇව් ෙඳුනා හනො ේ වු  ඩු හර ය
ො හවනේ හබ හනොවන හර රහට් කෘෂිකර්මා්දතහේ ලළදාිනතාවය හකහරි  අි තකර බ පෑේ ල් කර
ඇතුවාක් හම්දම ට හ ොදුු  වු රජාව තුළ ද හබොහෙ ආර්ථික ැටළු උේ ත විමට හේතු වි ඇත.
ඒ අනුව හ ොවිතැනි්ද වමාේ යෙපේ රව්ළු
බා ැීමම හම්දම නිහර ගීමේ පරපුරක් නිර්මාණය කිරීම
සඳො හ ොවී්ද ො හ ොවි සංවි ාන දැනුවේ කිරිම කාීවන අවශය යතාවයක්ව පවීර. හමම දැනුවේ කිරීහේ
වැමසටෙන ීම අරමුණු සපුරා ැීමම සඳො සකස් වුවකි.
හමම වැමසටෙන ු ු ණෑ
දිස්ත්රික්කහේ හ ොවිජන හස්වා බ රහීශය ය 14ක පවේවන ද අතර ඒ සඳො
හ ොවි නායකින්ද 1399 හදහනු  සෙභාගී වී ඇත. හමම පුහුණු වැමසටෙන ඇෙැටුවැව
ල් මුව
මෙනා්දහ්දරිය අව්දහපොළ රාජාං නය තබුේත නාහ ොල් ා ම රහේ හකොටහවහෙර මෙගිරිල්
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රස්නායක පුර නිකවැරටිය හකොහබින හ්ද දිවුල් ෑහ ොම හමොරහ ොල් ා ම යන හ ොවිජන සංවර් න
ම ස්ථාන ව දී පැවැේවන දී.
පුහුණු කණ්මායම

-

ස්. ේ.ඒ සමරහක ්ද මෙතා(සේබ්දධිකාරක)

-

පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා(සේපේදායක)
ච්. ේ. හේ. හක්. හේරේ මෙතා(සේපේදායක)
බාි ර සේපේදායක(හ ොවිජන සංවර් න හදපාර්තහේ්දතුව කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේ්දතුව)

02.

හ ොවි සංවි ාන සවිබ

ැ්දවීහේ පුහුණු වැමසටෙන

හ ොවි ජනතාවහහ දැනුම ෙැකියාව ො ආකල්ප වර් නයටේ අතාවශය ය හස්වාව්ද බා ැීමමටේ හ ොවි
සංවි ාන විශය යා හමහෙයක් ඩටු කළ ද හ ොවි සංවි ාන ො හ ොවි ජනතාව අතර හ ොමනැගී ඇේහේ ඩතා
අවාසිදායක සේබ්ද තාවයකි.
හ ොවි සංවි ාන නායකය්දහහ දැනුම ආකල්ප ො ු ස තා වර් නය කිරිම තුන්්ද හ ොවි සංවි ාන ශය යක්ව්මේ
කිරිම ො හ ොවී්ද කෘෂිකාර්මික සංවර් න රියාවලිහේ සරිය හකොටස්කු ව්ද බවට පේ ීමරිම අතාවශය යව
පවව්. හමම පුහුණු වැමසටෙන ීම අරමුණ සපුරා ැීමම සඳො සකස් වුවකි.
හමම වැමසටෙන පුේත ම දිස්ත්රික්කහේ සියළුම හ ොවිජන ම ස්ථාන ආවරණය වන පරිදි වැමසටේද 14 ක්
පවේවන ද අතර ඒ සඳො හ ොවි නායකින්ද 1348 හදහනු  සෙභාගී විය. හමම වැමසටෙන
මෙු බුක්කමව
නාේත්දඩිය/තේහබ ව මු්දහණ්ෂ්වරේ ොල් දඩුවන රාජක දළුව හස්ු කැහල්
පා ු මාව මඳුර්දු න්ය ඩෙළ පුලිය්දු  ම නාේ/තක්හබ ව පුේත ම මාදේහප් වනාතවිල්ලුව
නිනනමඩුව නව ේහේ ම යන හ ොවිජන සංවර් න ම ස්ථානව දී පවේවන දී.
පුහුණු කණ්මායම
03.

-

ස්. ේ.ඒ සමරහක ්ද මෙතා(සේබ්දධිකාරක)

පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා (සේපේදායක)
ච්. ේ. හේ. හක්. හේරේ මෙතා (සේපේදායක)
බාි ර සේපේදායක (හ ොවිජන සංවර් න හදපාර්තහේ්දතුව)
“සිතමු ක්ව රට ෙදමු හ ොවිතැනට මුල්තැන“ හේමාව යටහේ හ ොවි නායකින්ද බ
පුහුණුකු ව්ද පුහුණු කිරිහේ පුහුණු වැමසටෙන

ැ්දවීහේ

රජය විසි්ද සැ සුේ කර ඇව් ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන (2016-2018) තුන්්ද අහප්ක්ෂා කරනුහේ
පරිසර ි තකාමි සමාජිය වශය යහය්ද පින් ේ සංස්කෘව්ක ෙර පී ව්ය්දහ ්ද යුක්ත වු ආර්ථික වශය යහය්ද
ල දාින හ ොවිතැ්ද ක්රම අනු මනය කිරිම මගි්ද ආොර සුරක්ෂිතතාවය සෙව්ක කර සමෘීධිමේ හ ොවි
සමාජයක් නිර්මාණය කිරිමින.
හස්ම හමම තු්ද අවුු දු සැ ැස්ම තුන්්ද හ ොවී්ද සවිබ ැ්දහවන ක්රහම පාය්ද ඇතුළේ වන අතර මගි්ද
හ ොවි ජනතාවහහ ජිවන තේේවය උසස් කර ැීමම සඳො හ ොවී්දට ඔවු්දහහ සමාජ පින් ැීමම හම්දම
ආේමාභිමානය වර් නය කර ත ෙැකි වැමසටේද රාශියක් දියේ හකොට ඇත.
ඒ සඳො රහය ගිකව කෘෂිකර්මා්දතහේ නියැහ න හ ොවී්ද බ ැ්දවිම අව්ශය යය වැද ේ වන අතර දැනුමි්ද
ො ු ස තාවහය්ද පිරි නිවැරදි ො තාර්කිකව සිතාබ ා කටයුතු කරන මාතෘභුමියට සෙ ි  ආර්ථික හීෙය
වන කෘෂිකර්මා්දතයට ආදරය කරන හ ොවි ජනතාවක් බිි  කිරිහේ අරමුණ හපරදැරිව ව්රසාර සංවර් නයක්
උහදසා හ ොවි නායකින්දහහ දැනුම ආකල්ප ො ු ස තා වර් නය කිරිම පදනේ කරහ න පුහුණුකු ව්ද
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පුහුණු කිරිහේ පුහුණු වැමසටෙනක් හ ස දිවිනහ්ද සියළුම දිස්ත්රික්ක පදනේ කර
සේපාදනය කර ඇත.

නිමි්ද හමම වැමසටෙන

හමම පුහුනු වැමසටෙන මෙනුවර මාතහල් කැ ල්
නුවර න්ය බදුල්
ු ු ණැ
පුේත ම ො
හමොණරා
දිස්ත්රික්ක ව හ ොවිජන සංවර් න රාහීශිය නි ාරි්ද කෘෂිකර්ම පර්හේෂණ ො නිෂ්පාදන
සෙකාරවු ්ද කෘෂිකර්ම උපහීශය යකින්ද සෙ සංවර් න නි ාරි්ද සේබ්ද කර නිමි්ද වැමසටේද 8ක්
පවේවන ද අතර ඒ සඳො නිළ ාරි්ද 0 හදහනු  සෙභාගි විය.
පුහුණු කණ්මායම

-

ස්. ේ.ඒ සමරහක ්ද මෙතා(සේබ්දධිකාරක)

-

පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා(සේපේදායක)
ච්. ේ. හේ. හක්. හේරේ මෙතා(සේපේදායක)
බාි ර සේපේදායක(හ ොවිජන සංවර් න හදපාර්තහේ්දතුව කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේ්දතුව)

04.

“ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙනට (2016- 2018) සම ාමිව හ ොවි කා්දතාව සවිබ
මගි්ද හ ොවි පවුල් සවිබ ැ්දවිහේ ක් දින පුහුණු වැමසටෙන

ැ්දවිම“

දිපවාප්ත හ ොවිසව්ය තුළ හ ොවිජන සමාජහේ ු මාම ඒකකය වන හ ොවි පවු සමාජ ආර්ථික ො
සංස්කෘව්මය වශය යහය්ද සවිබ ැ්දවිම ෙරො ්රි ංීමය හ ොවි සමාජය සමෘීධිමේ ඒකකයක් බවට පේ කිරිම
රජහේ අහප්ක්ෂාව වන අතර හ ොවි පවු තුළ හ ොවියා පමණක් හනොව හ ොවිදිය ශය යක්ව්මේ කිරිම අතාවශය ය
හම්දම වැද ේ කාර්යයක් හ ස අවදානය හයොමු කර ඇත.
හ ොවි පවු ආර්ථික සමාජීය මානව සංවර් නයක් සඳො හමහෙයවිම හම්දම හ ොවි කා්දතාව පවු ො
බැදුණු ව්රසාර වවසායකින්ද බවට පේ කිරිමේ තම්ද පවු හවනුහව්ද ව්රණ ැනිමටේ ආේම ශය යක්ව්ය
ො අභිමානය ඇව් වන පරිදි සවිබ
ැ්දවිමට අවශය ය රහය ගික දැනුම ු ස තා ආකල්ප වර් නය කිරිම
හමම වැමසටෙහ්ද අරමුණ විය.
හමම පුහුණු වැමසටෙන සැ ැස්ම අප ආයතනය මගි්ද සකස් කර ය කෘෂිකර්ම අමාතාංශය යය හවත භාර හදන
ද අතර හමකි අරමුණු සි තව දිපවාප්ත හ ොවි සව්ය තුළ 2016 ඔක්හත ේබර් මස 13 වන දින හ ොවි
කා්දතා සවිබ
ැ්දවිහේ වැමසටෙනක් පවේවන ද අතර යට සම ාමීය ව දිවිනහ්ද සියළුම හ ොවිජන හස්වා
ම ස්ථාන ව හ ොවි කා්දතා සවිබ
ැ්දවීහේ ක්දින පුහුණු වැමසටේද මා ාවක් පවේවන දි. හමයට
මෙනුවර බදුල් කෑ ල්
ේපෙ ො හමොණරා
දිස්ත්රික්ක ව පැවව් පුහුණු වැමසටේද අධික්ෂණය
කිරිම සඳො අප ආයතනහේ නි ාරි්ද සෙභාගී වු අතර ම වැමසටෙහ්දදී ප දාින කා්දතා සවිබ ැ්දවිේ
සේබ්ද විහශය ය්ෂ හීශය යනයක්ද පවේවන දී.
අධික්ෂණ ො සේපේදායක කණ්මායම
-

ස්. ේ.ඒ සමරහක ්ද මෙතා - අංශය ය ර ාන
(මානව සේපේ ො ආයතනික සංවර් න අංශය යය)
පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී
ච්. ේ. හේ. හක්. හේරේ මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී
සිදේ බාණ්මාර මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී
ච්. ච්. ඒ. ශය යා්දත මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී
ආර්. ල්. ස්. ජයව්ස්ස මෙතා - අංශය ය ර ාන (කෘෂි වාපෘව් ො වාපෘව් ඇරයුේ අංශය යය)
අින.පී.පී. ේ. රස්දන මෙතා - පර්හේෂණ නි ාරී
හරොෂිනි රඹුක්වැල් මිය - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී
පී.ඒ.හේ. චේපිකා මිය - පර්හේෂණ නි ාරී
39

05.

හස්වක අභිහර්රණය පින්බඳ පුහුණු වැමසටෙන

හමම පුහුණු වැමසටෙන හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ
සියලුම කළමනාකරණ සෙකාරවු ්ද සඳො බාි ර සේපේදායක මෙහතු  සේබ්ද කර නිමි්ද පවේවන
ද අතර හස්වක කාර්යක්ෂමතාවය ල දාීමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳො හමම වැමසටෙන වමාේ ඩවෙල්
වුෙ.
සේබ්දධිකාරක - පී.සී.හේ ද සිල්වා මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි

ාරී

වැමමුළු
01.

මෙවැලි රහීශය ය ආ්රිතව කරන
ැීමහේ ක් දින වැමමුළුව

ද පර්හේෂණ හසොයා ැීමේ ො නිර්හීශය ය පින්බඳ දැනුම හුවමාු  කර

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ආයතන මගි්ද පසුගිය කාළය තුළ විවි විෂය්දට අදා ව
මෙවැලි කළාපය අ්රිතව පර්හේෂණ වැමසටේද රාශියක් සිදු හකොට ඇව් අතර ම පර්හේෂණ ව
හසොයා ැීමේ ො නිර්හීශය යය්ද අදා පර්ශය යවකු ව්ද හවත හයොමු කර ඇත.
විහශය ය්ෂහය්ද මෙවැලි රහීශය ය ව පවව්න ැටළු සඳො විසදුේ බාදීහේදි ප දාීම හ ස භාවිතය්ද සකස් කිරිම
වැද ේ වනු ඇව් අතර මෙවැලි සංවර් න අධිකාරිහේ විවි විෂය්දට අදා නි ාරි්ද හමම අ යනය ආ්රිත
කු ණු පින්බඳව දැනුවේ කිරීම සෙ ඩදිරිහේදි සිදු කරනු බන පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීේ ආ්රිත
පර්හේෂකින්ද ො රව්පේව් රියාේමක කර්දන්ද අතර දැනුම හුවමාු  කිරීහේ අේවැ ක් හ ස භාවිතය
සඳො පදනමක් සැකසිහේ අරමුණ සි තව හමම වැමමුළුව සංවි ානය කරන දි.
හමම වැමමුළුහ දි ආයතනය මගි්ද මෙවැලි රහීශය ය ආ්රිතව කරන
ම අ යන සාකච්ඡාවට භාජනය කරත දි.

ද පර්හේෂණ ඩදිරිපේ කරනු

ැබු අතර

හමම වැමමුළුව සඳො ්රි ංකා මෙවැලි අධිකාරිහේ අ ක්ෂ ජනරාල් තුමා ඇතුළු විවි විෂය්දට අදා
නි ාරි්ද සෙභාගී වු අතර හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරිහේ ආයතනහේ
පර්හේෂකය්ද ද සෙභාගී විය.
සේබ්දධිකාරක අංශය යය)
ඩදිරිපේ කිරීේ

ස්. ේ.ඒ සමරහක ්ද මෙතා අංශය ය ර ාන (මානව සේපේ ො ආයතනික සංවර් න
-

ආචාර්ය රංජිේ වික්රමසිංෙ - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි

-

හේ.හක්. ේ.ජී. ච්දද්රසිරි මෙතා - අව්හර්ක අ ක්ෂ

-

සිදේ බණ්මාර මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි

-

පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි

-

මබ්. ච්. ඩී. ප්රියදර්ශය යන මෙතා - අංශය ය ර ාන (අහ වි ො ආොර රව්පේව් අංශය යය)

-

ච්. ටී. පීමජීම මිය - පර්හේෂණ නි

-

ස්. ඈපාසිංෙ මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි

-

ාරී

ාරී

ාරීීම
ාරී

මබ්. ච්.ඒ. ශය යා්දත මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි

40

ාරී

ාරී

02.

කෘෂි වාපාර ො අහ වි වාප්ව් භාවිතය පින්බඳ හදදින වැමමුළුව

කෘෂි වාපාර ො අහ වි වාප්ව් සංකල්ප ො භාවිතය පින්බඳ යාපනය විශය ය්ව විදා හේ කෘෂිකර්ම පිඨහේ කෘෂි
වාපාර කළමනාකරණ අංශය යහේ අවස්ද වසර ො හදවන වසර ශිෂින්ද 7 හදහනු  සෙභාගි කර නිමි්ද
හදදින වැමමුළුවක් හ ස හමය පවේවන ද අතර හමම වැමසටෙන තුන්්ද කෘෂි වාපාර ො අහ විකරණ
වාප්ව්ය සංකල්ප ො රාහය ගික අේදැීමේ බා ැීමම සඳො ශිෂය්දට ඩමකම සැ සු අතර ජාව්ක
කාබී තාවය ො සංි ිනයාව හ ොමනැංවිම සඳො හමම වැමසටෙන වමාේ ඩවෙල් වුවක් විය.
පුහුණු කණ්මායම
-

- මබ්. ච්.ඒ. ශය යා්දත මෙතා - (සේබ්දධිකාරක)

හේ.හක්. ේ.ජී. ච්දද්රසිරි මෙතා - අව්හර්ක අ ක්ෂ
පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී
මබ්. ච්. ඩී. ප්රියදර්ශය යන මෙතා - අංශය ය ර ාන (අහ වි ො ආොර රව්පේව් අංශය යය)
ච්.හේ.සී.ජයසුරිය මෙතා - පර්හේෂණ නි ාරී
මබ්. ඒ. ්ද. විහේසුරිය මෙතා - පර්හේෂණ නි ාරී
අින.පී.පී. ේ. විහේසිංෙ මෙතා - හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී

රසිී හීශය යන


්රි ංකික කෘෂිකර්මහේ ම්දමර මැහය්ද රසිී හීශය යනයක් ු  පර්ලිහේ්දතු ම්දත්රී පුජ
අතුරලිහේ රතන ස්වාමි්ද වේදහස් විසි්ද පවේවන ද අතර ඒ සඳො ආයතනහේ ො බාි ර
ආයතනව නි ාරි්ද විශය යා පිරිකහහ සෙභාගිේවය ැබුිස.
සේබ්දධිකාරක සංවර් න අංශය යය)



ස්. ේ.ඒ සමරහක ්ද මෙතා -අංශය ය ර ාන (මානව සේපේ ො ආයතනික

“ආසියානු ො පැසිපික් ක ාපීය කෘෂිකාර්මික සංවර් නය සෙ ආොර සුරක්ෂිතතාව නිර්ණය කරන
සා ක“ (්රි ංකාවට විහශය ය්ෂිතය) මැහය්ද හීශය යනයක් ආචාර්ය උපාලි වික්රමසිංෙ මෙතා විසි්ද
පවේවන ද අතර ආයතනහේ පර්හේෂකින්ද හම්දම බාි ර ආයතනව නි ාරි්ද හමයට සෙභාගි
විය.
සේබ්දධිකාරක - පී. සී. හේ. ද සිල්වා මෙතා

- හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි

ාරී

හවනේ ආයතන සඳො පුහුණු විහශය ය්ෂඥයිතා සැපීමම


්රි ංකාහ කෘෂිකර්ම හස්වහේ නි ාරී්ද සඳො “කෘෂිකර්ම සංවර් නහේදි හතොරතුු  තාක්ෂණය
භාවිතය“ පින්බඳ 2016.10.27-28 දිනය්දි දි අුණුහකොළපැ ැස්ස හස්වා සංස්කරණ අභාස
ආයතනහේ පැවව් පුහුණු වැමසටෙන සඳො හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී ච්. ේ. හේ. හක්. හේරේ
මෙතා සෙභාගී වු අතර පුර්ණ සේපේදායකේවය බා හදන දී.



්රි ංකාහ කෘෂිකර්ම හස්වහේ නි ාරී්ද සඳො “කෘෂිකර්ම සංවර් නහේදි හතොරතුු  තාක්ෂණය
භාවිතය“ පින්බඳ 2016.03.03 දින ්දහන ු ව හස්වා සංස්කරණ අභාස ආයතනහේ පැවව් පුහුණු
වැමසටෙන සඳො හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී ච්. ේ. හේ. හක්. හේරේ මෙතා සෙභාගී වු අතර
පුර්ණ සේපේදායකේවය බා හදන දී.
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්රි ංකාහ කෘෂිකර්ම හස්වහේ නි ාරී්ද කෘෂිකර්ම උපහීශය යකවු ්ද සෙ තාක්ෂණ සෙකාර
නි ාරි්ද සඳො “කෘෂිකර්ම සංවර් නහේදි හතොරතුු  තාක්ෂණය භාවිතය“ පින්බඳ 2016.07.24
සෙ 27 දිනය්දි දි පවේවන ද පුහුණු වැමසටෙන සඳො හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී ච්. ේ. හේ.
හක්. හේරේ මෙතා සෙභාගී වු අතර පුර්ණ සේපේදායකේවය බා හදන දී.



ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන (2016-2018) සම ාමීය ව හ ොවි කා්දතා සවිබ
ැ්දවීම මඟි්ද
හ ොවි පවුල් සවිබ ැ්දවීහේ ක් දින පුහුණු වැමසටෙහ්ද පුහුණු සැ ැස්ම හජෂ්ඨ පර්හේෂණ
නි ාරී සුසි ා ර්ඳු මිය විසි්ද සකස් කර කෘෂිකර්ම අමාතාංශය යය ො හ ොවිජන සංවර් න
හදපාර්තහේ්දතුවට ඩදිරිපේ කරන දි.



ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන (2016-2018) හ ොවි නායකින්ද බ ැ්දවීහේ ො
පුහුණුකු ව්ද පුහුණු කිරීහේ වැමසටෙන පුහුණු සැ ැස්ම අංශය ය ර ාන හජෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී
ස්. ේ.ඒ සමරහක ්ද මෙතා විසි්ද සකස්කර අමාතාංශය යය හවත ඩදිරිපේ කරන දී.
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සංයාන ො දේත සැකසුේ අංශය යය
හමම ඒකකය කෘෂිකාර්මික දේත බැංු වකි්ද සෙ දේත සැකසුේ ඒකකයකි්ද සම්දවිතය. කෘෂිකාර්මික
ක්හෂ්රහේ උ්දනව්ය සඳො අදාළ වන සමාජ විදා පර්හේෂණ සැ සුේ කිරීම සෙ රව්පේව් සේපාදනහයි  ා
අවශය ය හතොරතුු  සැපීමම පිිසස දේත බැංු ව ස්ථාපනය කර ඇත. දේත බැංු ව පිි ටුවීහේ මූලික අරමුණු
ව්දහ්ද
1.

දැනට පවව්න කෘෂිකාර්මික ක්හෂ්රයට අදාළ දේත ඒවා අවශය යව්දන්දෙට පෙසුහව්ද බා ත ෙැකි
වනහස් කම ස්ථානයක තැ්දපේ කිරීම.

2.

සියලුම හතොරතුු  කම ස්ථානයක තැ්දපේ කිරීම තුන්්ද ඒවාහයි  අඩුපාඩු සෙ නව දේතය්දි 
අවශය යතාවය ෙඳුනාහ න ඒවා යාවේකාීවන කිරීම

3.

පර්හේෂණ වාපෘව් මඟි්ද රැස් කර ්දනා දේත ඒවාහේ මූලික අරමුණුව ට අමතරව සමාජ විදා
පර්හේෂකය්ද ෙට අවශය ය වටිනා සේපේ හ ස භාවිතා කළ ෙැකිවීම තුන්්ද ම දේතව
ගුණාේමකභාවය ඩෙළ නංවා වැඩි වටිනාකමකි්ද යුතු හතොරතුු  සමුදායක් බවට පේ කිරීම.

විවි වූ මූ ාශ්ර මඟි්ද හතොරතුු  බා ්දනා සමාජ විදා පර්හේෂන වටපිටාවක් තුළ දේත බැංු ව ස්ථාපනය
කර ඇත. ජන ො සංයාහල්යන හදපාර්තහේ්දතුව කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේ්දතුව ආ මන වි මන
හදපාර්තහේ්දතුව සෙ ශ්රී ංකා මෙ බැංු ව අප විසි්ද දේත කතු කරනු බන ර ාන මූ ාශ්ර හ .
දේත බැංු වට අදාළ කාර්යය්ද පෙත පරිදි හකොටස් 06කට වර්ගීකරණය කළ ෙැකිය.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

දේත කතු කිරීම
හක්තකරණය
සහතක්ෂණය
බමා කිරීම
හතොරතුු  නැවත බා ැීමම
විශය ය්හල්ෂණය

ඩෙත දක්වා ඇව් මූ ාශ්රවලි්ද හම්දම ඒවාහයි  හවබ් අමවි සෙ මුද්රිත පතහපොත ඇසුරි්ද දේත කතු කිරීම
කරනු ැහබ්. මීය ට අමතරව ආොර ද්රවව මි
ණ්ද හමම ආයතනහේ ඇව් අහ වි ො ආොර රව්පේව්
අංශය යහය්ද නු ැහබ්.
හමම වසර තුළ දී පරි ණක ත කරන ද හතොරතුු  පී ව්ය මනා රියාකාරීේවයක් සඳො නවීකරණය කරන
දී. හ ොවි කටයුතු දේතව සාමාන ඒකක පරිවර්තනය සෙ සතාපනය කිරීම හත රා ේ භාණ්ම සඳො සිදු
කරන ද අතර මඟි්ද ම ඒකක සමාන පසුත යක් මතට ැීමමට ෙැකි හ . යාවේකාීවන
කළ
හතොරතුු ව පැවැේම සෙව්ක කිරීම සඳො වර්ෂාවසානහේ හ ොනු රක්ෂණය කිරීම ද සිදු කරන දී. වර්ෂය
තුළ පෙත සඳේද දර්ශය යක යාවේකාීවන කිරීම සිදු කරන දී.







2013 201 සෙ 2014 වර්ෂ සඳො ආොර ද්රවව නිෂ්පාදක මි
ණ්ද
2013 201 සෙ 2014 වර්ෂ සඳො ආොර ද්රවව හතො මි
ණ්ද
2014 වර්ෂය සඳො ආොර ද්රවව සිල් ර මි
ණ්ද
2014 වර්ෂය සඳො ක්දන හබ ො වාර්ෂික හබ ව ා කළ බිේ රමාණය ො නිෂ්පාදනය
2013 වර්ෂය සඳො ආනයන ො අපනයන හතොරතුු 
2012 වර්ෂහේ වී ව ා කළ භූමි රමාණය
43

දේත ඩල්ීවේ සැපිරීම
දේත බැංු හව්ද බා හදන හතොරතුු  හස්වාහව්ද කෘෂි කාර්මික හතොරතුු  බා
තුන්්ද ො බාි ර පාර්ශය යවය්දහ ්ද ැබුණු ඩල්ීවේ පින්බඳ හතොරතුු  පෙත දැක්හ .
අභ්දතර ඩල්ීවේ සංයාව

=

බාි ර ඩල්ීවේ සංයාව

= 3

සමස්ත ඩල්ීවේ සංයාව

= 77

ැීමම සඳො ආයතනය

3

දේත රැස් කිරීම සඳො පරිීල නය කළ හපොේපේ



මෙ බැංු  වාර්ෂික වාර්තාව - 2014
මෙ බැංු හ සමාජ ො ආර්ථික දේත - 2014

කෘෂිකාර්මික දේත බැංු ව පවේවා හ න යාමට අමතරව ආයතනය මඟි්ද සිදු කරනු ැූ  පෙත සදේද
පර්හේෂණ වාපෘීර්දි  ක්හෂ්ර සමීය ක්ෂණ කටයුතුව ට අදාළ දේත විශය ය්හල්ෂණ කටයුතු ද හමම ඒකකහය්ද
සිදු කරනු ැබිිස.
R490

-

ු ඹුු  ඩමේ දේත විෂමතා නිර්ණය කිරීම
වාපෘව්ය

ද පෙතරට හතේ ක ාපීය නියමු

R496

-

ශ්රී ංකාහ හදමුහු්ද බීජ ව ාව

R497

-

සමෘීධි වාපෘව්හේ ජීවහන පාය සංවර් න රව් ාීන්ද ද උපාය මාර්
බ පෑම ො අභිහය

R499

-

බදුල් සෙ නුවර න්ය දිස්ත්රික්කය්දි  ු මා සෙ ම  පරිමාණ මල් ව ා
කු ව්ද දවර්තමාන තේේවය සෙ අනා ත විභවතා

R500

-

ශ්රී ංකාහ ු ළුබඩු ක්හෂ්රහේ විභවතා සෙ
නසාල්ව ට විහශය ය්ෂිතව

R501

-

ශ්රී ංකාහ විවි සෙල් රහේදය්දට පවව්න පාරිහභ ගික ු චිකේවය්ද

R504

-

කෘෂිකර්ම අමාතාංශය යය විසි්ද රියාේමක කළ වාිසජ හ ොවිපළ වැමසටෙන
ො තු ණ කෘෂි වවසායකේව වැමසටෙන ඇ ීමම

R505

-

ශ්රී ංකාහ මෙවැලි ං ා හද්ර ිසහේ ජීවේ වන ආ්දව්ක කෘෂිකාර්මික
රජාව්ද මුහුණ හදන හීශය යගුිසක විපර්යාස බ පෑේව ට විසඳුේ හසවීම

R509

-

්රි ංකාහ අහනිදි වියන් ක ාපහේ DL 1a සෙ DL 1b ි  ක්හෂ්ර හබ
නිෂ්පාදනහේ ව්රසාරභාවය

R510

-

ආොර නිෂ්පාදන ජාව්ක වැමසටෙන

ද හීීලය ො ආනයනික
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ැටලු ද

රව්ල

ේමිරිස් සෙ

පරි ණක නමේතුව
පරි ණක නමේතු සෙකාරවු  පරි ණක නමේතුව සෙ ආයතනහේ විවි ස්ථානව ස්ථාපනය කර ඇව්
පරි ණක නමේතු කිරීම සඳො පූර්ණ වශය යහය්ද දායක වී සිටිව්. ඔවු්ද විසි්ද සියලුම පරි ණක දෘමාං සෙ
මෘදුකාං ස්ථාපනය කිරීේ සෙ පරි ණක මි දී ැීමේ සෙ අලුේ වැඩියා කිරීේව ට අදාළ කටයුතු ද
සේබ්ද සිදු කරනු බින. අවශය ය අවස්ථාව්දි  පරි ණක මි දී ැීමම සඳො තාක්ෂිසක පිරිවිතර සකස්
කිරීම සෙ තාක්ෂිසක ඇ ීමේ කමිටුව ට අවශය ය අවස්ථාව්දි  ීරරණ ැීමම සඳො මර හප්දවීම ද සිදු කරනු
බින.
පෙත සඳේද අංශය යවලි්ද ැබුණු ඩල්ීවේව ටය අනුව පරි ණක ජා ස්ථාපිත කිරීහේ කටයුතු සිදු කර ව්හබ්.
අංශය යය

තේේවය

මානව සේපේ සෙ ආයතනික සංවර් න අංශය යය

දැනටමේ අවස්ද කර ඇත.

ආයතනික හවබ් අමවිය
ආයතනහේ හවබ් අමවිය අප ඒකකයට ැහබන අතාවශය ය ව්ක හතොරතුු වලි්ද කාීවනව යාවේකාීවන
හකහර්. හමම හතොරතුු  යටතට අහ වි ආොර රව්පේව් සෙ කෘෂි වාපාර ඒකකහය්ද පරිපා න අංශය යහය්ද
සෙ වැමසටේද අංශය යහය්ද ැහබන නවතම රවෘේව්වලි්ද සම්දවිත හ . නිර්දතරහය්ද හවබ් අමවියට
ඇතුළේ කරන හතොරතුු  ව්දහ්ද
ජදනික මි
ණ්ද - විවරිසකාව
සව්පතා මි
ණ්ද - විවරිසකාව
මාසික මි
ණ්ද - විවරිසකාව
රකාශය යන සෙ හවනේ වැද ේ වැමසටේද

පරි ණක විදා ාරය
පරි ණක විදා ාරය අප ආයතනහේ කාර්ය මණ්ම ය සඳො සේපේ ම ස්ථානයක් හ ස පරි ණක
පෙසුකේ සැපීමම පිිසස පවේවා හ න යනු ැහබ්.

පුස්තකා ය
පුස්තකා හයි  මූලික පරමාර්ථය වනුහේ හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ
ආයතනහේ පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ම හයි  සෙ බාි ර ආයතන ො පුී ින්දහහ රහය ජනය පිිසස
කෘෂිකාර්මික අංශය යයට අදාළ හතොරතුු  ක්රැස් කිරීම හ ොනු කිරීම සෙ හතොරතුු  අවශය යතා සැපීමම හ .
වර්ෂය තුළ කාර්ය මණ්ම හේ විමර්ශය යන අවශය යතා හවනුහව්ද ග්ර්දථ 342ක් ද විමර්ශය යන කෘව් 16ක් සෙ වාර
රකාශය යන 69ක් ද නිු ේ කර ව්හබ්. වර්ෂය තුළ පුස්තකා ය පරිෙරණය කළ පාඨක සංයාව 240කි.

හපොේ සරරා සෙ වාර රකාශය යන අේපේ කර ැීමම
වර්ෂය තුළ ග්ර්දථ 118ක් පුස්තකා
කතුවට අේපේ කර හ න ඇත. ඩ්ද 1 ක් සෘජු මි දී ැීමේ වන අතර
ග්ර්දථ 10 ක් රකාශය යන හුවමාු  වැමසටෙන යටහේ ැබුණු ඒවා හ . හීීලය සෙ විහීීලය ආයතනවලි්ද
විශය යා වාර සරරා පුවේ ෙසු්ද වාර්ෂික වාර්තා රමාණයක් හුවමාු  හෙ පරිතා වශය යහය්ද ැබී ව්හබ්.
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ආයතනය විසි්ද වර්ෂය තුළ විහීීලය සරරා නාම 08කට (ක ාප 96ක් ඇතුළේ) සෙ හීීලය සරරා නාම
06කට දායකේවය බා ්දනා දී.

පුස්තකා හස්වා
පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ම හේ සෙ බාි ර පාඨක ඩල්ීවේ පරිදි හතොරතුු  සෙ රහල්යන හස්වාව්ද වන සාි ත
හ ෂණය විමර්ශය යන හස්වා කාීවන හතොරතුු  පින්බඳ දැනුවේ කිරීේ සෙ ඡායා පිටපේ හස්වාව්ද සපයන
දී.
පුස්තකා ය තුළ නවීන ADSL පෙසුකම බා ැීමමේ සමර අ්දතර්ජා පාදක හතොරතුු  පෙසුකේ සඳො වූ
රහ ශය යය පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ම ය සඳො තව දුරටේ පුළුල් කරන දී. පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ම ය සෙ
බාි ර පාඨකින්ද සඳො විවි විෂය්ද යටහේ පවේවාහ න යන පුවේපේ ලිපි කතුව ක්ෂිසක විමර්ශය යනය
සඳො අයණ්ම දර්ශය යක ත හකොට ඇත.
අ්දතර් පුස්තකා සෙහය ගීතාවය (ILC)
පුස්තකා ය කෘෂිකර්ම පර්හේෂන රව්පේව් සභාහ පුස්තකා හේ පවේවා හ න යන කෘෂිකාර්මික පුස්තකා
හතොරතුු  ජා හේ (AGRINET) සාමාජිකහයු  වන අතර අයණ්මව ම දේේ ජා ය සඳො හත රා ේ
පටුන පිටු හබදා ෙැරීහේ දේත පදනම සෙ සේබ්ද ව කටයුතු කරින.
AGRINET හතොරතුු  ජා ය මඟි්ද සේපාදනය කරන පෙත සඳේද දේත පදනම හවත පුස්තකා
කතුහව්ද ග්ර්දථ විදාේමක හතොරතුු  සපයන දී.
01.
02.

ජාව්ක කෘෂිකාර්මික ග්ර්දථ නාමාවලිය
සේරදාිනක දැනුම පින්බඳ ග්ර්දථ නාමාවලිය (කෘෂිකර්මා්දතයට අදාළව)

2016 වර්ෂහේ ජාව්ක ඒකාබී සුචිය යාවේ කාීවන කිරීම සඳො ග්ර්දථ විදාේමක මූ ාශ්ර පුස්තකා
රහල්යන හස්වා මණ්ම ය හවත පුස්තකා දේත සංචිතය හවව්්ද සපයන දී.

ො

ආයතන රකාශය යන සංයාකකරණය
ජාව්ක විදා පදනම මඟි්ද ආරේභ කරන ද ආයතන රකාශය යන සංයාංකකරණය වාපෘව්ය මගි්ද 2013
දක්වා අප ආයතනහේ රකාශය යන සංයාංකකරණය කර ඇව් අතර (http://harti.nsf.ac.lk/) මඟි්ද ඒ සඳො
රහ ශය ය විය ෙැකිය.
හමම වාපෘව්හේ මූලික අරමුණ ව්දහ්ද ආයතනික විදුේ රකාශය යන කතුවක් පවේවාහ න යාම ො
මාර් ත රහ ශය යය මගි්ද ඩක්මනි්ද රකාශය යනව ඇතුළේ හතොරතුු  බා ැීමහේ පෙසුකේ සැ සීමින.
රකාශය යන හුවමාු  වැමසටෙන
ආයතනික රකාශය යන 200ක් හුවමාු  වශය යහය්ද පෙත සඳේද පුස්තකා හවත යවන දී.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

කෘෂිකර්ම පශය ය්චාේ උපාධි ආයතනය
කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේ්දතුහ සමාජ ආර්ථික ම ස්ථානය
ජන ො සංයාහල්යන හදපාර්තහේ්දතුව
ජාව්ක ක්රම සේපාදන හදපාර්තහේ්දතුව (සංවර් න හතොරතුු  ම ස්ථානය)
දරිද්රතා විශය ය්හල්ෂණ හක්්දද්රය (CEPA)
පාර්ලිහේ්දතු පුස්තකා ය
ජාව්ක පුස්තකා ො රහල්යන හස්වා මණ්ම ය
ජාව්ක විදා පදනම
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

වන සංරක්ෂණ හදපාර්තහේ්දතුව
යාපනය මෙජන පුස්තකා ය
අ්දතර්ජාව්ක ජ කළමනාකරණ ආයතනය
ම ම පරිසර අධිකාරිය
ශ්රී ංකා මෙවැලි අධිකාරිය
හකොළව විශය ය්වවිදා ය
කැ ිසය විශය ය්වවිදා ය
ු හුණු විශය ය්වවිදා ය
ශ්රී ජයවර් නපුර විශය ය්වවිදා ය
හප්රාහදිසය විශය ය්වවිදා ය
යාපනය විශය ය්වවිදා ය
ඌව හවල් ස්ස විශය ය්වවිදා ය
රජරට විශය ය්වවිදා ය
සබර මුව විශය ය්වවිදා ය
නැහ නි ර විශය ය්වවිදා ය
හමොරටුව විශය ය්වවිදා ය
වයව විශය ය්වවිදා ය
අනුරා පුර භික්ෂු විශය ය්වවිදා ය
හබ ී සෙ පාලි විශය ය්වවිදා ය

රකාශය යන 10 ක් ඩෙත පුස්තකා හවව්්ද ැබී ඇත.
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රකාශය යන ඒකකය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ රකාශය යන ඒකකය අව්හර්ක
අ ක්ෂ යටහේ රියාේමක හ . පර්හේෂණ වාර්තා කාීවන වාර්තා සරරා පුවේ ෙසු්ද විවරිසකා
අේහපොේ අේ පත්රිකා සෙ අහනු ේ පත්රිකා භාෂා ත්රිේවහය්ද ම සංස්කරණය හකොට රකාශය යයට පේ කිරීම සිදු
හකහර්දහ්ද හමම ඒකකහයනි.
හමම වසර තුළ පර්හේෂණ වාර්තා 19ක් සිංෙ සෙ ඩං්රීසි භාෂාහව්ද රකාශය යයට පේ හකොට ව්හබ්. හස් ම
සිංෙ සෙ ඩං්රීසි මා හය්ද කාර්ය පත්රිකා 06ක් ද රකාශය යයට පේ හකරිණ. 2016 වර්ෂහේ රකාශය යයට පේ
කළ පර්හේෂණ වාර්තා සෙ කාර්ය පත්රිකා පින්බඳ විස්තර පෙත දැක් හ .
2016 වර්ෂහේ රකාශය යයට පේ වූ පර්හේෂණ වාර්තා
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ළවළු අපනයනය ආ්රිත සැපයුේ දාම විශය ය්හල්ෂණය (සි.ප 62)
ග්රාමීය ය කා්දතා වවසායකේවය රවර් නය සඳො කා්දතා කෘෂිකර්ම වාප්ව් වැමසටේද ි 
දායකේවය ො වැඩි දියුණු කිරීහේ අවස්ථා (සි.ප 63)
පෙතරට හතේ ක ාපහේ ු ඹුු  බිේ වී ව ාව සඳො ශය යකතාවය අනුව වර්ගීකරණය කිරීම (සි.ප 6 )
Permanent Crop Clinic Programme : An Evaluation (ER-183)
An Analysis of Marketing Margins and Marketing Efficiency : Marketing channels
of potato and red onion in Sri Lanka (ER-187)
Agro Tourism Development in Farming Community : Opportunities and challenges
(ER-188)
Production and Marketing of Betel (ER-189)
Microfinance Institutions in Sri Lanka : Examination of different models to identify
success factors (ER-190)
Present Status of Vegetable direct Marketing in Selected Districts in Sri Lanka (ER191)
Investigation of Peri –Urban Dairy Production System in Seethawaka Area. (ER192)
Adopting the Farmer Field School Approach in the Dry Zone Livelihood Support
and Partnership programme (ER-193)
An Analysis of Farmer Decision Making and Its Effects on Price Volatility: Mid
country vegetable sector in Sri Lanka (ER-194)
Production and Marketing of Traditional Rice Varieties in Selected Districts in Sri
Lanka : Present status and Future Prospects (ER-195)
Cardamom Cultivation in Knuckles Conservation Forest : Environmental and
Socio-Economic Perspective (ER-196)
Mechanization in Other Field Crop Sector : A situational Analysis (ER-197)
Impacts and Lessons of Microfinance Component of the Dry Zone Livelihood
Support and Partnership Programme (ER-198)
Experiences and Lessons from an Investment in Tomato Processing : A case study
in Matale District (ER-199)
Causes and Effects of Paddy Land Filling in Western Province (ER-200)
Behavior of Marketed Surplus in Paddy Price Determination in Sri Lanka (ER-201)
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2016 වර්ෂහේ මුද්රණය කරන ද සිංෙ සෙ ඩං්රීසි කාර්ය පත්රිකා
01.
02.
03.
04.
05.
06.

නිල්ව ා වාපාරයට අයේ රහීශය යව ව ා හනොකරන ඩමේ ජීවහන පාය සංවර් නය සඳො ල දාීමව
භාවිතයට ැීමම (කාර්ය පත්රිකා අංක 03)
ීමර ො හකොරටු ව ාව්ද ආ්රිත නිෂ්පාදන ො අහ විකරණය පින්බඳ අ යනය ද මාතර දිස්ත්රික්කය
(කාර්ය පත්රිකා- 0 )
දුේහකොළ ව ාහ වර්තමාන තේේවය රාජ රව්පේව්ය සෙ විකල්ප කෘෂි හබ සඳො හ ොවී්ද
හයොමු කිරීහේ ශය යකතාවය පින්බඳ අ යනය (කාර්ය පත්රිකා අංක 04)
Impact of Government’s Accelerated Tank De-silting Programme Conducted in
Late 2012. (Working paper No.06)
An Evaluation of Selected Dedicated Economic Centers: Comparative Analysis in
Norochcholei and Nuwara Eliya (working paper No.07)
Needs Assessment of Agricultural Market Information (Working Paper No 08)

හමයට අමතරව 2016 වර්ෂය තුළ පෙත සඳේද වාර රකාශය යනය්ද නිු ේ කරන දී.
01.
02.
03.
04.
05.

හ ොවි ජනතා - 17 හවළුම ෙතරවැනි ක ාපය 2014 (ඔක්හතොේබර් - හදසැේබර්)
හ ොවි ජනතා -18 හවළුම විහශය ය්ෂ ක ාපය 2016 (ජනවාරි- හදසැේබර්)
හ ොවි කටයුතු අ යන 10 හවළුම හදහවනි ක ාපය 2014
හ ොවි කටයුතු පුවේ ෙසුන 39 හවළුම අංක 01 2016
Sri Lanka Journal of Agrarian Studies. Vol. 17 No. 01 and 02,2014

ඩෙත රකාශය යනය්දට අමතරව
හ ොවි කටයුතු අ යන පින්බඳ වාර්ෂික පර්හේෂණ සමුළුවට (Annual Research Colloquium on
Agrarian Studies in Sri Lanka) ඩදිරිපේ වූ පර්හේෂණව සංක්ෂිප්ත ඇසුරි්ද සේපාදිත වාර්තාව මුද්රණය
කිරීම ද රකාශය යන ඒකකහය්ද සිදු විය.
අදාළ කා පරිච්හේදය තුළ රකාශය යනය ඒකකය පෙත සඳේද රදර්ශය යන වැමමුළු ජාව්ක රදර්ශය යන ආදියට
සෙභාගී හවමි්ද ආයතනය පින්බඳ රචාරක කටයුතු හපොේ අහ වි කිරීේ ආදිහයි  නිරත විය.
2016 මාර්තු 06 දින සිට 08 දක්වා හකොළව බණ්මාරනායක ජාත්දතර සේම්දරණ ශය යා ා පරිශ්රහේ දී පැවව්
වස විස නැව් ජාව්ක හපොළ ො හවළඳ රදර්ශය යනයට ඩදිරිපේ කළ අහ වි ො රදර්ශය යන ු ටිය
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කෘෂිකර්ම
අමාතාංශය යය විසි්ද
රකාශය යයට පේ කළ
හ ොවි
සව්යට
සම ාමීය ව හකොළව
විොරමො
හීවි
උදානහේ ්රී්දපාේ
ි  පැවව් ආොර
සැණහකන්ය
ො
කෘෂි කාර්මික ද්රව
රදර්ශය යනයට ඩදිරිපේ
කළ අපහහ අහ වි
ො රදර්ශය යන ු ටිය.
2016 වර්ෂය තුළ සෙභාගී වූ ගුව්ද විදුලි වැමසටේද
හමම වර්ෂය තුළ ගුව්ද විදුලි වැමසටේද 20කට පමණ අප ආයතනහේ පර්හේෂකින්ද සෙ අහනු ේ
නි ාරී්ද සේපේ දායකින්ද හ ස සේබ්ද කරවීමට රකාශය යන ඒකකයට ෙැකි විය. ඒ අතරි්ද පෙත සඳේද
වැමසටේද කැපී හපහ්ද.




කෘෂි ෆ්. ේ හස්වහේ බ්රෙස්පව්්දදා ප.ව 2.00 සිට 3.00 දක්වා පැයක ගුව්ද කා ය තුළ සංකථන
වැමසටෙනට සේබ්ද වීම
මෙ හ දරි්ද හ ොවි හ දරට - ශ්රී ංකා ගුව්ද විදුලි සංස්ථාව
සුභාරීර - ශ්රී ංකා ගුව්ද විදුලි සංස්ථාව

කෘෂි ෆ්. ේ හස්වහේ සංකථන වැමසටෙනට
සේබ්ද හවමි්ද ........
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2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට කාර්ය මණ්ඩල තත්ත්වය

2015.12.31
දිනට
තත්ත්වය
අධ්යක්ෂ

වර්ෂය
තුළ
දසේවය
අත්
හිටුවීම,
පත්වීම්
දසේවදයන්
ඉවත් වීම

31.12.2016
දිනට තත්ත්වය

1

-

-

1

1

-

-

1

පර්දේෂණ කාර්යමණ්ඩලය

6
23

-

-

6
23

පරිපාලන කාර්යමණ්ඩලය

6

-

1

7

පුස්තකාල

2

-

-

2

0

-

-

0

2

-

-

2

4

1

-

3

24

2

-

22

5

1

1

5

44

1

-

43

දරේණි

48

4

-

44

එකතුව

166

9

2

159

අතිදර්ක අධ්යක්ෂ
අංශ ප්රධ්ාීනන්

දයේෂ්ඨ

කාර්යමණ්ඩලය
ෙත්ත බැංකුව
පරිගණක ඒකකය
ප්රකාශන ඒකකය
සංඛ්යාන කාර්යමණ්ඩලය
තාක්ෂණික කාර්යමණ්ඩලය
ලිපිකාර,

දේකම්

සහ

සමාන්තර දරේණි
දමදහයුම්

සහ

සමාන්තර
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කාර්ය මණ්ම සංවර් නය
2016 වර්ෂහේ කාර්ය මණ්ම සංවර් නය හවනුහව්ද ආයතනය විසි්ද ු පියල් මිලියන 1.8ක් ආහය ජනය
කර ව්හබ්. මාණ්මලික ො මාණ්මලික හනොවන නි ාරී්ද 14 හදහනු  හීීලය පුහුණුවීේ සඳො සෙභාගී වී
ඇව් අතර මාණ්මලික නි ාරී්ද 06 හදහනු ට විහීශය ය පුහුණුවීේ සඳො අවස්ථාව උදා වී ව්හබ්.
පෙත සඳේද පර්හේෂණ නි
සා රිකා ි ටිොමු මිය
-

ාරී්ද පශය ය්චාේ උපාධි අධ්යයන කටයුතුව නිරතව සිටියෙ.
ග්රාමීය ය සංවර් නය පින්බඳ ශය යාස්රපව් උපාධිය
ඕස්හේලියාහ ු වී්දස් ්දඩ් විශය ය්වවිදා ය
2014 ජනවාරි 19 සිට 2017 ජනවාරි 18

.ඒ.සී ප්රියංකර මෙතා

ජාත්දතර හවළඳාම පින්බඳ ආචාර්ය උපාධිය
විදාව ො තාක්ෂණය පින්බඳ හුවාහසෝදහ විශය ය්වවිදා ය
චීනය 2014 අහ ස්තු 31 සිට -2018 අහ ස්තු 30

්ද.පී.ජී සම්දත මෙතා

ජාත්දතර හවළඳාම පින්බඳ ආචාර්ය උපාධිය
විදාව ො තාක්ෂණය පින්බඳ හුවාහසෝදහ විශය ය්වවිදා ය
චීනය 2014 අහ ස්තු 31 සිට -2018 අහ ස්තු 30

වැමසටේද/ සේම්දරණ/ වැමමුළු/ සමුළු/රැස්වීේ ආදිය
විහදස් පුහුණුවීේ සඳො සෙභාගී වීම - මාණ්මලික නි ාරී්ද
01.

පර්හේෂණ නි ාරී ච්.හේ.සී ජයසූරිය
මෙතා ග්රාමීය ය සංවර් නය සඳො භු හතොරතුු  පී ව්
භාවිතය පින්බඳ පුහුණු පාඨමා ාවකට සෙභාගී විය . ය 2016 ජනවාරි 0 සිට 13 දක්වා ඩ්දදියාහ
ෙිනද්රාබාීි  පැවැේවිය.

02.

සංයාන නි ාරී හක්.පී.හක්.අින.යූ රනා්දදු ග්රාමීය ය සංවර් නය සඳො හතොරතුු  ස්දනිහ දන
තාක්ෂණය භාවිතය පින්බඳ ෙිනද්රාබාී ි  පැවව් පුහුණු වැමසටෙනට 2016 ජනවාරි 0 සිට 13 දක්වා
සෙභාගී විය.

03.

හජ්ෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී මබ්. ච්.ඩී ප්රියදර්ශය යන මෙතා‘ ආසියානු ආොර සෙ කෘෂි වාපාර සමුළුව
; ආොර සැපයුේ දාමය පරිසර ි තකාමීය  කිරීම ’සේබ්ද හය්ද ඩ්දදියාහ ෙිනීරාබාීි  පැවව් පුහුණු
වැමසටෙනට සෙභාගී විය . ය 2016 ඔක්හතොේබර් 26 සිට 28 දක්වා ඩ්දදුීමසියාහ බාලි ි 
පැවැේවිය.

04.

අේය්දතර වි ණන නි ාරිනි ්ද.සී ඒකනායක මෙේමිය‘ හරාමීය ය සංවර් න වැමසටේදි  සමාජ
වි ණනය ’සේබ්ද හය්ද ඩ්දදියාහ ෙිනීරාබාීි  පැවව් පුහුණු වැමසටෙනට 2016 හනොවැේබර් 9
සිට 18 දක්වා සෙභාගී වූවාය.

05.

පර්හේෂණ නි ාරී්ද වන පී.ඒ.හේ චේපිකා ආර්.ඩී විහේසිංෙ 2016 හදසැේබර් 12 සිට 21 දක්වා
ඩ්දදියාහ ෙිනීරබාීි  පැවව් සුහුු  කෘෂිකර්මය නේ පුහුණු වැමසටෙනට සෙභාගී වූෙ.

52

හීීලය පුහුණු වැමසටේද සදො සෙභාගී වීේ
1. අභ්දතර වි ණන නි ාරීනි ්ද.සී ඒකනායක මෙේමිය අභ්දතර වි ණන සැ සුේ අභ්දතර පා නය
සෙ අවදානේ තක්හස්ු ව පින්බඳව 2016 මාර්තු 10 දින රාහ ආයතනහේ දී පැවැව් වැමමුළුවට සෙභාගී වූවාය.
2. හජ්ෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී ච්. ේ.හේ.හක් හේරේ මෙතා සේපාදනය සෙ හතොරතුු  තාක්ෂණ නිෂ්පාදන
තක්හස්ු  කිරීම පින්බඳ 2016 මාර්තු 1 සෙ 14 දිනව සීමාසි ත නිපුණතා සංවර් න අරමුද ආයතනහයි 
පැවව් වැමමුළුවකට සෙභාගී විය.
3. පුස්තකා යාධිපව්නි ච් . ේ.ටී.ජී. ල් හේරේ හමහනවිය පුස්තකා හතොරතුු  ජා ය පින්බඳව පැවව්
සේම්දේරණයක් සඳො 2016 මාර්තු 16 දින සෙභාගී වූවාය . ය ජාව්ක පුස්තකා ො ප්රහල්යන හස්වා
මණ්ම හේ පැවැේවිිස.
4.

ච්.හේ.සී ජයසූරිය ඩ්දදිකා දිරිසිංෙ යන පර්හේෂණ නි ාරී්ද සෙ ප්රවෘේව් ො ප්රකාශය යන නි ාරී්ද වන
සී.යූ හස්නානායක පූජිත ද හමල් යන මෙේවු ‘ පර්හේෂණ ලිපි සමාහ චනය සෙ සංස්කරණය දඅපි ය
නිවැරදිව සිදු කර්දහ්ද ද ?මැින්ද ’ ජාව්ක විීයා පදනහේ දී පැවව් වැමමුළුවක් සඳො 2016 අප්රිහයල් 28
සිට සෙභාගී වූෙ.

5. අේය්දතර වි ණන නි ාරීනි ්ද.සී ඒකනායක මෙේමිය සෙ ගිණුේ නි ාරීනි මබ්.ඩී.ජී හපහර්රා යන
මෙේමීය ්ද 2016 මැින 20 සෙ 31 දිනය්දි  ශය ය්රී ංකා රාේය මූල්ය ණකාධිකාරවු ්දහහ සං මහේ දී පැවව්
වේකේ කළමනාකරණය පින්බඳ පුහුණු වැමසටෙනකට සෙභාගී වූෙ.
6. ේහයෂ්ඨ දේත විශය ය්හල්ෂක ේ.ඩී. ල් හසනරේ මෙතා සෙ අේය්දතර වි ණන නි ාරීනි ්ද.සී ඒකනායක
මෙේමිය ජාව්ක මානව සේපේ සංවර් නය කිරීහේ ශය ය්රී ංකා ජාව්ක සභාහ දී 2016 ජූලි 16 දින පැවව්
‘අභිප්හර්රණය ’පින්බඳ පුහුණු වැමසටෙනට සෙභාගී වූෙ.
7. ේහයෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරී සිදේ බණ්මාර මෙතා 2016 ජූලි 22 දින හප්රාහදිසය විශය ය්වවිීයා හේ කෘෂිකර්ම
පශය ය්චාේ උපාධි ආයතනහේ පැවව් ‘ වියන් ක ාපහේ භූ ජ ය සෙ ි  භාවිතාව ’මැින්ද වූ සමුළුව සඳො
සෙභාගී වූහේය.
8. ේහයෂ්ඨ පර්හේෂණ නි ාරිීම සුසි ා ලූර්දු මෙේමිය ජාව්ක විීයා පදනහේ පැවව් ව්රසාර සංවර් නය සඳො
හීීලය ඥයිානය භාවිතා කිරීම මැින්ද පැවව් සේම්දේරණයට සෙභාගී වූවාය.
9. පුස්තකා යාධිපව්නි ච් . ේ.ටී.ජී. ල් හේරේ හමහනවිය 2016 හනොවැේබර් මස 21 සෙ 22 පැවව්‘ පුස්තකා
අවකාශය ය නිර්මාණය ද අඩු වියදමකි්ද හෙ වියදමක් හනොමැව්ව පුස්තකා අවකාශය ය නිර්මාණය ’පින්බඳව
වැමමුළුවට සෙභාගී වූවාය . ය ජාව්ක පුස්තකා සෙ විඥයිාපන විීයා ආයතනහේ දී පැවැේවිිස.
10. අධි පර්හේෂක ආචාර්ය ේ. ස් හස්නානායක මෙතා වමා හෙොඳ ල දාීමතාවයක් සඳො කා ය
කළමනාකරණය කර ැීමම නමි්ද සීමාසි ත නිපුණතා සංවර් න අරමුද ආයතනහයි  පැවැව්
වැමමුළුවකට සෙභාගී විය.
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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
2016 හෙසැේබර් 31 දිහනන් අවසන් වර්ෂය සඳො සටෙන්
රුපියල්
වත්කම්

සටෙන්

ජංගම වත්කම්
මුෙල් ො මුෙල් සමාන ෙෑ
ලැබිය යුතු-ණය ැතිහයෝ
ලැබිය යුතු - තැන්පත්
අවසන් හතො
ඉදිරි හ වීේ
අහනකුත් ජං ම වත්කේ

2016
2
3
4
5
6
7

10,239,695.30
22,154,315.31
625,104.23
5,879,924.92
854,953.11
222,563.12
39,976,555.99

2015
Restated
14,710,732.69
21,380,622.99
774,423.44
5,371,267.40
375,506.23
171,427.80
42,783,980.55

ජංගම නනොවන වත්කම්
අහනකුත් මූලය වත්කේ
යටිතල පෙසුකේ, පිරියත ො උපකරණ
ඉඩේ ො හ ොඩනැගිලි
සිදු හකහරමින් පවතින වැඩ

8
9
10
11

18,928,573.34
49,264,617.11
37,406,540.40
665,775.00
106,265,505.85
146,242,061.84

6,242,329.61
62,798,468.22
32,569,179.58
101,609,977.41
144,393,957.96

12

11,121,020.64
11,121,020.64

14,235,551.08
14,235,551.08

මුළු වත්කම්
වගකීම්
ජංගම වගකීම්
උපචිත වියෙේ

අවිනිශ්චිත බැරකේ සඳො හවන් කිරීම

115,350.00

ජංගම නනොවන වගකීම්
හසේවක ප්රතිලාභ

13

42,678,156.50
42,678,156.50
53,914,527.14
92,327,534.70

36,372,580.00
36,372,580.00
50,608,131.08
93,785,826.88

14

170,879,115.48
1,405,701.00
26,190,953.79
35,003,646.00
319,994.30
(141,471,875.87)

182,143,835.19
1,874,268.00
33,855,313.31
35,003,646.00
426,659.06
(159,517,894.68)

92,327,534.70

93,785,826.88

මුළු වගකීම්
ශුද්ධ වත්කම්
ශුද්ධ වත්කම් හා හිමිකම්
රජහේ ප්රොන - ප්රාග්ධන
අමාතයාංශහයන් ලෙ ප්රාග්ධනය
සංචිත
ප්රතයා ණිත සංචිත
දිරි දීමනා ො පුහුණු අරමුෙල
අතිරික්තය/ (ඌනතාවය)

15
16
17

මුළු වත්කම්/ හිමිකම්

හමම මූලය ප්රකාශ 1971 අංක 38 ෙරන මුෙල් පනහත් රාජය ගිණුේ ප්රතිපත්තිවලට සෙ හපොදුහේ පිළි ත් ගිණුේකරණ
මූලධර්මවලට අනුකූල හේ.
……………………
තුෂාරි නවදනේ
ගණකාධිකාරීණි
දිනය - 2017 හපබරවාරි 27
හමම මූලය ප්රකාශ පිළිහයළ කිරීහේ ව කීම අධයක්ෂ මණ්ඩලය සතු හේ. අධයක්ෂ මණ්ඩලය හවනුහවන් අනුමත හකොට අත්සන්
කහළේ,

……………………………………………………………………..
හපුතන්ත්රි ධර්මන ේන
අධයක්ෂ

…………………………………………….
ඩී.වී බන්දුලන ේන
භාපති
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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
හෙසැේබර් 31න් අවසන් වර්ෂය සඳො මූල්ය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය
රුපියල්
සටෙන්
ආදායම

2016

මො භාණ්ඩා ාරහයන් ල්ෙ අරමුෙල්
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීේ සඳො බාහිර ආයතනවලින් ල්ෙ අරමුෙල්
අහනකුත් ආොයේ
18
මුළු ආදායම

155,200,000.00
4,954,465.96
30,342,006.44
190,496,472.40

2015
ප්රත්යාගණිත්
152,543,107.00
1,201,860.60
30,748,898.10
184,493,865.70

වියදම්
වැටුප්, හේතන ො හසේවක දීමනා
19
පර්හේෂණ ො පුහුණු ක්රියාකාරකේ
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීේ සඳො බාහිර ආයතන හවත කළ හ වීේ
ක්ෂය හවන් කිරීේ *
9, 10
අහනකුත් ආොයේ **
20
හබොල් ණය අධි/ (ඌන) හවන් කිරීේ
බැැංකු ාස්තු
මුළු වියදම

(130,876,188.88)
(12,668,923.46)
(4,954,465.96)
(31,355,386.26)
(32,237.18)
(61,975.00)
(179,949,176.74)

(138,658,607.87)
(11,620,405.47)
(1,201,860.60)
(19,223,722.72)
(29,438,738.43)
5,720.72
(74,910.00)
(200,212,524.37)

10,547,295.66

(15,718,658.67)

අදාළ කාලය සඳහා අතිරික්ත්ය/ හිඟය

* Rs.128,077.00ක මුෙල්ක් ජීව වායු වයාපෘතිය සෙ බොලුේ ජර්නල් E 01 සමඟ ල්පන ල්දී.
** Rs.249,750 ක මුෙල්ක් හ ොඩනැගිලි නඩත්තු ජර්නල් GL -E 01 සිට උඵකරණ ගිණුමට මාරු කරන ල්දී.

…………………
සභාපති

…………………..
අධ්යක්ෂ

……………………….
ගණකාධිකාරී
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තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව තගොවි කටයුතු පර්තේෂණ හා පුහුණු කිරීතම් ආයතනය
2016 තදසැම්බර් 31න් අවසන් වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශ සඳහා සටහන්
සටහන්

2015
(15,840,331.67)
19,095,645.72
3,595,007.50
(1,170,700.17)
(2,209,960.00)
3,469,661.38

137,297.20
(835,265.84)
(201,863.58)
(15,507.80)
4,780,578.24
7,334,899.60

මෙමහයුම් ක්රියාකාරකම් තුළින් මුදල් ප්රවාහය
වර්ෂය සඳහා ශුද්ධ හිඟය/ අතිරික්තය
ගැලපීම්
ක්ෂය වීම්
ක්රමක්ෂය
පාරිතතෝෂික සඳහා තවන් කිරීම්
අවිනිශ්චිත බැරකම් සඳහා තවන් කිරීම්
ආතයෝජන ආදායම
තපර වර්ෂතේ ගැලපීම්
අබලි ද්රවයවලින් ලද ලාභය
කාරක ප්රාග්ධන මවනස්වීම්වලට මෙර මෙමහයුම් ලාභය
කාරක ප්රාග්ධන මවනස්කම්
ණයගැතිතයෝ
අවසන් තතොග
ඉදිරි තගවීම්
අතනකුත් ජංගම වත්කම්
තගවිය යුතු දෑ
මෙමහයුම් ක්රියාකාරකම් සඳහා ශුද්ධ මුදල් භාවිතය

2016 (රු.)
10,547,295.66
20,620,321.31
(20,620,321.31)
9,538,762.00
115,350.00
(1,643,812.29)
(11,514.83)
(31,727.00)

(773,692.32)
(508,657.52)
(479,446.88)
(51,135.32)
(3,114,530.44)

(3,310,572.50) ොරිමතෝෂික මගවීම්

(4,927,462.48)
13,586,891.06
(3,233,185.50)

4,024,327.10 මෙමහයුම් ක්රියාකාරකම් සඳහා ශුද්ධ මුදල් භාවිතය

(9,562,462.19)

අමයෝජන ක්රියාකාරකම් තුළින් මුදල් ප්රවාහය
ණයගැතිතයෝ
අතනකුත් මූලය වත්කම්
තද්පළ, පිරියත හා උපකරණ
ඉඩම් හා තගොඩනැගිලි
ආතයෝජන ආදායම්
සිදු තකතරමින් පවතින වැඩ
අමයෝජන ක්රියාකාරකම් සඳහා ශුද්ධ මුදල් භාවිතය

9,271,000.00
3,062,760.00
121,351.85
12,455,111.85

මූලය ක්රියාකාරකම් තුළින් මුදල් ප්රවාහය
රජතේ ප්රදාන- ප්රාග්ධන ලැබීම්
දිරිදීමනා අරමුදල-ආයතනතේ දායකත්වය (වයාපෘති අංක R 507)
අබලි ද්රවය අතලවිය
දිරිදීමනා අරමුදල-ආයතනතේ දායකත්වය (වයාපෘති අංක R 489)
මූලය ක්රියාකාරකම් තුළින් ශුද්ධ මුදල්

(627.47)
(745,198.82)
(4,106,504.56)
(5,880,831.51)
1,170,700.17

7,967,057.88
18,514,353.54

10,353,705.56

149,319.21
(12,686,243.73)
(5,653,529.44)
(6,149,317.98)
1,643,812.29
(665,775.00)
(23,361,734.65)

8,308,000.00
197,264.70
31,727.00
8,536,991.70

6,916,976.76 මුදල් හා මුදල් සොන අයිතෙයන්මග් ශුද්ධ වැඩිවීෙ
7,793,755.93 කාලච්මේදය ආරම්භමේ මුදල් හා මුදල් සොන අයිතෙයන් I
14,710,732.69 කාලච්මේදය අවසානමේ මුදල් හා මුදල් සොන අයිතෙයන් II
සටහන්:
මුදල් හා මුදල් සොන අයිතෙයන්

(4,471,037.39)
14,710,732.69
10,239,695.30
1
01.01.2016
14,700,732.69
10,000.00
14,710,732.69

14,700,732.69 බැංකු තශේෂය
10,000.00 අතැති මුදල්
14,710,732.69 එකතුව
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11
31.12.2016
10,214,695.30
25,000.00
10,239,695.30

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
2016 හෙසැේබර් 31න් අවසන් වර්ෂය සඳො
ශුද්ධ වත්කේ / ව කීේ හවනස් වීම පිළිබඳ ප්රකාශය
රජයේ ප්රදානප්රාග්ධන

2016 ජනවාරි 01 දිනට හශේෂය
මො භාණ්ඩා ාරහයන් ලැබුණු මුෙල්
වර්ෂය සඳො ක්රමක්ෂය

182,143,835.19

අමාත්ාාංශයෙන්
ලද ප්රාග්ධන
දීමනා

සාංචිත්

1,874,268.00

33,855,313.31

ප්රත්ාගණිත් සාංචිත් දිරිදීමනා හා සමුච්චිත් අතිරික්ත්ෙ
පුහුණු අරමුදල

35,003,646.00

426,659.06

8,308,000.00
(1,047,601.60)
(468,567.00)

(20,620,321.31)

(6,814,022.62)

දිරි දීමනා අරමුෙහල් ආයතනික හකොටස (වයාපෘති
අංක R 507)

(106,664.76)

7,389,254.38

197,264.70
(910,036.40)

ජීව වායු වයාපෘතිය ප්රාග්ධනීකරණය

1,031,020.00

මුෙල් අයකැමිහග් තැන්පත් මතහපර වසහර්
හපොළිය ැලපීම

(11,514.83)

ආොයේ සෙ වියෙේ
1,405,701.00

26,190,953.79
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-

197,264.70

හපර වසහර් ක්ෂය නිවැරදි කිරීේ

170,879,115.48

93,785,826.88
8,308,000.00

(19,572,719.71)

ප්රාග්ධන ප්රතිපාෙන සංචිත සෙ අරමුෙල් ගිණුේ
හශේෂහේ ලියා ෙල අ ය ැලපීම

2016 හෙසැේබර් 31 දිනට හශේෂය

(159,517,894.68)

රුපියල්
එකතුව

35,003,646.00

319,994.30

(910,036.40)
1,031,020.00
(11,514.83)

10,547,295.66

10,547,295.66

(141,471,875.87)

92,327,534.70

මූල්ය ප්රකාශය සඳහා සටහන්
2016 දෙසැම්බර් 31න් අවසන් වර්ෂය සඳහා
1.
1.1

සුවිදශේෂී ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති
දපොදු
දපොදුදේ පිළිගත් ගණකාධිකරණ මූල්ධර්ම හා පිළිදවත්වල්ට, ශ්රී ල්ංකා වරල්ත්
ගණකාධිකාරීන්දේ ආයතනය විසින් නිකුතු ශ්රි ල්ංකා රාජ්ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්ට සහ
1971 අංක 38 ෙරන මුෙල් පනදත් විධිවිධානයන්ට අොළව ඓතිහාසික පිරිවැය මත මූල්ය
ප්රකාශ පිළිදයල් දකොට ඇත. දමම මූල්ය ප්රකාශයන්හි උද්ධමන සාධක සඳහා ගැල්පීම් සිදු කර
නැත. උපාර්ජ්න පෙනම මත ගණකාධිකරණ මූල්ධර්ම නිරන්තරදයන් භාවිතා කර තිදේ.

1.2

සන්සන්දනාත්මක ත ොරතුරු
තේ සමඟ තෙර වසතරහි භාවි ා කළ ගිණුේකරණ ප්රතිෙත්ති නිරන් රතෙන් භාවි ා කර ඇති
අ ර අවශ්ය න්හි තමම වසතේ ඉදිරිෙත් කිරීේ හවුරු කිරීම සඳහා තෙර වසතේ සංඛ්යා දත්
ද නැව දක්වා තිතේ.

1.3

තශ්ේෂ ෙත්ර දිනෙට ෙසුව හටගන්නා සිද්ධි.
තශ්ේෂෙත්ර දිතනන් ෙසු හට ගන්නා ප්රමාණවත් සිද්ධීන් සේබන්ධතෙන් මූල්ය වාේ ාවල් අදාල්
තහලිදරවූ හා ගැල්පීේ සිදු කර ඇ .

1.4

වත්කම් තක්දසේරු
(i)
දද්පළ, පිරියත හා උපකරණ
(ii)

ෙහ සඳහන් ක්ෂෙ අනුො ෙන් ෙටතත් සරල් මාේග ක්රමෙ අනුව ක්ෂෙ කර තිතේ.
තගොඩනැගිලි
උෙකරණ/ගෘහ භාණ්ඩ
ෙරිගණක
සුභ සාධක උෙකරණ
තෙොත්
වාහන

වාේෂික
වාේෂික
වාේෂික
වාේෂික
වාේෂික
වාේෂික

2 ½%
10 %
20 %
10 %
10 %
20 %

මිල් දී ගත් වේෂතේ දී සමස් වේෂෙටම ක්ෂෙ කරනු ල්ැතේ.
ක්ෂෙ කරනු ල්බන වත්කතමහි ඵල්දායි ජීවි කාල්ෙ පුරා සරල් මාේග ක්රම ක්රමකෂෙ සිදු කරනු
ල්බන අ ර වේෂෙට අදාල් ක්රමකෂෙ අගෙ එම වේෂතෙහි ක්ෂෙ විෙදම අඩුවීතමහි අගෙට
සමාන තේ.
1.5

ණෙ ගැතිතෙෝ
උෙල්ේධි තේ ෙැයි අතේක්ෂි අගෙන් වන ණෙ ගැතිෙන්තේ වටිනාකම සඳහන් කර ඇ .
තබොල් සහ අඩමාණ ණෙ තවනුතවන් ප්රමාණවත් ප්රතිොදන තවන් තකොට ඇ . 2016 තදසැේබේ
31 දිනට ණෙගැතිෙන්තගන් 4%ක් අඩමාණ ණෙ තවනුතවන් වූ ප්රතිොදන සඳහා තවන් තකොට
ඇ . (ශිෂයත්ව ල්ාභි ණෙගැතිෙන් හැර)

1.6

ත ොගෙ
ොරිතභෝජන ත ොගෙ පිරිවැෙ ම අගෙ තකොට ඇ . අතනකුත් ත ොගෙ පිරිවැෙ තහෝ ශුද්ධ
උෙල්ේධි අගෙ ෙන තදතකන් අඩු අගෙ ම අගෙ කර ඇ . ත ොගතෙහි පිරිවැෙ ගණනතේදී
FIFO ක්රමෙ තෙොදා ගනී.
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1.7
1.7.1

වගකීේ හා තවන් කිරීේ
පාරිදතෝෂික
1983 අංක 12 දරන ොරිත ෝෂක ෙන ට අනුව , ොරිත ෝෂික තගවීේ සඳහා තවන් කිරීේ සිදු
තකොට ඇ .
2016 වේෂතේ ොරිත ෝෂික තගවීේ මූලික වැටුෙ හා ජීවන විෙදේ දීමනාව ෙදනේ කරතගන
සකස් කර ඇ .

1.7.2

අවිනිශ්්චි බැරකේ
තීන්දු ල්ැබීමට නිෙමි නඩු විභාග සඳහා අවිනිශ්්චි බැරකේ තවන් කර තිතේ.

1.7.3

අවිනිශ්චිත වත්කම්
ශිෂයත්ව ණෙගැතිෙන්තගන් අෙකර ගැනීමට සිදුවන තල්ස තීන්දු නිෙම වීමට ඇති නඩු ම
අවිනිශ්්චි වත්කේ සැකසී තිතේ.

1.7.4

අනිවාේෙ දාෙකත්ව සැල්සුම
තසේවකයින්තේ මාසික වැටුතෙන් පිළිතවළින් 15% සහ 3% බැගින් තසේවක අේථසාධක
අරමුදල්ට (EPF) සහ තසේවා නියුක්තිකයින්තේ භාර අරමුදල්ට (ETF) ආෙ නෙ විසින්
දාෙකත්වෙ දරනු ල්බයි. තමම දාෙකත්වෙන් කළමනාකරණ තසේවා තදොේ තේන්තුව විසින්
නිකුත් කර ඇති චක්රතල්ඛ් ප්රකාරව මූල්ය කාේෙසාධන ප්රකාශ්තේ විෙදමක් තල්ස හඳුනා ගනු
ල්ැතේ.

1.8

මූල්ය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ප්රකාශය
මූල්ය කාේෙසාධනෙ ෙහ ගැළපීේ සිදු කිරීතමන් ෙසු ගණනෙ තකොට ඇ .
a) තබොල් හා අඩමාණ ණෙ සහ තවන් කිරීේ සිදු කිරීම සහ ආෙ නතේ එදිතනදා තමතහයුේ
තවනුතවන් වන අනාග අසේභාවයන් තවනුතවන් තවන් කිරීේ සිදු කර තිතේ. ආෙ නතේ
තද්තෙොළ , පිරිෙ සහ උෙකරණ ඵල්දායී තල්ස නඩත්තු තකතරයි.
b) ආදාෙේ ෙන්නට ඇතුළත් වන්තන් රජතේ භාණ්ඩාගාරතෙන් ල්ද අරමුදල්, තන්වාසිකාගාර
ආදාෙේ, ශ්රවණාගාර ආදාෙේ සහ අතනකුත් ආදාෙේෙ.

1.9

ප්රවාහන හා මුද්රණ විෙදේ
ෙේතේෂණ හා පුහුණු අංශ් ද ඇතුළුව සිෙලුම අංශ් සඳහා ප්රවාහන හා මුද්රණ විෙදේ ගිණුේග
කිරීමට සිදුතේ. එබැවින් එම විෙදේ අනුම අනුො ෙකට ගණනෙ තකොට එම විෙදම එකී
අදාළ විෙදේ අ ර ප්රතිශ් ෙකට ගළො ඇ .
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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
2016 හෙසැේබර් 31 දිහනන අවසන් වර්ෂය සඳො සටෙන්
2016
25,000.00
3,009,818.80
17,910.00
17,754.53
7,169,211.97
10,239,695.30

රුපියල්
2015
10,000.00
1,638,481.62
481,148.21
81,226.60
12,499,876.26
14,710,732.69

1,565,164.55
18,009,429.50
745.47
22,779.05
95,687.50
92,807.25
6,723.32
19,173,425.10
38,966,761.74

1,966,261.85
17,919,014.28
695.47
22,429.05
356,565.00
513,304.75
6,723.32
19,593,320.10
40,378,313.82

යෙනත් ණයගැතියයෝ
ලැබිය යුතු ආහයෝජන ආොයේ
හසේවස්ථ පුහුණු ආයතනය ලැබිය යුතු
හක්.එන්.යූ ගුණහසේකර
කෘෂිකර්ම අමාතයාැං ය
ඉවත් වූ හසේවකයන්හ න් අයකර ත යුතු
සරසවි හපොත් ෙල
ණය ැති- විවිධ
ණය ැති-හමොබිහටල් (පුද්) ආයතනය
R-481 පර්හේෂණ අධයයනය

637,799.23
6,806.38
12,100.00
1,384,750.96
597,445.87
4,272.25
123,332.65
150,539.28

159,743.05
6,806.38
12,100.00
85,527.16
606,795.87
4,272.25
123,332.65
38,499.03

ආොර සුරක්ෂිතතාව ො හවළඳහපොළ තක්හසේරුව පාෙක සමීක්ෂණය
APO වයාපෘතිහයන් ලැබිය යුතු ෙෑ
ආොර සුරක්ෂිතතා ප්රතිඵල අධීක්ෂණ - උපහද් කත්වය 2016/01

111,921.59
58,884.29
95,310.00
100,912.64
3,284,075.14

111,921.59
337,490.58
1,486,488.56

42,250,836.88

41,864,802.38

(923,096.47)
(19,173,425.10)
22,154,315.31

(890,859.29)
(19,593,320.10)
21,380,622.99

70,000.00
12,034.23
3,125.00
24,945.00
4,750.00
500.00
3,500.00
406,250.00
100,000.00
625,104.23

70,000.00
11,353.44
3,125.00
24,945.00
4,750.00
500.00
3,500.00
406,250.00
250,000.00
774,423.44

2

මුදල් හා මුදල් සමාන අයිතමයන්
අතැති මුෙල්
බැැංකුහේ ඇති මුෙල් -ගිණුේ අැංක 2323292
බැැංකුහේ ඇති මුෙල් - ගිණුේ අැංක 2323293
බැැංකුහේ ඇති මුෙල් - ගිණුේ අැංක 2323315
බැැංකුහේ ඇති මුෙල් - ගිණුේ අැංක 2323317

3

ලැබිය යුතු මුදල්
කාර්යමණ්ඩල ණයගැතියයෝ
නිවාස ණය
ඒකාබද්ධ ණය
විහ ේෂ අත්තිකාරේ
උත්සව අත්තිකාරේ
ලැබිය යුතු ශ්රවණා ාර ආොයේ
ලැබිය යුතු හන්වාසිකා ාර ආොයේ
අස්ථාන ත වූ පුද් ලයන්හ න් අය
ශිෂයත්වලාභී ණය ැතිහයෝ

අඩු කළා:
හබොල් සෙ අඩමාන ණය සඳො හවන් කිරීේ
ශිෂයත්වලාභීන් සඳො හවන් කිරීේ

4

ලැබිය යුතු
තැන්පතු
ස්ථාවර- හ ෝජනා ාර ාරකරු
ස්ථාවර- මුෙල් අයකැමි
විවිධ -ශ්රී ලැංකා හටලිහකොේ (අන්තර්ජාල පෙසුකේ)
විවිධ- තැපැල්පති
විවිධ- හකොළඹ ෑස් ො ජල සමා ම
විවිධ -ජල සේපාෙන ො ජලාපවාෙන මණ්ඩලය
විවිධ- සී/ස හසල්හටල් ලැංකා සමා ම
විවිධ- ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විවිධ- ඉන්ධන සැංචිත
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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
2016 හෙසැේබර් 31 දිහනන අවසන් වර්ෂය සඳො සටෙන්

5

යතොග
ප්රකා න සෙ සඟරා
පරිහ ෝජනය කළ ෙැකි ද්රවය
අහලවි සැල

6

ඉදිරි යගවීම්
හමෝටර් රථ රක්ෂණය
හ ොඩනැගිලි රක්ෂණය

7

8

2016
2,753,079.00
2,199,981.42
926,864.50
5,879,924.92

අයනකුත් ජංගම ෙත්කම්
මිල දී ැනීේ අත්තිකාරේ
අත්තිකාරේ

අයනකුත් මූලය ෙත්කම්
ඇමතුේ තැන්පතු
ස්ථාවර තැන්පතු- රාජය උකස් ො ආහයෝජන බැැංකුව
ස්ථාවර තැන්පතු- රාජය උකස් ො ආහයෝජන බැැංකුව නිවාස හයෝජනා ක්රමය
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LKR
2015
2,757,389.00
1,755,811.40
858,067.00
5,371,267.40

831,349.81
23,603.30
854,953.11

375,506.23
375,506.23

222,563.12
222,563.12

171,427.00
0.80
171,427.80

12,001,500.00
5,853,764.05
1,073,309.29
18,928,573.34

1,500.00
5,613,145.18
627,684.43
6,242,329.61

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
2016 හෙසැේබර් 31 දිහනන් අවසන් වර්ෂය සඳො සටෙන්

9

ග ොඩනැගිලි, පිරියත හා උපකෙණ
2016 ගෙසැම්බර් 31න් අවසන් වර්ෂය සඳහා වත්කම් ක්ෂයවීම් පිළිබඳ ප්රකාශය
අයිතම

ලී බඩු/ උපකරණ
පරි ණක
හමෝටර් රථ
හපොත්
සුබසාධන උපකරණ
එකතුව

10

01.01.2016
දිනට පිරිවැය
රු.
45,779,763.67
27,628,312.58
70,544,565.00
12,834,544.85
3,734.55
156,790,920.65

ැලපීේ

1,031,020.00

1,031,020.00

2016
වර්ෂය තුළ
මිලදී ැනීේ/
(ප්රතයා ණනය)
2,772,147.57
2,199,500.00

681,881.87
5,653,529.44

2016.12.31
දිනට
මුළු පිරිවැය

2016.01.01
දිනට
සමුච්චිත ක්ෂය

49,582,931.24
29,827,812.58
70,544,565.00

34,396,629.86
23,243,262.85
25,632,242.00

13,516,426.72
3,734.55
163,475,470.09

10,716,584.17
3,733.55
93,992,452.43

ැලපීේ

559,748.46
350,287.94

910,036.40

2016
වසර තුළ
ක්ෂයවීේ

2016.12.31න්
අවසන් දිනට
සමුච්චිත ක්ෂය

රුපියල්
31.12.2016
දිනට
ශුද්ධ වටිනාකම

2,632,443.80
1,911,280.00
14,084,580.00

37,588,822.12
25,504,830.79
39,716,822.00

11,994,109.12
4,322,981.79
30,827,743.00

680,060.35
19,308,364.15

11,396,644.52
3,733.55
114,210,852.98

2,119,782.20
1.00
49,264,617.11

2016
වසර තුළ
ක්ෂයවීේ

2016.12.31න්
අවසන් දිනට
සමුච්චිත ක්ෂය

31.12.2016
දිනට
ශුද්ධ වටිනාකම

ඉඩම් හා ග ොඩනැගිලි
අයිතම

01.01.2016
දිනට පිරිවැය
රු.

ඉඩේ
හ ොඩනැගිලි

1,716,667.00
46,328,968.26
48,045,635.26

2016 ගෙසැම්බර් 31න් අවසන් වර්ෂය සඳහා වත්කම් ක්ෂයවීම් පිළිබඳ ප්රකාශය
2016
2016.12.31
2016.01.01
වර්ෂය තුළ
දිනට
දිනට
මිලදී ැනීේ/
මුළු පිරිවැය
සමුච්චිත ක්ෂය
(ප්රතයා ණනය)
1,716,667.00
6,149,317.98
52,478,286.24 15,476,455.68
6,149,317.98
54,194,953.24 15,476,455.68

1,311,957.16
1,311,957.16

16,788,412.84
16,788,412.84

1,716,667.00
35,689,873.40
37,406,540.40

පැල්හවහෙර සංචාරක බං ලාව 2011.12.12 දින සිට වසර 30 බදු යටහත් ක්රියාත්මක හේ.
11

සිදු ගකගෙමින් පවතින වැඩ
අභ්යන්තර ජලාපවෙන නළ පද්ධතිහේ ඉදිකිරීේ කටයුතු

665,775.00

62

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
2016 හෙසැේබර් 31 දිහනන අවසන් වර්ෂය සඳො සටෙන්

12

ණය හිමියයෝ
උපචිත වියෙේ
ආපසු හ විය යුතු හටන්ඩර් තැන්පතු
ආපසු හ විය යුතු හ ෝජනා ාර තැන්පතු - උපතිස්ස පරණමාන්න
වැටුප් අත්තිකාරේ
හනොහ වූ වියෙේ
ඉවත් වූ හසේවකයන් සඳො හ විය යුතු මුෙල්
හසේවක සෙ ආපනශාලා තැන්පතු
හ විය යුතු මුද්ෙර ාස්තු
රෙවා ත් මුෙල
ණය හිමිහයෝ
කලින් ලෙ අත්තිකාරේ- හන්වාසිකා ාරය
කලින් ලෙ අත්තිකාරේ- ශ්රවණා ාරය
සුධ සාධක සං මය
ජීවන වියෙේ හිඟ මුෙල් මත හ විය යුතු පාරිහතෝෂික
හ විය යුතු බදු
අමාතාංශයට හ විය යුතු
උපතිස්ස පරණමාන්න
මුෙල් අයකැමිට හ විය යුතු
ව්යාපෘති ණයහිමියයෝ
R-470 ශ්රී ලංකාහේ අවම වියෙේ ආොර හේල- අධයනය
කඩ්නේ ආොර සුරක්ෂිතතාවය සෙ අවශතා ඇ යුම
R - 505 ශ්රී ලංකාහේ මෙවැලි ං ා හරෝණිහේ ජීවත් වන ආන්තික කෘෂිකාර්මික
ප්රජාවට කාලගුණික විපර්යාස හෙේතුහවන් සිදුවන බලපෑමට පිළියේ
R-512 ශ්රී ලංකාහේ හ ෝලිය විචලතා ෙමුහේ තිරසාර ාවය සඳො කෘෂි පර්හේෂණ ප්රතිපත්ති- තාක්ෂණික ක්හෂේත්රයන්හි ධාරිතා සංවර්ධනය සඳො වූ වාපෘතිය

13

ය ේව්ක ප්රතිලාභ
ජනවාරි 01 දිනට හශේෂය
වර්ෂය තුළ හ වීේ
වර්ෂය සඳො හවන් කිරීේ
හෙසැේබර් 31 දිනට හශේෂය

2016
7,183,746.48
136,462.20
50,000.00
17,139.91
250,297.33
264,900.60
13,084.50
15,875.00
280,904.45
36,580.00
23,948.00
72,775.00
3,197.00
126,912.50
94,358.05
61,788.37
12,034.23

රුපියල්
2015
9,525,273.73
136,462.20
50,000.00
10,232.91
192,344.11
218,090.29
13,084.50
16,000.00
258,253.18
2,082,081.16
108,921.25
86,250.00
3,197.00
126,912.50
15,300.00
94,358.05
61,788.37

423,823.94
7,774.28

423,823.94
7,774.28

606,890.97

805,403.61

1,438,527.83
11,121,020.64

14,235,551.08

36,372,580.00
3,233,185.50
9,538,762.00
42,678,156.50

36,088,145.00
3,310,572.50
3,595,007.50
36,372,580.00

182,143,835.19

160,092,835.19

රජයේ ප්රදාන- ප්රාග්ධන
14

ජනවාරි 01 දිනට හශේෂය
වර්ෂය තුළ ප්රාග්ධන ොයකත්වය
වර්ෂය සඳො ක්රමක්ෂය
හෙසැේබර් 31දිනට හශේෂය

15

ංචිත
ඉතිරි කිරීේ තුළින් ොයකත්වය
වාපෘති ප්රාග්ධන අරමුෙල
ප්රාග්ධන සංචිත

22,051,000.00
182,143,835.19

661,423.67

881,898.23

10,853,188.75

14,820,118.87

2,615,370.64

2,928,827.52

9,781,186.49
2,279,784.24
26,190,953.79

13,041,581.98
2,182,886.71
33,855,313.31

දීමනා හා පුහුණු අරමුදල
දීමනා අරමුෙල

82,237.15

109,649.53

පුහුණු අරමුෙල - වාපෘති

237,757.15

317,009.53

319,994.30

426,659.06

වාපෘති හපොදු සංචිත
දීමනා අරමුෙල

16

8,308,000.00
19,572,719.71
170,879,115.48

63

යහක්ටර් යකොබ්බෑකඩුව් ය ොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීයේ ආයතනය
2016 යද ැේබර් 31න් අව් න් ව්ර්ෂය ඳහා ව්න මූලය ප්රකාශ ඳහා ටහන්

17

18

19

මුච්චිත හිඟය
Bජනවාරි 01 දිනට හශේෂය
හපර වසරවල් සඳො ක්ෂය නිවැරදි කිරීේ
හපර වසහර් ැලපුේ - පරි ණක ක්ෂය කිරීේ නිවැරදි කිරීේ
හපර වසහර් ැලපුේ - ජීව වායු වාපෘතිය ප්රාග්ධනීකරණය
හපර වසහර් ැලපුේ - ජව වායු වාපෘතිය ක්ෂය කිරීේ
හපර වසහර් ැලපුේ - මුෙල් අයකැමිහග් තැන්පතු මත හපොළිය නිවැරදි කිරීම
ප්රාග්ධන ප්රොන සංචිත සෙ අරමුෙල් ගිණුේ හශේෂහේ ලියාෙල අ යට ැලපුේ
හෙසැේබර් 31 දිනට ආොයම මත වියෙම
හෙසැේබර් 31 දිනට හශේෂය
අයනකුත් ආදායේ
හන්වාසිකා ාර ාස්තු
ශ්රවණා ාර ාස්තු
හමොබිහටල් පාරිහ ෝගික හසේවහයන් ලෙ ආොයේ
ප්රකාශන විකිණීහමන් ලෙ ආොයේ
ආහයෝජන හපොළී
හසේවක ණය හපොළී
වාපෘතිවලින් ලෙ පුනරාවර්තන ොයකත්වය
ශිෂත්ව ණය ැතියන්
නිල නිවාස ාස්තු සෙ කාමර කුලියට දීේ
පැල්හවහෙර නවාතැන් ාස්තු
පරි ණක ආොයේ
හටන්ඩර් ාස්තු
මිනිස් බල ආොයම
අබලි රව අහලවිය
හවනත් ආොයේ
වාෙන විකිණීහමන් ලෙ ලා ය

ව්ැටුප් යේතන හා ය ේව්ක ප්රතිලාභ
වැටුප් -ස්ථිර හසේවකයින්
වැටුප් - බාහිර විමර්ශකයින්
ජීවන වියෙේ දීමනාව, විහශේෂ දීමනාව සෙ අහනකුත්
හසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල
හසේවා නියුක්තයන්හග් ාර අරමුෙල
හසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල ො හසේ.නි. ා.අ හිඟ
අතිකාල
පාරිහතෝෂික
පාරිහතෝෂික අධි ාරය
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LKR
2015
151,607,990.39
-

2016
159,517,894.68
456,646.46
350,287.94
(1,031,020.00)
103,102.00
11,514.83
(7,389,254.38)
(10,547,295.66)
141,471,875.87

(7,808,754.38)
15,718,658.67
159,517,894.68

15,334,782.82
11,895,658.50
112,040.25
195,502.50
913,753.02
730,059.27
453,501.92
419,895.00
62,108.60
25,778.00
23,773.10
31,727.00
143,426.46
30,342,006.44

13,563,914.60
12,499,408.00
94,512.99
150,092.00
435,112.22
735,587.95
140,530.43
412,539.87
21,260.25
150,300.00
4,026.00
10,000.00
321,653.79
2,209,960.00
30,748,898.10

47,259,709.97
6,587,693.78
51,595,828.96
11,417,519.94
2,283,503.98
2,184,338.25
9,538,762.00
8,832.00
130,876,188.88

43,960,156.52
6,161,103.03
51,298,540.32
10,171,934.82
2,034,386.98
14,376,238.87
2,750,879.83
6,854,467.50
1,050,900.00
138,658,607.87

යහක්ටර් යකොබ්බෑකඩුව් ය ොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීයේ අරමුදල
2016 යද ැේබර් 31න් අව් න් ව්ර්ෂය ඳහා ටහන්
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අයනකුත් වියදේ
හද්ශීය යැපීේ ො හද්ශීය ප්රවාෙන
විහද්ශීය මන් වියෙේ
ලිපිරව ො කාර්යාලීය අවශතා
ඉන්ධන සෙ ලිහිසි හතල්
නිල ඇඳුේ
වාෙන අලුත්වැඩියා
හ ොඩනැගිලි නඩත්තු
යන්හත්රෝපකරණ අලුත් වැඩියා
දුරකථන ාස්තු
විදුලිය
ජල බිල්පත්
පළාත් පාලන ආයතනවලට හ වන බදු
තැපැල් ාස්තු
ප්රවාෙන
නීති ාස්තු
වාෙන සඳො කාර්මික උපහෙස්
ඉදි කිරීේ සඳො කාර්මික උපහෙස්
පුවත්පත්
බලපත්ර සෙ රක්ෂණය
ආරක්ෂක ාස්තු
පිරිසිදු කිරීහේ ාස්තු
හරදි හසේදුේ
වි ණන ාස්තු
වවෙ ාස්තු
ආපන ශාලා ාස්තු
විවිධ වියෙේ- අහනකුත්
නීති ාස්තු
සුබ සාධක
හවළඳ ෙැන්වීේ
සේමුඛ පරීක්ෂණ ාස්තු
පාලක මණ්ඩලය
මුරණ ො ප්රකාශන
විහනෝොස්වාෙන
හතොරතුරු හබො ෙැරීම
අහලවි වියෙම- ප්රකාශන
රෙවා ැනීහේ බදු
වි ණන ො කළමනාකරණ කමිටු
කාර්යමණ්ඩල සංවර්ධනය
අවිනිශ්චිත බැරකේ වියෙේ

2016
1,016,069.09
360,492.52
1,280,642.01
1,289,794.57
377,474.01
1,051,462.88
1,262,690.08
2,025,243.66
1,631,309.76
6,321,790.30
1,076,695.02
315,601.20
504,890.00
566,795.00
4,000.00
75,000.00
180,000.00
259,590.00
981,083.06
2,565,800.00
745,408.58
491,911.00
300,000.00
790,176.96
22,850.00
661,175.02
230,200.00
652,009.50
15,000.00
253,800.00
1,329,080.22
13,848.06
1,436,570.00
198,192.50
56,987.30
81,000.00
815,403.96
115,350.00
31,355,386.26
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LKR
2015
1,740,496.63
208,098.00
1,004,002.10
1,469,975.45
373,546.82
1,183,707.89
503,194.49
1,439,427.92
1,656,485.41
5,516,558.28
1,023,867.11
315,601.20
410,500.00
567,507.50
8,000.00
82,500.00
165,000.00
256,670.00
1,034,597.27
2,097,530.00
697,722.68
702,205.00
270,000.00
662,832.62
56,393.00
649,676.55
122,750.00
324,827.00
359,889.75
21,000.00
180,400.00
1,116,159.91
4,705.00
982,050.00
146,712.00
37,570.08
100,400.00
1,946,178.77
29,438,738.43

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

