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සංස්ථාපනය
ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරිලම් ආයතනය 1972 අංක 05 ද්රන
ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතන පනත යටල්ත 1972 වසලර් දී ස්ථාපිත කර යත. කෘෂිකර්ම
අමාතයාංශය යටල්ත යතිප වයාවස්ථාපිත ආයතනයෂණ ලලස ය ක්රියා්තමක ල .
ප්රතිපප්තතිප ලෂණන්්රීමය පර්ලේිණ දිරි ගසන්වීම, කෘෂිකාර්මික හා ාමීය ය ෂණලි්රයන්ි  පුහුණු අවශයතා සසපිරීම
ලමම ආයතනය පිි ටුවීලම් මූලික අරමුණු ල .
ලමරට කෘෂිකාර්මික පර්ලේිණ ෂණලි්රලේ පුලරෝගාමිලයු ලලස ආරම්භලේ සිට ලම් ද්ෂණවා වසර 48ෂණ
තිපස්ලස් සමාජ, ආර්ථික පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීම් සිදු කරමින් කෘෂිකාර්මික ෂණලි්රලේ සංවර්ධන ප්රතිපප්තතිප
සකස් කිරීම සඳහා අතයවශය ලතතරරු ත සසපම්ලමන් ලද් අ්තද්සකීම්වලින් ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු
පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනය ලපතලහතස්ත ය.
අපලේ ආයතනලේ ද්සෂණම සහ ලමලහවර වන්ලන්,
ද්සෂණම
ලගතවිජන හා ාමීය ය අංශලේ තිපරසාර සංවර්ධනය සඳහා නව ද්සම ම ජනනය කර ලබද්ා හසරීලම් ප්රමුඛ්යා
වීම
ලමලහවර
පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීම් රුළින් ලගතවිජන හා ාමීය ය අංශය ශෂණතිපම්ත කිරීම
ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතන පනත යටල්ත ද්ෂණවා යතිප කාර්යභාරය පහත පරිදි ල .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ ලපෝිණය කිරීම හා උනන්දු කරවීම, කවාට සහායවීම සහ සහලයෝගය
දීම.
රජලේ අමාතයාංශ, ලද්පාර්තලම්න්රු, පළා්ත පාලන ආයතන, මහජන සංස්ථා සහ ලසම් ආයතන
මඟින් ලකලරන ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
කෘෂිකර්මය සංවර්ධනයට බලපාන ආයතනික සාධක හා සම්බන්ධ ක තණු සමීය ෂණිණය කිරීම හා
කවා ගසන පර්ලේිණ පසවස්තවීම.
කෘෂිකර්මය සඳහා අවශය ඩඩම් ආර්ථිකීලීවව පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධලයන් සමීය ෂණිණ
පසවස්තවීම සහ පර්ලේිණලයි  ලයදීම.
කෘෂිකාර්මික සහ ාමීය ය සංවර්ධනයට අද්ාළ සමාජ-ආර්ථික පර්ලේිණ පසවස්තවීම.
ශ්රී ලාංකික ලහෝ විලීීලය ආයතන සම්බන්ධ කර ලගන ලහෝ තනිවම ලහෝ ලගතවිකටයුරු
පර්ලේිණවලට අද්ාළ පුහුණු පාඨමාලා ක්රියා්තමක කිරීම ලහෝ කවාට පහම්කම් සකසා දීම. ට
අද්ාළ සහතිපක, ඩිප්ලලෝමා, උපාධි, තයාග සහ සම්මාන සහතිපක පිරිනසමීය ම.
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ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ සහ පුහුණු කිරීමට අද්ාළ සාකච්ඡා සහ සම්මන්රණ පසවස්තවීම, ට
අද්ාළ වාර ප්රකාශන සහ සරරා ප්රකාශයට ප්ත කිරීම.
කෘෂිකර්මාන්තයට අද්ාළ කලාපීය ගසටලුවලට විසඳුම් ලසවීම සඳහා ආසියාම  කලාපලේ රටවල්
සමර සහලයෝගලයන් ලගතවිජන වූහයට සම්බන්ධ ගසටලුවලට අද්ාළ පර්ලේිණ සිදු කිරීම සහ
කෘෂිකාර්මික ගසටලුවලට අද්ාළ ලතතරරු ත රැස් කිරීම සහ ලබද්ා හසරීලම් මධයස්ථානයෂණ ලලස
කටයුරු කිරීම.

ඩලෂණක
1.
2.
3.
4.
5.
6.

සමාජ, ආර්ථික පර්ලේිණ හා කෘෂිකාර්මික ගසටලු පිළිබඳ විශිි්ට ලෂණන්ද්රස්ථානයෂණ බවට
ප්තවීම.
රජලේ සසලම්ම් සහ ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්කිනන් විසින් වයාපාරික සහ පර්ලේිණ ප්රජාව අතර සමීය ප
සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීම.
ද්සම ම ජනනය හා කාීවනව ලබද්ාහසරීම රුළින් ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්න ක්රියාවලිය වඩා්ත කාර්යෂණිම
කිරීම.
ජාතිපක ප්රතිපප්තතිප, ගසටලු සම්බන්ධලයන් ස්වාධීනව තෂණලස් ත යගම්ම් වාර්තා සම්පාද්නය කරමින්
ජනතාව ද්සම ව්ත කිරීම.
කාර්ය මණ්ඩලලේ හසකියාවන් සහ ආයතනලේ ද්සම ම පද්නම පුළුල් කිරීම සඳහා ආලයෝජන කිරීම
රුළින් සමාජ - ආර්ථික ප්රතිපප්තතිප විශ්ලල්ිණය කිරීලම් හසකියාවන් පුළුල් කිරීම.
පුහුණු කිරීම් රුළින් ාමීය ය සංවර්ධනයට සම්බන්ධ පාර්ශ්වක තවන්ලේ හසකියාවන් වසඩි දියුණු
කිරීම.
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පාලක මණ්ඩලය – 2020

නීල් බණ්ඩාර හපුි න්න මහතා

ලල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය,
පාලක මණ්ඩලලේ ලල්කම්

ම්ලම්ධ ලපලර්රා මහතා WWV RWP RSP USP NDU ලම්ජර් ලජනරාල් (විශ්රාමික

ලල්කම්,

ලජයි්ඨ මහාචාර්ය රංජි්ත ලප්ර්මලාල් ද් සිල්වා මහතා

අධයෂණි ප්ර.වි.නි (2020 ජනවාරි සිට)

ආචාර්ය පී.ඩබ් අලහලකෝන් මිය

අතිපලර්ක ලල්කම් (කෘෂි සංවර්ධන)
කෘෂිකර්ම අමාතයංශය
(විශ්රාමික - 2020 ජුනි)

කමිටු සාමාජික

කෘෂිකර්ම අමාතයංශය,
පාලක මණ්ඩල සභාපතිප
(2020 ජුනි 26 සිට)

ආර්.ක.ඩී.ආර් රණසිංහ මිය

ම

නිලයෝජය අධයෂණි
මුද්ල් අමාතයංශය, ආර්ථික සහ ප්රතිපප්තතිප
සංවර්ධන (ලපබරවාරි සිට)

අ තක  ආර්.රණසිංහ මිය

ම

අතිපලර්ක ලල්කම් (පාලන)
වසවිලි කර්මාන්ත අමාතයංශය

බී. ල්.ඩී බාලසූරිය මිය

ම

අධයාපන අධයෂණි (කෘෂිකර්ම හා පරිසර
අධයයන ශාඛ්ාව
අධයාපන අමාතයංශය
(2020 අලප්ර්ල් සිට )

ආචාර්ය චන්ද්රනා්ත අමරලස්කර මහතා

ම

අතිපලර්ක ලල්කම්
ආර්ථික පර්ලේිණ ලද්පාර්තලම්න්රුව
ශ්රී ලංකා මහ බසංුව
( 2020 ලපබරවාරි සිට

ආචාර්ය ඩබ්. ම්.ඩබ්.වීරලකෝන් මහතා

ම

අධයෂණි ලජනරාල්
කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව

ආර්. ම්.සී. ම් ලහ්ර්ත මහතා

ම

ඩඩම් ලකතමසාරිස් ලජනරාල්
ඩඩම් ලකතමසාරිස් ලද්පාර්තලම්න්රුව
(2020 ජනවාරි සිට ඔෂණලතතම්බර්

ජී.ඩී කීර්තිප ගමලේ මහතා

ඩඩම් ලකතමසාරිස් ලජනරාල්
4
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ඩඩම් ලකතමසාරිස් ලද්පාර්තලම්න්රුව
(2020 ලද්සසම්බර් සිට

ඩබ්. ම්. ම්.බී වීරලස්කර මහතා
ස්.ලමතහාන්රාජා මහතා (ඩංජිලන් ත

ලකතමසාරිස් ලජනරාල්
ලගතවිජන සංවර්ධන ලද්පාර්තලම්න්රුව
වාරිමාර්ග අධයෂණි ලජනරාල්
වාරිමාර්ග ලද්පාර්තලම්න්රුව
(2020 ජනවාරි සිට මසින ද්ෂණවා

නිහාල් සිරිවර්ධන මහතා (ඩංජිලන් ත

වාරිමාර්ග අධයෂණි ලජනරාල්
වාරිමාර්ග ලද්පාර්තලම්න්රුව
(2020 ලද්සසම්බර් සිට

ම්වින්ද් ස්. සිංගප්පුලි මහතා

සමූපකාර සංවර්ධන ලකතමසාරිස්
සමුපකාර සංවර්ධන සහ සමූපකාර සමිතිප
ලරජිස්ට්රාර්
සමූපකාර සංවර්ධන ලද්පාර්තලම්න්රුව

ෂණෂුබින්ේ සන් මහතා

ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානලේ නිලයෝජිත
ෂණස්ත ජාතීන්ලේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම
සංවිධානය
(2020 ලද්සසම්බර් සිට

මහාචාර්ය ඩී.ලෂණ. න්.ජී පුි්පුමාර මහතා

පීඨාධිපතිප කෘෂිකර්ම පීඨය
ලප්රාලද්ක ය විශ්වවිද්යාලය
(2020 ලද්සසම්බර් සිට

ගිල්මා ද්හනායක මිය

අතිපලර්ක ලල්කම්
අභයන්තර ලවලළඳ, ආහාර ම්රෂණෂිතතාවය
සහ පාරිලභෝගික ම්බසාධන කටයුරු පිළිබඳ
අමාතයංශය

බී.ආර්.සී බණ්ඩාර මහතා

ලල්කම්, පාලක මණ්ඩලය
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පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් - 2020
දිනය
1.
2.

සහභාගී වූ සාමාජිකිනන් ගණන
10
08

2020 මාර්රු 12
2020 ලද්සම්බර් 15 (සූම් තාෂණිණය ඔස්ලස් පසවතිප)

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්
ආර්.ක.ඩී.ආර් රණසිංහ මිය

(සභාපතිප

නිලයෝජය අධයෂණි
මුද්ල් අමාතයංශය, ආර්ථික සහ
ප්රතිපප්තතිප සංවර්ධන (ලපබරවාරි සිට)

ගිල්මා ද්හනායක මිය

(සාමාජික

අතිපලර්ක ලල්කම්
අභයන්තර ලවලළඳ, ආහාර
ම්රෂණෂිතතාවය සහ පාරිලභෝගික
ම්බසාධන කටයුරු පිළිබඳ
අමාතයංශය

අ තක  ස්.රණසිංහ මිය

(සාමාජික

අතිපලර්ක ලල්කම් (පාලන)
වසවිලි කර්මාන්ත අමාතයංශය

(නිරීෂණික

විගණන අධිකාරී
විගණකාධිපතිප ලද්පාර්තලම්න්රුව

(නිරීෂණික

ප්රධාන අභයන්තර විගණක
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය

ස්.ක.ඩී. න් ලපලර්රා මිය
යූ. ස්. ල් ුමාර

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම්
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සාරාංශය
ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනය පර්ලේිණ හා පුහුණු
කටයුරු සඳහා වගකීම පසව තණු අංශ පහකින් සමන්විත ල .
කෘෂිකාර්මික ප්රතිපප්තතිප සහ වයාපෘතිප යගම්ම් අංශය, පම්ගිය ද්ශක ලද්ක රුළ ශ්රී ලංකාල ක්රියා්තමක
කරන ලද් රාජය ප්රතිපප්තතිප යගම්ම සඳහා පර්ලේිණ සිදු කර තිපලබ්. ි දී තිපරසාර ඵලද්ාිනතා
වර්ධනයෂණ ළරා කර ගසනීම සඳහා උපායමාර්ගික ආලයෝජන ලකලරි  අවධානය ලයතමු කරමින්
ලවලළඳලපතළ විකෘතිප කිරීලම් පියවරයන්ලගන් සහ ආද්ායම් ලබා දීලම් ක්රමවලින් ඩව්ත විය යුරු
කෘෂිකාර්මික ප්රතිපප්තතිප නිර්ලීශ කර තිපලබ්. ලමන්ම, ලීශුණක ක විපර්යාසයන්ට ඔලරත්තරු දීලම්
හසකියාව වසඩි කිරීම, මඟින් ලගතවි පවුල් සඳහා ආද්ායම් අවස්ථා වසඩි කිරීම සහ ලගතවි සංක්රමණය
අඩු කිරීමට්ත නිර්ලීශ කර තිපලබ්.
පලරු ත සහ ළවළු පරිලභෝජන රටාවන් හඳුනා ගසනීම සහ කවාලයි  පරිලභෝජනය ඩහළ නසංවීමට
උපකාරී වන සාධක, සීමාවන් සහ විභවයන් හඳුනා ගසනීම සිදු කරන ලද් තව්ත පර්ලේිණයකින්
නිර්ලීශ කර ය්තල්ත සමස්ත ජනතාවලේ පලරු ත සහ ළවළු පරිලභෝජනය වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා
මහජන ලසෞඛ්ය සහ ලපෝිණය පිළිබඳ වසඩසටහන් සහ ප්රතිපප්තතිප අඛ්ණ්ඩව කිරීලම් වසද්ග්තකමින.
කෘෂිකාර්මික ප්රතිපප්තතිප සහ වයාපෘතිප යගම්ම් අංශය විසින් ද්සනට සිදු කරමින් පවතිපන අධයයන අතරට
ශ්රී ලංකාල බීජ අංශ සංවර්ධනය සඳහා උපාය මාර්ග සහ ප්රතිපප්තතිප සසලම්ම් කිරීම සහ ි  විභවයන්
තෂණලස් ත කිරීම පිළිබඳ අධයයනයෂණ, වර්තමාන අපනයන කාර්යසාධනය විශ්ලල්ිණය කිරීම පිළිබඳ
අධයයනයෂණ, අපනයන හසකියාවන් සහ ශ්රී ලංකාල පලරු ත අපනයන කර්මාන්තය ඩහළ නසංවීම
සඳහා අපනයනයට බාධා කරන සාධක හඳුනා ගසනීම පිළිබඳ අධයනයෂණ සහ ශ්රී ලංකාල අර්තාපල්
අංශලේ පවතිපන සංවර්ධන ි ඩසස් හඳුනා ගසනීම සහ විශ්ලල්ිණය කිරීම පිළිබඳ අධයයනයෂණ ද්
යරුළ්ත ල .
කෘෂිකාර්මික සම්ප්ත කළමනාකරණ අංශය විසින් ස්මාර්ට් පරිගණකය, සහභාගී්තව සංල ද්නය සහ
පළිලබෝධ සහ ලරෝග සිදුවීම් කල්තිපයා හඳුනා ගසනීම රුළින් ලබෝග හානි අවම කිරීම සඳහා ප්රජා පාද්ක
ප්රල ශයන් සංවර්ධනය කිරීම හා කවාලේ වලංුණභාවය පරීෂණිා කිරීම ලකලරි  අවධානය ලයතමු කර
තිපලබ්. ක මඟින් ලගතවිබිම් ආවරණය කරමින් ලගතවීන් ලවත සමීය පවීම සඳහා කකාබීධව ලහෝ
සාමූි කව සියලු ආකාරලේ සන්නිල ද්න යටිතල පහම්කම් සංවර්ධනය කිරීමට රජය රාජය හා
ලපෞීගලික වයවසායන් දිරිම්ත කළ යුරුයසින රජයට නිර්ලීශ කර යත.
ද්සනට සිදු කරමින් පවතිපන පර්ලේිණ ක්රියාකාරකම් අරුරින් පහත රට ලත්ත කලාපලේ ුඹු ත ඩඩම්
තීව්ර කිරීම සඳහා විකල්ප උපාය මාර්ග හඳුනා ගසනීම සහ දිවිනන පුරා ලබෝග වගාවන්ට
වනසරුන්ලගන් සිදුවන හානි තෂණලස් ත කිරීම ප්රධාන ල .
පාරිසරික හා ජල සම්ප්ත කළමනාකරණ අංශය විසින් මධයම කඳුකර ප්රලීශලේ ලීශුණක ක
අවද්ානමට ලෂණවිය හසකි නසලගනි ර බෑවුම් ප්රලීශවල ජල කළමනාකරණ ගසටලු හඳුනා ගනිමින්
විවිධ ජල භාවිතා කරන්නන් අතර සාධාරණ ලලස ජලය ලබද්ා හසරීම සහතිපක කිරීම සඳහා ආයතනික
මසදිහ්ත වීමෂණ නිර්ලීශ කර යත.
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ම අංශය විසින් ම සිදු කරන ලද් තව්ත පර්ලේිණයකින් තට්ටුමා ත සහ කට්ටිමා ත ඩඩම් බුෂණතිප
ක්රමයන් රුළින් ශ්රී ලංකාල ලත්ත කලාපලේ වී වගාල කෘෂිකාර්මික ඵලද්ාිනතාවලේ අංශ ලකලරි 
යතිප බලපෑම විශ්ලල්ිණය කළ අතර, අවශය වූ විට ඩඩම් ලබදීම හා කකාබීධ කිරීම සඳහා ම්දුම් නීතී
ආයතන පිි ටුවීමට නිර්ලීශ කරන ලදී.
ලගතවි සංවිධාන සඳහා ම්ළු වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන (Minor Irrigation Rehabilitation MIR ලකතන්රා්ත පිරිනසමීය ලම් බලපෑම තෂණලස් ත කිරීම සහ තරරකාරී ලංම් තසබීලම් ක්රමය
අම ගමනය ලනතකර ලගතවි සංවිධාන ලවත ම්ළු වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන ලකතන්රා්ත ලබා දීලමන්
ි  අරමුණු ළරා කර ගසනීමට හසකි වුලණ් ද් යන්න පිළිබඳව තෂණලස් ත කිරීමෂණ සිදු කර තිපලබ්. ලගතවි
සංවිධානයන්ි  ධාරිතාව (මානව ලභෞතිපක විද්යා්තමක සලකා බසීවලමන් පම් ම්ළු වාරිමාර්ග ලයෝජනා
ක්රම ප්රතිපසංස්කරණය කිරීම සඳහා කවා ලගතවි සංවිධාන ලවත ප්රලීශලේ ලගතවිජන නිලධාරින් විසින්
භාර දීමට අධයයනලයන් නිර්ලීශ කර තිපලබ්.
බාි රින් සම්පාද්නය කළ අරමුද්ල් භාවිතලයන් අධයයන කිි පයෂණ ද් පාරිසරික හා ජල සම්ප්ත
කළමනාකරණ අංශය විසින් සිදු කර තිපලබ්. ශ්රී ලංකාල ලතෝරාග්ත ලබෝග වගාවන් සඳහා ෂණෂුද්ර ජල
සම්පාද්න ක්රම භාවිතලයි  ජල හා බලශෂණතිප පාද්ක යගම්මෂණ සිදු කර යතිප අතර ජලසම්පාද්න ක්රමවල
යතිප වාසි ගසන සසලකිලිම්ත වීම සඳහා වාරිමාර්ග ක්රම පිළිබඳව ලගතවීන් ද්සම ව්ත කිරීලම් වසඩසටහන්
පසවස්තවීම සහ දද්නික වගා ජල අවශයතා සපුරාීවම ම අධයයනය මඟින් නිර්ලීශ කර තිපලබ්.
ලස්ම, ‘රූරල් ඩන්ලවස්ට්’ (RURALINVEST පුහුණු වසඩසටහන, ුඩා ාමීය ය ආලයෝජන සඳහා
කෘෂිකාර්මික වයාපාර වයාපෘතිප සසලම්ම් සකස් කිරීමට ආලයෝජකිනන්ට ආලයෝජක කණ්ඩායම්වලට සහය වීම
අලප්ෂණිා කර සංවිධානය කරන ලදී.

ලමම අංශලේ සිදු ලකලරමින් පවතිපන පර්ලේිණවලට යරුළ්ත වන්ලන්,
1. ශ්රී ලංකාල ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත කෘෂිකාර්මික උ තමයන් හඳුනා ගසනීම හා නවීන
කෘෂිකාර්මික ක්රම වසඩිදියුණු කිරීලම් දී කවාලේ අද්ාළතාවය
2. වියළි කලාපලේ ම්ළු පරිමාණ වී වගා අංශය රුළ ඩඩම් කකාබීධ කිරීම ලකලරි  ලගතවි
ප්රජාවලේ ද්සෂණම සහ කර්තවය
3. ශ්රී ලංකාල ප්රධාන විලීීලය ළවළු වටිනාකම් ද්ාමයන්ි  සියලුම පාර්ශවක තවන්ලේ
කාර්යයන්වල සමස්ත ත්ත්තවය විශ්ලල්ිණය කිරීම යන අධයයනයන්ය.
2020 වර්ිලේ දී අලලවිකරණ ආහාර ප්රතිපප්තතිප හා කෘෂි වයාපාර අංශය ප්රධාන වශලයන් අවධානය
ලයතමු කලළ් ශ්රී ලංකාල
ළවළු නිි්පාද්න අංශලයි  ළවළු වගා කරන්නන්ලේ තීරණ ගසනීම සඳහා
ද්සනට පවතිපන ලතතරරු ත හුවමා ත කිරීලම් ලමවලම් ලයදුම් පීධතිපවල සඵලතාවය සහ ලගතවීන්ලේ
තීරණ ගසනීලම් ක්රියාවලියට බලපාන සාධක නිර්ණායක අවලබෝධ කර ගසනීම සඳහා ය.
ක සඳහා සිදු කළ අධයයනලයි  නිර්ලීශ අතර ලතතරරු ත හුවමා ත කර ගසනීම සඳහා ක්ෂක ක
දුරකථන යමරුම් අංකයෂණ හඳුන්වා දීම, ලතෝරාග්ත ළවළු බීජ වල බදු අඩු කිරීම ලහෝ ඩව්ත කිරීම
සහ ළවළු වගා කරන්නන් සඳහා ලපතලහතර සහනාධාරය සසපම්ම ආදී නිර්ලීශ යරුළ්ත ල .
ම අංශය විසින් සිදු කරන ලද් තව්ත පර්ලේිණයකින් ලමරට විශාලතම සහල් සසකම්ම් කලාපය වන
ලපතලළතන්න තව දිස්ත්රිෂණකලේ අගය ද්ාම විශ්ලල්ිණය (Value Chain Analysis -VCA මඟින්
වී සහල් අගය ද්ාමයන් පසහසදිලි කර ලගතවිපළ මට්ටමින්,වී කරු කරන්නන් සහ සහල් ලමෝල්
මට්ටමින් නිර්ලීශ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
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අලලවි අංශය විසින් සිදු කරන ලද් තව්ත පර්ලේිණයක දී, අතරමසදි කන්නලේ දී අතිපලර්ක ආහාර
ලබෝග වයාප්තිපයට බාධා කරන ගසටලු පරීක්ෂා කළ අතර ුණණා්තමක බීජ ලබා දීම සඳහා නිසි
යාන්රණයෂණ ස්ථාපිත කිරීම, නිද්සල්ලල් යන ගවිනන්ලගන් සිදු වන ලබෝග හානි වසළසෂණවීම සඳහා
පියවර ගසනීම සහ ලගතවිජන ලස්වා මධයස්ථාන, වාරිමාර්ග ලද්පාර්තලම්න්රුව සහ අලනු්ත අද්ාළ
සංවිධාන අතර වඩා ලහතඳ සම්බන්ධීකරණයෂණ යතිප කිරීම නිර්ලීශ කරන ලදී.
බාි ර අරමුද්ල් භාවිතා කරමින් ලමම අංශය විසින් මුලතිප දිස්ත්රිෂණකලේ ගසටුම්වලින් පීඩාවට ප්ත වූ
කාන්තාවන් සඳහා ආර්ථික සවිබල ගසන්වීම, සමාජ කකාබීධතාව, ඔලරත්තරු දීලම් හසකියාව සහ
සාමය ලගතඩනසගීම සඳහා සහභාගී්තවය පිළිබඳව අධයයනයෂණ සිදු කර තිපලබ්. විලශ්ෂිත ආර්ථික
මධයස්ථාන සහ ලපතළ අලලවිකරණය වසනි සාමූි ක අලලවි කිරීලම් ක්රම ස්ථාපිත කිරීම පික ස
අධයයනය මඟින් නිර්ලීශ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
ට අමතරව, ලකතවිඩ් ත්ත්තවය යටල්ත ක්රියා්තමක වූ ‘කෘෂිකාර්මික ලවලළඳලපතළ ලතතරරු ත
ලස්වාව’ (Agricultural Market Information System - AMIS පිළිබඳ පර්ලේිණයෂණ ද් සිදු
කර යත.
ලමම අංශය විසින් ද්සනට ලකලරන පර්ලේිණ අධයයන අතරට බඩඩරිඟුවල අගයද්ාම විශ්ලල්ිණය,
ශ්රී ලංකාල ලලතු නුම  පිළිබඳ සවිස්තරා්තමක අගයද්ාම විශ්ලල්ිණයෂණ සිදු කිරීම සහ නිි්පාද්න හා
අලලවි කිරීලම් යතිප ප්රධාන ගසටලු සහ අවස්ථා හඳුනා ගසනීම ආදි අධයයන යරුළ්ත ල .
ශ්රී ලංකාල ලගතවි ජනතාවලේ සමාජ ආර්ථික මට්ටම ඩහළ නසංවීම සඳහා කෘෂිකාර්මික හා ාමීය ය
සංවර්ධන කටයුරුවල නියසළී සිටින ජනතාවලේ ද්සම ම, ආකල්ප හා ුසලතා වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා
මානව සම්ප්ත හා ආයතනික සංවර්ධන අංශය පුහුණු කිරීම් ි  නියුෂණත වී සිටී.
ලගවරු වගාව රුළින් ලපතල් නිි්පාද්නය ඩහළ නසංවීලම් හසකියාව සහ ුටුම්භ හා කර්මාන්ත සඳහා
නිර්ලීශ ලබා දීම සම්බන්ධලයන් ද් අධයයනයෂණ ලමම අංශලයන් සිදු කර තිපලබ්.
කෘෂිකාර්මික නිි්පාද්න ලවළඳලපතලළ් සහ සහය ලස්වාවන්ි  සසපයුම්ක තවන් සහ පාරිලභෝගිකිනන්
අතර සම්බන්ධතාවෂණ යතිප කිරීම සඳහා භූලගෝල විද්යා ලතතරරු ත තාෂණික ක කකකය මඟින්
මෘදුකාංගයෂණ වසඩි දියුණු කර තිපලබ්.
සංඛ්යාන හා ද්්තත සසකම්ම් අංශය, පුස්තකාලය හා ප්රකාශන කකකය වසනි අලනු්ත අංශ ආයතනලේ
පර්ලේිණ කටයුරු සඳහා ආධාරක ලස්වාවන් අඛ්ණ්ඩව ලබා දී තිපලබ්.
ලජයි්ඨ මහාචාර්ය රංජි්ත ලප්ර්මලාල් ද් සිල්වා
අධයෂණි ප්රධාන විධායක නිලධාරී
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01
කෘෂිකාර්මික ප්රතිපප්තතිප සහ වයාපෘතිප යගම්ම් අංශය

අවසන් ලනතකළ අධයයන
1. ශ්රී ලංකාල වී නිි්පාද්නයට රජලේ ප්රතිපප්තතිපවල බලපෑම තෂණලස් ත කිරීම
පර්ලේිණ කණ්ඩායම :
ම්.ඩී.ඩී. ලපලර්රා
ආචාර්ය ඩබ්.ක.ආර්. වික්රමසිංහ
ක.ලෂණ.ක. දිසානායක
යූ.ඩී.ආර්. උද්ාරි
මූලය ප්රභවය

:

සම්බන්ධීකාරක
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

අරමුණු
සෑම ප්රතිපප්තතිප ප්රතිපසංස්කරණයෂණම ආර්ථිකය සහ ජනගහනලේ ලෂණිණ අම ව සමාජයට ධනා්තමක
බලපෑමෂණ ලමන්ම අි තකර බලපෑමෂණ යතිප කරම  යත. ශ්රී ලංකාල සහල්වල ස්වයංලපෝෂිතභාවය
ළරා කර ගසනීම සඳහා වඩා ලහතඳ ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්නය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාල පම්ගිය ද්ශක ලද්ක
රුළ ක්රියා්තමක කරන ලද් රජලේ ප්රතිපප්තතිප යගම්මට ලමම අධයයනය උ්තසාහ කරින.
වී නිි්පාද්නයට අද්ාළ ප්රතිපප්තතිප සියල්ල වාරිමාර්ග, වී ලගතවිතසන සහ විවිධාංගීකරණය, ඩඩම්,
ලපතලහතර සහනාධාර, වාරිමාර්ග සහනාධාර, අම වර්තනය, පර්ලේිණ හා සංවර්ධන, වී
අලලවිකරණය සහ ලවළඳ ප්රතිපප්තතිප ලලස වර්ග කළ හසකිය. සිල්ලර මිල සහ සහතිපක කළ මිල අතර
ආන්තිපකය පිළිලවළින් නාඩු සහල් සහ සම්බා සහල් සඳහා පිළිලවළින් 1.26 සහ 1.52 ෂණ ල . කම
පාරිලභෝගික උපලයෝගිතා මට්ටම් පව්තවා ගනිමින් නිි්පාද්න ප්රමාණය දිරිගසන්වීම සඳහා ලගතවිපළ
ලේට්ටු මිල ඩහළ නසංවීලම් හසකියාවෂණ පවතිපන බව ලමිනන් යරලවින. නිි්පාද්ක ආධාරක
යස්තලම්න්රුව (Producer Support Estimate - PSE සහ ලවළඳපල මිල සහාය (Market
Support Estimate- MPS යස්තලම්න්රුවල සෘණා්තමක අගයෂණ යතිප අතර ිනන් යරලවන්ලන්
ශ්රී ලංකාල පවතිපන රජලේ ප්රතිපප්තතිපමය ලමවලම් අඩු ලගතවිපළ ලද්තරටුවෂණ සහ ලීීලය ලවළඳපළ
මිලෂණ යතිප කරන අතර මඟින් භාණ්ඩ නිි්පාද්නය අදධර්යම්ත කරන බවින. නාමික ආධාර
අම පාතය (Nominal Rate of Assistance - NRA) වී අස්වසන්න සමර ධනා්තමක
සම්බන්ධතාවයෂණ යතිප අතර, ිනන් අද්හස් වන්ලන් වී සඳහා වන නාමික ආධාර අම පාතය වසරකින්
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වසඩි වුවලහත්ත (වසඩි සහනාධාරයෂණ ලහෝ අඩු බදු අය කිරීමෂණ ළර වර්ිලේදී අස්වසන්න වසඩි වන
අතර අලනෂණ විචලයයන් නියතව තබා ගන්නා බවින. තවද්, ලතතරරු ත සඳහා වසඩි ප්රල ශයෂණ
අස්වසන්න ලකලරි  ධනා්තමක බලපෑමෂණ යතිප කරන අතර ලීශුණක ක විචලයයන් විලශ්ිලයන්
වර්ිාපතනය වී අස්වසන්න ලකලරි  සසලකිය යුරු බලපෑමෂණ යතිප කරින. මඟින් වී නිි්පාද්නය වසඩි
කිරීම සඳහා වසඩි ලීශුණක ක ත්ත්තවයන්ට ඔලරත්තරු දීලම් ප්රතිපප්තතිපවල අවශයතාව ඩස්මරු කරින.
ලවළඳපළ වඩා ලහතඳින් සංවර්ධනය වූ විට සහ ලතතරරු ත සඳහා ප්රල ශය යතිප විට අස්වසන්න
ධනා්තමක ලලස බලපාින.
නිර්ලීශ
ලවළඳපළ විකෘතිප කිරීලම් පියවරයන්ලගන් සහ බ්ලසන්කට් ආද්ායම් හුවමා තවලින් ඩවතට යන
කෘෂිකාර්මික ප්රතිපප්තතිප නිර්ලීශ කරම ලේ තිපරසාර ඵලද්ාිනතා වර්ධනයෂණ සහ ලීශුණක ක
ත්ත්තවයන්ට ඔලරත්තරු දීලම් හසකියාව ලබා දීමට උපකාරී වන උපායමාර්ගික ආලයෝජන ලකලරි 
අවධානය ලයතමු කරමිනි. මඟින් ලගතවි පවුල් සඳහා ආද්ායම් අවස්ථා වසඩි කිරීම සහ ලගතවි
සංක්රමණය අඩු කිරීම සිදු ල . තවද්, ලීශුණක ක විපර්යාසයන්ට අම වර්තනය වීමට ලගතවීන්ලේ
ධාරිතාව ඩහළ නසංවීමට සහ විලශ්ිලයන් වර්ිාපතන විචලයතාවයට සහාය වන ප්රතිපප්තතිපමය
උපකරණ නිර්ලීශ ලකලර්.
2.

ශ්රී ලංකාල
අධයයනය

ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජන රටා සහ ක ලකලරි  බලපාන සාධක පිළිබඳ

පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

මූලය ප්රභවය

යු.ඩී.ආර්. උද්ාරි
ක.ලෂණ.ක. දිසානායක
ම්.ඩී.ඩී. ලපලර්රා
ආචාර්ය ඩබ්ලි .ක.ආර්. වික්රමසිංහ
:

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

විිය පථය හා අරමුණු :
ශ්රී ලංකාල දද්නික කක පුීගල ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනය නිර්ලීශිත මට්ටමට වඩා
ලබලහවින් අඩු මට්ටමක පවතිපින. නිලරෝගී ප්රජාවෂණ බිි  කිරීලම් අිමමතාර්ථ සපුරා ගසනීලම්දී, දද්නික
කක පුීගල ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනය ඩහළ නසංවීම අතයවශය ල . බසවින් ළවළු සහ
පලරු ත පරිලභෝජනය සඳහා බලපාන සාධක සහ පරිලභෝජනය ඩහළ නසංවීමට යතිප බාධක සහ
විභවතාවයන් හඳුනා ගසනීමට ලමම අධයයනලයන් අවධානය ලයතමු කරන ලදී.
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ලසතයාගසනීම් :



බහුතරයෂණ ගෘහ කකක (නාගරික-69%, වරු-69% සහ ාමීය ය-56%) ළවළු සහ පලරු ත
අවශයතාව සඳහා සම්පුර්ණලයන් බාි ර ලවළඳලපතළ මත යසලපින. ාමීය ය සහ වරු අංශලේ ගෘහ
කකක සිදු කරන වියද්ම ලමන් ලද්ුණණයකට වඩා නාගරික ගෘහ කකක ළවළු සහ පලරු ත සඳහා
මාසිකව වසය කරින. ළවළු සහ පලරු ත මිලට ගසනීම ලකලරි  කවාලේ ුණණා්තමකභාවය,
නසවුම්බව, මිල සහ ලසෞඛ්යාරෂණෂිත බව වසද්ග්ත ලවින.



උපකල්පන සි තව කක පුීගල ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනය ගණනය කළ අතර, ගෘහ කකක අතර

කක පුීගල පලරු ත පරිලභෝජනය නාගරික, ාමීය ය සහ වරු ලලස පිළිලවළින් දිනකට, ෑම්
187.78, ෑම් 151.51 සහ ෑම් 43.34ෂණ ලලස ලවනස්ලවින. තවද් කක පුීගල ළවළු
පරිලභෝජනය දිනකට ෑම් 180.55ෂණ (නාගරික) ෑම් 165.89ෂණ (ාමීය ය සහ ෑම් 108.38ෂණ (වරු
ලවින.


Simpson Index විශ්ලල්ිණයට අම ව, ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජන විවිධ්තවය නාගරික
(0.65), ාමීය ය (0.58 සහ වරු (0.32) යන ගෘහ කකක අතර ලවනස් වන අතර, ඩහළම විවිධ්තවය
නාගරික ගෘහ කකක ආශ්රිතව ලපන්වින. අංශ රුනම සසලකූ විට පලරු ත පරිලභෝජන විවිධ්තවයට
වඩා ළවළු පරිලභෝජන විවිධ්තවය ඩහළ අගයෂණ ගනී.


ලර්ඛීය ප්රතිපගාමීය  විශ්ලල්ිණයට අම ව (Linear Regression Analysis) ගෘහ කකකලේ
ප්රමාණය, ස්ත්රී පු තිභාවය, ගෘහ මූලිකයාලේ අධයාපන මට්ටම, ද් තවන් සංඛ්යාව, ආහාර
පු තදු, නාගරික ප්රලීශයක වාසය කිරීම සහ පහම්ලවන් ලවළඳලපතළ ප්රල ශ වීම ගෘහ කකක
විසින් ළවළු සහ පලරු ත සඳහා ලයතද්වන වියද්ම ලකලරි  සසලකිය යුරු ලලස බලපාින.



ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනලේ විභවතාවයන් සහ බාධක හඳුනා ගසනීම සඳහා
ගල ශණා්තමක (Exploratory Factor Analysis) සාධක විශ්ලල්ිණයෂණ සිදුකළ අතර,
පරිලභෝජන රටාව ලවනස් කිරීම, ආහාර සඳහා යතිප කසමස්තත, විවිධ්තවයකින් යුරු ලතෝරා
ගසනීම, ලපෝිණ නිර්ලීශ පිළිබද් ද්සම ව්තභාවය, ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනයට යතිප
කසමස්තත, තමන්ලේ ලසෞඛ්ය පිළිබඳ සසලකිලිම්ත බව, පහම්ව සහ ළවළු සහ පලරු තවල
ුණණා්තමකභාවය යන ප්රධාන සාධක අට හඳුනාග්ත අතර කවා විචලයතාවලයන් 70%ෂණ
පසහසදිලි කරින.



ප්රතිපචාර ද්සෂණවූවන්ලගන් වසඩි පිරිසෂණ (75%) ජාතිපක ආහාර මාර්ලගෝපලීශ (National
Food Guidelines) පිළිබඳව ද්සම ව්ත ලනතවු අතර, දද්නික ළවළු සහ පලරු ත
පරිලභෝජන ප්රමාණය ලහෝ විවිධ්තවය පිළිබඳව ද් ද්සම ව්ත ලනතවීය.



ලනතලම්රූ පලරු ත රසායනික ද්රවය ලයතද්ා ඩද්වීම, රසලයන් අඩු වීම සහ ඩහළ මිල, පලරු ත
පරිලභෝජනය ඩහළ නසංවීමට යතිප ප්රධාන බාධක අතර ලවින. ළවළු සහ පලරු ත
පරිලභෝජනලේ ලපෝිණ වටිනාකම පිළිබඳ ද්සම ව්තභාවය, නිි්පාද්නවල ුණණා්තමකභාවය,
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ලගවරුවලින් ලබාගත හසකි වීම සහ සාධාරණ මිල, ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනය වසඩි
කිරීලම් ප්රධාන සාධක ලවින.


ප්රතිපචාර ද්සෂණවූවන්ලගන් 97% ෂණ තමන් මිල දී ගන්නා ළවළු සහ පලරු ත ආරෂණෂිත ලනතවන
බව සහ පළිලබෝධනාශක අවලශ්ි ද්රවයවලින් කවා දූිණය වී යතිප බව විශ්වාස කරින. ලමම
විශ්වාසය බහුතරයෂණ ගෘහ කකකවල (74%) ළවළු සහ පලරු ත මිල දී ගසනීම සහ
පරිලභෝජනය ලකලරි  ඝෘණා්තමකව බලපාින.



ප්රතිපචාර ද්සෂණවූවන්ලගන් පිරිසෂණ (60%) කාබනික ළවළු සහ පලරු ත පිළිබඳ ද්සම ව්තව
සිටිින. පහම්ලවන් ලබාගත ලනතහසකි වීම, නිි්පාද්න සහතිපකය පිළිබඳ යතිප සසකය, කාබනික
ළවළු සහ පලරු ත ප්රවර්ධන වසඩසටහන් ලනතමසතිප වීම සහ කාබනික ළවළු සහ පලරු ත
බව තහවු ත කරන සහතිපකයෂණ ලනතමසතිප වීම කාබනික ළවළු සහ පලරු ත මිල දී ගසනීම අඩු
කරින.

නිර්ලීශ:


ගෘහ කකකවල ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්රජා ලසෞඛ්ය හා
ලපෝිණ වසඩසටහන් අඛ්ණ්ඩව සිදුකළ යුරුය. අවම පරිලභෝජන මට්ටම සහ අවම විවිධ්තවය
සලකා වරු අංශය ප්රධාන වශලයන් ඩලෂණක ගත කළ යුරුය. විවිධ්තවයකින් යුරු ළවළු සහ
පලරු ත පරිලභෝජනය සහ කවාලයන් ලසලබන ලසෞඛ්යමය වාසි සහ ලසෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර
ල ල් පිළිබඳ නිවසරදි ලතතරරු ත ජනතාවට ලබාදීම ලකලරි  අවධානය ලයතමු කළ යුරුය.



බහුතරයෂණ ගෘහ කකක කාබනික ළවළු සහ පලරු ත පිළිබඳ ද්සම ව්ත අතර නිි්පාද්න
ධාරිතාව වසඩි කළ හසකි නම් ලසෞඛ්යාරෂණෂිත ළවළු සහ පලරු ත සඳහා ශකය ලවළඳලපතළෂණ
තිපලබ්. ක සඳහා නිි්පාද්න ප්රවර්ධනය, සහතිපක කිරීම සහ විකිණීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා
සියලුම අංශ කට කටයුරු කළ යුරුය. තව ද් කාබනිකව නිි්පාද්නය කළ ළවළු සහ පලරු ත
ලීීලය ලවළඳලපතළට නිු්ත කිරීලම් දී පිළිග්ත කාබනික සහතිපකයෂණ නිු්ත කිරීම සඳහා
ජාතිපක නීතිප සම්පාද්නලේ වසද්ග්තකම අවධාරණය කරින.



ාමීය ය ජනතාවලේ ළවළු සහ පලරු ත පරිලභෝජනය ඩහළ නසංවීලම් ෂණ ක්රමයෂණ වන්ලන්
ලගවරු වගාව ප්රවර්ධනයින. ලකලස් ලවත්ත ළවළු සහ පලරු ත ඩල්ලුම සසපිරීලම් දී
ලගවරුවල පව්තනා සීමාවන් හඳුනාගත යුරු අතර ගෘහ කකක බහුතරයෂණ බාි ර ලවළඳලපතළ
මත රඳා පවතිපන බසවින් සාධාරණ මිලකට අවශය ළවළු සහ පලරු ත ලබා ගසනීම සහ ප්රල ශ
වීලම් හසකියාව සහතිපක කළ යුරුය.



ප්රතිපචාර ද්සෂණවූවන්ලේ බහුතරය (97%) තමන් මිල දී ගන්නා ළවළු සහ පලරු ත
ලසෞඛ්යාරෂණෂිත ලනතවන බව්ත, කවාලේ පළිලබෝධනාශක අවලශ්ි අන්තර්ගත බව්ත, විශ්වාස
කරන අතර ලමම ඝෘණා්තමක විශ්වාසය බහුතරයෂණ ගෘහ කකකවල ළවළු සහ පලරු ත
පර්ලභෝජනය සහ මිල දී ගසනීම අඩු කිරීම ලකලරි  බලපාින. ම නිසා අවශය පර්ලේිණ සහ
විමර්ශන සිදු කර ි  සතය අසතයභාවය පිළිබඳ ජනතාව ද්සම ව්ත කිරීම අතයවශය ල .
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3. ශ්රී ලංකාල බීජ ෂණලි්රලේ ව්තමන් ප්රගතිපය, ි  විභවතාවයන් සහ ය වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා
අවශය ප්රතිපප්තතිපමය විකල්පයන් සසපම්ම පිළිබඳ අධයයනය
පර්ලේිණ කණ්ඩායම:

යු.ඩී.ආර්. උද්ාරි
අින.පී. ම්. විලේසිංහ
ක.ලෂණ.ක. දිසානායක
ම්.ඩී.ඩී. ලපලර්රා
ස්.පී. ප්රනාන්දු

මූලය ප්රභවය
:
විිය පථය හා අරමුණු:

කකාබීධ අරමුද්ල

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේික

කෘෂිකාර්මික ලබෝග නිි්පාද්නය හා වසඩිදියුණු කිරීම සඳහා බීජ මූලික වන අතර ආහාර ම්රෂණෂිතතාව
ලගතවි ප්රජාල බීජ ම්රෂණෂිතතාව මත ලබලහවින් රඳා පවතී. ලකලස් ලවත්ත, ුණණා්තමක බීජ
ප්රමාණව්ත ලනතවීම, කෘෂිකාර්මික අංශලේ මන්ද්ගාමීය  වර්ධන ල ගය සඳහා ද්ායක වන ප්රධාන
සාධකයෂණ ලලස සලකම  ලබන අතර වඩා ලහතඳ ත්ත්තවලේ බීජ සසපම්ම සඳහා පර්ලේිණ හා
වයාප්තිප ලස්වාවන් අවධානය ලයතමු කළ යුරුය. කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ ජාතිපක ප්රතිපප්තතිපය මගින්
ආහාර ම්රක්ෂිතතාවලේ ජාතිපක අරමුණු සාෂණිා්ත කර ගසනීම සහ ලගතවීන්ලේ ජීවලනෝපාය වසඩිදියුණු
කිරීම සඳහා බීජ ෂණලි්රය සංවර්ධනය කිරීලම් අවශයතාව ද්සඩි ලලස හඳුනා ලගන තිපලබ්. බසවින්
ලමම අධයයනලයන් බීජ ෂණලි්රලේ ක්රියාකාරි්තවය, වර්ධන ප්රවණතා සහ ි  විභවතාවයන් ඩස්මරු
කරමින් වී, බඩ ඩරිඟු, අර්තාපල්, ලලතුළූණු සහ ලතෝරාග්ත ළවළු ලබෝග කිි පයෂණ පිළිබඳව
ගල ිණය කරින. ආහාර ම්රක්ෂිතතාව සඳහා තරරකාරී බීජ පීධතිපයට අවශය පරිසරය නිර්මාණය
කරන උපාය මාර්ග සහ ප්රතිපප්තතිපමය විකල්පයන් මඟින් සපයම  යත.
ප්රධාන අරමුණ:
බීජ ෂණලි්රලේ ව්තමන් ප්රගතිපය තෂණලස් ත කිරීම, වර්ධන ල ගය විශ්ලල්ිණය කිරීම සහ බීජ
කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා යතිප බාධක සහ විභවතාවයන් හඳුනා ගසනීම රුළින් ශ්රී ලංකාල බීජ
ෂණලි්රය වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශය ප්රතිපප්තතිපමය විකල්පයන් සසපම්ම ලමම අධයයනලේ ප්රධාන
අරමුණ ලවින.
ලසම් අරමුණු:




බීජ ෂණලි්රලේ වර්ධන ප්රවණතා පරීෂණිා කිරීම.
ශ්රී ලංකාල බීජ අංශලේ ක්රියාකාරි්තවය තෂණලස් ත කිරීම.
ශ්රී ලංකාල බීජ අංශලේ සංවර්ධනයට පවතිපන විභවයන් හා බාධක හඳුනා ගසනීම.
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වර්තමාන ප්රගතිපය:
අධයයන ලයෝජනාව පර්ලේිණ හා පුහුණු කමිටුවට ඩදිරිප්ත කරන ලදී. අධයයනය 2022 වසලර් දී
අවසන් කරම  යත.
4. ශ්රී ලංකාල ප්රධාන පලරු ත අපනයන විභවය පිළිබඳ ආර්ථික විශ්ලල්ිණය
පර්ලේිණ කණ්ඩායම:

ක.ලෂණ.ක. දිසානායක
ම්.ඩී.ඩී. ලපලර්රා
යූ.ඩී.ආර්. උද්ාරි
ජී. වී. න්. අලයෝමි

මූලය ප්රභවය:

කකාබීධ අරමුද්ල

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේෂිකා

විිය පථය හා අරමුණු:
කලාපලේ ලවන්ත රටවල් හා සසඳන විට ශ්රී ලංකාල පලරු ත හා ළවළු වගාව රලට් පරිපූර්ණ ලීශුණක ක
ත්ත්තවයන් සහ සාරව්ත පස් ලහ්රුලවන් තවදුරට්ත සංවර්ධනය සඳහා ලහතඳ හසකියාවෂණ යත. නිද්ම්නෂණ
වශලයන්, ශ්රී ලංකාල සමහර නිවර්තන පලරු ත වන අන්නාසි, රඹුටන්, මසන්ුණස්ටීන් සහ පසින් ෆෘට් වසනි ද්ෑ
විලීශ ලවළඳලපතළ රුළ ඩතා ජනප්රිය වන්ලන් කවාලේ රසය, ම්වඳ සහ වර්ණය වසනි ම්විලශ්ෂී ලෂණිණ නිසාය.
නිසි ලවළඳපළ පිළිගසනීම්ත සමර, නසවුම් හා සසකසූ පලරු තවලින් අපනයන සංවර්ධනය කිරීමට ශ්රී ලංකාවට
හසකියාවෂණ යත. බසවින්, ලවළඳපළ ලවනස්වීම් සහ විභව ලවළඳපළ සඳහා මූලික ලහ්රු ලසතයා බසීවම සඳහා
විද්යා්තමක පර්ලේිණ සිදු කළ යුරුය.
වයාපෘතිපලේ ප්රධාන අරමුණ වම ලේ ශ්රී ලංකාල පලරු ත අපනයන කර්මාන්තය නංවාීවම සඳහා වු ප්රතිපප්තතිපමය
ක්රියාමාර්ග ලයෝජනා කිරීම සඳහා වර්තමාන අපනයන ත්ත්තවය කාර්යයසාධනය, අපනයන විභවය
විශ්ලල්ිණය කිරීම සහ අපනයනය සඳහා බලපාන බාධක හඳුනා ගසනීමින. ලමම වයාපෘතිපලයි  ලසම් අරමුණු
ලලස පලරු ත අපනයන ෂණලි්රලේ ලෂණිණ හා වයුහය පිළිබඳව අධයයනය කිරීම, අපනයනය සඳහා ඩහළ
විභවතාවයෂණ යතිප පලරු ත ලබෝග හඳුනා ගසනීම, ප්රධාන පලරු ත අපනයනලේ ප්රවණතාවය සහ වර්ධන රටාව
විශ්ලල්ිණය කිරීම හා පලරු ත අපනයන ෂණලි්ර විභවතා සහ අිමලයෝග හඳුනා ගසනීම යන ක තණු ද්සෂණවිය
හසකිය.
ලමම අධයයනලේ ලසතයාගසනීම් ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්කිනන්ට සහ විවිධ පාර්ශවක තවන්ට පලරු ත අපනයන
කර්මාන්තලේ අිමවෘීධිය සඳහා කටයුරු කිරීලම් දී සහාය වම  යත.

ව්තමන් ප්රගතිපය :
පර්ලේිණ කටයුරු සිදු ලවමින් පවතී. ලමම වයාපෘතිපය 2022 වර්ිලේ අවසන් කිරීමට අලප්ෂණෂිතය.
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5. ශ්රී ලංකාල අර්තාපල් අගයද්ාම විශ්ලල්ිණය
පර්ලේිණ කණ්ඩායම∶

මුලය ප්රභවය

ආර්.ඩී විලේසිංහ
අින.පී.පී. ම්. විලේසිංහ
දිනුපා බමුණුආරච්චි
:

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

විිය පථය සහ අරමුණු∶
ශ්රී ලංකාල අර්තාපල් වගාව ආරම්භ වූලේ 1960 ද්ශකලේ දී ය. ඩහළ පාරිලභෝගික කසමස්තත සහ ලගතවියාට
ලබෝගලයන් ලසලබන ඩහළ ලාභය ලහ්රුලවන් ශ්රී ලංකාල වඩා්ත වසද්ග්ත ආහාර ලබෝගයෂණ බවට අර්තාපල්
ප්තවී යත. මීය ට අමතරව අර්තාපල් ගෘහස්ත පරිලභෝජනය සඳහා භාවිතා වන අතයවශය ආහාර ලබෝගයෂණ
වශලයන් ලමන්ම ආද්ායම් උපයන වාක ජ ලබෝගයෂණ ලලසද් වසද්ග්තකමෂණ ද්ෂණවන ලබෝගයෂණ ල .
තවද්, කෘෂිකර්මය රුළ අර්තාපල් වගා පීධතිපලේ තිපරසාරභාවය පව්තවා ගසනීම ශ්රී ලංකාල කෘෂිකාර්මික
ප්රතිපප්තතිපලේ සෑම විටම ඩතා වසද්ග්ත අංගයෂණ ලලස සලකම  ලබන්ලන් ආහාර ම්රෂණෂිතතාවය ලකලරි 
ලමන්ම සමාජ-ආර්ථික සහ ලීශපාලනික අංශයන් ලකලරි ද් ලමමඟින් යතිප කරම  ලබන බලපෑම ලහ්රුලවනි.
බසවින් අර්තාපල් යම  ශ්රී ලංකාල සෑම අයවසයකම කතාබහට ලෂණවන පාරිලභෝගික භාණ්ඩයෂණ වන අතර ට
මුලිකම ලහ්රුව ලමම ලබෝගය ආනයන ආලීශන ප්රතිපප්තතිප ලකලරි  සෘජුවම සම්බන්ධවීමින.
අර්තාපල් ලබෝගලේ පවතිපන ඩහත ද්සෂණලවන වසද්ග්තකම් හඳුනා ගනිමින් වර්තමාන රජලේ ලසෞභාගයලේ
ද්සෂණම ප්රතිපප්තතිප ප්රකාශලේ අතිපලර්ක ලබෝග කාණ්ඩය යටල්ත නිි්පාද්නය සහ වගා වපසරිය වසඩි කළ යුරු
ලබෝගයෂණ ලලස අර්තාපල් ලබෝගය හඳුනාලගන යත. බසවින් අර්තාපල් ලබෝගලේ සම්පුර්ණ අගයද්ාම
විශ්ලල්ිණයෂණ සිදුකිරීම රුළින් ම ද්ාමය රුළ සිටින ද්ාම ක්රියාකාරින් තීරණ ගසනීලම්දි උපකාරි වන අතර
විලශ්ිලයන්ම ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්කිනන්ට ලබෝගය සම්බන්ධ ප්රතිපප්තතිපමය තීරණ ගසනීම සඳහා වඩා්ත උපකාරී
ලවින.
තවද් ලමමගින් ලබෝගලේ ප්රවර්ධනය අඩාල වීමට ලහ්රුවන දුර්වලතා සහ කවා මරහරවා ගසනීමට ම්දුම්
ක්රියාමාර්ගයන් ලයෝජනා කිරීම ද් සිදු කළ හසකිල . මඟින් ශ්රී ලංකාව රුළ අර්තාපල් වගාව නගාසිටුවීමට අද්ාළ
වන ප්රතිපප්තතිපමය තීරණ ගසනීමට උපකාරී ල .
ලමම අධයයනලේ අරමුණ වන්ලන් අගයද්ාම විශ්ලල්ිණ ප්රල ශය භාවිතා කරමින් ශ්රී ලංකාල අර්තාපල්
ලබෝග වගා අංශලේ සංවර්ධනයට පවතිපන බාධාකාරී සාධක හඳුනාගසනීම සහ විශ්ලල්ිණය කිරීම රුළින් ම
බාධක මරහරවා ගසනීමට අද්ාළ පිළියම් ලයෝජනා කිරීමින.
විලශ්ෂිත අරමුණු
1. අධයයන ප්රලීශයන්ි  පවතිපන අර්තාපල් අගයද්ාමයන් සහ සියලුම ද්ාම ක්රියාකාරීන් හඳුනාගසනීම සහ
සිතිපයම්ගත කිරීම
2. අර්තාපල් අගයද්ාමය රුළ සිටින ද්ාම ක්රියාකාරින්ලේ ආර්ථික කාර්යසාධනය තෂණලස් ත කිරීම
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3. අර්තාපල් අගය ද්ාමයන් රුළ පවතිපන ප්රධානතම බාධාවන් සහ සංවර්ධනය සඳහා පවතිපන අවස්ථාවන්
හඳුනාගසනීම
4. ශ්රී ලංකාල අර්තාපල් වගාව තවදුරට්ත නගාසිටුවීම සඳහා අර්තාපල් අගයද්ාමය වසඩිදියුණු කිරීමට
අද්ාළ ක්රියාකාරකම් සහ ප්රතිපප්තතිපමය නිර්ලීශ ලයෝජනා කිරීම
වර්තමාන ප්රගතිපය
පර්ලේිණ ලයෝජනාව පර්ලේිණ හා පුහුණු කමිටුවට ඩදිරිප්ත කර අම මසතිපය ලබාග්ත අතර අධයයනය 2022
මාර්රු මස අවසන් කිරීමට සසලම්ම් කර යත.
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02
කෘෂිකාර්මික සම්ප්ත කළමනාකරණ අංශය

අවසන් ලනතකළ අධයයන
1. ආහාර ලබෝග අංශලේ පළිලබෝධ සහ ලරෝග කළමනාකරණය සඳහා පරිීලලක ලෂණන්්රීය ජංගම

දුරකථන පාද්ක විසඳුම
බටි ර සිඩ්නි විශ්ව විද්යාලය , කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව හා ලකතළඹ විශ්වවිද්යාීවය පරිගණක
අධයයනායතනය සමග සිදු කරන ලද් සහලයෝගිතා පර්ලේිණ වයාපෘතිපයකි.
පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

මූලය ප්රභවය

ම්.බී. ෆ් රිෆානා
පී.ආර් වීරෂණලකතඩි
ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන
ඩී. ම්.ක.සී දිසානායක
අින.වී ු තප්පු
:

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

විිය පථය සහ අරමුණු
කෘෂිකාර්මික ලබෝගවල ලරෝග හා පළිලබෝධ මර්ද්නය සම්බන්ධලයන් ලගතවීන් ලවත ලතතරරු ත
ගලායාම විවිධ දුර්වලතාවලින් සමන්විත ල . පළිලබෝධ සහ ලරෝග යතිපවීම හඳුනා ගසනීමට්ත, කවා
වසංගත බවට වර්ධනය ලවනවාද් යන්න අවලබෝධ කර ගසනීමට්ත, වසනි අවස්ථාවලදී කවර පාලන
ක්රම අම ගමනය කළ යුරුද් යන්න්ත සම්බන්ධලයන් ලගතවීන්ට අවශය වූ විට, අවලබෝධ කරගත හසකි
ආකෘතිපයකින් සහ ල්ත තම්ගත හසකි භාිාවකින් ලතතරරු ත ලබා ගසනීලම් හසකියාව සීමිත ය. ලම්
ක තණු සියල්ල කට ග්ත කල, ය සම්බන්ධීකරණ අසම්තවීමෂණ ලලස හසඳින්විය හසකි ය. ලගතවි
ප්රජාවට තතය කාීවන ලතතරරු ත ලනතමසතිපකම ද්සඩි ලබෝග හානිවලට ලහ්රු වී යතිප බසවින් පළිලබෝධ
සහ ලරෝග ලගතවි ප්රජාව මුහුණ පාන ෂණ ප්රධාන ගසටලුවෂණ බවට ප්තව තිපලබ්. ලමම ත්ත්තවය
සසලකිල්ලට ලගන දිය්ත කළ ලමම වයාපෘතිපලේ ප්රධාන පරමාර්ථය වූලේ ස්මාර්ට් පරිගණකය,
සහභාගී්තව සංල ද්නය සහ පළිලබෝධ සහ ලරෝග සිදුවීම් කල්තිපයා හඳුනා ගසනීම රුළින් ලබෝග හානි
අවම කිරීම සඳහා ප්රජා පාද්ක ප්රල ශයන් සංවර්ධනය කිරීම හා කවාලේ වලංුණභාවය පරීෂණිා කිරීමින.
ක අම ව ‘ලල්ඩිබර්ඩ්’ (Lady Bird නමින් ජංගම දුරකථන පද්නම් කරග්ත ලයදුමෂණ සංවර්ධනය කර
ු තණෑගල, මාතර සහ ලපතලළතන්න තව යන දිස්ත්රිෂණකවල වී ලගතවීන් ලවත හඳුන්වා ලද්න ලදී.
පර්ලේිණ ලසතයා ගසනීම් සහ නිගමන
1. වී වගාල පළිලබෝධ සහ ලරෝග කළමනාකරණය සම්බන්ධ ලබතලහෝ දුර්වලතා මූලික
සමීය ෂණිණලයන් ලහළි විය. නිර්ලීශිත වගා පිළිලව්ත භාවිතා ලනතකිරීම, පළිලබෝධ සහ ලරෝග
හටගසනීම් පිළිබඳව නිසි ලලස හඳුනා ලනතගසනීම, පළිලබෝධ සහ ලරෝග කළමනාකරණය
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පිළිබඳ ප්රමාණව්ත ද්සම මෂණ ලනතමසතිප වීම, රසායනික පාලන ක්රම මත අධික ලලස යසපීම සහ
පළිලබෝධ සහ ලරෝග කළමණාකරණලේ දී තහවු ත ලනතකළ ලතතරරු ත ප්රභවයන් මත යසපීම,
ම ම්දුම් පළිලබෝධනාශක ලතෝරා ගසනීම, පළිලබෝධනාශක අනිසි ලලස භාවිතා කිරීම සහ කෘෂි
වයාප්තිප ලතතරරු ත ලසබීලම් ප්රමාද්යන් ලමයට යරුළ්ත ය. ‘ලල්ඩිබර්ඩ්’ යම  ලමම බහුවිධ
ගසටලු සඳහා පිළිරු ත යරුළ්ත විසඳුමකි. වී වගාල ලබෝග පාඩු සිදුවීමට ප්රධාන ලහ්රුව
පළිලබෝධ සහ ලරෝග වන අතර පළිලබෝධ සහ ලරෝග කළමනාකරණය කිරීලම්දී තතය කාීවන
ලතතරරු ත සි ත ‘ලල්ඩිබර්ඩ්’ ලයද්වුලම් ද්ායක්තවය අතිපමහ්ත බව ලගතවීන් වටහාලගන යත.
2. පම් යගම්ම ඔස්ලස් ළිද්ර වන පරිදි ලමම ජංගම ලයද්වුම ලගතවීන්ට විවිධාකාරලයන්
ප්රලයෝජනව්ත හා ආකර්ිණීය ලමවලමෂණ වී යත. නිවසරදි පළිලබෝධනාශක ලතෝරා ගසනීමට
(53%); පළිලබෝධ නාශක නිර්ලීශ අම ගමනය කිරීමට (49%); පරිීලලක-ි තකාමීය බව (72%);
නිවසරදි සන්ද්ර්භය රුළ ද්සම ම ප්රාලයෝගිකව භාවිතා කිරීමට (76%); කෘෂිකර්ම උපලීශක හා
ලගතවියා අතර තතය කාීවන සම්බන්ධතාවය ශෂණතිපම්ත වීම සහ කෘෂිකර්ම උපලීශක විසින්
ලරෝග හා පළිලබෝධ නිශ්චය කර පාලන ක්රම නිර්ලීශ කරන බසවින් හඳුනාගසනීලම් වසරදි හා
පළිලබෝධනාශක අව භාවිතය අවම වීම (85%).
3. පශ්චා්ත යගම්ලමන් තව දුරට්ත ලහළිවන පරිදි නියසදි ලගතවීන්ලගන් 90%ෂණ පළිලබෝධ සහ
ලරෝග හඳුනා ගසනීම සඳහා ජංගම ලයද්වුම භාවිතා කළ අතර ඔවුන්ලගන් 45%ෂණ ජංගම
ලයද්වුම හරහා පළිලබෝධ සහ ලරෝග වාර්තා කර විසඳුම් බලාලපතලරත්තරු විය. වයස අවු තදු
40 ට අඩු ලගතවීන් වසඩිි ටි ලගතවීන්ට වඩා ජංගම ලයද්වුම මගින් පළිලබෝධ සහ ලරෝග සිදුවීම්
වාර්තා කළහ. ත තණයන් කෘෂිකර්මාන්තයට ආකර්ිණය කර ගසනීලම්දී ලතතරරු ත
තාෂණිණලේ වසද්ග්තකම ඩන් ගමය ල .
4. ලකලස් නමු්ත, ලගතවි ප්රජාව විසින් ලල්ඩිබර්ඩ් වසනි ජංගම ලයදුවුමෂණ භාවිතා කිරීමට බාධා
කරන සාධක ගණනාවෂණ යතිප අතර කවා වසඩි දියුණු කළ යුරුය. රලට් ජනගහනය විසින්
ජංගම දුරකථන අධික ලලස භාවිතා කළද්, වී ලගතවීන් ලබතලහතමයෂණ භාවිත කරන්ලන්
තාෂණිණලයන් ඩහළ ජංගම ලයද්වුම්වලට ලනතගසලලපන මූලික අම වාද්වල ජංගම දුරකථන
ින. ලගතවිතසන් කරන ප්රලීශවල දුර්වල සංඥා ශෂණතිපය සහ අන්තර්ජාල පහම්කම් ලනතමසතිපකම
ද් ප්රධාන බාධක ල . බසවින් සම්බන්ධතාවය වසඩි දියුණු ලනතකර ජංගම ලයදුම් හඳුන්වා දීම
ඵලද්ාම් ලනතල . කෘෂිකර්මාන්තය ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳ අලප්ෂණිාවන් සාෂණිා්ත කර ගසනීම
සඳහා ලගතවිතසන් කරන ප්රලීශ හා ලගතවීන් සමර සම්බන්ධතා වසඩි දියුණු කිරීම මූලික
අවශයතාවයකි. බසවින්, ලගතවිබිම් ආවරණය කරමින් ලගතවීන් ලවත සමීය පවීම සඳහා
කකාබීධව ලහෝ සාමූි කව සියලු ආකාරලේ සන්නිල ද්න යටිතල පහම්කම් සංවර්ධනය
කිරීමට රජය රාජය හා ලපෞීගලික වයවසායන් දිරිම්ත කළ යුරුය.
5. තවද්, ජංගම ලයදුම් හරහා ලගතවිපළ ුටුම්භයන්ට සාධාරණ වටිනාකමෂණ ෂණ කිරීමට ි තකර
පරිසරයෂණ ලගතවිජන ලස්වා මධයස්ථානවල ලනතපවතී. බසවින්, ලගතවීන්ලේ ලතතරරු ත
අවශයතා තතය කාීවනව සපුරාීවම සඳහා වයාප්තිප හා ලතතරරු ත සන්නිල ද්න තාෂණිණ
හසකියාවන්ලගන් යු්ත නිලධාරීන් නිරන්තරලයන් සම්බන්ධ වන සම්ප්තවලින් පරිපූර්ණ කවා
බවට ලගතවිජන ලස්වා මධයස්ථාන පරිවර්තනය කළ යුරුය.
6. ලමවසනි ජංගම විසඳුම්වලින් ප්රලයෝජන ගසනීම සඳහා ලගතවීන් ද් ප්රමාණව්ත තරම් තාක්ෂක ක
වශලයන් බලගසන්වී ලනතමසත. බසවින්, ලගතවි ප්රජාව -විසඳුම් භාවිතා කිරීමට හු ත කරවීම
සඳහා කෘෂිකාර්මික වයාප්තිප ලස්වාවට ද්ායක විය හසකි ය. නිද්ම්නෂණ වශලයන්, ලතතරරු ත හා
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සන්නිල ද්න තාෂණිණය භාවිතා කිරීම සඳහා සිය සාමාජිකිනන් සවිබල ගසන්වීමට සහ ප්රජා
මට්ටමින් ලගතවිතසන සම්බන්ධ ගසටලු විසඳීමට ලගතවි සංවිධානවලට සහාය වීම.

2. ශ්රී ලංකාල පහතරට ලත්ත කලාපීය ුඹු ත ඩඩම් තීව්ර ලලස භාවිතා කිරීලම් උපාය මාර්ග
පර්ලේිණ කණ්ඩායම

අරමුද්ල් ප්රභවය

පී.ආර් වීරෂණලකතඩි
ආර්. ම්.ඩී. ච් ර්තනායක
ම්.බී. ෆ් රිෆානා
ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන
:

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

විිය පථය සහ අරමුණු
ප්රධාන අරමුණ
පහතරට ලත්ත කලාපීය ුඹු ත ඩඩම් තීව්ර ලලස භාවිතා කිරීම සඳහා විකල්ප උපාය මාර්ග හඳුනා
ගසනීම.
ලසම් අරමුණු:
1. පහතරට ලත්ත කලාපීය ක්රියාකාරී ුඹු ත ඩඩම් තවදුරට්ත අ්තහසරීම වසළසෂණවීමට උපකාරීවන
උපාය මාර්ග හඳුනා ගසනීම
2. පහතරට ලත්ත කලාපීය අස්වීද්න ලද් සහ වපුරම  ලබන ුඹු ත ඩඩම් ප්රමාණය වසඩි කිරීම සඳහා
පුරන් ුඹු ත නසවත වගා කිරීලම් වසඩසටහන් වල ඵලද්ාම්තාවය වසඩි දියුණුවන උපාය මාර්ග
හඳුනා ගසනීම
3. පුරන් ුඹු තවල සිදු කරම  ලබන අලනු්ත කෘෂිකාර්මික කටයුරුවල කාර්ය සාධනය වසඩි දියුණු
කිරීලම් උපාය මාර්ග හඳුනා ගසනීම සහ ලවන්ත කෘෂිකාර්මික කටයුරු සඳහා ලයතද්ා ගන්නා පුරන්
ුඹු තවල නසවත වී වගා කිරීමට ලගතවීන් දිරිම්ත කිරීලම් උපාය මාර්ග හඳුනා ගසනීම
අලප්ෂණෂිත ප්රතිපඵල
ප්රලීශලේ ස්රීය වී ඩඩම් තවදුරට්ත අ්තහසරීම වසළසෂණවීම; අස්වීද්න ලද් හා වපුරන ලද් බිම් ප්රමාණය
ඩහළ නසංවීම සඳහා පුරන් ුඹු ත නසවත වගා කිරීලම් ප්රය්තනයන්වල ඵලද්ාම්තාව ඩහළ නසංවීම;
පුරන් ුඹු තවල සිදු කරන ලවන්ත කෘෂිකාර්මික කටයුරුවල කාර්ය සාධනය වසඩි දියුණු කිරීම හා
ලවන්ත කෘෂිකාර්මික කටයුරු සිදු කරන පුරන් ුඹු තවල නසවත වී වගා කිරීම දිරි ගසන්වීලම් උපාය
මාර්ග හඳුනා ගසනීලමන් අධයයනලේ ප්රධාන අරමුණ සාෂණිා්ත කරගම  යත.
ව්තමන් ප්රගතිපය:
සාි තය සමාලලෝචනය සහ පර්ලේිණ ලයෝජනාව සකස් කිරීම.
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අලප්ෂණෂිත ප්රතිපඵලය: පහත රට ලත්ත කලාපීය වී පාද්ක පරිසර පීධතිපය තවදුරට්ත පිරිීම
වසළසෂණවීමට උපකාරී වන උපාය මාර්ග හඳුනා ගසනීම රුළින් ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්නයට ලමම අධයයනය
ද්ායක ල .

3. ශ්රී ලංකාව රුළ වනස්ත්තව හානි ලහ්රුලවන් සිදුවන ලබෝග සහ අස්වම  හානිය
පර්ලේිණ කණ්ඩායම:

අරමුද්ල් ප්රභවය

ඩී. ම්.ක.සී දිසානායක
සංගී්ත ප්රනාන්දු
අින.වී ු තප්පු
:

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

විිය පථය සහ අරමුණු
වන සරුන්ලේ හානි ලහ්රුලවන් කෘෂි අංශලේ සිදුවන අස්වම  හානිය ලම් වන විට ඩතා ඩහළ
සමාජාර්ථීක ගසටලුවෂණ බවට ප්තවී යත. ලමන් ලම් ත්ත්තවය ලහ්රුලවන් නිර්මාණය වී යතිප මිනිස්
වනස්ත්තව ගසටුම වනසරුන්ලේ ජිවීත වලට ලමන්ම මිනිස් ජීවිත සහ ලීලපතළ සඳහා යතිපකරන
හානියද් දිලනන් දින ඩහළ යමින් පවතී. ලමම ත්තවය පිළිබඳව සිදුලකරී යතිප අධයන වල ලසතයා
ගසනීම් අම ව ලමන්ම, කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය විසින් පව්තවාලගන යම  ලබන ‘කෘෂිකාර්මික
ප්රලීශවල වගාවන්ට හානි කරම  ලබන වනසරුන්ලගන් වන හානි ලහ්රුලවන් මරුවන ගසටලු අවම
කිරීම
සඳහා
වන
කමිටුව’
විසින්
වනසංරෂණිණ
ලද්පාර්තලම්න්
රුව ලවත ‘wildlife Acceptance Capacity (WAC)’ ලහව්ත ප්රශස්ත මට්ටලම් වනජීවි ගහන
කළමනාකරණ වසඩසටහනෂණ ලයෝජනා කරන ලදී. ක හරහා සංරෂණිණය වියයුරු සහ ලනතවිය යුරු
වනසරුන් පිළිබඳව ද්සනට පවතිපන හඳුනා ගසනීම් සහ දනතිපක ප්රතිපපාද්න යාව්තකාීවන කිරීම
අලප්ෂණිා විය. ලහ්ත ම ලද්පාර්තලම්න්රුල තෂණලස් ත වම ලේ වසනි කටයු්තතෂණ සඳහා විශාල
කාලයෂණ ගතවම  යතිප බවින. බසවින්, ක සඳහා විකල්පයෂණ වශලයන් දිවිනන පුරා වනසරුන්ලගන්
කෘෂි අංශයට සිදුවන හානිය පිළිබඳ වාර්තාවෂණ පද්නම් කරගනිමින් අද්ාළ නීතිපමය යාව්තකාීවන කිරිම්
සිදුකළ හසකි බව කෘෂිකර්ම අමාතයාංශලේ උෂණත කමිටුල දීම ලයෝජනා විය.
ක අම ව කසබිනට් මණ්ඩලය විසින් 2019.06.20 වන දින අම මත කරන ලද් අංක 19 1796 118 082
ද්රණ වන සරුන්ලගන් සිදුවන හානි අවම කිරීම සඳහා වන තිපරසර වසඩපිළිලවළට අද්ාළ කසබිනට්
පත්රිකාව මඟින් විවිධ ආයතන හඳුනාලගන ම ආයතන මඟින් ඩටුවිය යුරු කාර්යයන්ද් ප්රකාශයට
ප්තකරන ලදි. ම කසබිනට් පත්රිකාව ප්රකාරව, ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ සහා
පුහුණු කිරීලම් ආයතනය සඳහා දිපවයාප්ත මට්ටමින් සිදුලකලරන ලමම අධයයනය පසවරී යත. ලමය
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශලේ බහුතර මුලය ප්රතිපපාද්න මත ක්රියා්තමක කිරීමට ලයෝජනා වී යත. (අප
ආයතනලේ මූලය ද්ායක්තවය  තපියල් මිලියනයක උපරිමයකට යට්ත ල . ලමන්ම ලමම
අධයයනය, ලගතවිජන සංවර්ධන ලද්පාර්තලම්න්රුව, කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව, ජනසංඛ්යා හා
සංඛ්යාලල්ඛ්න ලද්පාර්තලම්න්රුව සහ රාජය විශ්වවිද්යාල පීධතිපය කකාබීධව ලමලහයවීමට
අලප්ෂණිා කරන අතර සම්බන්ධීකරණ කටයුරු කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය විසින් සිදු ලකලර්.
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අලප්ෂණෂිත ප්රතිපඵල
දිවිනන පුරා ලබෝග වගාවන්ට වනසරුන්ලගන් සිදුවන හානි තෂණලස් ත කිරීම ලමි දි අලප්ෂණිා ලකලර්.
ක අම ව හඳුනාගම  ලබන ප්රධාන කෘෂි කලාප ආශ්රිත ප්රධාන ලබෝග වර්ග සඳහා ක ක ස්ත්තව කාණ්ඩ
මඟින් සිදුවන හානිය ලවන් ලවන්ව හඳුනාගසනීමට අලප්ෂණිා ලකලර්.
ව්තමන් ප්රගතිපය
පර්ලේිණ සඳහා වන ලයෝජනාවලිය කෘෂිකර්ම අමාතයාංශලේ ‘කෘෂිකාර්මික ප්රලීශවල වගාවන්ට
හානිකරම  ලබන වන සරුන්ලගන් වන හානි ලහ්රුලවන් මරුවන ගසටලු අවම කිරීම සඳහා වන
කමිටුව’ ලවත ලයතමු ලකතට යතිප අතර අද්ාළ කමිටුල නිර්ලීශ අලප්ෂණිාලවන් පම්ල .
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03
පාරිසරික හා ජලසම්ප්ත කළමනාකරණ අංශය

අවසන් ලනතකළ අධයයන
1. මධය කඳුකරලේ නසලගනි ර බෑවුම ආශ්රිත ජල කළමනාකරණ ගසටලු
පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත
ජී.ජී.ද්. ල්.ඩබ්.සමරසිංහ
ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර
ටී.පී මුණවීරලේ

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේෂිකා

මූලය ප්රභවය : කකාබීධ අරමුද්ල්
විියපථය සහ අරමුණු
මධය කඳුකරලේ ලීශුණක ක අවද්ානමට ලෂණවිය හසකි නසලගනි ර බෑවුම් ප්රලීශවල ජල ගසටලු
වසඩිවීමට ප්රධාන ලහ්රුවෂණ ලලස විවිධ පරිීලලකයන් අතර ජල ලබද්ා හසරීම නියාමනය කිරීම සහ ජල
සම්ප්ත පිළිබඳ ආරවුල් සහ ගසටුම් නිරාකරණය කිරීම සඳහා පිි ටුවන ලද් ආයතනයෂණ ලනතමසතිප වීම
ප්රධාන වි යත. වියළි කලාපලේ ජල ලයෝජනා ක්රම රුනක ද්සනට සිදු කර යතිප අධයයනය මඟින් විවිධ
පරිීලලකයන් අතර සාධාරණ ලලස ජලය ලබද්ා හසරීලම් යාන්රණයෂණ ස්ථාපිත කරන අතරම ජල
ගසටුම් නිරාකරණය සඳහා විධිම්ත ආයතනික විධිවිධානයක අවශයතාවය මරුකර ලපන්වීමට උ්තසාහ
ද්රා යත.
සහභාගී්තව වාරිමාර්ග ජල කළමනාකරණ සංකල්ප හා භාවිතයන් ලයතද්ා ගසනීලම් වසද්ග්තකම,
පවතිපන පීධතිපය පීධතිප (ය්තනම් ශෂණතිපම්ත කිරීම සහ ලමම කලාපලේ විවිධ පරිීලලකිනන් අතර
සීමිත ජල සම්ප්ත ප්රමාණයෂණ ලවන් කිරීමට අද්ාළ ගසටලු සඳහා විවිධ පාර්ශ්වක තවන් විසින් කර
වන පරිදි තිපරසාර යාන්රණයෂණ සසකසීලම් වසද්ග්තකම, අධයයනලයන් අනාවරණය කිරීමට අලප්ෂණිා
කරින.
පර්ලේිණ අරමුණු
ලමම පර්ලේිණලේ මූලික පරමාර්ථය නම් මධයම කඳුකරලේ ලීශුණක ක අවද්ානමට ලෂණවිය
හසකි නසලගනි ර බෑවුම් ප්රලීශවල ජල කළමනාකරණ ගසටලු හඳුනා ගසනීම සහ විවිධ
පරිීලලක කණ්ඩායම් අතර ජලය ලබද්ා හසරීම සඳහා තිපරසාර යාන්රණයෂණ ලයෝජනා කිරීම ය.
අධයයනලේ විලශ්ෂිත අරමුණු වන්ලන්:
-

විවිධ අවශයතා යතිප විවිධ ජල පරිහරණ කණ්ඩායම් හඳුනා ගසනීම
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විවිධ ලබෝග නිි්පාද්න පීධතීන්ි  ඩඩම් ප්රසාරණලේ වයාප්තිපය පහත වසටීම තෂණලස් ත
කිරීම
- අවාසිද්ායක ජල පරිහරණ කණ්ඩායම් කණ්ඩායම්වල ජීවලනෝපාය සහ ගෘහස්ත ආහාර
ම්රක්ෂිතතාවයට ජල ි රලේ බලපෑම පරීෂණිා කිරීම සහ විවිධ පාර්ශ්වක තවන් සඳහා
පිළිගත හසකි තිපරසාර ජල ලබද්ා හසරීලම් යාන්රණයෂණ ලබා ගසනීම.
ලසතයා ගසනීම් සහ නිර්ලීශ
-

ගංගාල ජල සම්ප්ත භාවිතා කරන්නන් විශාල සංඛ්යාවෂණ යත, නම් ගංගා ලද්රෝක ලේ ඩතා ඩහළ
ලපලද්ස් වල (පිදු තතලාගල වන රෂණෂිතයට ආසන්නව විශාල පරිමාණලේ ළවළු වගා කරන්නන්,
ඩතා උස් ස්ථානවල ල්ත වරුවල ලවලසන ගෘහස්ත ජල භාවිතා කරන්නන්, ආක්රමණය කරන ලද්
රෂණෂිතවල ළවළු සහ වාක ජ ලබෝග වගා කරන වරු කම්ක තවන්, ුඩා ජල විදුලි බලාගාර හරහා ජල
විදුලිය නිි්පාද්නය, ජාතිපක ජල සම්පාද්න හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් පානීය ජලය ලබද්ා හසරීම,
වාරිමාර්ග ලද්පාර්තලම්න්රුව මඟින් සපයම  ලබන කෘෂිකාර්මික වාරිමාර්ග ජලය, ම්ළු වාරිමාර්ග ක්රම
යටල්ත වී සහ අම බීධ ලබෝග වගා කරන්නන් (පහ්ත බිම්වල අමුණ සහ ුඩා ජල මාර්ග වශලයනි.
පහ්ත බිම්වල වී, ළවළු සහ අලනු්ත උප ලභෝග වගා කිරීලම් බිම් ප්රමාණය සසලකිය යුරු ලලස පහත
යමින් පවතිපන අතර ල්ත වරුවල සහ ලබතලහෝ උස්බිම්වල ආක්රමණය කරන ලද් යළ රෂණෂිතයන්ි 
ළවළු සහ වාක ජ ලබෝග වගා කිරීලම් බිම් ප්රමාණය අඛ්ණ්ඩව ඩහළ යමින් පවතී.
ඩහළ උච්ඡ්තවය සි ත ප්රලීශවල අධික ජල භාවිතය ලහ්රුලවන් පහ්ත බිම්වල ුඹු ත ඩඩම් ජල
ි රවීම සිදු වී යත. ලම් නිසා පහ්ත ප්රලීශවල ුඹු ත ඩඩම් සසලකිය යුරු ප්රමාණයෂණ වගා ලනතකර
අ්තහසර ද්මා යත. ලම් ලහ්රුලවන් කෘෂිකර්මාන්තය පද්නම් කරග්ත ජීවලනෝපාය මාර්ගවලට
තර්ජනයෂණ ල්ල වන අතර පීඩාවට ප්ත ප්රලීශවල පවුල්වල ආහාර ම්රක්ෂිතතාවයට උ බලපෑමෂණ
ල්ල කර තිපලබ්.
භූමිලේ පිි ටීම ඔස්ලස් විවිධ ජල භාවිතා කරන්නන් අතර සාධාරණ ලලස ජලය ලබද්ා හසරීම සඳහා
ආයතනික මසදිහ්ත වීමෂණ සිදු කළ යුරුය.
2. ශ්රී ලංකාල ලත්ත කලාපීය ඩඩම්වල ඵලද්ාම්තාවය ලකලරි  සම්ප්රද්ාිනක ඩඩම් බුෂණතිප
ක්රමයන්ි  බලපෑම (තට්ටු මා ත හා කට්ටි මා ත ක්රම යම්ලරන්
පර්ලේිණ කණ්ඩායම

ටී.පී මුණවීරලේ
ජී.ජී.ද් ල්.ඩබ් සමරසිංහ
ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර

මූලය ප්රභවය

කකාබීධ අරමුද්ල

සම්බන්ධීකාරක
සම පර්ලේෂිකා
සම පර්ලේික

විිය පථය සහ අරමුණු
තට්ටු මා ත සහ කට්ටි මා ත යම  පහතරට සහ මසද්රට ලත්ත කලාපය ආශ්රිත ුඹු ත ඩඩම් ලෂණන්ද්රලකතට
යතිප ප්රාලීීලය ඩඩම් බුෂණතිප ක්රමයකි. ම ක්රමයන්ි  මූලාරම්භය, ඩතිපහාසය, ලමලහයුම් ස්වභාවය සහ
ි  ප්රතිපඵල පිළිබඳ සවිස්තරා්තමකව ලසතයා බසීවම පික ස ප්රමාණව්ත අධයයන සිදු කර ලනතමසත.
බසවින් ලමම අධයයනලේ අරමුණ ශ්රී ලංකාල ලත්ත කලාපීය ඩඩම්වල ඵලද්ාම්තාවය ලකලරි 
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තට්ටු මා ත හා කට්ටි මා ත ඩඩම් බුෂණතිප ක්රමයන්ි  බලපෑම ලසතයා බසීවම සහ ට අද්ාළ ගසටලු සහ
ගසටලු විසඳීම සඳහා විසඳුම් ලසතයා බසීවමින.
අධයයනලේ අරමුණ
ලමම අධයයනලේ මූලික අරමුණ ශ්රී ලංකාල ලත්ත කලාපීය ඩඩම්වල වී වගාල ඵලද්ාම්තාවය
ලකලරි  තට්ටු මා ත හා කට්ටි මා ත ඩඩම් බුෂණතිප ක්රමයන්ි  බලපෑම විශ්ලල්ිණය කිරීමින.
විලශ්ෂිත අරමුණු
-

තට්ටුමා ත සහ කට්ටිමා ත ඩඩම් බුෂණතිප ක්රමයන්ට ආල ක ක ලක්ෂණ හඳුනාලගන කට්ටිමා ත
සහ තට්ටු මා ත පාලන ක්රමය කෘෂිකාර්මික ඵලද්ාිනතාවයට ලකතරම් දුරට බලපා ය්තද් යන්න
ලසතයා බසීවම.

-

ද්සනට පවතිපන කෘෂිකාර්මික ලගතවිජන සසකම්ලම්දී ලමම ක්රමය ලකලරි  ලගතවීන්ලේ
ආකල්පය කවාරාකාරද්සින ලසතයා ගසනීම සහ ම ෂණ ෂණ විලශ්ෂිත ඩඩම් බුෂණතිප ක්රමය හා
සම්බන්ධ ඵලද්ාිනතා ගසටලු විසඳීම පික ස පිළියම් ලසවීම.

ලසතයා ගසනීම් සහ නිර්ලීශ
ලගතවීන්ලගන් වසඩි ලද්ලනෂණ වසඩිි ටිලයෝ වන අතර වී ලගතවිතසන මූලික ආද්ායම් මාර්ගයෂණ ලලස සිදු
ලනතකරතිප. අනාගතලේ දී වගා ඩඩම් අතහසරයාලම් අවද්ානමෂණ ලපන්ම ම් කරමින් වී ලගතවිතසන
සඳහා ත තණිනන්ලේ සහභාගී්තවය සීමා වී යතිප බව ද් සංඛ්යා විද්යා්තමක ලතතරරු ත මඟින්
අනාවරණය ල . දිස්ත්රිෂණක රුලන්ම ලගතවිපළ මිලට වඩා ආලරෝපිත පිරිවසය යරුළ්තව කකකයක
නිි්පාද්න පිරිවසය ඩහළ යන අතර සමස්ත පිරිවසය විලේද්නය කර බසීවලම් දී ලපනී යන්ලන්
පිරිවසලයන් 50%කට වඩා වසඩි ප්රතිපශතයෂණ ශ්රමය සඳහා වසය කර යතිප අතර ඩන් අනරු තව පිළිලවළින්
වසඩි ප්රතිපශතයෂණ යන්ර සූර සහ උපකරණවලට වසය වී තිපලබ්. ලමම ඩඩම් ි මිකාරි්තව ක්රමලේ
ස්වභාවය ලහ්රුලවන් යම් අනාරක්ෂිතභාවයෂණ යතිප කළ්ත, ඩඩම් සංවර්ධනය කිරීමට හා නඩ්තරු
කිරීමට බාධාවෂණ වූව්ත අධයයනය කළ ප්රලීශවල ුඹු ත වගා ලනතකිරීමට ප්රධාන ලහ්රුව වූලේ
නිි්පාද්නලේ ආර්ථිකමය ලනතවන ස්වභාවයින.
නිර්ලීශ
තට්ටුම ත-කට්ටිමා ත ක්රමය සංකීර්ණ ඩඩම් ි මිකාරි්තව සංසිීධියෂණ වන අතර ි  ආර්ථිකමය
ලනතවන නිි්පාද්න ස්වභාවය ලහ්රුලවන් විවිධ ගසටලු යතිප වන්නකි. බසවින් ම ගසටලුවට විසඳුම
සාකලය ප්රල ශයෂණ ලලස පසමික ය යුරුව යත. අවශය වන නනෑම අවස්ථාවක ඩඩම් ලබදීම හා
කකාබීධ කිරීම ක්රියා්තමක කිරීම සඳහා ම්දුම් නීතී ආයතන පිි ටුවා ල ගලයන් වියසකී යන ලමම
ඩඩම් බුෂණතිප ක්රම පීධතිපය යථා ත්ත්තවයට ප්ත කිරීම ගසන සලකා බසලිය යුරුය.
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ලගතවි සංවිධාන සඳහා ම්ළු වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන (Minor Irrigation RehabilitationMIR ලකතන්රා්ත පිරිනසමීය ම තෂණලස් ත කිරීම: ශ්රී ලංකාල තිපරසාර ම්ළු වාරිමාර්ග සංවර්ධනය
සඳහා වන බලපෑම් විශ්ලල්ිණය කිරීම

පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

මූලය ප්රභවය

:

ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර
ම්.ටී පීමජානි
ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත
ජී.ජී. ද් ල් .ඩබ් සමරසිංහ

සම්බන්ධීකාරක
සම පර්ලේෂිකා
සම පර්ලේික
සම පර්ලේෂිකා

කකාබීධ අරමුද්ල

විියපථය සහ අරමුණු :
ලගතවි සංවිධාන සඳහා ම්ළු වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන ලකතන්රා්ත ප්රද්ානය කිරීම ආරම්භ කරන ලීලී
MNPEA 3/2003 යටල්ත නිු්ත කරන ලද් චක්ර ලල්ඛ්ය සමරය. ලගතවි සංවිධාන ලවත ලබා දුන්
ලකතන්රා්ත මුද්ල මුලින්  ත. මිලියන ලද්කෂණ වූ අතර පම්ව ම මුද්ල MNPEA 3/2016 චක්රලල්ඛ්ය
මගින්  තපියල් මිලියන පහෂණ ද්ෂණවා ඩහළ ද්මන ලදී.
ඩහත චක්ර ලල්ඛ්නලයන් අරමුණු ලද්කෂණ සාක්ෂා්ත කර ගසනීමට අලප්ක්ෂා ලක තක . මූලික වශලයන්
ම්ළු වාරිමාර්ග පීධතිප ප්රතිපසංස්කරණය කිරීම සහ අමතර වශලයන් ලගතවි සංවිධානයට ි මිකාරී්තවය
පිළිබඳ හසඟීමෂණ, තාෂණික ක ුසලතාවයන්, වසඩි මූලය හසකියාවෂණ සහ කාිනක ශ්රමය පිළිබඳ
තහවු තවෂණ සපයමින් පීධතිපලේ තිපරසාරභාවය පිළිබඳ පව්තවා ලගන යාමින. ලමම අධයයනය
සසලම්ම් කර ය්තල්ත ඩහත වසඩසටහනට අද්ාළ මූලික ප්රශ්න ලද්කකට පිළිරු ත සසපම්ම සඳහා ය.
නම්,
ලගතවිජන සංවර්ධන ලද්පාර්තලම්න්රුවට තරරකාරී ලංම් ඩදිරිප්ත කිරීලම් ක්රියාවලියෂණ අම ගමනය
ලනතකර ලගතවි සංවිධාන ලවත ම්ළු වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන ලකතන්රා්ත ලබා දීලම් අරමුණ ඩටු කර
ගසනීමට හසකි වූලේද්? තරරකාරී ලංම් තසබීලම් ක්රමය අම ගමනය ලනතකර ලගතවි සංවිධාන ලවත ම්ළු
වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන ලකතන්රා්ත ලබා දීම තිපරසාරද්? ලගතවි සංවිධාන හරහා ම්ළු වාරිමාර්ග
පුන ත්තථාපන ලකතන්රා්ත ලබා දීලම් බලපෑම අධයයනය කිරීම මඟින් චක්ර ලල්ඛ්නය නසවත සලකා
බසීවම සහ ශ්රී ලංකාල ම්ළු වාරිමාර්ග පීධතිපවල තිපරසාරභාවය සඳහා අවශය සංලශෝධන සිදු කිරීම
සඳහා ලගතවිජන සංවර්ධන ලද්පාර්තලම්න්රුව ලවත අවලබෝධයෂණ ලබා ලද්ම  යතසින අලප්ෂණිා
ලකරික .
ලමම අධයයනලේ ප්රධාන පරමාර්ථය වූලේ ලගතවි සංවිධානවලට ම්ළු වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන
(MIR ලකතන්රා්ත පිරිනසමීය ලම් බලපෑම තෂණලස් ත කිරීම්ත, තරරකාරී ලංම් තසබීලම් පටිපාටිය
අම ගමනය ලනතකර ලගතවි සංවිධාන ලවත ලකතන්රා්ත ලබා දීලමන් ි  මුල් අරමුණු සාෂණිා්ත කර
ගසනීලම් බලපෑම තෂණලස් ත කිරීමින.
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විලශ්ෂිත අරමුණු වන්ලන්,
-

ම්ළු වාරිමාර්ග පුන ත්තථාපන (MIR ලකතන්රා්ත සම්බන්ධලයන් ලගතවි සංවිධානවල
ආයතනික ශෂණතිපය, හසකියාවන් සහ දුර්වලතා තෂණලස් ත කිරීම

-

ප්රතිපසංස්කරණ කාර්යලේ සමස්ත ුණණා්තමකභාවය, ලගතවීන්ලේ අවශයතා සපුරාීවම සහ
ප්රතිපසංස්කරණ ක්රියාවලියට ලගතවීන්ලේ සහභාගී්තවය තෂණලස් ත කිරීම

-

වාරි ලයෝජනා ක්රම පුන ත්තථාපනය කිරීලමන් ලගතවීන්ලේ ජීවලනෝපාය හා ලගතවි
සංවිධානයන්ි  හසකියාවන් වර්ධනය කිරීලම් බලපෑම් තෂණලස් ත කිරීම.

-

වාරිමාර්ග ප්රතිපසංස්කරණ පුන ත්තථාපන කටයුරු තමන් විසින්ම පාලනය කිරීම රුළින් ලගතවි
සංවිධානය (ලගතවීන් සරු අිනතිපය, වගකීම සහ වගවීම පිළිබඳ හසඟීමෂණ යතිප කිරීම තෂණලස් ත
කිරීම

-

වඩා්ත තිපරසාර හා ඵලද්ාම් වාරිමාර්ග ප්රතිපසංස්කරණ කටයුරු සඳහා ලගතවි සංවිධාන ලවත
ලකතන්රා්ත ලබා දීලම් ක්රියා පටිපාටිය සමාලලෝචනය කිරීම

ලගතවිජන සංවර්ධන ලද්පාර්තලම්න්රුව සමර සාකච්ඡා කිරීලමන් පම්, පම්ගිය වසර පහ රුළ (20152019) දිස්ත්රිෂණක පහක (ු තණෑගල, අම රාධපුර, ම වර ළිය, බදුල්ල සහ වවුනියාව ක්රියා්තමක වූ,
අහඹු ලලස ලතෝරාග්ත වාරිමාර්ග ප්රතිපසංස්කරණ වයාපෘතිප 40 ෂණ ෂණලි්ර සමීය ක්ෂණය සඳහා ලතෝරා
ගන්නා ලදී.
ලසතයා ගසනීම්




ප්රතිපලාභීන්ලේ අලප්ෂණිාවන් විවිධ මට්ටම්වල පසවරුණ ද් ලගතවි සංවිධාන විසින් සිදු කරන ලද්
ලබතලහෝ පුන ත්තථාපන ලකතන්රා්තරු සාර්ථක වී යත.
ස්රීය නිලධාරී මණ්ඩලය සි තව ලහතඳින් කටයුරු කළ ලගතවි සංවිධාන පුන ත්තථාපන කටයුරු
සඳහා ලවන් කළ මුද්ලින් උපරිම ප්රතිපලාභ ලබා යත.
පුන ත්තථාපන කටයුරු තමන්ලේම ලගතවි සංවිධානය මඟින් ලහෝ අසල්වසසි ලගතවි සංවිධානයෂණ
විසින් සිදු කළ විට බාි ර ලකතන්රා්තක තලවුට වඩා ලගතවීන්ට වසඩි ප්රතිපලාභයෂණ ලසබී යත.

නිර්ලීශ



ප්රලීශලේ කෘෂිකාර්මික නිලධාරීන් විසින් ලගතවි සංවිධානලේ ධාරිතාව (මානව ලභෞතිපක සලකා
බසීවලමන් ම්ළු වාරිමාර්ග ප්රතිපසංස්කරණ කටයුරු පම් ලගතවි සංවිධානය ලවත පසවරිය යුරුය.
ප්රතිපසංස්කරණ කටයුරු භාර ගසනීමට අද්ාළ ලගතවි සංවිධානයට හසකියාවෂණ ලනතමසතිප අවස්ථාවක,
වයාපෘතිපලේ ලකතන්රා්තරුව සඳහා ලවන්ත ආසන්න ලගතවි සංවිධානයෂණ සලකා බසීවම වඩා්ත
ම්දුම් ය.
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ශ්රී ලංකාල ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත වන කෘෂිකාර්මික උ තම පීධතිප ; හඳුනා ගසනීම,
ලයෝගයතාවය සහ සංරෂණිණය

පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

මූලය ප්රභවය

:

ලේ.ක.යූ.පී ජයසිංහ
ආර්. ම්. ම්. ච්.ලෂණ රම්ලබතඩලගද්ර
ආර්.ඩී විලේසිංහ

සම්බන්ධීකාරක
සම පර්ලේෂිකා
සම පර්ලේෂිකා

කකාබීධ අරමුද්ල

විියපථය සහ අරමුණු :
"ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත කෘෂිකාර්මික උ තම පීධතිප (Nationally Important Agriculture Heritage
Systems - NIAHS)" යන සංකල්පය 2019 වසලර් ලගතවිජන සංවර්ධන ලද්පාර්තලම්න්රුව විසින්
ලයෝජනා කරන ලද් නව සංකල්පයකි. ෂණස්ත ජාතීන්ලේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානලේ
"ලගෝීවය වශලයන් වසද්ග්ත කෘෂිකාර්මික උ තමයන්" යන සංකල්පය පද්නම් කරලගන ලමම
සංකල්පය ආරම්භ කරන ලදී. කාලය්ත සමර විවිධ පාරිසරික, ලීශුණක ක, සමාජ හා ආර්ථික
විචලනයන්ට සාර්ථකව අම වර්තනය වීලමන් පරම්පරාලවන් පරම්පරාවට උ තම වූ ලපතලහතස්ත,
තිපරසාර, ලීීලය හා විචෂණිණ කෘෂිකාර්මික ද්සම ම් පීධතිප ලලස ශ්රී ලංකාල "ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත
කෘෂිකාර්මික උ තම පීධතිප (NIAHS)" හසඳින්විය හසකිය. ලීශුණක ක, සංස්කෘතිපක හා සමාජ-ආර්ථික
කසලඹීම් ලනතතකා ආහාර හා ජීවලනෝපාය ම්රක්ෂිතතාව සහතිපක කිරීමට ලමම පීධතිපවලට හසකියාව
තිපබූ ලහිනන්, විද්යාඥයන් ලයෝජනා කරන්ලන් ලමම පීධතිප රුළ කාවසදී යතිප ද්සම මට වර්තමානලේ
පවතිපන ලීශුණක ක විපර්යාස, බලශෂණතිප සහ ආර්ථික අර්බුද් වසනි අනලප්ෂණෂිත ලවනස්කම්වලට
ඔලරත්තරු දීම සඳහා නව කෘෂිකාර්මික ආකෘතිප සකස් කිරීමට ශෂණතිපම්ත පද්නමෂණ සසපම්ලම් හසකියාව
යතිප බවින.
ලකලස් ලවත්ත, වාක ජමය සූෂණිම කෘෂිකර්මාන්තලේ ීලඝ්ර පරිණාමය්ත සමර ලමම පීධතිප කවාලේ
විද්යා්තමක පද්නම සහ තිපරසාර නවීන කෘෂිකාර්මික ක්රම දියුණු කිරීම සඳහා වාසිද්ායක පද්නමෂණ ලලස
භාවිතා කිරීලම් හසකියාව හඳුනා ලනතලගනම විනාශ ලවමින් පවතී. ලමම පීධතිප නිර්වචනය කිරීම,
හඳුනා ගසනීම, කරු කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ද්සනට ශ්රී ලංකාල ජාතිපක ප්රතිපප්තතිපයෂණ සහ
යාන්රණයෂණ ලනතමසත. ලමම ගසටලුල කාලලෝචිත වසද්ග්තකම හඳුනා ගනිමින් ලගතවිජන සංවර්ධන
ලද්පාර්තලම්න්රුව ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනලයන්
ඩල්ලා සිටිලේ ශ්රී ලංකාල ාමීය ය කෘෂිකර්මාන්තලේ තිපරසාරභාවය ලකලරි  කෘෂිකාර්මික උ තමයන්
යතිප කරන බලපෑම අධයයනය කරන ලලසින. බසවින් ලමම අධයයනලේ අරමුණ වන්ලන් ශ්රී
ලංකාල ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත කෘෂිකාර්මික උ තම පීධතිප හඳුනා ගසනීම, කවාලේ අද්ාළ්තවය සහ
සංරක්ෂණය පිළිබඳව ලසතයා බසීවමින.
අරමුණු
ලමම අධයයනලේ සමස්ත පරමාර්ථය වන්ලන් ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත වන ශ්රී ලංකාල කෘෂිකාර්මික
උ තම පීධතිප හඳුනා ගසනීම සහ නවීන කෘෂිකාර්මික ක්රම වසඩිදියුණු කිරීම සඳහා කවාලේ යතිප
අද්ාළභාවය හඳුනා ගසනීම සහ කවා සංරක්ෂා කිරීමට ක්රම ලයෝජනා කිරීම ය.
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විලශ්ෂිත අරමුණු වන්ලන්,
-

-

ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත කෘෂිකාර්මික උ තමයන් හඳුනා ගසනීම සඳහා ම්දුම් ලතෝරා
ගසනීලම් නිර්ණායකයෂණ උපලයෝගී කරගනිමින් වර්ගීකරණ ක්රමයෂණ සකස් කිරීම.
ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත කෘෂිකාර්මික උ තමයන් හඳුනා ගසනීම, කරු කිරීම සහ ගබඩා
කිරීම සඳහා පීධතිපයෂණ සකස් කිරීම.
නූතන කෘෂිකාර්මික පීධතිපවල ඵලද්ාිනතාව, ඔලරත්තරු දීලම් හසකියාව සහ තිපරසාරභාවය
වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත කෘෂිකාර්මික උ තම පීධතිපවල අද්ාළ
බව හඳුනා ගසනීම.
ශ්රී ලංකාල කෘෂිකාර්මික උ තමයන් ආරෂණිා කිරීම සඳහා ජාතිපක ප්රතිපප්තතිපයෂණ සකස්
කිරීම සඳහා ප්රතිපප්තතිපමය මර ලපන්වීමෂණ ලබා දීම

වර්තමාන ප්රගතිපය
ලම් සම්බන්ධලයන් ලියවුණු සාි තයය ලහතඳින් විශ්ලල්ිණය කිරීලමන් පම්ව ජාතිපක වශලයන් වසද්ග්ත
කෘෂිකාර්මික උ තමයන් විශ්ලල්ිණය කිරීම සඳහා සමාජ-පාරිසරික පීධතිප ආකෘතිපයෂණ ලතෝරා
ගන්නා ලදී. පීධතිප සංරචක සංකීර්ණ අම වර්තී පීධතිප ආකෘතිපලේ මූලධර්මයන් විශ්ලල්ිණය කිරීම
සහ ලතෝරාග්ත රාමුව මත පද්නම්ව විිය විලශ්ිඥිනන් සමර සාකච්ඡා පසවස්තවීම ලතෝරා ලගන තිපලබ්.

5.

වියළි කලාපලේ ම්ළු පරිමාණ වී වගා අංශය රුළ ඩඩම් කකාබීධ කිරීම: ලගතවි ප්රජාවලේ ද්සෂණම
සහ කර්තවය

පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

මූලය ප්රභවය

ආර්. ම්. ම්. ච්.ලෂණ රම්ලබතඩලගද්ර
ලේ.ක.යූ.පී ජයසිංහ
අින.පී.පී. ම් විලේසිංහ
:

සම්බන්ධීකාරක
සම පර්ලේෂිකා
සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

විියපථය සහ අරමුණු :
වර්තමාන ශ්රී ලංකාව රුළ කෘෂිකාර්මික ඩඩම් පරිහරණය සම්බන්ධලයන් විලශ්ිලයන් ම ම්ළු ප රිමාණ
වී වගා ෂණලි්රය සම්බන්ධලයන් විවිධ ගසටලුකාරී ත්ත්තවයන් පවතී. බසවින් කාර්යෂණිම හා තිපරසාර
ඩඩම් පරිහරණ භාවිතාවෂණ සඳහා වඩා ලයෝගය ප්රතිපප්තතිපමය පියවරයන් සකස් කිරීලම් අවශයතාවය
ද්සඩිව මරු වී තිපලබ්. ලම් පිළිබඳ සලකා බසීවලම් දී ඩඩම් කකාබීධකරණය කෘෂිකාර්මික ඩඩම් ආර්ථික
වශලයන් ලද්ාම් බවට ප්ත කිරීම සඳහා වඩා උචිත ළඹුමෂණ ලලස හඳුනාගත හසකිය. ලමන් ම, ය
කෘෂිකාර්මික ඩඩම් සම්ප්ත කළමනාකරණය සම්බන්ධව පවතිපන බාධාකාරී ත්ත්තවයන් අවම
කිරීලමි  ලා වඩා ලයෝගය උපාය මාර්ගයෂණ ලලස පිළිගසනීමට ලෂණව යත. ඩඩම් කකාබීධකරණලේ
යතිප ලමම සාධනීය ත්ත්තවයන් ලහ්රුකරලගන ය ක්රියා්තමක කිරීලම් විභවතාවය දීර්ඝ කාලයෂණ
තිපස්ලස් ශ්රී ලංකාල ප්රතිපප්තතිපමය කතිපකාව්තවල සලකා බලම  ලසබූ වසද්ග්ත ක තණෂණ විය.
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ලහ්ත,
වසනි වසඩසටහන් සාර්ථකව ක්රියා්තමක කිරීම සඳහා අද්ාළ පාර්ශවක තවන්ලේ
සහභාගී්තවය ලබාගසනීම අතයාවශය ක තණෂණ ල . ක අම ව ඩඩම් කකාබීධකරණය ක්රියා්තමක
කිරීලම් දී ක සඳහා ලගතවින් ක පිළිබඳ ද්ෂණවන ද්සෂණම සහ කර්තවය හඳුනාගසනීම, ක සම්බන්ධ
වසඩසටහන් සසලම්ම් කිරීමට ලමන්ම ක්රියාවට නසංවීලමි  ලා වඩා ලයෝගය පද්නමෂණ සකස් කරම 
යත. ලමන්ම බිම් මට්ටලම් දී යතිපවිය හසකි ගසටලුකාරී ත්ත්තවයන් අවම කරගසනීමට ද් ය
ඩවහල්වම  යත. ක අම ව ලමම අධයයනය සසලම්ම් කරන ලීලී වඩා පුළුල් කෘෂිකාර්මික සහ ාමීය ය
සංවර්ධන ඩලෂණක සපුරාගසනීලම් උචිත ළඹුමෂණ ලලස ඩඩම් කකාබීධකරණය පිළිබඳ වියළි
කලාපලේ ම්ළු පරිමාණ වී ලගතවිතසලනි  නිරතවන ලගතවීන්ලේ ද්සෂණම නසතලහත්ත සංජානනය ලමන්ම
ක පිළිබඳ ඔවුන්ලේ කර්තවය ලහෝ අකමස්තත ලකලරි  බලපා යතිප සාධක හඳුනා ගසනීමටය.
විලශ්ෂිත අරමුණු
1

ශ්රී ලංකාල ඩඩම් සම්බන්ධ ප්රතිපප්තතීන් ලකතතරම් දුරට ඩඩම් කකාබීධකරණය සඳහා ලයෝගය
ද් යන්න සහ වියළි කළාපලේ වී වගාල ලයලද්න ම්ළු පරිමාණ ලගතවියන් අතර ඩඩම්
කකාබීධකරණය ක්රියා්තමක කළහසකි ම්දුම් ත්ත්තවයන් හඳුනාගසනීම
ඩඩම් කකාබීධකරණය පිළිබඳ වියළි කලාපලේ ම්ළු පරිමාණව වී ලගතවිතසලනි  ලයලද්න
ලගතවීන්ලේ ද්සෂණම සහ කර්තවය හඳුනා ගසනීම;
ඩඩම් කකාබීධකරණ ක්රියාවලියට ම්ළුපරිමාණ වී ලගතවීන්ලේ යතිප කර්තවය අකමස්තත
ලකලරි  බලපා යතිප සාධක හඳුනාගසනීම;
ඩඩම් කකාබීධකරණය හඳුනාග්ත ම්දුම් ත්ත්තවයන් යටල්ත ක්රියා්තමක කිරීම උලද්සා
ම්ළුපරිමාණ වී ලගතවි ප්රජාවලේ කරතාවය සහ සහලයෝගී්තවය ඩහළ නංවා ගසනීමට ම්දුම්
උපායමාර්ගයන් හඳුනා ගසනීම

2
3
4

ව්තමන් ප්රගතිපය
-

පර්ලේිණ ලයෝජනාවලිය සකසා නිම කරන ලද් අතර ය ආයතනලේ අධයයන කවයට සහ
පර්ලේිණ සහ පුහුණු කමිටුව ලවත ඩදිරිප්ත කරන ලදී. ුණණා්තමක හා ප්රමාණා්තමක ද්්තත
කරු කිරීම සඳහා අද්ාළ විචලයයන් හඳුනාලගන යත. අධයයනයට අද්ාළ ීවිතිපිනක ද්්තත රැස්
කිරීම සිදු කරමින් පවතී.

6. ලතෝරාග්ත
සාධනය

ළවළු ලබෝගවල ලගතවිපළ සිට බ්තපත ලතෂණ නිි්පාද්න සහ අලලවිකරණ කාර්ය

පර්ලේිණ කණ්ඩායම

ජී.ජී.ද්. ල්.ඩබ්.සමරසිංහ
සම්බන්ධීකාරක
ම්.ටී පීමජානි
සම පර්ලේික
ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත
සම පර්ලේික
ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර
සම පර්ලේික

මූලය ප්රභවය

කකාබීධ අරමුද්ල
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විියපථය සහ අරමුණු
ළවළු වගාව ශ්රී ලංකාල කෘෂිකාර්මික නිි්පාද්නලේ වසද්ග්තම ලකතටසකි. ළවළු නිි්පාද්න උප අංශලේ
කාර්යෂණිම හා තිපරසාර ක්රියාකාරි්තවය රජලේ කෘෂිකාර්මික ප්රතිපප්තතිපලේ අවධානයට ලෂණවිය යුරු ක තණෂණ
වන්ලන් ළවළු නිි්පාද්න උප අංශලේ සසලකිය යුරු ලගතවි පවුල් සංඛ්යාවෂණ සිටින බසවින් සහ සමස්ත රලට්ම
ජනතාවලේ ආහාර හා ලපෝික ආරක්ෂාව සහතිපක කරන පාරිලභෝගික භාණ්ඩයෂණ වීම නිසින. ලකලස් ලවත්ත,
ප්රධාන වශලයන් ම උච්චාවචනය වන ලගතවිපළ සහ සිල්ලර මිල රුළින් පිළිබිඹු වන ළවළු නිි්පාද්න හා
අලලවි කිරීලම් පීධතිපවල ගසටලු රාශියෂණ යතිප බව ලපන්වීමට ප්රමාණව්ත තරම් සාෂණෂි තිපලබ්.
පාරිලභෝගිකිනන්ට සාධාරණ මිලෂණ ලසලබන අතලර් ලගතවීන්ට ඩහළ ලාභයෂණ ලසබීමට්ත, ජාතිපක ආහාර
ම්රක්ෂිතතාව සහතිපක කිරීමට්ත අවශය නම්, ආහාර ද්ාම ක්රමාම කූලව ශෂණතිපම්ත, කාර්යක්ෂම, ලසෞඛ්ය සම්පන්න
සහ ගතිපක ලලස සකස් කළ යුරුව තිපබුක .
නිි්පාද්කයන්ට ලමන්ම පාරිලභෝගිකිනන්ට ද් ජයාී වාතාවරණයෂණ ලබා ගසනීම සඳහා අගය ද්ාමයන්,
ක්රියාකාරිකිනන් සහ යරවීම් අවලබෝධ කර ගසනීම ඩතා වසද්ග්ත ය.

ි 

ලකලස් ලවත්ත, ද්ාමලේ සියලුම ක්රියාකාරිකිනන් සසලකිල්ලට ගනිමින් නිසි ළවළු අගය ද්ාම විශ්ලල්ිණ
පිළිබඳ අධයයනයන් විද්යා්තමක සාි තයලේ ි රය. ම නිසා, කාර්යක්ෂම නිි්පාද්න ප්රවාහයෂණ යතිප කිරීම සඳහා
ලයද්වුම් සසපයුම්ක තලේ සිට අවසාන පාරිලභෝගිකයා ද්ෂණවා වූ අගය ද්ාමලේ සෑම පියවරකදීම ගසටලු, ප්රගතිපය
වළෂණවන දුර්වලතා සහ ශකයතා හඳුනා ගසනීම සඳහා සවිස්තරා්තමක අගයද්ාම විශ්ලල්ිණයෂණ සිදු කිරිම ඩතා
වසද්ග්ත ල .
ප්රධාන අරමුණ
ලමම අධයයනලේ ප්රධාන අරමුණ වම ලේ රට රුළ ද්සනට පවතිපන ප්රධාන විලීීලය ළවළු වටිනාකම් ද්ාමයන්ි 
සියලුම පාර්ශ්වක තවන්ලේ ක්රියාකාරි්තවලේ සමස්ත ත්ත්තවය පරීෂණිා කිරීමින.
විලශ්ෂිත අරමුණු
1
2
3
4

ලතෝරාග්ත විලීීලය ළවළුවල පවතිපන අගය ද්ාමයන් හඳුනා ගසනීම
ලතෝරාග්ත විලීීලය ළවළු වල පවතිපන වටිනාකම් ද්ාමයන් හඳුනා ගසනීම
ද්ාමය දිලේ ෂණ ෂණ පියවර හා සම්බන්ධ මාිනම් සහ ලාභ විශ්ලල්ිණය කිරීම
ෂණ ෂණ ළවළු වටිනාකම් ද්ාමලේ ෂණ ෂණ පාර්ශ්වක තවන් මුහුණ ලද්න බාධක හඳුනා ගසනීම
සහ ළවළු අංශය දියුණු කිරීලම් ශකයතා හඳුනා ගසනීම

වර්තමාන ප්රගතිපය
අධයයන කවලේ දී ලසබුණු අද්හස් යරුළ්ත කිරීලමන් පර්ලේිණ ලකටුම්පත වසඩි දියුණු කරන ලදි. ීවිතීිනක
ද්්තත සහ ලතතරරු ත ප්රධාන ලතතරරු ත සපයන්නන්ලේ සාකච්ඡා රුළින් සහ ප්රකාශයට ප්ත කළ ලමන්ම
ප්රකාශයට ප්ත ලනතකළ සාි තයය රුළින් කරු කරගන්නා ලදී.
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බාි ර අරමුද්ල් මත සිදු කළ අධයයන (අවසන් කළ
1. ශ්රී ලංකාල ලතෝරාග්ත ලබෝග වගාවන් සඳහා ෂණෂුද්ර ජල සම්පාද්න ක්රම භාවිතලයි  ජල හා
බලශෂණතිප පාද්ක යගම්ම
පර්ලේිණ කණ්ඩායම

:

ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර මහතා
ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත මහතා
ම්.ටී පීමජානි මිය
ඩබ්.ක. න් විලේසූරිය මහතා
ආර්.ක.සී.ලේ ලපලර්රා මහතා

මූලය ප්රභවය

:

ලලෝක ආහාර වසඩසටහන

කාල පරාසය

:

2019 සසප්තසම්බර් - 2020 ජනවාරි

සම්බන්ධීකාරක
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික

විියපථය සහ අරමුණු
ලගතවීන් විසින් සාම්ප්රද්ාිනක ජල සම්පාද්න ක්රම (පිටාර ජලසම්පාද්නය, තී ත ජල සම්පාද්නය වසනි ජල
සම්පාද්න ක්රම විවිධ ලබෝග වගා පීධතීන් සඳහා ලමන් ම විවිධ භූලගෝීවය ප්රලීශවල දී පුළුල් ලලස
භාවිතා කරම  ලසලබ්. 1990 වර්ිලේ ලගතවිජන සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ජලය හා ශ්රමය
කාර්යෂණිමව භාවිතා කිරීලම් ක්රමයෂණ ලලස ෂණෂුද්ර ජල සම්පාද්න ක්රම (විසි තම් හා බිංදු ජල සම්පාද්න
ක්රම මුලින්ම හඳුන්වා ලද්න ලදී. පම්ව, ලමම තාක්ෂණය ජනප්රිය කිරීම සඳහා ද්ෂණෂිණ සංවර්ධන
අධිකාරිය, මහවසලි අධිකාරිය , ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO සහ ප්රාලීීලය රාජය ලනතවන
සංවිධාන යරුළු විවිධ සංවිධාන විසින් විවිධ මුලපිරීම් හඳුන්වා දී තිපලබ්.
ෂණෂුද්ර ජල සම්පාද්න ක්රම හඳුන්වාදීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම හරහා කෘෂිකර්ම අමාතයංශය, වාරිමාර්ග
ලද්පාර්තලම්න්රුව වසනි රජලේ ආයතනවල ලබෝග විවිධාංගීකරණ උපාය මාර්ගවලට වඩා්ත ලහතඳ
පිටිවහලෂණ ලසබික . විවිධ ලබෝග සහ විවිධ භූලගෝීවය ප්රලීශ සඳහා ලමම තාෂණිණය භාවිතලේ දී
සතය ජල හා බලශෂණතිප ඩතිපරිකිරීම් විමර්ශනය කිරීම, විගණනය කිරීම හා ලල්ඛ්නගත කිරීම වඩා්ත
විධිම්තව ෂණෂුද්ර ජල සම්පාද්න ක්රම ප්රචලිත කිරීම හා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඩවහල් ල .
ලපෞීගලික අංශලේ සමාගම් විශාල සංඛ්යාවෂණ සම්බන්ධ වීලමන් ලවලළඳලපතළ පුළුල් වීම්ත සමර
විවිධ වගා පීධතිප සහ ප්රලීශ සඳහා වඩා්ත ම්දුම් ෂණෂුද්ර වාරිමාර්ග කකක හඳුන්වා දීලමන් ලමම
තාක්ෂණය ලගතවීන් අතර ඩතා ජනප්රිය විය. රජය සහ ලපෞීගලික අංශලේ ආයතන විසින් ක්රියා්තමක
කරන ලද් සහනාධාර ලයෝජනා ක්රම ඔස්ලස් රජය විසින් ලමම තාක්ෂණය අඛ්ණ්ඩව ප්රවර්ධනය කරමින්
සිටී. ෂණෂුද්ර වාරිමාර්ග පීධතිපවලට සූර්ය බලලයන් ක්රියා්තමක වන ජල ලපතම්ප ෂණ කිරීම වසනි දියුණු
තාක්ෂණයන් ලහ්රුලවන් අඛ්ණ්ඩ විදුලිබල සසපයුමෂණ ලනතතිපබූ දුර බසහසර ප්රලීශවල ලගතවීන්ට කෘෂි
වයවසායකිනන්ට පවා ලමම ක්රම භාවිතා කිරීමට හසකියාව ලසබී තිපලබ්.
ලකලස් ලවත්ත, ලමම පීධතිප ස්ථාපිත කිරීමය වසයවන ඩහළ ආරම්භක පිරිවසය සහ තාක්ෂක ක ලහ්රු
නිසා බහුතරයෂණ ලගතවීන්ට ලමම ප්රශස්ත තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට ලනතහසකි වී තිපලබ්. ජලය, ශ්රමය
සහ බලශෂණතිපය (ඩන්ධන විදුලිය ඩතිපරි කිරීම සහ සසලකිය යුරු ලලස ඩහළ අස්වසන්නෂණ ලබා
ගසනීලම් හසකියාව ලමම විලශ්ි වාරිමාර්ග ක්රම පිළිබඳව සිදු කළ පර්ලේිණ අධයයනයන් රුළින්
ඩස්මරු කර ද්සෂණවුවද්, ම අංශ වල සතය හා ප්රමාණා්තමක ලතතරරු ත විද්යා්තමක සාි තයලේ
ලනතමසත. ම නිසා ෂණෂුද්ර වාරිමාර්ග පීධතිප වඩා්ත ක්රමාම කූලව ජනප්රිය කිරීම හා තවදුරට්ත ප්රව්ධනය
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කිරීම සඳහා විවිධ ලභෝග සහ විවිධ ප්රලීශ සඳහා ලමම තාක්ෂණලේ සතය ජල හා බලශෂණතිප ඩතිපරිකිරීම්
පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම, විගණනය කිරීම සහ ලල්ඛ්නගත කිරීම වසද්ග්ත ල .
ම සන්ද්ර්භය රුළ ලමම අධයයනලය අරමුණු වන්ලන්,
-

විලශ්ෂිත ලබෝග ප්රලේද් සඳහා ලතෝරා ග්ත ලගතවි ප්රජාවන් විසින් ලයතද්න විවිධ ජල සම්පාද්න
පීධතිප හඳුනා ගසනීම
විවිධ ප්රලීශවල විවිධ ජල සම්පාද්න ක්රම යටල්ත ලතෝරාග්ත ලබෝග වගා කිරීම සඳහා ලගතවීන්
භාවිතා කරන ජල පරිමාව ලසතයා බසීවම
විවිධ ජලසම්පාද්න ක්රම මඟින් ලතෝරා ග්ත ලබෝගවලට ජලය සසපම්ම සඳහා බලශෂණතිප
පරිලභෝජනලේ (මිනිස් ශ්රමය යරුළ්තව යතිප ලවනස්කම් පරීක්ෂා කිරීම.

ලසතයාගසනීම් සහ නිර්ලීශ
ජල සම්පාද්න ක්රමයන්ි  නියසලළන ලගතවීන් පවා (සාම්ප්රද්ාිනක වාරිමාර්ග ක්රම ලහෝ ෂණෂුද්ර
ජලසම්පාද්න ක්රම මඟින් ලබෝගලේ වර්ධක අවධිය අම ව ලබෝගලේ දද්නික ජල අවශයතාවය,
ලපතම්ප කිරීලම් උපකරණ ධාරිතාව සහ වසඩ කරන පසය ගණන (ලපතම්ප කරන උපකරණවල
ලනතද්න්නා බව අධයයනලයන් පසහසදිලි විය. බසවින් ජලසම්පාද්න පු තදු පිළිබඳව ලගතවීන් ද්සම ව්ත
කිරීලම් පුහුණු වසඩසටහන් පසවස්තවීම සහ දද්නික ලබෝග ජල අවශයතා සපුරාීවම අතයවශය
අවශයතාවෂණ ලලස නිර්ලීශ ලකලර්.
ලගතවීන්ලගන් වසඩි ලද්ලනෂණ පසය 1 - 1.5 kW/අතර පරාසයක විදුලි ජල ලමෝටර භාවිතා කරන අතර
අලනෂණ අය 1.5 - 3.3 HP බලයෂණ යතිප භූමිලතල් ජල ලපතම්ප භාවිතා කරතිප. ලබතලහෝ ලගතවීන් පළමු
භාවිතලේ සිට වසර 10 කට්ත අඩු කලෂණ රුළ භාවිතා වන ජල ලපතම්ප භාවිතා කරන නමු්ත නිතිපපතා
ලස්වා හා නඩ්තරු කිරීමකින් ලනතමසතිප බසවින් දිුණකාීවන කාර්යෂණිමතාව සහ අවම කල්පසවස්තම
ලකලරි  අි තකර ලලස බලපා තිපලබ්.
බසවින් ජල සම්පාද්න ලමවලම් කාර්යෂණිමව භාවිතා කිරීම සහ ජලසම්පාද්නලයි  වාසි ගසන
ලගතවීන් ද්සම ව්ත කිරීම සඳහා ද්සම ව්ත කිරීලම් වසඩසටහන් පසවස්තවීම වසද්ග්ත ය. විලශ්ිලයන් ම
ලීශුණක ක විපර්යාසයන්ට අම ගත වීලම් ක්රමයෂණ ලලස ෂණෂුද්ර ජල සම්පාද්න ක්රමයන්ි  වසද්ග්තකම
පිළිබඳ අවලබෝධයෂණ ලබා දීම වසද්ග්ත ල .
අද්ාළ ලබෝග ප්රලේද්වල ආයු කාලය හා සසඳන කල ලකටි කාලයෂණ රුළදී ම ලබෝගය සඳහා
ආලයෝජනය කළ මුද්ල ආපම් උපයා ගත හසකි බසවින් අධයයනය කරන ලද් සියලුම ලභෝග සඳහා ෂණෂුද්ර
ජල සම්පාද්න ක්රම සඳහා ආලයෝජනය කිරීම වටිනා බව මූලය විශ්ලල්ිණලයන් ලපන්වා දී තිපලබ්. ම
නිසා ලබෝග අස්වසන්න, ජලය හා බලශෂණතිප ඩතිපරිකිරීම් ඩහළ නසංවීලම් ලහතඳ තාක්ෂණයෂණ ලලස සහ
ලවනස් වන ලීශුණණය හමුල ලීශුණක ක ඔලරත්තරු දීලම් හසකියාව වසඩි කිරීලම් තාක්ෂණයෂණ ලලස
ෂණෂුද්ර ජල සම්පාද්න පීධතිප ප්රව්ධනය කිරීම නිර්ලීශ ලකලර්.
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වසඩි දියුණු කළ කෘෂිකාර්මික වයාප්තිප ලස්වා අම රාධපුර දිස්ත්රිෂණකලේ වී නිි්පාද්නයට යතිප
කරන බලපෑම පිළිබඳ සාෂණෂි ලගතඩනසගීම

පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත මහතා
ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර මහතා

සම පර්ලේික

ම්.ටී පීමජානි මහතා

සම පර්ලේෂිකා

ජී.ජී ද්

මූලය ප්රභවය

:

සම්බන්ධීකාරක

ල්.ඩබ් සමරසිංහ මිය

සම පර්ලේෂිකා

ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය

විියපථය සහ අරමුණු :
රලටි  සහල් ස්වයංලපෝෂිතභාවයට සහ ාමීය ය ද්රිද්රතාවය අඩු කිරීලම් අරමුණුවල සාධනීය ප්රගතිපයට
බාධාවෂණ ලනතවන පරිදි, වර්තමාන ලපතලහතර සහනාධාර වසඩසටහන සංලශෝධනය කිරීලම් තිපරසාර
මාර්ග හඳුනා ගසනීමට ශ්රී ලංකා රජය උ්තසාහ කරමින් සිටිින.
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට විවිධ සහනාධාර ක්රමවල බලපෑම (ලපතලහතර වශලයන් ලහෝ මුද්ල්
වශලයන් සහනාධාර ප්රමාණ සහ ලපතලහතර සහනාධාරය සසලම්ම් කිරීම වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා
ඩලෂණක නිර්ණායකයන් අවලබෝධ කර ගසනීමට විශ්වාසද්ායක ද්්තත සහ ලතතරරු ත අවශය ල . ලමම
අරමුණු සාක්ෂා්ත කර ගසනීලම්දී විස්තරා්තමක ආම භවික ද්්තත ප්රධාන කාර්යභාරයෂණ ඩටු කරින
පමණෂණ ලනතව, සහනාධාර වසඩසටහන වසඩි දියුණු කිරීලම් දී ද් වර්තමාන සහනාධාර වසඩසටහන
පිළිබඳව ලගතවීන්ලේ  තචික්තවයන් සහ අිමලයෝගයන් අවලබෝධ කර ගසනීමට ය ප්රලයෝජනව්ත ල .
අරමුණු
ලමම අධයයනලේ මූලික පරමාර්ථය වන්ලන් වී නිි්පාද්කිනන් පිළිබඳව ගෘහස්ථ සමීය ෂණිණයෂණ සිදු
කිරීම සහ තිපරසාර කෘෂිකාර්මික භාවිතාවන් භාවිතයට ගසනීම සහ ි  ක්රියාකාරි්තවය පිළිබඳ ද්්තත
විශ්ලල්ිණය කිරීම ින.
ලමම සමීය ක්ෂණය පද්නම් වී ය්තල්ත ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය සහ ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව
ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනය අතර සහලයෝගීතාවය යටල්ත අම රාධපුර
දිස්ත්රිෂණකලේ ආරම්භ කරන ලද් ‘සම්ප්ත ම්රකිමින් වගා කිරීලම් වයාපෘතිපය’ මතය.
ම වයාපෘතිපය යටල්ත 2018 ඔෂණලතෝම්බර් සිට 2019 ලපබරවාරි ද්ෂණවා ලගතවි සංවිධාන 110
වී ලගතවීන් 1,100 ලද්ලනුලගන් යු්ත සමීය ෂණිණයෂණ අම රාධපුර දිස්ත්රිෂණකය රුළ සිදු කරන ලදී. ලමම
ද්්තත සසකම්ම ව්තමන් වයාපෘතිපය සඳහා මූලික පද්නම ලලස ක්රියා කරින.
විලශ්ෂිත අරමුණු
-

විවිධ කෘෂිකාර්මික පිළිලව්ති  භාවිත ධාවකයන් සහ ම්භසාධන ප්රතිපඵල ලකලරි  කවාලේ
බලපෑම තෂණලස් ත කිරීම
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විවිධ ලපතලහතර සහනාධාර ක්රම මඟින් ගෘහස්ථ ම්භසාධනය සහ ඵලද්ාිනතාව ලකලරි  යතිප
කරන බලපෑම ලමන්ම ලගතවීන්ලේ මනාපයන් විශ්ලල්ිණය කිරීම.

විලශ්ිලයන් වර්තමාන අධයයනය සසලම්ම් කර ය්තල්ත 2019 ඔෂණලතෝම්බර් සිට 2020 ලපබරවාරි
ද්ෂණවා කාලය රුළ සම්ප්ත ම්රකිමින් වගා කිරීලම් සමීය ක්ෂණලේ දී සලකා බසනු ුටුම්භ 1,100ෂණම
ආවරණය වන පරිදි සමීය ක්ෂණලේ ලද්වන වටලේ ද්්තත කරු කිරීමට වන අතර සහ ගෘහස්ථ
ම්භසාධනය සහ ඵලද්ාිනතාව ලකලරි  විවිධ ලපතලහතර සහනාධාර ක්රමවල බලපෑම ලමන්ම
ලගතවීන්ලේ  තචික්තවයන් විශ්ලල්ිණය කිරීම සඳහා ය.
ලපතලහතර සහනාධාර මනාපයන්ට අද්ාළ අතිපලර්ක ප්රශ්න කරු කරන අතරම ලමම සමීය ක්ෂණය මඟින්
කලින් සිදු කළ සම්ප්ත ම්රකිමින් වගා කිරීලම් සමීය ෂණිණය ලපර ම්රැකීලම් හා වර්ගලේ සමීය ක්ෂණය
නසවත ප්රතිපනිර්මාණය කරින.
සමීය ෂණිණලේ පළමු වටය සහ ලද්වන වටය අතර කාලය රුළ රජය විසින් සහනාධාරය ලවම වට මුද්ල්
ලබා දීම අ්තහද්ා බසීවය. ක නිසා සමීය ෂණිණ ද්්තතවල ලද්වන වටය සහනාධාර ක්රියා්තමක කිරීලම් ක්රම
ලද්කෂණ සසසඳීමට හසකියාව ලසලබ්.
ව්තමන් ප්රගතිපය
COVID-19 ලගෝීවය වසංගත ත්ත්තවය ලහ්රුලවන් සසලම්ම් කළ පරිදි සමීය ක්ෂණය කිරීමට ලනතහසකි
විය. සමීය ක්ෂණය 2021 දී ආරම්භ කිරීමට අලප්ක්ෂා ලකලර්.
අවසන් කළ පුහුණු වසඩසටහන්
1. ‘RURALINVEST’ පුහුණු වසඩසටහන
පුහුණු කණ්ඩායම

ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත
ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර
ජී.ජී ද්

ල්.ඩබ් සමරසිංහ

ම්.ටී පීමජානි
මූලය ප්රභවය

ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය

කාල වකවාම ව ;

2020 ලපබරවාරි 09-13

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
සම සම්බන්ධීකාරක
සම සම්බන්ධීකාරක
සම සම්බන්ධීකාරක
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විියපථය සහ අරමුණු
ෂණස්ත ජාතීන්ලේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානලේ ශ්රී ලංකා කාර්යාලය සහ ි  ආලයෝජන
මධයස්ථාන අංශය සමර සහලයෝගලයන් ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු
කිරීලම් ආයතනය විසින් RURALINVEST පුහුණු වසඩසටහනෂණ සාර්ථකව සංවිධානය කරන ලදී.
RURALINVEST යම  තිපරසාර කෘෂිකාර්මික හා ාමීය ය ආලයෝජන වයාපෘතිප සහ වයාපාර සසලම්ම් සකස්
කිරීම හා යගම්ම සඳහා උපලයෝගී කර ගසලනන බහුභාිා ක්රමල ද්යෂණ සි ත ලමවලම් කට්ටලයකි.
ලමම වසඩමුළුල පරමාර්ථය වූලේ ුඩා ාමීය ය ආලයෝජන සඳහා කෘෂිකාර්මික වයාපාර වයාපෘතිප
සසලම්ම් සකස් කිරීමට සහ ජාතිපක මට්ටමින් RURALINVEST ආයතනිකකරණයට සහාය වීමට ලමන්
ම ආලයෝජකිනන්ට ආලයෝජක කණ්ඩායම්වලට උපකාර කිරීම සඳහා අද්ාළ වන RURALINVEST
වෘ්තතිපකිනන් ප්රජාවෂණ රට රුළ නිර්මාණය කිරීමින.
කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව, පළා්ත කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව, ලගතවිජන සංවර්ධන
ලද්පාර්තලම්න්රුව, ලපෞීගලික අංශලේ සමාගම් සහ විවිධ සංවිධානවල සහභාගීවන්නන් හසට
ලද්ලනු සමඟින් වසඩසටහන සාර්ථකව පසවස්තවික .
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04
අලලවි ආහාර ප්රතිපප්තතිප හා කෘෂි වයාපාර අංශය
අවසන් ලනතකළ අධයයන
1. ශ්රී ලංකාල

ළවළු නිි්පාද්කයන්ලේ තීරණ ගසනීම සඳහා බලපාන සාධක

පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

අින.පී.පී. ම් විලේසිංහ
ඩබ්.ක.ආර් වික්රමසිංහ
ආචාර්ය . ම්. සී. ප්රියංකර
අින.වී ු තප්පු

මූලය ප්රභවය

කකාබීධ අරමුද්ල

:

- සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික

විියපථය සහ අරමුණු
ශ්රී ලංකාල ළවළු නිි්පාද්නලේ පවතිපන අස්ථාම්භාවය නිසා ළවළු මිල උච්චාවචනය වීම සිදු ලවන
අතර ළවළුවලට පවතිපන ඩල්ලුම ලනතලවනස්ව පවතී. ලගතවින්ලේ ලබෝග ලතෝරා ගසනීම සඳහා වන
තීරණ ළවළු සසපයුම සඳහා සෘජුවම බලපාම  ලබින. ආර්ථිකමය වශලයන් ලයෝගය තීරණ ගසනීලම් දී
ලතතරරු ත ඩතා වසද්ග්ත කාර්යභාරයෂණ ඩටු කරම  ලබින. ලකලස් නමු්ත ශ්රී ලංකාල
ළවළු නිි්පාද්න
අංශලේ පවතිපන යථාර්ථය වන්ලන් ලගතවීන් ුමෂණ වගා කරන්ලන් ද්, ලකතපමණ ප්රමාණයෂණ ුමන
කාලලේ දී වගා කරන්ලන් ද් යන්න පිළිබද් ලනතද්සම ව්ත වීමින. ලතතරරු තවල අසමමිතිපකභාවය ලමම
ගසටලුල මූලය විය හසක. ලමවසනි පම් බිමෂණ රුළ ලමම අධයයනය මගින් සාෂණිා්ත කර ගසනීමට
අලප්ෂණෂිත අරමුණු ලලස,
I. ශ්රී ලංකාල
ළවළු නිි්පාද්කයන්ලේ තීරණ ගසනීම සඳහා ඩවහල් වන ද්සනට පවතිපන
ලතතරරු ත හුවමා ත කරන ලමවලම් ලයද්වුම් පීධතිපවල ඵලද්ාම්භාවය පරිෂණිා කිරීම
II. ළවළු නිි්පාද්න අංශලේ ලගතවින්ලේ තීරණ ගසනීලම් ක්රියාවලියට බලපාන සාධක පිළිබද්
අධයනය කිරීම
III.
ළවළු නිි්පාද්න අංශලේ පවතිපන ලතතරරු ත අසමමිතිපකභාවය අඩු කිරීම සඳහා
අවශය උපාය මාර්ග ලයෝජනා කිරීම ද්සෂණ විය හසකිය.
ප්රධාන ලසතයා ගසනීම්
2019 වසර වන විට ශ්රී ලංකාල කෘෂි ලතතරරු ත හුවමා ත වන ලමවලම් ලයද්වුම් පීධතිප 11ෂණ තිපබුණ ද්
කවා පිළිබද් අඩු ද්සම ව්තභාවයෂණ හා අඩු භාවිතයෂණ ද්සකිය හසකිය. කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුලවන්
ක්රියා්තමක “1920 ලගතවි උපකාරක ලස්වාව” ලගතවින්ලගන් 33%ෂණ ද්, 12%ෂණ ලහෂණටර්
ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනලයන් ක්රියා්තමක “6666 මිල
ලතතරරු ත ලබද්ා හරින ලස්වාව” පිළිබද්ව ද්සම ව්තව සිටින ලදි. “ලගතවි මිරු ත යප්”, “කෘෂි ෆ් ම්
ලවබ් ලර්ඩිලයෝ” සහ “ලගතවිපළ යප්” පිළිබඳව 3% ෂණ 4% පමණ ප්රමාණයෂණ ද්සම ව්ත වූ අතර
අලනු්ත කිසිම ලයද්වුමක ද්සම ව්ත මට්ටම 1% ක ඩෂණම වූලේ නසත.

37

HARTI

[වාර්ෂික වාර්තාව - 2020]

ලබතලහතමයෂණ ළවළු ලගතවින්ට (65% ලමම ලතතරරු ත හුවමා ත වන මූලාශ්රවලට ප්රල ශ වීමට අඩු
විභවතාවයෂණ පවතිපන අතර යට ලහ්රුව වන්ලන් ඔවුන්ට සාමානය ජංගම දුරකථන (ස්මාට් ලනතවන
හා ස්ථාවර දුරකථන පසවතීමින.
ළවළු වගාක තවන් ද්සනට ලතතරරු ත ලබා ගසනීමට විවිධ මූලාශ්ර භාවිතා කරම  ලබන අතර කවා නම්
වයාප්තිප ලස්වාව (1 3ෂණ පමණ , කෘෂි රසායන අලලවි මධයස්ථාන (20% , අසල්වාසී ලගතවින් මගින්
(25% ආදිය ල .
නිි්පාද්න පිරිවසය උඩරට ළවළු අෂණකරයක වගා කිරීමට  ත. 88,000 සිට  ත. 185,000 ද්ෂණවා්ත
පහතරට ළවළු සඳහා  ත. 23,000 සිට  ත. 223,000 ද්ෂණවා්ත විචලනය ල . ළවළු
නිි්පාද්කයන්ලගන් 48%ෂණ පමණ ලාභද්ාම් ප්රතිපලාභ ලබා ලගන යත. අලනෂණ අතට ළවළු
නිි්පාද්කයන්ලගන් 86% කට පමණෂණ ලසබූ ආද්ායලමන් තම මුලය පිරිවසය ආවරණය කර ගත හසකි
ලවීදී 14%කට තම මූලය පිරිවසයව්ත ආවරණය කරගසනීමට ලනතහසකි විය.
උඩරට හා පහතරට ළවළු සඳහා යස්තලම්න්රු කරන ලද් මල්ටිලනතමියල් ලලතජිට් ප්රතිපපායන
ආකෘතිප (Multinomial Logit Models ප්රතිපඵල මගින් ලබෝග ලතෝරා ගසනීලම් දී සලකා බලන
සාධක ද්සෂණල . වගා කරන බිම් ප්රමාණය ලබෝංචි, රරුඅල, ලගෝවා, මාළුමිරිස්, කසරට්, ලනෝලකෝල්,
ලිෂණස්, පලතෝල, පිපිඤ්ඤා, බණ්ඩෂණකා, වසටලකතළු, මෑ, තෂණකාීව සහ ළබටු යන ලබෝග ලතෝරා
ගසනීලම් සාධකයෂණ ල . රරුඅල, ලගෝවා, මාළුමිරිස්, ලනෝලකෝල්, ලිෂණස් සහ ද්ඹල හා රුඹ වගා
ක තවන් හසර අලනු්ත පහතරට ළවළු වගාක තවන් අනාගත කාලුණක ක ද්්තත ද්සනගසනීමට
 තචික්තවයෂණ ද්ෂණවම  ලබින. නව ලවළද්ලපතළ අවස්ථා හා වයවසායක්තව ලතතරරු ත ද්සන ගසනීමට
සියලුම ළවළු නිි්පාද්කයන්  තචික්තවයෂණ ද්ෂණවම  ලබින. ලබෝංචි, ලගෝවා සහ ලිෂණස් වගාවන් ලතෝරා
ගසනීලම් දී අලනු්ත පාර්ශ්වයන්ලේ බලපෑම ද් ලහ්රු වී යත.
පුලරෝකථන ලවළද්ලපතළ මිල අලප්ෂණෂිත මිල වට්ටෂණකා, පලතෝල, පිපිඤ්ඤා, බණ්ඩෂණකා,
වසටලකතළු, මෑ සහ ළබටු නිි්පාද්කයන් සලකා බලම  ලබින. කරවිල, වසටලකළු, මෑ සහ ළබටු
වගා ක තවන් ලවළද්ලපතළ ඩල්ලුම ලබෝග ලතෝරා ගසනීලම් දී සලකා බලා යත. ලබෝංචි, රරුඅල,
ලගෝවා, මාළුමිරිස්, කසරට්, ීවෂණස් සහ ද්ඹල හා රුඹ වගාක තවන් හසර සියලු පහතරට ළවළු
වගාක තවන් ම ලබෝගවල බීජවල ම්ලභතාවය ලබෝග ලතෝරා ගසනීලම් දී සලකා බලම  ලසලබ්.
ලවළද්ලපතලළ් ලපතලහතර පවතී ද් නසීද් යන්න රරුඅල, කසරට් හා රාබු වගා ක තවන් ලනතසලකා හරිම 
ලසබුව්ත කරවිල, බණ්ඩෂණකා හා කසකිරි වගාක තවන් සලකා බලම  ලබින. ලනෝලකෝල්, ීවෂණස් සහ
රාබු වගාක තවන් පළිලබෝධනාශක පසවතීම ලබෝග ලතෝරා ගන්නා අවස්ථාල දී ලනතසලකා හරිම 
ලසබුව්ත කරවිල, මෑ හා තෂණකාීව වගාක තවන් සලකා බලම  ලබින.
නිි්පාද්න පිරිවසය පිළිබද්ව ලබෝංචි, ලගෝවා, මාළුමිරිස්, ලනෝලකෝල්, ීවෂණස්, පලතෝල, පිපිඤ්ඤා,
වසටලකතළු, කසකිරි හා තෂණකාලි වගාක තවන් සලකා බලම  ලබින. විධිම්ත ණය පහම්කම් ලබා
ගසනීලම් හසකියාවට වඩා අවිධිම්ත ණය පහම්කම් පසවතීම සියලු උඩරට ළවළු සහ කරවිල හා මෑ
නිි්පාද්කයන් දධර්යම්ත කරම  යත. ජලය පසවතීම හා ලබා ගසනීලම් හසකියාව ලබෝංචි, රරුඅල,
ලගෝවා, මාළුමිරිස්, කසරට්, ීවෂණස්, වට්ටෂණකා, පිපිඤ්ඤා, බණ්ඩෂණකා, වම්බටු, වසටලකතළු, මෑ,
තෂණකාීව හා ළබටු යන ලබෝග ලතෝරා ගසනීලම් සාධකයෂණ වී යත.
ශ්රම ම්ලභතාවය සියලු උඩරට ළවළු ලබෝග ලතෝරා ගසනීලම් දී හා වට්ටෂණකා, බණ්ඩෂණකා හා
තෂණකාීව වගාක තවන්ලේ ප්රධාන සාධකයෂණ ල . වගාවන් සද්හා තම අරමුද්ල් පසවතීම සියලු උඩරට
ළවළු වගාක තවන් හා වට්ටෂණකා, පිපිඤ්ඤා, කරවිල, බණ්ඩෂණකා, වම්බටු, වසටලකතළු, කසකිරි, රුඹ
හා ළබටු වගාක තවන් ම ලබෝග ලතෝරා ගසනීලම් දී සලකා බලම  ලසලබ්. ගිය කන්නලේ
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ලවළද්ලපතළ මිල ලබෝංචි, රරුඅල, ලගෝවා, කසරට්, ීවෂණස්, වට්ටෂණකා, පිපිඤ්ඤා, බණ්ඩෂණකා, වම්බටු,
තෂණකාීව හා ළබටු වගාවන් ලතෝරා ගසනීලම් දී සලකා බලා යත.
ලමන් ම ලබෝගය අලලවිකරගසනීලම් හසකියාව මත ලබෝංචි, රරුඅල, ලගෝවා, කසරට්, ීවෂණස්, රාබු,
වට්ටෂණකා, පිපිඤ්ඤා, වම්බටු, මෑ, කසකිරි හා තෂණකාලි ලතෝරා ලගන යත. මාළුමිරිස්, කසරට්, ීවෂණස්,
රාබු හා ද්ඹල හසර අලනු්ත සියලු ළවළු ලබෝග වගාක තවන් බීජ සද්හා යන වියද්ම ද්සඩිව සලකා
බලා යත. ලබෝගලේ අස්වසන්න රරුඅල, පලතෝල, ද්ඹල, කසකිරි හා රුඹ වගාක තවන් හසර අලනු්ත
සියලු ලබෝග ලතෝරා ගසනීලම් දී වසද්ග්ත සාධකයෂණ වී යත.
නිර්ලීශ
ලගතවින්ට තීරණ ගසනීමට අවශය ලතතරරු ත ලබාගසනීමට හසකි ක්රමල ද්යන් පිළිබද් ලගතවින්ලේ
ද්සම ව්තභාවය ඩහළ නසංවීම සඳහා ද්සම ව්ත කිරීලම් වසඩසටහන් කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය විසින්
ක්රියා්තමක කිරීමට නිර්ලීශ කරම  ලසලබ්. අන්තර්ජාල පහම්කම් හා ලයද්වුම් ලවත ප්රල ශ වීලම් පහළ
හසකියාව නිසා විලශ්ෂිත දුරකථන අංක හරහා ලගතවීන්ට අවශය ලතතරරු ත ලබද්ා හසරීලම් ක්රමල ද්
පුළුල් කිරීමට නිර්ලීශ ලකලර්. ලතවන පාර්ශ්වයෂණ හරහා ඩහළ සිට පහළට ලතතරරු ත හුවමා ත වන
පීධතිපන්වල ඵලද්ාිනතාවය වඩා වසඩි වන නිසා තීරණ ගසනීම සඳහා අවශය යාව්තකාීවන ලතතරරු ත
වයාප්තිප නිලධාරීන් හරහා ලගතවින්ට ලබා ගත හසකි ක්රමල ද්යෂණ සසකසීමට නිර්ලීශ කරින.
ළවළු නිි්පාද්කයන්ලගන් 52%කට පිරිවසයට සරිලන ප්රතිපලාභ ලබා ගසනීමට ලනතහසකි වීම නිසා
නිි්පාද්න පිරිවසය අඩු කිරීමට ආනයනික ළවළු බීජ සඳහා බදු සහන බීජවල මිල අඩු කිරීලම්
කගතාවය මත ලබා දීම හා ලපතලහතර සහනාධාරයෂණ ළවළු ලගතවින්ට ද් ලබා දීමට නිර්ලීශ කරම 
ලසලබ්. ද්ඹුල්ල ආර්ථික මධයස්ථානය ලතතරරු ත හුවමා ත වන ප්රධාන මධයස්ථානයෂණ ලලස
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ලවළද්ලපතළ ලතතරරු ත ලබද්ාහරින මධයස්ථානයෂණ ද්ඹුල්ල ආර්ථික
මධයස්ථානය ලෂණන්ද්රගතව ස්ථාපනය කිරීමට නිර්ලීශ කරම  ලසලබ්.
ළවළු ලවළද්ලපතළ මිල උච්චාවචනය පාලනය කිරීමට ඩල්ලුමට සරිලන සසපයුමෂණ ලබා දීම සිදු කළ
යුරු අතර ක සඳහා කලාප මට්ටලමන් නිි්පාද්න සසලසස්මෂණ සසකසීමට හා ක්රියා්තමක කිරීමට නිර්ලීශ
කරම  ලසලබ්. සාමුි ක අලලවිකරණ උපාය මාර්ගයෂණ භාවිතා කිරීම රුළින් ලගතවිපලළ් අලලවි කරන
මිල ස්ථාවර මට්ටමක පව්තවා ගත හසකි අතර ක සඳහා ලගතවීන් අිමලප්ර්රණය කිරීමට ක්රමල ද්යෂණ
සසකසීමට ලයෝජනා ලකලර්. සියලු ආර්ථික මධයස්ථාන කෘෂිකර්ම අමාතයංශය යටතට පවරා ගසනීම්ත
කවාලයන් අය කරන ලකතමිස් මුද්ල අඩු කිරීමට්ත ලයෝජනා ලකලර්. ලබෝගලේ අස්වසන්න ලබෝගයෂණ
ලතෝරා ගසනීලම් ප්රධාන නිර්ණායකයෂණ වීම නිසා බීජ යම් තලම් අස්වසන්න පිළිබද් ලතතරරු ත යරුළ්ත
කිරීමට නිර්ලීශ කරම  ලසලබ්. ලමන්ම ෂණ ෂණ ලබෝගවලට හසලද්න ලලඩ ලරෝග පිළිබද් ලතතරරු ත
බීජ මිල දී ගන්නා අවස්ථාල දී ලගතවියාට ද්සන ගසනීමට සසලසස්වීමට කටයුරු කිරීමට ලයෝජනා
ලකලර්.
නිි්පාද්න තීරණ ගසනීලම් දී මිල ලතතරරු ත 80%ෂණ භාවිතා කිරීම නිසා ජනමාධය හරහා පුලරෝකථන
මිලෂණ ලමන්ම නිි්පාද්න පිරිවසය සම්බන්ධ ලතතරරු ත ප්රචලිත කිරීමට ලයෝජනා ලකලර්. ලගතවීන්
ලබෝග වගා කරන බිම් ප්රමාණය සම්බන්ධ ද්්තත, කාලුණක ක ද්්තත, පුලරෝකථන මිල සම්බන්ධ ද්්තත
ලබා ගසනීමට  තචික්තවයෂණ ද්සෂණවීම නිසා පුීගලික අංශලේ ලමන්ම රාජය අංශලේ බීජ අලලවි කිරීලම්
මධයස්ථාන සම්බන්ධීකරණ කරමින් ද්්තත ෂණ රැස් කරන හා ලබද්ාහසරීලම් පීධතිපයෂණ සංවර්ධනය
කිරීමට ලයෝජනා කරන අතර මගින් බීජ මිල දී ගසනීමට ලපර ම ලතතරරු ත ද්සනගසනීමට හසකියාව ද්
පසවතිපය යුරු ල .
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2. ශ්රී ලංකාල වී සහල් අගයද්ාමය පිළිබඳ විශ්ලල්ිණය : ලපතලළතන්න තව දිස්ත්රිෂණකය
පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

මූලය ප්රභවය

ඩබ්ලි .ක. න්. විලේසූරිය
ඩබ්. ච්.ඩී. ප්රියද්ර්ශන
අින.වී ු තප්පු
:

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

වී සහල් කර්මාන්තය ලමරට ආහාර ම්රෂණෂිතතාවය සඳහා ලමන්ම ආර්ථික සංවර්ධනලයි  ද් ලා
ඩතාම්ත වසද්ග්ත වන අතර වර්තමාන රජය වී ලභෝගය ාමීය ය ජනතාවලේ අිමමානලේ සංලෂණතය
(Symbol of their Dignity) ලලස සලකම  ලබින. ලමරට වී වගාලවි  නිරත ලගතවීන් සංඛ්යාව
900,000කට ආසන්න ල .
අධයයනලේ ප්රධාන අරමුණ වන්ලන් ලමරට ප්රධානතම සහල් සසකම්ම් දිස්ත්රිෂණකය වන
ලපතලළතන්න තව දිස්ත්රිෂණකලේ වී සහල් අගයද්ාමය පිළිබඳව විශ්ලල්ිණය කිරීමින. අධයයනලේ
විලශ්ෂිත අරමුණු ලලස, අගයද්ාමය රුළ විවිධ පාර්ශවක තවන්ලේ කාර්යයභාරය හඳුනාගසනීම,
ලවළඳලපතළ ආන්තිපකයන් විශ්ලල්ිණය කිරීම, සහල් අරු ත නිි්පාද්න සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව
අධයයනය සහ අද්ාළ පාර්ශ්වයන්ලේ ගසටලු හඳුනාගසනීමින. ක අම ව අද්ාළ ප්රතිපප්තතිපමය නිර්ලීශ
ලබාදීම ද් අරමුණු විය.
පර්ලේිණ ක්රමල ද්ලේදී ප්රමාණා්තමක සහ ුණණා්තමක ප්රල ශයන් භාවිතා කළ අතර බහු පියවර
නියසදි ක්රමය යටල්ත ලපතලළතන්න තව දිස්ත්රිෂණකලේ මසදිරිගිරිය සහ දිඹුලාගල ප්රලීශවල ලගතවීන්
සමීය ෂණිණය සඳහා ලතෝරා ගන්නා ලදී. මීය ට අමතරව වී කරුකරන්නන්, සහල් ලමෝල් ි මියන්, අරු ත
නිි්පාද්න ලවලළඳුන් සහ සිල්ලර ලවලළඳුන් අධයයනයට භාජනය කරන ලදී.
අධයයනලේ ලසතයාගසනීම් :
ලපතලළතන්න තව දිස්ත්රිෂණකලේ මහා වාරිමාර්ග යටල්ත කකක වී අස්වසන්න ලමරට මහාවාරි සාමානය
වී අස්වසන්නට වඩා නිතරම 6%-8% අතර ප්රමාණයකින් වසඩි අගයෂණ පවතී.
ලමන්ම
ලපතලළතන්න තව දිස්ත්රිෂණකලේ සාමානය අගයට වඩා විලශ්ිලයන් මසදිරිගිරිය සහ දිඹුලාගල ප්රලීශවල
කකක වී අස්වසන්න වසඩි අගයෂණ ලපන්ම ම් කරින. අධයයනයට අම ව ලගතවීන්ලේ කකක වී අස්වසන්න
අෂණකරයකට බුසල් 89-138 අතර පරාසයක පසවරුක . ප්රලීශලේ 2019 වසලර් වගා කන්නවල දී
නිි්පාද්න වියද්ම කිලලෝවෂණ සඳහා  ත.24.50ට ආසන්න විය. ප්රමිතිපලයන් යු්ත වී කිලලෝ කෂණ සඳහා
ලසබී තිපබුණු ලගතවිපල මිල කිලලෝවෂණ සඳහා  ත.48.00-52.00 අතර පසවරුක . ම ලගතවිපල මිල
ගණන් 2018 වසරට සාලප්ෂණිව 25%කින් පමණ ඩහළ යාමෂණ ලපන්ම ම් ලක තක . ලමයට ලහ්රු
වූලේ වී සඳහා වන සහතිපක මිල 2019 20 මහ කන්නලේ සිට කිලලෝවෂණ සඳහා  ත.50.00 ද්ෂණවා වසඩි
කිරීමට තීරණ කර තිපබීම විය.
දිස්ත්රිෂණකලේ වඩා්ත ප්රචලිතම වී සහල් සසපයුම් ද්ාමය වම ලේ
ලගතවියා
වී කරුකරන්නා
සහල් ලමෝල්ි මියා
සිල්ලර ලවලළන්ඳා
පාරිලභෝගිකයා
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යතසම් අවස්ථාවලදී වී කරුකරන්නා හා සහල් ලමෝල් ි මියා අතරට අතරමසදියන්ලේ (Broker)
ලස්වය ලබා ගනිින. වී ලතතග ි ර කාලසීමාල දී ලමම අතරමසදියන්ලේ කාර්යය වඩා්ත ප්රමුඛ් ල .
ලගතවිපළ මට්ටලම්දී වී සඳහා අගය කරු කිරීම (Value addition) නිි්පාද්න වියද්ලමන් 10% පමණ
විය. ය ලගතවීන් නිසි ප්රමිතිපයට (14% වී වියළීම සඳහා වසය කරන පිරිවසය විය. ලගතවීන් මුහුණ ලද්න
ප්රධාන ගසටලුවෂණ වම ලේ වී වියළීම සඳහා නිසි ක්රමයෂණ ලනතමසතිප වීමය. ද්සනට කාපට් පාරවල ෂණ
පස්තතෂණ ක සඳහා ලයතද්ා ගනී.
අගය ද්ාමලේදී වසඩි ප්රතිපශතයෂණ අගය කරුකරන්නන් සහල් ලමෝල් ි මියා ල . වී ලතතග පිරිසිදු කිරීම,
ගබඩා කිරීම සහල් යම් තම් කිරීම සහ ප්රවාහනය යන කාර්යයන් සිදු කර සහල් සඳහා අගය කරු
කිරීම සිදු කරන අතර ය සහල් ලමෝල් ි මියාලේ සහල් නිි්පාද්න වියද්ලමන් 44%ක ප්රතිපශතයෂණ
ගනී.
ලපතලළතන්න තව දිස්ත්රිෂණකලේ වගා කටයුරුවල නිරතව සිටින 50,000කට ආසන්න ලගතවීන් විසින්
සාමානයලයන් වාර්ෂිකව වී ලම්රිෂණ ලටතන් 470,000ෂණ පමමණ නිි්පාද්නය කරන අතර දිස්ත්රිෂණකය
රුළ ක්රියා්තමක වන සහල් ලමෝල් ප්රමාණය 100-110 අතර පවතිපන අතර ක සඳහා අවශය වන වාර්ෂික
වී ප්රමාණය ලම්රිෂණ ලටතන් 869,400ෂණ පමණ ල . දිස්ත්රිෂණකය රුළ නිපද්වන වී ලතතග ප්රමාණය
සාමානය වසරකදී ලම්රිෂණ ලටතන් 471,000කි. ක අම ව ලම්රිෂණ ලටතන් 397,000ෂණ පමණ වන ි ර වී
ප්රමාණය අම්පාර, අම රාධපුරය සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්රිෂණකවලින් ප්රධාන වශලයන් සහල් ලමෝල්
ි මියන් විසින් ලබා ගනිින.
සහල් නිපද්වීලම්දී දිස්ත්රිෂණකය රුළ සහල් ලමෝල් මඟින් වාර්ෂිකව ලම්රිෂණ ලටතන් 46,000ෂණ පමණ
සහල් නිවුඩු ද් ලම්රිෂණ ලටතන් 15,000ක ට ආසන්න සහල් ලපතලිි් ුඩු ද් ප්රධාන අරු ත නිි්පාද්න
ලලස නිපද්වින. සහල් නිවුඩු ප්රධාන වශලයන් RICE-O නම් ලපතලළතන්න තලවි ම පවතිපන Rice Oil
නිපද්වන ඩන්දියාම  කර්මාන්ත සමාගම ලවත සසපයුම් වන අතර Rice ලපතලිි් ුඩු වයඹ පළාල්ත
බිංගිරිය, ුලියාපිටිය ප්රලීශවල ස්ත්තව ආහාර නිපද්වන සමාගම් ලවත සසපයුම් ල . ස්ත්තව ආහාර
නිි්පාද්කිනන් මුහුණ ලද්න ප්රධාන ගසටලුව වම ලේ සසපයුම්ක තවන් විසින් Branවලට ද්රවය කලවම්කර
සසපයුම් කිරීමින.
නිපද්වන ද්හිනයා ප්රධාන වශලයන් සහල් ලමෝල් වල ලබතිනලල් ත ක්රියාකාරී්තවය සඳහා භාවිතා කරන
අතර ඩතිපරි ප්රමාණය ත්රිුණාමලය සහ පු්තතලම සිලමන්තිප කර්මාන්ත
ශාලාවලට
අමුද්රවයයෂණ ලලස සසපයුම් ල . Rice bran සහ Polish කරු කිරීම සඳහා කරු කරන්නන් 20ෂණ
පමණ ලපතලළතන්න තලවි  සිටින අතර ඔවුන් සහල් ලමෝල් වලට සම්බන්ධව සිටී. ද්හිනයා සසපයුම
සඳහා ද් කරුකරන්නන් 20 පමණ දිස්ත්රිෂණකය රුළ ක්රියාකාරී ල .
2011 වසලර්දී ගම්මට්ටමින් වී කරුකිරීලම් කඩ ෂණ ගමක රුනෂණ පමණ පසවරුක . වර්තමානය වන
විට ලම් කඩ අලහෝසි වී ප්රාලීීලය ලල්කම් ලකතටසකට 20ෂණ පමණ බහු කාර්ය අලලවි මධයස්ථාන
(වී මිල දී ගසනීම, කෘෂිරසායන සහ ලපතලහතර අලලවිය, බීජ අලලවිය බිි  වී යත.
ලමන්ම 2011 වසලර්දී අධයයනයට අම ව සහල් ලමෝල් 160ෂණ දිස්ත්රිෂණකය රුළ පසවරුණු අතර
වර්තමානලේ ය 110 ද්ෂණවා අඩු වී යත. ුඩා පරිමාණ සහල් ලමෝල් යම් ප්රමාණයෂණ
කර්මාන්තලයන් ඩව්තව ලගතස් යත. ලම්න්ම මහා පරිමාණ සහල් ලමෝල්වල ධාරිතාවයන් ඩහළ
ලගතස් යත. ලම්න්ම මධය පරිමාණ සහල් ලමෝල් ද් තමන්ලේ පරිමාණය ඩහළ නංවාලගන යත.
වී සහල් අගයද්ාමය සංවර්ධනය සඳහා නිර්ලීශයන් :
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ලගතවිපළ මට්ටලම්දී (Farm Level)

වසඩි අස්වම  ලබාලද්න මසදිරිගිරිය වසනි නිි්පාද්න ප්රලීශවල ඩහළ අස්වම  ලබන ලගතවි මහරුන්ලේ
ශිය විද්යා්තමක ක්රමල ද්යන් හඳුනා ගසනීම රුළින් ම ක්රමල ද්යන් අලනු්ත ලගතවීයන් අතර ද්
ප්රචලිත කිරීම (Replication) සඳහා උපායමාර්ගික වසඩසටහන් සසකසීම ලම් රුළින් කකක අස්වසන්න
ලමන්ම සමස්ථ නිි්පාද්නයද් ඩහළ නංවා ගත හසකි වම  යත.
ලගතවින්ට වී අස්වම  සඳහා අගය වසඩිකිරීමට (Value addition) ප්රධාන වශලයන් වී වියළීම සඳහා
පහම්කම් අවශය ල . ලම් සඳහා ප්රමිතිපලයන් යුෂණත ලකතන්්රීට් කම්ත පහම්කම් අවශයය. රජය මඟින්
සහ කම්ත යතිප කිරීම සඳහා පුීගලික අංශය දිරිගසන්වීම මඟින් සහ රාජය, ලපෞීගලික
සම්බන්ධතාවය යටල්ත
වසනි වසඩසටහන් සසකසීම අවශයය. ලම් රුළින් අගය ද්ාමලේ
කාර්යෂණිමතාවය වසඩි වම  යත.
ලමන්ම ලගතවීන්ට තම ලතතග ලතතරරු ත Digital platform ප්රල ශයකට යරුළ්ත කිරීමට පහම්කම්
සලසා දිය යුරු අතර ක රුළින් ගසණුම්ක තවන් සම්බන්ධකිරීලම් වසඩසටහනෂණ සසකසිය හසකිය.


කරුකරන්නන් මට්ටලම්දී,

වී කරු කිරීලම් කාර්යලේ නිරත ලවලළඳුන්ට වී වියළීලම් කාර්යය සඳහා ද්ායක විය හසකිය. ඔවුන්ව
ලකතන්්රීට් කම්ත සහ Mini Dryers සඳහා ආලයෝජනයට ලපතළඹවන වසඩසටහන් අවශය ල .


සහල් ලමෝල් ි මියා මට්ටලම්දී

අගයද්ාමලේ වසඩිම ප්රමාණයන් අගය කරු කරම ලේ සහල් ලමෝල් ි මියා ල . ලමි දී මධය පරිමාණ
සහල් ලමෝල් ි මියන්ට තම ධාරිතාවය වසඩි කර ගනිමින් ඩහළ මට්ටමට ළරාවීම සඳහා ආලයෝජන
දිරිගසන්වීලම් වසඩසටහන් ද් ගල ිණා්තමක (Innovative), සරුටුද්ායක මූලය කලමනාකරණයෂණ
බසංු සහ පව්තවාලගන යම  ලබන, ලහතඳ වයාපාරික ආකෘතිප සි ත ුඩා පරිමාණ සහල් ලමෝල්
ි මියන්ට මධය පරිමාණ ද්ෂණවා යාමට අවශය පහම්කම් සහ දිරිගසන්වීම් යතිපකිරීම.
විලශ්ිලයන් මධය පරිමාණ සහල්ලමෝල් ි මියන්ට, අම්පාර, මඩකලපුව සහ අම රාධපුර දිස්ත්රි ෂණකවල
ඩහළ නිි්පාද්නයෂණ ලබාලද්න ප්රලීශවල (High Producing Rural Areas) සහල් ලමෝල් යතිප කිරීම
සඳහා දිරිගසන්වීලම් වසඩසටහන් ක්රියා්තමක කිරීම. වී සහල් අගයද්ාමය රුළ සහල් ලමෝල් හා ආශ්රිත
කර්මාන්තවල ආලයෝජනය සඳහා ලීීලය කෘෂි ආශ්රිත කර්මාන්තවල ආලයෝජකයන් ප්රධාන ආහාර
සමාගම්වලට දිරි ගසන්වීම් කළ යුරුය. උද්ාහරණ ලලස ද්සනට පුීගලික සහල් ලමෝල් ලනතමසතිප නමු්ත
High Paddy Producing Zones වල (පද්විය, කසබිතිපලගතල්ලෑව, අම්පාර, ලාහුගල, ලපතරුවිල්,
යලහසර, විලාච්චිය, තිප තෂණලකෝවිල්, මන්නාරම සහ මඩකලපුව දිස්ත්රිෂණකලේ ාමීය ය ප්රලීශ
ස්වයං්රීය (Automatic) සහල් ලමෝල් යතිපකිරීමට කටයුරු කිරිම.
රටපුරා පවතිපන වාක ජ සහල් ලමෝල් ප්රමාණය, ධාරිතාවය පිි ටුවීම, යන්ලරෝපකරණ, ගබඩා
ධාරිතාවය, නිපද්වන සහල් වර්ග, ලවළඳලපතළ පිළිබඳ ලතතරරු ත සංගණනයෂණ වහාම සිදුවිය යුරුය.
ලමම ද්්තත පීධතිපය (ICT based) වාර්ෂිකව යාව්තකාීවන විය යුරුය. ලමම කාර්යය, ලහෂණටර්
ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනය, පම් අස්වම  තාෂණිණ
ආයතනය සහ වී අලලවි මණ්ඩලය මඟින් කකාබීධව සිදු කළ යුරු බව නිර්ලීශ කළ හසකිය.
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ද්සනට සමාගම් ලද්කෂණ පමණෂණ නිපද්වම  ලබන Rice Oil කර්මා්තනය පිළිබඳව පුළුල් අධයයනයෂණ
අවශයය. ක රුළින් Rice Oil ලමරට රුළ ප්රචලිත කිරීමට ම්දුම් විභවය සහ උපායමාර්ග හඳුනාගත යුරුය.
පවතිපන විද්යා්තමක ලතතරරු ත අම ව Rice Oil- ලපෝිය හා ලසෞඛ්ය ආරෂණෂිත බවින් ම්විලශ්ෂී ල .
ලමන්ම Rice Bran ලලස ඩන්දියාවට අපනයනය වන ප්රමාණය සහ ක පිළිබඳව ලතතරරු ත
ගල ිණය කළ යුරුය. Rice Oil ප්රචලිත කිරීම සඳහා ලසතයා බසීවමට ලසෞඛ්ය සහ ආහාර විද්යාඥයන්
සමන්විත කමිටුවෂණ නිර්ලීශ කළ හසකිය.
ලමන්ම ද්සනට විශාල වශලයන් අපද්රවයයෂණ ලලස ඩවතලන ද්හිනයා අළුවලින් Silica ලහෝ ලවන්ත
ලබාගතහසකි කර්මාන්ත අවස්ථාවන් පිළිබඳ විධිම්ත අධයයනයෂණ රුළින් නිර්ලීශ අවශය වම  යත.
සහල්වලට අමතරව අගය කරු කරන සහල් නිි්පාද්නවලට ලයතමුවන සහල් ලමෝල් ි මියන්
දිරිගසන්විය යුරුය. උද්ාහරණ ලලස ෂණ සහල් ලමෝල් ි මිලයෂණ, ජපාන තාෂණිණය යටල්ත
සහල්වලින් ලකත්තරු නිපද්වා ම්පිරි ලවලළඳසසල් හරහා අලලවි කරින. ලමවසනි නලවත්තපාද්න දිරි
ගසන්විය යුරුය.
අධයයනලේ පළමු ලකටුම්පත සකස්කිරීම අවසන් අදියලර් පවතී.
3. අතරමසදි කන්නලේ අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග වගා කිරීලම් ගසටලු පිළිබඳ අධයයනය
පර්ලේිණ කණ්ඩායම :
මූලය ප්රභවය

:

ආචාර්ය න්.පී.ජී සමන්ත
ආචාර්ය .ක.සී ප්රියංකර

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
සම පර්ලේික

කකාබීධ අරමුද්ල

විිය පථය සහ අරමුණු
පම්ගිය ද්ශක හතර රුළ අතිපලර්ක ආහාර ලබෝගයන්ි  ජාතිපක නිි්පාද්නලේ තිපයුණු පහත වසටීම්ත සමර අතිපලර්ක
ආහාර ලබෝගයන්ි  ආනයන වියද්ම සසලකිය යුරු ලලස ඩහළ ලගතස් යත. 2018 වර්ිලේ අතිපලර්ක ආහාර
ලබෝග ආනයනය සඳහා  තපියල් මිලියන 41,734ෂණ වසය වී තිපලබ්.

ලමය විලීශ විනිමය පිටතට ගලා කමට ලමන්ම ආහාර ම්රක්ෂිතතාව සහ රලට් ලපෝිණ ත්ත්තවය අඩු
කිරීමට ද් ලහ්රු ල . බසවින් අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග නිි්පාද්නය ඩහළ නසංවීම ලකලරි  වර්තමානලේ
වසඩියන් අවධානයට ලෂණව යත. අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග නිි්පාද්නය ඩහළ නසංවීලම් ෂණ විකල්පයෂණ
ලලස කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව සහ තව්ත ලබතලහෝ ප්රතිපප්තතිප ලල්ඛ්න විසින් ‘අතරමසදි කන්නලේ
වගාව’ නිර්ලීශ කර යත. ලකලස් ලවත්ත, ලබතලහෝ අතිපලර්ක ආහාර ලබෝගවල නිි්පාද්න ඩලෂණක
සපුරා ගසනීමට ශ්රී ලංකාවට ලනතහසකි වී තිපලබ්. 2019 අලගෝස්රු මාසලේදී පසවතිප පාලක මණ්ඩල
රැස්වීලම්දී ශ්රී ලංකාල අතරමසදි කන්නයක දී අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග වගාව වයාප්ත කිරීමට යතිප ගසටලු
පිළිබඳව ලසතයා බලන ලලස ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම්
ආයතනලේ අධයෂණි මණ්ඩලලේ සභාපතිපවරයා ඩල්ීවමෂණ කර තිපලබ්. ි  ප්රතිපඵලයෂණ ලලස 2019
ලනතවසම්බර් මාසලේදී ලමම අධයයනය ආරම්භ කර යත.
අධයයනලේ අරමුණු
අධයයනලේ මූලික අරමුණ වන්ලන් අතරමසදි කන්නලේ දී අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග වයාප්ත කිරීමට
බලපාන ගසටලු පරීෂණිා කිරීමින.
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මූලික අරමුණ සාෂණිා්ත කර ගසනීම සඳහා පහත සඳහන් අරමුණු විලශ්ිලයන් සලකා බලා යත:


අතරමසදි කන්නලේ දී අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග වගා කිරීලම් දී ලගතවීන් මුහුණ ලද්න ගසටලු සහ
බාධක හඳුනා ගසනීම.



අතරමසදි කන්නලේ දී අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග වගා කිරීලම්දී යතිපවන ගසටලු සහ බාධක ජය
ගසනීම සඳහා නිර්ලීශ ඩදිරිප්ත කිරීම.

අතරමසදි කන්නලේ දී අතිපලර්ක ආහාර ලබෝග වගාව සඳහා කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුල නිර්ලීශ මත
පද්නම්ව අධයයනය සඳහා හම්බන්ලතතට සහ අම රාධපුර දිස්ත්රිෂණක ලතෝරාලගන යත. අධයයනය
සඳහා ප්රාථමික හා ීවිතීිනක ද්්තත කරු කර යත. ීවිතීිනක ද්්තතවල ප්රභවයන් වූලේ ජන හා
සංඛ්යාලල්ඛ්න ලද්පාර්තලම්න්රුව, කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුල ද්්තත, දිස්ත්රිෂණ කෘෂිකාර්මික
කාර්යාල සහ ලගතවි ලස්වා මධයස්ථාන වාර්තා ය.
පළමු විලශ්ෂිත අරමුණ ඩටු කර ගසනීම සඳහා ලගතවීන්ලගන් ප්රාථමික ද්්තත හා ලතතරරු ත ෂණරැස්
කිරීම සඳහා හම්බන්ලතතට සහ අම රාධපුර දිස්ත්රිෂණකවල ලගතවීන් 150 ලද්ලනුලේ සහභාගී්තවලයන්
ඩලෂණකගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා 15 ෂණ පව්තවන ලදී.
ලසතයා ගසනීම්


අන්තර් සම්බන්ධිත සමලේ කාලසීමාව දින 60-70 කි. බසවින් ලකටි කාලයෂණ සඳහා වඩා්ත
ලයෝගය වන මුං යට රුන්වන කන්නලේ වගා කිරීම සඳහා ලබතලහෝ ලගතවීන් ලතෝරා ලගන
යත.



අතරමසදි කන්නය ආරම්භලේදී ුණණා්තමක බීජ ලසතයා ගසනීමට ලනතහසකි වීම ලබතලහෝ

අධයයන ස්ථානවල ප්රධාන ගසටලුවෂණ වී තිපලබ්. නිර්ලීශිත ලීීලය බීජ ප්රලේද්ය වන MI5 සහ
MI6 සසපයූ ප්රමාණය ප්රමාණව්ත ලනතවූ බසවින් පරිලභෝජන කටයුරු සඳහා ආනයන කළ මුං
යට බීජ වශලයන් ලලස ලයතද්ා ගසනීමට ලගතවීන් ලපළඹී තිපබුක .



ගවිනන් සහ වන සරුන් හානිවීම තව්ත සසලකිලිම්ත විය යුරු ක තණකි. ප්රධාන වගා
කන්නයන් අතර කාල සීමාව සාමානයලයන් ගවිනන්ට නිද්සල්ලල් තණලකතළ කෑමට ලවන්
කරන ලහිනන් අතරමසදි කාලලේ දී ුඹු තවල අතිපලර්ක ලබෝග වගා කිරීම, විලශ්ිලයන්
හම්බන්ලතතට දිස්ත්රිෂණකලේ කිරි ලගතවීන් සහ අතිපලර්ක ලබෝග වගා කරන ලගතවීන් අතර
ගසටුමෂණ යතිප කිරීමට ලහ්රු වී තිපලබ්. ලගතවීන් අතිපලර්ක ලබෝග වගාලවන් ඈ්ත කිරීමට ලමය
ප්රධාන ලහ්රුවෂණ වී යත.



නිසි අලලවිකරණ යාන්රණයෂණ ලනතමසතිපකම, අස්වසන්න ලනළන අවස්ථාල අඩු ලවළඳපළ
මිල, ගසම ම්ක තවන් ලනතමසතිපකම සහ ආනයනික බීජ හා සසඳන විට MI5 සහ MI6 වර්ග
සඳහා අඩු ලවළඳපළ වටිනාකම අලලවිකරණ ගසටලු ලලස හඳුනාලගන යත.



මුං යට අස්වම  ලනළීම සඳහා ඩහළ ශ්රමයෂණ වසය ල . ශ්රම ි රය සහ ඩහළ වසටුප් අම පාතය
නිි්පාද්න පිරිවසය ඩහළ යාමට ලහ්රු ල .



අතරමසදි

කන්නලේ වගාව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා
සම්බන්ධීකරණලේ ඌනතාවය ද් ගසටලුවෂණ වී තිපලබ්.

වගකිව

යුරු

ආයතන

අතර
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නිර්ලීශ:


වගා කන්නය ආරම්භලේදී ුණණා්තමක බීජ ලබා දීම සඳහා විධිම්ත යාන්රණයෂණ ස්ථාපිත කළ
යුරුය



නිද්සල්ලල් යතිප කරන ගවිනන්ලගන් ලබෝග හානිය අවම කිරීම සඳහා තෘණ ඩඩම් ලබා දීම
ලකලරි  අවධානය ලයතමු කළ යුරුය. වගා හානි සඳහා වන්දි ලබා දීමට විධිම්ත
වසඩපිළිලවළෂණ ස්ථාපිත කළ යුරුය.
ලගතවිජන ලස්වා මධයස්ථාන, වාරිමාර්ග ලද්පාර්තලම්න්රුව, පරිපාලන ආයතන ආදිය අතර
වඩා ලහතඳ සම්බන්ධීකරණයෂණ යතිප කළ යුරු අතර රුන්වන කන්නලේ වගාව සඳහා
ප්රමුඛ්තාවය දිය යුරුය.
අලලවිකරණ ගසටලු විසඳීම සඳහා ලගතවීන් සහ ලපෞීගලික අංශලේ ආහාර සසකම්ම් ආයතන
අතර ඩදිරි විුණුම් ගිවිම්ම් යතිප කළ යුරුය.




4. කෘෂිකාර්මික ලවලළඳලපතළ ලතතරරු ත ලස්වාව (Agriculture Marketing Information System - AMIS
කෘෂිකාර්මික ලවලළඳලපතළ ලතතරරු ත ලස්වාව (AMIS යම  මිල ලතතරරු ත (ලතතග, සිල්ලර සහ ලගතවිපළ මිල
කරු කිරීම සඳහා ක්රියා්තමක කරන ලද් වයාපෘතිපයකි. සසලසස්මට අම ව, ලතතග මිල ලතතරරු ත ලවළඳපළ
ස්ථාන තිපස් හතරකින් (34 සිල්ලර මිල ලතතරරු ත ලවළඳපළ ස්ථාන හතළිස් රුනකින් (43 කින්(ලකතටුව,
වසල්ලව්තත, කි තලාපන, ම ලේලගතඩ, නාරාලහ්න්පිට, ලද්මටලගතඩ, ලතතටළග, කඩවත සහ කිරිබ්තලගතඩ
ලවතිපන් මිල ලතතරරු ත කරු කළ යුරුය. නිි්පාද්න මිල ලතතරරු ත ප්රධාන නිි්පාද්න ප්රලීශ 19කින් කරු
කරම  ලසලබ්. මිල ද්්තත රැස්කිරීමට සම්බන්ධ ලබතලහෝ පිරිස් අනියම් විමර්ශකිනන් වන අතර සෑම
ලවළඳපලකම අනියම් විමර්ශකිනන් සිටීම ලමම ලවළඳපළ ස්ථානවලින් ද්්තත රැස් කිරීලම් කාර්යෂණිමතාව
තීරණය කරින. ට අමතරව, අනලප්ෂණෂිත ත්ත්තවයන්, ලකතවිඩ් -19 වසනි වසංගත ත්ත්තවයන් ලහෝ ලවන්ත
නනෑම වයසනයෂණ තතය ලවළඳලපතළ මිල ද්්තත රැස් කිරීමට බලපාින.
2020 වර්ිලේ ජනවාරි සිට අලගෝස්රු අවසානය ද්ෂණවා සෑම ලවළඳලපතළකින්ම පාලහ් මිල ද්්තත රැස් කිරීමට
අප ආයතනයට හසකි වී තිපලබ්. ස්ථාන 28ක ෂණලි්ර නිලධාරින් 28 ලද්ලනු සහ ලකතළඹ ලවලළඳලපතලළන්
ලතතරරු ත රැස් කිරීම සඳහා අනියම් පරීක්ෂකව තන් 11 ලද්ලනු ලයතද්වන ලදී. ලකලස් ලවත්ත, සසප්තසම්බර් 24
වන දින උපාධිධාරීන් බඳවා ගසනීලම් රජලේ වසඩසටහන යටල්ත සංවර්ධන නිලධාරින් ලලස රජලේ ලස්වයට
බසඳීම සඳහා අනියම් විමර්ශකිනන් 28 ලද්ලනුලගන් 24 ලද්ලනු ඩල්ලා අස් වූහ. COVID වසංගතය
ලහ්රුලවන් රට වසා ද්සමීය ම ලහ්රුලවන් බාධා යතිප වුවද්, 2020 ඔෂණලතෝම්බර් මාසලේදී අප ආයතනය විසින්
අනියම් විමර්ශකිනන් 12 ලද්ලනු බඳවා ගන්නා ලදී. මීය ට අමතරව, 6666 නමින් ලමතබිලටල් දුරකථන යමරුම්
ලස්වාව ද් අඛ්ණ්ඩව ක්රියා්තමක වන අතර ක මඟින් දද්නිකව ආර්ථික මධයස්ථාන 7ක සිට දද්නික ලතතග
මිල ලතතරරු ත සපයම  ලසලබ්.
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ස්ත්තව ආහාර සහ ආහාර කර්මාන්තය රුළ බඩඩරිඟු අගය ද්ාම විශ්ලල්ිණය : ත්ත්තවය, ගසටලු සහ
අවස්ථා

පර්ලේිණ කණ්ඩායම

:

ආර්.පී විද්ානපතිපරණ
ආර්. න්.ලෂණ රඹුෂණවසල්ල
ඩබ්.ක. න් විලේසිංහ
අින.වී ු තප්පු

මූලය ප්රභවය

:

කකාබීධ අරමුද්ල

- සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේෂිකා
- සම පර්ලේික
- සම පර්ලේික

ස්ත්තව ආහාර නිි්පාද්න ෂණලි්රය රුළ බඩඩරිඟු සඳහා විශාල ඩල්ලුමෂණ නිර්මාණය වී තිපලබ්. විලශ්ිලයන්
ුුළු ආහාර නිි්පාද්නය සඳහා ය නසතිපවම බසරි අමුද්රවයයකි. ුුළු ආහාර නිි්පාද්න ෂණලි්රලේ භාවිතා
කරන අමුද්රවය සඳහා ආසන්න වශලයන් 60%ෂණ ම බඩඩරිඟු භාවිතා ල .
බඩඩරිඟුවල මිල ගණන් ලීීලය හා විලීීලය වශලයන් ඩහළ යමින් පවතී. ලගෝීවය වශලයන් බඩඩරිඟුවල මිල
ගණන් ඩහළ යාලම් ප්රවණතාවය සහ බඩඩරිඟු ආනයනය සද්හා පනවා යතිප බීද් ලහ්රුලවන් ආනයනික
බඩඩරිඟු මිල ඩහළ මට්ටමක පවතී.
බඩඩරිඟු ුුළු ආහාරවල ප්රධාන සංඝටකයෂණ වන බසවින් ුුළු ආහාර සඳහා වන පිරිවසය ද් වසර ගණනාවෂණ
තිපස්ලස් ඩහළ යන ප්රවණතාවෂණ ලපන්ම ම් කරින. ුුළු ආහාර සඳහා හස තණු විට ත්රිලපෝි, සමලපෝි වසනි
ධානය සීරියල් සකස් කිරීමට්ත, ලපතප්ලකෝන් සහ තසම්බූ ඩරිඟු වශලයන් ද් බඩඩරිඟු සද්හා වූ ඩල්ලුම පම්ගිය
වසර කිි පය රුළ ඩහළ ලගතස් තිපලබ්.
ලමම අධයයනලේ දී බඩ ඩරිඟු අලලවිකරණ පීධතිපය විශ්ලල්ිණය කරම  ලසලබ්, බඩ ඩරිඟු ගබඩා කිරීම,
ගබඩා කිරීම සහ සසකම්ම් පහම්කම් තෂණලස් ත කරම  ලබන අතර රට රුළ බඩ ඩරිඟු ලවළඳාලම් මට්ටම
තෂණලස් ත ලකලර්.
බඩඩරිඟු අගය ද්ාමලයි  තරගකාරී්තවය වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා පාර්ශ්වක තවන් විසින් ක්රියා්තමක කළ යුරු
වයාපාර ආකෘතිප යරුළු බලපෑම් සහගත ෂණලි්ර සහ මසදිහ්තවීම් සහ නිර්ලීශ සසපම්ම සඳහා බඩඩරිඟු අගය
ද්ාමය පිළිබඳ සවිස්තරා්තමක විශ්ලල්ිණයෂණ සිදු කිරීම ලමම අධයයනලේ සමස්ත අරමුණින.
විලශ්ෂිත අරමුණු





බඩඩරිඟු සසපයුම් ද්ාමලේ ද්සනට පවතිපන භාවිතාවන් සහ ි  අගය කරු කළ නිි්පාද්න ලසතයා බසීවම
සසපයුම් ද්ාමලේ විවිධ ආර්ථික කාර්යසාධනය ආන්තිපකය , පිරිවසය, ආද්ායම සහ කාර්ෂණිමතාවය (
විශ්ලල්ිණය කිරීම
ඵලද්ාම්තාවය වසඩි කිරීම සඳහා සහ අගය ද්ාමලේ තරරකාරී්තවය වසඩි කිරීම සඳහා අගය ද්ාමලේ
ප්රධාන ක්රියාකාරීන්ලේ ශකයතා, දුර්වලතා, අවස්ථා සහ තර්ජන විශ්ලල්ිණය කිරීම
ලමරට බඩඩරිඟු අගය ද්ාමලේ කාර්යෂණිමතාවය වසඩි කිරීම සඳහා සහ ඩහළ ත්ත්තවයට ලගන කම
සඳහා අවශය ප්රධාන ප්රතිපප්තතිපමය මුල පිරීම් හඳුනා ගසනීම
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වර්තමාන ප්රගතිපය
කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩවල අගය ද්ාම විශ්ලල්ිණයට අද්ාළ අධයයනයන්ි  සාි තය සමාලලෝචනය අවසන් කර
යත. ජන හා සංඛ්යාලල්ඛ්න ලද්පාර්තලම්න්රුව, කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව, ලර්ුණ ලද්පාර්තලම්න්රුව, මහ
බසංුව, සහ ප්රකාශයට ප්ත කරන ලද් ද්්තත හා ලතතරරු ත යරුළ්ත ීවිතීිනක ද්්තත කරු කිරීම සිදු කර යත.
ලමම ලයෝජනාව පර්ලේිණ හා පුහුණු කමිටුවට (RTC ඩදිරිප්ත කරන ලද් අතර, COVID-19 ලරෝගය රට රුළ
වයාප්ත වීම ලහ්රුලවන් අධයයනලේ ලභෞතිපක ප්රගතිපය වාර්තා කර ගත හසකි වූලේ 10% ෂණ පමක .

6. ශ්රී ලංකාල ලලතු නුණු නිි්පාද්නය හා අලලවිය: අගය ද්ාම විශ්ලල්ිණයෂණ
පර්ලේිණ කණ්ඩායම

:

ආර්. න්.ලෂණ රඹුෂණවසල්ල
ආර්.පී විද්ානපතිපරණ

මූලය ප්රභවය

:

කකාබීධ අරමුද්ල

-සම්බන්ධීකාරක
- සම පර්ලේෂිකා

ලලතු නුණු යම  ලංකාල ද්සඩිව සාකච්ඡාවට බඳුන් වන පාරිලභෝගික භාණ්ඩයකි. ලලතු නුණු වගාව සහ මිල
ගණන් මූලික වශලයන් තීරණය කරම  ලබන්ලන් ආණ්ඩුල ආනයන ප්රතිපප්තතිපය මතය. ලලතු නුණු
නිි්පාද්නලේ දී රජලේ ප්රධාන ප්රතිපප්තතිපය ලලස ලීීලය නිි්පාද්කිනන්ට උද් කිරීම, දිරිගසන්වීම සහ ආරෂණිා
කිරීම පික ස ලීීලය ලලතු නුණු නිි්පාද්නය ලවළඳලපතළ ලවත පසමිලණන සමය වනවිට රජය විසින් සෑම
වසරකම ආනයනික ලලතු නුම  මත බීද්ෂණ පනවම  ලබින.
ලලතු නුණු ආනයනය සඳහා සෑම වසරකම සසලකිය යුරු මුද්ල් ප්රමාණයෂණ ශ්රී ලංකාව වසය කරන ලහිනන්
(2019 වර්ිලේදී  ත. මිලියන 15,156/=) ලලතු නුණු නිි්පාද්නය අතිපන් ස්වයංලපෝෂිතභාවය ළරා කර ගසනීමට
ලබා රජය උ්තසාහ කරින. ලම් අතර, පම්ගිය කාලය රුළ ලංකාල ලලතු නුණු නිි්පාද්නයට ල්ල වූ විවිධ වූ
අතර ම නිසා පාරිලභෝගිකිනන් ද් ලලතු නුණු සඳහා ඩහළ මිලෂණ ලගවන බව ද්ෂණනට ලසබුක .
ලලතු නුණු වගාව ලබතලහෝ ආකාරවලින් ප්රව්ධනය කිරීමට රජය උනන්දු වුවද් ලමම අංශය රුළ යම් යම්
පම්බෑම් නිරන්තරලයන් මරුව තිපලබ්. ලලතු නුණු වගාව, යට සම්බන්ධ වූ ලගතවීන්ලේ සංඛ්යාව සහ
නිි්පාද්නය පම්ගිය කාලය රුළ විශාල ලලස පහත වසටී යත. පම්ගිය වසර ද්හය සලකා බසීවලම්දී ආනයනික
ලලතු නුණු ප්රමාණය ද් අඛ්ණ්ඩව ඩහළ ලගතස් තිපලබ්. ලීීලය අවශයතාව සහ ලීීලය නිි්පාද්න අතර විශාල
පරතරයෂණ යතිප කිරීමට ලමම ත්ත්තවය ලහ්රු ල .
ශ්රී ලංකාව ප්රධාන වශලයන් ලලතු නුණු ආනයනය කරන්ලන් ඩන්දියාලවන් වන නමු්ත අයහප්ත කාලුණක ක
ත්ත්තවය ලහ්රුලවන් නිි්පාද්නය පහළ බසසීම ලහ්රුලවන් ඩන්දියාම  රජය 2019 ඔෂණලතෝම්බර් මාසලේ සිට
ලලතු නුණු අපනයනය කිරීම තහනම් කර තිපලබ්. ලම් ලමතලහතල්ත පාරිලභෝගික ඩල්ලුම සපුරාීවම සඳහා
ලීීලය නිි්පාද්නය ප්රමාණව්ත ලනතවන අතර ලමම ත්ත්තවය ඔෂණලතෝබර් සහ ලනතවසම්බර් මාසවලදී ලලතු
නුණු ලතතග සහ සිල්ලර මිලට ඩහළ යාමට ලහ්රු වී තිපලබ්. ලස්ම පාරිලභෝගික ඩල්ලුම සපුරාීවම සඳහා ලීීලය
නිි්පාද්නය ප්රමාණව්ත ලනතවන අතර ලමම ත්ත්තවය ඔෂණලතෝබර් සහ ලනතවසම්බර් මාසවලදී ලලතු නුණු
ලතතග සහ සිල්ලර මිලට ඩහළ යාමට ලහ්රු වී තිපලබ්. ම කාලය රුළ ආනයනික ලලතු නුම  මිල අසාමානය
ඩහළ යාමෂණ ලපන්ම ම් කළ බව පාරිලභෝගික කටයුරු අධිකාරිය සඳහන් කළ අතර 2020 ලපබරවාරි 22 වන
විට ය  ත. 300.00 kgෂණ විය. ිනන් ලපන්ම ම් කරන්ලන් නුණු මිල ඩහළ යාම නිසා ආහාර පරිලභෝජන පිරිවසය
වසඩි වීම රුළින් පාරිලභෝගිකයාට බලපාන අතර වගා පිරිවසයට වඩා විුණුම් මිල අඩු වීම නිි්පාද්කයාට
බලපාන බවින.
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ම කාලය රුළ ලීීලය ලලතු නුණු නිි්පාද්නය අඩු වීම සහ සීමිත ආනයනය ලහ්රුලවන් ම කාලය රුළ
ලවළඳලපතලළ් ලලතු නුණු නිසි පරිදි සසපයුමෂණ ලනත තිපබූ අතර ලබතලහෝ පාරිලභෝගිකිනන්ට ලලතු නුම  මිල
ද්රා ගත ලනතහසකි විය.
දුර්වල සසපයුම් ද්ාමය සහ ලවළඳපළ අකාර්යෂණිමතාව ම ත්ත්තවයට බලපා යත. ඩහත සඳහන් පම්බෑම්වලට
පිළියම් ලයදීම සඳහා ලලතු නුණු අගය ද්ාමලේ අංගයන් පිළිබඳව පූර්ණ ද්ාම සිතිපයම අවලබෝධ කර ගසනීමට
සහ ක්රියාකාරිකිනන්ලේ ද්ළ ආන්තිපකලේ ලකතටස අවලබෝධ කර ගසනීමට සහ ද්ාමලේ ප්රධාන
ක්රියාකාරිකිනන්ලේ සහ පහම්කම් සපයන්නන්ලේ භූමිකාව ද්සක ගසනීම අතයවශය ල . ලලතු නුණු අගය
ද්ාමලේ ලගතවියාලේ සිට අවසාන පාරිලභෝගිකයා ද්ෂණවා වූ ලාභ හා අලාභ අවලබෝධ කර ගනිමින් සිතිපයම සකස්
ලකලර්. නව රජලේ ප්රතිපප්තතිප ප්රකාශය වන “ලසෞභාගයලේ ද්සෂණම” ප්රතිපප්තතිප ප්රකාශය කෘෂිකාර්මික අංශය
ප්රව්ධනය කිරීමට දිරි ලද්න අතර ුඩා නිි්පාද්කිනන් ුඩා ඩඩම් ප්රමාණයෂණ භාවිතා කරමින් නවීන තාක්ෂක ක
ක්රම උපලයෝගී කරගනිමින් උසස් ත්ත්තවලේ නිමසවුම් නිි්පාද්නය කිරීමට මඟින් දිරිම්ත කරම  ලසලබ්. ලලතු
නුණු වගාව සහ නිි්පාද්නය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා යාන්රණයෂණ සකස් කිරීම, ලීීලය නිි්පාද්නය වසඩිවීම්ත
සමර වාර්ෂිකව විලීශ විනිමය ඩතිපරි කර ගසනීම මඟින් අවධානය ලයතමු ලකලර්.
ලමම ඩලෂණකය සපුරා ගසනීම සඳහා, ලම් සම්බන්ධලයන් යතිප බාධාවන් සහ අනාගත බලාලපතලරත්තරු හඳුනා
ගසනීම සඳහා ලමම අංශලේ සමස්ත අගය ද්ාම විශ්ලල්ිණයෂණ සිදු කිරීම ඩතා වසද්ග්ත ල .
ලමම අධයයනලේ අරමුණ වන්ලන් ශ්රී ලංකාල ලලතු නුණු නිි්පාද්නය සම්බන්ධලයන් සවිස්තරා්තමක අගය
ද්ාම විශ්ලල්ිණයෂණ සිදු කිරීම, නිි්පාද්නලේ හා අලලවි කිරීලම් ප්රධාන බාධාවන් සහ අවස්ථා හඳුනා ගසනීම සහ
ලලතු නුණු වටිනාකම වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා මසදිහ්ත වීම සහ උ්තල්තජක සඳහා නිර්ලීශ ලයෝජනා කිරීම ය.
විලශ්ෂිත අරමුණු වන්ලන්,
i.
ii.
iii.
iv.

ශ්රී ලංකාල ද්සනට පවතිපන ලලතු නුණු වටිනාකම් ද්ාම හඳුනාලගන සිතිපයම් ගත කිරීම (ආනයනික හා
ලීීලය
ලලතු නුණු වටිනාකම් ද්ාමයන් ඔස්ලස් විවිධ ක්රියාකාරිකිනන්ලේ ආර්ථික ක්රියාකාරි්තවය (ආන්තිපක,
පිරිවසය, ප්රතිපලාභ සහ කාර්යක්ෂමතාව විශ්ලල්ිණය කිරීම
අධයයන ප්රලීශවල නුණු නිි්පාද්නයට බලපෑම් සිදු කරන සාධක හඳුනා ගසනීම
වටිනාකම් ද්ාමය රුළ යතිප බාධක බාධක සහ අවස්ථා හඳුනා ගසනීම

වර්තමාන ප්රගතිපය
අධයයන කවයට ඩදිරිප්ත කිරීම, පර්ලේිණ හා පුහුණු කමිටුවට ඩදිරිප්ත කිරීම අවසන් කර තිපබුක . ීවිතීිනක
ද්්තත කරු කිරීම සිදු ලවමින් පවතී (ලභෞතිපක ඩලෂණකලයන් 10%ෂණ සපුරා යත .

අවසන් කළ අධයයන - බාි ර අරමුද්ල් මත සිදු කළ
1. EMPOWER: වයාපෘතිපලේ අවසන් සමීය ෂණිණය: ශ්රී ලංකාල
ආර්ථිකව බල ගසන්වීම රුළින් සාමය ලගතඩනසගීම.

උරු ත පළාල්ත කාන්තාවන්
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පර්ලේිණ කණ්ඩායම:

[වාර්ෂික වාර්තාව - 2020]
අින.වී.ු තප්පු
ම්.ක.සි. ස්. බණ්ඩාර
ඩබ්. ච්.ක. ශාන්ත
ඩබ්.ක. න්. විලේම්රිය
ම්.ටී. පීමජානි

සම්බන්ධීකාරක
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික
සම පර්ලේික

අරමුද්ල් ප්රභවය: ජාතයන්තර කම්ක ත සංවිධානය සහ ලලෝක ආහාර සංවිධානය(ILO & WFP)
විිය පථය සහ අරමුණු
ශ්රී ලංකාල උරු ත පළාල්ත කාන්තාවන් ආර්ථිකව බල ගසන්වීම රුළින් සාමය ලගතඩනසගීලම් (EMPOWER
වයාපෘතිපය ජාතයන්තර කම්ක ත සංවිධානය (ILO) සහ ලලෝක ආහාර වසඩසටහන (WFP) ෂණව ශ්රී ලංකාම 
රජලේ මසදිහ්ත වීලමන් පුදුුඩිඩරිප්පු කාන්තා වයවසායකිනන්ලේ සමුපකාර සමිතිපලේ (PTK COOP) ද් සහය
යතිපව ආරම්භ කරන ලීද්කි.
ලමම වයාපෘතිපලේ පුළුල් පරමාර්ථය වූලේ ගසටුම්වලින් පීඩාවට ප්ත ශ්රී ලංකාල උරු ත පළාල්ත දිස්ත්රිෂණකවලින්
කෂණ වන මුලතිප දිස්ත්රිෂණකලේ ආර්ථිකය සවිබල ගසන්වීම, සමාජ කකාබීධතාවය, ස්ථාවර්තවය සහ සාමය
ලගතඩනසගීලම් සහභාගී්තවය ඩහළ නසංවීමින. ස්ථිරසාර සාමය පව්තවා ගසනීම උලද්සා විශ්ලල්ිණා්තමක,
සමාජ ජාල සහ වයාපාර උපායමාර්ගික ුසලතා වර්ධනය කිරීම, සමාජ හා වයාපාර භාිා ුසලතා වසඩි දියුණු
කිරීම, වයාපාර ආරම්භක කළමනාකරණය වසඩිදියුණු කිරීම, සාමය පිළිබඳ ද්සම ව්තභාවය සහ ුසලතා වසඩි
දියුණු කිරීම සහ ශෂණතිපම්ත කිරීම, සාමය පව්තවා ගසනීම සඳහා ආධාරක ක්රියාමාර්ග ස්ථාපනය කිරීම ලමම
වයාපෘතිපලේ මූලික ක්රියාකාරකම් වශලයන් අන්තර්ගත ල .
අවසන් සමීය ෂණිණලේ පරමාර්ථය වූලේ මූලික සමීය ෂණිණලේ දී ලගතම  කරම  ලසබූ ක තණු කාරණා සංසන්ද්නය
කිරීම හරහා ප්රධාන වයාපෘතිපලේ කාලය රුළ දී ම වයාපෘතිපලේ අරමුණු සාෂණිා්ත කර ලගන යතිප ප්රමාණය
තෂණලස් ත කිරීම සහ ම කාලය රුළ දී සිදු කරන ලද් හා සිදු වූ ලවනස්කම් අධයයනය කිරීමින.
සමීය ෂණිණය සඳහා ප්රතිපලාභී ුටුම්භ 300ක නියසදියෂණ ‘ස්ථරීකෘත අහඹු නියසදි’ භාවිතා කරමින් ලතෝරා ගන්නා
ලදී. සමීය ෂණිණය මගින් පුදුුඩිඩරිප්පු ප්රාලීීලය ලල්කම් ලකතට්ටාසලේ ාම නිලධාරි වසම් (ගම් ලපතු ත 19ෂණ
ආවරණය කරන ලදී. සමීය ෂණිණලේ ද්්තත කරු කිරීම සඳහා KoBo ToolBox භාවිතා කරන ලදී. මීය ට අමතරව,
සවිස්තරා්තමක ලතතරරු ත රැස් කිරීම සඳහා වයාපෘතිප ප්රතිපලාභීන් සහ පුදුුඩිඩරිප්පු කාන්තා වයවසායකිනන්ලේ
සමුපකාර සමිතිපලයි  නිලධාරී මණ්ඩලය සමර ඩලෂණක ගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පව්තවන ලදී.

ලසතයා ගසනීම්:
ප්රතිපලාභීන්ලගන් අතිපමහ්ත බහුතරය ි ටපු පදිංචික තවන් වන අතර සිවිල් ගසටුලමන් පම් නසවත පදිංචි කරවම 
ලසබූ පිරිස් ල . පුදුුඩිඩරිප්පු ද්මිළ බස ප්රධාන වශලයන් භාවිතා කරම  ලබන ප්රලීශයෂණ බසවින් ඔවුන්ලගන්
ලබතලහෝ ලද්ලනුට ද්මිළ භාිාලවන් කථනය, කියවීම හා ලිවීම පිළිබඳව යම් ප්රවීණතාවයෂණ යත.
EMPOWER වයාපෘතිපය ක්රියා්තමක කිරීලමන් පම් යම් දියුණුවෂණ ලපන්ම ම් කළද්, ඩංග්රීසි හා සිංහල භාිාවල
ප්රවීණතාවය තවදුරට්ත දුර්වල මට්ටමක පවතී. මූලික ද්්තත හා සමානවම, ආහාර ලනතවන වියද්ම් වන ණය
ආපම් ලගවීම සහ ද් තවන්ලේ අධයාපනය යන අවස්ථා සඳහා වසඩි ප්රතිපශතයෂණ වියද්ම් කර යත. ගණනය කරන
ලද් ආහාර අම පාත අගයන් ලපන්ම ම් කරන්ලන් මාසික වියද්ලමන් අඩකට වඩා වසඩි ප්රමාණයෂණ ආහාර ද්රවය
සඳහා වියද්ම් කර යතිප බවින. ඩහළ ආහාර අම පාතය සහ ඩහළ ණය ලගවීම මගින් ලපන්ම ම් කරණු ලබන්ලන්
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ප්රතිපලාභී ුටුම්භයන්ලේ ජීවන ත්ත්තවය නංවාීවම සඳහා තව ලබතලහෝ දියුණු කිරීම් කළ යුරු බවින. නියසදි
ුටුම්භවල ප්රධාන ආද්ායම් මාර්ග ීවි්තවය වන්ලන් නිපුණ ශ්රමය සහ කෘෂිකාර්මික ලනතවන ම පුහුණු ශ්රමයින.
කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ම්දුම් ඩඩම් ලනතමසතිපකම, ඩඩම් ි මිකාරි්තවය පිළිබඳ ගසටලු, ලීශුණක ක විපර්යාස
ලකලරි  බලපාන සාධක, වන සරුන්ලගන් සිදුවන හානිය, වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ ගසටලු ප්රලීශලේ
ජනතාව කෘෂිකර්මාන්තලයන් ඩව්ත කිරීම සඳහා ලහ්රු වී යත. ලමම වයාපෘතිපය මගින් මුද්ල් ආධාර සහ
ද්රවයමය සහාය ලමන්ම පුහුණුව සහ ද්සම ව්ත කිරීලම් වසඩසටහන් ලබා දී යත්ත, ලවළඳපළ ප්රල ශය ඩහළ
නසංවීම ලකලරි  ද්ෂණවා යතිප අවධානය අවම ල . සහතිපක කළ ලීීලය හා කෘෂිකාර්මික ජල ප්රභවයන්
නිර්මාණය කිරීලම් වයාපෘතිපලේ මසදිහ්තවීම්ත සමර අසල්වසසි ජල ප්රභවයන් මත යසපීම අවම වී යතිප අතර කෘෂි
ළිං භාවිතය සසලකිය යුරු ලලස ඩහළ ලගතස් යත. වයාපෘතිප ක්රියා්තමක කිරීමට ලපර පාං හ හා ලබෝග ලයෝගයතා
විශ්ලල්ිණයන් සිදු කර යත්ත, ලබෝග කළමනාකරණය හා අලලවිකරණය පිළිබඳ ද්සම ම ලබද්ා හසරීලම්
අඩුලුහුඩුකම් පවතී. විවිධ ආර්ථික කටයුරුවලට කාන්තාවන් සීමා කිරීම සඳහා ස්ත්රී පු ති සමාජභාවය පිළිබඳ
සම්මතයන් විශාල කාර්යභාරයෂණ ඩටු කර ලනතමසත. අධයාපනය මද් වීම සහ භාිා ගසටලු මත අලලවිකරණ
ක්රියාකාරකම් පුළුල් කළ හසකි බාි ර ප්රලීශ පිළිබඳ අ්තද්සකීම් ලමන්ම නිි්පාද්න සඳහා අලලවිකරණ අවස්ථා
ගල ිණය කිරීමට බාධාවෂණ වී තිපලබ්. සියලුම කෘෂිකාර්මික වසඩසටහන් නිි්පාද්නයට නසඹු ත වන අතර
ලවළඳපළ නසඹු තව මඳ ල . ම වසඩසටහන් කිසිවෂණ අවසාන නිි්පාද්නවල අලලවිකරණ සසකසස්ම
හඳුනාලගන ලනතමසත.
නිර්ලීශ:
රටකජු ලමන් ප්රලීශයට ගසළලපන මුද්ල් ලබෝග ලමන්ම, ප්රලීශයට නිශ්චිතව ද්ෂණවා යතිප අඹ, ලකලසල් සහ
පසලපතල් වසනි පලරු ත ලබෝග සඳහා ි තකර කෘෂි පාරිසරික ත්ත්තවයන් යතිප බසවින් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය
සඳහා විශාල විභවයෂණ යත. ඩදිරි ලකතන්රා්ත ලවළඳ ගිවිම්ම් (FTAs ලහෝ FCAs) හරහා ලමය රාජය
ලපෞීගලික හවුල්කාරි්තවයෂණ ලලස (PPP) ක්රියා්තමක කළ යුරුය.
ඩහළ අලලවිකරණ අතිපරිෂණතයෂණ යතිප කිරීම සඳහා සාමූි ක අලලවිකරණ පීධතිප, කසපවූ ආර්ථික මධයස්ථාන
වසනි අලලවිකරණ මධයස්ථාන සහ සංවර්ධිත ලපතළ අලලවිකරණ පීධතිපය ස්ථාපිත කිරීම. වියළි කාලවලදී
වාරිමාර්ග ජල සසපයුම ඩහළ නසංවීම සඳහා ගත හසකි පියවර ලලස ජල ලපතම්ප, ජල නළ ලහෝස් සහ උසස්
ත්ත්තවලේ ෂණෂුද්ර වාරිමාර්ග කකක හඳුන්වා දීම. ජුනි - අලගෝස්රු මාසවල වියළි කාලවලදී කෘෂි ළිං ස්ථාපනය
කිරීමට ලයතමු වීම රුළින් ප්රතිපලාභීන්ට උපරිම ප්රතිපලාභ ලබා ගසනීමට හසකි ල .
ප්රලීශලේ ලවලසන ප්රජාවන් සඳහා නළ මාර්ගලයන් ජල පහම්කම් සසපම්ම, විලශ්ිලයන් පානීය, ආහාර
සසකම්ම් සහ ලවන්ත ගෘහස්ත අරමුණු සඳහා ජල ි රයට විසඳුමෂණ ලලස සහභාගිවන්නන් විසින් හඳුනාලගන
යත. අලනෂණ ප්රජාවන් සමර සංි ඳියාව යතිප කිරීම ලකලරි  වසඩි අවධානයෂණ ලයතමු කළ යුරුය. සාමය
ලගතඩනසගීම, ප්රතිපසංවිධානය සහ අලනු්ත ප්රජාවන් සමර අන්තර් ක්රියාකාරකම්වලට ලපළඹවීම සිදුකළ යුරු
අතර රජලේ ආයතනික සසකම්ම සමර පවතිපන සහලයෝගය තවදුරට්ත ප්රවර්ධනය කිරීම සිදු කළ යුරුය.
අලනු්ත ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් සමර ප්රතිපලාභී කාන්තාවන්ලේ සංි ඳියාව වසඩි කිරීම සඳහා, සමාන
ජීවලනෝපාය පම්බිමෂණ යතිප අලනු්ත ප්රජාවන් සමග වඩා්ත ප්රාලයෝගික අන්තර්ක්රියාකාරී ෂණලි්ර චාරිකා
නිර්ලීශ කළ හසකිය.
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05
මානව සම්ප්ත හා ආයතනික සංවර්ධන අංශය
ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනය විසින් පව්තවම  ලබන පුහුණු
වසඩසටහන්වල පරමාර්ථය වන්ලන් ලගතවිජන හා ාමීය ය සංවර්ධන කටයුරුවලට සම්බන්ධ පුීගලිනන්ලේ
ද්සම ම, ආකල්ප හා ුසලතා වර්ධනය කිරීම සහ මඟින් ශ්රී ලංකාල ලගතවි ප්රජාල සමාජ, ආර්ථික ත්ත්තවය
වසඩිදියුණු කිරීමින.
ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනලයි  පුහුණු වසඩසටහන්වල
ලස්වාද්ායකිනන් ෂණලි්ර නිලධාරීන්, රජලේ සහ රාජය ලනතවන සංවිධානවල ඩහළ නිලධාරීන්, ාමීය ය අංශලේ
සංවර්ධන කටයුරුවල නිරත වන නිලධාරීන් සහ ශ්රී ලංකාල ලගතවි ජනතාව යරුළු පුළුල් පරාසයකට අය්ත
ල .
ලමම අංශය විසින් 2020 වර්ිය රුළ රට පුරා පව්තවන ලද් පුහුණු වසඩසටහන් පහත පරිදි ල .

1.

ලගතවි කාන්තාවන් සවිබලගසන්වීම පිළිබඳ පුහුණු වසඩසටහන

ලලතව පුරා පිි ටි ලගතවිජන සමාජයන්ි  ුඩාම කකකය රුළ ලගතවි කාන්තාලවෝ වසද්ග්ත
කාර්යභාරයෂණ ඩටු කරතිප. ඔවුන්ලේ දද්නික කටයුරු සමර කෘෂිකාර්මික කටයුරුවලට සහභාගී වීම
රුළින් ජීවන ත්ත්තවය උසස් කිරීමට ද්ායක ල . ලහ්ත, ශ්රී ලංකාල ත්ත්තවය රුළ, අලනෂණ වෘ්තතීන්
හා සසඳන විට, ලගතවි කාන්තාවන් ප්රමාණව්ත ආද්ායමෂණ උපද්න්ලන් නසත. ශ්රී ලංකාල රැකියා කරන
කාන්තාවන්ලගන් 29%කට ආසන්න පිරිසෂණ කෘෂිකාර්මික අංශලේ ලස්වලේ නියුෂණතව සිටිතිප. ලම්
අතර, පවතිපන සාම්ප්රද්ාිනක සමාජ වයුහය, නායක්තවලේ දුර්වලතා, සාම්ප්රද්ාිනක ආකල්ප,
වයවසායක්තවය පිළිබඳ අල්ප ද්සම ම, සන්නිල ද්න පරතරය, සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්වලට සහභාගී
වීලම් දුර්වලතා, ශ්රී ලංකාල ලගතවි කාන්තාවන්ලේ දනතිපක බලය සහ කළමනාකරණ ගසටලු පිළිබඳ
ද්සම මෂණ ලනතමසතිප වීම ලහ්රුලවන් ය කාන්තා ලගතවි සංවිධාන ක්රියාකාරි්තවයට සෘජුවම බලපා
තිපලබ්. බසවින් නිසි කෘෂිකාර්මික කළමනාකරණ ක්රලමෝපායන් ලගතඩනසංවීමට ලමන්ම කාන්තාවන්
සවිබල ගසන්වීම සඳහා කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා කාන්තා ලගතවීන්ලේ ද්ායක්තවය සහ ඔවුන් මුහුණ
ලද්න ගසටලු තෂණලස් ත කිරීම වසද්ග්ත ය.
සාි තය මූලාශ්රවලට අම ව ශ්රී ලංකාල කෘෂිකාර්මික අංශලේ කාන්තා සහභාගී්තවය ප්රමාණව්ත නසත.
ම නිසා ලගතවියා සමාජීය, සංස්කෘතිපක හා ආර්ථික වශලයන් සවිබල ගසන්වීම රුළින් ලගතවි ජනතාව
සමෘීධිම්ත කිරීලම් රජලේ අලප්ෂණිාවට සමාන්තරව, කාන්තා ලගතවීන් සවිබල ගසන්වීම
අතයවශයලයන්ම වසද්ග්ත වන අතර ම නිසා ලමම වසඩසටහන සසලම්ම් කර තිපබුලණ් ඔවුන්ලේ
සංවිධාන හා කළමනාකරණ නිපුණතා ඩස්මරු වන පරිදිය.
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ලමම පුහුණු වසඩසටහලන් පරමාර්ථය වන්ලන් "සිතමු" කාන්තා ලගතවි සංවිධාන නාිනකාවන්ලේ
ද්සම ම, ආකල්ප හා නිපුණතා වසඩිදියුණු කිරීම රුළින් සහ ලගතවීන් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන
ක්රියාවලිලේ ක්රියාකාරී පාර්ශ්වක තවන් බවට ප්ත කිරීම රුළින් ලගතවි සංවිධානය සවිබල ගසන්වීමින.
ලමි දී ලයෝජනා වී යතිප උපාය මාර්ගය නම් කාන්තා ලගතවි සංවිධාන නායකිනන්ලේ හසකියාවන්
පුහුණුකිරීම් රුළින් ප්රව්ධනය කිරීමින. ලමම වයාපෘතිපය 2020 දී ආරම්භ කරන ලද් අතර ම වසලර්ම
අවසන් විය. ලමම වයාපෘතිපලේ සෘජු හා වක්ර ප්රතිපලාභීන් වූලේ මාතලල් දිස්ත්රිෂණකලේ ලගතවිජන ලස්වා
මධයස්ථානවලට අය්ත කාන්තා ලගතවි සංවිධාන නාිනකාවන් සහ කෘෂි වයවසාිනකාවන් 1604කි. ලමම
වයාපෘතිපය සඳහා අරමුද්ල් සම්පාද්නය කලළ් මහා භාණ්ඩාගාරයින.
පුහුණු කණ්ඩායම :

සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු
ස්. ම්.ක සමරලකෝන්
ච්. ම්.ලේ.ලෂණ ලහ්ර්ත

-

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී සම්ප්තද්ායක
සම්ප්තද්ායක
සම්ප්තද්ායක
පළා්ත සහ අන්තර් පළා්ත කෘෂිකර්ම
ලද්පාර්තලම්න්රුවල සම්ප්ත ද්ායකිනන්

අවසන් ලනතකළ අධයයන
01.

ශ්රී ලංකාල ලපතල් කර්මාන්තය සඳහා (ලපතල් මද් ආශ්රිත නිි්පාද්න ලගවරු රුළ
ලපතල් වගාල බලපෑම ලසතයා බසීවම

පර්ලේිණ කණ්ඩායම:

ජී.වි. න්. අලයෝමි
පී.සී.ලේ. ද් සිල්වා
ස්.ජී. ප්රනාන්දු
ස්. ම්.ක සමරලකෝන්
අින.වී ු තප්පු මහතා

මූලය ප්රතිපපාද්න:

භාණ්ඩාගාර අරමුද්ල

-

සම්බන්ධීකාරක
සහාය පර්ලේික
සහාය පර්ලේික
සහාය පර්ලේික
සහාය පර්ලේික

විිය පථය සහ අරමුණු :
ලමම අධයයනලේ ප්රධාන අරමුණ වන්ලන් ජාතිපක ලපතල් නිි්පාද්නය ඩහළ නසංවීම ලකලරි 
ලගව්තල්ත විභවතාවය ලසතයා බසීවමින.
විලශ්ෂිත අරමුණු වන්ලන්,




ලගවරු රුළ ලපතල් නිි්පාද්නලේදී මුහුණු ලද්න දුි්කරතා සහ අලනු්ත සාධක හඳුනා ගසනීම .
ද්සනට ලගවරු රුළ ලපතල් නිි්පාද්නය යස්තලම්න්රු කිරීම හා ලගවරු රුළ ලපතල් නිි්පාද්නලේ
විභවතාවය ලසතයා බසීවම.
මාසික ගෘහස්ථ ලපතල් පරිලභෝජනය ගණනය කිරීම.
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ලගවරු රුළ ලපතල් නිි්පාද්නයට බලපාන ගසටලු හා දුි්කරතා අඩුකර ගසනීලම් ක්රම ලසතයා
බසීවම මගින් ලපතල් නිි්පාද්නය ඩහළ නසංවීලම් ක්රම ලයෝජනා කිරීම.

3) ලම් ද්ෂණවා පර්ලේිණ සසලසස්ම අම ව සම්පූර්ණ කරන ලද් ක්රියාකාරකම්
2020 ලනතවසම්බර් මාසලේදී ඩංග්රීසී සංස්කරණය සඳහා වාර්තාව යවා යත.
4) නිර්ලීශ
1) ුටුම්භ සඳහා නිර්ලීශ
1. පවතිපන ඩඩ ප්රමාණය අම ව නාගරික හා අර්ධ නාගරික ලගවරුවල (පර්චස් 40ට අඩු
ලගවරු)ලපතල් බීජ පසළ සිටුවීලමන් ලගවරුවල ි ඩසස් පිරවීම ප්රවර්ධනය, ලගව්තල්ත යතිප ඩතිපරි
ඩඩ රුළ (ලපතල් වගා කිරීලම් මණ්ඩලලේ නිර්ලීශ අණුව) ගස් කෂණ, ලද්කෂණ සහ රුනෂණ
සිටුවීලමන් පරතරය පිරවීලම් හසකියාව පර්ලේිණලයන් හඳුනාලගන යත. ගස්වල පරතරය
පිරවීලම් හසකියාව ගම්පහ ෂණ ගසකින් 39%, ගස් ලද්කකින් 26%, ගස් රුනකින් 4% ද්
ු තණෑගල ෂණ ගසකින් 44%,ගස් ලද්කකින් 30%, ගස් රුනකින් 6% ද් පු්තතලම ෂණ ගසකින්
48%, ගස් ලද්කකින් 30%, ගස් රුනකින් 8%ෂණ ල . ලමය ජාතිපක නිි්පාද්නය වසඩි කිරීමට
උපකාරී ල .
2. ුටුම්භ විසින් අනාගත වගාව සඳහා වඩා්ත කසමතිප විවිධ්තවය.
ලමම අධයයනලේ ෂණ ෂණ ප්රලේද්ය පිළිබඳ ඔවුන්ලේ නිරීෂණිණ සටහන් කරන ලදී. ගම්පහ
DXT 55%, උස වර්ග 41% සහ විවිධ්තවයන් ලද්කටම කසමතිපින 2%කි. ු තණෑගල DXT
56%, උස වර්ග 37% සහ විවිධ්තවයන් ලද්කටම කසමතිපින 6% ද් පු්තතලම DXT 58%, උස
වර්ග 39% සහ විවිධ්තවයන් ලද්කටම කසමතිපින 4% ද් ල .
3. ලපතල් මිලදී ගසනීම සඳහා අධයයන ප්රලීශලේ ජනතාවට මසකට සාමානයලයන්  තපියල්
2100ෂණ වසය කිරීමට සිදුල (ලපතල් ලගඩියක මිල  තපියල් 55කට). ය ශ්රී ලංකාල මසකට
මධය ුටුම්භ ආද්ායමක සාමානය මාසික ඩපසයුලමන් 7%කි. ලපතල් මිල මිලදී ගසනීම සඳහා
මාසික වසය කිරීම, අම පාතය පව්තනා ලපතල් ලගඩියක මිලට සමාම පාතිපකව වසඩි ල .
4. ෂණලි්ර සමීය ෂණිණ ද්්තතවලට අම ව, ලපතල් ගස් ලද්කෂණ (DT ලද්මුහුන් ප්රලේද්ලයන් 100 -120
/ ලගඩි / ගස / වසරකට) 4ලද්ලනුලගන් යු්ත පවුලක වාර්ෂික ලපතල් අවශයතාවය සපුරා ගත
හසකිය. අපලේ සමීය ෂණිණ අධයයනය මගින් අධයයනය කරන ලද් ප්රලීශලේ සාමානය
ුටුම්භයක ප්රමාණය හතරෂණ වන අතර වාර්ෂික ගෘහස්ථ ලපතල් අවශයතාවය ලගඩි 360කට
ආසන්න ප්රමාණයෂණ ලලස නිරීෂණිණය විය. (ලපතල් කිරි ලබා ගසනීම සඳහා බ්ලලන්ඩර් ලහෝ
ගල් යඹ තම් උපකරණ භාවිතා කිරීලමන් ලමම ප්රමාණය අඩු කර ගත හසකිය). ලපතල්
පර්ලේිණ ආයතනලේ පර්ලේිණ ලසතයා ගසනීම්වලට අම ව සාම්ප්රද්ාිනක ලපතල් කිරි
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නිස්සාරණය කිරීලම් ක්රමය ලහ්රුලවන් ගෘහස්ථ ලපතල් අවශයතා වලින් 30%- 40% (ලගඩි
මිලියන 800 කට ආසන්න) අපල්ත යම  යත. ලමම මුද්ල ජාතිපක ලපතල් නිි්පාද්නලයන්
30%කි. බ්ලලන්ඩර් සහ ගල් යඹ තම් උපකරණ භාවිතා කිරීලමන් ලමම ගසටලුව අවම කර ගත
හසකිය.
5. විශ්ලල්ිණයට අම ව ලපතලහතර ලයදීම ලපතල් ලගඩි නිි්පාද්නය සඳහා සසලකිය යුරු බලපෑමෂණ
යතිප කරින. ලපතලහතර භාවිත ලගවරු ලපතලහතර රි ත ලගවරු වලට වඩා ලපතල් නිි්පාද්නය
සාමානයලයන් 9.82 ුණණයකින් වසඩි විය. පාං හ කළමනාකරණය, පුහුණු කිරීම සහ වසඩමුළු
රුළින් පාං හ කළමනාකරණය වසඩිදියුණු කිරීලම් අවශයතාවය හඳුනා ලගන යත.
6. විශ්ලල්ිණයට අම ව, වාර්ෂිකව ලපතල් ලගඩි නිි්පාද්නය සඳහා පළිලබෝධකයන් හා
සරුන්ලගන් සිදුවන බලපෑම් සසලකිය යුරු බව ලසතයා ගන්නා ලදී. අස්වසන්න අලාභය ජාතිපක
නිි්පාද්නලයන් 15%කි.
2) ලපතල් මද් ආශ්රීත කර්මාන්තය සඳහා නිර්ලීශ
1. කර්මාන්තය වසඩි දියුණු කිරීම සඳහා ලයෝජනා


පර්ලේිණ ද්්තත වලට අම ව, ප්රධාන වශලයන් ලපතල් මද් පද්නම්
කරග්ත නිි්පාද්න කර්මාන්තයට ි  නිමසවුම් සඳහා ස්ථාවර මිලෂණ
අවශය ල . ලපතල් පද්නම් කරග්ත නිි්පාද්න කර්මාන්තය රට පුරා
ුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායකිනන්ලේ දිරිගසන්වීම රුළින් ාමීය ය
සංවර්ධනය සඳහා කදිම කර්මාන්තයකි.



අලනු්ත ආසියාම  රටවලට සාලප්ෂණිව ලපතල් කර්මාන්තලේ
ඵලද්ාිනතාව ශ්රී ලංකාල ලබලහවින් අඩු බව අධයයනලයන් ලපන්වා දී
යත. ලමම ගසටලුව මරහරවා ගසනීම සඳහා ලහතඳ කළමනාකරණ
භාවිතයන් අම වර්තනය වීම අවශය ල . ක හා සමානව, උසස්
ප්රමිතීන් පව්තවා ගසනීම සඳහා සසකම්ම් අංශලේ නවීන තාක්ෂණය
පිළිබඳ ද්සම ලම් අවශයතාව අවධාරණය කළහ. ජාතයන්තර
ලවළඳපළවල අවශයතා සපුරාීවලම්දී ලමය ඩතා වසද්ග්ත අංගයකි.

2. ලපතල් මත පද්නම් වූ නිි්පාද්කිනන් විසින් කරන ලද් ප්රධාන ලයෝජනා


ුඩා පරිමාණලේ ලපතල්ලතල් ලමෝල්, ෆාම් ලතල් මිල සමර තරර
කිරීම දුි්කරය. නව තාක්ෂණය හා යන්ලරෝපකරණ හඳුන්වා දීලමන්
ඔවුන්ට ෆාම් ලතල් මිල සමර තරර කළ හසකිය.
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නිි්පාද්න කාර්යෂණිමතාව ඩහළ නසංවීම සඳහා ලපතල් ලමෝල්වලට
නව යන්ලරෝපකරණ අවශය බව ලඩසිලෂණටඩ් ලපතල් ලමෝල්
ි මික තවන් අවධාරණය කළහ. අන්තර්ජාතිපක ලවලළඳලපතළ රුළ
නව අගය කරු කළ නිි්පාද්න සඳහා යතිප අවස්ථාවන් වර්ධනය
වීම්ත සමර ලපතල් සහ ි  අගය කරු කළ නිි්පාද්න සඳහා යතිප
ඩල්ලුම වසඩි ල . රට රුළ තාක්ෂක ක සංවර්ධනය හා තාක්ෂක ක
වයාප්තිපය අතර සසලකිය යුරු පරතරයෂණ යත. පර්ලේිණ මගින්
ජනනය කරන ලද් තාෂණිණයන් පාර්ශ්වක තවන් ලවත වයාප්තිප
ක්රමල ද්ය වසඩි දියුණු කිරීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීම, ලවළඳපළ
පර්ලේිණ, සහ ලවළඳ ප්රද්ර්ශන යනාදිය රුළින් නව ලවළඳපළ
හඳුනා ගසනීම වසද්ග්ත ල .
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06
භූලගෝල විද්යා ලතතරරු ත තාෂණික ක කකකය
1. නිි්පාද්කිනන්, විුණුම්ක තවන් සහ පාරිලභෝගිකිනන් අතර ලවළඳපළ සම්බන්ධතාවයෂණ යතිප
කිරීම සඳහා මෘදුකාංගයෂණ වසඩිදියුණු කිරීම
පර්ලේිණ කණ්ඩායම :

මූලය ප්රභවය:

ච්. ම්.ලේ.ලෂණ ලහ්ර්ත මහතා
සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
බී.පුලස්තිප මහතා
මෘදුකාංග ඩංජිලන් ත
(නවීන තාෂණිණය පිළිබඳ ආතර් සී ෂණලාෂණ මධයස්ථානය
කකාබීධ අරමුද්ල

මෘදුකාංගලේ නම :

ම්පිරි ලපතළ

විියපථය සහ අරමුණු
ලමම වයාපෘතිපලේ අරමුණ වන්ලන් කෘෂිකාර්මික නිි්පාද්න ලවළඳලපතලළ් සසපයුම්ක තවන් සහ
පාරිලභෝගිකිනන් අතර සහායක ලස්වා ( ළවළු, පලරු ත, බීජ සහ පසළෑටි, ආයුර්ල ද් නිි්පාද්න,
කාබනික ලපතලහතර, ධීවර, යන්ලරෝපකරණ ලස්වා ආදිය අතර සම්බන්ධතාවෂණ යතිප කිරීම සහ ක
රුළින් සමස්ත සසපයුම් ද්ාමය කම ල දිකාවෂණ මතට ලගන කමය. ලයෝජිත ක්රමය මඟින්
කෘෂිකාර්මික නිි්පාද්න ලවළඳලපතළ ක්රියාවලිලේ කාර්යෂණිමතාව වසඩි කරන අතර නාස්තිපය අවම
ලකලර්.
ලමම වයාපෘතිපලේ විියපථය නම් අතරමසදියන් සංඛ්යාව අඩු කිරීලමන් සමස්ත කෘෂිකාර්මික සසපයුම්
ද්ාමයම කම ල දිකාවෂණ ලවත ලගන කම සඳහා පරිපාලක ලමතඩියුලය සමර පරිීලලක ි තකාමීය 
ජංගම ලයදුමෂණ සි ත ද්්තත සමුද්ායෂණ සසලම්ම් කිරීම, තසනීම සහ ක්රියා්තමක කිරීම ය. මෘදුකාංගය
පරිීලලනය කරන්නන්හට ද්්තත සහ ලතතරරු ත යාව්තකාීවන කිරීම, සසකසීම, කළමනාකරණය කිරීම
සහ බසීවම සඳහා අද්ාළ පුීගලිනන්ට ප්රල ශ වීමට අවසර ලද්ම  යත.
ලයෝජිත අයදුම්පල්ත අඩංුණ වම ලේ,
 සසපයුම්ක තවන් ලියාපදිංචි කිරීම
 දිස්ත්රිෂණක වශලයන් සසපයුම්ක තවන් ලසතයා ගසනීමට පහම්කම
 දිස්ත්රිෂණක වශලයන් ගම ලද්ම ක තවන් ලසතයා ගසනීමට පහම්කම
 සසපයුම්ක ත සහ පාරිලභෝගික ලශ්ර්ක ගත කිරීලම් පීධතිපය
 සිංහල මාධයලයන් පීධතිපය සහ ලද්මළ සහ ඩංග්රීසි භාිාවට පරිවර්තනය කිරීමට පහම්කම්
සසලසීම
 චසට් කිරීමට සහ ලවළඳ ද්සන්වීම් ගසන අද්හස් ද්සෂණවීමට පහම්කම්
 ලියාපදිංචි පරිීලලකිනන්ට පරිීලලක ගිණුම් විස්තර පරීක්ෂා කිරීමට සහ විස්තර ලවනස් කිරීමට
සහ ඩව්ත කිරීමට පහම්කම්
 පාලකට ලවළඳද්සන්වීම් අම මත කිරීලම් සහ විමර්ශනය කිරීලම් හසකියාව
 පසරක  ද්්තත තබා ගසනීලම් පහම්කම
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සංඛ්යාන හා ද්්තත සසකම්ම් අංශය
ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණුකිරීලම් ආයතනලේ අරමුණු අම ව කෘෂි අංශලේ
ලතතරරු ත රැස්කිරීම, කවා යාව්තකාීවන කිරීම, විශ්ලල්ිණය සහ ලබද්ා හසරීම සඳහා ගන්නා ලද් කකාබීධ
උ්තසාහයෂණ අම ව සංඛ්යාන හා ද්්තත සසකම්ම් අංශය ස්ථාපනය කර යත. ලමම අංශය, ආයතනය විසින් කරම 
ලබන සමාජ - ආර්ථික සමීය ෂණිණවල ද්්තත ගබඩා කිරීම සහ විශ්ලල්ිණයට අමතරව ආයතනලේ අිමමතාර්ථ
ලවම ලවන් පහත සඳහන් ඩලෂණකයන් සපුරා ගසනීම සඳහා සහාය වම  යත.




කෘෂිකාර්මික ලතතරරු ත කළමනාකරණය පිළිබඳ විශිි්ටතම ජාතිපක මධයස්ථානයෂණ වීම.
සංඛ්යාලල්ඛ්න හා ලතතරරු ත තාක්ෂණ ලයදීම රුළින් පර්ලේිණ හා පුහුණු කටයුරුවල
ුණණා්තමකභාවය ඩහළ නසංවීම සඳහා ක්රියාකරන ප්රධාන අංශයෂණ වීම
ව්තමන් ලතතරරු ත හා සන්නිල ද්න තාක්ෂණ ලමවලම් හා තාක්ෂණ ලයතද්ා ගනිමින් ස්වයං්රීය
ලතතරරු ත සසකම්ම් පීධතිප වසඩි දියුණු කිරීම

ලමම අංශය ද්්තත සංවර්ධන හා ද්්තත සසකම්ම් ලලස කකක ලද්කකින් සමන්විත ය. පම් කාීවනව, පරිගණක
සහ පරිගණක ජාලකරණ යටිතල පහම්කම් සසපම්ම සඳහා පරිගණක තාෂණිණ කකකයෂණ ද් ස්ථාපනය කරන
ලදි.

ද්්තත සංවර්ධන අංශය
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට අද්ාළ ෂණලි්රවල ලතතරරු ත ෂණරැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම සහ ලස්වා සසපම්ලම්
නිලයෝජිත ආයතනයෂණ ලලස කෘෂිකාර්මික ද්්තත බසංුව, ද්්තත සංවර්ධන කකකය රුළ ස්ථාපිත කර යත. ය
විලශ්ිලයන් සසලම්ම් කර ය්තල්ත රජලේ නිලධාරීන්, ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්කිනන්, පර්ලේිකිනන් සහ ලවන්ත
උනන්දුවෂණ ද්ෂණවන පාර්ශ්වයන් සඳහා පුළුල් සංඛ්යාලල්ඛ්න මූලාශ්රයක කාර්යභාරය ඩටු කිරීම සහ ලතතරරු ත
ප්රලයෝජනව්ත ආකාරයකින් ලබද්ා හසරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ය.
ද්්තත බසංුව ද්්තත ආකාර ලද්කකින් සමන්විත ල . ක සංවර්ධන ද්ර්ශක සහ සමීය ෂණිණ ලල්ඛ්නාගාරය
වශලයනි. සංවර්ධන ද්ර්ශක යම  විවිධ ලෂණිණ මත රාජය ආයතනවලින් කරු කරන ලද් ීවිතීිනක
සංඛ්යාලල්ඛ්න වන අතර සමීය ක්ෂණ ලල්ඛ්නාගාරය මඟින් ආයතනය විසින් කරන ලද් ෂණලි්ර සමීය ක්ෂණ රුළින්
ජනනය කරන ලද් මූලික ද්්තත යරුළ්ත ල . ද්්තත බසංුව උපලීශන, පරිීලලක සහ සසපයුම් අධයාපනය,
පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ පුහුණුව සහ ලතතරරු ත ලබා ගසනීම සහ සසකසීම සඳහා සහාය වීම සඳහා ද්සම ව්ත
කිරීලම් ලස්වාවෂණ ද් සපයින.
ලමම අංශය පිි ටුවීලම්දී කෘෂිකර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය, වන වගාව සහ කර්මාන්ත යන ෂණලි්ර සඳහා
විභවතාවෂණ සි ත ෂණලි්ර වුවද් කෘෂිකාර්මික අංශය පිළිබඳ ලතතරරු ත සඳහා ප්රමුඛ්තාවය ලද්ම  ලසබීය.
කෘෂිකාර්මික අංශය යටල්ත කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනලේ විවිධ පසතිපකඩයන් සහ ලගතවිපළ ුටුම්භයන්ලේ ජීවන
ත්තවයන් පිළිබඳ සවිස්තරා්තමක ආවරණයෂණ සිදු කළ හසකි බව සලකා බලන ලදී. ලම් අම ව ද්ර්ශක 1800 ෂණ
පමණ සඳහා මාසිකව, කන්නමය වශලයන් සහ වාර්ෂිකව කරු ලකලරන ලතතරරු ත ප්රමාණය ජනගහනය,
රැකියා, ඩඩම් පරිහරණය, ඩඩම් ජනාවාස, ලපතලහතර, නිි්පාද්න පිරිවසය, අලලවිකරණය යනාදී පුළුල්
පරාසයන්ට වසලට්.
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ප්රධාන ලබෝග කණ්ඩායම් 11 යටල්ත, නම්. ධානය වර්ග, ළවළු, පලරු ත, අල මුල්, ප හ සම්ප්ත, කාර්මික
ලභෝග, ුළු බඩු, රනිල ුලයට අය්ත ලබෝග, ලතල් බීජ, වසවිලි සහ ලවන්ත ලභෝග පිළිබඳව ලතතරරු ත ලබා ගත
හසකිය. ද්සනට, ලමම මධයස්ථානය 1950 ගණන්වල සිට අතිපන් සහ පරිගණක ගත ආකාරලයන් ගබඩා කර යතිප
වාර්තා මිලියන 2.8කින් සමන්විත ල . ක අම ව, මහ බසංුව, ලර්ුණ ලද්පාර්තලම්න්රුව, ජන හා සංඛ්යාලල්ඛ්න
ලද්පාර්තලම්න්රුව, කෘෂිකර්ම ලද්පාර්තලම්න්රුව සහ අප ආයතනලේ අලලවි හා ආහාර ප්රතිපප්තතිප අංශය වසනි
විවිධ ප්රභවයන්ලගන් කරු කරන ලද් දිස්ත්රිෂණ වශලයන් ද්්තත යරුළ්ත ද්්තත ගබඩාවෂණ ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව
ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනලේ ලතතරරු ත මධයස්ථානය විසින් පව්තවා ලගන යම 
ලබින.
ද්්තත සමුද්ායන් රුළ ලතතරරු ත ලබා ගසනීම සඳහා අංශය රුළ ස්වයං්රීය පීධතිපයෂණ ක්රියා්තමක කර යත. තවද්,
ද්සඩි ඩල්ලුමෂණ යතිප සමහර ලතතරරු ත ලවබ් අඩවිලේ ගබඩා කර යත. කෘෂිකාර්මික ලතතරරු ත ලබා ගසනීම
සඳහා බාි ර හා අභයන්තර පරිීලලකිනන්ට සෘජුවම සංඛ්යාන හා ද්්තත සසකම්ම් අංශය හා සම්බන්ධ විය හසකිය.
ඩහත සංවිධාන විසින් ප්රකාශයට ප්ත කරන ලද් ලවබ් අඩවි සහ ලපළ ලපත්ත වලින් ද්්තත කරු කිරීම සිදු කරන
ලදී. ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනලයි  අලලවි හා ආහාර
ප්රතිපප්තතිප අංශලයන් ආහාර ලවළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන් කරු කරන ලදී.
වර්ිය රුළ පහත සඳහන් ලතතරරු ත රැස් කරන ලදි.
 ආනයන – 2018
 අපනයන – 2019
 නිි්පාද්ක මිල – 2019
 ප හසම්ප්ත ද්්තත -2015-2019
 බිම් ප්රමාණය - 2018-2019
 නිි්පාද්නය - 2019
 අස්වසීදූ බිම් ප්රමාණය – 2019
පරිගණකගත ද්්තත සමුද්ාය වර්ිය රුළ පහත ද්සෂණලවන ද්ර්ශක සමර යාව්තකාීවන කරන ලදී.
 වී පිළිබඳ සංඛ්යාලල්ඛ්න – බිම් ප්රමාණය හා නිි්පාද්නය -2020
 නිි්පාද්ක මිල – 2019
 සිල්ලර මිල - 2019
 යල හා මහ කන්නයන්ි  බිම් ප්රමාණය හා නිි්පාද්නය සහ 2019 වර්ිලේ සමස්තය
 අස්වසීදු බිම් ප්රමාණය -2018, 2019
ඩහත ද්ර්ශකයන්ට අය්ත වාර්තා 72,904ෂණ සමර ද්්තත සමුද්ාය යාව්ත කාීවන කරන ලදී.

ඩල්ලුම මත ද්්තත සසපම්ම
කෘෂිකාර්මික ලතතරරු ත සඳහා ඩල්ීවම් 80ෂණ අභයන්තර හා බාි ර භාවිතා කරන්නන්ලගන් කරන ලදී. 62ෂණ
අභයන්තර වූ අතර 18ෂණ බාි ර ඩල්ීවම් විය.

ද්්තත රැස් කිරීම සඳහා පරිීලලනය කළ ලපත්ත
1. ආර්ථික හා සමාජ විද්යා්තමක ද්්තත - මහ බසංුව 2019
2. ජන හා සංඛ්යාලල්ඛ්න ලද්පාර්තලම්න්රුල සංඛ්යාන සාරාංශය -2019
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08
පුස්තකාලය

පුස්තකාලලේ ප්රධාන පරමාර්ථය වන්ලන් ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම්
ආයතනලේ පර්ලේිණ කාර්ය මණ්ඩලලේ සහ අලනු්ත උනන්දුවෂණ ද්ෂණවන පුීගලිනන්ලේ සහ සංවිධානවල
ප්රලයෝජනය සඳහා කෘෂිකාර්මික අංශයට අද්ාළ ලතතරරු ත ෂණරැස් කිරීම, ලගතම  කිරීම සහ ලතතරරු ත අවශයතා
සසපම්ම ල . වර්ිය රුළ කාර්ය මණ්ඩලලේ විමර්ශන අවශයතා ලවම ලවන් න්ථ 258ෂණ, ද් විමර්ශන කෘතිප
16ෂණ සහ වාර ප්රකාශන 18ෂණ ද් නිු්ත කර තිපලබ්. වර්ිය රුළ පුස්තකාලයට පසමික  බාි ර පාඨකිනන්ලේ
සංඛ්යාව 105කි.
ලපත්ත,සරරා සහ වාර ප්රකාශන අ්තප්ත කර ගසනීම
ලකතවිඩ් 19 වසංගතය ලහ්රුලවන් ලමම වර්ිය රුළ පුස්තකාලය මාස කිි පයෂණ තිපස්ලස් වසා ද්මා තිපබූ අතර
නව ලපත්ත සහ සරරා මිලදී ලගන ලනතමසත.
වර්ිය රුළදී පුස්තකාලයට පරිතයාග වශලයන් ලපත්ත 32ෂණ සහ විවිධ කලාපවල සරරා සරරා 53ෂණ ලසබුක .
පුස්තකාල ලස්වා
පර්ලේිණ කාර්ය මණ්ඩලලේ සහ බාි ර පාඨක ඩල්ීවම් පරිදි ලතතරරු ත සහ ප්රලල්ඛ්න ලස්වාවන් වන සාි තය
ගල ිණය, විමර්ශන ලස්වා, කාීවන ලතතරරු ත පිළිබඳ ද්සම ව්ත කිරීම් සහ ඡායා පිටප්ත ලස්වාවන් සපයන ලදී.
පුස්තකාලය රුළ නවීන විනෆින පහම්කම ලබා ගසනීම්ත සමර අන්තර්ජාල පාද්ක ලතතරරු ත පහම්කම් සඳහා වූ
ප්රල ශය පර්ලේිණ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා තව දුරට්ත පුළුල් කරන ලදී. පර්ලේිණ කාර්ය මණ්ඩලය සහ
බාි ර පාඨකිනන් සඳහා විවිධ විියන් යටල්ත පව්තවාලගන යන පුව්තප්ත ලිපි කරුව ෂණික ක විමර්ශනය
සඳහා අඛ්ණ්ඩ අම ක්රමිකගත ලකතට යත.
අන්තර් පුස්තකාල සහලයෝගීතාවය (ILC)
යම්කිසි පුස්තකාල ද්රවයයෂණ අප පුස්තකාලලේ ලහෝ ලවන්ත විලශ්ි පුස්තකාලයක ලනතමසතිප විට අන්තර්
පුස්තකාල සහලයෝගීතා ක්රමය මඟින් පුස්තකාල ද්රවය හුවමා ත කර ගසනීලම් පහම්කම අප පුස්තකාලය සරුව
පවතී. ය ආයතනික මට්ටමින් සිදු විය යුරු අතර අන්තර් පුස්තකාල සහලයෝගීතාව සඳහා ඩල්ලුම් කරන
පුස්තකාල මුලින්ම කරතාවයකට නීතිප පීධතිපයකට යට්තව අ්තසන් ලකතට පුස්තකාල ද්රවයය හුවමා ත කර
ගත හසක. තවද්, අපලේ පර්ලේිණ අවශයතාවයන් සඳහා විද්යු්ත ලිපි මඟින් විශ්වවිද්යාල අතර ලියකියවිලි
හුවමා ත කර ගසනීම ද් සිදු කරම  ලබින.
2020 වර්ිලේ ජාතිපක කකාබීධ ම්චිය යාව්ත කාීවන කිරීම සඳහා න්ථ විද්යා්තමක මූලාශ්ර පුස්තකාල හා
ප්රලල්ඛ්න ලස්වා මණ්ඩලය ලවත පුස්තකාල ද්්තත ගබඩාව රුළින් සපයන ලදී.
ආයතන ප්රකාශන සංඛ්යාකගතකරණය (Digitization of Institute Publication)
ජාතිපක විද්යා පද්නම මඟින් ආරම්භ කරන ලද් ආයතන ප්රකාශන සංඛ්යාංකකරණය වයාපෘතිපය මගින් අප
ආයතනලේ ප්රකාශන සංඛ්යාංකකරණය කර යතිප අතර (http://harti.nsf.ac.lk/) මඟින් ක සඳහා ප්රල ශ විය
හසකිය.
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ලමම වයාපෘතිපලේ මූලික අරමුණ වන්ලන් ආයතනික විද්යු්ත ප්රකාශන කරුවෂණ පව්තවාලගන යාම හා
මාර්ගගත ප්රල ශය මගින් ඩෂණමනින් ප්රකාශනවල යරුළ්ත ලතතරරු ත ලබා ගසනීලම් පහම්කම් සසලසීමින.
ආයතන
ප්රකාශන

වාර ප්රකාශන

පර්ලේිණ
වාර්තා

කරු නාමය

වර්ිය රුළ
භාවිතා කළ පිරිස
90
50
46
80

වාර්ෂික වාර්තා (සිංහල
වාර්ෂික වාර්තා (ද්මිළ
පන්ත
Sri Lanka Journal of Agrarian
Studies
ලගතවි කටයුරු අධයයනය
ලගතවි ජනතා
ලගතවි ජනතාව
පර්ලේිණ වාර්තා (සිංහල

130
90
120
132

පර්ලේිණ වාර්තා (ලද්මළ

120

රට
ජපානය
ශ්රී ලංකාව
යමරිකාව
ජර්මනිය
 තසියාව
ප්රංශය
ද්ුණු ලකතරියාව
අිනවරි ලකෝස්ට්
යුලරෝපා සංගමය
නස්ලේලියාව
ඩන්දියාව
ඩතාලිය
ෂණස්ත රාජධානිය
චීනය
ෂණස්ත අරාබි මීය ර් රාජයය
ස්විස්ටර්ලන්තය
පිලිපීනය

භාවිතා කළ පිරිස
275
658
198
68
121
47
32
12
22
19
60
9
11
20
5
10
12

පුස්තකාල ප්රවර්ධන වසඩසටහන්
පුස්තකාලය ප්රවර්ධන අ්ත පත්රිකාවෂණ විශ්වවිද්යාල සිම්න් සහ බාි රින් පසමිලණන පාඨකිනන් අතර ලබද්ා හරිම  ලසල බ්බුක .
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09
ප්රකාශන කකකය
ප්රකාශන කකකය, අංශ ප්රධාන,
පීධතිප කකකය

සංඛ්යාන හා ද්්තත සසකම්ම්

ප්රකාශන

පුස්තකාල හා භූවිද්යා ලතතරරු ත

යටල්ත ක්රියා්තමක ල . පර්ලේිණ වාර්තා, කාීවන වාර්තා,

සරරා, පුව්ත හම්න්,

විවරක කා, අ්තලපත්ත , අ්ත පත්රිකා සහ අලනු්ත ප්රකාශන භාිා ත්රි්තවලයන් ම සංස්කරණය ලකතට ප්රකාශයට
ප්ත කිරීම සිදු ලකලරන්ලන් ලමම කකකලයනි.

ලමන් ම,

අද්ාළ විද්යු්ත වසඩසටහන් සසකසීම හා

සම්බන්ධීකරණය සිදු ල .
ලමම වසර රුළ පර්ලේිණ වාර්තා 11ෂණ සිංහල හා ඩංග්රීසි භාිාලවන් ප්රකාශයට ප්ත කර තිපලබ්. ට අද්ාළ
විස්තර පහත ද්සෂණ ල .
පර්ලේිණ වාර්තා
1. ඌව සහ නසලගනි ර වනජීවි කලාප ආශ්රිත මිනිස් වනස්ත්තව ගසටුලමි  ස්වභාවය, ත්ත්තවය සහ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ව්තමන් ප්රවණතා
An assessment of ‘’ women farmer’s organizations and empowerment needs
Access to and utilizations of Microfinance by Rural Poor in Uva Province
Possibilities to Minimize Pesticide Usage in Sri Lanka Paddy Cultivation : An Emphasis on Risk
Management
Potential of Promoting Rainwater As a Source of Safe Water for Consumption in North Central
Province of Sri Lanka
Importance of Indigenous Knowledge for food Security : In relation to paddy cultivation
Consumer Buying Behavior and Preference for Liquid and Powdered Milk
Government intervention in paddy Marketing : Issues in purchasing and post stock
Management
Export Market for Organic Food : Present Status , constraints and Future scope
Ban on Polythene Bags and Lunch Sheets in Sri Lanka : Impact, Challenges and Alternatives
Good Agricultural Practices (GAP) In Sri Lanka : Status, Challenges and Policy Interventions

ලමයට අමතරව, 2019 වර්ිය රුළ පහත සඳහන් වාර ප්රකාශනයන් නිු්ත කරන ලදී.
1. ලගතවි ජනතා (සිංහල 22 ලවළුම 01 වසනි කලාපය 2020
2. ලගතවි ජනතා (සිංහල 22 ලවළුම 02 වසනි කලාපය 2020
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3. ලගතවි ජනතා (සිංහල 22 ලවළුම 03 වසනි කලාපය 2020
4. ලගතවි ජනතා (සිංහල 22ලවළුම 04 වසනි කලාපය 2020
5. ලගතවිකටයුරු පුව්ත හම්න, 43 ලවළුම, 2019 සි වන කලාපය
6. ලගතවිකටයුරු පුව්ත හම්න, 44 ලවළුම, 2020 පළමු හා ලද්වන කලාපය (ලවබ් අඩවියට උඩුගත කර
යත.
වර්ිය රුළ ජාතිපක පුව්තප්ත සද්හා සම්පාද්නය කළ ලිපි

ලිපිය

පුව්තපත

දිනය

1

සහල් ළවළු මිල ගසන අනාවසකියෂණ

දිනමිණ

2020 ජනවාරි 07

2

Reviving the Granary of the East

Daily news

ලපබරවාරි 2020 19

3

COVID-19 and its impact on food supply chains

Daily News

මසින 2020 28

4

කෘෂි ඩඩලමන් වසඩි ඵලද්ාිනතාවකට
කකාබීධකරණය
යල කන්නලේ වීවලට ලහතඳ කලෂණ

5
6
7

8
9

ඩඩම් දිනමිණ

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනලේ පර්ලේිණ සහ සංවර්ධන
ආලයෝජන
37th Death Anniversary of Hector Kobbekaduwa
tomorrow:
He was the Farmers’ Friend
World Food day tommororw - Food Safety a
major concern in national Food security
වවමුලකතලරෝනා ...ලපෝිණය ලවමු තිපරසරව ...
...වසංගතය හමුල

2020 ජූලි10

අ තණ

2020අලගෝස්රු10

දිනමිණ

2020අලගෝස්රු05

Daily News

2020 September 17

Daily News

2020 October 15

දිවිනන

2020ඔෂණලතතම්බර්
19

10 Highlights

from
Hector
Kobbekaduwa Daily News
commemoration lecture:
His vision, a link to Vistas of Prosperity and
Splendour
The Island
11 Restaging Z-Score Debacle

2020October 20

12 Strategies towards self-sufficiency in milk

2020December 02

Daily News

2020November 13
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10
ලවන්ත ක්රියාකාරකම්
පර්ලේිණ පත්රිකා ඩදිරිප්ත කිරීම්
පර්ලේිණ නිලධාරී ඩී. ම්.ක.සී දිසානායක මහතා 2020 ලපබරවාරි 14 දින  තහුණු විශ්ව විද්යාලය විසින්
සංවිධානය කරන ලද් සමුළුව සඳහා පහත සඳහන් මාතෘකා රුනට අද්ාළව පර්ලේිණ පත්රිකා ඩදිරිප්ත කලළ්ය.
i.
ii.

iii.

ශ්රී ලංකාල අම්පාර සහ ලමතනරාගල දිස්ත්රිෂණකවල ප්රධාන ධානය වගා කරන ලගතවි ප්රජාවන් අතර
වනජීවී ගසටුලම් ස්වභාවය සහ විශාල්තවලේ ස්වභාවය සහ යට මුහුණ ලද්න ආකාරය
කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ලතතරරු ත හා සන්නිල ද්න තාක්ෂණය (Information and
Communication Technology - ICT) භාවිතය පිළිබඳ ලගතවියාලේ අවලබෝධය: ශ්රී ලංකාල
ප්රධාන අර්තාපල් වගා කරන ප්රලීශවලින් සාෂණෂි
ලංකාල වී වල පළිලබෝධ සහ ලරෝග කළමනාකරණය සඳහා ජංගම දුරකථන පද්නම් කරග්ත
ලතතරරු ත පීධතිපය

ප්රකාශන (වාර ප්රකාශ ලිපි
1. ශ්රී ලංකාල වයඹ විශ්වවිද්යාලලේ කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණ පීඨය විසින් පළ කරම  ලබන
ශ්රී ලංකා වයවහාරික ආර්ථික විද්යාව සහ වයාපාර පිළිබඳ ශාස්ත්රීය සංහය සඳහා ලජයි්ඨ
පර්ලේිණ නිලධාරිනි  තවිනි විද්ානපතිපරණ මහ්තමිය ඩදිරිප්ත කළ "අන්නාසි වල වටිනාකම්
ද්ාම විශ්ලල්ිණය: ශ්රී ලංකාල ගම්පහ දිස්ත්රිෂණකලයන් සාක්ෂි" ලිපිය පළ විය.
2. පර්ලේිණ නිලධාරී අින.වී. ු තප්පු මහතා විසින් වයවහාරික ආර්ථික විද්යාව සහ වයාපාර, 4
(1), 33-44 2020 මසින කලාපය සඳහා, ‘විචලය රාජය හා ලපෞීගලික හවුල්කාරි්තවයන් (PPP
රුළින් ලංකාල ුණණා්තමක බීජ අර්තාපල් නිි්පාද්නය ශෂණතිපම්ත කිරීම’ යන මාතෘකාව
යටල්ත ලිපියෂණ ප්රකාශයට ප්ත කරන ලදී.
3. පර්ලේිණ නිලධාරී අින.වී. ු තප්පු මහතා වයවහාරික ආර්ථික විද්යාව සහ වයාපාරය 4 (1),
60-70 විසින් 2020 මසින කලාපය සඳහා ‘වී ලගතවීන් විසින් අලලවි නාලිකා ල්තරීම සහ
ලංකාල රාජය හා ලපෞීගලික අලලවි නාලිකාවලට සම්බන්ධ වීම’ යන මාතෘකාලවන් යු්ත
ලිපියෂණ පළ කලළ්ය.
4. ‘තහනම් කරන ලද් ලපතලිතීන් බෑේ සහ ලන්ච් ෂීට් සඳහා විකල්ප විකල්ප අධයයනය සහ
ලවළඳලපතලළි  පවතිපන ලපතලිතීන් බෑේ සහ ලන්ච් ෂීට්වල ස්වභාවය පිළිබඳ අධයයනයෂණ’
යන මාතෘකාලවන් යු්ත ලිපියෂණ පර්ලේිණ නිලධාරී අින.වී. ු තප්පු මහතා විසින් ශ්රී ලංකා
ආර්ථික පර්ලේිණ ශාස්ත්රීය සංහලේ (7 (2) ), 25-45, 18 සසප්තසම්බර් 2020 දින පළ
කලළ්ය.
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5. පර්ලේිණ නිලධාරී අින.වී. ු තප්පු මහතා විසින් මුලතිප දිස්ත්රිෂණකලේ, රටකජු අගය ද්ාමලේ
යාන්රණය සහ අවස්ථා යන මාතෘකාව යටල්ත ශ්රී ලංකා ආර්ථික පර්ලේිණ ශාස්ත්රීය
සංහලේ 8 (1), 79-100 2020 ලද්සසම්බර් 31 කලාපලේ ප්රකාශයට ප්ත කරන ලදී.
6. ‘තහනම් කරන ලද් ලපතලිතීන් බෑේ සහ ලන්ච් ෂීට් සඳහා විකල්ප විකල්ප අධයයනය සහ
ලවළඳලපතලළි  පවතිපන ලපතලිතීන් බෑේ සහ ලන්ච් ෂීට්වල ස්වභාවය පිළිබඳ අධයයනයෂණ’
යන මාතෘකාලවන් යු්ත ලිපියෂණ පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ශ්රී
ලංකා ආර්ථික පර්ලේිණ ශාස්ත්රීය සංහලේ (7 (2) ), 25-45, 18,
DOI: 10.4038/sljer.v7i2.113 සසප්තසම්බර් 2020 දින පළ කලළ්ය.
7. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරීන් වන ටී.පී මූණවීරලේ සහ ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර සහ
පර්ලේිණ නිලධාරිනී න්. ම් ඩයස් විසින් ‘පාරිසරික නායක්තවලේ සංකල්පය: ලංකාල
බලංලගතඩ මහ නගර සභාල ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සිීධිය’ පිළිබඳව පර්ලේිණ
පත්රිකාවෂණ පාරිසරික සහ පාං හ විද්යා ශාස්ත්රීය සංහලයි  (LUPINE Publishers. ISSN:
2641-6794, on October 02 2020., DOI: 10.32474/ OAJESS.2020.05.000225.
Link:https://lupinepublishers.com/environmental-soilsciencejournal/pdf/OAJESS.MS.ID. 000225.pdf පළ කළහ.
8. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරීන් වන

ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර සහ ජී.ජී.ද්

ල්.ඩබ්.

සමරසිංහ විසින් ‘ලගතවීන්ට බලපාන සාධක, ආරක්ෂිත කෘෂිකර්මාන්තය අම ගමනය කිරීම:
වියළි කලාපලේ ළවළු ලගතවීන් පිළිබඳ සිීධියෂණ’ පිළිබඳව පර්ලේිණ පත්රිකාවෂණ Access
Journal of Current Investigations in Agriculture and Current Research, LUPINE
Publishers.
ISSN:
2637-4676
on
September
09
2020.,
DOI:
10.32474/CIACR.2020.08.000300. Link: https://lupinepublishers.com/agriculturejournal/pdf/CIACR.MS.ID.000300.pdf ි  පළ කළහ.
9. ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලලේ කෘෂිවයාපාර කළමනාකරණ පීඨය විසින් පළ කරම  ලබන ශ්රී
ලංකා වයවහාරික ආර්ථික විද්යාව සහ වයාපාර පිළිබඳ ශාස්ත්රීය සංහය සඳහා පර්ලේිණ
නිලධාරී ඩබ්.ක. න් විලේසූරිය සහ පිරිස විසින් ‘ශ්රී ලංකාල වී ලගතවීන්ලේ ලපතදු හා
ලපෞීගලික අලලවි නාලිකා සඳහා සබසඳි  තචික්තවයන්’, නමින් ලිපියෂණ පළ කර තිපලබ්.
ප්රකාශන (පුව්තප්ත ලිපි
1. ‘කෘෂිකර්මාන්තයට පණ දිය හසෂණලෂණ ලකලස් ද්?’- මසිනන් 2020 ජනවාරි 08 (පිටුව 08
විදුසර පුව්තපත සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ලිපියෂණ
ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්. http://www.vidusara.com/2020/01/08/viduindex.htm)
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2. ‘රාජයය ලස්වයට අනු්ත සංකල්පයෂණ...’- නමින් 2020 ජනවාරි 14 දිවිනන පුව්තපතට ලිපියෂණ
පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින්
ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
(http://divaina.com/daily/index.php/visheshanga3/37935-2020-01-12-15-41-32)

3. ‘Reviving the Granary of the East’ යන ීලර්ිලයන් ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ඩබ්.ක. න්
විලේසූරිය මහතා විසින් 2020 ලපබරවාරී 19 ලඩ්ීවනිවුස් පුව්තපතට ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර
තිපලබ්.
4. ‘මිි මවට ජීවය ලද්න කලඩතලාන’- මසිනන් 2020 ලපබරවාරි 19 දින (පිටුව 06 විදුසර පුව්තපත

සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
(http://www.vidusara.com/ 2020/02/19/viduindex.htm)
5. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනි  තවිනි විද්ානපතිපරණ මහ්තමිය විසින් 2020 මසින 28 ලඩ්ලි
නිවුස් පුව්තපතට “COVID-19 and Its Impact on Food Supply Chains”

ීලර්ිලයන්

ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
6. පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් 2020 ලද්සසම්බර් 28 සිලලෝන් ටුලඩ්
පුව්තපතට ‘Growing a Nutty Home, Concept to Hamper Coconut Imports’ ීලර්ිලයන්
ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්. https://uploads.ceylontoday.lk/epapers/files/CT-1-16-2020-12-28CT.pdf

7. ‘ශ්රී ලංකාල ලපතල් ආශ්රිත කර්මාන්ත හා ි  සසකසස්ම’ මසිනන් ලිපියෂණ පර්ලේිණ නිලධාරී
අින.වී ු තප්පු මහතා විසින් 2020 ජූලි 08 විදුසර පුව්තපත සඳහා ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
8. ‘ආහාර ම්රෂණෂිතතාවයට අතීතලයන් පාඩමෂණ...’ මසිනන් 2020 මාර්රු 11 (පිටුව 08 විදුසර
පුව්තපත සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර
තිපලබ්. http://www.vidusara.com/2020/03/11/viduindex.htm
9. ලකතලරෝනා හමුල ‘බලව්තරු ලකතර ලවන ලකතට’ ලංකාව ලම් තරම්ව්ත ලබ් තලණ් ලකතලහතමද් ?ීලර්ිලයන් පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් 2020 මාර්රු 25 වන දින
ලංකා
ලප්රස් ප්රවෘ්තතිප ලවබ් අඩවියට ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
https://lankaepress.com/2020/03/25/%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%bb%e0%b7%9d%e
0%b6%b1%e0%b7%8f-%e0%b7%84%
e0%b6%b8%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b7%9a%e0%b6%b6%e0%b6%bd%e0%b7%80% e0%b6%ad%e0%b7%8a%e0%b6%ad%e0%b7%94%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%bb/

10. ‘ලසතබාද්හලම් පක විඩය නිවසරදිව වටහා ගනිමුද්…?’ මසිනන් 2020 මසින 13 (පිටුව 09 විදුසර
පුව්තපත සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර
තිපලබ්. http://www.vidusara.com/2020/05/13/viduindex.htm
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11. ‘ලසතබාද්හම හා බසඳුණු ලපෞරාක ක ලගතවිතසන…’ - මසිනන් 2020 ජුනි 24 (පිටුව 12 විදුසර
පුව්තපත සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර
තිපලබ්. http://www.vidusara.com/2020/06/24/viduindex.htm
12. ‘ජීවිත ම්වප්ත කරවන ලීීලය සහලල් ුණණ ම්වඳ...' මසිනන් 2020 ඔෂණලතතම්බර් (පිටුව 10 විදුසර
පුව්තපත සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර
තිපලබ්. http://www.vidusara.com/2020/10/28/viduindex.htm
13. ‘තිපරසර කෘෂිකර්මාන්තයකට මග පෑදූ පුරාණ වාරිමාර්ග ශිි්ටාචාරය...' මසිනන් 2020 අලගෝස්රු 19
(පිටුව 09 විදුසර පුව්තපත සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින්
ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්. http://www.vidusara.com/2020/08/19/viduindex.htm
14. ‘සිංහරාජ ලලෝක උ තමය අි මි කරගනිමු ද්…?’ මසිනන් 2020 සසප්තසම්බර් 09 (පිටුව 10 විදුසර
පුව්තපත සඳහා පර්ලේිණ නිලධාරී සංගී්ත ප්රසාී ප්රනාන්දු මහතා විසින් ලිපියෂණ ඩදිරිප්ත කර
තිපලබ්. http://www.vidusara.com/2020/09/09/viduindex.htm
15. පර්ලේිණ නිලධාරිනි ආර්. ම්. ච්.ලෂණ රම්ලබතඩලගද්ර මහ්තමිය විසින් ‘කෘෂි ඩඩලමන් වසඩි
ලද්ාම්්තවයකට ඩඩම් කකාබීධකරණය...’ යන ීලර්ිලයන් 2020 ජූලි 10 දිනමිණ පුව්තපතට සහ

‘Land Resources, Global Food Demand and Food Production’ යන ීලර්ිලයන් 2020 ජූලි
08 ලවනි දින ලඩ්ලි නිවුස් පුව්තපතට ලිපි සම්පාද්න කර තිපලබ්.

පර්ලේිණ සමුළු සඳහා පර්ලේිණ පත්රිකා ඩදිරිප්ත කිරීම්
1. පර්ලේිණ නිලධාරි අින.වී. ු තප්පු මහතා විසින් 2020 ලපබරවාරි මස  තහුණු විශ්වවිද්යාලය විසින්
සංවිධානය කළ කෘෂිකර්මාන්තය හා පරිසරය පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මන්රණය සඳහා
‘කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ලතතරරු ත හා සන්නිල ද්න තාක්ෂණය භාවිතය පිළිබඳ ලගතවිජන
අවලබෝධය: ලංකාල ප්රධාන අර්තාපල් වගා කරන ප්රලීශවලින් සාෂණෂි (පි. 160) යන මාතෘකාව
යටල්ත පර්ලේිණ පත්රිකාවෂණ ඩදිරිප්ත කලළ්ය.
2. පර්ලේිණ නිලධාරි අින.වී. ු තප්පු මහතා විසින් 2020 ලපබරවාරි මස  තහුණු විශ්වවිද්යාලය විසින්
සංවිධානය කළ කෘෂිකර්මාන්තය හා පරිසරය පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මන්රණය සඳහා 'ශ්රී ලංකාල
ක්රියා්තමක ලපතලහතර මුද්ල් ප්රද්ාන වසඩසටහලනන් උග්ත පාඩම්’ මසිනන් පර්ලේිණ පත්රිකාවෂණ
ඩදිරිප්ත කලළ්ය.
3. පර්ලේිණ නිලධාරි අින.වී. ු තප්පු මහතා විසින් 2020 ලපබරවාරි මස  තහුණු විශ්වවිද්යාලය විසින්
සංවිධානය කළ කෘෂිකර්මාන්තය හා පරිසරය පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මන්රණය සඳහා 'අම්පාර සහ
ලමතණරාගල දිස්ත්රිෂණක වල ප්රධාන ධානය වගා කරන ලගතවි ප්රජාවන් අතර මිනිස් වනජීවී ගසටුම්වල
ස්වභාවය සහ විශාල්තවය'’(පි.9) යන ීලර්ිලයන් පර්ලේිණ පත්රිකාවෂණ ඩදිරිප්ත කලළ්ය.
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4. පර්ලේිණ නිලධාරි අින.වී. ු තප්පු මහතා විසින් 2020 ලපබරවාරි මස  තහුණු විශ්වවිද්යාලය විසින්
සංවිධානය කළ කෘෂිකර්මාන්තය හා පරිසරය පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මන්රණය සඳහා 'ශ්රී ලංකාල
වී වල පළිලබෝධ සහ ලරෝග කළමනාකරණය සඳහා ජංගම දුරකථන පද්නම් කරග්ත ලතතරරු ත
පීධතිපයෂණ’ (පි.170) යන ීලර්ිලයන් පර්ලේිණ පත්රිකාවෂණ ඩදිරිප්ත කලළ්ය.
5. 2020 ජනවාරි 30 දින ලකතළඹ දී පසවතිප ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විද්යඥිනන්ලේ 13 වන
වාර්ෂික සම්ලම්ලනයට ලෂණ.වී.ක. ම් උපමාලිකා, ලෂණ. උමාශංකර් සහ ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත විසින්
‘අම රාධපුර දිස්ත්රිෂණකලේ - ලප්ර සඳහා වන ලවළඳපළ සසපයුම ලකලරි  බලපෑම් කරන අගය ද්ාම
කාර්ය සාධනය සහ සමාජ ආර්ථික සාධක’ පිළිබඳ පත්රිකාවෂණ ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
6. ‘බස්නාි ර පළාල්ත රාජය හා ලපෞීගලික අංශලේ සමාගම් වල හරිත මානව සම්ප්ත
කළමනාකරණය’ පිළිබඳ පත්රිකාවෂණ ජී.ජී.ආර් විලේසිංහ, ජී. ම්.ඩබ්. ල් ුණණවර්ධන, ඩබ්. ච්.ක
ශාන්ත සහ ඩබ්. ච්.ක ව්තතලේ යන අය විසින් ශ්රී ලංකා විද්යාිමවර්ධන සංගමලේ 2020 ලද්සසම්බර්
08 Innovation to Impact සමුළුවට ඩදිරිප්ත කර තිපලබ්.
කමිටු සඳහා ද්ායක්තවය ලබා දීම්, සම්මන්රණ හා වසඩමුළු සඳහා සහභාගී වීම
1.

පර්ලේිණ නිලධාරිනියන් වන ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන, ම්.බී. ෆ්. රිෆානා සහ ආර්. ම්.ඩී. ච්
ර්තනායක ජාතිපක විද්යා පද්නලමි  ජාතිපක විද්යා පුස්තකාල හා සම්ප්ත මධයස්ථානය විසින් සංවිධානය
කරන ලද් ‘SLISTINET සාමාජිකිනන් සඳහා පුස්තකාල ලස්වා’ වසඩමුළුව සඳහා 2020 මාර්රු 06 දින
සහභාගී වූහ.

2.

ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන සහ ආර්. ම්.ඩී. ච්. ර්තනායක යන පර්ලේිණ නිලධාරීන් 2020 ජුනි 25 දින
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය ලහෂණටර් ලකතබ්බෑකඩුව ලගතවිකටයුරු පර්ලේිණ හා පුහුණු කිරීලම් ආයතනය
සමර ෂණව සංවිධානය කළ ‘ -කෘෂිකර්මාන්තය සහ ඩිජිටල් ලවලළඳලපතළ ල දිකා’ -කෘෂිකර්මාන්තය
නවීකරණය කිරීලම් වසඩසටහනට තාක්ෂක ක සහාය පිළිබඳ මාර්ගගත වසඩමුළුව සඳහා සහභාගී වූහ.

3.

පර්ලේිණ නිලධාරී අින.පී.පී. ම් විලේසිංහ මහතා ‘සාක්ෂි පද්නම් කරග්ත ලවළඳ ප්රතිපප්තතිප සම්පාද්නය
සහ විශ්ලල්ිණය පිළිබඳ ජාතයන්තර වසඩමුළුව’: ලවළඳ හා ලවලළඳ ප්රතිපප්තතිප ද්ර්ශක’ පිළිබඳව සූම්
තාෂණිණය ඔස්ලස් පසවතිප සසසිය සඳහා 2020 ලනතවසම්බර් මස 17 දින සිට 26 ද්ෂණවා සම්බන්ධ විය.
ලමම සසසිය USAID අරමුද්ල් සපයන ආහාර ආරක්ෂක ප්රතිපප්තතිප පර්ලේිණ යරුළු ජාතයන්තර
සංවිධාන රැසක සහභාගී්තවලයන් සංවිධානය කර තිපබුක .

4.

ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන සහ ආර්. ම්.ඩී. ච්. ර්තනායක පර්ලේිණ නිලධාරිනියන් 2020 සසප්තසම්බර් 29
වන දින ශ්රී ලංකා විද්යාිමවර්ධන සංගමය සහ ශ්රී ලංකා ඩංජිලන් ත සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද්
‘විද්යා්තමක ලිවීම සහ පර්ලේිණ කටයුරු ප්රකාශනයට ප්ත කිරීම පිළිබඳ ව පසවතිප මාර්ගගත
සම්මන්රණය සඳහා සහභාගී වූහ.
5. පර්ලේිණ නිලධාරිනියන් වන ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන සහ ආර්. ම්.ඩී. ච්. ර්තනායක යන මහ්තමීය න්
කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද් කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණය කිරීම සඳහා කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ ජාතයන්තර අ්තද්සකීම්-කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය කිරීලම් වසඩසටහනට
තාක්ෂක ක සහාය මසිනන් 2020 ලනතවසම්බර් 17 දින පසවතිප මාර්ගගත වසඩමුළුවට සහභාගී වූහ.
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6. පර්ලේිණ නිලධාරිනි ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන මහ්තමිය ‘කෘෂි- ආහාර පීධතිපලයි  නිනට්රජන්
අිමලයෝග: 2030 වන විට නිනට්රජන අපද්රවය අඩකින් අඩු කිරීම’ පිළිබඳව ශ්රී ලංකා ෂණෂුද්ර මූලය
වෘ්තතිපකිනන්ලේ සම්ලම්ලනය සංවිධානය කළ මාර්ගගත සම්මන්රණයට 2020 ලද්සසම්බර් 07 සහභාගී
වූවාය.
7. පර්ලේිණ නිලධාරිනි ජී.වී ලනතරිකා අලයෝමි මහ්තමිය ‘කෘෂි- ආහාර පීධතිපලයි  නිනට්රජන්
අිමලයෝග: 2030 වන විට නිනට්රජන අපද්රවය අඩකින් අඩු කිරීම’ පිළිබඳව ආහාර හා කෘෂිකර්ම
සංවිධානය සහ
ෂණස්ත ජාතීන්ලේ පරිසර වසඩසටහන
ෂණව සංවිධානය කළ මාර්ගගත
සම්මන්රණයට 2020 ලද්සසම්බර් 07 සහභාගී වූවාය.
8.

පර්ලේිණ නිලධාරිනි ම්.බී. ෆ් රිෆානා මහ්තමිය ශ්රී ලංකා විද්යාිමවර්ධන සංගමය සහ ශ්රී ලංකා
කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විද්යාඥිනන්ලේ සංගමය විසින් සංවිධානය කළ කාල මාලාව ආකෘතිපකරණය සහ
පුලරෝකථනය කිරීම (‘Time Series Modelling and Forecasting) පාඨමාලාවට 2020 අලගෝස්රු
21,25,26,29 සහ 31 යන දිනවල සහභාගී වූවාය.

9.

පර්ලේිණ නිලධාරිනි ම්.බී. ෆ් රිෆානා මහ්තමිය ‘ශ්රී ලංකාල මුං යට වගාව' සම්බන්ධලයන්
ලතතරරු ත යරුළ්ත කර බ්ලලතේ අඩවියෂණ නිර්මාණය කර තිපලබ්. කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය කිරීලම්
වසඩසටහනට තාෂණික ක සහාය (TAMAP) සහ තාිනලන්තලේ පිි ටි ශ්රී ලංකා මහ ලකතමසාරිස්
කාර්යාලය සහ කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය සමර සහලයෝගී වසඩසටහනෂණ ලලස 2020 ඔෂණලතතම්බර් 14 දින
ආරම්භ විය. https://greengraminfo.blogspot.com/

10. පර්ලේිණ නිලධාරිනි ආර්. ම්.ඩී. ච් ර්තනායක මහ්තමිය ‘ශ්රී ලංකාල මුං යට වගාව' සම්බන්ධලයන්
ලතතරරු ත
යරුළ්ත
කර
බ්ලලතේ
අඩවියෂණ
නිර්මාණය
කර
තිපලබ්.
https://greengraminfo.blogspot.com/’
11. පර්ලේිණ නිලධාරිනි ඩී.ටී.පී. ස් ධර්මවර්ධන මහ්තමිය තල වගාව සම්බන්ධලයන් බ්ලලතේ අඩවියෂණ
නිර්මාණය කර යාව්තකාීවන කර තිපලබ්. (https://sesamiindustry.blogspot.com/)
12. පර්ලේිණ නිලධාරී අමල් දිසානායක මහතා ෂණවීන්ස්ලන්ඩ් විශ්ව විද්යාලය විසින් ලඩෂණස් මාර්ගගත
ල දිකාව හරහා සංවිධානය කරම  ලසබූ “වර්තමාන ලලෝක ගසටලු පිළිබඳ මානව විද්යාව” පිළිබඳ සහතිපක
පර පාඨමාලාව. 2020 මාර්රු 15 සිට මසින 15 ද්ෂණවා සහභාගී විය.
13. පර්ලේිණ නිලධාරී අමල් දිසානායක මහතා ඩන්දියාල හිනද්රාබාීි  ජාතිපක ාමීය ය සංවර්ධන ආයතනය
සහ පංචායතිප රාේ විසින් සංවිධානය කරන ලද් "දිළිඳුකම අවම කිරීම සහ තිපරසාර සංවර්ධනය සඳහා
සහභාගී්තව සසලම්ම්" පිළිබඳ පුහුණු වසඩසටහනට 2020 ජනවාරි 07 සිට ලපබරවාරි 03 ද්ෂණවා සහභාගී
විය.
14. ශ්රී ලංකාල ලරෝහල් 42ෂණ සඳහා ආහාර ද්රවය මිලදී ගසනීම සඳහා ලසෞඛ්ය අමාතයාංශලේ තාෂණික ක
යගම්ම් කමිටුල (TEC) කමිටු සාමාජිකාවක, ශ්රී ලංකාල මල් වගාව පර්ලේිණ හා සංවර්ධනය
පිළිබඳ ජාතිපක කමිටුව සහ Sri Lanka Journal of Agrarian Studies ි  කතෘ මණ්ඩල
සාමාජිකාවක ලලස කටයුරු කළාය.

68

HARTI

[වාර්ෂික වාර්තාව - 2020]

15. පර්ලේිණ නිලධාරී අින.වී ු තප්පු මහතා ලසෞඛ්ය, ලපෝිණ හා ලීීලය දවද්ය කටයුරු අමාතයාංශය
සඳහා මිල තීරණය කිරීම සහ ආහාර ලවළඳ භාණ්ඩ ප්රසම්පාද්න කාර්මික කමිටුල සාමාජිකලයු ලලස
කටයුරු කලළ්ය.
16. පර්ලේිණ නිලධාරී අින.වී ු තප්පු මහතා රජලේ ලවළඳ මුද්රණාලයට ආහාර ලවළඳ භාණ්ඩ පිළිබඳ
ලතතරරු ත සංවිධානය හා සම්බන්ධීකරණ සිදු කරන සම සම්බන්ධීකාරකලයු ලලස කටයුරු කලළ්ය.
17. පර්ලේිණ නිලධාරීනි ජී.වී ලනතරිකා අලයෝමි මහ්තමිය ජාතිපක ඩංජිලන් ත පර්ලේිණ හා සංවර්ධන
මධයස්ථානය විසින් 2020 ලද්සසම්බර් 10 දින සංවිධානය කරන ලද් ජාතිපක ඩංජිලන් ත පර්ලේිණ
සම්මන්රණය 2020 සඳහා සූම් තාෂණිණය ඔස්ලස් සහභාගී වූවාය.
18. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර මහතා ශ්රී ලංකා අර්ථාචාර්ය පද්නම, කසරිටාස්
ස්විට්සර්ලන්තය සහ ෂණස්ත ජනපද්ය ෂණව ක්රියා්තමක කරන, ද්ුණු ආසියාම  ධාරිතාවය
ලගතඩනසගීලම් කෘෂිකාර්මික හා ජල දූිණ වයාපෘතිපලේ, වයාපෘතිප උපලීශක කමිටුල සාමාජිකලයු
ලලස කටයුරු කලළ්ය.
19. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර මහතා සංයුෂණත ලපතලහතර මිශ්රණ ආනයනය කිරීම
සඳහා උපලද්ස් ලබා දීම සඳහා ජාතිපක ලපතලහතර ලල්කම් කාර්යාල තාෂණික ක කමිටුල සාමාජිකලයු
වශලයන් කටයුරු කලළ්ය.
20. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර මහතා ලවළඳ අමාතයාංශය යටල්ත යතිප ලවළඳ
පිළියම් නීතිපය ක්රියා්තමක කිරීලම් කමිටුල සාමාජිකලයු වශලයන් කටයුරු කලළ්ය.
21. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ම්.ක.සී. ස් බණ්ඩාර මහතා ජාතිපක ආනිනික්තව හා කාර්මික පුහුණු
අධිකාරිය විසින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද් වසර 2020/2021 සඳහා කෘෂිකර්මාන්තය, ද්ඩයම් කිරීම
සහ වන විද්යා විිය මාලාව සකස් කිරීම සඳහා වූ ජාතිපක කාර්මික පුහුණු උපලීශක කමිටුල
සාමාජිකලයු වශලයන් කටයුරු කලළ්ය.
22. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ඩබ්. ච්.ක ශාන්ත මහතා ෂණස්ත ජාතීන්ලේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම
සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද් “ආසියාව සහ පසසිෆිෂණ කලාපය සඳහා වූ ආහාර ම්රක්ෂිතතා
සමුළුව: ලකතවිඩ් -19 යුගලේ ආහාර ම්රක්ෂිතතාවය” යන මාර්ගගත සම්මන්රණලයි  සම්ප්තද්ායකලයු
ලලස කටයුරු කලළ්ය.
23. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනී ටී.පී මුණවීරලේ මහ්තමිය පරිසර අමාතයාංශය සහ ශ්රී ලංකා ප්රතිපප්තතිප
අධයයන ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද් MRV, SLCR, SLCCS’ සඳහා ප්රශස්ත ප්රතිපප්තතිප
පසලෂණජයෂණ සසලම්ම් කිරීම සහ ක්රියා්තමක කිරීම සඳහා වූ සමස්ථ ප්රතිපප්තතිප අම කූලතාව යගම්ම සහ
නිර්ලීශ පිළිබඳ පාර්ශවක තවන්ලේ උපලීශන වසඩමුළුවට 16 ලද්සසම්බර් 2020 දින සහභාගී වූවාය.
24. පර්ලේිණ නිලධාරිනි ආර්. ම්. ම්. ච්.ලෂණ රලම්බතඩලගද්ර මහ්තමිය 2020 සසප්තසම්බර් 08 දින ආසියා
සහ පසසිෆිෂණ කකාබීධ ාමීය ය සංවර්ධන මධයස්ථානය (CIRDAP) විසින් සංවිධානය කරන ලද්
"CIRDAP සාමාජික රටවල ාමීය ය ප්රජාවන්ට ආපම් සංක්රමණය වීලම් දී COVID-19 බලපෑම
තෂණලස් ත කිරීම" පිළිබඳව පසවතිප මාර්ගගත සම්මන්රණලයි  සම්ප්තද්ාිනකාවක වශලයන් කටයුරු
කළාය.
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25. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනි ජී.ජී ද් ල්.ඩබ්ලි . සමරසිංහ මහ්තමිය කකාබීධ ජල සම්ප්ත
කළමනාකරණය (IWRM) ප්රව්ධනය කිරීලම් අරමුණ යතිපව කටයුරු කරන ස්වාධීන ලාභ ලනතලබන
සංගමයෂණ වන ශ්රී ලංකා ජල හවුල්කාරි්තවලේ (ලංකා ජලනි ලමලහයුම් කමිටුල සාමාජිකලයු
වශලයන් කටයුරු කළාය.
26. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනි ජී.ජී ද් ල්.ඩබ්ලි . සමරසිංහ මහ්තමිය ශ්රී ලංකා අර්ථාචාර්ය පද්නම,
කසරිටාස් ස්විට්සර්ලන්තය සහ ෂණස්ත ජනපද්ය ෂණව ක්රියා්තමක කරන, ද්ුණු ආසියාම  ධාරිතාවය
ලගතඩනසගීලම් කෘෂිකාර්මික හා ජල දූිණ වයාපෘතිපලේ, වයාපෘතිප උපලීශක කමිටුල සාමාජිකාවක
ලලස කටයුරු කළාය.
27. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනි ජී.ජී ද් ල්.ඩබ්ලි . සමරසිංහ මහ්තමිය ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්මික
පර්ලේිණ ප්රතිපප්තතිප සභාව (CARP) ස්වාභාවික සම්ප්ත කළමනාකරණය, තිපරසාර කෘෂිකර්මාන්තය
සහ ලීශුණක ක විපර්යාස පිළිබඳ ජාතිපක කමිටුල කමිටු සාමාජිකාවක ලලස කටයුරු කළාය.
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2020 ලද්සසම්බර් 31 දිනට කාර්යමණ්ඩල ත්ත්තවය

31.12.2019
දිනට
ත්ත්තවය

වර්ිය රුළ
ලස්වය අ්ත
ි ටුවීම,
ලස්වලයන්
ඩව්ත වීම

ප්තවීම්
31.12.2020 දිනට
ත්ත්තවය

අධයෂණි

-

-

1

1

අතිපලර්ක අධයෂණි

-

-

-

-

අංශ ප්රධානීන්

6

-

-

6

පර්ලේිණ කාර්ය
මණ්ඩලය
පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය

30

-

-

30

9

-

-

9

පුස්තකාල ලජයි්ඨ කාර්ය
මණ්ඩලය

2

-

-

2

ද්්තත බසංුව

2

-

-

2

පරිගණක කකකය

1

-

-

1

ප්රකාශන කකකය

5

-

-

5

සංඛ්යාන කාර්ය මණ්ඩලය

22

1

-

21

තාෂණික ක කාර්ය
මණ්ඩලය

3

1

-

2

ලිපිකාර, ලල්කම් සහ
සමාන්තර ලශ්ර්ක 

47

2

-

45

ලමලහයුම් හා සමාන්තර
ලශ්ර්ක 

46

1

-

45

173

5

1

169

කරුව
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කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය
2020 වර්ිලේ දී අප ආයතනය මාණ්ඩලික සංවර්ධනය සඳහා  තපියල් මිලියන 0.44ෂණ වසය කළ අතර ිනන්
මාණ්ඩලික ලශ්ර්ක ලේ නිලධාරින් ද්ස ලද්ලනු ලීීලය පුහුණුව ලසබුක . මාණ්ඩලික ලශ්ර්ක ලේ තව්ත නිලධාරීන්
නව ලද්ලනු විලීශ පුහුණුවීම් සඳහා සහභාගී වූහ.
පහත සඳහන් පර්ලේිණ නිලධාරිහු පශ්චා්ත උපාධි අධයයන කටයුරුවල නියුෂණත වූහ:
-

පශ්චා්ත උපාධි අධයයන පාඨමාලාව (ශාස්රපතිප නස්ලේලියාව 2019
ජනවාරි 08 සිට 2020 ලද්සසම්බර් 31 ද්ෂණවා

පී.ක.ලේ චම්පිකා මිය

-

පශ්චා්ත උපාධි අධයයන පාඨමාලාව (ශාස්රපතිප නස්ලේලියාව 2019
ජනවාරි 08 සිට 2020 ලද්සසම්බර් 31 ද්ෂණවා

පී.සී.ලේ ද් සිල්වා මහතා

-

ප්රජා සංවර්ධනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය - පිලිපීනය
2019 ලපබරවාරි 19 සිට 2022 ලපබරවාරි 01.

ච්.ජී.සී ජයසූරිය මහතා

විලීීලය පුහුණු වසඩසටහන් සමුළු වසඩමුළු සම්මන්රණ රැස්වීම් ආදියට සහභාගී වීම්
1. පර්ලේිණ නිලධාරී ඩී. ම්.ක.සී දිසානායක මහතා, 2020 ජනවාරි 07 සිට ලපබරවාරි 03 ද්ෂණවා
ඩන්දියාල පසවතිප “දිළිඳුකම පිටුද්සකීම සහ තිපරසාර සංවර්ධනය සඳහා සහභාගී්තව සසලම්ම්කරණය”
සම්බන්ධලයන් පසවතිප වසඩමුළුවට සහභාගී විය.
2. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ඩබ්ලි .ක. න්.විලේසූරිය මහතා 2020 ජනවාරි 22 සිට ජනවාරි 31 ද්ෂණවා
ඩන්දියාල පසවතිප “තිපරසාර ාමීය ය ජීවලනෝපාය සඳහා ස්වාභාවික සම්ප්ත කළමනාකරණය” පිළිබඳ
CIRDAP - NIRDPR සහලයෝගීතා ජාතයන්තර පුහුණු වසඩසටහනට සහභාගී විය.
ලීීලය පුහුණු වසඩසටහන්වලට සහභාගී වීම් – මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
1. අධි පර්ලේික ච්. ම්.ලේ.ලෂණ ලහ්ර්ත මහතා 2020 ලපබරවාරි 10 සිට 04 ද්ෂණවා ආතර් සී ෂණලාෂණ
ආයතනලේ පසවතිප “යන්ලරතිනඩ් ජංගම ලයදුම් සංවර්ධන ” පුහුණු වසඩසටහනට සහභාගී විය.
2. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරි ඩබ්ලි .ක. න්. විලේසූරිය මහතා 2020 ලපබරවාරි 12 වන දින සහල්
පර්ලේිණ හා සංවර්ධන ආයතනලේ පසවතිප “සහල් පිළිබඳ වාර්ෂික සසසිය- 2021”ට සහභාගී විය
3. පර්ලේිණ නිලධාරී යූ.ඩී.ආර් උද්ාරි මහ්තමිය 2020 මාර්රු 4 සිට 7 ද්ෂණවා බ්තතරමුල්ල,ලවෝටර්ස් ේ
ලින්ෂණ රූම් ි  පසවතිප ‘තාර්කික රාමු ප්රල ශය උපලයෝගී කරගනිමින් කෘෂිකාර්මික අංශලේ සසලම්ම්
ක්රියා්තමක කිරීම හා මසදිහ්ත වීම් වසඩි දියුණු කිරීම’ සම්බන්ධලයන් පසවතිප පුහුණු වසඩසටහනට
සහභාගී වූවා ය.
4. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ආචාර්ය න්.පී.ජී සමන්ත මහතා 2020 මාර්රු 19 වන දින ලකතළඹ ටාේ
සමුද්රා ලහෝටලලේ පසවතිප “මසලල්සියාම  පාම් ලතල් මණ්ඩල කාර්මික සම්මන්රණය (MPOB ”
සම්මන්රණයට සහභාගී විය.
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5. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනි ම්.ටී පීමජානි මහ්තමිය 2020 මාර්රු 2 වන දින ආපද්ා
කළමනාකරණ මධයස්ථානලේ පසවතිප “ශ්රී ලංකාල පළරසටියන් උවදුර යතිපවීලම් අවද්ානම පිළිබඳ
ද්සම ව්ත කිරීලම් වසඩසටහන” රැස්වීමට සහභාගී වූවාය.
6. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරීන් වන ම්.ක.සී. ස්. බණ්ඩාර, ඩබ්ලි . ච්.ක. ශාන්ත සහ ම්.ටී
පීමජානි යන මහ්තම මහ්තමීය න් 2020 මාර්රු 10 වන දින ලප්රාලද්ක ලේ ලස්වාස්ථ පුහුණු ආයතනලේ
පසවතිප ‘කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ ලීශුණක ක විපර්යාස පිළිබඳ පර්ලේිණ සංසද්ය වසඩමුළුවට' සහභාගී
වූහ.
7. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරී ම්.ක.සී. ස්. බණ්ඩාර, අර්ථචර්ය පද්නම විසින් ඔවුන්ලේ ප්රජා
මධයස්ථානලේදී සංවිධානය කරන ලද් ‘කෘෂිකර්මික ඩඩම් පද්නම් කරග්ත ජල දූිණය පිළිබඳ ලගතවි
ද්සම ව්ත කිරීලම් වසඩසටහන’ පිළිබඳ පුහුණු වසඩසටහන් මාලාල සම්ප්තද්ායකලයු ලලස කටයුරු
කලළ්ය. වසල්ලවාය සහ මහා ඩලුප්පල්ලම යන ප්රලීශවල දී ලපබරවාරි 29 සහ 2020 ජුනි 30 දිනවල
ය පසවස්තවික .
8. පර්ලේිණ නිලධාරී අින.පී.පී. ම් විලේසිංහ මහතා, 2020 මාර්රු 16 වන දින ලකතළඹ 07, ශ්රී ලංකා
සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනලයි  පසවතිප “තිපරසාර කර්මාන්තය සඳහා කිරුල් පද්නම් කරග්ත
නිි්පාද්න සවිබල ගසන්වීම සඳහා වූ වසඩමුළුවට සහභාගී විය.
9. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනි ජී.ජී ද් ල්.ඩබ්ලි . සමරසිංහ මහ්තමිය 2020 මාර්රු 17 සිට 19 ද්ෂණවා
රාජගිරිලේ බසංු අධයයන මධයස්ථානලේදී පසවසතිප “ශ්රී ලංකාල ලීශුණක ක විපර්යාස අම වර්තනය
හා අවම කිරීම සඳහා ලීශය සකස් කිරීම” පිළිබඳ වසඩමුළුවට සහභාගී වූවාය.
10. ලජයි්ඨ පර්ලේිණ නිලධාරිනි ජී.ජී ද් ල්.ඩබ්ලි . සමරසිංහ මහ්තමිය ජාතිපක පර්ලේිණ සභාල
පසවතිප 'විද්යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතයන්තර ඩිජිටල් පර්ලේිණ හා සංවර්ධන ල දිකාවල ශ්රී
ලාංකිකිනන්’ පිළිබඳ මාර්ගගත ක්රියාකාරකම සඳහා සහභාගී වූවාය.
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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ 2020 හෙසැමිබර් 31
දිහනන් අවසන් වර්ෂය සඳො වූ මූල්ය ්රකානන සෙ හවන්  ෛනිකක ො ියයානන අවනයතා ිළිබබඳව
2018 අංක 19 ෙරන ජාිකක වි ණන පනහ්  12 වන ව න්ිකය ්රකාරව වි ණකාිපපික වාර්තාවට අොල්
ිළලිතුරු

1.2.1 ශ්රී ල්ංකා රාජය අංන ිණණුේකරණ ්රමිත.
හනන මුෙල් ්රිකූරර්ණය කර ැීමන සෙො ෙුලල්ල් ්රාහීය ය හල්කේ හවත ලිත ත ්ල්ම්ේ කර .ත.
නමු්  2020/08/11 අංක 5/3/9/3/28 ෙරණ ලිිළය නිණන් ඔවුන් එකඟතාව ල්බාදී හනොනැත. නැවත
වැඩිදුර කරුණු ෙක්වමින් 2021/04/19 දිනැික AD/2/5/0/08 ෙරණ ලිිළය ්රාහීය ය හල්කේ ෙුලල්ල්
හවත හයොමුකර .ත. තවදුරට්  හනන මුෙල් අයකර ැීමනට අවනය කටයුතු කරමි.

1.2.2. ිණණුේකරණ අඩුපාඩු
හනන අග්රානාතය කාර්යාල්හේ ියල්ාාරීන්ට කානර ල්බාදීනට අොල් ිලල්ප්  ිළලිහයල් කිරීන 2021
වර්ෂයතුල් සිදුවීන නත 2020 වර්ෂහේ ිණණුේ ත කිරීනට හනොෙැකි විය. හනන අොයනට අොල් ැල්පීේ
2021 වර්ෂයතුල් සිදුකර .ත.
2.
2.2.2 (අ)
2020 වර්ෂහේ පුස්තකාල් හපෝ  සමීක්ෂණහේ හකටුේප්  වාර්තාව ිළලිහයල්කර .ත.අවසන්
වාර්තාව ්දිරිහේදී වි ණනය සෙො ්දිරිප්  කරමි.

(ආ)

එකඟහවමි.
2020 වර්ෂහේ පැවික හකොහරෝනා වසං ත ් ් තවය නත වි ණන ො කළනනාකරණ කමිටු
රැස්වීේ 2ක් පනණක් පැවැ් විය. නමු්  2021 වර්ෂහේ පළමු කාර්තුව තුල් වි ණන ො
කළනනාකරණ කමිටු 2ක් පව් වා .ත. 2021 වර්ෂහේ හනන වසං ත ත් ් වය පැවිකයෙ
online තාක්ෂණය උපහයෝගී කර ියමින් අොල් රැස්වීේ පැවැ් වීනට කටයුතු කරමි.

2.2.4 (අ)

එකඟහවමි.
හනන අ් ිකකාරේ මුෙල් ිළයවීනට කටයුතු කර .ත. තවෙ හනන ජීව වායු ඒකකය
සේබන්ාහයන් මු.හර. 104 ්රකාරව කටයුතු කිරීනට අායක්ෂතුනා කමිටුවක් ප් කර .ික
අතර එන කමිටුහේ ියර්හීනය නත ්දිරි කටයුතු කරමි.

(ආ)

2015 සිට 2009 වර්ෂවල් සිදු කල් පර්හේෂණ 07 හි වර්තනාන ්ර ිකය හනහල්ස ෙක්වා
.ික අතර ්න් එක් පර්හේෂණ වාර්තාවක් මුද්රණය හකොට හබො ෙැර .ත.
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වර්ෂය
2015

පර්හේෂණ අංකය
R – 500

වර්තනාන ්ර ිකය
පර්හේෂණ වාර්තාව අවසන් අතර එහි කවරය
ියර්නාණය කරමින් පවතී.
2016
R – 517
පර්හේෂණ වාර්තාව අවසන් අතර එහි කවරය
ියර්නාණය කරමින් පවතී.
2016
R – 511
වාර්තාව මුද්රණය සෙො හයොමුකර .ත.
R – 513
බාහිර විනර්නකයින්හේ අෙෙස් ල්බා ැීමනට වාර්තාව
හයොමු හකොට .ත.
R – 542
පර්හේෂණ වාර්තාව අවසන් අතර එහි කවරය
ියර්නාණය කරමින් පවතී.
2018
R – 534
පර්හේෂණ වාර්තාව මුද්රණය හකොට හබො ෙැර .ත.
2019
R – 551
අිකහර්ක අායක්ෂකහේ අෙෙස් ල්බා ැීමනට වාර්තාව
හයොමු හකොට .ත. .
2019 වර්ෂහේ ක්රියාකාරී සැල්ැස්හේ .තුල්්  පෙත පර්හේෂණ වයාපිික 11 වර්තනාන
්ර ිකය පෙත ෙක්වා .ත.

(.)
වයාපිික
අංකය

වර්තනාන ්ර ිකය

R – 545
R – 547
R – 548
R - 549
R - 550

සංස්කරණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
සංස්කරණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
හසෝදුප්  කියවා අවසන් කර .ත.
සංස්කරණ කටයුතු අවසන් කර .ත..
බාහිර විනර්නකයින්හේ අෙෙස් ල්බා ැීමනට වාර්තාව හයොමු හකොට .ත.

R - 552
R - 553
R - 554

සංස්කරණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
අිකහර්ක අායක්ෂකහේ අෙෙස් ල්බා ැීමනට වාර්තාව හයොමු හකොට .ත. .
බාහිර විනර්නකයින්හ න් අෙෙස් ල්බා ැියන සෙො වාර්තාව හයොමු කිරිනට
අවනය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
බාහිර විනර්නකයින්හ න් අෙෙස් ල්බා හ න .ික අතර වාර්තාව වැඩි දියුණු
කරමින් පවතී.
බාහිර විනර්නකයින්හ න් අෙෙස් ල්බා ැියන සෙො වාර්තාව හයොමු කිරිනට
අවනය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
සංස්කරණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

R - 555
R - 556
R - 560
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(ඈ) ආයතනය නිණන් වාර්ෂිකව සිදුකරන පර්හේෂණ එිබ ෙැක්වීේ (Research Colloquium) 2015
වර්ෂහේදී අවසාන වනහයන් සිදු කරන ල්දී. නමුදු විවිා පාර්නවයන් සඳො ආරාානා කළෙ
පාර්නවකරුවන්හේ සෙභාගී් වය 20% අඩු ්රනාණයක පැවතීන ියසා පර්හේෂණ හසොයා ැීමේ ො නව
ෙැනුන අවනය පාර්නවයන් හවත ල්බා දීන සඳො විවිා වැසසටෙන් 2016 වර්ෂහයන් පුවව සිදු කරන ල්දී.
a) උො ; ක්හෂේත්රවල්ට අොල්ව පර්හේෂණ එකට එකතු හකොට හවන් හවන්ව පාර්නවකරුවන්
සනඟ පර්හේෂණ හසොයා ැීමේ ො නව ෙැනුන හබො ෙැරීන.
i.
ii.
iii.
iv.

නෙවැලි ජනපදිකයන් ආශ්රිතව සිදු කළ පර්හේෂණ එකතු හකොට එක් පර්හේෂණ සැසියක්
පැවැ් වීන.
හපොලිිකන් හෂොිළන් බෑේ ො ල්න්ච් ෂීට් හවනුවට විකල්ප භාවිතයන් ෙඳුනා ැීමන ිළිබබඳ
සිදු කරන අායයනය
ශ්රී ල්ංකාහේ පල්තුරු සෙ එළව ස සඳො “යෙප්  කිෂිකාර්මික ිළලිහව් ” (SLGAP)
වැසසටෙන ක්රියා් නක කිරීහේදී .ික අයෝහයෝ සෙ ්රවණතා
ඌව සෙ නැහ නහිර වන ජීවී කල්ාප ආශිත වන ස් ් ව මිියස් ැටුන ිළිබබඳ අායයනය

b) විවිා කමිටු ියහයෝජනය කරමින් පර්හේෂණ ියල්ාාරින් සෙභාගී වීන තුලින් නවෙැනුන ො
හසොයා ැීමේ එන ක්හෂේත්ර වල් ්දිරි වැසසටෙන් වල්ට එකතු කිරීන.
2017, 2018, 2019 සෙ 2020 වර්ෂවල්දී පර්හේෂණ වාර්තා එිබ ෙැක්වීහේ කාර්යය සඳො
හවනන ්රිකපාෙන හවන් හනොකළ අතර එය “Seminar, Workshop, Public Lecture”
වනහයන් හවන් වූ වැය ශිර්ෂය යටහ්  මුෙල් හවන් කිරීන සිදු විය.

(්)

පුවිණය වර්ෂය තුල් අවස්ථා කිහිපයකදී හනන නව නාල්ාහේ අලු් වැඩියාව සඳො මිල් ණන් කැඳවූ
නමු්  කිසිදු හටන්සර්කරුහවකු අලු් වැඩියා කටයුතු සඳො ්දිරිප් වී හනොනැික බැවින් අලු් වැඩියා
කිරීන ්රනාෙ වී .ත. හනන අලු් වැඩියාව සෙො අවනය කටයුත ්රසේපාෙනය කර හනන ෂීට් ඒ සෙො
හයොො ැීමනට කඩිනමින් ්දිරිහේදී කටයුතු කරමි.

2.3

(අ)

2019 වර්ෂහේ වාර්ෂික වාර්තාව අනාතය නණ්සල්හේ අනුනැිකය සඳො
කිෂිකර්න රාජය අනාතයාංනය හවත 2021-03-04 දින හයොමුකර .ත. 2020 වර්ෂය තුල්
පැවික Covid 19 වසං ත ත් ් වය නත වාර්ෂික වාර්තා ිළලිහයල් කිරීන ො පාල්ක
නණ්සල්හේ අනුනැිකය ල්බා ැීමන ්රනාෙ විය. අනාතය නණ්සල්හේ අනුනැිකය ල්ැුණණු වොන
2019 වාර්ෂික වාර්තාව පාර්ලිහේන්තුහේ සභා ත කිරීනට අවනය කටයුතු කරමි.

(ආ)

2020 හෙසැේබර් 31 දිනට ආයතනහේ විහීන ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන්හ න්
රු.12,874,881.49 මුෙල්ක් පනණක් අයවිය යුතුව ිකුණණි. ආයතනය විසින් පුවිණය වසර ෙෙය
තුල් විහීන ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන් ිළිබබඳ විහනේෂ අවාානයක් හයොමු හකොට ඒ සේබන්ාව
උපායශිම්ව කටයුතු කිරීන ියසා පෙත ්ර ිකය ල් ා කර ැීමනට ෙැකි විය.
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වර්ෂය

ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන්

අය විය යුතු මුෙල් (රු.)

2012

12

27,388,114.85

2020

6

12,8274,881.49

ඒ අනුව 2012 සිට 2020 ෙක්වා විහීන ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන් 6 හෙහනකු ියරවුල්
කර ැීමනටෙ රු.14,562,985.00 ක මුෙල්ක් ආයතනයට ණය ැිකයන් හවිකන් ල්බා ැීමනට
ෙැකිවීන ෙ සාර්ථක ්රිකලල් හල්ස හපන්වා දිය ෙැකිය.
හනන ත් ් වය යටහ්  2020 වර්ෂය ආරේභහේදී අයවිය යුතු වූ මුෙල් රු.13,486,273.49 විය.
නමුදු ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකහයකු වූ එස්.ී..අහබ්ර් න නේ මියහ න් රු.501,392.00 මුෙල්
2020 වර්ෂහේදී ල්බා ැීමනට ෙැකිවූහේෙ ආයතනය විසින් 2019 වර්ෂහේ සිදු කල්
උපායනාර්ිණක ක්රියාොනහේ ්රිකලල්යක් හල්සය.
(.)

පර්හේෂණ ියල්ාාරී එේ.එස්. හ ෞරි නංකර් නෙතාහේ නඩුව ිළලිබඳ ෙැනුේ දීහේ ලිිළය (Letter
of Demand) යැවීනට හනොෙැකිවී .් හ්  ඔහුහේ වර්තනාන ලිිළනය හසොයා ැීමනට
හනොෙැකි වීනයි. නමු්  ආයතනය විසින් එන ලිිළනය හසොයා ැීමනට විවිා ක්රියානාර් හවත
හයොමු වුවෙ එය ්රනාණව් වී හනොනැත. ආයතනය විසින් ්  ක්රියානාර් පෙත පරිදි හේ.1

වර්ෂය
2013

2015

2019

2019

සිදු කරන ල්ෙ ක්රියාකාරකේ
ආ නන ො වි නන හෙපාර්තහේන්තුව හවත සියලු ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන් සේබන්ාහයන්
හතොරතුරු කිෂිකර්න අනාතයාංනය ෙරො හයොමු කිරීන.
අපරාා විනර්නන හෙපාර්තහේන්තුව (CID) ො ශ්රී ල්ංකාහේ ිළහි ඕ ්ස්හට්ලියානු තානාපික
කාර්යාල්ය හවත කිෂිකර්න අනාතයාංනය ෙරො ලිිළ හයොමු කිරීන.
හනහිදී CID විසින් ඔවුන්හේ කාර්යභාරයට හනය අොල් හනොවන බව ෙන්වා
එවා ිකුණණි.
සිංෙල්, ්ංග්රීසි ො හෙනළ භාෂානය පුව් ප්  වල් සියලු ශිෂය් වල්ාී
ණය ැිකයන් ො ඔවුන්හේ මුෙල් සේබන්ාහයන් ෙැන්වීනක් ්රකානයට ප් 
කිරීන.
්ස්හේලියාහේ ිළහි ඕ ශ්රී ල්ංකා තානාපික කාර්යාල්ය හවත ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන් ිළිබබඳ
හතොරතුරු විනසීන. ලිිළ හයොමු කිරීන ො ඒ ිළිබබඳව තානාපික කාර්යාල්හේ ියහයෝජය
නෙහකොනසාරිස් හවත සෙකාර හල්ඛකාිපකාරී (වැසසටෙන්) දුරකථනය නිණන් සේබන්ා වී හේ
සේබන්ාව කරුණු විනසන ල්දී. එහිදී හනන ණය ැිකයන් ්ස්හේලියාහේ සි ඕයෙ ඔවුන් ෙැනට
්ස්හට්ලියානු පුරවැසිභාවය ල්බා සි ඕන බැවින් ඔවුන්හේ
වර්තනාන ලිිළනයන් ල්බා ැීමනට .ික අපෙුවතාවය හපන්වා හෙන ල්දී.
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(ඈ)

විහීන ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන් ෙැර අහනකු්  ණය ැිකයන්හේ වර්ෂ 5ට වැඩි හනේෂය
සැකසී .ික ආකාරය පෙත පරිදි හේ.
උ් සව අ් ිකකාරේ
ල්ැිලය යුතු හන්වාසිකා ාර ආොයන
ල්ැිලය යුතු සේනන්ත්රණ නාල්ා ආොයන
ආයතනහයන් ්ව් ව ිණය හසේවකයන්හ න් ල්ැිලය යුතු
R-481 වයාපිිකය හවනුහවන් ල්ැිලය යුතු ව ඕනාකන

 උ් සව අ් ිකකාරේ සඳො අයකර
කටයුතු කර .ත.

රු. 5,425.12
රු. 5,113.75
රු. 10,875.00
රු.476,879.87
රු.111,921.59
රු.610,215.33

ත යුතු හනේෂය 2021 වර්ෂය ආරේභහේ අයකර

ැීමනට

 R-481 යාපනය කල්පුහේ පීෙිකය සපයන හසේවා ො ඒ අවට ේනාන වල් ජීවහනෝපයන් සඳො
ෙක්වනු ල්බන ොයක් ව පරීක්ෂණය ිළලිබඳ වයාපිිකහයන් අයවිය යුතු මුෙල්යි. හනය
සේබන්ාහයන් AGL/D/ADD/02/20/02 ෙරණ වි ණන විනුවනෙ හයොමුකර .ත. ඊට අොල්
ිළලිතුරු වි ණකාිපපික හවත හයොමුකර .ත. ්දිරිහේදී පව් වනු ල්බන වි ණන ො
කළනනාකරණ කමිටුවට හනය තව දුරට්  උපහෙස් සඳො හයොමුකර එන උපහෙස් නත කටයුතු
කරමි.
 ආයතනහේ හසේවයකර හසේවහයන් ්ව් ව ිණය ියල්ාාරීන්හ න් අයවිය යුතු වර්ෂ 5කට වැඩි
හනේෂය රු.476,879.87 හේ. එය පෙත පරිදි හේ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

එේ.ජී.එේ. රනාක් නෙතා
එච්.හක්.එස්. හ්රේනල්ාල් නෙතා
එල්.හක්. ජයහසේකර නෙතා
රං න අතුහකෝරල් නෙතා
ඒ.එේ.ී..එන්. හතන්නහකෝන් නෙතා

- රු.212,819.90
- රු. 18,732.35
- රු. 29,086.38
- රු. 19,474.50
- රු. 196,767.29
රු. 476,879.87

(1)

එේ.ජී.එේ. රනාක් නෙතා - රු.212,819.90
හනන රනාක් නෙතා විහීන ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකහයකුහේ .පකරුවකු වන අතර ඔහුහේ
ලිිළනය හසොයා ැීමනට හනොනැත. ඔහුටෙ විහීන ශිෂය් වල්ාී ණය ැිකයන් යටහ්  ීමික
කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

(2)

එච්.හක්.එස්. හ්රේනල්ාල් නෙතා - ර. 18,732.35
එච්.හක්.එස්. හ්රේනල්ාල් නෙතාහ න් 2011-09-03 දිනට හසේවය ෙැරයාහේදී අයවියයුතු මුෙල්
රු.152,525.25 හේ. නමු්  හනන හනේෂය අන්තර් තවී .ික ආපො ණය මුෙල් ආයතනහේ
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ෙැනට හසේවය කරන ඔහුහේ .පකරුවන්හ න් අයකරමින් පවතී. එබැවින් හනොහුහ න් 202012-31 දිනට අයවිය යුතු හනේෂය රු. 18,732.35 හේ. ීමිකනය කටයුතු සඳො හයොමුකර .ත.
(3)

එල්.හක්. ජයහසේකර නෙතා
ආයතනහේ හිටපු අායක්ෂවරහයක් හේ. 2015-01-09 දිනට ජයහසේකර නෙතාහ න්
අයවියයුතු හනේෂය රු.29,086.38 හේ. ීමිකනය කටයුතු සඳො හයොමුකර .ත.

(4)

රං න අතුහකෝරල් නෙතා - රු.19,474.50
2014-06-03 දිනට හසේවය ෙැරිණය හනොහුහ න් ආයතනයට අයවියයුතු හනේෂය රු.19,474.50
හේ. හනන මුෙල් හනොහුහ න් අයකර ැීමනට ීමිකනය කටයුතු සඳො හයොමුකර .ත.

(5)

ඒ.එේ.ී..එන්. හතන්නහකෝන් නෙතා
ඒ.එේ.ී..එන්. හතන්නහකෝන් නෙතාහ න් රු.196,767.29 අයවීනට පවතී. හනන හනේෂය
අයකර ැීමනට කටයුතු කරමින් පවතී.

(්)

ආයතනහේ වර්ෂ 5ට වැඩි ණයහිමි හනේෂය රු.626,737.00 පෙත පරිදිහේ.
(1)

ටී. රවිචන්ද්රන් නෙතා - රු.150,015.00
හනන රවිචන්ද්රන් නෙතා විහීන ශිෂය් ව ණය ැිකහයකුහේ .පකරුහවකු හේ.
එබැවින් ඔහුට හ වියයුතු පාරිහතෝෂික මුෙල් ආයතනය විසින් හනොහ වා .ත.
එන්.එස්. වික්රනාරච්ි  නෙතා - රු.39,135.61
ආයතනහයන් හ වියයුතු මුෙල් රු. 39,135.61 සේබන්ාහයන් හනොහු ෙැනුව්  කල්ෙ
එන මුෙල් ල්බා ැීමනට ්දිරිප්  වී හනොනැත. හේ සේබන්ාහයන් නැවත ඔහුට ෙැනුේ
දී .ත.

(2)

කාල්ය ්කු් වීන නත අවල්ංගුකරන හචක්ප්  වල් අ ය 34,080.00 හේ හනන
ව ඕනාකන අයකර ැීමනට නැවත ්දිරිප් වී හනොනැික අතර එන අ යන් ිණණුේ
වලින් ැල්පීනට අවනය කටයුතු කරමි.

(3)

උපිකස්ත පරණනාන නෙතා - රු.50,000.00
අපනනාල්ා භාරකරු විසින් තබනල්ෙ .ප තැන්පතු මුෙල්හේ. හනන මුෙල් ආපනනාල්ා
භාරකරු හවත නැවත හ විය යුතුහේ..

(4)

පාරිහතෝෂික හ විය යුතු ව ඕනාකන රු. 126,912.50
පාරිහතෝෂික හ වියයුතු ව ඕනාකන හල්ස ණනයකර .් හ්  ජීවන වියෙේ දීනනාව
නත හ වියයුතු හි පාරිහතෝෂික මුෙල්ය. හනන ණයහිමියන්හ න් හෙහෙහනකු විහීන
ශිෂය් ව ණය ැිකයන්හේ .පකරුවන් හේ. එච්.හක්.එස්. හ්රේනල්ාල් නෙතා
ආයතනයට ණය ැිකයකුහේ. එබැවින් හනන මුෙල් ියරවුල් කිරීන සඳො ඔවුන්
්දිරිප්  වී හනොනැත.

(5)

හටන්සර් තැන්පතු

රු.124,462.50 හේ.
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(6)

අනාතයාංනයට හ වියයුතු රු.94,358.05
අප ආයතනහේ හසේවහේ ියයුතු රියදුහරකු වන ඒ.එේ.ී..එන්. හතන්නහකෝන් නෙතා
විසින් කිෂිකර්න අනාතයාංනහේ වාෙන අංක WP KM-5207 යන වාෙනය අනතුරට
ප් වීන හවනුහවන් හනොහුහ න් අයකර තයුතු ව ඕනාකන හේ. හනන ව ඕනාකන
ඔහුහේ අවසාන ිණණුහනන් අයකර ත යුතුහේ. අොල් අයකර ැීමේ සඳො
සිහිකැඳවීහේ ලිිළ ියකු් කර .ත. හනන මුෙල් අයකර ැීමහනන් පුව අනාතයාංනය
හවත එන හ වීන සිදුකරමි.

(7)

ආොර ුවරක්ෂිතතා ිළිබබඳ අවනයතා . ීමහේ අායයනය - රු.7,774.28 හනන
අායයනය සඳො ල්ෙ මුෙල්කි. හනන ව ඕනාකන අොල් ැල්පීේ කිරීනට අවනය කටයුතු
කරමි.

( ඊ)

අායක්ෂ විසින් 2019-07-10 දිනැිකව අංක R/Info/5 ලිිළය නිණන් හනය ිළලිබඳ හතොරතුරු
අනාවරණය කර ැීමනට ආයතනහේ ියල්ාාරීන් ිකහෙහනකුහ න් යුතු කමිටුවක් ප් කර
.ික අතර එන කමිටු වාර්තාව 2019-09-02 දිනැිකව අායක්ෂ වරයාට ල්බාදී .ත. එන කනටු
වාර්තාව නිණන් අයකර තයුතු ව ඕනාකන හල්ස ෙඳුනා ්  රු.8,895,470/- ව ඕනාකන
අයකර ැීමහේ ක්රනහේෙය ිළලිබඳව සල්කා බැම්නට 2021-02-24 ෙැනැික අංක R/Info/5II ලිිළය නිණන් නව කමිටුවක් ප් කර .ත. 2021-04-19 දිනැිකව එන කමිටුහේ වාර්තාවෙ
අායක්ෂ හවත හයොමුකර .ත. ඒ අනුව ්දිරිහේදී අොල් මුෙල් අයකර ැීමනට කටයුතු කරමි.

(උ)

හනන වාෙනය එක්ස්  ජාතීන්හේ ආොර ො කිෂිකර්න සංවිාානය විසින් හනන ආයතහේ
පර්හේෂණ කටයුතු සෙො ල්බාදී .ික අතර එහි අයිිකය අප ආයතනය හවත පවරාදී හනොනැත.
එහසේ අයිිකය පවරා න්හන් නේ පුවිණය වර්ෂවල් සිට වාෙන බල්පත්ර ාස්තු සෙ අහනකු් 
රජයට හ විය යුතු ාස්තු හ විය යුතු අතර වාෙනහේ වර්තනාන ත් ් වය ො ව ඕනාකන
අනුව ආයතනයට එය අවාසිොයක හේ. හනන වාෙනය ආපුව ල්බා න්නා හල්ස එන
ආයතනයට ෙන්වා යවා .ත. හේ ෙක්වා එන ආයතනහයන් ්රිකචාර ල්ැී  හනොනැත.
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