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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු
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2019 හපබරවාරි 21 දින
රු කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා,
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය,
හනො. 288,
ශ්රී වයවර්පනපුර මාවත,
රාවගිරිය.

වාර්ෂික වාර්තාව ො වි ණනය කරන ලද ගිණුේ

1972 අංක 38 දරන මුදල් පනහේ 14 (2) ව න්තිය ප්රකාර , 2017 හදසැේබර් 31 දිහනන් අවසන් වන වර්ෂය
සඳො පාලක මණ්ඩලය හවනුහවන් පෙත සඳෙන් හල්ඛන හේ සමඟ ඉදිරිපේ කරමි.
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සංස්ථාපනය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරිහේ ආයතනය 1972 අංක 05 දරන
හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතන පනත යටහත් 1972 වසහර් දී ස්ථාපිත කර ඇත.
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය යටහත් ඇති වයාවස්ථාපිත ආයතනයක් හලස එය ක්රියාත්මක හේ. ප්රතිපත්ති
හක්න්ද්රීමය පර්හේෂණ දිරි ැන්වීම, කෘෂිකාර්මික ො ග්රාමීය ක්හෂේත්රයන්හි පුහුණු අවශයතා සැපිරීම හමම
ආයතනය පිහිටුවීහේ මූලික අරමුණු හේ. හමරට කෘෂිකාර්මික පර්හේෂණ ක්හෂේත්රහේ පුහරෝ ාමිහයකු
හලස ආරේභහේ සිට හේ දක්වා වසර 47ක් තිස්හසේ සමාජ, ආර්ථික පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීේ සිදු
කරමින් කෘෂිකාර්මික ක්හෂේහත්රේ සංවර්ධන ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම පිණිස හතොරතුරු සැපයීහමන් ලද
අත්දැකීේවලින් හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
හපොහෙොසත් ය.
අපහේ ආයතනහේ දැක්ම සෙ හමහෙවර වන්හන්,

දැක්ම
හ ොවිජන ො ග්රාමීය අංශහේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳො නව දැනුම ජනනය කර හබදා ෙැරීහේ
ප්රමුඛ්යා බවට පත් වීම

හමහෙවර
පර්හේෂණ ො පුහුණු ක්රියාකාරකේ තුළින් හ ොවිජන ො ග්රාමීය අංශය ශක්තිමත් කිරීම
හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතන පනත යටහත් දත්වා ඇති කාර්යභාරය පෙත පරිදි
හේ.
1.

හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ හපෝෂණය කිරීම ො උනන්දු කරවීම, ඒවාට සොයවීම සෙ සෙහයෝ ය
දීම.

2.

රජහේ හදපාර්තහේන්තු, පළාත් පාලන ආයතන, මෙජන සංස්ථා සෙ හසසු ආයතන මඟින්
හකහරන හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ සේබන්ධීකරණය කිරීම.

3.

කෘෂිකර්මය සංවර්ධනයට බලපාන ආයතනික සාධක ො සේබන්ධ කරුණු සමීක්ෂණය කිරීම ො
ඒවා ැන පර්හේෂණ පැවැත්වීම.

4.

කෘෂිකර්මය සඳො අවශය ඉඩේ ආර්ථිකශීලීව පරිෙරණය කිරීම සේබන්ධහයන් සමීක්ෂණ
පැවැත්වීම සෙ පර්හේෂණහයහි හයදීම.

5.

කෘෂිකාර්මික සෙ ග්රාමීය සංවර්ධනයට අදාළ සමාජ-ආර්ථික පර්හේෂණ පැවැත්වීම.

6.

ශ්රී ලාංකික හෙෝ විහේශීය ආයතන සේබන්ධ කර හ න හෙෝ තනිවම හෙෝ හ ොවිකටයුතු
පර්හේෂණවලට අදාළ පුහුණු පාඨමාලා ක්රියාත්මක කිරීම හෙෝ ඒවාට පෙසුකේ සකසා දීම. ඊට
අදාළ ඩිප්හලෝමා, උපාධි, සෙතික, තයා සෙ සේමාන සෙතික පිරිනැමීම.
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7.
8.

හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ සෙ පුහුණු කිරීමට අදාළ සාකච්ඡා සෙ සේමන්ත්රණ පැවැත්වීමත්, ඊට
අදාළ වාර ප්රකාශන සෙ සඟරා ප්රකාශයට පත් කිරීම.
කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ කලාපීය ැටලුවලට විසඳුේ හසවීම සඳො ආසියානු කලාපහේ රටවල්
සමඟ සෙහයෝ හයන් හ ොවිජන වූෙයට සේබන්ධ ැටලුවලට අදාළ පර්හේෂණ සිදු කිරීම සෙ
කෘෂිකාර්මික ැටලුවලට අදාළ හතොරතුරු රැස් කිරීම සෙ හබදා ෙැරීහේ මධයස්ථානයක් හලස
කටයුතු කිරීම.

ඉලක්ක
1.

සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණ ො කෘෂිකාර්මික ැටලු පිළිබඳ විශිෂ්ට හක්න්ද්රස්ථානයක් බවට පත්වීම.

2.

රජහේ සැලසුේ සෙ ප්රතිපත්ති සේපාදකයින් විසින් වයාපාරික සෙ පර්හේෂණ ප්රජාව අතර සමීප
සේබන්ධීකරණය සිදු කිරීම.

3.

දැනුම ජනනය ො කාලීනව හබදා ෙැරීම තුළින් ප්රතිපත්ති සේපාදන ක්රියාවලිය වඩාත්
කාර්යක්ෂමකිරීම.

4.

ජාතික ප්රතිපත්ති, ැටලු සේබන්ධහයන් ස්වාධීනව තක්හසේරු ඇ යීේ වාර්තා සේපාදනය කරමින්
ජනතාව දැනුවත් කිරීම.

5.

කාර්ය මණ්ඩලහේ ෙැකියාවන් සෙ ආයතනහේ දැනුම පදනම පුළුල් කිරීම සඳො ආහයෝජන කිරීම
තුළින් සමාජ, ආර්ථික ප්රතිපත්ති විශ්හල්ෂණය කිරීහේ ෙැකියාවන් පුළුල් කිරීම.

6.

පුහුණු කිරීේ තුළින් ග්රාමීය සංවර්ධනයට සේබන්ධ පාර්ශ්වකරුවන්හේ ෙැකියාවන් වැඩි දියුණු
කිරීම.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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පාලක මණ්ඩලය
බී. විහේරත්න මෙතා, සභාපති

-

හල්කේ, කෘෂිකර්ම අමාතයංශය

ෙපුතන්ත්රි ධර්මහසේන මෙතා

-

අධයක්ෂ /ප්රධාන විධායක නිලධාරී
(2017 සැප්තැේබර් අවසානය දක්වා)

හක්.ඩබ්ලිේ.ඊ. කරල්ලියේද මෙතා

-

අධයක්ෂ/ප්රධාන විධායක නිලධාරී
(2017 සැප්තැේබර් 22 සිට)

එන්.පී.වී.සී. පියතිලක මෙතා,

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිහර්ක හල්කේ (පාලන)
(2017 ජූනි දක්වා) කෘෂිකර්ම අමාතයංශය

ආචාර්ය ඩබ්.එේ.ඩබ්. වීරහකෝන් මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිහර්ක හල්කේ (කෘෂි
අංශය)
(2017 ජූලි සිට) කෘෂිකර්ම අමාතයංශය

එල්.බී.එස්.බී. දයාරත්න මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිහර්ක හල්කේ (ඉඩේ)
ඉඩේ ො පාර්ලිහේන්තු ප්රතිසංස්කරණ අමාතයාංශය

එේ.ආර්.වී.ආර්. මීපුර මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අධයක්ෂ, රාජය වයාපාර
හදපාර්තහේන්තුව මුදල් අමාතයංශය

යූ.ජී. රත්නසිරි මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිහර්ක
හල්කේ
(ආර්ථික කටයුතු) ජාතික ප්රතිපත්ති ො ආර්ථික
කටයුතු අමාතයාංශය

හක්. පියරත්න මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිහර්ක
(ප්රතිසංවිධාන) කර්මාන්ත ො වාණිජ
අමාතයාංශය

හක්.එන්.හක්. හසෝමරත්න මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිහර්ක හල්කේ (පාලන)
වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය
(2017
ජූලි
දක්වා)

බී.එල්.ඩී. බාලසූරිය මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අධයාපන අධයක්ෂ (කෘෂි ො
පාරිසරික අධයාපන ශාඛ්ාව) අධයාපන අමාතයාංශය
(ජූනි සිට)

එස්. හසේනානායක මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිහර්ක හල්කේ
(සංවර්ධන සෙ සැලසුේ) ග්රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ
අමාතයාංශය

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

හල්කේ
කටයුතු
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ආචාර්ය වයි.එේ. ඉන්ද්රරත්න මිය

- පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අධයක්ෂ, ආර්ථික
පර්හේෂණ හදපාර්තහේන්තුව, ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුව

ආචාර්ය ආර්.ආර්.ඒ. විහේහකෝන් මෙතා

- පාලක මණ්ඩල සාමාජික, කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ ජනරාල්

ආර්.එේ.සී.එච්. හෙේරත් මිය

- පාලක මණ්ඩල සාමාජික,
ජනරාල්

ඩී.වී. බන්දුලහසේන මෙතා

- පාලක මණ්ඩල සාමාජික, හ ොවිජන
අධයක්ෂ හජනරාල් (වැඩබලන)

එස්. හමෝෙන්රාේ මෙතා

-

එස්.එල්. නසීර් මෙතා

- පාලක මණ්ඩල සාමාජික,
අධයක්ෂ ජනරාල්

හේ.හේ.එස්. ජයමාන්න මෙතා

- පාලක මණ්ඩල සාමාජික, වැඩබලන
පාලක මණ්ඩලය (2017 ඔක්හතොේබර් සිට)

ඉඩේ

හකොමසාරිස්

සංවර්ධන

පාලක මණ්ඩල සාමාජික, වාරිමාර් අධයක්ෂ ජනරාල්

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

සමූපකාර

සංවර්ධන

හල්කේ,
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පාලක මණ්ඩල රැස්වීේ
රැස්වීම පැවැත්වූ දින
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

සෙභාගී වූ සාමාජික සංඛ්යාව

2017 හපබරවාරි 16
2017 මාර්තු 16
2017 මැයි 18
2017 ජූනි 28
2017 ජූලි 20
2017 හනොවැේබර්
2017 හදසැේබර් 29

10
10
06
09
11
13
10

වි ණන සෙ කළමනාකරණ කමිටුව
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වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයාංශය
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ජී.එච්.අයි වින්දයා මිය (නිරීක්ෂක)

වි ණන අධිකාරී
වි ණාකාධිපති හදපාර්තහේන්තුව

5.
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ප්රධාන අභයන්තර වි ණන නිලධාරී
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එන්.සී ඒකනායක මිය (කැඳවුේකරු)

අභයන්තර වි ණන නිලධාරී

වි ණන සෙ කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම
රැස්වූ දින
2017 ජනවාරි 30
2017 හනොවැබ්බර් 30
2017 හදසැේබර් 11
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017

සංක්ෂිප්තය
2015 වසහර්දී වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීම සම ක්රියාත්මක කරන ලද කෘෂිකාර්මික ො ග්රාමීය
සංවර්ධන ප්රතිපත්ති සෙ සැලසුේවලට අනු ත හවමින් හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ
සෙ පුහුණු කිරීහේ ආයතනය තම සමාජ - ආර්ථික පර්හේෂණ සෙ පුහුණු කිරීේ ක්රියාත්මක කරන ලදී. ඒ
අනුව ආරේභ කරන ලද සමාජ - ආර්ථික පර්හේෂණ රැසක් 2017 වර්ෂහේදී අවසන් කිරීමට ෙැකියාව
ලැබුණු අතර පුහුණු වැඩසටෙන් විශාල ප්රමාණයක්ද අදාළ ප්රතිපත්ති සෙ වැඩසටෙන් මත පදනේ හවමින්
සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී.
ඒ අනුව 2016 – 18 ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන, වසවිස නැති කෘෂිකර්මාන්තය, හපොහෙොර
සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන, ඇතුළු රජය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටෙන් කිහිපයක් සඳො
ප්රතිපත්ති සේපාදනයට අවශය මූලික සමාජ - ආර්ථික පර්හේෂණ ණනාවක් අප ආයතනය විසින්
සාර්ථකව අවසන් කර අදාළ පර්හේෂණ වාර්තා ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.
මීට සම ාමීව ඉෙත වැඩසටෙන්වලට අදාළ දැනුවත් කිරීහේ වැඩසටෙන් රැසක් කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය,
හ ොවිජන සංවර්ධන හදපාර්තහේන්තුව ඇතුළු ප්රමුඛ් රාජය ආයතන හවනුහවන් ක්රියාත්මක කරන ලද අතර
විහේශ ආධාර මත තවත් පර්හේෂණ සෙ පුහුණු වැඩසටෙන් රැසක් ද පවත්වන ලදී.
ඒ අනුව අප ආයතනය යටහත් ක්රියාත්මක වන , කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්ති සෙ වයාපෘති ඇ යීේ අංශය
මගින් යාපනය සෙ නුවරඑළිය යන දිස්ත්රික්ක ේවිත්වහේ එළවළු නිෂ්පාදනය සෙ අහලවිකරණයට අදාළව
එළවළු හ ොවීන්හේ ක්රියාකාරීත්වය (උපාය මාර් ) ො ඒවාහයහි ැටලු අවහබෝධ ැනීම සඳො සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණයක් පවත්වන ලද අතර 2017 වර්ෂහේදී එම පර්හේෂණ වාර්තාව ප්රකාශයට පත් කරන
ලදී.
හමම අංශය විසින් ආරේභ කරන ලද, ශ්රී ලංකාහේ හ වතු තුළ පලතුරු ව ාව හකහරහි බලපාන සාධක
පිළිබඳ අධයයනය සෙ ආොර සුරක්ෂිතතාවය සඳො පාරේපරික දැනුහමහි වැද ත්කම ( හභෝ ව ා
කිරීමට අදාළව) පිළිබඳ පර්හේෂණ ේවිත්වයට අදාළ කටයුතු හේ වන විට අවසන් කර ඇති අතර එය
ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳො සූදානේ කරමින් පවතී.
වත්මන් රජය විසින් ආරේභ කරන ලද “ 2016 – 2018 ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙනට” සම ාමීව
කෘෂිකාර්මික සේපත් කළමනාකරණ අංශය විසින් සමාජ - ආර්ථික පර්හේෂණ 04ක් 2017 වසහර්දී
සාර්ථකව අවසන් කර අදාළ පර්හේෂණ වාර්තා ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. ඒ අනුව පෙත සඳෙන් සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණ අවසන් කර අදාළ වාර්තා ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.





ශ්රී ලංකාහේ ගිනිහකොණ දි වියළි කලාපීය ප්රහේශයන්හි බඩ ඉරිගු නිෂ්පාදන පේධතිය :
තිරසරභාවය පිළිබඳ ැටලු සෙ වැඩි දියුණු කිරීහේ අවස්ථා,
හමොනරා ල - හතළුල්ල රතුලූනු නිෂ්පාදන පේධතිහේ තිරසරභාවය,
ශ්රී ලංකාහේ ගිණිහකොනදි
වියළි කලාපහේ ප්රචලිත ආොර පේධතිවල තිරසරභාවය මුං,
රටකජු ො උක් හභෝ නිෂ්පාදනය ඇසුරින් අධයයනය කිරීම,
හ ෝලීය විචලයතා සෙ තිරසරභාවය පිළිබඳ ශ්රී ලංකාහේ හ ොවිජන පර්හේෂණ - ප්රතිපත්ති තාක්ෂණික අංශ නිහයෝජනය කරන පාර්ශවයන්හේ ධාරිතා සංවර්ධනය

පාරිසරික ො ජල සේපත් කළමනාකරණ අංශය විසින් ද ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙන ඇතුළු
කෘෂිකාර්මික ො ග්රාමීය සංවර්ධනයට අදාළ ප්රතිපත්ති සේපාදනයට අදාළ වන සමාජ - ආර්ථික පර්හේෂණ
05ක් 2017 වසහර්දී අවසන් කර එහි පර්හේෂණ වාර්තා ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතර එක්
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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පර්හේෂණයක් අවසන් කිරීමට සූදානමින් පවතී. ඒ අනුව පෙත සඳෙන් පර්හේෂණ අවසන් කර අදාළ
පර්හේෂණ වාර්තා ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.






ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන (2016 2018 ) පාදක සමීක්ෂණය,
මිනිස් ක්රියාකාරකේ නිසා ග්රාමීය වැේ හ ොඩවීමට ලක්වීම ො කෘෂිකර්මාන්තය හකහරහි එහි
බලපෑම,
ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකර්මාන්තය තුළ ජජව පළිහබෝධනාශක ො ජජව හපොහෙොර භාවිතා කිරීහේ
ො නිෂ්පාදනහේ විභවතා සෙ ැටලු,
කෘෂිකර්ම උපාධිධාරින් සෙ ඩිප්හලෝමාධාරීන් ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රයට
අවහශෝෂණය කර ැනීම පිළිබඳ අධයයනය : වර්තමාන තත්ත්වය සෙ බාධක,
ඒකාබේධ ජල සේපත් කළමනාකරණ සංකල්පය සංවර්ධනය කිරීම සඳො ශ්රී ලංකාහේ
හපෞරාණික ජල කළමනාකරණ ශිල්ප ක්රම ඇසුරින් උ ත ෙැකි පාඩේ,

ඉෙත සඳෙන් පර්හේෂණ වාර්තා ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර ශ්රී ලංකාහේ වියළි කලාපහේ හතෝරා ත්
හභෝ නිෂ්පාදන පේධතිවල හේශගුණික විපර්සායවලට ඔහරොත්තු දීහේ ෙැකියාව පිළිබඳ අධයයනය
අවසන් පියවහර් පවතී.
අහලවි ආොර ප්රතිපත්ති සෙ කෘෂි වයාපාර අංශය විසින් 2017 වර්ෂහේදී පෙත සඳෙන් සමාජ - ආර්ථික
පර්හේෂණ අවසන් කර එහි වාර්තා ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.




ශ්රී ලංකාහේ පලතුරු සෙ එළවළු සැපයුේ දාමවල ගුණාත්මක ො සුරක්ෂිතතා ැටලු පිළිබඳ
සමාහලෝචනය,
ශ්රී ලංකාහේ හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන : සමාජ - ආර්ථික විමර්ශනය,
ශ්රී ලංකාහේ වී අහලවිකරණහේදී පුේ ලික ො රාජය අංශහේ මැදිෙත්වීම පිළිබඳ වී හ ොවීන්හේ
වර්තමාන දැක්ම සෙ අනා ත දිශානතිය පිළිබඳ ඇ යීම,

මානව සේපත් ො ආයතනික සංවර්ධන අංශය විසින් 2017 වර්ෂහේදී හ ොවිජන සංවර්ධන
හදපාර්තහේන්තුව ඇතුළු රාජය ො රාජය හනොවන ආයතන සඳො විවිධ මාතෘකා යටහත් පුහුණු කිරීහේ
වැඩසටෙන් 09ක් පවත්වන ලදී. ඒ අනුව,










හ ොවිජන සංවිධාන සවිබල ැන්වීහේ පුහුණු වැඩසටෙන,
නිහරෝගී පරපුරක් සඳො කෘෂිකර්මය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටෙන,
ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙනට සම ාමීව හ ොවි නායකයින් සවිබල ැන්වීහේ පුහුණු
කරුවන් පුහුණු කිරීහේ වැඩසටෙන,
2017 දිලිඳුකමින් නිදෙස් කිරීහේ වර්ෂයට සම ාමීව හ ොවි කාන්තාව සවිබල ැන්වීහේ එක් දින
පුහුණු වැඩසටෙන,
සමාජ සජිවිකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටෙන,
කෘෂි වයාපාර ො අහලවි වයාප්ති භාවිතය පිළිබඳ හදදින වැඩමුළුව,
හපොලිතින් භාවිතය ො ඒ ආශ්රිත හයොදා ත ෙැකි විකල්ප ක්රම පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුව,
ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව,
නවක පර්හේෂකයින් සඳො මාර්හ ෝපහේශක වැඩමුළුව.

හමම වැඩමුළු සෙ වැඩසටෙන්වලට අමතරව හමම අංශය විසින් හවනත් ආයතන සඳො පුහුණු
විහශේෂඥතා සැපයීමට ද පියවර න්නා ලදී.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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අප ආයතනහේ පර්හේෂණ අංශ විසින් 2017 වර්ෂහේදී අවසන් කර ප්රකාශයට පත් කරන ලද ඉෙත
සඳෙන් සමාජ - ආර්ථික පර්හේෂණ සෙ ක්රියාත්මක කරන ලද පුහුණු වැඩසටෙන්වලට අතිහර්ක
වශහයන් 2017 වර්ෂහේදී පර්හේෂණ නිලධාරීන් විසින් පර්හේෂණ පත්රිකා 09ක් හේශීය ො ජාතයන්තර
වශහයන් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී.
හේශීය ො විහේශීය ප්රකාශන (ජර්නල් සෙ සඟරා) සඳො පර්හේෂකයින් විසින් ලිපි 02ක් සපයන ලද අතර
කමිටු, වැඩමුළු සෙ සමුළු සඳො පර්හේෂණ නිලධාරීන් සෙ හවනත් නිලධාරීන්හේ සෙභාගීත්වය අවස්ථා
11කදී සිදුව ඇත.
අප ආයතනහේ පර්හේෂණ නිලධාරීන් විසින් පුහුණු වැඩසටෙන් සඳො අවස්ථා හදකකදී සිය දායකත්වය
ලබා දී ඇත.
අප ආයතනහේ ප්රමුඛ් අරමුණ වන සමාජ - ආර්ථික පර්හේෂණ පැවැත්වීම සෙ පුහුණුකිරීේවලට අමතරව
සංඛ්යාන ො දත්ත සැලසුේ අංශය සෙ පුස්තකාලය විසින්ද පර්හේෂණ ො පුහුණු ක්හෂේත්රහේ සුවිහශේෂ
දායකත්වයක් 2017 වර්ෂහේදි ලබා දී ඇත.
පර්හේෂණ අංශ විසින් අවසන් කරන පර්හේෂණ වර්තා ඇතුළු ආයතනහේ සියලුම ප්රකාශනවල ව කීම
දරන්නා වූ ප්රකාශන ඒකකය විසින් 2017 වර්ෂහේදී,
ඉංග්රීසි භාෂාහවන් පර්හේෂණ වාර්තා 08ක්, සිංෙල භාෂාහවන් පර්හේෂණ වාර්තා 04ක්, කාර්ය පත්රිකා
03ක්, වැඩමුළු වාර්තා සටෙන් 01 ක් , වාර ප්රකාශන 02 ක් (ඉංග්රීසි සෙ දමිළ 01 බැගින්), සඟරා කලාප
04ක්, පුවත් ෙසුන් 05ක් (ඉංග්රීසි 02, සිංෙල 03) සෙ හවනත් ප්රකාශන 01ක් වශහයන් ප්රකාශයට පත්
කරන ලද අතර හවනත් දායකත්වයන් 04 ක් ලබා හදන ලදී.

හක්.ඩබ්ලිේ.ඊ කරලියේද
අධයක්ෂ

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්ති සෙ වයාපෘති ඇ යීේ අංශය
අවසන් කළ අධයයන
01.

ශ්රී ලංකාහේ එළවළු අහලවිකරණ ැටලු විසඳීම සඳො හ ොවීන්හේ අන්තර් ක්රියාකාරීත්ව
විභවතාව
සේබන්ධීකරණ නිලධාරී
මූලය ප්රභවය

:
:

ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.ආර් වික්රමසිංෙ
ඒකාබේධ අරමුදල්

විෂයපථය සෙ අරමුණු
ශ්රී ලංකාහේ එළවළු නිෂ්පාදන ක්හෂේත්රහේ එළවළු අහලවිය පිළිබඳ ප්රශ්න ප්රමුඛ් ස්ථානයක පවතිනුහේ
එළවළු වටිනාකේ දාමය අහලවිය ො හක්න්ද්ර තව පවතින බැවිනි. හ ොවීන්ට අඩු මිලක් හිමි කර හදමින්,
එළවළු අතිරික්තයක් නිෂ්පාදනය වීම එහිදී මූලිකව සාකච්ඡා වන ැටලුවකි. එළවළු සැපයුේ දාමහය
සිටින පාර්ශ්වකරුවන්හේ හවළඳපළ ආන්තිකය ඉෙළ දැමීම අරමුණු කර නිමින් එළවළු සැපයුේ දාමහේ
හවනස්කේ සිදු කළ ද හමහි හවනසක් සිදුවී හනොමැත.
එළවළු සැපයුේ දාමහේ මෑතක දී සිදු වූ හවනස්කේ වනුහේ එළවළු අපනයනය ඉෙළ යාහේ ප්රවණතාව ො
සුපිරි හවළදසැල් ජාලය එළවළු සැපයුේ දාමයට ඇතුළත් වීම යි. එළවළු සැපයුේ දාමය පුළුල් වීම ෙැර
සුපිරි හවළදසැල් සැපයුේ දාමයට ඇතුළත් වීම තුළින් එළවළු හ ොවීන්ට සිදු වූ විශාල හවනසක් නැත.
එබැවින්, එළවළු සැපයුේ දාමහේ සිදු වූ හමම හවනස්කේ එළවළු හවළදහපොළ ඉල්ලුම ො සැපයුම සමාන
වීම සඳො සෙය වන්හන් නැත. හමම තත්ත්වය තුළ කතපයාධිකාරය, එනේ මිල දී න්නන් කිහිප
හදහනක් විසින් මිල තීරණය කිරීම සිදු වී හ ොවීන්හේ ආර්ථික ැටලු වැඩි වීම සිදුහේ. හවළඳහපොළ
හතොරතුරු හිඟ වීම, හවළඳුන්ට ණය වීම ො අවිධිමත් හ ොවීන් වීම තුළ හ ොවියා හක්වල් කිරීහේ ෙැකියාව
දුර්වලව හ ොස් මිල භාර ැනීමට සිදු වී තිහබ්.
එළවළු අහලවිකරණ ැටලුවලට එක් විසඳුමක් හලස හපනී යන්හන් එළවළු අතිරික්ත නිෂ්පාදනය
පාලනය කිරීහමන් එළවළු ඉල්ලුම පවත්වා හ න යාම යි. එළවළු ව ාව පිළිබඳ හතොරතුරු පිළිබඳ
දැනුවත්භාවය පවත්වා ැනීම පිණිස එළවළු හ ොවීන් අතර සේබන්ධීකරණය ඇති කර ැනීහමන් සෑම
හ ොවිහයකුටම හවළදහපොළ හකොටස පවත්වා හ න යා ෙැකි ය. හ ොවීන් අතර සේබන්ධීකරණය පවත්වා
ැනීම සඳො එළවළු නිෂ්පාදනයට අදාළව හ ොවීන් විසින් අනු මනය කරන උපායමාර් පිළිබඳ
අවහබෝධය අතයාවශය හේ. ශ්රී ලංකාහේ එළවළු සැපයුේ දාමය ො අහලවිය පිළිබඳ අධයයන සිදු හකරී ඇති
නමුත් ශ්රී ලංකාහේ එළවළු හ ොවීන්හේ උපායමාර්ගික චර්යාව පිළිබඳ අධයනයක් සිදු හකරී හනොමැත.
එබැවින් හමම අධයනය එළවළු හ ොවීන්හේ උපාය මාර්ගික චර්යාව විමසා බැලීම, එම චර්යාවන්
ඇතිවීමට හෙේතුව, ඔවුන්හේ ක්රියාවන් සාමූහික ක්රියාවන්ට හවනස් කිරීහේ විභවතාව හසොයා බැලීම හමහි
අරමුණයි.
හමම අධයයනහේ ප්රධාන අරමුණ වන්හන් එළවළු නිෂ්පාදනය සෙ අහලවිකරණයට අදාළව එළවළු
හ ොවීන්හේ ක්රියාකාරීත්වය (උපාය මාර් ) ො ඒවාහයහි ැටලු අවහබෝධ කර ැනීම, ඒ අනුව ශ්රී
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
ලංකාහේ එළවළු අහලවිකරණ
ැහන්.

ැටලු විසඳීම සඳො හ ොවීන්හේ අන්තර් ක්රියාකාරීත්ව විභවතාව ෙඳුනා

පෙත සඳෙන් විහශේෂිත අරමුණු ක්රියාවට නැංවීහමන් ප්රධාන අරමුණ ඉටු කර නු ලැහබ්.
1.
2.
3.

එළවළු නිෂ්පාදනහේ දී සෙ අහලවිහේ දී එළවළු හ ොවීන් විසින් වර්තමානහේ
ක්රියාත්මක කරන උපක්රම සෙ එම ක්රියාමාර් තුළින් අත්වන ප්රතිලාභ හසොයා බැලීම.
එළවළු නිෂ්පාදනහේ දී සෙ අහලවිහේ දී එළවළු හ ොවීන් විසින් ක්රියාත්මක කරන එම
උපක්රම හතෝරා ැනීහේ නිර්ණායක ෙඳුනා ැනීම.
එළවළු අහලවිකරණහේ ැටලු විසඳීම සඳො හ ොවීන්හේ සාමුහික ක්රියාකාරීත්වයක්
සඳො ඇති විභවතාව හසොයා බැලීම.

හසොයා ැනීේ
යාපනය දිස්ත්රික්කහේ එළවළු වර් 15ක් ද නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කහේ එළවළු වර් ෙතක් ද ව ා කරනු
ලබයි. යාපනය දිස්ත්රික්කහේ හබොහෙොමයක් හ ොවීහු බීට්රූට්, කැරට්, හ ෝවා වැනි එළවළු වර් හමන්ම
මෑකරල්, වේබටු, කරවිල, බණ්ඩක්කා, වට්ටක්කා, පහතෝල සෙ පිපිඥ්ඥා වැනි හේශීය එළවළු වර් ද ව ා
කරති. නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කහේ හබොහෙොමයක් හ ොවීහු කැරට්, ලීක්ස්, හ ෝවා, බීට්රූට්, තක්කාලි සෙ
වේබටු වැනි එළවළු ව ා කරති. යාපනය දිස්ත්රික්කහේ එක් හ ොවිහයකු විසින් සෑම හබෝ යක් සඳො ම
හවන්කළ භූමි ප්රමාණය නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කහේ හ ොවිහයකු විසින් හවන් කළ භූමි ප්රමාණයට වඩා විශාල
හේ. එයට හෙේතුව වන්හන් නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කහේ හ ොවීන්ට වඩා භූමි ප්රමාණය අතින් විශාල, එහමන් ම
පැවරිය ෙැකි ඉඩේ යාපනය හ ොවීන් සතු වීම යි.
යාපනය දිස්ත්රික්කහේ හබොහෙොමයක් හ ොවීහු තර කාරී මිලට එළවළු අහලවි වීම සිදුවන හපොදු
හවළඳහපොහළහි තම නිෂ්පාදන අහලවි කර න්නා අතර නුවරඑළිහේ එළවළු විකිණීම හබොහෙෝ විට
සිදුකරනුහේ හ ොවිහපොහළහිමය. දිස්ත්රික්ක හදහක් බහුතරයක් හ ොවීහු හවහළඳුන් නියම කරන මිලට
විකිණීම කරති. එබැවින් හමම දිස්ත්රික්ක හදහකහි ම එළවළු හවළඳහපොළ ක්රහේකාධිකාරී හෙෝ
කතිපයාධිකාරී හෙෝ හවයි.
සේමුඛ් සාකච්ඡාවට ලක් වූ හ ොවීන් සතුව 1,2,3 සෙ 4 වශහයන් උපක්රම 4ක් විය. යාපනහේ
දිස්ත්රික්කහේ සේමුඛ් සාකච්ඡාවට ලක් වූ හ ොවීන් බහුතරයක් (39.47%) හදවන උපක්රමය වන වසරකට
එළවළු හදකක් ව ා කිරීහේ ක්රමය භාවිතා කර තිබුණි. ඒ හවනුහවන් දළ වශහයන් රුපියල් 364,740 ක්
වැය කළ යුතු විය. හදවන උපක්රමය සඳො දළ වශහයන් වසරකට රුපියල් 364,740/- ක් වැය කළ යුතු
විය. 1 ,3 සෙ 4 වන උපක්රම සඳො පිළිහවළින් වසරකට රුපියල් 456,913/- , රුපියල් 419,150/- සෙ
රු.564,230/-ක් වශහයන් වැය හේ. යාපනය දිස්ත්රික්කහේ සේමුඛ් පරීක්ෂණයට ලක් වූ සෑම
හ ොවිහයකුම ප්රමුඛ් උපක්රමයක් භාවිතා කර ඇති අතර ඔවුන් විසින් භාවිතා කළ උපක්රම ‘නාෂ්
සමතුලිතතව’ පවතී.
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කහේ සමාන සංඛ්යාවක් හ ොවීහු හදවන උපක්රමහයහි සෙ 3වන උපක්රමය හවන්
හවන්ව භාවිතා කරති. සේමුඛ් පරීක්ෂණයට ලක් කළ හ ොවීන්හ න් හදවන උපක්රමය භාවිතා කරන
හ ොවීන් ප්රතිශතය 39.56%ක් වන අතර 3 වන උපක්රමය භාවිතා කරන පිරිස 41.76%ක ප්රතිශතයකි. පළමු
උපක්රමය සඳො දළ වියදම රු.131,319/-ක් වන අතර හදවන උපක්රමය සඳො රු.146,478/-ක් ද තුන්වන
උපක්රමය සඳො රු.255,820/-ක් ද සිේවන උපක්රමය සඳො රු.15,100/-ක් වශහයනි. නුවරඑළිය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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දිස්ත්රික්කහේ සේමුඛ් පරීක්ෂණයට ලක් වූ සෑම හ ොවිහයකු ම එක් ප්රමුඛ් උපක්රමයක නිරතව සිටි අතර
දැනට පවතින එළවළු නිෂ්පාදන උපක්රමය හවනස් කිරීමට ඔවුහු හනොහපළඹුණ ෙ.
අහනක් එළවළු හ ොවීන්හේ උපක්රමයට අනුව තමන්හේ උපක්රම හවනස් කිරීමට කිසිම හ ොවිහයකු හයොමු
හනොහේ. එම නිසා හ ොවීන්හේ උපක්රම ‘නාෂ් සමතුලිතව’ පවතී. සේමුඛ් සාකච්ඡාවට ලක්කළ බහුතරයක්
හ ොවීහු එළවළු නිෂ්පාදනය සෙ අහලවිය සේබන්ධහයන් සාමූහිකව කටයුතු හනොකරති.
තම එළවළු ව ාව වයාප්ත කර ැනීමට අවශය හ ොවීන් ලාභය උපරිම කර ැනීම පිණිස ඉඩේ බේදට
හ න එළවළු ව ා කරති. හ ොවීන් විශාල ප්රහේශයක එළවළු ව ා කරන විට හ ොවීන් වැඩිහයන්
ආහයෝජනය කිරීමට හපළහඹති. ණය පෙසුකේ ද පැවතීම හෙේතුහවන් විශාල ප්රහේශයක එළවළු ව ා
කිරීහමන් වැඩි ලාභ උපයා ැනීමට හ ොවීහු හපළහඹති.
සේමුඛ් සාකච්ඡාවට ලක් වූ සමෙර හ ොවීහු එළවළු වැවීම පිළිබඳ තීරණ ැනීහේ දී අහනකුත් එළවළු
හ ොවීන්හේ එළවළු ව ාවන් පිළිබඳ සලකා බලන බව පැවසූෙ. එළවළු හ ොවීන්ට එළවළු ව ා කිරීම ො
අහලවිය පිළිබඳ ඉෙත ැටලුවලට අදාළ හතොරතුරු හුවමාරු කර ැනීහමන් විසඳා ත ෙැකිය. සංවිධානය
වීම පිණිස ඇති බාධක දුරු වන විට හ ොවීන්හේ සාමුහික ක්රියාකාරීත්වයක් ඇති කර ත ෙැකි ය.

නිර්හේශය
දිස්ත්රික්ක හදහක් ම එළවළු හ ොවීන්හේ නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය එක් අවුරුේදක දී පමණක් සලකා ඇති නිසා
එය නිශ්චිත ක්රියාවක සමතුලිතතාවකි. අවුරුදු ණනාවක් පුරා සිදුවන ක්රියාවක් හසේ සැලකුහේ නේ
(නිශ්චිත හනොවන තත්ත්වයක්) සමතුලිතතාව හවනස් විය ෙැකිය.

සිදු කරමින් පවතින අධයයන
1.

ශ්රී ලංකාහේ හ වතු තුළ පලතුරු ව ාව හකහරහි බලපාන සාධක පිළිබඳ අධයයනය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

මූලය ප්රභවය

:

යු.ඩී.ආර් උදාරි
ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.ආර් වික්රමසිංෙ
එේ.ඩී.ඩී. හපහර්රා
ඒකාබේධ අරමුදල්

සේබන්ධීකාරක
සොය පර්හේෂක
සොය පර්හේෂිකා

විෂයපථය සෙ අරමුණු
‘ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙන 2016-2018’ යටහත් පලතුරු නිෂ්පාදනය ඉෙළ නැංවීම සෙ හ වතු
ව ාව ප්රචලිත කිරීම ප්රමුඛ් ක්හෂේත්රයක් හලස ෙඳුනාහ න ඇත. ෘෙ ඒකක සෙ හ වතු හයොදා හ න
පලතුරු ව ාවට අදාළව සිදු කර ඇති සමාජ, ආර්ථික පර්හේෂණ සීමිත හේ. එහමන් ම හ වතු තුළ
පලතුරු ව ාව වැඩිදියුණු කිරීහේ වැඩසටෙන් සැලසුේ කිරීහේ දී ො ක්රියාත්මක කිරීහේ දී ඒ සඳො
බලපාන සමාජ - ආර්ථික සාධක සෙ ෘෙ ඒකක ඒ හකහරහි දක්වන අවහබෝධය පිළිබඳ දැනුවත් වීම
තුළින් ඒවා සාර්ථක කර ත ෙැක. හේ හෙේතුහවන් හ වතු තුළ පලතුරු ව ාව ප්රචලිත කිරීමට බලපාන
සමාජ ආර්ථික සාධක නිර්ණය කිරීම සඳො හමම අධයයනය ශ්රී ලංකාහේ හේශගුණික කලාප තුහනහි ම
(හතත් කලාපය, වියළි කලාපය, අතරමැදි කලාපය) ක්රියාත්මක කරන ලදි.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
ප්රධාන අරමුණ
හ වතු තුළ පලතුරු ව ාව වැඩිදියුණු කිරීම හකහරහි සාධක ෙඳුනා ැනීම ො ඒ මගින් හ වතු තුළ
පලතුරු ව ාව වයාප්ති කිරීම සඳො අවශය උපාය මාර් ඉදිරිපත් කිරීම.

හසසු අරමුණු





දැනට හ වතු තුළ පවත්නා පලතුරු ව ාව සෙ නිෂ්පාදනය ෙඳුනා ැනීම
හ වතු තුළ පලතුරු ව ාව සඳො ඇති ෙැකියාවන් සෙ බාධක ෙඳුනා ැනීම
හ වතු තුළ පලතුරු ව ාව හකහරහි බලපාන සමාජ, ආර්ථික සාධක ෙඳුනා ැනීම
හ වතු තුළ පලතුරු ව ාව ප්රචලිත කිරීමට අදාළ ප්රතිපත්ති සේපාදනයට අවශය නිර්හේශ ලබා දීම

වර්තමාන ප්ර තිය
හමහි දී දත්ත රැස් කිරීම විධිමත් ප්රශ්නාවලී සමීක්ෂණ, කණ්ඩායේ සාකච්ඡා සෙ ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන්
සමඟ කරන ලද සේමුඛ් සාකච්ඡා යන ක්රමහේදයන් භාවිතා කරමින් සිදු කරන ලදි. හමම අධයයනය ෘෙ
ඒකක 1517ක් හයොදා නිමින් දිස්ත්රික්ක 17ක සිදු කරන ලදි. දත්ත විශ්හල්ෂණය සෙ වාර්තාව සකස්
කිරීම සිදු කරමින් පවතී. හමම වයාපෘතිය 2017 වර්ෂහේ හපබරවාරි මස ආරේභ වූ අතර 2018 වර්ෂහේ
සැප්තැේබර් මස වන විට අවසන් කිරීමට අහප්ක්ෂිත ය.

2.

ආොර සුරක්ෂිතතාවය සඳො පාරේපරික දැනුහමහි වැද ත්කම: හබෝ
අදාළව
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

ආර්.එල්.එන් ජයතිස්ස
ඒ.හක්.ඒ දිසානායක
දිලිනි හපහර්රා
එස්.ලූර්දු
එස්.හිටිොමු

මූලය ප්රභවය

:

ඒකාබේධ අරමුදල්

ව ා කිරීමට

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා

විෂයපථය සෙ අරමුණු
පාරේපරික දැනුම යනු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය පිරිවැය සූක්ෂම සෙ තිරසාර අන්දමින් සිදු කිරීමට හයොදා
ත ෙැකි වටිනා ජාතික සේපතකි. එබැවින් විදයා ො තාක්ෂණික ක්රමහේද තුළින් හමන් ම පාරේපරික
දැනුම භාවිතය ද සංකලනය වූ ප්රහේශයක් භාවිතා කිරීම මගින් ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකර්මාන්තය තිරසාර
සංවර්ධනයක් කරා මන් කිරීමට ෙැකිවනු ඇත.
‘ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙන 2016-2018’ තුළින් ද වත්මන් රජය අහප්ක්ෂා කරනුහේ නූතන
කෘෂිකර්මාන්තය තුළ සේප්රදායික දැනුම සෙ භාවිතාවන් ප්රහයෝජනයට ැනීමට යි. එබැවින් හ ොවීන් අතර
හශේෂව පවත්නා පාරේපරික දැනුම හසොයා බැලීම, එම භාවිතාවන් හකතරේ දුරට ප්රහයෝජනයට හ න
තිහබ් ද, ඒවාහයහි ආර්ථික වටිනාකම හකබඳු ද යන්න හසොයා බැලීම ඉතා වැද ත් ය. එහි ප්රතිඵලයක්
හලස හමම අධයයනහයන් මූලික වශහයන් අවධානය හයොමු කර ඇත්හත් හබෝ ව ාහේ දී පාරේපරික
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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දැනුම භාවිතා කිරීහේ වැද ත්කම ෙඳුනා ැනීම වන අතර එහි හසොයා ැනීේ ප්රතිපත්ති සේපාදකයින් ෙට
තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයක් ශ්රී ලංකාහේ බිහි කිරීමට ඉවෙල් වනු ඇත.
හමම අධයයනහේ අරමුණු වන්හන්,





හබෝ ව ා කිරීහේ දි දැනට පවතින පාරේපරික දැනුම ෙඳුනා ැනීම
පාරේපරික දැනුම භාවිතා කිරීහේ දී පවතින බාධා සෙ ැටලු ෙඳුනා ැනීම
හබෝ ව ාවට අදාළව පාරේපරික දැනුම භාවිතා කිරීහේ බලපෑම තක්හසේරු කිරීම
හබෝ ව ා කිරීහේ දී පාරේපරික දැනුම භාවිතා කිරීම පිළිබඳ ප්රතිපත්තිමය නිර්හේශ සැපයීම

හමම අධයයනයට අදාළව දිස්ත්රික්ක 13ක් නිහයෝජනය වන පරිදි දත්ත එක්රැස් කිරීම දැනට සිදු කර තිහබ්.
හජයේෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරී ආර්.එල්.එන් ජයතිස්ස මෙතාහේ සේබන්ධීකරණහයන් සිදු කරන හමම
පර්හේෂණ සම පර්හේෂකයින් හලසින් හජයේෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරිනියන් වන සුසිලා ලූර්දූ, සා රිකා
හිටිොමු ද පර්හේෂණ නිලධාරීන් වන අමල් දිසානායක, දිලිනි හපහර්රා ද කටයුතු කරති.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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02

කෘෂිසේපත් කළමනාකරණ අංශය
අවසන් කළ අධයයන
1. ශ්රී ලංකාහේ ගිනිහකොන දි වියලි කලාපීය බඩඉරිඟු ව ාහේ තිරසරබාවය ආශ්රිත
වැඩි දියුණු කිරීහේ අවස්ථා

ැටලු ො

පර්හේෂණ සේබන්ධීකාරක

: පී. ආර්. වීරක්හකොඩි

මුලය ප්රභවය

: භාණ්ඩා ාර අරමුදල සෙ හ ෝලීය විචලතා පර්හේෂණ පිළිබඳ
ආසියානු-පැසිෆික් ජාලය

විෂයපථය සෙ අරමුණු

පසුගිය දශකය තුළ ශ්රී ලංකාහේ බඩඉරිඟු ව ාහේ අහලවි මිල, ව ා අක්කරයකින් උපයා න්නා
ආදායම හමන්ම ශුේධ ලාභය ඉෙළ යමින් පවතී. ව ාහේ ආර්ථික ශකයතාව ඉන් මය වුව ද
හබෝ ප්රවර්ධන වැඩසටෙන් මඟින් අහප්ක්ෂිත ඉලක්ක හවත ළඟා වීම අතින් ඉෙළ ප්ර තියක්
අත්කර ත හනොෙැකි වීම තුළ එම ව ාහේ තිරසරභාවය අභිහයෝ යට ලක් වී තිහබ්. එම
අභිහයෝ ය ආශ්රිත සමාජයීය, ආර්ථික ො පාරිසරික මානයන් විමසුමට ලක් කිරීහේ අවශයතාව
මත ව ාහේ තිරසරභාවය ඇ යීම, ඒ ආශ්රිත ැටලු ෙඳුනා ැනීම ො ඒවා නිරාකරණය කිරීහේ
විකල්ප ඉදිරිපත් කිරීම ඔස්හසේ ව ාහේ සමස්ත තිරසරභාවය ඉෙළ නැංවීම සඳො නි මන ො
නිර්හේශ ඉදිරිපත් කිරීහේ අරමුණ සහිතව අේනිදි වියළි කලාපය ආශ්රිතව හමම අධයයනය
දියත් කරන ලදි.
හසොයා ැනීේ, නිර්හේශ ො නි මන
ජල හිඟය, බීජ සෙ හපොහෙොර මිල අධික වීම, ව ා ණය පියවීහේ අපෙසුතා, වන අලි තර්ජනය, පළිහබෝධ
වයාප්තිය, අහනකුත් වන සත්ත්ව ොනි, ඉඩේ අයිතිය පිළිබඳ ැටලු ො ශ්රම හිඟය බඩඉරිඟු ව ාහේ ප්රධාන
ැටලු හේ. නිර්හේශිත ව ා ක්රම අනු මනය කිරීම ද අවම මට්ටමක පවතී. එබැවින් ඉෙළ අස්වනු
විභවයක් සහිත විහේශික හදේහුේ ප්රහේද බහුලව ව ා කරන නමුත් ක්හෂේත්ර මට්ටහේදී ඉෙළ අස්වනු
මට්ටේ හවත ළඟා වන්නට හ ොවීන් අසමත් වී ඇති බව අධයයනහයන් තෙවුරු හේ.
ව ාහේ තිරසරභාවය ඇ යීහේ මිනුේ දණ්ඩ වශහයන් භාවිත කරන ලේහේ ‘හ ොවිපළ තිරසර දර්ශක’
අ ය යි (Farm Sustainability Index). එය ව ාහේ සමාජයීය, ආර්ථික ො පාරිසරික යන මානයන්
ඇසුහරන් හ ොඩනඟන ලේදකි. හ ොවීන්හේ තක්හසේරුව අනුව අහප්ක්ෂිත අස්වනු හනළා ැනීමට එහරහි
වන ප්රධාන සාධකය හේශගුණික විචලතාවන් ය. සත්ත්ව ොනි ො හරෝ පළිහබෝධ ොනි ද ඊට දායක හේ.
ඒවා හබොහෙෝ විට හ ොවියාහේ පාලනහයන් බැෙැර ය. එබැවින් වැඩි ආදායමක් උපයා ැනීම සඳො
හ ොවියාට පවතින හෙොඳම විකල්පය වැඩි වපසරියක ව ා කිරීමයි. පවුහල් ශ්රමයට මූලය පිරිවැය එක්
හනොකළ විට බඩ ඉරිඟු ව ාහවන් වැඩි ලාභයක් උපයා ත ෙැකි බවට ද අධයයනහයන් තතු හෙළිහේ. එය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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ද, වැඩි වපසරියක ව ා කිරීමට තවත් හෙේතුවකි. ඒ අනුව, ව ාහේ ආර්ථික තිරසරබව ඉෙළ මට්ටමක
හනො පවතී. අහනකුත් අතිහර්ක හබෝ වලට සාහප්ක්ෂව බීජවල ගුණාත්මකභාවය ඉෙළ මට්ටමක පැවතීම,
තරඟකාරී හවළඳපළක් පැවතීම ො පවුහල් ආදායමට ඉෙළ දායකත්වයක් ලබා දීම හමන්ම රැකියා අවස්ථා
සපයන ව ාවක් වශහයන් බඩඉරිඟු ව ාහේ සමාජයීය පිළි ැනීම ඉෙළ මට්ටමක පවතී. එහසේ වුව ද, කෘෂි
රසායනික භාවිතය ආශ්රිත පරිසර දූෂණය ව ාහේ පාරිසරික තිරසරභාවය නිහශේධනය කරයි. ඒ අනුව,
ව ාහේ හ ොවිපළ තිරසර දර්ශකය අඩු අ යක පවතී. ඊට හෙේතු පාදක වූ ආර්ථික, පාරිසරික ො සමාජයීය
ැටලු නිරාකරණය හකොට ව ාහේ සමස්ත තිරසරභාවය ඉෙළ නැංවීමට අවශය ප්රතිපත්තිමය, ආයතනික
ො තාක්ෂණික මැදිෙත්වීේ පිළිබඳ හයෝජනා අධයයන වාර්තාහේ අන්තර් ත හේ.

2. හමොණරා ල-හතළුල්ල රතුලූණු නිෂ්පාදන පේධතිහේ තිරසරභාවය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

: එේ.ඩී. සුසිලා ලූර්දු
පී.ආර්. වීරක්හකොඩි
එස්. ඈපාසිංෙ

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂක

මුලය ප්රභවය

: භාණ්ඩා ාර අරමුදල සෙ හ ෝලීය විචලතා පර්හේෂණ පිළිබඳ
ආසියානු-පැසිෆික් ජාලය

විෂයපථය සෙ අරමුණු
හ ෝලීය හේශගුණික විපර්යාස අභියස ආොර අතින් සුරක්ෂිතවීම සඳොත් ප්රජාවහේ ජීවන තත්ත්වය
උසස් තලයකට රැහ න යාම සඳොත් කෘෂිකාර්මික තිරසරභාවය තෙවුරුකිරීම අතයවශය හේ. ඒ සඳො
ඕනම කෘෂි නිෂ්පාදන පේධතියක තිරසරභාවය තීරණය හකහරන සමාජ, ආර්ථික ො පාරිසරික මානයන්
පිළිබඳ අවහබෝධ කර ත යුතුය. ඒ අනුව ‘ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන 2016-2018’ තුළ
නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවය ඉෙළ නැංවීමට අරමුණු කර ඇති ක්හෂේත්ර හබෝ අතරින් හමොණරා ල
දිස්ත්රික්කහේ ‘පුංචි යාපනය’ හලස ප්රචලිත හතළුල්ල ප්රහේශහේ වයාප්ත වී ඇති රතුලූණු ව ාහේ
තිරසරභාවය පිළිබඳ ැටලු ෙඳුනා නිමින් එම ව ා පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට සුදුසු හයෝජනා ඉදිරිපත්
කිරීම හමම අධයයනහේ ප්රධාන ඉලක්කය විය. අවම තිරසරභාවය බින්ඳුව ො එහි උපරිම අ ය එක වන
පරිදි රතුලූණු ව ාහේ සමාජ, පාරිසරික ො ආර්ථික පැතිකඩයන් ඔස්හසේ හ ොඩන න ලද දර්ශක ඇසුහරන්
තිරසරභාවය මැන බැලීම හමම අධයනහේ ක්රමහේදය විය.
අධයයනහේ හසොයා ැනීේ
1980-90 දශකයන් හි ශ්රී ලංකාහේ පැවති යුධමය වාතාවරණය හෙේතුහවන් උතුරු පළාහත් රතුලූණු ව ාව
බිඳවැටීමත් සම හතළුල්ල වරණය නැමැති රතුලූණු ප්රහේදය ව ා කිරීහමන් හවළඳපළ තුළ රතුලුණූ
නිෂ්පාදනය සදො කැපී හපහනන දායකත්වයක් සැපයීමට අධයයන ප්රහේශය සමත් විය. එය ප්රහේශහේ
වැසියන්ට ප්රධාන ජීවහනෝපායක් වන්නට ද සමත් විය. එම ව ා පේධතිහේ තිරසරභාවය මැන බැලීහේ
විශ්හල්ෂණය අනුව වර්තමානය වන විටත් වැඩි ශ්රම භාවිතයක් සහිත හ ොවි පවුහල් ො අවට සමාජහේ
ජනතාවට රැකියා සපයන ව ා පේධතියක් හලස රතුලූණු ව ාව සමාජයීය වශහයන් ඉෙළ පිළි ැනීමක්
අත්කර හ න ඇත (සමාජ තිරසරභාවය පිළිබඳ දර්ශක අ ය 0.448). එනමුත්, අධික කෘෂිරසායන
භාවිතය හෙේතුහවන් එය පාරිසරික තිරසරභාවය අතින් පෙළ මට්ටමකට (-0.337) වැටී තිහබ්. රතුලූණු
ව ාහවන් ලබන ශුේධ ආදායම වර්තමානය වන විට ඉතා අවම විමත්, හවළඳපළ තුළ තරඟකාරී හලස
ෙැසිරීහේ අවකාශය ගිලිහී යාමත්, ශ්රමය ො හයදවුේ පිරිවැය ඉෙළ යෑහමන් අහනකුත් හභෝ වලට
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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සාහප්ක්ෂව පවුහල් ආදායමට ලැහබන දායකත්වය පෙළ යෑමත් හෙේතුහවන් ආර්ථික වශහයන්ද රතුලූණු
ව ා පේධතිහේ තිරසරභාවය අඩු මට්ටමක (0.223) පවතී. හේ අනුව රතුලූණූ පේධතිහේ සමස්ත
තිරසරභාවය පිළිබඳ දර්ශක අ ය හීන වී ඇති අතර (0.123) වර්තමානය වනවිට රතුලූණු ව ාව හ ොවි
ප්රජාවහේ ජීවහනෝපායන් අතරින් බැෙැර හවමින් පවතී.
නිර්හේශ ො නි මන
විහශේෂහයන් ඉතා අවම මට්ටමක පවතින ශුේධ ලාභය ඉෙළ නැංවීම උහදසා ඵලදායිතාවය ඉෙළ නැංවීම,
ප්රධාන ැටලුවක් හලස ෙඳුනාහ න ජල හිඟයට පිළියේ හලස ජල කළමනාකරණ ක්රමහේදයක් හවත
හ ොවි ජනතාව අනුහුරු කරවීම, හවළඳපල ඉල්ලුම වැඩි ප්රහේද ප්රචලිත කිරීම, පාංශු සඵලතයතා
කළමනාකරණය ඔස්හසේ ආර්ථික වශහයන්ද කෘෂි රසායනික භාවිතය ප්රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වා ැනීම
ඔස්හසේ පාරිසරික වශහයන් ද ව ා පේධතිහේ තිරසරභාවය ඉෙළ නැංවීම අධයයනය මගින් නිර්හේශ
හකහර්. තවද ඉෙත දැක්වූ සමාජ, පාරිසරික ො ආර්ථික තිරසරභාවය පිළිබඳ අ යන් තීරණය හකහරහි
බලපාන ලද සාධක හකහරහි අවධානය හයොමු කරමින් අධයයන ප්රහේශය තුළ රතුලූණු ව ාව ප්රවර්ධනය
කිරීම උහදසා පියවර ැනීම හයෝ ය හේ.

3. ශ්රී ලංකාහේ ගිණිහකොණ දි වියළි කලාපහේ ප්රචලිත ආොර පේධතිවල තිරසරභාවය මුං,
රටකජු ො උක් හබෝ නිෂ්පාදනය ඇසුහරන් අධයයනය කිරීම
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

ප්රසන්න විහේසිංෙ
රසිකා විහේසිංෙ
චින්තක ජයසූරිය
එස්.හක්. කුමාර

මූලය ප්රභවය

:

ඒකාබේධ අරමුදල

සේබන්ධීකරණ නිලධාරී
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක

විෂයපථය සෙ අරමුණු
හමම අධයයනය මඟින් ගිණිහකොණදි වියළි කලාපහේ ප්රචලිත හබෝ පේධතිවල තිරසර මට්ටම
ෙදුනා ැනීමට උත්සෙ දරනු ලබයි. හබෝ පේධතිවල ආර්ථික, සමාජීය ො පාරිසරික තිරසරභාවීය
මානයන් අනාවරණය කිරීම හමම අධයයනහේ ප්රධාන අරමුණ හේ. විහශේෂිත අරමුණ වුහේ මූලයමය
ලාභදායිත්වය තක්හසේරු කිරීම, හබෝ ව ාහේ පාරිසරික ප්රතිවිපාක අවහබෝධ කර ැනීම, සමාජීය
පිළි තෙැකිභාවය ෙදුනා ැනීම සෙ සමාජ, ආර්ථික, පාරිසරික තිරසරභාවය ො හබෝ ව ා පේධතිවල
සමස්ත තිරසරභාවය තක්හසේරු කිරීමයි.
ප්රධාන හසොයා ැනීේ
1.

හබෝ වල සමස්ත තිරසරභාව දර්ශකය අනුව උක් නිෂ්පාදන පේධතිය (0.15), රටකජු
නිෂ්පාදන පේධතිය (0.14) ො මුං ව ා පේධතිය (0.09) "අවම තිරසරභව" යන මට්ටහේ
(හමම අධයයනහේ භාවිත ප්රතිපත්ති නයාය අනුව) පවතියි.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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2.

හමම හබෝ පේධති තුන අතර උක් ව ා පේධතිය සමාජ ො ආර්ථික තිරසරභව අනුව
ඉෙළ වන අතර පාරිසර හිතකාමිභව අනුව රටකජු ව ා පේධතිය ඉෙළ හේ.

3.

සලකා බලන ලද හබෝ නිෂ්පාදන පේධති තුහන්ම සමස්ථ තිරසරභාවීය දර්ශකය සඳො
අනිකුත් උප දර්ශකවලට සාහප්ක්ෂව සමාජ තිරසරභාවය ඉෙළ දායකත්වයක් දක්වා ඇති
අතර සමාජ තිරසරභාවය වැඩි වීම සඳො හවළදපළ තර කාරිත්වය (ලාභ හෙෝ පාඩු
හනොලබන මිල ො සතය මිල අතර හවනස) ප්රධාන වශහයන් වැඩි දායකත්වයක් දක්වා
ඇත.

4.

පාරිසරික තිරසරභාවීය දර්ශකහේ වැඩිම දායකත්වයක් දක්වා ඇති විචලය වන්හන්
රසායනික හපොහෙොර භාවිතය (රසායනික හපොහෙොර භාවිතහේ බරපතළකම) හේ.

5.

ආර්ථික තිරසරභාවීය දර්ශකය සඳො "සාහප්ක්ෂ ආර්ථික වැද ත්කම" (හබෝ
නිෂ්පාදනහයන් මුළු පවුහල් ආදයමට දක්වන දායකත්වය) ඉෙළ දායකත්වයක් හතෝරා ත්
විචලයයන් අතරින් දක්වා ඇත.

6.

අේපාර සෙ හමොනරා ල රටකජු හබෝ නිෂ්පාදන පේධති අතර හෙෝ ෙේබන්හතොට සෙ
හමොනරා ල මුං හබෝ ව ා පේධති අතර සැලකියයුතු හවනසක් හනොමැති බව
නිරීක්ෂණය විය.

නිර්හේශ
1.

හ ොවි ප්රජාව අතර යෙපත් ආර්ථික මට්ටමක් තෙවුරු කිරීම සඳො හබෝ නිෂ්පාදන පේධති
සියල්හලම සමස්ත තිරසරභාවය ඉෙළ දැමිය යුතු හේ.

2.

ඒ අනුව ආර්ථික තිරසරභාවය ඉෙළ නැංවීම සඳො හබෝ
වැඩිකිරීම මගින් ලාභදායිත්වය වැඩි කිරීම;

පේධතිවල ඵලදායිතාවය

a)

රටකජු ො මුං හබෝ වල ඉෙළ අස්වැන්නක් ලබා ැනීහේ විභවයක් සහිත ගුණාත්මක
තත්ත්වහයන් යුත් බීජවල සුලභතාවය ගිණිහකොණදි කලාපහේ වැඩි කිරීම.
b) උක් ව ාහේ දී ඉෙළ අස්වැන්නක් හමන්ම වැඩි අස්වනු වාර ණනක් ලබා ත ෙැකි
නව ප්රහේද ෙඳුන්වාදීම.
3.

හබෝ ව ා පේධතිවල සමාජ තිරසරභාවය පවුහල් ශ්රම ඒකකයක් හවනුහවන් ලැහබන
ශුේධ ප්රතිලාභය ඉෙල නැංවීම මගින් වැඩි කිරීම;
a)

අස්වනු හනළීම යන්ත්රාණුසාරහයන් සිදු කිරීම සඳො අස්වැන්න එකවර හනළා ත
ෙැකි ප්රහේදයක් ෙඳුන්වාදීම සෙ අස්වනු හනළීහේ සුදුසු යන්හත්රෝපකරණ සංවර්ධනය
කිරීම.
b) අස්වනු හනළීම ො සැකසීම (කරල් සෙ බීජ හවන්කිරීම) සඳො සුදුසු
යන්හත්රෝපකරණ රටකජු ො මුං හබෝ වලට ෙදුන්වාදීම
c) උක් අස්වනු හනළීම සඳො පවතින භූමි තත්ත්වයන්ට
ැළහපන සුදුසු
යන්හත්රෝපකරණ ෙඳුන්වාදීම.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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d) හමම කලාපහේ හබෝ ආරක්ෂණය සඳො වැය කරන ශ්රමය අඩු කර ැනීමට
හ ොවිපළ මට්ටහමන් හෙෝ කලාපීය මට්ටහමන් විදුලි වැට (වනඅලි සඳො)
ඉදිකර ැනීම සඳො අවශය සෙය ලබාදීම.
4.

රටකජු ො මුං හබෝ ව ා පේධතිවල ලාභදායිත්වය වැඩිකිරීම සඳො;
a)

රටකජු ව ාහේ ඉෙල ලාභදායිත්වයක් ලබා ත ෙැකි විහශේෂ හවළදපළ ඉල්ලුමක්
ඇති ප්රහේද ප්රචලිත කිරීම (උදා. - ප්රමාණහයන් විශාල රටකජු (Jumbo peanut)
ප්රහේද)
b) රටකජු ො මුං ව ාකරන හ ොවින් ෙට අවශය තාක්ෂණික ො යටිතල පෙසුකේ ලබා
හදමින් ඔවුන් අ ය එකතු කිරීහේ නිෂ්පාදන හවත හයොමු කිරීමට දිරි ැන්වීම.

4. හ ෝලීය විචලතා සෙ තිරසාරභාවය පිළිබඳ ශ්රී ලංකාහේ හ ොවිජන පර්හේෂණ-ප්රතිපත්තිතාක්ෂණික අංශ නිහයෝජනය කරන පාර්ශ්වයන්හේ ධාරිතා සංවර්ධනය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

: හර්ණුකා වීරක්හකොඩි
ශයාමිනී හක් කුමාර
එස්. ඈපාසිංෙ
ප්රසන්න විහේසිංෙ
රසිකා විහේසිංෙ
සුසිලා ලූර්දු
චින්තක ජයසූරිය

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂිකා
සම පර්හේෂක

මූලය ප්රභවය

: හ ෝලීය විපර්යාස පර්හේෂණ සඳො වූ ආසියානු පැසිෆික් ජාලය
(APN)

හ ොවිකටයුතු ක්හෂේත්රහේ පර්හේෂණ, ප්රතිපත්ති ො තාක්ෂණික අංශ නිහයෝජනය කරන පර්හේෂකයන්,
ප්රතිපත්ති සේපාදකයන්, වයාප්තිකාරකයන් ො හ ොවීන් අතර කෘෂිකාර්මික තිරසරභාවය පිළිබද දැනුම
ප්රවර්ධනය කිරීම හමම වයාපෘතිහේ අරමුණ විය. හ ෝලීය විචලතා පර්හේෂණ පිළිබඳ ආසියානු-පැසිෆික්
ජාලහේ මූලය අනුග්රෙය ඇතුව දියත් කළ හමම ධාරිතා සංවර්ධන ප්රයත්නය ඔස්හසේ ඉෙත දැක් වූ
පාර්ශ්වකරුවන්හේ කෘෂිකාර්මික තිරසරභාවය පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීම උහදසා වැඩමුළු ො පුහුණු
වැඩසටෙන් මාලාවක් පවත්වන ලදි. හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණුකිරීහේ
ආයතනහේ පර්හේෂණ නිලධාරින් හවනුහවන් පැවැත් වූ හතදින පුහුණු වැඩමුළුව ඔස්හසේ කෘෂිකාර්මික
තිරසරභාවය අ ය කිරීම සඳො උචිත ක්රමහේද සේබන්ධහයන් ඔවුන්හේ ධාරිතා සංවර්ධනය කරන ලදි.
හදවනුව, එම ක්රමහේදය භාවිතහයන් දියත් කළ පර්හේෂණවල හසොයා ැනීේ ප්රතිපත්ති සේපාදකයන්
හවත සන්නිහේදනය කිරීම සඳො එක් දින වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදි.
හතවනුව ක්හෂේත්ර මට්ටහේ තිරසර සංවර්ධන අභිහයෝ ො උන්නතිය සඳො පවතින ඉඩ ප්රස්තා පිළිබඳ
හ ොවි ප්රජාව දැනුවත් කිරීම සඳො පුහුණුකරුවන් වශහයන් කෘෂි වයාප්තිකාරකයන් 30 හදහනකුහේ
ධාරිතා සංවර්ධනය කරන ලදී. එම පුහුණුකරුවන් විසින් හ ොවි නිහයෝජිතයන් 900කට අධික සංඛ්යාවක්
හවත එම දැනුම හබදා ෙැරීම හමම වයාපෘතිහේ ඉෙළ සාර්ථකත්වයක් ලද අවසන් පියවරයි.
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03

පාරිසරික ො ජල සේපත් කළමනාකරණ අංශය
අවසන් කළ අධයයන
1.

ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන (2016-2018) පාදක සමීක්ෂණය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

එේ.ඒ.සී.එස් බණ්ඩාර
එේ.ටී පේමජානි
ඩබ්.ඒ.එන් විහේසිංෙ
ආර්.එල්.එන් ජයතිස්ස
රසිකා විහේසිංෙ
සුසිලා ලූර්දු
චතුර ද සිල්වා
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ඒකාබේධ අරමුදල

සේබන්ධීකරණ නිලධාරී
ගීතානි සමරසිංෙ
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චින්තක ජයසූරිය
දිලූපා බමුණුආරච්චි
තුෂාරා ධර්මවර්ධන

විෂය පථය සෙ අරමුණු
2016 වර්ෂහේ ක්රියාත්මක කළ ‘ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන’ (2016-2018) සඳො පාදක
සමීක්ෂණයක් හලස හමම අධයයනය කෘෂිකර්ම අමාතයාංශ හල්කේතුමාහේ විහශේෂ ඉල්ලීම පරිදි
නිර්මාණය කරන ලදි. හමම අධයයනහේ අරමුණු වූහේ ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන ක්රියාත්මක
කරන ප්රහේශවල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව ෙරස්කඩමය, විස්තරාත්මක සෙ ගුණාත්මක හතොරතුරු
එක්රැස් කිරීමයි. අධයයනහේ ප්රතිඵලයක් හලස සිදු වී ඇති හවනස්කේ සලකුණු කිරීමට එමඟින් ෙැකි වනු
ඇති අතර අදාළ බලධාරීන්ට වැඩිදුර සැලසුේ සකස් කිරීමට ො ප්ර තිය අධීක්ෂණය කිරීම සඳො සෙයක්
වනු ඇත.
හබෝ වර් 17ක් ආවරණය වන පරිදි දිස්ත්රික්ක 20ක පාදක සමීක්ෂණය සිදු කරන ලද අතර සමස්ත
නියැඳි සංඛ්යාව 2554කි. ගුණාත්මක ො ප්රමාණාත්මක හයදවුේ ො නිමවුේ, සාහප්ක්ෂ මිල ණන්,
ඉලක්ක ප්රජාවන් පිළිබඳ පවතින දැනුම ො ආකල්ප, හ ොවීන් සතු සමාජ ො හභෞතික ප්රාේධනය වශහයන්
ප්රධාන කාණ්ඩ ෙයක් යටහත් එන හතොරතුරු හමහි දී රැස් කර නු ලැබුණි.

ප්රධාන හසොයා ැනීේ
1.

ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙහන් ක්රියාකාරකේ ඒ වන විටත් ජාතික කෘෂිකර්ම
සැලැස්මට සම ාමීව අධයයනයට භාජනයට ලක් කළ දිස්ත්රික්කයන් හබොහෙොමයක
ක්රියාත්මක අදියහර් පැවති බව සමීක්ෂණය අතරතුර නිරීක්ෂණය විය.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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2.

ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන ක්රියාත්මක කිරීහේ දී බිේ මට්ටමින් පෙත සඳෙන්
දුර්වලතා අධයයනය තුළින් ෙඳුනා න්නා ලදි.
a. සමෙර දිස්ත්රික්කවල ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙන සමඟ සෘජුව සේබන්ධ විවිධ
පාර්ශ්වකරුවන් අතර පැවති දුර්වල සේබන්ධීකරණය
b. ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙහන් ක්රියාකාරකේ පිළිබඳ බිේ මට්ටහේ නිලධාරීන්හේ
අවහබෝධය ඉෙළ දැමීහේ අවශයතාවයක් පවතී.
c. සමෙර දිස්ත්රික්කවල ප්රතිපාදන නිදෙස් කිරීමට අදාළව ප්රමාදයන් නිරීක්ෂණය විය.
d. කන්න රැස්වීේ දින සෙ වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීහේ දින හනො ැළපීේ වැනි සැලසුේ
කිරීම සේබන්ධ ැටලු, සමෙර ප්රහේශවලට අලුත් හබෝ ෙඳුන්වා දීම වැනි ැටලු
නිරීක්ෂණය විය.

3.

ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රහේ මනා කාර්යසාධනයට බාධා ඇති කරන ැටලු
කිහිපයක් ෙඳුනා න්නා ලද අතර සියලුම දිස්ත්රික්කයන්ට බලපාන හපොදු ැටලු කිහිපයක්
පෙතින් දක්වා ඇත.
a.
b.
c.
d.
e.

ඉෙළ ප්රමිතිහේ හරෝපණ ද්රවය හිඟවීම
කෘෂිකාර්මික හයදවුේ මිල අධික වීම
ශ්රම පිරිවැය අධික වීම ො ශ්රමය හිඟවීම
හරෝ ො පළිහබෝධ වයාප්ත වීම
ජල හිඟය

නිර්හේශ

2.

1.

ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන (2016-2018) සඳො පාදක සමීක්ෂණය සිදු කිරීහේ
අරමුණ කාලයක් පුරා එම වැඩසටෙහන් ප්ර තිය සෙ ජයග්රෙණ මැන බැලීම පිණිස
දර්ශකයක් හ ොඩනැංවීම සඳො දත්ත එක්රැස් කිරීමයි. එබැවින් පාදක සමීක්ෂණහේ
හසොයා ැනීේ භාවිතා කරමින් ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙහන් ප්ර තිය ණනය
කිරීහේ අවශයතාවය අවධාරණය කිරීම.

2.

ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙනට අදාළ ක්රියාකාරකේ තුළින් අනා තහේ දී යෙපත්
ප්රතිඵල අත් කර ැනීමට නේ හමම සමීක්ෂණය අතරතුර ෙඳුනා ත් ැටලු නිරාකරණය
කිරීම පිණිස ප්රතිපත්ති සෙ වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් වැද ත් හේ.

මිනිස් ක්රියාකාරකේ නිසා ග්රාමීය වැේ හ ොඩවීමට ලක්වීම ො කෘෂි කර්මාන්තය
හකහරහි එහි බලපෑම පිළිබඳ අධයයනය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත
ජී.ජී.ද.එල්.ඩබ්ලිේ. සමරසිංෙ
හක්.ඒ.බී.එස්. රූපසිංෙ
ඩී.ඩී ප්රභාත් විතාරන
බී.ඒ.ජී අලුත් ම

මූලය ප්රභවය

:

ඒකාබේධ අරමුදල

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
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විෂයපථය සෙ අරමුණු
වියළි කලාපහේ ග්රාමීය වැේ හ ොඩවීම හෙේතුහවන් සිදුවන ධාරිතාව අඩුවීම එම වැේ යටහත් සිදුකරනු
ලබන ව ා පේධතීන්හි ඵලදායිතාවහේ සැලකිය යුතු අඩුවක් ඇති කිරීමට හෙේතු වී ඇත. ජල
හපෝෂක ප්රහේශවල සිදු කරනු ලබන අක්රමික ව ා ක්රම හමන්ම කාර්මික කටයුතු, ඉදිකිරීේ, සංචාරක
හමන්ම පදිංචිකිරීේ වැනි ක්රියාකාරකේ එම ජල හපෝෂක ප්රහේශවල පාංශු ඛ්ාදනය අවදානේ මට්ටමකින්
සිදු වීමට බලපානු ලැහබ්.
ඉෙළ ජලාධාර ප්රහේශවල පිහිටා ඇති විශාල ජලාශ හ ොඩවීේ ො ආර්ථිකහේ විවිධ අංශවලට එහි
ඇති බලපෑම පිළිබඳ අධයයන විශාල සංඛ්යාවක් සිදුහකොට ඇතත් රහට් අහනක් ප්රහේශවල ඇති
කුඩා ජලාශ ො ග්රාමීය වැේ පිළිබඳ ප්රමාණවත් අවධානයක් හයොමු වී හනොමැත.

එබැවින්, හමම

අධයයනය මඟින් වියළි කලාපහේ කුඩා ග්රාමීය වැේ හ ොඩවීමට ලක්වීම සෙ එම ප්රහේශවල
හ ොවීන්හේ ජීවහනෝපායයන්ට එහි ඇති බලපෑම අධයයනය කිරීමට අහප්ක්ෂා කරයි.
අධයයනහේ විහශේෂිත අරමුණු
1.

කාලයත් සමඟ ග්රාමීය වැේ ආශ්රිත හපෝෂක ප්රහේශ හීනවීම ෙඳුනා ැනීම.

2.

කාලයත් සමඟ ග්රාමීය වැේවල ජල ධාරිතාව අඩු වීම ො හරොන් මඩ තැන්පත්වීම
හකහරහි බලපාන හෙේතු අධයයනය කිරීම.

3.

ජල ධාරිතාව අඩු වීම නිසා හබෝ
ඇති බලපෑම අධයයනය කිරීම

නිෂ්පාදනය ො හසසු ග්රාමීය ජීවහනෝපායන්ට සිදු වී

ප්රධාන හසොයා ැනීේ
1.

අවිචාරවත් මිනිස් ක්රියාකාරකේ හෙේතුහවන් ග්රාමීය වැේ ආශ්රිත හපෝෂක ප්රහේශය ක්රමහයන්
අඩු හවමින් පවතින අතර ආසන්න වනාන්තර බිේ සෙ අහනකුත් හපහදස් කුඹුරු බවට පත්
කරමින් ග්රාමීය වැේ යටහත් වන අස්වැේදීහේ වපරසරිය ද සැලකිය යුතු මට්ටමකට ඉෙළ
හ ොස් තිහබ්.

2.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්හසේ ග්රාමීය වැේ පිළිසකර කිරීම පිළිබඳ සෙ අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ
හනොසලකා ෙැරීම සෙ අවධානයක් හයොමු හනොකිරීම නිසා ග්රාමීය වැේවල ජල සේපාදන
කාර්යක්ෂමතාව අඩු හවමින් යයි.

3.

ඒක පුේ ල දළ භූමි ප්රමාණය ඉතාමත් අඩුහවමින් පවතින අතර එබැවින් එවැනි ඉඩේ ආොර
සුරක්ෂිතතාව සෙ ජීවහනෝපාය හලස හයොදා ැනීහේ ආර්ථික ශකයතාවද හීන හවමින් යයි.

4.

ජලය රඳවා ැනීහේ අඩු ධාරිතාව හෙේතුහවන් වැේවල අස්වැදීහේ වපරසරිය ද ෙැකිළී යයි.

5.

වැේ හ ොඩවී භූ ත ජල මට්ටම අවම වීම හෙේතුහවන් කෘෂි ළිංවලින් ජල සේපාදනය සිදු කර
කරන හබෝ නිෂ්පාදන පේධතියට ද බලපෑමක් ඇති හේ.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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නිර්හේශ
1.

හේශගුණික විපර්යාසයන්හි බලපෑේ අවම කිරීම සඳො කුඩා සෙ මධය පරිමාණ ග්රාමීය
වැේවලින් සමන්විත පුළුල්ව වයාප්තව ඇති වැේ එල්ලං ා පේධති භාවිතහයන්
හ ොවිතැන් කිරීම ප්රවර්ධනය කළ යුතුය.

2.

ග්රාමීය වැේ ප්රතිසංස්කරණහේදී ප්රමුඛ්ත්වය දීම සේබන්ධහයන් ස්ථාපිත කළ නිසි
නිර්නායක හනොමැති වීම රහට් වියළි කලාපීය හකොටස්වල වාරිහ ොවිතැන සෙ ජල
කළමනාකරණය අතින් තිරසාරභාවය ළඟ කර
ැනීම හකහරහි අහිතකර හලස
බලපා ඇති බැවින් ප්රතිසංස්කරණය සඳො වැේ හතෝරා ැනීමට හයෝ ය නිර්ණායක
සකස් කිරීම.

3.

3.

වැේ ප්රතිසංස්කරණය කිරීහේ වැඩසටෙන් ක්රියාත්මක කිරීම සෙ ඉන් අනතුරුව
සිදුකළ යුතු පසුවිපරේ ො හමහෙයුේ කටයුතු
සඳො හ ොවි සංවිධාන හවත සෙ
හභෞතික ො මූලය පෙසුකේ සැපයීම ො ශකයතා වර්ධනය කිරීම තුළින් ඒවා
ශක්තිමත් කිරීම.

4.

හේශගුණික විපර්යාසයන්හි අහිතකර බලපෑේවලට එහරහිව සටන් කිරීම පිණිස
හබෝ විවිධාංගීකරණය සෙ හේශගුණික සුහුරු කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව හ ොවීන්
දැනුවත් කිරීම.

ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකර්මාන්තය තුළ ජජව පළිහබෝධනාශක ො ජජව හපොහෙොර භාවිතා
කිරීහේ ො නිෂ්පාදනහේ විභවතා සෙ ැටලු
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

මූලය ප්රභවය

:

:

තිළාණි පේමජානි මුණවීරහේ

සේබන්ධීකාරක

ජී.ජී.ද.එල්.ඩබ්ලිේ. සමරසිංෙ

සම පර්හේෂක

ඒකාබේධ අරමුදල

විෂයපථය සෙ අරමුණු
රසානික හපොහෙොර සෙ පළිහබෝධනාශක භාවිතහයහි ඇති සෘණාත්මක ප්රතිඵලයන් පිළිබඳ අවහබෝධය ො
අත්දැකීම සමඟ පහසහි සරුභාවය ො පළිහබෝධ ො හරෝ පාලනය සඳො පරිසර හිතකාමී ක්රම හයොදා
ැනීම සේබන්ධව දැඩි අවශයතාවයක් මතු වී තිහබ්. හීන වී යන ඒක පුේ ල ඉඩේ ප්රමාණහයන් ඉෙළ යන
ආොර ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි වැඩි ආොර ප්රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීහේ අභිහයෝ යන් පැවතීම ඊට
හෙේතුවයි. ජජව පළිහබෝධනාශක සෙ ජජව හපොහෙොර පහසහි සරුභාවය වැඩි කිරීම ො පළිහබෝධ
පාලනය සඳො වියදේ අඩු, පරිසර හිතකාමී, පුනර්ජනනීය සෙ තිරසාර මූලාශ්රයක් හලස ෙඳුනා හ න
තිහබ්.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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ශ්රී ලංකාව තුළ ජජව පළිහබෝධනාශක ො ජජව හපොහෙොර වැඩි ජනප්රියතාවයක් හනොමැති වුව ද කිසියේ
ප්රමාණයකට හේවා භාවිතා කරමින් සිටින අතර එමඟින් ප්රතයක්ෂ ප්රතිඵල ද අත් කර නිමින් සිටියි.
කාබනික හ ොවිතැන ද ඇතුළුව වඩාත් පරිසර හිතකාමී, ොනිදායක හනොවන ව ා ක්රම ප්රචලිත කිරීම සඳො
රජය කටයුතු කළ ද හමරට වර්තමාන ජජව හපොහෙොර ො පළිහබෝධනාශක භාවිතය සෙ එය ප්රචලිත
කිරීම සෙ භාවිතා කිරීමට ඇති විභවතාවයන් සෙ සීමාකාරී සාධකයන් නිසි හලස හල්ඛ්න ත වී හනොමැත.
ඒ අනුව ශ්රී ලංකාව තුළ ජජව පළිහබෝධනාශක සෙ ජජව හපොහෙොර භාවිතය දිරි ැන්වීම සෙ වඩාත්
තිරසාර කෘෂිකාර්මික ක්රමහේදයන් ප්රචලිත කිරීමට අවශය අනා ත ප්රතිපත්ති සේපාදනයට වැද ත් වන
ජජව පාලන ක්රමහේදයන්හේ සීමාකාරී සාධක, අභිහයෝ සෙ විභවතාවයන් ෙඳුනා ැනීහේ අරමුණින්
යුතුව හමම අධයනය සිදු කරන ලදි.

ප්රධාන හසොයා ැනීේ
1.

කෘෂිකාර්මික බිේවල ඵලදායීතාවය වැඩි කිරීම සඳො සෙ කෘෂි රසායන ද්රවයයවල අහිතකර
බලපෑේ අවම කිරීම සඳො හිතකර ක්ෂුද්ර ජීවින් ජජව හපොහෙොර හලස භාවිතා කිරීහේ විශාල
වර්ධනයක් පසුගිය වසරවල දක්නට ලැබුණි. වාර්ෂික හබෝ සෙ වැවිලි හබෝ යන හදවර් ය
ඇතුළුව විවිධ හබෝ සඳො ජජව හපොහෙොර නිසි හලස භාවිතා කිරීම පිළිබඳ කරන ලද
ක්හෂේත්ර සමීක්ෂණ තුළින් අස්වැන්හනහි ඉෙළ යාමක් හපන්නුේ කර තිහබ්.

2.

හකහසේ නමුත්, පර්හේෂණහේ ප්රධානම හසොයා ැනීම වන්හන් ස්වකීය හ ොවිබිේවලට
අඛ්ණ්ඩව ජජව හපොහෙොර සෙ ජජව පළිහබෝධනාශක හයොදන හ ොවීන් හසොයා ැනීමට
හනොෙැකි බව යි.

3.

ජජව හපොහෙොර සෙ ජජව රසායන හයොදා ැනීම අවම මට්ටමක පැවතීමට හ ොවීන්හේ
මට්ටමින් බලපා ඇති වැද ත්ම හෙේතුව ඒ පිළිබඳව දැනුවත්භාවය අඩුවීම යි. කෘෂිරසායන
හමන් හනොව ජජව හපොහෙොර සෙ ජජව පළිහබෝධනාශක හවළඳපළින් පෙසුහවන් ලබා
ැනීමට හනොෙැකි ය. එයට හෙේතු වී ඇත්හත් ක්ෂුද්ර ජීවින්ට හිතකර තත්ත්වයන් තුළ තැන්පත්
කිරීමට ො හයදිය යුතු වීම යි. හේ සඳො විහශේෂ පෙසුකේ සෙ පරිෙරණ පුහුණුවක් අවශය වන
අතර හබොහෙෝ විට එම අවශයතා සපුරා ලීමට හ ොවීන්ට අපෙසු ය. අහනක් අතට, ජජව
හපොහෙොර එක් එක් පාංශු තත්ත්වයන්ට ො හබෝ යන්ට විහශේෂිත වන බැවින් හපොදු
නිර්හේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපෙසු හේ.

4.

ජජව හයදවුේ පිළිබඳ හ ොවීන් දැනුවත් වුවද, ඒ පිළිබඳව ඔවුන් තුළ ධනාත්මක ආකල්පයක්
හනොමැත. මක්නිසාද යත් ඒවාහයහි ගුණාත්මකභාවය ො ක්හෂේත්ර මට්ටහේ දී එහි
කාර්යක්ෂමතාවය විශ්වසනීය හනොවන හෙයිනි.

5.

ශ්රී ලංකාහේ ජජව හයදවුේ නිෂ්පාදකයින් මුහුණ හදන ප්රධාන ැටලුවක් වන්හන් හ ොවීන්
අතර ඇති අඩු අවහබෝධය හෙේතුහවන් දුර්වල හවළඳහපොළ ඉල්ලුම යි.එහසේ ම කර්මාන්තය
පුළුල් කිරීම පිණිස රජහයන් සෙනාධාර හෙෝ හවනත් සෙන හනොමැතිවීම සෙ රසායනික
හයදවුේ මිල අඩු මට්ටමක පැවතීම වැනි ැටලු ද නිරීක්ෂණය විය.
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නිර්හේශ
ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකර්මාන්තය තුළ ජජව පළිහබෝධනාශක සෙ ජජව හපොහෙොර ක්හෂේත්රය ප්රවර්ධනය
කිරීම සඳො ජාතික මට්ටමින් දියත් කළ යුතු වැඩපිළිහවළක් සෙ ක්රියාකාරකේ අවශය වන අතර
අධයයනහේ හසොයා ැනීේ පදනේ කර නිමින් පෙත හයෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැහබ්.

4.

1.

ශ්රී ලංකාහේ ජජව පළිහබෝධනාශක සෙ ජජව හපොහෙොර ක්හෂේත්රය දිරි ැන්වීම සඳො
රජහේ ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සෙ ප්රමුඛ්ත්වය ලබා දීම. රජය, ඒ ො සේබන්ධ
අධයයනයන්හි නිරත වන බුේධිමතුන් ො කර්මාන්ත ක්හෂේත්රය අතර සෙහයෝගීත්වයක්
හ ොඩනැගීම ඉතා වැද ත් හේ. එමඟින් එම විවිධ පාර්ශ්වකරුවන් අතර හබදී හ ොස් ඇති
දැනුම ඒකරාශී කර ැනීමට ො නිවැරදි ප්රතිපත්ති මුලපිරීේ සකස් කර ැනීමට ෙැකියාව
ලැහබ්.

2.

හමරට ඒකාබේධ පළිහබෝධ සෙ හපෝෂක පාලනය කිරීහේ වැඩසටෙහන් මූලිකාං යක් හලස
ජජව හයදවුේ ප්රවර්ධනය කළ යුතුය.

කෘෂිකර්ම උපාධිධාරීන් සෙ ඩිප්හලෝමාධාරීන් ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රයට
අවහශෝෂණය කර ැනීම පිළිබඳ අධයයනයක් : වර්තමාන තත්ත්වය සෙ බාධක
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

එේ.එච්.හක් රේහබොඩහ දර
යූ.පී ජයසිංෙ

මූලය ප්රභවය

:

ඒකාබේධ අරමුදල

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂිකා

විෂයපථය සෙ අරමුණු
හමම අධයයනය සිදු කිරීහේ මූලික අරමුණ වූහේ රහට් කෘෂිකාර්මික හකෂත්රහේ සංවර්ධනය උහදසා
කෘෂිකර්ම උපාධිධාරීන් සෙ ඩිප්හලෝමාධාරීන් කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රයට හකොතරේ දුරට අවහශෝෂණය
වන්හන් ද යන්න පිළිබඳ විධිමත් විශ්හල්ෂණයක් සිදු කිරීම සෙ රහට් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට
ඔවුන්හ න් සිදුවන දායකත්වය විමසා බැලීමයි.
අධයයනහේ විහශේෂිත අරමුණු වන්හන්
1. කෘෂිකර්ම උපාධිධාරීන් සෙ ඩිප්හලෝමාධාරීන්හේ රැකියා තත්ත්වය විශ්හල්ෂණය කිරීම ො
වර්තමාන රැකියාව හතෝරා ැනීම සඳො හෙේතු වූ ප්රධාන සාධක හසොයා බැලීම
2. කෘෂිකර්ම උපාධිධාරීන් සෙ ඩිප්හලෝමාධාරීන් ඔවුන්හේ රැකියා භූමිකාව තුළ කෘෂිකාර්මික
ක්හෂේත්රයට ඇති දායකත්වය ෙඳුනා ැනීම
3. කෘෂිකර්ම උපාධිධාරීන් සෙ ඩිප්හලෝමාධාරීන් කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රයට ඇතුළුවීම ො රැඳී සිටීමට
පවතින බාධාකාරී සාධක පිළිබඳ හසොයා බැලීම

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
ප්රධාන හසොයා ැනීේ
1. කෘෂිකාර්මික උපධිධාරීන් කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රයට අවහශෝෂණය කර ැනීම
a.

b.

c.

d.
e.

උපාධිධාරීන් බහුතරයක් රැකියා නියුක්තිකයන් වූ අතර කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රහේ සෙ
කෘෂිකර්ම ක්හෂේත්රයට සේබන්ධ අංශයන්හි ඔවුන්හේ සෙභාගීත්වයද ඉෙළ මට්ටමක
පැවතුණි. වඩා හෙොඳ රැකියා අවස්ථාවන් හනොලැබීම පවතින රැකියාවන් හි නිරතවීම
සඳො ප්රමුඛ් බලපෑමක් සිදුකර ඇත.
සමීක්ෂණයට ලක්කළ උපාධිධාරීන්හ න් අඩක් වෘත්තීමය රැකියාවන්හි නිරතව සිටින
අතර තවත් සැළකිය යුතු පිරිසක් කළමනාකරණ මට්ටහේ රැකියාවන්හි
නිරතව
සිටියෙ.රැකියා නියුක්ත උපාධිධාරීන්හ න් අතුරින් බහුතරයක් ගුරු වෘත්තිහේ නිරතව
සිටි අතර මෑතකාලීනව ගුරුවෘත්තිය සඳො රාජය අංශය සඳො සිදුකරනු ලැබූ
බඳවා ැනීේ හේ සඳො ප්රධාන වශහයන් බලපෑ ඇත.
නියැඳිහයන් බහුතරයක් උපාධිධාරිහු ඔවුන් වර්තමානහේ නිරතවන රැකියාව තුළ
කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රයට සේබන්ධ ක්රියාකාරකේ හි නිරතව සිටිහේ හමරට කෘෂිකාර්මික
ක්හෂේත්රහේ සංවර්ධනයයට ඔවුන්හේ සක්රීය දායකත්වය හපන්නුේ කරමිනි.
කෘෂිකාර්මික උපාධිධාරීන් සඳො රාජය අංශහේ රැකියා අවස්ථා අඩු වීම කෘෂිකාර්මික
ක්හෂේත්රයට ඇතුළු වීමට ො එහි රැඳී සිටීමට ඔවුන්ට ඇති ප්රධාන බාධාවක් වී ඇත.
නියැඳිහේ උපාධිධාරීන්හේ වෘත්තීය මන්ම පුළුල් වීමත් සමඟ කෘෂිකාර්මික
ක්හෂේත්රයට සේබන්ධ හනොවන රැකියා වල නිරතවීම සේබන්ධව වැඩි නැඹුරුවක් ඇත
එය හමම ක්හෂේත්රයට ඔවුන්හේ දායකත්වය අඩු වීමට හෙේතු වී ඇත.

නිර්හේශ
1.

කෘෂිකර්ම උපාධිධාරීන් ෙට කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රහේ විහශේෂඥයන් හලස හමරට
කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රහේ සංවර්ධනය සඳො තම දායකත්වය උපරිමහයන් ලබා දීමට
ෙැකි වනු පිණිස රාජය අංශහේ රැකියා සඳො සේබන්ධ වීමට ප්රමාණවත් අවකාශයක්
සකසා දීම.

2.

කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රය තුළ උපාධිධාරීන්ට වයවසායකයින් වීහේ ඉෙළ විභවතාවක්
පවතින බැවින් ඔවුන්ට කෘෂි වයාවසායකහයක් වීමට අවශය දැනුම ලබා ැනීම සඳො
වැඩි අවධානයක් හයොමු කිරීම.

3.

කෘෂි වයාපාර/හ ොවිහපොළ කටයුතු හපර ගිවිසුේ ක්රම ෙරො ආරේභ කිරීමට කැමති
උපාධිධාරීන්ට රජයට හෙෝ හපෞේ ලික පාර්ශ්වයන්ට අයත් හිස් ඉඩේ හෙෝ ඌන භාවිත
ඉඩේ සැපයීම තුළින් උපාධිධාරීන් කෘෂි වයවසායකයන් වීම ජධර්යමත් කිරීම. එහසේම
කෘෂි වයාපාර ආරේභ කිරීමට සිටින අයට හෙෝ දැනට පවත්වා හ න යන කෘෂි වයාපාර
දියුණු කිරීමට අහප්ක්ෂා කරන අයට හපොළී රහිත ණය හෙෝ අඩු හපොළී ණය ක්රම ෙඳුන්වා
දීහමන් ඔවුන්හේ වයවසාය කටයුතු තවදුරටත් දිරිමත් කළ ෙැකිය.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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2.

කෘෂිකාර්මික ඩිප්හලෝමාධාරීන් කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රයට අවහශෝෂණය කර ැනීම
a.

b.

c.

කෘෂිකාර්මික ඩිප්හලෝමාධාරීන්හේ ඉෙළ රැකියා නියුක්තියක් හපන්වමින් නියැඳිහේ
ඩිප්හලෝමාධාරීන් අතුරින් අතිමෙත් බහුතරයක් රැකියාවල නියුක්තව සිටියෙ. වර්තමාන
රැකියාව හතෝරා ැනීමට ප්රධාන හෙේතුව හලස ෙඳුනා නු ලැබුහේ අධයාපන සුදුසුකේ
සෙ කුසලතා සමඟ එකී රැකියා මනා ැළපීමක් තිබීමය.
කෘෂිකාර්මික ඩිප්හලෝමාධාරීන් බහුතරයක් නිරතව සිටි වෘත්තිය කෘෂිකාර්මික
ක්හෂේත්රයට සේබන්ධ වූවක් විය. ඩිප්හලෝමාධාරීන්හේ වෘත්තීය ප්ර මනය හදස බැලීහේ දී
කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ ක්හෂේත්රයන්ට සේබන්ධ වීම ඉෙළ යාහේ ප්රවණතාවක් ඇත.
කෘෂිකාර්මික
ඩිප්හලෝමාධාරීන් බහුතරයක් කෘෂිකාර්මික උපහේශකවරුන් හලස
කටයුතු කරති. ඒ අනුව හබෝ ව ා කිරීම, සත්ත්ව පාලනය සෙ ධීවර කටයුතු
සේබන්ධහයන් හ ොවීන්ට උපහදස් ලබා දීම, ැටලු විසඳා ැනීමට හ ොවීන්ට උදේ
කිරීම, යාන්ත්රීකරණය සෙ තාක්ෂණය හබදා ෙැරීම සේබන්ධහයන් හ ොවීන්ට සෙය වීම
යනාදිය ද කෘෂිකාර්මික ඩිප්හලෝමාධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන ප්රධාන කටයුතු ය.

නිර්හේශ

05.

1.

රහට් කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රය හවනස් කිරීම පිණිස වයාප්ති නිලධාරීන් විසින් ප්රධාන භූමිකාවක්
ඉටු කරනු ලබනු හෙයින් ශාස්ත්රීය වැඩසටෙන්හි යාවත්කාලීන කිරීම සෙ නව දැනුම ලබාදීම
සඳො අවධානය හයොමු කළ යුතුය.

2.

ප්රාහයෝගික අධයාපනික අවස්ථා වැඩි කිරීම තුළින් ශාස්ත්රීය වැඩසටෙන්වල ගුණාත්මකභාවය
තවදුරටත් ඉෙළ දැමීම ද වැඩසටෙහන් ප්ර තිය පිණිස වැද ත් වනවා හසේම එතුළින් වඩාත්
ඵලදායී ප්රතිඵල රටට දායාද කිරීමට ෙැකිවනු ඇත.

3.

වර්තමාන ක්රමහේදය තුළ වයාප්ති නිලධාරීන්ට වඩා පුළුල් භූහ ෝලීය ප්රහේශයක් ආවරණය
කිරීමට සිදුවීම ගුණාත්මක හසේවයක් ලබාදීමට බාධාවක් වී ඇත. එබැවින් හ ොවී ප්රජාවට
කාර්යක්ෂම සෙ ප්රමාණවත් හසේවාවක් සපුරා ලීමට ෙැකි වනු පිණිස වයාප්ති නිලධාරීන්ට
සපුරා ත ෙැකි ඉලක්ක ලබා දීම පිළිබඳ අවධානය හයොමු කළ යුතුය.
ඒකාබේධ ජල සේපත් කළමනාකරණ සංකල්පය සංවර්ධනය කිරීම සඳො ශ්රී ලංකාහේ
හපෞරාණික ජල කළමනාකරණ ශිල්ප ක්රම ඇසුරින් උ ත ෙැකි පාඩේ
පර්හේෂණ කණ්ඩායම :

යූ.පී. ජයසිංෙ
එේ.එච්.හක්. රේහබොඩහ දර

මූලය ප්රභවය

ඒකාබේධ අරමුදල

:

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂිකා

විෂයපථය සෙ අරමුණු
ශ්රී ලංකාවට හයෝ ය ඒකාබේධ ජල සේපත් කළමනාකරණ සංකල්පයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳො
හපෞරාණික වාරි ක්රමයන්හි දැකිය ෙැකි යෙපත් ජල කළමනාකරණ භාවිතාවන් ෙඳුනා ැනීම පිණිස හමම
අධයයනය සිදු කර තිහබ්. අධයයනහේ විහශේෂිත අරමුණු වූහේ,
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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i.

ශ්රී ලංකාහව වියළි කලාපයට විහශේෂිතව ශ්රී ලංකාහව පුරාතන වාරි ක්රමහේ තිරසාරභාවයට
දායක වූ හපෞරාණික ජල කළමනාකරණ භාවිතාවන්ට ආහේණික වු ගුණාං ෙඳුනා ැනීම
ඒකාබේධ ජල කළමනාකරණ මූලධර්ම සමඟ හමම භාවිතාවන්හේ අනුකූලතාවය තක්හසේරු
කිරීම
ශ්රී ලංකාවට ඒකාබේධ ජල සේපත් කළමනාකරණ සංකල්පයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳො
හපෞරාණික වාරි ක්රමහේ යෙභාවිතයන් ඒකාබේධ කිරීම පිණිස නිර්හේශ සකස් කිරීම

ii.
iii.

ශ්රී ලංකාහේ පුරාණ ේ ආශ්රිත එල්ලං ා පේධතිය පිළිබඳව හමහිදී ප්රධාන වශහයන් අවධානය හයොමු කර
තිහබ්.

ප්රධාන හසොයා ැනීේ
1.

පුරාතන ජල කළමනාකරන ක්රමහේදයන් තුළ ඒකාබේධ ජල සේපත් කළමනාකරණහයහි ප්රධාන
මූලධර්මයන් ප්රාහයෝගිකව භාවිතයට හ න ඇති බව අධයයන හසොයා ැනීේ හපන්වා හදයි.

2.

ශ්රී ලංකාහේ හපෞරාණික ජල කළමනාකරණ ක්රමහේදය තුළ වැේ එල්ලං ා පේධතිය වියළි
කලාපහේ හේශගුණික තත්ත්වයන්ට ඉතා හෙොඳින් අනු ත හේ. විහශේෂහයන්ම, වර්ෂාව
හනොලැහබන වියළි කාලවල දී ජලය භාවිතයට තෙැකි හලස සංරක්ෂණය කිරීම පමණක් හනොව
අධික වර්ෂා කාලවල දී ජලහයන් වන ොනි ද එල්ලං ා පේධතිය තුළින් අවම විය.

3.

වැේ එල්ලං ා පේධතිහයහි ඉඩේ භාවිතා ක්රමය අනුව ජලය කාර්යක්ෂම හලසත් සඵලදායක
හලසත් භාවිතා කරයි. එය ඉතා සමබර ක්රමයක් වන අතර එමඟින් වනජීවින්ට ජලය ො ආොර
සැපයුම නිසි පරිදි ලැහබන අතර එනිසා හබෝ වලට හමන්ම හ වතුවලට වනජීවින්හ න් වන
ොනි ස්වභාවිකව පාලනය කරයි.

4.

ං ා එල්ලං පේධතිහේ වූෙය මඟින් වර්ෂය පුරාවට ජලය ක්රමානුකූල
කරනවා පමණක් හනොව ජලහේ ගුණාත්මකභාවය ද තෙවුරු කරයි.

5.

ජල කළමනාකරණ සෙ පාලන භාවිතාවන් සෙභාගීත්ව ප්රහේශය සමඟ සමීපව සේබන්ධ වී පවතී.
ජල කළමනාකරණහේ දී ප්රජා හිමිකාරීත්වය ඉතා ඉෙළ බැවින්, සමස්ත පේධතිය හෙොඳින්
සමබරව සෙ විවිධ ජල අවශයතා කාර්යක්ෂම හලස සපුරා ලීමට ෙැකි වී තිහබ්.

ලායාමක් සෙතික

නිර්හේශ
ඒකාබේධ ජල සේපත් කළමනාකරණ සංකල්පයක මූලික සංකල්පයක් හලස සෙභාගීත්ව ප්රහේශය
භාවිතා කිරීම තුළින් ජල කළමනාකරණහේ ො පාලනහේ හිමිකාරීත්වය ශක්තිමත් කිරීහේ අවශයතාවයක්
පවතී. එබැවින්, පැරණි වාරි පේධතීහේ පැවති හිමිකාරීත්වය පිළිබඳ වූ නියාමනයන් ො නඩත්තු ව කීේ
වර්තමාන සන්දර්භයට හයෝ ය වන හලස ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට නිර්හේශ කරනු ලැහබ්.
වර්තමාන සන්දර්භය තුළ ඒකාබේධ ජල සේපත් කළමනාකරණ සංකල්පයක් සංවර්ධනය කිරීමට
හපෞරාණික වාරි පේධතිය තුළ පැවති ස්වභාවික ො මානව පේධති ඒකාබේධ කර ත ෙැකිය. වන
සතුන්හේ ප්රොර, භූමිය සෙ භූ ජල තල ප්රමාණාත්මකව ො ගුණාත්මකව ක්ෂය වී යාම යන උග්ර ැටලු
අවම කර ැනීමට හමමඟින් ෙැකිවනු ඇත.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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සිදු හකහරමින් පවතින අධයයන
01.

ශ්රී ලංකාහේ වියළි කලාපහේ හතෝරා ත් හබෝ නිෂ්පාදන පේධතිවල කාලගුණික විපර්යාසවලට
ඔහරොත්තු දීහේ ෙැකියාව පිළිබඳ අධයයනය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

ජී.ජී.ද.එල්.ඩබ් සමරසිංෙ
ඩබ්.එච්.ඒ ශාන්ත
එේ.ඒ.සී.එස් බණ්ඩාර
එේ.ටී පේමජානි මිය
එච්.හේ.සී ජයසූරිය මෙතා
ආර්.එේ.එේ.එච්.හක් රේහබොඩහ දර
එේ.පී.එන්.එේ ඩයස්

මූලය ප්රභවය

:

ඒකාබේධ අරමුදල

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂක

විෂයපථය සෙ අරමුණු
කාලගුණික විපර්යාස, එහි ප්රතිඵල සෙ හලෝකහේ විවිධ රටවල ආොර නිෂ්පාදන පේධති මත එමඟින්
ඇතිවිය ෙැකි ප්රතිඵල පිළිබඳ හබොහෙෝ හසයින් වාර්තා වී තිහබ්. ඝර්ම කලාපහේ සංවර්ධනය හවමින්
පවතින රටවල ජන ෙනහයන් බහුතරයක් තම ජීවහනෝපාය හලස කෘෂිකර්මාන්තය ො ඊට සේබන්ධ
ක්රියාකාරකේවල නිරත වී සිටින හෙයින් ඔවුන් හේශගුණික විපර්යාසයන්හි අහිතකර ප්රතිඵලවලට හ ොදුරු
වීහේ ෙැකියාව ඉෙළ මට්ටමක් නු ඇති බව අධයයන මඟින් හපන්වා දී තිහබ්.
විවිධ හබෝ නිෂ්පාදන පේධතීන්හි ො අදාළ හ ොවිප්රජාහේ කාලගුණික විපර්යාසවලට ඔහරොත්තු දීහේ
උපාය මාර් පිළිබඳ වඩා නිවැරදි ප්රතිපත්ති තීරණවලට එළඹීමට ඉවෙල් හේ.
ශ්රී ලංකාහේ ආොර නිෂ්පාදන බඳුන හලස සැලහකන වියළි කලාපහේ හබෝ නිෂ්පාදන පේධතීන් අතර
විශාල විවිධත්වයක් පවතී. තවද රහට් අහනකුත් ප්රහේශ ො සැසඳීහේ දී වියළි කලාපහේ ශ්රමිකයන්හ න්
විශාල හකොටසක් කෘෂිකාර්මික අංශහේ හසේවහේ නිරතව සිටිති.
එබැවින් හමම අධයයනය මඟින් ශ්රී ලංකාහේ වියළි කලාපහේ හතෝරා ත් හබෝ නිෂ්පාදන පේධතීන්වල
කාලගුණික විපර්යාසවලට ඔහරොත්තු දීහේ ෙැකියාව තක්හසේරු කිරීම සිදු කරනු ලැහබ්.

විහශේෂිත අරමුණු
1.

හතෝරා ත් හබෝ නිෂ්පාදන පේධතීන් කාලගුණික විපර්යාසමය බලපෑේවලට ඇති සංහේදීතාව
තක්හසේරු කිරීම.

2.

හතෝරා ත් හබෝ
තක්හසේරු කිරීම.

3.

හතෝරා ත් හබෝ නිෂ්පාදන පේධතීන් කාලගුණික විපර්යාසමය බලපෑේවලට නිරාවරණය වීම
පිළිබඳ තක්හසේරු කිරීම.

නිෂ්පාදන පේධතීන් කාලගුණික විපර්යාසයන්ට ෙැඩ ැසීහේ ෙැකියාව

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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04

අහලවි ආොර ප්රතිපත්ති සෙ කෘෂිවයාපාර අංශය
අවසන් කළ අධයයන
01. ශ්රී ලංකාහේ පලතුරු සෙ එළවළු සැපයුේ දාමවල ගුණාත්මක ො සුරක්ෂිතතා
සමාහලෝචනය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම :

රුවිනි විදානපතිරණ
ජයමිණි චේපිකා
හරෝෂිණී රඹුක්වැල්ල
නාලක විහේසූරිය

මූලය ප්රභවය

ඒකාබේධ අරමුදල

:

ැටලු පිළිබඳ

සේබන්ධීකාරක
සොය පර්හේෂිකා
සොය පර්හේෂිකා
සොය පර්හේෂක

විෂයපථය සෙ අරමුණු
පලතුරු සෙ එළවළු අංශය ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකර්ම ක්හෂේත්රහයහි යෙපත් වර්ධන ප්රවණතාවයක් ඇති කිරිම
සඳො වැද ත් වන අංශයක් හේ. වර්තමානහේ එළවළු සෙ පලතුරු සැපයුේ දාමවල ගුණාත්මක තත්ත්වය
පාලනය කිරීම සෙ සුරක්ෂිතතාවය තෙවුරු කිරීම අභිහයෝ ාත්මක ැටලුවකි. හ ොවීන්, එකතු කරන්නන්
සෙ හවළඳුන් වැනි සැපයුේ දාමවල විවිධ පාර්ශවකරුවන් විසින් විවිධ වූ අවිධිමත් ක්රියාවල නිරත වීම
ැටලුවක්ව පවතී. පසු අස්වනු ොනිවලට අමතරව එළවළු පලතුරු නිෂ්පාදනහේ සිට අහලවිය දක්වා
ක්රියාවලි තුළ විවිධ රසායනික ද්රවය එකතු වීම හසෞඛ්යය හකහරහි අවධානේ තත්ත්වයක් ඇති කර තිහබ්.
හමහසේ පසු අස්වනු ොනිය නිසා ඇතිවන ගුණාත්මක ැටලු සෙ විවිධ ොනිකර රසායනික ද්රවය අඩංගුවීම
තුළින් මතුවන සුරක්ෂිතතා ැටලු ශ්රී ලංකාව තුළ දැහවන ප්රශ්නයක් බවට පත්වී තිහබ්. හමවැනි එළවළු
සෙ පලතුරු වර් මිල දී ැනීමට පාරිහභෝගිකයින් අකමැත්තක් දක්වයි. එම නිසා ආොර සුරක්ෂිතතා
ැටලු සේබන්ධහයන් සිදු වී ඇති බලපෑම විමර්ශනය කිරීම සෙ එම ැටලු අවම කර ැනීමට අවශය
නිර්හේශ ඉදිරිපත් කිරීම හමම අධයයනය මඟින් සිදු කරන ලදී.
අරමුණු :
 පලතුරු සෙ එළවළු සැපයුේ දාමවල පවතින පසු අස්වනු ොනි පිළිබඳ ැටලු සෙ ඒවා අවම කර
ැනීමට වර්තමානහේ හ න ඇති ක්රියා මාර් පිළිබඳ සමාහලෝචනය
 පලතුරු සෙ එළවළු සැපයුේ දාමවල අහිතකර ද්රවය අඩංගුවීම මඟින් ඇතිවන සුරක්ෂිතතා ැටලු
පිළිබඳ සමාහලෝචනය
 පලතුරු සෙ එළවළු සැපයුේදාමවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සෙ සුරක්ෂිතතාවය සේබන්ධහයන්
පවතින ැටලු අවම කර ැනීම සඳො ආයතනික මට්ටහමන් හ න ඇති පියවර ෙඳුනා ැනීම.
 පලතුරු සෙ එළවළු සැපයුේ දාමවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සෙ සුරක්ෂිතතාවය සේබන්ධ ැටලු
අවම කර ැනීම සඳො ආසියානු සෙ ආසියා - පැසිෆික් කලාපීය රටවල් හ න ඇති ක්රියාමාර්
පිළිබඳ සමාහලෝචනය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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හසොයා ැනීේ:


ශ්රී ලංකාව තුළ එළවළු සෙ පලතුරු නිෂ්පාදනහේදී නුසුදුසු කෘමිනාශක සෙ හපොහෙොර භාවිතය,
පසු අස්වනු ොනි වළක්වාලීම සඳො නිෂ්පාදනහේ සිට අහලවිය දක්වා වූ සැපයුේ දාමවල නිසි
ක්රමහේදයන් භාවිතා හනොකිරිම හෙේතුහවන් ඒවාහයහි ගුණාත්මක තත්ත්වය සෙ සුරක්ෂිතතාවය
හකහරහි බලපෑේ ඇති කර තිහබ්.



එළවළු සෙ පලතුරු ප්රවාෙනහේදී කැපුේ, කේපන, යාන්ත්රික ොනි, නුසුදුසු ඇසුරුේ භාවිතය
(හ ෝනි සෙ හපොලිහප්රොපිලීන් බෑේ), හලොරිවල ධාරිතාවය ඉක්මවා ඇසුරුේ කිරීම හෙේතුහවන්
ප්රමාණවත් වාතාශ්රය ඒ තුළ හනොපැවීම, හ ොවීන් සෙ ප්රවාෙනකරුවන් විසින් සිදුකරනු ලබන
අක්රමිකතා, පැටවීහේදී සෙ බෑහේදී සිදුවන අක්රමිකතා, ප්රවාෙනය සඳො ශීතකාරක කුටි සහිත
වාෙන හනොමැති බව, හිරු එළිය සෙ වැසිවලට නිරාවරණය වන පරිදි වාෙනවල රැහ නයාම වැනි
ැටලු හෙේතුහවන් එළවළු සෙ පලතුරු සඳො අධික පසු අස්වනු ොනියක් සිදු හේ.



දියූණු කරන ලද පසු අස්වනු තාක්ෂණික ක්රම හයොදා ැනීම තුළින් පමණක්ම එළවළු සෙ පලතුරු
වල පසු අස්වනු ොනිය අවම කර ැනීම අසීරු වන අතර ඒ සඳො හපර අස්වනු සාධක (Preharvest factors) වල බලපෑම ද අවම කළ යුතු හේ. එනේ, අස්වනු හනලීමට හපර සුදුසු දිලීර
නාශක භාවිතය, සනීපාරක්ෂක බව තෙවුරු කිරීම, අස්වනු සඳො ආවරණ හයදීම (Bagging),
ක්හෂේත්ර කළමනාකරණය සෙ සුදුසු පසු අස්වනු පිළිහවත් භාවිතය මඟින් අස්වනු හනලීහමන් පසු
ඇතිවන විවිධ පසු අස්වනු හරෝ ආදිය වළක්වා ත ෙැකි හේ.



එළවළු සෙ පලතුරු අස්වනු හනලීහමන් පසු වර්ගීකරණය සෙ හශ්රේණි ත කිරීම සිදු හනොකිරීම
හෙේතුහවන් ඒවාහයහි ගුණාත්මක තත්ත්වයට බලපානු ලබයි. සාේප්රදායික සැපයුේ දාමවල ඒ
සඳො අතින් වර්ගීකරණය සිදු කරනු ලබන අතර සුදුසු තාක්ෂණික ක්රමහේද භාවිතා හනොකරයි.



අතිරික්ත සැපයුේ බඩා කිරිම සඳො හවළඳහපොළවල් තුළ සුදුසු බඩා පෙසුකේ හනොමැතිවීම
සෙ හබොහෙෝ සිල්ලර හවළඳහපොළවල්වල හයෝ ය ආවාරණ හනොමැති හවළඳසැල් තුළ එළවළු
සෙ පලතුරු අහලවි කිරීම ද ඒවාහයහි ගුණාත්මක තත්ත්වය හකහරහි බලපානු ලබයි.



එළවළු ව ා කිරීහේදී අධික හලස පලිහබෝධනාශක භාවිතය හෙේතුහවන් ඒවාහයහි අවහශේෂයන්
නිෂ්පාදනවල අඩංගු වීම මෙජන හසෞඛ්ය හකහරහි අහිතකර හලස බලපානු ඇත. අධයයන මඟින්
හසොයාහ න ඇති පරිදි හ ොවියන් විසින් නිර්හේශීත ප්රමාණයට වඩා පළිහබෝධනාශක ව ාවන්
සඳො හයදීම, ආරක්ෂාකාරී හලස පළිහබෝධනාශක භාවිතය සේබන්ධහයන් ප්රමාණවත් හලස
දැනුවත් හනොවීම හෙේතුහවන් හ ොවියන් විසින් ඒවා අවිධිමත් හලස ව ාවන්ට හයදීම, ව ාවන්
සඳො පළිහබෝධනාශක හයදූ පසු ඒවා හනලා ත යුතු ප්රශස්ථ කාලසීමාව පිළිබඳව කෘෂිකර්ම
හදපාර්තහේන්තුහවන් ලබාදී ඇති නිර්හේශවලට අනුකූලව අස්වනු හනලා හනො ැනීම,
පළිහබෝධනාශක භාවිතය සේබන්ධහයන් අවිධිමත් නීති පැවතීම හෙේතුහවන් ඒවා භාවිතයට සුදුසු
පරිදි නියාමනය හනොවීම, හ ොවීන් සඳො අදාළ දැනුවත් කිරීේ ො අවශය තාක්ෂණික දැනුම
ප්රමාණවත්ව හනොලැබීම යනු කරුණු හෙේතුහවන් පලිහබෝධනාශක අවභාවිතය එළවළු ව ා
කිරීහේදී දක්නට ලැහබ්. හමහසේ එළවළු වර් පලිහබෝධනාශක අවහශේෂ අඩංගු වී ඇත් ද යන්න
හසොයා බැලීම සඳො ඉතා සීමිත අධයයනයන් කිහිපයක් පමණක් හේ දක්වා සිදුකර ඇති අතර ඒ
සඳො ප්රමාණවත් විදයාත්මක අධයයනයන් සිදු වී හනොමැත.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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පලතුරු ඉදවීම සඳො දැනට ශ්රී ලංකාව තුළ “එතහ ෝන්” යන ක්රියාකාරී සංඝටකය අඩංගු
රසායනික ද්රවය භාවිතය ගුණාත්මක තත්ත්වහයන් අඩු පලතුරු හවළඳහපොළ තුළ පැවතීම
හකහරහි අහිතකර අන්දමින් බලපා තිහබ්. 1993 අංක 26 දරණ ආොර පාලන පනත යටහත්
කැල්සියේ කාබයිඩ් යන රසායනික ද්රවය පලතුරු ඉදවීම සඳො භාවිතා කිරීම තෙනේ කර තිහබන
නමුත් වානිජ මට්ටමින් එය හබොහෙෝ පලතුරු එකතුකරන්නන් සෙ හවළඳුන් විසින් භාවිතා කිරීම
හෙේතුහවන් ආසනික් සෙ හ ොස් රස් ෙයිඩ්රයිඩ් වැනි පිළිකාකාරක රසායනික ද්රවය පලතුරුවල
අඩංගු විය ෙැකි බව අධයයනයන් මඟින් හපන්වා දී ඇත.



ශ්රී ලංකාව තුළ ආොර සුරක්ෂිතතාවය තෙවුරු කිරීම පිළිබඳ ව කීම ක්රමානුකූලව සිදුහනොවන
අතර එම කාර්යය කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේන්තුව, පාරිහභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය, ශ්රී ලංකා
ප්රමිති ආයතනය, පරමාණු ශක්ති අධිකාරිය, ශ්රී ලංකා හර්ගු හදපාර්තහේන්තුහේ පැළෑටි
නිහරෝධායන හදපාර්තහේන්තුව, හසෞඛ්ය අමාතයාංශය වැනි රජහේ විවිධ ආයතන සෙ
හදපාර්තහේන්තු ණනාවකට විසිරී ඇත.



එහසේම ආොර සැපයුේ දාමවල විවිධ අවස්ථාවල ආොර සුරක්ෂිතතාවය තෙවුරු කිරීම සඳො
ප්රමාණවත් ජාතික ප්රමිතීන් හනොමැතිකම සෙ ඒ සඳො ආයතනික මට්ටමින් ඵලදායි යාන්ත්රණයක්
හනොමැතිවීම ැටලුවකි.

නිර්හේශ


හමම සමාහලෝචනය මඟින් එළවළු සෙ පලතුරු වල පසු අස්වනු ොනිය අවම කිරීම සඳො අවශය
ප්රතිපත්ති සකස් කිරීහේ අවශයතාවය නිර්හේශ කරනු ලබයි. රජය මගින් පසු අස්වනු තාක්ෂණය
වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළ තත්ත්වයන් සඳො අවශය සේපත් ප්රතිපාදනයට අදාළ පියවර ත යුතුය.



පලිහබෝධනාශක භාවිතය සේබන්ධහයන් හ ොවීන් දැනුවත් කිරීම ො අවශය පුහුණුව ලබාදිම
වැද ත් හේ. එහසේම, හ ොවිපල තුළ දීම අස්වනු පිරිසිදු කිරීම, වියළීම, වර් කිරීම ො ඇසුරුේ
කිරීම වැනි පසු අස්වනු පිළිහවත් පිළිබඳව හ ොවීන් දැනුවත් කිරීම ො පුහුණු කිරීම අවශය හේ.
මෑතකදී පලිහබෝධනාශක හරජිස්ට්රාර් මඟින් පලතුරු සෙ එළවළු වල අඩංගු විය ෙැකි උපරිම
අවහශේෂ ප්රමාණය (Maximum Residual Level) නිර්හේශ හකොට ඇති අතර ඒ අනුව
හවළඳහපොහළහි අහලවි වන එළවළු ො පලතුරු වල එම අ යන් ඉක්මවා පලිහබෝධනාශක
අවහශේෂ අඩංගුදැයි පරීක්ෂා කිරීම ආරේභ කළ යුතුය.



ආොර සුරක්ෂිතතාවය තෙවුරු කිරීම හ ොවියාහේ සිට නිෂ්පාදකයින්, සැකසුේකරුවන් සෙ
පාරිහභෝගිකයන් දක්වා වු ජාලය තුළ (Farm to Fork) අදාළ තත්ත්වයන් සෙතික කිරීම අවශය
හේ. අහලවි ජාල තුළ සිටින සෑම පාර්ශවකරුහවකුටම නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සෙ
සුරක්ෂිතතාවය තෙවුරු කිරීහේ ව කීමක් පවතී. ආොර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්ති
සැලසුේ කිරීම ො ඒවා ක්රියාත්මක කිරිම සඳො රජය මැදිෙත් විය යුතු අතර එය හේශීය හමන්ම
අපනයන හවළඳහපොළ සඳො ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීම ො මිනිසාහේ
හසෞඛ්යාරක්ෂිතභාවය සුරැකීමට ඉවෙල් වනු ඇත.



ආොර සැපයුේදාමවල නිෂ්පාදනය, සැකසීම, හබදාෙැරීම ො අහලවිය යන විවිධ අවස්ථාවලදී
නිෂ්පාදනවල අඩංගු විය ෙැකි අහිතකර රසායනික ද්රවය, පලිහබෝධනාශක අවහශේෂයන්,
කල්තබා ැනීහේ රසායනික ද්රවය සෙ අහනකුත් විෂ රසායනික ද්රවයයන් පිළිබඳව ෙඳුනා ැනීමට
හයොදා ත ෙැකි හමවලේ සැකසීම සෙ ෙඳුන්වාදීම වැද ත් වන අතර ඒ පිළිබඳව දිගුකාලීන

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
පර්හේෂණ සිදුකිරිම ද අතයවශය හේ. ඉෙළ වටිනාකමකින් යුතු නිෂ්පාදන සැකසීම සෙ
අන්තර්ජාතික ප්රමිතීන්ට අනුකූල නිෂ්පාදන සැකසීම සඳො ආොර සුරක්ෂිතතාවය තෙවුරු කිරීම
අතයවශය වන අතර ඒ සඳො අවශය විදයා ාර සෙ පරීක්ෂණ කටයුතු සඳො අදාළ යටිතල
පෙසුකේ සඳො ආහයෝජනය කිරීම අවශය හේ.
02. ශ්රී ලංකාහේ හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන : සමාජ ආර්ථික විමර්ශනය
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

ඉන්දිකා එදිරිසිංෙ
විරාජිත් කුරුප්පු
දර්ශිකා අමරහකෝන්

මූලය ප්රභවය

:

ඒකාබේධ අරමුදල

සේබන්ධීකාරක
සම පර්හේෂක
සම පර්හේෂිකා

විෂයපථය සෙ අරමුණු
ශ්රී ලංකාවට නිදෙස ලැබුණු දින සිට වී නිෂ්පාදනය ඉෙළ නැංවීම සඳො ශ්රී ලංකා රජය විසින් ප්රතිපත්ති සෙ
වැඩසටෙන් ණනාවක් ෙඳුන්වා දී ඇත. එහලස වී ව ාව ප්රචලිත කිරීහේ අරමුණින් දියත් කරනු ලැබූ දීර්ඝ
කාලයක් තිස්හසේ පැවත එන්නාවූත්, වියදේ අධික වූත්, එහමන්ම හේශපාලනික වශහයන් ඉතා සංහේදීවූත්
ප්රතිපත්ති අතරින් එකක් හලස හපොහෙොර සෙනාධාර වැඩසටෙන ෙඳුන්වා දිය ෙැකිය. හපොහෙොර
සෙනාධාර වැඩසටෙන ප්රථමහයන් ම ආරේභ කරනු ලැබූහේ 1962 වර්ෂහේ, එනේ ෙරිත විප්ලවය යු හේ
වන අතර, එය දශක පෙකට වැඩි කාලයක් ක්රියාත්මක වී ඇති අතර, කාලයත් සමඟ එම ප්රතිපත්තිහේ
පරිණාමයන් සටෙන් වී ඇත. 2016 වර්ෂහේ අයවැය හයෝජනාවත් සමඟ හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල්
වැඩසටෙන ෙඳුන්වා හදනු ලැබූ අතර එම වැඩසටෙන 2016 වර්ෂහේ යල කන්නහේ සිට ක්රියාත්මක විය.
කෘෂිකර්මාන්තය සඳො හපොහෙොර අතයවශය හයදවුමක් වන බැවින්, හපොහෙොර ො බැඳුණු ප්රතිපත්තීන්
කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාවය ඉෙළ නැංවීම සඳො වන ජාතික වෑයහේ තීරණාත්මක හකොටසක් හලස
සැලකිය ෙැකිය. 2016 වර්ෂහේ හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන ෙඳුන්වාදීමත් සමඟම නව
වැඩසටෙහන් ධනාත්මක හමන්ම සෘණාත්මක ප්රතිඵල සේබන්ධහයන් ප්රතිපත්ති සේපාදකයන්, රජහේ
නිලධාරීන්, හ ොවීන්, මාධය ආයතන සෙ මෙජනතාව අතර සංවාදයක් හ ොඩනැඟී ඇත. හේ හෙේතුහවන්,
හපර පැවති වැඩසටෙනට සාහප්ක්ෂව නව වැඩසටෙහන් පවතින වාසි/අවාසි ෙඳුනා ැනීම සඳො
හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන විමර්ශනය කිරීමත්, එමඟින් අනා තහේ වඩාත් ඵලදායී
සෙනාධාර වැඩසටෙන් සැලසුේ කිරීම සඳො හයෝ ය ප්රතිපත්ති නිර්හේශ හයෝජනා කිරීමත් ඉතා
කාහලෝචිත හේ.
වඩා ඵලදායී සෙනාධාර වැඩසටෙනක් සැලසුේ කිරීහමහි ලා වැද ත් වන ප්රතිපත්ති නිර්හේශ කිරීම සඳො
දැනට පවතින හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන විමර්ශනය කිරීම හමම අධයයනහේ ප්රධාන අරමුණ
හේ. හමම අධයයනහේ විහශේෂිත අරමුණු වන්හන්,
(i)
(ii)

හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන ක්රියාත්මක වන ක්රමහේදය අධයයනය කිරීම.
හපොහෙොර සෙනාධාර මුදල් වැඩසටෙන සේබන්ධහයන් හ ොවීන්හේ ප්රතිචාර නිශ්චය කර
ැනීම සෙ වැඩසටෙහන් ක්රියාත්මකකරුවන් සෙ ප්රතිලාභීන් මුහුණ හදන අභිහයෝ
ෙඳුනා ැනීම.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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(iii)

(iv)

හපොහෙොර සෙනාධාර වැඩසටෙන් හදහකහිම (මුදල් වශහයන් සෙනාධාර ලබා හදන
වැඩසටෙන සෙ 2005-15 දක්වා ක්රියාත්මක වූ හපොහෙොර වශහයන් සෙනාධාර ලබා
හදන වැඩසටෙන) පිරිවැය සේබන්ධ ඵලදායීතාවය අධයයනය කිරීම.
අනා තය හවනුහවන් වඩා ඵලදායී වන හපොහෙොර සෙනාධාර වැඩසටෙනක් සැලසුේ
කිරීම සඳො උපායමාර් සෙ නිර්හේශ හයෝජනා කිරීමයි.

හමම පර්හේෂණය සවිස්තරාත්මක අධයයනයක් වන අතර, පර්හේෂණහේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ැනීම
උහදසා ප්රමාණාත්මක ො ගුණාත්මක දත්ත ො හතොරතුරු හදවර් යම රැස් කර න්නා ලදී. පුේ ල
සාකච්ඡා, විධිමත් ප්රශ්නාවලි සමීක්ෂණය, කණ්ඩායේ සාකච්ඡා සෙ සිේධි අධයයන යන ක්රමහේද භාවිතා
කරමින් ප්රාථමික දත්ත රැස් කර නු ලැබුණි. ඒ අනුව, 2017 හදසැේබර් මාසය අවසන් වන විට පුේ ල
සාකච්ඡා 79ක්, කණ්ඩායේ සාකච්ඡා 16ක්, සිේධි අධයයනයන් 9ක් සෙ විධිමත් ප්රශ්නාවලි සමීක්ෂණය
මඟින් හ ොවියන් 390 හදහනකුහේ හතොරතුරු ලබා හ න ඇත. හමම පර්හේෂණ ක්රමහේදය අේපාර,
කුරුණෑ ල, අනුරාධපුරය, හපොහළොන්නරුව, මාතර, කිලිහනොච්චිය, බදුල්ල, හමොණරා ල සෙ යාපනය
යන හතෝරා ත් දිස්ත්රික්ක 9ක් තුළ ක්රියාත්මක කර ඇත. හමහලස විවිධ ප්රභව ෙරො එක්රැස් කර න්නා
ලද දත්ත ො හතොරතුරු විශ්හල්ෂණය කිරීමට නියමිතය. සමීක්ෂණය තුළින් එක් රැස් කර න්නා ලද
දත්තයන් විශ්හල්ෂණය සඳො “SPSS Version 16.0” මෘදුකාං ය උපහයෝගී කර නු ලබයි. දත්ත
විශ්හල්ෂණය සෙ පර්හේෂණ වාර්තාව සැකසීම 2018 වර්ෂහේ දී සිදු කිරීමට නියමිත ය.
03.

ශ්රී ලංකාහේ වී අහලවිකරණහේදී පුේ ලික ො රාජය අංශහේ මැදිෙත්වීම පිළිබඳව වී හ ොවීන්හේ
වර්තමාන දැක්ම සෙ අනා ත දිශානතිය පිළිබඳ ඇ යීම.
පර්හේෂණ කණ්ඩායම

:

ඩබ්.ඒ.එන්.විහේසූරිය
පී.ඒ.හේ.චේපිකා
විරාජිත් කුරුප්පු

මූලය ප්රභවය

:

ඒකාබේධ අරමුදල

සේබන්ධීකාරක
සොය පර්හේෂිකා
සොය පර්හේෂක

විෂයපථය සෙ අරමුණු
කෘෂිකාර්මික අංශය ශ්රී ලංකාහේ ආර්ථිකහයහි ප්රධාන තැනක් නු ලබන අතර ඒ තුළ වී/සෙල්
කර්මාන්තය ආොර සුරක්ෂිතතාවය සඳො හමන්ම ආර්ථික සංවර්ධනහයහි ද ඉතා වැද ත් හේ. වී ව ාව
සඳො සුළු පරිමාණ හ ොවීන්හේ හ ොවිපළ මට්ටහේ ආහයෝජන වැඩි කිරීම අභිහයෝ ාත්මක වන අතර ඒ
සඳො හ ොවීන්හේ අහලවිකරණ ෙැකියාවන් වැඩි කිරීම අතයවශය හේ. රට තුළ සෙල් මිල ණන්
කාලීනව උච්ඡාවචනය වීම ඇතැේ විට හේශපාලන ස්ථාවරත්වයට ද බලපෑේ එල්ල කරන අතර ඒ නිසා ම
වී, සෙල් හවළඳහපොළ සඳො රාජය මැදිෙත්වීම නිරන්තරව සිදු හේ.
සෙල් ජනතාවහේ ප්රධාන ආොරය හමන්ම වි ව ාව ග්රාමීය ප්රහේශවල හ ොවීන් ප්රධාන ආදායේ මාර් ය
බැවින් හබොහෙොමයක් ආසියානු රටවල හමන් ම ශ්රී ලංකාව ද වී/ සෙල් ආරක්ෂිත ආොර ද්රවයයක් හලස
සලකනු ලබයි. අස්වනු හනළන සමහේ දී වී මිල ණන් හබහෙවින් පෙළ යන අතර අවාරහේ දී මිල
ණන් සීඝ්ර හලස ඉෙළ යාම සාමානය ප්රවණතාවය වන අතර හමම අවස්ථා හදහක් දී ම හ ොවීන් සෙ
පාරිහභෝගියන් දැඩි අපෙසුතාවයන්ට පත් හේ.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

35

වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
අදාළ කාල සීමාහේ දී සාමානය ජනතාව සෙ මාධය මඟින් දැඩි හලස හමම කරුණු සාකච්ඡාවට ලක් හේ.
හමම තත්ත්වයන් අවම කිරීම සඳො රජය වී අහලවි මණ්ඩලය ෙරො වී හවළඳහපොළට ප්රවිශ්ට වන අතර
පුේ ලික අංශය ද දිරිමත් කරනු ලබයි. හේ අතර පර්හේෂණ මඟින් වී හ ොවීන්ට ලැහබන ශුේධ ආදායම
කාලීනව අඩුවීහේ ප්රවණතාවයක් පවතින බවත් ඒ සඳො අඩු හ ොවිපළ මිල ණන්, නිෂ්පාදන වියදම
වැඩිවීම සෙ පාරිහභෝගික භාණ්ඩවල මිල අඛ්ණ්ඩව ඉෙළයාම වැනි කරුණු හෙේතු වී ඇති බවත් හසොයා
හ න ඇත. (විහේතුං , 200, අෙමඩ්,2014). එබැවින් හ ොවීන් වී අහලවි කිරීහේ තීරණ ැනීම, ඔවුන්
මුහුණ හදන ැටලු සෙ ඔවුන් හයෝජනා කරන වියදේ පිළිබඳව අධයයනය කිරීම ඉදිරි සැලසුේකරණහේ දී
හබහෙවින් වැද ත් හේ.

ප්රධාන අරමුණු :
හ ොවීන් වී අහලවි කිරීහේදී රාජය ො හපෞේ ලික අංශය හතෝරා ැනීමට ඉවෙල් වන සමාජ ආර්ථික
කරුණු පිළීබඳව හසොයා බැලීම සෙ සමස්ත වී අහලවි ක්රියාවලිහයහි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම සඳො
අවශය ප්රතිපත්තිමය නිර්හේශ ලබාදීම ප්රධාන අරමුණු හේ.

විහශේෂිත අරමුණු:
1.
2.
3.

රාජය ො හපෞේ ලික අංශ හවත වී හ ොවීන් හයොමු වීම සඳො බලපාන ප්රධාන කරුණු
අධයයනය කිරීම.
විවිධ අහලවි ක්රියාදාම තුළ හ ොවීන් මුහුණු හදන ැටලු සෙ හයෝජනා ෙඳුනා ැනීම.
රාජය ො හපෞේ ලික අංශහේ වී අහලවිකරණ ක්රියාවලීන් වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට උපාය
මාර් ෙඳුනා ැනීම.

මූලික ක්හෂේත්ර සමීක්ෂණය ප්රධාන වී නිෂ්පාදන දිස්ත්රික්ක 4ක් වන අේපාර, අනුරාධපුරය, මඩකළපුව
සෙ හපොහළොන්නරුව යන ප්රහේශවල හ ොවීන් 350ක් ආවරණය වන පරිදි නිමකර ඇති අතර දත්ත
පරි ණක ත කිරීම අවසන් හකොට දත්ත විශ්හල්ෂණය සිදු කරමින් පවතී.
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05

මානව සේපත් ො ආයතනික සංවර්ධන අංශය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය විසින් ක්රියාත්මක කරනු
ලබන පුහුණු වැඩසටෙන්වල අරමුණු වන්හන් හ ොවිජන ො ග්රාමිය සංවර්ධන ක්රියාකාරකේහි නිරත වී
සිටින පුේ ලයන්හේ ආකල්ප, කුසලතා සෙ දැනුම වර්ධනය කිරිම සෙ එමඟින් ශ්රි ලංකාහේ හ ොවි
ප්රජාවහේ සමාජ, ආර්ථික තත්වය වර්ධනය කිරීමයි.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ පුහුණු වැඩසටෙන්හි
හසේවාලාභින් පිරිස ශ්රි ලංකාහේ ග්රාමීය අංශහේ සංවර්ධන ක්රියාකරකේවල නිරත වි සිටින රජහේ රාජය
හනොවන ආයතනවල ඉෙළ නිලධාරින්, ක්හෂේත්ර නිලධාරීන්හේ සිට බිේ මට්ටහේ හ ොවි ප්රජාව දක්වා
වයාප්ත වී සිටිති.
මානව සේපත් ො ආයතනික සංවර්ධන අංශය විසින් හමහෙයවනු ලබන පුහුණු වැඩසටෙන් පෙත සදෙන්
ආකාරයට වුෙ ත වී ඇත.







හ ොවිජනතාවහේ අවශයතාවන්ට හයෝ ය පරිදි පුහුණු වැඩසටෙන් සකස් කිරීම, සංවිධානය
කිරීම, සේබන්ධීකරණය, පුහුණු වැඩසටෙන් පැවැත්වීම ො හමොඩියුල සකස් කිරිම.
හ ොවිජන ො ග්රාමීය සංවර්ධන ක්හෂේත්රයට සේබන්ධ ආයතනවල ඉල්ලීම පරිදි පුහුණු
වැඩසටෙන් සකස් කිරිම, සේබන්ධිකරණය කිරීම, වැඩසටෙන් පැවැත්වීම ො හමොඩියුල
සකස් කිරීම.
අහනකුත් ආයතනවල ඉල්ලීම මත පුහුණු විහශේෂඥයින් ලබාදීම.
ජාතික සංවර්ධන වැඩසටෙන් යටහත් ක්රියාබේධ පර්හේෂණ නිර්මාණය කිරීම ො ක්රියාත්මක
කිරීම
හමයට අමතරව ජාතික ො අන්තර්ජාතික පුහුණු, සේමන්ත්රණ ො වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම
සෙ අහනකුත් ජාතික ො ජාතයන්තර සංවිධාන සමඟ සේබන්ධිකරණය සිදු කිරීම ද ප්රමුඛ්
හේ.

මානව සේපත් ො ආයතනික සංවර්ධන අංශය විසින් 2017 වර්ෂහේ දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කළ පුහුණු
වැඩසටෙන් පෙත දැක්හේ.
01.

හ ොවි සංවිධාන සවිබල ැන්වීහේ පුහුණු වැඩසටෙන (හ ොවි කාන්තා සවිබල ැන්වීහේ පුහුණු
වැඩසටෙන)

හ ොවි සංවිධාන හමරට කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රහේ සංවර්ධනයට ඍජුවම දායක වන හ ොවිජනතාවහේ
සාමුහික යෙපත ො සංවර්ධනය උහදසා ක්රියාත්මක වන පුළුල් ජනතික පදනමකින් යුක්ත ග්රාමීය
සංවිධානයකි. එහසේ වුව ද ජාතික කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට ඍජුවම දායක වන පාර්ශ්වකරුහවකු හලස
හ ොවිජනතාව හමන් ම ඔවුන්හේ අවශයතාවයන් සපුරාලීම සඳො හ ොඩන ා ඇති හ ොවි සංවිධාන
හබොහෙොමයක් ක්රියාකාරීත්වහයන් අඩු තත්ත්වයක පවතී. හ ොවිජනතාවහේ දැනුම, ෙැකියාව ො
ආකල්පවල වර්ධනයටත්, අතයවශය හසේවාවක් ලබා ැනීමටත් හ ොවි සංවිධාන විශාල හසේවාවක් ඉටු කළ
ද හ ොවි සංවිධාන ො හ ොවිජනතාව අතර හ ොඩනැගී ඇත්හත් ඉතාම අවාසිදායක සේබන්ධතාවකි.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
එබැවින් ජාතික කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය තුළ සැබෑ හකොටස්කරුවන් බවට හමම පිරිස පත් කිරීම උහදසා
ඔවුන් තුළ සැඟවී ඇති සංවිධාන ශක්තිය පුබුදුවාලිය යුතුවා හමන්ම ජාතික නිෂ්පාදන ක්රියාවලියට හයෝ ය
පරිදි ඔවුන්හේ කුසලතා ො ෙැකියා වර්ධනය කළ යුතුව ඇත. හමම වැඩසෙන එම අරමුණ සපුරා ැනීමට
සකස් වූවකි.
‘සිதමු’ කාන්තා හ ොවි සංවිධාන නායකයින්හේ දැනුම, ආකල්ප ො කුසලතා වර්ධනය කිරීම තුළින් හ ොවි
සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම ො හ ොවීන් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ක්රියාවලිහේ සක්රීය හකොටස්කරුවන් බවට
පත් කිරීම හමම පුහුණු වැඩසටෙහන් හපොදු පරමාර්ථය හේ.
හමම පුහුණු වැඩසටෙන මාතහල් දිස්ත්රික්කහේ ලේ ල, හුණුකැටඇළ, පල්හලහපොළ, වාසලහකෝට්හට්,
රත්හතොට, කිඹිස්ස, යටවත්ත, හකොන් ෙහවල, පලාපත්වල, හල්හවල, නාඋල, යන හ ොවිජන
සංවර්ධන බල ප්රහේශවල පවත්වන ලද අතර සියලූ හ ොවි කාන්තා සංවිධානවල නායකයින් ො කෘෂි
වයවසායකයින් 1531 හදනකු පුහුණු කරන ලදි.
පුහුණු කණ්ඩායම

02.

එස්.එේ.ඒ සමරහකෝන්
සේබන්ධීකාරක
එච්.එේ.හේ.හක් හෙේරත්
සොය සේබන්ධීකාරක
පී.සී.හේ ද සිල්වා
සේපත්දායක
සංගීත් ප්රසාේ ප්රනාන්දු
සේපත්දායක
පළාත් කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ කාර්යාලහේ සේපත්දායකයින්

‘නීහරෝගී පරපුරක් සඳො කෘෂිකර්මය’ පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටෙන

වර්තමාන කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ හදන අභිහයෝ අතර කෘෂි රසායන අධික හලස භාවිතය සෙ
අවභාවිතය තුළින් මතුවී ඇති හසෞඛ්යමය ො පාරිසරික ැටලු ප්රධාන හේ. විහශේෂහයන් දිවයිහන් ප්රධාන
කෘෂිකාර්මික බල ප්රහේශවල බහුලව පැතිර ඇති ෙඳුනා හනො ත් වකු ඩු හරෝ ය ො හවනත් හබෝ
හනොවන හරෝ රහට් කෘෂිකර්මාන්තහේ ඵලදායීතාවය හකහරහි අහිතකර බලපෑේ එල්ල කර ඇතුවාක්
හමන්ම ඊට හ ොදුරු වූ ප්රජාව තුළ ද හබොහෙෝ ආර්ථීක, සමාජයීය ැටලු උේ ත කර ඇත. ඒ අනුව
හ ොවිතැනින් වඩාත් යෙත් ප්රතිඵල ලබා ැනීමට හමන්ම නිහරෝගීමත් පරපුරක් බිහිකිරීම සඳො අවශය
දැනුම, ආකල්ප ො කුසලතා වර්ධනය කිරීම හමම පුහුණු වැඩසටෙහන් ප්රධාන පරමාර්ථය හේ.
කෘෂිරසායන භාවිතය තුළින් ජනිත වන හසෞඛ්යමය ැටලු අවම කිරීම තුළින් නිහරෝගී පරපුරක් බිහි කිරීම
සඳො අවශය දැනුම, ආකල්ප ො කුසලතා වර්ධනය කිරීම හමම පුහුණු වැඩසටෙහන් ප්රධාන පරමාර්ථය
හේ.
හමම පුහුණු වැඩසටෙන නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කහේ නුවරඑළිය, ගිනි ත්හෙේන, පූඩළුඔය, කරල්ලියේද,
පල්හල්හබෝවල, මතුරට, බුළු ෙපිටිය, රිකිල්ල ස්කඩ, මන්දාරේනුවර, රා ල, වලපහන්, හතරිපැෙැ,
නිල්දණ්ඩාහින්න, මුංවත්ත, ෙඟුරන්හකත, සෙ හමොනරා ල දිස්ත්රික්කහේ දඹ ල්ල, මාළිඟාවිල,
වැල්ලවාය, හතළුල්ල, තණමල්විල, කතර ම, හමොණරා ල, බුත්තල, හනල්ලියේද, අලුත්වැව,
ඇතිමහල්, මැද ම, බිබිල, බඩල්කුඹුර, හසවන ල, හකොට ම, සියඹලාණ්ඩුව යන හ ොවිජන සංවර්ධන
මධයස්ථානවල දී පවත්වන ලද අතර හ ොවි නායකයින් 1399 හදනකු පුහුණු කරන ලදි.
පුහුණු කණ්ඩායම

එස්.එේ.ඒ සමරහකෝන්
සේබන්ධීකාරක
චතුර ජයමිපතිද සිල්වා
සේපත්දායක
සංගීත් ප්රසාේ ප්රනාන්දු
සොය සේබන්ධීකාරක
පළාත් කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ කාර්යාලහේ සේපත්දායකයින්

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙන (2016 /2018) සම ාමීව හ ොවි නායකයින් සවිබල
ැන්වීහේ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීහේ වැඩසටෙන

රජය විසින් සැලසුේ කර ඇති ආොර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටෙන (2016 - 2018) තුළින් අහප්ක්ෂා
කරනුහේ පරිසර හිතකාමී, සමාජයීය වශහයන් පිළි ත්, සංස්කෘතික ෙර පේධතියන්හ න් යුක්ත වූ
ආර්ථීකමය වශහයන් ඵලදායී හ ොවිතැන් ක්රම අනු මනය කිරීම මගින් ආොර සුරක්ෂිතතාවය සෙතික කර
සමෘේධිමත් හ ොවි සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමයි. එහසේම හමම තුන් අවුරුදු සැලසුම තුළින් හ ොවීන්
සවිබල ැන්හවන ක්රහමෝපායන් ඇතුළත්වන අතර, එමගින් හ ොවිජනතාවහේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කර
ැනීම සඳො හ ොවීන්ට ඔවුන්හේ සමාජ පිළි ැනීම හමන්ම ආත්මාභිමානය වර්ධනය කර ත ෙැකි
වැඩසටෙන් රාශියක් දියත් හකොට ඇත.
ඒ සඳො ප්රාහයෝගිකව කෘෂිකර්මාන්තහේ නියැහලන හ ොවීන් බල ැන්වීම වැද ත් වන අතර දැනුමින් ො
කුසලතාවහයන් පිරි නිවැරදි ො තාර්කිකව සිතා බලා කටයුතු කරන, මාතෘභූමියට සෙ එහි ආර්ථීක හේෙය
වන කෘෂිකර්මාන්තයට ආදරය කරන හ ොවි ජනතාවක් බිහි කිරීහේ අරමුණ හපරදැරිව, තිරසාර
සංවර්ධනයක් උහදසා හ ොවි නායකයින්හේ දැනුම, ආකල්ප ො කුසලතා වර්ධනය කිරීම පදනේ කරහ න
පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීහේ වැඩසටෙනක් හලස දිවයිහන් සියලූම දිස්ත්රික්ක පදනේ කර නිමින් හමම
වැඩසටෙන සේපාදනය කර ඇත.
හ ොවි සංවිධාන නායකයින්හේ දැනුම, ආකල්ප ො කුසලතා වර්ධනය කිරීම සෙ සංවිධාන ශක්තිමත්
කිරීම මගින් සාමුහිකත්වය වර්ධනය හකොට සමෘේධිමත් තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයක් කරා හ ොවිජන
සමාජය හපළ ැස්වීම හමම පුහුණු වැඩසටෙහන් ප්රධාන පරමාර්ථය හේ.
හමම පුහුණු වැඩසටෙන හපොහළොන්නරුව දිස්ත්රික්කහේ ල්අමුණ, මැදිරිගිරිය, අඹ ස්වැව, මනේපිටිය,
හසේවා ම, අරල ංවිල, නව න රය, සිරිපුර, වැලිකන්ද, බකමූණ, හිඟ=රක්හ ොඩ ො ගිරිතහල් යන
හ ොවිජන සංවර්ධන මධයස්ථානවල පැවැත් වූ අතර හ ොවි නායකයින් 1337 හදනකු පුහුණු කරනු ලැබීය.
පුහුණු කණ්ඩායම

04.

එස්.එේ.ඒ සමරහකෝන්
එච්.එේ.හේ.හක් හෙේරත්
හනොරිකා අහයෝමි
සී.එේ දිසානායක

සේබන්ධීකාරක
සොය සේබන්ධීකාරක
සේපත්දායක
බාහිර සේපත්දායක

2017 දිළිඳුකමින් නිදෙස් කිරීහේ වර්ෂයට සම ාමීව හ ොවි කාන්තාව සවිබල ැන්වීහේ එක්දින
පුහුණු වැඩසටෙන

හ ොවිජන සමාජහේ කුඩා ම ඒකකය වන හ ොවි පවුල සමාජ, ආර්ථීක ො සංස්කෘතිකමය වශහයන්
සවිබල ැන්වීම ෙරො ශ්රී ලාංකීය හ ොවි සමාජය සමෘේධිමත් ඒකකයක් බවට පත් කිරීම රජහේ
අහප්ක්ෂාව වන අතර හ ොවි පවුල තුළ හ ොවියා පමණක් හනොව හ විලිය ශක්තිමත් කිරීම අතයවශය
හමන්ම වැද ත් කාර්යයක් හලස අවධානය හයොමු කර ඇත.
අතීතහේ සිට ම පවුල තුළ දරුවන් බිහිකර ඔවුන්හේ හපෝෂණය ො රැකවරණය සලසමින් ෙදාවඩා ැනීම,
උසස් අධයාපනයක් කරා හමහෙය වීම ඇතුළු ෘෙස්ත පරිපාලනහේ සැබෑ නියමුවා හලස කටයුතු
කරනුහේ කාන්තාව හලස ෙඳුනා හ න ඇති අතර දීපවයාප්තව පවත්වන ලද ‘හ ොවි සතිය’ තුළ
කාන්තාවන්හේ ප්රශස්ත ෙැකියාව උපහයෝජනය කර නිමින් ෘෙස්ත මට්ටමින් ආදායේ උත්පාදන
ක්රියාවන්ට හයොමු කිරීම පදනේ කර හ න හමම පුහුණු වැඩසටෙන සේපාදනය කර ඇත.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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හ ොවි පවුල උසස් ආර්ථීක, සමාජයීය ො මානව සංවර්ධනයක් කරා හමහෙයවීම සඳො හ ොවි කාන්තාව,
පවුල ො බැදුණු තිරසාර වයවසායකයින් බවට පත් කිරීමත්, තමන් ො පවුල හවනුහවන් තීරණ ැනීමත්,
ආත්ම විශ්වාසය ො අභිමානය ඇති වන පරිදි සවිබල ැන්වීමට අවශය දැනුම, ආකල්ප ො කුසලතා
වර්ධනය කිරීම හමම පුහුණු වැඩසටෙහන් ප්රධාන පරමාර්ථය හේ.
හමම පුහුණු වැඩසටෙන හමොනරා ල දිස්ත්රික්කහේ දඹ ල්ල, තණමල්විල, හමොනරා ල, බුත්තල,
සියඹලාණ්ඩුව, අලූත්වැව, ඇතිමහල්, මැද ම, බිබිල ො හසවන ල යන දිළිඳුකම බහුල හ ොවිජන
සංවර්ධන මධයස්ථානවල පවත්වන ලද අතර හ ොවි නායකයින් 903 හදනකු පුහුණු කර ඇත.
පුහුණු කණ්ඩායම

05.

එස්.එේ.ඒ සමරහකෝන්
සේබන්ධීකාරක
එච්.එේ.හේ.හක් හෙේරත්
සොය සේබන්ධීකාරක
අන්තර් පළාත්/පළාත් කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ කාර්යාල සේපත්දායකයන්

සමාජ සජීවීකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටෙන

හ ොවිජන සමාජහේ කුඩාම ඒකකය වන හ ොවි පවුල, සමාජ, ආර්ථීක, සංස්කෘතික ො ආධයාත්මික
වශහයන් බල ැන්වීම ෙරො ශ්රී ලාංකික හ ොවිජන සමාජය ශක්තිමත් හමන්ම සමෘේධිමත් ඒකකයක් බවට
පත් කිරීම ජාතික ආොර නිෂ්පාදන වැඩසටෙන තුළ ද විහශේෂ අවධානයට ලක් වූවකි. එහසේ වුව ද ග්රාමීය
සංවර්ධන ක්රියාවලියට ඍජුවම දායක වන පාර්ශ්වකරුවකු හලස, හ ොවියා හමන්ම හ විලිය තුළ පවතින
සාේප්රදායික ආකල්ප, ධනාත්මකව වර්ධනය වී හනොතිබීම, නායකත්ව දුර්වලතා, සන්නිහේදන දුර්වලතා,
කළමනාකරණ ැටලූ, තාක්ෂණය ලා හනොයාම, හමන්ම සෙභාගීත්වහේ දුර්වලතා, ශ්රම සංවර්ධන
ක්රියාවලියට අනු ත වීම සඳො ඍජුවම බලපා ඇත. එ බැවින් ජාතික සංවර්ධන ක්රියාවලිය තුළ සැබෑ
හකොටස්කරුවන් බවට හමම පිරිස පත් කිරීම උහදසා ඔවුන් සජීවීකරණය කළ යුතුව ඇත. ඒ අනුව
හපෝෂණීය හ වත්ත තුළින් හපෝෂණය ො හසෞඛ්ය සේපන්න ආොර හේලක්, නීහරෝගීමත් පරපුරක් ො
හ ොවිහපොළ අතිරිත්තය ආදායේ මාර් යක් බවට පත්කර නිමින් කාන්තාවහේ ප්රශස්ත ෙැකියාවන්
උපහයෝජනය කර
නිමින්, ආත්ම විශ්වාසය ො සංවිධානාත්මක ෙැකියාවන්හ න් යුක්ත,
ආත්මාභිමානහයන් යුක්ත කාන්තාවක් බවට බල ැන්වීම අරමුණු කරහ න හමම පුහුණු වැඩසටෙන
සේපාදනය කර ඇත.
කාන්තාවන්හේ ප්රශස්ත ෙැකියාව උපහයෝජනය කර නිමින් ෘෙස්ත මට්ටමින් ආදායේ ඉපයීහේ
ක්රියාවලියට හයොමු කිරීම තුළින් දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳො කාන්තාව බල ැන්වීම සඳො අවශය දැනුම
ආකල්ප ො කුසලතා වර්ධනය කිරීම.
හමම පුහුණු වැඩසටෙන අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කහේ නෑ ේපෙ, රාජාං නය, කැකිරාව, ඉපහලෝ ම,
හලන්බිඳුණුවැව, ඇතාකඩ, එප්පාවල, කැබිතිහ ොල්ලෑව, අලයායපත්තුව, හෙොහරොේපතාන, යන
හ ොවිජන බල ප්රහේශවල සියලු කාන්තා හ ොවි සංවිධාන නායිකාවන් ො වයවසායකයින් 1014 හදනකු
පුහුණු කරන ලදි.
පුහුණු කණ්ඩායම

එස්.එේ.ඒ සමරහකෝන්
චතුර ජයේපතිද සිල්වා
එච්.එේ.හේ හක් හෙේරත්
අන්තර්
පළාත්/
පළාත්
සේපත්දායකයන්

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

සේබන්ධීකාරක
සේපත්දායක
සොය සේබන්ධීකාරක
කෘෂිකර්ම
අධයක්ෂ
කාර්යාල
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06.

කෘෂි වයාපාර ො අහලවි වයාප්ති භාවිතය පිළිබඳ හදදින වැඩමුළුව

කෘෂි වයාපාර ො අහලවි වයාප්ති සංකල්ප ො භාවිතය පිළිබඳ යාපනය විශ්වවිදයාලහේ කෘෂිකර්ම පීඨහේ
කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය අංශහේ අවසන් වසර ො හදවන වසර ශිෂයයින් සඳො නයායාත්මක ො
ප්රාහයෝගික අත්දැකීේ මුසු කරමින් හමම වැඩමුළුව සේපාදනය කරන ලදි.
කෘෂි වයාපාර ො අහලවිකරණ සංකල්පය ො ප්රාහයෝගික අත්දැකීේ ලබාදීම ො ජාතික ඒකාබේධතාවය ො
සංහිඳියාව හ ොඩනැංවීම.
ශිෂය ශිෂයාවන් 88 හදනකු සෙභාගී වූ හමම වැඩසටෙන මගින් කෘෂි වයාපාර ො අහලවිකරණය පිළිබඳ
නයායාත්මක ො ප්රාහයෝගික දැනුම වර්ධනය කිරීම තුළින් කෘෂි වයාපාර ො අහලවිකරණය පිළිබඳ දැනුවත්
වූ පිරිසක්. එහසේම සංහිඳියාව ො ජාතික ඒකාබේධතාවය තෙවුරු කිරීම.
පුහුණු කණ්ඩායම

07.

ඩබ්.එච්.ඒ ශාන්ත
චතුර ජයේපතිද සිල්වා
සිදත් බණ්ඩාර
එස්.එේ.ඒ සමරහකෝන්
දුමින්ද ප්රියදර්ශන
චින්තක ජයසූරිය

සේබන්ධීකාරක
සේපත්දායක
සේපත්දායක
සේපත්දායක
සේපත්දායක
සේපත්දායක

හපොලිතින් භාවිතය ො ඒ ආශ්රිත හයොදා ත ෙැකි විකල්ප ක්රම පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුව

හලෝකය ම මුහුණ හදන ප්රධාන ැටලුවක් බවට පත්ව ඇති ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය ශ්රී ලාංකික
සමාජය තුළ ද ප්රබල ැටලුවක්ව පවතී. රජය විසින් හමම පාරිසරික ැටලුව විසඳීම සඳො දැනටමත්
පියවර හ න ඇති අතර හපොලිතින් ො ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදන කැබිනට් පත්රිකාවකින් තෙනේ කර ඇත. හමම
හෙේතූන් නිසා ප්ලාස්ටික් ො හපොලිතින් භාවිතය අවම කිරීම සෙ පරිසර හිතකාමි නිෂ්පාදන ෙඳුනා ැනීම
ො භාවිතය සුලබ කිරීම, ඒ සඳො ජනතාව උනන්දු කිරීම කාලීන අවශයතාවක්ව පවතී. එකී අරමුණ
හපරදැරිව හමම වැඩමුළුව සංවිධානය කරන ලදි.
හපොලිතින් භාවිතය ආශ්රිත නිෂ්පාදන සඳො පැනනැගී ඇති ැටලු හකහරහි ජනතා අවහබෝධය ො
සංහේදීතාවය වර්ධනය කිරීම තුළින් හපොලිතින් භාවිතය හවනුවට භාවිතා කළ ෙැකි විකල්ප ක්රම ෙඳුනා
ැනීම ො එමගින් තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ැනීමට දායක වීම හමම වැඩමුළුහේ අරමුණ විය.
හමම වැඩමුළුව සඳො හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ නිලධාරීන් ො රාජය ො
රාජය හනොවන සංවිධානවල නිලධාරීන් 60 හදනකු පමණ සෙභාගී වූෙ.
පුහුණු කණ්ඩායම

හනොරිකා අහයෝමි
චතුර ජයේපතිද සිල්වා
සංගීත් ප්රසාේ ප්රනාන්දු
එස්.එේ.ඒ සමරහකෝන්

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

සේබන්ධීකාරක
සේපත්දායක
සේපත්දායක
සේපත්දායක
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08.

ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

ආයතනික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ැනීම උහදසා හසේවක කාර්යක්ෂමතාවය ො ඵලදායීතාවය නංවාලීම
සඳො ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය මැහයන් මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳො හමම වැඩමුළුව සංවිධානය
කරන ලදි.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ සියලුම මාණ්ඩලික
නිලධාරීන් සෙභාගී වූෙ.
හනොරිකා අහයෝමි
සේබන්ධීකාරක
සංගීත් ප්රසාේ ප්රනාන්දු
සොය සේබන්ධීකාරක
09.

නවක පර්හේෂකයින් සඳො මාර්හ ෝපහේශක වැඩමුළුව

ආයතනය මගින් බඳවා නු ලැබූ නවක පර්හේෂකයින් ෙට ආයතනහේ අරමුණු, කාර්යභාරය ො
හ ොවිකටයුතු ො ශ්රම සංවර්ධනය ක්හෂේත්රය තුළ පර්හේෂකහයකු හලස ඔහුහේ කාර්යභාරය, සමාජ
ආර්ථීක පර්හේෂණ විධික්රම සෙ ආයතනික කාර්යපටිපාටිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීහේ අරමුණින් හමම
වැඩමුළුව පවත්වන ලදි.
ආයතනික කාර්යභාරය, සමාජ ආර්ථීක පර්හේෂකහයකු හලස ඔහුහේ කාර්යභාරය, සමාජ, ආර්ථීක
පර්හේෂණ විධික්රම සෙ ආයතනහේ කාර්යභාරයය පටිපාටිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම.
අලුතින් බඳවා න්නා ලද පර්හේෂක පර්හේෂිකාවන් 12 හදනකු සෙභාගී වූෙ.
චතුර ජයේපති ද සිල්වා
10.

සේබන්ධීකාරක

හවනත් ආයතන සදො පුහුණු විහශේෂඥතා සැපයීම

බන්ධනා ාර හදපාර්තහේතුහවහි කෘෂිකර්ම ක්හෂේත්රහේ නිලධාරින් සඳො වැලිකඩ බන්ධනා ාරහේ
පැවැති පුහුණු වැඩසටෙන සඳො අතිහර්ක අධයක්ෂ, ආර්.එල්.එන් ජයතිස්ස මෙතා සෙ හජයේෂඨ
පර්හේෂණ නිලධාරි පී.සී.හේ ද සිල්වා මෙතා සේපත්දායකත්වය ලබා හදන ලදි.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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අහනකුත් ක්රියාකාරකේ
පර්හේෂණ පත්රිකා
1.

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිදයාලහේ වනවිදයා ො පාරිසරික විදයා අධයයනාංශය විසින් 2017
හනොවැේබර් 10 දින සිට 11 දක්වා සංවිධානය කළ විසි හදවැනි අන්තර්ජාතික වන විදයා ො
පාරිසරික සමුළුව සඳො “ආොර හබෝ නිෂ්පාදනහේ සමාජ, ආර්ථික සෙ පාරිසරික
තිරසරභාවය : උක් ො බඩඉරිඟු නිෂ්පාදනය” පිළිබඳ පර්හේෂණ පත්රිකාවක් හජයෂ්ඨ
පර්හේෂණ නිලධාරීනි පී.ආර් වීරක්හකොඩි මෙත්මිය විසින් ඉදිරිපත් කළා ය.

2.

ජී.ජී.ද එල් සමරසිංෙ විසින් කෘෂිකර්ම අමාතයංශය, ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානය (APO)
සෙ ඒකාබේධ ග්රාමීය සංවර්ධනය සඳො වූ ආසියානු පැසිෆික් සංවිධානය ඒකාබේධව
සංවිධානය කළ අන්තර්ජාතික වැඩමුළුහේ දී ‘හේශගුණික විපර්යාසවලට අනු ත වීම ො විපත්
අවදානම අඩු කිරීම’ පිළිබඳ පර්හේෂණ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදි.

3.

එේ.ටී පේමජානි මෙත්මිය විසින් ‘ශ්රී ලංකාහේ සෙල් නිෂ්පාදන පේධතීන්හි කෘෂි රසායන
භාවිතය නිර්ණය කරන සාධක’ යන හත්මාව යටහත් යාපනය විශ්වවිදයාලහේ කෘෂිකර්ම පීඨය
විසින් සංවිධානය කරනු ලදුව 2017 හපබරවාරි 1-2 දිනවල පැවති ‘වියළි කලාපීය
කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුහේ’ දී පර්හේෂණ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කළාය.

4.

හකොළඹ ශ්රී ලංකා පදනේ ආයතනහේ දී 2017 ජුනි 11 දින පැවති “හේශගුණික විපර්යාස සඳො
අනු ත වීම පිළිබඳ පර්හේෂණයන්හි වර්තමාන තත්ත්වය සෙ අනා ත පර්හේෂණ වැඩසටෙන්
සඳො මාර් සිතියමක් සකස් කිරීම” පිළිබඳ වැඩමුළුහේ දී කෘෂිකාර්මික ප්රජාව පිළිබඳ
හේශගුණික විපර්යාස පර්හේෂණ යනුහවන් පර්හේෂණ පත්රිකාවක් පර්හේෂණ නිලධාරී
එච්.හේ.සී ජයසූරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි.

5.

පර්හේෂණ නිලධාරී එච්.හේ.සී. ජයසූරිය විසින් 2017 ඔක්හතොේබර් 16 ො 17 දිනයන්හි
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ ශාලාහේ දී පැවති “ශ්රී ලංකාහේ
හේශගුණික සුහුරු මුලපිරීේ පිළිබඳ අත්දැකීේ හුවමාරු කර ැනීම” පිළිබඳ සංවාද මණ්ඩපහේ දී
‘වැසි දිය හ ොවීන්හේ අනුවර්තී ධාරිතාව ඉෙළ දැමීම’ පිළිබඳව සාරාංශ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත්
කරන ලදි.

6.

පර්හේෂණ නිලධාරී එච්.හේ.සී. ජයසූරිය සෙ හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරී ඩබ්.එච්.ඒ ශාන්ත
විසින් හේශගුණික විපර්යාසවලට හ ොදුරු වීම, හ ොවි ප්රජාවට එහි බලපෑම සෙ අනුවර්තීතාව :
වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ පර්හේෂණ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිහබ්.

7.

“ශ්රී ලංකාහේ අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කහේ වී හ ොවීන්හේ ආදායේ විවිධාංගීකරණ රටා සෙ තීරක
සාධක” යන මැයින් පර්හේෂණ පත්රිකාවක් මාලතී රේහබොඩහ දර මෙත්මිය විසින් ඉදිරිපත්
කළාය. යාපනය විශ්වවිදයාලහේ කෘෂිකර්ම පීඨය විසින් 2017 හපබරවාරි 1-2 යන දිනයන්හි
සංවිධානය කළ ‘වියළි කලාපීය කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ 3 වන අන්තර්ජාතික සමුළුව’ සඳො
හමම පර්හේෂණ පත්රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

43

වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
8.

රුහුණු විශ්වවිදයාලහේ කෘෂිකර්ම පීඨය විසින් සංවිධානය කළ ‘කෘෂිකර්මාන්තය ො පරිසරය
පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව ‘(ISAE) 2017’ සඳො ඩී.ටී.පී.එස්. ධර්මවර්ධන විසින් ‘හතත්බිේ
පුනරුත්ථාපනය සෙ කළමනාකරණය : බූන්දල රැේසා හතත් බිේ කලාපය පිළිබඳ සිේධි
අධයයනය’ මැයින් පර්හේෂණ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා ය.

9.

ආර්.එේ.ඩී.එච්. රත්නායක විසින් 2017 හදසැේබර් 06 වැනි දින පැවති ශ්රී ලංකා විදයාභිවර්ධන
සං මහේ 70 වැනි වාර්ෂික සමුළුවට ‘Effect of Different Spacing, Fertilizer

Treatments on Physical and Chemical Yield of Different Plant Parts of
Pogostemon heyneanus Benth’ පර්හේෂණ සාරාංශයක් සෙ හපෝස්ටර් ඉදිරිපත් කිරීමක්
සිදු කහළේ ය.

ප්රකාශන (වාර ප්රකාශන ආදිය)
1.

එේ.බී.එ ්. රි ානා, ‘වස විහසන් හතොර කෘෂිකර්මාන්තයක් සඳො ප්රතිපත්තිමය මැදිෙත්වීේ’
(කමනලේ: 33 කලාපය, 2017 අප්රිහයල්- ජූනි) සෙ කාබනික හ ොවිතැහනන් ධරණීය
සංවර්ධනය ළඟා කර ැනීම’ (කමනලේ: 33 කලාපය, 2017, අප්රිහයල්-ජූනි).

2.

ඩී.ටී.පී.එස්. ධර්මවර්ධන හමහනවිය විසින් හ ොවිජනතා 19 හවළුම (2017 ජූලි-හදසැේබර්)
කලාපයට හමොනරා ල බඩඉරිඟු ව ාවට ණය ලබා ත් හ ොවීන්හේ වර්තමාන තත්ත්වය
මැහයන් ලිපියක් සේපාදනය කළාය.

කමිටු, සමුළු සෙ වැඩමුළු
1.

හලෝක ආොර වැඩසටෙන, දකුණු ආසියානු පර්හේෂණ ො ප්රතිපත්ති ආයතනය, හෙක්ටර්
හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය, ජන ො සංඛ්යාහල්ඛ්න
හදපාර්තහේන්තුව සෙ ජවදය පර්හේෂණ ආයතනය සෙහයෝගීත්වහයන් සිදු කරන ‘ආොර
සුරක්ෂිතතා ො හපෝෂණ ජාතික උපාය මාර්ගික විශ්හල්ෂණය : කුසගින්හනන් හතොර හලොවක්
කරා’ නේ පර්හේෂණ කණ්ඩායහේ සාමාජිකයින් හලස ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත සෙ එේ.ඒ.සී.එස්
බණ්ඩාර යන මෙත්වරුන් කටයුතු කරති.

2.

මෙවැලි සංවර්ධන ො පරිසර අමාතයාංශහේ වයාපෘතියක් වන ‘ශ්රී ලංකාහේ මෙවැලි ං ා
හද්රෝණිහේ ජීවත් වන ආන්තික කෘෂිකාර්මික ප්රජාවන් හකහරහි හේශගුණික විපර්යාසයන්හි
බලපෑේවලට විසඳුේ හසවීම’ සඳො වන වයාපෘතිහේ පුහුණු වැඩසටෙන් සඳො ක්රියාකාරී
සැලැස්ම සකස් කරන කමිටුහේ සාමාජිකයින් හලස ඩබ්.එච්.ඒ ශාන්ත සෙ එේ.ඒ.සී.එස්.
බණ්ඩාර යන මෙත්වරුන් කටයුතු කරති.

3.

ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත සෙ එේ.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර යන මෙත්වරුන් රු මුදල් රාජය අමාතය ඉරාන්
වික්රමරත්න මෙතා සමඟ කෘෂිකාර්මික පර්හේෂණ ක්හෂේත්රය පිළිබඳ පැවති අයවැය සාකච්ඡාවට
සේබන්ධ වූ අතර ඉන් අනතුරුව ‘ශ්රී ලංකාහේ වියළි කලාපහේ ග්රාමීය වැේ පුනරුත්ථාපනය
කිරීම’ පිළිබඳ තාක්ෂණික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළෙ.

4.

ජී.ජී.එල්.ඩබ්. සමරසිංෙ මෙත්මිය “ශ්රී ලංකා ජල ෙවුල්කාරීත්ව කමිටුහවහි” ක්රියාකාරී
සාමාජිකාවක් හලස 2017 වර්ෂහේ දී කටයුතු කළා ය.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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5.

ජී.ජී.එල්.ඩබ්. සමරසිංෙ මෙත්මිය ‘ශ්රී ලංකා අර්ථචර්යා පදනම’ විසින් සංවිධානය කළ ‘දකුණු
ආසියානු පාරිසරික ධාරිතා හ ොඩනැගීම -ක්රියාත්මක කළ කෘෂිකර්මාන්තය සෙ ජල දූෂණය
පිළිබඳ ෙඳුන්වා දීහේ’ රැස්වීහමහි සේපත් දායිකාවක් හලස කටයුතු කළා ය.

6.

වයඹ විශ්වවිදයාලය, සබර මුව විශ්වවිදයාලය සෙ ආසියානු ඵලදායිතා සංවිධානය එක්ව
සංවිධානය කළ ‘ජජව හපොහෙොර සෙ ජජව පළිහබෝධ’ පිළිබඳ ජාතික සමුළුවට එේ.ටී.
පේමජානි මෙත්මිය දායකත්වය ලබා දුන්නා ය.

7.

මෙවැලි සංවර්ධන අමාතයාංශය විසින් සංවිධානය කළ ‘ශ්රී ලංකාහේ හේශගුණික සුහුරු මුල
පිරීේ’ පිළිබඳ අත්දැකීේ හබදා ැනීම පිණිස පැවති සාකච්ඡා මණ්ඩපයට එේ.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර
මෙතා දායක විය.

8.

ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත සෙ එේ.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර යන පර්හේෂණ නිලධාරීහු ‘ශ්රී ලංකාහේ දැනට
පවතින නියං තත්ත්වහයන් ආොර සුරක්ෂිතතාවය සෙ ජීවහනෝපායයන්ට වැඩිහයන් ම බලපෑේ
එල්ල වන ප්රහේශයන්හි ඒකාබේධ කඩිනේ තක්හසේරුවක්’ පිළිබඳ හකටි අධයයනයක් සිදු
කළෙ. (හසේවා ගිවිසුම 2/2017).

9.

හකොළඹ විශ්වවිදයාලහේ කළමනාකරණ සෙ මූලය පීඨහේ, කළමනාකරණ සෙ සංවිධාන
අධයයන අධයනාංශහේ උපාධි අහප්ක්ෂක සිසුන් හවනුහවන් ‘ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකාර්මික
තිරසාරභාවය’ මැයින් වැඩමුළුවක් සාර්ථකව පැවැත්වීම සඳො ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත,
එේ.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර, ජී.ජී.ද.එල්.ඩබ්. සමරසිංෙ, එච්.හේ.සී. ජයසූරිය යන පර්හේෂණ
නිලධාරීහු 2017 හදසැේබර් 08- 10 දින දක්වා සෙභාගී වූෙ.

10.

ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්හේෂණ ප්රතිපත්ති සභාහේ ‘පාරිසරික සේපත් කළමනාකරණය,
තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය සෙ හේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ජාතික කමිටුහේ’ කමිටු
සාමාජිකහයකු හලස එච්.හේ.සී. ජයසූරිය මෙතා කටයුතු කහළේ ය.

11.

ජාතික කෘෂිකාර්මික පර්හේෂණ පේධති විහශේෂඥ කමිටුහේ නිහයෝජිතහයකු හලස එච්.හේ.සී.
ජයසූරිය මෙතා කටයුතු කහළේ ය. ශ්රී ලංකාහේ හේශගුණික විපර්යාස අනු තවීේවලට අදාළ
අනා ත පර්හේෂණ වැඩසටෙන් සඳො මාර් සිතියමක් සකස් කිරීම හමහි අරමුණයි.

පුහුණු වැඩසටෙන් සඳො දායකත්වය
1.

යාපනය විශ්වවිදයාලහේ කෘෂිකර්ම පීඨහේ සිසුන් හවනුහවන් සංවිධානය කළ ‘කෘෂි වයාපාර
සංකල්ප භාවිතය සෙ අහලවි වයාප්තිකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුහවහි’ සංවිධායක කමිටු
සාමාජිකයින් හලස ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත, එේ.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර සෙ එච්.හේ.සී. ජයසූරිය යන
මෙත්වරුන් කටයුතු කළෙ. එය 2017 හදසැේබර් 08 සිට 10 දක්වා පැවැත්විණි.

2.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය විසින්
හමහෙයවනු ලැබූ කෘෂි වයාපාර සංකල්ප භාවිතය සෙ අහලවි වයාප්තිකරණය පිළිබඳ
වැඩමුළුහේ දී එේ.ටී. පේමජානි මෙත්මිය විසින් ‘ ශ්රී ලංකාහේ කෘෂි වයාපාර ක්හෂේත්රහේ
සංවර්ධනය’ මැයින් ඉදිරිපත් කිරීමක් කළා ය.
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45

වාර්ෂික වාර්තාව - 2017

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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06

සංඛ්යාන ො දත්ත සැකසුේ අංශය
හමම ඒකකය කෘෂිකාර්මික දත්ත බැංකුවකින් සෙ දත්ත සැකසුේ ඒකකයකින් සමන්විත ය. කෘෂිකාර්මික
ක්හෂේත්රහේ උන්නතිය සඳො අදාළ වන සමාජ විදයා පර්හේෂණ සැලසුේ කිරීම සෙ ප්රතිපත්ති
සේපාදනහයහි ලා අවශය හතොරතුරු සැපයීම පිණිස දත්ත බැංකුව ස්ථාපනය කර ඇත.
දත්ත බැංකුව පිහිටුවීහේ මූලික අරමුණු වන්හන්, හ ොවිජන ක්හෂේත්රය පිළිබඳ හතොරතුරු එක්රැස් කිරීම,
යාවත්කාලීන කිරීම, විශ්හල්ෂණය කිරීම සෙ හබදාෙැරීහේ මධයස්ථානයක් බවට පත් වීම යන හෙක්ටර්
හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ මූලික අරමුණු ඉටු කර ැනීම
සඳො සංඛ්යාන ො දත්ත සැකසුේ අංශය ස්ථාපිත කර තිහබ්. ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලබන සමාජ,
ආර්ථික පර්හේෂණවල දී රැස් කර න්නා දත්ත බඩා කිරීම සෙ විශ්හල්ෂණය කිරීම ෙැරුණු විට හමම
අංශහේ පෙත සඳෙන් අරමුණු ආයතනික අරමුණු සපුරා ැනීම සඳො නිසැකවම දායක වනු ඇති.
•
•
•

කෘෂිකාර්මික හතොරතුරු කළමනාකරණහේ විශිෂ්ඨතම ජාතික මධයස්ථානය බවට පත්
වීම
සංඛ්යාන ො හතොරතුරු තාක්ෂණ හමවලේ භාවිතා කිරීහමන් ආයතනික පර්හේෂණ ො
පුහුණු කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීහේ ප්රධාන ම අංශය බවට පත් වීම.
කාලීන හතොරතුරු සෙ සන්නිහේදන තාක්ෂණික හමවලේ සෙ තාක්ෂණයන් භාවිතා
කිරීම මඟින් ස්වයංක්රීය හතොරතුරු සැකසුේ පේධතිය උපරිම හලස වැඩි දියුණු කිරීම

හමම අංශය ප්රධාන ඒකක හදකකින් සමන්විතය. එනේ, දත්ත සංවර්ධන සෙ දත්ත සැකසීහේ ඒකක ය.
ආයතනික අවශයතාව පරිදි පරි ණක ො ජාලකරණ යටිතල පෙසුකේ සැපයීම පිණිස හමම අංශය තුළ
පසු කාලීනව පරි ණක තාක්ෂණික ඒකකයක් පිහිටවනු ලැබිණි.

දත්ත සංවර්ධන ඒකකය
හමම අංශය තුළ කෘෂිකාර්මික හතොරතුරු පිළිබඳ දත්ත බැංකුව නිර්මාණය කර ඇත්හත් හ ොවිජන
සංවර්ධනයට ො ඊට අදාළ අංශයන්ට අදාළ හතොරතුරුවලට ප්රහේශ වීමට ෙැකි හතොරතුරු
සුරක්ෂිතා ාරයක්, හතොරතුරු එකතු කිරීහේ නිහයෝජිතායතනයක් සෙ හසේවා සැපයීහේ කාර්යංශයක්
හලස ය.
එය විහශේෂහයන් ම නිර්මාණය කර ඇත්හත් රජහේ කාර්යාලවලට, ප්රතිපත්ති සේපාදකයින්ට,
පර්හේෂකයින්ට සෙ අහනකුත් අභිරුචි පාර්ශ්වයන්ට ප්රහයෝජනවත් ආකාරහේ විස්තරාත්මක සංඛ්යානමය
හතොරතුරු සැපයීහේ මූලාශ්රයක් හලස කටයුතු කිරීහේ භුමිකාව ඉටු කිරීම පිණිස ය.
දත්ත බැංකුව සතුව හදයාකාරයක දත්ත පවති යි. ඒ සංවර්ධන නිර්ණායක සෙ සමීක්ෂණ හල්ඛ්න
වශහයනි. සංවර්ධන නිර්ණායක යනු රජහේ ආයතනවලින් එක්රැස් කර නු ලබන විවිධ හතොරතුරු සෙ
සමීක්ෂණ හල්ඛ්න වැනි ේවිතීයික දත්ත ො ආයතනහේ ක්හෂේත්ර පර්හේෂණ ඔස්හසේ ජනනය කරනු ලබන
ප්රාථමික දත්ත යි.
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දත්ත සකස් කිරීම සෙ සමුේධරණය ක්රියාවලියට සෙය වීම පිණිස දත්ත බැංකුව විසින් උපහේශන හසේවා,
පරිශීලක සෙ සැපයුේකරු අධයාපනය, පරි ණක පරිෙරණ පුහුණුව සෙ දැනුවත් කිරීහේ හසේවා ද සපයනු
ලබයි. හමම අංශය ස්ථාපිත කරන අවස්ථාහේ කෘෂිකර්මාන්තය, ධීවර, වන විදයා සෙ කර්මාන්ත යනාදිය
සඳො විභවතාවක් පැවතියද කෘෂිකර්මික ක්හෂේත්රයට අදාළ හතොරතුරු සඳො ප්රමුඛ්තාවය ලබා හදන ලදි.
ජන ෙනය, රැකියා නියුක්තිය, ඉඩේ භාවිතය, හපොහෙොර, නිෂ්පාදන වියදම සෙ අහලවිකරණය වැනි
පුළුල් වර්ගීකරණයන් තුළට වැහටන නිර්ණායක 1800කට ආසන්න ප්රමාණයකට අයත් හතොරතුරු
හමහලස මාසිකව, කන්නමය වශහයන් සෙ වාර්ෂික හතොරතුරු දිස්ත්රික් වශහයන් රැස් කරනු ලබයි.
ප්රධාන හබෝ කාණ්ඩ 11ක් යටහත් විහශේෂිකරණය වූ හබෝ වලට අදාළ දත්ත පවතියි. එම හබෝ කාණ්ඩ
යටතට ධානය, එළවළු,පලතුරු, අල වර් , පශු සේපත්, කාර්මික හබෝ , කුළු බඩු, රනිල හබෝ , හතල්
ලබා ැනීම සඳො භාවිත කරන බීජ වර් , වැවිලි සෙ අහනකුත් හබෝ යනාදිය අයත් හේ. දැනට හමම
ඒකකය සතුව මිලියන හදක ෙමාරකට ආසන්න වාර්තා පරි ණක ත හලස හමන්ම ලිඛිත හතොරතුරු
වශහයන් ද පවතී. ඒ අනුව හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ
ආයතනහේ හතොරතුරු
මෙ බැංකුව, හර්ගු හදපාර්තහේන්තුව, ජනහල්ඛ්න ො සංඛ්යාහල්ඛ්න
හදපාර්තහේන්තුව, කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේන්තුව සෙ හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ
ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ අහලවි ආොර ප්රතිපත්ති අංශය වැනි විවිධ මූලාශ්රවලින් ලබා න්නා
හතොරතුරු දිස්ත්රික් පදනමින් දත්ත සමුදාය තුළ යාවත් කාලීන කරනු ලබයි. දත්ත සමුදාය තුළට හතොරතුරු
අන්තර්ග්රෙණය කර ැනීම සඳො හමම අංශය තුළ ස්වයංක්රීය පේධතියක් ස්ථාපිත හකොට තිහබ්. එහසේම,
ඉතා ඉෙළ ඉල්ලුමක් ඇති සමෙර හතොරතුරු ආයතන හවබ්අඩවියට ඇතුළත් කර තිහබ්. කෘෂිකාර්මික
හතොරතුරු ලබා ැනීම සඳො බාහිර ො අභයන්තර පරිශීලකයින්ට සෘජුව සංඛ්යාන ො දත්ත සැකසුේ
අංශය සේබන්ධ කර ත ෙැකි ය.
දත්ත එක්රැස් කිරීම සඳො ඉෙත සඳෙන් මූලාශ්රවලට අයත් ආයතන විසින් පළ කර ඇති හපොත් සෙ එම
ආයතනවල හවබ් අඩවි ඉෙත කී මූලාශ භාවිතා කරන ලදි. ආොර ද්රවයවල මිල ණන් අහලවි ො ආොර
ප්රතිපත්ති අංශය විසින් එක්රැස් කරන හතොරතුරු ඇසුරින් රැස් කර න්නා ලදි. හතෝරා ත් හබෝ
නිෂ්පාදන සෙ ව ා වපසරිය පිළිබඳ කෘෂිකාර්මික හතොරතුරු ආයතනික හවබ් අඩවියට උඩු ත හකොට
තිහබ්.
පෙත සඳෙන් නිර්ණායක ඇතුළත් හකොට පරි ණක ත කළ දත්ත සමුදාය හමම වසර තුළ යාවත්කාලීන
කර තිහබ්.
•
•
•
•
•
•

වී සේබන්ධ සංඛ්යා දත්ත – ව ා ප්රමාණය සෙ නිෂ්පාදනය
එළවළු, පලතුරු සෙ ක්හෂේත්ර හබෝ නිෂ්පාදනය සෙ ව ා ප්රමාණය
වී ව ාහේ සංස්කෘතික භාවිතයන්
වී සෙ අහනකුත් ක්හෂේත්ර හබෝ ව ා පිරිවැය
හතො මිල
සිල්ලර මිල

ඉෙත දර්ශකයන්ට අයත් වාර්තා 64,343ක ප්රමාණයක දත්ත එම දත්ත සංචිත තුළ යාවත්කාලීන කරන
ලදි.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
ඉල්ලුම මත දත්ත සැපයීම
දත්ත බැංකුහවන් ලබා හදන හතොරතුරු හසේවාහවන් කෘෂි කාර්මික හතොරතුරු ලබා ැනීම සඳො ආයතනය
තුළින් ො බාහිර පාර්ශ්වයන්හ න් ලැබුණු ඉල්ලීේ 151ක් හවත දත්ත නිකුත් කර තිහබ්. ඉන් 108ක්
අභයන්තර ඉල්ලීේ වූ අතර 43ක් බාහිර පාර්ශ්වයන්හ න් විය.
දත්ත එක්රැස් කිරීම සඳො පරිශීලනය කළ ග්රන්ථ
•
•
•
•
•

මෙ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව -2015/2016
මෙ බැංකුහේ ආර්ථික සෙ සමාජ සංඛ්යාහල්ඛ්න – 2015/2016
ජනහල්ඛ්න ො සංඛ්යාහල්ඛ්න හදපාර්තහේන්තුහේ සංඛ්යාන සාරාංශය - 2016
වී සෙ අහනකුත් ක්හෂේත්ර හබෝ ව ා පිරිවැය -2012 යල/2015 යල
හර්ගු හදපාර්තහේන්තුහේ බාහිර හවළඳ දත්ත – 2012/2013

දත්ත සැකසීහේ ඒකකය
සංඛ්යාන ො දත්ත සැකසුේ අංශහේ හදවන සෙ තුන්වන ඉලක්ක අරමුණු කර නිමින් දත්ත සැකසුේ
ඒකකය ස්ථාපිත කරන ලද අතර එය පෙත සඳෙන් ප්රධාන ක්රියාකාරකේ සිදු කිරීම සඳො ස්ථාපිත කළ
තාක්ෂණික ඒකකයකි.
1.

පරි ණක ත කළ කෘෂිකාර්මික දත්ත සංචිතය යාවත්කාලීන කිරීම සෙ නඩත්තු කිරීම
දත්ත සංවර්ධන ඒකකය විසින් දත්ත ෙැසිරවීහමන් පසු දත්ත සැකසුේ ඒකකය විසින් දත්ත
සංචිතය කාර්යක්ෂම හලස යාවත්කාලීන කිරීමටත් නඩත්තු කිරීමටත් අවශය තාක්ෂණික සෙය
හදනු ලැහබ්. දත්ත සමුදායයන් සහතයක්ෂණය සෙ පරතරයන් පියවීම සේබන්ධහයන් හමම
ඒකක හදක අතර සමෙර අන්තර් සේබන්ධී ක්රියාකාරකේ ද සිදුහේ. දත්ත සමුේධරණ පෙසුකේ ද
සලසා තිහබ්.

2.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ ක්හෂේත්ර
සමීක්ෂණ තුළින් රැස් කර න්නා දත්ත නියැඳී සමීක්ෂණ විශ්හල්ෂණ
හමය හමම ඒකකය හවත පවරා ඇති ප්රධාන ක්රියාකාරකේවලින් එකක් වන අතර එහි කාර්යයන්
අතරට හක්තකරණය,සහතයේක්ෂණය, වලංගුභාවය ඇති කිරීම, දත්ත සමුච්චිත නිර්මාණය කිරීම,
විශ්හල්ෂණයට හපර දත්ත ඇතුළත් කිරීම සෙ පිරිසිදු කිරීම යානාදිය ඇතුළත් හේ. සියලුම
විශ්හල්ෂණ සෙ වගු ත කිරීේ සිදු කරනුහේ සංඛ්යාන විශ්හල්ෂණ විධික්රම සෙ සංඛ්යාන
මෘදුකාං හයදවුේ භාවිතහයනි.

දත්ත විශ්හල්ෂණය සඳො පෙත සඳෙන් පර්හේෂණ අධයයන හදක හමම අංශයට හයොමු කර තිබුණි.
R511 මිනිස් ක්රියාකාරකේ නිසා ග්රාමීය වැේ හ ොඩවීමට ලක්වීම ො කෘෂි කර්මාන්තය හකහරහි එහි
බලපෑම පිළිබඳ අධයයනය
R518 කෘෂිකර්ම උපාධිධාරීන් සෙ ඩිප්හලෝමාධාරීන් ශ්රී ලංකාහේ කෘෂිකාර්මික
අවහශෝෂණය කර ැනීම පිළිබඳ අධයයනයක්: වර්තමාන තත්ත්වය සෙ බාධක
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

ක්හෂේත්රයට

49

වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
පරි ණක තාක්ෂණික ඒකකය
ආයතනහේ පරි ණක, පරි ණක ජාලා සෙ එකී පරිධියට අදාළව හමන්ම පරි ණක පේධතීන්හි
ක්රියාකාරීත්වයට අවශය මෘදුකාං හමවලේ සේබන්ධ තාක්ෂණික සෙය සැපයීම පිණිස හමම ඒකකය
ස්ථාපිත කර තිහබ්. සියලුම අලුත්වැඩියා කිරීේ සෙ හදෝෂ විහශෝධනය කිරීම පිණිස අංශයක් ද ස්ථාපිත කර
තිහබ්. ආයතනහේ හතොරතුරු තාක්ෂණයට අදාළ නිෂ්පාදන මිලදී ැනීහේ දී ප්රසේපාදන නිර්හේශයන්
ඉදිරිපත් කිරීහේ ව කීම ද හමමඟින් සිදු හකහර්. හවබ් අඩවි වැඩි දියුණු කිරීම සෙ නඩත්තු ක්රියාකාරකේ ද
හමම ඒකකය හවත පැවරී තිහබ්. ආයතනය තුළ පරි ණක ජාල පේධති ස්ථාපිත කිරීම ද ඒකකය විසින්
සිදු කරනු ලබයි.
හමම ඒකකය විසින් 2017 වර්ෂය තුළ පෙත සඳෙන් ක්රියාකාරකේහි ක්රියාකාරී හලස නිරත වී තිහබ්.
•
තාක්ෂණික පිරිවිතර සැකසීම
•
තාක්ෂණික ඇ යීේ කමිටුවලට සෙභාගී වීම
•
මෘදුකාං සවිකිරීම සෙ හදෝෂ විහශෝධනය
•
ජාල සකස් කිරීම
•
පරි ණක සෙ හවබ් අඩවි නඩත්තුව පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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පුස්තකාලය
පුස්තකාලහයහි මූලික පරමාර්ථය වනුහේ හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු
කිරීහේ ආයතනහේ පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ඩලහයහි සෙ බාහිර ආයතන ො පුේ ලයින්හේ ප්රහයෝජනය
පිණිස කෘෂිකාර්මික අංශයට අදාළ හතොරතුරු එක්රැස් කිරීම, හ ොනු කිරීම සෙ හතොරතුරු අවශයතා
සැපයීම හේ. වර්ෂය තුළ කාර්ය මණ්ඩලහේ විමර්ශන අවශයතා හවනුහවන් ග්රන්ථ 662ක් ද, විමර්ශන
කෘති 18ක් සෙ වාර ප්රකාශන 105ක් ද නිකුත් කර තිහබ්. වර්ෂය තුළ පුස්තකාලය පරිෙරණය කළ පාඨක
සංඛ්යාව 306කි.

හපොත්,සඟරා සෙ වාර ප්රකාශන අත්පත් කර ැනීම
වර්ෂය තුළ ග්රන්ථ 124ක් පුස්තකාල එකතුවට අත්පත් කර හ න ඇත. ඉන් 16ක් සෘජු මිල දී ැනීේ වන
අතර ග්රන්ථ 108ක් ප්රකාශන හුවමාරු වැඩසටෙන යටහත් ලැබුණු ඒවා හේ. හේශීය සෙ විහේශීය
ආයතනවලින් වාර සඟරා, පුවත් ෙසුන්, වාර්ෂික වාර්තා ප්රමාණයක් හුවමාරු හෙෝ පරිතයා වශහයන් ලැබී
තිහබ්. ආයතනය විසින් වර්ෂය තුළ විහේශීය සඟරා නාම 08කට (කලාප 96ක් ඇතුළත්) සෙ හේශීය සඟරා
නාම 06කට දායකත්වය ලබා න්නා ලදි.

පුස්තකාල හසේවා
පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ඩලහේ සෙ බාහිර පාඨක ඉල්ලීේ පරිදි හතොරතුරු සෙ ප්රහල්ඛ්න හසේවාවන් වන
සාහිතය හේෂණය, විමර්ශන හසේවා, කාලීන හතොරතුරු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීේ සෙ ඡායා පිටපත්
හසේවාවන් සපයන ලදි.
පුස්තකාලය තුළ නවීන වයි යි පෙසුකම ලබා ැනීමත් සමඟ අන්තර්ජාල පාදක හතොරතුරු පෙසුකේ
සඳො වූ ප්රහේශය පර්හේෂණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳො තව දුරටත් පුළුල් කරන ලදි. පර්හේෂණ කාර්ය
මණ්ඩලය සෙ බාහිර පාඨකයින් සඳො විවිධ විෂයන් යටහත් පවත්වාහ න යන පුවත්පත් ලිපි එකතුව
ක්ෂණික විමර්ශනය සඳො අඛ්ණ්ඩ දර්ශක ත හකොට ඇත.

අන්තර් පුස්තකාල සෙහයෝගීතාවය (ILC)
පුස්තකාලය කෘෂිකර්ම පර්හේෂණ ප්රතිපත්ති සභාහේ පුස්තකාලහේ පවත්වා හ න යන කෘෂිකාර්මික
පුස්තකාල හතොරතුරු ජාලහේ (AGRINET) සාමාජිකහයකු වන අතර අඛ්ණ්ඩව එම දත්ත ජාලය සඳො
හතෝරා ත් පටුන පිටු හබදා ෙැරීහේ දත්ත පදනම සෙ සේබන්ධව කටයුතු කරයි.
AGRINET හතොරතුරු ජාලය මඟින් සේපාදනය කරන පෙත සඳෙන් දත්ත පදනම හවත පුස්තකාල
එකතුහවන් ග්රන්ථ විදයාත්මක හතොරතුරු සපයන ලදි.
01. ජාතික කෘෂිකාර්මික ග්රන්ථ නාමාවලිය
02. සේප්රදායික දැනුම පිළිබඳ ග්රන්ථ නාමාවලිය (කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළව)
2017 වර්ෂහේ ජාතික ඒකාබේධ සුචිය යාවත්කාලීන කිරීම සඳො ග්රන්ථ විදයාත්මක මූලාශ්ර පුස්තකාල ො
ප්රහල්ඛ්න හසේවා මණ්ඩලය හවත පුස්තකාල දත්ත සංචිතය හවතින් සපයන ලදි.
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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ආයතන ප්රකාශන සංඛ්යාකකරණය
ජාතික විදයා පදනම මඟින් ආරේභ කරන ලද ආයතන ප්රකාශන සංඛ්යාංකකරණය වයාපෘතිය මගින් අප
ආයතනහේ ප්රකාශන සාර්ථක හලස සංඛ්යාංකකරණය කර ඇති අතර http://harti.nsf.ac.lk/ ඔස්හසේ ඒ
සඳො ප්රහේශ විය ෙැකි ය.
හමම වයාපෘතිහේ මූලික අරමුණ වන්හන් ආයතනික විදුත් ප්රකාශන එකතුවක් පවත්වාහ න යාම ො
මාර්
ත ප්රහේශය මගින් ඉක්මනින් ප්රකාශනවල ඇතුළත් හතොරතුරු ලබා ැනීහේ පෙසුකේ සැලසීම යි.
HARTI
ප්රකාශන

ජර්නල

පර්හේෂණ වාර්තා

එකතුහේ නම

කියවා ඇති පිරිස

වාර්ෂික වාර්තා

400

වාර්ෂික වාර්තා (හදමළ)

307

පනත්

342

Sri Lanka Journal of Agrarian Studies

433

හ ොවි කටයුතු අධයයනය

326

හ ොවි ජනතා

713

හ ොවි ජනතාව

631

නිබන්ධන ( ඉංග්රීසි)

485

නිබන්ධන (සිංෙල)

1073

රට
ජපානය
ශ්රී ලංකාව
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
ජර්මනිය
රුසියාව
ප්රංශය
දකුණ් හකොරියාව

නරඹා ඇති ණන
768
2504
720
138
654
66
50

අයිවරි හකෝස්ට්
යුහරෝපියන් යූනියන්
ඕස්හේලියාව
ඉන්දියාව
ඉතාලිය
එක්සත් රාජධානිය
පිලිපීනය
චීනය
ආසියානු පැසිපික් කලාපය
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයය

8
61
10
8
6
7
5
17
4
6
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08

ප්රකාශන අංශය
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ ප්රකාශන ඒකකයට පැවරී
ඇති ව කීම වන්හන් පර්හේෂණ වාර්තා, කාලීන වාර්තා, සඟරා හමන්ම හපොදු හතොරතුරු හබදා ෙරින
අමුද්රවය වන පුවත් ෙසුන්, විවරණිකා, අත්හපොත් , අත් පත්රිකා සෙ අහනකුත් පත්රිකා භාෂා ත්රිත්වහයන් ම
සංස්කරණය හකොට ප්රකාශයට පත් කිරීම යි.
හමම වසර තුළ පර්හේෂණ වාර්තා 12ක් සිංෙල සෙ ඉංග්රීසි භාෂාහවන් ප්රකාශයට පත් හකොට තිහබ්. ඒ
පිළිබඳ විස්තර පෙත දැක් හේ.
ඉංග්රීසි භාෂාහවන් ප්රකාශයට පත් වූ පර්හේෂණ වාර්තා:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Present Status and Future Prospects of Non-farm Employment (NPE) in
Mahaweli Area
Present Situation and Prospects of Cinnamon Industry in Sri Lanka.
Consumption Pattern and Consumer Preference for Different Rice Varieties
in Selected Districts in Sri Lanka.
Palmyrah Industry: Socio-economic Condition and Problems of
Stakeholders in North and East.
Government Intervention in Paddy Marketing: Issues in Purchasing and
Post-Stock Management.
Should Free Holding Rights be Granted to LDO Lands? A Situational
Analysis of Dry Zone in Sri Lanka.
Consumer Buying Behaviour and Preference for Liquid and Powdered Milk.
Income Diversification of Paddy Farming Householders in Anuradhapura
District.

සිංෙල භාෂාහවන් ප්රකාශයට පත් වූ පර්හේෂණ වාර්තා:
1.

කුඹුරු ඉඩේ දත්ත මූලාශ්ර අතර ප්රමාණ විෂමතා නිර්ණය කිරීම (පෙතරට හතත් කලාපීය නියමු
වයාපෘතිය).
2.
පෙත රට හතත් කලාපහේ කුඹුරු බිේ වී ව ාව සඳො ශකයතාවය අනුව වර්ගීකරණය කිරීම.
3.
නුවරඑළිය සෙ බදුල්ල දිස්ත්රික්කයන් හි සුළු ො මධය පරිමාණ මල් කර්මාන්තහේ වර්තමාන
තත්ත්වය ො ැටලු.
4.
කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේන්තුහේ කෘෂි වයවසායකත්ව සංවර්ධන වයාපෘතිය ඇ යීහේ
අධයයනය.
ඊට අමතරව, වර්ෂය තුළ පෙත සඳෙන් ප්රකාශන ද නිකුත් විය.
කාර්ය පත්රිකා
1.
2.
3.

පාංශු සෙ ජල සංරක්ෂණ විධික්රම: ඉෙළ ජලාධාර කළමනාකරණ වයාපෘතිය (UWMP)
ශ්රී ලංකාහේ ජං ම දුරකතනය පාදක හවළඳහපොළ හතොරතුරු පේධතිය පිළිබඳ ඇ යීමක්
මේ ආර වයාපෘතිහේ සමාජ ආර්ථික බලපෑම
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වැඩමුළු වාර්තා සටෙන්
1.

කෘෂිකාර්මික තිරසාරභාවය තක්හසේරු කිරීම

වාර ප්රකාශන
1.
2.

Sri Lanka Journal of Agrarian Studies හවළුම 18, අංක. 1, 2017
කමනලේ (දමිළ) හවළුම 33, අංක 1-2, අප්රිහයල්- ජුනි, 2017

සඟරා
1.
2.
3.
4.

හ
හ
හ
හ

ොවිජනතා, හවළුම 18, අංක 2, ඔක්හතෝබර්-හදසැේබර්, 2016
ොවිජනතා, හවළුම. 19, අංක. 1-2, ජනවාරි -ජුනි, 2017
ොවිජනතා, හවළුම. 19, අංක. 2, ඔක්හතෝබර්, 2017
ොවිජනතා, හවළුම. 19, අංක. 3, ජූලි-හදසැේබර්, 2017

පුවත්ෙසුන
1.
2.
3.
4.
5.

Newsletter, හවළුම. 40, අංක.2, 2016
Newsletter, Vol. 41, No. 1-2, 2017
පුවත්ෙසුන (Tamil) - Vol. 1 No.1- 2, 2017
පුවත්ෙසුන Vol. 40 No. 2, 2016
පුවත්ෙසුන Vol. 41 No. 1-2, 2017

හවනත් ප්රකාශන:
1.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව නිදෙස් විප්ලවය (සිංෙල) වාර්තා වැඩසටෙන

හවනත් දායකත්වයන්:
1.
2.
3.
4.

ජනාධිපති හල්කේ කාර්යාලය මඟින් සංවිධානය කළ “වස විස නැති රටක්” ප්රදර්ශනයට
ප්රදර්ශන කුටියක් ඉදිරිපත් කිරීම
ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මඟින් විකාශය කරන ‘සුභාරතී’ වැඩසටෙන් මාලාව සඳො
සේපත් දායකයින් හලස සෙභාගී වීම
ජාතික පුවත්පත්වලට ලිපි සැපයීම
හිටපු අමාතය හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව මෙතා පිළිබ හකටි වීඩිහයෝවක් නිර්මාණය කිරීම
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2017 හදසැේබර් 31 දිනට කාර්ය මණ්ඩල තත්ත්වය
2016.12.31 දිනට
තත්ත්වය

වර්ෂය තුළ හසේවය අත්
හිටුවීම, හසේවහයන්
ඉවත් වීම

පත්වීේ

31.12.2017 දිනට
තත්ත්වය

අධයක්ෂ
අතිහර්ක අධයක්ෂ
අංශ ප්රධානීන්
පර්හේෂණ කාර්ය
මණ්ඩලය
පරිපාලන
කාර්යමණ්ඩලය
පුස්තකාල හජයේෂ්ඨ
කාර්ය මණ්ඩලය
දත්ත බැංකුව
පරි ණක ඒකකය
ප්රකාශන ඒකකය
සංඛ්යාන
කාර්යමණ්ඩලය
තාක්ෂණික කාර්ය
මණ්ඩලය
ලිපිකාර, හල්කේ
සෙ
සමාන්තර
හශ්රේණි
හමහෙයුේ
සෙ
සමාන්තර හශ්රේණි
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කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය
2017 වර්ෂහේ දී ආයතනය විසින් කාර්ය මණ්ඩලය සංවර්ධනය සඳො රුපියල් මිලියන 2.1ක් හවන් කර
තිහබ්.මාණ්ඩලික සෙ මාණ්ඩලික හනොවන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 38 හදනකු හේශීය පුහුණු වීේ
සඳො සෙභාගී වී ඇති අතර මාණ්ඩලික නිලධාරීන් 14 හදහනකු විහදස් පුහුණුවීේවලට සෙභාගී වී තිහබ්.
පෙත සඳෙන් පර්හේෂණ නිලධාරීන් පශ්චාත් උපාධි අධයයන කටයුතුවල නිරතව සිටියෙ.
ඊ.ඒ.සී ප්රියංකර මෙතා

ජාතයන්තර හවළඳාම පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය
විදයාව ො තාක්ෂණය පිළිබඳ හුවාහසොන්ේ විශ්වවිදයාලය
චීනය, 2015 අහ ෝස්තු 31 සිට -2018 අහ ෝස්තු 30

එන්.පී.ජී සමන්ත මෙතා

ජාතයන්තර හවළඳාම පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය
විදයාව ො තාක්ෂණය පිළිබඳ හුවාහසොන්ේ විශ්වවිදයාලය
චීනය, 2015 අහ ෝස්තු 31 සිට -2018 අහ ෝස්තු 30

හේ.ඒ.යූ.පී ජයසිංෙ හමහනවිය

පශ්චාත් උපාධි අධයයන (විදයාපති උපාධිය)
ඕස්හේලියාව, 2017 ජනවාරි 12 සිට 2018 හදසැේබර් 31 දක්වා

විහදස් පුහුණුවීේ සඳො සෙභාගී වීේ
වැඩසටෙන්/ සේමන්ත්රණ/ වැඩමුළු/ සමුළු/රැස්වීේ ආදිය
i.

පර්හේෂණ නිලධාරි එච්.හේ.සී. ජයසූරිය මෙතා 2017 ජනවාරි 23 සිට මාර්තු 17 දක්වා
ඉන්දියාහේ දී පැවති ‘වයවසායකත්වය සෙ කුසලතා සංවර්ධනය පිළිබඳ පුහුණු කරන්නන්
පුහුණු කිරීම’ සඳො පැවති පුහුණු වැඩසටෙනකට සෙභාගී විය.

ii.

හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරී පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා ‘ග්රාමීය සංවර්ධනය සඳො මානව සේපත්
සංවර්ධනය’ පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටෙනකට සෙභාගී විය. ඉන්දියාහේ ෙයිඩ්රාබාේ හි දී මාර්තු 14
සිට 23 දක්වා පැවති හමම වැඩසටෙන ඒකාබේධ ග්රාමීය සංවර්ධනය සඳො වූ දකුණු ආසියානු
කලාපීය සෙහයෝගිතා සංවිධානය (CIRDAP) ො ග්රාමීය සංවර්ධනය සඳො වූ ජාතික
ආයතනය (NIRDPR) විසින් සංවිධානය කරන ලේදකි.

iii.

අධි පර්හේෂක ආර්.එල්.එන්. ජයතිස්ස මෙතා 32 වැනි CIRDAP තාක්ෂණික කමිටු රැස්වීමට
සෙභාගී වූ අතර එය 2017 මැයි 27 සිට 30 දක්වා බං ලාහේශහේ දී පැවැත්විණි.

iv.

හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරී පී.සී.හේ. ද සිල්වා මෙතා, නිහයෝජය ණකාධිකාරිනි හේ.පී
නානායක්කාර, හජයෂ්ඨ ප්රවෘත්ති ො ප්රකාශන නිලධාරී එස්.ඒ.සී.යූ. හසේනානායක මෙතා,
ගිණුේ නිලධාරිනි ඩබ්.ඩී.ජී. හපහර්රා, සංඛ්යාන නිලධාරි එච්.එේ.එස්. ජයරත්න, සංඛ්යාන
නිලධාරි හේ.සී.හක්.බී. ලයනල්, පුස්තකාලයාධිපතිනි ජී.එල්. හෙේරත් මිය 2017 ජූලි 7 දින සිට
29 දින දක්වා චීනහේ පැවති “ සංවර්ධනය හවමින් පවතින රටවල් සඳො කෘෂිකාර්මික උරුම
ස්ථාන කළමනාකරණය සෙ සංරක්ෂණය” පිළිබඳ පැවති සමුළුවට සෙභාගී වූෙ.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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v.

හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරී එේ.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර මෙතා 2017 ජුනි 30 සිට ජූලි 28 දක්වා
චීනහේ දී පැවති ‘සංවර්ධනය හවමින් පවතින රටවල් සඳො පාරිසරික කෘෂිකර්මාන්තය
කළමනාකරණය කිරීම’ නමින් පැවති සමුළුවට සෙභාගී වූහේ ය.

vi.

හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරී ඩබ්.එච්.ඩී ප්රියදර්ශන මෙතා 2017 අහ ෝස්තු 04 දින සිට
සැප්තැේබර් 28 දින දක්වා චීනහේ දී පැවති ‘සංවර්ධනය හවමින් පවතින රටවල කෘෂිකාර්මික
අපද්රවය භාවිතයට ැනීම පිණිස ජීවවායු තාක්ෂණය’ නමින් පැවති වැඩමුළුව සඳො සෙභාගී
විය.

vii.

පර්හේෂණ නිලධාරිනි ආර්.එේ.එේ.එච්.හක්. රේහබොඩහ දර මෙත්මිය 2017 අහ ෝස්තු 21 සිට
25 දින දක්වා ඉන්දුනීසියාහේ දී පැවති ‘ඵලදායිතා වර්ධන මුල පිරීේ තුළින් ග්රාමීය ප්රජාවන්
හ ොඩ නැංවීම’ නේ වැඩමුළුවට සෙභාගී වූවා ය.

viii.

හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරී ඩබ්.එච්.ඩී ප්රියදර්ශන මෙතා 2017 හදසැේබර් 11 දින සිට 15 දින
දක්වා ෆිජී රාජයහේ දී ‘කෘෂි ආොර නිෂ්පාදන සඳො ශීත දාම ො කාර්ය සේපාදන
කළමනාකරණය’ සේබන්ධහයන් පැවති වැඩමුළුවකට සෙභාගී වූහේ ය.

හේශීය පුහුණුවීේ සඳො සෙභාගී වීම – මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
1.

පර්හේෂණ නිලධාරිනි පී.ඒ.හේ. චේපිකා හමහනවිය හකොළඹ ග්රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෙෝටලහේ දී
2017 ජනවාරි 28 දින පැවති ‘අපනයන හත්, කුළුබඩු සෙ අ ය එකතු කළ එළවළු සෙ පලතුරු’
පිළිබඳව පැවති වැඩමුළුවකට සෙභාගී වූවා ය.

2.

සෙකාර හල්ඛ්කාධිකාරි (පාලන) හේ.හේ.එස්. ජයමාන්න මෙතා හකොළඹ දී පැවති ‘විනය
ක්රියාමාර් ’ පිළිබඳ වැඩමුළුවකට සෙභාගී වූහේ ය. එය ඉදි කිරීේ කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිහේ
දී 2017 හපබරවාරි 14 දින පැවතුණි.

3.

පර්හේෂණ නිලධාරී ඩී.එේ.ඒ.සී. දිසානායක හකොළඹ විශ්වවිදයාලහේ සමාජ විදයා
හදපාර්තහේන්තුහේ දී 2017 මාර්තු 15 දින පැවති ‘ගුණාත්මක දත්ත විශ්හල්ෂණය’ පිළිබඳ
වැඩමුළුවකට සෙභාගී වූහේය.

4.

පර්හේෂණ නිලධාරීන් වන ඩී.එේ.ඒ.සී. දිසානායක, ඩී.ටී.පී.එස් ධර්මවර්ධන, ආර්.එේ.ඩී.එච්.
රත්නායක සෙ එේ.බී.එ ්. රි ානා යන මෙත්ම මෙත්මීන් 2017 අප්රිහයල් 27 දින ජාතික විදයා ො
තාක්ෂණික හකොමිසහේ දී පැවති ‘විදයාඥයින් සඳො වැඩ ජීවිතය සමබර කර ැනීම- දියුණුවට
මඟ’ මැයින් වූ වැඩමුළුවට සෙභාගී වූෙ.

5.

පර්හේෂණ නිලධාරීනි ඩී.ටී.පී.එස්. ධර්මවර්ධන හමය ‘දත්ත විශ්හල්ෂණය සඳො SPSS ෙඳුන්වා
දීම පිළිබඳව පැවති සෙතික පත්ර පාඨමාලාවක් සඳො 2017 මැයි හි දී සේබන්ධ වූවාය. මානව
ශාස්ත්ර ො සමාජ විදයා උසස් අධයයනය සඳො වූ ජාතික මධයස්ථානහේ දී එය පැවැත්විණි.

6.

පර්හේෂණ නිලධාරිනි එේ.බී.එ ්. රි ානා මෙත්මිය කෘෂිකාර්මික ක්හෂේත්රහේ නවීකරණ වයාපෘතිය
මඟින් සංවිධානය කළ ‘ප්රතිපත්ති සංවාද මණ්ඩපය’ (හලෝක බැංකු අරමුදල් සැපයූ) ට සෙභාගී වූවා
ය. එය 2017 ජූලි 24 දින පැවැත්විණි.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
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7.

හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරිනියන් වන හරෝෂිණි රඹුක්වැල්ල සෙ රුවිනි විදානපතිරණ 2017
අහ ෝස්තු 4 දින ශ්රී ලංකා ආොර විදයා ො තාක්ෂණ ආයතනහේ දී පැවති ‘අපනයන ආොර
හවළඳාම; පරතරයන්, විභවතා සෙ ඉදිරි මාවත’ නේ වූ වැඩමුළුවට සෙභාගී වූෙ.

8.

හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරි ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත, හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරි ගීතානි සමරසිංෙ
යන මෙත්ම මෙත්මීන් ජාතික හ ොඩනැගිලි පර්හේෂණ ආයතනහේ දී 2017 අහ ෝස්තු 10 සෙ 11
දිනයන්හි පැවති ‘ශ්රී ලංකාහේ වියළි කලාපහේ හ ොවීන්ට පවතින හේශගුණික විපර්යාස අවදානම’
පිළිබඳ වැඩමුළුවට සෙභාගී වූෙ.

9.

පර්හේෂණ නිලධාරීන් වන ඩී.එේ.ඒ.සී දිසානායක, එේ.බී.එ ්. රි ානා, ආර්.එේ.ඩී.එච්. රත්නායක,
ඩී.ටී.පී.එස්. ධර්මවර්ධන,එේ.ඩී.ඩී හපහර්රා, යූ.ඩී.ආර්. උදාරි, ඒ.හක්.ඒ. දිසානායක , එස්.පී.
ප්රනාන්දු, ජී.වී.එන්. අහයෝමි, අයි.වී. කුරුප්පු, ඒ.ආර්.ඩබ්ලිේ.එේ.එේ.ඩී. අමරහකෝන්,
ආර්.එච්.ඒ.ඩබ්ලිේ. රුවිනි යන පිරිස ජාතික විදයා ො තාක්ෂණ හකොමිෂන් සභාහේ 2017 අහප්රේල්
24 දින පැවති ‘විදයාඥයින් සඳො වැඩ ජීවිතය සමබර කර ැනීම- දියුණුවට මඟ’ මැයින් වූ
වැඩමුළුවට සෙභාගී වූෙ.

10. පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස කාන්තාව සවිබල ැන්වීම මැයින් 2017 ඔක්හතොේබර් 26 දින
ජාතික කාන්තා කමිටුහේ දී පැවති සාකච්ඡාවට පර්හේෂණ නිලධාරිනි ඩී.ටී.පී.එස්. ධර්මවර්ධන
හමහනවිය සෙභාගී වූවා ය.
11. හජයෂ්ඨ පර්හේෂණ නිලධාරිනියන් වන සා රිකා හිටිොමු , ආර්.පී. විදානපතිරණ, පර්හේෂණ
නිලධාරිනි තිලානි පේමජානි යන මෙත්මීන් 2017 ඔක්හතොේබර් මස 27,28 දිනයන්හි ශ්රී ලංකා
ආර්ථික විදයාඥයින්හේ සං මහේ දී පැවති ශ්රී ලංකා ආර්ථික විදයාඥයින්හේ සං මහේ වාර්ෂික
මො සභා රැස්වීමට සෙභාගී වූෙ.
12. පර්හේෂණ නිලධාරිනි තිලානි පේමජානි මෙත්මිය 2017 හනොවැේබර් 29 ො 30 යන හදදින
අන්තර්ජාතික ජල කළමනාකරණ ආයතනහේ දී පැවති ‘ජජව හපොහෙොර සෙ ජජව පළිහබෝධසංවර්ධනහේ සිට ප්රවර්ධනය දක්වා’ මැහයන් වූ ජාතික සමුළුවට සෙභාගී වූවා ය.
13.

ණකාධිකාරිනි ජී.ඩබ්. තුෂාරි මෙත්මිය, ගිණුේ නිලධාරිනි ඩී.ජී. හපහර්රා මිය නිපුණතා සංවර්ධන
ො වෘත්තීය පුහුණු අමාතයාංශහේ දී 2017 හනොවැේබර් 24 ො 25 හදදින පැවති ‘ මිල ණන්
කැඳවීම පිළිබඳ ප්රාහයෝගික කරුණු” පිළිබඳ වැඩමුළුවට සෙභාගී වූෙ.

14. දත්ත විශ්හල්ෂක සී.එන්. හප්රේමවර්ධන මිය ො තාක්ෂණික සෙකාර රන්හදේ රණසිංෙ මෙතා 2017
හනොවැේබර් 28 දින ශ්රී ලංකා සංචාරක ො හෙෝටල් කළමනාකරණය පිළිබඳ ආයතනහේ දී පැවති
“හවබ් ආරක්ෂණ කතිකාව” පිළිබඳ හේශනයකට සෙභාගී වූෙ.
15. සංඛ්යාන නිලධාරිනි එන්.පී. ජයහනත්ති මෙත්මිය ජන ො සංඛ්යා හල්ඛ්න හදපාර්තහේන්තුහේ දී
2017 හදසැේබර් 07 දින පැවති හලෝක කෘෂිකාර්මික සංඛ්යාහල්ඛ්න පාර්ශවකරුවන්හේ රැස්වීම
(WCA 2020)ට සෙභාගී වූවා ය.
16. පර්හේෂණ නිලධාරී සංගීත් ප්රසාේ මෙතා විදයා පශ්චාත් උපාධි ආයතනහේ දී 2017 හදසැේබර් 2022 දිනයන්හි පැවති දත්ත විදයාහවහි කාල පරාස විශ්හල්ෂණය පිළිබඳ වැඩමුළුවකට සෙභාගී විය.
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වාර්ෂික වාර්තාව - 2017
17. පර්හේෂණ නිලධාරිනි එේ.බී.එ ්. රි ානා මෙත්මිය 2017 හදසැේබර් 21 දින ශ්රී ලංකා
කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්ති සභාහේ පැවති පර්හේෂණ හයෝජනා ලිවීම පිළිබඳ වැඩමුළුවකට සෙභාගී
වූවාය.
18. ඩී.ටී.පී.එස්. ධර්මවර්ධන ( පර්හේෂණ නිලධාරිනි) 2017 හදසැේබර් 13 කැලණිය විශ්වවිදයාලහේ
විදයා පීඨහේ පැවති සංඛ්යාන වැඩසටෙනකට සෙභාගී වූවා ය.
19. පර්හේෂණ නිලධාරී අයි.වී. කුරුප්පු මෙතා 2017 හදසැේබර් 13 සෙ 14 යන දිනයන්හි මෙනුවර
ඕක්හර් හෙෝටලහේ දී පැවති ‘ හවළඳහපොළ හනොවන ඇ යීේ සෙ කෘෂි ජජව විවිධත්ව
නිෂ්පාදනයන්හි ප්රතිලාභ ෙඳුනා ැනීහේ යාන්ත්රණය ෙඳුනා ැනීම’ පිළිබඳ වැඩමුළුවකට සෙභාගී
විය.
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Fin/Aud/Qry/2018

AGL/D/HAR/01/17/16

2018-10-30

විගණකාධිපති,
විගණකාධිපති දෙපාර්තදේන්තුව,
306/72, දපොල්දූව පාර,
බත්තරමුල්ල.
දෙක්ටර් දකොබ්බෑකඩුව දගොවිකටයුතු පර්දේෂණ ො පුහුණු කිරීදේ ආයතනදේ 2017 දෙසැේබර් 31
දිදනන් අවසන් වර්ෂය සඳො වු මූලය ්රකානන ිලිබබඳව 1771 අකක 38 ෙරන මුෙල් පනදත් 1 22
2සී වගන්තිය ්රකාර විගණකාධිපති වාර්තාව
2018.09.25 දිනැතිව දයොමුකරන ලෙ උක්ත වාර්තාවට අොල කරුණු පැෙැදිිබ කිරීේ දේ සමග
ඉදිරිපත්කරමි.
2.2

මූලය ්රකානන ිලිබබඳ අෙෙස් ෙැක්වීම

2.2.1. ලැබිය යුතු ො දගවිය යුතු ගිණුේ
2අ

ණයගැති දනේෂදේ වර්ෂ 5 ට වැඩි ණයගැති දනේෂය 2017-12-31 දිනට රු.577,716/පැවිතිණ. එම දනේෂය නිරවුල් කරගැනීමට කළමනාකරණ ො විගණන කමිටුදේ
නිර්දේන ලබාදගන අවනය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. දමම ණයගැති දනේෂදේ
රු.12,706/- ක මුෙලක් අයකරදගන ඇති අතර රු.176,767.25 ක මුෙලක් වාරින
වනදයන් ිලයවීමට ආයතනය ො එකඟවී ඇත.

2ආ

වර්ෂ 5 කට වැඩි ණයහිමි දනේෂයවු රු.388,053/- පෙත පරිදි සැකසී ඇත.
I.

ඉවත්වූ දසේවකයින් ෙට දගවීමට ඇති දනේෂය රු.167,607.51 කි. දමම දනේෂය
විදේන ශිෂයත්වලාී  ණයගැති දනේෂයක් පවතින ූ.එල්.දේ.දේ. දපදර්රා
දවනුදවන් දගවීමට පවතින රු.17,573/- පවතී. රු.150,01 .51 දනේෂය
ටී.රවිචන්ද්රන් මෙතාට දගවිය යුතුදේ. ඔහු විදේන ශිෂයත්වලාී  ණයගැතිදයු
වන වී. සත්ගුණරාජා යන අය සඳො ඇපවී ඇති ඇපකරුදවුදේ. එබැවින්
දමම මුෙල දගවීේ සිදුකර දනොමැත.

II.

අප ආයතනදේ සුභසාධක සකගමයට වාර්ෂිකව දගවනු ලබන ආයතනික
ොයකත්ව මුෙල දේ. දමම රු.150,000/- මුෙල 2013 වර්ෂදේ ආයතනික
ොයකත්වයයි. ඉදිරිදේදී දමම වටිනාකම නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කරමි.

III.

දභෝජනාගාරය පවත්වාදගන යනු ලබන උපතිස්ස පරණමාන මෙතා විසින්
තබාඇති නැවත දගවීදේ තැන්පතුවයි. එම මුෙල දභෝජනාගාරදයන්
ඉවත්වීදේදී නිරවුල් කළ යුතුදේ.
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IV.

3.

වර්ෂ 5 කට දපර අනියේ විමර්ෂකයින් දලස දසේවයකර ඉවත්වු දසේවකයින්
ෙට දගවිය යුතු වැටුප් ො අදනුත් දීමනා විබන් දමම රු.20, 5.63
සමන්විතවී ඇත. දමම මුෙල නිරවුල් කිරීදේදි ඉදිරිදේදී කටයුතු කරමි.

2ඇ

දමම බිල්පත් වල වටිනාකම දේ වනවිට අයකරදගන ඇත. දමම විදුිබ බිල්පත්
මාසිකව අයකර ගැනීමට කටයුතු කරමි.

2.3

දමම දතොග ්රධාන ගබාාදවන් නිසිපරිදි ඉවත්කිරීමට ඉදිරිදේදී කටයුතු කරමි.

මූලය සමාදලෝචනය
3.1

මූලය ්රතිලල
එකඟදවමි.

.

දමදෙයුේ සමාදලෝචනය
.1

කාර්යසාධනය.

.1.1. ක්රියාකාරිත්වය ො සමාදලෝචනය
2අ

දමම වාර්තාදවහි පර්දේෂණ වාර්තා 1 ක් දලස ්රන්න කර තිුනනෙ විගණකාධිපති
විසින් අප දවත දයොමු කරන ලෙ සවිස්තරාත්මක වාර්තාදවහි පර්දේෂණ වාර්තා 15ක්
ගැන විමසුේ කර තිුනණි. ඒ අනුව එම වාර්තා 15 ිලිබබඳ දතොරතුරු පෙත පරිදි දේ.

01.

ුඹුරු ඉාේ ෙත්ත මුලාශ්ර අතර විෂමතා නිර්ණය කිරීදේ 2R-490) අධයයනදේ
වාර්තාව සකස්කර අවසන් කර තිුනනෙ දපොතක් වනදයන් ්රකානයට පත්කර
දනොතිුනණි. එයට දෙේතුව දගොවිජන සකවර්ධන දෙපාර්තදේන්තුදේ ුඹුරු ඉාේ
ෙත්තවල පවතින තාක්ෂණික දෙෝෂයක් නිසා පර්දේෂණ වාර්තාවක් දලස මුද්රණය
්රකානයට පත් දනොකරන දලස ආයතනදේ පාලක ම්ඩාලය විසින් උපදෙස් දී තිුනණි.
ඒ අනුව ක්රියාකිරීමට අධයයනදේ සේබන්ීකකාරකට සිදු වී තිුනණි.

02.

කිරිිලටි ො දියර කිරි සඳො පාරිදභෝගික කැමැත්ත සෙ පාරිදභෝගිකයාදේ මිලදී
ගැනීදේ ෙැසිරීම ිලිබබඳ අධයයනය 2R-491) වාර්තාදේ සියලුම වැා අවසන් කර
වාර්තාව ්රකානයට පත් කර ඇත. දමහි ISBN අකකය 778-755-612-236-07 විය.

03

ෙේබන්දතොට දිස්ත්රික්කදේ අවාරදයහි ළූණුණු නිෂ්පාෙනය කිරීදේ ගැටලු ිලිබබඳ
අධයයනදේ 2R-492) දමම වාර්තාව ්රකානයට පත්කර ඇත. දමහි ISBN අකකය
778-755-612-235-0 විය.

0 .

වර්ෂාදපෝෂිත දගොවීන්දේ කන්න දබෝග වගාව සඳො නියඟදේ බලපෑම ො ොනිය
අවම කිරීදේ උපාය මාර්ග ො නකයතාව 2R493) අධයයනදේ වාර්තාව ්රකානයට පත්
කර තිුනණි. දමහි ISBN අකකය 778-755-612-235-0 විය.

05.

“අවාරය අෙවරයි” අධයයනය කෂෂිකර්ම අමාතයාකනදේ ඉල් මම මත සිදු කරන ලදී.
එම වයාපෂතිය මුමනමනින් අසාර් ක එකක් බව අධයයනය තුිබන් අනාවරණය වීම
දෙේතුදවන් දමහි වාර්තාව ්රකානයට පත් දනොකරන දලස කෂෂිකර්ම අමාතයාකනය
විසින් උපදෙස් ලබාදී තිුනණි. ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට සේබන්ීකකාරකට සිදු විය.
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06.

ශ්රි ලකකාදේ වී වගා ක්දෂේත්රදේ ශ්රම භාවිතය දවනුවට යන්ත්ර භාවිතා කිරීදේ බලපෑම
2R 495 නැමති අධයයන වාර්තාව ්රකානයට පත් කර ඇත. දමහි ISBN අකකය 778755-612-2 2-8 විය.

07.

ශ්රි ලකකාදේ දෙමුහුන් ළූජ ො එළවමන ළූජ වගාව අධයයනය 2 R 496
්රකානයට පත් කර ඇත. දමහි ISBN-778,755-612-237- විය.

08.

සමෂේධි ්රතිලාී න්දේ ීවවන මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම, උපාය මාර්ග, නිමවුේ, බලපෑේ
සෙ අභිදයෝග අධයයනදේ 2R497 වාර්තාව ්රකානයට පත් කර ඇත. දමහි ISBN
අකකය 778-755-612-2 0-1 නේ දේ.

07.

ශ්රි ලකකාදේ වී නිෂ්පාෙන රමයන් සඳො කෂමි නානකවල ඉල්ලුම ො දගොවීන්දේ
සෙභාගීතාවය 2R498 වාර්තාව ්රකානයට පත් කර ඇත. දමහි ISBN අකකය 778755-612-23 -3 දේ.

10.

බදුල්ල සෙ නුවරඑිබය දිස්ත්රික්කවල ුාා සෙ මධයම පරිමාණ මල් වයවසායකයන්දේ
වර්තමාන තත්ත්වය, බාධක ො අනාගත නකයතා 2 R-499 අධයයනදේ වාර්තාව
්රකානයට පත් කර ඇත. දමහි ISBN අකකය 778-755-612-225-01 දේ.

11.

ශ්රි ලකකාදේ ුමනබඩු වගාදේ ගැටලු ො අනාගත ්රවණතා 2R-500) දමම අධයයනදේ
වාර්තාදේ සියලු වැා අවසන් කර ඇති අතර 2018.10.20 දින වන විට භාෂා සකස්කරණ
කාර්යයන් සිදුකර අවසන් දේ. දමහි සේබන්ීකකාරක වරයාදේ රාජකාරි බහුලතාවය
නිසා වාර්තාව ්රමාෙ වූ බව අවධාරණය කරන අතර 2018 ඔක්දතෝබර් මාසය තුළදී
වාර්තාව ්රකානයට පත් කිරීමට පුමනවන.

12.

ශ්රි ලකකාදේ විවිධ වර්ගවල සෙල් සඳො පාරිදභෝගික රුචිකත්වය ිලිබබඳ අධයයනදේ
2R-501 වාර්තාව ්රකානයට පත් කර ඇත. දමහි ISBN අකකය 778-755-612-22307 දේ.

13.

ශ්රි ලකකාදේ දුේදකොළ වගාව අ්්ඩාව සිදුකරදගන යාමට බලපාන සාධක සෙ
දුේදකොළ වගාව දවනුවට දවනත් ඉෙළ වටිනාකමින් යුත් මුෙල් දබෝග ෙඳුන්වාදීදේ
ෙැකියාවන් ිලිබබඳ අධයයනය 2R-502 කාර්ය පත්රිකාවක් වනදයන් ්රකානයට පත්කර
ඇත.

1 .

මාකලපු දිස්ත්රික්කදේ සමෂේධි ්රතිලාී  කෂෂිකාර්මික ගෂෙස් යන්හි ආොයම ඉෙළ
නැකවීදේ නකයතාවය අධයයනදේ 2 R-503 වාර්තාව ්රකානයට පත් කර ඇත.

15.

දයොවුන් කෂෂිකාර්මික වයවසායකයින්දේ වයාපාරික වගා කටයුතු ඇඟයීම අධයයනය
2 R-504 කෂෂිකර්ම අමාතයාකනදේ ඉල් මමකට අනුව සිදුකර ඇති අතර වාර්තාව
කෂෂිකර්ම අමාතයාකනය දවත යවා ඇත.

වාර්තාව

පර්දේෂණ අධයයනයක් සිදුකර වාර්තාව සැකසීදමන් පසු එම වාර්තාවට අෙෙස්
ලබාගනිමින් එය තවදුරටත් අොල අරමුණුවලට අනුව වැඩිදියුණු කිරීදමන් පසු වාර්තාව
්රකානයට පත්කිරීම අප ආයතනය අනුගමනය කරන ්රතිපත්තියයි. ඒ අනුව පළමු
දකටුේපත් වාර්තාව සකසා අකන ්රධාන දවත ඉදිරිපත් කර ඔහුදේ විමර්නණ අෙෙස්
ලබාදගන වැඩිදියුණු කිරීම, ඉන්පසු අතිදර්ක අධයක්ෂ දවත වාර්තාව ඉදිරිපත් කර
ඔහුදේ විමර්නනදයන් පසු අෙෙස් ලබාදගන වාර්තාව වැඩිදියුණු කිරීම, තුන්වනුව
අොල විෂය ිලිබබඳ නිපුණතාවයක් ෙක්වන බාහිර විමර්නකවරුන් දෙදෙදනු දවත
යවා ඔවුන්දේ අෙෙස් ලබාදගන වාර්තාව වැඩිදියුණු කිරීම යන ිලයවරවල් අනුගමනය
කිරීදමන් වාර්තාදේ තත්ත්වය උසස් කරයි. ඉන්පසුව භාෂා සකස්කරණ කටයුතු
සිදුකිරීමට සකස්කාරක දවත යැවීම ො සකස්කරණදයන් පසුව දසෝදුපත් කියවීම යන
3
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කාර්යයන් සිදුකළයුතුදේ. අවසාන වනදයන් ISBN අකක ලබාගැනීම, මුද්රණ නීතිගත
සකස් ාව මඟින් ිලටකවරය මුද්රණය කර ගැනීමට ෙ සිදුදේ. ඉෙත සඳෙන් සැම
කාර්යයක් සඳොම සැලකිය යුතු කාලයක් වැය කිරීමට සිදුදේ. පර්දේෂණ වාර්තාවක්
්රකානණයක් දලස එිබ ෙැක්වීම සඳො දීර්ඝ කාලයක් වැයවීමට ඉෙත සඳෙන් කරුණු
බලපාන බව අවසාන වනදයන් සඳෙන් කළ යුතුය.
2ආ

සකදනෝධිත ක්රියාකාරි සැලැස්මට අනුව ආයතනය විසින් සමාදලෝචිත වර්ෂය
තුල විෂයන් 07ක් යටදත් පුහුණු වැාසටෙන් 136ක් ක්රියාත්මක කිරිම සඳො
රු. මිිබයන 12.05ක ්රතිපාෙන ලබා ගැනිමට අදප්ක්ෂා කල ෙ භා්ඩාාගාර
අරමුෙල් යටදත් රුිලයල් මිිබයන . ක් පුහුණු වැාසටෙන් 76ක් ක්රියාත්මක
කිරීම සඳො ්රතිපාෙන සකසා දගන තිුනණි.
එදසේ වුවෙ සකදනෝධිත ක්රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කර තිුන කෂෂිකර්ම
පර්දේෂණ නිෂ්පාෙන සෙකාර නිලධාරීන්දේ ෙැකියා ්රවර්ධන පුහුණු
වැාසටෙන කෂෂිකර්ම අමාතයාකනදේ ඉල් මමක් මත සකස් දකරුනු
වැාසටෙනක් වන අතර පුහුණු වැාසටෙන් 60 ක් පැවැත්වීම සඳො රුිලයල්
මිිබයන 7.5ක මුෙලක් කෂෂිකර්ම අමාතයාකනදයන් ලබාගැනීමට අදපක්ෂා
කළ වැාසටෙනකි. එම වැාසටෙන ක්රියාත්මක කිරීම සඳො අනුමැතිය ො
මුෙල් ්රතිපාෙන ලබා දනොතිුනණු බැවින් එම වර්ෂය තුල එම වැාසටෙන්
ක්රියාත්මක කිරීමට දනොෙැකි විය. එදසේවුවෙ දමම පුහුණු වැාසටෙන් සඳො
අොල පුහුණු දයෝජනාවිබය අමාතයාකනය දවත ලබා දුන් අතර එම පුහුණු
වැාසටෙනට අොල පුහුණු දමොඩියුලෙ සකස් කර අවසන් කර තිුනණි.
ඒ අනුව සකදනෝධිත ක්රියාකාරී සැලැස්මට අනුව පුහුණු වැාසටෙන් ක්රියාත්මක
කල අතර ජාතික ආොර නිෂ්පාෙන වැාසටෙනට 22016-2018 සොය දීමක්
දලස අධයක්ෂතුමාදේ අනුමැතියට යටත්ව පුහුනු වැාසටෙන් වල
විෂයප යට අනුකූලව විදනේෂිත පුහුණු වැාසටෙන් දලස T- 21,T- 22 සෙ
T- 23 පුහුණු වැාසටෙන් ක්රියාත්මක කරන ලදී.
එදසේම ‘නිදරෝගි පරපුරක් සඳො කෂෂිකර්මය’ (T-420) යන දත්මාව යටදත්
පුහුණු වැාසටෙන් 30ක් දමොණරාගල සෙ නුවරඑිබය දිස්ත්රික්කවල
පැවැත්වීමට සැලසුේකර තිබූ අතර වන කාර්තුව අවසන් වීමට දපර
දමොණරාගල දිස්ත්රික්කදේ දගොවිජන සකවර්ධන බල්රදේන 18ක සෙ
නුවරඑිබය දිස්ත්රික්කදේ දගොවිජන සකවර්ධන බල්රදේන 12ක දමම පුහුණු
වැාසටෙන පවත්වනු ලැබූ අතර දගොවි නායකයින් 2803 දෙදනු ඉතා
සාර් කව පුහුණු කරනු ලැළූය.
දමයට අමතරව විදනේෂිත පුහුණු වැාසටෙනක් දලස පුත්තලම දිස්ත්රි ක්කදේ
එක් වැාසටෙනක් පවත්වන ලෙ අතර දගොවි නායකයින් 66 දෙදනු පුහුණු
කරන ලදි.
ඒ අනුව සකදනෝධිත වර්ෂය තුල පුහුණු වැාසටෙන් 81ක් ඉතා සාර් කව
ක්රියාත්මක කරන ලදී.

2ඇ

ජාතික ආොර නිෂ්පාෙන වැාසටෙන 22016/2018 ට සමගාමීව දගොවි
නායකයින් සවිබල ගැන්වීදේ පුහුණු වැාසටෙන 2T-421) යටදත් දතෝරාගත්
දිස්ත්රික්ක කිහිපයක පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීදේ වැාසටෙනක් දලස
ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුේ කර තිබූ නමුත් ජාතික ආොර නිෂ්පාෙන
වැාසටෙනට 22016/2018 සෙය දීමක් දලස විදනේෂිත පුහුණු වැාසටෙනක්
දලස අධයක්ෂතුමාදේ අනුමැතිය යටදත් දපොදළොන්නරුව දිස්ත්රික්කදේ
4
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දගොවිජන සකවර්ධන බල්රදේන 1 ක දමම වැාසටෙන පවත්වන ලෙ අතර
දගොවි සකවිධානවල නායකයින් 1337 දෙදනු ඉතා සාර් කව පුහුණු කරන
ලදි.
2ඈ

.2

අදලවිකරණ වයාප්තිය ිලිබබඳ පුහුණු වැාසටෙන 2T-422) යටදත් කෂෂි
වයාපාර කළමනාකරණය සෙ කෂෂි අදලවිකරණය ිලිබබඳ පුහුණු
වැාසටෙනක් 2017 වර්ෂය අවසාන වීමට දපර යාපනය වින්ව විෙයාලදේ
කෂෂිකර්ම පීඨදේ ශිෂයයන් සඳො කෂෂි වයාපාර ො අදලවිකරණය ිලිබබඳ
නයායාත්මක ො ්රාදයෝගික ෙැනුම, ආකල්ප ො ුසලතා වර්ධනය කිරීම
අරමුණින් දතදින පුහුණු වැාමුමනවක් දගොවි කටයුතු පර්දේෂණ ො පුහුණු
කිරීදේ ආයතනදේදී පවත්වන ලෙ අතර ඒ සඳො යාපනය වින්ව විෙයාලදේ
කෂෂිකර්ම පීඨදේ ශිෂයයන් 88 දෙදනු ඉතා සාර් කව පුහුණු කරන ලෙ අතර
එය ජාතික සකහිඳියාව ො ජාතික ඒකාබේධතාවය දගොානැකවීම සඳො වාාත්
ඉවෙල් වු වැාසටෙනක් විය.

කළමනාකරණ ක්රියාකාරකේ
2අ

දේ වන විට අධයක්ෂ නිලනිවදසේ පදිකචිවී සිටි අය නිල නිවදසන් ඉවත්වී ඇත.
අොල දගවල් ු ම ඇස්තදේන්තු වටිනාකම ෙැර අදනුත් අයවියයුතු දනේෂ
අයකරදගන ඇත.

2ආ

කෂෂිකර්ම අමාතයාකනදේ ආරක්ෂක අකනදේ නිලධාරීන් දේ වනවිට
ආයතනදේ දන්වාසිකාගාර කාමර විබන් ඉවත්වී ඇත. දන්වාසිකාගාර
පෙසුකේ ලබාගත් කාලසීමාවට අොල ගාස්තු අයකර ගැනීම සඳො
අමාතයාකනය දවත ිබිලයක් දයොමුකර ඇත.

2ඇ

2017 මැයි මස 16 වන දින කෂෂිකර්ම අමාතයකනය මගින් දයොමු කල ිබිලයට
අනුව උක්ත වැාමුමනවට නිලධාරින් නේ කිරීම සේබන්ධදයන් ඔවුන්දේ
ිබිලයට අනුව අධයක්ෂ ජනරාල් ම්ටටදේ වයස අවුරුදු 50 ට අඩු ො අධයක්ෂ
ම්ටටදේ වයස අවුරුදු 5 අඩු විය යුතු බව ෙන්වා තිුනණි.
ඒ අනුව එවකට සිටි අධයක්ෂක ො අතිදර්ක අධයක්ෂක විසින් දජයෂ්ඨ
පර්දයෂණ නිලධාරින් 03 දෙදනු පමණක් නේ කර තිුනණි. ශ්රී ලකකා - චීන
සේබන්ධතා මත දමවැනි පුහුණු වැාසටෙන් දවනත් රජදේ ආයතනවලට
ලැළූ තිුනනෙ අප ආයතනයට ලැුනණු ්ර ම අවස් ාව දමය විය. එම නිසා එම
ආයතනයන්හි දමම දින 30 ො දින 5 චීන සකචාරයන් සඳො සෙභාගී වූ
නිලධාරින් සේබන්ධදයන් දතොරතුරු වාචිකව ලබා ගන්නා ලදී. 2උො ;
කෂෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව
දමකී තත්ත්වයන් යටදත් අප ආයතනයට ලැළූ තිබූ පුහුණු වැාසටෙන් 0 හි
නිලධාරින් 11 දෙදනුට සෙභාගීවීමට ෙැකියාව තිුනණි. එම අවස් ාව
දජයෂ්ඨ නිලධාරින් 03 දෙදනුට පමණක් සීමා කිරීදමන් ආයතනයට ලැළූ
තිුනණු අවස් ාව මඟ දනොෙැරිය යුතු බව අතිදර්ක අධයක්ෂක ො අකන
්රධානීන්දේත් දයෝජනා විය.
දේ සේබන්ධදයන් අතිදර්ක අධයක්ෂ විසින් කෂෂිකර්ම අමාතයකනදේ
දජයෂ්ඨ සෙකාර දල්කේතුමිය වූ ෙදුන්දෙේවා මෙත්මිය දවතින් වාචිකව පෙත
කරුණු නිරවුල් කර ගන්නා ලදී. (2017 මැයි මස 16 දිනැති ිබිලය ඇය විසින්
දයොමු දකොට තිුනණි.
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a. 2017.05.16 දින දජයෂ්ඨ සෙකාර දල්කේතුමිය විසින් එවන ලෙ ිබිලයට අනුව
වයස් ක්ඩාායම ො තනතුරු සේබන්ධදයන් සාකච්ජා කල අතර එමගින් වයස
අවුරුදු 50ට අඩු උපාධිය සහිත දෙෝ / පලපුරුේෙ මත දතෝරා ගැනීම.
b. එකී ිබිලයට අනුව ඉදිරිපත් කර තිබූ පුහුණු වැාසටෙන් 0 න් දෙකක් පමණක්
ආයතනයට අොල බව පැෙැදිිබ කර අතර ( seminar on Mgt and
Conservation of Agricultural Heritage Sites for Countries along the
Belt and Road / 2017 Seminar on Modern Agriculture and Food
Security for Developing Countries) තව දුරටත් ඉන් පලමු වැාසටෙන
සඳො HARTI ආයතනයට නිලධාරින් 05 ක් ො SLCARP ආයතනයට
නිලධාරින් 05 නාමදයෝජනා සෙො දවන් කල බව ඇය විසින් පැෙැදිිබ කල අතර
තවදුරටත් SLCARP ආයතනය එම නිලධාරින් දනොයවන බැවින් HARTI
ආයතනය මගින් පලමු වැාසටෙන වූ “ Seminar on Management and
Conservation of Agricultural Heritage Sites for Countries along the
Belt and Road in 2017 “ සෙො නිලධාරින් 10 වුවෙ යැවිය ෙැකි බව වාචිකව
ෙන්වා සිටින ලදී.
එකී අවස් ාව උපරිම වනදයන් අප ආයතනදයහි නිලධාරින් ට ලබා දීම සඳො අකන
්රධානින් මාර්ගදයන් එකඟ වූ වයස් සීමාව වූ 2 අවුරුදු 50 ට අඩු ො සුදුසුකේ
2උපාධිය ො පළපුරුේෙ මත නාම දයෝජනා ලබා ගන්නා ලදී.
1. අකන ්රධානි - 2සක්යාන ො ෙත්ත සැකසුේ , පුස්තකාල ො ්රකානණ
a. එස්.ඒ.සී.ූ.දසේනානායක , දජයෂ්ඨ ්රවෂත්ති ො ්රකානන නිලධාරි
b. එච්.එේ.ටී.ීව.එල්.දෙේරත් , පුස්තකාලයාධිපති
2. ගණකාධිකාරී a. දේ.පී.නානායක්කාර , සෙකාර ගණකාධිකාරීණි
b. ාබ්.ඩී.ීව.දපදර්රා , ගිණුේ නිලධාරිණි
දමම පුහුණු වැාසටෙන සඳො සියලු අකනයන් දවතින් අකන ්රධානින් ෙරො කැෙවීේ
කලෙ මූිබක වනදයන් කැමැත්ත ලැළූ තිුනදන් උක්ත නිලධාරින් 0 දෙනා පමණි.
දමහිදී ආයතනදේ සියලු මා්ඩාිබක නිලධාරින්ට චීන සකචාරය ඉතා දෙොඳ
අත්ෙැකීමක් විය ෙැකි බැවින් පරිපාලන, පර්දේෂණ, ගිණුේ, සක්යාන, පුස්තකාල,
්රකානණ යන අකනයන්හි සියලු සුදුසුකේ සැපූ 2පසුව එකඟ වූ සුදුසුකේ අනුව
නිලධාරින් දවතින් වාචිකව කැමැත්ත විමසා දමම අවස් ාව ආයතනදේ සියලු
පර්දේෂණ ො සොය පර්දේෂණ මා්ඩාිබක නිලධාරින්ට ලබා දීම සිදු විය.
දමහිදී ආයතනය තුල නිලධාරින් 0 දෙදනක් පමණක් ඉදිරිපත් වූ බැවින් අකන ්රධාන
2අදලවි , ආොර ්රතිපත්ති ො කෂෂි වයාපාර අකනය මගින් ෙැනට සක්යාන නිලධාරි
වනදයන් වැාකටයුතු සිදු කරන ආයතනයට වසර 25 කට වාා රාජකාරී කටයුතු සිදු
කල පෙත නිලධාරින් දෙදෙනාදේ නේ දයෝජනා විය.
01. දේ.සී.දක්.ළූ.ලයනල් , සක්යාන නිලධාරි 2වැ.බ මාතදල්
02. එච්.එේ.එස්.ජයරත්න , සක්යාන නිලධාරි 2වැ.බ නුවරඑිබය
දමම ක්රියාවිබය තුල දමම චීන සකචාරයට දතෝරා ගැනීම සේමු් පරික්ෂණයක් වනදයන්
පැවැත්වීමට අවනය තත්ත්වයක් පැන දනොනැගිණි. සුදුසුකේ සැපූ ො කැමැත්ත මත එවකට සිටි
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අධයක්ෂතුමා ො අතිදර්ක අධයක්ෂ තුමා විසින් චීන සකචාරදේ පලමු පුහුණු වැාසටෙන වූ “
2017 Seminar on Seminar on Management and Conservation of Agricultural
Heritage Sites for Countries along the Belt and Road“ සඳො නිළධාරී 07 දෙදනුට
අවස් ාව ලබා දීමට දේ තුිබන් ආයතනයට ෙැකි විය. කෂෂිකර්ම අමාතකනය මගින් වාචිකව ෙැන්
වූ පරිදි තවත් නිලධාරින් 0 දෙදනු සඳො අවස් ාව තිුනනෙ ආයතනදේ අවනය සුදුසුකේ ො
වයස් ම්ටටම සපුරා තිබූ නිලධාරින් දනොවූ බැවින් ෙ අොල සුදුසුකේ සැපූ නිලධාරින් ඊට
කැමැත්තක් දනොදපන් වූ බැවින්ෙ එම අවස් ා 0 ආයතනයට ලබා ගත දනොෙැකි විය.
විගණනය මගින් විමසා ඇති පරිදි උක්ත සකචාරය සෙො වාචිකව කෂෂිකර්ම අමාතකනය මගින්
අතිදර්ක අධයක්ෂක දවත ලබා දුන් උපදෙස් ිබිතතව ලබා ගැනීමට දින ්රමාණවත් දනොවූ
දෙයින් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කල උක්ත නිලධාරි 07 දෙනාදේ නාමදයෝජනා කෂෂිකර්ම
අමාතයකනය මගින් විදේන සේපත් දෙපාර්තදේන්තුවට ො චීන තානාපති කාර්යාලය දවත දයොමු
කිරීම මගින් කෂෂිකර්ම අමාතකනය අොල නිලධාරින් අනුමත කර ඇති බව විගණනයට ඉදිරිපත්
කළ ෙැක.
නමුදු කෂෂිකර්ම අමාතයකනය දවතින් වාචිකව ලැුනණු උපදෙස් පසුව ිබිලයක් මගින් තෙවුරු
දකොට ආයතනදයහි දගොනු ගත කල යුතු ව තිබූ බව පැෙැදිිබ දේ. ඉදිරිදේදී දමවැනි
අවස් ාවන්හිදී වාචික කරුණු සනා වීමට දේ පරිේදෙන් කටයුතු කිරීමට ආයතනය වගබලා
ගන්නා බව දමයින් සනා කරමි.
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රජය විසින් විටින් විට නිුත් කරන ලෙ ීවවන වියෙේ දිමනා චරදල්් මගින් නිසි උපදෙස්
දනොලැළූම මත ීවවන වියෙේ දීමනාව මත දසේවානියුක්තියන්දේ අරමුෙල සඳො ොයක
මුෙල් දනොදගවීම මත දමම රු.1,0 1,662/- ක ො මුෙල අයකර ඇත. දමම ොමුෙල
සේබන්ධ සියමන දතොරතුරු ජාතික අයවැය දෙපාර්තදේන්තුව දවත ඉදිරිපත් කිරීදමන්
අනතුරුව දමම
ොමුෙල් දගවීමට ්රතිපාෙන ලබාදී ඇත. එම ්රතිපාෙන පෙනේ කරගනිමින් ොමුෙල දගවා
ිලයවා ඇත.

මතදේෙයට තුඩුදෙන ගනුදෙනු
ිලිබගනිමි.

.

නින්ක්රීය ො

න උපදයෝත ත වත්කේ

ිලිබගනිමි.
.5

කාර්ය ම්ඩාල පරිපාලනය
2අ

ආයතනදේ දල්්කාධිකාරී තනතුර සෙ අදනුත් ඇතැේ තනතුරු වලට දේ
වනවිට බඳවා ගැනීේ සිදුකර ඇත. අදනුත් බඳවා ගැනීේ වලට අවනය
කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

2ආ

ආයතනදේ පරිපාලන නිලධාරි තනතුර සඳො නිලධාරිදයු බඳවා ගැනිම
සඳො පුවත්පත් ෙැන්වීේ පල කිරීම දවනුදවන් විනාල වියෙමක් ෙරා අයදුේපත්
කැඳවු පසු අයඳුේපත් දකටි ලැයිස්තු ගත කිරීම සඳො ිබිතත පරීක්ෂණයක්
පැවැත්වීම සඳො විනාල වියෙමක් ෙැරීමට සිදුවන බැවින් සුදුසුකේ ඇති
අභයන්තර අයඳුේකරුවන්දගන් දතෝරාපත් කර ගැනීමට එවකට සිටි අධයක්ෂ
විසින් පාලක ම්ඩාලදයන් අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව අභයන්තර
අයදුේ කරුදවු 2017-06-15 දින පත්කර ගන්නා ලදී. නමුත් ජනාධිපති
7
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විමර්ෂණ දකොමිසදේ තීරණය අනුව 2017-06-15 වන දින සිට අොල
තනතුරට පත්කළ නමුත් ඇයදේ පත්වීම සමබන්ධව පැවති පරීක්ෂණයකින්
අතතුරුව 2018-06-01 දින සිට ඇය නැවත කළමනාකරණ සෙකාර
තනතුදරහි නැවත ිලහිටුවන ලදී.
5.

තිරසර සකවර්ධනය
5.1

තිරසර සකවර්ධන අරමුණු ළඟාකර ගැනීම
අප ආයතනදේ පර්දේෂණ ඇගයීම සඳො ්රධාන කාර්යසාධක ෙර්නක 2KPI)
ෙඳුනාදගන ඇත. අප ආයතනය විසින් තිරසර සකවර්ධන අරමුණු ො ඉලක්ක මැන
බැ මදේ ෙර්නක දේ වනවිට ිලිබදයල කිරීදේ කටයුතුවල නිරතවී සිටී.

6.

ගිණුේ කටයුතුභාවය ො යෙ පාලනය
6.1

අයවැය දල්්නය ලලොයී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් දලස දයොො ගැනීමට
ඉදිරිදේදී කටයුතු කරමි.

6.2

2013 5.2 2ඇ
විදේන වින්වවිෙයාලවල පන්චාත් උපාධි පාඨමාලා ෙැෙෑරීමට විදේන ශිෂයත්ව ලබා
ගිවිසුේ කාකල අයදගන් 2විදේන ශිෂයත්වලාී  ණයගැතියන් අයවීමට 2017-12-31
දිනට රු.15,657,878/- ක් පැවතියෙ 2016-12-31 දිනට රු.17,173, 25.10 පැවතින.
දමම දවනස අයකර ගැනීමට කටයතු කර ඇත. දනේෂයෙ අයකර ගැනීමට අවනය
සියමනම ිලයවර ආයතනය විසින් ගනු ලබයි. දමයට අොල සියමනම දතොරතුරු විගණනය
සඳො ඉදිරිපත් කර ඇත.
2015

.2 2ආ

ආයතනදේ දල්්කාධිකාරී තනතුර දීර්ග කා මනව පුරප්පාඩුව පැවති දෙයින් එම
තනතුරට අොල රාජකාරි ඉටුකිරීමට එවකට ආසන්න නිලධාරියා වනදයන් රාජකාරිදේ
නියුතු දමම නිලධාරියාව එවක අධයක්ෂ දක්.ාබ්.ඊ. කරල්ිබයේෙ මෙතා විසින්
පත්කර ඇත. එම නිලධාරියාට එදරහිව පැවති විමර්ෂනදේ තීරණය පරිදි ඳඩුවේ ලබදී
ඇති අතර දේ වනවිට වැා බලන දල්්කාධිකාරී තනතුදරන් ඉවත් කර ඇත. දේ
වනවිට දල්්කාධිකාරී තනතුදරහි පුරප්පාඩුව පුරවා ඇති අතර නව නිලධාරිදයු
දසේවයට වාර්තා කර ඇත.
7.

පේධති පාලනයන්
2අ

පර්දේෂණ වයාපෂතීන් සැලසුේ කල ආකරයටම ක්රියාත්මක කිරීමට ො
්රමාෙයකින් දතොරව වාර්තා ්රකානයට පත් කිරීමට පාලන රම ක්රියාත්මක දේ.

2ආ

ආයතනදේ කාර්යසාධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට ෙැකිවන පරිදි කාර්ය
ම්ඩාල පුරප්පාඩු සේපූර්ණ දකදර්.

අධයක්ෂ/්රධාන විධායක නිලධාරී
8
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ිලටපත් :

1.
2.

දල්කේ, කෂෂිකර්ම අමාතයාකනය
දල්කේ, මුෙල් අමාතයාකනය
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